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 شـــكــر وتـقـديـــر
المتواضع ال يفوتني أن أتقدم إلى كل اللذين ساىموا في انجازه    بعد إتمام ىذا العمل

، أوال لقبولو أعباء  " سعد بشاينية" وعلى رأسيم األستاذ الفـاضل الكريم الدكتور  
اإلشراف ، وثانيا لصبره وتوجيياتو ومالحظاتو و آرائو البناءة التي لم يبخل بيا علي طلية  

 .ىذا العمل
على كل التسييالت و المساعدات التي كان وما زال  " اريوسف نج"إلى أخي المحترم  

 .يقدميا خصوصا بالمكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة
على صبرىما وتحمليما  " لخميسي آدمي"و" عادل لموشي" إلى األستاذين الكريمين

 .عناء التوجيو اإلحصائي و تصحيح ىذا العمل لغويا
جدية وقواعد اللغة العربية ، وبفضل توجيياتو  شكر خاص إلى من علمني أول حروف األب

وصرامة تدريسو صرت إلى ما أنا عليو اليوم بعد اهلل عزوجل و الوالدين وىو المعلم  
 " .إبراىيم بلفريخي"القدير المحترم  

إلى كل األساتذة ، األصدقـاء ، الزمالء واألىل على مدىم لي يد العون و المساعدة ، إذ  
 .إال وقدموه لي وللبحث أوال وأخيرا... يا أو فكرا  لم يدخروا جيدا أو رأ

وفي األخير أقول لوال تضافر كافة الجيود ، لما خرج ىذا العمل إلى النور ، وما كان قد  
وصل إلى ىذه الصورة التي بين أيدينا اليوم ، دون أن ننسى أساتذة الجامعة على  

 .تعاونيم معنا
 

 فشكرا للجميع 
 

 

 



3 

 

 إىـــــــــــــداء

 

أىدي ىذا العمل المتواضع إلى روح أبي الطاىرة وإلى والدتي الغالية أمد اهلل في  

 .عمرىا وبارك في صحتيا  

كما أىديو إلى كل اللذين صبروا معي وعلي طيلة إنجازه إلى رفيقة دربي وقرة عيني  

 . ، إلى أخواتي وصديقـات ، وإلى كل محبي العلم و القـائمين عليو  

إبراىيم بالقـاسم  "و إلى السيد الكريم  " أحسن نوار" إىداء خاص إلى السيد المحترم

 " بوزيدة

" كما يسعدني ويشرفني أن أىدي ثمرة جيود سنوات طوال إلى معلمي السيد  

 .وكل الذين سيروا على تعليمي  " إبراىيم بلفريخي

أن يكون عمال مفيدا  و في األخير أىديو لكل طلبة العلم بأي مكان وبأي زمان ، أرجو  

 .وأن يكون أول خطوة في سلم النجاح و التفوق  

 

 راضـــــــية    لـــــبـــرش
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 :المػػػقدمػػػػػػة
 

يعتبر النظاـ األسرم مف أقدـ النظـ االجتماعية التي تكاجدت في المجتمعات         
اإلنسانية ، كىك تنظيـ يتكاضع عميو المجتمع ألنو يييئو لتأدية كظائؼ ىامة كحيكية لمحياة 

ىذا كتعتبر األسرة الكحدة األساسية فيو ، كىي في طبيعتيا إتحاد تمقائي بيف . االجتماعية 
لمرأة تؤدم إليو القدرات الكامنة في الطبيعة اإلنسانية ، كلما كانت األسرة منتكج الرجؿ كا

  . اجتماعي يعكس صكرة المجتمع الذم تكجد فيو فيتككف النسيج االجتماعي 

       
كاألسرة أكؿ مؤسسة اجتماعية تقـك بعممية التنشئة االجتماعية مف خبلؿ ما تقدمو        

ات كتصكرات كسمككات كغيرىا ، مما يجعؿ منيا المؤسسة األكحد ألقراىا مف قيـ كمعتقد
القادرة عمى إدماج األفراد في الحياة االجتماعية مف خبلؿ تحكيميـ مف مخمكقات آدمية إلى 

 . مخمكقات اجتماعية قادرة عمى التعايش مع بعضيا البعض 
اعية المكجكدة في إذا فاألسرة ميما كاف نكعيا كحجميا معرضة لمتقمبات االجتم       

المجتمع، كنظرا ليذه األىمية ، فقد كانت كمازالت مجاال لمدراسة ك التحميؿ ، نتجت عنيا 
نظريات كاتجاىات  تناكلت األسرة مف عدة جكانب بتفسير كتحميؿ العكامؿ المؤدية إلى 

 . تغييرىا مف ناحية البناء ك الكظيفة كخاصة تمؾ التي تتككف عف طريؽ الزكاج
  
نظاـ الزكاج ىك الكسيمة اإلنسانية الكحيدة لمحد مف الفكضى في حياة األفراد ، إف  

كالتعبير الحضارم عف العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة ، ىذه الكسيمة البسيطة في بنائيا معقدة في 
كظائفيا ، كألنيا تككيف األسرة ال يقبؿ المجتمع بكؿ أعرافو كتقاليده ك أحكامو كقكانينو بغير 

 . لزكاج يحكـ ىذه العممية ك ينظميا نظاـ ا
 

يعد الزكاج عصب الحياة لؤلسرة ك المجتمع ، فبل يستقيـ حاؿ األسرة إال بالزكاج ،          
كليذا اكتسى . كال يتمكف المجتمع مف النمك كاالزدىار إال باألعضاء الذيف يمنحيـ لو الزكاج

مع ، كىذا رغـ التطكرات ك التحكالت التي الزكاج أىمية بالغة في حياة الفرد ك األسرة كالمجت
طالت كافة األنساؽ ك األنظمة ك التشريعات ك القكانيف ، إال أف نظاـ الزكاج ظؿ صامدا 



6 

 

متمسكا بأركانو كشركطو ، بؿ كيحاكؿ أف يحافظ عمى كيانو كعمى كظيفتو األساسية كىي 
 .  إنجاب النسؿ لتزكيد المجتمع باألعضاء الجدد

ظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم في ظؿ المتغيرات الجديدة تـ في مكضكعنا ن 
اختيار متغير نعتقد بأف لو أثرا كبيرا عمى نظاـ الزكاج خاصة إذا عممنا بأنو يممؾ قدرة 
التنظيـ ك التسيير كالضبط كىك قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، حيث تناكلنا مكضكع 

ا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة الجزائرم، بعد أف الدراسة مف زاكيتيف أساسيتيف ىم
تطرقنا إلى ميد الزكاج كىي األسرة كتتبع مسيرتيا التطكرية كصكال إلى الصكرة التي 

 .أصبحت عمييا اليـك 
 

فالزكاج يعد أىـ حدث في حياة األسرة الجزائرية برغـ التطكر كالتغير في أسمكب  
ة االختيار التقميدم الكالدم إلى االختيار الشخصي المبني عمى االختيار الذم خرج مف دائر 

التعارؼ ك اإلعجاب المتبادؿ بيف الطرفيف ، إال أنو ال يزاؿ يمقى الترحيب ك االىتماـ بو مع 
كيبقى القاسـ المشترؾ بيف األمس ك اليكـ في عممية . تقميص بعض كظائؼ أسرة التكجيو
رة اإلنجاب تختمؼ عف أسرة التكجيو  ػ رغـ تفرعيا عنيا الزكاج ىك ميبلد أسرة جديدة ىي أس

ػ كذلؾ مف ناحية طريقة التككيف ك األداء كلكنيا تتشابو معيا في عناصر البناء فبل أسرة 
 . دكف زكجيف 

 

كلكي يحقؽ الزكاج أىدافو الرامية إلى االستمرار ك الديمكمة كحماية األسرة مف 
االنزالؽ في مخاطر التفكؾ ك االنفصاؿ ك الطبلؽ ، كجد قانكف األسرة الجزائرم الذم 
يحاكؿ في كؿ مرة أف يأخذ عمى عاتقو مسؤكلية تحقيؽ أىداؼ الزكاج مف خبلؿ ما جاء في 

 .  مكاده 
 

 

كينقسـ مكضكع دراستنا إلى ستة فصكؿ أساسية ، حيث ينقسـ كؿ فصؿ إلى جممة  
مف العناصر األساسية ك األخرل فرعية ، إلى جانب المقدمة كالخاتمة كاالقتراحات ك 
التكصيات ك المبلحؽ التي تتضمف قائمة المراجع ، قائمة الجداكؿ كنمكذج االستمارة 

 .كالفيرسة
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الذم يندرج تحت عنكاف مخطط العمؿ ك الذم يحتكم عمى عدة الفصؿ األكؿ 
عناصر ىي إشكالية الدراسة ك أىميتيا ك أسباب كدكافع اختيار مكضكع الدراسة كتحديد 
المفاىيـ التي تعد لغة البحث لذا ركزنا عمى أىـ المفاىيـ التي سكؼ نستخدميا  في دراستنا 

اكلت أك أثارت المكضكع أك أحد جكانبو عمى األقؿ ، ثـ بعدىا تأتي الدراسات السابقة التي تن
لنصؿ بعدىا إلى صياغة كبناء الفرضية العامة كمؤشرات الدراسة التي تعد بمثابة الطريؽ 
الذم يسمكو الباحث في بحثو الدائـ عف الحقيقة العممية كأخيرا تحديد مكقع البحث مف 

 . البحكث االجتماعية كاإلنسانية
 

مكضكع ذك صمة كثيقة بالمكضكع األساسي لمدراسة كىك الفصؿ الثاني خصص ل
األسرة ، حيث يدكر حكؿ تاريخ األسرة ك تطكرىا كالتعرؼ عمى أىـ أشكاليا ككظائفيا التي 
عرفتيا عبر التاريخ ، كما أشرنا في ىذا الفصؿ إلى أىـ النظريات التي تناكلت األسرة 

بلؿ النمكذج االجتماعي ك التككيني الذم كصكال إلى األسرة الجزائرية ك التعرؼ عمييا مف خ
تمتاز بو سكاء في األسرة الريفية أك األسرة الحضرية كأىـ المبلمح المميز لكمييما ، مع 
اإلشارة إلى محددات النمكذج االجتماعي لؤلسرة الجزائرية كمككناتيا ، كأخيرا أنيينا الفصؿ 

 .ة التمييد لمفصؿ البلحؽسؤاؿ عف ماذا تغير في األسرة الجزائرية ليككف بمثاب
 

الفصؿ الثالث بعنكاف الزكاج ، حيث تناكلنا فيو المسيرة التطكرية ك التاريخية لشكؿ 
نظاـ الزكاج بصفة عامة ، لننتقؿ بعدىا لمحديث عف نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم 

الفقو  مبرزيف أىـ التحكالت ك التغيرات التي طرأت عميو ، ثـ تطرقنا لنظاـ الزكاج في
, اإلسبلمي بغرض إبراز العبلقة بيف نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم كعقيدة الجزائرييف

 . لينتيي الفصؿ بخبلصة تحمؿ تمييدا لما بعدىا
 

الفصؿ الرابع الذم تتبمكر فيو أىداؼ الدراسة ككؿ، كىك بعنكاف القانكف كتشكؿ نظاـ         
ر منيا التطكر الذم عرفو القانكف بصفة عامة في الزكاج ، كالذم تناكلنا فيو عدة عناص

المختمؼ المجتمعات كمدل استخداميا كاعتمادىا عميو ، ثـ  ظيكر قانكف األسرة الجزائرم 
مبرزيف ذلؾ مف خبلؿ المراحؿ التاريخية التي مر بيا المجتمع الجزائرم بداية مف الفتح 

مارم ، كأخيرا تطرقنا إلى مشركع اإلسبلمي كصكال إلى االستقبلؿ كمركرا بالعيد االستع
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تعديؿ قانكف األسرة محاكليف الكقكؼ عمى دكاعي التعديؿ ، لنقكـ بعدىا بالتعرؼ ك التحميؿ 
لمكاد كمكاضيع ىذا القانكف ، لنصؿ في نياية الفصؿ إلى مكقع نظاـ الزكاج بيف قانكف 

ؾ كمو تمييدا لمجانب األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، كذل
 .كنختـ الفصؿ كالعادة بخبلصة . الميداني لمتأكد مف فرضية الدراسة كتساؤالتيا 

 

الجانب الميداني مقسـ إلى فصميف ىما الفصؿ الخامس خاص باإلجراءات المنيجية 
لمدراسة كتحديد مجاؿ الدراسة جغرافيا كبشريا كزمنيا مع اإلشارة إلى نبذة تاريخية عف مجاؿ 

حتى يككف لمبحث مصداقية عممية أكثر ، ثـ المنيج ( جامعة منتكرم ػ قسنطينة)دراسةال
المستخدـ في الدراسة ، عينة الدراسة ، كمدل تماشييا مع المنيج ك أىداؼ الدراسة ، ثـ 
أدكات جمع البيانات مف استمارة ك مبلحظة كالكثائؽ كالسجبلت مف أجؿ تحقيؽ أغراض 

 .الدراسة
 

السادس المتعمؽ برصد أىـ بعرض البيانات ك النتائج ، كقد قسـ  ك أخيرا الفصؿ
األكؿ تـ فيو تفريغ البيانات في جداكؿ كتحميميا ، ك الثاني كاف خاصا : بدكره إلى قسميف 

بعرض نتائج الدراسة ك النتائج العامة ك االقتراحات ك التكصيات  ،  ثـ الخاتمة  فقائمة 
ك . حؽ كقائمة الجداكؿ ك نمكذج االستمارة  ك الفيرسة  المراجع ، كفي األخير نجد المبل

 .أخيرا لقد جرت العادة أف نعرض الصعكبات التي كاجية الباحث ك البحث
صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية : فيما يخص الباحث فأنني أذكر 

حساسية المكضكع . عدـ تكفر المراجع المتخصصة صعب مف عممية البحث. لمبحث
 . تو خمؽ نكع مف التحفظ لدل بعض أفراد العينة خاصة اإلناثكخصكصي

            

مف أىـ الصعكبات التي تظؿ عائقا أماـ البحث العممي ىك : أما فيما يخص البحث 
غياب أك ندرة الدراسات السكسيكلكجية المتخصصة في مجاؿ األسرة كالزكاج في الجزائر ك 

 . في الدراسات العميا تعرقؿ البحث العمميكذا اإلجراءات البيداغكجية المنتيجة 
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الفصل 

 األول
 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Iػ  اإلشػكالػية  : 

المؤسسات االجتماعية في حياة الفرد كالمجتمع ، حيث ال يستطيعا  أكثر ك أىـ تعتبر األسرة مف            
إال مركب جمعي يتككف مف " أف تتطكر حياتيما االجتماعية خارج مجاؿ األسرة ، فالمجتمع ما ىك

مجمكعة مف األسر كبناء عميو يمكف التعرؼ عمى خصائص مجتمع ما عف طريؽ التعرؼ عمى النمط 
إف األسرة ىي الكحدة االجتماعية األكلى التي يحتؾ بيا .  (1)"ىذا المجتمعالعاـ لمعبلقات األسرية في 

الفرد احتكاكا مستمرا ، كما أنيا تعد المكاف األكؿ الذم تنمك فيو أنماط التنشئة االجتماعية التي تشكؿ 
يف بثقافة تككينو كشخصية اجتماعية ثقافية تنتمي إلى مجتمع بعينو كتد"الميبلد الثاني في حياة الفرد،أم 

األسرة  نظاـ اجتماعي يعد مف أقدـ األنظمة االجتماعية التي عرفتيا المجتمعات البشرية عبر . (2)"بذاتيا
العصكر نظرا لممياـ كالكظائؼ اليامة كالحساسة التي تؤدييا في المجتمع، ليذا كانت الميد الحقيقي 

ماعية ، يمارسكف فييا كمف خبلليا لتنشئة األفراد كتحكيميـ مف مخمكقات آدمية إلى مخمكقات اجت
فيي بمثابة المبنة األساسية في بناء ىيكؿ المجتمع  كالكحدة االجتماعية . سمككيات كتصرفات مختمفة 

فأم تغير يحدث في النظـ االجتماعية األخرل كالنظاـ االقتصادم أك السياسي أك التربكم , الصغرل فيو 
لقكؿ بأف األسرة ىي المرآة العاكسة لصكر التغير االجتماعي في كما يمكف ا. أك الصناعي فإنو يؤثر فييا

إنيا اتحاد إرادم تؤدم إليو االستعدادات ك القدرات الكامنة في الطبيعة البشرية النازعة إلى .  *المجتمع
االجتماع ، كىي كذلؾ بأكضاعيا عبارة عف مؤسسة اجتماعية تنشأ عف ظركؼ الحياة كضركرة حتمية 

فيتككف النسيج االجتماعي كتتركب , البشرم كاستمرارية الكجكد اإلنساني ك االجتماعيلبقاء الجنس 
 . التككينات اإلنسانية ابتداء مف العشائر كانتياء باألمـ

 
 
 
 
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، دكف ذكر بمد النشر  االنفتاح االقتصادم كآثاره االجتماعية عمى األسرة:ػ محمد عمي سبلمة 1
 .231.، ص2002سنة

 .56،ص1983، مكتبة ألنجمك المصرية، القاىرة ، سنة  الطفؿ ،تنشئتو كحاجاتو: ػ ىدل قناكم 2
،فإنو بمجرد ظيكر فائدة ىذا الشيء تتبناه بالتدريج (تكنكلكجي أك إيديكلكجي)عندما تتبنى مجمكعة مف األسر شيئا جديدا ...» ػ *  

األسر األخرل حتى يشمؿ المجتمع بأسره ، كقد يبلقي ىذا الجديد معارضة بعض األسر في حالة مخالفتو لمقيـ التقميدية أك إضراره 
 ."صة ،إال أنو كبمركر الكقت يثبت العنصر الجديد كيقضي عمى القديـ ببعض المصالح الخا

 .            57، ص 1974األسرة في عالـ متغير ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ، سنة : ػ سناء الخكلي ( 3)
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لما يريده ليست مف صنع فرد أك أفراد ،كالىي خاضعة في تطكرىا إف األسرة كظاىرة اجتماعية        
نما انبعثت مف تمقاء نفسيا عف العقؿ الجمعي كاتجاىاتو، كتخمقيا طبيعة االجتماع »:القادة ك المشرعكف كا 

ك ظركؼ الحياة كتطكرىا كفؽ نكاميس عمرانية ثابتة ال  يستطيع األفراد سبيبل إلى تغييرىا أك تعديؿ ما 
رىا إال مسجميف التجاىات مجتمعاتيـ كأف القادة كالمشرعيف ليسكا في ىذه الناحية كغي.تقضي بو

 (1)."فإف انحرفكا في تشريعيـ عمى ىذا السبيؿ ،كاف نصيبيـ اإلخفاؽ المبيف.كمترجميف لرغباتيـ

ك األسرة ال تتشكؿ إال بالزكاج في أغمب المجتمعات اإلنسانية، كما يذىب البعض إلى أف الزكاج 
التجاه الحديث أف األسرة ببل أطفاؿ يككف ىك اآلخر في حيف يرل ا. الذم ال تصاحبو ذرية ال يككف أسرة

كميما يكف يبقى مف المتعارؼ عميو اعتبار الزكاج شرطا أكليا لقياـ األسرة ألنو نتاجا لمتفاعؿ .أسرة 
لذا يعد الزكاج آلية مف آليات المجتمع ،يقكـ عمى جممة مف القكاعد كاألسس ، يضبط المجتمع . ألزكاجي

 . ده ،كما يحافظ عمى استمرارية ىذا المجتمع ك مككناتوكينظـ مؤسساتو كأفرا
يعمؿ الزكاج عمى بث مبادئ المكدة كالرحمة بيف طرفي العبلقة الزكجية ،كىك رباط شرعي بيف 
الرجؿ كالمرأة اليدؼ منو إمداد المجتمع باألعضاء الجدد،  لذلؾ شكؿ نظاـ الزكاج أنجع آلية ضبط لمحد 

المجتمع ،كأرقى كسيمة تعبير حضارم ليذه العبلقة، بالنظر لما يقكـ بو مف مف الفكضى في حياة الفرد ك 
فعندما يككف الزكاج مف داخؿ . كظائؼ عديدة كمختمفة سكاء لمفرد أك لممجتمع رغـ اختبلؼ طرؽ بنائو

ة كممتمكاتيا مف كظائفو الجكىرية ك بعبار ( العائمة)النسؽ القرابي ،يصبح اإلنجاب كالمحافظة عمى األسرة 
أخرل اليدؼ األكؿ لو ىك الحفاظ عمى العصبة أما إذا كاف مف خارج النسؽ القرابي ػ كما ىك حاؿ معظـ 

االستقبلؿ كاالستقرار النفسي كتحقيؽ السعادة : بناءات نظاـ الزكاج اليكـ ػ تصبح لو كظائؼ أخرل منيا 
الخ ...طؼ كاستبعاد مشاعر الكحدةكالحب ك االعتماد عمى النفس كالعبلقة الجنسية المشركعة كتبادؿ العكا

 . إلى جانب الكظيفة الرئيسية كىي كظيفة اإلنجاب
إف ىذه اآللية برغـ بساطتيا مف حيث البناء إال أنيا معقدة مف ناحية الكظيفة التي تقـك بيا داخؿ 

قؼ نجاح البناء االجتماعي ، إذ يتكقؼ استقرار ىذا البناء كاستمراره عمى حسف أدائو لكظائفو ،كما يتك 
ىذا . ىذه العممية البيكلكجية االجتماعية عمى كيفية بنائيا ، ىذا الذم يختمؼ باختبلؼ المجتمعات البشرية

ما جعميا عمى اختبلؼ أعرافيا ك قكانينيا ك دياناتيا كتشريعاتيا ال تقبؿ بغير نظاـ الزكاج لضبط ىذه 
 .العممية الحساسة كالمقدسة في حياة الفرد كالمجتمع
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 .  06ص 1956األسرة كالمجتمع ،الطبعة الثالثة ، مطبعة عيسى ألبابي الحمبي ، القاىرة ، سنة : ػ عمي عبد الكاحد كافي  1
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تعد األسرة أحد أبرز العناصر األكثر حساسية لمتغير االجتماعي في المجتمع ، فإف نظاـ           
الزكاج ألم مجتمع ىك السبيؿ إلى ذلؾ التغير سكاء مف ناحية البناء أك مف ناحية الكظائؼ ، بحكـ 

داخمو أك بما يأتي كجكدىما معا داخؿ البناء االجتماعي المتفاعؿ فيما بينو ، يؤثر كيتأثر بكؿ ما يحدث 
 . مف الخارج

في ىذا الشأف نجد أف المجتمعات التقميدية أك الحديثة التقت حكؿ مبدأ رفض نظاـ يؤلؼ بيف 
الرجؿ ك المرأة غير نظاـ الزكاج، الشكؿ السميـ الكحيد الذم ينظـ العبلقات بيف أفرادىا كيشدىـ ذككرا 

ف تعددت أشكالو كاختمف ناثا إلى بعضيـ البعض كا  ت أنكاعو بغض النظر عف بعض الحاالت مف الزكاج كا 
 . التي أصبحت تحدث في المجتمعات الغربية خصكصا

كألف التغير االجتماعي أحد الثكابت في حياة األمـ كالمجتمعات كاألفراد ك أنو ظاىرة صحية، 
ف كأل.فميس ألم مجتمع أك نظاـ اجتماعي القدرة عمى اليركب أك مكاجية زحؼ ىذا التغير كصده

المجتمع الجزائرم كاحد مف ىذه المجتمعات اإلنسانية المتبدلة كغير الساكنة أبدا، فإننا لك فتشنا في تطكر 
نظاـ األسرة عامة كنظاـ الزكاج خاصة لكجدنا أنيما خضعا لعممية تطكر تدريجي ككئيد تماشيا مع 

ء بسبب عكامؿ خارجية أك مستكل كسرعة كاتجاه التغير االجتماعي الذم يمس المجتمع الجزائرم سكا
حتى اليكـ جرب المجتمع عدة مشركعات  1962يكفي القكؿ أنو منذ تاريخ االستقبلؿ العاـ . داخمية

اجتماعية متباينة مف حيث المنظكرات كالغايات كالكسائؿ فضبل عف أنيا كانت استجابة لحاجات 
تكيؼ النظـ أك األنساؽ الفرعية اجتماعية تطكرت بالفعؿ في الكاقع االجتماعي كفرضت كأممت ضركرة 

التي تككف بنية المجتمع الجزائرم، كباستطاعتنا أف نميز اختبلفا في الحياة االقتصادية كاالجتماعية 
كالثقافية كالركحية أثناء الستينات كأثناء السبعينات ثـ المنعرج الذم بدأ ينحكه المجتمع إباف الثمانينات 

ت عميقة منذ بداية التسعينات مف القرف الماضي كما زالت لـ تنتو كىي العشرية التي تمخضت عف تحكال
 . بعد مف رسـ آفاؽ جديدة كتكضع معالـ مختمفة عما ألفو المجتمع في عيكد خمت

كفيما يخص بحثنا لقد رفضت األسر الجزائرية التشريع الفرنسي كاستبدالو بما تكافقكا عميو عقائديا       
اف يعبر عف إرادة الشعب الجزائرم في التميز كرفض االندماج في المشركع كاجتماعيا كثقافيا كالذم ك

 .الفرنسي بخصكص تنظيـ الزكاج ك الممكية 
أنو كاف يعرؼ  , قضت الممارسات االجتماعية المتعمقة بنظاـ الزكاج إباف العيد الفرنسي كغداة االستقبلؿ

 م يعقد القراف بقراءة الفاتحة حيث يتـ ىذا الزكاج عف طريؽ الجماعة ،أ. بالزكاج العرفي
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, سكؼ يتأثر ىذا النظاـ ركيدا. بيف رجاؿ العائمتيف المتصاىرتيف دكف تكثيؽ ذلؾ مدنيا في أغمب الحاالت
ركيدا بالتحكالت االجتماعية االقتصادية أثناء عقد السبعينات بالخصكص، حيث نممس العديد مف 

، رغـ أنيا شكمت المتغيرات التي تعتبر أىـ إفرازات المرحمة التنمكية التي جاءت بعد االستقبلؿ 
ضغكطات عمى األسرة الجزائرية تمثمت في اىتزاز بنائيا كتسببت في  فقدانيا الكثير مف كظائفيا 

 .       التقميدية
لقد استمرت التحكالت االجتماعية تفعؿ فعميا بغض النظر عف طبيعة ىذه اآلثار، لكف  مف          

أف عقد التسعينات مف القرف الماضي كاف األكثر إنجابا  المؤكد ػ لدل الغالبية العظمى مف الجزائرييف ػ
لعكامؿ التغير في تاريخ الجزائر المستقمة ، كتعد مف منظكر سكسيكلكجي  أىـ كأخطر محطة في آف 
كاحد تكقفت عندىا الجزائر بعد االستقبلؿ، لما عرفت فيو مف تحكؿ كتغير في مسار المجتمع عمى شتى 

لقد تخمؿ ىذه القترة انتقاؿ المجتمع مف حالة الثبات . سية كاالجتماعية كالثقافيةاألصعدة االقتصادية كالسيا
 .  الذم داـ طكيبل إلى حالة الديناميكا، كال يسع المقاـ لذكر جكانب تمؾ التحكالت التي سكؼ نتناكليا الحقا

ات ك ما بعدىا، ىك فإف أبرز العكامؿ التي أفرزتيا مرحمة التسعينكفيما يخص مكضكع الدراسة،          
 ظيكر مفاىيـ ك قيـ جديدة رصدىا تقرير المركز الكطني لمدراسات ك التحاليؿ الخاصة 

فما ميز القرف العشريف تسجيؿ تأخر الزكاج األكؿ ،مما يؤثر في تطكر » :بالسكاف كالتنمية كما يمي
سنة (30)أكثر مف ثبلثيفىذه الظاىرة المقدرة ب» :كما يضيؼ نفس التقرير أف (1)«.األسرة ك المجتمع

كىذا ما يفسر انتشار ظاىرة ارتفاع معدؿ سف الزكاج ( 2)«.كالسيما عند الرجاؿ تمس باستقرار خمية األسرة 
، حيث نسجؿ بأف *(ONS)في المجتمع الجزائرم التي تكشفيا إحصائيات الديكاف الكطني لئلحصاء 

مبلييف فتاة  04أة بدكف زكاج، مف بينيف مبلييف امر  07مف الجزائريات عازبات ك يفكؽ عددىف  51%
مف الجزائر ممخصيا "أماف"،كما تضيؼ الدراسة التي نشرىا مراسؿ مكقع (2002سنة )سنة 34دكف سف 

أف معدالت سف الزكاج تراجعت أيضا ،ففي كقت كانت فيو المرأة الجزائرية تتزكج في بداية سف » :
كما أف ذات الدراسة تؤكد بأف تأخر سف الزكاج ليس (3)«.العشريف ،أصبحت اآلف تتزكج في سف الثبلثيف 

قاصرا عمى المرأة فحسب بؿ يشمؿ أيضا الرجاؿ الذيف تراجع سف الزكاج بالنسبة إلييـ ،حتى كصؿ سف 
 .                  *سنة 40
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 . 19،ص  2005ار اليدل ، الجزائر ، سنة العنكسة  ، د: ػ عبد الحكيـ أسابيع 1
 .  19ػ المرجع نفسو ، ص  2
 .2000فيفرم  24" أماف "مكقع مركز األخبار * 
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كنستنتج مف كؿ ىذا أف أىـ إرىاصات المجتمع الجزائرم ك التي باتت تيدد استقراره كتكازنو           
التي  مرحمة التأسيسىي تراجع عدد المتزكجيف بحكـ تأخر سف الزكاج األكؿ ، كمرد ذلؾ إلى إفرازات 

حيث  لـ تعد قضية , بالدراسةشرعت فييا الجزائر بعد االستقبلؿ مباشرة ، أبرزىا تعميـ المرأة كانشغاليا 
الزكاج مف أكلكية األكلكيات ،إلى جانب خركجيا لمعمؿ كنتيجة حتمية لمتطكر االقتصادم الذم خمفو 

أما بالنسبة لتأخر سف الزكاج لدل الرجؿ فيمكف اإلشارة إلى أزمة السكف الحاد الذم يؤرؽ تفكير .التصنيع
ي مست الشرائح االجتماعية في السنكات األخيرة  كالتي تعد الشباب الجزائرم ،إلى جانب أزمة البطالة الت

إف ىذه الضغكطات .مف أكبر المعكقات أماـ الشباب الجزائرم المقبؿ عمى الزكاج مف الذككر تحديدا
خمفت آثارا كبيرة عمى البنية األسرية ، تسببت في انخفاض مستكل اإلنجاب ككجكد أسر قميمة العدد، 

فاستنادا إلى ما جاء في  (1)."ي بمغ أربابيا سف الشيخكخة نتيجة تأخر سف الزكاجكارتفاع عدد األسر الت
تقارير المركز الكطني لمدراسات ك التحاليؿ الخاصة بالسكاف كالتنمية فإف المجتمع الجزائرم يعيش كاقع 

م كمف خبلؿ الحديث عف التطكر العاـ لممجتمع الجزائر .اجتماعي شبو خطير مف ناحية نظاـ الزكاج
 .كاألسرة خاصة نريد الكلكج في الحديث عف نظاـ الزكاج

إف نظاـ الزكاج ظؿ عمى مر العقكد الماضية يتأثر كأم عنصر آخر في البناء االجتماعي بعمكـ         
التحكالت االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كلسنا في ىذا المقاـ بغرض استعراض عمـك صكر 

ء بيا  التشريع ، فالمقاـ ال يتسع ، بيد أف أىـ التحكالت الجادة ظيكر قانكف األحكاؿ التحكالت التي جا
 . الذم حمؿ عمى عاتقو مسؤكلية تنظيـ األسرة كالزكاج كقضايا عديدة أخرل 1984الشخصية العاـ

 ، بغرض 2003إف ىذا القانكف قد تمت مناقشتو كتعديمو في ضكء المستجدات كاآلراء في خريؼ        
كلعؿ أىـ مكاد . تعديؿ بعض المكاد التي رأل فييا المشرع تقصيرا ك إجحافا في حؽ المرأة كاألسرة عمكما

أركاف الزكاج كخاصة * 09ىذا القانكف تمؾ المتعمقة بتنظيـ شؤكف األسرة كالزكاج ك السيما منيا المادة
المتعمقة بتعدد الزكجات ، حؽ المرأة  08دةالفقرة المتعمقة باشتراط الكلي في عقد الزكاج بالنسبة لممرأة كالما

 .إال أف أكثر المكضكعات إثارة لمجدؿ، ىك مسألة الكلي.في الميراث،الحضانة كالطبلؽ كغيرىا
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بقانكف األسرة ) صدر قانكف األحكاؿ الشخصية في شكؿ جديد عرؼ  2005فيفرم  27كفي            

حيث جاء القانكف بكثير مف  استجابة لمتطكرات العميقة التي مست المجتمع الجزائرم،(  المعدؿ كالمتمـ
سف األىمية لمزكاج كما جاء في : كالسيما المكاد محؿ الجدؿ منيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر التعديبلت

سنة ،كلمقاضي أف يرخص بالزكاج قبؿ ذلؾ  19تكتمؿ أىمية الرجؿ كالمرأة في سف الزكاج بتماـ :"07المادة
سنة عند  21رأة كسنة لمم 18بعدما كاف ( 1)".لمصمحة أك ضركرة ،متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزكاج

، إذ كاف ال يصح  11الرجؿ كاإلبقاء عمى ركف الكلي في عقد الزكاج مع التعديؿ المشار إليو في المادة
إف تأخر سف الزكاج عند . الزكاج بدكف كلي كىك األب أك أحد األقارب أضيؼ لو أك مف تختاره كليا ليا

اج في ظؿ قانكف األسرة الجديد ، فيؿ قانكف كبل الجنسيف يطرح الكثير مف األسئمة حكؿ مصير نظاـ الزك 
األسرة الجديد استطاع أف يقدـ حمكال لممعضبلت التي يكاجييا نظاـ الزكاج مف منظكر التغير االجتماعي 
الذم ماانفؾ يعقد كاقع ىذا النظاـ كيحث عمى إيجاد الحمكؿ ليا؟  أـ أف قكة الظركؼ المحيطة بنظاـ 

 ف كعميو تككف ىي السبب كراء تفشي كانتشار مثؿ ىذه الظكاىر ؟ الزكاج ىي أقكل مف قكة القانك 
إذ مف الحقيقة بمكاف أف المرأة الجزائرية بمغت مستكل مف التطكر الكبير بات معو لزاما عمى           

المجتمع أف يراعي مستكيات ىذا التطكر كتفتح الشخصية كالكعي الذاتي كالتطكر التعميمي كالحرية 
ستقبلؿ المادم مف جية ك ما يتعمؽ بعقيدة المجتمع كشريعتو كعرفو كقكانينو كثقافتو الشخصية كاال

االجتماعية كمستكل التطكر المادم لممجتمع مف جية ثانية كأخيرا متطمبات المجتمع المعاصر كحاجاتو 
 .مثؿ تفاعؿ األنظمة االجتماعية المحمية كالدكلية مع بعضيا البعض مف جية ثالثة

يبقى قانكف األحكاؿ الشخصية المعدؿ مف أبرز المتغيرات ذات الفاعمية عمى نظاـ الزكاج في بتعبير آخر 
الجزائر بحكـ أف نظاـ الزكاج ىك عقد يبـر بيف الطرفيف في كجكد شاىديف كصيغة باإلضافة إلى 

كالكلي،األمر الذم يستدعي كجكد نظاـ زكاج يضبط كينظـ ىذا العقد كيشرؼ عمى ( الصداؽ)المير
كىذا بحكـ العكامؿ ( الدينية) صداقيتو ك يحافظ عمى قداستو ىذا النظاـ الذم يتصؼ يقدر مف الشرعيةم

 (.القانكنية) التاريخية السابقة أكثر مف الصفة المدنية 
 *إلى أم مدل تأثر نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم بالتعديالت التي مست قانكف األسرة       
 ؟ 2005

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1 Code de la famille/Code de la Nationalité et Code de l état civile/ Texte intégral de codes mis a jour 

au 27 Février 2005 .édition2007/2008 p 18... 
 .سكؼ يجرم تحميؿ ىذا العنصر الحقا*/ 
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II راسػػػػػػػةػ أىػمػيػػػػة الػد : 
 : تكمف أىمية ىذه الدراسة فيما يمي     
إثراء الساحة السكسيكلكجية ك العممية بصفة عامة بدراسات متخصصة في ميداف األسرة الجزائرية *

 .خصكصا
 .  رصػد مػبلمػح نظاـ الزكاج اليـك في المجتمع الجزائرم * 
 . كضع اليد عمى أىـ المتغيرات التي ساىمت في رسـ الصكرة الجديدة لنظاـ الزكاج*
محاكلة التكصؿ إلى معرفة درجة مساىمة قانكف األسرة عمى نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم * 

 .كالتخفيؼ مف حدة األزمة

IIIػ أسػػػػبػاب ك دكافع اختيار مػكضػكع الػدراسػة : 
خصصة  في مجاؿ األسرة كبصفة عامة األسرة الجزائرية بصفة خاصة ، تكاد تككف إف الدراسات المت* 

 . منعدمة
األرقاـ كاإلحصاءات السابقة تدؽ ناقكس الخطر الذم بات ييدد مصير أىـ لبنة في بناء صرح البناء *

كما تضعنا أماـ مشكبلت متعددة األكجو تستدعي تحميميا كتفسيرىا ك الكشؼ عنيا ( .األسرة)اإلجتماعي 
 . سريعا

 . دعي منا كباحثيف رصدىابداية ظيكر مبلمح جديدة عمى نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم، تست*
تفاقـ معضبلت أخرل ضمف أنظمة اجتماعية أخرل ،أظيرت الدراسات صمتيا الكطيدة بالبناء األسرم *

 .  كنظاـ الزكاج
 : أما عف دكافع اختيار المكضكع الدراسة فيي تكمف في

كحة في ككؿ دراسة عممية تصبكا في النياية إلى الكصكؿ إلى اإلجابة عمى كؿ التساؤالت المطر 
 :  ك أىداؼ ىذه الدراسة ىي. الدراسة حتى تتماشى مع أىداؼ العمـ الذم يعكد بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع

 .دراسة كتشخيص البناء األسرم في الجزائر*        
 .الكشؼ عف اآلثار المترتبة عف قانكف األحكاؿ الشخصية الجديد*        
 . في األسرة الجزائرية فيما يخص عممية الزكاج الكشؼ عف المرجعية المتبعة *        
 . الكشؼ عف نتائج التعديؿ ك آثاره عمى نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم *       
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IV/تحػػػديػػػد المػػػػفاىػيـ: 
تحت ىذا العنكاف نتناكؿ المفاىيـ األساسية التي تشكؿ الجكىر في دراستنا ، كذلؾ بغرض          

  .، إلى جانب أف المفاىيـ ىي بمثابة الكممات المفتاحية ألم عمـ  التحكـ في تكظيفيا كاستخداميا
" تقابميا كممة إف مفيـك النظاـ يأخذ أكثر مف معنى ، ففي المغة الفرنسية نجد كممة نظاـ: الػنػظاـ/ 1

Système"  األكؿ : كىي مشتقة مف كممة يكنانية  مركبة مف قسميفSUN  كالشؽ ( مع)كيقصد بيا
كقد استعممت كممة النظاـ منذ القدـ    ".أنسؽ"كمركب الكممة يعني ( أصنع)بمعنى  ISTEMالثاني 

. بية ك نظاـ الكراثة كغيرىالمداللة عمى اقتراب فمسفي، كأيضا لمتعبير عف النظاـ الشمسي ك نظاـ الجاذ
فنظرية : " فالقياـ بأنظمة أصبح يشكؿ اإلطار لمتنظيـ كالتسيير اليادؼ لممعرفة العممية في كقتنا الراىف

األنظمة ال تأخذ عناصر البنية بشكؿ منعزؿ بؿ تأخذىا في شكؿ مجمكعات كؿ كياف منيا لو مميزاتو 
  (1)".الخاصة
معاني متعددة كمختمفة ، فقد تشير كممة نظاـ " النظاـ"فنجد لمفيـك كممة   أما في المغة اإلنجميزية      

، حيث يعتبر المعنى األكؿ أكسع مف حيث "Institution"كالمعنى الثاني ىك" The Regime "إلى معنى
االستخداـ مف المعنى الثاني إذ يقتصر ىذا األخير عمى النظـ االجتماعية فقط ، في حيف يندرج ضمف 

تعريؼ : كيعرؼ النظاـ بالمعنى األكؿ كما يمي . المعنى األكؿ كؿ أنكاع النظـ مف مادية كمعنكية
بنية ليا عناصر مرتبطة كمتفاعمة مع بعضيا البعض :" The Regimeلمفيـك النظاـ ( تشارلز ماكبللند)

كالنظاـ ىك أداة تحميمية تقدـ منظكرا معينا لدراسة . ، كليا حدكد محددة تفصميا عف بيئتيا أك محيطيا 
 شبكة :" كما يعرؼ النظاـ بأنو(2)."السمككية البشرية عمى كافة المستكيات

ف التكرار كالحدة تميزىا بالتالي عف التفاعبلت التي تقكـ بيا تفاعبلت بيف كحدتيف أك أكثر تتسـ بنكع م
كيستعمؿ . إحدل ىذه الكحدات األطراؼ أك بعضيا أك كميا مع كحدات أطراؼ أخرل في محيط النظاـ

يتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف النظاـ  (3)."مفيـك النظاـ كأداة تحميؿ في مجاالت عديدة كمختمفة 
 : مة المشكمة لممجتمع كىييندرج ضمنو جميع األنظ

كالػػذم يخػػص الجانػػب المػػادم لممجتمػػع مػػف الػػداخؿ كمػػف الخػػارج مثػػؿ النظػػػاـ : ػػػ النظػػاـ الجغرافػػي       
 .الدكلي كالنظاـ اإلقميمي كالنظاـ الكطني 

كىػػك منبثػػؽ عػػف النػػكع األكؿ كأكثػػر تحديػػدا كمتفػػرع عػػف النظػػاـ الػػكطني كػػالنظـ : ػػػ النظػػاـ النػػكعي       
 ...السياسي كالنظاـ االقتصادم كالنظاـ اإلجتماعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
فػػي الجزائػػر، رسػالة ماجسػػتيرا فػػي العمػػـك االقتصػػادية ، جامعػػة دراسػػة نظػػـ تكزيػػع الجممػة لمخضػػر كالفكاكػػو : ػ بػػف الػذيب عبػػد الرشػػيد 1

 . ، دراسة غير منشكرة 5، 4، ص، ص  1992الجزائر، سنة 
 .160، ص 2005،  دكف دار النشر،الجزائر ، سنة  1معجـ مفاىيـ ، العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية، الطبعة: ػ عامر مصباح 2
 .160ػ نفس المرجع ، ص 3
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كالذم يؤدم كظيفة معينة داخؿ البناء اإلجتماعي كالنظاـ األمني كنظاـ النفط كالصرؼ : الكظيفيػ النظاـ 
إف ىػذا العريػؼ ىػك الػذم يؤكػد كيبػيف مػدل اتسػاع .كالتعميـ كغيرىا مف األنظمة الفرعية عف النظاـ النكعي
 .مفيـك النظاـ كيشرح في ذات الكقت التعريؼ األكؿ 

مجمكعػػة األجػػزاء المترابطػػة أك ترتيػػب الكحػػدات المترابطػػة بطريقػػة معينػػة :"  كىنػػاؾ مػػف يعػػرؼ النظػػاـ بأنػػو
  (1)."لتشكيؿ كحدة ، أك كؿ مفيكـ مجرد أستخدـ مف طرؼ العديد مف النظريات لجعؿ النظاـ يؤدم عممو

الذم تناكلو عمماء االجتماع مف منظكرات مختمفة (The Institution)أما معنى النظاـ الثاني       
 دائرة محدكدة كقائمة :" الذم عرؼ النظاـ بأنو" Cooleyككلي "حيث نجد ت معيا تعريفاتو ، تعدد

إف النظـ ليست :" كيقكؿ أيضا ( 2)."لمعقؿ العاـ ، كىك ال يختمؼ مف حيث طبيعتو المطمقة عف الرأم العاـ
رؾ كالمتجانس نسبيا عبارة عف كحدات منفصمة ، كلكنيا باألحرل عبارة عف مجاالت أك دكائر لمفكر المشت
 كأف  النظاـ يكجد لدل الفرد كعادة عقمية كسمككية ، تتميز بأنيا غير شعكرية إلى حد

كغالبا ما يككف الفرد عمة كمعمكال لمنظاـ فيك يستقبؿ تأثير الدكلة التي . كبير ألنيا عامة في الجماعة كميا
الدكلة بشخصيتو، كأف النظاـ جزء ناضج تطكره بتقاليدىا منذ طفكلتو ، كلكنو في نفس الكقت يؤثر في 

كمتخصص كصاـر نسبيا مف البناء اإلجتماعي، كأنو عمى الرغـ مف أف النظـ عادة ما تتميز باآللية 
كمع ذلؾ فإف االختيار الفردم يمعب دكره في ىذا ... ،فإنيا تتطمب كذلؾ قدرا مف الحرية الشخصية 

عبارة عف نسؽ مف :" النظاـ بأنو Andersonكيعرؼ أندرسكف( 3)."النظاـ ، كىك أمر حيكم بالنسبة لو
  (4)."األفكار ك أساليب سمككية كقيـ كرمكز اجتماعية ترتبط معا في بناء متكامؿ

يعتقد بعض الباحثيف أنو مف الصعب تعريؼ النظػاـ لمػا تحتػكم عميػو الكممػة مػف مفيػـك أكلػي مثػؿ        
ـ مجردة ال تتضح معانييا، األمر الذم يدعكنا إلى تناكؿ المكضكع مفاىيـ العدد كالمجمكع باعتبارىا مفاىي

أكال مػػػف جكانبػػػو التصػػػكرية، فػػػالمبلحظ لسػػػمكؾ حيػػػاة مجمكعػػػة النحػػػؿ أك النمػػػؿ مػػػثبل كىػػػي تقػػػـك بنشػػػاطيا 
اليػػػكمي، يػػػرل أف ىػػػذا يػػػتـ بصػػػكرة متكػػػررة كمسػػػتمرة، فػػػي إطػػػار عبلقػػػات تحكػػػـ أفرادىػػػا بصػػػكرة مضػػػبكطة 

ترتيب، فيك نشاط يتـ كفؽ طريقة غريزية محكمة، كالمبلحظ لجسـ اإلنساف مف خػبلؿ متناىية في الدقة كال
نشػاط األجيػػزة الداخميػة المختمفػػة التػي يػػؤدم كػؿ منيػػا كظيفػة معينػػة، ليػا صػػمة كثيقػة بمػػا تقػكـ بػػو األجيػػزة 

نظمػة، ثػـ األخرل بصػفة تمقائيػة ال دخػؿ لئلنسػاف نفسػو فييػا نجػد أف ىػذا النشػاط يػتـ بطريقػة فيزيكلكجيػة م
نشأ كتطكر الزكاج كالشكؿ الذم اتخذه كيانا اجتماعيا مػف أجػؿ تحقيػؽ نشػاطو كفػؽ ىػدؼ معػيف كعبلقػات 

 .   متبادلة بينو كبيف المحيط في إطار اجتماعي ثقافي معيف
 

    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .161نفس المرجع، ص : ػ عامر مصباح  1
 .254، ص 2003، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية ، بيركت، سنة  عمـ االجتماع العاـ:محمد جابر ػ سامية  2

                  Charles H. Cooley , Social Organization, Humman Nature and the Social Order, The Free Press  3 
Glencol,IInois,1950,1950,PP.313,314,319      

Nels Anderson. And K .Ishwaran ,Urban Sociology , Asia   Publication  House.1964.P157,  4ػ 
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مف خػبلؿ تصػكرنا لطريقػة نشػاط النحػؿ كطريقػة النشػاط الػكظيفي لؤلجيػزة الداخميػة لجسػـ اإلنسػاف         
 كلمطريقة التي يعمؿ بيا الزكاج اليـك ، نجد أف كؿ كاحدة منيا تتـ في إطار بنية تتككف مف

معينػا داخػؿ مجمكعة العناصر المترابطة كفؽ مكضكع متميز متكرر بصكرة مستمرة مف أجػؿ تحقيػؽ ىػدفا 
 مجمكعة مف العناصر تديرىا عبلقات ، بحيث أف تعديؿ :" بيئة معينة كعميو فالنظاـ ىك

 ىيكؿ مف العبلقات :" كىك أيضا عبارة عف (1)". كؿ عنصر منيا يؤدم إلى تعديؿ البعض اآلخر
نيـ كالنتيجة لذلؾ الشخصية، يتـ التمييز بيف األفراد طبقا لسمطة المركز،أك الدكر الذم يقـك بو كؿ كاحد م
    (2)."تتحدد العبلقات الشخصية كتميؿ التصرفات السمككية لؤلفراد إلى االلتزاـ باألنماط المتكقعة

يشير في عمـ االجتماع كفي المغة العربية بصفة عامة إلى كؿ ما :" أما مف المنظكر االجتماعي فإنو  
إلى المغة اإلنجميزية ” COMTEككنت “لفات كعندما ترجمت مؤ ( 3)."ىك قائـ كثابت كمنظـ في المجتمع

ظيرت بعض العبارات كالنظاـ الرأسمالي كالنظاـ األسرم كيبدك أف معنى ( 19)في القرف التاسع عشر
المبادئ )كلكف االستعماؿ السكسيكلكجي نجده في كتاب . ىذه الكممة في عمكميتو يتفؽ مع المعنى السابؽ

 اعتبر النظـ ىي :" حيث"  Spencerسبنسر "ؿ( First Principlesاألكلى
 (4)."األعضاء التي تؤدم كظائؼ المجتمعات

جممػػة مػػف الضػػكابط كاإلجػػراءات كالتػػدابير التػػي تتمثػػؿ فػػي المعػػايير كالمقػػاييس :" كىنػػاؾ مػػف يعرفيػػا بأنيػػا 
كاألحكػػاـ التػػي أكجػػدىا المجتمػػع اإلنسػػاني لمػػارس كظيفػػة الضػػبط عمػػى سػػمكؾ األفػػراد كالجماعػػات مػػف أجػػؿ 

النسػؽ النظػاـ المتعػارؼ إدامة كاسػتمرارية الحيػاة اإلنسػانية كبشػكؿ يعمػؿ عمػى تخفيػؼ حػدة الصػراع خػبلؿ 
مجمكعػػة مػػف الممارسػػات كاألعػػراؼ المكجػػكدة التػػي تحكػػـ :" كيعػػرؼ النظػػاـ أيضػػا أنػػو( 5)."عميػػو اجتماعيػػا

العبلقػػات بػػيف األفػػراد أك الجماعػػات ، كالتػػي تكػػكف أيضػػا مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات كاألشػػكاؿ كالقكاعػػد التػػي 
نظـ بكاسػػطة المجتمعػػات المحميػػة أك االتحػػادات كمػػا تتكػػكف الػػ. تحػػدد أنشػػطة كػػؿ مػػف األفػػراد كالجماعػػات 

أف مصػػطمح " مالينكفسػػكي"كيػػرل (  6)"كالتػػي ال تسػػتطيع أف تعمػػؿ أك تقػػـك بكظائفيػػا دكف كجػػكد ىػػذه الػػنظـ
أك بعبارة أخرل يشبع حاجة اجتماعية . كؿ نظاـ يؤدم كظيفة اجتماعية عمى األقؿ:" ...النظاـ يشير إلى 

 النشاط الثقافي العاـ لممجتمع إلى كحدات تنظيمية متميزة إذف مف الممكف تقسيـ .مستترة
 
 
 

 

                    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .06مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ بف الذيب عبد الرشيد 1
 .204، ص 1980، سنة ، ككالة المطبكعات الككيتية ،الككيت 2تطكر الفكر التنظيمي ، الطبعة: ػ عمي السممي 2
 .237، ص  1998،المكتب الجامعي الحديث، القاىرة ، مارس 3الطبعة قامكس عمـ االجتماع ، : ػ عبد اليادم الجكىرم 3
 .138ػ نفس المرجع ، ص  4
 .208، ص1992المدخؿ إلى عمـ االجتماع  ، دار الشركؽ ،عماف، سنة :فيمي سميـ ألغزكم كآخركف ػ  5 
 55، ص1999عمـ االجتماع ، النشأة كالتطكر ،  دار المعرفة الجامعية، بيركت، : محمد عبد الرحمفػ عبد ا   6
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كىذه النظـ ىي العناصر الثقافية المنعزلة . بحيث يطمؽ عمى كؿ كحدة مف ىذه الكحدات مصطمح النظاـ 
الػػذم يكاجػػو إشػػباع التػػي تخضػػع لمبحػػث كالدراسػػة العمميػػة ، فدراسػػة الػػنظـ تشػػمؿ الثقافػػة بكصػػفيا الجيػػاز 

" Joseph  R. Gnfieldجكزيػؼ جػكز فيمػد " فػي حػيف يقػدـ ( 1)."الحاجػات كالممزمػات الكظيفيػة المتعػددة
نسؽ يفرضو المجتمػع كيتكػكف مػف السػمكؾ المتميػز إف قمػيبل أك كثيػرا كالػذم عػف :" تعريفا لمنظاـ يعتبره فيو

 (2).طريقو تحؿ المشاكؿ الشائعة كالمتكررة
تعنػي التػأليؼ كالجمػع كاالتسػاؽ، فيػك كممػة تطمػؽ عمػى كػؿ شػيء يراعػى " نظاـ"المغكم لكممة أما المعنى  

فػي حػيف المعنػى االصػطبلحي . فيو الترتيب كاالنسجاـ، كىك يشبو العقد في انتظاـ أحجاره بعضيا بػبعض
( 3)".بط األعمػػاؿضػػكا:" أك ىػػك" مجمكعػػة القكاعػػد كاألحكػػاـ المتناسػػقة كالمترتبػػة كالمتفاعمػػة فيمػػا بينيػػا:" فيػػك

 فنظاـ أم دكلة مثبل يتككف مف مجمكعة القكانيف كالمبادئ كالتقاليد التي
 (  فيك كبناء عمى ما سبؽ ذكره) تقكـ عمييا الحياة في تمؾ الدكلة،كنفس الشيء مع نظاـ الزكاج 

ي إطػار النظػاـ نجد أنو عبارة عف مجمكعة مف المعايير كالقيـ كالعادات التي تحكـ العبلقات االجتماعية فػ
 كما يترتب عف ىذه العبلقات مف أدكار كمراكز كتفاعؿ متبادؿ بيف أعضائو،. األسرم ككؿ

بمعنى أف كؿ ىذه المعايير التي سنيا المشرع ك المجتمع لتنظيـ عبلقة الرجؿ بالمرأة ك ما يتفرع عنيا كما 
كغيرىػػا مػف أمػػكر ( ىميػة الػزكاجأ)ينشػأ عػف اجتماعيمػػا مػف أمػػكر كالخطبػة كأسػمكب االختيػػار كسػف الػػزكاج 

 .    تعد مف نظاـ الزكاج
كعميو نقكؿ بأف النظاـ ىػك عبػارة عػف كصػؼ لمػا ىػك مرتػب كمتػرابط بشػكؿ مػنظـ ألجػؿ إنجػاز           

األىػػػداؼ كتػػػكفير الجيػػػد كالػػػزمف كالمػػػاؿ بغيػػػة تسػػػييؿ الحيػػػاة االجتماعيػػػة لؤلفػػػراد ، ممػػػا يجعػػػؿ منػػػو ىػػػيكبل 
ممػػا . راد كيحػػدد تبعػػا لػػذلؾ أدكارىػػـ كمكػػانتيـ كحقػػكقيـ  ككاجبػػاتيـ فػػي المجتمػػعتنظيميػػا يضػػبط حيػػاة األفػػ

كعندما تتحقؽ ىذه الخاصية يمكف القكؿ أننا . يكسبو قدرا مف الييبة كالطاعة ك االحتراـ مف طرؼ األفراد 
أمػػػػاـ نظػػػػاـ الػػػػذم يختمػػػػؼ بحسػػػػب المجػػػػاؿ أك التخصػػػػص الػػػػذم يعمػػػػؿ فيػػػػو مثػػػػؿ النظػػػػاـ األسػػػػرم كالنظػػػػاـ 

 ككمما اختمفت التخصصات كمما اختمفت معيا بنى . جتماعي كالنظاـ االقتصادم كىكذااإل

األنظمة كىياكميا ، إال أنيا تعمؿ في عبلقات تعاكنية كظيفية تكامميػة ال تسػتطيع االسػتقبلؿ بنفسػيا داخػؿ 
ة الكظيفيػة بػيف أما إذا فتشنا عف سر ىذه العبلقة كعف العنصر الحيكم الذم يفعؿ العبلقػ. المجتمع الكاحد

 األنظمة الفرعية نجد المصالح المشتركة ىي التي تسير عمى تحريؾ كتكطيد ىذه العبلقة ، كىذا
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، 1999النشػر، سػنة ،  دار المعرفػة الجامعيػة، دكف ذكػر بمػد  االتجاىات السياسية في نظرية عمـ االجتمػاع:ػ عمي عبد الرزاؽ حبمي 1

 .191ص 
/2 Joseph  R.  Gnfield et  al , ,Man s Institution, Modern  Sociology , Alvin Gauhdner 1962.P498.  

 .119، ص 1988نظرات في الثقافة اإلسبلمية ، دار الشياب ، دكف ذكر بمد النشر، سنة : ػ عز الديف الخطيب التميمي 3
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طبيعػة البنػاء األسػرم الػذم يػدـك كيسػتمر كممػا ظمػت المصػمحة المشػتركة بػيف ما يفسر لنا مف جية أخػرل 
الطرفيف قائمة ، بمعنى آخػر أف مػف أسػباب الطػبلؽ ىػك انتيػاء المصػمحة المشػتركة خاصػة إذا عممنػا بػأف 
كؿ طرؼ مف أطراؼ نظاـ الػزكاج يحمػؿ أىػدافا ال يمكػف  تحقيقيػا دكف الطػرؼ اآلخػر ، فػاألمف كالحمايػة 

حػػث عنيمػػا المػػرأة يحققيمػػا الرجػػؿ ، فػػي حػػيف االسػػتقرار النفسػػي كاالجتمػػاعي الػػذم ينشػػده الرجػػؿ ال التػػي تب
 .يتحقؽ إال بكجكد النصؼ اآلخر أم المرأة كما دلت عميو آيات القرآف الكريـ

نستخمص مف كؿ ذلؾ أف النظػاـ يتجسػد مػف خػبلؿ طبيعػة العناصػر، المكضػكع كالعبلقػات التػي تتييػأ     
فالنظػاـ كيػاف بنبػػكم . ا فػي ظػؿ اإلطػار العػاـ المكػكف ليػا مػػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى غايػة معينػةفػي مجمكعيػ

متناسؽ يتميز بخصائص نكعية تختمؼ عف خصائص عناصره مأخكذة بصكرة منعزلػة األمػر الػذم يجعػؿ 
 .   منو تككينا أصيبل يسمح بتحديد نمكذج التنظيـ كبالتالي نكع النظاـ

ظرة عمى جميػع التعػاريؼ السػابقة نجػدىا لمكىمػة األكلػى تختمػؼ فيمػا بينيػا سػكاء مػف إذا ألقينا ن            
حيػػث مكضػػكع النظػػاـ الػػذم جػػاء مختمػػؼ فػػي كػػؿ التعػػاريؼ أك مػػف حيػػث األىػػداؼ التػػي يريػػد تحقيقيػػا أم 
نظاـ ، بؿ اختمفت أيضا مف ناحية معالجة تمػؾ المكضػكعات المتعػددة لمنظػاـ ، كمػا يبػدك أف ىػذا المفيػـك 

كعمى الرغـ مػف ىػذه االختبلفػات إال أنيػا تشػترؾ فػي عػدة . ندرج ضمف المفيكـ األكؿ إلى درجة االحتكاءي
 :   خصائص ىي 

 .ػ إف النظاـ يعتبر عاما في المجتمع بأسره  1      
 .ػ إنو مفركض ، كيعمؿ عمى تحديد نماذج سمككية معينة 2      
 .جزاءات كحدكد التسامحػ إنو يقـك بضبط السمكؾ ، كبكضع ال 3      
 (1).ػ إنو يشتمؿ عمى بعض القيـ ، أك يستيدؼ تحقيؽ قيـ معينة تحددىا الثقافة 4      

كفي إطار ىذه الخصػائص التػي اشػتركت فييػا كػؿ التعػاريؼ السػابقة يتضػح لنػا جميػا معنػى كممػة نظػاـ    
ضػػو ك يحػػدد لػػو نمػػاذج سػػمككو كبػػاألخص كممػػة نظػػاـ الػػزكاج التػػي باتػػت تعنػػي نظػػاـ عػػاـ فػػي المجتمػػع يفر 

كيضبطيا مف خبلؿ الجزاءات كحدكد التسامح التي يرسميا ، مما يجعؿ منو محػيط كبيئػة مناسػبة الحتػكاء 
كعمػػى ىػػذا المعنػػى سػػكؼ . بعػػض القػػيـ مػػف ناحيػػة كتحقيػػؽ بعػػض القػػيـ بكاسػػطة الثقافػػة مػػف ناحيػػة أخػػرل 

 . نتناكؿ نظاـ الزكاج في  دراستنا ىذه
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 :       الػػزكاج/  2
اسػتعممت العػرب لفػظ الػزكاج فػي إقػراف أحػد الشػيئيف بػاآلخر ك ارتبػاط كػؿ كاحػد بػاآلخر :  لغة أ ػ         

: أم قرنػػاىـ بيػػف كقكلػػو تعػػالى .«نػػاىـ بحػػكر عػػيف كزكج»:بعػػد أف كانػػا منفصػػميف مصػػداقا لقكلػػو عػػز كجػػؿ
ذا النفكس زكجت » ثـ شاع استعمالو في اقتػراف الرجػؿ بػالمرأة عمػى  (1).أم قرنت بأبدانيا أك أعماليا . «كا 

 .   سبيؿ الدكاـ كاالستمرار لتككيف أسرة ،فصار عند الطبلؽ ال يراد منو إال ذلؾ 
عقد كضعو الشػارع يفيػد حػؿ اسػتمتاع كػؿ مػف »: الشرعي ىكالزكاج في االصطبلح  :اصطبلحاب ػ      

الزكجيف باآلخر عمى الكجو المشركع ،كعمى سبيؿ القصد كالتقيد بالقصد لئبل يشػمؿ العقػد الػذم يفيػد الحػؿ 
 (2)«. لحؿ ضمنيا ممؾ اليميف الذم يثبت شراء أك ىبة أك ميػراث ،فإنػو يحػؿ لمالػؾ الجاريػة االسػتمتاع بيػا

 : إف ىذا التعريؼ يشير إلى عدة أمكر منيا
 يحؿ لمزكج االستمتاع بزكجتو عمى الكجو المشركع بمجرد إتماـ العقد بينيما ، بعد أف كاف * 

 .ذلؾ محرما قبؿ عقد الزكاج 
اسػتمتاع الػزكج غيػر مقصػكر عمػػى زكجتػو ، بػؿ يمكػف أف يسػتمتع بغيرىػػا مػف الزكجػات فػي الحػد المقػػرر *

 إف تعدد الزكجات المشار إليو في التعريؼ يطابؽ ما تنص عميو. زكجات شرعا كىك أربع 
يسمح بالزكاج بأكثر مف زكجة كاحدة في حدكد الشريعة »: مف قانكف األسرة الجزائرم 08المادة رقـ 

اإلسبلمية ، متى كجد المبرر الشرعي كتكفرت شركط كنية العدؿ ، كيتـ ذلؾ بعد عمـ كؿ مف الزكجة 
حقة ، كلكؿ كاحدة الحؽ في رفع دعكل قضائية ضد الزكج في حالة الغش كالمطالبة بالتطميؽ السابقة كالبل

ف يتـ كفؽ »:كيعرؼ أيضا  (3)«.في حالة عدـ الرضا  ىك عقد يبيح استمتاع أحد الزكجيف بصاحبو ، كا 
في  كيجب عند الخكؼ مف الكقكع. الكلي ،المير،الصيغة ك الشيكد كحكمو الجكاز: شركط أربعة ىي 

فائدتو إحصاف الزكجيف كتكثير النسؿ ، ك بو . الحراـ ، كيسف إف كجدت رغبة فيو ،أك في ابتغاء الكلد 
 ( 4)«.يحفظ النكع اإلنساني 

يعتبر ىذا التعريؼ األكثر شمكلية سكاء مف حيث الغاية أك  مف حيث القصد مف الزكاج كىك النكع ذك 
  .مى اختبلؼ معتقداتيـ الدينيةاالنتشار الكاسع عند كؿ األجناس البشرية ع
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 .  10، ص  1966،النيضة العربة ، القاىرة ، سنة  2األحكاؿ الشخصية لغير المسمميف ك األجانب ،الطبعة : ػ جميؿ الشرقاكم  2
: يتضػمف قػانكف األسػرة ، البػاب األكؿ( قػكانيف كأكامػر)، أنظػر  1984، سنة   15لجريدة الرسمية، عدد: ػ الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  3
 .910، ص  11ػ  84كاج رقـ الز 
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 :  التعريؼ اإلجتماعي لمزكاجج ػ   
ىنػػػاؾ تعػػػاريؼ كثيػػػرة كمتعػػػددة لمػػػزكاج حيػػػث ال نجػػػد تعريفػػػا كاحػػػدا جامعػػػا لػػػو ،كمػػػا ىنػػػاؾ مفيػػػـك          

مفيػػػكـ التػػػزاكج ، فػػػاألكؿ يعتبػػػر مفيكمػػػا سكسػػػيكلكجيا ، فػػػي حػػػيف يعتبػػػر الثػػػاني مفيكمػػػا  يتػػػداخؿ معػػػو كىػػػك
كعميػػو سػػكؼ سػػتعرض مجمكعػػة مػػف .بيكلكجيػػا كيسػػتعمؿ عنػػد الكائنػػات الحيػػة األخػػرل كالنبػػات كالحيػػكاف 

 . التعاريؼ التي تناكلت مفيـك الزكاج مف الناحية االجتماعية 
مػاعي يتصػؼ بقػدر مػف االسػتمرارية ك االمتثػاؿ لممعػايير االجتماعيػة نظػاـ اجت»: يعرؼ الػزكاج بأنػو      

،كىػػػك الكسػػػيمة التػػػي يعمػػػد إلييػػػا المجتمػػػع لتنظػػػيـ المسػػػائؿ الجنسػػػية ،كتحديػػػد مسػػػؤكلية صػػػكر التػػػزاكج بػػػيف 
إنو عبلقة جنسػية مقػررة اجتماعيػا بػيف شخصػيف »:فيعرفو كالتالي  "محمد عاطؼ غيث"أما  (1)«.البالغيف 

 أك أكثر ،ينتمياف إلى جنسيف مختمفيف ،كيتكقع أف تستمر لمدة أطكؿ مف 
إذا ىػػػػك مؤسسػػػػة اجتماعيػػػػة أك مركػػػػز مػػػػف المعػػػػايير ( 2)« . الكقػػػػت الػػػػذم تتطمبػػػػو عمميػػػػة إنجػػػػاب األطفػػػػاؿ 

يفػػػػرض عمييمػػػػا نسػػػػقا مػػػػف االلتزامػػػػات كالحقػػػػكؽ المتبادلػػػػة االجتماعيػػػػة يحػػػػدد العبلقػػػػة بػػػػيف الرجػػػػؿ كالمػػػػرأة ،
يعتبر حفؿ الزكاج إعبلنػا يعتػرؼ بمقتضػاه الػزكج .الضركرية الستمرار حياة األسرة كضماف أدائيا لكظائفيا

 .كالزكجة بمكناتيما الجديدة في المجتمع 
لكػػؿ مػػف الرجػػؿ كالمػػرأة  إنػػو عقػػد يبػػـر بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة أك مػػف يمثميمػػا ،يبػػاح بمقتضػػاه: "كيعػػرؼ أيضػػا 

االستمتاع باآلخر عمى الكجو المشركع ،كتترتب عميو حقػكؽ ككاجبػات لكػبل طرفيػو ،كتنشػأ عنػو تبعػات لمػا 
  إف ىذا التعريؼ يؤكد الكبلـ السابؽ (3)."يككف بيف الزكجيف مف نسؿ كما يتصؿ بيما مف قرابة 

عناصر أخرل إلى جانب أفكار الجنس ك األبػكة ػ  إذا نظرنا لمزكاج مف الناحية االجتماعية نجد           
عندما يتـ الػزكاج يصػبح عقػدا :" فإف الزكاج يحظى بطابع المكافقة االجتماعية كذلؾ .التعريفيف السابقيف ػ 

كىك نظاـ اجتماعي كقانكني تتمثؿ  (4)."قانكنيا ألنو يحدد العبلقة بيف الزكج كالزكجة كبيف اآلباء كاألطفاؿ 
 جماعة كتتجمى فيو طبائعيا ك خصائصيا ، كتخضع في شؤكنيا فيو بنية ال

إذ يطمػؽ اسػـ الػزكاج عمػى رابطػة . "لتقاليد ك أعراؼ ترتبط بعقيدة الجماعة كسػمككيا الجمػاعي ك األخبلقػي
تقكـ بيف رجؿ كامرأة ينظميا العرؼ أك القانكف ،كيحؿ بمكجبيا لمرجػؿ أف يطػأ المػرأة ليسػتكلدىا كينشػا عػف 

  ( 5)."ة أسرة تترتب فييا حقكؽ ككاجبات تتعمؽ بالزكجيف كاألكالد ىذه الرابط
   
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  45، ص  1979قامكس عمـ االجتماع، الييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة ، سنة : محمد عاطؼ غيث  ػ 1
 .  41، 40ص، ص  لؤلسرة ، المعيد العالي لمخدمة االجتماعية ،بدكف بمد النشر ، بدكف سنة ،البناء اإلجتماعي :: ػ عبد الفتاح تركي  2
 .  111قامكس عمـ االجتماع، مرجع سبؽ ذكره ، ،ص: ػ عبد اليادم الجكىرم 3
 .56، 55، ص، ص  1994عمـ االجتماع األسرة ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، بغداد ، سنة : ػ معف خميؿ عمر  4
 .910مرجع سبؽ ذكره ، ص: ػ الجريدة الرسمية  5
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المبلحظ عمى ىذه التعاريؼ أنيا تعتبر الزكاج نظاما اجتماعيا ك عقدا اليدؼ منو إيجاد أسػرة مػف         
خػػبلؿ عمميػػة اإلنجػػاب ،كىػػك رابطػػة كعبلقػػة شػػرعية فػػي األسػػاس تقػػكـ بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة يػػتـ فييػػا القبػػكؿ 

غالبا ما يككف مف اختصاص الػزكج ،ك القبػكؿ ( الزكجيف)ر مف أحد العاقديف كاإليجاب ،فاإليجاب ما صد
غالبا ما يككف مف اختصاص الزكج ،ك القبكؿ ىك ما صدر عف ( الزكجيف)ىك ما صدر مف أحد العاقديف 

 .   اآلخر الزكجة ثانيا 
يتـ الػزكاج فػي الجزائػر بعقػد قػائـ عمػى أسػاس اإليجػاب كالقبػكؿ فػي حضػكر الشػاىديف مػف الرجػاؿ 

 04، كىػك نفسػو مػا نصػت عميػو المػادة (كىك ما يتفؽ مع المعنى االصطبلحي) كقيمة المير المتفؽ عميو 
 الزكاج ىك عقد يتـ بيف رجؿ ك امرأة :" مف قانكف األحكاؿ الشخصية في الجزائر

حصاف الزكجيف كالمحافظة عمى الكج و الشرعي ،مف أىدافو تككيف أسرة أساسيا المكدة كالرحمة كالتعاكف كا 
كىذا التعريؼ يصنؼ ضمف التعريؼ القانكني لمزكاج ككما ىك كاضح فإنو مستمد مف  (1)." عمى األنساب 

مػا الػزكاج ( :" رحمػو ا)شػمتكت كعمػى مػا تقػدـ يجػكز القػكؿ حسػب رأم الشػيخ .أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
في كاقعو إال ظاىرة مف ظكاىر التنظيـ لفطرة أكدعت في اإلنساف كما أكدعت في غيره مف أنػكاع الحيػكاف 
، كلكال الزكاج الذم ىك تنظػيـ لتمػؾ الفطػرة المشػتركة بػيف اإلنسػاف كالحيػكاف لتسػاكل اإلنسػاف مػع غيػره مػف 

    (2)..."لفكضى ك الشيكع أنكاع الحيكاف في سبيؿ تمبية ىذه الفطرة عف طريؽ ا

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أنيا حاكلت أف تكضح لنػا مفيػـك الػزكاج القػديـ الحػديث مػف  
ك .،اجتماعيػػػة كقانكنيػػػة ، مسػػػمطة الضػػػكء عميػػػو لفيمػػػو أكثػػػر ( شػػػرعية)لغكيػػػة ،اصػػػطبلحية: زكايػػػا متعػػػددة

بػػيف الرجػػؿ ك المػػرأة عمػػى ( االسػػتمتاع)شػػرة النتيجػػة أنيػػا اتفقػػت جميعيػػا عمػػى أف الػػزكاج عقػػد يفيػػد حػػؿ الع
الكجو الشرعي كالقانكني لما يحققو ك يتطمبو الطبع اإلنساني ،كتعاكنيما مدل الحياة كيحدد ما لكمييمػا مػف 

: " نفػػس المعنػػى يتطػػابؽ مػػع المػػادة األكلػػى مػػف القػػانكف السػػكرم . حقػػكؽ كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف كاجبػػات 
ية إيجاب كقبكؿ بيف الطرفيف تنتيي بتكقيع العقػد الػذم يثبػت صػحة الػزكاج فالزكاج في الكاقع ليس إال عمم

إذا تمعنا جيػدا فػي ىػذا المعنػى نجػد أنػو يتماشػى إلػى حػد كبيػر مػع معنػى الػزكاج فػي الكقػت الحاضػر ( 3)."
 ،أما ما يمفت االنتباه ىك تحرره الشبو كمي عف األسرة ـ ما ترتب عف ذلؾ  مف نتائج ك آثار في المجتمع،

 .  كفي مقدمتيا العنكسة كالطبلؽ مف باب الذكر ال الحصر 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 .42، ص  1989، دار اليدل ،الجزائر، سنة  تنظيـ اإلسبلـ لممجتمع: ػ رمزم نعناعو  1
 .233، ص 1967، سنة األسرة كمشكبلتيا ، دار النيضة العربية ، القاىرة : ػ محمكد حسف 2
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لػػيس ىنػػاؾ تعريػػؼ شػػامؿ جػػامع لكػػؿ أنمػػاط الػػزكاج اإلنسػػاني، ألف الػػزكاج نظػػاـ اجتمػػاعي قػػد             
: يكػػكف لػػو معػػاف مختمفػػة لمغايػػة بػػاختبلؼ الثقافػػات، كمػػع ذلػػؾ يمكػػف تعريػػؼ الػػزكاج تعريفػػا كاسػػعا عمػػى أنػػو

يف كمػػف المتكقػػع عبلقػػة جنسػػية تفػػرض عمييػػا إجػػراءات اجتماعيػػة، كتتكػػكف مػػف فػػرديف أك أكثػػر مػػف جنسػػ"
نجػػاب األطفػػاؿ، كقػػد تتضػػمف اإلجػػراءات االجتماعيػػة فػػي معظػػـ  اسػػتمرارىا عبػػر الزمػػاف مػػف أجػػؿ الحمػػؿ كا 

معنػػى ىػػذا أف الػػزكاج لػػيس ىػػك الحيػػاة الجنسػػية، كمػػا يسػػتبعد  (1)."الثقافػػات كجػػكد العبلقػػات الثابتػػة المسػػتقرة
 .    رل ال يكافؽ عمييا العرؼ أك الديفالعبلقات مع الساقطات أك العاىرات أك أية عبلقة جنسية أخ

الميثػػػاؽ الغمػػػيظ كالرابطػػػة المقدسػػػة بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة التػػػي يحػػػؿ : كنقصػػػد بػػػالزكاج كمفيػػػـك إجرائػػػي      
بمكجبيا استمتاع كؿ طرؼ باآلخر عمى الكجو الشرعي كفي الحدكد التي شرعيا المشرع كرسػميا المجتمػع 

 كع اإلنساني كالكرامة اإلنسانية، كالحد مفكفؽ عاداتو كمعتقداتو بغرض حفظ الن
كمػػػا يقػػػـك الػػػزكاج عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف . الفكضػػػى الجنسػػػية التػػػي تعرفيػػػا بعػػػض المجتمعػػػات المتقدمػػػة اليػػػكـ

 .  سف الزكاج كاالختيار لمزكاج:األسس كالمرتكزات منيا 
ىك السف الذم يسمح بو المجتمع لمفتى كالفتاة بالزكاج مف خبلؿ القانكف الجزائػرم، : سػف الػزكاج*

سػػنة لمفتػػى كنفػػس السػػف لمفتػػاة كىػػذا طبعػػا بعػػد التعػػديؿ الػػذم حػػدث عمػػى مسػػتكل قػػانكف  21حيػػث حػػدده ب
 . األسرة الجزائرم

كفػػي المجتمػػع الجزائػػرم . الطػػرؼ اآلخػرىػػك الطريقػة التػػي يػػتـ مػػف خبلليػا اختيػػار : االختيػار لمػػزكاج*     
 . ، الزكاج الحر كالزكاج الشبو الحر(التقميدم) تكجد عدة أنكاع كالزكاج المرتب

 : العػائمػػػػػة/األسػػػػػرة / 3
يجرم تعميـ لفظ العائمة في الكسط االجتماعي دكف األخذ بعيف :  العائمة لغة/ أ تحديد مفيـك األسرة  

حدد مفيكـ العائمة لنقصد بو الزكجة ، غير أننا نحف عمى ىذا المستكل ال بد أف االعتبار الحجـ ، كيت
 . نفرؽ بيف األسرة ك العائمة ك أف األسرة أقدـ كأكثر استخداما كشيكعا

ك التي تعني  (FAMILIA)إف لفظ األسرة في الثقافة الغربية مشتؽ مف الكممة البلتينية            
لـ يكف في األصؿ يعني المثؿ األعمى ( العائمة)"FAMILIA" إف لفظ:""F.Engelsإنجمز "كحسب.الخدـ 

المكجكد لدل الرجؿ المتزمت الحديث في أيامنا، ىذا المثؿ األعمى الذم ىك مزيج مف التعاطؼ 
كالخبلفات المنزلية، بؿ ىك لـ يكف في بادئ األمر يطمؽ ػ حتى الركماف ػ عمى الشخصيف المتزكجيف 

كما أف  "العبد الذم يعمؿ في منزؿ سيده :"يعني" FAMULUS"فمفظ . بؿ عمى العبيد كحدىـ كأكالدىما،
أم " الفاميميا"كانت ( قابكس)يعني مجمكع العبيد التابعيف لفرد كاحد ففي عيد " FAMILIA" لفظ

 .الميراث، تنقؿ إلى الكرثة بكصية منو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   . 22،  21، ص، ص  1991تحديث األسرة كالزكاج ، دار الفاضؿ، دكف ذكر بمد النشر ، ستة: ػ عادؿ العكا  1
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بنيػة اجتماعيػة جديػدة، تتكػكف مػف الزكجػة ك األكالد كعػدد مػف "كلقد اسػتخدـ الركمػاف ىػذه العبػارة لكصػؼ  
حػؽ الحكػـ عمػييـ بالحيػاة أك العبيد يخضعكف لسمطة رب األسػرة كذلػؾ فػي ظػؿ سػمطة أبكيػة ركمانيػة، ليػا 

تعني األسرة ك كذلؾ عشيرة الرجؿ كرىطو األدنكف، فيي تحمؿ بذلؾ معنى القكة، يسػتمد الرجػؿ ( 1)".المكت
إلػػػى معنػػى القػػكة كالشػػػدة،  تشػػير "أسػػر "مػػػادة " كمػػا تػػػدؿ عمػػى معنػػى الػػػدرع الحصػػينة، ذلػػؾ أف.مػػنيـ قكتػػو

ك .  28آليػة ا سكرة اإلنساف، «نحف خمقناىـ كشددنا أسرىـ  »:كىذا في قكلو تعالى. (2)."فاألسر ىي شد الخمؽ
مجمػػكع األفػػراد الػػذيف :" تشػػتمؿ عمػػى عػػدة معػػاني مختمفػػة، ففػػي المعنػػى الكاسػػع تعػػرؼ بأنيػػا" العائمػػة"كممػػة 

كجكد عبلقػة أبكيػة بػيف أفػراد :" بينما المعنى الضيؽ تعني (3)".ينحدركف مف سبللة كاحدة أك مف جيؿ كاحد
أمػػػا فػػػي القػػػكاميس اإلنجميزيػػػة كالفرنسػػػية فػػػي ( 4)”.يقتسػػػمكف المسػػػكف معػػػا، كىػػػؤالء ىػػػـ األب كاألـ كاألبنػػػاء

فقد كاف ىناؾ معنى آخر لمفيكـ العائمة، فإلى جانب ما سبؽ ( . 18/ؽ 17)القرنييف السابع كالثامف عشر
تشػػمؿ أيضػػا أفػػراد يسػػكنكف تحػػت سػػقؼ كاحػػد، كليسػػت ليػػـ أيػػة عبلقػػة أبكيػػة أك دمكيػػة مػػنيـ  ذكػػره فالعائمػػة

 .المربكف كالخدـ مثاؿ ذلؾ األسرة التعميمية
مػػف خػػبلؿ مػػا تقػػدـ يتضػػح لنػػا أف معنػػى األسػػرة يػػدؿ عمػػى القػػكة سػػكاء ذلػػؾ فػػي الثقافػػة العربيػػة أك         

 تسػتطيع أف تمػػارس سػمطتيا بػدكف كجػػكد قػكة ،كىػػذا  مػا يفسػػر فالسػػمطة األبكيػة الركمانيػػة ال.الثقافػة الغربيػة
ذا اسػتطعنا أف نتكصػؿ إلػى تقػديـ تعريػؼ . ارتباطيا في العيد الركماني بالخدـ ألنيـ كػانكا يمثمػكف القػكة  كا 

 كقبؿ ىذا نرل أنو. كاحد لؤلسرة في المغة العربية فيؿ يمكف ذلؾ في المعنى االصطبلحي؟ 
 . نى األسرة في العرؼ ك الشرعمف الضركرم التعرض لمع

يطمؽ لفظ األسرة في عرؼ الناس عمى كؿ جماعة يربطيا رابط  :ب ػ تحديد مفيكـ األسرة في العرؼ
 .أسرة المعمميف، أسرة الفنانيف كغيرىا: معيف، فيقاؿ عمى سبيؿ المثاؿ

ا بالزكاج الشرعي األسرة شرعا تعني الجماعة التي ارتبط ركناى :ج ػ تحديد مفيكـ األسرة في الشرع
فاألسرة . كالتزمت بالحقكؽ كالكاجبات بيف طرفييا كما نتج عنيما مف ذرية كاتصؿ بيما مف أقارب فيما بعد

 .بالمعنى الشرعي تتشكؿ عف طريؽ الزكاج
     :د ػ تحديد مفيكـ  األسرة اصطبلحا

كر المجتمعات اإلنسانية، نظرا إف تحديد مفيكـ األسرة مف الناحية االصطبلحية  يرتبط بمسايرة تط       
عند كؿ مف المفكريف الغرب كالمفكريف العرب حتى .الختبلؼ معناىا باختبلؼ العصكر كالحضارات

 يتسنى لنا تحديد ىذا المفيـك المتعدد المعاني
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 . 22،  21المرجع  ، ص، صتحديث األسرة كالزكاج ، نفس : ػ عادؿ العكا  1
 .           23، ص  1990،الدار المصرية لمكتاب ، سنة  2،الطبعة  1مكسكعة األسرة تحت رعاية اإلسبلـ ،الجزء : ػ عطية صقر  2
،  26 ص.  1991المسكف كالعائمة بعد زكاج األبناء، رسالة ماجستيرا، جامعة الجزائر ، معيد عمـ االجتماع، سنة : ػ رابية نادية 3

 .دراسة غير منشكرة 
 . 26ػ نفس المرجع ، ص  4
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 :تحديد مفيـك  األسرة عند المفكريف الغرب: أكال
عبارة عف منظمة دائمة نسبيا تتككف  »:إلى أف األسرة ىي "أكجبرف ك نيمككؼ"لقد ذىب كؿ مف        

مع ضركرة كجكد  مف زكج كزكجة مع أطفاليما أك بدكنيما، أك تتككف مف رجؿ كامرأة عمى انفراد
حيث تربط ىؤالء عبلقات قكية كمتماسكة تعتمد عمى أكاصر الدـ كالمصاىرة كالتبني كالمصير . (1)«أطفاؿ

 .المشترؾ
كحدة بنائية تتككف مف رجؿ كامرأة تربطيما عبلقات ركحية متماسكة  »:فيعرفيا بأنيا"ماكيفر"أما        

الدكافع الغريزية كالمصالح المتبادلة كالشعكر المشترؾ  مع األطفاؿ كاألقارب، يككف كجكدىما قائـ عمى
 .(2)« الذم يتناسب مع أفرادىا  كمنتسبييا

بأنيا تجمع طبيعي بيف أشخاص انتظمتيـ ركابط الدـ فألفكا كحدة » ":كستر مارؾ"بينما يرل             
 .(3)«إلنساني مادية كمعنكية تعتبر مف أصغر الكحدات االجتماعية التي يعرفيا المجتمع ا

جماعة مف األفراد تربطيـ  »:يعتبركف األسرة أنيا "برجس ك لكؾ ك ىارفي"في حيف نجد كبل مف         
 "كنكزلي ديفيز"كما يعرؼ . (4)«ركابط ناجمة عف صبلت الزكاج كالدـ كالتبني ك تعيش في دار كاحدة 

 .(5)«ية متماسكةجماعة مف األفراد تربطيـ ركابط دمكية كاجتماع »:العائمة أنيا
لؤلسرة تعريؼ ناقص خاصة بالنسبة لؤلسرة الغربية، التي تتميز في بعض  "ديفيز"إف تعريؼ       

 .أم أف انتماء بعض أفرادىا يككف عف طريؽ التبني. الحاالت بالركابط الدمكية
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  10،ص  1985، دار الطميعة لمطباعة كالنشر ، دكف ذكر بمد النشر ، سنة  2العائمة كالقرابة كالزكاج ،الطبعة : لحسف ػ إحساف محمد ا 1
 . 10ػ نفس المرجع ، ص  2
 .10ػ نفس المرجع ، ص  3
 .11، 10ػ نفس المرجع ، ص، ص  4 
 . 11ػ 10ػ نفس المرجع، ص ، ص  5
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الصبلت ك الركابط األسرية عمى االعتراؼ االجتماعي كال تعتمد  كفي حالة المجتمعات البدائية  تعتمد 
فاألسر في ىذه المجتمعات قد تظـ إلييا بعض األشخاص عمى أساس المحبة، كعمى . عمى اإلنجاب

ال تعتبر كالدة الطفؿ في األسرة العامؿ األساسي  »:"ماليزيا"سبيؿ المثاؿ نجد أنو في بعض أجزاء جزيرة 
المحدد النتمائو، إنما ىناؾ اعتبارات أخرل تحدد ذلؾ، فالرجؿ الذم يتحمؿ نفقات الكالدة يعتبر األب 

 .(1)«أما لمطفؿ الكليد   الشرعي لمطفؿ كتعتبر زكجتو
ألسر حسب اختبلؼ المجتمعات فيك تعريؼ ضيؽ كذلؾ لككنو لـ يميز بيف ا "برجيس"أما تعريؼ        

التي تتككف مف األب كاألـ كاألطفاؿ كالتي ( Nuclear Family)حيث أنو تضمف فقط األسرة النككية 
تعد كحدة مستقمة عف بقية الكحدات االجتماعية، فيي تبرز بشكؿ خاص في المجتمع الصناعي الحديث 

 .بلتوألنيا تعبر عف ظركؼ ىذا المجتمع كتنسجـ مع مميزاتو كمشك
 (O.N.S)إلى حد ما مع التصنيفات التي قدميا الديكاف الكطني لئلحصاء  "أكجبرف"في حيف يتفؽ       

 :حكؿ مفيـك األسرة الجزائرية، حيث سجمنا ثبلث تصنيفات رئيسية لؤلسرة
                         أسرة بأطفاؿFamilles couples avec enfants              
               أسرة بدكف أطفاؿ  Familles couples sans enfants       
                      أسرة ذات معيؿ كاحدFamilles Monoparentales  

كما نجد مف العمماء مف تناكؿ مفيكـ األسرة بعيدا عف الركابط الدمكية كاالجتماعية، إذ عرفيا انطبلقا مف 
النظاـ األكؿ كمف أىـ كظائفيا إنجاب األطفاؿ » :بأنيا "Lund Burgلندبرج " كظائفيا، حيث يرل

، كما أف النظـ األخرل تمتد أطكارىا في الحياة األسرية، أم أف (النكع اإلنساني)لممحافظة عمى النسؿ 
 .    (2)«رةأنماط السمكؾ االجتماعي كاالقتصادم كالضبط االجتماعي كالتربية كالترفيو تمتد أكال في داخؿ األس

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تقع ماليزيا  في المحيط اليادم بالقرب مف قارة استراليا كتمثؿ أحد جزر أليكام * 
د إف صمة األـ بالمكلكد ىي صمة أيديكلكجية أك دمكية ،أما صمة األب بالمكلكد فيي صمة اجتماعية تعتمد عمى األعراؼ ك التقاليد كال تعتم **

 . عمى الركابط الدمكية
 .  53، ص  1985الزكاج كالعبلقات األسرية ، دار المعرفة الجامعية ،  القاىرة ، سنة : ػ سناء الخكلي  1

 .   12مرجع سبؽ ذكره ، ص : محمد الحسف ػ إحساف 2
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 :فقد جاء عمى النحك التالي:  تحديد مفيـك األسرة عند المفكريف العرب: ثانيا
تربطيـ عبلقة ( اثنيف أك أكثر)مجمكعة أشخاص » :األسرة بأنيا "محمد عبد اليادم دكمة"يعرؼ         

 .(1)«زكاجية أك قرابية يقطنكف مسكنا كاحدا 
إتحاد تمقائي تؤدم إليو القدرات كاالستعدادات الكامنة » :فيرل بأف األسرة ىي "مصطفى الخشاب"أما      

في الطبيعة البشرية النازعة إلى االجتماع ،كىي بأكضاعيا كمراسيميا عبارة عف مؤسسة اجتماعية نبعت 
 في حيف تقر  (2)."عف ظركؼ الحياة كالطبيعة التمقائية لمنظـ كأكضاع اجتماعية

بالرغـ مف صغر حجـ األسرة فيي أقكل نظـ المجتمع فيي النظاـ الذم :"بأف األسرة ىي "سناء الخكلي"
عف طريقو نكتسب إنسانيتنا كما أنو ال تكجد طريقة أخرل لصياغة بني اإلنساف سكل تربيتيـ في أسرة 

عد ضركرية لتحكيؿ أف تجربة الحياة خبلليا ت لذلؾ تعد الميد الحقيقي لمطبيعة اإلنسانية، فضبل عف
 . (3)" المكلكد إلى مخمكؽ إنساني يعيش في انسجاـ مع اآلخريف

نبلحظ مف خبلؿ ما تقدـ أف معظـ التعريفات التي قدميا المفكركف العرب، جاءت في سياؽ          
األسرة كنظاـ كمؤسسة اجتماعية، تؤدم كظائؼ اجتماعية ألفرادىا، في حيف تمحكرت تعريفات المفكريف 

لغرب حكؿ كيفية تشكؿ ىذا النظاـ، حيث ركزكا عمى بدايات تشكيؿ األسرة بينما ركز المفكركف العرب ا
 .عمى مرحمة ما بعد تشكيؿ ىذا النظاـ االجتماعي

فبعبارة أصح، حاكؿ المفكركف الغربيكف تعريؼ األسرة مف خبلؿ البناء، أما المفكريف العرب فقد           
كما .الكظائؼ، ىذا ما يكضح أف لؤلسرة مفيكماف، األكؿ مادم كالثاني معنكم حاكلكا تعريفيا مف خبلؿ

الفكرة األكلى تتضمف ككف األسرة عبارة عف : يتضح لنا كذلؾ، بركز فكرتيف أساسيتيف حكؿ تعريؼ األسرة
ما عف طريؽ التبني كما ىك الحاؿ في المجتمعات  جماعة اجتماعية، تضـ الزكج كالزكجة كأفراد آخريف كا 

الزكاج ثـ اإلنجاب ثـ : الفكرة الثانية ترل بأف األسرة ىي مؤسسة اجتماعية تتشكؿ عف طريؽ.الغربية
 ، لتصبح بذلؾ مؤسسة كغيرىاالعبلقات االجتماعية كعبلقات المصاىرة

تمثؿ الكحدة األساسية لمتنظيـ  ":نجد أنو يعرؼ األسرة بأنيا "قامكس عمـ االجتماع"كبالرجكع إلى       
حيث ال يزاؿ ىذا المفيـك مف أكثر المفاىيـ المانعة لدل عمماء االجتماع ذلؾ ما جعؿ . (4)"تماعياالج

نظاـ اجتماعي تصطمح عميو الجماعات كليس نظاما طبيعيا تقرره  ":البعض يؤكد عمى أف األسرة ىي
 .(5)"الدكافع الغريزية 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   .  19البناء اإلجتماعي لؤلسرة ، مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عبد الفتاح تركي  1
 .  179ص .  1979المجتمع الريفي ، جامعة بغداد ، بغداد ، سنة: ػ محمد عبد اليادم دكمة  2
 .  17مرجع سبؽ ذكره ،ص : ػ عبد الفتاح مكسى  3
 . قامكس عمـ االجتماع ، بدكف بيانات بسبب التمؼ: ػ عبد اليادم الجكىرم  4
 .  08،ص  1998األسرة كالبيئة ، المكتب الجامعي الحديث، بيركت ، سنة : ػ أحمد يحي عبد الحميد  5
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لمرأة يربط كبالتالي يمكف القكؿ بأف األسرة تتككف مف فرديف اثنيف مختمفيف في الجنس الرجؿ كا         
بينيما رباط قانكني كفقا لمشريعة الدينية السائدة في المجتمع الذم يعيشاف فيو، مما يفرض عمى الرجؿ 
القياـ بدكر اجتماعي جديد عميو كىك دكر الزكج، كما يفرض عمى المرأة القياـ بدكرىا اإلجتماعي المشارؾ 

 .(1)"مشاركة اجتماعية قانكنية  ":سرة ىيمما جعؿ البعض يرل بأف األ. لو في األسرة كىك دكر الزكجة
أما اليكـ كخاصة في المجتمعات الغربية فتعرؼ بأنيا مجمكعة أفػراد لػيس بالضػركرة أف تكػكف بيػنيـ       

 .  عبلقة أبكية أك زكاج، بؿ يكفي أف يقتسمكا المسكف باالشتراؾ في مفتاح كاحد
ف كالبػاحثيف قػد اختمفػكا حػكؿ تقػديـ تعريػؼ ككما يبدك مف خبلؿ ىذا العرض المستفيض أف المؤلفي

العائمػػة، فيػػي تعػػرؼ بأنيػػا مجتمػػع مػػدني مصػػغر أنتجتػػو الطبيعػػة منػػذ القػػدـ، فيػػي / شػػامؿ لمفيػػـك األسػػرة 
أمػػا عنػػد عممػػاء االجتمػػاع العػػرب فمػػيس ىنػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى اسػػتخداـ كممتػػي أسػػرة . أسػػاس بنػػاء كػػؿ مجتمػػع

مػػؽ عمػػى المجػػامع ذات الطػػابع االقتصػػادم كالمعيشػػي اسػػـ كعائمػػة، فيػػرل بعضػػيـ أنػػو مػػف األفضػػؿ أف يط
أمػػػا لفظػػػة أسػػػرة بػػػالمعنى العممػػػي اإلجتمػػػاعي . العائمػػػة سػػػكا كانػػػت مرتكػػػزة عمػػػى القرابػػػة أك لػػػـ تكػػػف كػػػذلؾ

كيػػرل آخػػركف أف ( 2)."مقتصػػرة عمػػى نظػػـ األسػػرة الزكاجيػػة كمػػا ينطػػكم عميػػو مػػف اعتبػػارات قرابيػػة:"...فيػػي
أمػا العائمػة .التي تشمؿ الزكج كالزكجة كأطفاليما المعتمديف عمييما في المعيشة المجمكعة:"كممة أسرة تعني

 ( 3)."تمؾ المجمكعة التي تضـ بعضا مف األقارب باإلضافة إلى الزكج كالزكجة كأطفاليما:" فتعني
نجػػػده يشػػير إلػػػى أنػػو ال تكجػػد فػػػركؽ جكىريػػة بػػػيف المفيػػكميف عنػػػد " بكتفنكشػػنت"كبػػالرجكع إلػػى دراسػػػة     

فػػي حػػيف جػػاء فػػي الدسػػتكر . النػػاس، إذ أنػػو إذا سػػألت أحػػدا عػػف العائمػػة فسػػكؼ يػػذكر لػػؾ عائمتػػو الصػػغيرة
قاعػػػػدة األساسػػػػية تعتبػػػػر العائمػػػػة مؤسسػػػػة اجتماعيػػػػة ضػػػػركرية أك ال:" الجزائػػػػرم تعريػػػػؼ األسػػػػرة عمػػػػى أنيػػػػا 

 كعميو سكؼ نتناكؿ المعنى الكاسع ( 4)."لممجتمع، فيي الخمية األساسية لبناء المجتمع
كالضيؽ لمفيكـ األسرة نظرا لطبيعػة األسػرة المكجػكدة فػي المجتمػع الجزائػرم كالتػي تأخػذ إمػا شػكبل عمكديػا 

بل أفقيػػا كالػػذم يعػػد الطػػابع أك شػػك, األبنػػاء غيػػر المتػػزكجيف+األخػػبلؼ+األسػػبلؼ+أم تتكػػكف مػػف الػػزكجيف 
ف كجدت فيي تبقى قميمة مقارنة مع األسرة المركبة  .السائد في المجتمع الجزائرم، ألف األسرة النككية كا 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         
 .  95، ص  1992جامعية ، اإلسكندرية ، سنةسيككلكجية العبلقات االجتماعية ، دار المعرفة ال: عمر  ػ ماىر محمكد  1
 .176المجتمع الريفي ، مرجع سبؽ ذكره ،ص: ػ محمد عبد اليادم دكمة 2
 .179ػ نفس المرجع ، ص  3
 . 65، العدد  19/11/76ػ الدستكر الكطني لمجميكرية الجزائرية المصادؽ عميو باالنتخاب الشعبي العاـ في  4
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ضركرة فطرية في اإلنساف، فمنذ أف كجد عمى ىذه األرض كىك يسعى إلى يعتبر االجتماع : المجػتمع /4
االجتماع مع غيره، كذلؾ قصد إشباع حاجاتو المختمفة، فيتفاعؿ معيـ كيتبادؿ التأثير كالتأثر، كبالتالي 

فتتككف بذلؾ الشخصية , ينشأ عنو سمكؾ اجتماعي كالذم تدعمو القيـ ك المعايير المكجكدة في المجتمع
 ييدؼ إلييا كؿ مجتمع كالتي تعمؿ بدكرىا عمى تحقيؽ التي

 ىك ذلؾ اإلطار الذم يحدد: " كعميو فقد جاءت عدة تعاريؼ لممجتمع مف بينيا. التطكر كالرقي فيو
 كمف ثـ (1)."العبلقات التي تنشأ بيف األفراد الذيف يعيشكف في نطاقو في شكؿ كحدات أك جماعات

كمف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ اجتماع ألعضاء النقابػة، اجتمػاع , فالمجتمع شبكة مف الجماعات االجتماعية
 .     الطمبة في قاعة المحاضرات

القكاعػػد كاالتجاىػػات العامػػة التػػي تسػػكد فػػي مجتمػػع مػػا تعتمػػد :" كمػػا يعرفػػو الػػبعض اآلخػػر عمػػى أنػػو       
 (2)."سػػػيا العبلقػػػات التػػػي تػػػربطيـ ببعضػػػيـ كتػػػربطيـ بغيػػػرىـعمييػػػا الصػػػبلت بػػػيف أفػػػراده، كتنسػػػؽ عمػػػى أسا

 مجمكعة مف األفراد كجدكا تمقائيا مف الجنسيف، كمف كؿ الفئات العمرية يحتمكف : " كآخركف يركف بأنو
إقميما معينا، تنشأ بينيـ عبلقات اجتماعية تعبر عف نظـ اجتماعية تسير شؤكنيـ ،فيشعر األفراد بانتمائيـ 

 (3)."حدة كعقيدة يشترؾ الجميع في احترامياإلى ىيئة كا

نمػػا             إف المجتمػػع ال يقػػكـ فقػػط عمػػى األفػػراد كعبلقػػتيـ فيمػػا بيػػنيـ كمػػا جػػاء فػػي التعػػاريؼ السػػابقة، كا 
 :     يشتمؿ كذلؾ عمى مقكمات تضمف لو البقاء كاالستمرارية ألجياؿ عديدة كتتمثؿ فيما يمي

د مف كجكد عدد مف األفراد، يتفػاعمكف فيمػا بيػنيـ كيكػكف رابطيػـ األساسػي لقياـ مجتمع ما الب: السكاف*  
 . الكالء، كيحصؿ المجتمع عمى أفراده عف طريؽ التكاثر كاإلنجاب كما يحصؿ عمييـ عف طريؽ اليجرة

كىػػك يمثػػؿ البيئػػة الطبيعيػػة أك الحيػػز الجغرافػػي، كبصػػفة عامػػة ىػػك األرض بتضاريسػػيا : اإلقمػػيـ المحػػدكد*
 .ؤثر بطريقة مباشرة عمى الحياة االجتماعية كالثقافية فتطبعيا بطابع خاصكالتي ت

نتيجة لتفاعؿ األفراد فيما بينيـ، تنشأ نماذج مف السمكؾ كالعبلقات تتحقؽ مف خبلليػا : النظـ االجتماعية*
اع أىداؼ مشتركة، كىذه األخيرة تخضع إلى مجمكعة مف القكاعد ك المعػايير الجمعيػة كذلػؾ مػف أجػؿ إشػب

كقد تنشا : "كىي ما يعرؼ بالنظـ االجتماعية التي تضمف لممجتمع استمراره كتكازنو. حاجات أفراد المجتمع
  (4)."ىذه النظـ بشكؿ تمقائي أك مقصكد، كقد يككف مصدرىا كضعيا بشريا أك إلييا مف خبلؿ تشريع سمكم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .217، ص1981، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، سنة 3في اجتماعيات التربية، الطبعة: ي سرحافػ منير مرس 1
 .300، ص 1990،الدار التكنسية لمنشر ، تكنس ، سنة  2المجتمع اإلنساني في القرآف الكريـ، الطبعة: ػ  محمد التك مي 2
 .300ػ نفس المرجع ، ص  3
، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ك  1،الطبعة( دراسة في عمـ االجتماع اإلسبلمي)ء المجتمع اإلسبلمي كنظموبنا: ػ نبيؿ السمالكطي  4

 . 54، ص  1981الطباعة ، دكف ذكر بمد النشر ، سنة 
كىي التي تحقؽ تماسؾ الجماعة مف خبلؿ ضبط سمككاتيـ كالتحكـ فييا كتكجيييا بما : عقيدة مشتركة*

عمى مستكل المجتمع، فالشعكر بالترابط بيف أفراد العقيدة الكاحدة يجعميـ كميـ  يحقؽ التكامؿ االجتماعي
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كحدة نتيجة لكحدة المنطؽ ككحدة اليدؼ، ككمما زاد يقيف الفرد بعقيدة معينة، كاف التزامو بيا كاضحا مف 
 .خبلؿ أفكاره ك سمككاتو سكاء أكانت ىذه العقيدة صحيحة أك خاطئة

 : القػػانػػكف/  5
ذات أصػػػؿ يكنػػػاني "  KANUN"تجمػػػع أغمػػػب الدراسػػػات القانكنيػػػة أف كممػػػة قػػػانكف:  لػػػػغػػػػػػػػة:كالأ        

كيسػػتعمؿ ىػػذا المعنػػى مجػػازا لمداللػػة عمػػى .(1)"العصػػا المسػػتقيمة:" كىػػي دخيمػػة عمػػى المغػػة العربيػػة، كتعنػػي
أك معيػػار تقػػاس بػػو انحرافػػات  فالقػػانكف كممػػة تسػػتخدـ كمقيػػاس. االسػػتقامة فػػي القكاعػػد كالمبػػادئ القانكنيػػة

الخارجيف عف القانكف، كما يشيع استخداميا في مختمؼ العمكـ كالعمـك الطبيعية فيقاؿ مثبل قانكف الجاذبية 
كعميػػو فالقاعػػدة القانكنيػػة تتميػػز باالسػػتقامة كالثبػػات . كفػػي العمػػـك االقتصػػادية يقػػاؿ قػػانكف العػػرض كالطمػػب

 . عمى كتيرة كاحدة
 

كالمعنػػى الكاسػػع . لفرنسػػية فنجػػدىا تشػػتمؿ عمػػى معنيػػيف، معنػػى كاسػػع كآخػػر ضػػيؽأمػػا فػػي المغػػة ا
 كاعتبر ىذا المعنى كاسعا( 2)"القانكف الكضعي أم النظاـ القانكني: "كالمقصكد بيا" DROIT" تمثمو كممة 

القػانكف القػانكف الدسػتكرم، القػانكف الجنػائي، : ألف النظاـ القانكني يحتكم عمى مجمكعة قكانيف الدكلة مثػؿ
فػػي حػػيف يقصػػد بػػالمعنى الضػػيؽ مجمكعػػة القكاعػػد التػػي تحػػدد نظػػاـ العبلقػػات االجتماعيػػة , الػػخ...المػػدني

** "LOI"أك *" CODE"الشخصػػية بػػيف األفػػراد فػػي القػػانكف المػػدني، الػػذم يقابمػػو فػػي المغػػة الفرنسػػية كممػػة

كف األسػػرة بالمغػػة الفرنسػػية حيػػث يطمػػؽ عمػػى قػػان" DROIT"لمتمييػػز بينػػو كبػػيف القػػانكف بمعنػػاه الكاسػػع أم
"CODE DE LA FAMILLE ."فػنبلحظ أننػا اسػتخدمنا كممػة "Code " كلػيس كممػة"Droit " باعتبػار

 .أف قانكف األسرة ىك جزء مف القانكف المدني الذم يعتبر بدكره جزءا مف النظاـ القانكني لمدكلة
بلقػػات األشػػخاص فػػي المجتمػػع مجمكعػػة القكاعػػد التػػي تػػنظـ سػػمكؾ كع:" كالقػػانكف بمعنػػاه العػػاـ ىػػك

، كيقصػػػد بػػػذلؾ كافػػػة القكاعػػػد القانكنيػػػة أيػػػا كػػػاف مصػػػدرىا  أم ىػػػك ( 3)...(."تشػػػريع، عػػػرؼ)عمػػػى كجػػػو ممػػػـز
 . القكاعد التي تنظـ حياة األفراد االجتماعية داخؿ البناء االجتماعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  07، ص  1986الكجيز في نظرية القانكف، المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر ،: ػ محمد حسنيف  1
 .   114، ص2007،الطبعة الثالثة ، ديكاف المطبكعات الجامعية،الجزائر، سنة  مدخؿ إلى منيجية كفمسفة القانكف: ػ فاضمي إدريس 2

CODE*  :نكنية التي تنظـ فرعا مف فركع القانكفيقصد بو التقنيف كىك مجمكعة النصكص القا . 
**LOI  : كىك التشريع كتعني مجمكعة القكاعد القانكنية التي تصنعيا السمطة التشريعية في صكرة مكتكبة دكف غيرىا مف القكاعد

 .التي تنشأ مف المصادر األخرل
 .12،ص  1990ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،  سنة المدخؿ لمعمـك القانكنية ، الطبعة الثالثة ، : ػ حبيب إبراىيـ الخميمي 3

 :"قانكف" المعنى االجتماعي لكممة:ثانيا
كتداكليا بيف األفػراد باعتبػار أف كجػكد القػانكف فػي المجتمػع يعػد " القانكف"عمى الرغـ مف شيكع كممة       

اليكنػػاني نجػػد مػػا يؤكػػد ذلػػؾ مػػف  ففػػي الفكػػر, أمػػرا كاقعيػػا كمممكسػػا أكجدتػػو طبيعػػة الحيػػاة االجتماعيػػة ذاتيػػا
  (1) ."أيف تكجد الجماعة يكجد القانكف، كأيف يكجد القانكف تكجد الجماعة:" ...خبلؿ أقكاؿ الفبلسفة
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، حيػػػث ال يقػػػـك قػػػانكف فػػػي غيػػػاب الجماعػػػة كال يمكػػػف  فالعبلقػػػة بػػػيف القػػػانكف كالجماعػػػة ىػػػي عبلقػػػة تػػػبلـز
العمػػكـ االجتماعيػػة بصػػفة عامػػة لػػـ يتفػػؽ العممػػاء عمػػى كككػػؿ المفػػاىيـ فػػي , لمجماعػػة أف تكجػػد دكف قػػانكف

نمػػا يحػػاكؿ كػػؿ كاحػػد مػػنيـ أف يعرفػػو مػػف خػػبلؿ كجيػػة نظػػره "قػػانكف"تقػػديـ تعريػػؼ كاحػػد شػػامؿ لكممػػة  ، كا 
مما يجعمنا نجد أنفسنا أماـ عدد ىائؿ مف التعريفات التي تتفاكت مف حيث البساطة كالتعقيد ،إال . الخاصة

رة إلى عدد قميؿ منيا مػع تكضػيح مػدل االخػتبلؼ فػي مسػألة التعريػؼ مػف ناحيػة، أننا سكؼ نكتفي باإلشا
. كلكػػي نسػػتخرج العناصػػر أك المككنػػات األساسػػية التػػي قػػد تتشػػارؾ فييػػا تمػػؾ التعريفػػات مػػف ناحيػػة أخػػرل

 . بمعنى تكضيح أكجو االختبلؼ كالتداخؿ بيف ىذه التعريفات
أك الكػائف  Sovereintyأمر السيادة :" يقدـ تعريفا لمقانكف عمى أنو" AUSTINأكستف "فاألستاذ         

مجمكعػػة :" تعريفػػا لمقػػانكف مػػف كجيػػة نظرىمػػا ىػػك" بيػػدج مػػاكيفر ك"كػػذلؾ أعطػػى ( 2)."السياسػػي األسػػمى
القكاعد التي تعترؼ بيا محاكـ الدكلة كتشػرحيا كتطبقيػا عمػى الحػاالت الجزائيػة المختمفػة، كىػك مشػتؽ مػف 

يػػدة تشػػتمؿ عمػػى العػػادات الجمعيػػة، كقػػد أصػػبح كػػذلؾ منػػذ المحظػػة التػػي أعػػدت الدكلػػة نفسػػيا مصػػادر عد
كىػػػذا التعريػػػؼ ال  ( 3)." ممثمػػػة فػػػي محاكميػػػا لمػػػدفاع عنػػػو كػػػأمر يمػػػـز الجميػػػع طاعتػػػو مػػػكاطنيف أك مقيمػػػيف

فػي  أف ىنػاؾ:" الػذم رأل" ARNOLDآرنكلػد "كذات الشبو نجده عنػد " أكستف"يختمؼ كثيرا عف ما قدمو 
كػػؿ مجتمػػع مػػف المجتمعػػات عػػددا ال يحصػػى مػػف القكاعػػد كالعػػادات كاإلجػػراءات كالتػػدابير التػػي ليػػا صػػفة 

 ( 4)."اإلجبار، ككؿ ىذا ىك ما يطمؽ عميو في العادة لفظ القانكف
عمـ اليندسة االجتماعية الذم يحقؽ مف :" قد ذىب إلى أف القانكف ىك" ركسككباكند"في حيف نجد 

بلقات اإلنسػانية فػي المجتمػع المػنظـ سياسػيا، أك كمػا يعبػر عنػو فػي أحيػاف أخػرل الضػبط خبللو تنظيـ الع
رادكميػؼ "كلقػد اسػتخدـ ( 5)."االجتماعي عف طريؽ االستخداـ المنيجي المطرد لقكة المجتمع المنظـ سياسػيا

اسػػتخدمكا ىػػذا أف كثيػػرا مػػف الفقيػػاء كالمشػػرعيف قػػد : "ألفاظػػا مشػػابية فػػي تعريفػػو لمقػػانكف فيػػك يػػرل" بػػراكف
المصػػػطمح ليشػػػمؿ معظػػػـ إف لػػػـ يكػػػف كػػػؿ عمميػػػات الضػػػبط االجتمػػػاعي كاالصػػػطبلح مػػػع ذلػػػؾ يشػػػير إلػػػى 

  (6)."الضبط اإلجتماعي مف خبلؿ التطبيؽ المنظـ سياسيا
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 31،ص  1992، الطبعة الثانية، مكتبة غريب، بيركت ، سنة  عمـ الجتماع القانكني: ػ محمكد أبك زيد  1
 . 30عمى أحمد عيسى ،ص :، ترجمة  1974، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، سنة  1المجتمع، الجزء: ػ ماكيفر ك بيدج 2 
 .448، ص 1987ة ، سنة ،  دار المعرفة الجامعية ، القاىر ( األنساؽ)البناء اإلجتماعي ،الجزء الثاني: ػ أحمد أبك زيد  3
 .32مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ محمكد أبك زيد4
 .32ػ نفس المرجع ، ص  5
 . 33ػ نفس المرجع ، ص  6
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إلى ما ذىب إليو، بؿ كيستشػيد بػو كمػف ثػـ فإنػو " ركسككباكند"أنو يكافؽ " رادكميؼ براكف"ما نبلحظو عمى 
 .قانكنية المنظمةيرل تبعا لذلؾ أف كجكد القانكف يستمـز كجكد الجزاءات ال

غير أف العمماء المحدثيف حاكلكا تعريؼ القانكف مف خبلؿ المكضكعات األساسية التي ييتـ بيا الفقياء    
الكيفية التي يرتبط بيا القانكف : أكال: " إلى ثبلثة مكضكعات ىي" HARTىارت"في دراساتيـ، حيث أشار

العبلقػة بػػيف االلتػػزاـ القػػانكني كااللتػػزاـ : ثانيػػا. النظػػاـ بالنظػاـ اإلجتمػػاعي العػػاـ كالتػػي يعمػػؿ بيػا لػػدعـ ىػػذا 
فيرل " STERNشتركف "أما ( 1)."تحديد القكاعد كالمدل الذم يعتبر القانكف مسألة قكاعد: كثالثا. األخبلقي

( 2)."كػؿ مركػب يتضػمف مجمكعػة مػف المعػايير االجتماعيػة التػي تػنظـ السػمكؾ اإلنسػاني: " أف القػانكف ىػك

شػػػير إلػػػى أف ىػػػذه المعػػػايير التػػػي تتصػػػؼ بطػػػابع اجتمػػػاعي تمتػػػاز بخصػػػائص القيػػػر كاإلجبػػػار كىػػػك بيػػػذا ي
 .تضفي عمى القانكف سمة الفعالية التي تضمف لو البقاء كاالستمرار كنظاـ اجتماعي

مف خبلؿ ىذه التعاريؼ نككف قد تكصمنا إلى تحديد معنى مفيـك القانكف الذم سكؼ نستخدمو في ىذه     
إف القانكف ىك مجمكعة قكاعد ميمتيا األساسية تنظيـ سمكؾ كعبلقات األفراد : كالتالي الدراسة كىك

الشخصية كاالجتماعية القائمة داخؿ البناء اإلجتماعي في إطار إلزامي مف قبؿ المجتمع، كيأخذ اإللزاـ 
ؿ بأف القانكف كبعبارة أخرل يمكف القك . صفة الجزاء الذم يجب أف يكقع جبرا عمى مف يخالؼ تمؾ القكاعد

 .ىك الكسيمة الضركرية لممحافظة عمى تكازف المجتمع
خبلصػػة القػػكؿ أف القػػانكف بقكاعػػده يػػؤدم كظيفػػة تتجػػػاكز قكاعػػده التنظيميػػة كقػػد كانػػت ىػػذه النقطػػػة       

مكضػػكع نقػػاش بػػيف العممػػاء، حيػػث يػػركف أف ىنػػاؾ قكاعػػد أخػػرل تشػػارؾ فػػي إقػػرار الضػػبط اإلجتمػػاعي مػػف 
انكف ىك نظاـ ىيكمي شامؿ يرتكز إلى قياـ اعتقاد جماعي بكجػكب اإلجبػار عمػى تطبيػؽ الق: "خبلؿ مايمي

إف ىػػذا التعريػػؼ يسػػاعدنا عمػػى التمييػػز بػػيف القػػانكف كبػػاقي القكاعػػد (  3)."مػػا يتضػػمنو مػػف تنظيمػػات كقكاعػػد
كألننػػػا نعػػػيش داخػػػؿ مجتمػػػع متغيػػػر كفػػػؽ حركػػػة مسػػػتمرة، كمػػػف أجػػػؿ سػػػد . كالضػػػكابط االجتماعيػػػة األخػػػرل

الثغرات كالسيطرة عمى إفرازات التغير كالتحكـ في شركط التطػكر، اسػتكجب مػف المجتمػع قانكنػا قػادرا عمػى 
كىػػذا مػػا نبلحظػػو عمػػى طبيعػػة القػػانكف . تأديػػة ىػػذه الميمػػة كتحقيػػؽ األىػػداؼ االجتماعيػػة منيػػا كالطبيعيػػة

ء الػػػذم حػػػدث مػػػع قػػػانكف المتغيػػػرة ك المتطػػػكرة باسػػػتمرار لمكاكبػػػة كػػػؿ تطػػػكر يمػػػس المجتمػػػع ، كذاتػػػو الشػػػي
 .بمرسـك رئاسي  2005فبراير  27األسرة الجزائرم الذم عدؿ كتمـ بتاريخ 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 33مرجع سبؽ ذكره ،ص : ػ محمكد أبك زيد  1
 .33ػ مرجع سبؽ ذكره، ص  2
 .202، ص  1972، سنة  15، السنة4،3مجمة الحقكؽ ،العدداف القانكف كاالجتماع اإلنساني ، : ػ جبلؿ ألعدكم 3
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 : كمايمي "متمـ"ككممة  "معدؿ"إف رجاؿ القانكف يميزكف بيف كممة 
 أم تعدؿ بعض المكاد في الصياغة أك تمغى بعض المكاد مثؿ إلغاء المادة: معدؿ*

مف قانكف  12
كالمقصكد ىنا الرجؿ أك )الكلي عمى مف في كاليتواألسرة المتعمقة بتحديد كيفية الكالية التي يمارسيا 

04أك كالتي عدلت مف ناحية الصياغة مثؿ المادة (. الزكج
المتعمقة بتعريؼ أك تحديد معنى  **

 .الزكاج
 مف الناحية القانكنية فيي تعني المادة مكجكدة كتضاؼ إلييا فقرة يطمؽ عمييا اسـ مكرر مثؿ  متمـ

*المادة 
09مكرر كالمادة  07

08مكرر كأيضا ىناؾ المادة  **
1مكرر08مكرر ك ***

**** 

كذلؾ عف طريؽ رئيس الجميكرية ( أمر تشريعي)يتـ تعديؿ القانكف عف طريؽ األكامر التشريعية         
في حالة ما إذا كاف البرلماف شاغرا أك بيف دكرات البرلماف أم العطؿ ، في ىذه الحالة يحتاج الرئيس إلى 

كىذا قد يفسر لنا تدخؿ رئيس الجميكرية في المصادقة عمى قانكف . حالة الطكارئ التشريعات ، أك في
، السبب حسب ما أعتقد ىك حالة الطكارئ التي تعيشيا الببلد منذ   2005فبراير  27األسرة الجزائرم في 

 .  العشرية السكداء ، ألف فبراير ليس شير العطؿ ، كذلؾ ليس ىناؾ برلمانا شاغرا
تعديؿ :" كالتي تعني  "Modifier"تشير إلى كممة " معدؿ"قامكس المغة الفرنسية فنجد كممة أما في     

تشير في "متمـ"في حيف أف كممة.(°)نقكؿ عدؿ مف سمككو ، أم قابؿ لمتعديؿ . شيء ما دكف تغييره كمية 
جعؿ / أ: كتحمؿ معنييف ، المعنى األكؿ بدكره لو معنييف ىما " Completer"ذات القامكس إلى كممة

مجمكعة تكتمؿ شيئا : كالمعنى الثاني كىك أصبح مكتمبل . شكؿ مجمكعة أك كبل مكتمبل/ ب.مكتمبل 
 (°°).فشيئا

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ع المنع فممقاضي أف يأذف بو مع ال يجكز لمكلي أف يمنع مف في كاليتو مف الزكاج إذا رغبت فيو ككاف صالحا ليا ، فإذا كق: " 12المادة

 . " غير أف لؤلب أف يمنع بنتو البكر مف الزكاج إذا كاف في المنع مصمحة البنت. مف ىذا القانكف 09مراعاة أحكاـ المادة
أساسيا الزكاج ىك عقد رضائي يتـ بيف رجؿ كامرأة عمى الكجو الشرعي ، مف أىدافو ، تككيف أسرة :" 02ػ  05معدلة باألمر  04الماة

حصاف الزكجيف كالمحافظة عمى األنساب  ."المكدة  كالرحمة كالتعاكف كا 
(°) Motifier : changer une chose sane la transformer completement .Modifier ses 

habihrdes.Modifiable ,Motification. 
(°°) Comleter :1= A/Rendce complet . B/ fomer un ansemble ;un tout complet. Ils ont des talents 

differents qui se completent. 2= Devenire comptet sa colliction se complete petit a petit. 

 
Dictionnaire Hachette (Edition 2005) edite sous la responsabilite de Ghislaine stoca.Hachette أنظر:  
Livre 2004 ;43quai de Grenelle ;75905 paris ;cedex 15.    
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الجزائر بمد عربي لو ثقافة عربية يتميز بيا كىك بمد إسبلمي تديف بالشريعة اإلسبلمية ك : الجزائر/  6
المادة الثانية مف دستكر الدكلة تحدد أف اإلسبلـ ديف الدكلة الجزائرية ، كاإلسبلـ كديف يحدد كيتغمغؿ في 

جاالت الحياة االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية كالثقافية ك الخمقية كالمعامبلت كفي شؤكف كافة م
بمعنى آخر أف الزكاج كاألسرة كالتكافؿ كما إلى ذلؾ مف حقكؽ األبناء . الزكاج كاألسرة بصفة عامة 

 . ي كاآلباء قد نالت قسطا كبيرا في القرآف الكريـ كالسنة النبكية كفي الفقو اإلسبلم
فريقيا تعني أف جميع بمدانيا قد تعرضت لبلستعمار، في إفريقيا يتـ التقسيـ        ك الجزائر بمد إفريقي كا 

كاستعمار الجزائر مف طرؼ . عمى أساس عرقي كىي بمثابة قنابؿ مكقكتة يمكف أف تنفجر في أم كقت
اعية السائدة كالمتكارثة ، كمحاكلة فرنسا لو خصكصية ، نظرا لما قامت بو فرنسا مف تيديـ الثقافة االجتم

 . استبداليا بثقافة غربية مسيحية 
كالجزائر مف . ك ال ننكر أف ليذا الفعؿ االجتماعي أثرا اليكـ في أم تطكر مرتقب لؤلسرة الجزائرية      

ية بمداف العالـ الثالث المتخمفة تعاني مف التخمؼ في شتى األصعدة االقتصادية كاالجتماعية ك الثقاف
الخ كىذا يعنيننا في بحثنا إذ يجب أف نأخذ بعيف االعتبار تخمؼ كتذبذب كاضطراب كضعؼ ...كالعممية 

 . تطبيؽ التشريع االجتماعي 
تشكؿ ىذه األبعاد جميعا أىمية قصكل كمتعاظمة في بحثنا انطبلقا مف اإلشكالية  حتى عرض       

بينا لف يستطيع البحث أف يفمت مف ما احتكتو ىذه آخر نتائج البحث الميداني ، بمعنى آخر شئنا أـ أ
 .    الجزائر لبد عربي إسبلمي إفريقي مف بمداف العالـ الثالث : األبعاد 
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V  الػدراسػات السػابقػة ػ:  
I  /صفكح األخرس ،  الباحث محمد: ، لصاحبيا   تركيب العائمة العربية ككظائفيا: عنكاف الدراسة

 .ذات طبيعة ميدانية ،بدمشؽ 1976عاـ كأنجزت 

العائمة كالمجتمع كبيرة ، حيث انصب : قسمت الدراسة عمى بابيف رئيسيف ىما : مكضكع الدراسة/ أكال    
االىتماـ الباحث عمى أىمية كدكر الدراسات االجتماعية في ميداف عمـ االجتماع العائمي ، مف خبلؿ 

عائمة دراسة التأثير بيف مجتمع القبيمة كمجتمع العائمة المحدكدة الذم تبرزه الدراسات االجتماعية لكاقع ال
 . مف خبلؿ بحث الظركؼ االجتماعية المحيطة باألطفاؿ 

كقد قاـ الباحث في الجانب الميداني لمدراسة ، بإجراء دراسة تحميمية لكاقع العائمة في سكريا ، استطاع مف 
 مف خبلؿ عدة عناصر ىي  . خبلليا الغكص كالكشؼ عف كاقع العائمة العربية في سكريا 

لزكاج ، كالتي تطرؽ مف خبلليا الباحث إلى عدة مؤشرات أساسية خاصة بتاريخ الخطبة كمرحمة ما قبؿ ا
كقد ربط بيف الجياز كالكضع التعميمي لمزكج . الخطبة كمرحمة تطكرىا االجتماعية ، ثـ عممية الجياز 

ئمة كالزكجة متسائبل فيما إذا كاف قد لعب الجياز دكرا أساسيا في تمديد فترة الخطكبة؟ كعبلقة دخؿ العا
 ثـ تطرؽ إلى المير المؤجؿ كالمعجؿ مف خبلؿ دراسة . بالجياز 

العبلقة بيف مكاف اإلقامة كمقدار المير المؤجؿ  مف ناحية كعبلقة مكاف اإلقامة كالمير المعجؿ مف 
ناحية ثانية ، ليعكد إلى الكضع التعميمي لمزكجة كعبلقتو بمقدار المير المؤجؿ كالمعجؿ ، ىؿ لعب المير 

 أساسيا في تمديد فترة الخطكبة كعبلقتو بالكضع التعميمي لكؿ مف الزكج كالزكجة ؟ دكرا 
ليصؿ في العنصر المكالي إلى  أسس الزكاج كعكاممو ، مف خبلؿ تحديد  مفيـك الزكاج  كتكافؽ الزكجيف 

نسبة لمكاف تكافؽ الزكجيف بالنسبة لمعمر ، تكافؽ الزكجيف بال: مف خبلؿ ثبلثة مؤشرات قابمة لمقياس كىي
الكالدة  ك تكافؽ الزكجيف بالنسبة لمكضع التعميمي ، كما تناكؿ أيضا تعدد الزكجات الذم ربطو بالكضع 

 .التعميمي لمزكجة ك لمدخؿ السنكم لمعائمة ، كما أشار إلى تكرار الزكاج كأسبابو
اقش مف في ىذه الدراسة خصص الباحث جزء مف دراستو إلى مكضكع الحجاب كالتحرر ، حيث ن  

خبللو العبلقة بيف مكاف اإلقامة ككيفية خركج الزكجة ، ثـ تعميـ المرأة كأثره عمى التقدـ االجتماعي ، 
أيضا الكضع التعميمي لمزكج كالزكجة كطريقة خركج الزكجة ، الدخؿ السنكم ككيفية خركج الزكجة كأيضا 

زكاج كحجـ األسرة كمسألة تحديد النسؿ كتناكؿ إلى جانب ذلؾ أيضا ال.  خركج الزكجة قبؿ الزكاج كبعده 
، حيث حاكؿ أف يبف مف خبللو ظبلؿ المدرسة المالتكسية في الكطف العربي بتقديـ ممخص كاقعي آلراء 
أتباع المدرسة المالتكسية ، ثـ ربط بيف التعميـ كمسألة تحديد النسؿ ك ربط بيف عمؿ المرأة كحجـ األسرة 

 .اد المنزؿ كبيف المستكل االجتماعي كعدد أفر 
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حيث قدمت إجابات عمى جميع التساؤالت . ليصؿ في النياية إلى نتائج كانت بمثابة إضافات عممية 
 . السابقة كفي مقدمتيا السؤاؿ الرئيسي

تيدؼ الدراسة إلى معرفة نكع الترابط المكجكد بيف التغير االجتماعي كالتغير االقتصادم في ك      
مدل تأثير ىذا الترابط عمى تركيب العائمة العربية السكرية عمى الكجو المجتمع العربي السكرم ، ك 

  . الخصكص مف خبلؿ معرفة مدل استجابة العائمة لذلؾ
 

  :منيجية الدراسة/  ثانيا
فمف المعمـك أف العائمة ترتبط ضمف أطر المجتمع  بالتنظيمات االقتصادية ك :   ػ اإلشكالية 1  

حدثت تغيرات جذرية كأساسية في تمؾ التنظيمات مما أثرت في تركيب العائمة  كقد. السياسية كاالجتماعية 
 .كمف ىنا فإف الدراسة الميدانية لرصد ىذه التغيرات ك تكضيح أبعادىا .ككظائفيا في القطر السكرم

 ػ ىؿ ىناؾ ترابط بيف التغير اإلجتماعي كاالقتصادم في المجتمع كبيف تركيب العائمة ككظائفيا ؟    
 ػ ما ىي أبعاد تمؾ التغيرات ؟ككيؼ أثرت عمى تركيب العائمة ؟كما ىك مدل استجابة العائمة ليا    

لـ يحدث أم تعديؿ ألحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية  1953منذ عاـ :  الفرضية األكلى:  ػ الفرضيات 2
 .سية ك االجتماعية بالرغـ مف التطكرات اليامة التي حدثت في القطر في المجاالت االقتصادية ك السيا

نعتقد أف الدراسة الجادة ك المستمرة لقانكف األحكاؿ الشخصية مف المسائؿ التي يجب أف : كالفرضية ىي
 .  نعطييا األكلكية الرتباطيا بتككيف األسرة

إف حركة التطكر االقتصادم ك اإلجتماعي تشير إلى أف درجة مساىمة المرأة في قكة : الفرضية الثانية
 . داد باطراد مستمر كبخاصة بعد أف اقتحمت المرأة ميداف التعميـ كأبكاب الجامعاتالعمؿ تز 

 :المنيج كالعينة/  3
 .المنيج اإلحصائي + المنيج الكصفي: المنيج المستخدـ في الدراسة* 

استخدـ الباحث الدراسات االستطبلعية األكلية ثـ تصميـ استمارات تتماشى كأغراض  : أدكات الدراسة*
 .كما خصص لكؿ فصؿ نظرم استمارة بيانات تغطي مؤشرات الدراسة. اسة الدر 
عائمة ، قمة عدد الجامعييف ك الجامعيات بالنسبة  400لقد تـ انتقاء العينة التي قدرت ب: العينة* 

عينة مف 400بالنسبة ؿ %11,25ك الجامعييف بنسبة  % 1,75لممجمكع العاـ ،فنسبة الجامعيات كانت 
 . أما اختيارىا  فكاف بطريقة عشكائية مف قطاعات المجتمع كافة لتككف محكر الدراسة .مدينة دمشؽ 
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 :كقد تناكلت الدراسة الميدانية الجكانب التالية   
 (المير المؤجؿ  كالمير المعجؿ)ػ أسس الزكاج كعكاممو 1  
 .ػ دخؿ األسرة ك التركيب اإلجتماعي الطبقي2  
ككحدة التحميؿ في البحكث االجتماعية ىي مجمكعة األفراد كما ينتجكف في تعامميـ بعضيـ مع بعض   

 .كمع بيئتيـ المادية،مف عبلقات اقتصادية كاجتماعية ك سياسية كثقافية
تائج يتحدد عمى أساسيا أسس الزكاج كعكاممو لقد تكصمت الدراسة إلى جممة مف الن  :نتائج الدراسة /ثالثا
ػ إنو كمما انخفضت أعمار األزكاج ضاقت الفركؽ بينيـ كبيف زكجاتيـ ، كىذا يشير إلى اتجاه : أىميا

 . تكافؽ بيف أعمار األزكاج كالزكجات في المستقبؿ القريب
ي فإف الزكاج أصبح في نطاؽ ػ اتساع نطاؽ الزكاج الخارجي بعدما كاف يتـ داخؿ كحدة القرابة ، كبالتال

كىي نظرية معركفة في عمـ االجتماع )الحي ثـ تدرج في االتساع فأصبح ضمف نطاؽ المدينة الكاحدة 
، كتتمثؿ في أف اختيار الشاب لشريكة حياتو كاف يرتبط بالتفاعؿ كالتشاكر ، ككاف ذلؾ التفاعؿ ( العائمي

امتد تدريجيا إلى تفاعؿ محدكد بيف األحياء في المدينة يقع ضمف حدكد العائمة ثـ يتسع إلى نطاؽ الحي ك 
 .  الكاحدة ثـ إلى التفاعؿ بيف المدف

ػ بالنسبة لتكافؽ الزكجيف في الكضع التعميمي ، فقد تكصمت الدراسة إلى أف الزكج يمكنو أف يتزكج مف 
 . كج دكنيا في المستكلامرأة دكنو في المستكل التعميمي ، غير أنو مف النادر أف نجد امرأة تتزكج مف ز 

II  مصطفى : الدكتكر: لصاحبيا  .العائمة الجزائرية ، التطكر كالخصائص الحديثة: عنكاف الدراسة
  الجزائر ك كىراف كعنابة ،:بكؿ مف  ، 1984إلى غاية  1974مف سنة ، ك أجريت الدراسة  بكتفنكشنت
 .ميدانية كىي ذات طبيعةسنكات ، ( 10) عشركقد دامت 

إف المكضكع الذم تناكلو الباحث يدكر حكؿ تركيب العائمة الجزائرية التقميدية كأىـ : مكضكع الدراسة/أكال
خصائصيا المميز في ظؿ الثكرة الصناعية التي تشيدىا الجزائر ككيؼ قد أثر ذلؾ عمى تركيب العائمة 

ر ، كقد انصبت الدراسة عمى الجزائرية مف خبلؿ الكشؼ عف نظاـ القرابة كالبنيات العائمية في الجزائ
المدف الكبرل في الجزائر كىي الجزائر العاصمة كعنابة ككىراف  كىي محاكر صناعية جزائرية مف الدرجة 
األكلى ، إف ثبلثة مدف تؤكم كتجذب إلييا عددا ىاما مف السكاف القركييف المحركميف كالباحثيف عف عمؿ 

 .المعمكمات لممكضكع مأجكر جيد كثابت  ىذه المدف الثبلثة غنية ب
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 :كبناء عميو فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى
ػ اإليماف بالتطكر المنسجـ لمعائمة الجزائرية نحك االزدىار االجتماعي في ىذه األرض التي دفع فييا  1

 .اإلنساف ضريبة باىضة لكي  يأخذ مصيره بيده
لـ يجد البشر أنفسيـ فيو منعزليف اجتماعيا ػ اإليماف في غد أفضؿ لئلنساف ميما كاف كلعائمتو في عا 2

 .في مجتمع يتزايد تعقيدا في ىياكمو ككظائفو
ػ إبراز الظركؼ التي تخمؽ كتسيؿ أك تكجو تطكر العائمة ، مف بيف ىذه الظركؼ أك عكامؿ التغيير  3

 . تطكر البنيات العميا عمى مستكل الكطف
 : منيجية الدراسة/ثانيا 
ىؿ تتطكر العائمة بنفس النسؽ السريع لمتنمية مع التنمية السريعة كالشاممة  :ػ إشكالية الدراسة 1

 لمقطاعات االجتماعية كاالقتصادية كما حددىا التخطيط الكطني؟
نيائيا ػ نمط عائمي مف الناحية النظرية أكثر تطكرا ػ مع بنيتيا " الحضرية" ػ  ىؿ انفصمت العائمة 

 التقميدية؟
 يف بماذا تديف العائمة الجزائرية المعاصرة لمعائمة الجزائرية التقميدية؟ػ  في الحالتيف السابقت

 :ػ الفرضيات2
كيميؿ . ػ العائمة الجزائرية التقميدية ىي عائمة ذات بنيات بطريقية ك أكناتية أكال ، ال منقسمة ثانيا  1

 .   ألبلنقساـ إلى االختفاء قبؿ الخصائص األسرية
لمتمييز مع العائمة األبكية الجرمانية في )نحك شكؿ مف العائمة األبكية العربية  ػ العائمة البطريقية تتجو 2

 .   المؤسسة عمى األقؿ في قيمتيا إجماال عمى بنية العائمة البطريقية( رسـ دكركايـ
إذا كانت العائمة أك المجتمع قد قاـ بييكمة نفسو لكي تعاد ىيكمتو فإنو قد قاـ بذلؾ انطبلقا مف ىيكؿ */ 
ديـ ، كمف ىنا فيي تشارؾ في ىذه العممية، ك ليذا استقدـ افتراضا بأف الييكؿ العائمي المعاصر يشارؾ ق

 .دائما في الييكؿ العائمي التقميدم
تتراكح درجة التعبير عنو بيف القكة كالضعؼ مف طرؼ الجماعة األكثر اتصاال بالثقافة العصرية  /  3

 .ية لمكصكؿ إلى نمط آخر مف البنية العائم
 .العائمة الجزائرية تطكرت تحت تأثير قكة جاذبية كخارجية ذات طبيعة سياسية ،اقتصادية  كثقافية/  4
استخدـ الباحث أكثر مف منيج تماشيا مع أغراض : المنيج كأدكات جمع البيانات كمكاصفات العينة /  3

 . المنيج األنثركبكلكجي كالمنيج التاريخي إلى جانب المنيج الكصفي كالمنيج اإلحصائي:دراستو ، كىي 
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 07المبلحظة بالمشاركة كاالستمارة، حيث كانت االستمارة تحتكم عمى : كما استعمؿ الباحث أداتيف ىما
ػ 5. ػ التشكيمة العائمية4. ػ نطاؽ الحياة االقتصادية 3. ػ السكف 2.الة العائميةػ الح 1: أركاف كاآلتي
. سؤاال  47ىذه األركاف تتككف مف .ػ تطكر المرأة في أحضاف العائمة7. ػ تاريخ العائمة6. عبلقات القرابة

تمارات كالمقابمة سؤاال ، ك االستعانة باألدكات األخرل أثناء ممئ االس 64كبعد المعالجة تـ ترتيبيا في 
 .كالمبلحظة
في حيف أف مكاصفات العينة كانت التي تـ اختيارىا إلجراء الدراسة عمييا فقد كانت متمثمة في          

حجـ العينة كاف حكالي . الجزائر العاصمة ،كىراف كعنابة: ثبلث مناطؽ كبرل في الجزائر كىي 
الريفي كالحضرم ، عدد األطفاؿ كعدد االنحدار :شخص كرب عائمة ، أىـ المكاصفات ىي  121

أما اختيار العينة فكاف عف طريؽ . األفراد في الكفالة، نكعية السكف كالفئة االجتماعية ك المينية
 .الصدفة كالمصدر الكحيد ىك نكع المجمكعات االجتماعية لمبحث

شخصا يقطنكف  40شخصا يقطنكف العاصمة ك 61: شخصا كرب أسرة كالتالي  121لقد كاف تكزيع      
 07أشخاص يسكنكف في الكالية ك 03شخصا يقطنكف في كىراف ، حيث كجد أف  20في عنابة ك

نما في كالية كىراف أك الغرب الجزائرم أما التكزيع جنس الجني فيك . أشخاص ال يسكنكف مدينة كىراف كا 
امرأة منيف  24)جزائر امرأة ، العدد الكبير مف النساء المستجكبات تكجد في ال 28رجاؿ ك 93: اآلتي

 . كلـ يستجكب كلك امرأة كاحدة مف النساء في كىراف( عازبات33
 

لمنساء  %3262لمرجاؿ ك  %7668إف الترتيب بيف الرجاؿ كالنساء المستجكبيف كالمستجكبات كاف        
، يجب فيـ ىذا الترتيب في إطار مجتمع مسؤكؿ العائمة فيو ىك الفرد الذكر، أم الذم يعمؿ بينما تخضع 

 .المرأة لمرجؿ في أغمب الحاالت ك تحي إال في ظمو حياة منزلية بدكف مسؤكلية اقتصادية أك مدنية
بنية العائمية عممية بطيئة كبالنسبة عائمة إلى تطكر ال 121يشير التحقيؽ الذم مس : نتائج الدراسة/ ثالثا

، فإف البنية العائمية المركبة ( 1976، 1941، 1914)لثبلثة مراحؿ تاريخية لثبلث أجياؿ مختمفة كمتتابعة
العائمة ) في حيف أف البينة العائمية البسيطة .  %10في طريقيا إلى االختفاء مف جيؿ إلى آخر بنسبة 

 (.بنفس النسبةالزكاجية تتقكل مف جيؿ إلى آخر 
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 : نقاط في نظاـ مقنف دقيؽ كما يمي( 03)كقد اتبع الباحث لطرح المكضكع طريقة تستند عمى ثبلث      
قاـ الباحث بتكثيؼ فرص مبلحظة األكساط العائمية  1794قبؿ القياـ بيذا البحث عاـ : ػ النقطة األكلى 

لمباحثة حكؿ ىذا المكضكع مباشرة أك غير مباشرة ، القريبة أك البعيدة منو ، ككذلؾ فرض المناقشة كا
إلى جانب القياـ بتحقيؽ ذك صبغة نفسية ػ اجتماعية في إحدل . مخاطبا الذيف لدييـ مشاكميـ العائمية 

 .المركبات الصناعية الجزائرية اليامة يمس في جزء منو عائمة العامؿ
شؼ الكثير مف الحقائؽ فيما يخص العائمة التقميدية خاصة بالعمؿ التمييدم الكثائقي ، ك: ػ النقطة الثانية
." نظاـ القرابة كالبنيات العائمية في الجزائر" فببزم بعنكاف . ديسككلتر مع ؿ. ، فإف كتاب ر 

ىذا الكتاب كاف أساسي ألنو يتماشى مع المعمكمات التي جمعيا الباحث خبلؿ المبلحظة (.1963)
 .  ف تكضيح البنية العائمية التقميديةبالمشاركة عف العائمة الجزائرية، كع

الجزائر : اشتممت عمى القياـ بتحقيؽ مف خبلؿ استمارة أسئمة في المدف الجزائرية الكبرل : ػ النقطة الثالثة 
العاصمة ككىراف كعنابة كىي محاكر صناعية جزائرية مف الدرجة األكلى ، إف ثبلثة مدف تؤكم كتجذب 

لقركييف المحركميف كالباحثيف عف عمؿ مأجكر جيد كثابت  ىذه المدف إلييا عددا ىاما مف السكاف ا
 .الثبلثة غنية بالمعمكمات لممكضكع 

 
III/الجزائرم األستاذات الجامعيات المتزكجات كنظاـ الزكاج في المجتمع الحضرم: عنكاف الدراسة.  

بجامعة الجزائر، معيد عمـ 1997ػ  1996كقد أجريت الدراسة .ببللكش كركاني سدة : لصاحبتيا
 . كىي ذات طبيعة دراسة تحميمو كميدانية. االجتماع

يدكر مكضكع الدراسة حكؿ دكر السف المبكر لمزكاج في تحديد المكانة : مكضكع الدراسة/ أكال    
ألسرة األبكية ، مف خبلؿ التعرؼ عمى نكعية النمط االجتماعية لؤلستاذات الجامعيات المتزكجات داخؿ ا

حيث انطمقت في . ألزكاجي بالتركيز عمى العكامؿ المؤثرة في عممية االختيار لمقريف كمكقؼ األسرة منيا
دراستيا مف اعتبار نظاـ الزكاج كمؤسسة اجتماعية تتحدد فيو العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة كيعطي لؤلسرة 

كما اعتبرت نظاـ الزكاج كعممية االختيار لمقريف ذا قيمة اجتماعية . تيا االجتماعية صفتيا الشرعية كمكان
عند األفراد كالجماعات خاصة في البمداف اإلسبلمية التي تتمسؾ بتعاليـ دينيا  حيث ال يمكف تحقيقيما 

 .إال في إطار اجتماعي كاحد كىك األسرة 
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زائرم فيي ترل بأف نظاـ الزكاج ىك المصير الذم ينتظر كؿ فتاة أما في المجتمع الحضرم الج        
لقد : "متعممة أك غير متعممة بسبب النظرة السيئة التي اكتسبتيا األسرة الجزائرية لمفتاة العازبة  لذا تقكؿ 

ظير نظاـ الزكاج في السف المبكر عند أغمب الفئات االجتماعية النسكية عمى اختبلؼ درجة تعميميف ، 
مى الرغـ مف مكاصمتيف لمتعميـ الجامعي كاالحتكاؾ بمعارؼ كثقافات أجنبية دخيمة عمى المجتمع فع

الجزائرم ، إال أنيف ال يتخذنيا بمثابة نمط معيشي أك سمكؾ في حياتيا أك في عبلقتيا كخاصة فيما 
جيا غالبا ما يرجع ك النتيجة ىي إذا كاف االختيار شخصيا فإف أمكر زكا."  يتعمؽ بعممية اختيار القريف

ترل الباحثة بناء عمى ما سبؽ أنو عمى الرغـ مف اتجاه المجتمع الحضرم الجزائرم نحك . إلى األسرة 
التصنيع كالتغيير ،أم كجكد بعض المعطيات المساعدة عمى خمؽ اتجاه لتنظيـ األسرة نحك العصرنة مثؿ 

مأجكر ، إال أف النمط ألزكاجي التقميدم بقي انتشار التعميـ الجامعي خاصة لمفتيات كممارسة العمؿ ال: 
السف ، المستكل التعميمي ، االختصاص :صامدا أماـ كؿ التغيرات في حياة الفتيات الجامعيات كخاصة 

الدقيؽ كممارسة العمؿ المأجكر باإلضافة إلى كؿ التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي عرفيا 
  .المجتمع الحضرم الجزائرم 

الكشؼ عف الفرضيات المتعمقة بدكر السف المبكر لمزكاج في تحديد المكانة   كعميو تيدؼ الدراسة إلى    
الكقكؼ عف العكامؿ المؤثرة في عممية . االجتماعية لؤلستاذات الجامعيات المتزكجات داخؿ األسرة األبكية

 .االختيار لمقريف كمكقؼ األسرة مف ذلؾ
 منيجية الدراسة / ثانيا   
ىؿ استطاعت أف تغير بعض القيـ : لقد طرحت الباحثة عدة تساؤالت ىامة ىي :إشكالية الدراسة/ 1  

االجتماعية الخاصة بالصفات المفضمة لمقريف في المجتمع الحضرم الجزائرم كخمقت صفات أخرل  
 اعي لؤلسرة المتعمقة تتماشى كتككينيا الدقيؽ ، تككف مغايرة لمنسؽ ألقيمي االجتم

بعادات كتقاليد االختيار لمقريف أـ حافظت عمييا؟ ما ىك مدل تأثير المستكل الجامعي كالعمؿ المأجكر 
عمى حياتيا الزكجية العممية كبعض أفكارىا كمكاقفيا فيما يخص التنشئة االجتماعية لؤلبناء ؟ ىؿ تعيد 

دخيمة عمى المحيط األسرم االجتماعي الذم نشأت إنتاج نفس النمط المعيشي ، أـ ىناؾ جكانب جديدة 
 . فيو؟ كما المظاىر التجديد في ميداف التنشئة االجتماعية لؤلبناء ، كما ىي نكعيتيا؟ 

يعتبر نظاـ الزكاج في المجتمع الحضرم الجزائرم مسألة أسرية اجتماعية بيف : الفرضية العامة/   2
ػ أم الزكاج ػ عمى أساس االختيار الجماعي أكثر مما ىك رابطة  مبني( أسرة القريف كأسرة القرينة)أسرتيف 

 ال تراعي األسرة قيـ كشركط ( الفتى كالفتاة المقبميف عمى الزكاج) فردية بيف القرينيف
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الزكاج التي تتماشى مع متطمبات العصر المتغير ، كظركؼ المقبميف عمى الزكاج ،إذ تجد األستاذات 
نفسيف ػ عند اإلقباؿ عمى الزكاج ػ أماـ نمط زكاجي تقميدم مثؿ غير المتعممات ، الجامعيات المتزكجات أ

كنمط زكاجي جديد ػ تقميدم عصرم ػ ظير في المجتمع الحضرم الجزائرم بحكـ التغير االجتماعي الذم 
 .يعيشو المجتمع

 : الفرضيات الجزئية
تماعية لؤلستاذات الجامعيات المتزكجات ػ يمعب سف الزكاج المبكر دكرا ىاما في تحديد المكانة االج 1

األسمكب ) داخؿ األسرة األبكية ، كفي عممية االختيار لمقريف إذ غالبا ما تخضع لمنمط ألزكاجي التقميدم 
 ( .الكالدم الختيار القريف

ػ إف االختصاص الجامعي الدقيؽ المدركس لؤلستاذات الجامعيات المتزكجات يؤثر عمى طريقة تفكيرىا  2
ذ تتككف لدييا جممة مف الصفات المفضمة لقرينيا ، تككف مغايرة لمقيـ االجتماعية الخاصة بعادات ، إ

 .كتقاليد االختيار لمقريف

ػ إف المستكل الجامعي كممارسة العمؿ المأجكر سمحا لؤلستاذات الجامعيات المتزكجات باكتساب  3
 .المجتمع الحضرم الجزائرم مكاقؼ إزاء التنشئة االجتماعية لؤلبناء كأزمة الزكاج في

لقد اختارت الباحثة الختبار الفرضية العامة كالفرضيات الجزئية جامعة الجزائر  :مجاؿ الدراسة/  3   
 : معاىد مف بيف معاىد الجامعة كىي( 05)كمجاؿ لمدراسة ، حيث تـ اختيار خمسة

ختصاص المدركس إلى جاني أقدميو يعكد سبب اختياره إلى نكعية اال :ػ معيد المغة كاألدب العربي      
 .المعيد مف ناحية التأطير كاإلدارة

لقد تـ اختياره لكجكد عناصر أجنبية في المعيد التي ترل الباحثة أف ليا  :ػ معيد المغات األجنبية     
 .  تأثير عمى سير حياة األستاذات الجامعيات الجزائريات ، إلى جاني االختصاص 

عد مف المعاىد القديمة كالعريقة في جامعة الجزائر ، يدرس فيو الجانب التشريعي ي: ػ معيد الحقكؽ    
كالقضائي لمختمؼ القضايا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ، ضؼ إلى ذلؾ ممارسة بعض األستاذات 

شريعي مينة المحاماة ، مما يجعؿ ىذه الفئة تبدك مختمفة عف باقي الفئات ألنيا أكثر تطمعا بالجانب الت
لنظاـ الزكاج كأكثر محاكاة لممشاكؿ القضائية المتعمقة بنظاـ الزكاج كاألسرة في المجتمع الحضرم 

 .  الجزائرم
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كجاء اختيار ىذا المعيد بسبب الجانب الديني الذم يطغى عمى منيج : ػ معيد الشريعة كأصكؿ الديف   
 .الدراسة بو

االختيار نظرا الختبلؼ االختصاص المدركس فيو ، حيث يغمب كؽ كقع عميو :ػ معيد متعدد التقنيات  
لقد تـ اختيار ىذه المعاىد كمجاؿ لمدراسة بناء عمى عنصريف . عميو الطابع العممي التقني الدقيؽ 

 .االختبلؼ مف حيث االختصاص كالمكقع الجغرافي: أساسييف ىما 
ذات الجامعيات المتزكجات قامت الباحثة نظرا لعدـ كجكد عدد كبير مف األستا: المسح الشامؿ / 4   

أستاذة جامعية متزكجة ، مكزعات  27بمسح شامؿ لكؿ األستاذات في جميع المعاىد كالمقدر عددىف بػ 
 الفئة األكلى يتراكح عمرىا ما بيف : حسب الفئات العمرية عمى النحك التالي

أستاذات ، (  04)بأربع(  39ػ  35)ما بيف أستاذات ، الفئة الثانية يتراكح عمرىا (  06)ك بستة( 34ػ 30)
أستاذة  ، كالفئة الرابعة يتراكح عمرىا ( 13)بثبلثة عشر ( 44ػ  40)الفئة الثالثة التي يتراكح عمرىا ما بيف 

( 02)بأستاذتيف( 54ػ  50)كالفئة األخيرة التي يتراكح عمرىا ما بيف ( 02)بأستاذتيف( 49ػ  45)مابيف 
ـ المبحكثات بيذا الشكؿ ىاـ جدا لمدراسةػ حسب الباحثة ػ إلمكانية ربط السف إف تكزيع كتقسي. أيضا

 . الحالية لؤلستاذات الجامعيات كالسف عند الزكاج
 
المنيج التاريخي بغرض اإلطبلع عمى : لقد استخدمت الباحثة ثبلثة مناىج ىي : المنيج المستخدـ/5

المنيج  لتحميمي المقارف .رم كالعربي كاألكركبي ماضي كضعية نظاـ الزكاج في المجتمع الحضرم الجزائ
كالذم استخدمتو عند مقارنة مختمؼ أشكاؿ نظاـ الزكاج في الكثير مف المجتمعات كعند عرض التطكر 

كأخيرا منيج تحميؿ المضمكف الذم اعتمدت عميو في تحميؿ .  التاريخي كالسكسيكلكجي لنظاـ الزكاج 
 .ريف في المجتمع الحضرم الجزائرمنظاـ الزكاج كعممية االختيار لمق

لقد استعانة الباحثة بثبلثة أدكات لجمع البيانات كفقا لطبيعة المكضكع كاليدؼ : أدكات جمع البيانات/ 6
 :منو كنكع الدراسات كالمناىج المختارة ، حيث تـ اعتماد األدكات التالية

استخدمت ىذه األداة في الدراسة االستطبلعية المميدة  (:بدكف مشاركة) المبلحظة المباشرة البسيطة / أ  
لمدراسة الميدانية مف خبلؿ المبلحظة العادية لكيفية إتماـ األعراس ككالئـ الخطبة ، مما ساعدىا عمى 

إجراء بعض المقاببلت مع فئات مختمفة مف النساء المتزكجات كغير المتزكجات عمى اختبلؼ مستكياتيف 
 .الدراسية
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تكمف أىميتيا بالنسبة ليذه الدراسة في معرفة مجتمع البحث معرفة دقيقة كفرز  :المقابمة الحرة /ب 
مع تسجيؿ في كؿ مرة المبلحظات كالمعمكمات المتحصؿ عمييا بعد مغادرة المكاف . كتحديد العينة 

 .مباشرة 
ات تتعمؽ بالحياة نظرا لحساسية المكضكع ككنو يتطمب الحصكؿ عمى بيان: ج ػ المقابمة المنتظمة

الشخصية لممبحكثات فقد رأت الباحثة مف الضركرم االعتماد عمى تقنية المقابمة المنتظمة نظرا ألىميتيا 
كفعاليتيا كالسيما أف أغمب المبحكثات ترفضف تدكيف المعمكمات بنفسيا تحججا بالكقت كعدـ إتقاف لغة 

 .  كاحدة 

 : اسة إلى عدة نتائج نذكرىا كاآلتيلقد تكصمت ىذه الدر : نتائج الدراسة/ ثالثا

النظاـ االجتماعي : ػ لقد عرؼ نظاـ الزكاج في المجتمع الحضرم الجزائرم نمكذجيف ثقافييف مختمفيف ىما
األسمكب )كالنظاـ االجتماعي المعاصر لبلختيار القريف ( األسمكب الكالدم)التقميدم لبلختيار القريف 

 (. الشخصي كالتعارؼ عف طريؽ الكسيط

ػ بالنسبة لمتغير السف فقد أكضحت النتائج أنو كمما تقدـ مف سف زكاج المبحكثات يتبعو األسمكب 
الشخصي لبلختيار القريف ، بينما كمما كاف سف الزكاج مبكرا يككف األسمكب الكالدم ىك المسيطر عمى 

 .عممية االختيار لمقريف

نت النتائج أنو عمى الرغـ مف تمتع المبحكثات بي: ػ المستكل التعميمي كعبلقتو بالتنشئة االجتماعية 
بمستكل جامعي عاؿ كممارستيف لمعمؿ المأجكر إال أف تأثير ىذيف المتغير لـ يككنا قكييف كمغيرا لمتنشئة 

 .  االجتماعية ألبنائيا رغـ تسجيؿ تغير إال أنو بطيء 
ف الجامعي الدقيؽ المختمؼ ػ بالنسبة لصفات القريف فقد أثبتت الدراسة أنو عمى الرغـ مف التككي

لممبحكثات ، فإننا نجد تعددا كاختبلفا لصفات القريف ، إال أنيا تتجو في نفس المسار الثقافي لؤلسرة 
 .كالمجتمع عامة

ػ لقد تكصمت الدراسة إلى أف أزمة الزكاج في المجتمع الحضرم الجزائرم تتجو نحك النظرة السيئة التي 
كما ترل أيضا أف انشغاؿ الفتاة بالدراسة الجامعية أدل إلى . ت عامة اكتسبيا المجتمع عف الجامعيا

 .ارتفاع سف الزكاج كخاصة سيطرة األـ عمى عممية االختيار لمقريف
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ػ كفي األخير تصؿ الدراسة إلى نتيجة عامة ىي أف أغمب األستاذات الجامعيات المتزكجات يعشف    
صراعا ثقافيا كصراعا في القيـ كالعادات الخاصة بعممية االختيار لمقريف ، كيظير ذلؾ مف خبلؿ عامميف 

ك الدكر الذم تقكـ بو كالذم المكانة االجتماعية لؤلستاذة الجامعية في األسرة األبكية ، كالثاني ى: ىما 
 .يختمؼ عف أدكار غير المتعممات كخاصة فيما يتعمؽ بعادات كتقاليد االختيار لمقريف

 

IV / بجامعة  ..مميكو لبد يرم:لصاحبتيا. ؟الزكاج كالشباب الجزائرم إلى أيف(:04)عنكاف الدراسة رقـ
 اجتماعية  ذات طبيعة 2005سنة . الجزائر

يعد الزكاج أىـ حدث في األسرة الجزائرية إذ مف خبللو يتجدد كيانيا االجتماعي  :سةمكضكع الدرا: أكال  
، كما دمنا نعمـ أف الشباب في مجتمعنا كاف كمازاؿ مرتبطا باألسرة مف خبلؿ استمرار األغمبية منيـ في 

 .تسيير عممية الزكاج بكاسطة األسرة مف جية ككذلؾ االختيار الشخصي مف جية أخرل
ف صعكبة تكاليؼ الزكاج ككذلؾ صعكبة عممية االتصاؿ بالطرؼ اآلخر أك الفشؿ في العثكر عميو إ      

 تقمؽ حتما الشباب الذم ىك في سف الزكاج ، كعميو فمنذ العشرية األخيرة نبلحظ أف المجكء

مر لمبحث عف شريؾ لمزكاج عف طريؽ الصحافة أصبح أمرا عاديا بالنسبة لمكثير مف الشباب ، كىذا األ
نما ىك ميبلد شكؿ جديد لعبلقة اجتماعية قائمة عمى أساس حرية االختيار  ال يتعمؽ ىنا بالتخمي كا 

كترل ذات الدراسة أيضا أف ىؤالء الشباب . التي تمنح لؤلفراد فرصة لتحقيؽ مكانة ليـ داخؿ المجتمع 
رة كالمجتمع معا ، ألنيـ الذيف لجؤكا إلى اإلعبلنات في الجرائد يجب التعرؼ عمييـ جيدا مف طرؼ األس

كاشفيف لكضعيات جديدة يجب عمى كؿ كاحد معني إعارة اىتماما كبيرا ليا ، ألف اإلعبلف عف طريؽ 
 . الصحافة كالمتمثؿ في الزكاج ىك في نفس الكقت نداء لممجتمع ، ىذا النداء يجب أف يسمع

ية الزكاج مف األسرة كبناء عمى ما سبؽ ذكره يتضح أف مكضكع ىذه الدراسة ىك الشباب كقض
إلى الجريدة ، كذلؾ مف خبلؿ دراسة لجكء الشباب إلعبلنات الزكاج عبر الصحافة في المجتمع الجزائرم 

كتعد ىذه الظاىرة أحدث ظاىرة عرفيا المجتمع الجزائرم كبالتحديد في جانبو . الحضرم منو بالخصكص 
 . فاظ عمى استقرارىاالمتعمؽ بقيـ نظاـ الزكاج كاألسرة ككيفية تككينيا كالح

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ رؤية كاقعية مكضكعية بعيدة عف التفسيرات الساذجة السائدة بيف العامة مف 
الناس مف خبلؿ الكقكؼ عمى األسباب الكامنة كراء لجكء الشباب إلى إعبلنات الزكاج كبالتالي تقديـ 

 . سرية إلى المؤسسة اإلعبلنيةتفسير مكضكعي النتقاؿ كظيفة الزكاج مف المؤسسة األ
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 : منيجية الدراسة / ثانيا
ما ىي األسباب الكامنة كراء لجكء الشباب إلعبلنات الزكاج عبر : تتمحكر حكؿ  : إشكالية الدراسة/ 1 

 :  الصحافة في المجتمع الحضرم الجزائرم؟ كما ضمت اإلشكالية تساؤالت فرعية أىميا
 ؟ .ػ لماذا بركز ركف إعبلنات الزكاج في الكسائؿ اإلعبلمية الكطنية

ػ لماذا انتقمت كظيفة الزكاج مف المؤسسة األسرية إلى المؤسسة اإلعبلمية ، كلماذا يتعامؿ شبابنا مع ىذه 
 ؟.األخيرة

 ؟.ػ ىؿ األسرة ىي التي دفعت باألبناء إلى تبني ىذه الطريقة اإلعبلنية في الزكاج

ػ ىؿ اضمحبلؿ النظاـ ألزكاجي التقميدم كاختفاء الكساطة في الزكاج ىي السبب في ذلؾ أـ ىناؾ أسباب 
 ؟ .أخرل

 :الفرضيات/ 2

ػ لجكء الشباب إلعبلنات الزكاج مرتبط بالكضعية االجتماعية كالمادية ككذلؾ تقدـ السف بالنسبة  1 
 .الزكاج لمبعض منيـ ىك الذم دفعيـ إلى البحث عف طرؽ جديدة في

ػ لجكء الشباب إلعبلنات الزكاج مرتبط بسير عممية االختيار مف جية كالفشؿ في إيجاد الشريؾ  2
 .المناسب بالطرؽ التقميدية المعتادة مف جية أخرل

 .ػ لجكء الشباب إلعبلنات الزكاج كمكقفو منيا مرتبط بمدل التماسؾ األسرم كمصداقية اإلعبلنات 3

ا يخص الميداف فقد كاف متنكعا كمختمفا ، كذلؾ نظرا لطبيعة مكضكع البحث مف فيم  :ػ مجاؿ الدراسة3 
في مكاف كاحد مف جية أخرل ك بالتالي ( مجمكعة البحث)جية ، كعدـ التحكـ في حصر أفراد العينة 
 : نجده قد شمؿ عمى كؿ مف األماكف اآلتية

يا مقر لبعض الجرائد التي تـ التعامؿ ػ دار الصحافة الكائنة بساحة أكؿ مام الجزائر العاصمة ككن   
 . كغيرىا كىذا في إطار إنجاز البحث، المشكار Le Soir  ،Mag7كالخبر معيا 
ػ مقر جريدة الشركؽ العربي الكائف بالقبة ، كما انتقمنا أيضا إلى أماكف عمؿ مختمفة لبلتصاؿ بالشباب    

المبحكث كىذا بعدما تحصمنا عمى عناكينيـ مف الجريدة المتعامؿ معيا ، ىذا إضافة إلى قيامنا ببعض 
 . المكالمات الياتفية مع بعض األفراد المعنييف باألمر

نشير إلى أف الفتيات الماكثات بالبيت أغمبيف فضمف االلتقاء بيف في مقر الجريدة إلجراء  ػ ككمبلحظة   
 .  المقابمة معيف بمكعد سابؽ منيف
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لقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي في الدراسة ألنو يساعد : المنيج المستخدـ في الدراسةػ  4
 .رائيا عمى كصؼ الظاىرة كالكشؼ عف األسباب الكامنة ك 

شابة ، ( 40)شاب كأربعيف( 40)شابا كشابة ، أم أربعيف( 80)لقد اختارت الباحثة ثمانيف :العينةػ  5
ككاف اختيارىـ كفقا لشرط مشترؾ تمثؿ في التعامؿ مع ركف اإلعبلنات الزكاجية ، أم لجكء ىؤالء الشباب 

قد أخذت العينة مف النكع العينة ك . إلعبلنات الزكاج كالتعامؿ معيا إما بغرض الطمب أك الرد عمييـ
 . القصدية

لقد استخدمت ىذه الدراسة أداة دليؿ المقابمة الذم يتماشى كأىداؼ الدراسة إلى  :أدكات جمع البياناتػ 6
 .جانب حساسية المكضكع ككذا أنو يعد جديد نسبيا عمى عادات كتقاليد األسرة كالمجتمع الجزائرم

 :تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج ىي لقد:نتائج الدراسة/  ثالثا     

ػ لقد أكضحت الدراسة أف التركيب البنائي ك الكظيفي لؤلسرة الجزائرية لـ يستمر عمى ما كاف عميو في 1
المرحمة التقميدية ، نظرا لما شيده مجتمعنا مف تحكالت عديدة في مختمؼ مجاالت الحياة جراء عمميتي 

يا عمى بناءه االجتماعي عمكما كمؤسساتو القاعدية خصكصا ، التصنيع كالتحضر، كالتي انعكست نتائج
كبما أف األسرة التي أصبحت ميدانا لبركز ظكاىر عديدة لـ تعيدىا مف قبؿ، فقد حدثت تغيرات أساسية 

 .كىامة في تركيبيا البنائي كالكظيفي مما أثر عمى عبلقتيا االجتماعية كنظاـ زكاجيا

مفيـك الزكاج أك باألحرل عممية االختيار لمزكاج في ىذا النمط األسرم  إف التغير الذم طرأ عمى        
نما مس كذلؾ نظامو، إذ تكسع مجالو مف النطاؽ الداخمي الضيؽ  الزكاج )لـ يمس أسمكبو فحسب كا 

مف ( ة)إلى النطاؽ الخارجي الكاسع ، كأصبح بإمكاف الفرد المقبؿ عمى الزكاج أف يختار شريؾ( القرابي
حيث تسبب ىذا . ة معارفو كأقاربو كفقا لما يرغب فيو مف مكاصفات كما سطره مف مقاييس لذلؾخارج دائر 

 . األخير في بركز ظاىرة تأخر سف الزكاج حسب ما كاف شائعا في أكساط أسر أغمبية الشباب المبحكث

لى جانب ػ إف نظاـ الزكاج كبالتحديد عممية االختيار لمزكاج قد عرفت عدة تغيرات ، حيث ظيرت إ 2
ػ المبينة سابقا ػ طرقة جديدة في الزكاج كىي الزكاج عف طريؽ ( ة)األساليب التقميدية الختيار الشريؾ 

 .اإلعبلنات
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إف ىذا التغيير الذم طرأ عمى أسمكب الزكاج في مجتمعنا ال يعكد إلى رغبة شبابنا في اإلبداع       
نما إلى رغبتيـ الممحة في التمسؾ  كالتجديد ككذلؾ رفضيـ لمقيـ االجتماعية التقميدية كغايات الزكاج ، كا 

 .بحؽ االختيار كتكسيع مجالو
V /نايؼ عكدة :إعداد الطالبيف . الجامعييف نحك الزكاج المبكراتجاىات الطمبة :عنكاف الدراسة ىك

) بقسـ عمـ االجتماع ، كمية اآلداب  ، جامعة اليرمكؾ ، إربد  .النبكم ك عبد الخالؽ يكسؼ الختاتنة
 .كىي ذات طبيعة ميدانية 2000سنة (  األردف
أنشأىا فكر اإلنساف لتككف  إف نظاـ الزكاج مف النظـ االجتماعية الميمة التي:مكضكع الدراسة/ أكال 

أرقى آلية ضبط لمغريزة الجنسية عند البشر ، كىك ليس معزكال عف كتيرة الحياة ك تغيراتيا ،كما يرتبط 
 انتشار نظاـ الزكاج بالمعايير االجتماعية كمنيا المرحمة العمرية لمزكاج ، كمع أنو 

مكانع الزكاج ، إال أف ىذا األمر يختمؼ مف  مرتبط بعامؿ السف الذم قد يشكؿ مانعا قانكنيا أك عرفيا مف
ػ  18سنة لئلناث كبيف  18ػ  16مجتمع إلى آخر ، إال أف سف الزكاج في أغمب المجتمعات يتراكح بيف 

سنة لمذككر ، ىذا التحديد يخص المجتمعات التي لدييا قكانيف ، في حيف أف المجتمعات التي ال 20
نما الغالب عمييا الزكاج تخضع لمقكانيف فيي عمى األغمب ال يخ ضع نظاـ الزكاج فييا إلى سف معيف ، كا 

 . المبكر لئلناث 
ىذا األمر جعؿ مف الباحثيف التأكيد عمى أف الزكاج المبكر كخاصة لئلناث مف السمات البارزة 

سمكح في المجتمع العربي ، إال أف ىذا ال يمغي ما طرأ مف تعديبلت عمى القكانيف المتعمقة بسف الزكاج الم
 .بع عرفيا بالنسبة لمذككر كاإلناث عمى حد سكاء

إف الزكاج المبكر قد يشكؿ عامبل ىاما مف عكامؿ الضبط االجتماعي ، لما يساىـ بو في إبعاد 
الصغار عف أية فرصة لمتفاعؿ العاطفي كيحكؿ بينيـ كبيف معارضة الزكاج أك رفضو ، كلكف اليدؼ مف 

كعميو جاءت ىذه الدراسة . لى ما ينتج عف الزكاج المبكر مف سمبياتتحديد سف الزكاج يعكد بالمقابؿ إ
حكؿ اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك الزكاج المبكر بالجامعات األردنية ، ككف أف األردف بمد مف بمداف 

 .  العالـ المتفاعمة مع بعضيا البعض يؤثر كيتأثر
كالتنمية ، غير أف ىذا ال يمكف تحقيقو دكف  كتيدؼ الدراسة إلى إف المجتمعات تسعى لمرقي كالتقدـ   

التعرؼ عمى مرتكزات الباء االجتماعي كالثقافي كما ينجـ  عف ىذه المرتكزات مف ظكاىر اجتماعية قد 
 .تككف مف األسباب المعكقة لعممية التنمية

ذا كاف الزكاج المبكر ظاىرة منتشرة في المجتمعات النامية فإف ىذه الدراسة تيدؼ      إلى التعرؼ  كا 
 .عمى اتجاىات الشباب نحك ىذه الظاىرة
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 :  منيجية الدراسة/ ثانيا
 :تتمحكر إشكالية ىذه الدراسة في التساؤالت التالية  :إشكالية الدراسة/  1

 ػ ىؿ تختمؼ اتجاىات طمبة الجامعة في النظرة إلى الزكاج المبكر كظاىرة سمبية؟
 ؟.اىرة الزكاج المبكر في رأم طمبة الجامعةػ ما ىي العكامؿ المؤدية إلى شيكع ظ

ػ كيؼ يرل الطمبة الجامعيكف النتائج المرتبة عمى الزكاج المبكر سكاء منيا عمى صعيد الفرد أك عمى 
 ؟.صعيد األسرة أك المجتمع

ػ ما ىي تصكرات الطمبة الجامعييف حكؿ حجـ ىذه الظاىرة كمتى يمكف أف يتزكج الشاب كما ىك السف 
 مزكاج؟المفضؿ ل
 :كتنقسـ إلى أربع فرضيات حسب محاكر الدراسة كاآلتي: الفرضيات الدراسة/ 2       

 :فرضيات المحكر األكؿػ  1 
ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف حكؿ سمبية الزكاج المبكر في ضكء    

 .متغير الجنس
ات الطمبة الجامعييف حكؿ سمبية الزكاج المبكر في ضكء ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاى   

 .متغير السنة الدراسية
ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف حكؿ سمبية الزكاج المبكر في ضكء   

 .متغير الكمية
لمبكر في ضكء ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف حكؿ سمبية الزكاج ا  

 .متغير الدخؿ الشيرم لمعائمة
ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف حكؿ سمبية الزكاج المبكر في ضكء 

 .متغير مكاف اإلقامة
 :فرضيات المحكر الثانيػ  2
ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العكامؿ المؤدية لمزكاج المبكر   

 . في ضكء متغير الكمية
ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العكامؿ المؤدية لمزكاج المبكر   

 . في ضكء متغير الدخؿ الشيرم لمعائمة
ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العكامؿ المؤدية لمزكاج المبكر في ػ ىناؾ فركؽ 

 . ضكء متغير الجنس
 
 

ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العكامؿ المؤدية لمزكاج المبكر في 
 . ضكء متغير مكاف اإلقامة
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 :فرضيات المحكر الثالثػ 3
ركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك النتائج الناجمة عف الزكاج المبكر ػ ىناؾ ف

 .في ضكء متغير الكمية
ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك النتائج الناجمة عف الزكاج المبكر 

 .في ضكء متغير الدخؿ الشيرم لمعائمة
لة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك النتائج الناجمة عف الزكاج المبكر ػ ىناؾ فركؽ ذات دال

 .في ضكء متغير السنة الدراسية
ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك النتائج الناجمة عف الزكاج المبكر 

 .في ضكء متغير الجنس
جاىات الطمبة الجامعييف نحك النتائج الناجمة عف الزكاج المبكر ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في ات

 .في ضكء متغير مكاف اإلقامة
 :فرضيات المحكر الرابعػ  4

ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف حكؿ كاقع ظاىرة الزكاج المبكر في 
 .ضكء متغير الكمية

جاىات الطمبة الجامعييف نحك سف الزكاج المفضؿ لمفتاة في ضكء ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في ات
 .متغير الكمية

ػ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك سف الزكاج المفضؿ لمذككر في 
 .ضكء متغير الكمية 

كاج المبكر ، فقد كاف بما أف الدراسة تدكر حكؿ اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك الز   :مجتمع الدراسةػ  3
 .طمبة الجامعات األردنية ، اليرمكؾ ، األردنية ، العمكـ كالتكنكلكجيا كمؤتة مجتمعا لمبحث

نظرا لصعكبة استخداـ منيج المسح الشامؿ كلككف العينة مف اآلليات المنيجية  :عينة الدراسةػ  4 
البحث مف حيث ككنو مجتمع  المتبعة ، كما أف العينة في مجتمع البحث تستطيع أف تغطي أىداؼ

طالب مكزعيف عمى النحك التالي  4200فقد عمد الباحثاف إلى أخذ عينة مككنة مف . متجانس تقريبا
 .طالبة كقد أخذت العينة مف النكع غير االحتمالي 2100طالب ك 2100
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اعتمد الباحثاف في جمع بيانات الدراسة عمى أداة االستبياف ، كقد قاما بتصميـ : أداة جمع المعمكماتػ  5
. االستبياف كتضمينو األسئمة التي تتكافؽ مع أىداؼ الدراسة كالمتغيرات المراد اختبارىا مف خبلؿ الدراسة 

اـ بجمع كقد اعتمدا في جمع البيانات عمى عدد مف مساعدم البحث بعد أف تـ تدريبيـ بشكؿ كاؼ لمقي
 . المعمكمات مف عينة الدراسة

كلضماف درجة الصدؽ كالثبات بالنسبة لبلستبياف كأداة لقياس االتجاىات ، قاـ الباحثاف بعرضيا عمى     
ثـ أعيدت صياغة . مجمكعة مف المحكميف مف األساتذة ذكم االختصاص في مجاؿ عمى االجتماع 

بتجريبيا عمى مجمكعة مف الطمبة مف خارج عينة  كبعد ذلؾ قاما. االستبياف في ضكء المبلحظات 
 .البحث لثبلث مرات حتى أخذ االستبياف صيغتو النيائية

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات طمبة الجامعات األردنية نحك ظاىرة الزكاج : نتائج الدراسة/ ثالثا
 .طمبة الجامعات األردنية كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج التي تكضح اتجاىات. المبكر 

ػ  فعمى صعيد المحكر األكؿ الذم يعالج اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك سمبية ظاىرة الزكاج المبكر    
فقد جاءت اتجاىات الطمبة عمى ضكء المتغيرات الجنس كالسنة الدراسية كالكمية كالدخؿ الشيرم لمعائمة 

في ضكء النتائج اإلحصائية التي أشارت إلى كجكد فركؽ  مؤيدة لككف ظاىرة الزكاج المبكر ظاىرة سمبية
 .ذات داللة إحصائية

ػ أما عمى صعيد المحكر الثاني كالذم يعالج اتجاىات الطمبة نحك العكامؿ المؤدية لمزكاج المبكر    
شباع الرغبات النفسية عند اآلباء كرغبة الكالديف في رؤي ة كالمتمثمة في سيطرة اآلباء عمى األبناء كا 

كقد أيدت . األحفاد كالعبلقات القرابية التقميدية ، كمفيـك الزكاج كسترة لمفتاة ، كاالختبلط بيف الجنسيف 
نتائج الدراسة فركض ىذا المحكر كتبيف أف االتجاه العاـ في ضكء المحكر بمجممو جاء مؤكدا لككف ىذه 

 .   العكامؿ تشكؿ ركافد أساسية في شيكع ظاىرة الزكاج المبكر
ػ  أما عمى صعيد المحكر الثالث كالذم عالج النتائج المترتبة عمى الزكاج المبكر فقد تكصمت الدراسة    

إلى أف االتجاه العاـ لدل الطمبة الجامعييف يؤيد العبلقة بيف الزكاج المبكر كعدد مف المشكبلت كاإلحباط 
عاقة طمكحات الفرد كشيكع الطبلؽ كالمشكبلت لذلؾ  . الشخصي كا 

في المحكر الرابع الذم ناقش اتجاه الطمبة الجامعييف نحك التغيرات التي طرأت عمى ظاىرة الزكاج ػ ك   
المبكر فقد جاء االتجاه العاـ مؤيدا النحسار الظاىرة عمى صعيد المجتمع األردني كما أف النتائج 

ناث أك لمذككر حيث كالبيانات أشارت إلى كجكد تغيير في النظرة لمسف المفضؿ لمزكاج سكاء بالنسبة لئل
 .تبيف أف ىناؾ ارتفاع في سف الزكاج المفضؿ بالنسبة لمفئتيف
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إف ظاىرة الزكاج عامة كأشكاليا خاصة ال تخضع إلى مسار ثابت كقانكف مكحد   :النتيجة العامة*/ 
كىي أيضا تختمؼ مف زمف إلى . ليس عمى صعيد المجتمعات عامة بؿ عمى صعيد المجتمع  الكاحد 

فعندما تضعؼ العكامؿ المؤدية أك المحفزة إلى نمط معيف كتفقد . بحكـ عكامؿ التغير كأشكالو  آخر
فاعميتيا في التأثير يؤدم ذلؾ  إلى نشكء نمط آخر يتكافؽ مع المستجدات كالمتطمبات الناجمة عف ىذا 

 .التغير

 
ى أننا لـ في البداية ال مف اإلشارة إل : مدل االستفادة مف الدراسات السابقة**/ 

قانكف )نعثر عمى دراسة تتناكؿ مكضكع نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم في ظؿ المتغيرات الجديدة 
بشكؿ مباشر، غير أف الدراسات التي تناكلت مكضكع نظاـ الزكاج في ( 2005األسرة المعدؿ كالمتمـ 

حديثة في ىذا المجاؿ تركز المجتمع الجزائرم بشكؿ عرضي ك ىذا راجع إلى الدراسات السكسيكلكجية ال
تأخذ ( األسرة )عمى باثكلكجية الزكاج كعمى ظاىرة الطبلؽ بشكؿ أساسي  كما أف مكضكعات العائمة 

كقد تمت االستفادة مف الدراسات السابقة عمى مستكييف ىما عمى .النصيب األكبر مف تمؾ الدراسات
 . مستكل البناء ك عمى مستكل الكظيفي

أف الدراسات السابقة جميا تميد لمفصكؿ كتنتيي بخبلصة ، التكثيؽ في :  ءػ عمى مستكل البنا 1
اليامش ، انطمؽ بفصؿ لئلجراءات المنيجية كمخطط العمؿ ، حيث عرض فيو اإلشكالية كالفرضيات ، 

 .اعتمدنا عمييا في بحثنا ىذا
 : كينقسـ بدكره إلى ثبلثة أقساـ ىي: ػ  عمى المستكل الكظيفي 2
راعينا كأخذنا بما جاء في دراسة صفكح األخرس حيف نادل بضركرة  : المستكل النظرمعمى / أ 

كىك األمر الذم . التركيز عمى التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كمدل تأثيرىا عمى تركيب العائمة العربية
 6 فً تحثُا أفردَا حٍٍ َال انرغٍر االخرًاػً لسطا كثٍراأكليناه نحف أىمية كبيرة في بحثنا ، حيث 

في دراستو عف العائمة " بكتفنكشنت"ػ إف التطكرات التي مست العائمة الجزائرية ك التي كشؼ عنيا 
الجزائرية حيف قدـ صكرة كاقعية كتشريحية لممجتمع الجزائرم تشير إلى أنو قد حدث انفصاؿ بيف األسرة 

ي قد ساىـ في إمدادنا  باألرضية العممية الجزائرية الحضرية ك التقميدية ، كىذا التشريح لمكاقع االجتماع
ك قد ساىمت ىذه الدراسة بالخصكص في التعريؼ بكؿ دقة ككضكح لمعائمة الجزائرية مف . لدراستنا 

كما . الناحية النظرية ، حيث مف خبلليا تـ الكقكؼ عمى أىـ العناصر المككنة لبعض فصكؿ دراستنا
ايـ لتطكر العائمة الجرمانية كالذم يتطابؽ مع تركيب العائمة يتضح ذلؾ مف خبلؿ النمكذج الذم تبناه دكرك

 . الجزائرية
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قد "  ببللكش كركاني سدة"ػ إف دكر سف الزكاج كمكاصفات القريف التي تمحكرت حكليما دراسة 
ك المشرع الجزائرم قد أكلى أىمية لسف . ساعدانا عمى معرفة أىميتيما بالنسبة لمفئة المتعممة خاصة 

، حيث جعؿ سف  2005مف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ  07مف خبلؿ تعديؿ المادة الزكاج 
 .سنة عند إبراـ عقد الزكاج  19األىمية لمزكاج لكبل الجنسيف بتماـ 

أحدث دراسة تناكلت مكضكع نظاـ الزكاج حيث ساىمت بشكؿ كبير في " مميكو لبديرم"ػ تعد دراسة       
عمؽ بدراستنا مف خبلؿ مساىمتيا في تحديد أبعاد نظاـ الزكاج ، مما أضفى عمى الجانب النظرم المت

 . دراستنا طابع الحداثة مف خبلؿ مكاكبة كؿ التطكرات كالتغيرات التي مست نظاـ الزكاج في الجزائر
حيث " نايؼ عكدة النبكم ك عبد الخالؽ يكسؼ الختاتنة" أخذنا بما جاء في دراسة ػ لقد راعينا ك      

ناديا بضركرة عدـ إلغاء ما طرأ مف تعديبلت عمى القكانيف المتعمقة بسف الزكاج المسمكح بو عرفيا بالنسبة 
لمذككر كاإلناث عمى حد سكاء ، كىك األمر الذم أكليناه نحف أىمية كبيرة في بحثنا ، حيث نالت 

 .التعديبلت التي مست قانكف األسرة القسط األكبر
لـ  1953منذ عاـ  :"كالتي ىي"صفكح األخرص"إف الفرضية التي تناكليا : لمنيجيعمى المستكل اب ػ 

يحدث أم تعديؿ ألحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية بالرغـ مف التطكرات اليامة التي حدثت في القطر في 
حكاؿ لذا نعتقد أف الدراسة الجادة ك المستمرة لقانكف األ.المجاالت االقتصادية ك السياسية ك االجتماعية 

كما أف حركة التطكر  .الشخصية مف المسائؿ التي يجب أف نعطييا األكلكية الرتباطيا بتككيف األسرة
االقتصادم ك االجتماعي تشير إلى أف درجة مساىمة المرأة في قكة العمؿ تزداد باطراد مستمر كبخاصة 

ف . بعد أف اقتحمت المرأة ميداف التعميـ كأبكاب الجامعات جاءت بصفة العمكـ إال أنيا لفتت حتى كا 
االنتباه إلى العناصر التي يمكف أف نتناكليا في بحثنا ، حيث ساىمت ىذه الفرضية في بمكرت الفرضية 

قانكف " الخاصة بدراستنا بعد تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم ، فمف أىـ ىذه العناصر التي يمكف ذكرىا
مجاؿ االختيار لمزكاج يؤثر : ج مف خبلؿ عدة مؤشرات ىياألسرة المعدؿ يضيؽ عممية االختيار لمزكا

يؤدم تكثيؽ الشركط في عقد . الفحكصات الطبية تضيؽ في عممية االختيار لمزكاج.عمى مفيكـ الزكاج 
يؤثر تحديد الكلي بالنسبة لممرأة الراشدة في تكسيع دائرة . رسمي إلى تضييؽ عممية االختيار لمزكاج

ؾ فرضية قانكف األسرة المعدؿ جاء لحماية المؤسسة الزكاجية مف خبلؿ ككذل. االختيار ألزكاجي
. اقتراف الفاتحة بالخطبة في مجمس العقد يحمي المؤسسة الزكاجية مف النزكات الفردية: المؤشرات التالية 

تكضيح آثار العدكؿ عف الخطبة يحمي .  إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ الفاتحة يحمي المؤسسة الزكاجية 
 . ظاـ الزكاجن
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ىؿ تتطكر العائمة بنفس " عف كتيرة تطكر العائمة" بكتفنكشنت"ػ كانت اإلشكالية التي جاءت في دراسة     
النسؽ السريع لمتنمية مع التنمية السريعة كالشاممة لمقطاعات االجتماعية كاالقتصادية كما حددىا التخطيط 

لناحية النظرية أكثر تطكرا ػ مع بنيتيا نيائيا ػ نمط عائمي مف ا" الحضرية" الكطني؟ ىؿ انفصمت العائمة 
التقميدية؟ في الحالتيف السابقتيف بماذا تديف العائمة الجزائرية المعاصرة لمعائمة الجزائرية 

التقميدية؟بالخصكص ىذه الدراسة تتكجو إلى العائمة الجزائرية قد ساىمت في حبؾ مختمؼ جكانب 
 .إشكاليتنا
ػ كؿ الدراسات استخدمت المنيج الكصفي الذم ىك أبمغ كأحسف منيج في جمع البيانات عف الكاقع      

االجتماعي لمظاىرة االجتماعية كمعالجتيا ، كنحف أيضا اعتمدنا عميو كمنيج أساسي في دراستنا ككف 
طريقة يعتمد عمييا :"ىذا المنيج يعتمد عمى جمع البيانات كتفريغيا كتفسيرىا كيقصد بالمنيج الكصفي

 (1)."الباحث في الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة تصكر الكاقع اإلجتماعي كتسيـ في تحميؿ ظكاىره

قد نالت اعجابنا فاتبعناىا فب بعض " مميكة لبديرم" ػ كما أف الخطكات المنيجية التي اعتمدت عمييا    
 .  ىذه الحطكات كافترقنا عنيا في البعض اآلخر

بخصكص نتائج الدراسات السابقة فقد كانت نقاط االلتقاء في : نتائج الدراسات السابقةعمى مستكل ج ػ 
رتئينا عدـ تكرارىا  التحميؿ ك التفسير لبعض قضايا مكضكعنا مع نتائج  ىذه الدراسات كثيرة كمتفرقة ، كا 

نما جاءت في سياؽ عرض كتحميؿ البيانات ، كقد أشرنا إلى ذلؾ كؿ مرة     .فصؿ السادسأنظر ال.ىنا ، كا 
إف كانت جميع الدراسات السابقة التي عثرنا عمييا لـ تتناكؿ مكضكع  نظاـ الزكاج كقانكف األسرة      

المعدؿ كالمتمـ بشكؿ مباشر فإنيا أفادتنا عمى المستكييف البناء ك الكظيفة ، ككما الحظنا أف كؿ دراسة 
مؾ التي تناكلت نظاـ الزكاج في المجتمع ساىمت في بمكرت كتعزيز عنصر مف عناصر دراستنا خاصة ت

 .الجزائرم أك تمؾ التي تعرضت لتركيب العائمة الجزائرية كالعربية عمى حد سكاء
لقد ساىمت الدراسات السابقة بكؿ المعمكمات كالمعطيات اليامة في دراستنا حيف أعطت صكرة 

ما أثرتيا مف خبلؿ الصكرة كاضحة عف معالـ المجتمع الجزائرم كاألسرة الجزائرية بالخصكص ، ك
التشريحية التي قدمتيا عف نظاـ الزكاج كعف بعض أشكالو كأنكاعو ككذا شركطو في أحدث دراسة 

 .  اجتماعية في الساحة السكسيكلكجية في الجزائر خصكصا
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إف أىمية الدراسات السابقة باتت كاضحة اآلف بعد تكزيعيا عمى عناصر دراستنا كتكظيفيا بالشكؿ       
لدراسات عف الكشؼ عنو في المناسب كاالستفادة منيا عف طريؽ الكقكؼ عمى ما لـ تتمكف تمؾ ا

 .دراستيا
 

 IV / كبالخصكص  بناء عمى ماسبؽ مف العناصر ذات األىمية :  أسئػمة الدراسػػػػة
إلى أم مدل  :السابقة كدكافع كأسباب اختيار المكضكع كأىميتو ، فإننا نستعيد التساؤؿ الرئيسي الدراسات

بغرض تفكيكو  ؟2005 *نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم بالتعديالت التي مست قانكف األسرة تأثر
إلى تساؤالت فرعية الغاية منيا التكضيح كالتبسيط ك التحكـ في جكانب المكضكع، كأيضا نحدد ما إذا كاف 
البحث أك الدراسة سكؼ تجيب عمى كؿ جكانب اإلشكالية أك تقتصر عمى بعضيا ك تترؾ البعض اآلخر 

 : كمف ىذه التساؤالت الفرعية نذكر. لباحثيف آخريف
 األسرة المعدؿ يتدخؿ عند اختيار الزكاج؟ ػ ىؿ قانكف  

 ؟11ػ ىؿ أف تكسيع مجاؿ الكلي في التعديؿ جاء  ليضبط سيطرة الرجؿ عمى المرأة حسب المادة 
 ػ ىؿ أف اإلجراءات القانكنية المعدلة تحمي المؤسسة الزكاجية؟

 ؟ ػ ىؿ أدل قانكف األسرة المعدؿ إلى التغيير في األسس التي يقكـ عمييا الزكاج

ػ ىؿ تغيرت نظرة األفراد إلى الزكاج بعد التعديؿ ؟خاصة إذا عممنا بأف الزكاج أصبح شأنا فرديا أكثر منو 
 .شأنا مجتمعيا

ػ بمعنى آخر ىؿ بات الفرد المقبؿ عمى الزكاج ىك مف يدبر شؤكنو سكاء تعمؽ األمر بعممية االختيار 
 ؟.لمشريؾ 

 معايير االختيار نفسيا ؟ػ ما التبدؿ الذم  صاحب ذلؾ عمى مستكل 
 ػ ما ىي ىذه المعايير الجديدة كما القيـ التي تككف قد ارتبطت بيا ؟ 

كانت ىذه مجمكعة مف التساؤالت الفرعية التي كضحت أكثر فأكثر التساؤؿ الرئيسي ، إلى جانب       
ي إطار احتراـ فسكؼ يجرم عمى مستكل ىذه الدراسة ك ف.نتائج الدراسات السابقة كتحديد المفاىيـ 

أما البعض اآلخر فقد تؤدم دكر . أىداؼ الدراسة ،اإلجابة عف بعض التساؤالت بكيفية أكسع كأعمؽ
ىؿ أف اإلجراءات القانكنية : مثؿ .تدعيـ مختمؼ جكانب البحث قد يتكلى غيرنا مف الباحثيف دراستيا
 لقيـ التي تككف قد ارتبطت بيا ؟ المعدلة تحمي المؤسسة الزكاجية؟ ما ىي ىذه المعايير الجديدة كما ا
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IIV    /الفػػػرضػية ك المؤشرات :  
ىي قكاـ البحث تتضمف أكؿ عممية إلضفاء طابع مممكس عمى سؤاؿ البحث، : الػػػػػفرضػية*

 (1)."عبارة عف فكرة مبدئية ، تربط بيف الظاىرة مكضكع الدراسة ك العكامؿ المرتبطة أك المسببة ليا:" كىي 
بمعنى أف الفرضية ىي إجابة إحتمالية لمسؤاؿ المطركح في اإلشكالية ، حيث يخضع لبلختبار سكاء عف 

كعميو .إذا لمفرضية عبلقة مباشرة بنتيجة البحث . طريؽ الدراسة النظرية أك عف طريؽ الدراسة الميدانية 
 : فإف فرضية دراستنا تككف عمى النحك التالي

مف نظاـ الزكاج  2005زائرم المعدؿ كالمتمـ غير قانكف األسرة الج"    
مف خبلؿ ما طرأ عمى المجتمع الجزائرم مف تغيرات كتطكرات ىامة " في المجتمع الجزائرم

عمى كافة األصعدة ، أثرت بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى عناصر البناء االجتماعي كفي مقدمتيا نظاـ 
، كما  2005مف خبلؿ قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ سنة الزكاج بكؿ مككناتو المادية ك المعنكية ، كذلؾ 

حممو ىذا األخير مف تعديبلت طالت أغمب مكاد القانكف ، كمست مكضكعات ىامة بالنسبة لؤلسرة 
الجزائرية كالمساكاة بيف  الجنسيف في السف كتكسيع دائرة الكلي كتصنيؼ المرأة إلى مرأة راشدة كأخرل 

 .راءات القانكنية لحماية المؤسسة الزكاجية مف كؿ التبلعبات االأخبلقية قاصرة ، كاستحداث بعض اإلج
 
التي أحدثيا ىذا القانكف ( أٔ انًظاْر التغيرات)تأخذ ىذه الكممة معنى مختمؼ التجميات: المػػؤشػرات*

 عمى صعيد نظاـ الزكاج 
كقد أخذ حقو في الشرح ك التحميؿ  : عممية االختيار لمزكاج  قانكف األسرة المعدؿ يضيؽ: المؤشر األكؿ

عمى مستكل كؿ مف الفصؿ الثالث كالفصؿ الرابع ، ىذا فضبل عمى أنو تـ تفكيكو إلى أسئمة االستمارة ، 
 .  التي خضعت بدكرىا أثناء عرض كتحميؿ البيانات إلى التحميؿ كالتفسير 

شرح ىذا المؤشر كأخذ حقو  كقد تـ: قانكف األسرة المعدؿ يحقؽ المساكاة بيف الجنسيف: المؤشر الثاني
في التحميؿ عمى مستكل الفصؿ الرابع ، إلى جانب أنو قد تـ تفكيكو إلى أسئمة االستمارة التي خضع في 

 . كؿ مرة إلى التحميؿ كالتفسير أثناء عممية عرض كتحميؿ البيانات
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لقد أخذ حقو في الشرح ك التحميؿ : قانكف األسرة المعدؿ جاء لحماية المؤسسة الزكاجية: المؤشر الثالث
ة التي خضعت عمى مستكل الفصميف الثالث كالرابع ، ىذا إلى جانب أنو قد تـ تفكيكو إلى أسئمة االستمار 

 .بدكرىا أثناء عرض كتحميؿ البيانات إلى التحميؿ كالتفسير
 

 IIIV /تمػكقػع البػحػػث: 
قانكف ." )نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم في ظؿ المتغيرات الجديدة:" إف مكضكع الدراسة        

يندرج في إطار العمكـ االجتماعية التي تدرس المعرفة اإلنسانية التي ( 2005األسرة المعدؿ ك المتمـ 
ؿ كظيفتيا األساسية تتناكؿ العبلقات االجتماعية ك الحياة الجمعية لئلنساف مف جميع جكانبيا ، حيث تتمث

في الكشؼ عف العبلقات بيف مختمؼ فركعيا بغرض تفسير كتحميؿ السمككات كالتصرفات اإلنسانية ، 
كيتفرع عنيا كؿ . ككذلؾ الكقكؼ عمى مدل أىمية التداخؿ بيف العمكـ االجتماعية بالنسبة لمفرد كالمجتمع 

كىذا ... كعمـ اإلنثركبكلكجيا كعمـ االجتماع مف عمـ السياسة كعمـ اإلقتصاد كعمـ القانكف كعمـ النفس 
األخير الذم يعنى بدراسة خصائص الجماعات البشرية ك التفاعبلت المختمفة ك العبلقات بيف أفراد ىذه 
الجماعات ، كما ييتـ بدراسة الحياة االجتماعية لمبشر سكاء بشكؿ مجمكعات أك مجتمعات ، حيث أف 

ع دكر ميـ ، فيك عندما يدرس مجتمع مف المجتمعات فإنو ييتما الدكر الذم يضطمع بو عمـ االجتما
بدراسة طبيعة الحياة االجتماعية فيو ، ـك ىنا اختمفت ماحؿ الدراسة باختبلؼ كجيات النظر ، فأحيانا قد 
يعطي الباحث جؿ إىتمامو لدراسة السمكؾ اإلنساني في إطار القيـ ك المعايير ، كأحيانا يركز عمى عمى 

 إلخ                 ...تكنكلكجيا لتحديد معالـ ثقافة المجتمع ، كأحيانا أخرل ييتـ بدراسة النظـ االجتماعية تأثير ال
كتتكقؼ معالجة كؿ مشكمة عمى ما يشعر بو المجتمع مف ضغطيا عميو عمى مرحمة معينة مف 

يعتيا مرتبطة بنمط كيؤكد عمماء االجتماع عمى أف كؿ مشكمة اجتماعية ىي بطب, مراحؿ نمكه كتطكره 
كمما الشؾ فيو أف , المجتمع البنائي الذم قد ينظر إليو مرة عمى أنو ثابت كمرة أخرل عمى أنو متغير 

المشكبلت ميما كانت طبيعتيا تشترؾ في أسس كاحدة ، ىي أنو ثمة عائؽ يقؼ أماـ الفعؿ االجتماعي 
ذا كانت العمكـ االجتماعية , يعية حيث يسد طريؽ السمكؾ االجتماعي كيقكده نحك اتجاىات غير طب كا 

تدرس في نطاؽ إختصاصيا الظاىرة فقط أم االقتصاد أك السياسة أك القانكف ، فإف عمـ االجتماع يدرس 
طار البناء االجتماعي  .أساسا العبلقة القائمة بيف مختمؼ ىذه الظكاىر كا 
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كمتساندة ، كفيما يخصنا فمكضكع الدراسة المشار ىذا العمـ الذم يتفرع بدكره إلى فركع متكاممة        
الذم يتناكؿ بالدراسة ك التحميؿ ك التعميؿ :"إليو آنفا يقع تحت أك يدكر في فمؾ عمـ االجتماع العائمي 

خصائص العائمة التي تؤدييا ، كالعكامؿ التي تتأثر بيا كتؤثر فييا ، كما يكجو عناية خاصة إلى الدكر 
 في تنظيـ عبلقات األفراد في محيط األسرة كيبحث في النظـ االجتماعية الذم تمعبو العائمة 

ككذلؾ نظـ الزكاج كالطر ...االقتصادية ك السياسية كالقانكنية التي تساعد عمى استمرار العائمة 
االجتماعية المحددة ليا كعامؿ رباط الدـ القرابة كما يتربت عمى ىذه مف نتائج كظكاىر في محيط األسرة 

 (1)."ط المجتمع بآف كاحدكمحي
إف ىذا العمـ يقـك عمى عدة نظريات ىي الدراسات األنثركبكلكجية لدراسة األسرة ك التي تتفرع 
عنيا النظرية التقميدية كنظرية اإلباحة الجنسية ك النظرية االقتصادية ، كأيضا كالدراسات الكبلسيكية 

نظرية مدرسة شيكاغك كنظرية لدراسة األسرة ك المتمثؿ في النظرية التطكرية ك النظرية البنائية الكظيفية ك 
كأخيرا المداخؿ النظرية المعاصرة لدراسة األسرة التي تحتكم بدكرىا عمى المدخؿ . الحضارية ػ الثقافية 

يتفرع عمى أساسيا إلى عدة مجاالت ىي االختيار الزكاجي كالعبلقات . النسقي كنظرية التفاعؿ الرمزم
 ... سرم كالطبلؽالزكاجية كنظاـ الزكاج كاألسرة كالتفكؾ األ

أف تبػػرىف ( النظريػػة)إف البحػػث االجتمػػاعي ىػػك أحػػد آليػػات النظريػػة االجتماعيػػة كبكاسػػطتو تسػػتطيع        
عمى أحد أىدافيا أك قكانينيا التي تريد الكصكؿ إلى صياغتيا أك تكسيع تعاميميا أك تحكيؿ نصكصيا إلى 

االجتمػػػاعي فػػػإف النظريػػػة تفقػػػد مصػػػداقيتيا إذا غػػػاب البحػػػث :" قضػػػايا ناضػػػجة أك مختمػػػرة ، بعبػػػارة أخػػػرل
كبراىينيا كتعاميميػا ، ألنػو المػركد الرئيسػي لؤلحػداث االجتماعيػة المبرىنػة التػي تعػزز فركضػيا كمفاىيميػا 

فالنظريػة فػي .فالعبلقػة إذا بػيف النظريػة كالبحػث االجتمػاعي ىػي عبلقػة تفاعميػة . (2)"كنصكصيا كقضػاياىا
حػث بالمفػاىيـ ك المغػة ك الفمسػفة ك المبػادئ ك القكاعػد ك الحػدكد التػي يقػؼ البحث االجتماعي تقـك بمد الب

عندىا البحث ككسائؿ القياس ك التحميؿ ك التصكرات التػي تػؤطر البحػث مػف جيػة كمػف جيػة أخػرل ترسػـ 
حدكد التفسير ك التحميؿ أماـ الباحث ، كما تعمؿ النظرية عمى تحفيز الباحث الستخداـ آليات البحث مػف 

كىذا يعني أف النظرية تقـك بتنشػيط أك تفعيػؿ البحػث . نقض ما جاءت بو مف نتائج أك أفكار أك رؤلأجؿ 
االجتمػػاعي كبالكقػػت ذاتػػو يقػػكـ البحػػث بػػدعـ كتعزيػػز مػػا تصػػبكا إليػػو النظريػػة مػػف برىنػػة المرتكػػزات الفكريػػة 

خػػرل تختمػػؼ معيػػا فػػي التػػي تسػػتند عمييػػا مثػػؿ المفػػاىيـ ك القضػػاياك القػػكانيف أك نقػػض مرتكػػزات نظريػػة أ
 .الرؤية ك المنيج 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
    .3، ص  2000، منشكرات جامعة دمشؽ ، دمشؽ، سنة2عمـ االجتماع العائمة ، ط: ػ محمد صفكح األخرس 1
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فالنظرية تمارس تأثيرا ممزما عمى البحث االجتماعي بأف تحدد أك تطرح المشكبلت التي تحتاج        
لبحث كتبرز المكضكعات اليامة عف غيرىا كقكد البحث نحك العبلقات المؤكدة كتقكد نتائج ىذه البحكث 

 . مشكبلت جديدة ، كىكذا تتشابؾ النظرية كالبحث االجتماعي معاإلى اختبار النظريات ك اقتراح 
كبحثنا يندرج تحت نظرية االختيار لمزكاج التي تتفرع بدكرىا إلى شقيف ىما النظريات االجتماعية       

نظرية التجانس : الثقافية لمزكاج كنظريات التحميؿ النفسي ، حيث تتفرع عف النكع األكؿ الفركع التالية 
ية التجاكر المكاني أك التقارب المكاني كنظرية القيمة في االختيار لمزكاج ، أما نظريات التحميؿ كنظر 

النفسي فتتفرع عنيا كؿ مف نظرية فركيد في االختيار لمزكاج كنظرية الصكرة الكالدية كنظرية الشريؾ 
اىيـ األساسية ك المغة المثالي كنظرية الحاجات الشخصية، كقد ساىمت ىذه النظريات في تزكيدنا بالمف

المناسبة ، كما بينت ىذه النظريات طبيعة العبلقة الزكاجية بيف الرجؿ ك المرأة كأسس بنائيا ككيفية 
االختيار لمزكاج مف خبلؿ مجالو ، لقد ساعدت ىذه النظريات في رسـ معالـ نظاـ الزكاج بكاسطة 

تيار لمزكاج سكاء كاف مف الناحية النفسية أك المفاىيـ كالتصكرات التي تقـك عمييا كخاصة في مجاؿ االخ
 .     مف الناحية االجتماعية 

إذا كاف اسياـ ىاتيف التظريتيف كفيرا ككبيرا في تدعيـ كمعالجة مختمؼ المكضكعات سكاء عمى      
الصعيد النظرم أك الميداني ، دكف أف ننسى أف المكضكع كما أشير إليو سابقا ىك جزء مف العمـك 

اعية كعمـ االجتماع كعمـ االجتماع العائمي قد ساىـ بشكؿ أك بآخر ، قميبل أك كثيرا في بمكرة االجتم
 . جكانب مكضكع الدراسة

     
مخطط العمؿ كقد تعرضنا إلى العناصر مثؿ اإلشكالية : ىا نحف نيتي مف الفصؿ األكؿ : خػػػالصػػػة   

لما جاءت بو الدراسات السابقة كمدل مساىمتيا في التي قمنا بتعريفيا كتحديدىا كصياغتيا ، تعرضنا 
إثراء مكضكع الدراسة مف خبلؿ المنيجية المعتمدة كالنتائج المتحصؿ عمييا ، كبناء الفرضية كمؤشراتيا 

كالتي .حتى تسيؿ عمينا اختبارىا ميدانيا بعد التطرؽ ألىـ األفكار النظرية التي تتناكؿ مكضكع الدراسة
 .األسرة تطكرىا ك أشكاليا ك المداخؿ النظرية لدراستيا: فصؿ البلحؽ بعنكاف سكؼ نتعرض ليا في ال
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 األسػػرة تطكرىا كأشكاليا ك المداخؿ النظرية في دراستيا: الفصػؿ الثػانػي        

 تمػػيػيد

I / أصػؿ األسػرة 
 ػ مراحؿ تطكر أصؿ األسرة    1       
 األسرة( أنماط)ػ أشكاؿ  2       

     أ ػ أشكاؿ األسرة مف حيث الشكؿ                 
 Extended Familyاألسرة الممتدة : الشكؿ األكؿ*                
 Nuclear Family األسرة النككية: الشكؿ الثاني *              

 ػ أشكاؿ األسرة مف حيث الكظيفة   ب             

 Family Of Orientationأسرة التكجيو *               
 Family Of Procréationأسرة اإلنجاب *              

 ػ كظائؼ األسرة3       
II  / المداخؿ النظرية لدراسة األسرة 

 ػ الدراسات األنثركبكلكجية لدراسة األسرة              1
 النظرية التقميدية*   أ             

 ػ الدراسات الكالسيكية لدراسة األسرة 2        

 النظرية التطكرية* أ              
 النظرية البنائية الكظيفية* ب              

 ػ المداخؿ النظرية المعاصرة لدراسة األسرة3        
 المدخؿ النسقي* أ               
  مدخؿ دراسة التبادؿ* ب              
 نظرية التفاعؿ الرمزم*  ج             

III  /النمكذج االجتماعي كالتككيني لألسرة الجزائرية 
 ػ النمكذج االجتماعي لألسرة الجزائرية1        

 األسرة الجزائرية أثناء االحتبلؿ * أ             
 األسرة الجزائرية بعد االستقبلؿ* ب             

 ػ محددات النمكذج االجتماعي لألسرة الجزائرية 2        

 ػ مككنات األسرة الجزائرية  3        
 مككنات األسرة في الريؼ الجزائرم*أ                   
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 خصائص األسرة الريفية* ب              
 مككنات األسرة في المدينة*ج             

 لؤلسرة الحديثةالمبلمح األساسية * د              
IV /ماذا تغير في األسرة الجزائرية؟ 

 خػػػػالصػػة   
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 : تػميػيد     
سكؼ نتعرض في ثنايا ىذا الفصؿ لممكاضيع اآلتية أصؿ تطكر األسرة عبرالتاريخ االنساني كذلؾ مف 

عمى كظائفيا ، كما سكؼ خبلؿ أشكاؿ ك أنماط األسرة مف حيث الشكؿ ك الكظيفة ككيؼ انعكس ذلؾ 
نتطرؽ إلى أىـ المداحؿ النظرية التي تناكلت األسرة بداية مف المدخؿ األنثركبكلكجي ككصبل إلى المداخؿ 
نما  المعاصرة مركرا بالمداخؿ الكبلسيكية حيث تبيف أف األسرة لـ تعد مجرد مفيكـ اجتماعي فحسب كا 

. ألنظمة االجتماعية األخرل في أغمب األحياف صارت نظاما اجتماعيا لو كيانو المستقؿ عف باقي ا
لنعرج بعدىا عمى األسرة الجزائرية بداية مف فترة االحتبلؿ إلى الكقت الراىف مبرزيف خبلؿ ىذه المسيرة 
أىـ التطكرات التي لمست كياف ككظائؼ األسرة الجزائرية التي تعرضت لجمؿ مف التغيرات كالتطكرات ، 

كرم كىك ماذا تغير في األسرة الجزائرية؟ خاصة إذا عممنا أف كؿ شيء لنصؿ في النياية لسؤاؿ ضر 
يتفؽ العمماء كالفبلسفة عمى أف األسرة ىي أقدـ نظاـ اجتماعي عرفتو البشرية، حيث إرتبط . يتغير

فاألسرة مرت بمراحؿ تطكرية ميمة .كجكدىا ببداية اإلنسانية، متمثمة في أسرة سيدنا آدـ عميو السبلـ
التراث السكسيكلكجي كالمعرفي، كما أنيا إتخذت أشكاال متباينة إنعكس ذلؾ عمى تطكر تجسدت في 

 .كظائفيا االجتماعية
 
I ػ  أصػػػػػؿ األسػرة: 
 :مراحؿ تطكر أصؿ األسرة ػ  1

لقد تناكؿ العمماء تطكر أصؿ األسرة مف جكانب مختمفة ك عبر مراحؿ متباينة، حيث يرل فريؽ         
أكؿ بأنيا تطكرت في نسؽ قرابي، في حيف يعتبرىا فريؽ ثاف بأنيا تطكرت عبر تسمسؿ إقتصادم، أما 

أصؿ األسرة قد مر  إال أنو يبقى أف. الفريؽ الثالث فيقر بأف تطكرىا يضرب بجذكره في أعماؽ التاريخ
 .بمراحؿ ظيرت عمى إثرىا عدة نظريات عممت عمى تفسير ىذا التطكر كتحميؿ أصؿ األسرة تحميبل عمميا

تعد األسرة أقدـ نظاـ األشكاؿ االجتماعية في التاريخ البشرم، فنجدىا في المراحؿ التطكرية         
. إلخ...ة، إجتماعية، ثقافية،دينية كعسكريةاألكلى تقكـ بإشباع معظـ متطمبات أفرادىا مف حاجيات صحي

حيث إشتغؿ الرجؿ بالصيد، في حيف مثمت المرأة كالطفؿ العنصريف الثابتيف في األسرة، فالغياب المستمر 
لمرجؿ عف األسرة كبقاء الطفؿ مع أمو أغمب الكقت، جعؿ المفكريف يقركف بأف أكؿ مراحؿ تطكر األسرة 

 .تي ينتسب األكالد فييا إلى أميـىي مرحمة األسرة األمكمية، ال
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كغيرىا في حيف قدـ "مالينكفسكي"ك "M.MEADمرغريت ميد "لقد أيدت ىذا االتجاه بحكث كؿ مف      
التي إىتـ فييا " األسرة الرحمية"دراسات حديثة متعمقة لنمكذج "Wilkenكيمكف "العالـ اليكلندم 

إحدل المقاطعات تشمؿ عددا مف القرل تقطنيا عشائر  :"بالماليزييف حيث تكصؿ مف خبلليا إلى أف 
التي تمثؿ مجمكع أفراد ينحدركف مف أـ كاحدة كيسكنكف جزءا محددا مف القرية  (Sukusسككك )

 .    (1)"كيعتبركف أنفسيـ مف أسرة كاحدة 
 إيرككك"عند احتكاكيـ بالػ (17)أما األمريكيكف فقد اكتشفكا في أكاخر القرف السابع عشر        

IRoquous"  نظاما مماثبل، حيث كجدكا أف نساء الينكد ىف المكاتي يزرعف الحقكؿ كيحؽ ليف التصرؼ
كما الحظكا أيضا أف الزكاج تحدده . بالمكاد الغذائية كغيرىا مف األعماؿ، بينما عمى الرجاؿ القياـ بالصيد

 .األميات أك رئيسات الجماعات األسرية مف النساء
      
ما دلت البحكث عمى أف األسرة لدل القبائؿ الجرمانية القديمة، كانت تتألؼ مف أفراد تربطيـ صمة ك      

الرحـ باألـ، مما جعؿ العمماء يستخمصكف كجكد األسرة الرحمية في أماكف عدة مف حياة القبائؿ القديمة 
 .ككذلؾ بعض القبائؿ المعاصرة

مثؿ بداية تطكر األسرة، التي جاءت بعدىا األسرة األبكية مف خبلؿ ىذا نستنتج أف األسرة الرحمية ت     
فحرفة الرعي . التي ينتسب فييا األطفاؿ إلى أبييـ، بعدما حمت الحياة الرعكية محؿ حياة الصيد كالمطاردة

كمتطمبات القتاؿ تستدعي قكة جسدية يممكيا  الرجؿ دكف المرأة، مما منح لمرجؿ مكانة رب األسرة كحؽ 
 .ناء إليوإنتساب األب

 

ذا كاف لمرجؿ         حؽ الرقابة إلى حد كبير  (األـ)اإلسـ كالممكية كالسمطة، فبل يزاؿ لممرأة  (األب)كا 
ىذا ما يبدك كاضحا عمى خصائص األسرة العربية عمكما كاألسرة الجزائرية . فيما يتعمؽ بشؤكف المنزؿ

إلى حد ما ػ تمجد أسماء عائبلتيا كتديف خصكصا كخير مثاؿ عمى ذلؾ األسرة الريفية التي ال تزاؿ ػ 
 .بالكالء كالطاعة كاإلحتراـ لكبار السف في األسرة كرئيسيا ىك األب الركحي ألبنائو كأحفاده مف بعده

          
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 . 48، ص 1991دار الفاصؿ ، دكف ذكر بمد النشر، تحديث األسرة ك الزكاج، : عادؿ العكا ػ  1
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عبلء شأنيا        لقد كاف لمشرائع السماكية نصيب في تفسير تطكر األسرة، حيث أجمعت عمى تمجيد كا 
عمى اختبلؼ مبادئيا كأىدافيا، فأعطت التكراة سندا كبيرا لؤلسرة األبكية، مف خبلؿ ما ركتو عف أسر 

سحاؽ كيعقكب) ما أكصت بو األبناء مف احتراـ لآلباء كاألميات كأف كحدتيا كتماسكيا ىما ك  (إبراىيـ كا 
 .أساس بقاء الديانة الييكدية

كما نظمت الديانة الييكدية لبني إسرائيؿ قكاعد األسرة كرسمت ليـ قكالب التفكير كالعمؿ بصدد         
بقات المحاـر كغيرىا مف المقكمات الزكاج كالعبلقات الزكجية كاآلثار المترتبة عميو، مف خبلؿ تحديد ط

فيذه الشريعة تأخذ بنظاـ كحدانية الزكج كالزكجة كتنفر مف تعدد . األساسية في نظاـ األسرة الييكدية
 .الزكجات كمف الطبلؽ كلـ تبحو إال في أضيؽ الحدكد

سفار كيمكف االستدالؿ عمى مدل عناية ىذه الشريعة  بشؤكف األسرة، مف خبلؿ ما جاء في أ      
مف أكثر  (أكالبلكييف) سفر األخباركيعتبر .إشارات إلى قدسية الزكاج. (1)سفر التككيفففي . التكراة

األسفار تفريعا لمسائؿ األسرة، كما نجد أيضا تفصيبلت في الكتاب المقدس الثاني بعد التكراة كىك 
ية، حيث يتضمف كصايا كأحكاما الذم ينطكم عمى فقو الشريعة المكسكية كتقاليد إسرائيؿ الدين (التممكذ)

 .تتناكؿ كؿ مظاىر الحياة اإلنسانية كشؤكف الفرد كاألسرة
ثـ جاءت المسيحية التي إىتـ مفكركىا بدراسة شؤكف األسرة، كما اجتيد فقياؤىا في تحميؿ كتفسير       

تو بالزكاج كالطبلؽ ال يعنى بشيء مف أمكر الدنيا مبمغ عناي (اإلنجيؿ)أقكاؿ الرسؿ، كيكاد العيد الجديد 
 .إلرساء مقكمات األسرة المسيحية عمى مبادئ الديف الجديد ككصاياه

أكفى مجمكعة منظمة لقكاعد الحياة األسرية المسيحية،  "باسيميكس الكبير"كتعتبر قكانيف القديس       
القكانيف الميمة  أما مف ."أثناسيكس"قانكنا إلى جانب قكانيف البطريريؾ  (106)فيي تنتظـ في مائة كستة 

التي تضـ أربعة كتب " نيقية"لمكنيسة كالتي عنيت بتشريعات كنظـ األسرة، المجمكعة التي كضعيا مجمع 
حيث يحتكم الكتاب األكؿ عمى مسائؿ تتعمؽ بالخطكبة، ىدايا العرس كأسباب . معركفة لفقياء المسيحية

أما الكتاب . بة كالزكاج بعقد أك مير أك بدكنيماكيتناكؿ الكتاب الثاني الميراث كدرجات القرا. فسخ الزكاج
الثالث فتضمف مسائؿ تتصؿ بالتبني، في حيف عرضت مسائؿ طبقات المحاـر كمكانع الزكاج في الكتاب 

 .الرابع
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بناء عمى ما سبؽ يمكف إدراؾ مبمغ إىتماـ الشريعة المسيحية بنظاـ األسرة، التي تجمع الطكائؼ        
المسيحية عمى أنيا نظاـ مقدس كخمية إجتماعية ذات طبيعة دينية كركحية قبؿ كؿ شيء،حيث حرصت 

ادات المجامع المقدسة عمى عدـ ترؾ أية ظاىرة مف ظكاىر األسرة رسائؿ الرسؿ كقكانيف خمفائيـ كاجتي
ما أكحت بو مف ارتباط  »دكف دراسات كشركح مستفيضة، كالبرىاف عمى مدل اىتماـ المسيحية باألسرة ىك

 . (1)«األب بالمسيح 
أما اإلسبلـ فكاف أشد حرصا كاىتماما بمقكمات نظاـ األسرة، الذم يتكقؼ عمى تنظيمو ثبات          

المجتمع اإلنساني كاستقراره، حيث خصو باىتماـ بالغ مف خبلؿ تفريع مسائمو كتفصيؿ ما ينطكم عميو 
مف أبرز نظـ األسرة ف.مف ظكاىر كذلؾ مف خبلؿ ما جاء في النصكص الدينية مف القرآف كالسنة النبكية

 .«كجعمناه ميثاقا غميظا » :التي  حرص اإلسبلـ عمى تنظيميا، أحكاـ الزكاج الذم يقكؿ فيو ا تعالى
يقكؿ رسكؿ ا . كما اعتبر اإلسبلـ األسرة كالزكاج معادلة ذات األىمية لشطر الديف أك نصؼ اإليماف

كلتقرير  .«نو، فميتقي ا في النصؼ اآلخر نصؼ دي مف تزكج فقد استكمؿ» ":صمى ا عميو كسمـ"
الدعائـ األساسية لصيانة األسرة كحمايتيا كمنع االعتداء عمييا ،شدد اإلسبلـ في العقكبات المفركضة 

 .عمى كؿ مف يناؿ مف نظاـ األسرة 
 : (2)حيث حافظ عمييا مف خبلؿ األمكر التالية  
 .الزكاج حدد دائرة معينة مف األقارب حـر فيما بينيا ػ
  «...نرزقكـ كال تقتمكا أكالدكـ خشية إمبلؽ نحف» :حارب قتؿ األكالد ك كأد البنات، يقكؿ ا تعالى ػ
 .قرر حؽ الرضاعة كالحضانة اىتماما بالطفكلة كحفاظا عمى الرابطة األسرية ػ
 .قرر حؽ النفقات لؤلصكؿ عمى الفركع كالفركع عمى األصكؿ ػ
بعد أف كاف ال حد لو كجعؿ العدؿ بينيف شرطا إلباحتو، كأكجب زكجة كاحدة  قيد تعدد الزكجات بأربع ػ

 .كما نكه اإلسبلـ إلى عدـ إمكانية العدؿ بيف النساء كلك حرص الرجؿ عمى ذلؾ. عند عدـ تكفره
 .أعطت الشريعة اإلسبلمية لممرأة حؽ مفارقة زكجيا في حالة أساء معاممتيا أك إف كرىت العيش معو ػ
 .لشريعة اإلسبلمية تزكيج المرأة بدكف رضاىاحرمت ا ػ
كما قرر حؽ الميراث بنظاـ جديد  ،«كلمذكر مثؿ حظ األنثييف » :قرر حؽ المرأة في اإلرث لقكلو تعالى ػ

  .كفريد يحفظ لكؿ ذم قرابة حقو
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اىتـ اإلسبلـ بتقرير الحقكؽ كالكاجبات الزكجية التي تقكـ عمى أساس مف المكدة كالرحمة يقكؿ عز  ػ
كدة كرحمة، إف في ذلؾ كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إليو كجعؿ بينكـ م» :كجؿ

 .«ىف لباس لكـ كأنتـ لباس ليف »  :كيقكؿ« آليات لقـك يتفكركف 
إف صبلح المجتمع مف صبلح األسرة كصبلحيا يتكقؼ عمى صبلح الفرد، ليذا كاف اإلسبلـ         

 .الديف الشامؿ الكامؿ الذم استطاع أف يضع نظاـ األسرة كيضبطو ليحقؽ أىدافو
مف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا أف المجتمعات قد إنتقمت مف حالة االستقرار إلى حالة التقدـ كذلؾ بفضؿ     

التطكر التكنكلكجي، حيث تطكر معيا نظاـ األسرة متخذا شكبل يغمب عميو الطابع السياسي إذ ما لبثت 
                .                                 أف طغت سيادة األب في النظاـ األسرم

يدؿ عمى  " Parietal Family" ففي الحضارتيف اليكنانية كالركمانية أصبح اسـ األسرة األبكية          
فقد كاف . يمتزج فييا معنى الزعامة مع معنى األسرة  التي"  Parter Famia"سمطة ممؾ األسرة المطمقة

مطمقة، تشمؿ حتى تكزيع العدالة كالحكـ بيف عاىؿ الممؾ األسرة المطمقة يتمتع إزاء أفرادىا بحقكؽ 
 .  (1)"أفرادىا، فيك يعاقب كما يشاء أك يحكـ بالمكت عمى مف يشاء 

كلقد كاف لنشأة المدف التي تككنت ككحدات إدارية سياسية األثر الكبير في الحد مف سمطة ممؾ           
كمة في المدينة، تمارسيا عف طريؽ القكانيف األسرة المطمقة، حيث انتقمت كثير مف حقكقو إلى الييئة الحا
التي أصبحت تسكد  "Conjugal Family"المدنية، إذ تقمص حجميا إلى أف صار إلى األسرة الزكاجية 

 .معظـ مجتمعاتنا كباألخص في المدف
لقد ترتب عف تقمص حجـ األسرة انكماش في كظائفيا، فبعد أف كانت تشمؿ النكاحي الدينية،           

قتصادية كالتشريعية كالتربكية صارت تقتصر اليكـ عمى الناحية البيكلكجية كالتنشئة االجتماعية إلى حد اال
ما، ككف ىذه الكظيفة تقـك عمى رعاية األطفاؿ كتنشئتيـ حتى سف معينة، ثـ تتكلى الدكلة بعد ذلؾ 

تطكر األسرة مف المجمكعة  »كمف ذلؾ نرل أف .تربيتيـ كتعميميـ كفقا ألىدافيا كمثميا العميا المسطرة 
 (عميو السبلـ)ىذا إذا استثنينا أسرة آدـ . (2)«انتقؿ مف المجمكعة األكسع نطاقا إلى المجمكعة األضيؽ 

 .التي تعتبر أكؿ كأضيؽ أسرة عرفيا التاريخ
ليذا يجكز لنا القكؿ بأف تطكر األسرة انطمؽ مف المجمكعة األضيؽ إلى المجمكعة األكسع            

 .كقد تككف العكدة إلى األضيؽ
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 : األسرة( أنماط )ػ أشكاؿ  2

ف كاف          إف األسرة شأنيا شأف النظـ االجتماعية داخؿ المجتمع، تخضع لقانكف التغير الدائـ كا 
تغيرىا متصبل بذلؾ التغير في ىذه النظـ، إال أنو يعبر عمى بمكغو بكجو عاـ لنتائجو الضركرية كىذا ما 

نمط الصناعي، مف ىنا فقد حدث نتيجة لمثكرة الصناعية كانتقاؿ المجتمعات مف النمط الزراعي إلى ال
نمط ثقافي يكاكب » :تعددت أشكاؿ األسرة كتنكعت كأخذت األسرة الصكر التالية التي يستند كؿ منيا عمى

 (1)«ظركؼ المجتمع كيرتبط بيا ارتباطا كظيفيا 
  :كىما شكبلف: أشكاؿ األسرة مف حيث الحجـ أ ػ

           (العائمة)كيطمؽ عمييا أيضا مصطمح:  Family Extended األسرة الممتدة: الشكؿ األكؿ
كىك الشكؿ األكثر شيكعا في المجتمعات التقميدية في الماضي ،كيطمؽ ىذا الشكؿ عمى الجماعة التي 

جماعة مككنة مف الزكج :" أك ىي.تتككف مف عدد مف األسر المرتبطة كالتي تقيـ في مسكف كاحد 
متزكجيف كاألكالد كزكجاتيـ كأبنائيـ كغيرىـ مف األقارب كالعـ كالزكجة كأكالدىما الذككر كاإلناث غير ال

جتماعية كاحدة ...كالعمة كاإلبنة كاألرممة كىؤالء يقيمكف في نفس المسكف كيشترككف في حياة إقتصادية كا 
  (2)." ،تحت رئاسة األب األكبر أك رئيس العائمة

تقطف  (األخكة في العادة)نككية األقارب كما يمكف أف نقكؿ عنيا بأنيا مجمكعة مف األسر ال         
مساكف منفصمة كلكنيا متجاكرة في أغمب األحياف كتككف كحدة متبلزمة كمستمرة عف طريؽ االتصاالت 

 .(3)اليكمية كتبادؿ الخدمات كالتشاكر في أمكر كؿ أسرة مف األسر كغيرىا مف مظاىر التكامؿ االجتماعي
فيف أف األسرة الممتدة قد تختمؼ مف حيث حجميا أم األفراد يتضح مف خبلؿ ىذيف التعري          

الذيف يدخمكف في إطارىا، كما قد تختمؼ مف حيث اشتراؾ ىؤالء في مكاف اإلقامة سكاء كاف مسكنا كاحد 
 .أك منفصبل كلكنو يبقى متصبل، إال أف أىـ ما يميز ىذه األسرة ىك شمكلية الكظائؼ التي تؤدييا

ف ىناؾ مصطمح آخر يتداخؿ كثيرا مع مصطمح األسرة الممتدة كىك مصطمح األسرة كما نجد أ          
التي تتألؼ مف األب كاألـ باإلضافة إلى األكالد المتزكجيف كغير ،"Compound Family"المركبة

 .المتزكجيف كاألحفاد، كما قد يدخؿ في نطاقيا األخ كاألخت مع أسرىـ
 األسرة النككية : الشكؿ الثانيFamily Nuclear:  كما يطمؽ عمييا أحيانا مصطمح 

 لئلشارة إلى األسرة المككنة مف الزكج كالزكجةConjugal Familyاألسرة الزكاجية 
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 .  294ػ 292، ص ص  1981امعة بغداد ، بغداد ، سنة المدخؿ إلى عمـ اإلجتماع  ، مطبعة ج: ػ مميحة عكني القصير كآخركف  1
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أما الفرؽ بينيما فيكمف في أف األسرة النككية يمكف أف يقيـ مع أفرادىا أحد األقارب مثؿ األخ .المباشريف 
أك األخت أك أحد الكالديف، كما ىك الحاؿ عند أغمب األسر العربية كاألسرة الجزائرية، إلى جانب ىذا فقد 

مثؿ ما ىك مكجكد في الريؼ كما قد  يككف األعضاء المشكميف ليذه األسرة كحدة اجتماعية كاقتصادية،
يككنكف كحدة اجتماعية فقط مثؿ ما ىك الحاؿ في الحضر، أما األسرة الزكاجية فتقتصر فقط عمى 

 . الزكجيف كأطفاليما كىك حاؿ األسرة الغربية عمكما
 : كىما شكبلف أيضا: ب ػ أشكاؿ األسرة مف حيث الكظيفة

فكؿ فرد في .Family of procréationػ أسرة اإلنجاب * .Family of orientationػ أسرة التكجيو * 
األكلى كىي التي يكلد فييا كينمك إلى أف يصؿ إلى درجة : المجتمع يمر خبلؿ حياتو بأسرتيف عمى األقؿ

فيتزكج ك ينجب كيكجو إلى . مف النضج البدني كالنفسي كاالقتصادم الذم يمكنو مف تأسيس أسرة لنفسو
 *:فصمكف لتككيف أسر جديدة  كيمكف تكضيح ذلؾ حسب المخطط التالي أف ينمك أكالده ،فين

             Family Of  Orientationأسرة التكجيو                                      
                         
 أسرة اإلنجاب 
Family Of      

Procréation 
 

 
 

                     
 *  مخطط يكضح كال مف أسرة التكجيو كأسرة اإلنجاب*                

        
نبلحظ مف خبلؿ ىذا المخطط أف أسرة التكجيو ىي في األصؿ أسرة إنجاب، فالعممية إذا ىي           

رة، فميما يكف الشكؿ الذم تتخذه األس.عممية مستمرة دكف انقطاع عرفتيا كتعرفيا كافة المجتمعات البشرية
يبقى النسؽ االجتماعي ىك األىـ في البناء االجتماعي ككجكد شكؿ معيف ال يعني إلغاء الشكؿ الذم 

ىك الشكؿ األفضؿ في المجتمعات الصناعية، ( األسرة النككية)قبمو، كما ال يمكف الجـز بأف الشكؿ الثاني 
األكضاع، ىما مرحمة اإلنجاب إال أف األكيد ىك أف لكؿ أسرة مرحمتاف تمر بيما عمى اختبلؼ الظركؼ ك 

 .كمرحمة التكجيو
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  53، ص  1985الزكاج كالعبلقات األسرية ، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ، سنة : سناء الخكلي * 

 األم                               األب 

                                   

 اإلخىة                                  

 

  األنا                           األخىاث

 (الزوخت)الزوج 

 

 

 البناث

 

 االوالد                                    
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 : ػ كظػػائػؼ األسػػػػرة 3
األسرة في كؿ مرحمة مف مراحؿ التغير الذم تعرضت لو، مدل تأثير العكامؿ لقد عكست            

االقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية عمييا، فأبمغ ما استجابت لو األسرة ىك ما حدث في كظائفيا 
تعتبر الكظائؼ التي تقكـ بيا األسرة مؤشرا لبعض .التقميدية التي بدأت تنسمخ عنيا الكاحدة تمك األخرل

عبارة عف كظيفة الفرد في الجماعة أك  ":ألدكار التي يمارسيا أفرادىا، ذلؾ أف الدكر االجتماعي ىكا
  .(1)"الدكر الذم يمعبو الفرد في جماعة أك في مكقؼ اجتماعي 

تختمؼ كظائؼ األسرة مف مجتمع آلخر كمف عصر آلخر في المجتمع الكاحد، فيي نسبية         
التحدث عف الكظائؼ التي تؤدييا األسرة » :ـك الكظيفة يحمؿ عدة معاف منياكليست ثابتة، كما أف مفي

كمنيا التحدث عف الكظائؼ ككحدة تحميؿ . (2)«لممجتمع الكبير كمنيا التي تؤدييا ألفرادىا في نطاقيا 
أـ لمتغير الذم طرأ عمى شكؿ األسرة، فيؿ بقيت الكظائؼ التي تؤدييا األسرة عمى حاليا أـ أنيا تغيرت؟ 

لقد تقمصت كظائؼ األسرة كتضاءلت بشكؿ كاضح، حيث أمكف لمدارسيف .أنيا تقمصت بشكؿ نيائي؟
أحداىما بيكلكجية كالثانية : الحديث عما تبقى لمكحدة األسرية مف كظائؼ كحصرىا في كظيفتيف أساسيتيف

 .اجتماعية
أتيا كانت تقـك تقريبا بجميع يشير عمماء االجتماع كعمماء اإلنساف إلى أف األسرة في بداية نش      

 . الكظائؼ االجتماعية ألفرادىا كلممجتمع في الحدكد التي يسمح بيا نطاقيا كتركيبيا
كانت ىيئة إقتصادية تشرؼ عمى شؤكف التكزيع كاالستيبلؾ كاإلنتاج كالتبادالت الداخمية مع قدر :"فمثبل 

ػ بالمصطمح الحديث ػ حيث تضع الشرائع  مف التبادالت الخارجية، إلى جانب ذلؾ كانت ىيئة تشريعية
كىي ىيئة سياسية تنظـ العبلقات الداخمية كتنظـ عبلقة العشيرة بالعشائر . كتقرر كتصكغ كتنفذ الحدكد

. (3)"األخرل سكاء في حالة السمـ أك حالة الحرب، كتعد في نفس الكقت ىيئة دينية خمقية كمؤسسة تربكية 
 .الكظائؼ االجتماعية كالتربكية كاألخبلقية كغيرىافيي عمى العمـك كانت تقـك بكؿ 

مع نمك المجتمع كتعقد بنائو كظيكر التنظيمات االجتماعية المتخصصة، فقدت األسرة الكثير مف         
كظائفيا، حيث ألحقت بييئات متخصصة، فالكظائؼ التشريعية صارت مف حؽ الدكلة كالتنفيذية تكلتيا 

ينية فتكلتيا دكر العبادة كالييئات الدينية كالمساجد كالمعابد، في حيف أصبحت الحككمات، أما الكظائؼ الد
مؤسسات تربكية تشرؼ عمى الكظائؼ التعميمية كالتربكية كالمدارس كالجامعات كالمعاىد كما انتزعت 

 .الكظائؼ االقتصادية لصالح ىيئات متخصصة كالمصارؼ كالشركات كالمصانع
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زيادة عدد :"أف األسرة أصبحت مفككة كالدليؿ عمى ذلؾ ىك  ":" W.Ogburnأكجبرف" كنتيجة ليذا يرل  
في حيف يرل عمماء االجتماع أف قكة األسرة كنفكذىا كاحتراميا يعكد . (1)"األسر المنيارة بسبب الطبلؽ 

 : في الكظائؼ التالية إلى ككنيا كانت تقكـ بالكظائؼ الميمة لمفرد كلممجتمع كالتي يمكف إجماليا
يعتبرىا الكثير مف أىـ الكظائؼ، حيث كانت األسرة كحدة مكتفية ذاتيا إلى حد : أ ػ الكظيفة االقتصادية

كبير، يستيمؾ أفرادىا ما ينتجكنو مف زراعة األرض التي يعممكف بيا، حيث كانت األسرة تعمؿ عمى 
ال تستيمؾ إال بقدر إنتاجيا، فمـ تكف ىناؾ حاجة إلى تحقيؽ اكتفائيا بنفسيا، إذ تنتج كؿ ما تحتاج إليو ك 

 نقكد كمصارؼ كأسكاؽ كمصانع، فاألسرة إذف كانت تمثؿ جميع 
 الييئات االقتصادية المكجكدة في الكقت الحاضر كالتي بمجرد ظيكرىا بعد الثكرة الصناعية 

في آف كاحد لتصبح كحدة  سمبت ىذه الكظيفة كتحكلت بمكجبيا األسرة مف ككنيا كحدة منتجة كمستيمكة
 . مستيمكة ال غير

كانت األسرة لكحدىا تشرؼ عمى تربية كتمقيف أطفاليا القيـ كالعادات : ب ػ الكظيفة التربكية كالتعميمية
فقد  ":المكركثة عف األجداد كتغرسيا في أنفسيـ، دكف تدخؿ مف جانب أية سمطة مف سمطات المجتمع

يتعمـ األطفاؿ داخؿ نطاؽ األسرة حرفا كمينا معينة كفي حالة عدـ كاف البيت يمثؿ مركزا لذلؾ، حيث 
 .  (2)"قدرة الكالديف عمى تعميـ أبنائيما يتـ استخداـ معمـ كالذم غالبا ما يعيش معيا 

إال أف التطكر التكنكلكجي الذم صاحب الثكرة الصناعية أفرز ىيئات متخصصة تكاكبو فحمت          
المدارس كالجامعات محؿ األسرة، فتخمت ىذه األخيرة عف ىذه الكظيفة، إال أنو كمف الناحية الخارجية تعد 

. مف خبلؿ التنشئة االجتماعية ىذه الكظيفة الكحيدة التي تعمؿ عمى جعؿ الكائف البيكلكجي كائنا إجتماعيا
فالمدرسة إف كجدت فذلؾ لمساعدة األسرة كمشاركتيا في تنشئة الجيؿ الجديد كتييئتو لبلندماج الحقا في 

 .المجتمع
نما تقاسمتيا معيا         كلذلؾ يمكف القكؿ أف الكظيفة التعميمية كالتربكية لـ تنسمخ كميا عف األسرة كا 

 .يرة التطكرالمدرسة حتى تتمكف مف مسا
كىي الكظيفة الكحيدة األساسية التي ظمت ثابتة، حيث تعمؿ عمى تزكيد المجتمع : ػ الكظيفة البيكلكجيةج 

بأعضاء جدد، إذ لـ تتمكف أية ىيئة مف القياـ بيذه الكظيفة بدال عف األسرة، رغـ التطكر العممي الحاصؿ 
إال أف األسرة لـ تتأثر  «أطفاؿ األنابيب  »عمقة بػفي ميداف الطب خاصة ما أظيرتو النتائج كالدراسات المت

 .بيذه النتائج، كما حدث مع الكظائؼ األخرل كبقيت بذلؾ ىذه الكظيفة حكرا عمى األسرة كحدىا
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مع ذلؾ تعرضت الكظيفية البيكلكجية بطريقة غير مباشرة لعمميات تنظيمية متأثرة في ذلؾ           
حرص الزكجيف كبالذات في المدينة كبيف الفئات المتعممة :"بالتغييرات اإلجتماعية كٌاقتصادية كالثقافية، مثؿ

ر في المدينة عمى إنجاب عدد عمى تنظيـ فترات الحمؿ بيف مكلكد كآخر، كما تحرص كثير مف األس
  .(1)"... محدكد مف األطفاؿ باستخداـ كسائؿ تنظيـ األسرة 

ف لـ يتمكف المجتمع مف سمبيا مف األسرة، إال أنو قد          ما نبلحظو عمى ىذه الكظيفة ىك أنو كا 
  .  أدخمت عمييا طرؽ ك كسائؿ تنظيمية لتحديد اإلنجاب بعد أف كاف ىذا األخير غير المحدكد

: رة عنيا أيضا فيينظرا لخطكرة كحساسية ىذه الكظيفة لـ تتخؿ األس: د ػ الكظيفية االجتماعية كالنفسية
شباع الحاجات العاطفية كالجنسية  تحقؽ " كما تتمثؿ ىذه الكظيفة . (2)"السكينة كاألمف كالمكدة كاأللفة كا 

 .في تكفير الحب كالعطؼ كالمكدة كالتراحـ بيف الزكجيف كبيف الكالديف كاألطفاؿ كبيف اإلخكة

بقاء النكع البشرم، إذ أنيا المكاف المشركع مف المعركؼ أف األسرة ىي أساس : يفة الجػنسػيةػق ػ الكظ
كتميؿ جميع المجتمعات حتى البدائية منيا ألف تجعؿ :".إجتماعيا إلشباع غرائز اإلنساف كدكافعو الطبيعية

اإلتصاؿ الجنسي مف الناحية التقميدية أك القانكنية مقصكرا عمى األسرة رغـ بعض اإلختبلفات بيف 
يعد إشباع الدافع الجنسي مف الكظائؼ األساسية .(3)"سميا ليذا الشكؿ المجتمعات في الحدكد التي تر 

لؤلسرة في جميع المجتمعات اإلنسانية، إال أنو مف المبلحظ أف ىذه الدكافع تتعرض في مجتمعنا لمقمع 
 .كالسرية بصكرة كاضحة كعمى جميع المستكيات

نطاؽ الزكاج، فإف اآلباء يحيطكف الدكافع  فإذا كاف المجتمع يستنكر بشدة أية عبلقة جنسية خارج        
الجنسية داخؿ األسرة بجك مف الكتماف كالتحريـ كالتستر أيضا، بؿ أكثر مف ذلؾ فإذا تساءؿ الطفؿ كحاكؿ 
اإلستطبلع عف األمكر الجنسية يعتبر في نظر اآلباء خارجا عف األدب كالمباقة ،كأف الجيؿ بمثؿ ىذه 

 .   ليؿ عمى أدب الطفؿ كتيذبواألمكر كعدـ اإلستفسار عنيا د
كبالرغـ مف السرية التي تحيط بمسألة إشباع الدكافع الجنسية قبؿ الزكاج كبيف فئة المراىقيف       

كالشباب بكجو خاص، فقد بدأت األسرة تفقد سيطرتيا الكاممة عمى ىذه السرية كذلؾ بفضؿ تطكر كسائؿ 
المتخصصة في ىذا المجاؿ فانتقمت ىذه الكظيفة تدريجيا مف اإلعبلـ، كالتمفاز كالجرائد كالمجبلت كالكتب 

 . أحضاف األسرة إلى أحضاف اإلعبلـ بشكؿ خاص
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كىي كظيفة جديدة لـ  "سناء الخكلي"لقد تمت اإلشارة إلى ىذه الكظيفة مف طرؼ : الكظػيفة العػاطػفية ك ػ

الزكجيف كبيف اآلباء في منزؿ مستقؿ، التفاعؿ العميؽ بيف  ":ييتـ بيا التحميؿ السكسيكلكجي مف قبؿ كىي
كتستمـز . (1)"مما يخمؽ كحدة أكلية صغيرة تككف المصدر الرئيسي لئلشباع العاطفي لجميع أعضاء األسرة

الزكاجية لككنيا المصدر الكحيد الذم /ظيكر األسرة النككية « Affectional Function »ىذه الكظيفة 
 .يستمد منو األفراد الحب كالعاطفة

التجاكب العاطفي بيف الكالديف :"أثبتت الدراسات النفسية المختمفة حكؿ الكظيفة العاطفية أف        
كالطفؿ لو أثر كبير في شخصية الطفؿ المستقبمية كصحتو النفسية، كأف الحرماف العطؼ كالحب يعد مف 

كما أف .شعكر بالتعاسةأشد العكامؿ خطكرة عمى األطفاؿ، حيث يؤدم إلى القمؽ النفسي كفقداف الثقة كال
الطفؿ في حاجة إلى االنتماء كتزداد ثقتو عندما ينتمي إلى جماعة أسرية تقبمو كتقدره كتحقؽ لو مكانة 

 . (2)"اجتماعية 
ليذا أصبح األفراد البالغيف ال يريدكف الزكاج فقط، إنما يريدكف الزكاج السعيد المميء بالمشاعر       

 .ف المقبميف عميوكالقائـ عمى الحب بيف الزكجي
لـ يتكقؼ العمماء عند ىذه الكظائؼ السابقة الذكر التي كانت تمارسيا األسرة في المجتمعات         

التقميدية كالتي بدأت تفقدىا بفعؿ جممة مف العكامؿ كالظركؼ، أىميا مخمفات الثكرة الصناعية كالتطكر 
 :  ر مختمفة لبعض العمماء منيـالتكنكلكجي، بؿ قامت دراسات أخرل حكليا أعطت كجيات نظ

التنشئة  : الذم يرل أف الكظائؼ األساسية لؤلسرة ما تزاؿ تتمحكر حكؿ  "Murdokميردكؾ "        
 العبلقة الجنسية اإلنجاب    التعاكف االقتصادم      االجتماعية 

 :فيشير إلى الكظائؼ التالية "R.Coserككزر "أما        
  االجتماعية كتقدير الزكاج الخارجي كىنا نشير إلى أنو يمكف االستغناء عف األبكة تأكيد األبكة

 .البيكلكجية
 فرض المعايير االجتماعية عمى الكياف العضكم كىي التنشئة االجتماعية. 
     منح الذاتية االجتماعية ألعضاء األسرة، أم الحديث عف الكظائؼ األصمية لؤلسرة مع أنيا 
 .بدأت تفقدىا كىنا إشارة تكحي بأف أفراد األسرة ال يحتاجكف ألكثر مف ىذا 

نعمـ أف الطفؿ إذا لـ يتغذ جيدا كتتكفر لو العناية المادية الكافية، فسكؼ يرفض أم أمر مف القيـ         
ك كظيفة  كالمعايير االجتماعية، مما يعني أف األسرة تحتاج إلى جانب ذلؾ إلى القياـ بكظيفة الحماية

 كالتي كانت تقـك بيا في نطاقيا، حيث يقضي أفرادىا كقت الفراغ  (3)التركيح
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  78ػ سناء الخكلي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
 .   264مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عاصـ الدسكقي  2
 .72، صمرجع سبؽ ذكره : ػ الكحيشي أحمد البيرم  3



76 

 

 
داخؿ البيت أك السمر حكلو أك القياـ ببعض األعماؿ أك الصيد أك الفركسية أك مجرد تبادؿ أطراؼ 

سراد القصص ،كذلؾ عمى أساس أف التركيح لـ يكف مبرمج كما ىك الحاؿ اليكـ إال أف مصير . الحديث كا 
نطاؽ األسرة كالنكادم،  ىذه الكظيفة لـ يكف أحسف مف سابقاتيا، فظيكر مراكز كأماكف لمتركيح خارج

المبلىي، دكر السينما كالمسارح كغيرىا، أدل إلى انتقاؿ التركيح مف داخؿ األسرة كبيف أفرادىا إلى 
 . خارجيا كبيف أفراد آخريف

 : أخيرا يمكف استخبلص أىـ كظائؼ األسرة الحديثة كالتي تتمثؿ فيما يمي        
  االجتماعية لياإنجاب األجياؿ الجديدة كالتنشئة. 
 إشباع بعض الحاجات االقتصادية مثؿ الطعاـ، المأكل كالصحة كغيرىا. 
 حماية أعضاء المجتمع مف األخطار التي تيدد حياتيـ كمف االضطرابات التي تقمؽ األمف كالنظاـ. 
 تنظيـ كقت الفراغ كتييئة الفرص لمتركيح. 
 (1)الستجابةإشباع النزعات البشرية لممغامرة كالمعرفة كا . 

لقد حدث ليذه الكظائؼ ما حدث لغيرىا مف الكظائؼ السالفة الذكر، حيث أصبحت كظيفة        
الحماية كاألمف مف إختصاص رجاؿ الشرطة، أما الكظيفة الرابعة فيمكف أف تتحقؽ مف خبلؿ اإلدخار 

 . مثبلالذم تقكـ بو األسرة كي تكفر ما يكفي لقضاء عطمة الصيؼ عمى شكاطئ البحر 
 :  (2)مع ذلؾ تحدد المراجع العممية كظائؼ األسرة المعاصرة في    
 إنجاب األطفاؿ   . 
 المحافظة عمى السبلمة الجسدية ألعضاء األسرة   . 
 منح المكانة االجتماعية لؤلطفاؿ البالغيف   . 
 التنشئة االجتماعية  . 
  الضبط االجتماعي  . 

ىذه الكظائؼ ما ىي إال كظائؼ مساعدة كمكممة لمكظائؼ التي أصبحت  جممة القكؿ ىي أف         
تقكـ بيا الييئات المتخصصة، ككف األسرة لـ تعد قادرة عمى القياـ بيا بعيدا عف األنظمة االجتماعية 

 .األخرل المكجكدة داخؿ المجتمع
بؿ جعميا مكجكدة بشكؿ  زبد القكؿ إف تخمي األسرة عف كظائفيا لـ يمنحيا االستقبللية،            

كمحكره الذم تدكر مباشر كفقا لمتطمبات كؿ كظيفة ككؿ ىيئة كذلؾ لسبب بسيط كىك أنيا نكاة المجتمع 
 .حكلو األنظمة السياسية،اإلقتصادية،الدينية كاإلجتماعية كغيرىا

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 33ػ  32ػ 31مرجع سبؽ ذكره ، ص ص ص : ػ السيد رمضاف  1
 .  34ػ نفس المرجع  ، ص  2
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II  / الػمػداخؿ الػنظػرية لػدراسػة األسػػرة : 
لقد عاشت األسرة في القرف العشريف تغيرات ىائمة عمى مستكل البناء كالكظائؼ كاألدكار، كأخذ           

ظيرت :" مس ىذا التغيير العديد مف مجتمعاتنا اليـك .النمط الغربي لؤلسرة بمشاكميا يغزك العالـ 
مف  (1). "نييار كمف ثـ المكت صيحات تحذر بأف األسرة اإلنسانية اليكـ تمر بأزمة أك أنيا في سبيميا لئل

جية ثانية ظيرت نظريات تؤكد أف األسرة ىي نظاـ إجتماعي ضركرم كالبد أف يستمر رغـ ما يحدث مف 
 .  تغيرات 

الحقيقة أف ىناؾ تغيرات حدثت مست كافة البناءات ك الكظائؼ لجميع األنظمة اإلجتماعية ،ك 
 تخضع لممؤثرات التي يتأثر بيا ألف األسرة مثميا مثؿ أم نظاـ إجتماعي  فقد 

 . المجتمع 
دخكؿ رجؿ ك إمرأة في عبلقات جنسية يقرىا المجتمع ك :" األسرة مف المنظكر السكسيكلكجي ىي 

ينظر إلييا عمماء اإلجتماع عمى  (2)."ما يترتب عمى ذلؾ مف حقكؽ ككاجبات كرعاية األطفاؿ كتربيتيـ
ـ ييتمكا بالكحدات اإلجتماعية الصغيرة كاألسرة في تحميميـ أنيا نظاـ إجتماعي، كمع ذلؾ فإف ركاده ل

كأكائؿ القرف (19)ليذا السبب لـ تنتعش دراسات األسرة إال أكاخر القرف التاسع عشر.لممجتمع 
 .   خاصة في الدراسات األنثركبكلكجية المتعمقة باألسرة البدائية ( 20)العشريف

ير بكضكح أنو ليس ىناؾ نمط كاحد لؤلسرة عمى أف الدراسات المتنكعة في ميداف األسرة تظ
 مستكل العالـ ،بؿ ىناؾ أشكاال متنكعة كمتباينة حسب اإلختبلفات الثقافية الكاسعة النطاؽ 

 ىناؾ أيضا تباينا في أنماط األسرة داخؿ المجتمع الكاحد ،فالعكامؿ الثقافية تتدخؿ بشكؿ " ... 
 أكثر مف ىذا فإف القكل اإلجتماعية المتعددة.فيا أك بآخر في تحديد شكؿ ك حجـ األسرة ككظائ

تسيـ في خمؽ شكؿ النسؽ األسرم المرغكب فيو إجتماعيا ،كيمكف أف نبلحظ ىذا التأثير إذا أمعنا النظر 
فمقد .في المستكيات المتعددة لمتفاعؿ في األسرة ،كمبلحظة األساليب المتعددة التي تتغير عمى أساسيا 

ائفيا بطريقة مستقرة في مجتمع مستقر نسبيا ككانت تشكؿ مع النظـ اإلجتماعية كانت األسرة تقـك بكظ
  (3) .األخرل كبل متساندا 

حدد 1960ففي عاـ .لقد إختمؼ الباحثكف ك العمماء في تحديد المداخؿ النظرية لدراسة األسرة         
المدخؿ البنائي الكظيفي ،المدخؿ : خمسة مداخؿ لدراسة األسرة ىي " ّّ Hansanك ىانسف  Hillىيؿ"

الشيير ( كرستيف)كىي نفسيا التي تبناىا كتاب .التفاعمي ،المدخؿ المكقفي النظامي ك المدخؿ التطكرم 
 : فقد دمج ىذه المداخؿ في ثبلثة فقط ىي " برك دريؾ "أما .عف األسرة 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  55، ص  2003عمـ اإلجتماع العائمي، دار المعرفة الجامعية ،القاىرة ، سنة : ػ عفاؼ عبد العميـ ناصر كآخركف  1
 .  55ػ نفس المرجع ، ص  2
 .  57ػ نفس المرجع ، ص  3
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 ركس أشمماف"المدخؿ البنائي الكظيفي ، المدخؿ التفاعمي ك المدخؿ التطكرم ،في حيف قاـ 
Eshleman " بتحديدىا بخمسة مداخؿ بمسميات مختمفة عمى حد ما . 

إف ىذه التصنيفات لممداخؿ النظرية المفسرة لؤلسرة ال تخمك مف التحيز كالرككف إلى تصنيؼ بذاتو      
 : يعكس 

 . مستكل ما قطعو العمـ مف تطكر: أكال
 . رؤية ذاتية لمحدكد بيف النظريات : ثانيا

إف السمات العامة لمتغيرات التي حدثت لؤلسرة ال يمكف التعرؼ عمييا بسيكلة،إال مف خبلؿ تفسيرىا     
كعميو سكؼ نتعرض يإيجاز شديد ألىـ .بالرجكع إلى النظريات التي تؤكد المظير الديناميكي لؤلسرة 

ف خبلؿ ثبلث مداخؿ النظريات التي عممت عمى تقديـ تفسير لتمؾ التغيرات التي طرأت عمى األسرة م
 .المدخؿ األنثركبكلكجي ،المدخؿ الكبلسيكي كالمدخؿ المعاصر: نظرية كبرل ىي 

 : ػ الػدراسات األنػثػركبػكلػػػكجػية لدراسة األسرة  1
      : الػنػظػريػات الػتػقػمػيػديػة/أ        

كاألبكية النسب ىي الخمية ( الزكج كالزكجة)تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف األسرة األحادية 
:" يرل بأف األسرة األبكية ىي الخمية اإلجتماعية العالمية إذ يقكؿ " أكجست ككنت "،حيث نجد  *األصمية 

كر ،كيمكف مقارنتيا في إف األسرة ىي الخمية األكلى في جسـ المجتمع ،كىي النقطة التي يبدأ منيا التط
مستندا في ذلؾ عمى ما  (1)( ." جسـ الكائف الحي)طبيعتيا كمركزىا بالخمية الحية في المركب البيكلكجي 

 األسرة تعد أكؿ إجتماع تدعكا:" قديما بأف" أرسػطك"بينو 
" كاألكالد كالعبيدإليو الطبيعة البشرية لممحافظة عمى النكع اإلنساني كىي تتككف في رأيو مف الزكج كالزكجة 

(2) 

مف أكائؿ الذيف إىتمكا بدراسة األسرة ( 1882/ 1806)" فردريؾ لكببلم"كما نجد العالـ الفرنسي 
دراسة ميدانية بعيدا عف خط الدراسات التطكرية ،حيث قاـ بدراسة جماعات مف أسر العماؿ في فرنسا 

 بلؿ كببلد أكربية أخرل بغرض التعرؼ عمى أكضاعيـ المعيشية ،مف خ
كتكصؿ في النياية إلى كجكد .تحميؿ أكضاعيـ اإلجتماعية التي تساعد عمى حفظ اإلستقرار في المجتمع 

في ىذا الشكؿ مف األسرة يعيش األكالد  : Paratarcal:األسرة األبكية: لؤلسرة ىي (3)ثبلثة أشكاؿ
 المتزكجكف مع كالدىـ الذم يدير شؤكف األسرة كثركاتيا التي تظؿ كاحدة ببل

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  43مرجع سبؽ ذكره ، ص : السيد رمضاف * 
 .  34، ص  1980األسرة كالطفكلة  ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، سنة : ػ زيداف عبد الباقي  1
 . 233مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عاصـ الدسكقي  2
 .44ذكره ، ص مرجع سبؽ : ػ السيد رمضاف  3
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ىذا الشكؿ يتماشى إلى حد ما مع شكؿ األسرة الجزائرية .إنقساـ ،حيث تنتقؿ بعد مكتو إلى إبنو األكبر 
خبلؿ دراستو عف تطكر العائمة الجزائرية إذ إستخمص " بكتفنكشنت"التقميدية خصكصا الذم تكصؿ إلية 

 .(1)" تمتاز ببنية مكسعة كأبكية:" بأنيا
األسرة كؿ إبف مف أبنائيا عندما يشب كيكبر ،لكي  الشكؿ يترؾ في ىذا: غير المستقرةاألسرة *          

كالتي تعد ميزة المجتمعات المتقدمة كتعرؼ أيضا باألسرة النكاة أك ( أسرة اإلنجاب )ينشئ أسرة مستقمة 
 .  األسرة الزكاجية 

أسرا مستقمة ،لكف ثركة األسرة  عندما يكبر األكالد يترككف األسرة حتى يككنكا: األسرة األصمية * 
تنتقؿ بالكامؿ بعد كفاة األب إلى كاحد مف أبنائو يعيف كفؽ طرؽ متعددة تختمؼ بإختبلؼ الثقافات 

كيعد ىذا الشكؿ األخير مف أكثر األشكاؿ إنتشارا في كافة المجتمعات كخاصة .كالمجتمعات كالعصكر 
 . المجتمعات العربية 

لمدراسات اإلنسانية إذ تعتقد بأف نظاـ  *"فيينا"القت آراء ىذه النظرية القبكؿ ،حيف تبنت آراء مدرسة       
يقكـ ىذا .األسرة الثنائية يسكد المجتمعات البدائية جدا مثؿ أقزاـ الفمبيف ك الكثير مف القبائؿ اإلفريقية 

معناه أف شكؿ .الزنا كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة  الشكؿ عمى الحرية التامة في التعاقد عمى الزكاج كتحريـ
ضؼ إلى . األسرة الثنائية ػ حسب ىذه المدرسة ػ يكجد فقط في المجتمعات المغمقة مع التمتع بالحرية 

مف أىـ مؤيدم أفكار النظرية التقميدية ،فيما يؤكداف عمى المبدأ  "**جكلد نفيرزم كركبرت لكم "ذلؾ نجد
الكحدة العالمية في جميع المجتمعات : " ىي( األحادية)بأف األسرة الثنائية  األساسي ليا كيرياف

 ( 2)."البشرية

مف ىنا نبلحظ أف الفرؽ بيف المدرسة الثقافية األمريكية ك مدرسة فيينا كاضح بالنسبة لشكؿ األسرة          
 ( . المغمقة)السائد كالتي إقتصر كجكدىا عمى المجتمعات البدائية 

أف المجتمعات :رغـ القبكؿ الذم تمقتو النظرية التقميدية ،إال أنيا كاجيت جممة مف اإلنتقادات أىمياب      
التي أشارت إلييا تمثؿ المجتمعات البدائية جدا كأنيا تمثؿ الحياة البدائية األصمية كلـ تقدـ الدليؿ كالبرىاف 

اىرة تحكيؿ المجتمعات عف النظاـ الثنائي إلى جانب إستنادىا إلى العكامؿ اإلقتصادية لتفسير ظ. عمييا 
 " .فردريؾ لكببلم"كىذا ما كاف كاضحا عند 

مف المؤكد أف ربط الظكاىر اإلجتماعية بالظكاىر اإلقتصادية كحدىا غير كافي ،كما يعد مف األمكر 
 . الصعبة 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .    أحمد دمبرم: ترجمة /20،ص  1984العائمة الجزائرية ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، سنة : ػ مصطفى بكتفنكشنت  1
 مدرسة فيينا لمدراسات اإلنسانية* 
 ىما مف أعضاء المدرسة الثقافية األمريكية**

 .  44مرجع  سبؽ ذكره ، ص : ػ السيد رمضاف  2
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 : ػ الػدراسػات الػكالسػيكػية لدراسة األسرة 2
 : النػظريػة الػتطػكريػة/ أ 
كبدايات القرف ( 19)سيطرت ىذه النظرية عمى الفكر السكسيكلكجي خبلؿ القرف التاسع عشر        
عمى معظـ جكانب اإلىتماـ الذم كانت سيطرتو كاضحة "تشارلز داركيف"،متأثرة بأفكار (20)العشريف
إف النظرية .كخاصة فكرتو عف اإلنتخاب الطبيعي الذم شكؿ أساسا صمبا لمتطكر البيكلكجي  باألسرة

جتماعية تسيطر عمييا   التطكرية تعتبر األسرة كحدة بيكلكجية كا 
الغريزة الكاعية ،كما خضعت ىذه الكحدة لممبدأ العاـ كىك اإلنتقاؿ مف المتجانس إلى البلمتجانس كالسيما 

كؿ أشكاؿ الحياة األسرية ليا نفس :" ،كما كاف اإلعتقاد باف  (1)"ربرت سبنسرى"في كظائفيا حسب 
الخصائص كتؤدم نفس الكظائؼ كتتطكر عمى نفس المنكاؿ ،بصرؼ النظر عف إختبلؼ السياؽ 

 ( 2)."اإلجتماعي المحيط بيا 
نبلحظ مف ىذا القكؿ بأف األسرة مثؿ الكائف البيكلكجي ،فميما إختمؼ المحيط الذم يحيا فيو  

فمثبل اإلنساف عمى إختبلؼ أجناسو كدياناتو كحتى عاداتو . فإنو يؤدم نفس الكظائؼ كبنفس الطريقة
كاألكؿ كالشرب  كتقاليده ،إال أننا نجد جميع البشر منذ الخمؽ إلى اآلف يؤدكف نفس الكظائؼ البيكلكجية

 . كالتنفس كغيرىا 
كعميو يرل أصحاب النظرية التطكرية أنو يمكف النظر لؤلسرة كتفسيرىا تفسيرا بيكلكجيا كما ىك         

ليذا تعد ػ النظرية ػ جكىر ما عرؼ في تاريخ العمـ بالنظرية التطكرية . حاؿ جسـ اإلنساف
كبالضبط إلى ما حدث في كظائؼ األسرة مف تغيير نجد الرد ،لكننا إذا عدنا قميبل إلى الكراء (الداركينية)

عمى ىذه النظرية ،حيث كاف أكثر ما تعرضت لو التغيير الذم مس كظائؼ األسرة ك كيؼ أنيا فقدت 
الكثير منيا بعد ظيكر ىيئات ك مؤسسات في المجتمع أخذت عنيا ىذه الكظائؼ،كلـ تترؾ ليا اآلف سكل 

 . يفة العاطفية ػ تقريبا ػ كما أصبح لكؿ عضك كظيفة ك مركزا إجتماعيا يشغمو الكظيفة البيكلكجية ك الكظ
أيضا كانت ىذه النظرية مف أنصار سيادة الرجؿ عمى المرأة كضد نزكؿ المرأة إلى مياديف الحياة 

مف أجؿ دعـ نظريتو بضرب أمثمة منيا عمى نمك الزكاج ك األسرة مف " سبنسر"فقد إستعاف بيا  .العامة
مة الشيكعية الجنسية إلى مرحمة تعدد األزكاج كتعدد الزكجات كصكال إلى أرقى مرحمة كىي مرحمة مرح

 .  الزكاج األحادم 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  121مرجع سبؽ ذكره ، ص :ػ محمد إبراىيـ دعبس  1
 .  20لمعرفة الجامعية ، القاىرة ، ص ، دار ا 1األسرة كالطفكلة ، الطبعة:ػ عمياء شكرم  2
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الذم لـ تخمك أبحاثو كدراساتو مف تناكؿ " أكجست ككنت " إلى جانب ذلؾ نجد العالـ الفرنسي        
معنى ىذا أف األسرة مكجكدة بالفطرة ( 1)."خمية أكلى في جسـ المجتمع :"مكضكع األسرة ،حيث إعتبرىا 
إنتقؿ مباشرة لمحديث عف كظائفيا التي قسميا إلى ثبلث كظائؼ بعدىا .كىي الحالة الطبيعية لئلنساف 

 : رئيسية ىي 
تتشابو ىذه الكظيفة مع الكظيفة التربكية ،كيقصد بيا أف األـ تتكلى تعكيد طفميا : الكظيفة األخبلقية * 

عمى المشي كالكبلـ كتيذيب الكثير مف غرائزه الفطرية كبعض اإلتجاىات الشاذة التي قد تظير أثناء 
 .  الطفكلة المبكرة 

كيعني بيا ىنا العاطفة التمقائية ( 2)."الدعامة األساسية لتككيف األسرة :"التي يرل فييا : الكظيفة العقمية * 
 ك الميؿ الطبيعي بيف الجنسيف ،أم أنو ال تقـك أسرة بدكف أف يككف ىناؾ ميبل متبادال 

في ىذه الكظيفة تقـك األـ .بيف الجنسيف كعاطفة تربط بيف قمبييما حتى يستطيعا بناء ك تككيف أسرة 
 .يـ بتعميـ الطفؿ كتعديؿ سمككو كتكجيييو اإلتجاه السم

العبادة األسرية "تقـك األسرة ىنا بتكجيو الطفؿ إلى العبادة كالتي أطمؽ عمييا إسـ : الكظيفة الدينية * 
كيعكد .معناه أف ينشأ الطفؿ في جك ديني تمارس فيو كؿ الطقكس الدينية التعبدية ليككف عضكا صالحا ."

 ذملالرباط الركحي ا" أجست ككنت"الفضؿ في ذلؾ لؤلـ التي إعتبرىا 
 .يربط الفرد بالمجتمع 

في فكرة خضكع المرأة " سبنسر"لـ يختمؼ عف " أجست ككنت "مف خبلؿ ما تقدـ نستنج أف     
أشاد بفضؿ األـ في تدعيـ الحياة األسرية كتقكية الركابط اإلجتماعية بكاسطة ما " ككنت"لمرجؿ ،إال أف 

 ما يعاب عمى  في حيف. عبر عنو بأنيا الكسيط بيف اإلنسانية ك األسرة 
النظرية التطكرية أنيا كانت مف البداية تستيدؼ الفكر اإلنساني بالكثير مف المعمكمات عف األسرة 
المعاصرة ،ذلؾ ما بدل كاضحا مف آراء العمماء التي كانت تدكر حكؿ األسرة المعاصرة إال أف ىذه 

عف تطكراألسرة في ىذه (عيةكاق)المعمكمات قد إفتقرت إلى تصكر متكامؿ يعتمد عمى أسس إمبريقية
 .   المجتمعات،فالدراسات التاريخية إنما تيدؼ في النياية إلى تمكيننا مف رؤية الحاضر عمى نحك أفضؿ
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 :  النظػريػة البنػائػية الػكظػيػفية /ب 
يحتؿ اإلتجاه الكظيفي مكانا رئيسيا ك ميما في عمـ اإلجتماع المعاصر،كما يستمد مف عمـ            

مالينكفسكي " كمف الكظيفية األنثركبكلكجية مف خبلؿ إسياـ كؿ مف " الجشطالتية"النفس كخاصة النظرية 
   . كغيرىما" راد كميؼ براكف" ك" 

بمعنى أنو ال يمكف ( 1)."العبلقة بيف الكؿ كأجزائو:" تقكـ النظرية الكظيفية في األساس عمى          
دراسة أم مظير مف مظاىر الحياة بعيدا عف دراسة الكؿ الذم تكجد بو ،حيث تنطمؽ مف قضيتيف 

 : نظرتيف ىما 
الكحدات المككنة لمبناء اإلجتماعي ك إكتشاؼ  تتعمؽ بالتركيز عمى دراسة العبلقات المتبادلة بيف: األكلػػػػػػى

 . عناصر النظاـ ك اإلستمرار فييا
تتعمؽ بالبحث عف الكظائؼ المرتبطة بيذه الكحدات ك إكتشاؼ عناصر التبادؿ الكظيفي بينيا : الثػػػػانػية

 .كشكؿ تغيرىا النظامي
عبلقات المتبادلة بيف البناءات في أم بيف الكظيفة ك دراسة ال" مالينكفسكي" في ىذه القضية الثانية يربط 

المذاف فيما  "بيرجس"  ك"كيمياـ جكد":كفكرة النسؽ ىذه القت قبكال لدل دارسي األسرة مف أمثاؿ .نسؽ 
أما كممة ( .النسؽ)ليا عبلقات ممتدة في محيطيا البنائي العاـ( الكظيفية)األسرة ككحدة متكاممة األدكار

اصر أك المككنات المتفاعمة التي تحتفظ بعبلقات منتظمة مع البيئة مجمكعة مف العن:" النسؽ فتعني 
   (2)."المحيطة بيا
إلى المايكرك ( Macroالمايكرك)يتـ التحميؿ في الكظيفية تدرجيا كفقا لمنمكذج المثالي مف          
Micro.) التحميؿ يككف كالفرؽ بينيما يرجع إلى حجـ كحدة التحميؿ ،أم إذا كانت الكحدة ىي النظـ فإف

ليذا ( . الجزء)،أما إذا كانت كحدة التحميؿ تعالج األسر الفردية فالتحميؿ يككف بالميكرك (الكؿ)بالمايكرك 
 تعتبر الكظيفية األسرة نسقا يخضع مثمو مثؿ باقي أنساؽ المجتمع

ا مف تغيرات في لمتغيير ،كىي تدرسيا في حالة تغير ،ألف نسؽ األسرة يتأثر تأثيرا مباشرا بما يحدث حكلي
 .مجاؿ التصنيع ك التحضر كالتقدـ التكنكلكجي بصفة عامة

 : الكظيفية تسير في إتجاىيف رئيسييف بالنسبة لؤلسرة ىما  
يدكر حكؿ مقدرة األسرة عمى التكيؼ مع ما يحيط بيا مف تغيرات حيث يتجمى : اإلتجاه األكؿ * 

ى األسرة النككية،كما ترتب عنو مف نمك لمعبلقات ذلؾ مف خبلؿ عممية اإلنتقاؿ مف األسرة الممتدة إل
كبيذا تغيرت .الفردية الثانكية ،تقمص السمطة األبكية ،بركز العبلقات الزكاجية في مقابؿ العبلقات القرابية 

 .    كظائؼ األسرة
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ييتما بما سكؼ تتعرض لو األسرة مف ضغكط التغير الذم يحكؿ معظـ العبلقات إلى : اإلتجاه الثاني * 
 . عبلقات نقدية رأسمالية

فاألكؿ ييتـ بدراسة األسرة بعد حدكث التغير ،أما الثاني فيتـ بدراسة كيؼ يمكف  لؤلسرة مكاجية  
  ىذا التغير؟ 
الذم يعد مف أبرز ممثمي النظرية البنائية الكظيفية ،يرل أف اإلستقرار " T. Parsonsبارسكنز"أما 

في بنية األسرة ىك الميمة الرئيسية لمزكج األب ك الزكجة األـ ،ىذه الميمة تحددىا طبيعة الذككر ك 
 ؾ اإلناث مف البشر ،مما جعميا ترسـ خطا مستقيما ثابتا في داخؿ األسرة ،ككذل

أما بخصكص كظائؼ األسرة فإف إستقرارىا في ىذا الشأف أمر مؤكد .في البنياف اإلجتماعي الكبير
فاألسرة تعمؿ عمى نقؿ القيـ كالقكاعد المقبكلة كأنماط السمكؾ .:"،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتكيؼ اإلجتماعي

ليذا كانت األسرة عند ( 1)."مجتمعالقائمة لؤلسرة ،كتحث األفراد ألف يعممكا عمى الحفاظ عمى األسرة في ال
فاألسرة ."بمثابة نظاـ تندمج فيو نظـ فرعية ال يتسنى فيميا دكف الرجكع إلى النظاـ الشامؿ " بارسكنز"

بإعتبارىا نظاما فرعيا معرضة لضغكط مف ناحية التغيرات التي تطرأ عمى المجتمع الكبير ،فالتأثيرات 
ي إنعكاسات لمظركؼ الجديدة كالقيـ الثقافية الجديدة ،ىذه القكاعد التي تحدث في األسرة كردكد األفعاؿ ى

قد تنشأ في تاريخ النظاـ الفرعي كتنعكس فييا القيـ التقميدية المكبكتة أك عمى األقؿ تؤخر نتائج التغيرات 
غير أف عالـ الثقافة لو ديناميكيتو الخاصة ،كفي كسع اآلراء ككجيات النظر . في البيئة اإلشتراطية

  (2)."الجديدة أف تعجؿ التغيرات كتعدليا
لعؿ أىـ إسياـ لمنظرية الكظيفية ىك تأكيدىا عمى أف فيـ السمكؾ اإلنساني البد أف يككف مف  

خبلؿ تحميمنا لدكر المعايير ك القيـ في األفعاؿ،مما سكؼ يساعدنا عمى فيـ صراع القيـ كالمعايير أثناء 
 المرحمة يككف الناس تحت ضغط القيـ في ىذه .التغيرات اإلجتماعية الكبرل

الجديدة كلكنيـ مع ذلؾ مازالكا تحت تأثير القكاعد السياسية التي إندمجت فييـ أثناء عممية التكيؼ 
تكجو مف داخمو ىذه الثنائية ػ .اإلجتماعي ،ألنيا أصبحت ػ القيـ التقميديةػ جزء ال يتجزأ مف شخصية الفرد 

يا نستطيع أف نفسر سبب تأخر األسر في التكافؽ مع اإلتجاىات السياسية الجديد كالقديـ ػ التي مف خبلل
فمقد عممت . " ك اإلجتماعية في أكركبا الشرقية خبلؿ الخمسينات ك الستينات مف القرف الماضي 

األيديكلكجية الجديدة عمى مياجمة المعايير األسرية التقميدية ،إال أف ىذه األيديكلكجيات الجديدة لـ تقدـ 
        (3)."ائؿ لؤلسرة ،كلكف ما يبلحظ ىك زيادة الحديث عف السياسة األسرية في تمؾ الببلدبد
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بناء عمى ما تقدـ يتيف لنا أىمية بقاء النسؽ األسرم رغـ إختبلؼ طبيعة األجزاء داخمو ،بما فييا        
ى ىذا النسؽ ،بمعنى العبلقات اإلجتماعية المتشابية بيف األعضاء رغـ تأثير القيـ ك المعايير الجديدة عم

آخر ميما إختمفت األجزاء فالنسؽ كاحد ال يتغير ،فقط البد أف تدرس ىذه األجزاء مف خبلؿ إسياماتيا 
 .في بقاء النسؽ الزكاجي بصفة عامة

 

     :  ػ المداخؿ الػنظرية المعاصرة لدراسة األسرة  3

لجممة مف المتغيرات كاف ليا بالغ األثر  تعرضتأكدت المداخؿ النظرية الكبلسيكية أف األسرة            
عمى بناء األسرة الذم تمثؿ أساسا في تقمص حجميا ،أما مف ناحية الكظائؼ فقد فقدت األسرة الكثير مف 
كظائفيا ،حيث كانت مجاؿ إىتماـ كاضح مف قبؿ عمماء المداخؿ الكبلسيكية كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ 

صرة التي كضعت لبناتيا األكلى المداخؿ النظرية الكبلسيكية كخاصة كمنو نجد المداخؿ النظرية المعا.
 تيارات ما بعد التطكرية ،فقد نجحت ىذه التيارات في بمكرة
ىي النظر إلى األسرة كنسؽ يتفاعؿ مع : األكلىفكرتيف أصبحتا محكريتيف في دراسات األسرة فيما بعد ،

نيض عمييا المدخؿ النسقي كالمدخؿ التبادلي ،بؿ كمعظـ بيئتو ك يتغير بتغيرىا ،كىي ذاتيا الفكرة التي ي
النظر إلى األسرة عمى أنيا كحدة تضـ عناصر مختمفة تتفاعؿ مف أجؿ :الثانية. مداخؿ دراسة األسرة 

إنجاز أىدافيا بما يحكيو ىذا التفاعؿ مف إمكانية لمتعارض ك الصراع،كىي نفس الفكرة التي يقكـ عمييا 
لمدخؿ اإلرتقائي كمدخؿ صناعة القرار ،بؿ إنيا فكرة مقبكلة لدل كؿ مداخؿ دراسة المدخؿ التفاعمي ك ا
 .   (1)"أحمد زايد"األسرة تقريبا حسب 

 :  المػدخػؿ الػنػسػقػي /أ 

" T.Parsonsتالككت بارسكنز "يعتمد ىذا المدخؿ عمى رؤية مشتقة باألساس مف أعماؿ              
" دكركايـ ك ماكس فيبر":الرؤية النسقية الكمية لركاد عمـ اإلجتماع مف أمثاؿالتي تقـك بدكرىا عمى تطكير 

" كلياـ أكجبرف ك بيرجس" :لقد القت فكرة النسؽ أيضا قبكال لدل ركاد دراسة األسرة مف أمثاؿ .كغيرىما 
إف األسرة حسب ىذا المدخؿ فيمت ككحدة أك مؤسسة متكاممة األدكار،ليا عبلقات ممتدة في محيطيا 

كلكف ىذا اإلىتماـ المبكر كاف أكثر إرتباطا بالرؤية البنائية الكظيفية العامة مف إرتباطو .البنائي العاـ 
 . بالتحميؿ النسقي الذم لـ يكف قد تبمكر بعد
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في حيف يقـك المدخؿ النسقي عمى مجمكعة مف القضايا منيا أف المجتمع يتككف مف أنساؽ 
متفاعمة ،ك لمتعرؼ عمى طبيعة النسؽ يجب الكشؼ عف بنائو الداخمي كرسـ الخطكط الفاصمة بيف 

 .  المككنات الداخمية لمنسؽ كالبنية الخارجية كخطكة أكلى 

. ء فإف لو كظائؼ كىذه الكظائؼ يككف ليا متطمبات ممقاة عمى عاتؽ النسؽإذا كاف لمنسؽ بنا
 *،تحقيؽ اليدؼ *التكيؼ:"  حدد ليا أربع كظائؼ أساسية يقكـ بيا النسؽ ىي" فتالككت بارسكنز"

تختمؼ األنساؽ اإلجتماعية  كفقا لمجمكعة مف المعايير سكاء مف *" .،المحافظة عمى النمط *،التكامؿ
مما يجعؿ العبلقة بيف . أك مف حيث كثافة اإلتصاؿ أك مف حيث درجة مقاكمة األنساؽحيث الحجـ 

في ضكء القكاعد التي  Out Putsك المخرجات  In puts *النسؽ كبيئتو تتحد مف خبلؿ نظاـ المدخبلت 
 يتعامؿ بيا مع المؤثرات الخارجية،كىي ما يطمؽ عمييا إسـ  

. ك التي تحكـ فعؿ النسؽ إزاء ما يستقبمو مف مؤثرات( Rules of Transformationقكاعد التحكيؿ )
كمف ثـ فإف التغير فيو يحدث بشكؿ تدريجي  Equilibrionsمما يجعؿ النسؽ يعيش في حالة تكازف 

 . ،كما تختمؼ األنساؽ في قدرتيا التكيفية مع التغيرات الخارجية 
سؽ يتككف مف كحدات متفاعمة ينتمي إلى بيئة أكسع تندرج ن:" بما أف األسرة كفقا ليذا المدخؿ ىي      

بمعنى تبدأ بالدكائر القرابية كتتسع إلى الدكائر المينية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية ( 1)" في مستكياتيا
كيختمؼ الباحثكف في تحديد الكحدة األساسية لنسؽ األسرة كينحصر ىذا الخبلؼ في إتجاىيف . األكسع 

 :ىما
يعتبر أف كؿ عضك في األسرة ىك كحدة التحميؿ النسقي ،مع األخذ باإلعتبار : ألكؿاإلتجاه ا

..( الطبلؽ/ السفر/ اليجرة/بالزكاج )اإلختبلؼ المستمر في ىذه العضكية، بسبب خركج بعض األعضاء 
نضماـ أعضاء جدد   ( . بالكالدة أك الزيارة)كا 
سؽ األسرة حيث يعتبر أف نسؽ األسرة يتككف لن( ثابت)يميؿ إلى تحديد ستاتيكي:  اإلتجاه الثاني

مف مجمكعة مف األدكار المحددة معياريا ،مع األخذ باإلعتبار التداخؿ أك التبادؿ بيف األدكار التي يؤدم 
 مف خبلليا نسؽ األسرة كظائؼ ألعضائو مف ناحية ك لبيئتو مف ناحية أخرل مثؿ المساىمة في 

 غرس قيـ اإللتزاـ في أفراده:ي حيف الكظائؼ التي يقدميا لبيئتو ىيتنشئة أفراده كتقديـ الحماية ليـ ،ف
 أما بيئة نسؽ األسرة فيي األنساؽ األخرل. كعميو تصبح األسرة المعمؿ الرئيسي إلنتاج قكة العمؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ؿ سد الحاجات البيكلكجيةأم القدرة عمى التكيؼ مع البيئة الخارجية مف خبل: التكيؼ *
 .                                 المسطر مف قبؿ النسؽ: تحقيؽ اليدؼ *
 . أم تدعيـ الركابط اإلجتماعية بيف األعضاء:التكامؿ *
 .المحافظة عمى الركابط االجتماعية التي تنشأ بيف األعضاء: المحافظة عمى النمط *
   In Put   **   :كؿ المؤثرات الخارجية عمى النسؽ . 

*** Out Put  : اإلستجابات التي يتفاعؿ بيا النسؽ مع المؤثرات الخارجية     . 
 .27مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ أحمد أبكزيد  1
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 .التي يتفاعؿ معيا
قط كيختمؼ الباحثكف حكؿ درجة إتساع ىذه البيئة أك ضيقيا ،فبعضيـ يضيؽ مف نطاقيا لتشمؿ ف      

عمؿ الزكج أك الزكجيف كمدارس األكالد ك العالـ اإلقتصادم ك السياسي الذم تتصؿ بو األسرة كىذا ىك 
لكف البعض اآلخر ممف ينتمكف إلى إتجاه غير كظيفي يميمكف . طابع التحميؿ المتأثر بالتراث الكظيفي 

الكبرل كنظاـ اإلنتاج  إلى تحميؿ كحدة المعيشة ككحدة منتجة كمستيمكة في ضكء عبلقتيا باألنساؽ
فنسؽ األسرة يستجيب إستجابة تبلئمية لما يحدث حكلو مف تغير في مجاؿ التحضر ك التصنيع . إلخ...

يميؿ اإلتجاه األكؿ نحك : ك التقدـ التكنكلكجي بشكؿ عاـ ،كتشير الدراسات النسقية ىنا إلى إتجاىيف 
متد إلى نسؽ نككم مع ما يصاحب ذلؾ مف نمك إبراز القدرة التكيفية في تحكيؿ نسؽ األسرة مف نسؽ م

اإلتجاه .لمعبلقات الفردية كتقمص السمطة األبكية كبركز العبلقات الزكاجية في مقابؿ العبلقات القرابية 
ييتـ بما يمكف أف تتعرض لو األسرة مف ضغكط التغير الذم يحكؿ معظـ العبلقات إلى عبلقات : الثاني

 . نقدية رأسمالية
 : ػدخؿ دراسة التبػادؿم /ب      

جكرج "تأصمت ىذه النظرية في عمـ اإلجتماع في ستينيات القرف الماضي مف خبلؿ أعماؿ          
المذاف إىتما بدراسة الجماعات الصغيرة ،ثـ تطكرت في السبعينيات " Blauبيتر ببلك"ك"Homasىكمانز

 . مف خبلؿ كثير مف األعماؿ التي إستفادت مف فرضيات العالميف السابقيف

بيتر "عالما نفسانيا سمككيا يؤمف بأف السمكؾ البشرم تحدده الحاجة كالتدعيـ أما " ىكمانز"فقد كاف        
ة التفاعمية الرمزية التي تؤمف بأف التبادؿ عممية خبلقة بيف الفاعميف ذكم فقد كاف أقرب إلى النظر " ببلك

 .    قيـ كمعايير كليس بيف مجرد أفراد ذكم غرائز 
 : يتضح مف خبلؿ ىذا العرض أف نظرية التبادؿ تقـك عمى مجمكعة مف القضايا النظرية أىميا       

لى التعظيـ الدائـ لمفائدة ،كىـ يميمكف إلى تطبيؽ يتطمع البشر في سمككيـ إلى تجنب السمكؾ المكمؼ ك * ا 
فالسمكؾ البشرم إذا ىك محصمة لعمميات المقارنة كالمكازنة بيف البدائؿ .ىذا المبدأ في عبلقاتيـ اإلجتماعية

ال يعني قياـ التبادؿ عمى . المختمفة كفقا لمبدأ التكمفة ك العائد ،كىي عمميات تنتيي دائما إلى إختيار
كالعائد أنو تبادؿ مادم ، فقد ترتبط التكمفة ك العائد بمصادر معنكية كالبحث عف اإلستقبلؿ ك التكمفة 

األمف كالمساكاة كالمثؿ العميا ،مما يجعؿ المصادر المادية تتحكؿ إلى مصادر ثانكية ،كما يتـ التبادؿ في 
 Generalizedةالتبادلية المعمم)ضكء قيـ المجتمع كمعاييره ،مما ينتج عنو ما يطمؽ عميو 

Reciprocity)*  ليفي شتراكس"أك ما أسماه" (التبادلية ذات المعنى الكاحد Univocal Reci)**  كىذا
 يعني أف السمكؾ التبادلي يتأسس عمى معايير عامة مقبكلة لدل الجميع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إلى اآلخريف متكقعيف أأنيـ سكؼ يحصمكف عمى مثميا عندما يحتاجكنيا مثمكما يقـك بو  تعني أف الناس أميؿ إلى تقديـ المساعدة* 

 . الكالديف مع أطفاليما صغارا يرد ليما عندما يكبراف
 .  كتنعي أف الفرد يأمؿ في أف يرد إلى اآلخريف ما أخذه منيـ**



87 

 

مما يجعمنا ندرؾ أنيا نظرية تقكـ عمى رؤية معرفية أكسع كما ترل أف السمكؾ البشرم يقـك عمى العقبلنية 
 .  بالرغـ مف أنو قد يبنى عمى معمكمات ناقصة كعمى تنبؤ خاطئ لممستقبؿ

فيي ( 1)"مجمكعة مف الفاعميف يعيشكف حياة مشتركة:"تفيـ األسرة في ىذه النظرية عمى أنيا         
تحقؽ ألفرادىا أعمى درجة مف الفائدة كأقؿ درجة مف الخسارة ،كما تنيض التبادلية في األسرة عمى جكانب 

 معنكية أكثر منيا جكانب مادية ،كتخضع لمبادئ التبادلية المعممة ،فبالرغـ
اآلخر  مف أف األطراؼ المختمفة في األسرة تدرؾ المنفعة كتسعى إلييا ،إال أف كبل منيـ يدرؾ أىمية كجكد

 .كيتصرؼ إتجاىو مف خبلؿ المعايير العامة 

لقد ركزت دراسات األسرة النابعة مف ىذه النظرية عمى دراسة المصادر التي يستخدميا أطراؼ 
 . التفاعؿ في األسرة 
 

 : نظرية التػفاعؿ الػرمزم /ج 

: تيف ىامتيف ىماىي عبارة عف دراسة الحياة اإلنسانية ك السمكؾ اإلنساني مف خبلؿ مسمم"        
 فالتنشئة اإلجتماعية تركز عمى كيفية إكتساب الفرد .(2)"الشخصية كالتنشئة اإلجتماعية

في حيف تيتـ الشخصية بالطريقة التي ‘ألنماط السمكؾ كطرؽ التفكير ك المشاعر الخاصة بالمجتمع 
جكرج ك ككلي  طكماس" كىي تقكـ عمى أفكار كؿ مف.تنتظـ كفقا ليا اإلتجاىات كالقيـ كأنماط السمكؾ 

لمتفاعؿ، تمؾ الرؤية التي طبقت جزئيا عمى دراسات األسرة مف خبلؿ أعماؿ مدرسة كرؤيتيما  "ىربرت ميد
 " .بيرجس"شيكاغك خاصة أعماؿ 

إستقصاء األفعاؿ :"كىي تقـك عمى "طكماس"إف أساس ىذه النظرية ىك التفاعؿ الذم طكره        
المحسكسة لؤلشخاص مع التركيز عمى أىمية المعاني كالتعاريؼ لممكاقؼ كلمرمكز كتفسيرىا ك التحقؽ مف 

فالكردة كائف حي نباتي ذات أنكاع ك ألكاف مختمفة ،لكنيا عندما تقدـ كيدية في ( 3)." معاني أفعاؿ اآلخريف
 ...الحب المكدة،الصداقة: ديدة منياأم مناسبة تصبح رمزا ذك مدلكالت ع

إننا نتفاعؿ يكميا بإستخداـ الرمكز التي تحمؿ معاني مختمفة ،خاصة عندما نحاكؿ أف نبتعد عف       
التجريد الذم يختمؼ مف فرد إلى آخر حسب طبيعة البيئة كاألسرة التي نشئنا فييما كىذا ما يسمكنو 

 البكاء كما يرمز لمسبلـ بالحمامة البيضاء كأعتبر الفرح الضحؾ أك " بالعالـ الرمزم"
 
 
 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 24ػ مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
 .  124مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد يسرم دعبس  2
 .  21مرجع ، ص : ػ السيد رمضاف  3



88 

 

أحيانا كرمكز لمداللة عمى أفعاؿ معينة ،مما يجعميا محسكسة كليست مجردة فحالة الفرح عمى سبيؿ 
.. المثاؿ ىي مجرد كممة لكف عندما نعبر عنيا بأم شكؿ مف األشكاؿ كالضحؾ ،البكاء أك الغناء ،التزيف

يتجسد الفرح مف خبلؿ ىذه األفعاؿ فتككف مممكسة أك محسكسة ،كىي تيتـ بكؿ ىذه العمميات إلعتمادىا 
 . عمى المدخؿ النفسي اإلجتماعي في معالجة الظكاىر

كحدة مف الفاعميف الذيف يعيشكف في بيئة رمزية :" ظؿ ىذه النظرية عمى أنياتفيـ األسرة في        
فاألسرة ىي الكسط الذم يتـ فيو ىذا التفاعؿ  ( 1)."خاصة ىي األسرة ك في بيئة أخرل عامة ىي المجتمع

مف في ضكء ىذا الفيـ نستنتج أف األسرة ك ( 2)"عممية تأثير كتأثر متبادؿ :"بيف األفراد ،كالتفاعؿ ىك
خبلليا جميع العمميات كالزكاج كالتنشئة اإلجتماعية كغيرىما، ال تدرس إال في ظؿ المحددات الداخمية 

كليس في ظؿ أطر مفركضة مف الخارج ( تأكيميـ الخاص كرؤيتيـ الخاصة) لسمكؾ األعضاء فييا
ندرس األسرة خارج ىذا  بمعنى آخر ما داـ التفاعؿ يككف بيف األفراد الفاعميف في األسرة فإنو ال يمكف أف.

فأدكار األعضاء مثبل تككف فعالة ذات أىمية .التفاعؿ ،كأف نفترض أدكارا كأفعاال خارجية كنتكقع حدكثيا 
كمؤثرة في اآلخريف كخبلقة تساعد عمى خمؽ فعؿ كرد الفعؿ، ك ىذا الفعؿ كرد الفعؿ يككف في حركة 

 دائمة كمستمرة 
كار أعضاء األسرة منيا ما ىك ثابت كدكر األب ،األـ،األخ ك مما يؤدم إلى خمؽ أدكار جديدة ،فأد

فالتغير ىك ما يجعؿ عممية .. كمنيا ما ىك متغير كأف يقـك األب بدكر الصديؽ مع إبنو كىكذا .األخت 
فيأخذ العضك عدة أدكار عمى عكس التفسير الكظيفي الذم يرسـ حدكد الدكر في .التفاعؿ عممية دينامكية 

يبقى ىك نفسو ك ال يمكف العدكؿ عنو ( في الكظيفية) النظامية لؤلدكار،أم أف دكر األب  إطار التكقعات
إف ىذا التفسير الكظيفي ينطبؽ عمى ما كاف سائدا في األسرة . بسبب اإلطار الذم كضع لو مسبقا

لخركج عف الجزائرية حيث ال يستطيع األب أف يككف صديقا ألبنائو فدكره كاف إعالتيـ كعدـ السماح ليـ با
فالتفاعؿ ىنا يأخذ شكؿ خط .قيـ الجماعة المتعارؼ عمييا،أم معايير خارجة عف ذات ممارس الدكر 

 مستقيـ،أك بتعبير آخر يككف تفاعؿ   
أما في نظرية التفاعؿ . ػػ بأ غير إنعكاسية أك غير متعديةعمكدم الذم يعبر عنو رياضيا بالعبلقة 

الرمزم فيأخذ األب أكثر مف دكر بحسب طبيعة المكقؼ الذم يككف فيو كالصديؽ ،األخ األكبر،المربي 
 .  فيأتي التفاعؿ في شكؿ عبلقة متبادلة أ ػ ب مما ينتج معايير كقيـ جديدة.إلى جانب الدكر البيكلكجي

راستيـ عمى طبيعة اإلختبلؼ المكجكد بيف العالـ الرمزم باإلضافة إلى ذلؾ ،فقد ركزكا في د           
 . لمزكج ك الزكجة كتأثيره عمى تحديد تكقعات أدكارىما كعمى مجريات التفاعؿ بينيما

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  124مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد يسرم دعبس  1
 .  67ص. 1994،عالـ الكتب ، القاىرة ، سنة 5ـ النفس اإلجتماعي ، الطبعةعم: ػ حامد عبد السبلـ زىراف  2
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كمما كاف العالـ الرمزم مختمفا كمتباينا،كمما تبمكرت تكقعات األدكار بينيما بشكؿ :" فخمصكا إلى أنو
فإذا كاف . كما يحدث في الزيجات بيف أفراد ينتمكف إلى بيئات لغكية كثقافية مختمفة  ."ضعيؼ كبطيء

الزكج مف بيئة متعممة كالزكجة مف بيئة غير متعممة ،فيتكقع األدكار سيككف ضعيفا عمى العكس إذا كانا 
 . مف بيئتيف متشابيتيف 

عمى الرغـ مف أف األسرة تفيـ في نظرية التفاعؿ الرمزم ككحدة متكاممة مف الفاعميف إال أنيا 
في عقكليـ ككعييـ مف معاني تتصؿ بالعالـ  تفترض أف التفاعؿ بيف ىؤالء يتحدد مف خبلؿ ما يحممكنو

إذ نرل عمى الرغـ مف أف التفاعؿ الذم يكجد بيف اآلباء كاألبناء يكجو مف خبلؿ . الرمزم المحيط بيـ
اآلباء الذيف يعتبركف مسؤكليف عف تنشئة أبنائيـ ،إال أنيا تقكؿ بإختبلؼ الظركؼ اإلجتماعية التي تأثر 

ختبلؼ المؤثرات الخارجية يفتح الطريؽ إلمكانية إختبلؼ العالـ الرمزم لكؿ بيا كؿ مف اآلباء كاألبناء  كا 
 . مف الجيميف 

كما لـ . كيتضح ىذا مف خبلؿ طريقة اإلختيار لمزكاج ك الصراع الذم ينشب بيف اآلباء كاألبناء       
نما إىتمت أيضا ببعض المشاكؿ منيا عبلقات ال مركز الداخمية تقتصر دراستيا عمى األدكار فحسب ،كا 

كلـ تقؼ عند ىذا القدر مف الدراسة .التي تصبح أساس السمطة كعمميات اإلتصاؿ كالصراع كغيرىا 
كالتحميؿ في محيط األسرة ،بؿ ركزت عمى فيـ تفسير سمكؾ األفراد ،كما ينضبط كيتأثر ك يتحدد عف 

مف خبلؿ المحيط  طريؽ المجتمع ،بمعنى أنيا لـ تكتؼ بكصؼ التفاعؿ الذم يحدث بؿ بتفسيره
 .  الخارجي

 
III               / النمكذج اإلجتماعي ك التككيني لألسرة الجزائرية 

 :  ػ النمكذج اإلجتماعي لألسرة الجزائرية  1
عرفت األسرة الجزائرية كغيرىا مف األسر تطكرا كتحكال بارزا ،حيث تشير الدراسات الرسمية إلى          

عبارة عف شيء مختمؼ كبصفة محسكسة لما كانت عميو منذ : " الجزائر ىي أف المؤسسة العائمية في
مما يعني أف تطكر العائمة ( . 1)"متحركة في التاريخ المباشر  1962نصؼ جيؿ فقط ،أم منذ سنة

 : الجزائرية قد مر بمراحؿ تطكرية تاريخية ىامة يمكف تصنيفيا كالتالي
 ( 19)د العالـ نياية القرف التاسع عشرشي :األسرة الجزائرية أثناء اإلحتالؿ /أ 

ثكرات كحمبلت إستعمارية مف أكركبا إتجاه إفريقيا كالعالـ الجديد كبعض ( 20)كبدايات القرف العشريف 
كأبرز ما ميز ىذه الفترة ىك اإلستعمار الفرنسي لشماؿ إفريقيا عمى كجو التحديد  دكؿ المشرؽ العربي ،

 ؿ إفريقيا ،فإنيا عانت مف كيبلت االستعمار كألف الجزائر كاحدة مف دكؿ شما.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 25العائمة الجزائرية ، مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ مصطفى بكتفنكشنت  1
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الفرنسي الذم صنفو المؤرخكف بأنو األخطر كاألكثر كحشية في العصر الحديث ،نظرا لطبيعة السياسة 
 . اإلستعمارية المطبقة مف قبمو كأساليب التعذيب التي مارسيا عمى الجزائرييف 

جتماعيا ك ثقافيا كسياسيا    إف اإلستعمار الفرنسي في الجزائر كاف يحمؿ مشركعا إقتصاديا كا 
متبعا في ذلؾ . منو جعؿ الجزائر قطعة ال تتجزء مف التراب الفرنسي ،أرضا،لغة،ثقافة كدينا ،اليدؼ

سياسة الفرنسة في جميع مجاالت الحياة ،ضؼ إلى ذلؾ منع الجزائرييف مف التعميـ ،حتى يتسنى لو 
الفرنسي  إف ىذه الكضعية يصفيا الكاتب.تحكيؿ المجتمع الجزائرم إلى مجتمع فرنسي المساف كالثقافة 

  1830في عاـ"الجزائرم"كاف العربي:" بقكلو" مارسيؿ أميريت"
(  1)."سنة اإلحتبلؿ يعرؼ القراءة كالكتابة ،كبعد نصؼ قرف مف اإلستعمار ،أصبح يتخبط في أكحاؿ الجيؿ

معنى ىذا أف اإلستعمار الفرنسي كاف يدرؾ تماما أف التركيز عمى المغة كتحكيميا يذىب مباشرة إلى 
 . ير في األفراد ك الترابط الكظيفي مع األنظمة األخرل ،أم تفكيؾ عناصر الشخصية الكطنيةالتأث

ظاىرة أك شبو نظاـ إجتماعي يؤثر :" في نفس السياؽ تشير الدراسات المتخصصة إلى أف المغة         
لنستنج ( 2)."ى السياسةفي األفراد كيرتبط كظيفيا مع األنظمة األخرل كاألسرة كالتربية كالديف كاإلقتصاد كحت

مما سبؽ أف المستعمر الفرنسي لمجزائر لـ يكف إرتجاليا أك عشكائيا بؿ كاف مدركسا كمخطط لو مف 
قبؿ،ىذا ما بدل كاضحا مف كعيو بنقاط الضعؼ كالقكة في البنية اإلجتماعية لمشعب الجزائرم ،مما يفسر 

بيف األفراد كبيف األنظمة اإلجتماعية األخرل ،فقد لنا تركيزه عمى المغة إلعتبارىا ىمزة الكصؿ كالتكاصؿ 
إال .أدرؾ مدل أىميتيا في عممية تماسؾ المجتمع الجزائرم ،فسخر كؿ الكسائؿ كاألساليب لمقضاء عمييا 
أف اإلنتماء المغكم كالديني لؤلسر الجزائرية أدل بيا إلى تحدم المشركع الفرنسي كمقاكمتو ،في ضكء 

 .   كشخصيتيا العربية اإلسبلمية مدة فترة اإلستعمارالمحافظة عمى ثقافتيا 
إف ىذا التحدم جسده رفض األسرة الجزائرية لمقانكف الفرنسي كتعكيضو بالقانكف الكطني العربي       

ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى أىمية المنظكمة القانكنية اإلسبلمية  الذم كاف ينظـ الزكاج كالممكية كا 
مما جعؿ .سنة يقاـك اإلستعمار الفرنسي حتى نيؿ اإلستقبلؿ 132لجزائرم الذم ظؿ في تشكيؿ لفرد ا

فرنسا تدرؾ أف الحاجز األكبر أماميا إلستعمار الجزائر ليس ىك البحر بؿ  الديف اإلسبلمي كما يشير 
ز ، كلكنو عجز عف إجتيا1830بدليؿ أنو إجتاز البحر في سنة :"... *"سعيد عميكاف"إلى ذالؾ األستاذ

 (  3)."حاجز اإلسبلـ فرده عمى أعقابو خاسئا كىك حسير

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  155، ص  1981التعريب بيف المبتدأ ك التطبيؽ ، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ، الجزائر ، سنة : ػ أحمد بف نعماف  1
 .  68ػ نفس المرجع ، ص  2

 .دكتكر أستاذ بجامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسبلمية بقسنطينة: سعيد عميكاف */ 
 4، السنة الرابعة ، العدد 4مجيكدات اإلستعمار الفرنسي في تفكيؾ األسرة الجزائرية، مجمة الشياب الجديد ، المجمد : ػ سعيد عميكاف 3

 .  41، ص  2005،أفريؿ 
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األسرة الجزائرية في تككيف الحصانة كزرع عامؿ المقاكمة، لقد أيقنى اإلستعمار الفرنسي أىمية          
إذ .فعمؿ عمى تحطيميا عمميا كتشريعيا، فظمت فرنسا تحارب قانكف األسرة كتحطـ البنية األخبلقية ليا 

التي إحتمت 1827جكاف 17الفرنسييف إستقدمكا معيـ في الحممة عمى الجزائر في :" تشير كتب التاريخ أف
حسب ما يبدك مف ىذه الحممة الشرسة ىك زرع الرذيمة ك ( 1).."البغايا مف فرنسا 1830الجزائر في سنة

كليست .تدمير أخبلؽ المجتمع  بغرض إضعاؼ الكازع الديني ،كبيذا يتسنى لياػ فرنسا ػ تحقيؽ مشركعيا
نما ىناؾ أىداؼ أخرل كراء مجيء البغايا إلى الجزائر نجمميا فيم  : ا يميىذه األىداؼ الكحيدة فحسب كا 

 .  تحطيـ الحياء كقيمة إجتماعية بإعتباره أىـ ميزة لؤلسرة الجزائرية " *      
 . تحطيـ عاطفة الحب النقي بيف الرجؿ كالمرأة ،ألنو يحكؿ العبلقة إلى الجانب الجنسي الحيكاني*        
 . تكجيو الناشئة إلى الرذيمة كاإلنحراؼ ،ألف تمؾ األماكف تعمميـ الجنس *       
 .   (2)"إنتشار الخيانة الزكجية ،مما يؤدم إلى الطبلؽ نتيجة التكتر كالفسكؽ*     

بعادىا عف رسالتيا الحضارية             نرل بأف ىذه األىداؼ مجتمعة تؤدم إلى تفكيؾ األسرة تمقائيا كا 
 .ىذا فيما يخص الجانب األخبلقي .المتمثمة أساسا في التحرر مف اإلستعمار

أما في الجانب التشريعي ،فإف اإلدارة اإلستعمارية قامت بسف قكانيف لتحطيـ قانكف األسرة  
جبار الجزائرييف عمى التقاضي في شؤكف األسرة بقانكف  ،كذلؾ مف خبلؿ مرحمتيف "نابميكف"الجزائرم كا 

المرحمة :  ة ىماىامتيف لتحقيؽ ىدفيا المنشكد المتمثؿ في تبلشي المجتمع الجزائرم كطمس ىكيتو الثقافي
عممت عمى إزالة القضاء اإلسبلمي كتعكيضو بالفرنسي ،كأكلى خطكة في مرحمة اإلزالة ىي إلغاء : األكلى

كفي ذات الكقت قرر  1830أكتكبر22في * "كمكزيؿ"المحكمة الحنفية بالجزائر ،كذلؾ بقرار أصدره الجنراؿ 
سبلمي كالسيما في مجاؿ األكقاؼ التي إبقاء محكمة الييكد، بغرض تضييؽ النطاؽ عمى القضاء اإل
 .كانت أكسع بكثير في المذىب الحنفي عنو في الذىب المالكي

أصدرت فرنسا قانكف ينص عمى إخراج منطقة القبائؿ مف أحكاـ الشريعة  1859ديسمبر21في            
تي ينفذىا رجاؿ يريدكف التقاضي إلى أعرافيـ الجاىمية ال:" اإلسبلمية حجتيا في ذلؾ ىي كالتالي 

يبدك أف المقصكد ىنا باألعراؼ الجاىمية ىك القانكف العربي الكطني،ك كؿ ىذا في ( 3)."الجماعة كحدىـ
 " فرؽ تسد"إطار مبدأ السياسة الفرنسية القائـ أساسا عمى نظرية 

 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   44مجيكدات اإلستعمار الفرنسي في تفكيؾ األسرة الجزائرية ،مرجع سبؽ ذكره ،   ص : ػ سعيد عميكاف  1
                     45ػ نفس المرجع ، ص  2
 "بكربكف"ىك قائد الحممة بدؿ الماريشاؿ *  
 .  49نفس المرجع ، ص : ػ  سعيد عميكاف  3
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  كألف سكاف المنطقة مدركيف تماما ألغراض فرنسا ،فإنيـ ظمكا.إلبعاد اإلسبلـ عف الحياة نيائيا 

. متمسكيف بتعاليـ الشريعة اإلسبلمية،حيث كاف يقـك بإجراءات الزكاج كالطبلؽ كالميراث شيخ الجامع 
ستبدلت بمحاكـ  كميما يكف مف أمر فإنو قانكنيا قد ألغيت محاكـ الشريعة اإلسبلمية مف منطقة القبائؿ كا 

 .عرفية
إف ىذا التمسؾ كاإلرتباط بالشريعة اإلسبلمية مف قبؿ سكاف منطقة القبائؿ جرىـ إلى خكض معارؾ      

بعد تمكف فرنسا مف إخماد ىذه الثكرة :"...1871عاـ" ثكرة المقراني"كثكرات ضد اإلستعمار الفرنسي أىميا 
م نزعت القضاء مف الجماعة أ (1)..."ألؼ جزائرم ألغيت المحاكـ العرفية البربرية 60بقتؿ ما يزيد عف 

القاضي "كجعمتو بيد قضاة الصمح الفرنسييف كحدىـ،كما دعمت كؿ كاحد منيـ بمكظؼ مسمـ سمتو
كىكذا تدريجيا حمت المحاكـ الفرنسية محؿ المحاكـ العرفية ك أصبحت ىي التي تسير كؿ ما . (2*)"المكثؽ

إال أف مخطط .1874ديسمبر29لقرار  يتعمؽ باألحكاؿ الشخصية بيف سكاف ىذه المناطؽ كذلؾ طبقا
أصدرت قانكف ينزع السمطة التنفيذية مف مجالس الجماعة  1882أفريؿ 18فرنسا لـ يتكقؼ ىنا، بؿ في 

سنادىا إلى القضاة المكثقيف الذيف إتخذت لكؿ كاحد منيـ نائبا  .    كا 
في ىذه المرحمة عممت فرنسا تدريجيا كبخطة محكمة بالقضاء نيائيا عمى اإلسبلـ كطمس معالـ 

مما يعني أف فرنسا كانت تدرؾ مف البداية أىمية األسرة بإعتبارىا . الشخصية اإلسبلمية لمشعب الجزائرم 
 .  المجاؿ الخصب لتحقيؽ مشركعيا ك خططيا كأىدافيا اإلستعمارية

في ىذه المرحمة شرعت فرنسا في تعميـ القانكف الفرنسي عمى كامؿ التراب : المرحمة الثانية
الجزائرم، فأصبح القضاء كمو فرنسيا ،فبل يحكـ قاضي المسمميف إال فيما يتعمؽ باألحكاؿ الشخصية مف 

إلخ التي كانت تتـ في محكمة القاضي أيف تكتب بيا كجكبا سائر العقكد ... زكاج كطبلؽ كميراث 
كتمؾ المحكمة ىي التي تقـك بتنفيذ األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ الفرنسية .المتعمقة بتمؾ المسائؿ الشرعية

فيما يخص المسائؿ المدنية، بمعنى آخر أف المحكمة الفرنسية ىي التي تحكـ كالقاضي المسمـ ينفذ الحكـ 
 .   ميما كانت طبيعتو

ال يتجاكز الزكاج ك المكاريث كتنفيذ أحكاـ كىكذا أصبح القضاء اإلسبلمي في المجتمع الجزائرم 
 القضاة الفرنسييف ،إال أف ركابط كشعكر الجزائرييف بإنتمائيـ العربي اإلسبلمي 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . رابح تركي:ترجمة . 86ػ 85جغرافيا القطر الجزائرم، دار الكتاب ، بالجزائر ، دكف سنة ، ص ص: ػ أحمد تكفيؽ المدني  1
نما يسجؿ فقط الكثائؽ العامة المختصة بالمعامبلت ،ثـ يقـك بتنفيذ األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ :" ىك *  قاضي ال يحكـ كا 

 .    كتنحصر ميمتو إلى جانب ذلؾ في تحرير العقكد بيف المسمميف كتكزيع التركات عمى مستحقييا ". الفرنسية
 . 85ػ  84ػ نفس المرجع ،ص ص  2 
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عف ( عف طريؽ الجماعة) الذم يضرب بجذكره في عمؽ التاريخ السحيؽ ،جعميـ يفضمكف الزكاج العرفي 
كأحد أساليب التعبير عف الرفض ك التحدم كالمقاكمة لممشركع ( المكثؽ بالمحكمة) الزكاج المدني 

 .الفرنسي كجعؿ الجزائر كالية فرنسية
مف المعطيات السابقة نستخمص أف اإلستعمار الفرنسي قد حدد ىدفو منذ البداية لتحطيـ األنساؽ      

 اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية لؤلسرة الجزائرية في محاكلة لسمخ الشخصية العربية 
جزائر كحتى اإلسبلمية حيف إعتبركا أف المغة العربية لغة أجنبية كمحك كؿ ما يحمؿ الطابع الذاتي لم

 إف اإلستغبلؿ البشع الذم مارسو اإلستعمار ."يتحقؽ الدمج النيائي في المشركع الفرنسي 
الفرنسي كالتشكيو المقصكد قد أضعؼ لدل السكاف الشعكر باإلنتماء إلى دكلة ىي في حاجة إلى مف 

كبعده  1871بمغو عاـإنو لـ يبمغ الكضع في الجزائر مف الخطكرة مثمما ...يحمييا ، كمف ثـ إلى التشتت
  (1)."مف تحطيـ كتفكيؾ مقكمات المجتمع القائمة أساسا عمى األرض مصدر الرزؽ كنزع الممكية

إف ىذا القكؿ يبيف اآلثار السمبية لمبنية اإلجتماعية لممجتمع الجزائرم ، الذم أفرزتيا مجمكعة مف 
عف أسباب التفكؾ الذم ألـ " عباس فرحات"كىنا يتسأؿ . المتغيرات ، حيث عانت األسرة مف إنعكاستيا

فيؿ كاف التفكؾ كالتشكيو نتيجة لنسؽ بديؿ لـ يستطع سد الثغرات التي تتسرب منيا : "باألسرة الجزائرية 
بعبارة  (2)"المشاكؿ ؟ أـ أف النسؽ لـ يتمكف مف تحقيؽ األىداؼ الجمعية كالغايات الفردية ألعضائو ؟

ا تمكنت مف تحقؽ أىدافيا في المجتمع الجزائرم كفي األسرة أخرل ىؿ الكضع السابؽ يعني أف فرنس
 الجزائرية عمى كجو التحديد؟  

يجاد " ركبرت ميرتكف: "في ذات السياؽ حاكلت الدراسات اإلجتماعية مثؿ دراسة تقديـ تفسير كا 
جراءات م عينة سياؽ يتـ مف خبللو فيـ التفكؾ اإلجتماعي مف جية ، كمعرفة سبب تمسؾ الجماعة بقيـ كا 

كفي ظؿ ىذا . ك النتائج التي يمكف أف تترتب عف الخركج عف ىذه القيـ كاإلجراءات مف جية أخرل 
التكتر كجدت األسرة الجزائرية نفسيا  خبلؿ فترة اإلستعمار تعاني مف عدة إضطرابات ك صعكبات 

نخفاض مستكل المعيشة : أىميا ي المشركع كؿ ىذا جعميا ترفض اإلندماج ف.التيميش ك البطالة كا 
الجديد،ألنو لـ يبحث عف الركابط التي تجمع بيف األفراد بقدر ما يدفع بيا إلى التفكؾ ليسيؿ إستغبلليا 

 .  كنيب ثركاتيا 
تكضيح الدكافع التي كانت كامنة كراء تماسؾ الجماعة  برغـ " ركبرت ميرتكف"لقد حاكلت دراسة        

 :عمى النحك التالي المحاكالت المتكررة ،ك التي يمكف تمخيصيا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  23األسرة الجزائرية بيف الثابت كالمتحكؿ خبلؿ مراحؿ المقاكمة،مجمة الشياب ،مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ عمي  بكعناقة  1
، ترجمة  77فضالة ،الجزائر ، بدكف سنة ، صحرب الجزائر كثكرتيا ليؿ اإلستعمار ،المحمدية ،المغرب، مطبعة : ػ فرحات عباس  2
 . أبكبكر رحاؿ:
 .  24مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عمي بكعناقة  3
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ػ تنامي قيـ التعاطؼ كالتضامف بيف األسر في سبيؿ مكاجية كمقاكمة األسمكب الفرنسي الذم ظؿ  1" 
 . يحاكؿ تشكيو خبلياه كتحطيـ البنية األساسية

ػ التمسؾ بالمغة العربية كالقيـ الثقافية الكطنية ،رغـ محاكلة اإلستعمار الفرنسي إستبداليا بالمغة الفرنسية  2
 163866580،كتمسيح الشعب عف طريؽ تقديـ المساعدات اإلنسانية لؤلسر الفقيرة ،كاف عددىا قد بمغ 

 .  أسرة فقيرة
 . حكاؿ الشخصية ػ رفض القكانيف الفرنسية الخاصة بالممكية كاأل 3
ػ تعميـ األطفاؿ المغة العربية ك القرآف الكريـ في الزكايا ك الجكامع ،بعدما تـ صدىـ مف التعميـ المنظـ  4

 (1)."مف قيؿ السمطة اإلستعمارية

في حيف كانت نتائج التفكؾ اإلجتماعي الذم أصاب األسرة الجزائرية كاضحا مف خبلؿ فشؿ 
محاكلة تحديد كضبط األكلكيات كاإللتزمات ،مما أدل إلى تناقض المصالح البناء اإلجتماعي الكطني في 

 : التي تكلدت عنيا جممة مف الظكاىر التي صبغت المجتمع الجزائرم آنذاؾ أىميا
ػ تشكؿ طبقة زراعية تتككف مف مجمكع الناس الذيف يشتغمكف في األرض غير متبلحميف جزئيا ،ىذه  1"  

نتيجة تفكؾ البنية اإلجتماعية التي كانت سائدة  1871الجزائر ألكؿ مرة عاـ الفئة اإلجتماعية طيرت في 
 .  في المجتمع الجزائرم

ختمفت معو معالـ الكطنية ككؿ ما ىك جزائرم،مف خبلؿ اإلستبلء عمى األرض  2 ػ طاؿ ىذا الكضع كا 
 . كتحكيؿ مالكييا إلى مجرد أجراء كخماسيف يشتغمكف في أرضيـ

نزحكا إلييا فرارا مف .ؼ المياجريف عمى ىامش المدينة،مف غير أف يندمجكا فييا ػ عاش سكاف الري 3
 . قسكة الظمـ اإلجتماعي الذم عـ الريؼ ،فعاشكا في تشتت كظركؼ إيككلكجية قاسية

ػ أماـ ىذه الكضعية إنتاب األسرة الجزائرية شعكرا بأف أفؽ المستقبؿ قد أصبح مسدكدا ،ك الشعكر  4
غترابو عف محيطوبفقداف الكياف ا  . إلجتماعي كا 

 .   ػ ىذا التحكؿ كالتغير في بناء األسرة ككظيفتيا مف جراء الترحاؿ كاإلبعاد عف األصؿ  5
إف الجمع بيف ىذه الكحدات ىك الذم يككف قد عجؿ بقياـ الثكرة التحريرية ،كتككف األسرة قد أمدتيا      

كمف ىنا نسجؿ تحديد كاضح لعكامؿ قياـ الثكرة  (2)".بعكامؿ التحرير يحدكىا أمؿ اإلنيعاث مرة أخرل
 إذا النتيجة ىي بناء نسؽ جديد . التحريرية تارة كدكافع التحرر تارة أخرل 

 .1962جكيمية  05يستكعب كؿ التغيرات ، فكاف اإلستقبلؿ يـك 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  24مرجع سبؽ ذكره  ، ص : ػ عمي بكعناقة 1

نشكء الطبقات في الجزائر، دراسة في اإلستعمار كالتغير اإلجتماعي السياسي، مؤسسة األبحاث ، بيركت، سنة  : ػ مغنية األزرؽ  2
 .64، ص  1980

 



95 

 

 : األسرة الجزائرية بعد اإلستقالؿ /ب 

سنة ىي اإلستقبلؿ ك  132إف النتيجة الحتمية التي ال غبار عمييا لمعاناة شعب طالت أكثر مف         
بمثابة نقمة كبيرة في حياة الشعب الجزائرم بكؿ فئاتو  1962جكيمية05الحصكؿ عمى الحرية ،فكاف يكـ 

الماضي المظمـ كاإلنطبلؽ في ىذا التاريخ الراسخ في ذاكرة الشعب الجزائرم ىك نقطة البداية لمحك آثار .
 .   بناء حاضر ك مستقبؿ كمو أمؿ في حياة جديدة يسكدىا الرخاء كاألمف ك السبلـ

بع تحقيؽ النصر ك نيؿ اإلستقبلؿ كجدت الدكلة الجزائرية نفسيا أماـ جياد أكبر ك أعظـ كىك 
عادة تأسيس مجتمع مستقر كمتكازف ، قادر عمى تخفيؼ آالـ األ فراد كتضميد الجركح التي كيفية بناء كا 

إف ىذه .مازالت  آثارىا بارزة  في كياف المجتمع كاألسرة التي تعرضت لمتفكؾ كالتشتت كالتشكيو الثقافي 
األكضاع ك الظركؼ دفعت بالدكلة الجزائرية إلى تبني برنامج كمخطط تنمكم قادر عمى تحقيؽ تطمعات 

الراىف كالمخمفات اإلستعمارية كطمكحات كآماؿ  كبيف الكضع. األفراد  كطمكحاتيـ في مجتمع أفضؿ 
األفراد في أف ينعمكا بحياة كريمة برزت ظاىرة اإلزدكاجية بيف القدرة الفردية في تحقيؽ التقدـ في ظؿ 

 .      المحافظة عمى اليكية كالشخصية الحضارية المميزة لمشعب الجزائرم
 

التحكالت اليامة التي  كاف ليا بالغ األثر عمى  تمؾ اإلزدكاجية جعمت الجزائر تتعرض لبعض         
مسيرة التنمية كعممية البناء التي شرعت في إنجازىا غداة اإلستقبلؿ ، بما في ذلؾ األسرة التي تعتبر 

إف . المبنة األكلى في بناء صرح المجتمع كأحد أىـ األنظمة اإلجتماعية المتفاعمة مع بعضيا البعض
إلييا األسرة المتضررة مف السياسة التنمكية بعد اإلستقبلؿ يمكف حصرىا النتائج التي كانت تتطمع 

حيث كانت األسر تتطمع إلى نتائج الثكرة مف خيرات الكظيفة ، التعميـ ، اإلنتماء ، المغة، :"  فيمايمي
كاإلحتفالية بتكاريخ  تشكؿ عكاطؼ كتقارب بينيا ،إلى جانب إحياء المجتمع لمغة العربية كمد ركابط 

( العرفي/ الفاتحة)أما بالنسبة لنظاـ الزكاج فقد ظؿ يتـ عف طريؽ الجماعة(1)."إلنتماء العربي اإلسبلميا
 إلى حيف إصدار قانكف يعكض القانكف 

 . الفرنسي كيمنح الشرعية لعقكد الزكاج السابقة ك البلحقة 
ما عرؼ آنذاؾ بمفيكـ عرفت الجزائر منعرجا سياسيا ىا( 20)كفي منتصؼ الستينات مف القرف العشريف

ىذا المنعرج كاف بمثابة اإلنطبلقة الفعمية كالرسمية لعممية البناء " 1965جكاف  19التصحيح الثكرم عاـ "
كالتنمية كالتعمير ،كمرد ذلؾ إلى حجـ المشاريع التنمكية حينيا التي ميزت تمؾ المرحمة نك التي تجسد 

 س البمدية ك الكالئية كالمجمس الشعبيأساسا في بناء مؤسسات الدكلة الحديثة كالمجال
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .26المرجع نفسو،ص: ػ عمي بكعناقة 1
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الذم إتضحت في ضكءه معالـ  1966الكطني، عرفت ىذه المرحمة أيضا صدكر الميثاؽ الكطني كدستكر
أىداؼ التنمية، :" الجكانب اليامة لمتنمية كىيالتنمية ،حيث كاف الميثاؽ الكطني يؤكد بإستمرا عمى 

  (1)"كسائؿ التنمية، تنظيـ القرار اإلقتصادم
عممت الجزائر بكؿ إمكانياتيا عمى رفع مستكل معيشة األفراد كتحسيف كضعيتيـ اإلجتماعية 

) حد كاإلقتصادية في ظؿ العدالة اإلجتماعية التي تيدؼ إلى تحقيؽ التكازف بيف مناطؽ المجتمع الكا
،كمف بيف الكسائؿ المنتيجة لتحقيؽ ذلؾ التكازف نسجؿ عدة مشاريع عمى رأسيا مشركع ( المدينة/ الريؼ

كمشركع القرية اإلشتراكية إلى جانب  المشركع الضخـ كىك مشركع السد  1972الثكرة الزراعية عاـ 
مؾ المشاريع كاألمكاؿ رغـ ضخامة ت. عاما ( 20)لمدة عشريف  1974األخضر الذم شرع في إنجازه عاـ 

التي رصدت ليا إال أنيا لـ تتمكف مف الكصكؿ إلى طمكح كتطمعات األفراد ، حسب ما يشير إلى ذلؾ 
أما عف السبب  (2)."التنمية لـ تنجح أك لـ تحقؽ اليدؼ منيا برغـ ما رصد ليا مف أمكاؿ:" المتخصصيف 

دة التخطيط المنصكص عمييا في الكثائؽ كراء ىذا الفشؿ فيرجعو المختصيف إلى كجكد فركؽ بيف إرا
كمف أىـ النتائج التي ترتبت عف ىذه . كبيف اإلختبلالت اإلقتصادية الظاىرة( الميثاؽ كالدستكر)الرسمية 

 :"الفركؽ ىي
 . إف ثمار التنمية تياكت كتسارعت أحداثيا بإتجاه منحى متناقض مع ما نص عميو /  1
 الريفي ك المدني ،أدل إلى تبلشي إحساس الجزائرييف  تراجع التنمية بجانبييا/ 2        

 . بالتحدم كضعؼ ركح التكحد بيف مختمؼ الفئات اإلجتماعية
 . إىماؿ تاـ لقضايا عالـ الشغؿ كخاصة بيف الشباب / 3
أصيب الفرد الجزائرم بالخمؿ في سقؼ طمكحاتو كتكقعاتو مف الذيف يسيركف شؤكف حياتو / 4        

فيذه اإلختبلالت اإلقتصادية التي أصابت المجتمع الجزائرم كاف ليا (  3)." ككيؼ تبدلت قيمو كقناعاتو
يكاف الكطني لئلحصاء إلى كقعيا عمى بينية األسرة الجزائرية كتركيبيا ،كما تشير إلى ذلؾ إحصائيات الد

 :مايمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .26مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ عمي بكعناقة 1
 .26ػ نفس المرجع ، ص  2
رسالة . 153جامعة القاىرة، دكف سنة ، ص جرائـ الشباب في األحياء المختمفة، ،كمية اآلداب ،قسـ عمـ اإلجتماع، : ػ عمي بكعناقة 3

 .دكتكراه غير منشكرة



97 

 

 
 (*32)يكضح  تطكر عدد العائالت في الجزائر خالؿ إثنيف كثالثيف سنة ( 01)الجدكؿ رقـ * 

  Ménage السنكات        عدد العائالت
 المجمكع عائالت    *

 مميكف  ..4 مميكف 2.6 مميكف 2  1966

  مميكف 9.5 مميكف 5.1  مميكف 4.4 1998

 O ,N,S: المصدر * 
الجماعة :" ال يكجد ما يقابميا في المغة العربية ككممة ،أما معناىا فيي تعني " Ménage"إف كممة        

إف ىذه  (2)."المككنة مف فرد أك أفراد أك أكثر يعيشكف في مسكف كاحد كيتقاسمكف شؤكنو بصفة عامة
الجزائرم تكحي لنا بطبيعة الظركؼ التي كانت كراء ىذا التصنيؼ منيا  التصنيفات لمعائمة في المجتمع

كظاىرة (  Ménager)إنتقاؿ أىؿ الريؼ لمعيش في المدينة ،مما ساىـ في ظيكر ىذا المفيـك الجديد 
جديدة في المجتمع الجزائرم ،إلى جانب سياسة التيجير التي تبناىا اإلستعمار الفرنسي أثناء اإلحتبلؿ 

كؿ ىذه الظركؼ أدت . ناحية كمف ناحية أخرل المغريات كالمرافؽ التي باتت تتمتع بيا المدينةىذا مف 
كألف التغير  ( .01أنظر الجدكؿ رقـ)إلى تقسيـ المجتمع إلى نكعيف مف األسر المشكمة لتركيبة المجتمع 

قد سجؿ تصنيفات مستمر رغـ المحكالت المتكررة إليقافو ،فإف اإلحصاء األخير الذم أجرتو الجزائر 
جديدة لؤلسرة داخؿ المجتمع الجزائرم ، حيث كجدنا بركز أسرة الرحؿ ،مما يعني أنو قد تـ إعادة تصنيؼ 
سكاف الجزائر بناء عمى المعطيات الجديدة التي أفرزىا التغيير الحاصؿ في السنكات األخيرة،الذم يشير 

قدـ  2002ففي سنة . ف خبلؿ األسر المككنة لو إلى تغير طبيعة الحياة اإلجتماعية لممجتمع الجزائرم م
يكضح التصنيفات الجديدة لسكاف ( 02)جدكؿ رقـ: الديكاف الكطني لئلحصاء ىذه التصنيفات كالتالي

 *الجزائر

 المػجمػكع نسػػاء      رجػػػاؿ     األصناؼ

العائالت العادية 
 كالمشتركة

14.698.589 14.402.278 29.100.867 

 Nomade 158.141 139.227 297.368السكاف الرحؿ 

 29.398.235 14.541.505 14.856.730 المجمكع

O,N,S: المصدر * 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 . 1998لسنة ( O.N.S)ػ الديكاف الكطني لئلحصاء  1
* Le Ménage Ordinaire est compose d une ou plusieurs personnes vivants dans un même logement               

.préparant et prenant les principaux repas ensembles                                                                                                 

                                                         
   2 /O.N.S. guide du Recenseur .IV.Recensement General de la population et d habitat. 1998.                 

3- Annuaire Statistique De L Algérie N22. Chapitre III. Démographie O.N.S. édition 2006 .p12                   
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 .Nomade:ػ السكاف الرحؿ Ménage Ordinaire et Collectifs:العائبلت العادية كالمشتركة 

ما نبلحظو مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ىك أف التصنيفيف السابقيف قد تـ دمجيما معا تحت إسـ          
ا يكحي بعدـ كجكد الفركؽ السابقة كالذم يضـ عائبلت المدينة كالريؼ ، مم" العائبلت العادية كالمشتركة"

نما ىناؾ نكع مف التقارب بيف التصنيفيف بفضؿ المجيكدات الكبيرة المبذكلة في سبيؿ تطكير الريؼ  .  كا 
إف ىذا التصنيؼ الجديد يشير إلى تغير معايير التصنيؼ ذاتو الذم تـ ػحسب ما يبدك ػ عمى أساس 

م، مما يعني مف ناحية أخرل أف ىذا التصنيؼ يحمؿ رؤية معيار الثبات كالحركة داخؿ المجتمع الجزائر 
جديدة لتركيبة المجتمع ليس حسب الطابع الجغرافي كحسب ،بؿ حسب طبيعة الحراؾ اإلجتماعي لممجتمع 

، مما " السكاف الرحؿ"القائـ بيف األفراد ،كمنو إعادة اإلعتبار إلى نكع مف أفراد المجتمع الجزائرم أم 
التحكالت كالتغيرات التي عصفت بالمجتمع الجزائرم ، تمؾ التغيرات التي ال تحكميا  يكحي أيضا إلى نكع

 .  الحدكد الجغرافية كال طبيعة الحياة اإلجتماعية
حكؿ تطكر العائمة الجزائرية ك التي " مصطفى بكتفنكشنت"في حيف نجد أف الدراسة التي أجراىا      

دراكيا بمؤشرات مبلحظة أكضاع غير معتادة كسمككيات عبلمات يمكف إ:" الحظ مف خبلليا أف ىناؾ 
كفي نفس ( 1)."أخرل كأنماط في العبلقات اإلجتماعية المكجكدة في أعضاء الجماعات اإلجتماعية الحالية

 .الحظنا زيادة كبيرة في عدد العائبلت في الجزائر( 30)السياؽ يضيؼ أنو أزيد مف ثبلثيف سنة

ك األرقاـ المسجمة تساعدنا عمى فيـ " بكتفنكشنت"التي أشار إلييا إف ىذه المؤشرات ك العبلمات  
المؤسسة العائمية في الجزائر بطريقة مختمفة بفضؿ تمؾ التغيرات التي عممت عمى نقؿ العائمة الجزائرية 

لقد كجدنا مف خبلؿ الدراسات السكسيكلكجية كالتاريخية لتطكر العائمة . مف كضع سابؽ إلى كضع جديد 
رية أنيا ػ العائمة ػ في الماضي كانت كبيرة الحجـ تجمع السبلؼ ك األخبلؼ في الحدكد القصكل الجزائ

" Ménage:لمسكف المشغكؿ في الكسط الحضرم كىذا ما أطمؽ عميو الديكاف الكطني لئلحصاء كممة
مميكف عائمة تقطف بالمناطؽ الحضرية مف مجمكع  361،حيث سجمنا في سنكات الستينات كجكد 

لقد صاحب ىذه الزيادة إرتفاع في عدد .  1998ميكف عائمة كانت مكجكد مكجكدة بالجزائر عاـ م561
 الرجاؿ كالنساء المككنيف لمعائمة المشتركة كالعادية ، مما يفسر ك يؤكد في ذات الكقت 

ة أفضؿ رغبة الفرد الجزائرم في التغيير كمكاكبتو  ،كىذه الرغبة التي تكلدت بعد اإلستقبلؿ في بناء حيا
فتمثمت الخطكة األكلى في  تخميو عف خدمة . كمحك سنكات الظمـ التي عانى منيا أثناء اإلحتبلؿ 

في سنة . األرض ك اإللتحاؽ لمعمؿ بالمصنع لكي يجعؿ حياتو تتماشى كمتطمبات المدينة ك تطكراتيا 
ؿ عدد كقد كص.  1998سنة  %71مقابؿ "  Ménages" مف  %5469كاف يكجد بالجزائر  1966

 . 2002مميكف نسمة عاـ  29األفراد مف كبل الجنسيف إلى حكالي 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .70مرجع سبؽ ذكره ،ص : ػ مصطفى بكتفنكشنت  1

 .2002األرقاـ ك النسب المؤكية مقدمة مف الديكاف الكطني لئلحصاء لسنة :مبلحظة 
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تعد ىذه األرقاـ بمثابة الشاىد عمى رغبة التغيير كمحاكلة تكييؼ حياة الفرد كتأقممو مع كؿ           

التحكالت كالتطكرات المكجكدة ، فقد أثبت التاريخ أف الشعب الجزائرم شعب اليعرؼ اإلستقرار خبلؿ 
 . متكازف كمتقدـمسيرتو التاريخية الحافمة بالثكرات التي قادىا لتحقيؽ النصر كلبناء مجتمع مستقر ك 

النظاـ العائمي الجزائرم رغـ التغيرات التي يشيدىا النظاـ الكمي منذ اإلستقبلؿ إلى اآلف لـ تخمك          
كيتميز النظاـ العائمي التقميدم ببنية مكسعة ،كاف يعيش .مف ممارسات تربكية تتحكـ في تطكرات األفراد 

حد بيدؼ الحفاظ عمى الحياة الجماعية كالعمؿ بكؿ في أحضانيا عائبلت صغيرة كيقيمكف في مسكف كا
،الذم ( الضمير الجمعي" )دكركايـ"اإلمكانيات مف أجؿ إدماج الفرد في األنا األعمى الذم يقابمو عند 

كعميو فاألسرة . يقصد بو المجتمع أك الجماعة المرجعية ، كفي قيـ جماعية ألجؿ تحقيؽ التماسؾ العائمي
اجتماعية مختمفة بغرض تنظيـ حياة الجماعة ك تحديد طريقة العيش كالتعامؿ مع الجزائرية تعرؼ ظكاىر 

اآلخريف، مشكميف بذلؾ نظاما إجتماعيا ثقافيا يمد األفراد بالقيـ ك المعايير ك القكاعد النفسية كاإلجتماعية 
قينيا ألعضاء ،التي يتكجب عمى الفرد أف يتبعيا كيعتمد عمييا خبلؿ تفاعمو مع اآلخريف ،فيعمؿ عمى تم

حتى تككف قيـ النظاـ عمى أحسف ما يككف كبالتالي (إطار التكقعات النظامية =النظرية الكظيفية)عائمتو
يكتسبكف أدكارا إجتماعية جديدة تتماشى معو ،مثؿ الطاعة العمياء التي كانت تتميز بيا األسرة الجزائرية 

أبنائو حتى يككنكا في المستقبؿ صكرة طبؽ  ،فكاف دكر األب ىك غرس قيـ ك معايير الجماعة في أذىاف
معنى ىذا أف دكر اإلبف كاف مسطرا مف قبؿ .األصؿ منو ،كبيذا تستمر العائمة عمى نفس الييبة كالمكانة 

كأيضا مدل تطابقيا ػالنظريةػ مع تركيب كتطكر األسرة " دكركايـ"،ىنا يتضح لنا سبب تبنينا ألفكار كنظرية
 . الجزائرية
خبلؿ ما تقدـ يتكضح لنا  أف أىـ خصائص النظاـ العائمي في الجزائر ىك تكفير  الحماية مف         

كاألمف ك التكفؿ بأفراده في حاالت الشدة كالرخاء ،مما يجعمو يمارس عمييـ قكة جذب ك سيطرة تامة ،كفي 
متبلحمة حسب ما المقابؿ يرفض أم شكؿ مف األشكاؿ الفردية التي قد تشكؿ خطرا عمى البنية العائمية ال

إذا نفيـ مف ىذا أف النظاـ العائمي كاف يرمي إلى المحافظة عمى بعض القيـ  "كتفنكشنت"يشير إلى ذلؾ 
 التي يعتقد بأنيا تحفظ لؤلسرة تبلحميا كأىـ مميزاتيا ألنيا كانت مؤثرة في الماضي كلكف 

 . زائرمقد يقؿ تأتثيرىا اليـك خاصة بعد التغيرات التي يعيشيا المجتمع الج
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 : ػ معايير النمكذج اإلجتماعي لألسرة الجزائرية 2
المذيف  ﴿يأييا:مما الشؾ فيو أف ديننا الحنيؼ يدعك إلى الطاعة لقكؿ ا عزكجؿ :أ ػ معيار الطػاعة

فاآلية الكريمة تحدد مراتب   ( 59سكرة النساء،اآلية)﴾...آمنكا أطيعكا ا كأطيعكا الرسكؿ كأكلي األمر منكـ
صمى ا "طاعة ا جبلجبللو كبعده طاعة الرسكؿ : الطاعة كلمف تكجب الطاعة حسب الترتيب اآلتي

تأتي طاعة كالة األمكر ك المقصكد بيـ أصحاب األمر أك الذيف يقكمكف عمى شؤكننا  " عميو كسمـ
بمعنى كجبت طاعة أكلى األمر الذيف يتكلكف ...كالكالديف كالكلي في حالة كفاة أحد الكالديف ،الرئيس

كنظرا لمدل أىمية الطاعة جاءت آيات قرآنية كثيرة تحث عمى طاعة .أمكرنا كيسيركف عمى راحتنا 
سكرة البقرة ، ) كبالكالديف إحسانا ﴾... ﴿ :سكرة البقرةالكالديف كاإلحساف إلييما كالبر بيما قاؿ ا تعالى في 

لك كنت أمرا :" قد أكجب طاعة الزكج حيف قاؿ" عميو السبلـ"النبكية فإف الرسكؿ  أما في السنة. (83اآلية
فعمى المرأة إطاعة كلي أمرىا سكاء كاف أباىا أك "أحدا أف يسجد لمخمكؽ ألمرت المرأة أف تسجد لزكجيا

 .زكجيا، فعمى المرأة طاعة كلييا سكاء أكاف أباىا أك أخاىا أك ( حديث نبكيي شريؼ)."أخاىا أك زكجيا
إذا فالطاعة مرتبطة بالعبادة مف ناحية العبلقات الركحانية كمرتبطة بالمسؤكلية كتحمؿ األعباء مف       

ناحية أخرل، كلما كاف الزكج أك األب ىك عماد األسرة كمعيميا كالمسؤكؿ األكؿ عف شؤكنيا فقد آلت إليو 
كممة الطاعة تكحي لنا بكجكد سمطة ،فإنو  كماداـ.السمطة التي تحتـ عمى كؿ مف يقع تحتيا كاجب الطاعة

كنظرا ليذا المعنى يكاد يككف معيار طاعة .تكجب عمى أفراد األسرة إطاعة األب كاإلمتثاؿ ألكامره كنكاىيو
كىك  (1)"زىير حطب" الزكجة لزكجيا كاألبناء لكالدىـ مف أبرز معايير األسرة العربية حسب ما أشار إليو

ذات المعنى كالمعيار نجده لدل األسرة الجزائرية التي تعمؿ عمى ترسيخيا في أذىاف أفرادىا منذ 
األسرية سكؼ تحقؽ التماسؾ كالتناسؽ الصغر،إيمانا منيا بأنو إذا  تحقؽ معيار الطاعة داخؿ التركيبة 

، ( المشار إليو سابقا) ئرم كىك ما يتماشى مع مميزات كخصائص النظاـ العائمي التقميدم الجزا. العائمي
الذم يتجسد في تمؾ الركح األبكية المتجمية في الخضكع األعمى بسبب الخكؼ كاإلحتراـ المكنكف 

كلكي يتمكف رب األسرة مف تجسيد ىذه الطاعة العمياء كجب عميو أف تتكفر فيو جممة مف .لؤلب
دل تطابؽ بعض أفكار النظرية م)كىنا نفتح قكس لنؤكد.الخصائص تتماشى كاألىداؼ المسطرة سمفا

كمف أىـ المميزات لرب األسرة الكاجب ( الكظيفية مع خصائص كمميزات كمعايير تركيب األسرة الجزائرية
إطاعتو أف يتمتع بالشدة كالجبر في فرض كممتو عمى كؿ أفراد األسرة كيجب أف تككف كممتو مسمكعة 

 .يككف القدكة ألبنائو مف بعده كمطاعة بيف أفراد أسرتو دكف جدؿ أك نقاش ،ألجؿ أف
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       
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مسؤكلية اإلعالة : إف ظاىرة اإلطاعة ليا أسباب تجعميا تفرض عمى األفراد فرضا نذكر منيا "           

المبلحظ ىنا أف معيار الطاعة ال يرتبط  دائما بعامؿ العبادة ( 1)."كارتباط معيشة الجميع بمكاسب األسرة
جتماعية ،حيث أشار القكؿ إلى حؽ الطاعة مرتبط بكاجب اإلعالة  ،بؿ يرتبط أيضا بعكامؿ إقتصادية كا 

أفراد أسرتو كبالتالي يستحؽ طاعتيـ ، كىذا يفسر لنا التي يقدميا رب األسرة الذم يممؾ القدرة عمى إعالة 
أيضا عممية اإلنتقاؿ التي تمر بيا المرأة عند زكاجيا أيف ينتقؿ معيا معيار الطاعة مف أسرة التكجيو إلى 
أسرة اإلنجاب التي ينتقؿ معيا أيضا حؽ إعالتيا مف أبييا إلى زكجيا ،كعميو نقكؿ بأف عممية التحكؿ 

تمر بيا المرأة بعد زكاجيا يترتب عمييا إنتقاؿ مسكؤلية إعالتيا مف مكاسب أسرة التكجيو  كاإلنتفاؿ التي
 .إلى مكاسب أسرة اإلنجاب كيتبعيا خبلؿ ذلؾ كؿ المتطمبات الضركرية خاصة

إف الكضع السابؽ يبدك أنو قد تغير بعد خركج المرأة إلى ميداف العمـ كالعمؿ كبالتالي حصكليا          
مقابؿ العمؿ الذم تقكـ بو ،مما جعميا تشارؾ في إقتصاديات األسرة ىذه المشاركة التي تبعيا  عمى دخؿ

المشاركة في إتخاذ القرارات داخؿ األسرة ،كبيذا تككف المرأة قد بدأت في التخمص تدريجيا مف الطاعة 
ية كالحرية إنعكس عمى العمياء القائمة عمى الخكؼ أكثر مف اإلحتراـ ،لقد منحيا ىذا قدرا مف اإلستقبلل

 .   السمطة األبكية التي صارت في اإلنكماش ك التقمص مقارنة  عما كانت عميو في الماضي
مف خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف معيار الطاعة داخؿ األسرة الجزائرية يمكف تفسيره مف خبلؿ العبلقة        

كرضكخ كتبعية مف قبؿ الطرؼ اآلخر ( رب األسرة)القائمة بيف طرؼ مسيطر كىك
الب يسير مف الطرؼ األقكل ػ إقتصاديا في الغ( عبلقة سيطرة)ىذا النمط في العبلقة ...(.الزكجة،األبناء)

ػ إلى الطرؼ األضعؼ ك مف الرجؿ إلى المرأة كمف الكبير إلى الصغير كمف اإلخكة األكبر سنا إلى 
إذا ىذه العبلقة يحكميا متغيريف بارزيف ىما متغير الجنس كالسف إلى جاني اإلمكانيات . األصغر سنا 

 (. اإلقتصادية) المادية

نما الحاصؿ كفي األخير ال يمكف إنكار أك إغفاؿ معيار         الطاعة داخؿ األسرة الجزائرية اليكـ ، كا 
اآلف ىك بداية تراجع حدة تمؾ الطاعة كتغير في سمـ الطاعة ذاتو ، بمعنى أف الذم تغير أك يتبدؿ ليس 
نما مف يتكجب طاعتو خاصة إذا عممنا أف مركز المرأة في المجتمع كداخؿ األسرة قد  مفيكـ الطاعة كا 

 ذا المعيار عمى نفس المتغيرات ؟ أـ أف خركج المرأة إلى مجاؿ تغير ،فيؿ سكؼ يحافظ ى

 العمؿ قد يؤثر عمى سمـ الطاعة كبالتالي يعطي معنى كمفيـك جديد ليذا المعيار ؟   
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
رسالة ماجستيرا في ،  اإلجتماعي لمشباب، جامعة الجزائر ، معيد عمـ اإلجتماع تأثير التربية األسرية عمى الدكر: ػ حماش لحسف  1
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مف خبلؿ الدراسات اإلجتماعية لؤلسرة  (:السممية األسرية)ب ػ معػيار الترتيب داخؿ األسرة         
جماعة مترابطة فيما بينيا تقكـ  أساسا عمى مجمكعة القرابة األبكية الجزائرية التي تكصمت إلى أنيا 

بإعتبار أف الجد أك األب أك سيد العائمة ىك محكر ىذا الترابط كسببو، مما يمكنو مف خمؽ كفرض جك 
المحافظة عمى التسمسؿ السممي ،إذ يسكد بيف أفرادىا نكع مف :"...مف اإلحتراـ داخؿ األسرة كبيف أفرادىا

  (1)."تيب فيما يخص مقاـ كؿ كاحدالتر 
مف المعمـك أف في الكسط األسرم الجزائرم يمتقي الترتيب في السف مع الترتيب في الجنس،            

فمكانة الطفؿ داخؿ أسرتو تتحدد حسب سنو كجنسو ،ألف الترتيب يبدأ باألكبر سنا مف جنس الذككر الذم 
اف الرجؿ األكبر سنا ىك في سنكات اإلستقبلؿ ك. مف خبللو يتككف الييكؿ التنظيمي لؤلسرة الجزائرية 

الذم يترأس األسرة كبعد كفاتو يتكلى مباشرة إبنو األكبر رياسة األسرة  كمكجب ذلؾ تتحكؿ كؿ  ممتمكاتو 
لقد حافظت ألسرة عمى ىذا التنظيـ الييكمي لعدة أجياؿ ،حيث ال تزاؿ بعض بقايا ىذا النظاـ . إلى إبنو

مع الجزائرم كىك ذات  الكضع مكجكد في أغمب مكجكدة  في بعض األسر في مختمؼ مناطؽ المجت
أيف نجد الجدة تتمتع بمكانة مرمكقة ألنيا : األسر في المجتمعات العربية كخاصة بصعيد مصر مثبل 

تحافظ عمى دعامة كتماسؾ األسرة ، بؿ تعد عصب الحياة فييا ، فتستشار في كثير مف األمكر خاصة 
ع مف اإلحتراـ كالتقدير مف جميع أبنائيا ك أحفادىا ميما بمغكا سنا ما تعمؽ منيا بشؤكف الزكاج ، تتمتع بنك 

كبيرا أك مركزا مرمكقا ،إف ىذه الكضعية تشير إلى أف الترتيب داخؿ األسرة ال يككف دائما مرتبط بالجنس 
بمعنى أف الترتيب داخؿ األسرة يفرض نفسو  مف خبلؿ . كما ىك الحاؿ في المتجمع الصعيدم المصرم

 .    عمى الشباب بغض النظر عمى الجنس ،إال انو في الغالب يككف مف الرجاؿ عمى النساء المسنيف
أما عف الدكافع التي تدفع باألب إلى الحرص ك المحافظة كاإلصرار عمى حدكد الترتيب األسرم        

فراد أسرتو ، داخؿ أسرتو ىك تخكفو الشديد مف أف تنتشر األلفة  كالصداقة معو كالمزاح معو كمع باقي أ
ألنو يعتقد أف فتح باب المناقشة إلبداء الرأم قد يدخمو في تفاعؿ إيجابي معيـ  فتيتز ىيبتو كتتقمص 

كىذا األمر يتنافي تماما  مع . سمطتو  فبل يستطيع فرضيا كتصبح كممتو غير مسمكعة فتشيع البلمباالة 
 اسؾ ك التشبث بمثؿ ىذه النمكذج اإلجتماعي لؤلسرة الجزائرية القائـ أساس عمى التم

فمف القكانيف التي يفرضيا مجتمعنا كتطبقيا كثير مف العائبلت ىك الحرص عمى تجنب كؿ :" المعتقدات 
إف ىذا الكبلـ يظير العائمة الجزائرية  (2)."تحكيؿ يؤدم إلى إعادة النظر في شرعية كصحة ىذه المقاكمة

سرية قكية يصعب النفاذ كالدخكؿ فييا إال إذا أقيمت كجماعة ممتحمة كمنغمقة عمى نفسيا تمتاز بسمات أ
 (. عبلقة المصاىرة) معيا عبلقة مف نكع القرابة كالتزكيج بإحدل بنات األسرة مثبل

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الترتيب داخؿ األسرة بيذه الصكرة كالعمؿ عمى المحافظة عمى حدكدىا بشكؿ عاـ  إف حدكث              
قد يفسر لنا أسباب غياب التكاصؿ كاإلتصاؿ بيف أفراد ىذه األسرة ، كىذا ما يقدمو الكاقع اإلجتماعي لدل 

معيار ككما يبدك كاضحا أف معيار الترتيب داخؿ األسرة ال يكاد يختمؼ عف . أغمب األسر الجزائرية 
الطاعة السابؽ ،فيناؾ ترابط بينيما كاضح عمى الرغـ مف التغيرات الحاصمة في المجتمع اليـك ،ك األكثر 

مف ذلؾ ىك أف شباب اليكـ ػ جميـ ػ ال يزالكف يعممكف عمى ممارسة معيار الطاعة في حدكد معيار 
ضركرة المساكاة بيف الجنسيف الترتيب بما في ذلؾ السباب المتعمـ ،عمى الرغـ مف محاكالت المطالبة ب

داخؿ األسرة كالمجتمع، مما يخمؽ نكع مف الصراع كالغضب الذم يصبغ أغمب النقاشات كالحكارات بيف 
كعميو نستنتج بأف الترتيب داخؿ . الجنسيف كالتي تعكد إلى التنشئة اإلجتماعية التي تمقكىا في الصغر 

  (1)"فبل تنمك فبل تنتشر كلركح الديمقراطيةكانت تضع حدا لركح األلفة :" األسرة يعمؿ عمى 
إف كؿ فرد يكلد في إطار يحدد لو منذ مكلده طريقة حياتو ": ج ػ معيػار التفرقة بيف الجنسيف

تجاه نمكه ، كيضع تعريفا لما يتكقع منو أف يفعمو ،بناء عمى إنتمائو لجنس معيف  المستقبمية كا 
بعدا مف أبعاد الشخصية التي تكضع في اإلعتبار في كؿ فعؿ ،فإنتماء الفرد إلى جنس يعتبر (أنثى/ذكر)

تجاه نمكىـ ( األسرة)معنى ىذا أف الكسط اإلجتماعي  (2)."إنساني يحدد ألفراده منذ كالدتيـ طريقة حياتيـ كا 
مع مراعاة جنس المكلكد كذلؾ مف أجؿ تحديد إنتمائو الذم يعد أحد أىـ أبعاد بناء الشخصية التي تتكقؼ 

إف ىذا المعيار يبدك انو مكمؿ لممعياريف السابقيف ، فتعامبلت . ؿ األفعاؿ كالسمككات اإلنسانية عمييا ك
األسرة مع المكلكد  مف جنس الذكر يختمؼ تماما مع تعامبلتيا مع المكلكد مف جنس األنثى سكاء في 

ف مف خبلؿ المعاممة ك األسرة الجزائرية أك في األسرة العربية ألف المجتمعات العربية تميز بيف الجنسي
 . األفضمية منذ الكالدة

فاألسرة الجزائرية كغيرىا مف األسر العربية تتضمف مجمكعة مف السمككيات كالممارسات         
اإلجتماعية التي تعكس اإلطار الثقافي الذم يميز بيف الجنسيف ، حيث تفضؿ أغمب األسر إنجاب 

أف بكالدة الذكر يستمر كجكد األسرة كتتكاثر كينتشر إسميا  الذككر عمى إنجاب اإلناث ، كيرجع ذلؾ إلى
فقد كانت كالدة الذكر عند بعض األسر كليس جميعيا ػ تثير مشاعر البيجة ك السركر ك تقاـ الكالئـ . 

كعمى النقيض مف كؿ ىذا  كاف ػ . تعبيرا عف الفرح بقدـك مف سيحمؿ إسـ العائمة ك يحافظ عمى إمتدادىا 
 بعض األسرػ يعـ الحزف ك األسؼ عند إزدياد األنثى كىي الصكرة التي  كال يزاؿ عند
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ذا المكؤدة سئمت :تضرب بجذكرىا إلى العصر الجاىمي أيف كاف يتـ كأد البنات مصداقا لقكلو تعالى ﴿كا 
ذا بشر أحدىـ باألنثى ظؿ كجيو مسكدا كىك :كقكلو أيضا( 9،  8سكرة التككير ،اآليتيف) ذنب قتمت﴾ أمب ﴿ كا 

يتكارل مف القـك مف سكء ما بشر بو أيمسكو عمى ىكف أـ يدسو في التراب  أال ساء ما  (58)كظيـ 
اء كالدة األنثى ، بؿ أف المرأة كليس ىذا فحسب ما كاف يتـ أثن.  (59، 58سكرة النحؿ ،اآليتيف )  ﴾(59)يحكمكف

نما عمى  التي تنجب إال اإلناث يتزكج عمييا زكجيا في أغمب الحاالت ك ال أحد يعترض عمى ذلؾ ،كا 
في . العكس مف ذلؾ فإنيـ يشجعكنو كيركف في تصرفو ىذا حقا مف حقكقو إلستمرار نسمو كتخميد إسمو 

ستيزاءكبن( أـ البنات) حيف أف األـ أك كما يطمؽ عمييا   .اتيا معيا ينظر إلييف نظرة إحتقار كا 
ك مف الدالئؿ األخرل المسجمة في األكساط األسرية التي يمارس بيا ىذا التمييز بيف الجنسيف ىك         

ما نبلحظو عمى طريقة المعاممة التي تعامؿ بيا الفتاة الصغيرة التي سرعاف ما تدرؾ الفرؽ بينيا كبيف 
ع أف ترفض لو أم شيء حتى مكانة الفتى ،إذ تصبح منذ ذلؾ الكقت خاضعة ألخييا األكبر كال تستطي

الدفاع عف نفسيا في حالة اإلعتداء عمييا ،ألنيا تدرؾ مبكرا جدا كذلؾ مف خبلؿ طريقة التعامؿ معا التي 
كتتميز طريقة التعامؿ مع الفتاة بنكع مف القسكة .     تختمؼ كميا عف كيفيات التصرؼ إتجاه الكلد الذكر

مرتبط بالجنس ، حيث نجد أف مكقؼ أفراد األسرة يككف دائما  عمييا التي  تظير عند أدنى كممة أك سمكؾ
اإلختبلط بالجنس اآلخر لمجرد أف تظير عمييا أك  مضاد لمبنت مثؿ منعيا مف المعب خارج المنزؿ

( الكلد)في حيف نجد أف الطفؿ . عبلمات تسمح ليا بدخكؿ عالـ النسكة كبالتالي تكضع تحت رقابة شديدة 
مما يعني أنو ال يتمقى ...( المعب خارجا،اإلختبلط بالجنس اآلخر غالبا)سمككيات نفسيايسمح لو بالقياـ بال

فالطفؿ لمجرد دخكلو عالـ الرجاؿ ،كاف :" نفس المعاممة بؿ يشجعانو عمييا قصد تنمية قدراتو الذككرية
كما نبلحظ  (1)." دائما يشطب الفتاة ،كيظير ىذا في سمطة الشاب اليكـ عمى أمو كاألخت األكبر سننا

أيضا أف النقد يكجو لؤلنثى أكثر مف الذكر خصكصا في مكاضيع الجنس كالحرية كفي العبلقات بالجنس 
مثؿ ىذه األفكار كغيرىا ال تزاؿ راسخة في أذىاف األفراد سكاء في المناطؽ الحضرية أك في . اآلخر

ية مف ناحية كمف ناحية أخرل أف المناطؽ الريفية ،ك يراجع  السبب في ذلؾ إلى طبيعة التنشئة اإلجتماع
 .    أغمب األسر الحضرية إنحدرت مف الريؼ عف طريؽ اليجرة الريفية أك النزكح الريفي 

إف ىذه األفكار ال تزاؿ تحاصر كتنتقد الفتاة عمى الرغـ مف ما حققتو مف نجاحات كما بمغتو مف         
،إال أف المجتمع العربي عمكما ال يزاؿ ينظر  مراتب عممية كعممية في شتى المياديف ككافة التخصصات

إف بقاء ىذه الذىنيات في الساحة .إلى األنثى عمى أنيا عنصر قاصر يحتاج إلى حماية الذكر 
اإلجتماعية كالعمؿ عمى الحفاظ عمى تكاجدىا يظير المجتمع الجزائرم أنو مجتمع منقسـ إلى قسميف 

ف كانت الغمبة كالسيطرة لممجتمع األكؿ ،مما يمكنا القكؿ  ،كاحد مجتمع ذككرم كاآلخر مجتمع نسائي كا 
 ىذا التقسيـ داخؿ المجتمع الكاحد يفقده . بأف المجتمع العربي كالجزائرم ىك مجتمع ذككرم 
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لتي شجعت عمى ظيكر مثؿ ىذه األفكار كساىمت عمى التمييز بيف الثقة بيف طرفيو ، في حيف األسباب ا
فالذكر .:"الذكر كاألنثى ىي سمسمة ال تنتيي مف اإلمتيازات لصالح الرجؿ كضد المرأة بصفة فاضحة

يعتبر عماد المجتمع العربي كمحكر حياتو ،كقد إكتسب ىذه المنزلة ألنو يحقؽ الحمـ العربي المزدكج 
عمى غرار ذلؾ تعتبر األنثى أداة تبلحـ كتحالؼ ال كجكد ليا خارج ( 1)."كالرجكلة ( يةاإلستمرار )الخمكد :

إطار ىذا الدكر، فيي ذات جسد يستعمؿ كأداة لئلنجاب ك المصاىرة عمى الرغـ مف التطكر الفكرم الذم 
الرجؿ إستطاع الرجؿ الحصكؿ عميو كاإلنجازات التي إستطاعت المرأة تحقيقيا خارج األسرة إال أف  

 .   العربي كالجزائرم ال يزاؿ ينظر إلى المرأة نظرة بيكلكجية ال نظرة إجتماعية
صفكة القكؿ أف الحياة اإلجتماعية ال تزاؿ مشبعة بمعتقدات كأفكار تيدؼ إلى التفرقة بيف الجنسيف        

ناحية أخرل تريد  ،كما تعمؿ عمى تدعيـ إنسحاب المرأة مف شبكة العبلقات اإلجتماعية خارج األسرة مف
يبقى أف . أف تقنعيا بدكنيتيا أماـ الرجؿ ، كبالتالي تجعؿ تبعيتيا الغير مشركطة لمرجؿ في كافة المياديف 

 (.              04ػ 03سكرة الميؿ،اآليتيف  ) ﴾.كما خمقت الذكر كاألنثى إف سعيكـ لشتى﴿ :نذكر بقكؿ ا عزكجؿ 
يعتبر الزكاج مف أىـ القضايا التي تيتـ بيا األسرة الجزائرية نظرا لما يترتب عيو : د ػ معيار التػزكيػج

يجابية عمى الكضع العاـ لؤلسرة،خاصة الجانب اإلجتماعي منو فكبار السف في . مف تأثيرات سمبية كا 
 األسرة ىـ الذيف يقكمكف بترتيب شؤكف الزكاج كالتدخؿ فيو   

تكجب أف تقـك بو العائمة كتساىـ فيو ،إذ ال يحؽ ألم فرد الذم يريد ألنو يعتبر قضية جماعية عائمية ي
  . الزكاج أف يتكفؿ بعممية الزكاج بمفرده دكف عمـ أك إستشارة أىمو 

تعد طريقة إختيار الزكجة أىـ خطكة في عممية الزكاج في األسرة الجزائرية،إذ كانت تتـ قي سياؽ 
قناعو بضركرة الزكاج ،كفي ذات الكقت تقكـ بعممية  متسمسؿ األجزاء، تبدأ أكال بإتصاؿ األـ بإبنيا كا 

. عادة إسـ الخاطبة ػ البحث عف الزكجة سكاء تقـك بذلؾ بنفسيا أك تكمؼ إمرأة أخرىػ التي يطمؽ عمييا
كتبدأ عممية البحث إنطبلقا مف كسط األقارب إلى الجيراف حيث تستشيرىـ األـ كتسأليـ إذا كانكا قد 

شاىدكا بنتا في منزؿ إعتادكا دخكلو أك في أم مكاف آخر بمكف أف تتجمع فيو النسكة كاألعراس أك الحماـ 
 .   مثبل

،تأتي المرحمة الثانية كىي إخبار إبنيا كمحاكلة إقناعو عندما يستقر اختيار األـ عمى بنت معينة 
 يعني أنيا...  *عارفة بشؤكف المنزؿ ،تتقف أمكر الطبخ: أكال بخصائصيا الكظيفية مثؿ 

 ربة منزؿ ممتازة،بعدىا تقكـ بإخباره عف أىـ صفاتيا الشخصية الممثمة لمنمكذج الثقافي المفضؿ 
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كىي كأخيرا تأتي األكصاؼ التي تيمو كثيرا .إلخ ...كالحياء ،الحكمة، اإلطاعة،مقتصدة ك الرزانة  
 ...     الجماؿ كالييبة

المبلحظ عمى ىذه المراحؿ أف األـ تحاكؿ أف تربط بيف معايير النظاـ اإلجتماعي الثقافي         
لممجتمع كبيف شخصية إبنيا  كما يفضمو مف صفات  تتكافؽ مع شخصيتو في أغمب األحكاؿ ىذا إذا 

بالماضي في األسرة الجزائرية كبعد أف تجد األـ إفترضنا أنو يؤخذ برأم الفتى عي عممية اإلختيار لمزكاج 
كبيذا . الفتاة التي تتكفر فييا الصفات المطمكبة ، تقكـ بإقناع إبنيا  كال تترؾ لو جانبا دكف أف تخبره بو

 . تغمؽ أمامو كؿ محاكالت الرفض الممكنة
الفتى كأـ الفتاة  بعد مكافقة اإلبف تأتي المرحمة الثالثة كالمتمثمة في اإلتصاؿ األكلي بيف أـ

بمثابة تحقيؽ )لتكضيح نية الخطبة ، بعدىا تتطمع أـ الفتاة عمى عائمة الفتى خاصة مف الناحية المادية 
كبعدىا بفترة زمنية تعكد أـ الفتى لمخطبة أم يتفؽ الطرفيف عمى كؿ شركط (. عف أحكاؿ األسرة

حدد مجاؿ الحكار الذم يجب أف يجرم كمستمزمات الزكاج، حينئذ ينتقؿ األمر إلى األبكيف بعد أف ت
كىذا يعد مف بيف أىـ خصائص األسرة العربية كالجزائرية فيما يخص شؤكف الزكاج كعممية .بينيما

كما جرت العادة بالماضي أف يقكـ عمى أمكر زكاج األبناء خاصة أكليائيـ دكف عمـ األميات .اإلختيار 
ة متأخرة مف مراحؿ الزكاج ،كيبدك أف ىذه الخطكة األخيرة أك الفتيات المعنيات بأمر الزكاج إال في مرحم

 .      ىي التي كانت سائدة بشكؿ كاسع بيف األكساط األسرية الجزائرية بالمجتمع ككؿ
نستنتج مف كؿ ما تقدـ أف نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم قد عرؼ عدة تحكالت كانت مف        

ي التي تقـك في غالب األحياف بإختيار القريف كليس الفرد كما ىك الثكابت حيث كانت الجماعة األسرية ى
فالزكاج كاف شأنا إجتماعيا أكثر منو شأنا فرديا ، بالرغـ مف أف اإلختيار ىك حؽ شرعي .الحاؿ اليـك 

مازالت ىناؾ عراقيؿ كثيرة تعيؽ الشباف كالشابات عف إجراء :" لمجيؿ الذم يسعى إلى الزكاج إال أنو
السبب في ذلؾ ىك عدـ الثقة بالجنس ( 1)".كشخصي مقركف بالمعرفة العميقة لمقريف المختار إختيار حر

اآلخر التي تمت اإلشارة إلييا في معيار التفرقة بيف الجنسيف كطبيعة التنشئة اإلجتماعية التي تكمف كراء 
مما يجعؿ . بصفة عامة إنعداـ الثقة ، إلى جانب المشاكؿ اإلقتصادية كالمادية التي يعاني منيا الشباب

كضعيـ صعب أماـ متطمبات كتدخبلت األكلياء في المحافظة عمى بعض العادات ك التقاليد الماضية 
المرتبطة بالزكاج مثؿ مقدار المير كبعض الطمبات األخرل كالجياز الذم تشتريو المرأة  مف المير كبعد 

الشيء نفسو يحدث مع الفتى خاصة إذا كاف نفذ ىذا األخير تطمب مساعدة الكالديف كبعض األقارب  ،ك 
الشابة المقدماف عمى الزكاج ال يتـ إال بعد /لذا نجد في بعض األحياف أف إختيار الشاب.  دخمو ضعيفا 

 الشابةػ بحبيما أك /مكافقة الكالديف كفي كثير مف الحاالت يضحياف ػ الشاب
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ف :"إف التقاليد المرتبطة بالزكاج ال تزاؿ . اختيارىما في سبيؿ إرضاء كالدييما تحكميا مفاىيـ خاصة ،كا 
  (1)."كاف ىناؾ تغير فيك تغير لـ يبمغ المدل الذم يمكف أف يؤدم إلى تغير بنائي عميؽ

الذم كاف يتـ بيذه الصفة ال يعني إتحاد الرجؿ كالمرأة ، عمى ىذا األساس نستنتج أف مفيـك الزكاج      
بؿ يعني تحالؼ بيف عائمتيف أك جماعتيف مف األكلياء ،ألف الزكاج الذم يتـ بيذا األسمكب يخمؽ ركابط 
ممتدة ليس فقط بيف الزكجيف كلكف بيف أسرتييما أيضا،األمر الذم يؤدم إلى إعتبار الزكاج كمؤسسة 

يس كإتحاد شابيف لتحقيؽ سعادتيما الشخصية، بؿ يعمؿ كؿ فرد منيما بكؿ جدية إنتاجية لؤلكالد كل
لممساىمة في تقكية أكاصؿ األسرة الكبيرة باألعضاء الجدد، حتى تككف ذات قيمة كشأف في العشيرة أك 

بإرادتو ال يستطيع الرجؿ مف الناحية النظرية أف يختار خطيبتو :"إلى أنو" محمكد حسف"كىنا يشير.القبيمة
الحرة ، إذ لف تتاح لو فرصة إلتقائيا حتى يحيف مكعد الزفاؼ ، كذلؾ يعتبر الحصكؿ عمى مير العركس 

تكجو كافة الجيكد لمحيمكلة دكف قياـ العبلقات ...أمرا فكؽ طاقة الزكج ألنو ال يممؾ ثركة خاصة بو
  (2)."القرارات بأيدييـ إتخاذكييدؼ الكبار إلى اإلحتفاظ بسمطة ..الغرامية بيف الفتيات كالفتياف 

إف التغيرات اإلجتماعية ك اإلقتصادية التي يشيدىا العالـ اليـك قد أفرزت مفاىيـ جديدة التي          
باتت تسيطر عمى طريقة كعممية اإلختيار في الزكاج ، حيث يتجمى تأثيرىا عمى كافات المجتمعات بما 

تككف ىذه المفاىيـ آتية مف المجتمعات الغربية التي تمنح  في ذلؾ المجتمع الجزائرم ك التي غالبا ما
إف ظيكر ىذه المفاىيـ كاف كرائيا . الفرصة لمفتى كالفتاة لمتعارؼ كتقرب كؿ منيا مف اآلخر قبؿ الزكاج 

لكضعية أبنائيا ( األسرة) جممة مف العكامؿ المساعدة التي  دفعت بيا لمظيكر منيا تفيـ األسرة المرجعية
ناثا ،إذ ال تشدد عمييـ الرقابة الصارمة إلى جانب التطكر الذم حدث في مركز المرأة بعد رفع ذككرا ك  ا 

تاحة الفرصة ليا باإلختبلط بالرجؿ في مجاالت مختمفة ،كما أتيحت الفرصة ليا  القيكد عمى سمككيا كا 
الحصكؿ عمى عمؿ لمتعميـ تعميما عاليا مختمطا سمح ليا باإلشتراؾ في الحياة الجامعية كمنيا فرصة 

يؤدم كؿ ىذا إلى تفاىـ أكبر بينيا كبيف :"...بالكظائؼ المختمفة ، لذلؾ زادت فرصة اإللتقاء بالشركاء
لى إتاحة الفرصة لكؿ منيما لدراسة شخصية اآلخر في ظركؼ مبلئمة  (3)."شريؾ المستقبؿ كا 

تعرؼ نكع مف ( ةاألسر )في األخير نقكؿ إف عممية اإلختيار لمزكاج في المجتمع الجزائرم
 ىؿ .اإلختبلؼ في كجيات النظر بيف اآلباء كاألبناء فيما يخص مف يممؾ أنجع الطرؽ كالسبؿ لئلختيار

 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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حيث يعتقد اآلباء برشد إختيارىـ لمشريؾ ، . رىـ األبناء أـ اآلباء؟  بناء عمى اإلعتبارات السابقة الذك
بينما األبناء يركف أف إختيارىـ الفردم لمشريؾ المبني عمى العبلقة العاطفية المتبادلة سكؼ يضمف 

أما عف أسباب اإلختبلؼ بيف الجيميف فقد تعكد إلى طبيعة التنشئة . التكازف في حياتيـ الزكجية المقبمة
فراد داخؿ األسرة كالمدرسة كباقي المؤسسات األخرل كالتي  ػ طبعا ػ تغيرت مف اإلجتماعية التي تمقنيا أل

 . جيؿ إلى آخر
 .     لف ينتيي بيف األجياؿ ميما تطكرت المجتمعات ك إزدىرت( صراع األجياؿ)نعتقد أف ىذا اإلختبلؼ    

يتعرؼ الطفؿ منذ الصغر عمى مفاىيـ الجماعة التي " :ق ػ معيار الذكباف في الجماعة العائمية   
ينتمي إلييا كالتي تسطر حدكده كتعممو محددات سمككو اإلجتماعي ،ففي نظره ىناؾ العائمة كبجانبيا 

 فأكؿ شيء يتعممو الطفؿ ىك كجكد عالميف في ىذه الحياة،عالـ ( 1)."األجانب
 اف كالمرجع المبلذ الذم يجد فيو كؿ ما داخمي مقدس كىك األسرة التي تمثؿ عالـ المف كاألم

 كعالـ خارجي كىك المجتمع الذم يمثؿ عالـ الخطر كالتيديد كالعدكانية،ففي األكؿ  .يريد 
يتكجب كيتحتـ عمى أفراده التعاكف كالتعاطؼ حتى يتغمبكف عمى ضركريات العيش ،أما الثاني فيتحتـ عمى 

عبلقة :" فالعبلقة إذا ىي .طر بشريا كاف أـ طبيعياأعضاء الجماعة أف يككنكا متحديف لمتصدم لمخ
   (2)."إضطيادية كالمكقؼ منو إما إنسحابي تجنبي أك تيجمي تدميرم

يشعر الفرد بنكع مف اإلنشطار العاطفي الذم يظير بيذه ( خرج/داخؿ)نظرا ليذه اإلزدكاجية          
أم كسيمة ،كبخس كؿ ما ىك خارجي كعدـ تمجيد كؿ ما ىك داخمي كالعمؿ عمى المحافظة عميو ب:الصفة 

كإحتراـ مبدأ الممكية الجماعية العائمية يستمـز القضاء عمى كؿ ." العناية بو إال في حدكد المنفعة الذاتية 
محاكلة أتيحت لئلعتداء عمييا ،سكاء كاف اإلعتداء مف خارج األسرة أك بيف أفرادىا الذيف يظيركف ركحا 

مف ىنا يفيـ منطقية ىذا النظاـ القائـ عمى أساس المنع ( 3)."ثار بمنافعيا أنانية أك يحاكلكف اإلستئ
ال يككف  كالتحريـ كالرفض لكؿ ما ىك مخالؼ لممعايير اإلجتماعي التي يجب الخضكع ليا بصفة كمية كا 

إننا ال نستطيع أف ننشط في ىذا المجتمع حسب اإلختيار الشخصي ،كلكف :" العقاب ،األمر الذم يؤكد
مف األدلة الصارخة عمى مدل ترسيخ ىذه العقمية في ( 4)."ض عمينا أف نضحي مف أجؿ الكاجباتمفرك 

األفراد ىي أنو عندما يككف الزكجاف الشاباف ناجحاف في حياتيما ،تجد عائمة الشاب تعمؿ عمى أخذ 
مجابيتو حقكقيا في كؿ لحظة بالتيجـ عمى زكجتو ،فالزكج يبلحظ ىذا التصرؼ لكنو ال يجد أم مبرر ل

 .  كمقاكمتو بسب الذكباف الكمي في العائمة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إذا األفراد في األسرة الجزائرية ال ينشئكف ألنفسيـ بؿ ألسرىـ،حيث أف كؿ نجاح ميني أك عممي          
األكؿ عمى أسرتو بصفة عامة ،ألف بداخمو  أك مالي يحققو الفرد ال يعكد أثره إليو فقط ،بؿ يعكد في المقاـ

 .ال يكجد عمؿ فردم بؿ يكجد إشتراؾ في المجيكدات كالمكاسب فيصبح كؿ شيء عاـ
ما يقاؿ عمى األسرة الجزائرية ينطبؽ عمى األسرة العربية،أما اليـك حدث ليا بعض التحكؿ ك         

التخمي التدريجي عف بعض المفاىيـ إال أف آثارىا ال تزاؿ متأصمة في الريؼ الجزائرم كالعربي عمى حد 
ة كظيكر نكع مف اإلستقبللية أما إذا حدث تجاكز أك عدـ إحتراـ ليذه المبادئ ذات الصبغة العائمي.سكاء 

ىذه المفاىيـ تدكر . تستجيب ىذه األخيرة عادة بردكد فعؿ مرفكضة في نظرتيا لمحاكالت اإلستقبلؿ ىذه
كما إلى ذلؾ مف ( األسرة)كميا حكؿ الترغيب كالتيديد،كالترغيب في محاسف البقاء ك الذكباف فييا 

الشرؼ  "النيؼ":"اف كالعقاب كالتصفية الجسدية أحيانا أخرلكالتيديد كالنبذ كالحرم.إمتيازات مادية كمعنكية 
  (1)."ىك القيمة العميا التي تكجد الجماعة العائمية كبالتالي القبكؿ بكؿ التضحيات 

تعتبر مف الظكاىر المبلحظة كثيرا كالمتكررة بصكرة كاضحة عمى مستكل  :ك ػ معيارالتفاخر العائمي
بيف أفراد األسرة ليدؼ التظاىر كالبركز بصكرة أحسف مف اآلخر في كؿ العبلقات كالتفاعبلت اإلجتماعية 

المجاالت، مما يسمح لؤلسرة بإحتبلؿ مكانة مرمكقة في المجتمع ك بالتالي التأكيد عمى قكتيا كىيبتيا 
 . كنفكذىا في مختمؼ مياديف الحياة

إظيار الكجو األكثر تشريفا عف حيث العائمة تعمؿ عمى :"يبلحظ ىذا التفاخر خاصة في الخارج          
طريؽ التظاىر بالقكة ك الماؿ ك التمسؾ بمختمؼ القيـ األخبلقية ،ليذا يجب عمى كؿ فرد عضك في 

فمف بيف ( 2)."العائمة أف يخضع ليذه التعاليـ حتى يبرز الكجو اإليجابي لئلنجاب كىذا ما يسمى الشرؼ
إظيار الرضا ك التعبيرعنو في غالب األحياف ميما كانت  قكانيف األسرة الجزائرية كالنظاـ العائمي، كجكب

الكميات المحصؿ عمييا سكاء أكاف ىذا الشيء ماديا أك معنكيا، أما إذا ظير العكس فمعناه أف الفرد 
أما الممارسات . إنحرؼ عف المسار التفاخرم الذم تعمؿ األسرة عمى تنميتو كتقكيتو أماـ اآلخريف 

ذه الصبغة التفاخرية كتكاجدىا عمى الساحة اإلجتماعية كتغمغميا في نفكس بعض اإلجتماعية التي تؤكد ى
ميما كاف دخؿ الفرد متكاضعا ، فاإلىتماـ بالزينة ك المظير الخارجي :" األفراد كاألسر، نذكر منيا

 في يبلحظ عمى األغمبية أثناء المناسبات كيرافؽ تمؾ األناقة المفتش عنيا جانبيا اآلخر ممثبل( الثياب)
   (3)."التأنؽ في الكبلـ كإستعماؿ المفردات المزكقة كالكممات الفصيحة كاألجنبية

نجد أنفسنا في الكثير مف الحاالت ( خارج محيط األسرة)عندما تقاـ عبلقات إجتماعية مع الخارج      
نبدك متفكقيف حتى ( اإلتيكيت) مضطريف لمظيكر بأننا عمى مستكل عالي مف المباقة كالثقافة اإلجتماعية

 عمى اآلخر، بسبب القمؽ كالخكؼ الذم ينتابنا مف اآلخر، ليس ىذا فقط بؿ البد أف نظير بمظير أفضؿ
         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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نجد أنفسنا في الكثير مف الحاالت ( خارج محيط األسرة)عندما تقاـ عبلقات إجتماعية مع الخارج        
حتى نبدك متفكقيف ( اإلتيكيت) مضطريف لمظيكر بأننا عمى مستكل عالي مف المباقة كالثقافة اإلجتماعية

البد أف نظير بمظير أفضؿ عمى اآلخر، بسبب القمؽ كالخكؼ الذم ينتابنا مف اآلخر، ليس ىذا فقط بؿ 
أما بالنسبة لمحياة المنزلية فإف ما يكجد بداخميا ال يجب أف يعرفو أحد .منو ك يجب أف نبرىف عمى ذلؾ 

مف الخارج ، بإعتبار ىذا األخير مف المبادئ األساسية كالمقدسة في األسرة العربية كالجزائرية عمى حد 
ى البنية الجماعية ، بمعنى آخر يجب المحافظة عمى سكاء ،ألجؿ ال يبرز أم شيء يعكد بالخطر عم

البيكت "أسرارىا كخصكصيتيا التي يرسخ كتنقش في أذىاف األفراد منذ الصغر إنطبلقا مف المبدأ القائؿ 
تجدر اإلشارة إلى أف الفرد في األسرة الجزائرية يبذؿ كؿ ما في كسعو ليظير الصكرة اإليجابية  ."أسرار

ية أخرل كؿ ما يجرم بداخميا مف مشاكؿ ،أم تمؾ األمكر السمبية التي قد تيدد عف أسرتو كيخفي مف ج
 .          الكياف العاـ
نستخمص مف ىذا أف الستر العائمي يعتبر كمنيج دفاعي ذاتي ضد كؿ األخطار الخارجية            

ض العائمة عف طريؽ اإلنتماء إلى عائمة ذات ىيبة كحمؿ إسـ ذك شرؼ كبير ،كفر :" ىكذا نصؿ إلى أف 
لذلؾ كؿ ...أمكر ليا أىمية كبيرة ألف اإلعتبار الجماعي يككف حسب صفة العائمة ...اإلفتخار المفرط 

ال يزاؿ األفراد في المجتمعات الحديثة يحرصكف كؿ ( "1)."فرد مسؤكؿ عف الييبة ك الشرؼ الجماعي
دير كاإلحتراـ ،كال يرضكف ضمنيا أف الحرص عمى إحتراـ أسماء عائبلتيـ ،كينظركف إلييا بعيف التق

يمحقيا أم مذلة تنزؿ بيا ،كما زلنا اآلف نفتخر باألنساب كاأللقاب الجمعية التي إنحدرت إلينا منذ 
 ( 2)."القدـ

بعد تحميمنا لمختمؼ الظكاىر اإلجتماعية المبلحظة في كثير مف األسر سكاء العربية أك الجزائرية              
يمكننا القكؿ أف الحياة اليكمية اإلجتماعية الجزائرية التي كانت مؤطرة بقكانيف كمبادئ  مكضكع الدراسة،

إجتماعية كتربكية صمبة كثابتة ال يمكف زعزعتيا أك إستبداليا ، نظرا لتكغميا في عقكؿ ك أذىاف 
لعربي كمنو إال أف التغير ك التصنيع كالتطكر التكنكلكجي ك كؿ المستجدات التي غزت العالـ ا.أفرادىا

ف كاف ببطء ،إذ بات يبلحظ عمى  الجزائرم ،عممت عمى قمب المفاىيـ كتغييرىا فبدأ بعضيا يتغير كا 
 تقمص : المجتمع العربي كالجزائرم اليـك إنتشار قيـ جديدة كمتغيرات جديدة مثؿ 
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السمطة األبكية ،إنتشار التعميـ بيف الجنسيف مما سمح لممرأة بالخركج إلى ميداف الدراسة كمنو إلى ميداف 
العمؿ ،الذم نتج عنو أف المبادئ السابقة بدأت تفقد قكتيا كتأثيرىا مما يعني أنو كاف مف  السيؿ إقتبلعيا 

نما في الحياة اليكمية ،ليذا نعتقد أف بؿ الحقيقة الكاقعية أف المتغير  ات الجديدة لـ تكف في الشكؿ فحسب كا 
أغمب الجزائرييف الذككر خاصة ال تزاؿ راسخة في أذىانيـ تمؾ القكانيف كالتفرقة بيف الجنسيف إذ ال يزاؿ 

 كال يزالكف يحكمكف عائبلتيـ بنفس الطريقة.الذكر يحظى بنفس المكانة السابقة عمى عكس األنثى 
ضؼ إلى ذالؾ أنو . التقميدية،كما ال تزاؿ في بعض األسر الجزائرية تحتفظ بأغمب المعايير السابقة الذكر

سيككف مف داخؿ ( الزكاج بإبف العـ)ال يزاؿ الزكاج يتـ في نسؽ قرابي داخمي ،فإف لـ يكف في خط القرابة 
 . عند بعض األسر مع بعض التغيرات كما ال يزاؿ يتبع بنفس الخطكات . القرابة فنادرا ما يككف خارجيا

 :ػ مػككنػات األسػرة الجػزائػريػة3
العائمة ىي أصغر كحدة إجتماعية دائمة يتككف منيا " : أ ػ مككنات األسرة في الريؼ الجزائرم   

 تككف األسرة الريفية بصكرة عامة أكثر تعقيدا مف األسرة ( 1)"مجتمع القرية
إف ىذا التركيب المعقد الناتج عف سكف بعض األقارب في الريؼ ،مما يجعؿ الطابع العاـ ليا . الحضرية

كىي الخاصية كالميزة التقميدية لمبناء األسرم في " Exentended Family" النكع المركب أك الممتد
ية تحتكم عمى مجمكعة مف تمثؿ ػاألسرة ػ كحدة إجتماعية ك إقتصاد.غالبية المجتمعات الريفية التقميدية 

كيتفاعمكف مع بعضيـ البعض  Hous Chellاألفراد يرتبطكف برباط الزكاج كالدـ ،كيككنكف كحدة معيشية 
مف خبللو يتـ المحافظة عمى ..بالرجكع إلى أدكارىـ اإلجتماعية كأزكاج كزكجات ،أب أـ ،أخت،أخ ،بنت

 ىذا النمط يتككف .الثقافة العامة
العائمة الممتدة تتككف :" بمعنى أف .يـ المتزكجيف كأحفادىـ، كما قد يشمؿ الجيؿ الرابعمف األجداد كأبنائ

جتماعيا         (2)."مف األسر النككية ، تربطيـ عبلقات مف عدة أجياؿ كيعممكف معا ككحدة متكاممة إقتصاديا كا 
 

 إف إنتشار ىذا النكع مف األسر في الريؼ ال يعني عدـ كجكد األسرة الصغيرة أك النككية            

Nuclear Family كىنا تظير ظاىرة الذكباف في الجماعة العائمية ككيؼ أف . منفصمة عف منازؿ ذكييـ
مسكف قريب منيا مككنيف عادة ما يككف ال. عدـ اإلمتثاؿ لقكانينيا يكاجو بالخركج عنيا كلكف ليس بعيدا

 نككية تشتمؿ عمى الزكج كالزكجة ك أطفاليما لكف ىذه الممارسات ليست ( أسر) بذلؾ عكائؿ
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .18مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد عبد اليادم دكمة  1
 .83، ص  1976كرات جامعة بغداد ،  بغداد ، سنة محاضرات في عمـ اإلجتماع الريفي، منش: ػ محمكد األشـر  2
 

الطابع العاـ أف تبقى األسر تسكف مع أسر أسبلفيا لتككف أسرا .ىي السائدة كال ىي القاعدة في الريؼ
مركبة تحكم أكثر مف جيؿ كاحد كعدد مف األقارب قد يككف صغيرا أك كبيرا بغرض التفاخر كالتظاىر بيف 



112 

 

يرأسيا شيخ طاعف في السف،حائز عمى حب  Clanكثرتيا يشكؿ عشيرة أك قبيمةاألسر المجاكرة ،ألف 
يتقاسمكف المسكف ألنيـ يتقاسمكف مصدر العيش . كمكافقة ك إحتراـ أفراد العائمة الكبيرة إذ يعتبر مثبل ليـ

 كىي الزراعة التي يقـك بيا 
لى أم مدل متمسكيف بو ىنا يبرز جميا معيار الطاعة بيف أفراد .الرجاؿ كالنساء كاألكالد  األسرة الريفية كا 

 .      كمحافظيف عميو
 تتميز األسرة الريفية بمجمكعة مف  :ب ػ  خػصائص األسػرة الريػفيػة

 : الخصائص كالمميزات ىي

 Unityشعكر أفرادىا بالكحدة * 
 (. ةظاىرة الذكباف في الجماع)تكامؿ تاـ بيف األفراد في العمؿ الذم يتصؼ بخاصية الجمعية *
 ( التفاخر العائمي)إف اإلنتاج مف كؿ العماؿ ىك ممؾ األسرة *

 . إستعداد أفراد األسرة أف يدعـ كؿ منيما اآلخر ضد اآلخريف ،أم أف ىناؾ تكامبل إجتماعيا*

لى جانب ىذا ىناؾ خصائص أخرل تمتاز بيا األسرة الريفية ىي    :  (1)كا 

 . قتصادم األسرة الممتدة ىي أسرة تأميف إجتماعي كا  * 

كسمطة الكبار السف (. السممية األسرية)السمطة داخؿ ىذا النمط تكزع بيف الذككر ك اإلناث حسب النكع *
 . تفكؽ سمطة صغار السف 

 . إنتشار ظاىرة الزكاج المبكر لكؿ مف الذككر كاإلناث*
 . الزكاج مف داخؿ النسؽ القرابي ، ك الذككر عندما يتزكجكف فإنيـ يعيشكف مع كالدييـ*
 . التعميـ مف خبلؿ األسرة كىك ثابتا كيمجد الماضي*

قكة الركابط األسرية خضكع :" في حيف يرل البعض أف مف خصائص ىذا النمط األسرم ىك       
فاألسرة كليس الفرد ىك الكحدة (.ظاىرة اإلطاعة)ا األبناء كالزكجات لسمطة رب األسرة خضكعا مطمق

(2)."إقتصادية ،كما أف إنجاب أكبر قدر مف األبناء يعتبر مف أىـ الكظائؼ األساسية لمعائمة الريفية
 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 1998ؿ كالمفاىيـ ، محطة الرماؿ ، دكف ذكر بمد النشر ، سنة عمـ اإلجتماع الريفي ،أنماط التغير ،المدخ: ػ عدلي أبك طاحكف  1

 . 72ص 
 . 74ػ نفس المرجع ، ص  2
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يتميز حجـ األسرة الريفية بالكبر النسبي،إذا ما قكرنت بحجـ األسرة الحضرية في السنكات األخيرة         
 :  عمى النحك التالي( 03)الذم يكضحو الجدكؿ رقـ 

 الػريػػػػػػؼ       الحضػػػر                 عدد األشخاص

 %الػنػسػبػة الػعػدد %الػنسػبة العػدد الحػجػـ

 %6,6 82,558 %  7,0  132,836 شخصيف 2

 %8,4 105,023 %10,7 202,705 أشخاص 3

 %11,4 142,476 %14,6 276,933 أشخاص 4

 %12,6 156,729 %15,6 296,898 أشخاص  5

 %13,1 163,333 %14,9 283,999 أشخاص 6

 %12,9 161,015 %12,6 238,519 أشخاص 7

 %11,7 146,158 %9,8 185,448 أشخاص 8

 %9,4 115,800 %6,8 128,343 أشخاص  9

 %7,3 91,196 %4,5 86,100 أشخاص  10

شخصا  11
 فما فكؽ 

68,396 3,6% 79,152 6,4%  

 

    O,N,S: المصدر .)*(*بيف الريؼ كالحضر يكضح حجـ األسرة الجزائرية(03)جدكؿ رقـ *        

إف ىذا الجدكؿ يكضح لنا الكبلـ السابؽ ،حيث نسجؿ أنو كمما كانت نسبة حجـ األسرة كبيرة في        
عند األسرة التي تضـ فرديف نجد نسبتيا في الحضر : مثبل. الحضر تتقمص في الريؼ كالعكس صحيح 

في  %3,6فردا فكانت نسبة11،أما عند األسرة ذات في الريؼ  %6,6مقابؿ  %7,0قد كصمت إلى
أشخاص إلى 03لقد كاف حجـ األسرة في المدينة خاصة تمؾ التي تضـ .في الريؼ  %6,4الحضر ك

ثـ بدأت (. أنظر الجدكؿ أعبله)أشخاص ،إذ سجمت أعمى نسبة مقارنة بمثيبلتيا في الريؼ  06غاية
 اص مقابؿ تنخفض النسبة في المدينة كمما زاد عدد األشخ

 نستنتج أف حجـ األسرة يزيد في الريؼ كينخفض في . إرتفاعيا في الريؼ لنفس الحجـ 
  (1) :المدينة،ليذا كاف مف أىـ خصائص األسرة الريفية كذلؾ مايمي

 . األسرة الريفية ذات سمطة أبكية ،فاألب ىك صاحب السمطة العميا ،كما يظير فييا عامؿ رئاسة األسرة*
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         ػػػػػػػػػػػػ
 .          1998لسنة  O.N.Sىذا الجدكؿ مقدـ مف طرؼ *
 .42ػ41مرجع سبؽ ذكره ، ص ص : ػ عدلي أبك طاحكف 1
 
 



114 

 

يسكدىا نظاـ األسرة المركبة التي تجمع األبكيف كأبنائيما المتزكجيف كأكالد األكالد،تمتد لتشمؿ بعض *
 .  األقارب

أما تراجع كثرت المكاليد فييا يعكد إلى العكامؿ . تتميز بكبر حجميا ككثرت مكاليدىا ، تفضؿ الذككر*
 :التالية

 . ػ يعتبر أىؿ الريؼ أف كبر حجميا يدعـ عزىا كعزكتيا التي تعبر عنو ظاىرة التفاخر العائمي
 .  نفقةػ تنظر األسرة إلى أبنائيا كمصدر لمدخؿ أكثر مف نظرتيا إلييـ كباب لم

قناعيـ ػ بكسائؿ تنظيـ النسؿ  .  ػ عدـ إلماـ الريفييف ػكا 
 . تمتاز بأنيا كحدة إقتصادية تميؿ إلى التخزيف كتقدير إحتياجات المستقبؿ* 
 .يعتبر الزكاج المبكر فييا األكثر تفضيبل،يخضع لقيكد العادات كالتقاليد* 
لقناعة كالرضى كالزىد تسيطر عمى تفكير كأخيرا تتميز بعدـ تقدير مستكيات المعيشة ،فظكاىر ا*

 . الريفييف
يعكد أصؿ ىذه الخصائص إلى بعض اإلمتيازات التي إكتسبتيا األسرة الريفية عمى عكس األسرة          

أنيا كانت ػ األسرة ػ أكؿ نظاـ إجتماعي يعيش الفرد في كنفيا ك يتشرب :الحضرية فنجد منيا مثبل 
ليذا . لعاداتيا كقكاعدىا ك يتفاعؿ تفاعبل مباشرا مع أفرادىا المككنيف لياقكاعدىا التنظيمية ك يخضع 

فإنيا تمارس نفكذا كبيرا عمييـ كتعتبر حجر الزاكية في البناء اإلجتماعي يتكقؼ عميو جميع المنظمات 
ىذا ما يجعؿ مف أعضائيا يشعركف بنكع مف الضغط عمييـ  مف خبلؿ ما تمارسو األسرة  .  اإلجتماعية

ضغكطا لمضبط اإلجتماعي غير الرسمي لضبط سمكؾ األفراد تبعا لتنشئتيـ :"مى أعضائيا ع
اإلرتباط باألرض كالحيكاف الذم كاف اإلنساف   إذ يتمثؿ ىذا الضبط الغير رسمي في(  1)"اإلجتماعية

كنماذج السمكؾ الريفي مرتبطا بيما في كحدة متميزة ،معناه أف العبلقات األيككلكجية قكية جدا كتحدد القيـ 
كما يقاس مركز األسرة بما تممكو مف أراضي كماشية فتشكؿ قيمة الفرد كاألسرة أما . كالنظرة إلى الحياة 

 . خسارتيما فتسبب فضائح كبيرة
إف التطكر العائمي الجزائرم يندرج ضمف التنمية العامة التي يحاكؿ المجتمع تحقيقيا في مختمؼ        

 فاألسرة الجزائرية ليست مطبكعة بطابع.لثقافية كاإلجتماعية النكاحي اإلقتصادية كا
التحكالت السريعة التي حدثت في اليياكؿ السياسية كاإلقتصادية خاصة التصنيع السريع ، بؿ إف تطكرىا 

فعمى الرغـ مف أف اإلقتصاد قد تغير .يسير سيرا بطيئا جدا ، بحيث ال يمكف حسابو إال عمى مر األجياؿ 
إال أف ىذا لـ يؤثر . تراكي إلى نظاـ حر أك رأسمالي ك النظاـ السياسي عرؼ عدة تحكالتمف نظاـ إش

 كثيرا عمى األسرة الجزائرية إال في اآلكنة األخيرة التي لـ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  42نفس المرجع ،ص : ػ عدلي أبك طاحكف1
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زاؿ يعيش أغمبيا عمى بقايا النظاـ القديـ ، حتى أف األكضاع التي حدثت تستكعب ىذا النظاـ الجديد كال ي
ف زعزعتيا فيي لـ تغير مف فكرىا كمنيجيا في الحياة سكاء في الريؼ أك في المدينة  في الفترة األخيرة كا 

 .   كلك بشكؿ متحفظ
الذم  "فنكشنتبكت"ك بالرجكع إلى ما كتب حكؿ مجاؿ تطكر األسرة الجزائرية خصكصا لدل        

تحدث عف إمكانية تغير في خصائصيا ، إال أف المسجؿ عمى أغمب ىذه الخصائص التي تكصؿ إلييا 
لـ تتغير كما كاف منتظرا ، حتى أف األسمكب الذم إتبعو كأداة جديدة لمتحضر كاف لو تأثير مف ناحية 

 . أك التركيب كلـ يستطع التغمغؿ إلى العمؽ(البناء)الشكؿ 
لى الحضرية يجعؿ مف البنية التقميدية ككأنيا في طريؽ الزكاؿ إف لـ إف الطمكح  إلى العصرنة كا 

ك العجيب أف حنينا إلى الماضي لو كجكده في ىذا الطمكح نفسو في الممارسات . تكف قد زالت 
اإلجتماعية مما يؤكد مرة أخرل عمى مدل تطابؽ بعض مبادئ النظرية الكظيفية مع تركيب األسرة 

ة خاصة بالماضي ك ذلؾ مف خبلؿ فكرة الحنيف إلى الماضي التي تنادم بيا الكظيفية عف طريؽ الجزائري
ػ سكاء تأثرت بالمتغيرات أـ ال ػ في أحضاف ( األسرة ) تبقى ىذه البنية اإلجتماعية. اإلتجاه المحافظ 

تتجاكز في كفي بعض األحياف تتحكؿ ىذه الممارسات المتييجة ك . الجماعات اإلجتماعية المكجكدة
 .اإلتساع أىمية التقاليد نفسيا مثؿ عادات الزكاج كالعبلقات اإلجتماعية في التعاكف

مف خبلؿ محاكالت التحميؿ كالتفسير لمكصكؿ إلى أىـ خصائص األسرة الجزائرية في عالـ          
ئصيا السابقة الريؼ ، تـ التكصؿ  إلى أف المجتمع الريفي كاألسرة الريفية ال تزاؿ تحتفظ بأىـ خصا

فعمى الرغـ مف سياسات الدكلة الرامية . إلخ ...كالطاعة ك الترتيب داخؿ األسرة كالتفاخر( المعايير)الذكر
إلى ترقية الريؼ عف طريؽ المشاريع التنمكية المسطرة لذلؾ منذ اإلستقبلؿ، إال أف ما يمكف مبلحظتو 

ستخبلصو مف نتائج الدراسة السابقة الذكر ىك نجاح ال دكلة في إدخاؿ بعض المرافؽ كالمدرسة كا 
عادة بناء بعض المساكف عمى الطريقة الحضرية بدؿ الطيف يعني أف التحكالت ...كالمستشفى كا 

اإلقتصادية الكبيرة التي عرفيا المجتمع منذ فترة ليست بطكيمة قد غيرت الريؼ مف الناحية المرفكلكجية ، 
عندما ينتقؿ الريفي إلى المدينة يغير كؿ شيء مادم :فمثبل لكنيا لـ تستطع الغكص إلى أعماؽ الريفييف 

 .  كىذا أحد أىـ نتائج الدراسة التي تكصمت إلييا. إال سمككا تو
إف أىـ نقطة تبرز في ىذا الجانب ىي أف الريؼ الجزائرم لـ يتغير مف حيث العبلقات 

 قرابة كما أف عممية الزكاج في الريؼ اإلجتماعية بيف أفراده ،إذ ال تزاؿ تطبعيا العبلقات اإلنسانية كال
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ال تزاؿ تحدث في نسؽ قرابي داخمي أم تفضيؿ الزكاج مف األقارب سكاء مف ناحية الدـ أك مف ناحية 
ىذه المعتقدات كالمبادئ التي يظف الشاب بأنيا . المكاف الجغرافي كالجيراف مثبل كنبذ كؿ محاكلة لمتغيير

 .التغييررأس ماؿ حقيقي يحميو مف غكؿ 
لذا نقكؿ بأف األسرة في مجتمع الريؼ الجزائرم برغـ التحكالت اإلقتصادية كاإلجتماعية كتقريب 
المدرسة ك فؾ العزلة مف خبلؿ إنتشار كسائؿ النقؿ ك المكاصبلت التي باتت تربط الريؼ بالمدينة،إلى 

 جانب المأساة التي عاشيا المجتمع بأسره كالتي خمخمت العبلقات
أما عف . عية إال أف المنظكمة الثقافية ألىؿ الريؼ كالحياة الثقافية ال تزاؿ تسير حياة األسرة ىناؾاإلجتما

الزكاج فبل يزاؿ يتـ بيف األعماـ حفاظا عمى تماسؾ األسرة كزيادة في ثركتيا كحجميا لمتفاخر بيا بيف 
درا كفي السف الذم يفضمكنو ليا كمف ال تزاؿ الفتاة ىناؾ تتزكج بناء عمى رغبة كالدييا إال نا. أسر القرية

فالتحكؿ إذا كاف ماديا إلى حد كبير كلـ يستطع ػ جزئيا ػ .الشخص الذم يركنو مناسبا ليا كألسرتيـ أكال
تغيير الجانب المعنكم منيا ،ألنو مف السيؿ تغير أم نظاـ كاألصعب تقبؿ الناس ليذا النظاـ الجديد 

 .    بنفس درجة التغير المادم
إف الحياة العصرية الحديثة تتمركز تدريجيا في المدف كخاصة عند : كػكنػات األسػرة في المػديػنةج ػ م

الدكؿ الصناعية ،كما أف الظاىرة الكاضحة اآلف ىي أف المناطؽ التي ال تزاؿ تعتبر ريفا تتأثر بخصائص 
لتنظيـ الحياة المميزة ليا المدينة ،بؿ يذىب البعض إلى أف القرية كظاىرة في طريقيا إلى الزكاؿ نظرا 

ىي العممية التي بمقتضاىا يتحكؿ المجتمع " : Urbaniztionبزيادة الخصائص الحضرية كالتحضر
الريفي إلى مجتمع حضرم ،أك تأخذ القرية طابع المدينة كىي العممية التي عف طريقيا تنشأ المدف 

ركة الناس بيف المجتمعات التي تقكـ ح:"فيعرؼ ظاىرة التحضر بأنيا  "طكماس ككلي"أما   (1)."كتنمك
أساسا أك تقـك فقط عمى النشاط الزراعي إلى مجتمعات أخرل أكثر حجما ،يدكر محكر النشاط فييا حكؿ 

 الخدمة المدنية كالتجارة     
إف ىذا التعريؼ غير كافي ألف عممية التحضر تعي ( 2)"كالصناعة كغيرىا مف أكجو النشاط المتصمة بيا 

ة أكثر مف مجرد إنتقاؿ الناس لممعيشة في المدف أك التحكؿ مف العمؿ الزراعي إلى مختمؼ في الحقيق
 أشكاؿ العمؿ في المدينة ،إف عممية التحضر تتضمف في الكاقع تغيرات 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  41مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عدلي أبكطاحكف  1
 .  46ػ نفس المرجع ، ص  2
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جكىرية في أنماط السمكؾ كفي القيـ اإلجتماعية لمناس ،إنتقاؿ مف نمط أك أسمكب لمحياة إلى نمط أك 
إذا لمتحضر مفيكميف ،األكؿ مرتبط بالجانب المادم مثؿ العمارات كالمدف كتحكؿ .أسمكب مغاير تماما 

 .   أما الثاني فيك معنكم خاص بأساليب التفكير كطرؽ التعامبلت كالمعيشة,زراعي إلى صناعي  مف
ك الخصائص البارزة لؤلسرة . تعتبر األسرة كاحدة مف أىـ األنظمة اإلجتماعية في المدينة  

ة ييجر بيئتو فتظير عندما يياجر إلييا  الفرد الريفي الذم بمجرد إنتقالو إلى المدين( المدينة)الحضرية 
التي كاف ينعـ فييا باألماف كالذكباف في الجماعة العائمية التي تحميو كتعيمو إلى بيئة غربية عنو فتؤثر 
عميو كعمى أسرتو ، بؿ تفرض عميو الدخكؿ في صراع مع نفسو مف ناحية ، كالدخكؿ في صراع بيف 

 .ية أخرلالطمكح إلى التغيير كحنينو إلى الماضي الذم تركو كراءه مف ناح
فيبدأ التغيير باإلختبلط بيف الجنسيف، فبعدما كاف الرجاؿ يتناكلكف طعاميـ بمعزؿ عف النساء           

 كبعد أف كاف يرتدم لباسا مميزا يصبح يرتدم لباس أىؿ المدينة الذم يطمؽ عميو في 
ف كاف يعرفيـ يصبح في ،أما أىؿ القرية الذي( لباس اإلفرنجية أك لباس األجانب) الثقافة العربية إسـ

كبيذا يخرج مف دائرة القرابة إلى . المدينة ال يعرؼ أحدا مما يشعره باإلغتراب كسط اإلزدحاـ كاإلكتظاظ
شبكة العبلقات اإلجتماعية كالتي تتحكؿ ىي أيضا مف أساسية إلى عبلقات ثانكية كمف معقدة إلى بسيطة 

 . المدينة كتسيطر عمييـكىكذا تصبح المصمحة المشتركة ىي التي تحكـ أىؿ 
تعد المدينة محط أنظار أىؿ الريؼ الذيف ال ينقطع تدفقيـ عمييا سعيا كراء الحياة الينيئة ك 

متيازات  كألف . الكاسعة مف حيث فرص العمؿ كزيادة الدخؿ ، إلى جانب التمتع بما فييا مف مغريات كا 
كلى مما يترتب عمى القادـ إلييا مف تحكيؿ إقتصاد المدينة ىك في الغالب إقتصاد إستيبلكي بالدرجة األ

ىذا التحكؿ اإلقتصادم نجـ عنو ضركرة إدخاؿ تعديبلت ( . المدينة)إلى مستيمكة(الريؼ)حياتو مف منتجة
عمى أدكار أعضاء األسرة في المدينة ، فاألب يصبح عمبل في التجارة أك الصناعة كاألبناء يذىبكف إلى 

صعبة نظرا لطابعيا اإلستيبلؾ الذم تمتاز بو تجد المرأة نفسيا أماـ دكر كألف حياة المدينة . المدرسة 
فالكؿ يعمؿ في المدينة لكي . جديد عمييا فتنزؿ إلى ميداف العمؿ ألف اإلستيبلؾ يتطمب أمكاال كثيرة 

 عمى عكس الحياة في الريؼ كما رأينا.يكفر الماؿ الكافي لسد نفقاتيـ كمكاجية متطمبات الحياة الحضرية
 .    سابقا
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مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بأف األسرة الجزائرية التي إنتقمت مف الريؼ إلى المدينة تككف قد        
بمعنى آخر بعد أف كاف كؿ شيء مسطر مسبقا،أصبح يقكـ . إنتقمت مف الكظيفية إلى التفاعمية الرمزية

 عمى تكقعات كفركض مف خبلؿ فعؿ اآلخريف كأدكارىـ التي تتغير بتغير 
ك مف أبرز ميزات األسرة في المدينة إضعاؼ السمطة األبكية كتحكيميا مف سمطة ديكتاتكرية إلى . المكقؼ

نشغاالت أىميا بمصالحيـ  سمطة ديمقراطية كغياب الكـر الذم أشتير بو أىؿ الريؼ في زخـ المدينة كا 
إال في المناسبات ما ترتب عنو تقمص في العبلقات اإلجتماعية بيف األىؿ فبل يعكدكا يمتقكا . الخاصة

يختفي في المدينة أيضا التكافؿ كالتعاكف بيف األعضاء سكاء داخؿ األسرة أك . الكبرل كالزكاج كالمآتـ 
في المجتمع ، بالرغـ مف مغريات المدينة التي أغرقت بيا القادميف إلييا أك القاطنيف بيا مف خبلؿ 

حساسيـ باآلخريف مرافقيا كترفيا،  إال أنيا إنتزعت منيـ سيادتيـ كراحت ،أم عممت المدينة (التكافؿ)يـ كا 
 .    عمى تحكيميـ إلى آدمييف آلييف فقط 

إف ىذا التحكؿ مف الريؼ إلى المدينة نتج عنو مشكبلت أسرية بسبب إستمرار األفراد في تأدية       
 اخؿ فالرجؿ مثبل ال يزاؿ يحتفظ بسمطتو د. أدكارىـ القديمة التقميدية في الكسط الحضرم 

 أسرتو حتى بعد نزكؿ الزكجة إلى العمؿ كمشاركتيا في إقتصاديات المنزؿ ك إلتحاؽ األبناء 
ىذا ما يفسر لنا  . بمقاعد الدراسة ، مما سيؤدم بأفراد األسرة الحضرية بالدخكؿ في صراعات ال متناىية 

نتقاؿ مف المجامع األسرية ك ىكذا كاف اإل. أحد أسباب إرتفاع نسبة الطبلؽ في المدينة عنيا في الريؼ 
التي تسكدىا الجماعية كاأللفة إلى كسط التجمعات الحضرية التي تسيطر عمييا الفردية كالعزلة ، أم 

فمثبل الجد أك األب األكبر .  الخركج تدريجيا مف الخصكصية إلى العمكمية كمف التقميدية إلى التحررية
يع أما في األسرة الصغيرة فقد بدأ يفقد نفكذه كفي أحياف في األسرة الكبيرة األصمية كاف يعد مرجعا لمجم

ألف شخصيتو لـ تعد تحتفظ بالتأثير التي كاف يتمتع بيا في (. التيميش)كثيرة يككف مصيره دار العجزة 
األسرة األسرة الفرعية التي إنبثقت عف زكاج األبناء كالبنات الذيف ككنكا أسرا صغيرة الحجـ تعرؼ بإسـ 

الذم أدخمو كمصطمح في التراث *"دكركايـ"ىذا اإلسـ يعكد فيو الفضؿ إلى  Conjugal Familyالزكاجية
إف كجكد األسرة الزكاجية يعني كجكد النزعة الفردية كالعزلة القرابية كىي مفاىيـ . المعاصر السكسيكلكجي 

 . غريبة عف المجتمع الجزائرم الذم كاف يفضؿ التجمعات العائمية الكبيرة
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األسرة الحديثة بمجمكعة مف المبلمح   تمتاز:د ػ المالمػح األسػاسػية لألسػرة الحديػثة
 : كالخصائص التي تميزىا عف نظيرتيا في الريؼ،كأىـ ىذه المبلمح ىي

فمكؿ فرد في األسرة الحديثة كيانو الذاتي كشخصيتو : تمتع أفراد األسرة بالحريات الفردية العامة*
،ألف األسرة اإلنسانية خبلؿ تطكرىا فقدت ( أم سف األىمية) ذا بمغ السف القانكنيةالقانكنية ،السيما إ

 صفتيا ككحدة قانكنية جمعية، فأصبح لكؿ فرد حؽ التممؾ في حدكد النظاـ 
كبالتالي فالممكية لـ تعد جمعية كما كاف الحاؿ في األسرة الريفية ،ىذه الحرية جعمت . اإلقتصادم لمدكلة 

ألسرة الحديثة المسؤكؿ األكؿ عف تصرفاتو بعد أف كانت المسؤكلية جمعية فصار لمفرد مف الفرد في ا
ختيار ما يناسبو مف أعماؿ كبأجر مناسب  .  الحؽ في العمؿ كا 

حيث كاف كضع المرأة في الحياة اإلجتماعية أشد المراكز تغيرا : تغير المركز اإلجتماعي لعناصر األسرة*
بسبب نزكليا إلى ميداف العمؿ فذاقت حبلكة الكسب الذم أشعرىا بقيمتيا  21ك  20السيما في القرنييف 

اإلقتصادية ، فباتت تستطيع أف تكفي نفسيا بنفسيا كبالتالي التخمص مف قيكد الرجؿ ككذا سياسة 
فبرزت شخصيتيا كأصبحت عنصرا إيجابيا تتدخؿ بحرية في . الخضكع التي عاشت في ظميا قديما

 . ، كترسـ بنفسيا خطكط الحياة الزكجيةإختيار شريؾ حياتيا 
إف الفاحص لحركة العمالة في العديد مف مجتمعاتنا العربية يجد إرتفاعا ممحكظا في نسبة العامبلت في "

 مثؿ ىذه المبلحظة تكاد  ( 1)."الحككمة كالمصانع كالشركات كاألعماؿ األخرل
 .تككف عامة في كافة المناطؽ الحضرية في العالـ 

 
عامؿ إمرأة في المدينة بينما في  356553عامؿ رجؿ مقابؿ  161346428في الجزائر سجؿ حكالي      

ىذه العمكمية تحاكؿ كضع قاعدة .* عامؿ إمرأة  9881عامؿ رجؿ ك 7016793الريؼ نسجؿ حكالي 
النساء ، كمما زاد حجـ المدينة عف الربع مميكف نسمة ،كمما إرتفعت نسبة العامبلت مف "ىامة مفادىا 

ىذه القاعدة قد تككف صائبة أكثر في المجتمعات األكثر تصنيعا .  (2)"أك أكثر %50كتصؿ أحيانا إلى 
،بينما مجتمعات العالـ الثالث بما فييا الجزائر نعتقد أنيا لـ تصؿ بعد إلى ىذا الحد حتى كلك كاف حجـ 

المدينة أثر مف ربع مميكف نسمة ألسباب تاريخية كأخرل مكركثة ال تزاؿ متأصمة في ذىنيات الفرد 
دكف أف ننسى أيضا أف معظـ . المنقكلة إليو عبر التنشئة اإلجتماعية التقميدية التي تربى عمييا الجزائرم 

سكاف المجتمعات العربية بصفة عامة كسكاف المجتمع الجزائرم بصفة خاصة ينحدركف مف أصكؿ ريفية 
%90بنسبة قد تتجاكز

 . نزحكا إلى المدينة لئلعتبارات السابقة  *
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دكف أف ننسى األكضاع السياسية األخيرة التي .ريؼ إلى جانب سياسات الدكلة التنمكية التي ىمشت ال
 . مما زاد أمر تعقيدا ( 20)عصفت بالمجتمع الجزائرم أكاخر القرف العشريف 

الشؾ مف أف خركج المرأة إلى العمؿ قد أحدث تغيرات عميقة األثر عمى البينة األسرية 
ك سمبي، فاإلنعكاسات اإليجابية تتمثؿ ، ىذه التغيرات منيا ما ىك إيجابي كمنيا ما ى( الحديثة)الحضرية

عالة  بيت الزكجية كتدعيـ ميزانية األسرة لمكاجية نفقاتيا  أسرة ) في مدل إسياـ المرأة  في بناء كتأثيث كا 
أما السمبيات المترتبة عف ذلؾ فيي تدكر حكؿ مصير األسرة الذم بات ميددا (.حضرية إستيبلكية

إىماؿ . يجتمع فييا األفراد لمنكـ( فندؽ)تحكؿ إلى مجرد شقة ( زكجيةبيت ال)بالتفكؾ األسرم ،ألف المنزؿ
المرأة لبيتيا كأبنائيا في بعض الحاالت بسبب عدـ قدرتيا عمى التكفيؽ بيف عمميا الخارجي ككاجباتيا 

 . كيبقى أف أىـ دكر تغير في األسرة الحديثة ىك دكر المرأة . المنزلية فعمت الفكضى بيت الزكجية
إف نتيجة لقد إنتشارت النظرية الديمقراطية في القرف الكاحد كالعشريف  :اإلتجػاىػات الديػمقػراطػية سػيادة*

بشكؿ ممفت لمنظر كخاصة مف قبؿ العمماء الميتميف بتطكر مركز المرأة عمى كجو التحديد ، كالت كانت 
عميـ العاـ كخاصة التعميـ مف نتائجيا البارزة ىي تحقيؽ قدر مف المساكاة كتكافؤ الفرص ك إنتشار الت

ك .اإللزامي ، مما سمح لمفتاة أف تتعمـ  كتناؿ  قسطا كبيرا مف الثقافة ، فبدأت تشعرت بحريتيا الفكرية 
كؿ ىذه التغيرات  إنعكست عمى حياة األسرة الحديثة فمـ يعد المنزؿ قمعة يحكميا الرجؿ كيقبض عمى 

فأصبحت النزعة الديمقراطية مسيطرة .قيـ الحياة اإلجتماعيةمنافذىا ، بؿ أصبح خمية لئلستمتاع كالشعكر ب
عمى مناقشات األسرة كالصراحة كالتفاىـ ىما العامبلف المسيطراف عمى مختمؼ اإلتجاىات في 

إف ىذا الكبلـ ىك ما .محيطيا،كعميو  أصبحت األسرة ندكة عميمة أكثر منيا بيئة لؤلكؿ كالشرب كالنكـ
طية كبالتالي ما يجب أف تككف عميو األسرة في المدينة كليس ما ىك مكجكد نادتو بو النظرية الديمقرا

 . بالفعؿ 
ىك إغفاؿ اإلحتياجات األكثر ضركرية ، كتسكد ىذه النزعة حتى : العناية بمظاىر الحضارة كالكماليات*

الزينة،إلى  عند أبسط األسر كأقميا حاال كاإلىتماـ بالممبس كتنسيؽ المنزؿ عمى بساطتو كاإلىتماـ بشؤكف
إف . جانب تنظيـ الناحية التركيحية في محيط األسرة كتنظيـ أكقات الفراغ كالعناية بالفنكف كتيذيب األذكاؽ
ىذه الحاجات باتت ممحة تحتاج إلى المزيد مف الخدمات كالتكجييات مف جانب المجتمع إلى األسرة 

يات تبعا ألنظمة الحككمة في البيئات الحديثة،تسير عمييا المؤسسات الحككمية أك الييئات أك الجمع
 . الحضرية
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اجات كالخدمات في الجزائر الحككمة ىي التي تحمؿ عمى عاتقيا مسؤكلية تمبية بعض ىذه اإلحتي    
ك تتمثؿ ىذه الخدمات المقدمة لؤلسرة في صكرة مساعدات مادية كقركض كمعكنات ...كالصحة كالتعميـ 

مثاؿ ذلؾ برنامج الجزائر لمشباب البطاؿ الرامي إلى  إدماجو في عالـ الشغؿ ، إلى جانب تقديـ .عينية
الجيكد الصحية كتدابير "...إلخ ..التكظيؼ البيئة الحضرية التأمينات اإلجتماعية ك تأىيؿ المعكقيف ككذلؾ

الدليؿ عمى ذلؾ  إنتشار المراكز الصحية بجميع مناطؽ الكطف  (1)"رعاية الطفكلة كاألمكمة كتنظيـ النسؿ
تكلدت نتيجة النزعة الفردية في الحضر كضعؼ :"إال أف ىذه العناية بمظاىر الحضارة كالكماليات قد.

بقى مف المميزات التي تتصؼ بيا األسرة الحديثة أنيا أصبحت صغيرة الحجـ ي( 2)."أكاصر الركابط القرابية
كمحدكدة النطاؽ إذ يرتبط أفرادىا برابطة قرابة مزدكجة ، بمعنى أف األكالد ينتمكف إلى كؿ مف أسرتي 

فالتحكؿ الذم ألحؽ باألسرة الجزائرية خاصة مف ناحية الحجـ ػ يظير جميا في األسرة . األب ك األـ 
 (65،الصفحة  03أنظر الجدكؿ رقـ ) .حديثة كالجدكؿ السابؽ يكضح ذلؾال

لقد تعرضنا بالتفصيؿ إلى الفرؽ بيف الريؼ كالمدينة مف خبلؿ مكقع األسرة داخميما حيث           
كجدنا بأنو يمكف لؤلسرة الحضرية أف تفقد إستقبلليا التقميدم بشكؿ مستمر كمتزايد السرعة   في حيف 

ىذا األمر ينعكس . جتماعية تستطيع األسرة الريفية أف تحقؽ ألفرادىا جانبا مف إحتياجاتيـ المعيشية كاإل
بكضكح في زيادة التماسؾ الداخمي بيف أعضائيا الذم يككف أضعؼ عند األسرة الحضرية ،إذ ال تستطيع 
السيطرة عمى أفرادىا بسبب المصالح اإلقتصادية المشتركة بينما يخضع كجكدىا أكال كأخيرا لنكع العبلقات 

. ئة الخارجية المحيطة بيا في إشباع أغمب إحتياجاتياالشخصية القائمة بينيـ ، فيي تعتمد عمى البي
 .فاألكلى ذات إقتصاد منتج كالثانية قائمة عمى أساس اإلإقتصاد اإلستيبلكي

خبلصة القكؿ أف ظاىرة التحكؿ الحضرم العالمي كالمحمي ساعدت عمى إحداث تقسيمات 
التي أدت إلى إختبلالت (أك المركبة الممتدة)القضاء عمى أشكاؿ األسرة التقميدية : ككظائؼ جديدة منيا

قرب مصادر التعميـ كالثقافة مف السكاف ػ كفي بعض : في البيئة األسرية في المدينة لعدة إعتبارات منيا
لتحاؽ أبنائيا بالمعاىد كالجامعات كالتعمؽ بالحياة الحضرية مما يعد إنفصاال في العبلقات  األرياؼ ػ كا 

ذا كانت األسرة تقـك عمى عبلقات زكاجية إال أف ىناؾ حقيقة كاضحة  كالزكاج مف خارج المحيط الريفي ،كا 
تبقي عمى التميز بيف األسرة الحضرية كاألسرة الريفية كىي إختبلؼ البيئة الحضرية عمى البيئة الريفية في 

ؿ المينة الخدمات كالمرافؽ،التعميـ كالثقافة، أساليب المعيشة كالسكف ،العم:"عدة مجاالت رئيسية ىي
 ( 3)".كالصناعة

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 . 85، ص  1996اإلتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة ، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ، :ػ عمياء شكرم  2
،  2001الجزائر ، أطركحة دكتكراه دكلة في عمـ اإلجتماع التنمية ، جامعة قسنطينة ، سنة أزمة اإلسكاف في : ػ عبد الحميد دليمي  3
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IV / مػاذا تػغير فػي األسػرة الجػزائػريػة؟: 
تيدؼ الحياة العصرية اإلجتماعية التي بدأت تفرض نفسيا في كثير مف المجتمعات النامية إلى         

المجتمع .مف القيـ كاألفكار كالمعايير كاألنماط المعيشية التي لـ تكف معركفة مف قبؿ  ترسيخ مجمكعة
الجزائرم كاحد مف ىذه المجتمعات قد تعرض كيتعرض لمثؿ ىذه المفاىيـ الداخمية إلى التغيير قصد 

لتنمكية السياسات ا:" التجديد ك العصرنة في شتى مياديف الحياة بفضؿ كسائؿ عديدة كمتنكعة مف بينيا
كالحككمات المتعاقبة كالكثائؽ الرسمية كالحمبلت اإلعبلمية الكطنية كغير الكطنية ،مافتئت تحث األفراد 

 ( 1)."كالجماعات عمى كجكب التحكـ في شركط التنمية كالتقدـ مف أجؿ حياة أفضؿ
ت مما الشؾ فيو أف الكثير مف شباب اليـك أصبح يتردد بشكؿ كبير عمى المدارس كالجامعا

إلى جانب ذلؾ إنتشار كسائؿ اإلعبلـ المختمفة .* كالمعاىد المختمفة لمتزكد بمختمؼ العمكـ كالمعارؼ
مما زاد مف إتساع كتنكع حقكؿ الثقافة لدييـ الشيء الذم أدل بيذه الفئة إلى ..كاإلذاعة كالتمفزيكف السينما

 معرفة أنكاع جديدة مف أنماط السمكؾ كالقيـ كالمعتقدات 
كتسبكىا في البيئة األسرية األكلىكاإلتجا  (. الجماعة المرجعية)ىات المغايرة لتمؾ التي عرفكىا كا 

إف المبلحظ اليكـ عمى الحياة اليكمية كجكد :"ك في ىذا الصدد ىناؾ إشارة إلى ذلؾ مف خبلؿ التالي   
كبيف ما يقكـ بو الشباب  تناقض كاضح بيف ما تكجيو التعاليـ التربكية كالنماذج اإلجتماعية الثقافية لؤلسرة

مف سمككيات كممارسات إجتماعية عمى أرض الكاقع نتيجة األفكار الجديدة التي أتت بيا برامج التعميـ 
(2)."الحديث ككسائؿ اإلعبلـ المتنكعة

مف المكاضيع التي تجمت فييا ىذه السمككيات الجديدة كالتي أدت  
 :إلى إبراز الصراع كالتناقض ىي

يقكمكا بعممية "إلختبلط الجنسي في المؤسسات التعميمية كالمينية لمكثير مف الشباب أف سمحت ظاىرة ا/1
كرغـ .األمر الذم لـ يكف مسمكح بو مف قبؿ ( 3)"اإلختيار الشخصي لمفرد الذم سيتـ الزكاج بو مستقببل 

ىذا التجديد النسبي في طريقة اإلختيار في عممية الزكاج إال اف المكافقة النيائية بقت دائما مف إختصاص 
ستقبللية الشخصية  األىؿ ،مما سيكلد نكع مف الصراع بيف ما تقدمو مفاىيـ الحياة العصرية مف حرية كا 

متثاؿ كبيف ما تتطمبو المبادئ األ لكف في األخير نجدىـ ػ في الغالب ػ يمتثمكف لمطالب .سرية مف طاعة كا 
األسرة خكفا مف الندـ كاإلحساس بالذنب ،كأيضا حفاظا عمى األسرة مف التفكؾ في حالة ما إذا تحقؽ ىذا 

 . المشركع بدكف رضى كقبكؿ الكالديف
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أدل فتح أبكاب التعميـ كنجاح الكثير مف الفتيات ػ خاصة ػ في الحصكؿ عمى أعمى الدرجات /  2
أنثى تعميـ عالي في  36914:كمستكيات الدراسة ،إذ بمغ عدد اإلناث المكاتي كصمف إلى الجامعة حكالي

جديدة عب الحياة مما مكنيف مف إكتساب معمكمات * أنثى تعميـ عالي في الريؼ 364المدينة مقابؿ 
بصفة عامة منيا أف الفتاة المتعممة اآلف ال تقبؿ بالتفرقة بينيا كبيف الفتى ،كلـ تعد تقبؿ بمكانتيا التقميدية 

في المنزؿ كسيدة البيت ال أكثر،لكنيا أصبحت تطمع أكثر في الكصكؿ إلى أعمى المراتب في السمـ 
 إلخ ...الكظيفي كىي اآلف كزيرة كسفيرة كمحامية كطبيبة

كأف تككف مثقفة ،عاممة كأف تقرر بنفسيا :"لكف البعض منيف يترددف في القياـ بمثؿ ىذه األدكار الجديدة 
السبب في ذلؾ أنيا  (1).في أم مكضكع ،ألنو مشككؾ فييا كغير مرغكبة مف طرؼ أفراد الجماعة األسرية

فييا خطر ،التي تكافؽ عمييا الجماعة تميؿ إلى األدكار التقميدية المعركفة كالمحددة بصفة كاضحة كليس 
العائمية األمر الذم يبيف بأف الفتيات يقعف دائما في الصراع بيف األدكار التقميدية الحديثة ك التقميدية 

 .  ،باإلضافة إلى أف المجتمع نفسو يقع في ىذا الصراع فيما يخص المرأة
فالشباب ( 2)"تمؾ التي كانت في الماضي تتمتع بحرية أكبر مف" أصبحت العبلقة بيف الذكر كاألنثى/3

اليـك ال يبالي كثيرا بالممنكعات كالمحرمات خاصة عندما تككف الفرصة مكاتية لمقياـ بسمككات تمييدية 
 لغرض الحب ػ معاكسة البنات كمغازلتيف ػ مع العمـ أنيـ في مرحمة ما قبؿ 

ع بسبب نشاطو الجنسي الذم قد بمغ ذركتو فيقع في صرا. الزكاج ،ىذا كاف ممنكعا منعا باتا في السابؽ
نظرا لما يشاىده كيسمعو عف الجنس مف جية ،كمف جية أخرل تتعاظـ أمامو المكانع كتتفاقـ إما عف 

 طريؽ التعاليـ الدينية أك بسبب المعايير اإلجتماعية كالقيـ األخبلقية ،أيضا مراقبة 
 . ـ الدكر الذم ينبغي عميو أف يمعبو في ىذا المجاؿاألسرة كالمجتمع بصفة عامة ،مما يجعمو في حيرة أما

كالمطير الخارجي ككؿ لمفرد مف األمكر اليامة في نظر األسرة ،ألف ( المباس)يعتبر اإلىتماـ بالينداـ / 4
ليذا نجدىا تحث أعضائيا عمى أف يككف (3)"ىنداـ الفرد يعبر بصفة عامة عف العقمية اإلجتماعية لؤلسرة"

كمحتشما ، خاصة بالنسبة لئلناث لكي ال تككف عرضة لكبلـ الناس ،إال أف مجاالت لباسيـ ممتزما 
اإلشيار كالمكضة الحديثة كتحرر التجارة الخارجية كغيرىا نا العكامؿ التي سعت كتسعى إلى غزك عقكؿ 

يرا عف الشباب مف كبل الجنسيف ، حيث يظير ذلؾ جميا في عممية التقميد  في األلبسة التي يعتبركنيا تعب
الذىنية الغربية ذات النزعة التحررية مف كؿ القيكد ميما كانت طبيعتيا كالتي تعني في نظرىـ أيضا التقدـ 

 . كالتطكر 
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إف إتباع كتفضيؿ ىذا النكع مف األلبسة بيف الشباب  كاف ػ بالماضي القريب كليس اليـك ػ يدفع باألسرة  
نفسيا لتتدخؿ لمتقميؿ مف حدة ىذا التقميد األعمى الذم يصيب ػ األعضاء ػ بالتكتر كاإلنفعاؿ نتيجة  

اإلسياـ الكبير لمتركيج لمثؿ دكف أف ننسى مدل . تعارض قيـ كمتطمبات الحياة العصرية في ىذا المجاؿ
 . ىذه المكضة كغيرىا عف طريؽ الفضائيات ك قنكات اإلتصاؿ المختمفة

إلى جانب ما سبؽ ذكره  مف مبلمح التغير التي بدت كاضحة المعالـ عمى تركيب األسرة الجزائرية      
يمة يجب اإلشارة إلييا في المدينة بفعؿ العكامؿ السابقة الذكر كليس ىذا فحسب ، بؿ  ال تزاؿ نقطة م

كىي حجـ األسرة مف خبلؿ مسألة تحديد النسؿ أك تنظيمو ، ألف العائمة العربية بما فييا الجزائرية ال تزاؿ 
تشجع عمى اإلكثار مف النسؿ إذ تعتبره مصدرا لمفخر ك اإلعتزاز ككسيمة لمسيطرة كالقكة كالدليؿ عمى ذلؾ 

بدأت تخضع لئلتجاىات  المفاىيـ إال أف ىذه.*"دش بيت الماؿأقصد بيت الرجاؿ كما تقص:"المثؿ الشعبي
فأحكاؿ الناس اإلقتصادية (. الدينية أيضا) الحديثة في تنظيـ النسؿ تماشيا مع التعاليـ الطبية كاإلقتصادية

كتقسيـ العمؿ كتخصصو ك إنتشار البطالة كتسريح العماؿ كغيرىا مف العكامؿ اإلقتصادية التي دفعت 
ـ األسرة كالتي تتجمى في اإلبتعاد تدريجيا عف اإلكثار مف بجدية في عممية تنظيبأغمبية األسر إلى التفكير 

النسؿ  ،أيضا تطكر الطب الحديث كاإلكتشافات العممية التي تنادم بالتقميؿ كالتباعد بيف الكالدات حفاظا 
ىذا كمو جعؿ األسرة اليكـ تعاني كتصارع في إتجاىات مختمفة ،محاكلة بذلؾ . عمى صحة األـ كالطفؿ 

ستمرارىا المحافظة عمى  .   كجكدىا كا 
إف األسرة العصرية لـ تعد تكلي إىتماما كبيرا لتقاليد الماضي ، خاصة تمؾ التي ال تتماشى        

نما أصبح ( مف إختصاص الكالديف)فمثبل الزكاج لـ يعد مسألة جماعية .كمقتضيات العصر كالتطكر  كا 
أعضاء األسرة اليـك عف معيارالطاعة العمياء  تابعا إلرادة كرغبة األبناء في غالب األحياف ،كما تخمى

تغيرت المفاىيـ األسرية التقميدية القديمة بمفاىيـ جديدة ""كتقمصت معيا السمطة األبكية تقمصا ممحكظا ز
 (1")تسكدىا عبلقات أكثر ديمقراطية كأكثر تسامحا كحرية

في المياديف المختمفة لمحياة  فأصبح مف سماتيا البارزة ىي المساكاة بيف الجنسيف التي بدأت تتحقؽ
الزكجية كاإلشتراؾ في إتخاذ القرارات اليامة داخؿ األسرة كالمساىمة في مختمؼ المشتريات ،حيث لـ يكف 

 .    ليحدث إال بعد إقتحاـ المرأة لمياديف العمـ كالعمؿ
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لعؿ أبرز ظاىرة فقدتيا األسرة الجزائرية بسبب التغير ىي معيار الترتيب داخؿ األسرة كلك                
في دراستو " حماش لحسف"حدتيا كما يشير إلى ذلؾ  بشكؿ نسبي، فإف بعض األسر ال تزاؿ تعاني مف

( 1)."فقد أصبح أفراد األسرة كميـ في مرتبة كاحدة ال يكجد تمييز بيف كبير كصغير:"عف األسرة الجزائرية 

الحقيقة التي ال تككف بإتباع نصائح اآلباء كاألجداد دائما ك يؤكد  "بناء الشخصية"بؿ ظير ما يعرؼ ب
ظاىرة التحديث ينتج عنيا إضعاؼ مشاعر الكالء القكية التقميدية ، :"الباحثكف في ىذا المجاؿ أيضا أف 

فتضعؼ مظاىر الخدمة كالمساعدة العفكية غير المنظمة لتحؿ محميا خدمات تطكعية في شكؿ منظمات 
إال أف ىناؾ بعض المخمفات المترسبة لدل بعض األسر في المدينة ال تممؾ (  2)"بو رسمية رسمية أك ش

 . القدرة عمى التخمص منيا
في األخير نقكؿ أف األسرة الجزائرية تعيش حالة صراع بيف األجياؿ فمف جية تشجع أفرادىا عمى 

تكفره ليـ مف خدمات تكنكلكجية الطمكح لمكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي في العالـ مف خبلؿ ما 
عبلمية كفتح قاعات لئلتصاؿ بالعالـ الخارجي عبر قنكات إعبلمية ضخمة كاألنترنات   Cyberكا 

Cafe) ) كقنكات مشفرة عبر الفضائيات، دكف أف ننسى الجرائد كالمجبلت المتخصصة ، ألف العالـ اليكـ
يرة يستطيع الفرد الغكص فييا مف خبلؿ الضغط يسير بكتيرة متسارعة نحك العكلمة كجعؿ العالـ قرية صغ

أما مف الناحية الثانية فإف األسرة تحف إلى الماضي بؿ كأكثر مف ىذا . عمى الزر أك عمى جياز التحكـ 
كرغـ ىذه الحيرة التي تشعر بيا األسرة اآلف إال أف ىناؾ أسرا كثيرة قد قطعت . ترل فيو الحياة األفضؿ 
 . كما نعيشو اليكـ ما ىك إال نتاج الصراع بيف القديـ كالجديد. ممية التغييرأشكاطا ال بأس بيا في ع

نستنتج في النياية أىـ مظاىر التغير التي حدثت لؤلسرة الجزائرية كالمتغيرات التي أفرزىا ىذا        
 :التغيير كىي

غياب الترتيب داخؿ حدكث تغيرات أساسية في بناء القكة التقميدية كيعني تقمص السمطة األبكية ك *  
األسرة كمعيار االطاعة مف معايير األسرة الجزائرية ك يعكد ذلؾ إلى اإلتشار الرىيب لكسائؿ اإلعبلـ 

 بالدرجة األكلى كأيضا قد يككف بسبب التغيرات السياسية كاإلقتصادية في السنكات األخيرة  
ف البقاء أماـ التمفاز أك في قاعات ،أل(األساسية) إحبلؿ العبلقات الثانكية محؿ العبلقات األكلية *

األنترنت أك الجرم كراء لقمة العيش بسبب األكضاع اإلجتماعية ك اإلقتصادية قد باعد بيف األفراد حتى 
 . داخؿ المسكف الكاحد كفي زحاـ المدينة 
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ختفاء ركابط القرابة ، إذ لـ يعد ىناؾ مف ييتـ بزيارة األقارب إال في *  التحرر مف القيكد القرابية كا 
 . المناسبات الكبرل 

اإلقباؿ عمى التعميـ كزيادة فرص الحراؾ اإلجتماعي ، نظرا لتكفير أماكف طمب العمـ كفتح باب العمؿ * 
ميع الفئات دكف التمييز بيف الجنس كخاصة في مكضكع التعميـ الذم كاف حكرا لج( مع بعض التحفظ)

 .عمى جنس الذككر
إم إتجاه حجـ األسرة نحك األصغر بؿ باتت النمكذج األفضؿ في البنية . إزدىار كنمك األسرة النككية*

 .  اإلجتماعية المعاصرة 
إستقبللية الفرد بعد الزكاج ك ذىابو لمسكف بعيدا عف السكف العائمي الذم أصبح مف أكثر األشياء أىمية *

كعمى الرغـ مف الظركؼ اإلقتصادية الصعبة فإنو صار مطمبا أساسيا . لدل  الفرد المقبؿ عمى الزكاج
 . حتى يتـ الزكاج ألجؿ تفادم ما قد ينشب مف مشاكؿ عائمية 

ح* تياجات الطرؼ اآلخر عند الزكاج التي باتت تثقؿ كاىؿ المقبؿ عمى الزكاج كالتي تبدك في الفردية كا 
كأيضا . كثير مف األحياف أنيا تعجيزية نظرا لمظركؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية التي يمر بيا المجتمع 

، دكف أف ىذا ما أخر سف الزكاج لكبل الجنسيف . لطبيعة المتطمبات التي تككف في الغالب كماليات 
 .  ننسى العكامؿ الخارجية التي كانت كراء ىذه التغيرات كتشجع عمييا 

كلكف ىؿ سكؼ تستطيع .إذا األسرة الجزائرية تسير في طريقيا نحك العصرنة كالتحضر كما يبدك       
مكاصمة السير كتحقيؽ أىدافيا متخطية ذلؾ الصراع الذم بداخميا ؟كىؿ ستنجح تمؾ المتغيرات كعمى 

 . أسيا السياسات كالحككمات في بمكغ نفس األىداؼ؟ر 
 

ىا نحف ننتيي مف الفصؿ الثاني المتعمؽ باألسرة كما أصابيا مف تطكرات عبر الزمف : الخػػػػػالصػة      
، كنحف قد تعرضنا إلى العناصر الميمة في عممية التطكر ىذه كاألشكاؿ التي عرفتيا األسرة خبلؿ 

كالنظريات التي تناكلت ىذه التغيرات كالتطكرات كحاصة تمؾ التي مست األسرة التاريخ كأىـ المداخؿ 
الجزائرية طيمة مسيرتيا التطكرية منذ االحتبلؿ إلى الصكرة التي أصبحت عمييا ، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة 

تكيؼ عمى السؤاؿ الذم سبؽ طرحو في التمييد ، حيث قدمنا صكرة األسرة الجزائرية اليكـ التي تحاكؿ ال
مع تمؾ المعطيات الجديدة كخاصة ما تعمؽ منيا بنظاـ الزكاج الذم كاف المتأثر األكبر مف تمؾ التغيرات 

 .، كالذم سكؼ يككف مكضكع الفصؿ البلحؽ 
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 نػػػظاـ الػػػزكاج كنظريات االختيار ك الزكاج في اإلسالـ:  الػػػػػػفصػؿ الػثػالػػث

 

 تمييد    

I  /  تاريخ  تشكؿ نظاـ الزكاج 

 تطكر نظاـ الزكاج في الحضارات القديمة/  1      
 نظاـ الزكاج في الديانات السماكية/   1
 نظاـ الزكاج في الفكر االجتماعي /    2

  II  /      أشكاؿ ك أنكاع نظاـ الزكاج 
 أشكاؿ مجاؿ االختيار في الزكاج  / 1          
   أنكاع أسمكب االختيار في الزكاج /   2          

      III  / نػظريػات االختيار لمػزكاج 

 النػظريػات االجتماعية الػثقػافية لمزكاج /  1 

 نػظريػات التػحمػيؿ النػفسػي                                    /  2            
   IV  /رية  مراحؿ بناء الزكاج في األسرة الجزائ 

 مرحمة التعارؼ/ 1            
 مرحمة الخطبة/  2            

 مرحمة إبراـ عقد الزكاج/  3            

V  /نظاـ الزكاج في أحكاـ الشريعة اإلسالمية 

 الزكاج مف منظكر الفقو اإلسبلمي/  1        
 ركنا ك شركط الزكاج في الفقو اإلسبلمي/  2         

 فكائد الزكاج مف منظكر إسبلمي/  3         

 خالصػة    
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سكؼ نتعرض في ىذا الفصؿ إلى أىـ التحكالت التي عرفيا نظاـ الزكاج بصكرة عامػة :  تػمػيػيد       
كفي األسرة الجزائرية بصكرة خاصة ، كذلؾ مف خبلؿ جممة مف العناصر أبرزىا كيفية تشكؿ نظاـ الزكاج 

رز النظريػات منذ القدـ إلى اليـك ، كالتعرؼ عمػى أىػـ األنػكاع كاألشػكاؿ التػي مػر بيػا نظػاـ الػزكاج ، ثػـ أبػ
التي تناكلت ىذا المكضكع خاصة إذا عممنا أنو ذك اتجاىيف األكؿ نفسي كالثاني اجتمػاعي ألنػو ال يتشػكؿ 
دكف األفراد الذيف يمتزكف بالحاالت النفسية السيككلكجية ككذا األكضػاع االجتماعيػة التػي يتشػكؿ فييػا ىػذا 

معػػرجيف عمػػى أىػػـ المحطػػات التػػي ال يػػتـ دكنيػػا النظػػاـ ، لنصػػؿ إلػػى مراحػػؿ الػػزكاج فػػي األسػػرة الجزائريػػة 
ميمػػا اختمفػػت الػػذىنيات ك التنشػػئة االجتماعيػػة لؤلفػػراد، كأخيػػرا ال يكتمػػؿ نظػػاـ الػػزكاج فػػي الجزائػػر خاصػػة 
دكف التعرض إلى ما جاء حكلو مف أحكاـ كمبادئ في الشريعة اإلسبلمية ككيؼ أنيا أكلتو األىمية الكبرل 

 .   حيدة لصقؿ غريزة اإلنساف لمحفاظ عمى الكرامة اإلنسانية، بؿ اعتبرتيا الكسيمة الك 

I/ تاريخ تشكؿ  نظاـ الزكاج : 
 :ػ تطكر نظاـ الزكاج في الحضارات القديمة 1

مػػف أعػػػرؽ ك أقػػدـ األنظمػػة التػػػي عرفيػػا اإلنسػػاف منػػذ بػػػدأ الخميقػػة ،إال انػػو عػػػرؼ  إف نظػػاـ الػػزكاج       
تمامو كأساليب اختيار طرفيػو عبػر العصػكر ك األزمنػة المتعاقبػة تغيرات كتطكرات عمى مستكل الكيفيات إل

ففي البداية مف المرجح أف الزكاج قد نشأ فطريا ،دعت إليو . ،إلى أف صار عمى الصكرة التي نعرفيا اليكـ
الطبيعػػة حػػيف شػػعر اإلنسػػاف بضػػركرة مآنسػػتو ك حاجتػػو الشػػديدة لبلجتمػػاع ،ألف اإلنسػػاف كػػائف اجتمػػاعي 

شباع غريزتو ،بطبعو ،فمـ  لػذا اىتمػت بػو كػؿ الػديانات السػماكية  يجد سكل الزكاج ككسيمة لتحقيؽ غايتو كا 
 .  كحثت عميو كعمى كجكبو لحفظ النكع اإلنساني مف الزكاؿ

فػػي العصػػكر مػػا قبػػؿ التػػاريخ عػػرؼ اإلنسػػاف الػػزكاج ،فػػي العيػػد الفرعػػكني كػػاف النػػاس يتزكجػػكف إمػػا        
ما غير ش فػالزكاج الشػرعي كػاف لتحقيػؽ بعػض أغػراض الحكػاـ ،أمػا ( .غير قػانكني)رعي شرعا كقانكنيا ،كا 

الزكاج غير الشرعي كزكاج الخ بأختو كخصكصػا األخػت الشػقيقة ىػك مسػتمد مػف ديانػة آدـ كحػكاء إذ كػاف 
 :  كقد عرؼ الفراعنة ثبلثة أنكاع مف الزكاج ىي.مقدسا مف حيث المبدأ كمنكرا مف حيث الفعؿ 

ينعقػػد فػػي بيػػت الزكجيػػة ،يػػتـ بإيجػاب كقبػػكؿ ،يكػػكف مكتكبػػا ،يمتػػـز الػػزكج جزئيػػا : زكاج التراضػي* 
 .،في حالة الطبلؽ تتنازؿ الزكجة عف نصيبيا مف األمكاؿ( المير)بدفع قيمة تسمى

قػػد عثػػر عميػػو عممػػاء اآلثػػار فػػي عيػػد الفراعنػػة ،تغػػاير كػػؿ الكثػػائؽ السػػابقة : زكاج المعاطػػات * 
،تأخػػػذ مػػػاال مقابػػػؿ الخدمػػػة كتقػػػكؿ الزكجػػػة ( اإليجػػػاب كالقبػػػكؿ)العبػػػارة يكػػػكف صػػػادر عػػػف المػػػرأة ،محتػػػكل 

 .إلى جانب ىذا فقد ىناؾ الزكاج األحادم كتعدد الزكجات .سأصبح كأمكاؿ الزكج ممكا لو
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ركمػاني ،مػف أما في الحضارة اإلغريقية كاف لمزكاج نصيب سػكاء فػي العيػد اليكنػاني أك فػي العيػد ال      
فممػػا جػػاء القػػانكف اليكنػػاني ألغػػى حريػػة االختيػػار . ىػػذا األخيػػر بػػدأ التغييػػر يعػػرؼ طريقػػو إلػػى نظػػاـ الػػزكاج 

عنػػد المػػرأة ك جعمػػو مػػف حػػؽ الػػكلي ،فصػػار بمكجبػػو الػػزكاج يػػتـ عػػف طريػػؽ الشػػراء ،حيػػث يقػػـك الػػكلي ببيػػع 
حتػى إذا كػاف )ة ال تباشػر عقػد الػزكاج بنفسػيا لذا كانت المػرأة اليكنانيػ.ابنتو إلى راغب الزكاج بثمف معمكـ 

تأثر القانكف اليكناني بعد أزمنة متتالية ببعض األعراؼ ،فجاء أف الزكاج يتـ لكف عمى ( .الزكاج بالتراضي
غير صػكرة البيػع بحيػث يحػرص كلػي البنػت فػي السػعي عمػى المسػاىمة فػي إبػراـ العقػد ، مػع انتقػاؿ الحػؽ 

 (. الزكج)مف األب إلى الرجؿ
 مف آثاره إف كاف ثمة مبالغة في الكالية فقد صار الزكج يزكج الزكجة لرجؿ آخر ، كما يكتسب       

 فالقانكف اليكناني كاف عمى ىذا. حتى إلى درجة قتميا دكف نيؿ الجزاء ( الزكج)حؽ الممكية المطمقة
طػػابع دكتػػاتكرم فػػي الشػػكؿ نتيجػػة لممجتمػػع الػػذم عػػرؼ بػػالحرب كتفضػػيؿ الجسػػد عمػػى العقؿ،ممػػا جعمػػو ذا 

 .قانكنو كخاصة المتعمؽ بالمرأة كاألسرة عمى حد سكاء

أمػػا فػػي العيػػد الركمػػاني انتشػػر مبػػدأ تعػػدد الزكجػػات خاصػػة عنػػد الشػػعكب السػػامية كعنػػد الجػػنس          
 : اآلرم، كقد يتميز الركماف عف غيرىـ بإتباعيـ كحدانية الزكاج ،إال أنيـ عرفكا نكعيف مف الزكاج ىما

يرمػػي إلػػى اعتبػػار الزكجػػة نبتػػا فػػي األسػػرة ،فتتقطػػع صػػمتيا بالبيػػت األصػػمية فتسػػرم عمػػى : كاج السػػيادةز * 
ىػػذا قكاعػػد جديػػدة تمحػػؽ بيػػا فػػي بيتيػػا الجديػػد ،كػػأف تػػرث كتػػكرث ،كمػػا ليػػا حػػؽ الكصػػاية ك جميػػع الحقػػكؽ 

كيػػػة ،بيػػػذا يعطػػػي تخضػػػع الزكجػػػة لسػػػيادة زكجيػػػا مسػػػتقبل كػػػاف أـ تابعػػػا ،كتشػػػبو ىػػػذه السػػػيادة السػػػمطة األب.
أنو كػاف يقيػد حريػة المػرأة ( نكع الزكاج)ما يمكف مبلحظتو عمى ىذا القانكف . القانكف لمزكج جميع الحقكؽ 

بقيػػكد كثيػػػرة ال تسػػػتطيع تحمميػػا ،غيػػػر أف العػػػادة آنػػذاؾ تخفػػػؼ تمػػػؾ القيػػكد ،حيػػػث كػػػاف ليػػا حػػػؽ اإلجػػػبلؿ 
  . كاالحتراـ كاإلشراؼ

نكع مع النكع األكؿ كىك شرعي،تدخؿ الزكجة فػي سػمطة الػزكج فتصػؿ يتعارض ىذا ال: زكاج بدكف سيادة*
غيػػر أف القػػانكف الركمػػاني قػػد بػػذلؾ لتحتػػؿ المركػػز القػػانكني ، كمػػع ذلػػؾ تبقػػى عضػػكا فػػي األسػػرة األصػػمية 

اعترؼ بقرابة الدـ كالقرابة الطبيعية ،فقرر حؽ اإلرث بيف األخ ككلدىا ،كتبػع ذلػؾ حقػكؽ تعطػى لػؤلـ مثػؿ 
ال يكػكف . ث،النفقة، الحضانة،الكصػاية عمػى أكالدىػا القصػر،بذلؾ حػؽ إبػراـ عقػد الػزكاج بنفسػياحؽ اإلر : 

إرسػاء بعػض القػكانيف التػي تقػر ليػا بػالكثير مػف الحقػكؽ،فمـ  لكلييا حؽ اإلجبار ،ممػا زاد ذلػؾ التحسػف فػي
 يبؽ بعد ذلؾ أم حؽ لآلباء ك األزكاج إال حؽ قانكني ،فصارت المرأة تحتفظ 
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فػػارتقى الطػػبلؽ إلػػى أف صػػار حقػػا لمزكجػػة كأصػػبحت بػػذلؾ .كامػػؿ أىميتيػػا فػػي إبػػراـ كػػؿ العقػػكد دكف كلػػي ب
عمػػى ىػػذا األسػػاس جػػاءت القػػكانيف الكضػػعية اليػػـك ،خاصػػة فػػي المجتمعػػات الغربيػػة التػػي .مسػػاكية لمرجػػؿ 

 . تستمد قكانينيا مف القانكف الركماني
 :ػ  نظاـ الزكاج في الديانات السماكية 2    

أكحػى بػو ا إلػى عبػاده مػف :" إف ظاىرة الزكاج فػي الفكػر الييػكدم كانػت ليػا مفيكمػا مقدسػا             
يتبػػيف مػػف ىػػذه ( 1)."بنػػي إسػػرائيؿ لتنظػػيـ ك اسػػتقرار الحيػػاة اإلنسػػانية مػػف اجػػؿ الحفػػاظ عمػػى النػػكع البشػػرم 

الػذم تعتبػره األمثػؿ كاألكثػر  Monogamyالشرائع أف النظاـ األسرم قػائـ عمػى كحدانيػة الػزكج ك الزكجػة 
العيػد )لػذيف يقكمػكف بتعػدد الزكجػات افػالمجتمع الييػكدم ينبػذ األفػراد .استقرارا لمحياة األسػرية فػي المجتمػع 

فػبل :" قد جاء في الشرائع القديمة . ،كذلؾ تنبذ اإلقداـ عمى الطبلؽ إال في حاالت معدكدة كضيقة ( القديـ
،ألف الػػرب يكػػره الطػػبلؽ ، ك ال يجػػكز لمرجػػؿ أف يتػػزكج عمػػى زكجتػػو الكارىػػة قبػػؿ يغػػدر احػػد بػػامرأة شػػابة 

  (2). "طبلقيا شرعا
عميػػػػو )إشػػػػارات إلػػػػى قداسػػػػية الػػػػزكاج ،ككيػػػػؼ أف ا خمػػػػؽ حػػػػكاء بعػػػػد آدـ  سػػػػفر التكػػػػكيفففػػػي             

مػػف أكثػػر األسػػفار  (فالبلكيػػي)سػػفر األحبػػار كيعتبػػر .لبلسػػتكماؿ التنظػػيـ االجتمػػاعي لشػػؤكف األسػػرة (السػػبلـ
« ابػػػف شػػػمعكف »كمػػا جػػػاء فػػػي كتػػاب .  15اإلصػػػحاحتفريعػػا لمسػػػائؿ األسػػرة ،أمػػػا شػػػؤكف الػػزكاج يتناكليػػػا 

أف لمرجػػؿ الحػػؽ فػػي أف يتػػزكج أربعػػة نسػػاء كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي الشػػريعة : النصػػكص منيػػا  إشػػارات لػػبعض
الػػذم ينطػػكم عمػػى ( التممػػكد)التػػكراةاإلسػػبلمية ،ىػػذا باإلضػػافة إلػػى مػػا جػػاء فػػي الكتػػاب الثػػاني بعػػد أسػػفار 

االجتيػػاد كالقيػػاس فػػي قصػػة الشػػريعة المكسػػكية كتقاليػػد كقػػيـ بنػػي إسػػرائيؿ الدينيػػة بمػػا فييػػا مظػػاىر الحيػػاة 
 .االجتماعية
لمديانة المسػيحية أنػو ال يكػاد ال يعنػى بشػيء مػف أمػكر الػدنيا مبمػغ ( اإلنجيؿ)جاء في العيد الجديد        

تشػريعات التػي كالطبلؽ بغرض إرساء مقكمػات المسػيحية عمػى مبػادئ الػديف الجديػد ،ألف العنايتو بالزكاج 
باسػيميكس »قػكانيف القػديس تعتبػر : " سادت مف قبؿ كانت إمػا تشػريعات مكسػكية أك تشػريعات ركمانيػة إذ 

صػػطبلح السػػفر التكػػكيف اكجػػاء فػػي  (3)."أرقػػى مجمكعػػة منظمػػة لقكاعػػد الحيػػاة األسػػرية المسػػيحية  «الكبيػػر
فجميع الطكائػؼ المسػيحية تعتبػر األسػرة  (4)."ليس جيدا أف يبقى آدـ كحده ،فأصنع لو معينا نظيره:"الثاني 

 .نظاما مقدسا ،كىي خمية اجتماعية مف طبيعة دينية كركحية قبؿ كؿ شيء
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  103مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ مصطفى الخشاب  1
محاضرات في عمـ االجتماع العائمي ،مقياس عمـ االجتماع العائمي ، السنة األكلى ماجستير، معيػد عمػـ االجتمػاع ، : ػ أحمد بكذراع 2

 .  2000جامعة باتنة  ، سنة 
 .  2000نفس المرجع ، ، سنة : ػ أحمد بكذراع  3
 105مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ إبراىيـ دعبس  4
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إف ا سبحانو كتعالى ىك الذم سػف الػزكاج ك باركػو ،كأف المسػيح لقػف الشػعب المسػيحي سػبعة أسػرار     
 .محققة لمسعادة ،ككاف الزكاج كاحدا مف ىذه األسرار السبعة

 أمػا فػي الجاىميػػة فكػاف الػػزكاج عمػى أربعػػة أنحػاء ،األكؿ كػزكاج النػػاس اليػـك يخطػػب الرجػؿ لمرجػػؿ
طمبػا لمكلػد كزكاج آخػر يجتمػع « زكاج اإلستبضػاع » كزكاج آخػر ىػك.كليتو أك ابنتو فيصػدقيا ثػـ يتزكجيػا 

الػرىط دكف العشػيرة فيػدخمكف عمػى المػػرأة كميػـ يصػيبيا ، فػإذا حممػت ككضػػعت كمػرت ليػالي بعػد أف تضػػع 
كتمحقػػو . نػؾ يػػا فػػبلف حمميػا أرسػػمت إلػػييـ فتقػكؿ ليػػـ قػػد عػػرفتيـ الػذم كػػاف مػػف أمػرىـ ، كقػػد كلػػدت فيػػك اب

يجتمػػع النػػاس الكثيػػر فيػػدخمكف عمػػى المػػرأة فػػبل تمتنػػع " كزاج رابػػع. بمػػف تشػػأ كال يسػػتطيع الرجػػؿ أف يمتنػػع 
إلى جانب زكاج الشغار الذم يتـ باالتفاؽ بيف الطرفيف ، كأف يقكؿ لو أزكجؾ ابنتي عمى  (.1)."كىف البغايا

أنيػػػـ كػػػانكا يعػػػددكف بػػػيف الزكجػػػات مػػػف غيػػػر حػػػد  كمػػػف المعػػػركؼ عػػػف أىػػػؿ الجاىميػػػة.أف تزكجنػػػي أختػػػؾ
 . كيجمعكف بيف األختيف ،كما كانكا يتزكجكف بزكجات آبائيـ إذا طمقكىف أك ماتكا عنيف

بغػػػض ( لمكرغػػػاف  شػػػيكعية جنسػػػية)إف صػػػح القػػػكؿ فػػػإف العصػػػر الجػػػاىمي عػػػرؼ فكضػػػى جنسػػػية         
النظر عف النكع األكؿ ، كما لـ يخمك مف نظاـ تعدد الزكجات بشقيو المذاف سكؼ نتطػرؽ ليمػا فػي أشػكاؿ 

 . الزكاج 
لما جاء اإلسبلـ حارب كؿ عادات الجاىمية،كلـ يبؽ سكل عمػى الػزكاج األحػادم بسػبب الفكضػى          

مػف أبػرز . الميػاديف  اؿ النػاس فػي مختمػؼفحػاكؿ تنظػيـ شػؤكف كأحػك . ك الجيؿ المذاف كانػا سػائداف آنػذاؾ 
،اآليػة  «جعمنػاه ميثاقػا غميظػا» :نظـ األسػرة التػي بػالغ اإلسػبلـ فػي تنظيميػا أحكػاـ الػزكاج كرغػب  .41سػكرة الرـك

أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجػا  كمف آياتو»: فيو كحث الناس عميو مبينا ليـ فكائده العظيمة قاؿ ا تعالى
صػمى )أمػا فػي السػنة النبكيػة فقػد جعمػو الرسػكؿ . 21سكرة الرـك ، اآلية  «بينكـ مكدة كرحمة  لتسكنكا إلييا كجعؿ
كمػػا حػػث  .شػػريؼ حػػديث نبػػكم «مػػف رغػػب عػػف سػػنتي فمػػيس منػػي »: سػػنة مػػف سػػننو إذ يقػػكؿ( ا عميػػو كسػػمـ 

فميتػزكج ،فإنػو يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة »:الشباب كرغبيـ فيو ، قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ 
 .ركاه البخارم كمسمـ...""أغض لمبصر كأحصف لمفرج

عقد يفيد حؿ استمتاع كؿ مف العاقد باآلخر :"كفي الفقو اإلسبلمي يرل الفقياء أف الزكاج عبارة عف       
 فيك بذلؾ يدرؾ مدل رغبة األفراد في إشباع رغباتيـ الجنسية ،لذا . (2)عمى الكجو الشرعي

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 56ػ 55، ص ، ص  2000، دار الكفاء ، دكف ذكر بمد النشر ، سنة 2الرحيؽ المختـك ، ط : ػ صفى الرحماف المبار كفكرم 1
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كػػاف مػػف إحػػدل غاياتػػو حػػؿ االسػػتمتاع بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة فػػي اإلطػػار الشػػرعي ،كمػػا أنػػو جػػاء عمػػى أسػػاس 

معنػاه أف  (1)."بأنػو عقػد يػرد عمػى ممػؾ المنفعػة قصػدا: "...بياف حقيقتو ال غاية العقد فػي حػد ذاتػو إذ يقػكؿ
حيػث ال . تو عمى أساس ممػؾ المتػع المقصػكدةالعقد في حد ذاتو يفيد الممؾ،أم أف لمرجؿ حؽ التمتع بزكج
نما العقد يقكـ عمى ممؾ المتعة قصدا بعبارة أخرل إف الزكاج في اإلسبلـ ىك كسيمة . يتزكج لتحقيؽ غاية كا 

ك غاية في آف كاحد ،كسيمة ألنػو السػبيؿ األكحػد لتيػذيب الغريػزة الجنسػية لػدل البشػر ،كحفظيػا مػف الكقػكع 
نساف يصبكا ألف يشبع رغباتو ك ميكال تو الجنسػية ك العاطفيػة فػي إطػار شػرعي كغاية ألف كؿ إ.في الزلؿ 

لػػذا حػػارب اإلسػػبلـ قتػػؿ األكالد ككأد البنػػات .ك قػػانكني ،حتػػى تكػػكف ثمػػاره ذات شػػرعية ك مكانػػة اجتماعيػػة 
 . ،حـر التبني ك اإلدعاء، حـر الزنا ك الفسؽ كالقذؼ كبالغ كشدد في الحرص عمى أعراض المحصنات 

المبلحظ عمى التعريفيف السابقيف أنيمػا متقػاربيف فػي المعنػى،ألف القصػد مػف العقػد ىػك المتعػة  
ك كممة قصدا التي جاءت في التعريؼ الثاني سبقت ليخرج عقد البيع يرد عمى أمة ،فإنو يقيد ممؾ المتعة، 

اخػتبلؼ أجناسػيـ  كالقصد األسمى في الشرع اإلسبلمي كعند كؿ النػاس عمػى. لكنو ليس المقصكد المتعة 
ىك التناسؿ كحفظ النكع اإلنساني ، كأف يجد كؿ مف الطرفيف األمف الركحػي الػذم يؤلػؼ بينيمػا فتكػكف بػو 

 .  السابقة الذكر 41الراحة كبسط الحياة كشدائدىا كما جاء ذلؾ في سكرة الرـك اآلية
المػػذاف كانػػا منتشػػراف فػػي العصػػر فاإلسػػبلـ يقػػدس األسػػرة كالحيػػاة الزكجيػػة ، لػػذا حػػـر زكاج المتعػػة كالشػػغار 

الجػاىمي ،إلدراؾ اإلسػبلـ مػػدل نبػؿ العبلقػػة الزكجيػة كالمعػػاني السػامية التػي تحققيػػا فػي ظػػؿ شػرعيتيا بػػيف 
الرجؿ كالمرأة ،إلى جانب ترغيبو الدائـ في الزكاج كجعمو في مكاطف كثيرة فرضا كاجبا عمى كؿ راغػب فيػو 

 .      متمكف منو ماديا كمعنكيا
 

كالزكاج ىك القاعػدة التػي خبرىػا المجتمػع البشػرم قػديما كحػديثا، بػدائيا كػاف أك معاصػرا إنػو المبنػة          
كىك تزاكج منظـ بيف الرجاؿ ك النساء ، في حػيف تجمػع األسػرة بػيف الػزكاج . األكلى في تشييد بناء األسرة 

ك عميػػػو صػػػار مػػػف . خبلليػػػا  إلػػػى جانػػػب مجمكعػػػة مػػػف المككنػػػات كاألدكار المكتسػػػبة مػػػف.  )*(كاإلنجػػػاب 
إذا  . البػػدييي اعتبػػار الػػزكاج شػػرطا أكليػػا كأساسػػيا لقيػػاـ األسػػرة التػػي تكػػكف بػػدكرىا نتاجػػا لمتفاعػػؿ الزكاجػػي

 .العبلقة بينيما عبلقة متعدية فالزكاج يستمـز أسرة كاألسرة ال تقـك دكف زكاج
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 45نفس المرجع ، ص ػ 1
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 :  ػ نظػاـ الزكاج في الفػػكر االجتماعي 3
مػػا زالػػت الدراسػػات السكسػػيكلكجية لمػػزكاج كنظػػاـ اجتمػػاعي لػػـ تحػػظ بالتقػػدير أك االىتمػػاـ الػػذم   

تستحقو ، رغـ أنػو ظػاىرة عالميػة عامػة فػي كػؿ المجتمعػات اإلنسػانية ،إال أف دراسػة الػزكاج شػيدت تطػكرا 
،حيػث شػممت ىػذه الدراسػات محػاكالت ( ؽ 19)ريخ حتػى منتصػؼ القػرف التاسػع عشػركبيرا عمى مػدل التػا

أمػػا االىتمػػاـ .متعػػددة تمثمػػت فػػي مراحػػؿ الفكػػر العػػاطفي ثػػـ الخرافػػي أك التػػأممي المتمثػػؿ فػػي التػػراث الشػػعبي
عػػف  PAKHOFIN)بػاخكفيف) العممػي بدراسػات الػزكاج كأشػكالو كأنكاعػو قػد جػػاءت فػي دراسػات كػؿ مػف 

عػف نظػاـ الػزكاج كتطػكر أشػكالو  (H.L.MORGANEىنػرم لػكيس مكرجػاف )ألمكمي كدراسات النظاـ ا
ك نجػد .كغيرىـ مف العمماء في الدراسات األنثركبكلكجيػة (تايمكر )ك(سينر ىنرم ) ك( إدكارد كستر مارؾ)ك

فػػػػػي  (SMENERسػػػػػمنر) ك( L.WARDEلسػػػػػت كارد ) ك (O.COMTEأكجسػػػػػت ككنػػػػػت )كػػػػػؿ مػػػػػف 
 .التفكير االجتماعي لمزكاج

اإلتحػػاد التمقػػائي بػػيف :" يعتبػػر الػػزكاج اسػػتعدادا طبيعيػػا عامػػا كىػػك:  O . COMTEأكجسػػت ككنػػت * 
كمػػا يػػدعك إلػػى أنػػو  (1)."الجنسػػيف نتيجػػة لتفاعػػؿ الغريػػزة مػػع الميػػؿ الطبيعػػي المػػزكد بػػو الكػػائف االجتمػػاعي 

انيػة الػزكج كالزكجػة ،ألف ىػذا يتفػؽ مػع الػدكافع المػزكدة يجب أف يككف في شكمو ثنائيا ،أم قائما عمػى كحد
يضػيؼ .مف أنصار فكػرة كحدانيػة الػزكج كالزكجػة " ككنت"إذ يتبف أف . بيا الطبيعة البشرية حسب اعتقاده 

أنػػو يجػػب أف يػػكائـ الػػزكاج فػػي أشػػكالو كبناياتػػو التغيػػرات االجتماعيػػة كمػػف ثػػـ مظػػاىر التقػػدـ التػػي " ككنػػت"
حيػث يػرل بأنيػا . ت ،كما حدد كشرح األسس البيكلكجية لو كالعبلقة بيف الرجػؿ ك المػرأة تخطكىا المجتمعا

ليصؿ فػي األخيػر إلػى تقريػر الخضػكع الطبيعػي لممػرأة ،بيػد  (2)."تقكـ عؿ أسس اجتماعية ك سيككلكجية :"
ي العكاطػؼ أف ىذا الخضكع يشمؿ النكاحي األخبلقية كالعاطفية ،ألف النسػاء فػي نظػره أرقػى مػف الرجػاؿ فػ

كالمشاركات الكجدانيػة ،كلكػنيـ أقػؿ مػف الرجػاؿ ذكػاء كقػدرة عمػى التفكيػر ،ذلػؾ العتبػارات بيكلكجيػة بػالرغـ 
مف أنو قرر خضكع المرأة لمرجؿ إال أنو أشاد بفضميا في تدعيـ الحياة األسرية كتقكية الركابط االجتماعيػة 

ي صػكرة امػرأة جميمػة فػي سػف الثبلثػيف كتحمػؿ بػيف فصػكرىا فػ"،كما اعتبرىا كسيطا بيف اإلنسػانية كاألسػرة 
  (3). " ذراعييا طفبل
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يرل أنيا تتشابو مػع التػراث الشػعبي لممجتمػع الجزائػرم خاصػة " ككنت"إف المتمعف جيدا في أفكار         
فيما يتعمؽ بخضكع المرأة كأيضا في الدكر الذم تقكـ بو المرأة لمحفاظ عمى تماسؾ األسرة كترابطيا ،حيث 

ي نجػاح أك فشػؿ الػزكاج كاألسػرة نسمع مف جداتنا أيضا أنيػف يحممػف المسػؤكلية كاممػة عمػى عػاتؽ المػرأة فػ
إلى جانب الشؽ األخير مف أفكاره حيف اعتبر المػرأة   كسػيطا بػيف اإلنسػانية كاألسػرة نجػد ليػا مػا يؤكػدىا .

في ثقافتنا الشعبية،حيث نسمع أف المرأة ىي التي تكسع في حجـ األسرة مف خبلؿ انتقاليا لمعيش في بيت 
 . مد الزكجية بعد زكاجيا كألنيا ىي التي ت

 :  L .WARDEلستر كارد * 
اعتبرىػػا قػػكل اجتماعيػػة كبخاصػػة فػػي :" بدراسػػة المشػػاعر كاألحاسػػيس اإلنسػػانية حيػػث " كارد"اخػػتص       

لقػػد جػػاءت آراءه حػػكؿ الجػػنس البشػػرم الػػذم ىػػك اآلخػػر مػػزكد باسػػتعداد طبيعػػػي ( 1)." نظرتػػو عػػف الحػػب 
الحػػب : الػػذم يتشػػعب إلػػى فػػركع كثيػػرة منيػػا (  الحػػب الطبيعػػي)كأساسػػي لمبػػدأ أساسػػي ىػػك سػػر بقائػػو كىػػك 

العػػاطفي بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة ،الحػػب الزكاجػػي بػػيف الػػزكج كالزكجػػة ،الحػػب األبػػكم بػػيف األب كاألكالد كالحػػب 
 . الخ ...األمكمي بيف األـ كرضيعيا 

يعتبر الحب الركمانتيكي أكؿ خطكة في ظيكر نظاـ الزكاج بناء عمى كاقع الخبرة الميدانيػة                
إف ىناؾ كثير مف التحريمػات كالقيػكد البلمتناىيػة بصػدد مػا .في األنماط المجتمعية ذات الثقافات المتباينة 

قػػد " لسػػتر كارد "لكػػف فكػػرة .تقميديػػة فػػي المجتمعػػات المحافظػػة كال( الحػػب العػػاطفي )يسػػمى أك يطمػػؽ عميػػو 
تتفؽ مع الثقافات الغربية كبعض األنماط الحضرية في الكطف العربي ،بحيث تككمف ىناؾ فرص لمتكاصؿ 
العػػػاطفي الركمػػػانتيكي فػػػي حػػػدكد معينػػػة ، لكػػػف غالبػػػا مػػػا يصػػػطدـ بظػػػركؼ الكاقػػػع المجتمعػػػي مػػػف جميػػػع 

نفسػػية ،كمػػا أنػػو ينشػػأ بصػػكرة ال شػػعكرية ،غالبػػا مػػا ينتيػػي النػػكاحي االقتصػػادية ،االجتماعيػػة ، الثقافيػػة ك ال
نياية غير سعيدة إذ نادرا ما يصؿ إلى الزكاج كمرد ذلؾ في الكطف العربي ،أف الرجؿ الشرقي ميما كانت 
ثقافتو كمستكاه العممي كدرجة تحضره ػ في أغمب األحكاؿ ػ ينظر إلى المرأة نظرة بيكلكجية أكثر منيا نظػرة 

كمػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ مػػػا ىػػػك مسػػػجؿ فػػػي تاريخنػػػا مػػػف خػػػبلؿ القصػػػص الغراميػػػة التػػػي تتحػػػدث عػػػف  .اجتماعيػػػة 
 ( .  مجنكف ليمى ،عنترة كعبمة كفي الجزائر نجد قصة حيزيو الشييرة في التراث الشعبي )
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 :  SMENERػػػػمػنر سػػ* 
الطبيعػػة زكدت الرجػػاؿ :" فػػي أف" لسػػتر كارد"ك" ككنػػت"بصػػدد آرائػػو عػػف الػػزكاج نجػػده يتفػػؽ مػػع          

 (1)."الطبيعيػػة إلػػى الػػزكاج  *كالنسػػاء بجاذبيػػة كانػػت سػػببا فػػي دكاـ الجػػنس البشػػرم ،قػػد أدت ىػػذه الجاذبيػػة
فالنػػاس يتزكجػػكف بسػػبب الغريػػزة كالجاذبيػػة التػػي زكدا بيػػا مػػف خػػبلؿ  الطبيعػػة البشػػرية ،كيضػػيؼ أف ىػػذا 

فحسػػب ،بػػؿ زيػػادة عمػػى ذلػػؾ فإنػػو مظيػػر ( الجاذبيػػة)الػػزكاج لػػـ يكػػف نتيجػػة طبيعيػػة ليػػذه العاطفػػة الجنسػػية 
رتبػػاط بػػيف رجػػؿ كامػػرأة كمػػا يفيػػـ منػػو اال." لمتعػػاكف كاإلبقػػاء عمػػى كجػػكد الػػذات كحفػػظ الكيػػاف االجتمػػاعي 

لمتعاكف عمى تحقيؽ الضركريات المعيشػية كلغػرض إنجػاب األطفػاؿ فػي نطػاؽ اإلطػار االجتمػاعي ،طالمػا 
كػػػاف ارتباطيمػػػا قائمػػػا كمسػػػتمرا، كقػػػد رسػػػمت لػػػو المجتمعػػػات قيػػػكدا قػػػد تكػػػكف كفقػػػا لمظػػػركؼ االجتماعيػػػة 

(2)."كاستجابة لمصالح المشتركيف
 

ألخيػػػػر أنػػػو جػػػػاء شػػػػامبل مممػػػا بكػػػػؿ أبعػػػػاد معنػػػى الػػػػزكاج مػػػػف المبلحػػػظ عمػػػػى ىػػػذا التعريػػػػؼ ا 
الركمانسػػية إلػػى الكاقعيػػة ، بمعنػػى أنػػو قػػد أعطػػى لممفيػػـك بعػػدا ركمانسػػيا حػػيف اعتبػػر الحػػب الركمػػانتيكي 
شرطا لمزكاج مف ناحية  كبعدا كاقعيا حيف أشار إلى الرابطة المقدسة كما تحتكيو مػف حقػكؽ ككاجبػات كمػا 

كبنػاء عمػى مػا سػبؽ يمكننػا . مادية كفؽ قكانيف كأعراؼ كؿ مجتمع مف ناحيػة أخػرلتتطمبو مف ضركريات 
أف نأخػػذ بيػػذا المعنػػى ك إسػػقاطو عمػػى معنػػى نظػػاـ الػػزكاج فػػي المجتمػػع الجزائػػرم نظػػرا لؤلسػػباب السػػابقة 

 .  الذكر 
  كستر مارؾ WESTER MARK  : 

إف أصؿ الزكاج تطكر عبر عادة بدائية يعيش بمقتضاىا رجؿ كامرأة أك عدة نساء معا ،فتنشػأ "         
بينيـ عبلقات جنسية ثـ يمتزمكف بتربية ما ينجبكف ،كيككف الرجؿ في ىػذه الحالػة ىػك الحػامي أك العائػؿ 

ايػة تطػكر التػاريخ ،حيػث عػف كجػكد شػيكعية جنسػية فػي بد" مكرجػاف"فيذا الرأم يرفض فكرة ( 3)."ألسرتو 
دلؿ عمى كجكده فػي المجتمعػات البدائيػة حػيف أكػد عمػى كجػكد النظػاـ األحػادم فػي تمػؾ المجتمعػات مػف 

إذ أف النػػكع األكؿ يػػزامف كجػػكده كجػػكد اإلنسػػاف األكؿ ، . ناحيػػة ،كنظػػاـ تعػػدد الزكجػػات مػػف ناحيػػة أخػػرل
  . ليذا اعتبره أقدـ أنظمة الزكاج عبر التاريخ 
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 " ككنت"تقابميا الغريزة عند " سمنر"الجاذبية التي تكمـ عنيا *
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II  / أشكاؿ كأنكاع نػظاـ الػزكاج: 
 :  ػ أشػكاؿ مػجاؿ االختيار لمػزكاج  1    

 : تعػريؼ االختيار لمػزكاج   أ ػ      
مف المرجح أف الزكاج نشأ فطريا ،كالذم يعزز ىذا الرأم أنو حتى في العصػكر البدائيػة األكلػى            

البػد أف الرجػؿ كالمػرأة أك عػدة نسػاء كػانكا يعيشػكف معػا لممارسػة الغريػزة الجنسػية كتربيػة النسػؿ النػاتج عػف 
حيػث كػاف ىػذا .تو كتربيػة األطفػاؿ كما كاف عمى الرجؿ أف يحمي كيعيؿ أسرتو ،كعمى المرأة مسػاعد.ذلؾ 

 Socialيحدث طبيعيا ثـ أصبح يحػدث فيمػا بعػد حسػب شػركط معينػة تحكلػت أخيػرا إلػى نظػاـ اجتمػاعي 

Institution  . كمف ىنا تعددت مجاالتو  . 
إف المقصػػكد بمجػػاؿ االختيػػار فػػي الػػزكاج ىػػك المجػػاؿ البلئػػؽ أك المناسػػب لبلختيػػار لمػػزكاج الػػذم          
كذلؾ مف ناحية القيد العددم فيمكف أف يككف مجاؿ االختيار .ى الفرد أف يختار زكجتو في إطاره يجب عم

لمزكاج كاسعا ،يسمح فيو لمفرد بأكثر مف امػرأة أك العكػس ،كمػا يضػيؽ ىػذا المجػاؿ بحيػث ال يسػمح لمرجػؿ 
 .   كال يسمح لممرأة إال بشريؾ كاحد فقط. إال بشريكة كاحدة فقط 
الشائعة كالمؤدية إلى تضييؽ مجاؿ االختيار في الزكاج تمؾ الخاصة بتحريـ الزنا  كمف التحريمات

بالمحاـر ،فيناؾ ميؿ عاـ كعالمي إلى تحريـ زكاج األـ باالبف كاألب باالبنػة كالشػقيؽ بالشػقيقة ػ بػؿ كضػع 
بػأف .ثر حػدكد المعاشػرة بيػنيـ عمػى اإلطػبلؽ ػ ىنػاؾ مػف المجتمعػات مػف تضػيؽ نطػاؽ االختيػار أكثػر فػأك

تمد ىذا التحريـ ليشمؿ كؿ مف تربطو بالشخص المقبؿ عمى الزكاج رابطة قرابة ،حتى كلك كانت جد بعيدة 
بعض األسترالييف يحرمكف زكاج الشخص مف فتاة تحمؿ اسـ عشيرتو نفسيا ،حتى كلك كانا يعيشاف :"فمثبل

  (1)بعيدا عف بعضيما البعض
ي ىك الشخص الغريب الذم ال تربطػو أيػة صػمة بالشػخص المقبػؿ فمف كجية النظر ىذه يعد الشريؾ المثال

كىناؾ نكع آخر مف التحريـ أك المنع يتصؿ باالختيار لمزكاج نجده أيضا في كؿ المجتمعات .عمى الزكاج 
 .  ببل استثناء ىك مضاد لمتحريـ األكؿ ،لكنو يؤدم كذلؾ إلى تضييؽ مجاؿ االختيار لمزكاج 

عدـ الثقة بأفراد مف أجناس أخرل أك مف خمفيات ثقافيػة مغػايرة أك عقائػد متباينػة  فالناس يميمكف إلى      
كعميو إذا فإف مجاؿ االختيار لمزكاج قد يككف ضيقا محدكدا كما قد يككف كاسعا .،فيمنعكف الزكاج بالغرباء 

تػي تحػدد كمػف األشػكاؿ األساسػية لمػزكاج ال.كقد تككف حدكده ضعيفة كمػا قػد تكػكف كاضػحة قكيػة.فضفاضا
 :مجاؿ االختيار مف حيث العدد مايمي
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 :  أشػكاؿ االختيار لمػػػػػزكاجب ػ 
تختمؼ أشكاؿ الزكاج بػاختبلؼ األمػـ كطبائعيػا كاألزمنػة التػي مػرت بيػا كاألمكنػة التػي عاشػت عمػى       

أرضيا ،كىناؾ شبو إجماع بيف الدارسيف في عمـ االجتماع كاألنثركبكلكجيا عمى أف تاريخ الزكاج اإلنساني 
تعػدد الػزكاج ،تعػدد   Polygamy،تعػدد الزكجػات  Monogamyالكحدانيػة:) قد طرح أشكاال أساسية ىػي

كعميػػو يتحػػدد النسػػؽ األسػػرم فقػػد تكػػكف ( Groups Mariage،كالػػزكاج الجمػػاعي Polyandryاألزكاج 
 . األسرة أبكية أك أسرة أمكمية 

  :Monogamyكحػػػػدانية الزكاج  ػ 1

 إف ىػػذا:" يعتبػر مػػف األشػػكاؿ المفضػػمة فػػي كثيػػر مػػف المجتمعػػات بسػػب األسػػاس الػػذم يقػػـك عميػػو         
النػػكع مػػف النظػػاـ يقػػـك عمػػى أسػػاس أف الرجػػؿ ال يتػػزكج إال امػػرأة كاحػػدة ،كال يحػػؽ لممػػرأة إال أف تكػػكف فػػي 

ىذا ما جعؿ النظرية البيكلكجية تراه أحدث النظـ الزكاجية كىك نياية الخط التطكرم ( 1)."عصمة رجؿ كاحد
األسػرية األساسػية ك )ظـ االجتماعيػة لنظـ الزكاج في العػالـ ،ألنيػا تنطمػؽ مػف المسػممة التػي تقػكؿ بػأف الػن

األكركبية ىي أرقى أشكاؿ النظـ ،حيػث كجػدت أف الكثيػر مػف المجتمعػات البدائيػة تطبقػو ...( االقتصادية 
سػابقا " كستر مارؾ"مثؿ القبائؿ الطكطمية ك القبائؿ القديمة عند قدماء اليكناف ك الركماف ،كما أكده العالـ 

 .   يانات أيضا كدعت إليو المسيحية ككؿ الد

بػػؿ إف ىنػاؾ مجتمعػػات تػػرفض كػػؿ أشػػكاؿ :"...كمػا أف ىػػذا الشػػكؿ منتشػػر عمػى أكسػػع نطػػاؽ عالميػػا      
إال أف ىػػذا ال يعنػػي أف الػػزكاج البػػد أف يحػػدث مػػرة كاحػػدة فػػي العمر،بػػؿ يمكػػف ( 2)."الػػزكاج عػػدا الكحدانيػػة

 . إعادتو مرات أخرل في حالة الطبلؽ أك كفاة أحد الطرفيف 
 :  Polygamyتعدد الزكاج  ػ 2

الػػػػزكاج الخػػػػارجي  ك Endogamyالػػػػزكاج الػػػػداخمي:يحتػػػػكم ىػػػػذا الشػػػػكؿ عمػػػػى نػػػػكعيف مػػػػف الػػػػزكاج ىمػػػػا  
Exogamy. يتطمػػب مػػف :" كيقصػػد بػػالزكاج الػػداخمي الػػزكاج مػػف داخػػؿ القبيمػػة أك البمػػدة أك العشػػيرة كيعنػػي

ك بمعنػى أدؽ يعنػي زكاج األقػارب ،فيػو يختػار أ( 3)  ."الفرد أف يتزكج مف داخؿ القبيمة كيعتبر عضكا منيػا 
فػبل يتػزكج مػف ...الفرد قرينتو مف جماعتو النسبية ،كبالكقت ذاتو ال تقبؿ مف ال ينتمػي إلييػا نسػبا أك عرقػا 

ال تريد أف تزكج شبابيا مف قرينة خارجية أك أف تتزكج صباياىا مف قػريف ."... صباياىا ألنو غريب عنيا 
  (4)." خارجي غريب عنيا

أمػػا أىػػـ خصائصػػو العامػػة الحفػػاظ عمػػى تجػػانس الجماعة،لػػذا كػػاف ينتشػػر بكثػػرة فػػي المجتمعػػات           
 اإلنسانية كخاصة العربية بما فييا األسرة الجزائرية ، حيث يعد الخركج عنو خركجا عف النظاـ العاـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  164،ص  1981، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،دكف ذكر بمد النشر، سنة 1الديف كالبناء العائمي، الطبعة :ػ نبيؿ تكفيؽ السمالكطي  1
 . 196، ص  1998دراسات بيئية كأسرية ، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ، سنة:ػ السيد عبد العاطي السيد كآخركف  2
 .  54بؽ ذكره ، ص مرجع س: ػ السيد رمضاف  3
  60مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ معيف خميؿ  4



139 

 

ضؼ إلى ذلؾ يقكـ عمى مبدأ أساسي كىك إذا تكفي الزكج كجب عمى . لمقبيمة أك األسرة الكبيرة أم انحرافا
أخيػػو أف يتػػزكج أرممتػػو ػ فػػي الجاىميػػة كاألسػػر العربيػػة التقميديػػة بصػػفة عامةػػػ ألجػػؿ أف يتػػكلى مسػػؤكليتيا 

الػػزكاج الخػػارجي ىػػذا عمػػى خػػبلؼ . فاليػػا لممحافظػػة عمػػى ممتمكاتيػػا كػػي ال تػػذىب إلػػى الغربػػاء كرعايػػة أط
Exogamy  كاحػػد ،ألنيػػـ " طػػكطـ "الػػذم ال يجػػكز حدكثػػو بػػيف أعضػػاء القبيمػػة أك العشػػيرة ،النتمػػائيـ إلػػى

مكعة معينة مف بالتالي فقكاعد الزكاج الخارجي تمنع الفرد مف الزكاج مف مج.يعتبركف إخكة فيحـر زكاجيـ 
حيػث .الػخ ...فتحـر الزكاج مف األـ ك ابنيا ك الكالد بابنتػو ك األخ بأختػو . األفراد التي تعتبره منتميا إلييا 

تعد ىذه القاعػدة األخيػرة قاعػدة عالميػة تعمػؿ بيػا معظػـ مجتمعػات العالـ،فالصػينيكف مػثبل يحرمػكف الػزكاج 
         . العائمة  فيما بيف جميع األشخاص الذيف يحممكف نفس لقب

  Polygamy :تعدد الزكجػات  ػ 3
إف ىذا الشكؿ مف أكثر األنكاع انتشارا بعد الزكاج األحادم ،كىك يشير إلى زكاج رجؿ كاحد مف عدة      

مف الثقافات المػائتيف ك الخمسػيف  %80مكجكد في"فقد حدده بأنو "G. Murdokجكرج ميردكؾ "نساء ،أما
 : أيضا ينتشر ىذا الشكؿ في المجتمعات اآلتية ( 1)." التي درسيا مقارنة عمى مستكل العالـ كمو( 250)

المجتمعػػػات التػػػي يعتمػػػد أعضػػػاء األسػػػرة فييػػػا بعضػػػيـ عمػػػى بعػػػض فػػػي المناشػػػط االقتصػػػادية ك *        
 . األعماؿ الحرفية ك المينية 

ػػػ : المجتمعػػات الريفيػػة التػػي تتخػػذ مػػف الزراعػػة مصػػدرا اقتصػػاديا لمعيشػػتيا نظػػرا لؤلسػػباب التاليػػة *       
 .لحاجتيا لؤليدم العاممة في الحقؿ الزراعي 

 . ػ لحاجتيا لمقكة الجسمانية في عضبلت الرجؿ أكثر مف المرأة 
زاء ىػػػذه اإلعتبػػػارا ت كاالمتيػػػازات التػػػي . ػػػػ امػػػتبلؾ الرجػػػؿ النفػػػكذ ك االعتبػػػار االجتمػػػاعي العػػػالي         كا 

 يمتمكيا الرجؿ في ىذه المجتمعات يتزكج أكثر مف زكجة كاحدة في كقت كاحد  
فػػي جػػزر سػػمماف يتػػزكج الرجػػؿ المقتػػدر ماليػػا ك اجتماعيػػا فييػػا أكثػػر مػػف "Siwaiسػػايكام "مػػثبل فػػي قبائػػؿ "

يممػػؾ حجػػـ أسػػرة كبيػػر يسػػاعده فػػي إنجػػاز لكػػف ىػػذا ال يتحقػػؽ إال إذا كػػاف ...زكجػػة كاحػػدة فػػي كقػػت كاحػػد 
مطالبػػو االقتصػػادية ك االجتماعيػػة ،أم أنػػو إذا طمػػح فػػي امػػتبلؾ اعتبػػارا اجتماعيػػا عاليػػا كثػػركة اقتصػػادية 

إذا يتكقػػؼ تعػػدد الزكجػػات عمػػى مقػػدرة ( 2) ."كبيػػرة عميػػو أف يتػػزكج أكثػػر مػػف زكجػػة كاحػػدة فػػي كقػػت كاحػػد 
الرجػػؿ االقتصػػادية بالدرجػػة األكلػػى لكػػي يػػتمكف مػػف اإلنفػػاؽ كالعػػدؿ بػػيف الزكجػػات كمػػا جػػاء فػػي الشػػريعة 

 . اإلسبلمية كالعتبارات أخرل تختمؼ حسب الحاالت المكجكدة في أم مجتمع 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  52مرجع سبؽ ذكره ، ص : لي ػ سناء الخك  1
 . 61مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ معيف خميؿ  2
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 : فتميز بيف شكميف مف تعدد الزكجات ىما ( 1)" عمياء شكرم "أما          
كنجػد أف الشػريعة اإلسػبلمية قػد حػددت العػدد . أم االقتراف بأكثر مف كاحدة في نفس الكقت :المتزامف ػ  1

 ألربع زكجات التي يمكف لمزكج أف يجمع بينيف في آف المسمكح بو في حدكد ا
 . مف قانكف األحكاؿ الشخصية في الجزائر 08كالذم نصت عميو المادة رقـ .آف كاحد 

أم أف يمجػػأ الرجػؿ إلػػى االقتػػراف بزكجػة أخػػرل بعػد انتيػػاء عبلقتػػو الزكجيػة بزكجتػػو السػػابقة  :المتتػػػابع ػ  2
إف ىذا الشكؿ مف الزكاج يػؤدم كظػائؼ اجتماعيػة جميمػة فػي المجتمعػات  .،سكاء بسبب الكفاة أك الطبلؽ 

كمػا يػدؿ مػف ناحيػة أخػرل عمػى المكانػة .التي يقؿ فييا عدد الرجاؿ عف عدد النساء بسبب الحرب كغيرىػا 
أمػػا اتخػػاذ الرجػػؿ ألكثػػر مػػف زكجػػة يعػػكد إلػػى ظػػركؼ كدكافػػع عديػػدة منيػػا إظيػػار .العاليػػة كالتميػػز ك الثػػراء 

العاليػػة ك الييبػػة ،كمػػا تكجػػد فػػي بعػػض الحػػاالت الحاجػػة ة الرغبػػة فػػي اإلنجػػاب ك خاصػػة إنجػػاب  المكانػػة
اٌل َتْقِسػُطكا ِفػي الَيتَػاَمى ،فػانكحكا ﴿ : كقد أباح اإلسبلـ ىذا النكع في حدكد قاؿ تعالى .الذككر  َّ ـْ َأ ْف ِخْفُت َكاِ 

ـْ ِمَف الٌنَساِء َمْثَنى َكُثبَلَث َكُرَباعَ  َكاِحَدةٌ  َما َطاَب َلُك َّ ـْ َأاٌل َتْعِدُلكا َؼ  * ﴾.،َفِإْف ِخْفُت
يرل الباحثكف أك الكثير منيـ أف تعدد الزكجات يتسع نطاقو حتمػا كيكثػر عػدد الشػعكب اآلخػذة    

كعمػى العكػس مػف ذلػؾ نجػد اليػـك أف  القػكانيف تشػدد عمػى .بو كممػا تقػدمت المدينػة كاتسػع نطػاؽ الحضػارة 
ضػمف  08نا ما حدث في الجزائر أثناء تعديؿ قانكف األسرة حيػث كانػت المػادة كخير شاىد ى,نظاـ التعدد 

ف كاف التعديؿ الذم حدث لـ يغير شيا في ىذه المػادة  أمػا القػانكف . مطالب الجمعيات النسكية بإلغائيا ،كا 
 . التكنسي فيك يمنع تعدد الزكجات كباألخص التزامف منو 

 :  Polyandry تعدد األزكاج ػ 4
إف ىػػذا الشػػكؿ يعتبػػر نػػادر الحػػدكث كمحػػدكد االنتشػػار ، كيكػػكف الػػزكاج فػػي معظػػـ الحػػاالت مػػف         

فػػي  "TODAالتػػكدا "مػػف المعػػركؼ فػػي قبائػػؿ . األشػػقاء ،فيػػـ إخػػكة فػػي البدايػػة كينتمػػكف إلػػى نفػػس الجيػػؿ 
  (2)" عندما تتزكج امرأة مف رجؿ فإنيا تصبح زكجة إلخكتو في نفس الكقت:"اليند

كما نجد ( .تحفة أنثركجرافية)اسـ " ميردكؾ"معناه زكاج امرأة كاحدة مف عدة رجاؿ ،ىذا الشكؿ أطمؽ عميو 
 : تميز بيف نكعيف ضمف ىذا الشكؿ ىما" عمياء شكرم "أيضا 

 كىك مطابؽ لما جاء في النكع المتزامف الخاص بتعدد الزكجات: تعدد األزكاج المتزامف  ػ1
بأنو كاسع االنتشار في الماضي ك الحاضر ،معناه أف تتزكج المرأة بعػد كفػاة " : ابع ػ تعدد األزكاج المتت 2

كيقابمػػو مػػا يسػػمى بػػالزكاج ( Le Viruteالميفراتػػي   )زكجيػػا مػػف أخيػػو أك ابػػف عمػػو كيسػػمى ىػػذا بػػالزكاج
 كالمرأة في ىذا . أم يتزكج الزكج بعد كفاة زكجتو مف أختيا ( Sororatالسكركراتي )
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  154مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عمياء شكرم  1
 .  03سكرة النساء ، اآلية * 
 .  42نفس المرجع، ص: ػ عمياء شكرم  2
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الشكؿ ال تجمع في حياتيا الزكجية بيف أكثر مف رجؿ كاحد فقط ، بؿ تقترف بعدة أزكاج الكاحد بعد اآلخػر 
في الكاقع يرجع ىذا النظاـ إلى ظركؼ الفقػر التػي كانػت تجعػؿ مػف الصػعكبة بمػا كػاف عمػى أف يجػد  (1)".

أما عف المجتمعات التي مازالت تأخػذ بػو فيػي التػي يكثػر فييػا ممارسػة . كؿ أخ زكجة لو كيتزكجيا بمفرده
 . قتؿ األطفاؿ مف اإلناث حتى ال يزيد عدد النساء

 :   Mariage Groupsالزكاج الجماعي  ػ 5
يعتقد أف ىذا الشكؿ مف الزكاج كاف سائدا فػي المجتمعػات البدائيػة فػي العصػكر القديمػة إال أف            

زكاج محدد مف الذككر مف عدد مساكم ليـ :"كىك يعني. ىذا الرأم لـ يتأكد بصكرة عممية دقيقة حتى اآلف
يػػبح لؤلخػػكة أف يتزكجػػكا عػػدد مػػف :" بحيػػث ،الػػزكاج األخكممػػف أىػػـ مظػػاىره مػػا يسػػمكنو  (2). "مػػف النسػػاء

 .الػزكاج التعػددم ك األشػكاؿ الثبلثػة األخيػرة يطمػؽ عمييػا اسػـ  (3)."النساء عمى أف يككف حقا مشػاعا ليػـ 
 ".                      عمياء شكرم"كفي األخير نمخص كؿ ما تقدـ في مخطط يكضح أشكاؿ الزكاج ،كذلؾ حسب 

 

         
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 (4)أشػػػػػػكاؿ الػػػزكاج                        

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .                                        71نفس المرجع ، ص : ػ عمياء شكرم  1 
 .  69مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ سناء الخكلي  2 
 .                                           89ػ نفس المرجع ، ص  3
 .  153ع سبؽ ذكره ، ص مرج: ػ عمياء شكرم  4

 

 الزكاج    

 أحادي ذؼذدي

 يطهك َسثً ذؼذد انسٔخاخ ذؼذد األزٔاج

 فً َفس انٕلد

 يرراتغ (يرسايٍ)

فً َفس 

 انٕلد

 (يرسايٍ)
 يرراتغ

 ذحرٌى انطالق

 ذحرٌى زٔاج األرايم

 حرق األرايم
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 : ػ أنػكاع أسػمكب االختيار لمػزكاج  2
  :تػعػريػؼ أسمكب االختيار لمزكاج أ ػ        

يقصد بػو األسػمكب المفضػؿ لبلختيػار فػي كػؿ مجتمػع مػف حيػث مػدل تػدخؿ أشػخاص آخػريف             
كلكؿ مجتمع ببل استثناء قكاعد تنظـ .مف غير المذيف يعنييـ األمر في عممية االختيار لمزكاج كالترتيب لو 

ختيػػػار الشػػػريؾ،أما فػػػي عمميػػػة ا( المقػػػببلف عمػػػى الػػػزكاج )تػػػدخؿ أنػػػاس آخػػػريف عػػػف المػػػذيف يعنييمػػػا األمػػػر 
 .  التدخؿ يككف نسبي أك كمي 

لذا قد عرؼ نظاـ الزكاج ثبلث أنكاع متداخمة فيما بينيا ،جاءت بنػاء عمػى أسػمكب االختيػار  
األسػػمكب ( األسػػمكب الكالػػدم )لمػػزكاج ،كبمقػػدار تػػدخؿ اآلخػػريف فػػي ىػػذه العمميػػة ،فكػػاف األسػػمكب المرتػػب 

 (. األسمكب الكالدم ػ الحر)و حر كاألسمكب الشب( األسمكب الفردم)الحر 
  :أنػػػػكاع أسػمكب االختيار لمزكاج ب ػ  

كيسمى مرتبا " .األسمكب الكالدم أك التقميدم: " لو عدة تسميات يعرؼ بيا منيا: االختيار الػمرتػبػ  1
عندما يككف االختيار مف اختصاص الكالديف أك األقارب ،كغالبا ما يككف الشخص المتدخؿ ىك رأس 
األسرة ػ كذلؾ بالنسبة لكؿ مف الشريكيف المنتظريف ػ كعادة ما يككف األب أك األـ ،كما يمكف أف يككف 

 . الجد ،العـ أك الخاؿ :شخص آخر معترؼ بو مثؿ 
إف ىذا النكع مف األساليب في عممية االختيػار نجػده منتشػر بكثػرة فػي المجتمعػات العربيػة إلػى كقػت       

تنظػر إليػػو األسػػرة العربيػة عمكمػػا عمػػى أنػو مسػػألة جماعيػػة عائميػة مػػف اختصاصػػيا  لػيس ببعيػػد ،إذ ال تػػزاؿ
ىذا النكع ال يعطي لممقبميف عمػى الػزكاج فرصػة التػدخؿ فػي المكضػكع ،كمػا .لكحدىا ،كليست مسألة فردية 

ال بعػػد الشػػاب كالشػػابة ال يقػػدماف عمػػى الػػزكاج إّ."... يحتمػػؿ أف يككنػػا ال يعرفػػاف بعضػػيما إال ليمػػة الزفػػاؼ 
... مكافقػػػة كالػػػدييما الصػػػريحة، كفػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف يضػػػحكف بحبيمػػػا أك اختيارىمػػػا إرضػػػاء لكالػػػدييما 

كاألخػذ برأييمػا كخاصػة قبػؿ الػزكاج يعتبػر مػف المسػائؿ الحيكيػة كىػذه السػمات المميػزة لؤلسػرة التػي ال تػػزاؿ 
مع سػمات األسػرة الجزائريػة عمكمػا ،نظػرا  إف ىذه السمات نجدىا تتشابو( 1). "تحكميا تقاليد ثقافية مختمفة 

التي تعتبرىما مف األسس اليامة . لتشابو التربية كالتنشئة االجتماعية المتقاربة كالكسط االجتماعي المماثؿ 
فػػي عمميػػة االختيػػار لمػػزكاج ،كػػكف المجتمػػع الجزائػػرم ال يػػزاؿ يحػػافظ عمػػى تقاليػػده كعاداتػػو ػ نسػػبيا ػ رغػػـ 

حكؿ الذم يحدث في العالـ اليـك ،فقد ال يستطيع االستمرار عمػى المحافظػة كمقاكمػة التغيير كالتطكر ك الت
 .  ىذا التغيير 
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كفيػػػو يختػػػار .كالشخصػػػي التمقػػػائي ،الػػػذاتي : يعػػػرؼ أيضػػػا بتسػػػميات عديػػػدة منيػػػا : االختيػػػار الػػػػحر ػ  2
الشػػخص الػػذم يعنيػػو األمػػر الشػػريؾ المناسػػب لمػػزكاج دكنمػػا تػػدخؿ مػػف أحػػد ،كفػػي ىػػذا النسػػؽ يكػػكف تػػدخؿ 

يكجػد فػي المجتمعػات الصػناعية كبعػض المػدف الحضػرية .الكالديف أقؿ تػأثيرا عمػى عمميػة االختيػار لمػزكاج 
أخػػرل فإنػػو يعنػػي الشػػخص يختػػار شػػريكو مػػف ناحيػػة . ،فيمػػا يقػػؿ فػػي المجتمعػػات الريفيػػة العربيػػة خاصػػة 

بمفػػرده بغػػض النظػػر عػػف رغبػػات الكالػػديف أك األقػػارب كحتػػى الجماعػػة القرابيػػة ،ألنػػو يقػػـك عمػػى أف الػػزكاج 
مسألة شخصية أنتجتيا لو الحضارة المدنية ،إلى جانب العزلػة الفرديػة كالعبلقػات االجتماعيػة الثانكيػة التػي 

مػػف أىػػـ شػػركطو تػػكفر عنصػػر ,ساسػػية ،التػػي باتػػت ميػػزة أىػػؿ المدينػػة حمػػت محػػؿ العبلقػػات االجتماعيػػة األ
إف مفيكـ االختيار الحر يعني . " الحب الركمانتيكي قبؿ الزكاج بسبب االحتكاؾ كاالختبلط بيف الجنسيف 
  (1)."عند الطبقات الدنيا عدـ كجكد عنصر القصر أك اإلكراه عمى الزكاج 

يف ،إال أنػػو كجػػدت تركيبػػة تكفيقيػػة تجمػػع بػػيف ىػػذيف النػػكعيف تعمػػؿ نظػػرا لتنػػاقض النػػكعيف السػػابق        
ألجؿ إرضاء كؿ أطراؼ المنظكمة األسرية مف جية نك حتػى تسػتطيع امتصػاص الصػراع الػذم قػد ينشػب 

 : كىي ,بيف الجيميف مف جية أخرل 
لمػزكاج كفػي فيػو يمكػف أف يرتػب الكالػديف  :   Arrange Free Choice االختيػار الػمرتػػب ػ الػػحرػ  3

نفس الكقت يعطياف البنيما أك إبنتيما حؽ اإلبػداء برأييمػا ،كمػا أنػو مػف الممكػف أف يقػـك الشػاب ػ الشػابة ػ 
كمػع ذلػؾ يميػؿ معظػـ أفػراد الطبقػة العميػا ." ...باالختيار الحر كيمنح الكالػديف حػؽ إبػداء الػرأم ك المشػكرة 

اسػـ العائمػة ،األصػؿ العريػػؽ :ـ اعتبػارات كثيػػرة مثػؿ إلػى أخػذ رأم كالػدييـ عنػد الػػزكاج كاضػعيف فػي أذىػاني
 ( 2)."كالمستكل االقتصادم المرتفع الذم يسيـ اآلباء في الكصكؿ إليو 

ىػػذا النػػكع معمػػكؿ بػػو فػػي أغمػػب المجتمعػػات العربيػػة سػػكاء فػػي المدينػػة أك فػػي الريػػؼ كلكػػف بنسػػب       
الػػزكاج أحػػد مؤشػػرات مبلمػػح التغييػػر الػػذم  متفاكتػػة ،كمػػا يبػػدك ظيػػكر ىػػذا النػػكع مػػف االختيػػار فػػي عمميػػة

. حيث يستطيع التغيير أف يذىب بعيػدا عػف تكقعػات األفػراد . يجتاح العالـ ،متخطيا كؿ الحدكد الجغرافية 
 . الذم سكؼ نحاكؿ الكشؼ عنو مف خبلؿ ىذه الدراسة 

الطبقات الدنيا تخميصيـ مػف ك المبلحظ عمى النكعيف الثاني كالثالث، أف النكع الثاني يرل فيو أبناء       
أسػاليب اإلكػراه التػي كانػت ػ ال تػزاؿ ػ تمػارس عمػى المقبمػيف عمػى الػزكاج فػي ىػذه الطبقػات كلكػف بػػتحفظ 

أمػػػػا النػػػػكع الثالػػػػث فيػػػػك محكػػػػـك بمقكمػػػػات النمػػػػكذج .شػػػػديد جدا،ألنػػػػو يبقػػػػى مجػػػػرد رأم يخػػػػص أصػػػػحابو 
ؽ أم نػػكع مػػف األنػػكاع بػػأم طبقػػة مػػف الطبقػػات يبقػػى أننػػا ال يمكننػػا أف نمحػػ.االجتمػػاعي ك الثقػػافي لؤلسػػرة 

 .االجتماعية ألم مجتمع ،فقد نجد األنكاع الثبلثة معا في أسرة كاحدة أك في طبقة كاحدة
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III/  إف الفػػرد حينمػػا يقػػدـ عمػػى الػػزكاج فأنػػو ال يػػذىب بعيػػدا،بؿ  :نػظػريػػػات االختيػػار لػمػػػزكاج
ألف النػاس عػادة ال يقعػكف إال فػي حػب .يبحث حكلو بيف أقاربو أك جيرانو أك زمبلئو في الدراسة أك العمؿ 

تدكر بػيف ": "...كلي سناء الخ"حسب " المعبة"لذا تخضع عممية االختيار الزكاجي لنكع مف .  مف يقابمكنيـ
ستراتيجية ك إستراتيجية مضادة ،كتبدأ المعبة عادة في سف مبكرة الذكر كاألنثى  لعبة ،ليا قكاعد ك أىداؼ كا 

  (1)."كعند النضج يبدأ اآلباء كجماعة النظراء في الضغط لتشجيع الشاب عمى الزكاج ( سف المدرسة)
بما أف أىداؼ الفتى مف الزكاج تختمؼ عػف أىػداؼ الفتػاة ،كأف أىػداؼ المعبػة عديػدة كمتنكعػة فقػد 
تكػػكف االسػػتمتاع كتبػػادؿ العكاطػػؼ أك التمػػريف عمػػى المعػػب بصػػكرة أفضػػؿ ،فيتجػػو الفتػػى بالمعبػػة عػػادة إلػػى 

أما الفتاة .ية ك شخصية ،قد ينجح أك يفشؿ تبعا لعكامؿ كثيرة اجتماع( حالة الشباب اليكـ)الناحية الجنسية 
 . إلى كعد بالزكاج غالبا( المعبة)فيدفيا األساسي ىك تحكيؿ ىذه العبلقة 

إلػػػى ( أعػػػزب)الطريقػػػة التػػػي يغيػػػر بيػػػا الفػػػرد كضػػػعو مػػػف :" فػػػي حػػػيف عمميػػػة االختيػػػار لمػػػزكاج ىػػػي        
ىػذه العمميػة بالتحميػؿ كعميو سكؼ نتعرض ألىـ النظريات كاالتجاىػات الفكريػة التػي تناكلػت  (2)( ."متزكج)

األكؿ متعمؽ بالجانب االجتماعي ك الثقافي ،في حػيف الثػاني خػاص بالجانػب :ك التفسير مف خبلؿ جزأيف 
 . النفسي 

 : ػ النظريات االجتماعية الثقافية في االختيار لمزكاج   1   
كز في المحؿ األكؿ عمػى االختيار في الزكاج يرت:" تذىب ىذه النظرية إلى أف  : نظرية التجانسأ ػ      

كأيضػػػا فػػػي الخصػػػائص أك السػػػمات .أسػػػاس مػػػف التشػػػابو ك التجػػػانس فػػػي الخصػػػائص االجتماعيػػػة العامػػػة 
معنػػػاه أنيػػػا تقػػػـك عمػػػى مبػػػدأ التشػػػابو ك التماثػػػؿ بػػػيف الشػػػريكيف سػػػكاء فػػػي الػػػديف ،المسػػػتكل ( 3)."الجسػػػمية 

ىػذا مػف . كاجية أم األعػزب يتػزكج بكػرا االجتماعي ك االقتصادم ،المستكل التعميمي كحتى في الحالة الز 
ناحية الخصائص االجتماعية ،أما السمات الجسمية فتعني يجب كجكد تشابو في الطكؿ ،لكف البشرة ،لكف 

." ألف التجػػانس ىػػك الػػذم يفسػػر اختيػػار النػػاس بعضػػيـ لػػبعض، كلػػيس االخػػتبلؼ ك التضػػاد ... .العينػػيف 
الشػريكيف عمػى العكػس مػف مبػدأ االخػتبلؼ الػذم يضػغط عمػى يؤكد مبدأ التجانس مكاضػع التشػابو بػيف ...

يقصد بذلؾ أننا عندما نقدـ عمػى عمميػة االختيػار لمػزكاج ،فإننػا نفضػؿ اختيػار مػف ( .4)."أكجو   االختبلؼ 
ألننا نشعر بالراحة مع مف يتقاسـ معنا نفس األفكار أك الصػفات .  *يتشابو معنا أكثر مف مما يختمؼ عنا

 يـ سكؼ يككف ينظركف إلى  األشياء بنفس نظرتنا إلييا ك ليـ نفس مفاىيمنا ،ظننا منا بأن
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 .   عف الحياة كطريقة العيش  
يمكػػف أف نشػػير ىنػػا إلػػى أف معظػػـ الخصػػائص المتشػػابية المختػػارة تكػػزف بالدرجػػة األكلػػى اجتماعيػػة أكثػػر  

حيث كاف اختيار الزكجة يتـ بناء عمى نكع كمكانػة . رات اجتماعية كبيئية منيا بيكلكجية ،إذ تحددىا اعتبا
لمتعػرؼ عمػى نػكع الميػارات المنزليػة التػي تتقنيػا إذ تحتػؿ المرتبػة ( األصػؿ)األسرة التي كلػدت كتربػت فييػا 

 كالػػدليؿ الػػذم يثبػػت الكػػبلـ. األكلػػى ،ثػػـ تػػأتي الخصػػائص الفيزيقيػػة كػػالطكؿ،الكزف  كالجمػػاؿ بصػػفة عامػػة
السػػػابؽ ىػػػك إجػػػراءات عقػػػد القػػػراف التػػػي كػػػاف يػػػتـ بيػػػا فػػػي الماضػػػي ، إذ كػػػاف يػػػتـ بػػػيف كالػػػد العػػػريس ككالػػػد 

قبػؿ شػكميا ( الفتػى)العركس حتى قبػؿ كالدتيمػا ،ممػا يؤكػد مػدل أىميػة أصػؿ األسػرة كنسػب كأخػبلؽ الفتػاة 
 .   كجماليا ، فقد كاف يكفي لزكاجيا أنيا تنتمي ألسرة عريقة كمشيكرة 

عمػى الزيجػات "كينيدم"مف بيف الدراسات التي جاءت حكؿ ىذه النظرية نسجؿ الدراسة التي أجرتيا        
كػػاف نػػادرا مػػا يحػػدث زكاج بػػيف إذ كجػػدت أنػػو  ( 1940ػ  1870)بػػيف سػػنتي ( نيػػكىيفف)التػػي حػػدثت فػػي 

فػػي النتػػائج " نيػػدمكي"تتفػػؽ مػػع  "ىػػكلنجز ىيػػد "كمػػا نجػػد أيضػػا .. البػػيض كالسػػكد خػػبلؿ السػػنكات المػػذككرة 
إذ (  1970ػ 1949)التي تكصمت إلييا عػف اتجاىػات الزيجػات الداخميػة بػنفس المنطقػة ،فيمػا بػيف سػنكات 

،أف لػػدينا ثػبلث قػػدر تغمػػي فػي سػػعادة جنبػػا إلػػى "كينيػػدم"إننػػا نػػرل كمػا تبػػيف بيانػػاتي ككػذلؾ بيانػػات :" يقػكؿ
 (1)."أك معمكمة جنب ،لكف ليس بينيا إال اتصاؿ قميؿ ،كلفترة غير مقررة 

البركتسػػتانت ،الكاثكليػػؾ كالييػػكد ،أم حاكلػػت إظيػػار أىميػػة :إف المقصػػكد بالقػػدر الػػثبلث ىنػػا ىػػي        
فالتجانس في الديف يؤدم إلى تحقيؽ الزكاج كيعبر عف حسف االختيار ،ألنيػا . الديف في االختيار لمزكاج 

 .             ؾ لفترة غير محددة أك مجيكلةفي الختاـ إما تكضح باف ليس ىناؾ اتصاال كانصيارا كذل
أف الثقافػػة األمريكيػػة تسػػمح بالزيجػػات التػػي تحػػدث بػػيف شػػريكيف مختمفػػيف :" فيػػرل "ماركسػػكف"أمػػا          

حيػػث ( 2)."شػػعكبيا ،أكثػػر بكثيػػر ممػػا تسػػمح بػػزكاج شػػريكيف مختمفػػي الػػديف أك مختمفػػي الطبقػػة االجتماعيػػة 
ا ،كأف النػاس فعػبل يتزكجػكف عنػدما يشػعركف بحػاجتيـ إلػى ذلػؾ نػدكف النظػر يبلحظ أنيا متداخمة فبما بيني

 ...إلى الطبقة االجتماعية أك الديف 
مف خبلؿ ما جاء في ىذه النظرية ك الدراسات التي تناكلتيا ، نستنتج أنيا بالغت كثيرا حيف اعتبرت       

أف خػبلؿ العػرض البيػاني لمنظريػات سػكؼ مبدأ التشابو ىك الذم يؤدم إلػى الػزكاج ك لػيس االخػتبلؼ ،إال 
فكما نتػزكج ممػف نتشػابو معيػـ ،فقػد نتػزكج مػع مػف . نرل أنو ما ىك إال عامؿ مف عكامؿ االختيار لمزكاج 

 .نختمؼ معيـ ألنيـ يممككف ما نحف بحاجة إليو 
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 (:التقارب المكاني)نػظرية التجاكر المكاني / ب      
كانت تيتـ بيؤالء الذيف يقطنكف في جيرة كاحدة ،ثـ تطكرت بعد ذلؾ فأصبحت تشمؿ ىؤالء الػذيف "       

أم تركػػز االختيػػار فػػي مجػػاؿ جغرافػػي ( 1)."يػػذىبكف إلػػى المدرسػػة أك الجامعػػة ك ىػػؤالء الػػذيف يعممػػكف معػػا
 محدد ،حيث يككف بمثابة مجاؿ مكاني يستطيع الفرد أف يختار 

  * ( الفرصة االيككلكجية لبلختيار )مؽ عميو كىك ما يط.منو 
. تقتصر ىذه النظريػة عمػى الجيػرة ،أيػف كػاف المجتمػع منغمقػا عمػى نفسػو كاالختيػار ال يػتـ خارجػو         

أمػػا مػػع التطػػكرات الحاصػػمة تكسػػعت دائػػرة االختيػػار كتكسػػع معيػػا مجالػػو ،كأنتقػػؿ مػػف الجيػػرة إلػػى المدرسػػة 
ىذه النظرية بأف الناس يحبكف كيتزكجػكف فقػط ممػف تسػمح الفرصػة بالتكاصػؿ  لذا ترل.فالجامعة ثـ العمؿ 

إف الفػرد ال يختػار زكجتػو مػف بػيف كػؿ :" "W.Willerككلػػر"حيػث يعبػر عػف ىػذا . معيـ ك االختبلط بيـ 
معنػػاه أف ( 2)."مػػف يمكػػف الػػزكاج مػػنيف ،بػػؿ إنػػو يختػػار زكجتػػو فقػػط مػػف بػػيف مجمكعػػة النسػػاء التػػي يعرفيػػا 

النػاس يميمػػكف إلػػى الػػزكاج بالػذيف يعيشػػكف بػػالقرب منيـ،كالػػذيف يدرسػػكف معيػـ أك يعممػػكف معيػػـ فػػي مكػػاف 
ابنػػة العػػـ، ألنػػو /ليػػذا كػػاف الػػزكاج قػػديما ال يخػػرج عػػف دائػػرة القرابػػة كخاصػػة نمػػط الػػزكاج بػػابف العػػـ.كاحػػد 

 . مكجكد دائما بالقرب منيا أك بنت الجيراف إلى كقت ليس ببعيد
مف بيف الدراسات الرائدة في ىذا المجاؿ ،التي بينت نتائجيا أف ىناؾ ارتباطات مكجبة بيف التجػاكر       

الػػذم يعتبػػر أكؿ مػػف تحػػدث عػػف تمػػؾ العبلقػػة  "جػػيمس بكسػػارد"نسػػجؿ دراسػػة .المكػػاني ك االختيػػار لمػػزكاج 
  (3" )اعةاعتبارىا مسألة داخمية خاصة بالجم:"كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا ىي

إف المبلحػػظ عمػػى ىػػذه النظريػػة أنيػػا ألغػػت كافػػة العكامػػؿ األخػػرل التػػي تسػػاعد عمػػى االختيػػار ،حيػػث       
كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ إال  .لكنػػو كحػػده غيػػر كػػافي لبنػػاء أسػػرة كحيػػاة سػػعيدة .ركػػزت عمػػى العامػػؿ الجغرافػػي 

بيػػرة مػػف البحػػكث تفػػكؽ تمػػؾ التػػي أنيػػا حظيػػت باىتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػؿ البػػاحثيف ،كمػػا أعػػدت حكليػػا أعػػداد ك
أعدت حػكؿ نظريػة التجػانس ،نظػرا لمػا يمعبػو المكػاف مػف دكر ىػاـ فػي عمميػة االختيػار بسػبب أف اإلنسػاف 

 . يحب كيفضؿ في أغمب األحياف األشياء التي يراىا باستمرار أماـ عينيو 
امعػة أك العمػؿ أك مكػاف السػكف إف الذم تتعكد أعيننا عمى رؤيتو باستمرار سكاء في المدرسػة أك الج      

مف ىنا تظير العبلقة الكطيدة بيف المكاف ك .  كغيرىا مف أماكف االلتقاء ، يكلد األلفة ك المكدة في القمب 
 .  االختيار لمزكاج ، حيث أنو لف يخرج عف ىذا اإلطار 
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 : نػظرية القيمة في االختيار لمزكاج  ج ػ
ىػػذا المفيػػـك لػػـ ( 1)"القػػيـ الشخصػػية كتبيػػاف أىميػػة القػػيـ فػػي اختيػػار األصػػدقاء :"تقػػـك عمػػى فكػػرة           

 " . ستمنبرج"ك" ككمز"يستخدـ لفيـ االختيار لمزكاج إال حديثا عمى يد 
إف ما نستطيع أف نستنتجو مف ىذه النظرية ىك القكؿ بإمكاننا أف نفكر في قيـ الشخص عمى أنيا 
تنػػتظـ فػػي نظػػاـ متػػدرج ،أم أف ىنػػاؾ سػػمـ لمقػػيـ لػػدل كػػؿ شػػخص ،تكػػكف مكضػػكعة حسػػب األىميػػة التػػي 

ة لشػخص ليذا عندما نتحدث عف نسؽ مف القيـ التي تعد شديدة األىمية بالنسػب.كضعيا لؤلشياء المختمفة 
معيف ،نجدىا تحتؿ مركز الصدارة في ذلػؾ النسػؽ ،كمػا أنيػا تظيػر فػي صػكرة رد فعػؿ عػاطفي كاضػح إذا 
قكبمػػت بنػػكع مػػف التحػػدم ، فمػػثبل قيمػػة الحػػب الركمػػانتيكي قبػػؿ الػػزكاج التػػي باتػػت ضػػركرية اليػػـك ،كانػػت 

لػػى  أبنػػائيـ بػػأنيـ متمػػردكف جريمػػة فػػي الماضػػي ، حتػػى بعػػض اآلبػػاء ال يزالػػكف ينظػػركف إليػػو ػ اليػػكـ ػ كا 
كخارجكف عف األعراؼ ك التقاليد الجماعية إذ يعتبر جريمة في حؽ الجماعة التي ينتمي إلييا ،ألف النسؽ 
ألقيمي لؤلبناء لـ ينشأ عمػى مثػؿ ىػذه القػيـ ،كػكف القػيـ المكجػكدة داخمػو ال تنفػي ىػذه القيمػة فحسػب  ، بػؿ 

ند األغمبية مف الشباب ػ حتمية البد منيا كأكثػر مػف ىػذا فيػك في حيف اليـك صار ػ ع. تعتبرىا عارا كعيبا 
 .   تخمؼ كجيؿ إذا قكبؿ بالتعصب كرد فعؿ مف اآلخريف اتجاه مبدأ ىاـ في حياتيـ 

بنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ ذكػػره يجػػكز القكؿ،بأنػػو مػػف المفتػػرض أف الفػػرد يختػػار رفاقػػو بمػػا فػػبيـ شػػريكة 
لقد حاكلػت ىػذه النظريػة الػربط .ى األقؿ يقبمكف قيمتو األساسية حياتو مف بيف ىؤالء الذيف يشارككنو أك عم

 إنو كاف مف األرجح أف األشخاص الذيف :" بينيا كبيف نظرية التجانس
  (2)."تشابيكف مف حيث بيئاتيـ كخمفياتيـ االجتماعية ،يتشابيكف أيضا في حكميـ عمى ما لو قيمة 

تستشيد بأف األطفاؿ الذيف نشئكا في بيئة أرستقراطية يميمكف فيذه مبالغة كبيرة كقعت فييا ىذا النظرية ،إذ 
إلى أف يسمككا مسمكا متشابيا ،كمػا أنيػـ غالبػا مػا يفكػركف فػي ىػؤالء الػذيف ينتمػكف إلػى طبقػة اجتماعيػة ك 

 . اقتصادية أقؿ منيـ عمى أنيـ غير ميذبيف في سمككيـ 
لرغبػة كػؿ شػخص ػ سػكاء شػعكرية  ليذا يتضح أف الميػؿ إلػى التجػانس ىػك فػي األسػاس انعكػاس  

كمػػػا تعتبػػػر أثػػػر التجػػػاكر المكػػػاني عمػػػى االختيػػػار لمػػػزكاج بسػػػبب االرتبػػػاط .أك غيػػػر شعكريةػػػػ فػػػي االرتبػػػاط 
التػػي تميػػؿ إلػػى جػػذب األشػػخاص المتشػػابييف ك .المتفػػاكت لمػػذيف ينتمػػكف إلػػى خمفيػػات اجتماعيػػة متشػػابية 

ى ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ البحػػكث كالدراسػػات التػػي أجريػػت حػػكؿ إذ تػػـ التكصػػؿ إلػػ. المتمػػاثميف اجتماعيػػا كبيكلكجيػػا
 .    ىذه النظريات
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في األخير نستنج مف ىذه النظريػات الثبلثػة أنيػا كانػت متكاممػة أك مكممػة لبعضػيا الػبعض ،إف           
لػػـ نقػػؿ متداخمػػة ، حيػػث يصػػعب التحػػدث عػػف التجػػانس بمعػػزؿ عػػف المكػػاف أك القػػيـ الشخصػػية ىػػذا مػػف 

ة االختيػػار لمػػزكاج لكنيػػا بالغػػت كثيػرا فػػي اشػػتراط التجػػانس ك القيمػػة الشخصػية فػػي عمميػػ. الناحيػة النظريػػة 
فغالبا ما يتزكج الناس إلشباع رغبػاتيـ كلتحقيػؽ طمكحػاتيـ الماديػة خاصػة ،التػي ال تتػكفر لػدييـ ، بػؿ فػي 

 .  متناكؿ الطرؼ اآلخر 
إذ أف التفاعػػػػؿ ال يحػػػدث بػػػػيف فئتػػػػيف ( سػػػػالب، مكجػػػب)كعميػػػو فػػػػإف الػػػزكاج ىػػػػك عمميػػػة إلكتركنيػػػػة         

بػػأف النػػاس قػػد :يمكػػف الػػرد عمػػى أصػػحاب ىػػذه النظريػػات بػػالقكؿ  بيػػذا. +( ، )+ ،  ( ػػػ ، ػ )متشػػابيتيف 
مػا بسػبب المكػاف القريػب كنفػس القػيـ الشخصػية ،كمػا قػد يتزكجػكف لمتكامػؿ  يتزكجكف إما بسبب التجانس كا 

كأخيػػرا نسػػجؿ أف النظػػريتيف .  +( ، ػػػ) بػػيف الطػػرفيف ، بمعنػػى التجػػاذب الػػذم يكػػكف بػػيف السػػالب كالمكجػػب
 .  ثالثة كانتا بمثابة شرح لنظرية التجانس الثانية كال

 
  :ػ نػظػريػات الػتحػمػيؿ الػنػفػسػػػػػػي  2   

 : في االختيار لمزكاج"فػركيػد"نػظرية  أ ػ
 ك أف .يميمكف إلى الزكاج بأشخاص كفميف ( محبي الذات)بأف النرجسية : " تقكؿ        

يقسػػـ ( 1)."الشػخص المحبػػكب يمثػؿ نكعػػا مػف الكمػػاؿ الفػرد كثيػػرا مػا يقػػع فػي حػػب شػخص معػػيف ،ألف ىػػذا 
ىػػذه .االختيػػار السػكم إلػػى قسػميف ،فإمػػا يكػكف البحػػث عػف شػػخص يشػبينا أك عػػف شػخص يحمينػػا " فركيػد"

ىػذا مػا يفسػر سػبب تػزكيج الفتػاة فػي سػف مبكػرة ،ألف ( الريػؼ)الفكرة كانت شائعة في المجتمعات التقميدية 
يا كسترتيا التي ال تتحقؽ ػ غالبػا ػ إال عػف طريػؽ الرجػؿ ،كمػا ال تػزاؿ زكاجيا في تمؾ السف ضماف لحمايت

مازاؿ ينظر لممرأة عمى أنيا عنصر قاصػر يحتػاج إلػى حمايػة ، بػالرغـ مػف كػؿ .آثار تمؾ الفكرة إلى اليكـ 
لمشػخص أم أريػد االختيػار النرجسػي ماحقتو مف مراتب عممية ك عممية خبلؿ مشكار حياتيا إنو يميز بيف 

،بمعنػػى أختػػار أم شػػخص أحتػػاج إليػػو االختيػػار ألكفمػػي أك التكميمػػي كبػػيف .أشػػبيو أك أجعمػػو يشػػبيني أف 
 ليعطيني ما ال أممكو كالطعاـ ك الحماية 

أف ىػػذا المعنػػى ال يػػزاؿ مكجػػكد عنػػد بعػػض األسػػر ،حيػػث ال يػػزاؿ يفيػػـ مػػف الػػزكاج تحقيػػؽ األكػػؿ        
نجاب األطفاؿ فقط  إذا افترضنا أف الرجؿ عنصر إيجابي ك المرأة عنصر سمبي :" كيضيؼ .* كالشرب كا 

اختبلفا ،إال أنيمػا  ،فأف عممية التجاذب سكؼ تككف قكية بينيما أك أنيما يكمبلف بعضيما سكاء تشابيا أك
ال يمكػػف ألحػػدىما االسػػتغناء عػػف اآلخػػر ،فكػػؿ طػػرؼ يممػػؾ مػػا يحتػػاج إليػػو الطػػرؼ اآلخػػر مػػف مػػكدة كألفػػة 

  (2)."كحماية كأمف كغيرىا 
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كىكذا إذا نرل أنيا قد تناكلت مكضكع االختيػار لمػزكاج مػف زاكيػة التكامػؿ البسػيككلكجي ،كمػا أنيػا         
أم اختيار الشريؾ يقـك عمى أساس .تؤكد بطريقة غير مباشرة عمى مبدأ االختبلؼ عكس نظرية التجانس 

 .خر النقاط الغير متكفرة في الشخص الذم قاـ بالعممية ككجدىا في الطرؼ اآل
إف المبلحظ عمى ىذه النظرية أنيا ركزت اىتماميا فقط عمى مبدأ االختبلؼ الػذم تفترضػو عنػد           

االختيار ،لكف ليس الجميع يتزكجكف بسبب االختبلؼ ،فقد بينت النقاط التػي غفمػت عنيػا نظريػة التجػانس 
 . النصؼ المكمؿ فقط ك نظرية القيـ الشخصية ،كأخطأت في التركيز عمى النرجسية كالبحث عف 

 :  نػظرية الصػكرة الكالػػػػػدية ب ػ
ىػذا الػرأم ( 1). تمعػب دكرا جكىريػا فػي عمميػة اختيػار الشػريؾ لمػزكاج(ة)صػكرة الكالػد:" تشير إلى أف        

مبني عمى أساس مف المفاىيـ التي تدكر حكؿ كيفية نمك الشخصية اإلنسانية كارتقائيا فتقريب األـ لكلػدىا 
منذ الصغر كمعاممتو مميئة بالحناف كالحب ،تدفع بو إلى أف يختار زكجة شبيية بأمو أك تممػؾ إحػدل منيا 

 . كنفس الشيء يحدث مع الطفمة عندما تككف معجبة بشخصية كطباع كالدىا أك بعض صفاتو .صفاتيا 
شكؿ شخصػيتو ،فعػف كعميو ترل ىذه النظرية بأف طبيعة العبلقات االنفعالية األكلى لمطفؿ ىي التي ت     

طريؽ االتصاؿ الشخصي بالناس في سف حياتو األكلى يتعمـ كيؼ يحب كيكره كيؼ يرغب كيحسد ،كيػؼ 
 .  يتجنب كيقبؿ 

مف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف تفضيؿ صكرة الكالد لشريؾ الحياة يعني الحماية التي تبحػث عنيػا المػرأة      
ي البحث عف الحػب كالعطػؼ ىػذا عمػى عكػس مػا جػاء فػي ،أما في حالة الرجؿ فتفضيمو لصكرة كالدتو يعن

 .   حالة االختبلؼ ،حيث يقكدنا ىذا إلى أف نممس الجذكر الفركيدية ليذه النظرية كالسابقة الذكر 
 :  نػظرية الػشريػؾ الػمثػالػي ج ػ

فكػػػرة أف معظػػـ النػػاس منػػذ طفػػكلتيـ المبكػػرة حتػػى كقػػت زكاجيػػـ يككنػػكف صػػكرة أك :" " كرسػػتف"يػػرل      
فمفيـك الشريؾ المثالي يتكلد تدريجيا عند الفرد حيف يتعامؿ ( 2)."معينة عما يكدكف أف يككف عميو شريكيـ 

خكتػػو كأخكاتػػو ،مػػف خػػبلؿ أنمػػاط العػػادات كحاجػػات الشخصػػية  كمػػف المكاصػػفات الثقافيػػة التػػي .مػػع أبكيػػو كا 
تصػبح تمعػب دكر الضػاغط ( صػفاتال)فعنػدما تتكػكف . المدرسػة :تفرضيا ىيئات معينة في المجتمػع مثػؿ 

في المرحمة الثانكية أك قبميا بقميؿ ،إذ يحمـ الفتى بفتاة أحبلمو ،كغالبا ما تنطكم تمؾ الصػكرة الركمانتيكيػة 
عمػػػى كصػػػؼ شػػػامؿ كدقيػػػؽ لمشػػػريؾ المنتظػػػر مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ ،الصػػػفات العقميػػػة المزاجيػػػة ك األخبلقيػػػة 

فتػػػاة /فػػػارس األحػػػبلـ )ىػػػك مػػػا يعػػػرؼ ثقافتنػػػا الشػػػعبية  كاالجتماعيػػػة المفضػػػمة كمصػػػطمح الشػػػريؾ المثػػػالي
 ( .  األحبلـ
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البصػػرية ، بسػػبب االنتشػػار تجػد ىػػذه النظريػػة صػػدل كاسػػع اليػػـك فػػي عػػالـ التكنكلكجيػػا السػػمعية            
اليائؿ كالمذىؿ لمختمؼ كسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ ،التي باتت تعمؿ عمػى رفػع الحػكاجز كتقريػب المسػافات 
ما عف طريؽ ما تبثو عمى  مف ناحية ،كتسييؿ االتصاالت ك التكاصؿ مع اآلخريف إما بكاسطة االنترنت كا 

رزة كمعركفة بيف أكساط الشباب مف ناحيػة أخػرل القنكات كما تنشره عمى صفحات المجبلت لشخصيات با
ممػػا يػػدفع بيػػـ إلػػى حػػب التقميػػد أك البحػػث عػػف شػػريؾ ليػػـ تتػػكفر فيػػو نفػػس الصػػفات الجسػػدية كالجماليػػة .

 .  خاصة 
صػػػاحب بحػػث رائػػػد فػػػي ىػػػذا المجػػاؿ ،إذ حػػػاكؿ مػػػف خػػبلؿ بحثػػػو عػػػف الشػػػريؾ " كسػػػتركس"يعتبػػر          

إف صػػػكرة :"العمميػػػات التػػػي تمعػػػب فييػػػا التػػػأثيرات المثاليػػػة دكرا كبيػػػراالمثػػػالي المختػػػار أف يعػػػرض لنػػػا كػػػؿ 
ألف الفػرد عنػدما يكلػد يبقػى (  1)."ككذلؾ الحاجات الشخصية يؤثراف تأثيرا كبيرا في عممية االختيار( ة)الكالد

مػػف ىنػػا يبػػدأ رسػػـ .أطػػكؿ مػػدة مػػف حياتػػو بػػيف أحضػػاف أسػػرتو ،فتتشػػكؿ لديػػو بعػػض الصػػكر التػػي  يفضػػميا 
فقػػػد لخػػػص . منػػػذ دخكلػػػو عػػػالـ الرجػػػاؿ(ق)، ليبػػػدأ رحمػػػة البحػػػث عنيػػػا (ة)حياتػػػو( ة)رة المثاليػػػة لشػػػريؾالصػػػك 

النظرية فػي أف النمػكذج أك المثػاؿ قػد يكػكف مرتبطػا بشخصػية الفػرد نفسػو ،كمػا تكصػؿ إلػى أف " كستركس"
طمعات كػؿ فػرد العبلقة الرئيسية الكاضحة تدؿ عمى كجكد حاجات شعكرية كانت أك ال شعكرية تدخؿ في ت

 .  المستقبؿ ( ة)عمى شريؾ
بناء عميو نقكؿ أف صكرة الشريؾ المثالي تتكلد منذ الكالدة كبداية باالحتكاؾ بالمختصػيف بيػا ،ممػا         

ىػذا . إما أف تككف تشػبينا أك تختمػؼ عنػا ،فػي سػف مػا تبػدأ رحمػة البحػث لتحقيػؽ الحمػـ.يسيؿ عمينا رسميا
المحػػيط ك البيئػة االجتماعيػػة التػػي نشػػأ فييػػا الفػرد ، فمػػاذا لػػك رسػػمت صػػكرة مػػف ( ة)إذا كػاف يفضػػؿ شػػريؾ 

مغايرة تماما لما ىك مكجكد؟ ىذا االحتماؿ الذم لـ تشر إليو النظرية ،خاصة في عالـ متغير كمفتكح عمى 
 ".لفركيد"كما نبلحظ أيضا أنيا اعتمدت في تحميميا ك تفسيرىا عمى النرجسية .كؿ الثقافات 

 :  نػظرية الػحاجات الػشخػصية /د            
ىناؾ حاجات شخصية محددة تنمك لدل النػاس نتيجػة لخبػرات ك مكاقػؼ :" تذىب إلى القكؿ بأف          

معينػػة يمػػركف بيػػا ،كأف ىػػذه الحاجػػات تجػػد اإلشػػباع المبلئػػـ فػػي العبلقػػة الحميميػػة التػػي تتبمػػكر فػػي الػػزكاج 
إف ىػػػذه الحاجػػػات تتركػػػز حػػػكؿ الرغبػػػة فػػػي التجػػػاكب منػػػو الرغبػػػة فػػػي الشػػػعكر بػػػاألمف (( 2)."كحيػػػاة األسػػػرة 

( نظريػػة فركيػػد )العػػاطفي كالتقػػدير العميػػؽ ك االعتػػراؼ ،حيػػث فػػي الغالػػب تكػػكف مكممػػة بالنسػػبة لمشػػريكيف 
ك ىػػك مػػا جػػاء فػػي ) كمػػا تحػػدثت عػػف التأمػػؿ بػػيف الرجػػؿ ك المػػرأة مػػف حيػػث مػػا يقدمػػو كػػؿ طػػرؼ لآلخػػر .

 ( فريد سابقا نظرية 
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تحقػؽ الطػرفيف مػف أف كػبل :" كما يمكننا أف نشير أف ىنا عبلمػة مميػزة مػف عبلمػات الحػب كىػي         
فػػي دراسػػتو السػػابقة،إذ " كسػػتركس"كىػػي النتيجػػة التػػي تكصػػؿ إلييػػا ( 1)."عاطفيػػا عمػػى اآلخػػر منيمػػا معتمػػد 

كجد أف أفراد العينة كانكا كاعيف بحاجتيـ الشخصية ،كما أنو لـ يجد فركقػا ممحكظػة بػيف الرجػاؿ ك النسػاء 
أكثػػر مػػف الحػػب  فيمػػا يتعمػػؽ باالسػػتجابات ،إال أنػػو قػػد ظيػػر ميػػؿ مػػف جانػػب النسػػاء ،ألنيػػف يتطمػػبف مقػػدارا

ظيػػػار العاطفػػػة كالثقػػػة كالحمايػػػة أكثػػػر ممػػػا يفعػػػؿ الرجػػػؿ  فيػػػذه النظريػػػة أضػػػافت شػػػيا جديػػػدا فػػػي عمميػػػة .كا 
 .االختيار كىك الحب الذم يشعر بو الفرد كيكلد لديو الحاجات الشخصية التي يريدىا

 
( الكالديػة، الشػريؾ المثػالي ،الحاجػات الشخصػية) كصفكة القكؿ أف ىذه النظريات الثبلثػة األخيػرة          

تػػدخؿ جميعيػػا فػػي عمميػػة االختيػػار لمػػزكاج مػػف خػػبلؿ مػػا حاكلػػت تكضػػيحو ،فالشػػريؾ المثػػالي يعمػػؿ عمػػى 
كمػؿ عبلقػة االسػتجابة تضييؽ مجاؿ االختيار ، ك الصكرة الكالدية تجعؿ الشػخص يميػؿ إلػى اختيػار مػف ي

أما خبلؿ الخطبػة يسػتطيع كػؿ مػف الخطيبػيف أف يكشػفا إلػى ..ك نكعيا التي تعكد عمييا منذ نعكمة أظافره 
 .                  أم حد يشبع كؿ منيما الحاجات الشخصية لآلخر

خػػرل إذ بػػدت عمػػى بػػاقي النظريػػات األ" فركيػػد"ىػػذا يقكدنػػا لمقػػكؿ بػػاف ىنػػاؾ تػػأثير كاضػػح لنظريػػة          
باعتبػاره أب مدرسػة التحميػؿ النفسػي " فركيػد"ككأنيا مجرد محػاكالت لتفسػير ك تكضػيح لمػا جػاء فػي نظريػة 

فالعبلقة إذا ىػي عبلقػة تكامميػة ،فالصػكرة الكالديػة تػؤثر فػي تشػكيؿ مفيػـك الشػخص لمشػريؾ المثػالي التػي .
أك بمجمكعػة مػف ..شػبابو بجماعػة الرفػاؽ  تسػتمد أساسػا مػف عبلقػة الفػرد بػأفراد أسػرتو ،حتػى كلػك تػأثر فػي

أمػا الحاجػات الشخصػية فتكػكف معظميػا مػف اإلشػباعات التػي تمقاىػا . العكامؿ الخارجة عػف نطػاؽ األسػرة 
 .   مف محيط أسرتو ،عمى الرغـ مف انو قد يعاد تكجيييا مف الخارج أثناء مرحمة الشباب 

تمػػاعي الثقػػافي كالنفسػػي قػػد حكلػػت كضػػع جميػػع الطػػرؽ زبػػدة القػػكؿ أف جميػػع النظريػػات بشػػقييا االج       
كالسبؿ الممكنة لعممية االختيار لمزكاج ،في ظؿ ما فسرتو كحممتو عف كيفية إتماـ ذلػؾ ،مبينػة األطػر التػي 

فكؿ الناس يتزكجكف ليتكاثركا بغض النظر عػف مػف يكػكف شػريؾ المسػتقبؿ ،ككيػؼ سػيككف؟ . تحدث فييا 
الناس نحك الػزكاج قػد تغيػر ، كأف عمميػة االختيػار أصػبحت مطمبػا البػد منػو لكػؿ أما اليكـ فقد يككف اتجاه 

 . راغب في الزكاج 
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IV /مراحؿ بناء نظاـ الزكاج في األسرة الجزائرية ك كاقعو: 
إف األحداث السابقة التي مرت بيا  :الزكاج في األسرة الجزائريةمراحؿ بناء نظاـ : أكال       

األسرة الجزائرية عبر الزمف تشير إلى مقدار قكة كصبلبة كتماسؾ األسرة ككيؼ ساىمت في نيؿ 
االستقبلؿ، ىذه األسرة التي مازالت تقدس الزكاج كطريؽ أكحد لتشكيؿ الخمية األساسية في المجتمع ، بؿ 

 . اـ الزكاج ينظـ كيضبط عبلقات األفراد فيما بينيـ ال تقبؿ بغير نظ
لقد عرؼ ىذا النظاـ عدة تحكالت كتغيرات مست كيفية ضبطو كتنظيمو ليذه العبلقة بيف الرجؿ        

كالمرأة ، حيث ترجع دكافع تمؾ التحكالت إلى طبيعة المجتمع الجزائرم المككف مف ثقافة متنكعة كعادات 
قة إلى أخرل، إلى جانب تنكع تركيبة المجتمع اإليككلكجية بيف الريؼ كالمدينة كتقاليد تختمؼ مف منط

كالبدك الرحؿ ، مما نتج عف ىذا التنكع آثار انعكست عمى إجراءات كمراسيـ الزكاج داخؿ األسرة في كؿ 
ية كرغـ ىذا االختبلؼ في تنظيـ عممية الزكاج مف الناحية العرف. منطقة مف مناطؽ المجتمع الجزائرم

كالتقاليد إال أنيا تتكحد جميعيا أماـ اإلجراءات القانكنية ، باعتبار أف نظاـ الزكاج في الجزائر يحكمو 
 . قانكف يسير عمى تنظيمو كضبطو كتأسيسو لضماف استقرار األسرة كدكاميا

كحتى يتحقؽ استقرار كدكاـ ىذه المؤسسة الزكاجية ينبغي أف يحسف بنائيا عمى أسس كقكاعد 
عبر مراحؿ ىامة كضركرية ، ألف ىذا البناء يشبو إلى حد كبير جدا في مراحمو كخطكاتو األبنية صمبة 

المادية ، فحتى نحصؿ عمى مسكف الئؽ نحتاج إلى اجتياز عدة مراحؿ بدء باختيار المكقع المناسب ثـ 
ىؿ مف المشرفيف اختيار الخامات الجيدة كالمكاد البلزمة مف إسمنت كحديد كغيرىا ، إلى جانب طاقـ مؤ 

كمع تضافر كافة ىذه الجيكد يمكننا الحصكؿ عمى . عمى العممية مف ميندسيف إلى أبسط عامؿ في البناء
 .   مسكف يستطيع أف يدـك أطكؿ مدة ممكنة

فإذا كاف ىذا الشأف في إقامة بيت أك بناء مككف مف األحجار كاإلسمنت ، فإف بناء األسرة 
كلى بالدقة عند االختيار كأجدر بالبحث كاالستفسار ، ألف سبلمة بنائيا المككنة مف الرجاؿ كالنساء أ

أما حسف االختيار مرتبط بالطريقة كاألسمكب الذم . يتكقؼ عميو سعادة األفراد كدكاـ استقراره لعدة أجياؿ
 . يتـ بو االختيار قبؿ الشركع في الخطكة الرسمية األكلى كىي الخطبة 

بف أف ىناؾ خطكة جديدة أصبحت تطغكا عمى مراحؿ الزكاج بشكؿ كمف خبلؿ الكبلـ السابؽ يت
 .  مغاير لما كانت عميو بالماضي ، كتعتبر مرحمة تمييدية قبؿ الخطبة كىي مرحمة التعارؼ
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 :مػرحػمة الػػػػػتعػارؼ /  1
نما ىي مكجكدة منذ كجكد اإلنساف ، ألنو     إف مرحمة التعارؼ ليست كليدة العصر الحاضر ، كا 

قبؿ الشركع في القياـ بأم عمؿ ميما كانت طبيعتو أك نكعو يتكجب التعرؼ عميو سكاء بطريقة مباشرة أك 
التعارؼ لضماف حسف كنظاـ الزكاج كاحد مف األعماؿ التي يتكجب فييا عمى األفراد . بطريقة غير مباشرة

فالتعارؼ كمرحمة تمييدية ليس بجديد عمى األسرة الجزائرية . االختيار ألجؿ الحفاظ عمى األسرة كبقائيا 
نما الجديد ىك الطريقة كاألسمكب الذم أصبح يتـ بو التعارؼ أيف؟ ككيؼ؟ كمتى؟ فتنكعت طرقو  كا 

 . كأساليبو كاختمفت عبر العصكر
نما في الزمف الماضي كاف التع ارؼ بغرض الزكاج يتـ ليس بيف الطرفيف المقمبيف عمى الزكاج كا 

بيف األسرتيف ، بحكـ طبيعة تككيف األسرة الجزائرية آنذاؾ التي كانت تتميز بالتفرقة بيف الجنسيف كالطاعة 
العمياء لرب األسرة بسبب السمطة التي كاف يمارسيا عمى األفراد داخؿ األسرة ، فيك لو حؽ التصرؼ في 
كافة شؤكنيا ، كما كاف  الزكاج مف أكثر الشؤكف أىمية بالنسبة لؤلسرة الجزائرية سكاء في الريؼ أك في 

كنظرا ليذه األىمية التي يتمتع بيا الزكاج فقد كاف رب األسرة يكليو عناية كبيرة التي تظير مف . المدينة 
كاد يخرج مف دائرة األقارب إلى دائرة خبلؿ معايير التعارؼ آنذاؾ التي كانت جد محدكدة ككاضحة إذ ال ي

 .  العشيرة عمى أكثر تقدير
بحكـ ( األفراد)إف ىذا الشكؿ مف التعارؼ يسقط  مف اعتباره مسائؿ كمعايير المقبميف عمى الزكاج

كىك ما .أنو ال يمكنيـ الخركج عف ما اتفقت عميو الجماعة إذ يعتبركف ممكا ليا كباقي األمبلؾ األخرل
ية الذكباف في الجماعة التي تختص بيا األسرة الجزائرية ، كبالتالي فالفرد ما ىك إال ما يتماشى كخاص
في حيف كانت معايير االختيار مضبكطة كمعركفة عند جميع األفراد كاألسر عمى حد . صنعت أسرتو

كانت ، كما ( المرأة كالرجؿ)سكاء كىي الحسب كالنسب كحسف األخبلؽ كالتربية الجيدة لكبل الطرفيف 
متطمبات الزكاج ال تتعدل قدرة األسرتيف المتصاىرتيف مع مراعاة بعض الحاالت الخاصة ، أما أىداؼ 

الزكاج فمـ تكف تخرج عف إطار إنجاب األكالد كخاصة الذككر لمحفاظ عمى النسؿ كثركات األسرة 
  .كممتمكاتيا

محدد المجاؿ كاألىداؼ ككذا  ما نبلحظو مف خبلؿ الكبلـ السابؽ أف التعارؼ في الماضي كاف     
نتيجة الظركؼ االجتماعية كالثقافية التي نشأ عمييا ( النظرية الكظيفية)المعايير كمسطر لكؿ ىذا مف قبؿ

الفرد التي تتشابو عند الكثير مف األسر ، أما األكضاع االقتصادية فمـ تكف تطرح بحدة بسبب بساطة 
 م كاف في الغالب الزراعة كبالتالي فالطفؿ عندما متطمبات الزكاج ، إلى جانب تكفر العمؿ الذ
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يشب كيكبر يمتحؽ مباشرة بخدمة األرض فيك ال ينتظر فرص العمؿ التي ينتظرىا شباب اليـك ، مع 
 ( .  الدار الكبيرة)اإلقامة في المسكف العائمي الكبير

احية دكافع اختيار إف مثؿ ىذا الكضع الذم كانت تتميز بو األسرة الجزائرية يفسر لنا مف ن
العركس كليس العريس ألف العركس سكؼ تنتقؿ لمعيش كسط أفراد األسرة الممتدة ، مما يجب اختيار مف 
تستطيع التكيؼ معيـ كالتأقمـ مع عاداتيـ كتقاليدىـ ، فمف يككف ىناؾ أفضؿ مف األقارب ك أىؿ العشيرة 

أخرل يبيف لنا أف عممية االختيار لمزكاج كمف ناحية . ، كىذا يسيؿ عممية اختيار الشريؾ المناسب 
ممكنة متى بمغ األفراد سف الزكاج المتعارؼ عميو داخؿ الجماعة المرجعية دكف التقيد بسف األىمية 

 . المنصكص عميو بالقانكف
إذا فمرحمة التعارؼ  في السابؽ كانت محددة المجاؿ ككاضحة المعالـ ، حيث ال تتعدل حدكده 

مو ال تخرج عف ما تعكد عميو أفراد العشيرة ، مما يضفي عمى عممية الزكاج طابعا مف حدكد القبيمة كمعال
ك النتيجة إذا ىي أف مرحمة التعارؼ في الماضي تسير في اتجاه كاحد مف قبؿ . االحتراـ ك القدسية 

لسابقة الذكر، األسرة التي تريد أف تزكج ابنيا في اتجاه األسرة التي يتـ اختيار المرأة منيا حسب الشركط ا
أحد الكسائؿ المشركعة التي بيا تتـ معرفة المخطكبة أك مف يريد :" كليذا يمكف تعريؼ التعارؼ عمى أنو

خطبتيا ػ غير النظر ػ كيتمثؿ التعارؼ في استشارة العقبلء كأىؿ الرأم في أمرىا ، إف كاف ال يمكف 
ضعية المرأة في السابؽ ، حيف لـ يكف ليا حؽ إف ىذا التعريؼ يتماشى مع ك  (1)."االلتقاء بيا بادئ األمر

مناقشة أمر زكاجيا كحتى ػ بعض الحاالت ػ أميا التي ليا صمة بابنتيا ال يحؽ ليا المشاركة في مسألة 
في غالب األحياف، كىذا ما يشرح لنا طبيعة الزيجات ( الكلي)زكاج ابنتيا ، فاألمر يعكد كمية إلى األب 

 . اضي أم لـ يكف يسمح لمزكجيف بالتعارؼ كااللتقاء إال ليمة الزفاؼالتي تمت في الم( أغمبيا)
كمع تطكر المجتمع كمكاكبتو لمتقدـ الحاصؿ بالعالـ ، حيث أدل إلى تغير الكضع تدريجيا  

سكاء عمى المستكل الكمي أم المجتمع الذم بدأت معالمو تتضح أكثر مف خبلؿ اختبلؼ الريؼ عف 
نات، كعمى مستكل األفراد مف خبلؿ التحاؽ المرأة بمقاعد الدراسة كميداف المدينة في الخصائص كالمكك 

تـ انتشار الكعي عف طريؽ  إجبارية :" ... مف الدستكر الجزائرم  53العمؿ، كما تشير إلى ذلؾ المادة 
  (2)."التعميـ ك مجانيتو
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لقد ساىـ فتح أبكاب التعميـ كالعمؿ أماـ المرأة مف إعادة رسـ خريطة مجاؿ التعارؼ ، الذم بات          
جو مف دائرة القرابة إلى دائرة تزداد اتساعا كمما حققت أكثر اتساعا عما قبؿ ، كالبداية كانت مف خرك 

المرأة نجاحا عمى المستكل العممي كالعممي ، ىذا النجاح الذم انعكس عمى مركز المرأة كدكرىا داخؿ 
األسرة مف خبلؿ مساىمتيا في اقتصاديات المنزؿ ، فأصبحت تشارؾ في اتخاذ القرار كفي ميزانية األسرة 

كبيذا خرج التعارؼ مف  * .ة األبكية فتقمصت كظيفتيا فمـ تعد حكرا عمى الرجؿ كحدهمما أثر عمى السمط
. طبيعة التعارؼ المكجو ذك االتجاه األكحد دائما إلى التعارؼ المتبادؿ ذك االتجاىات المتعددة إلى حد ما

قيـ كالعادات المسطرة إذ لـ تعد ال.كتحكؿ معو التعارؼ مف النظرية الكظيفية إلى النظرية التفاعمية الرمزية
نما أصبح دكر كمركز األفراد كمدل تفاعميـ مع بعضيـ  مف قبؿ ىي التي تكجو التعارؼ كتحدده كا 

 .البعض ىك الذم يحدد التعارؼ كيكجيو
أف تكسع مجاؿ التعارؼ كتنكع أساليبو يعكد فييا الفضؿ إلى التطكر التكنكلكجي كاإلعبلمي الذيف 
ساىما بشكؿ كبير في تغيير كتعديؿ معايير كقيـ ىذا التعارؼ ، حيث تكلد عنيما معايير كقيـ كعادات 

ليائؿ لميكائيات المقعرة جديدة تكاكب المرحمة الجدية التي يعيشيا المجتمع الجزائرم خاصة بعد االنتشار ا
كغيرىا مف الكسائؿ التي باتت ( S.M.S)كالرسائؿ القصيرة net (Cyber Café  ))نت (كأبكاب المقاىي 

كما   بكابة التعارؼ بيف الجنسيف ، دكف أف ننسى الكسائؿ التقميدية كعركض الزكاج المنشكرة بالجرائد 
حيث تكصمت إلى ( لزكاج كالشباب الجزائرم إلى أيف؟ا) في دراستيا  " مميكة لبديرم " أشارت إلى ذلؾ 

لجكء الشباب إلى إعبلنات الزكاج  في الصحؼ كالجرائد لمبحث عف القريف المناسب ك أيضا عمى القنكات 
كؿ ىذه اإلمكانيات كالتطكرات عممت عمى تغيير نظرة الفرد لمفيـك التعارؼ . كقناة كسيط الخيرالمشفرة  

لزكاج ػ عبارة عف مجرد ارتباط رجؿ كامرأة بيدؼ إقامة نظاـ حياة مادية عمادىا كالزكاج الذم كاف ػ ا
تبادؿ المساعدة كالرعاية كتنظيـ العبلقات الجنسية في ظؿ مراسيـ كأشكاؿ كقكاعد تنظيمية، إلى مفيكـ 
ف فرد زكاج تحكمو جممة مف االعتبارات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ، حيث أصبح مفيكمو يختمؼ م

إلى آخر ، ىذا االختبلؼ نتج عنو االختبلؼ في طريقة التعارؼ كطبيعتو كأىدافو ألنو انتقؿ مف تعارؼ 
 .   جماعي تقـك بو األسرة إلى تعارؼ فردم يقـك بو الفرد بفرده أك بمساعدة كسائؿ اإلعبلـ السابقة الذكر

ئرية كالسمطة األبكية ، لذا يتكقع أف تقؿ لقد اتسع مجاؿ التعارؼ كأصبح ال يؤمف بالحدكد العشا         
نسبة العزكبة كيتراجع سف الزكاج األكؿ ، لكف الكاقع المعاش ينفي ىذه الفرضية مما يجعمنا نتساءؿ 

لماذا لـ يتمكف المجاؿ المفتكح لمتعارؼ مف تخفيؼ حدة العزكبة في المجتمعات العربية كباألخص في :
 المجتمع الجزائرم؟  
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مف خبلؿ ما تقد يتبف أف مرحمة التعارؼ مف أىـ مراحؿ نظاـ الزكاج اليـك لبناء أسرة مستقرة ،        
و ، مما يكسبيا حيث يتكقؼ عمييا حسف اختيار الطرؼ المناسب بعد تكضيح أىداؼ التعارؼ كصدق
لقد بات التعارؼ . أىمية في مشركع الزكاج لدل أغمبية األسر الجزائرية عمى اختبلؼ طرقيا ككسائميا 
كما ىك الحاؿ في )مرحمة حتمية ذات طابع اجتماعي إلتماـ مراسيـ الزكاج سكاء تـ عف طريؽ الجماعة 

تعارؼ ىك البكابة األكلى لدخكؿ عالـ فال. أك بطريقة فردية ( الماضي كعند بعض األسر خاصة الريفية
 .الزكاج ، حيث يتكقؼ عمييا نجاح أك فشؿ ىذا الزكاج

 :مػرحػػػمػة الػػػػػخطػبة/  2     
تعد ىمزة الكصؿ ما بيف التعارؼ كعقد الزكاج كالخطكة الرسمية لمشركع الزكاج كىي عبارة            

عف مرحمة تحضيرية لتكثيؽ العبلقات بيف أسرتي الزكج كالزكجة ، ليذا تأتي بعد تعارؼ الطرفيف في 
مف يمثميما في عقد تكاعد متبادؿ بيف رجؿ كامرأة أك بيف :"كتعرؼ الخطبة في الشرع بأنيا. الغالب 

كتككف في العادة بيف مف الرجؿ اتجاه المرأة ، أما المفيكـ العاـ لمخطبة في ثقافتنا ( 1)."الزكاج مستقببل
إجراء أكليا كتمييديا مف اإلجراءات التي يقـك بيا الخاطب أك أقاربو لبلتصاؿ :" كتقاليدنا فيقصد بيا

يدكر ىذا التعريؼ حكؿ إظيار رغبة   (2)."ركس كأسرتيابالمخطكبة أك أكليائيا مف أجؿ التعرؼ عمى الع
أحد الطرفيف في الزكاج باآلخر أك رغبة كلي الزكج في حالة ما إذا كاف االختيار تقميدم فإف كلي الزكج 
ىك الذم سكؼ يبدم رغبتو في تزكيج ابنو بفتاة معينة كمف عائمة معينة أيضا كىذه الرغبة ال تتصؼ 

 .تبر عقدابالرسمية ألنيا ال تع
إف ىذه المرحمة اليدؼ منيا ىك تبادؿ الرضا كالقبكؿ بيف األسرتيف بغرض المصاىرة كالتزاكج 

قامة العبلقات بينيما ، كنظرا ليذه األىمية فقد أكلتيا الشريعة اإلسبلمية بالغ اىتماميا كحظيت باىتماـ  كا 
كىك ذاتو التعريؼ ( 3)..."كعد بالزكاج:"أنياكفي قانكف األسرة الجزائرم نجده يعرفيا عمى . القانكف بيا أيضا

الذم تضمنتو قكانيف األحكاؿ الشخصية لكؿ مف تكنس كالمغرب كسكريا ، أما القانكف المدني الفرنسي فمـ 
إف الفرنسييف ال يتزكجكف إال بعد مركر مرحمة الخطبة التي :" ... يتعرض إلى تعريفيا إال أننا نجد 

 (4)."يبيف ككضعيما المالي كاالجتماعيتقصر أك تطكؿ حسب ظركؼ الخط

طمب الزكاج بالمرأة ، يقاؿ خطب المرأة إلى القكـ :" أما الخطبة لغة بكسر الخاء كسككف الطاء ىي       
يقكدنا ىذا التعريؼ إلى أف  ( 5)."إذا طمب أف يتزكج منيـ ، كأخطبو القـك دعكه إلى تزكيج صاحبتيـ

 .رجؿ بنية الزكاج مف امرأة اختيارىا لتككف شريكة حياتوالخطبة ىي عبارة عف طمب يقدمو ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .15، ص 1984أحكاـ األسرة في الفقو اإلسبلمي ، دار النيضة العربية، القاىرة ، سنة : عبد الحميد مطمكب/ 1
 .83، ص1988سنة , ، دار البعث، عنابة 2جزائرم ، الطبعة الزكاج كالطبلؽ في قانكف األسرة ال: عبد العزيز سعد/ 2
 .09، ص  2005مف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ، سنة  05المادة / 3
 .84مرجع سبؽ ذكره ،  ص: عبد العزيز سعد / 4
 .65،ص  1979لساف العرب ، فصؿ الخاء، الجزء األكؿ ، دار المعارؼ، لبناف ،  سنة : ابف منظكر/ 5
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كىي مرحمة مرنة ك خطيرة في ذات الكقت نظرا لطبيعة الكظيفة التي تؤدييا ك المتمثؿ أساسا في كضع 
الخطكط الرئيسية لحياة مستقبمية ، في حيف يعتقد البعض أف كظيفتيا فقط ىي تحكيؿ نية الكعد بالزكاج 

ؼ عاداتيـ فيتظاىركف إلى زكاج فعمي ، كىذا ما يبلحظ عمى أغمب المتصاىريف الذيف يخرجكف عف مألك 
بما لـ يكف في مقدرتيـ أك مف عاداتيـ  ، مما يجعؿ السمكؾ التقديرم يسيطر عمى مشاعر األفراد خبلؿ 

قد تسيء مثؿ ىذه السمككات إلى نظاـ الزكاج . ىذه المرحمة ، كما تقـك العبلقات عمى الحذر المتبادؿ 
كمف ىنا تتكلد . كرة الحقيقية لؤلسرتيف كالطرفيفالحقا كمنو إلى األسرة بعدما يسقط القناع كتبرز الص

المشاكؿ كتزامف مع بداية الزكاج نتيجة تفاجئ الطرفيف بسمككات أخرل ، مما يفسر لنا التعجيؿ بعقد 
كيبقى أف لمخطبة أيضا . الزكاج بعد الخطبة مباشرة لتفدل مثؿ ىذه المشاكؿ لدل معظـ األسر الجزائرية 

 .  تمر بيا في المجتمع الجزائرمطرؽ عدة كأشكاال متنكعة 
ما بناء  :الطػػػػريقة األكلػػى*/          تبدأ ىذه الطريقة باختيار األسرة لزكجة االبف ، أما بطمب منو ، كا 

تبدأ األـ في البحث عف الزكجة بيف . عمى رغبة األسرة نفسيا بعد تحديد المكاصفات المطمكبة اإلجماع 
ذا كف قت األـ في قريباتيا أك جيرانيا ،كما قد تقكـ بيذه الخطكة بناء عمى تكجييات عائمتيا أك معارفيا ، كا 

 .  إيجاد الزكجة المطمكبة تبدأ المراحؿ البلحقة 
إف ىذه الطريقة ال يزاؿ معمكؿ بيا في المجتمع الجزائرم ، كربما في غيره مف المجتمعات ، إلى 
نما تككؿ الميمة إلى امرأة مشيكد ليا بالحكمة كسداد  جانب ىذا فقد ال تقكـ الـ بنفسيا بعممية البحث كا 

باإلضافة إلى األقارب كالجيراف ، كما قد تبحث عنيا في أماكف " الخاطبة"طمؽ عمييا اسـ الرأم كالتي ي
 .تجمع النسكة مثؿ الحماـ

تختمؼ عمى الطريقة األكلى مف حيث كسيمة التعارؼ ، فقد يتعرؼ  :الػطريػػػػقة الػثانػػػػػية**/       
مما يسمح لكؿ منيما التعرؼ عمى ...( ةزمالة، عمؿ ، دراس)الخطيب عمى الخطيبة تبعا لظركؼ معينة 

اآلخر كيتـ االتفاؽ عمى بناء أسرة عف طريؽ الزكاج ، يقرر الخاطب إعبلـ أىمو عمى ما ىك مقدـ عميو 
إلى ( الخطيب)كبعدىا تبدأ المرحمة التي تربط بيف الطرفيف مف خبلؿ انتقاؿ أىؿ الرجؿ . لتككيف أسرة 
عمى الخطيبة كأسرتيا ، يتجاذبكف أطراؼ الحديث عف مسائؿ بغرض التعرؼ ( الخطيبة)بيت المرأة 

متنكعة كأصؿ األسرتيف كعادتيما كتقاليدىما ، كما يتحدثكف عف مستمزمات الخطبة ، ليحددكا بعدىا 
. مكعدا آخر إلتماـ الخطبة بشكؿ رسمي كقد يككف ىذا المكعد قريبا أك بعيدا حسب ما يتـ االتفاؽ عميو

 .     يقة تشير إلى كجكد نكع مف التعارؼ قبؿ الشركع في الخطبة الرسميةكنبلحظ عمى ىذه الطر 
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إف المقاء القادـ سكؼ يككف بحضكر الخطيب مع بعض المقربيف كاألصدقاء ، كما يأخذكف في ىذه      
المرة بعض اليدايا كالحمكيات لمعركس ، كما يتـ التعرض لشركط الخطبة كالمير كالجياز كتحديد مكعد 

ية في بعض المناطؽ كتسمى ىذه العمم. في التحضير كاإلعداد ( األسرتيف)الزفاؼ ، لكي يبدأ الطرفيف 
 .كتعد ىذه العممية مجتمعة خطبة فقط. خاصة إذا رفقتيا الحنة " الجرية"بػ

في ىذه الطريقة يتـ اقتراف الخطبة بالفاتحة بحضكر رجؿ يطمؽ عميو  :الػطػػػػريػقة الػثػػػػالػػػػثة***/      
زكاج مبينا فكائده كمكضحا شركطو يقدـ درسا بسيطا لمحضكر يتناكؿ فيو المعاني السامية لم" الطالب:"اسـ

كأركانو ، ثـ السؤاؿ عف الرضا الصادر مف المخطكبة عف طريؽ كلييا كعادة ما يككف أبكىا ، يتعرض 
أيضا لمكلي باعتباره شرطا مف شركط صحة الزكاج ، ككذلؾ إلى الشيكد  مذكرا بما يدؿ عمى ضركرتيـ 

خاصة إذا تـ الدخكؿ مف غير تسجيؿ العقد بالدكائر  كمبيننا دكرىـ في حالة كقكع نزاع بيف الطرفيف ،
كىنا نشير إلى كضع األسرة الجزائرية أثناء االحتبلؿ  الفرنسي . الحككمية أم لدل مصالح الحالة المدنية 

مؤكدا عمى أنو حؽ خالص ( المير)كقبؿ صدكر قانكف األسرة الجزائرم ، كبعدىا يتعرض إلى الصداؽ 
كبعض الدعكات لمزكجيف إذانا بميبلد * التصرؼ فيو ، منييا درسو بقراءة الفاتحةلمزكجة ليا كحدىا حرية 

 .أسرة جديدة ، كقد يتـ تقديـ الصداؽ كامبل أك نصفو في ذات المجمس أحيانا
إف الخطبة المقركنة بالفاتحة حسب ىذه الطريقة تعتبر بمثابة عقد الزكاج كفقا لمبادئ الشريعة          

كحضكر الكلي ( كلي الزكجة كالزكج)ـ القانكف ، ألنيا تشترط رضا الطرفيف المتعاقديف اإلسبلمية كأحكا
كالشيكد كالصداؽ ، إلى جانب العبلنية كاإلشيار مف خبلؿ الحضكر مف األىؿ كاألصدقاء مما يكسبيا 

في حيف   الذم اعتبر الخطبة مجرد كعد بالزكاج 1984أما مف الناحية  القانكنية فنجد قانكف. صفة العقد 
المعدؿ كالمتمـ فقد اعتبر الخطبة المقركنة بالفاتحة  في مجمس العقد زكاجا كما يشير إلى  2005قانكف 

 (1).06ذلؾ في المادة 

ال حظنا مما سبؽ كيؼ أف الخطبة ىي األخرل عرفت تحكالت كتطكرات كبيرك تبعا لمطرؽ 
سرػ مجرد خطكة في عممية الزكاج ل تختمؼ المتبعة أثناء إجرائيا ، حيث كانت ػ ما زالت عند بعض األ

إذا لقد تعددت مفاىيـ . عف مرحمة التعارؼ في صكرتو األكلية إلى أف صارت زكاجا في مجمس العقد 
 .  الخطبة كتنكعت مف مجرد طمب ككعد بالزكاج عمى عقد زكاج كامؿ الشركط

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أعمنكا النكاح :" الفاتحة تعتبر بمثابة اإلعبلف عف الزكاج طبقا لمحديث النبكم الشريؼ ، قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  قراءة*/ 

 .  كما أنو ال يكجد مانع مف قراءتيا  سكاء في بيت العركس أك غيرىا حسب ظركؼ األفراد" في المساجد
عد زكاجا ف غير أف اقتراف الفاتحة بالخطبة بمجمس العقد تعتبر زكاجا متى تكافر ركف إف اقتراف الفاتحة بالخطبة ال ي:" 06المادة / 1

 ""مكرر مف ىذا القانكف 09الرضا كشركط الزكاج المنصكص عمييا في المادة 
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لقد يرجع سبب تنكع طرؽ الخطبة في المجتمع الجزائرم إلى طبيعة تككيف األسرة                 
كما أف مدة الخطبة ىي . اسا إلى مكاكبة التطكر كالتقدـ لبناء مجتمع متقدـ كمزدىركتكجياتيا الرامية أس

األخرل تختمؼ مف األسرة الريفية إلى األسرة الحضرية ، ففي الريؼ ال تطكؿ مدة الخطبة عادة كال تتاح 
إلى الميزة التي الفرصة لمخطيبيف أف يمتقيا كيتبادال اآلراء حكؿ مسألة زكاجيما ، كقد يعكد السبب في ذلؾ 

أما في األسرة الحضرية قد تطكؿ ىذه المدة .يتميز بيا الزكاج ذاتو ،حيث يغمب عميو طابع القرابة كالجيرة
، ألف األسرة في المدينة تمتاز عف سابقتيا بدرجة مف الكعي الثقافي كالتحرر النسبي مف التقاليد 

ة لمخطيبيف بااللتقاء لتبادؿ كجيات النظر كاألعراؼ القديمة ، حيث تقـك معظـ األسر بإتاحة الفرص
كمناقشة المسائؿ المتصمة بمستقبؿ الحياة الزكجية كاألسرية ، كما يقكماف بانتقاء بعض المستمزمات 

 . المتعمقة ببيت الزكجيف معا
فكما تتحكـ الظركؼ كاألكضاع في مرحمة التعارؼ ، تتحكـ أيضا الظركؼ كاألكضاع في مرحمة 

كنظرا لكظيفة كمكانة ىذه . مى تحديد معالميا ك تكجيو أىدافيا ك تكضح كظائفيا الخطبة كتعمؿ ع
المرحمة التي تؤدييا في سمـ بناء نظاـ الزكاج ، فقد أكالىا القانكف أىمية بالغة كذلؾ مف خبلؿ تكضيحو 

. زات آلثار العدكؿ عف الخطبة كمحاكلة منو لحماية حقكؽ الطرفيف كتكضيح حدكد كبل منيما دكف تجاك 
 . في الزكاج" الفترة الذىبية" كتعرؼ ىذه المرحمة في التراث األدبي كالثقافي العربي كالجزائرم ب 

 
 :مػػػػرحػمة إبػراـ عػقد الػزكاج/ 3     

بعدما يتـ اختيار الطرفيف سكاء مف قبؿ األسرتيف أك مف قبؿ بعضيما البعض عف طريؽ     
ي غالب األحكاؿ إلى إجراء مراسيـ الخطبة  حسب إحدل الطرؽ التعارؼ المتبادؿ بينيما الذم يؤدم ف

كحتى يكتمؿ البناء كيكتسب الصفة الشرعية كالقانكنية الرسمية لمعبلقة بيف الرجؿ كالمرأة . المذككرة آنفا 
، مما يعطي ليذه المرحمة أىمية كبيرة لدل ( الزكاج)إبراـ عقد القراف ( الزكجيف)يتكجب عمى الطرفيف 

األسرة كالمجتمع ، نظرا لما تقـك بو مف كظائؼ كتزكيد المجتمع باألعضاء الجدد كمنحو الشرعية الفرد ك 
القانكنية ، فتحافظ بذلؾ عمى مسألة النسب كالقرابة كتكضح حدكد الكاجبات كالحقكؽ لكؿ األفراد في 

ف في تأنيس الغريزة إف الزكاج ىك أرقى آلية ضبطية ابتكرىا عقؿ اإلنسا:" المجتمع، كفي ىذا نشير إلى 
 (1)."الجنسية عند البشر

كلكي يكتسي العقد صفة الشرعية كيصبح عقدا صحيحا يجب أف تتكفر فيو شركط كأركاف كما ىك        
مذككر في قانكف األسرة كما جاء في مبادئ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالتي يتقيد بممارستيا المجتمع 

 :كالمتمثمة أساسا في مايمي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 54،ص 1994عمـ االجتماع األسرة ، دار الشركؽ كالتكزيع ، بغداد ، سنة : معيف خميؿ/ 1
 
 



160 

 

 .ػ ال بد مف كجكد الطرفيف كىما الزكج كالزكجة 
 .ػ ضركرة حضكر الكلي بالنسبة لممرأة سكاء كانت راشدة أك قاصرة

 .مف ناحية الزكج أك مف ناحية الزكجةػ حضكر شاىدم عدؿ 
إلى جانب ىذا يستمـز اإلعبلف كاإلشيار عف ىذا الزكاج . كتسميتو( المير)ػ تحديد مقدار مف الصداؽ

، حيث تكتسي ىذه الحفمة " العرس"كالذم يعرؼ لدينا ب" حفمة الزفاؼ "كالذم يككف بإقامة حفمة تسمى ب
 . قي مراحمو ألنو ال يعتبر الزكاج صحيحا إال إذا تـ اإلعبلف عنو أىمية بارزة في نظاـ الزكاج مقارنة ببا

قد تختمؼ طرؽ كمراسيـ إقامة حفمة الزفاؼ باختبلؼ عادات كتقاليد كؿ أسرة سكاء مف الناحية 
االقتصادية أك االجتماعية  أك الثقافية ، حيث تعمؿ كؿ أسرة عمى إظيار مكانتيا داخؿ المجتمع كبيف 

فكؿ أسرة تحمؿ عمى عاتقيا مسؤكلية التعبير ػ حسب إمكانياتيا المادية كالمعنكية ػ . رل باقي األسر األخ
 " أسرة التكجيو"عف ميبلد أسرة جديدة، ىذه األسرة التي يطمؽ عمييا في التراث السكسيكلكجي باسـ

كقبؿ إقامة الحفمة كاإلعبلف عف ميبلد أسرة جديدة ، يجب أف يثبت عقد الزكاج أماـ ضابط 
لحالة المدنية ، الذم يعتبر ىذا اإلجراء بمثابة اإلعبلف الرسمي كشيادة الميبلد ليذه األسرة ، فقد جاء في ا

2005مف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ 22المادة 
تحديد كتبياف مياـ ضابط الحالة المدنية ككذا  *
يفية تسجيمو بسجبلت الحالة المدنية أما عف ك. إمكانية تعكيض الضابط بمكثؽ معتمد مف طرؼ الدكلة 

". الدفتر العائمي"قانكف الحالة المدنية كما ىك مبيف في الدفتر الذم يطمؽ عميو اسـ **فقد كضحتو مكاد
 .كبيذا المستخرج تكتمؿ صكرة عقد الزكاج كيكتسب الشكؿ القانكني كالشرعي كاالجتماعي

بلحظ عميو بعض المبلمح الجديدة كالمتمثمة في إف نظاـ الزكاج اليـك في األسرة الجزائرية بات ي 
الفحكصات الطبية التي أصبحت مبلزمة إلبراـ عقد الزكاج كالكاجبة عمى الطرفيف المقبميف عمى الزكاج 

بغرض حمايتيما مف بعض األمراض الكراثية كالمزمنة كالتي تنتقؿ عف طرؽ الزكاج كتكرث لؤلبناء 
خاصة في زكاج ) عدـ تكافؽ بعض اليرمكنات كالزمر الدمكية كتحدث تشكىات جينية ككراثية ، بسب 

أيضا مف المبلمح الجديدة أصبح بإمكاف الطرفيف تسجيؿ ما يريانو ضركريا الستمرار زكاجيما ( . األقارب
 (    سكاء في نفس عقد الزكاج أك في عقد آخر يكتسي صفة الرسمية)في عقد رسمي 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يجب تسجيؿ حكـ . يثبت الزكاج بمستخرج مف سجؿ الحالة المدنية ، كفي حالة عدـ تسجيمو يثبت بحكـ قضائي :" 22المادة */ 

 8، ص  2005أنظر قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ " تثبيت الزكاج في الحالة المدنية بسعي مف النيابة العامة
قانكف الحالة المدنية ، التي تتمخص في كجكب أف تتضمف كثيقة عقد الزكاج اسـ كلقب كتاريخ كمكاف مف  73كالمادة  30المادة **/ 

كالدة كؿ كاحد مف الزكجيف ، كاسـ كلقب كؿ كاحد مف أبكييما ، كاسـ كلقب كعمر كؿ مف الشيكد ، كاسـ كلقب كصفة ضابط الحالة 
لى اإلعفاء مف سف الزكاج إذا لـز األمر، إضافة  إلى المدنية ، كأف تتضمف اإلشارة إلى الرخصة أك اإلذف بال زكاج عند االقتضاء كا 

 .   اإلمضاءات كالتكاقيع التي يجب أف نختـ بيا كثيقة عقد الزكاج
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كاشتراط الزكج عمى زكجتو عدـ العمؿ بعد الزكاج مع مكافقتيا عمى ذلؾ ، كاشتراط : يسجبلف فيو مايمي 
مع مكافقتو عمى ذلؾ أيضا ، ( تعدد الزكجات)مييا مرة أخرل في حياتيا الزكجة عمى زكجيا عدـ الزكاج ع

كغيرىا مف الشركط التي تضمف سبلمة كصحة العقد كدكامو ، مما يجعؿ مف عقد الزكاج ال يختمؼ كثيرا 
المعدلة بالمرسكـ  04عف باقي العقكد األخرل مف حيث تكفر ركف الرضا الذم جاء كاضحا في المادة

كاف عقد الزكاج يتـ بعد قراءة الفاتحة، أصبح يتـ إبراـ العقد قبؿ قراءة الفاتحة التي تتـ  بعدما.  2005
أما إذا تمت الخطبة بحضكر اإلماـ فإنو يمكف قراءة الفاتحة قبؿ العقد كيتـ تأجيمو إلى . عادة في المسجد 

 .حيف مكعد حفمة الزفاؼ بيـك أك يكميف أك أسبكع في أكثر الحاالت
ر يمكننا القكؿ بأف نظاـ الزكاج في الجزائر بعد تعديؿ قانكف األسرة الذم أدخؿ عميو كفي األخي

بعض التعديبلت ، بدأ يأخذ مبلمح ىذا التعديؿ متأثرا بيا ك بالظركؼ الداخمية كالخارجية التي يحيا فييا 
قدسا يسعى لضماف المجتمع الجزائرم ، أيف بات يغمب عميو الطابع الفردم بعدما كاف كاجبا اجتماعيا كم

. دكامو كاستمراره كاستقراره باعتباره مف أىـ األنظمة المشكمة لممجتمع ، بؿ أىـ مف األفراد المشكميف لو 
 .بات نظاـ الزكاج في الجزائر أمرا فرديا ، مما قد يجعمو أكثر عرضة لبلنحبلؿ كالتفكؾ

 
ؿ مراحمو في األسرة الجزائرية كمما سبؽ نستنتج أف نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم كمف خبل

االستقبلؿ المادم ، : سكاء في الريؼ أك في المدينة كحتى لدل البدك الرحؿ تحكمو عدة معايير منيا
لتحقيؽ األمف االقتصادم الذم يصاحب التحكؿ ( خاصة في المدينة)السكف المستقؿ عف المنزؿ العائمي 

بدكره تغمب عميو الحرية في االختيار لدل كؿ مف الذم عرفتو طريقة االختيار لمزكاج ك الذم أصبح 
لقد صار أمر الزكاج كقراره مف كظائؼ الرجؿ مع مشاركة المرأة في ذلؾ ، مما ينعكس . الرجؿ كالمرأة 

عمى باقي المعايير األخرل مثؿ المعايير النفسية المتمثمة في البحث عف السكينة كاالطمئناف كالراحة 
كع مف اإلشباع العاطفي كاالجتماعي بعد االنتقاؿ مف ثقافة أسرة التكجيو إلى النفسية لمزكجيف كتحقيؽ ن

 . ثقافة جديدة  في أسرة اإلنجاب ، حيث تتككف ىذه األخيرة مف تبلحـ الثقافتيف المختمفتيف في الغالب
 

 إذا يقـك نظاـ الزكاج عمى معايير اجتماعية كاقتصادية كثقافية كدينية كنفسية تيدؼ جميعيا إلى
مما يفسر لنا سر النظريات االجتماعية السابقة لبلختيار الزكاجي التي تبيف . تحقيؽ التكافؤ بيف الزكجيف 

 .دكر ىذه المعايير في بناء نظاـ الزكاج كالعمؿ عمى إنجاحو كضماف بقاءه كاستمراره كحمايتو مف التفكؾ
 

ا يبدك مف خبلؿ المراحؿ التي يمر بيا صفكة القكؿ ىي أف نظاـ الزكاج في األسرة الجزائرية ككم       
أثناء تككينو ، ال يزاؿ الركيزة األساسية في تشييد صرح األسرة كالكسيمة الكحيدة لتزكيد المجتمع باألفراد 
عطائيـ الشرعية كالمحافظة عمى األنساب كبالتالي تجنب المجتمع مف الكقكع في الخطأ عمى  الجدد، كا 

 . الرغـ مف تنكع أساليب بنائو
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 :كاقع نظاـ الزكاج في األسرة الجزائرية: ثػانػيا
مف خبلؿ الكاقع االجتماعي الذم يحيا فيو المجتمع الجزائرم ، ذلؾ الكاقع المتأثر بكؿ            

المستجدات التي تطرأ عميو سكاء قادمة مف الخارج أك نابعة مف داخمو بكاسطة التكنكلكجيا التي باتت 
اتجاه ىذا التغيير  كفي ظؿ ىذه الظركؼ كاألكضاع حدث أف انجذبت أنظمة المجتمع في. تغزك العالـ 

 . كالحراؾ االجتماعي متأثرة بيا كمؤثرة فيو 
كألف نظاـ الزكاج كاحد مف أنظمة المجتمع الجزائرم المتفاعمة معو كالمتأثرة بو كفيو ، لـ يسمـ  

نما كاف عرضة لو رغـ حرص المجتمع كاألفراد عمى المحافظة عميو كعمى  مف ريح ىذا التغيير ، كا 
أنظر العنصر )كانت العزكبة عار عمى جبيف المجتمعات عمى اختبلؼ دياناتيـ كمعتقداتيـ كبعدما . قداستو 

كنتيجة تعرضو لمتغيير فقد ارتفعت نسبة .(. 04ػ  03ص  الخاص بالزكاج في الديانات السماكية ، الفصؿ الثالث ، ص،
القرف الماضي كبدايات فإف كاف نياية . العزكبة ك ارتفع سف الزكاج األكؿ إلى حكالي النصؼ تقريبا 

القرف الحالي شيدت انتعاشا اقتصاديا كثقافيا كاجتماعيا كتطكرا ممحكظا تراجعت معو نسبة الفقر في 
العالـ، كما فتحت بالمقابؿ أبكاب العمـ لكؿ فئات المجتمع ، حيث أصبح بإمكاف األفراد الحصكؿ عمى 

تصاؿ المختمفة التي جعمت مف العالـ قرية عمؿ الئؽ كمحتـر بعد تخرجيـ ، مع تطكر كبير لكسائؿ اال
 . صغيرة 

مف المؤكد أنو كمما تطكر المجتمع كمما شعر أفراده بالراحة كاألماف ، ككمما تمكف المجتمع مف 
إال أف ما يحدث في المجتمع الجزائرم عمى النقيض مف . مكاكبة التطكر كالتقدـ كمما منح ألفراده الحرية 

 .تراجع سف الزكاج األكؿ  ذلؾ تماما ، خاصة بعدما
كحتى يككف لكبلمنا السابؽ معنى عممي كمكضكعي ، فإننا نقدـ بعض اإلحصائيات التي تـ      

إحصائيا خبلؿ السنكات الماضية كالقريبة جدا ، إلى جانب إحصاءات خاصة تكشؼ تراجع معدؿ سف 
 . الزكاج األكؿ في المجتمع الجزائرم

 
. مع عدد المتزكجيف كمقارنتيـ بعدد الغير متزكجيف ككذا المطمقيف كاألرامؿكالبداية سكؼ تككف         

: حيث يقدـ الديكاف الكطني لئلحصاء أرقاما تستدعي منا كباحثيف الكقكؼ عندىا بغرض تحميميا كىي
: كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي 2006تصنيؼ سكاف الجزائر حسب الحالة العائمية المسجمة في طبعة 

 (04)رقـ الجدكؿ 
 الصنؼ      

 
           الجنس         

حاالت  األرمؿ المطمؽ المتزكج  األعزب
 أخرل

 المجمكع

 14.689.589 16380 626775 386166 464606262 1061366006 عدد الرجاؿ

 14.402.278 26526 7296593 1826723 465856228 869026208 عدد النساء

 29.100.867 3.906 762.368 220.890 9.045.490 19.038.214 المجمكع
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 (1)*تصنيؼ سكاف الجزائر حسب الحالة العائمية *                         

 O,N ,S: ػ  المصدر    
ىي الفرؽ الشاسع بيف عدد غير المتزكجيف كعدد ( 01)إف أكؿ مبلحظة نسجميا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

المتزكجيف الذم يفكؽ أكثر مف النصؼ خاصة عند الرجاؿ مقارنة بالنساء ، مما يجعمنا ندرؾ طبيعة 
مة ال تكمف فقط في أما بالنسبة لنساء فالمشك. الحالة التي آؿ إلييا نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم 

نما في عدد المطمقات البلئي يفكؽ عددىف ضعؼ عدد المطمقيف  عدد المتزكجات الذم يفكؽ النصؼ كا 
مف الرجاؿ ، مما يدفع بنا لتساؤؿ عف دكر قانكف األسرة في حماية المرأة كنظاـ الزكاج مف تمؾ 

ى ىؿ السبب يعكد إلى ضعؼ القانكف الممارسات؟ أك أف يقد لنا القانكف تفسيرا لمثؿ ىذه األرقاـ ، بمعن
في ستعاب مثؿ ىذه القضايا أـ في عدـ قدرة القائميف عمى القانكف كمسايرتو مع التطكرات كحفظ الحقكؽ 

 ؟ 

( 05)أما  عف عدد المتزكجيف خبلؿ ثبلث سنكات متتالية بعد المرحمة االنتقالية، يبينيا الجدكؿ رقـ 
 :)*(كالتالي

 2004        2003             2002        السػػػػػنكات

 2676633         2406463        2186620      عدد المتزكجيف

 (2)*عدد المزكجيف خالؿ ثالثة سنكات متتالية*               

 O,N,S: ػ المصدر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1/Source :O.N.S/Etat Civil (Données Brutes), Edition 2006, P20. 

 

 .         21ػ نفس المرجع ،  2
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نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف المتجمع الجزائرم بعد إنياء العشرية السكداء ػ نسبيا ػ استعادة            
، إال أنو ال يحمؿ الجديد  إذا ما قكرف بالسنكات الماضية. نشاطو مف خبلؿ تزايد عدد المتزكجيف كؿ سنة

سجمنا زيادة كلكنيا تسير في اتجاه أف الناس يتزكجكف دائما بغض النظر عف . بالنسبة لنمك معدؿ الزكاج
كجكد متغيرات أك كجكد مستجدات ،ألف ما ييمنا نحف ىك كيؼ نستطيع أف نقمؿ مف خطر العزكؼ عف 

أدناه مف خبلؿ معدؿ الزكاج ألربع سنكات ( 06)رقـ كىذا ما يبينو الجدكؿ . الزكاج في المجتمع الجزائرم
متتالية ،الذم يكشؼ لنا عف كضعية نظاـ الزكاج في الجزائر خبلؿ أربع سنكات متتالية كىي السنكات 
األكلى لمقرف الكاحد كالعشريف كىي أيضا سنكات بداية نياية العشرية السكداء، لذا نبلحظ ارتفاع ضئيؿ 

بلؿ تمؾ السنكات ، كما نبلحظ أيضا أف ىذا االرتفاع يتزامف مع مشركع تعديؿ في نسبة عدد المتزكجيف خ
 .2003قانكف األسرة الجزائرم في خريؼ 

  

 :يبيف ما يمي( 06)الجدكؿ رقـ                         
 2004 2003 2002 2001 السنكات

 8228 7255 6297 6229 النسبة باأللؼ

 O ,N,S: المصدر  (1)*نسبة عدد المتزكجيف خالؿ أربعة سنكات متتالية(06)جدكؿ رقـ*        
كحتى نستطيع الكقكؼ عمى العبلقة بيف االرتفاع النسبي لمعدؿ الزكاج كمشركع تعديؿ قانكف          

األسرة الجزائرم كدكر القانكف مف ىذه العبلقة  ، البد مف تتبع تطكرات معدؿ الزكاج األكؿ في الجزائر 
 23معدؿ الزكاج خبلؿ  التي قدميا الديكاف إحصائيات في صيغة أرقاما ذات داللة إحصائية تعبر عف

 (  07)كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ  2004إلى غاية  1981سنة أم مف 
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(2).* 2004إلى  1981سنة مف  23جدكؿ يكضح عدد المتزكجيف خالؿ *      
 O,N,Sالمصدر   

، (24)يكضح مسيرة نظاـ الزكاج في الجزائر خبلؿ أربعة كعشريف عاما( 07)إف الجدكؿ رقـ           
 أيف حدث 1994حيث نبلحظ عمى ىذه المسيرة أنيا تسير في اتجاه فكقي إلى غاية عاـ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .23ػ  نفس المرجع، ص1
السكاف : 12ديمكغرافيا، الحركة الطبيعية لمسكاف ، الجدكؿ رقـ :الفصؿ الثاني :  22النشرة السنكية لئلحصاء الجزائرم رقـ /  2

 .  20،ص 2006، سنة 2004إلى  1981الجزائرييف المسجميف  في الحالة المدنية مف 
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كبنسبة طفيفة جدا إلى غاية نياية ليعاكد العدد الصعكد تدريجيا *  تراجع في عدد المقبميف عمى الزكاج 
حيث تزامف ذلؾ مع دخكؿ الجزائر المعترؾ السياسي الديمقراطي الذم تمخض عنو . القرف الماضي تقريبا

قانكني الكئاـ المدني كالمصالحة الكطنية ألجؿ حقف دماء الجزائرييف كاستعادت نشاطيـ كحياتيـ الطبيعية 
كما سبؽ ذكره في ( 21)ية مف السنة األكلى القرف الكاحد كالعشريف، حيث كمؿ بارتفاع عدد المتزكجيف بدا

إف اإلحصاءات كاألرقاـ السابقة تشير إلى كجكد تغير كبير قد أصاب المؤسسة . أعبله( 05)الجدكؿ رقـ 
 :الزكاجية مف خبلؿ معدؿ الزكاج عند كبل الجنسيف كما تبينو الجداكؿ التالية

 ػعدؿ الػزكاج عند اإلناثم        السػػػػػػػػنكات      

            1966                    1861 

           1977                  2069 

          1987                          2367   

          1998                 2766 

         2002                  2966 

 (1)*معدؿ الزكاج لدل اإلناث في الجزائريبيف ( 08)الجدكؿ رقـ *     

 
 معدؿ الػزكاج عند الػذككر      الػػػػػسنػكات     

          1966                 2362 

          1977 2563 

         1987 2767 

         1998 3163 

        2002 3360 

 (2).*في الجزائريبيف معدؿ الزكاج لدل الذككر ( 09)الجدكؿ رقـ *     

 
 الػنسػبة الػمؤكيػػػة        الحػالة االجتماعية      

 %3161                العزكبة بيف الفتيات      

 %3669     المػطمقػػػات      

 % 2964       المػتزكجػات       

 (3)*يبيف الحاالت االجتماعية لممرأة في الجزائر( 01)الجدكؿ رقـ *    

 O,N ,S:المصدر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .         إف ىذه الفترة يطمؽ عمييا المختصكف اسـ فترة العشرية السكداء التي عاشيا المجتمع الجزائرم خبلؿ تسعينيات القرف الماضي*/ ػػ

باحثكف جزائريكف باالشتراؾ مع خبراء مف منظمة التنمية التابعة دراسة أجراىا : ػ الديكاف الكطني لئلحصاءات حكؿ الصحة كالعائمة  1
 .2007لؤلمـ المتحدة، سنة

 ػ نفس المرجع  2
 ػ نفس المرجع       3
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في قراءة سريعة ألرقاـ ىذه الجداكؿ يتأكد لنا الكبلـ السابؽ ، في حيف قد تعكد األسباب الكامنة          
كراء تفش ىذه الظاىرة في المجتمع إلى السماح لممرأة بمزاكلة دراستيا كفتح أبكاب العمـ كالعمؿ أماميا ، 

فكير في مسألة الزكاج ، أيضا خركجيا مما يجعميا تنشغؿ بالتعميـ  فبل تعكد تجد الكقت كالفرصة لمت
إلى جانب انشغاالت . لمعمؿ الذم كاف نتيجة حتمية لمتطكر االقتصادم الذم خمفتو الثكرة الصناعية 

 .   أخرل متعددة يصعب تحديدىا تبعا لظركؼ كؿ امرأة 
حادة التي تؤرؽ أما عف ارتفاع معدؿ الزكاج بالنسبة لمرجؿ فتعكد أسبابو إلى أزمة السكف ال          

تفكير الشباب الجزائرم ، ككذا أزمة البطالة التي باتت تيدد كافة شرائح المجتمع في السنكات األخيرة 
 . كالتي تطرح بحدة عمى السباب المقبؿ عمى الزكاج مف الذككر خاصة

ف كالتنمية ككما جاء في إحصائيات المركز الكطني لمدراسات كالتنمية كالتحاليؿ الخاصة بالسكا        
سنة عند الرجاؿ ، فيما ارتفع سف الزكاج  23سنة ك 18بمغ  1966فإف سف الزكاج عند النساء خبلؿ سنة 

مف ىذه األرقاـ يتبيف جميا أف معدؿ . سنة عند الرجاؿ 33سنة ك 29إلى  2002عند النساء خبلؿ سنة 
أما . سنكات عند الرجاؿ 09سنة عند النساء ك 11سنة تأخرا بػ  36متكسط الزكاج قد عرؼ في ظرؼ 

التي كصمت إلى حكالي  1998كعاـ  1987الشيء الممفت لمنظر فيك معدؿ الزيادة المسجمة بيف عاـ 
ك التي تشير إلى المرحمة االنتقالية ك ما حدث فييا مف تغيير أثر بشكؿ أك بآخر عمى معدؿ سف  04%

 . ي باقي السنكات الماضية أك البلحقةالزكاج بيف الجنسيف ،مع العمـ أف معدؿ الزكاج لـ يتغير ف
إذا فنظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم ليس بمعزؿ عف المتغيرات التي تحدث داخؿ ىذا المجتمع       

يؤثر فيو كيتأثر بو سكاء مف ناحية البناء كالتركيب أك مف ناحية الكظائؼ كالمياـ التي يقـك بيا نظاـ 
ـ كجكد مقكمات كمعايير تضبط عممية الزكاج كتسير عمى دكامو الزكاج داخؿ البناء االجتماعي رغ

إلى جانب القانكف الذم يحمي أطراؼ النظاـ كيساىـ في تمتعيـ بالحرية كالكرامة بالحفظ عمى . كاستقراره 
فإذا كاف نظاـ الزكاج يتأثر بالمتغيرات التي تحدث بالمجتمع . حقكقيـ كتأدية كاجباتيـ كؿ اتجاه اآلخر

مر بالنسبة لمقانكف الذم يعد كاحد مف أنظمة الضبط في المجتمع ، مما يكشؼ عف طبيعة فكذا األ
 . العبلقة بيف النظاميف مف خبلؿ تبادؿ األدكار كالكظائؼ كىك ما يتماشى مع ما جاء في عنصر النظاـ 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أما .سنة 35مميكف نسمة حسب آخر اإلحصائيات ك معدؿ الزكاج عند الذككر كصؿ إلى  38ع العمـ أف سكاف الجزائر قد بمغ م*/ "

 حسب آخر( O.N.S)إحصائيات الديكاف الكطني لئلحصاء "سنة فما فكؽ لنفس العاـ 32بالنسبة لئلناث فقد كصؿ إلى حكالي 
 . 2008حصاء إ
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نظاـ الزكاج )كبالرجكع إلى ما قدـ حكؿ مفيـك النظاـ بشكؿ عاـ نجده يتطابؽ مع ىاذيف النظاميف        
مف خبلؿ البناء كالكظائؼ المتبادلة بينيما ، فمثبل إذا كاف نظاـ الزكاج يعمؿ عمى ( كالنظاـ القانكني

ذا كاف تزكيج األفراد فإف مسؤكلية حفظ الحقكؽ كتكضيح الكاجبات ىي مف مياـ  النظاـ القانكني ، كا 
 . الزكاج ىك الطريؽ األكحد لتزكيد المجتمع باألعضاء الجدد فإف القانكف ىك الذم يمنحيـ الشرعية

مما نستشؼ ... كلقد جاء في إحدل تعاريؼ الزكاج أنو العبلقة الشرعية بيف الرجؿ كالمرأة 
مما دفع بنا كباحثيف .بينيما ألم سبب كافالتداخؿ كالتكامؿ بيف النظاميف إلى درجة يصعب معيا الفصؿ 

في حقؿ األسرة التنقيب عف شكؿ ىذه العبلقة كعف دكرىا داخؿ البناء االجتماعي خاصة بعد تمؾ 
 . التغيرات كالتحكالت التي أصابت المجتمع كالعالـ ككؿ مف خبلؿ الميداف

V  /نظاـ الزكاج في أحكاـ الشريعة اإلسالمية: 
كر العمماء عمى أف الزكاج ىك عقد رضائي بتكافر أركانو ك شركطو ، مما بترتب لقد اتفؽ جمي       

عميو آثارا شرعية ، كفي حالة تخمؼ بعض األركاف أك كميا يصبح العقد باطبل أك فاسدا ، كقد ال يترتب 
معنى ىذا أنو ليس كؿ زكاج ىك عقد صحيح ، بؿ يتكقؼ صحة . عميو آثارا شرعية بسبب ذلؾ الخمؿ

كعميو ما ىك مكقؼ الفقو . في الشريعة اإلسبلمية عمى إلزامية تكفر جميع أركانو كشركطو  العقد
 اإلسبلمي مف زكاج غاب أحد أركانو أك نسي أحد شركطو؟ 

 :أنكاع الزكاج في الفقو اإلسالمي/  1
نص عمييا الزكاج الذم كلد مستكفيا لشرائطو كأركانو سكاء كانت التي :" كىك: الزكاج الصحيح /أ       

 ( 1)."فمتى تكافرت أركانو كاستكفت الشركط كاف العقد صحيحا... الشارع أك التي جابو بو كلي األمر 
كنفيـ مف ىذا التعريؼ أف الزكاج الصحيح ىك الذم يشتمؿ عمى جميع األركاف كالشركط التي أقرىا 

آثار شرعية ، فيك كذلؾ كبما أف العقد الصحيح عمكما تترتب عميو .  الشرع كالمشرع عمى حد سكاء
الحاؿ بالنسبة لعقد الزكاج الصحيح تترتب عميو آثار شرعية كالنفقة كحقكؽ الزكجيف كحسف المعاشرة 

 )كجكب المير المسمى ك التكارث بيف الزكجيف ك ثبكت حرمة المصاىرة كثبكت نسب األكالد مف الزكاج 
إبراـ العقد ، كىذا ما يتكافؽ كما نصت عميو المادتيف كىذا بمجرد ( الجزائرممف قانكف األسرة  36أنظر المادة 

ينعقد :" تنص عمى  09، فالمادة  2005مكرر مف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ  09ك 09
يجب أف تتكافر في عقد الزكاج الشركط :" مكرر تنص عمى  09كالمادة" الزكاج بتبادؿ رضا الزكجيف

 (2)."، الكلي ، شاىداف ، انعداـ المكانع  الشرعية أىمية الزكاج ، الصداؽ: اآلتية 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 36،  1998منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، اإلسكندرية،  سنة  الزكاج في الفقو اإلسبلمي ، : ػ محمد كماؿ الديف إماـ  1
ص  2005، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ،   4كزارة العدؿ ، قانكف األسرة ، ط:  ػ الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2
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إذا الزكاج الصحيح حسب الفقو اإلسبلمي كالنص القانكني ىك الذم تتجمع فيو جميع األركاف      
  . كالشركط البلزمة لقياـ ىذا العقد

. العقد أحد أركانو أك كميا ، كشركط انعقادىا أك بعضيافقد :" يككف الزكاج باطبل إذا : الزكاج الباطؿ/ ب
كنفيـ مف ىذا التعريؼ أف كؿ زكاج غاب عنو ركف أك شرط مف األركاف أك الشركط التي أقرىا الشرع  (1)"

كالمشرع يعد زكاجا باطبل ، كما جاء ذلؾ في قانكف األسرة الجزائرم حيف تعرض المشرع إلى أسباب 
 :البطبلف كاآلتي 

مف قانكف األسرة  32ػ فقداف عقد الزكاج لركنو األساسي كىك رضا الزكجيف كما جاء في المادة     
مثاؿ ذلؾ أف يحصؿ خمؿ في الصيغة أك في أىمية  )*(..."يفسخ النكاح إذا اختؿ أحد أركانو:" الجزائرم 

 .العاقد يمنع انعقاد العقد 
 .اعتبرىا الشرع مف شركط الصحة ػ فقداف العقد ألكثر مف ركف مف األركاف التي   
ػ كؿ زكاج بإحدل المحرمات يفسخ العقد قبؿ الدخكؿ كبعده كيترتب عميو ثبكت النسب ككجكب العدة     

 .، كما يعتبر زكاج المسممة بغير المسمـ زكاجا باطبل ، أيضا إذا كاف أحد الزكجيف مرتدا يبطؿ الزكاج 
معدكـ حسب الفقو اإلسبلمي ، ال يكجد بو عقد ك ال  يترتب  يتضح مما تقدـ أف الزكاج الباطؿ ىك زكاج

إذا ال يترتب عميو شيء مف آثار الزكاج . عميو آثار ، كال تحؿ بو زكجة ك ال يثبت بو مير أك نسب 
كيجب عمى كبل الزكجيف أف يفترقا " الصحيح كلك حصؿ دخكؿ ، أما قبؿ الدخكؿ فيعتبر كجكده كعدمو

 :بؽ يمكف تمخيص أىـ اآلثار المترتبة عف عقد الزكاج الباطؿ كما يميكمما س   (2)."في الحاؿ
 .ػ ال تكارث بيف الزكجيف

 .ػ ثبكت النسب رعاية لحقكؽ األكالد

 .ػ تستحؽ الزكجة الصداؽ في الزكاج الباطؿ 

 .ػ انعداـ الحقكؽ بيف الزكجيف ، إذ ال ينشأ لمزكج حؽ عمى زكجتو كال الزكجة عمى زكجيا 

عمـ الزكجيف ببطبلف زكاجيما قبؿ الدخكؿ ، إال أنيما أتما إجراءات الزكاج ككاف ىناؾ دخكؿ ، ػ في حالة 
كمتى غمض األمر ك كاف شبية قكية اعتدت المرأة . اعتبر ىذا النكع مف الزكاج زنى ، فبل يثبت العدة 

 .عند الحنافية فقط 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 37مرجع سبؽ ذكره ، ص : محمد كماؿ إماـ ػ  1
 Le Mariage est" ) يبطؿ"في حيف النص الفرنسي لنفس المادة جاءت الكممة " يفسخ" كممة  32ػ جاء في النص العربي لممادة * 

déclaré nul ) 
سنة , المطبكعات الجامعية ،الجزائر ، الزكاج كالطبلؽ ، ديكاف 1الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم ، الجزء: ػ بمحاج العربي  2

 . 152، ص  2007
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ال تترتب عميو أحكاما عرضية بكصفو كاقعة مادية تستكجب التنظيـ في :" إف الزكاج الباطؿ 
 (1)."نظر اإلسبلـ كالشريعة اإلسبلمية بخبلؼ العقد الفاسد الذم يقكـ غير مستكفي لشركط النكاح الشرعي

 

إف التفرقة بيف الزكاج الفاسد كالزكاج الباطؿ ال يعرفو إال :  ( Mariage Vicie)الزكاج الفاسد / ج
المذىب الحنفي ، ألف جميكر العمماء يترادؼ عندىـ الفساد كالبطبلف ، لذا يقصد بالزكاج الفاسد عند 

العقد الذم تمت أركانو مف إيجاب كقبكؿ كلكنو فقد شرطا مف شرائط الصحة كأف يككف العقد :" األحناؼ 
بمعنى أنو كؿ عقد كجب فيو اإليجاب كالقبكؿ كلكنو فقد شرطا مف شركطو األساسية  (2)."ير شيكدبغ

كيككف حكمو كالزكاج المؤقت ككالجمع بيف . كالكلي أك الصداؽ أك المير أك كجكد المكانع الشرعية
 (.الجمع بيف األختيف مثبل) امرأتيف كمتاىما محـر لؤلخرل 

 entache deتؿ شرط مف شركط الصحة أم الذم تكافر سبب الفسخ كالزكاج الفاسد ىك الذم يخ

Nullité   أك البطبلفNullité   كتبيف أمره قبؿ الدخكؿ ، أم أف الزكاج الفاسد ينتيي بالفسخ أك اإلبطاؿ
Résiliation  . كعميو فإف أسباب الفسخ ىي: 

ك شاىداف ، كتبيف أمر ىذا الزكاج ػ يفسخ الزكاج في حالة فقداف أحد شركطو ، كما لك تـ دكف كلي أ   
 .قبؿ الدخكؿ كيعتبر الفسخ ىنا طبلقا

ػ إذا اشتمؿ الزكاج عمى مانع شرعي أك قانكني سكاء أكاف ذلؾ المانع مؤقتا أك مؤبدا ، فإنو يفسخ قبؿ   
 .الدخكؿ أك بعده، كيترتب عف ذلؾ ثبكت النسب ككجكد العدة

ػ كفي حالة اشتماؿ العقد عمى شرط يتنافى كمقتضيات العقد أك يتنافى مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،  
 أما القانكف فقد كاف لو مكقؼ مغاير لما سبؽ . كاشتراط الزكج عمى زكجتو نزع الحجاب بعد الزكاج 

 .الشرط ال الزكاج إذ قرر بطبلف ( الزكاج)حيث نجد المشرع الجزائرم قد صحح ىذا العقد بالدخكؿ 

ػ ردة الزكج ، إذا ثبت ردة الزكج بعد الدخكؿ بعقد صحيح ككانت ىذه الردة قبؿ الدخكؿ فسد عقد الزكاج 
حيث جاء في القرآف الكريـ . كذلؾ ألف زكاج الكافر بالمسممة غير جائز شرعا كقانكنا. كفسخ في الحاؿ 
ا كلعبد مؤمف خير مف مشرؾ كلك أعجبكـ  أكلئؾ ك ال تنكحكا المشركيف حتى يؤمنك :" قكؿ ا عز كجؿ 

 .221سكرة البقرة ، اآلية ." يدعكف إلى النار كا يدعكا إلى الجنة كالمغفرة بإذنو
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 : كعميو فقد رأت الحنفية أف الزكاج الفاسد تترتب عميو آثار ىي 
 ."أعدكا الحدكد بالشبيات:" ػ عدـ كجكب حد الزنى لكجكد الشبية لقكلو صمى ا عميو كسمـ

إذا .:"عند الدخكؿ ، كتثبت لمزكجة النفقة في العدة متى كانت جاىمة بفساد النكاح *ػ كجكب مير المثؿ
كاف في العقد الصحيح المير المسمى كتـ الدخكؿ الحقيقي بالمرأة ، لذا استكجب في الشريعة اإلسبلمية 

يجب لشبية العقد، ف( الحد)في مثؿ ىذه الحالة أحد األمريف المير أك الحد ، كبما أف األمر سقط 
  ( 1)."المير

ػ كجكب العدة عمى المرأة المدخكؿ بيا ، كتعقد ليذه المرأة عدة الطبلؽ ، حتى في حالة كفاة الزكج،ألف 
 .العدة الكفاة أربعة أشير كعشرة أياـ لغير الحامؿ ، كال تككف إال في الزكاج الصحيح

 .ػ ثبكت النسب أم نسب الكلد مف الرجؿ إذا حصؿ حمؿ مف ذلؾ الدخكؿ

 .ثبكت حرمة المصاىرة لكبل الطرفيف ػ

كبالرجكع إلى ما نص عميو المشرع الجزائرم نجده قد أقر الفسخ في حالة العقد الفاسد ما لـ           
يستكفي الشركط ، كفي حالة بياف سبب مف أسباب الفساد قبؿ الدخكؿ فسخ العقد دكف صداؽ ، أما إذا 

فيو إذا اختؿ ركف كاحد مف أركانو أك اشتمؿ عمى شرط ينافي تبيف بعد الدخكؿ فإما يصححو لبلستمرار 
كما يبطؿ العقد بطبلنا مطمقا ىك إذا اختؿ أكثر مف ركف . مقاصد العقد كذلؾ لحماية األسرة كالمجتمع 

فمقد ذىب المشرع إلى أف البطبلف أقكل مف الفساد في السبب ككمما قكل السبب كاف :" كاحد في العقد
  (2)."الزكاج باطبل

 

كىك زكاج صحيح استكفى أركانو كشركط انعقاده صحيحة ، كلكنو تكقؼ لتخمؼ : "الزكاج المكقكؼ/د
شرط أك أكثر مف شركط النفاذ كأف يتكاله الصغير دكف كليو ، أك الكبير الفضكلي الذم ليس لو صمة 

ست لو كالية شرعية ىك الذم يباشره مف لي:" كما يعرؼ أيضا بأنو (3)."بأطراؼ العقد يعتد بيا الشارع 
  (4)."ينفذ بيا عقده

إف الزكاج المكقكؼ إذا ىك ذلؾ الزكاج الذم يقكـ بو شخص ال تربطو أية صمة بالعاقديف سكاء مف صمة 
قرابة أك مصاىرة أك أية صمة يجيزىا الشرع إلبراـ عقد الزكاج ، مما يكقؼ ىذا الزكاج رغـ تكفر جميع 

كاج صحيح إال أف صحتو غير نافذة إال إذا أجازه مف لو الحؽ في شركطو ز أركانو ، ك حكمو ىك أنو ز 
 .  اإلجازة كالكلي أك الزكج إف كاف راشدا ، كاعتبرت ىذه اإلجازة بمثابة إذف سابؽ عمى العقد

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .120، ص 2004سنة , دار الجامعة الجديدة ، دكف ذكر بمد النشرأحكاـ الزكاج في الشريعة اإلسبلمية ، : ػ أحمد فرج حسيف  1

 .39مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ بمحاج العربي  2

 .39مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد كماؿ الديف إماـ  3

 .122مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ أحمد فرج حسيف  4

        



171 

 

كجية إذ ال يحؿ بو الدخكؿ ك ال يقع إذا العقد المكقكؼ قبؿ اإلجازة ال تترتب عميو أية آثار الز  
ذا مات أحد الزكجيف ال يرثو اآلخر، أما بعد اإلجازة يصير زكاجا صحيحا تترتب عميو  فيو الطبلؽ، كا 

كيترتب عمى الدخكؿ في العقد المكقكؼ قبؿ اإلجازة ما . جميع أحكاـ ك آثار الزكجية لمعقد الصحيح
: لذا كاف عمى أطراؼ الزكاج المكقكؼ أحد األمريف . ة أعبلهيترتب عمى الدخكؿ في العقد الفاسد المذككر 

كاألمر الثاني . األكؿ أف تتـ إجازتو مف صاحب الشأف كبالتالي تترتب عميو جميع آثار العقد الصحيح 
 .ىك أف يرفضو مف لو حؽ اإلجازة ، فبل يترتب عميو أثر ، ألف الرفض ينقضو مف أساسو

 

 :اإلسالميػ مقدمات الزكاج في الفقو  2

 : مقدمة االختيار في الزكاج في الفقو اإلسالمي/ أكال 
تعد مرحمة االختيار في الزكاج في اإلسبلـ مف المراحؿ الميمة التي عني بيا اإلسبلـ عناية            

ذا كاف . شديدة ، نظرا لما يتكقؼ عمى حسف االختيار مف عدمو استقرار األسرة كسبلمة الحياة الزكجية  كا 
مجتمع العربي عمكما يعطي لمرجؿ حؽ االختيار دكف المرأة ، بؿ يعتبره حقا مشركعا لو مف ناحية ال

نكار ذات الحؽ عمكما عمى المرأة  ، فإف اإلسبلـ قد ساكل بيف الجنسيف  ) الشرع كالقانكف كالعرؼ كا 
طاىا حؽ الرفض  في كىك الديف الكحيد الذم منح لممرأة حؽ اختيار شريؾ حياتيا كما أع( الرجؿ كالمرأة

 .   مف ال تراه مناسبا ليا كليس لكلييا حؽ إجبارىا
كنظرا ليذه األىمية الكبيرة التي منحت ليذه المرحمة في الفقو اإلسبلمي ، فقد كضع ليا اإلسبلـ       

 عدة كسائؿ يرل أنيا مف شأنيا إذا ركعيت أف تحقؽ لمحياة الزكجية القكة كاالستمرار ككذا حميتيا  مف
فمنيا ما ينبغي مراعاتو عند العـز عمى الزكاج كمنيا ما يككف بعد إتماـ العقد ، كمنيا . التفكؾ ك االنحبلؿ

ما يككف عند الشعكر ببعض االضطرابات ك االىتزازات التي قد تصيب األسرة كالحياة الزكجية ، كنحف 
بغي عند العـز عمى الزكاج  كما ما ين)في دراستنا ىذه  سكؼ نقتصر فقط عمى النكعيف األكؿ ك الثاني 

 .    كذلؾ الرتباطيما بمكضكع الدراسة( يككف بعد إتماـ العقد
لقد حدد اإلسبلـ صفات معينة أك بذاتيا لمزكجيف  :أساس االختيار في الزكاج في الفقو اإلسالمي/ أ 

نما حدد لكمييما صفات تتنا سب ككظيفة كطبيعة كؿ المقبميف عمى الزكاج كلـ يستثف المرأة كال الرجؿ ، كا 
منيما ، حيث كجكد ىذه الصفات في كمييما يحقؽ ليما التكامؿ كاالنسجاـ كمنو استمرار كاستقرار الحياة 

لذا فيذه الصفات تنقسـ إلى قسميف األكؿ خاص بالصفات المستحبة في الزكجة كالقسـ . الزكجية كاألسرية
 .الثاني خاص بالصفات المستحبة في الزكج

 :الصفات المستحبة في الزكجة/ كؿالقسـ األ 
لقد جاءت الصفات المستحبة في الزكجة في الحديث النبكم الشريؼ المتفؽ عميو ، قاؿ : الديف */ 
فإلى ." لماليا ك لحسبيا كلجماليا كلدينيا ، فأظفر بذات الديف تربت يداؾ: تنكح المرأة ألربع ( :" صمعيـ)

 الحسب كالنسب كالمرتاحة ماديا ، إال أف صفة الديف جانب ذكر كاستحباب المرأة الجميمة ذات 
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فاإلسبلـ بيذا يككف قد أرشد الرجؿ إلى ما يجب . كانت ىي األفضؿ عف جميع الصفات األخرل السابقة 

مراعاتو في االختيار عند العـز عمى الزكاج  مؤكدا لو عمى أف المرأة قد تككف جميمة كمف عائمة كبيرة 
كالديف يقصد . ألصمح لمزكاج ىي المرأة التي تعرؼ دينيا الذم يظير في حسف خمقيا كمقتدرة ماديا لكف ا

لذا جاء في القرآف الكريـ آيات كثيرة تحث عمى ضركرة اختيار ذات الديف . بو التديف كىك عكس الفسكؽ
أف تكفر  كما  .221سكرة البقرة ، اآلية ..." ك آلمة مؤمنة خير مف مشركة ك لك أعجبتكـ:" ، قاؿ تعالى 

نما إذا تكافركا جميعا فبل بأس بذلؾ،  صفة الديف في المرأة ال يمغي الجماؿ كالحسب كالنسب كالماؿ ، كا 
كلكف يبقى أف الصفة المشتركة عند عامة النساء المسممات ىي الديف ككنيف مسممات أصبل، أما الجماؿ 

 .ك الحسب كالماؿ فيي صفات مقدرة بيف النساء كالناس عامة 
اىتماـ اإلسبلـ بصفة الديف في المرأة إلى ما يقكـ بو الديف في حياتيا ، حيث يدعكىا لمقياـ  يعكد

بكاجباتيا نحك ربيا كنحك أسرتيا كنحك زكجيا ، فقد حذر اإلسبلـ عف العدكؿ عف ىذه الصفة كنيى أف 
بؿ الحياة يككف أساس االختيار ىك الجماؿ أك الحسب أك الماؿ ، لما في ذلؾ مف خطكرة عمى مستق

ال تنكحكا  النساء لحسنيف فمعمو يردييف ك ال لماليف فمعمو يطغييف ( :" صمعـ)الزكجية كاألسرية ، يقكؿ 
  *"ك انكحكىف عمى الديف كآلمة سكداء خرقاء ذات ديف أفضؿ

مف حسف االختيار الذم نبو عميو اإلسبلـ أف يخطب الرجؿ في المرأة بعد دينيا جماليا :  الجماؿ/ * 
جاء في حديث أبي ( 1)."أسكف لمنفس كأغض لمنظر كأكمؿ لممكدة كاأللفة بيف الزكجيف:"ألف الجماؿ ىك 

ال تخالفو فيما التي تسره إذا نظر كتطيعو إذا أمر ، ك :" ىريرة أف النبي صمعـ سئؿ أم النساء خير؟ قاؿ
كالحديث صحيح أخرجو النسائي، كىك ما يؤكد جكاز اإلسبلـ النظر إلى  (2)."يكره في نفسيا كال في مالو

 (.األمر الذم سكؼ يأتي الحقا) المخطكبة 
مما ال شؾ فيو أف الجماؿ أحد أىداؼ الزكاج كمقاصده ، كما يعتبر أيضا مف بيف أسباب عفة       

كالفقياء يستحبكف زكاج الجميمة ذات الديف ، ألف الجماؿ الذم ال . إلى غير زكجتو  الزكج الذم ال يتطمع
يدعـ بديف قد يككف سببا في شقاء الزكجيف ألف غياب الديف يعني غياب الردع كالكقاية في نفس الكقت 

ال ينفع مف االنحبلؿ كالكقكع في المعاصي ، لذا أكجب اإلسبلـ الجماؿ مع الديف كفي حالة غياب الديف 
فالصفة األساسية في اإلسبلـ عند االختيار لمزكاج ىي البحث عف ذات الديف ثـ يأتي جماؿ . الجماؿ 

 .المرأة كليس العكس
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يعد الماؿ اليكـ عصب الحياة كقكاـ الحياة االجتماعية كالمعايشة ، بؿ األكثر ضركرية في  :الػػػماؿ*/
حياة اإلنساف ألنو يضمف لو الحياة الكريمة كاالحتراـ ، فجعمو اإلسبلـ أحد الصفات المستحبة عند 

لذا تكجب عمى الرجؿ الذم ينكم الزكاج أف يككف مقتدرا ماديا حتى يتمكف مف القياـ . يار لمزكاج االخت
 .  بنفقات كتكاليؼ الزكاج

كخصت المرأة بالماؿ ألف النفس البشرية بطبعيا تميؿ إلى المرأة ذات الماؿ ، يعني أف الماؿ 
الماؿ تصبح أكثر حظا في الظفر بزكج ، لذا يعتبر دافع لزكاج المرأة ، بؿ التي تممؾ مقدارا معينا مف 

نجد اإلسبلـ قد حث عمى أف يختار الرجؿ المرأة ذات ماؿ ، كما أف تممؾ المرأة لمماؿ يجعؿ منيا قكية 
نو لحب الخير :"كيشعرىا بالراحة كاألماف ، كقد تأكد ىذا الكاقع االجتماعي في قكؿ ا عز كجؿ  كا 

كما نجد في . كالمقصكد بالخير في ىذه اآلية حسب المفسريف ىك الماؿ . 08سكرة العاديات ، اآلية ." لشديد
لـ ينكر ذلؾ الكاقع ، بؿ بيف لمناس أف ما يدعكا الناس لنكاح المرأة ىك ( ص)السنة النبكية أف الرسكؿ 

 . 47الفصؿ الثالث ، مقدمات الزكاج في الفقو اإلسبلمي ، ص : أنظر ماليا 
تشككا لو عـ بناتيا ( ص)ة أف زكجة سعد بف الربيع قد جاءت الرسكؿ لقد ركم في السنة النبكي
يا رسكؿ ا إف سعدا أىمؾ كترؾ بنتيف كأخاه ، فعمد أخاه فقبض ما :"كأنو استكلى عمى ماؿ أبييـ فقالت

نما تنكح النساء عمى أمكاليف  إنما تنكح النساء :"مقالتيا ( ص)لـ ينكر عمييا الرسكؿ . ترؾ سعد ، كا 
ادفع لبنتي سعد الثمثيف كلزكجتو الثمف ك لؾ :"بؿ أقرىا كدعا إليو أخ زكجيا كقاؿ لو " أمكاليفعمى 
تأكد إقراره بأف النساء يتزكجف عمى ( ص)إف ىذه الحادثة التي كقعت في حياة الرسكؿ الكريـ ."الباقي

ي اعتبر أف تحميو أمكاليف كأف الماؿ ميـ جدا بالنسبة لممرأة كي تتزكج ، في حيف أف المذىب الحنف
 . البنات بالحمي ليرغب فييف الرجاؿ سنة

نما ىك أحد الكسائؿ  إف ترغيب الخاطب في المخطكبة لماليا ليس ىك ىدؼ اإلسبلـ لذاتو ، كا 
كحتى يككف . التي رأل فييا استحساف الطرفيف لبعضيما البعض  إلى جانب الكسائؿ السابقة ك البلحقة 

 .ككف الخاطب عمى ديف صالح كي ال يتحكؿ ماليا مف نعمة إلى نقمة عميياالماؿ نعمة لممرأة يجب أف ي
 :صفات أخرل مستحبة في المرأة عند الزكاج كىي ( 1)كقد جاء في صحيح فقو السنة        

أحناه عمى كلد : خير النساء ركبف اإلبؿ صالح نساء قريش( :" صمعـ)قاؿ : ػ أف تككف ذات عطؼ كحناف
 .أخرجو البخارم كمسمـ."زكج في ذات يده في صغره كأرعاه عمى
فيبل : ثيبا ، قاؿ: أبكرا أـ ثيبا؟ قاؿ:"لجابر بف عبد ا لما تزكج ( صمعـ)لقكلو : ػ يستحب أف تككف بكرا
 إال إذا كانت ىناؾ قرينة ترجح نكاح ثيب كطمب  .أخرجو البخارم كمسمـ."بكرا تبلعبيا كتبلعبؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .103ػ  102مرجع سبؽ ذكره ، ص ، ص : ػ أبك مالؾ كماؿ بف السيد سالـ  1
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 . مصاىرة الصالحيف أك جبر خاطر مف تكفى زكجيا أك إعالة أيتاـ كنحك ذلؾ
عف الكدكد الكلكد ألف الكدكد ىي التي تحب زكجيا كالكلكد ( صمعـ)حث النبي: ػ أف تككف كدكدا كلكدا

 . أخرجو البخارم كمسمـ."تزكجكا الكدكد الكلكد فإني مكاثر بكـ األمـ(:" صمعـ)كثر كالدتيا قاؿ التي ت
مما سبؽ يتبف أف اإلسبلـ قد حدد لمرجؿ أىـ الصفات المستحبة في المرأة عند الزكاج إال أف 

ة الزكجية ىناؾ صفات أكجب اإلسبلـ عمى الرجؿ االبتعاد عنيا لمضرر الذم قد تمحقو باألسرة كالحيا
كمف ىذه الصفات نجد أف اإلسبلـ حث عمى االبتعاد عف الزكاج مف األقارب ما أمكف كبنت العـ . الحقا 

عمر بف :" كقد قاؿ . أك الخاؿ أك الخالة لما يترتب عنو كجكد نسؿ ضعيؼ ألسباب اجتماعية كطبية 
أيما :"كعف الشافعي قاؿ. الغرائب  قد اضك أتـ فانكحكا في النكابغ ، يعني تزكجكا:" الخطاب لبني السائب

 (1)."أىؿ بيت لـ تخرج نساؤىـ إلى رجاؿ غيرىـ كاف في أكالدىـ حمؽ

إف الزكاج مف األقارب قد يتسبب في خمؽ المشاكؿ االجتماعية التي ينجـ عنيا قطع الرحـ كخمؽ 
ليذه األسباب كغيرىا  .العداكة بيف األقارب ، إلى جانب األمراض الكراثية التي تنتقؿ عف طريؽ الزكاج 

 .حذر اإلسبلـ مف زكاج األقارب
 :الصفات المستحبة في الرجؿ عند االختيار/ القسـ الثاني

سكرة ."لبعد مؤمف خير مف مشرؾ كلك أجبكـ:" قاؿ تعالى.ىذه الصفة مشتركة بيف الرجؿ كالمرأة : الديف/ أ

فالمرأة أك كلييا لو حؽ اختيار رجبل صالحا عفيفا ، ألف الزكج الصالح العفيؼ ىك الذم  .221البقرة ، اآلية 
يحفظ حدكد ا كيخافو في أىمو ككلده ، كما يمكنو دينو مف تقدير ىذه الرابطة المقدسة ، فيعاشر زكجتو 

 كعاشرىف بالمعركؼ فإف كرىتمكىف :"بالمعركؼ كما جاء في قكلو جز كجؿ
كباختيار المرأة . الرجؿ مف الكقكع في المعاصي كالزنا كالنظر إلى األجنبيات  إف الديف يعصـ

لرجؿ ذا ديف تككف قد اختارت لحياتيا االستقرار ك االستمرار كلذريتيا المربي الصالح كالمعيف ليا عمى 
ديف قد  لذا اعتبر اإلسبلـ أف مف يرفض تزكيج مف في كاليتو إلى ذك. أعباء الحياة الزكجية كاألسرية 

نما يجب عمى كالة األمكر أف يبحثكا لبناتيـ  يتسبب في خمؽ فتنة في األرض ، ألف ذا الديف ال يرفض كا 
إلى جانب أف يككف حامبل لقدر مف كتاب ا عز كجؿ، فقد . عف رجاؿ يتمتعكف بحسف التديف كالخمؽ

 .أنو قد زكج أحد أصحابو بما معو مف القرآف( صمعـ)صح عف النبي 
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كالمقصكد بيا نكعاف مف المقدرة األكلى المقدرة الجنسية كىي أف يككف : المقدرة عمى الزكاج بأنكاعيا/ ج 
كنفقات الزكاج كالحياة المعيشية فيما  الرجؿ لو القدرة عمى الجماع  كالثانية مقدرة مادية كىي تحمؿ تكاليؼ

بعد ، ألف الرجؿ الغير مقتدر ماديا يصعب عميو تحمؿ تبعات الزكاج كقد يجعمو في نظر زكجتو أقر 
( صمعـ)قيمة ، ألف الماؿ ميـ لمحياة الزكجية كلكنو ليس بمقدار أىمية الديف كالخمؽ ، كقد حث النبي 

 (1)."أما معاكية فصعمكؾ ال ماؿ لو:" ءة كقاؿ لفاطمة بنت قيسالشباب عمى الزكاج عند استطاعتيـ لمبا

 ( .صفة الماؿ)كىذه الصفة مشتركة بينيا أيضا . أخرجو مسمـ كالنسائي ك أبك داكد
 :كالكفاءة ىنا يقصد بيا المساكاة ك المماثمة كىي أنكاع: التكافؤ بيف الزكجيف / د 

كاج باتفاؽ أىؿ العمـ ، فبل يحؿ لممرأة أف تزكج كافرا كىي شرط مف شركط صحة الز : ػ الكفاءة في الديف 
:" قاؿ تعالى. بإجماع الفقياء ، كما ال يجب أف يزكج المسمـ مف في كاليتو الصالحة مف رجؿ فاسؽ

 .26سكرة النكر، اآلية."الخبيثات لمخبيثيف ك الخبيثكف لمخبيثات كالطيبات لمطيبيف كالطيبكف لمطيبات

 . ىي ضركرية عند جميكر العمماء خبلفا لئلماـ مالؾ الذم ال يرل ضركرة لذلؾك : ػ الكفاءة في النسب
الرجاؿ قكامكف عمى النساء بما فضؿ ا بعضيـ عمى بعض كبما أنفقكا :" قاؿ تعالى: ػ الكفاءة في الماؿ 

  .34سكرة النساء ، اآلية ."مف أمكاليـ
 .مالؾكىي معتبرة عند الجميكر خبلفا ل: ػ الكفاءة في الحرية

 . كقد اعتبرىا الحنفية ك الشافعية ك الحنابمة: ػ الكفاءة في الصنعة كالمينة
 .كىي معتبرة عند المالكية كالشافعية كبف عقيؿ مف الحنابمة(: العيكب الفاحشة) ػ السبلمة مف العيكب

بيف ك ال  كمف الصفات أيضا المستحبة في الرجؿ عند االختيار أف يككف رفيقا بالنساء أم ال يضر     
نما يعامميف برفؽ كلطؼ ، كأف يككف عمى قدر مف الجماؿ حتى تسر المرأة برؤيتو ك ال يحدث  يعنفيف كا 

أيضا أف ال يككف عقيما كطمؾ لفضؿ الذرية التي حث عمييا اإلسبلـ كأكدىا نبي . نفكر بينيما
 .في مكاطف كثيرة( صمعـ)اإلسبلـ
تيار لمزكاج في اإلسبلـ ىك مشترؾ بيف الجنسيف فميس ىناؾ مف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا أف االخ       

تفضيؿ لمرجؿ عمى المرأة بدليؿ أف الصفات المستحبة في المرأة تكاد تككف ىي نفسيا الصفات المستحبة 
في الرجؿ ، كالسبب في ذلؾ ىك حرص اإلسبلـ عمى أف يككف ىناؾ كئاـ كتكامؿ في الحياة الزكجية ، 

غمب الصفات في اإلسبلـ يعني أف الزكاج في اإلسبلـ قائـ عمى تكافؤ الفرص ألف ىذا التكحيد في أ
ال غنى ليما عف اآلخر ك عف الزكاج ( الزكج كالزكجة)كتكحيد األىداؼ كالمقاصد ، كأف كبل الطرفيف 

 .سنة األنبياء كألنو الكسيمة الكحيدة لبقاء الحياة كسبلمة النسؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : مقدمات الزكاج في الفقو اإلسالمي/ ثانيا

 الخػطبػة:  1
 :   تعريؼ الخطبة/ أ    

بضـ الخاء في الكبلـ  ك استعممت العرب ىذه الكممة" خطب"ىي مصدر الفعؿ الثبلثي : لغة*/       
المنشكر المسجكع ، كال يجكز استعماليا بالضـ عمى ىذا الكجو كبكسرىا في طمب الزكاج ، كيقاؿ خطب 

كبمعناىا العاـ تعني (. بكسر الخاء)، كخطب الخاطب خطبة جميمة ( بضـ الخاء)الخطيب خطبة حسنة 
     .التماس الشيء كبمعناىا الخاص تعني الدعكة إلى التزكيج

الخطبة عمى أنيا التماس التزكيج ، ذلؾ أف خطبة الرجؿ لممرأة التماس  فقد عرؼ الفقياء: اصطالحا*/   
كعرفتيا ." الخطبة بكسر الخاء طمب التزكج:"مف الحنفية فقاؿ( بف عابديف)كعرفيا . منو لتزكيجو منيا

 .المالكية بأنيا التماس النكاح 
كاج ، فإف كافقت عمى ىذا الطمب فبل يعدك ككنو كعدا بالزكاج ، فالخطبة إذا ىي طمب المرأة لمز        

فالخطبة إذا مقدمة لمنكاح ال يترتب . أم ال ينعقد بيذا النكاح ، فتظؿ المرأة أجنبية عنو حتى يعقد عمييا
 .  عمييا ما يترتب عمى النكاح

اط بقيد الزكجيف ليتعرؼ كؿ الخطبة مف مقدمات الزكاج كقد شرعيا ا عز كجؿ قبؿ االرتب :حكػمػػيا/ ب
مف الطرفيف عمى صاحبو كيككف اإلقداـ عمى الزكاج عمى ىدل كبصيرة ، لذلؾ أباح اإلسبلـ النظر إلى 

أف الخطبة ليست شرطا في صحة ( فقو السنة)كقد جاء في . المخطكبة كالجمكس معيا في كجكد محـر ليا
ك ال جناح عميكـ فيما :" ر جائزة لقكلو تعالىفمك تـ بدكنيا كاف صحيحا ، فيي عند الجميك :"النكاح 

أما الشافعية فقد رأت أف الخطبة مستحبة استنادا إلى  (1)."235سكرة البقرة ، اآلية "عرضتـ بو مف خطبة النساء
 ( *رضي ا عنيـ)ما قاـ بو الرسكؿ الكريـ حيف خطب عائشة بنت أبي بكر كخطب أيضا حفصة بنت عمر

التي جاءت في جكاز الخطبة ما ىك مذككر في السنة النبكية ، عف المغيرة بف  كمف األدلة أيضا     
أنظر إلييا فإنو أحرل أف : ال ،قاؿ: أنظرت إلييا ؟ قاؿ ( :"ص)شعبة أنو خطب امرأة فقاؿ لو رسكؿ ا 

ست في أما جميكر العمماء فقد أجمعكا عمى جكاز الخطبة لممرأة تعريضا كتصريحا كالتي لي." يؤدـ بينكما
 .عصمة أحد األزكاج

 :حسب ما جاء في إجماع أىؿ العمـ فإف الخطبة نكعاف ىما :  أنػػكاع الخطػػبة/ ج 
أريد الزكاج :"كمعناىا أف يصرح الخاطب لممخطكبة بمفظ الخطبة بأف يقكؿ : الخطبة بالتصريح*/        
 .كذلؾ بإعبلـ كلييا" منيا 
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 :كىي أنكاع : الخطبة بالتعريض*/ 
عنيا زكجيا حيث ال  المقصكد بيا ىي خطبة المرأة التي تكفي: ػ خطبة المعتدة بعدة الكفاة     

  .كقد تـ تحريـ ذلؾ باتفاؽ الفقياء ، كلكف يجكز لو أف يعرض. يجكز لمرجؿ أف يصرح ليا بالخطبة
 كيعكد التحريـ بالتصريح. مف سكرة البقرة 235كما ىك مذككر في اآلية  .ليا رغبتو في ذلؾ دكف تصريح 

حيث ( 1)."ا ، فربما تكذب في انقضاء العدةأف الخاطب  إذا صرح بالخطبة تحققت رغبتو فيي:" ىنا  إلى 
يستحؽ العقكبة التي تردعو            ػ  ( التصريح كقت العدة) يرل شيخ اإلسبلـ أف مف يفعؿ ذلؾ 

فبل يجكز التصريح ليا بالخطبة ك بالتعريض ليا في عدتيا ألف الزكجة في : المعتدة عمى طبلؽ رجعي
لعصمتو ، يعني أف الزكاج األكؿ قائـ كالتعريض في مثؿ ىذه  الطبلؽ الرجعي يمكف لزكجيا أف يعيدىا

 . الحالة يعد تضميؿ ليا عمى زكجيا كقد تنتقـ منو فتكذب في انقضاء عدتيا
أما مف ناحية خطبة المرأة بالتعريض . ال يجكز التصريح ليا بالخطبة باالتفاؽ : ػ المعتدة بطبلؽ بائف 

 :ف حكؿ جكاز التعريض بالخطبة كمايميفقد اختمؼ العمماء كانقسمكا إلى قسمي
 : المالكية كالشافعية كالحنابمة لؤلسباب التالية:يقكؿ بجكاز التعريض كىك مذىب الجميكر : الرأم األكؿ

 .235سكرة البقرة ، اآلية "كال جناح عميكـ فيما عرضتـ بو مف خطبة النساء:" ػ قكؿ ا عزكجؿ 1
اعتدم عند :" مى ا عميـ كسمـ قاؿ ليا لما طمقيا زكجيا ثبلثاأف النبي ص:" ػ حديث فاطمة بنت قيس2

 ." ال تسبقيني بنفسؾ"كفي لفظ أخر" ...ابف أـ مكتـك ، فإنو رجؿ أعمى تضعيف ثيابؾ ، فإذا حممت فأذني
ػ أف ىذه المرأة ال تجكز رجعتيا إلى طميقيا ، كما ال يمكف لممعتدة مف كفاة زكجيا أف تعكد إليو ، فيما 3
 .معنى كاحد بخبلؼ المعتدة مف طبلؽ رجعي في
 : كما ىك مذىب الحنفية كحجتيـ ىي  التعريض يقكؿ بعدـ جكاز: الرأم الثاني 

 .ػ أف نص اآلية الكريمة السابقة تبيح التعريض بالنسبة لممرأة المعتدة مف كفاة فقط 
ىناؾ شركط أساسية يجب أف تتكفر في المرأة عند خطبتيا أك بعبارة أصح أف :  شػػركط خطػػبة المػػرأة/ د

 : يتأكد الخاطب مف أف تككف المرأة خالية مف ىذه الشركط حتى يجكز خطبتيا كىذه الشركط ىي
 .ػ  أف ال تككف محرمة كميا سكاء كاف التحريـ بسبب المصاىرة أك بسبب الرضاعة     
 .ة، ألف المرأة ال يمكنيا أف تجمع بيف زكجيف في كقت كاحدػ أف ال تككف متزكج     
 . ػ أف ال تككف معتدة مف طبلؽ رجعي كالسبب ىنا قد تمت اإلشارة إليو في العنصر السابؽ مباشرة     
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ػ أف يككف الخاطب مسمما بالنسبة لممرأة المسممة إذ ال يجكز تزكيجيا لكافر بنص اآلية القرآنية           
 . مف سكرة البقرة 221

ػ أف تككف المرأة غير مخطكبة لرجؿ آخر فقد أجمع العمماء عمى تحريـ الخطبة عمى خطبة           
افقة عمى خطبتو كعمـ الخاطب الثاني بخطبة األكؿ ، إال أف المسمـ إذا كاف قد صرح لمخاطب بالمك 

يكفي التعريض بالمكافقة  في :" الحنابمة لـ يشترطكا التصريح باإلجابة كالمكافقة عمى الخطبة بؿ قالكا
ذنيا صمتيا"تحريـ الخطبة عمى خطبة اآلخر، كىك أحد قكلي الشافعية ، كلعميـ استأنسكا بحديث   (1)" "كا 

المؤمف أخك المؤمف ، فبل يحؿ لممؤمف أف يبتاع عمى بيع أخيو ، كال يخطب عمى خطبة :" يقكؿ صمعـ 
 .حديث متفؽ عميو ."أخيو حتى يذر

كىي التصريح  بعيكب الخاطب كالمخطكبة ، لذا كجب عمى اإلنساف :ػ االستشارة في الخطبة          
كلكف عند الحاجة إلييا أما إذا لـ تكف الذم يستشار في الخاطب أك المخطكبة أف يذكر المساكئ بصدؽ 

 .  ىناؾ حاجة كجب عدـ ذكر العيكب
إلى جانب ماسبؽ ذكره مف شركط فإننا نجد أنفسنا أماـ شرط بات اليـك : ػ النظر إلى المخطكبة      

مقدمة أساسية مف مقدمات الزكاج كىك ما أصبح يطمؽ عميو اليكـ بالتعارؼ ، كىك ذات الشيء الذم 
الشريعة اإلسبلمية بالنظر إلى المخطكبة مع بعض االختبلفات بيف الشريعة كالعرؼ في  يعرؼ في
ألف النظر إلى المخطكبة تحكمو عدة أحكاـ كشركط في حيف أف التعارؼ اليكـ ال يحكمو أم . المجتمع 

إذ . يلذا سكؼ نتطرؽ إلى أحكاـ النظر إلى المخطكبة مف كجية نظر الفقو اإلسبلم. قيد أك شرط عمكما
نجد أف الشريعة اإلسبلمية قد أجازت النظر إلى المخطكبة مبينتا األحكاـ الضركرية لذلؾ ، فقد اتفؽ أىؿ 

ال يحؿ لؾ النساء :" العمـ عمى مف أراد نكاح امرأة فيجكز لو النظر إلييا كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى 
ك الحسف ال يعرؼ إال بعد . 52حزاب ، اآلية سكرة األ."مف بعدك ال أف تبدؿ بيف مف أزكاج كلك أعجبؾ حسنيف

أما في السنة النبكية فقد جاءت أحاديث كثيرة تحث عمى جكزا النظر إلى المخطكبة منيا قكلو .رؤيتيف
إذا خطب أحدكـ المرأة فقدر أف :" يقكؿ( صمعيـ )سمعت رسكؿ ا : في حديث لجابر يقكؿ ( :"صمعيـ)

  .حديث حسف."فعؿيرل منيا بعض ما يدعكه إلييا فمي
كالحكمة مف مشركعية النظر إلى المخطكبة ىي أف يحصؿ االطمئناف في النفس فيقدـ الرجؿ 

يقكؿ . عمى الزكاج منيا كىذا يؤدم في الغالب إلى استمرار الزكاج كدكامو كحسف المعاشرة بيف الزكجيف 
لى كأجدر أف يجمع بينكما كتدـك كمعناه ىك أك .صححو األلباني."فإنو أحرل أف يؤدـ بينكما(:" ...صمعيـ)

 .بينكما المكدة كاأللفة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .113مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ أبك مالؾ كماؿ بف السيد سالـ  1
 

 



179 

 

لقد كضعت الشريعة اإلسبلمية حدكد لمنظر إلى المخطكبة ، كلقد اتفؽ العمماء عمى مشركعية         
ر إلى المخطكبة كحددكا بالضبط النظر إلى الكجو كالكفيف ، كلكنيـ اختمفكا في القدر الذم يباح النظ

 : النظر إليو فكؽ ذلؾ إلى أربعة أراء ىي
يرل أنو ال يجكز النظر إال إلى الكجو كالكفيف فقط ، كقاؿ بيذا الرأم الجميكر كىـ الحنفية : الرأم األكؿ

كالمالكية كالشافعية كىك قكؿ عند الحنابمة ، كتعميؿ ذلؾ ىك أف الكجو ىك مجمع المحاسف كمكضع النظر 
 . كأنيما يظيراف دائما . أم داللة عمى الجماؿ ، كداللة الكفيف عمى خصب البدف 

يقكؿ بأنو يباح النظر إلى ما يظير منيا غالبا كالرقبة كاليديف كالقدميف ، كىذا ما صح  في : لرأم الثانيا
لما أذف في النظر إلييا مف غير ( صمعيـ)المذىب الحنبمي ، كقد استشيدكا في ذلؾ بما ككجيو النبي 
 . عمميا عمـ أنو أذف في النظر إلى جميع ما يظير منيا عادة

 . يجكز النظر إلى ما يريد منيا إال العكرة : لثالرأم الثا
أنظر ( :"صمعيـ)يجكز النظر إلى جميع البدف كىك مذىب داكد كابف حـز استنادا لقكلو : الرأم الرابع

 ."إلييا
كعمكما فإنو يجكز لمخاطب أف ينظر إلى المرأة كليا أف تبدم لو الكجو كالكفيف كما قاؿ جميكر         

ا فكؽ ذلؾ فيك متركؾ إلى ما تطمئف النفس بو سكاء استفسر الرجؿ عنو أك تنقمو لو أمو العمماء ، أما م
نفيـ مف ىذا أنو يمكف لمرجؿ . كىذا القكؿ األخير جاء في فقو السنة. أك أختو أك أف يختبئ ىك لرؤيتو 

ف عدـ إعبلميا إ:" أف ينظر لممرأة دكف عمميا أك عمـ كلييا اكتفاء بإذف الشارع ، بؿ قاؿ بعض الفقياء
في  (1)."بالنظر أكلى ، ألنيا قد تتزيف لو بما يغره ، فيفكت غرضو مف النظر كىك رؤيتيا عمى طبيعتيا

حيف أف المالكية ذىبت إلى كجكب إعبلـ المرأة ككلييا بالنظر كمرد ذلؾ حسبيـ لئبل يتطرؽ الفساؽ لمنظر 
ب إلى ىذا الرأم كما أنو حيف ينظر إلييا كعميو فقكؿ الجميكر ىك أقر . نحف خطاب: لمنساء كيقكلكف 

 . دكف عمميا كقبؿ خطبتيا فيك أكلى ، ألنو قد يعرض عنيا فبل تتأذل 
لمخاطب أف يكرر النظر لممرأة إف احتاج لذلؾ ك يتأمؿ محاسنيا كلك ببل إذف كىك أكلى ليتبيف 

. األكلى ال يحصؿ الغرض غالبا  ىيئتيا ، فبل يندـ بعد الزكاج منيا ، كيرجع تكرار النظر إلى أف النظرة
 . أما إذا لـ تعجبو المرأة التي نظر إلييا فعميو أف يمتـز الصمت ، كال يجكز لو أف يذيع ما يسكؤىا ك أىميا

كفي الكقت الراىف كمع ظيكر الصكر الفكتكغرافية ك المرئية أجازت الشريعة اإلسبلمية لمرجؿ 
ة أك تميفزيكنية خاصة إذا كانت المرأة مكجكدة في مكاف بعيد النظر إلى المرأة عف طريؽ صكرة فكتكغرافي

 عف إقامة الرجؿ ، مع التنبو أف الصكرة قد يدخؿ فييا التدليس فبل تظير الشخص 
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المصكر عمى حقيقتو ، كقد يحتاؿ المصكر كيظير المرأة القبيحة في صكرة جميمة كغيرىا مف المبلبسات 
ككما أباحت الشريعة اإلسبلمية النظر إلى المخطكبة قد أباحت نظر المخطكبة لخطيبيا ، بؿ قيدتيا . 

ىذه النقطة كىي أف الرجاؿ كبينتيا بنفس األحكاـ السابقة الذكر مع اختبلؼ بسيط بيف الرجؿ كالمرأة حكؿ 
ظاىركف بارزكف في المجتمع ك ال يختفكف كما تختفي المرأة كبذلؾ تستطيع إف شاءت أف تنظر إلى 

إلى جانب ذلؾ فقد اختمؼ العمماء في حدكد نظر المخطكبة إلى . الرجؿ بسيكلة كيسر إذا تقد لخطبتيا
يحـر ، فعكرة الرجؿ ما بيف السرة  إلى الخاطب كىك إف كقع نظرىا عمى أكثر مف الكجو كالكفيف لـ 

مف الشركط أيضا كالتي حرص الشارع عمى التقيد بيا ىي جكاز الخمكة بيف الخطيبيف ، إذ لـ . الركبة
يجكز لمخاطب أف يتحدث إلى خطيبتو بشرط كجكد محـر كذلؾ لمتعرؼ عمى . يسمح بأكثر مف النظر 

 .الزكجية المقبمة صكتيا أك لمعرفة رأييا فيما لو أثر في الحياة
:" قاؿ تعالى. كعمييا أف تتقيد بالضكابط الشرعية فيككف كبلميا بقدر الحاجة مف غير الخضكع في القكؿ 

كما أجاز أىؿ . 32سكرة األحزاب ، اآلية ."فبل تخضعف  بالقكؿ فيطمع الذم في قمبو مرض كقمف قكال معركفا
بط الشرعية ، أما إذا أخذت المحادثة طريؽ الخمكة كلك العمـ الحديث عف طريؽ الياتؼ مع االلتزاـ بالضكا

 . بالياتؼ صار حكميا محرما
كصفكة القكؿ أف الخطبة الشرعية تتقيد بشركط كضكابط ال يمكف الخركج عنيا باتفاؽ أىؿ العمـ ،      

زاـ  بما ألف صحة الخطبة التي تعد المبنة األكلى في بناء صرح األسرة تتكقؼ عمى حسف االختيار كااللت
نصت عميو الشريعة اإلسبلمية ، لذا نرل بأنيا  تشكؿ القمب النابض لعممية الزكاج حيث تعطيو القكة 

مع العمـ أف عدـ خركج المرأة كبركزىا في المجتمع كاف ىذا في الماضي حيث . الستمراره كدكامو
ية أك العممية ، كبالتالي يمكف أصبحت اليـك المرأة مكجكدة جنبا إلى جنب مع الرجؿ سكاء في الحياة العمم

كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا ما ىك مقدار التزاـ الطرفيف بالضكابط .لو رؤيتيا كالنظر إلييا ك التحدث معيا 
 .الشرعية في ىذه الحالة ؟

ذكرنا سابقا أف الخطبة ىي مف مقدمات الزكاج كليس زكاجا شرعيا ، : آثػار العػدكؿ عػف الخطبة/ ق
بالزكاج ال يربط بيف الخاطب كالمخطكبة برباط الزكجية ، لذا كاف لكؿ منيما أف يعدال  كألنيا مجرد كعد

عف الخطبة كينقض كعده ، كألف الكعد بالعقد في الفقو اإلسبلمي يترتب عميو الكفاء بو لقكلو 
كعد كقد كىك نيي صريح عف خمؼ ال .34سكرة اإلسراء ، اآلية ."كأكفكا بالعيد إف العيد كاف مسؤكال:"تعالى

آية المنافؽ :"منيا قكلو عميو الصبلة كالسبلـ ( صمعيـ)جاء في السنة النبكية أحاديث كثير لمرسكؿ الكريـ
ذا أؤتمف خاف: ثبلثة  ذا كعد خمؼ ، كا  فإف عدؿ الخاطب ركاه أحمد كابف حباف كالحاكـ ، ." إذا حدث كذب ، كا 

ذا   عدؿ لسبب مشركع يقبمو عف خطبتو مف غير سبب مقبكؿ كاف آثما عند ا ، كا 
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إال أف العدكؿ عف . العقبلء فبل إثـ عميو، ككف الخطبة ليست زكاجا شرعيا تترتب عميو أحكاما شرعية 
الخطبة تترتب عميو آثار سكاء كاف العدكؿ مف الخاطب أك مف المخطكبة خاصة إذا كانت ىناؾ ىدايا 

 . كصداؽ 
أف يقدـ الخاطب مقدارا مف المير أك كمو لممخطكبة عند تجرل في بعض الحاالت : الصداؽ أك المير*/ 

كفي حالة عدكؿ الخاطب أك . إعبلف الخطبة أك أثناءىا تأكيدا لجدية سعيو أك لمتعجيؿ باالستعداد لمزكاج 
المخطكبة عف الخطبة ككاف المير المقدـ في شكؿ حمي أك شابو ذلؾ كما جرت عميو أعراؼ الناس 

فإنو يحؽ لمخاطب استرداد ما قدمو باتفاؽ أىؿ ( أك المحبس كغيرىا مف الحميخاتـ الخطبة أك الشبكة )
ليككف ىناؾ فرؽ في ىذا إذا كاف العدكؿ مف جانبو أك مف جانبيا أك بسبب خارج عف :" العمـ 
 فإذا امتنع العقد " كذلؾ أف المير ال يستحؽ إال بعقد الزكاج فيك أثر مف آثاره ، ( 1)."إرادتيما

  (2)."إلى صاحبو كال تستحؽ المرأة منو شيئاعاد المير 
ك ألف الشريعة اإلسبلمية تراعي دائما أحكاؿ الناس كمستجدات الحياة فقد اختارت بعض التشريعات       

المعاصرة حمكال جديدة رأت أنيا أكثر عدالة كتكفيقا بيف اعتبارات جرت بيا األعراؼ الحالية ، كعميو فقد 
 :لعدكؿ مف الخاطب أك المخطكبة ميزت بيف ما إذا كاف ا

إذا كاف العدكؿ مف الخاطب كاشترت المخطكبة بالمير أك ببعضو جيازا مع عمـ الخاطب بذلؾ أك جرل ػ 
 .  العرؼ بيذا ، فيسترد الخاطب الجياز ك ال تكمؼ المرأة ببيعو كرد ما دفعو

كىذا ما . إف غرمت في بيع الجيازإذا كاف العدكؿ مف المخطكبة فعمييا إعادة مثؿ المير أك قيمتو ك ػ 
:"... في شرح مختصر خميؿ" الزرقاني"يقكؿ . كىك رأم قريب مف المذىب المالكي . يراه المذىب الحنفي

لك خطب شخص امرأة كدفع ليا الصداؽ قبؿ العقد ، فتجيزت بو ، ثـ لـ يحصؿ عقد لمنازعتيا ، فيؿ 
ذف ليا أك عمـ أك جرل بو عرفا ، كالثاني عند انتقاء يرجع بما اشترتو أك بالنقد؟ كالظاىر األكؿ إف أ

 (3)."ذلؾ

الخطبة في صكرتيا االجتماعية تعبر عف تكاصؿ بيف الطرفيف كتقديـ اليدايا الثمينة عند : اليػػدايا*/ 
. إعبلنيا ، كقد يككف ىناؾ تبادؿ لميدايا بيف الخطيبيف في كثير مف المناسبات التي تعارؼ الناس عمييا

 دث العدكؿ عف الخطبة مف أحد الطرفيف فما ىك مصير ىذه اليدايا؟ فإذا ح
الفقياء متفقكف جممة عمى رد اليدايا التي قدميا الخاطب لمخطكبتو مع االختبلؼ في التفاصيؿ      

 :    حيث اقسمكا إلى أربع أقكاؿ في حكـ استردادىا كما يمي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يجكز استردادىا إذا كانت قائمة في ممؾ الميدل إليو ، كلـ يتصرؼ فييا بما : ػ الحكـ األكؿ
كىذا ما يقكؿ بو . ممكو ، فبل ترد إذا ىمكت أك استيمكت كالطعاـ مف لحكـ كفكاكو كغيرىايخرجيا عف 

أف الكاىب لو حؽ الرجكع فييا ما لـ يكجد ": المذىب الحنفي الذم يأخذ اليدايا حكـ اليبة ، كحكـ اليبة 
  (1)."مانع مف مكانع الرجكع
يتيا إال لشرط أك عرؼ كىك رأم بعض شيئا ك إف كاف المانع مف ج ال يسترد: ػ الحكـ الثاني

المالكية  كليس كؿ المالكية الذيف يركف بأنو إذا كاف العدكؿ مف الخاطب فبل يحؽ لو أف يسترد شيئا مف 
ف . اليدية أما إذا كاف العدكؿ مف جانب المخطكبة فممخاطب أف يسترد كؿ ما قدمو مف ىدايا حتى كا 

بعبارة أخرل إذا كاف . س ىناؾ شركط أك عرؼ ينافي ذلؾكىذه األحكاـ سارية ما داـ لي. استيمكت 
ذا كاف العدكؿ مف المخطكبة فمو أف يسترد ما قدمو   . العدكؿ مف الخاطب فبل يسترد ما أىداه كا 

ف كانت المالكية ترل في اليدية معنى اليبة التي تختمؼ في معناىا عف اليبة في المذىب الحنفي ،  كا 
ليس لنا مثؿ ( :" صمعيـ)كي ال يجكز أف يعكد الكاىب فييا استنادا لقكلو ألف اليبة حسب المذىب المال

 . حديث صحيح ، أخرجو البخارم كمسمـ."السكء ، الذم يعكد في ىبتو كالكمب يرجع في قيئو

يبدك أف رأم المذىب المالكي مف اليدايا أكثر عقبلنية كعدالة  لما فيو حفاظا عمى شعكر المرأة بعد       
عنيا خطيبيا ، لذا يرل بأف ترؾ بعض اليدايا قد يخفؼ مف ألميا ، كىك نفس الرأم إذا كاف  أف يتخمى

حتى ال يكبؿ . العدكؿ منيا فممخاطب حؽ استرداد ما قدمو كىك لـ يقترؼ ذنبا أك يرتكب أم خطأ 
 .مف ىدايابالخسارة مرتيف ، األكلى خسارة المرأة التي كاف ينكم الزكاج بيا كالثانية خسارة ما قدمو 

تسترد اليدايا أيا كاف نكعيا أم تسترد حتى كلك استيمكت كذلؾ مف خبلؿ قيمتيا كىذا : الحكـ الثالث
ألف مف شرط اليبة عندىـ أف "كمعناه أف اليدايا ليست كاليبة . الحكـ ىك حكـ جميكر الشافعية كالحنابمة

لذا ترل الشافعية أف لمخاطب  (2)..." تككف بغير عكض ، كالكاىب في الخطبة إنما كىب بشرط بقاء العقد
أف يسترجع  كؿ ما قدمو إلى مخطكبتو سكاء كاف قائما أك أستيمؾ فيسترد قيمتو ، إذ ال فرؽ عند الشافعية 

 .  بيف إذا كاف العدكؿ مف جية الخاطب أك مف جية المخطكبة 
ذا كاف الفسخ مف جانب إف كاف الفسخ مف جانب الخاطب ال يحؽ لو استرداد ما قدمو :الحكـ الرابع كا 

المخطكبة فمو استرداد اليدايا كالسبب في ىذا الحكـ ىك غياب الدافع كراء اليدية كىك رأم الرافعي مف 
 . الشافعية كابف رشد مف المالكية كىك قكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الزكاج كالطبلؽ، ديكاف المطبكعات الجامعية : ، الجزء األكؿ  5كجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم ، الطبعة ال: ػ بمحاج العربي  1

 . 54، 53، ص ، ص  1988، سنة ( كىراف )، الجزائر 
 .127مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ أبك مالؾ كماؿ بف السيد سالـ  2



183 

 

كؿ ما يمكف أف يسترده الخاطب مف ىدايا إال أننا نجد مف خبلؿ األحكاـ السابقة المتباينة فيما بينيا ح    
أف المذىب المالكي أكثر المذاىب مراعاة لنفسية المرأة كمشاعرىا خاصة إذا كاف العدكؿ مف الخاطب ، 

ك ىذا فيو نكع مف الرحمة . كما أنو لـ يمنع الخاطب مف أخذ ما قدمو إذا كاف العدكؿ مف المخطكبة 
ال تككف ىناؾ ضغائف كحقد بينيما كبيف األسرتيف المتصاىرتيف فيما بعد ك  كالعدؿ بيف الطرفيف حتى

يبقى أف كؿ شيء بالخبلؼ إال الزكاج باالتفاؽ كالزكاج قسمة كنصيب ككؿ فرد لف يأخذ أكثر مما قدر 
 .لو
 :ركنا ك شركط الزكاج في الفقو اإلسالمي / 2
عقد الزكاج كعقد شرعي لو أركاف تقكمو كتحقؽ ماىيتو ، كشركط : ركنا الزكاج في الفقو اإلسالمي/ أ 

 البد منيا ألجؿ االعتداد بو ، كأركاف الزكاج ىي أجزاءه التي يتركب منيا كيتحقؽ بيا كجكده  
 كعقد الزكاج كغيره مف العقكد مبني عمى إرادة العاقديف عمى الرضا بمكضكع العقد ، كألف  . كانعقاده 

ر الخفية التي ال يطمع عمييا الناس ألـز الشرع اإلسبلمي أف يصدر عف كؿ كاحد مف الرضا مف األمك 
 . *العاقديف ما يدؿ عمى قبكلو بالعقد كمكافقتو عميو

باإليجاب كالقبكؿ كىما :"إف رضا العاقديف يككف بألفاظ تككف دالة عمى ذلؾ كتسمى ىذه األلفاظ 
كر الخارجة عف حقيقة الزكاج ، كالتي يتكقؼ عمييا صحة العقد أما األم (1)."ركناف لمعقد باتفاؽ أىؿ العمـ

 .تسمى شركطا يترتب عمى انعداميا عدـ االعتداد بالعقد شرعا
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أم تبادؿ " رضا الزكجيف" إف عقد الزكاج كفؽ التعديؿ الجديد مبني عمى ركف كاحد كىك: الفرؽ بيف الركف كالشرط في العقد*/ 
إضافة إلى األركاف المعركفة في أم عقد كىي المحؿ كالسبب ، . اإليجاب ك القبكؿ بيف طرفي العقد ك سبلمة ىذا األخير مف العيكب 

كىي شرط لصحة التراضي ، الشيكد ، الصداؽ ، الكلي كخمك الزكجيف مف ( سنة19)أىمية الزكجيف: كلصحة عقد الزكاج شركطا ىي 
ف كاف فقياء الشريعة متفقيف عمى اعتبار الشركط األساسية النعقاد الزكاج كىي كؿ مف . لمكانع المؤبدة كالمؤقتةا التراضي ، الكلي : كا 

 .   ، الشاىديف ك الصداؽ
ر بيف ككف ك بالرجكع لمقكاعد العامة تخمؼ أركاف العقد يحكؿ دكف انعقاده أساسا، أما تخمؼ شرط مف شركط العقد فيختمؼ األم    

أك ككف الشرط قرر . الشرط أساسي ككجد مف أجؿ حماية النظاـ العاـ كاآلداب العامة، فيككف جزاء تخمفو بطبلف العقد بطبلنا مطمقا
قانكف األسرة ، مدعـ باجتيادات : العشي فضيؿ : أنظر المرجع ( . بطبلف نسبي)مف أجؿ حماية طرؼ العقد فيككف باطؿ لئلبطاؿ

 . 23ص  2007، ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر، سنة  2، الطبعة  2005لعميا مع آخر تعديبلت قضاء المحكمة ا
أنظر . العاقداف ىما الزكج كالزكجة كالمعقكد عميو أك االستمتاع الذم يقصده الزكجاف  مف عقد الزكاج كالصيغة أك اإليجاب كالقبكؿ*/

 . 59لجزائرم، مرجع يبؽ ذكره ، صالكجيز في شرح قانكف األسرة ا: بمحاج العربي 
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لفظ يصدر مف أحد العاقديف لمتعبير عف إرادتو في " اإليجاب(: اإليجاب كالقبكؿ)تعريؼ صيغة العقد / 1
أم أف لفظ اإليجاب  (1)."بقكلوإقامة العبلقة الزكجية ، كىك يكحي أف العاقد ثبت في ذمتو ما ألـز نفسو بو 

 .يفيد التعبير عمنا عف إرادة الرجؿ أك المرأة في الزكاج 
أم . فيك لفظ يصدر مف المتعاقد اآلخر لمتعبير عف رضاه كمكافقتو بالمعقكد عميو: أما لفظ القبكؿ    

 . المفظ الصادر ثانيا مف العاقد اآلخر مكافقا لما أعمف فيو
ممف يصح منو عقد الزكاج ( اإليجاب كالقبكؿ)اج يجب أف يجب صدكر المفظيفكحتى يصح عقد الزك     

 . كىما الخاطباف إذا كانا أىبل لعقد الزكاج أك مف ككيمييما ألف عقد الزكاج يقبؿ النيابة كغيره مف العقكد
 شركط انعقاد عقد الزكاج / 2

أك تعبر عف إرادة المتعاقديف عمنا ، إذ  ينعقد عقد الزكاج بكؿ عبارة تفيد:  أ ػ شركط في صيغة العقد     
العبرة في العقكد لممعاني :" استنادا لمقاعدة الفقيية التي تنص عمى أف. ال يشترط ألفاظا أك عبارات خاصة

كىذا أصح قكؿ العمماء، كىك  مذىب أبي حنيفة كمالؾ كمذىب أحمد كاختيار  (2)."دكف األلفاظ كالمباني
قد ممكتكيا بما معؾ مف :" أنو زكج امرأة فقاؿ( صمعيـ)ا ثبت عف النبي شيخ اإلسبلـ استنادا إلى م

في حيف أف الشافعية كالحنابمة يركف عكس ذلؾ فالزكاج عندىـ  .حديث صحيح أخرجو البخارم بيذا المفظ."القرآف
ؼ بمفظ اشتؽ مف التزكيج أك النكاح، ألنو لـ يذكر القرآف الكريـ سكاىما ، فكجب الكقك " ال يصح إال

ككف عقد الزكاج عند الشافعية كمف كافقيـ ىك أىـ تعاقد فردم كاجتماعي ،  (3). "معيما تعبدا كاحتياطا
. كما أف الزكاج ليس مجرد عقد عادم بؿ فيو جانب عبادم كالعبادة تقتضي التقيد بما جاء فييا مف ألفاظ

ك الحاضر أك األمر ، إال أف أما الصيغة ال تؤثر عمى صحة العقكد فيمكف أف تككف في صيغة الماضي أ
صيغة الماضي ىي :"أىمية عقد الزكاج كحرص اإلسبلـ عمى صيانتو مف كؿ غمكض أك إبياـ فكانت

كاختيار ىذه الصيغة في عقد الزكاج حتى ال يتطرؽ إليو االحتماؿ ،  (4)."البلزمة لسبلمة اإليجاب كالقبكؿ
زكجتؾ ابنتي، كيككف القبكؿ في صيغة : طبلذا فاإليجاب في صيغة الماضي يككف كقكؿ الكلي لمخا

كىذا باتفاؽ كؿ المذاىب الفقيية . الماضي أيضا مف طرؼ الخاطب أك العاقد اآلخر كأنا قبمت أك رضيت
، إال أنيـ أجازكا أف يككف اإليجاب في صيغة المضارع أك األمر بشرط أف يككف في ىذه الحالة دليؿ 

غتيف تفيد معنى الكقت الحالي أك معنى المستقبؿ ، لذا أكجب عمى إنشاء عقد الزكاج ككف ىاتيف الصي
 . كجكد قرائف دالة عمى إنشاء العقد
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زكجتؾ ابنتي، : ال يتطرؽ إليو االحتماؿ ، لذا فاإليجاب في صيغة الماضي يككف كقكؿ الكلي لمخاطب
كىذا . كيككف القبكؿ في صيغة الماضي أيضا مف طرؼ الخاطب أك العاقد اآلخر كأنا قبمت أك رضيت

األمر بشرط أف باتفاؽ كؿ المذاىب الفقيية ، إال أنيـ أجازكا أف يككف اإليجاب في صيغة المضارع أك 
يككف في ىذه الحالة دليؿ عمى إنشاء عقد الزكاج ككف ىاتيف الصيغتيف تفيد معنى الكقت الحالي أك 

 . معنى المستقبؿ ، لذا أكجب كجكد قرائف دالة عمى إنشاء العقد
لـ يحدد الشرع اإلسبلمي لغة معينة أك أسمكب معيف النعقاد عقد : المغة كاألسمكب في صيغة العقد*/ 
لزكاج ، فيصح الزكاج بأية لغة كانت تفيد في معناىا اإليجاب ك القبكؿ ألف اإلسبلـ ديف الجميع دكف ا

كيرل جميكر العمماء أنو ليس ىناؾ دليؿ عمى اعتبار المغة العربية لغة اإليجاب كالقبكؿ ، فإذا . تمييز
عقد الزكاج بغير المغة العربية باتفاؽ كاف العاقداف أك أحدىما ال يتكمـ كال يفيـ المغة العربية ، فإنو يجكز 

 كالشافعية كالحنابمة  يقكالف فيمف يفيماف المغة العربية كيستطيعاف العقد بيا، بأنو . أىؿ العمـ
 ( 1)."ال يجكز العقد حينئذ بغير العربية:"

يجكز أما عف األسمكب الكاجب انتياجو لعقد الزكاج فبل يككف باإلشارة لمقادر عمى الكبلـ ، بؿ ال 
أف القادر عمى النطؽ ال تعتبر إشارتو في "فعؿ ذلؾ إال ألخرس ، كقد ذىب الجميكر خبلفا لممالكية إلى 

شارة األخرس المعيكدة كالمفيكمة ىي المعتبرة كالمقبكلة شرعا باتفاؽ العمماء( 2)."العقكد إذا كاف ال . كا 
 ينعقد العقد بإشارتو كىك الرأم الراجح يحسف الكتابة ،ألنو إذا كاف يعجز عف النطؽ كيحسف الكتابة فبل

عند فقياء األحناؼ ، كىذا نظرا لخطكرة مكضكع الزكاج كحاجتو إلى الكضكح التاـ في التعبير عف 
 كقد اختمؼ العمماء حكؿ شركط العمؿ باإلشارة عدـ القدرة عمى الكتابة  . اإلرادة

مرتبطة بزمف )أما إذا كانت دالة عمى التأقيتلذا اشترطكا في الصيغة أف تدؿ عمى الدكاـ كاالنجاز ، 
زكجتؾ ابنتي عندما : أك االستقباؿ لـ يصح العقد ، مثاؿ ذلؾ كأف يكتب أحد العاقديف أك يقكؿ ( معيف

تنجح في االمتحاف ، كىذا القكؿ معمؽ عمى شرط قد ال يتحقؽ ػ في الحاؿ ػ فالزكاج ىنا غير صحيح ، 
كما يجب أف يكافؽ القبكؿ اإليجاب مف كؿ كجو كىذا .  صح العقدأما إذا عمقو عمى أمر متحقؽ فعبل

زكجتؾ ابنتي :)باتفاؽ الفقياء ، كفي حالة مخالفة القبكؿ لئليجاب ال يصح العقد مثاؿ ذلؾ أف قكؿ الكلي 
قبمت نكاح ابنتؾ عائشة عمى مير مقداره خمسة : فاطمة عمى مير مقداره عشرة آالؼ ، فيقكؿ الخاطب 

كعميو نجد أنو مف الضركرم أف يتصؿ اإليجاب بالقبكؿ كأف يحصؿ ىذا . ال يصح الزكاج فينا( آالؼ
االتصاؿ في مجمس العقد كيككف اإليجاب كالقبكؿ معا في مجمس كاحد، كىذا ال يعني أف يحصؿ القبكؿ 

 فبل يضر:" الحنفية كالمالكية كالحنابمة) فكر صدكر اإليجاب ألف التسرع غير مشركط عند الجميكر
 ( 3)."التراخي ما داـ القبكؿ قد حصؿ في نفس المجمس
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اتصاؿ اإليجاب كالقبكؿ مع اختبلؼ  ك الفائدة مف اشتراط الفقياء اتحاد المجمس فيما مضى لعدـ تصكر
األماكف كتباعدىا ، أما في عصرنا الحالي حيث تطكرت كتقدمت كسائؿ االتصاالت كالياتؼ كنحكه فبل 

ف كانت المجالس مختمفة ، مع تحقؽ كؿ كاحد مف  مانع مف إجراء العقكد بشرط تحقيؽ الفكرية  كا 
 .  العاقديف مف ىكية اآلخر تجبنا لعممية التزكير

كأخيرا فقد ذىب الجميكر عمى خبلؼ المذىب المالكي إلى أف اإليجاب غير ممـز كلممكجب أف       
يرجع عف إيجابو قبؿ قبكؿ الطرؼ اآلخر، كبيذا ال ينعقد العقد ، كذلؾ إذا مات أحد العاقديف بعد 

عف إيجابو قبؿ قبكؿ  أما المالكية فترل أنو ال يعكد المكجب. اإليجاب كقبؿ القبكؿ لـ ينعقد عند الجميكر
 .  اآلخر

ىناؾ ستة شركط يجب أف تتكفر في العاقديف لصحة كسبلمة (: الكلي كالخاطب)ب ػ شركط في العاقديف
 :عقد الزكاج كىي

 .بمعنى أف يككنا بالغيف راشديف عاقميف: ػ أىمية كؿ منيما إلجراء العقد 
راشد يعقد لنفسو ، أك يعقد لو ككيمو بتكميفو بالعقد فالبالغ العاقؿ ال: ػ أف يككف ليما الحؽ في إنشاء العقد 

 .لو كبتحقؽ الكالية ، إذ يعطيو الشرع حؽ إنشاء العقد، أما الذم يعقد لغيره بغير إذف فبل يصح عقده
 .فبل يصح العقد إذا كاف أحد العاقديف غير راضي أك لـ يتـ إببلغو بذلؾ: ػ رضاىما كاختيارىما

الخاص .كىذا ما سبقت اإلشارة إليو في العنصر السابؽ مباشرة: اآلخر كيفيموػ أف يسمع كؿ منيما كبلـ 
 .بالمغة كاألسمكب

كلـ يحددىا . زكجتؾ كاحدة مف بناتي: فمك قاؿ الكلي : ػ أف يككف كؿ كاحد مف الزكجيف معمكما معركفا
 .كلو أكثر مف بنت لـ يصح العقد

 .م المحرمات مف النساءأ: ػ أف ال يككف بيف الزكجيف سبب لتحريـ الزكاج 
تنقسـ شركط عقد الزكاج إلى قسميف ، األكؿ الشركط : شركط الزكاج في الفقو اإلسالمي/ ثانيا

األساسية لمعقد يتكقؼ عمييا صحة عقد الزكاج كىي خمسة شركط أساسية باتفاؽ جميكر العمماء كتتمثؿ 
ك القسـ الثاني كىك الشركط . انع الشرعيةكانعداـ المك ( المير)األىمية ،الكلي ، الشاىداف ، الصداؽ: في

تسجيؿ الشركط في عقد رسمي كالفحكصات الطبية ك إجراءات تسجيؿ عقد : التكميمية كتتمثؿ في 
 .إذ أنو في حالة غياب أحد الشركط األساسية قد يبطؿ الزكاج عند بعض المذاىب.الزكاج
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 :الفقو اإلسالميالشركط األساسية لعقد الزكاج في : القسـ األكؿ

نظرا لما يكتسيو عقد الزكاج في الفقو اإلسبلمي مف أىمية بالغة في الحياة : األىمية في عقد الزكاج : أكال
االجتماعية ، كما يحققو مف سعادة أك شقاء كما يممكو مف قدرة عمى إنجاب النسؿ كالعناية بو، كفي ظؿ 

القياـ بشؤكف األسرة ، كىذه الكظيفة عمى تتحقؽ إال التطكر الحاصؿ اليـك ستكجب استعدادا كبيرا لحسف 
مجمبة : بالسف الذم تعكد الناس عمييا لتككيف أسرة ، ككف أف تزكيج الصغار تترتب عميو أثار سمبية منيا
كعميو فقد . لؤلمراض كمضف لمشباب كمانع لمنمك الطبيعي لممرأة كغيرىا مف األكضاع االجتماعية األخرل

 . ياف السف المناسبة لعقد الزكاج مع بعض االختبلفات فيما بينيـحاكؿ أىؿ العمـ تب
 :تعريؼ األىمية /ػ  1

ىي الصبلحية مطمقا يقاؿ فبلف أىؿ ليذا العمؿ ، إذا كاف صالحا لمقياـ بو ، أك لطمبو أك " : لغة*/ 
في حيف أننا نجد  كىذا المعنى المغكم لؤلىمية قد استعممو بعض الفقياء بنفس المعنى ، (1)."الستحقاقو لو

ىي الصبلحية لثبكت :"أف جميكر الفقياء قد يستعممكف معنى األىمية في صبلحية خاصة ألمكر معينة 
نفيـ مف ىذا أف أم شخص يستطيع القياـ بأم عمؿ . (2)"الحقكؽ كاستعماليا ككجكب االلتزامات ككفائيا

ؽ عمى ىذا الشخص أنو مؤىؿ أك يمتمؾ كاف مع ثبكت الحقكؽ كاستعماليا مع االلتزاـ ك الكفاء بيا نطم
 . كامؿ األىمية لمقياـ بالعمؿ كبالتالي يترتب عمى ذلؾ الجزاء 

صفة يقدرىا الشارع في الشخص تجعمو :" تعرؼ في الفقو اإلسبلمي بأنيا: في الفقو اإلسالمي**/ 
صبلحية " :كىي أيضا  (3)."صالحا لثبكت الحقكؽ لو ككجكب التزامات عميو كصحة التصرفات منو

كبعبارة أخرل ىي صبلحيتو لمقياـ بعمؿ . الشخص لصدكر العمؿ القانكني منو عمى كجو يعتد بو شرعا 
صفة يقدرىا الشارع في الشخص تجعمو صالحا ، ألنيا :" كيعرفيا الفقياء المحدثكف عمى أنيا (4)."ينتج أثرا

كىذا المعنى ال يختمؼ عمى المعنى  (5)."تثبت لو الحقكؽ ، كتثبت عميو الكاجبات ، كيصح منو التصرؼ
الذم كرد في الفقو اإلسبلمي أم أف الشخص الذم يككف صالح لثبكت الحقكؽ لو أك عميو يككف بذلؾ 

 .أىبل لبللتزاـ كصبلحيتو لممعامبلت بيف الناس
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أىمية الكجكب كأىمية األداء، فاألكلى : كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف ىناؾ نكعاف مف األىمية ىي       
كيعرؼ الفقياء . تثبت لو الحقكؽ كالثانية تنشئ التزامات عمى نفسو ، كتصرفات تجعؿ لو حقكقا قبؿ غيره 

كىذه األىمية تثبت لو بمقتضى  (1)."ة الشخص لكجكب الحقكؽ لو أك عميوبأنيا صبلحي:" أىمية الكجكب 
كالثانية أم أىمية األداء التي ال تثبت ألم شخص إال . إنسانيتو ، ألف األصؿ في ثبكتيا ىي ككنو إنسانا

بشركط الصحة ككنيا ترتب عمييا االلتزامات كالتكميفات ، كىي مف األمكر التي تفترض في اإلنساف 
 كألف الزكاج مف مكضكعات أىمية . ة عمى اكتساب الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات معاالقدر 

األداء نظرا لما يترتب عميو مف الحقكؽ كالكاجبات التي تتعمؽ بذمة اإلنساف كامؿ األىمية ، إال أنو ليس 
س لكماؿ الذم يعتبر بمكغ سف الرشد ىك األسا. دائما الزكاج مرتبط بأىمية اإلنساف في الفقو اإلسبلمي
 .  األىمية كعدـ بمكغ سف الرشد يترتب عميو نقص األىمية

كأكؿ . ك ألف الزكاج يندرج ضمف أىمية األداء ، فيترتب عنو إنشاء الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات       
أثر لثبكت ىذه األىمية ىك صحة التصرفات ، ألف أم عارض مف عكارض األىمية كالصبي الغير مميز 

. يعتبر فاقد ألىمية األداء ، كبالتالي ال تصح تصرفاتو التي ىي سببا شرعيا في ثبكت الحقكؽأك المجنكف 
أعتبر التمييز ىك مناط األىمية ، ألنو يعني العقؿ كالقدرة عمى فيـ المقاصد كاإلدراؾ لمعنى :"كعميو فقد 

ة إلبراـ عقد الزكاج ؟ أك ما إذا متى يككف الشخص أك الفرد كامؿ األىمي  (2)."األلفاظ الدالة عمى العقكد
 . ىي الشركط البلزمة الكتساب األىمية في عقد الزكاج مف منظكر إسبلمي؟

ال تكتمؿ األىمية إال بشرطيف أساسييف ىما . :ػ شركط األىمية في عقد الزكاج في الفقو اإلسالمي 2
نستـ منيـ رشدا ، فادفعكا إلييـ كابتمكا اليتامى حتى إذا بمغكا النكاح فإف أ:" قاؿ تعالى . الرشد كالبمكغ

ف كاف ىناؾ بعض االختبلفات . فبل يعقد النكاح إال البالغ العاقؿ الراشد  .06سكرة النساء ، اآلية ."أمكاليـ كا 
 .   بيف الفقياء في تفسير ىذه اآلية الكريمة 

كيراد بو  (3)."بلال حسناالقدرة عمى تدبير األمكر المالية كاستغبلؿ األمكاؿ استغ:" يعرؼ بأنو: الرشد / أ 
نستنتج مف خبلؿ التعريفيف السابقيف أف المقصكد بالرشد ىك القدرة  (4)."صبلح العقؿ كحفظ الماؿ:"أيضا 

عمى حسف التصرؼ في األمكاؿ كاستغبلليا االستغبلؿ الجيد ، ألف الحياة االجتماعية كمما تعقدت كمما 
الجتماعية كاالقتصادية كاف سببا في تبايف السف المناسب اختمقت طرؽ االستغبلؿ ، كما أف تقعد الحياة ا

في التصرؼ باألمكاؿ ، ففي المجتمع البدائي البسيط كاف سف الرشد ال يحتمؿ التأخير لسيكلة الحياة كىك 
أما تطكر المجتمع كتعقد مسار الحياة فييا يفرض . ما يفسر لنا ظاىرة الزكاج المبكر في المجتمع البدائي

  .  رشد منو تأخر سف الزكاج كما حاؿ أعمبة المجتمعات اليكـتأخر سف ال
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .70نفس المرجع، ص : ػ لبني مختار 1
 . 313، ص 1976الممكية ك نظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية ، دار الفكر العربي، القاىرة، سنة : ػ  محمد أبك زىرة  2
 . 314ػ نفس المرجع ، ص  3
 . 332مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ حسف حامد حسف  4
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فإذا كاف اإلنساف قد حمـ قبؿ :" يقصد بالبمكغ الحمـ أك النكاح أييما أقرب لتحديد أىمية الزكاج  :البمكغ/ ب
الخامسة عشر سنة كاف البمكغ ىك تحديد العمر عند غالبية الفقياء بتحديد السف عند الكبير كالصغير ىك 

 (صمعيـ)بيكقد اعتمد الفقياء في تحديد السف إلى ما كرد عف الن (1)."بخمس عشرة سنة 
يكـ أحد في القتاؿ ، كأنا ابف ( صمعيـ)عرضني رسكؿ ا : في حديث عف نافع ، عف ابف عمر ، فاؿ 

: قاؿ نافع . أربع عشرة سنة ، فمـ يجزني  كعرضني يكـ الخندؽ ك أنا ابف خمس عشرة سنة ، فأجازني 
إف ىذا الحد بيف : ، فقاؿ  فقدمت عمى عمر بف عبد العزيز ػ كىك يكمئذ خميفة ػ فحدثتو ىذا الحديث

 (3)."عبلمة البمكغ:" أما تحديد السف في عقد الزكاج بالنسبة لمفقو اإلسبلمي فيك  (2)."الكبير كالصغير 
نبلحظ أف الفقياء لـ يحددكا سف الرشد في حيف حددكا سف البمكغ ، بؿ أخذت آرائيـ في تحديد السف 

عدـ جكاز "سنة كمرد ذلؾ إلى  25ناقص األىمية بػ اىتماما خاصا ، حيث جعؿ أبك حنيفة نياية سف 
الحجر عمى الحر البالغ في العمر الخامسة عشريف كلك كاف أفسؽ الفساؽ ك أشدىـ تبذيرا لمماؿ ما داـ 

كفسركا استمرار الشخص ناقص األىمية حتى بمكغ " أما جميكر العمماء فقد خالفكىـ في ذلؾ (4)."عاقبل
  (5)".الرشد أم العقؿ كاإلدراؾ 

لـ يحدد الفقو اإلسبلمي سنا معينة تتـ بيا أىمية الشخص لمزكاج ، بؿ ربطيا بمرحمة البمكغ التي          
كعف تحديد سف أىمية الزكاج . تظير بعبلمات طبيعية كاالحتبلـ بالنسبة لمفتى ك الحيض بالنسبة لمفتاة 

:" بيا ، استنادا لمحديث النبكم الشريؼ في الفقو اإلسبلمي بمرحمة البمكغ الرتباط سائر التكاليؼ الشرعية 
ك ." رفع القمـ عف ثبلث ، عف النائـ حتى يستيقظ ك عف الصبي حتى يحتمـ كعف المجنكف حتى يفيؽ

اشتراط البمكغ ككضعو كشرط لكجكب التكاليؼ لما يصاحبو غالبا نمك عقمي كنضج يؤىؿ صاحبو لتحمؿ 
 . 6ا تمت اإلشارة إليو في سكرة النساء ، اآلية المسؤكلية ، لذا يشترط مع البمكغ العقؿ كىك م

إلى جانب الرشد كالبمكغ لبلكتماؿ أىمية الفرد لمزكاج ، فإف اإلسبلـ لـ يغفؿ أمر الصغار مف الزكاج          
خاصة إذا كانت ىناؾ ضركرة أك مصمحة ، حيث تكجد آراء في المذاىب الفقيية األربعة تستند إلى 

الصغار دكف سف البمكغ كقد استدلكا عمى ذلؾ بإجازة الشرع لذلؾ في اآلية  االجتياد في صفة زكاج
... سكرة ..."كالبلئي يئسف مف المحيض مف نسائكـ فعدتيف ثبلثة أشير كالبلئي لـ يحض :" الكريمة 
 فاعتبر النص إمكانية أف تتزكج:" فعدـ الحيض إما أف يككف ليأس أك يككف لعمة أك صغر . اآلية  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 84مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عيسى حداد  1
 .168، ص 1986، دار الكتب العممية ، بيركت ، سنة  1اإللماـ بأحاديث األحكاـ ، الطبعة: ػ  ابف دقيؽ العيد  2
 .  59، ص  1974مي ، لبناف ، سنة ، المكتب اإلسبل6المرأة بيف الفقو كالقانكف  ، الطبعة : ػ مصطفي السباعي  3
 .  59ػ نفس المرجع ، ص  4
 .  59ػ نفس المرجع ، ص  5
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كما استدؿ الفقياء مف  (1)."كتطمؽ الصغيرة كىي لـ تبمغ سف الحيض ، فدؿ ذلؾ عمى جكاز تزكيجيا 
( صمعيـ)زكجت النبي ت:" مف السيدة عائشة رضي ا عنيا ، قالت ( صمعيـ)السنة الفعمية كزكاج النبي

أما عند كجكد ضركرة أك مصمحة فقد استدلكا . حديث متفؽ عميو." ك أنا ابنة ست ، كبنى بي كأنا ابنة تسع
لؤلب أك كصيو أك الحاكـ تزكيج الصغار لتكافر :" برأم كؿ مف المالكية كالحنابمة كىك الرأم القائؿ بأف
أما الشافعية فترل أف مف يجب عميو تزكيج  (2)."شفقة األب كصدؽ رغبتو في تحقيؽ مصمحة الكلد 

كأجاز الحنفية لؤلب . الصغار ىـ األب ك الجد فقط ككف الجد عندىـ في مرتبة األب في حالة غيابو
 . كالجد كغيرىما مف العصبات تزكيج الصغار

أف لؤلب كحده إف الفرد الغير عاقؿ أجاز لو فقياء الشريعة اإلسبلمية أف تزكج ، فالمالكية ترل          
تزكيج الغير عاقؿ ، كالحنفية جعؿ أمره لكؿ كلي ، أما الشافعية فتقكؿ أنو ال يزكج الغير عاقؿ إال 

 .لضركرة مف األب أك الحاكـ 
كعمكما  فقد أجاز الفقياء زكاج الصغير كغير العاقؿ إلمكانية تكفر المصمحة في تزكيجيما ، ثـ 

حيث يبدكا أف األمر متركؾ تقديره لمكلي . ، ككذا في شركط ذلؾ اختمفكا في مف يككف لو أمر تزكيجيما 
 . بشركط قد تحددىا القكانيف كقد يحتاج األمر إلى إذف قضائي إضافة إلى ما سبؽ ذكره

 : الكالية في عقد الزكاج ك أقساميا مف منظكر إسالمي: ثػانػيا
 : تعريؼ الكالية / 1

كمف معاني  (3)."، فيقاؿ كلى عميو كالية إذا أمكف أمره كقاـ بوالكالية بفتح الكاك ككسرىا مصدر : لغة*/ 
سكرة البقرة ."كما لكـ مف دكف ا مف كلي ك ال نصير:" الكلي أيضا النصير كما جاء في قكؿ ا عزكجؿ 

كمف يتكؿ ا :" ك الكالية في المغة أيضا  تعني المحبة كالنصرة كمنو قكلو سبحانو كتعالى . 107، اآلية 
  . 56سكرة المائدة ، اآلية ."كرسكلو كالذيف آمنكا ، فإف حزب ا ىـ الغالبكف 

تنفيذ القكؿ عمى الغير ك اإلشراؼ عمى شؤكنيـ ، أك ىي القدرة عمى إنشاء العقد :" ىي : شرعا أك فقيا*
اء سمطة شرعية تخكؿ لصاحبيا إنش:" كما تعرؼ أيضا بأنيا  (4)."نافذا غير مكقكؼ عمى إجازة أحد

العقكد كالتصرفات ، كجعميا نافذة سكاء كاف مكضكع التصرؼ يخصو ىك أك يخص مف في كاليتو ممف 
عميو سمطة مستمدة مف الشارع ، ابتداء أك مستمدة مف الغير بما في ذلؾ تصرفات الككيؿ في حدكد عقد 

 عتبرتيا شرطا لمنفاذ ، كقد اعتبرىا الفقياء شرطا لصحة عقد الزكاج ، في حيف أف الحنفية ا (5)."الككالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 22، ص  2009ػ  2008محاضرات في قانكف األسرة،المركز الجامعي خنشمة ، معيد الحقكؽ ، مكتبة عمي ، السنة الجامعية : ػ كاممي مراد 1
 .179، ص  1984، دار الفكر ، بيركت ، سنة  7، الجزء 1المجمدالفقو اإلسبلمي كأدلتو ، : ػ كىبة الزحيمي  2
 . 188، ص 1969، دار النيضة العربية ،القاىرة ، سنة  2أحكاـ األسرة في اإلسبلـ  ، ط: ػ محمد سبلـ مذككر 3
 .  118مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ بمحاج العربي 4
 .  14، ص  1982الكالية في الفقو اإلسبلمي كالقكانيف العربية ، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر، سنة : ػاألكحؿ بف حكاء 5
 

 . شرطا لمنفاذ ، حيث ال يصح عقد الزكاج إذا كاف مما ليس لو صفة إنشاء العقد 
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خص قاصر في تدبير شؤكنو قياـ شخص كبير راشد عمى ش:" كعرفت كذلؾ عمى أنيا           
 سمطة شرعية تمكف صاحبيا مف مباشرة العقكد كترتب آثارا :" كىي أيضا  (1)."الشخصية كالمالية 

ك الكالية بكجو عاـ إما تككف قاصرة حيف ترتبط باألىمية كفي ىذه ( 2)."عمييا دكف تكقؼ عمى إجازة أحد
ما تككف متعدية  كالية عمى : مثؿ كالية الفرد عمى الغير كىي نكعاف الحالة فيي ترتبط بالفرد ذاتو ، كا 

كنستخمص مف التعاريؼ السابقة . الماؿ ك كالية عمى النفس ، كعقد الزكاج مف عقكد الكالية عمى النفس
 :مايمي

 .ػ أف الكالية ثابتة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية ، فيي سمطة ثابتة شرعا 1
ر شركط لمقياـ بالعقكد الشرعية كالمالية ، كما أف ىذه العقكد الشرعية ػ حتى تتـ الكالية البد مف تكاف 2

كمنيا ما يتعمؽ بالغير . منيا ما يتصؿ بالفرد كتزكيج نفسو كبيعو لمالو كىي ما يعرؼ بالكالية قاصرة 
ىي كتصرفو في ماليا أك ماؿ كلده كتعرؼ ىذه الكالية بالكالية المتعدية ك ( كالبنت)كتزكيج مف في كاليتو 

 . عبلقة تماثؿ تمؾ العبلقة الرياضية
كما سبؽ كأف ذكرنا في تعريؼ الكالية يتبف معنا أف ىناؾ ثبلثة أقساـ في الكالية األكؿ : ػ أقسػاميػػػا 2

كالية عمى النفس ك كالية عمى الماؿ كالثالثة الكالية عمى النفس كالماؿ معا ، كبما أننا ندرس عقد : كىي
ى النفس ىي التي سكؼ تككف مكضع دراستنا كالتي  تندرج بدكرىا تحت الكالية الزكاج فإف الكالية عم
سمطة يتـ بمقتضاىا تنفيذ أقكاؿ كتصرفات :" ك تعرؼ الكالية المتعدية  عمى أنيا. المتعدية ك كالية الغير 

عميو ك القياـ ك الكالية بيذا المعنى تفيد أف الكلي يقكـ بتعميـ المكلى  (4)."الكلي عمى المكلى عميو جبرا
في حيف  أف الكالية عمى الغير تفيد أف . عمى شؤكنو كالتصرؼ في أمكالو لما فيو مصمحة المكلى عميو

مصدرىا يككف الغير ككالية الكصي كالككيؿ كالقاضي ، ألف الكلي يستمد كاليتو أك سمطتو عمى المكلى 
مة مثؿ كالية القاضي أك السمطاف عمبل كقد تككف الكالية عا. عميو مف الكصي ككصية األب أك الجد مثبل

لكف ما ييمنا في ىذا المقاـ ىك .  .أخرجو ابف ماجة."السمطاف كلي مف ال كلي لو(: " صمعيـ)بقكؿ النبي
الكالية في عقد الزكاج عمى اعتبار أنيا تمتاز بأىمية في عقد الزكاج ، كىذا ما سكؼ نقكـ بإبرازه مع 

 .  في حالة سقكطيا أك تخمفيا ، أم إبراـ عقد الزكاج دكف حضكر الكليتبياف ما يترتب عمييا مف نتائج 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، طبعة دار الفكر ، بيركت، دكف ذكر السنة ، ص  10، ط 2الفقو اإلسبلمي في ثكبو الجديد  ، الجزء: ػ مصطفى أحمد الزرقاء  1

877. 
 . 149، ص  1982، مكتبة الفبلح ،الككيت، سنة  2األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي  ، ط:  ػ أحمد الغندكر 2
 . 17مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ األكحؿ بف حكاء  3
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تثبت :" كتسمى أيضا كالية المشاركة كىي : Contrainte Facultative كالية االختيار/  1       
 الخيار ليا ، غير أنو يستحسف أف تستشير كلييا كأف يقكـ ىك لمكلي عمى المرأة البالغة العاقمة ، ف

الكالية :" كما تعرؼ أيضا بأنيا ( 2)." بإجراء عقد زكاجيا حتى ال تكصؼ بالخركج عف التقاليد كاألعراؼ
التي ال يستطيع الكلي أف يستبد بتزكيج المكلى عمييا بؿ البد أف تتبلقى إرادة الزكجة مع إرادة الكلي، ك 

 (3)."كانت أك ثيبا *ؾ في االختيار كيتكلى ىك الصيغة كتككف الكالية عمى المرأة البالغة العاقمة بكرايشتر 
سمطة ثابتة شرعا لمكلي ، تخكؿ لو تزكيج المكلى عمييا بعد مكافقتيا ك رضاىا بالكبلـ :" ألنيا 
طة ثابتة شرعا لمكلي لكف كبناء عمى ما جاء في ىذه التعاريؼ فإننا نستنتج أف الكالية سم (4)."الصريح

عدـ استبداد الكلي ك اإلنفراد برأيو في تزكيج مف ىـ في كاليتو ميما كانت صمة : مقيد بشركط كىي 
القرابة ، كالقيد الثاني ىك أال تنفرد المرأة بتزكيج نفسيا دكف مكافقة الكلي ، لذا نرل أف غالبا ما يتكلى 

 . األب عقد زكاج ابنتو
 : في ثبكت الكالية في عقد الزكاج عمى قكليف أساسييف ىما كقد اختمؼ الفقياء

كىك قكؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة ككثير مف الصحابة ، حيث يركف أنو ليس لممرأة أف  :القكؿ األكؿ
مف القرآف الكريـ . تتكلى عقد زكاج نفسيا أك غيرىا استنادا إلى ما جاء في القرآف الكريـ كالسنة النبكية 

فإذا :" كقكلو أيضا . 32، اآلية  سكرة النكر." كانكحكا األيامي منكـ كالصالحيف مف عبادكـ :" نجد قكلو تعالى 
كحسب ما جاء في  .232سكرة البقرة ، اآلية ."طمقتـ النساء فبمغف أجميف فبل تعضمكىف أف ينكحف أزكاجيف 

التفسير أف ىاتيف اآليتيف مكجو الخطاب فييما إلى األكلياء ، إذ يحثيـ عمى تزكيج النساء مع التأكيد 
ج ، كىذا يعني إبعاد المرأة مف عقد الزكاج بنفسيا، كما نيى عمى ضركرة كجكد الكلي في عقد الزكا

 .األكلياء عف االعتراض عمى نكاح مف ترضاه مما يعني قطعا عدـ مباشرة المرأة لعقد الزكاج 
ركاه أحمد " ال نكاح إال بكلي( : "صمعيـ)قكلو : أما مف السنة النبكية نجد أحاديث كثيرة منيا           

." أيما امرأة نكحت بغير إذف كلييا فنكاحيا باطؿ فنكاحيا باطؿ فنكاحيا باطؿ:" قكلو أيضاك . كأصحاب السنف
 . كىذه األحاديث فييا نفي لمحقيقة الشرعية لمزكاج في غياب الكلي.ركاه أحمد كالترمذم كصححو

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 100، ص 1985، دار البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، سنة  1ؽ في قانكف األسرة الجزائرم، طالزكاج كالطبل: ػ عبد العزيز سعد  1
 . 119مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ بمحاج العربي  2

ىي التي لـ يسبؽ ليا الزكاج ، أك تزكجت كفارقت زكجيا قبؿ الدخكؿ عمييا ، كمثميا التي زالت بكارتيا بكثبة أك مرض أك : "البكر 
عبد المجيد : أنظر". تعنس كلـ تتزكج ، كأضاؼ أبك حنيفة التي زالت بكارتيا بزنى دكف أف يقاـ عمييا الحد كلـ يتكرر منيا ذلؾ

 . 105ص . 1984األسرة في الفقو اإلسبلمي ، دار النيضة العربية ،القاىرة ، سنة أحكاـ : محمكد مطمكب
 . 48مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ أحمد الغندكر  3
 . 48مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ األكحؿ بف حكاء  4
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البالغة أف كىك قكؿ أبي حنيفة كأبي يكسؼ كبعض مف المالكية ، حيث أجازكا لممرأة العاقمة : القكؿ الثاني
 تباشر عقد زكاجيا بنفسيا ، كيستحب عندىـ أف يباشره الكلي ، كقد استدلكا عمى ذلؾ باآلية 

اآلية     كقد فيمت ىذه اآلية ....سكرة ." فإف طمقيا فبل تحؿ لو مف بعد حتى تنكح زكجا غيره:" الكريمة 
األيـ أحؽ بنفسيا مف (:" عيـصم)كمف السنة النبكية قكلو . عندىـ أنيا تخص تزكيج المرأة بنفسيا

 . فأحقية األيـ عندىـ تعني أف لممرأة مباشرة عقدىا بنفسيا .ركاه ابف ماجة."كلييا
ك المبلحظ ىنا عمى ىذه النصكص خاصة التي استدؿ بيا الحنفية ال تعتبر دليبل قاطعا ك مستمسكا      

ا أف تعكد لمطمقيا كلـ يقصد منيا ، ألف اآلية إنما كصفت الحاؿ حتى يتبف متى يجكز لممطمقة ثبلث
كالحديث النبكم الشريؼ فقد جاء لمفريؽ بيف رضا البكر كالثيب ، . التزكيج لممرأة كما بدا مف الظاىر 

ال تنكح األيـ :" فأحقية األيـ في الحديث إنما في الرضا ال في الكالية كما يبينو الحديث النبكم الشريؼ 
 . متفؽ عميو"ذفحتى تستأمر ك ال البكر حتى تستأ

بما أف كالية االختيار ذات أىمية كبرل في :  دكر الكلي في عقد الزكاج في الفقو اإلسالمي* /        
عقد الزكاج حيث جعميا الشرع اإلسبلمي أمرا الزما لصحة عقد الزكاج إلى حد الذم أتعبر فيو غياب 

فبل تعضمكىف أف ينكحف أزكاجيف :" قاؿ تعالىالكلي أك عدـ كجكده أثناء مباشرة العقد أف ىذا العقد باطؿ 
تؤكد ىذه اآلية ضركرة الكلي في عقد الزكاج مف ناحية . 232سكرة البقرة ، اآلية ."إذا تراضكا بينيـ بالمعركؼ

المرأة مف الزكاج خاصة إذا خطبيا الكؼء ككانا متراضييف مف ناحية  *كتنيى األكلياء عمى عدـ عضؿ
ال (:" صمعيـ)قاؿ . النبكية أف المرأة التي تزكج نفسيا دكف كلييا فيي زانية، ك جاء في السنة . أخرل

كعميو عقد .  ركاه ابف ماجة."تزكج المرأة  المرأة ك ال تزكج المرأة نفسيا فإف الزانية ىي التي تزكج نفسيا
 :الزكاج يصبح باطبل في الحاالت التالية 

في ذلؾ ىك استخداـ الكالية ، إلى جانب زكاج المرأة  ػ تزكيج المرأة دكف رضاىا كلك كاف السبب      
أيما امرأة أنكحت (:" صمعيـ)دكف عمـ كلييا ، في ىاتيف الحالتيف يعتبر الزكاج باطبل مصداقا لقكلو 

ف دخؿ بيا ليا المير بما أصاب منيا فأف تشاجركا فالسمطاف كلي  نفسيا بغير إذف كلييا فنكاحيا باطؿ كا 
 (1)."مف ال كلي لو

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كما يقاؿ العضؿ ىك الضيؽ . العضؿ معناه المنع يقاؿ عضؿ فبلف ابنتو إذا منعيا مف التزكج فيك يعضميا بضـ الضاد كبكسرىا */ 

مرجع سبؽ : عيسى حداد : أنظر. عضمت المرأة إذا نشب الكلد في بطنيا كيقاؿ عضمت األرض بالجيش أم ضاقت بيـ لكثرتيـ 
 . 129ذكره ، ص

 .  101، ص  1984، مؤسسة الرسالة ، بيركت، سنة  6زاد المعاد في ىدل خير العباد ، ط: ػ بف قيـ الجكزية  1
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ػ يعتبر كجكد الكلي ىك منع لممرأة مف اتخاذ القرارات الخطيرة التي قد يترتب عنيا نتائج كخيمة قد ال     
مستقبؿ، خاصة إذا غضب الكلي مف تصرؼ المرأة الغير كاعي ، كحدث شجار فيما يكمف تداركيا في ال

 .بعد بينيا كبيف مف تزكجتو دكف عمـ كلييا فإلى أيف ستعكد ىذه المرأة ؟ عمى سبيؿ الذكر ال الحصر
كألف عقد . ػ يكمف دكر الكلي في الرقابة عمى تحقيؽ مصمحة المرأة لما يمتاز بو مف حكمة كترك       
مف العقكد ذات القيـ الدينية كاالجتماعية التي تؤثر عمى بناء المجتمع ، ك ألىميتو ىذه اختمؼ :" الزكاج

  (1)."عف العقكد المالية لذا  تقتضي الضركرة عند العقد كجكد رجؿ أقدر عمى الحكـ مف غيره
ك الجد عمى الفتاة كالية األب أ: " كيقصد بيا  Le contrainte  matrimoniale *كالية اإلجبار/  2

حيث يثبت الفقياء ىذه الكالية عمى الصغار كالمجانيف أما الكالية عمى الفتاة  (2)."البكر كالصغير كالمجنكف
البكر فقد أضافيا المذىب المالكي كىي الكالية التي يقـك بيا الكلي بإنشاء العقد دكف مشاركة أحد في ذلؾ 

 .أىمية الزكاج بالنسبة لممكلى عميو ، نظرا لعدـ تكفر شركط العقؿ كالبمكغ في
 كىي الكالية عمى النفس بصفة عامة في األمكر المتعمقة بشخص المكلى عميو ككالية الحضانة 

فالكلي في ىذه األمكر لو حؽ إنشاء عقد زكاج المكلى عميو كتنفيذه ، ككالية األب عمى ابنتو . "كالزكاج
 (3)."اقصة إذا لـ يكجد األب أك الجد مع عدـ أىميتو لمكاليةكاألخ الشقيؽ عمى أختو فاقدة األىمية، أك ن

سمطة ثابتة شرعا ، بمقتضاىا يستطيع الكلي إجبار المكلى عميو :" كتعرؼ أيضا كالية اإلجبار عمى أنيا  
ك المقصكد بالكلي في ىذا التعريؼ  (4)."مف غير مكافقتو كرضاه بسبب الصغر أك البكارة أك فقداف العقؿ

. الجد كما ىك الحاؿ عند الشافعية ، كجميع العصبة لدل الحنفية أك األب ككصيو عند المالكية األب أك 
 . غير أف المكلى عميو في ىذه الكالية فيو خبلؼ بيف المذاىب 

تثبت الكالية عمى الصغير ك الصغيرة كالمجنكف كالمجنكنة كالمعتكه كالمعتكىة  المذىب الحنفيففي    
سكاء كانت بكرا أك ثيبا ألنو حسب اعتقادىـ أف كؿ كاحد منيـ عاجز عف النظر في شؤكنو مما يجعمو 

فالكالية عمكما عند الحنفية تقكـ عمى أساس . غير مدرؾ لمصمحتو سكاء في العقكد أك في التصرفات
ؿ كال دخؿ لمبكارة كالثيبكبة عندىـ كما ىك الحاؿ عند المالكية فيـ ال يفرقكف في الكالية بيف البكر العق

كىذا ما جعؿ الحنفية تجيز لممرأة البالغة بكرا كانت أك ثيبا أف تبر عقد زكاجيا بنفسيا مع . كالثيب 
 . و في العنصر السابؽتفضيؿ إبرامو مف لدف الكلي بصفة غير اإلجبار كىك ما سبقت اإلشارة إلي

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 46، ص  1984، المكتبة العصرية ،  بيركت ، سنة  3المرأة في القرآف كالسنة ، ط: ػ محمد عزة دركزة 1 

عقد :  رأفت عثماف : أنظر .كاإلجبار ىنا يفيد أف يباشر الكلي العقد فيجب انعقاده عمى المرأة سكاء كانت راضية أـ غير راضية*/ 
 .   254، ص  1979، دكف ذكر دار النشر ،القاىرة ، سنة  1الزكاج كأركانو كشركط صحتو في الفقو اإلسبلمي ، ط

 . 119ص مرجع سبؽ ذكره ، : ػ بمحاج العربي  2
 .                                                     124مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ  عيسى حداد  3
 . 66مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ  األكحؿ بف حكاء  4
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أف صغر السف يتنافى مع مقتضيات عقد :" كتبقى كالية اإلجبار عمى المجانيف كتسقط عمى الصغار     
آثاره إال عند البمكغ ، لذا ال حاجة لعقد قبؿ ذلؾ ألف ال فائدة مف كالية الجبر عمى  الزكاج الذم ال تنظـ

 كمعنى ىذا أف تحديد سف الزكاج مف قبؿ الدكلة يعيؽ إبراـ عقد زكاج الصغار الذيف  (4)."الصغير

ا التحديد لـ يبمغكا السف المحددة مف طرؼ الدكلة كفي حالة مخالفة ذلؾ تترتب عميو آثار قانكنية ، كىذ
 . يختمؼ مف مجتمع إلى أخر حسب ظركفو االقتصادية كاالجتماعية ككذا النمك الديمكغرافي

فإلى جانب ما اتفؽ عميو الفقياء حكؿ ثبكت كالية اإلجبار عمى المجانيف  ما المذىب المالكيأ      
يـ شؤكف الزكاج  ك بسبب فقداف العقؿ كضعؼ اإلدراؾ  ك ثبكت الكالية عمى الصغير ككف القاصر ال يف

ال المصمحة منو ، فقد أبقى المذىب المالكي عمى حؽ ممارسة كالية الجبر عمى البنت البكر التي لـ 
أف األفضؿ أف يستشير األب ابنتو البكر ، كليقع الزكاج عمى الكجو :" تتزكج بعد ، غير أف المالكية ترل

كسع المالكية في سمطة األب عمى إجبار البنت  كما (2)."المتفؽ عميو أما غير البالغ فيندب مشاكرتيا 
البكر البالغة حتى التي تزكجت كظمت بكرا كسكاء أقامت مع زكجيا كلـ يمسيا حتى مات كفي ىذه الحالة 

ال تجب ، ألف إقامة السنة عند الزكج مف بمكغيا بمنزلة الكطء تمكيف كجعؿ مناط كالية اإلجبار عمى :" 
أك أنيا أقامت في منزؿ زكجيا أقؿ مف سنة بعد مكتو أك تطميقيا في  (3)."البكارةالبنت الكبيرة البالغة ىك 

 تعتبر الزكجة بكرا بالنسبة لكالية الجبر عمييا حيث لؤلب أف يزكجيا جبار :" ىذه الحالة
ضافة . كىذا يعني أف البكارة سبب كالية اإلجبار عند المالكية  (4)."عمييا ممف شاء بشرط أال يضرىا كا 

. ما سبؽ فإف البنت التي زالت بكارتيا بسبب عارض أك بزنى فتبقى لؤلب كالية اإلجبار عند المالكية  إلى
في حيف يرل المذىب الشافعي أف البنت التي فضت بكارتيا بزنى فيي كالثيب في النكاح كىك الرأم ذاتو 

 .  عند الحنفية 
معكا عمى أف الكلي سببا لبطبلف الزكاج عمى كفي األخير يمكف القكؿ بأف جميكر الفقياء قد أج        

خبلؼ األحناؼ الذيف يركف بأف العقد صحيح ألف الكلي ال يعد ركنا كال حتى شرطا في عقد الزكاج كليذا 
 : اختمفكا حكؿ مدل تدخؿ الكلي في مسألة الرضا إلى ثبلثة اتجاىات ىي

 . كلك كانت ثيبا ( القاصر)إجبار الصغيرة يمثمو األحناؼ الذيف يركف بأف لمكلي حؽ : االتجاه األكؿ   
كىك قكؿ المالكية التي ترل بأف لمكلي الحؽ في إجبار البكر سكاء أكانت راشدة أـ : االتجاه الثاني    

 .  قاصرة ، كما يمكف إجبار الصغيرة بكرا كانت أك ثيبا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 126رجع سبؽ ذكره ،ص م: ػ عيسى حداد  1
 . 167، ص 1986، مكتبة الكميات األزىرية ،  القاىرة ، سنة  1النكاح كالقضايا المتعمقة بو ، ط: ػ أحمد الحصرم  2
 . 188ػ نفس المرجع ، ص 3
 .127مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ عيسى حداد 4
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كىك رأم الشافعية الذيف يركف بحؽ الكلي في إجبار البكر كلك كانت بالغة كما سكل : االتجاه الثالث     
 . ذلؾ فبل يحؽ لمكلي إجبارىف

كبناء عمى ىذا األساس جاء ترتيب األكلياء مع اختبلفات بسيطة كلذا سكؼ نقتصر عمى ترتيب 
 :ليالمذىب المالكي الذم يرتب األكلياء عمى الشكؿ التا

العـ شقيقا ( أب األب)االبف ػ األب ػ األخ الشقيؽ أك األخ ألب ػ ابف األخ شقيقا أك ألب ػ الجد : ػ األقارب
 .أك ألب ػ ابف العـ شقيقا أك ألب

 .ػ القاضي . ػ الكافؿ لميتيمة ك غف استمرت كفالتو أربع سنكات
اؿ انعداـ الكالية الخاصة حيث يقدـ الحنابمة كتككف الكالية العامة في ح(. الكالية العامة)ػ عامة المسمميف 

 .الجد عمى االبف في الكالية الخاصة
كفي كؿ الحاالت فإف الترتيب ليس شرطا بحيث لك تكلى زكاج المرأة األبعد أم في غير حالة األب       

رطت كقد اشت. مع كجكد األقرب كككف الزكج كفؤا ليا ككاف المير مير مثميا جاز العقد ككاف صحيحا
 .المالكية لتكلي القاضي كالية الزكاج أف تككف المرأة صحيحة بالغة غير مكلى عمييا أك عضؿ

كصفكة القكؿ أف الفقياء اشترطكا في الكلي أف يككف ذكرا عاقبل بالغا ، كذىب مالؾ إلى ثبكتيا لؤلب      
كلذا تكمف كظيفة الكلي مف خبلؿ ما تقدـ في إعطاء األذف بالنسبة لمقاصر  الذم . فقط كما سبؽ كذكرنا 

د الزكاج الذم يبـر دكف عمـ أك إذا عق. ال يتمتع بأىمية الزكاج ك ال يفيـ شؤكنو ك ال المصمحة منو
حضكر الكلي بالنسبة لممرأة سكاء كانت عاقمة أك قاصرة يعتبر باتفاؽ أىؿ العمـ عقدا باطبل كال يمكف 

نما ىك في حكـ الزنى فبل يمكف لممرأة ك ال كلي اإلنفراد بعقد الزكاج ، بؿ البد . إطبلؽ اسـ زكاج عميو كا 
( :" صمعيـ)أكدتو اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية قاؿ رسكؿ ا  مف مشاركة المرأة في ذلؾ ، كىذا ما
كما أف النصكص القرآنية الكاردة في  (1)."خاطب ككلي كشاىديف: كؿ نكاح لـ يحضره أربعة فيك سفاح 

ىذا السياؽ تأكد ذلؾ  ،حيث نجدىا تضيؼ مرة النكاح لممرأة  كمرة أخرل تجعمو لمكلي ، مما يعني أنو 
اؾ ما يدؿ عمى ترجيح أحد األمريف عمى اآلخر ، عكس األحاديث النبكية التي أشارت صراحة ليس ىن

 . إلى ضركرة الكلي في عقد الزكاج كىذا ىك الرأم الذم  يأخذ بو جميكر الفقياء
كعميو يجب أف يككف الكلي شرطا في عقد الزكاج إذ ال يصح إال بو كال تممؾ المرأة حؽ تزكيج 

، حيث حرص اإلسبلـ عمى تكفير كؿ الضمانات البلزمة لسعادة المرأة كاستقرار األسرة نفسيا أك غيرىا 
 مف ىذه الضمانات أف جعؿ رأييا في الزكاج الرأم األخير في القبكؿ أك الرفض كال 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 100، ص 1986، دار الكتب العممية ، لبناف ،  سنة  1اإللماـ بأحاديث األحكاـ ، ط: ػ ابف دقيؽ العيد  1
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كما حدد الشرع اإلسبلمي كاجبات الكلي اتجاه المكلى عميو . أحد يممؾ سمطة إكراىيا عمى أمر ترفضو 
التي سبقت اإلشارة إلييا في )في اختيار الزكج المناسب كالكؼء بكؿ أمانة كنزاىة كفقا لمشركط الشرعية 

، ككف الزكاج يعني في اإلسبلـ بناء أسرة تككف سميمة مبنية ( الصفات البلزمة لمزكاجالعنصر المتعمؽ ب
كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا :" عمى أسس السكينة كالرحمة مصداقا لقكلو تعالى 

المكدة كالرحمة لف فيذه . 21سكرة الرـك ، اآلية ."إلييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة إف في ذلؾ آليات لقـك يعقمكف
باستئذاف المرأة في أمر الزكاج قبؿ إبرامو ( صمعيـ)تتحقؽ باإلكراه ك اإلرغاـ ، كألجؿ ذلؾ أمر النبي 

ذف البكر صمتيا:" فقاؿ   (1)."أمركا النساء في أنفسيف ، فإف الثيب تعرب عف نفسيا كا 
الشركط األساسية في عقد الزكاج  تعد الشيادة مف: اإلشياد في عقد الزكاج مف منظكر إسالمي: ثػػالػثا

ككنيا تميز بيف الحبلؿ كالحراـ ، حيث أف غيابيا عف عقد الزكاج يترتب عنو بطبلف العقد ، كذلؾ تطبيقا 
كنظرا ألىمية . أخرجو ابف ماجة."أعمنكا النكاح كلك بدؼ( :" صمعيـ)لمقكاعد الشرعية كتأكيدا لسنة الرسكؿ 

. صو الشرع باإلشيار كاإلشياد حتى يعمف الزكاج كيذاع بيف الناس عقد الزكاج في الفقو اإلسبلمي خ
كبناء عميو نتناكؿ في ىذا السياؽ أحكاـ الشيادة كشركطيا في الفقو اإلسبلمي كمدل أىميتيا بالنسبة لعقد 

 . الزكاج 
 : تعريؼ الشيادة/  1

ة عما كاف حاضرا في قمب الشاىد ىك في المغة عبارة عف الحاضر ، كفي اصطبلح القكـ عبار  :لغػة*/ 
ف كاف الغالب عميو الكجد فيك  اإلنساف كغمب عميو ذكره فإف كاف الغالب عميو العمـ فيك شاىد عمـ كا 

ف كاف الغالب عميو الحؽ فيك شاىد الحؽ  خبر قاطع تقكؿ منو :" كتعرؼ أيضا بأنيا (2)."شاىد الكجد كا 
الياء لمتخفيؼ ، كشيد الشاىد عند الحاكـ أم بيف شيد الرجؿ عمى كذا ، كربما قالكا شيد الرجؿ بسككف 

  ( 3)."ما يعممو كأظيره ، كشيد فبلف عمى فبلف بحؽ فيك شاىد كشييد 
المعاينة ، كشيد شيكدا أم حضر فيك شاىد كقـك شيكد أم حضكر، كأشيدتو عمى : ك المشاىدة       

سكرة البقرة ، .."تشيدكا شييديف مف رجالكـ كاس:" كمنو قكه تعالى  (4)."كذا فشيد عميو أم صار شاىدا عميو

فالشيادة إذا ىي اإلعبلف عمى ما  (5)."أصؿ الشيادة اإلخبار بما شاىده:" كنفيـ مف ىذا أف  .282اآلية 
 . عممو الفرد ككاف حاضرا أثناء حدكثو 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .71، ص  1985اختيار الزكجيف في اإلسبلـ ، دار بكسبلمة لمطباعة ، تكنس ، سنة : يكسؼ ػ حسيف محمد  1
 . 131ص .  1985كتاب التعريفات ، مطبعة لبناف ، بيركت ، سنة : ػ عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني  2
 .152ػ نفس المرجع ، ص  3
، دار 3الجزء( شيد)، مادة ( د حسب ا كىاشـ محمد الشاذليتحقيؽ عبد عمي الكبير كمحمد أحم)لساف العرب : ػ ابف منظكر  4

 . 2348، ص  1979المعارؼ ، لبناف ، سنة 
 . 2349ػ نفس المرجع ، ص  5
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اشتقاؽ الشيادة مف المشاىدة ، كىي المعاينة فمف حيث أف السبب المطمؽ :" كيقصد بيا : شػػػرعػا**/ 
ليو أش  إذا رأيت مثؿ الشمس:" ار النبي في قكلو لمشاىد لؤلداء المعاينة يسمى األداء شيادة كا 

 (1)."كقيؿ ىي مشتقة مف معنى الحضكر يقكؿ الرجؿ شيدت مجمس فبلف أم حضرت." فاشيد ك إال فدع
ما يرل الشرع أف مف يحضر . 07سكرة البرج ، اآلية ." كىـ عمى ما يفعمكف بالمؤمنيف شيكد:" قاؿ تعالى 

يأتي ككف الشيادة حجة في :" كتسمى أداء شيادة ثـ يككف القياس مجمس القاضي لؤلداء يسمى شاىدا
 (2)."األحكاـ

فالشيادة ىي اإلعبلف كالمعاينة كالحضكر أثناء كقكع الحدث ، حيث تفيد الشيادة زمف  
الحاضر أم كقت حدكث الحادثة بشرط أف تككف ىذه الشيادة كاضحة بينة ال تشكبيا شائبة لذا شبيو 

 . لشمسبا( صمعيـ)الرسكؿ 
ألف الشيادة ذات أىمية بالغة في عقد الزكاج في اإلسبلـ ، فقد : شركط الشيكد في عقد الزكاج /  2

حرص ىذا األخير عمى تنظيميا بشركط فقيية تحافظ عمى قداسة عقد الزكاج كتبعده عف التدليس 
ز حكـ الغير مسمـ عمى لذا يشترط في الشاىد البمكغ كالعقؿ كأف يككف مسمما ، بحكـ عدـ جكا. كالنكراف 

المسمـ باإلضافة إلى اشتراط العدالة كأف يتـ كؿ ذلؾ في مجمس العقد ، كىذا ما سكؼ نتناكلو في ىذا 
 :  العنصر كاآلتي

نظرا لمشأف العظيـ الذم يتمتع بو عقد الزكاج في اإلسبلـ فبل يحضره إال ذكم االعتبار مف : البمػػكغ/ أ
األفراد ك ال يعمف عف العقد إال بأقكاليـ ، ككف الشيادة باب مف أبكاب الكالية إذ ال يصح عقد الزكاج 

كف  مباشرة عقد بشيادة الصبياف كال يتناسب حضكرىـ مع قداسة ىذا العقد ، كما داـ الصغار ال يتكل
زكاجيـ فبالتالي ال يمكنيـ تكلي أمكرا أخرل، كىك نفس الحاؿ بالنسبة لممجانيف كالنائميف الذيف ال تقبؿ 

 . شيادتيـ في العقد
كفي حالة المجنكف نجد نكعيف منو فيناؾ المجنكف غير المنقطع كىذا ال تقبؿ شيادتو أما الذم 

(:" صمعيـ)شيادتو عندما يستعيد كعيو الطبيعي مصداقا لقكلو  ينتابو الصرع مف حيف آلخر ثـ يفيؽ فتقبؿ
  (3)."رفع القمـ عف ثبلثة الصبي حتى يحتمـ كالمجنكف حتى يعقؿ كالنائـ حتى يستيقظ

ال يصح عقد الزكاج بحضكر المجانيف كمف في حكميـ ألنو ال يتحقؽ بكجكدىـ المقصكد " : العػقػؿ/ ب 
 كىذا يعني أف حضكرىـ ال فائدة منو  ( 4)."العقد كأىميتومف شرط الشيادة كىك إظيار عظمة 

 إلى جانب ذلؾ فإف عادة الناس أف الزكاج ينعقد في محافؿ الرجاؿ. ماداـ ال يمكنيـ كالية أنفسيـ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  111ق ، ص  1331، مطبعة السعادة ،القاىرة ، سنة  16المبسكط ، ج: ػ السرخسي  1
 . 112ػ نفس المرجع ، ص  2
 .218، ص  1983، دار الشركؽ ،القاىرة ،  سنة  4السياسة الجنائية في الشريعة اإلسبلمية ، ط: أحمد فتحي بينسي . ػ د 3
 . 97، ص 1983األسرة كأحكاميا في الشريعة اإلسبلمية ، دار الحرية ، القاىرة ، سنة : محمد عمي محجكب. ػ د 4
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عبلء مكانتو كبالتالي فبل يناسب شرؼ ىذا العقد كمكانتو االجتماعية كال تحصؿ الغاية  إلعبلف شأنو كا 

 .  مف اإلشياد عميو إذا عقد بحضرة المجانيف ، مع العمـ أف الكالية المتعدية عي فرع مف الكالية القاصرة
 كالية لغير المسمـ عمى المسمـ كعميو تعد الشيادة نكع مف أنكاع الكالية ، كالمعمـك أنو ال :الػػػديف/ ج 

يجب أف يككف شيكد العقد في زكاج المسمميف مف المسمميف ككف ىذا األخير عقدا دينيا كىذا باتفاؽ 
أما إذا كاف أحد أطراؼ عبلقة الزكاج  (1)."عقد الزكاج أقرب إلى العبادات منو إلى المعامبلت"الفقياء ألف 

لك كاف الزكج مسمما كالزكجة كتابية قاؿ الحنفية كأتباعو عدـ :"...ياء مختمفيف ففي ذلؾ خبلؼ بيف الفق
اشتراط إسبلـ الشيكد بؿ يصح الزكاج عندىما بحضكر غير المسمميف ككجيتيما في ذلؾ ، أف الشيادة 
في الزكاج شيادة عمى الزكجة في أصؿ االستمتاع بيا مقصكرة عميو بخبلفو فإف استمتاعيا بو يحتمؿ 

 في حيف يرل بعض الفقياء عكس ما قاؿ بو أبك "   (2)."زكاجو بغيرىاالمشاركة ب
أف يشيد كتابي عمى عقد زكاجيما ، ( الكتابية)ال يصح في زكاج المسمـ بغير المسممة"حنيفة بحيث 

فمك جازت ىذه الشيادة لكاف .كحجتيـ في ذلؾ أف الشيادة عمى العقد الذم يتعمؽ بالزكج كالزكجة معا 
  (3)."ير المسمـ عمى المسمـ كىك الزكج كىذا ال يجكز ألنو ال كالية لغير المسمـ عمى المسمـفييا شيادة غ

كنعتقد أف الرأم األخير ىك األرجح ألف عقد الزكاج تترتب عميو حقكؽ ككاجبات كالتزامات كينشئ 
ر المسمـ ال يمكف شيادة غي:" ... كىبة الزحيمي/ عبلقات ال تنتيي عند أطراؼ العقد ، حيث يضيؼ د

 (4)."في عقد زكاج المسمـ زيادة عمى ذلؾ أف ليذا العقد شأف عظيـ باعتباره عقدا دينيا

اشترط الفقياء في شاىدم عقد الزكاج أف يككنا عادليف ، كىك شرط معترؼ بأىميتو في " :*العػػػػػدالػة/ د
مـز فييا الشيادة شرعا ، سائر العقكد سكاء كانت في عقد الزكاج أك غيره مف التصرفات األخرل التي ت

لذا اعتبر الفقياء أف عقد الزكاج الذم يتـ مف دكف شاىديف  (5)."كمف باب أكلى الشيادة أماـ القضاء
كقد جاءت األحاديث النبكية الصحيحة لتأكد ذلؾ صراحة بضركرة اشتراط . عدليف فكه عقد زكاج باطؿ

ال نكاح إال بكلي كشاىدم :" ذلؾ بقكلو(معـص)العدالة في مف يشيد عمى عقد الزكاج فقد كضح النبي 
  (6)."عدؿ
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 166مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عيسى حداد  1
 . 97مرجع سبؽ ذكره ، ص : محمد عمي محجكب . ػ د 2
 .103مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد سبلـ مدككر3
 .  86جع سبؽ ذكره، ص مر : كىبة الزحيمي .ػ د 4

مرجع سبؽ : عيسى حداد : أنظر . االستقامة عمى اجتناب الكبائر كما يخؿ بالمركءة كعدـ اإلصرار عمى الصغائر: العدالة شرعا*/ 
 . 168ذكره ، ص 

 .  112، ص  1978حقكؽ المرأة في الفقو اإلسبلمي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، سنة : ػ يكسؼ قاسـ 5
 105، ص( دكف تاريخ النشر)، المطبعة الجديدة ، دمشؽ ،  مدخؿ التشريع اإلسبلمي: عبد الرحماف الصابكنيػ  6
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يشترط الفقياء حضكر الشيكد في مجمس العقد إلى جانب سماعيما معا : حضكر مجمػػػس العػقد/ ق
ع أحدىما دكف اآلخر أك عبارة العاقديف باإليجاب كالقبكؿ كأف يفيما المراد مف ذلؾ ، كفي حاؿ ما إذا سم

سمع كبلـ أحد العاقديف كلـ يفيما المراد منو ػ ألنو بمغة يجيبلنيا ػ فبل تصح شيادتيما ، كما ال تصح  
ك ال تصح شيادة األصـ . شيادة السكراف كالنائـ كما سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ في الحديث النبكم الشريؼ

مف شركط اإلشياد عمى عقد الزكاج سماع " ... ء أما  شيادة األبصار ففيو خبلؼ بيف الفقيا. أيضا
الشاىديف كبلـ المتعاقديف جميعا حتى لك سمع كبلـ أحدىما دكف اآلخر ال يجكز النكاح ألف الشيادة 
حضكر الشيكد ألنو شرط في ركف العقد ، كركف العقد ىك اإليجاب كالقبكؿ فإذا لـ يسمع كبلميما ال 

أما شيادة األعمى فيي محؿ خبلؼ بيف الفقياء في عقد  (1)."لركفتتحقؽ الشيادة عند الركف فيسقط ا
 : الزكاج مف ناحية األخذ بيا مف عدمو ، كما ىك مكضح عمى الشكؿ التالي

ألف "يجيز المذىب المالكي األخذ بشيادة األعمى ألف الشيادة نكع مف الكالية : المذىب المالكي: أكال    
 ى يمكف أف يككف كليا عمى نفسو فتتعدل ىذه الكالية لغيره األعمى أىؿ إلرادة شؤكف نفسو بمعن

عند كجكد السبب الخاص بالتعدم كتمؼ العيف كتمؼ أم عضك مف أعضاء الجسـ ، فبل يؤثر في المنع 
 مف قبكؿ الشيادة ، كبما أف تمؼ أم عضك مف أعضاء الشخص ال تسقط عميو الحكاـ التكميفية بؿ  

  (2)."يا عميو الشرعىك مطالب باألحكاـ التي أكجب
ترل الحنفية أف شيادة األعمى تحتاج إلى تحمؿ الشيادة كأدائيا إلى التمييز : المذىب الحنفي: ثانيا     

كآلة التمييز الحقيقية قد فقدت كما داـ فقدت فاألعمى ال يميز بيف " بيف مف لو الحؽ كمف عميو الحؽ 
فة المشيكد ليما ، كلذا يمكف التحرز منيما خكفا مف الناس إال بالصكت كالنغمة ك بيما يتمكف مف معر 

 (3)."تغيير كبلميـ ، مما يجعؿ الشاىد يخمط عميو األمر فيما يتعمؽ بالمشيكد ليما

كلقد أجاز بعض الحنفية األخذ بشيادة األعمى حيث قسمكا المسائؿ التي تجب فييا الشيادة إلى    
 : قسميف 

عاينة، كإثبات جريمة الزنى ألف البصر ضركرم إلثبات الكاقعة ، لذا ال تتطمب فيو الشيادة بالم: األكؿ   
 .   تقبؿ شيادة األعمى

ال تتطمب فيو الشيادة بالمعاينة بؿ تعتمد عمى السمع فتصح بذلؾ شيادتو في عقد الزكاج ألف : الثاني  
 (4)."عقد الزكاج مف العقكد التي تعقد باألقكاؿ كليس بالمعاطاة مثؿ بعض العقكد"

يجيز ىذا المذىب شيادة األعمى بشرط أف يتيقف مف الصكت كأف يعرؼ : المذىب الحنبمي: ثالثا       
 . 282سكرة البقرة ، اآلية ."كاستشيدكا شييديف مف رجالكـ:" الذيف يقكـ بالشيادة ليما ، كاستدلكا بقكلو تعالى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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شيادتو كالذم يرل ، ألف البصر يعد حاسة كعند فقده ال كبما أف األعمى رجؿ عدؿ مقبكؿ القكؿ تقبؿ 
 . يعفى الفرد مف األحكاـ التكميفية

كعمكما فإف البصر ال يعتبر مانعا مف مكانع الشيادة في عقد الزكاج ، ألف األعمى يقكـ بجميع 
ما داـ ال  التصرفات الخاصة بو أك بغيره التي تككف تحت كاليتو سكاء منيا التصرفات المالية أك غيرىا

كعميو ال يعد البصر شرطا في عقد الزكاج . يكجد مانع أك عارض مف عكارض األىمية  يحكؿ دكف ذلؾ 
ىك منع األذل عف أطراؼ "ألنو عقد يتـ بالسمع كبالتالي يصح حضكر األعمى ككف السبب مف الشيادة 
قرار الحؽ لمف كاف لو إف كقع جحكد أك ضرر ألحد أطراؼ عقد الزك   (1)."اجالعقد كا 

إف الشيادة كما سبؽ كذكرنا ىي شرط أساسي لصحة عقد الزكاج ، : أحكػػػاـ الشيادة في عقد الزكاج / 3
كليذا يتطمب أف تبنى عمى عدة أحكاـ حتى يتـ التحقؽ مف تكافر شرط الشيادة ، كىذه األحكاـ تنقسـ إلى 

بأىمية الشيادة في عقد الزكاج ، لذا  كأحكاـ الشيادة مرتبطة. كقت الشيادة كعدد الشيكد : أقسميف ىما 
 :سكؼ نتناكؿ في ىذا العنصر ىذه األحكاـ كما يمي

كقت كجكد ركف العقد األساسي ، كىك تبادؿ :" المقصكد بو: كقت شيادة الشيكد في عقد الزكاج: أكال 
فيـ كبلـ أم ىك الزمف المفضؿ لسماع ك  (2)."اإليجاب كالقبكؿ ، أم سماع صيغة العقد ككبلـ العاقديف

، بمعنى زمف حضكر الشيكد قبؿ أك بعد أك أثناء عقد . المتعاقديف كما يدكر في العقد مف كبلـ كشركط
الزكاج ، ككما سبؽ كذكرنا فإف الشيادة تتـ كقت انعقاد عقد الزكاج ، كلك فرضنا أنو تـ ػ عقد الزكاج ػ 

إذا تمت الشيادة في السر ك بحضكر مف ال تصمح شيادتيـ حيث ىذا األمر يفسد العقد عمى عكس 
 . الكتماف يصح العقد إذا استكفى أركانو 

ال كاف مصير العقد إلى االنتياء كالزكاؿ  لقد ذىب فقياء المالكية إلى ضركرة كجكدىا في عقد الزكاج كا 
ال يركف :" ... كىـ يتفقكف مع جميكر الفقياء ؼ ىذا ، كلكنيـ يختمفكف معيـ في زمف الشيادة حيث

نفيـ  ( 3)..."عند إجراءات العقد ، بؿ تصح سكاء عند إجراءات العقد أك قبؿ الدخكؿ بالزكجة ضركرتيا
مف ىذا أنو إذا كانت الشيادة كقت إجراء العقد أك عند الدخكؿ كاف العقد صحيحا ، مما يشير إلى أنيا 

كليذا تعتبر . الزكاج ليس ليا كقت معيف إال أف غيابيا عف العقد يفسد العقد ألنيا شرطا أساسيا في عقد 
كالسبب في ككف الشيادة كاجبا مستقبل إلى لئبل يدعي  (4)."كاجبا مستقبل كليس شرطا" المالكية اإلشياد 

كؿ اثنيف اجتمعا عمى فساد أنيما عقدا سابقا مف غير اإلشياد ، مما سكؼ يساعد عمى ارتفاع معدؿ 
 في مجمس كاحد فإذا  الزنى كىذا ما جعؿ المالكية تصر عمى أف يككف اإلشياد
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ػ كقت العقد كانت كاجبا كقت البناء أك  افترقكا لـ تكف الشيادة صحيحة ، كما أجازكا إذا لـ تكف ػ الشيادة
    (1)."تشترط اإلشياد عمى العقد كلكنيا تضيؼ إلى جانب ذلؾ العبلنية كاإلشيار." ... الدخكؿ

كبناء عميو نجد أف المالكية يؤكدكف عمى الشيادة في عقد الزكاج سكاء عند العقد أك قبؿ البناء عكس ما 
مع الحنفية في أمر إذا عقد الزكجاف زكاجيما بحضرة الشاىديف  كيختمؼ المالكية. يراه بعض الفقياء 

المالكية ترل بعدـ صحة العقد لعدـ اإلشيار "كأمرىما بكتمانو ػ كىذا ما يشبو إلى حد ما الزكاج السرم ػ 
كقد يفسر لنا ىذا االختبلؼ  (2)."كالذيكع، ك قاؿ الحنفية كالشافعية بصحة العقد لحصكؿ اإلشيار باإلشياد

في مجتمعات التي تستمد قكانينيا الكضعية مف المذىب الحنفي كما ىك ( العرفي)تشار الزكاج السرمان
الحاؿ ببعض مجتمعات المشرؽ العربي مثاؿ ذلؾ تعدد الزكجات الذم يعتمد غي الكثير مف األحياف عمى 

ذلؾ فقد اعتمد الزكاج  بؿ أكثر مف. كتماف الشيكد كعدـ إشيار الزكاج الثاني حتى ال تعمـ الزكجة األكلى 
كطريقة جديدة لمحاربة العنكسة في تمؾ المجتمعات إذ نجد شبابيا مف كبل الجنسيف ال ( العرفي) السرم 

يتكانكف عف الزكاج دكف عمـ أحد ، كاألسكأ في األمر ىك عدـ عمـ الكلي اعتمادا عمى ما جاء في 
  . المذىب الحنفي الذم يجيز لممرأة تزكيج نفسيا بنفسيا 

كرغـ االختبلؼ حكؿ كقت اإلشياد إال أنو كبالرجكع إلى أىداؼ الزكاج في الشرع اإلسبلمي الرامية     
أساسا لمحفاظ عمى األعراض كاألنساب ، ك ما يترتب عميو مف نتائج كحقكؽ ليا تأثيرىا عمى المجتمعات 

نكاح كالسفاح الشيكد ، اإلسبلمية ، فإنو تكجب تحقيؽ اإلعبلف عف طريؽ اإلشيار ، ألف الفرؽ بيف ال
رضي ا )تقكؿ السيدة عائشة . كما اتفؽ أىؿ العمـ عمى بطبلف النكاح الذم يتـ بغير شيكد ك ال إعبلف 

ألف الشيادة  (3)." ال نكاح إال بكلي كشاىدم عدؿ فإف تشاجركا فالسمطاف كلي مف ال كلي لو(:" عنيا
 السيئة ، لذا حرص اإلسبلـ عمى تكريـالغرض منيا تأكيد كتبياف صحة العقد أماـ النفكس 

ظياره لمناس لما ينتج عنو مف آثار تتعمؽ بالفرد كاألسرة كالمجتمع ، كما أنو مف فكائد  عبلنو كا  قد الزكاج كا 
 .اإلشياد كاإلعبلف منع أحد الزكجيف مف إنكاره

قد الزكاج ، ك العدد تصح الشيادة في كؿ العقكد بما في ذلؾ ع: عدد الشيكد في عقد الزكاج :ثانيا     
البلـز لحضكر الشيادة يختمؼ باختبلؼ العقكد  ، إال أف عدد الشيكد في كؿ مف عقد الزكاج كالديف 

 (4)."رجبلف أك رجؿ كامرأتاف كعمى ذلؾ ال تصح الشيادة برجؿ كاحد كامرأة كاحدة :" يككف( الماؿ)

يككنا رجميف فرجؿ كامرأتيف ممف ترضكف كاستشيدكا شييديف مف رجالكـ فإف لـ :" مصداقا لقكلو تعالى 
إال أف الفقياء قد اختمقكا حكؿ  .282سكرة البقرة ، اآلية ."مف الشيداء أف تضؿ إحداىما فتذكر إحداىما األخرل

شيادة النساء في عقد الزكاج ، حيث ترل الحنفية أنو بإمكاف النساء حضكر عقد الزكاج استنادا إلى اآلية 
 ـ ال يفرقكف في الشيادة بيف عقد الزكاج كعقد األمكاؿ ، كأف ىذهالكريمة السابقة ألني
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اآلية تتعرض لشيادة المرأة ككمف بشرط أف تككف شيادتيا مع الرجاؿ ، بمعنى أنو ال تجكز شيادة النساء 
نما تتحقؽ كجكبا . فقط  كيذىب المذىب الشافعي إلى أف شيادة النساء في عقد الزكاج ال تتحقؽ مطمقا كا 

" ذكم"ألف كممة  .2سكرة الطبلؽ ، اآلية ."كأشيدكا ذكم عدؿ منكـ :" بقكلو تعالى مف رجميف كقد استدلكا 
ال تجكز شيادة (:" صمعيـ)كمف السنة النبكية قكلو. المذككرة في اآلية القرآنية تفيد الذككر دكف اإلناث 
الزكاج ، حيث كمف ىنا نجد ضركرة التعدد في عقد  (1)."النساء في الحدكد كال في النكاح كال في الطبلؽ

 .  ال يتحقؽ ذلؾ إال بكجكد رجميف عمى األقؿ كىذا باتفاؽ جميع الفقياء
كمف الناحية االجتماعية أيضا نجد بأف السناء ال يحضركف مجالس الرجاؿ ، إذ غالبا ما يتـ عقد 

ذلؾ الزكاج في المساجد بحضكر الرجاؿ مف أىؿ العركسيف كأصدائيما كمعارفيا دكف النساء ، إلى جانب 
ف كاف في العادة يحضره أكثر مف  يتبيف أف العدد المطمكب لمشيادة عند عقد الزكاج ال يقؿ عف اثناف كا 

لذا نجد كؿ مف المالكية كالشافعية كالحنابمة يركف اشتراط الذككرة في عقد الزكاج فيك ال يصح . ذلؾ 
في األمكر المالية كليس في بحضكر النساء كحدىف أك بحضكر رجؿ كامرأتيف ألف اآلية الكريمة نزلت 

 .عقد الزكاج 
لكي تككف الشيادة صحيحة كيصح معيا عقد الزكاج كجب أف تككف في كقت كاحد كفي مجمس كاحد      

 .يحضره الشيكد ، كأف ال يقؿ عددىـ عف اثنيف مف الرجاؿ دكف النساء بإجماع أىؿ العمـ
 . نظرا لؤلىمية عقد الزكاج في اإلسبلـ

تعتبر الشيادة شرطا أساسيا في عقد الزكاج ال خبلؼ فييا عند :  ادة كالحكمة منياأىمية الشي /4
جميكر الفقياء نظرا الرتباط عقد الزكاج بحقكؽ الزكجيف ، كما يترتب عميو مف آثار ذات صمة كثيقة 
الحد  بالمجتمع ، مما جعؿ الفقياء يقكلكف بأف اإلعبلف يتحقؽ بالشيادة عمى العقد كأف عدد الشيكد كىك

 ألف تجمع  (2)."ال يجكز نكاح السر حتى يعمف كيشيد عميو ( :" ض)قاؿ أبك بكر . األدنى لئلعبلف 
إف تحديد الشيادة مف حيث . األفراد في مجمس العقد  ينجـ عنو الفرح كتظير فيو معالـ البيجة كالسركر 
اف بيف طرفي العقد ، فيي أحكاميا كشكطيا ييدؼ إلى تكفير االستقرار في المجتمع كتحقيؽ االطمئن

كليذه األىمية . بمثابة اإلجراء الكقائي لما قد يحث مستقببل مف مشاكؿ متعمقة باإلرث كالنسب خصكصا 
التي تتمتع بيا الشيادة في عقد الزكاج حرص الشارع عمى كجكدىا بؿ ألـز بيا أطراؼ العقد حيف جعؿ 

ألسرة كالمجتمع كالجيؿ القادـ مف االنحبلؿ كالتفسخ كتمانيا فيو بطبلف العقد أك فساده حماية لمفرد كا
 .   كالمحافظة عمى األنساب كسبلمة الفرد كالمجتمع
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مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف أف اليدؼ مف الشيادة في عقد الزكاج في الفقو اإلسبلمي ىك إعبلف ك        
إف مبنى قبكؿ الشيادة عمى الصدؽ ك ال يظير :" إظيار ك تكريـ الزكاج بيف األفراد ، كقاؿ الشافعي 

 بالعدالة ألف خبر مف ليس بمعصكـ عف الكذب يحتمؿ الصدؽ ك الكذب ك ال يقع الترجيح إال الصدؽ إال
فالشيادة تتحقؽ بالفاسؽ  (1)"."ال نكاح إال بكلي كشاىدم عدؿ( "صمعيـ)بالعدالة كاحتج بحديث الرسكؿ 

كما تتحقؽ بالعادؿ ما داـ الفاسؽ يصمح ألف يككف كليا عاما فإنو يصمح لمكالية الخاصة التي ىي الشيادة 
أف العدالة المشركطة في عقد الزكاج :" ، ألف العدالة الذككرة في النصكص السابقة حسب ابف تيمية ىي

ف كاف الباطف فاسؽ كذلؾ غير ىي العدالة الظاىرة أم عدالة مستكرم الحاؿ غ ير الظاىرم الفسؽ كا 
 (2)."ظاىر ، بؿ ظاىرىما الستر انعقد العقد بشيادتيـ

كىك أحد الشركط األساسية إلتماـ عقد : المير أك الصداؽ في عقد الزكاج في الفقو اإلسالمي: رابػػػعا
لمزكجة مف الزكج ، بؿ ىك أحد الزكاج في الشرع لئلسبلمي ، كما يعتبر الصداؽ مف الحقكؽ الكاجبة 

اآلثار المترتبة عف عقد الزكاج عكس الخطبة التي ال يترتب عنيا أية حقكؽ ، لذا سكؼ نتعرؼ عمى 
حقيقة ىذا المير لغة كشرعا كأحكامو الشريعة كمتى يجب الصداؽ كما ىك المقدار البلـز لذلؾ حسب 

 .كىؿ ىناؾ اختبلؼ بينيـ؟ . الفقياء 
 : ؽ في عقد الزكاج ػ تعريؼ الصدا 1
الصداؽ بفتح الصاد ككسرىا ، كيقاؿ لو الصدقة بفتح الصاد كضـ الداؿ كبضميما معا ، : "لػغة*/

كلمصداؽ أسماء كثيرة  ( 3). "الصداؽ بسككف الداؿ فييا مع ضـ الصاد كفتحيا ، كالمراد بو مير المرأة 
 . عفر كالمير كعبلئؽ كغيرىاالنحمة كاألجر كالفريضة كال: كردت لو ثبلثة عشر اسما منيا

الماؿ الذم أكجبو الشرع عمى الزكج كجعمو حقا :" يعرؼ الصداؽ في الفقو اإلسبلمي بأنو :شػػرعػا*/
إذا ىك الماؿ الذم يجب عمى الزكج  (4)." لمزكجة ، كما عرؼ بأنو ما يجعؿ لممرأة في نظير الزكاج منيا

، كدليؿ كجكبو لمزكج اتجاه الزكجة ىناؾ أدلة شرعية كثيرة لزكجتو بالعقد عمييا أك بالدخكؿ الحقيقي بيا 
فما استمتعتـ بو منيف :" كقكلو أيضا. 04سكرة السناء ، اآلية ."كآتكا السناء صدقاتيف نحمة:" منيا قكلو تعالى 

    .  متفؽ عميو."التمس كلك خاتـ مف حديد(:" صمعيـ)كقكلو . 24سكرة النساء ، اآلية ."فآتكىف أجكرىف فريضة
المير إذا ىك حؽ ثابت لمزكجة مف زكجيا بدليؿ النصكص القرآنية ككذا بالسنة النبكية لما فيو مف      

احتراـ المرأة كتكريميا ، كيككف المير إال بالعقد الصحيح أك بالدخكؿ ، حيث يرتبط تعريؼ الصداؽ في 
 ربعة عمى النحكالفقو اإلسبلمي بفكرة الكطء أك االستمتاع ، فقد عرؼ في المذاىب األ
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 . 635مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ ابف ماجة  1
 . 114، ص 1988، دار الكتب العممية ، بيركت ، سنة  1أحكاـ الزكاج ، ط: ػ ابف تيمية  2
 . 65، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1لساف العرب ، ج: ػ ابف منظكر  3
 . 24مرجع سبؽ ذكره ، ص : اممي مرادك. ػ أ 4
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ما يجعؿ لمزكجة :" تعريؼ المالكية ." ما تستحقو المرأة بعقد النكاح أك الكطء:" تعريؼ األحناؼّ: التالي 
كعرفو ." كجب بنكاح أك كطء أك تفكيت بضع ميرا:" أما الشافعية فتعرفو عمى أنو." نظير االستمتاع بيا

ح ، سكاء سمي في العقد أك فرض بعده بتراضي الطرفيف أك الحاكـ أك العكض في النكا:" األحناؼ بأنو
 (3)."العكض في نحك النكاح ككطء الشبية ككطء المكرىة

كعميو فالصداؽ ىك الماؿ الذم أكجبو الشارع حقا لممرأة عمى الرجؿ بعقد صحيح أك دخكؿ          
 . صريح

لقد اختمؼ الفقياء في صفة المير كما تبيف مف خبلؿ التعاريؼ : ػ صفة الصداؽ في الفقو اإلسالمي 2
السابقة ، ىؿ ىك عكض لحؽ االستمتاع الممنكح بالعقد أـ عمى سبيؿ اليدية؟ كلئلجابة عمى السؤاؿ نجد 

 : ىناؾ اتجاىيف بارزيف تحدداف صفة الصداؽ في عقد الزكاج في الفقو اإلسبلمي كما يمي
كر الفقياء بما فييـ اتجاه في المذىب المالكي ، إذ ال يعتبركف المير ركنا كىك رأم جمي: االتجاه األكؿ

نما ىك أثر مف آثار العقد ، كدليميـ قكلو تعالى  ال جناح عميكـ إف طمقتـ النساء :" كال شرطا في الزكاج كا 
ؽ قبؿ فرض معنى اآلية أنو يمكف الطبل. 236سكرة البقرة ، اآلية ." ما لـ تمسكىف أك تفرضكا ليف فريضة

المير ، كىذا ما يجعؿ مف المير ليس ركنا كال شرطا ، كعميو فإذا اتفقا الزكجاف عمى إسقاط المير، أك لـ 
 . *يتفقا عميو في العقد صح العقد ككجب لممرأة مير المثؿ

كىك رأم مشيكر لممذىب المالكي ، إذ يعتبر المير ركنا مف أركاف عقد الزكاج ، مما : االتجاه الثاني
يا أييا النبي إنا أحممنا لؾ أزكاجؾ البلتي أتيت :" ستدلكا بو مف النصكص المكجبة لو منيا قكلو تعالىا

، كعمى ىذا األساس جاء رأييـ بفساد الزكاج في حالة االتفاؽ عمى إسقاط المير   سكرة      اآلية ."أجكرىف
 . كجب فسخو قبؿ الدخكؿ ، أما بعده فيمضي العقد كيجب مير المثؿ

ذا المير كاجب كشرط مف شركط صحة العقد في الفقو اإلسبلمي خاصة بعد الدخكؿ بإجماع إ
ف كاف ىناؾ اختبلؼ في صفتو قبؿ الدخكؿ ، إال أف القاعدة العامة التي تعارؼ عمييا األفراد  الفقياء كا 

 . في المجتمع أنو ال زكاج دكف صداؽ
 
 
 
 
 
 

 . 65، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1لساف العرب ، ج: ػ ابف منظكر  1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 24مرجع سبؽ ذكره ، ص : كاممي مراد. ػ أ 2
 . 156مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد كماؿ الديف إماـ  3

كىك القدر الذم يرغب بو في أمثاؿ المرأة ، فيراعي فيو أقرب مف ينسب إلى مف تنتسب ، فينظر إلى األخت مثبل في ميرىا فإف */ 
 .  تعذر كاختصت بصفة مرغبة عف غيرىا زيد في ميرىا
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رعا أف كؿ ما يجكز التعامؿ فيو ش" القاعدة العامة كاألصمية : ػ  شػركط الصداؽ في الفقو اإلسالمي 3 
 (1)." ال قانكنا يصح أف يككف ميرا يقدـ إلى الزكجة طالما يمكف أف يقكـ بالماؿ كالذىب كالفضة كالعقار
 : إال أف فقياء الشريعة قد اختمقكا في تحديد شركط ما يصح أف يككف ميرا كما سكؼ نكضح ذلؾ 

ىك حؽ  تعالى ، كمنو ما  كىك رأم المالكية في أف الصداؽ منو ما :أف يككف ماال أك متقكـ بماؿ /  أ
حؽ ا تعالى منو أف ال ينزؿ عف " كترل المالكية أف. ىك حؽ لممرأة كليذا ال يجكز إسقاطو مف العقد 

، فإف نقص الصداؽ عف الحد األدنى كجب إكمالو ( غ ذىب16125)الحد األدنى كىك ربع دينار ذىبي
ال كجب فسخو بطبلؽ ك  ف تـ الدخكؿ كجب إلى أقؿ المير ليصح الزكاج  كا  كجب ليا نصؼ المسمى، كا 
  (2)."عميو إتمامو إلى الحد األدنى ك ال يجب ليا مير المثؿ

كرأل الشافعية أف ال حد ألقؿ ( .غ ذىب465حكالي )كرأل الحنفية أف حده األدنى عشرة دراىـ        
 .  ياالمير ، كالميـ أف يككف متقكما ، كأجاز الحنابمة أف يككف المير أمرا معنك 

 . كيجكز المير منفعة إذا كانت متقكمة بماؿ كسكنى الدار كزراعة األرض لمدة زمنية معينة 
 . ألنو ال قيمة لممحـر في نظر الشرع ، كال يجكز تممكو كال نقؿ ممكيتو: أف يككف مباحاب ػ 
كالمقصكد بالغرر الشديد ىك الذم يترتب عنو عدـ المير كجعؿ :  أف يككف خاليا مف الغرر الشديدج ػ 

المير ثمرة لـ يبد صبلحيا ، أك تأجيمو إلى أمد بعيد ككفاة أحد الزكجيف ، أما الغرر اليسير فبل يضر 
كفي كؿ ... كأف يجعؿ ميرىا سبعيف غراما مف الذىب دكف أف يعيف ليا الحمي المقصكد أك أثاث بيت 

 .  يؤخذ الزكج بالكسط ألف الزكاج مبني عمى المكارمة كالتسامح حالة غرر يسير
 . إال في زكاج التفكيض *د ػ أف يككف معمكما في حالة الصداؽ المسمى

 . ق ػ أف يككف مقدكرا عمى تسميمو
إف ىذه الشركط تنفي غبلء الميكر كتأكد أف الزكاج السميـ الذم يقـك عمى مير يسير يككف في     

 تقديمو لمزكجة بغرض بناء أسرة ، كال ييـ إذا كاف ىذا المير ماال أك ما قد يحؿ محؿ  مقدكر الزكج
. الماؿ ألف األىـ ىك التراضي بيف الزكجيف عمى نكع كمقدار المير لبناء أسرة عماده المكدة كالرحمة

أساسي إذ ال كبالنظر إلى الرأم الراجح كالمعمكؿ بو في أغمب المجتمعات العربية ىك كجكد المير كشرط 
 .يصح العقد بإسقاطو

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 27، ص 1985، المنشأة العامة ، طرابمس، سنة  1، ط التكثيؽ العقارم في الشريعة اإلسبلمية: ػ جمعة محمكد الزريقي  1
 . 26مرجع سبؽ ذكره، ص : كاممي مراد . ػ أ  2

 . ك ما يحؿ محؿ الماؿ ، كيككف معمكما كمشار إليوأف يككف ماال أ*/ 
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كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا أف الصداؽ يككف بالعقد الصحيح ، حيث يصح لممرأة أخذ نصؼ        
ف طمقتمكىف مف قبؿ أف تمسكىف كقد فرضتـ ليف :" الصداؽ في حالة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ لقكلو تعالى كا 

كفي حالة . ألف الطبلؽ ال يككف إال بالعقد الصحيح  . 137قرة ، اآلية سكرة الب." فريضة فنصؼ ما فرضتـ
الدخكؿ بالعقد الصحيح يتأكد النصؼ الثاني مف الصداؽ سكاء كاف مسمى أك فرض بالتراضي أك بقضاء 

أما في حالة كفاة الزكج تأخذ الزكجة المير إذا كاف مسمى باتفاؽ جميكر الفقياء ، إال أف . القاضي
كىك عمى  (1)." ال شيء ليا إذا لـ يسـ المير" مالكي لو رأم آخر في حالة عدـ تسمية المير المذىب ال

كفي العقد الفاسد كالزكاج بإحدل المحرمات ال تستحؽ . عكس الجميكر الذم يقكؿ بكجكب مير المثؿ 
ف كاف المير مسمى ، أما بعد الدخكؿ فيجب ليا ا لمير المير ألنو يجب فسخ العقد قبؿ الدخكؿ كا 

 كالسؤاؿ ىنا ىؿ لممير زمف معيف يتكجب فيو أـ ال يرتبط بزمف معيف؟ . المسمى
ذىب جميكر الفقياء إلى أنو ال يكجد زمف معيف لتقديـ المير : ػ زمف تقديـ المير في الفقو اإلسالمي 4

نما ركعيت أعراؼ األفراد في  كمو أك بعضو ، حيث أجازكا تعجيؿ المير كمو أك تأجيؿ بعضو أك كمو ، كا 
 : ذلؾ إال أف المذىب المالكي كضع شرطيف لجكاز التأجيؿ كىما 

ديد األجؿ يفسد العقد كيفسخ قبؿ الدخكؿ ، ككجب ألنو في حالة عدـ تح: أف يككف األجؿ معمكما : األكؿ
 . بعد الدخكؿ مير المثؿ

. أال يككف أجبل بعيدا كخمسيف سنة فأكثر ألنو يفيـ منو إسقاط المير كىك ما يجعؿ العقد فاسد: الثاني
 . حسب المذىب المالكي

ؤثر في عقد الزكاج ، إف المير حؽ خالص لممرأة الذم ىك األصؿ العاـ ، كلكف قد تحدث أمكرا ت      
لذا نجد أف الفقو اإلسبلمي قد حدد الحاالت التي تستحؽ فييا المرأة ىذا المير سكاء كاف كامبل أك نصفو 

كذلؾ مف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو سابقا مثؿ الدخكؿ الذم . ، معجبل أك مؤجبل ، أف يقدـ كمو أك بعضو 
قبؿ الدخكؿ فإف المير المتفؽ عميو يتأكد كجكبو بؿ يصبح يتبعو المير الحقيقي ، أما في حالة كفاة الزكج 

ذا " ...حقا ثابتا لممرأة  فإذا كاف الصداؽ محددا في العقد أك اتفؽ عمى تسميتو بعد ذلؾ كجب بكاممو ، كا 
 ( 2)."لـ تكف ىناؾ تسمية كلـ يسمـ ليا المير كجب مير المثؿ

لزكجتو بغية بناء أسرة أساسيا المكدة كالرحمة كقكاميا  نستنتج مما تقد أف المير ىدية يقدميا الزكج       
 احتراـ حقكؽ كؿ طرؼ كفي مقدمة ىذه الحقكؽ حؽ المير الكاجب لممرأة مف زكجيا ، لذا 

كجدنا أف الفقو اإلسبلمي حدد كبيف جميع الحاالت التي يتكجب فييا المير مع تشديد المذىب المالكي 
 . طا أساسيا لصحة العقد عمى عدـ إسقاط المير حي اعتبره شر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 27مرجع سبؽ ذكره ، ص : كاممي مراد. ػ أ  1
أنظر سنف ابف . في بركع بنت كاشؽ حيث تكفي زكجيا قبؿ الدخكؿ بيا فقضى ليا النبي بصداؽ المثؿ( صمعيـ)ػ قضاء رسكؿ ا  2

 .  640مرجع سبؽ ذكره ، ص: ماجة 
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يعبر عف المكانع في الفقو اإلسبلمي بصكرة التحريـ ، كيميز بيف : انعداـ المكانع الشرعية : خػػػػامسػا
محرمات مؤبدات كحرمات مؤقتات ، إال أف تعبير التحريـ المؤقت : ساء المحرمات كىما نكعاف مف الن

 .  غير دقيؽ ألنو يفيـ بأنو ال يمكف أف يستمر ، بينما ىك يمكف أف يستمر باستمرار قياـ المانع
 : ػ  تعريؼ المكانع الشرعية في عقد الزكاج في الفقو اإلسالمي 1   
نع ، كالمانع ىك الحائؿ ، كيقصد بو ىنا الحائؿ الذم يمنع مف تحقؽ إرادة المكانع مفر ما: لػغػة*/ 

الشخصيف مف الزكاج كاالقتراف ، ألف المرأة ال تحؿ لكؿ عاقد بؿ لبعض األشخاص ، كلكف بعد زكاؿ 
 (1).لذا قيؿ أف المنع كالتحريـ عمة مؤقتة. المانع 

، بينما يقصد بالتحريـ المؤقت ( كالقرابة)مانع ال يزكؿىك المرتبط ب:" كيقصد  بالتحريـ المؤبد : شػرعػا**/
كقد عبر الشرع عف  (2).("ككف المرأة زكجة الغير: كاإلحصاف )الذم يككف مرتبط بمانع ممكف الزكاؿ 

، ألنو يشير إلى أف التحريـ مرتبط بالمرأة فقط ، " المحرمات" التحريـ بعبارة المكانع بدؿ التعبير التقميدم 
أف يككف كصفا مشتركا في الزكجيف كالتحريـ بالقرابة ، كقد يككف متعمقا بالرجؿ كحده كككنو  بينما يمكف

 . كمف خبلؿ ىذا التعريؼ نستخمص نكعيف مف المكانع كىي المؤبدة كالمؤقتة. متزكج كـ أربعة نسكة
ج منيا فالمانع أك التحريـ إذا يقصد بو أف تككف المرأة غير محرمة عمى الرجؿ الراغب في الزكا

 (3)."ألف العقد المحـر تحريما أبديا يترتب عميو الزكاج الباطؿ"... تحريما قطعيا ال خبلؼ فيو 

 : ػ  أنكاع المكانع الشرعية في عقد الزكاج  2
كتنقسـ بدكرىا إلى ثبلثة أقساـ حسب العبلقة أك الصمة التي تربط بيف : المكانع الشرعية المؤبدة : أكال

 . مانع القرابة ، مانع الرضاع كمانع المصاىرةالزكجيف ، حيث نجد 
حرمت عميكـ أمياتكـ كبناتكـ :" قاؿ تعالى 23كقد كرد تحديدىف في سكرة النساء اآلية : مانع القرابة/ أ

كالحكمة مف التحريـ ىك المحافظة عمى كياف " . كأخكاتكـ كعماتكـ كخاالتكـ كبنات األخ كبنات األخت
كىذا . حريـ ، كمنع قطع الرحـ بسبب ما يحدث عادة بيف الزكجيف مف النزاعاألسرة كقطع األطماع بالت

نما تجمع كؿ الديانات السماكية عمى ىذا التحريـ  النكع مف التحريـ ال نجده في الفقو اإلسبلمي فحسب كا 
لى مف سكرة النساء لدليؿ قاطع ال يحتاج إ 26كما جاء في اآلية . حفاظا عمى الجنس البشرم كتكريما لو 

كبلـ آخر أك أم تكضيح ممكف فقد حدد اآلية كبينت المحرمات بالقرابة تحديدا ال غبار عميو لذا اكتفينا 
 . بنص اآلية الكريمة دكف إطالة 

 أف يقـك الكلد برضاع لبف امرأة يفترض أف ليا لبنا ، كأف يصؿ "كيقصد بالرضاع: مانع الرضاع/ ب
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 203مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عيسى حداد  1
 . 34مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ  كاممي مراد 2
 . 79أحكاـ الزكاج كالفرقة ، مطبعة الزىراء ،القاىرة ، دكف ذكر التاريخ ، ص : ػ أحمد يكسؼ  3
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 .(1)"ؿ يأخذ لبف أمو أك غيرىا أما إذا انقطع سمي فطيماىذا المبف إلى جكفو ، إذا كاف ال يزا
 :تعريؼ الرضاع / 1
رضع يرضع رضعا ، كرضاعة فيك راضع الجمع رضع ك الراضع )الرضاعة مشتقة مف الفعؿ :  لغة*

كفقد  (2)."رضع المئيـ مف ثدم أمو دكف كاسطة كقيؿ ىك الذم رضع المـؤ مف ثدم أمو أم أنو في المؤـ
 .  كالسنة كاإلجماع التحريـ بالرضاع ثبت بالكتاب

مص الطفؿ لبف أمو مف ثدييا في مدة معينة ، كما يمحؽ بالمص في حكـ التحريـ :"ىك : اصطبلحا** 
ذا كاف تحريـ  (3)."إعطاء الطفؿ لبف المرأة في إناء أك أنبكبة أك عف طرؽ األنؼ إليصالو إلى جكفو كا 

فإف الفقياء اختمفكا حكؿ مدة الرضاع كمقدارىا الكاجبة لحصكؿ الرضاع ثابت بالكتاب كالسنة كاإلجماع ، 
 . كالتي سكؼ نتطرؽ ليا في العنصر المكالي. التحريـ 

 : مدة كمقدار الرضاع الالـز لمتحريـ في الفقو اإلسالمي/ 2
  :مدة الرضاع الكاجبة لمتحريـ حسب المذاىب الفقيية: أكال
يرل أف الرضاع الذم تـ خبلؿ سنتيف ىك السبب في التحريـ ، بمعنى أف أم امرأة :  المذىب الحنفي/ أ

 . ترضع صغيرا في الحكليف يعتبر حسب ىذا المذىب محرما 
الرضاع المحـر ىك ما كصؿ إلى جكؼ الرضيع ، كلك مع الشؾ في الحكليف مف : المذىب المالكي/ ب 

 . ؿ التأكد مف كصكؿ المبف إلى جكف الرضيع ك االختبلؼ بيف المذىبيف كاف حك . لبف آدمية
الرضاع لدل الشافعية اسـ لحصكؿ لبف امرأة كما حصؿ منو في معدة الطفؿ أك : "المذىب الشافعي/ ج

نفيـ مف ىذا أنو إذا قامت المرأة بإرضاع الطفؿ مف لبنيا ككاف ذلؾ خبلؿ الحكليف اعتبر ىذا  (4)."دماغو
إذا أرضعت المرأة طفبل بعد بمكغو أكثر مف حكليف أك في غير سف  الرضاع سببا في التحريـ ، ألنو

 .  الرضاع ال يترتب عمى ىذا الرضاع تحريما ، ككنو لـ يقع في المدة المحددة لذلؾ
 : مقدارا لرضاع الالـز لمتحريـ في الفقو اإلسالمي: ثانيا

تحريـ ، كالذم يككف مف لتأكيد التحريـ بسبب الرضاع تكجب معرفة المقدار الذم يككف سببا لم 
أجمو العقد باطبل بسبب انعداـ المحؿ ، ألف الشركط الكاجب تكافرىا في عقد الزكاج ىي أف تككف المرأة 

 فإذا تـ العقد  (5)"ألف المحرمات مف النساء تدخؿ في قسـ الحراـ لذاتو" محبل لكركد العقد عمييا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 230مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عيسى حداد  1
 . 1661، ص( رضع)، مادة  3مرجع سبؽ ذكره ، الجزء : ػ ابف منظكر  2
 . 406، ص  1956األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلمية  ، دار الكتاب العربي ، القاىرة ، سنة : ػ عبد الرحماف تاج 3
 . 250مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ أحمد الحصرم  4
حراـ لغيره كحراـ لذاتو ك المحرمات مف النساء تككف مف النكع الثاني كىك ما حـر الشارع ابتداء كأصالة منيا : الحراـ أنكاع /  5

أصكؿ الفقو : كىبة الزحيمي : أنظر . الزكاج بالمحاـر باطؿ ، كلذا كؿ عقد تـ عمى حراـ فيك باطؿ ، كال يترتب عميو أم أثر شرعي
 . 293ص .  1976، المطبعة الجديدة ، دمشؽ ، سنة  اإلسبلمي
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 : كقد اختمؼ الفقياء في المقدار الكاجب لمتحريـ كمنيـ. في ىذه الحالة كاف باطبل
:"  يقكلف بأف الرضاع ميما كاف قميبل أك كثيرا فيك سبب لمتحريـ استناد لقكلو تعالى :المالكية كالحنفية/ 1

كقد قالكا بأنيا أم اآلية قد كردت . 23سكرة النساء ، اآلية ..."كأمياتكـ البلتي أرضعنكـ كأخكاتكـ مف الرضاعة
كقد جاء في . مطمقة غير مقيدة بقيد ، كىذا ما يجعؿ مقدار الرضاع غير ميـ ما داـ قد حصؿ الرضاع 

كالحديث أيضا جاء مطمقا دكف  (1)."سبيحـر مف الرضاع ما يحـر مف الن(:" صميـ)السنة النبكية قكلو 
تحديد المقدار ، كعميو ترل المالكية كالحنفية أف مجرد حدكث الرضاع خبلؿ الحكليف أصبح ىناؾ سببا 

 . لمتحريـ
يحدد الحنابمة مقدار الرضاع بخمس رضعات متفرقات ، كقد استدلكا بأحاديث ركت عف : الحنػبمية/  2

 كاف قد نزؿ في القرآف عشر رضعات معمكمات ثـ:" يا قالتالسيدة عائشة رضي ا عنيا أن
كيعتبر ىذا الرأم أقرب إلى (2)."كاألمر كذلؾ( صمعيـ)نسخف بخمس رضعات معمكمات ، فتكفي الرسكؿ 

الصكاب ، ألف السبب في التحريـ ىك الرضاع الذم ينمي جسـ الرضيع ، كالذم ال يتحقؽ إال برضاع 
مـك خمس رضعات مشبعات ، ألف الرضاع الذم يككف سببا لمتحريـ ىك يـك كامؿ عمى األقؿ كىك المع

 .الذم يككف في الحكليف سكاء كاف قميبل أك كثيرا
في التعريؼ السابؽ نجد أنو يشير إلى  بناء عمى ما جاء: الشركط الالزمة لصحة الرضاع/ ثالثا

 : بعض الشركط البلزمة لحصكؿ التحريـ بسبب الرضاع كىي
ألف البف إذا كاف مف شاة  (3)."ألنيا تثبت أمكمتيا لمرضيع بنص اآلية الكريمة: بف مف امرأة ػ أف يككف الم

أك غيرىا مف الحيكانات كحتى المبف المعمب فبل يترتب عميو أم تحريـ ، ألنو ال يثبت بيذا النكع مف 
 . الرضاع أية أمكمة كعميو ال تثبت أية أخكة

ألف المبف الذم يتكقؼ عميو تحريـ الزكاج ىك المبف الذم : ضيعػ أف يتحقؽ كصكؿ المبف إلى معدة الر 
 . يصؿ إلى معدة الرضيع بالفعؿ ، كالذم ال يصؿ إال عف طريؽ الفـ أك األنؼ 

ػ أف يبقى المبف عمى أصمو الحقيقي دكف أف يختمط بغيره ألف خمط البف بغيره حسب الحنفية ال يؤثر في 
رضاعا أك شربو يحـر الزكاج " مذىبيـ ىذا الشرط ، كلبف المرأة عندىـ التحريـ بمعنى أنو ال يشترط في 

ف كاف ىذا رأم الحنفية  (4)."حتى كلك كاف المبف مخمكطا بماء أك دكاء أك لبف امرأة أخرل أك لبف شاه كا 
 :فإف مزج المبف كتقديمو لمطفؿ لو أحكاـ يجب مراعاتيا كالتالي

كفي ىذه الحالة يعتبر الرضاع يككف الرضاع معتبر .ذم خمط بوأ ػ أف يككف الحميب أقكل مف السائؿ ال
 شرعا كيترتب عميو تحريـ الزكاج بالمرضعة سكاء كاف ذكر أك أنثى كال خبلؼ فقيي حكؿ ذلؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 645مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ سنف ابف ماجة 1 
 . 262مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ أحمد الحصرم  2
 . 131مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ يكسؼ قاسـ  3
 . 131ػ نفس المرجع ، ص  4
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ب ػ إف قمت كمية الحميب مقارنة بالسائؿ المخمكط بو ، بمعنى غير السائؿ طعـ الحميب كلكنو فالقاعدة 
 يترتب عميو أم أثر ك ال يككف سببا الكثير يستيمؾ القميؿ أم االعتبار لمحميب ك ال"تنص عمى أف 

  (1)."لمتحريـ
ج ػ إذا كاف الحميب مساكيا لمسائؿ المخمكط بو فالتحريـ يككف لبلحتياط ، أما إذا تساكل حميب امرأتيف 

 . فالتحريـ يككف ليما معا ، كىذا ما يقكؿ بو المذىب المالكي الذم يجعؿ القميؿ سببا لمتحريـ
ف كاف ىناؾ اختبلفات بسيطة حكؿ المدة كالمقدار البلزميف يحـر بالرضاع ما ي       حـر بالنسب كا 

لحصكؿ التحريـ ، إال أف المدة المقررة لمتحريـ حسب ما جاء في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة ىي 
كالمرضعات يرضعف أكالدىف حكليف كامميف لمف أراد أف يتـ :"حكليف كامميف مصداقا لقكلو تعالى 

ال (:" صمعيـ)قاؿ ، قاؿ رسكؿ ا ( ض)كمف السنة حديث ابف عباس . 233سكرة البقرة ، اآلية ."ضاعةالر 
ىذا ما يؤكد أف المدة الضركرية لمتحريـ بالرضاع ىي سنتيف كاممتيف  (2)."رضاع إال ما كاف في الحكليف

اع يككف قاصرا عمى مف رضع كما أف التحريـ بالرض.  ألف الفترة التي ال يستغني فييا الرضيع عف لمبف 
 .  فبل يتعداه إلى غير الرضيع ، فبل يسرم التحريـ إلى إخكة كأخكات الرضيع بخبلؼ فركعو فيسرم إلييـ

كتعني المصاىرة الزكاج إذ يقاؿ صاىر الزكج إلى القـك إذا تزكج منيـ ، كالمحرمات : مانع المصاىرة/ ج
 : ات مف النساء كىي مف النساء بسبب المصاىرة ينحصرف في أربع جي

 : منيا (3)"يحـر الزكاج كـ زكجة األصؿ ك إف عبل ذلؾ األصؿ: " زكجات األصكؿ/  1
زكجة أصمو سكاء كاف األصؿ مف العصبات كأب األب أك كاف مف ذكم األرحاـ كأب األـ ، كسكاء "ػ 

ه المرأة محرمة عمى مثاؿ ذلؾ إذا عقد األب أك الجد عمى امرأة أصبحت ىذ ( 4)."دخؿ بيا أك لـ يدخؿ
ف طمقيا أك تكفى عنيا ك ال تنكحكا ما نكح :" قاؿ تعالى. االبف كابف االبف كابف البنت تحريما أبديا حتى كا 

كتشير اآلية .23سكرة النساء ، اآلية." آبائكـ مف النساء إال ما قد سمؼ إنو كاف فاحشة كمقتا كساء سبيبل
التي ( اآلباء)قة ألبيو أك جده ، كما جاء في ذات اآلية كممة الكريمة إلى تحريـ زكاج مف كانت زكجة ساب

كعميو فزكجات األصكؿ محرمات تحريما . يقصد بيا األب المباشر كغير المباشر كىك الجد ك إف عبل 
ألف زكجة األب أك  (5)."كقد أجمع عمى تحريـ زكجات األجداد فكاف ذلؾ التحريـ ثابتا باإلجماع" أبديا 

رتبة األـ كليا نفس االحتراـ كالتقدير لما تقدمو ليذا االبف ، كبالتالي يحـر عميو التزكج بيا الجد تككف في م
 . كما يحـر عميو الزكاج مف أمو 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 178مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد مصطفى شمبي 1
 . 212مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد مصطفى شمبي  2
 . 212مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عيسى حداد  3
 . 48مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد أبك زىرة  4
 . 75ػ نفس المرجع ، ص  5
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ف عمت سكاء كانت الجدة مف جية األـ كأـ الزكجة ك األـ : أصكؿ الزكجة/ 2 كىي أـ الزكجة كجدتيا كا 
ف لـ مف جية األب  كأـ األب ، فإذا عقد رجؿ عمى امرأة عقدا حرمت عميو أميا تحريما أبديا حتى كا 

يدخؿ بيا كأف يطمقيا أك مات عنيا فبل تحؿ لو أف يتزكج أميا أك جدتيا ، ألف العقد عمى كاحدة منيف 
حريـ كيقصد بأصكؿ الزكجة جدتيا مف األب أك األـ ميما عمت كيقع ت. مع عممو بالتحريـ يعد باطبل 

العقد عمى البنات يحـر األميات ، كالدخكؿ :" الزكاج بيف عمى الفرد الذم فارؽ ابنتيف أبديا ، قاؿ الفقياء
كأصؿ ىذا التحريـ أنو تنشأ عبلقة بيف الزكج كمف يجتمع معيف في دار كاحدة  (1)."باألميات يحـر البنات

ف عمت ، كاف ىذا سببا في  فقت الباب لمطمع الذم قد يؤدم إلى ، فإف تزكج الرجؿ مف أـ زكجتو كا 
انحبلؿ الرابطة الزكجية ، كتحريـ الزكاج بأصكؿ الزكجة فيو حفاظا عمى قداسة الزكاج ك ما يفرضو مف 
احتراـ كتقدير ألقارب الزكجة ، إلى جانب أف أـ الزكجة تككف في منزلة األـ ، كفي تشريع التحريـ حكمة 

 . مف الكقكع في الزلؿ إليية كىي الحفاظ عمى النفس البشرية
بناتيا كبنات بناتيا كبنات " كىي فركع الزكجة التي تـ الدخكؿ بيا كالمقصكد بالفركع : فركع الزكجة/ 3

ذا لـ يدخؿ ، فبل تحـر فركعيا بمجرد العقد  ف نزلف ألنيف مف بناتيا يشترط الدخكؿ بالزكجة ، كا  أبنائيا كا 
كربائبكـ البلتي في :)أف يتزكج ابنتيا كىذا ما يؤكده قكلو تعالى، فمك فارقيا أك ماتت قبؿ الدخكؿ بيا لو 

ك الربيبة ىي ابنة  (2).("حجكركـ مف نسائكـ البلتي دخمتـ بيف ، فإف لـ تككنكا دخمتـ بيف فبل جناح عميكـ
ذا لـ يدخؿ بيا فبل حرج  الزكجة مف زكاج آخر كىي محرمة عمى مف دخؿ بأميا بنص اآلية الكريمة ، كا 

كىذا يعتبر حكـ مطمؽ بالنسبة لمربيبة سكاء تربت في بيت زكج أميا أـ في حجره ، . يتزكج منيا في أف
 . كىك ذاتو حكـ جميكر الفقياء 

فقد الحـر  .23سكرة النساء، اآلية ."ك حبلئؿ أبنائكـ الذيف مف أصبلبكـ:" قاؿ تعالى : زكجات الفركع/ 4
الزكجة ، كال فرؽ بيف تمؾ التي عقد عمييا االبف كلـ يدخؿ  الشرع الزكاج مف حبلئؿ األبناء كالحميمة ىي

ف عبل كيشمؿ . بيا أك التي عقد عمييا كدخؿ بيا ، ألف مجرد العقد عمييا تصبح محرمة عمى أبيو كجده كا 
 . ىذا التحريـ زكجة االبف مف النسب كاالبف مف الرضاع 

البف أك فرعو الذم انحدر مف صمبو كتحـر كمف ىنا فإف حرمة المصاىرة تنشأ بيف األصؿ ك زكجة ا     
زكجة االبف عمى األب كالجد  ك كذلؾ زكجة االبف ميما نزلت ، كالطفؿ الذم قدر لو أف رضع زكجة فرد 

 .ما يصبح ابنا لزكج المرضعة  ، فتحـر عميو زكجتو متى طمقيا أك تكفي عنيا 
نكاع منيا مانع العدة ، مانع الطبلؽ ثبلثا ، مانع لممكانع المؤقتة عدة أ :المكانع الشرعية المؤقتة: ثػانػيا

كنجد أيضا مانع آخر كه مانع العدد إذ أجازت التعدد في حدكد الشريعة اإلسبلمية . الجمع كمانع الكفر
فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء مثنى كثبلثا :" كحدد العدد كما ىك مشار إليو في اآلية الكريمة قاؿ تعالى 

 :كتحـر بيذه المكانع مايمي مف النساء اآلية   سكرة   ."كرباعا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 130مرجع سبؽ ذكره ، ص : أحمد الغندكر. ػ د 1
 . 217مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عيسى حداد  2
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ساء إال ما ممكت كالمحصنات مف الن:" كىي زكجة الغير كلك كاف غير مسمـ لقكلو تعالى : ػ المحصنة1
كىي المرأة التي تككف رابطتيا الزكجية مع شخص أخر قائمة ، كقد أجمع الفقياء سكرة ، اآلية    ."أيمانكـ

ف حدث شيء مف ىذا كاف زنى  عمى أف المحصنات ىف المتزكجات أيا كاف دينيا فقد شمميا التحريـ ، كا 
اج تككف المحصنات كاألميات في تحريـ ألف المراد بالمحصنات في ىذه اآلية جميع ذكات األزك . "

 (1)."الزكاج بيف

ك ال تعزمكا عقدة النكاح :" سكاء مف طبلؽ أك كفاة ، سكاء أكاف رجعيا أـ بائنا ، لقكلو تعالى: ػ المعتدة 2
ال يمكنيا الزكاج قبؿ انتياء العدة ، كالسبب في ذلؾ ىك التأكد مف  سكرة ، اآلية."حتى يبمغ الكتاب أجمو

كما ال يحؽ لمرجؿ أف يسعى لطبلؽ . كعميو تبقى آثار عقد الزكاج قائمة. " براءة الرحـ في المدخكؿ بيا
تدة كما أف اآلية الكريمة تشير إلى أنو ال يمكف عقد النكاح بالنسبة لممع. المرأة مف زكجيا التي يرغب فييا

سكاء بطبلؽ أك كفاة إال بعد انتياء المدة التي حددىا الشرع فبالنسبة لمكفاة تككف العدة بأربعة أشير 
كعشرة أياـ كتككف بعد إعبلف الكفاة مباشرة، أما المطمقة فتككف عدتيا بعد مفارقة زكجيا كتدـك ثبلثة قركء 

 .228قرة ، اآلية سكرة الب."كالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء:"قاؿ تعالى
الطبلؽ :" كىذا ألف الشريعة اإلسبلمية قيدت حؽ الرجؿ في ثبلث طمقات لقكلو تعالى: ػ المطمقة ثالثا 3

أما إذ طمقيا ثبلثا فبل تحؿ لو إال بعد أف .229 سكرة البقرة، اآلية."مرتاف فإمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف
سكرة ."ف طمقيا فبل تحؿ لو مف بعد حتى تنكح زكجا غيرهفإ:" تتزكج زكاجا جديدا  مصداقا لقكلو تعالى 

(:" صمعيـ)، كما اشترطت الشريعة اإلسبلمية أف ال يككف الزكاج لمتحميؿ مصداقا لقكلو  230البقرة ، اآلية
فأف كقع التحميؿ لـ يعتد بو في إعادة المطمقة ثبلثا إلى .ركاه الترمذم كصححو."لعف ا المحمؿ كالمحمؿ لو

بؿ حرمة مؤقتة حتى تتزكج حقيقة ، . " ... األكؿ حسب ما جاء في المذىب المالكي كالحنبمي طميقيا
كيذكؽ عسيمتيا كتذكؽ عسيمتو أك يتكفى عنيا ، ثـ بعد أف تنقضي عدتيا ، فإذا أرادت الرجكع إلى الزكج 

     (2)."األكؿ فيحؽ ليا بشرط أف يككف عقدا جديدا ، كما يستمزمو مف شركط ك إجراءات
إذ ال يجكز لمرجؿ الزكاج بخامسة ، نظرا القتصار آية إباحية التعدد السابقة الذكر عمى :  ػ الخامسة 4

اختر منيف :" لمف أسمـ مف األنصار ككاف لو ثمنام زكجات ( صمعيـ)أربع زكجات فقط، كقكلو 
بع ك بشرط أف تنتيي عدتيا ، فإف أراد الخامسة فعميو أف يطمؽ كاحدة مف زكجاتو األر .  ركاه أبك داكد."أربعا

ألف الطبلؽ غير كافي ككف أف الحياة الزكجية تظؿ قائمة خبلؿ فترة العدة مثؿ بعض حقكؽ الزكجة 
 . كالنفقة كثبكت النسب كحؽ اإلرث إذا مات أحدىما خبلؿ فترة العدة

كأف تجمعكا :" ... كقد دؿ عمى تحريـ الجمع بيف األختيف قكلو تعالى :ػ أخت الزكجة كعمتيا كخالتيا 5
 ، أما تحريـ الجمع بيف زكجة كعمتيا كخالتيا  22سكرة النساء، اآلية."بيف األختيف إال ما قد سمؼ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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نيى أف تنكح المرأة عمى عمتيا أك العمة عمى ابنة ( "صمعيـ)أف النبي( ض)ما ركل عف أبي ىريرة 
 .ركاه الترمذم كصححو."أخييا ، أك المرأة عمى خالتيا أك الخالة عمى ابنة أختيا
 (1)."إنكف فعمتف ذلؾ قطعتف أرحمكف(:" ـصمعي)حفاظا عمى صمة القرابة ك الحيمكلة دكف قطعيا يقكؿ 

مف بيف المكانع ما يرجع إلى العقيدة الدينية لما يترتب عمى ذلؾ مف  :ػ المسممة عمى غير المسمـ 6 
آثار سيئة عمى مستكل األسرة كالمجتمع بسبب الزكاج المختمط أك الغير متحد أطراؼ عبلقتو في الديانة، 

كال تنكحكا المشركيف حتى :" المسمـ حتى يؤمف ،قاؿ تعالى أم ال يجكز زكاج المسممة مف غير
كلقد اجمع الفقياء عمى بطبلف زكاج المسممة بغير المسمـ ، كالحكمة مف ىذا . 220سكرة البقرة ، اآلية."يؤمنكا

التحريـ بسبب التناقض ك االختبلؼ في العقيدة ككف أف الحياة الزكجية أساسيا المكدة كالرحمة ، فؿ يعقؿ 
تبنى أسرة كتككف صالحة عمى اختبلؼ العقيدة ؟ كما أف ىذا االختبلؼ يشكؿ خطرا حقيقيا عمى أف 

سكرة البقرة ، ."أكلئؾ يدعكف إلى النار ، كا يدعكا إلى الجنة كالمغفرة بإذنو:" العقيدة ذاتيا، قاؿ ا تعالى
 .221اآلية 

 

كىي  :الفقو اإلسالميالشركط التكميمية لعقد الزكاج في : القسـ الثاني      
 . االشتراط في عقد الزكاج ، الفحكصات الطبية في عقد الزكاج: شرطاف ىما

I  /االشتػراط في عقد الزكاج: 
 :تعريؼ االشتراط في عقد الزكاج /  1   

كمعناه إذا ىك التزاـ أطراؼ العقد بما  (2)."كىك إلزاـ الشيء كالتزامو في البيع كنحكه: "لػػػػغة/ أ      
 .كضعكه مف شركط إلبراـ عقد الزكاج ، عمى أف يككف االلتزاـ مف كبل طرفي العقد

، كأف ال تخرج ىذه  (3)"كىك اشتراط أحد العاقديف عمى اآلخر شركطا مقترنة بالعقد: "شػػػرعا/ ب      
 .الشركط عف اإلطار الشرعي ليا

يعرؼ عقد الزكاج في الفقو اإلسبلمي ثبلثة : ي عقد الزكاج في الفقو اإلسالميأنكاع االشتراط ف/ 2 
أنكاع مف االشتراط ، حيث يعكد السبب في ىذا التنكع إلى أىداؼ الزكاج ذاتو ، لذا نجد اشتراط فاسد 

 . كاشتراط مقصكد كاشتراط ثالث لـ يمنو الشرع كلـ ِيؤكده
كتتمثؿ في اشتراط الزكجة عمى زكجيا حسف المعاشرة : لعقدالشركط المكافقة ألىداؼ الشرع كا/ أ   

ذا متزكج بأكثر مف كاحدة فميا أف تشترط عميو أف يعدؿ بينيا كبيف ضرائرىا  كما لمزكج أف . كاإلنفاؽ ، كا 
أم . يتشرط عمى زكجتو أف ال تخرج مف المنزؿ دكف عممو كأال تتصرؼ في مالو إال برضاه كما إلى ذلؾ 

 جيف كضع شركط في عقد الزكاج ك التي يرل كؿ منيا مدل أىميتيا أنو يمكف لمزك 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أجؿ المحافظة عمى رباط العبلقة الزكجية ، لذا يجب أف تككف ىذه الشركط تتماشى كما حث عميو مف 
مما  (1)."اتفؽ أىؿ العمـ عمى صحتيا كعمى كجكب الكفاء بيا" أما حكميا فقد . الشرع كما سنو القانكف

ىذا الزكاج كما يعني أف الشرع قد أباح لكبل طرفي العقد كضع التي يرل كؿ منيما أىميتيا اإلتماـ 
 .  يمزميما بكجكب الكفاء بيا حتى ال تنتشر عدـ الثقة بيف الزكجيف

أم التي ال تمت بأية صمة لما ييدؼ إليو الزكاج كىي : الشركط المخالفة لمقاصد الشرع كالعقد/ ب 
شتراط ك تتمثؿ ىذه الشركط الفاسدة في ا(  الشركط الفاسدة )التي يطمؽ عمييا في الفقو اإلسبلمي اسـ 

الزكجة عدـ طاعة زكجيا أك الخركج مف البيت دكف إذنو ، أك أف تشترط عميو أف يعامميا أحسف مف 
كىذا النكع مف . أما الزكج فقد يشترط عدـ منح الزكج المير كىك مخالؼ لمقاصد العقد . ضرائرىا 

عنيا أك تحـر ما  الشركط اتفؽ أىؿ العمـ عمى عدـ صحتو ككنيا تحتكم عمى أمكر قد نيى ا تعالى
ما باؿ رجاؿ يشترطكف شركطا ليست في (:" صمعيـ)حمؿ ا أك تحمؿ ما حرمو ا تعالى قاؿ رسكؿ ا 

ف كاف مائة شرط ، قضاء ا أحؽ كشرط  كتاب ا ، ما كاف مف شرط ليس في كتاب ا فيك باطؿ كا 
ا ىك حكـ العقد الذم يشترط فيو مثؿ ىذه لكف السؤاؿ ىنا م. حديث صحيحو، أخرجو البخارم.."ا أكثؽ

الشركط؟  عمى الرغـ مف اتفاؽ الفقياء عمى عدـ صحة الشركط كعدـ الكفاء بيا ، إال أف أىؿ العمـ 
 :اختمفكا حكؿ حكـ العقد الذم اشترطت فيو ىذه الشركط كانقسمكا إلى قسميف ىما

لتأقيت أم العقد المرتبط بمدة زمنية معينة ػ  ال يبطؿ العقد بالشركط الفاسدة إال إذا كاف ىناؾ شرط ا
كزكاج الشغار كزكاج التحميؿ ، كىذه األنكحة منيى عنيا إال إذا زاؿ اشتراط التأقيت فإنيا تصبح أنكحة 

 .كيؤيد ىذا المذىب الحنفي. صحيحة
مخبل ػ ىناؾ عقكد تبطؿ بالشرط الفاسد كمنيا ما ال يبطؿ ، كضابط الشرط  الذم يبطؿ العقد أف يككف 

أما الشرط الفاسد .بمقصكد الزكاج مثؿ اشتراط طبلقيا أك عدـ كطئيا ، كىك مذىب الشافعية كالحنابمة
الذم ال يبطؿ الزكاج ىك الذم ال يككف مخبل بمقاصد العقد مثؿ اشتراط خركجيا  متى شاءت كنحك ذلؾ 

كط تعكد إلى معنى زائد ألف ىذه الشر " مما ىك منيى عنو فيككف العقد صحيحا مع بطبلف تمؾ الشركط 
 (2)..."في العقد ، ال يشترط ذكره كال يضر الجيؿ بو فمـ يبطؿ 

كتككف مثؿ التي : ػ  شركط لـ يأمر بيا الشرع ك لـ ينيى عنيا ، كفي اشتراطيا مصمحة ألحد الزكجيف
أك عمميا تشترط عميو أف ال يخرجيا مف ديارىا أك بمدىا أك أال يتزكج عمييا ، أك تستمر في دراستيا 

كقد اختمؼ الفقياء في صحة . المشركع ألف العمؿ الغير مشركع يندرج ضمف النكع الثاني مف الشركط 
 :  ىذه الشركط في عقد الزكاج ، إذ نجد ىناؾ رأييف ىما

يقكؿ بصحة العقد كبطبلف تمؾ الشركط كىك مذىب الجميكر منيـ أبك حنيفة كمالؾ : الرأم األكؿ 
 أف األصؿ في العقكد ك الشركط ػ عندىـ ػ الحظر إال ما أباحو الشرع :" ىك كالشافعي ، كدليميـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كىذه الشركط تخالؼ مقاصد العقد ألف العقكد تكجب  (1)." استنادا لمحديث النبكم الشريؼ السابؽ الذكر 
 . مقاصدىا مف الشرع ، لذا يعد تغييرىا تغييرا لما أكجبو الشرع 

كىك مذىب أحمد : يصح الشرط ك ال يمـز الكفاء بو ، كليا أف تفسخ العقد إذا أخؿ بالشرط: الرأم الثاني
 .  يا مف باب األفعاؿ العاديةكغيره كدليميـ ىك أف أصؿ في العقكد كالشركط اإلباحة ألن

نستنتج مما تقدـ أف اإلسبلـ قد أباح لطرفي العقد أف يضعا الشركط في عقد الزكاج مع مراعاة أف       
تككف ىذه الشركط غير منافية لمقاصد الشرع كالزكاج عمى حد سكاء لمحفاظ عمى حقكؽ الطرفيف كتدعيما 

أطراؼ العقد ضركريا لسبلمة كنجاح ىذا الزكاج كاستمراره، لركائز األسرة مف خبلؿ ما يراه كؿ طرؼ مف 
مع التنبيو أنو في حالة اشتراط شركطا غير شرعية كال تمد ألىداؼ العقد بصمة كجب إبطاليا كالحفاظ 
عمى العقد ، كما ترؾ مساحة كبيرك لمطرفيف في أف يشترطا شركطا تتناسب مع رغباتيما كطمكحاتيما 

قد الشرعية ، كفي حالة عدـ الكفاء بيا يجكز لمطرؼ المتضرر طمب فسخ العقد دكف المساس بمبادئ الع
 . ، ألف الشرع اإلسبلمي كجب الكفاء العقكد 

II :/كىك معرفة األمراض الكراثية ك المعدية : الفحكصات الطبية في عقد الزكاج في الفقو اإلسالمي
الزكجيف المؤىميف ، أك عمى األطفاؿ عند  كالجنسية ك العادات اليكمية التي ستؤثر مستقببل عمى صحة

 .اإلنجاب
شدة الطمب ك البحث خبلؿ كؿ شيء ، تقكؿ فحص عنو فحصا أم : "لغة:*/ تعريؼ الفحص الطبي / 1

كالدجاجة . بحث ، ككذلؾ تفحص ك إفتحص ، كتقكؿ فحصت فبلف كفحصت عف أمره ألعمـ كنو حالو 
كفاحصتي فبلف فحصا كأف كؿ كاحد . كصة تبيض فييا تفحص برجميا ك جناحييا في التراب لتتخذ أفح

 .بمعنى الكشؼ عف ما يعيب الشخص المفحكص (2)."يفحص عف عيب صاحبو
الذم يجريو الطبيب لممريض بقصد معرفة العمة ك الكصكؿ إلى تشخيص  ىك الكشؼ: "اصطالحا**/    

يخ بداية ىذه األعراض المرض مف خبلؿ معاينة عبلمات المرض ك أعراضو كسؤاؿ المريض عف تار 
كسؤالو أيضا عف األمراض التي سبؽ كأف أصيب بيا ك غالبا ما يستكمؿ الفحص الطبي ببعض 

الفحكصات المخبرية، أك صكر األشعة أك التنظير بالمناظر كغيرىا مف الكسائؿ التي تساعد الطبيب في 
 (3)."الكصكؿ إلى التشخيص المناسب

اج ىك مجمكعة مف اإلجراءات كالمعاينات التي يقكـ بيا كعميو  فإف الفحص الطبي قبؿ الزك 
المقبميف عمى الزكاج مف أجؿ معرفة بعض األمراض كالكشؼ عنيا قبؿ الزكاج لتجنب مشاكميا مستقببل 

 .  سكاء عمى األفراد المتزكجيف أك عمى األجياؿ القادمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : ايجابيات كسمبيات الفحص الطبي/  2
 : إيجابيات الفحص الطبي/ أ     

ػ تعتبر الفحكصات الطبية قبؿ الزكاج مف الكسائؿ الكقائية الفعالة  في الحد مف األمراض الكراثية كالمعدية 
 .   الخطيرة

 .  ػ تشكؿ حماية لممجتمع مف انتشار األمراض ك الحد منيا ، كالتقميؿ مف نسب المعاقيف في المجتمع 
ا ، كعدـ انتقاؿ األمراض الكراثية التي يحمميا ػ محاكلة ضماف إنجاب أطفاؿ أصحاء سميميف عقميا كجسدي

 . الخاطباف أك أحدىما
ػ تحديد قابمية الزكجيف المؤىميف لئلنجاب مف عدمو إلى حد ما ، عمما بأف كجكد أسباب العقـ في أحد 

 . الزكجيف قد يككف مف أىـ أسباب التنازع كاالختبلؼ بيف الزكجيف
سيكلكجية مرضية تقؼ أماـ اليدؼ المشركع لكؿ مف الزكجيف ػ التأكد مف عدـ كجكد عيكب عضكية أك ف
 . مف ممارسة العبلقة الجنسية السميمة منيما

ػ التحقؽ مف عدـ كجكد أمراض مزمنة مؤثرة عمى مكاصمة الحياة الزكجية ، مما لو دكر في عدـ استقرار 
 .   الحياة األسرية

الجنسية ، كعدـ تضرر المرأة أثناء فترة  ػ ضماف عدـ تضرر صحة كؿ مف الخاطبيف نتيجة المعاشرة
 . الحمؿ كبعد الكالدة نتيجة اقترانيا بالزكج المأمكؿ

 : سمبيات الفحص الطبي/ ب     
ػ قد يؤدم ىذا الفحص إلى اإلحباط االجتماعي ، كما لك أثبتت الفحكصات أف ىناؾ احتماال إلصابة 

خركف ، مما يسبب ليا ضررا نفسيا كاجتماعيا، كقد المرأة بالعقـ أك بسرطاف الثدم ، كاطمع عمى ذلؾ اآل
 .  يقضي ذلؾ عمى مستقبميا خاصة كأف األمكر الطبية تخطئ أحيانا

ػ يجعؿ ىذا الفحص حياة بعض األفراد قمقة كمكتئبة ، إذا ما تـ إخبار الفرد بأنو سيصاب بمرض عضاؿ 
 . ال شفاء منو

مما يقد يحـر بعض األفراد مف الزكاج نتيجة تمؾ . األمراض ػ تبقى نتائج التحميؿ احتمالية في العديد مف 
 . الفحكصات الغير أكيدة

أف األمراض الكراثية التي " ػ عمى األرجح أنو ال يكاد يخمك أم إنساف مف أمراض  خاصة إذا عممنا 
 (1)."مرض كراثي  3000صنفت تبمغ أكثر مف 

ػ أف التسرع في إعطاء المشكرة الطبية في الفحص يسبب الكثير مف المشاكؿ ، كما قد يسئ الفحص 
 .  الطبي لؤلشخاص المقدميف عميو مف خبلؿ إفشاء معمكمات الفحص كاستخداميا استخداما ضارا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 129ػ فقو السنة ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
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تتنكع األمراض التي قد تصيب األفراد بتنكع السباب المؤدية :  أنكع األمراض كالفحكصات الطبية/ 3
عبلـ األفراد  إلييا ، كىذا ما يتطمب فحكصات طبية تككف قادرة عمى الكشؼ عنيا لتجنبيا في المستقبؿ كا 

لى أىـ أنكاع األمراض المتعمقة لذا سكؼ نتطرؽ إ. المقبميف عمى الزكاج بمخاطرىا عمييـ كعمى ذريتيـ
 .بالكراثة كأىـ الفحكصات الطبية الكفيمة بالكشؼ عنيا

  :أ ػ أنكاع األمراض المتعمقة باألمراض الكراثية   
تعرؼ بأنيا مجمكعة غير متجانسة مف األمراض المزمنة ذات األعراض :" تعريؼ األمراض الكراثية/ 1

يتـ تكارثيا مف الكالديف إلى األبناء عف طريؽ المادة الكراثية  الصحية المستعصية عمى العبلج الناجح ،
يككف في إحدل طرفييا اعتبلؿ المادة الكراثية بنسبة ضئيمة كفييا تككف العكامؿ المعدية النسبة الغالبة ... 

 .    (1)"كفي الجانب اآلخر تمثؿ االعتبلالت الكراثية الغالبية لؤلسباب المرضية

) تتمثؿ أنكاع األمراض الكراثية عادة في األمراض المتعمقة بالكرمكزكمات : لكراثيةأنكاع األمراض ا/ 2
ك األمراض الناتجة عف خمؿ في الجينات كبعض األمراض المتعددة األسباب كالتي سكؼ (  الصبغيات

 : نتطرؽ إلييا عمى الشكؿ التالي

سـ يتككف مف مبلييف مف الخبليا التي إف الج (:الصبغيات)األمراض المتعمقة بالكرمكزكمات/ القسـ األكؿ
تتمايز لتككف أنسجة ك أعضاء الجسـ المختمفة التي تقـك بكظائؼ محددة لكؿ منيا، كتحتكم كؿ خمية 

عمى نكاة بيا المادة الكراثية التي تتحكـ في كظيفة الخمية كانقساميا ػ خبليا الدـ الحمراء في جسـ اإلنساف 
زكجا مف الصبغيات  22د الكرمكزكمات المتككنة مف المادة الكراثية ال تحتكم عمى أنكية ػ كيبمغ عد

أك (  xy)البدنية كصبغ كاحد مف الصبغيات الجنسية التي تحدد جنس الفرد إذا كاف ذكرا يرمز لو بالرمز
ك ينتقؿ ىذا المرض عف طريؽ األب أك األـ نتيجة لممكركثات المنقكلة عف ( . xx)أنثى كيرمز ليا بالرمز

نتيجة االنقساـ االختزالي في البكيضة أك في الحيكاف المنكم كينتج ىذا الخمؿ " اؿ السابقة ، كيحدث األجي
بدؿ ( 22)أك نقصيا ( 23)بدؿ ( 24( )الصبغيات) زيادة عدد الكرمكزكمات : عف طريؽ العدد يعني

 .كىذا ما يعني حدكث خمؿ في الحيكاف المنكم أك في البكيضة  (2)."زكج ( 23)

كىي كحدات مف المادة الكراثية التي تحتؿ نكاة : األمراض المتعمقة بخمؿ في الجينات/  الثاني القسـ
الخمية في جسـ الكائف الحي كتتحكـ ىذه الجينات في كؿ شيء ابتداء مف لكف الشعر كشكؿ الجسـ 

ا في جسـ كتحتكم عمى سجؿ لم. كجمالو كانتياء بمبلمحو الشخصية ، كربما صفاتو النفسية كالسمككية 
اإلنساف كعمى شفرة كخريطة لمستقبمو ، ىذا ما يجعؿ أم خمؿ في شكؿ الجنيف أك حجمو أك مكانو 

أنيا تحمؿ : لذا تكمف أىميتيا بناء عمى ما تقدـ في مايمي. يتسبب لو في عاىة خمقية أك مرض ما
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 67مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عبد الفتاح أحمد أبك كيمة  1

 . 68ػ نفس المرجع ، ص  2
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الصفات المنقكلة مف الكالديف إلى الجيؿ التالي ك تتحكـ في عمؿ كؿ خمية في الجسـ كذلؾ بإنتاج 
 . البركتيف الصحيح لتككيف األنزيـ الصحيح ألداة التفاعؿ الصحيح في المكاف الصحيح

كىي التي تتفاعؿ فييا العكامؿ : األمراض الكراثية المتعمقة باألمراض المتعددة األسباب: لثالقسـ الثا
البيئية مع العكامؿ الكراثية ، فتؤدم إلى تشكىات خمقية بسيطة أك شديدة ، كقد يككف ذلؾ نتيجة بعض 

في الكرمكزكمات العقاقير ك األشعة كالميكركبات التي تعمؿ بصكرة خاصة عمى إحداث تغييرات تركيبية 
مما يؤدم إلى حدكث طفرة ألحد األبكيف كيؤدم ذلؾ بدكره إلى حدكث خمؿ في الحيكاف المنكم أك في 

 .  البكيضة لذا تككف النتيجة تشكىات خمقية أك مرض كراثي لمذرية

إف األمراض السابقة الذكر تظير في أشكاؿ :  نتائج األمراض الكراثية عمى الكالديف كالطفؿ/ 3
 :فة كبأعراض متنكعة يصاب بيا كؿ مف  الكالديف أك األطفاؿ خبلؿ انتقاليا إلييـ مف الكالديف كىيمختم
 : أمراض كراثية سائدة أكالػ 

صابة عقمية تزداد باضطراد منذ بداية ظيكرىا :  (AD)ػ مرض ىنشنجكف 1 كيمتثؿ في الشمؿ الرقاص كا 
كيمس . ؿ عشرة أعكاـ تقريبا مف بداية األعراضفي العقد الرابع مف الحياة ، كتقضي عمى المريض خبل

كالشخص المصاب بيذا . ىذا المرض نصؼ الذرية مف الذككر كاإلناث كىك ال دكاء لو ألحد اآلف 
المرض ال يتمقى النصائح الكافية ك اإلرشادات الكاعية نظرا لغمكض ىذا النكع مف األمراض بشأف زكاجو 

ا تحديد مكاف المرض كمكقعو الذم يظير في الكرمكزـك الرابع ك إنجابو ، لكف بعض العمماء استطاعك 
كفي الطرؼ النيائي مف الذراع ، كبالتالي أمكف ليـ أف يقدمكا لممصابيف بيذا المرض بعض النصائح 

كحتى الغير مصابيف منيـ خاصة ، مع تحديد إمكانية الزكاج مف عدمو ك إمكانية اإلنجاب أـ ال، كذلؾ 
متبعة في تشخيص المرض كىي معرفة تاريخ العائمة المرضي كالصكرة اإلكمينيكية مف خبلؿ الخطكات ال

 . كالقصة المرضية ، القياـ باألشعة الطبقية كالتي تكضح نمكا في الدماغ
تبدأ أعراض ىذا المرض في الظيكر في العقد األكؿ مف  (:الكـر الغدم الدىني)التصمب الدرنيػ  2

حاالت : الحياة ، كبحمكؿ السنة السادسة تككف األعراض قد ظيرت في معظـ الحاالت كىي متمثمة في 
كعادة ما تظير بعد الصرع أك التخمؼ العقمي . صدع متكررة ، تخمؼ عقمي ك كحمة أك شامة في الكجو 

ؼ كالكجنتيف كتظير عمى ىيئة عقد صفراء المكف أك برتقالية حرشفية بعد عدة سنكات تبدأ عمى األن
 . المممس قبيحة المنظر ، كأصميا في نيايات األعصاب تحت الجمد 

يتصؼ ىذا النكع مف المرض بظيكر بقع جمدية عديدة تشبو القيكة : مرض تكرماف ليفية عصبيةػ  3
ة في الجياز العصبي كبالذات في النخاع الشككي بالمبف ، ثـ تظير تكرمات جمدية عصبية كتكرمات عديد

كيبدأ ىذا المرض في الطفكلة المتأخرة أك المراىقة ، كيبدأ بصكرة . كحدكث أكراـ عمى مستكل الدماغ 
كال يكجد عبلج ليذا المرض سكل تخفيض . بسيطة ثـ يتقدـ ببطء كيزداد بشدة إذا حصؿ حمؿ لممريضة 

زالة األمراض جراحيا  . األلـ كا 
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كىك مف األمراض الكراثية التي تمس الجنيف سكاء كاف ذكرا أك أنثى نصفو ، كفي : مرض الكدانة/  4
كىك ليس . ىذا المرض يككف نمك الكجو كالجذع طبيعيا جدا ، بينما األطراؼ العمكية كالسفمية قصيرة جدا

 .خطيرا كال يشكؿ أم ضرر سكل القزامة 

ىناؾ عدة أمراض كراثية متنحية سكؼ نذكر البعض منيا : (AR)األمراض الكراثية المتنحية/ ثانيا
 :كىي

كلمعرفة ىذا المرض ال بد مف . كيتكاجد في المناطؽ التي تعاني مف المبلريا   :ػ مرض المنجمية 1
كىك المادة المكجكدة في خبليا الدـ الحمراء " الييمكجمكبيف"التطرؽ إلى مرض آخر كالتعرؼ عميو كىك 

ألنيا دكف أنكية كىك مسؤكؿ عف حمؿ األكسجيف مف الرئتيف كتكصيمو إلى ( راءكريات الدـ الحم)
مف األنسجة كتكصيمو إلى (  Co2)األنسجة ، كما أنو المسؤكؿ أيضا عف حمؿ ثاني أكسيد الكاربكف

تككف ممتصقة بأربعة سبلسؿ مف البركتيف ( ىيـ)كيتككف الييمكجمكبيف مف مادة تعرؼ باسـ . الرئتيف 
التي تتككف بدكرىا ( 2B)سمسمتيف مف بيتا ) (الذم يتككف بدكره مف سمسمتيف مف آلفا(الجمكبيف)باسـتعرؼ 

كيرجع سبب مرض المجمية إلى إصابة خمية مف خبليا بيتا حيث أف حامض مف . مف األحماض اآلمينية 
عطي خصائص األحماض اآلمينية  يتغير أك يتبدؿ مف الحامض األميني الجمكتامي إلى فاليف الذم ي

جديدة  لمييمكجمكبيف فيتسبب في انحبلؿ الكريات الحمراء ، إلى جانب نقص األكسجيف كحاالت االلتياب 
كالنتيجة أف . الرؤم التي تؤدم بدكرىا إلى اختبلؿ الييمكجمكبيف كتغير شكمو في كريات الدـ الحمراء 

لجسـ كخاصة في الطحاؿ كالعظاـ، الخبليا المنجمية سرعاف ما تمتصؽ كتؤدم إلى جمطات متعددة في ا
كمف نتائجيا أيضا أنيا قد تسبب . كيككف حدكثيا عمى مستكل الدماغ كفي المشيمة أثناء حدكث الحمؿ 
كتقدر نسبة إصابة األشخاص . فقر الدـ ك الجمطات في األعضاء ك األطراؼ المختمفة كما سبؽ ذكره

 . %368إلى  %365بيذا المرض في الجزائر بنسبة تتراكح ما بيف 
 
يعتبر ىذا المرض مف أكثر األمراض الكراثية انتشارا في العالـ ، كينتشر بصكرة  :مرض التالسيمياػ  2 

كيؤدم ىذا المرض إلى . خاصة في مجتمعات حكض األبيض المتكسط كمنطقة الشرؽ األكسط كآسيا 
حد السمسمتيف إما بيتا كىك عبارة عف فقداف أ. شخص أك طفؿ كؿ عاـ 200الكفاة كىك يصيب  حكالي 

ما آلفا ، لكنو نادر الحدكث ف كاف األلكاف مصاباف بخمؿ . كا  إال أنو إذا كاف تاما سبب مكت الجنيف كا 
عمى مستكل السمسمتيف، أما إذا تـ تكارثو مف أحد األبكيف فإنو يككف سببا لحمؿ المرض كليس لفقداف 

ى المريض تككف في شكؿ أمراض مستعصية كمف أىـ األعراض التي تظير عم. الجنيف بصفة مطمقة 
 .  العبلج كاألنيميا أك فقر الدـ إلى جانب أعراض أخرل كلكنيا تككف خفيفة جدا

يؤدم ىذا المرض إلى ترسب مادة النحاس في الدـ كبالتالي يصاب الكبد كالدماغ : مرض كيمسكفػ  3
 . بالترسب
 Xاألمراض التي تنتقؿ عبر كركمكزـكمف أشير : X(XL)أمراض تنتقؿ عبر كركمكزكـ/ ثالثا

كىك المرض الذم أصاب العديد مف العائبلت الممكية في أكركبا ، تمؾ ( الييمكفيميا)نجد مرض الناعكر



221 

 

أ ػ نقص : كينقسـ ىذا المرض إلى أربعة أقساـ ىي. العائبلت التي يطمؽ عمييا اسـ ذات الدـ األزرؽ
مع ( 8)كنقص في العامؿ رقـ( 11)نقص في العامؿ رقـ ، ج ػ(B)، ب ػ نقص ىيمكفيميا( A)ىيمكفيميا

 .  خمؿ في كظيفة صفائح الدـ
، بينما ال ينتقؿ النكعاف  Xيعتبر النكعاف األكؿ كالثاني مف األمراض التي تنتقؿ عبر الكركمكزـك

لسرم ، مما كتبدأ المشاكؿ مباشرة بعد الكالدة كبالتحديد بعد قطع الحبؿ ا. الثالث كالرابع عبر الكركمكزـك 
كعندما ال . يتسبب في نزيؼ الطفؿ مف مكاف الجرح ، أك يحدث نزيؼ شديد عند الختاف دكف تكقؼ

يحدث ختاف فإف المشكمة تبدأ عند بداية الصبي بالمشي كقبؿ بمكغو السنة ، فإذا زادت حركة الطفؿ زاد 
بدأ ظيكر األسناف كعند خمعيا،  نزيفو إما عف طريؽ الفـ أك األنؼ ، كما يزداد النزيؼ في المفاصؿ كعند

كقد يظير نزيؼ عمى مستكل الجياز اليضمي كالكبد كالطحاؿ كالجياز البكلي نتيجة السقكط أك الكدمات 
، إال أف األمر الذم  ال يفمت منو المصاب بالييمكفيميا ىك إصابة المفاصؿ ك النزيؼ فييا كخاصة 

 .  بتو إلى تحطمو كفقداف كظيفتو تمامامفصؿ الككع كالركبة كمفصؿ القدـ الذم يؤدم إصا
ىناؾ عدة أنكاع مف األمراض التي تنتقؿ بصكرة متعددة ، إال  :أمراض تنتقؿ بصكرة متعددة/ رابعا

 :أننا سكؼ نكتفي بذكر نكعيف كراثيف فقط ىما

ف احتماؿ كتصيب غالبا األطفاؿ كالمكاليد كأيضا البالغيف ، إال أ :مرض الكمى ذات األكياس المتعددةػ  1
إصابة األطفاؿ بعد الكالدة يؤدم إلى الكفاة بعد أك خبلؿ بعض األسابيع ، أما بعد الكالدة في نياية الشير 

صابة الكبد  أما أعراضو فتظير خبلؿ السنة األكلى مف . األكؿ فتحدث فيو أكياس كثيرة في الكمى كا 
في الكبد كارتفاع ضغط الدـ في  العمر ، كفي سف المراىقة تككف اإلصابة عمى مستكل الكمى كتمؼ

أما بالنسبة لمبالغيف فيك يصيب الكمى كيعتبر . األكردة الشريانية كتضخـ الطحاؿ كغيرىا مف األعراض 
 .  المسؤكؿ عف فشميا مما يحتاج إلى غسميا أك زرع كمى أخرل

كىك أكثر خطكرة مف المرض السابؽ ، حيث يصيب ىذا المرض   :مرض تككف العظاـ الناقصػ  2
األطفاؿ أكثر مما يصيب الشباب ، فيصاب األطفاؿ بيشاشة العظاـ كتكسرىا مما يؤدم إلى جعؿ الطفؿ 

 . مقعدا ال يستطيع الحركة كيككف عبئا عمى أسرتو

ا عف طريؽ العبلقة كيقصد بيا األمراض التي تنتقؿ عادة كليس دائم: األمراض المعدية/ خامسا
كغالبا ما تنتقؿ . الجنسية سكاء كانت بيف رجؿ كامرأة أك بيف امرأة كامرأة أخرل أك بيف رجؿ كرجؿ آخر 

 بكتيريا  المككرات المنكية كالثانية بكتيريا : ىذه األمراض عف طريؽ البكتيريا كىي نكعاف 

الحراشؼ : نكعا مف أىميا( 15)عشر المككرات النجمية أك الكبلميديا كىي بدكرىا تتفرع إلى خمسة
ك الفيركسات ( التينيا)البرعمية ، الفطريات كتنقسـ إلى نكعيف ىما فطريات المبيضات كفطريات القكباء

، فيركس التياب الكبد  الكبائي، فيركس الممسياء السارية، ( االيدز)كىي أنكاع مثؿ فيركس نقص المناعة 
كعميو تنقسـ األمراض المعدية . المكلبية الباىتة : ت كمف أىمياكىناؾ أيضا المكلبيا. فيركس اليربس 

كأمراض غير . االيدز ك الزىرم كالسيبلف كالتياب الكبد الكبائي : حسب األىمية إلى أمراض رئيسية ىي
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رئيسية ىي مرض المبيضات كمرض اليربس كمرض الممسياء السارية كمرض المككرات النجمية كمرض 
 . الحراشؼ البرعمية 

 : األمراض الرئيسية/  1

كىك مرض نقص المناعة الشديد ، يكجد في خبليا الدـ ك المني لمشخص المصاب عمى : االيػػػػدز/ أ 
شكؿ فيركس ، فيحكليما عف ككنيما مصادر لمحياة إلى مصادر لممكت ، كتنتقؿ العدكل بصكرة رئيسية 

 :بإحدل الكسائؿ التالية

ػ استعماؿ المحاقف الممكثة . ػ نقؿ الدـ الممكث أك مشتقاتو. كافػ االتصاؿ الجنسي بأم شكؿ       
كما يصاب المريض بااليدز . ػ االنتقاؿ مف األـ المصابة إلى طفميا . كالسيما بيف متعاطي المخدرات

 .   بالتشتت العقمي ك الكآبة ك اإلحباط ثـ االختبلؿ العقمي

 

أ بقرحة صغيرة تظير في الفـ أك في األعضاء التناسمية كىك مف األمراض المعدية التي تبد: الػزىػرم/ ب 
أك المناطؽ المجاكرة كالجمد ، كتنتقؿ العدكل إلى الجنس اآلخر كيختفي المرض كال يبدك مصابا بداء 

الزىرم ، كتختفي القرحة نيائيا دكف عبلج بعد فترة شير أك شيريف في الكقت الذم يتمكف فيو الميكركب 
كيشتد المرض في الميؿ خاصة كينتيي بالمريض إلى الشمؿ عاجزا عف . ألعضاء مف تخريب األنسجة كا

الحركة ، كال يتحكـ في حركاتو كال تبكلو أك تغكطو ، كتبدك مفاصمو ضعيفة الحركة كقمبو يككف متضخما 
ف سقيما كشرايينو متمددة ضعيفة بعضيا ضيؽ مسدكد ، كال ينتيي الببلء عند ىذا الحد بؿ تنتقؿ العدكل م
األـ إلى الجنيف كذلؾ مف خبلؿ أنسجة المشيمة بالرحـ مما يؤدم إلى مكت الجنيف كاإلجياض ، كيتكرر 

 . ذلؾ عند كؿ حمؿ
ذا ما تمت كالدة الطفؿ يبدك غير مصاب ، لكف بعد فترة مف الزمف تظير عميو األعراض  كا 

نؼ كتسقط الظافر كيتضخـ كالمتمثمة في طفحات جمدية تغطي كؿ جسده كتتشقؽ الشفتاف كحكؿ فتحة األ
الكبد كيزداد حجـ الرأس كتشكه األسناف كتمتيب األعصاب كاألسناف، كقد ينتيي المريض بفقداف البصر 

 .  كتكـر العظاـ ك الجمجمة كتمتيب األذناف كيككف الصمـ نتيجة ذلؾ

سمي ، كتسبب تتجمع الميكركبات فيو في أماكف غير ظاىرة كخاصة في الجياز التنا :السػػػػيالف/ ج
االلتيابات المختمفة في األعضاء التناسمية لمرجؿ كالمرأة كقناة مجرل البكؿ كالتياب الرحـ كالقنكات في 

كتنتقؿ العدكل إلى المكلكد أثناء الكالدة . النساء ، كما يصيب الحكض كالعيكف كالقمب كالتيابات المفاصؿ 
ؤدم إلى التيابات عمى مستكل العينيف كيؤدم ذلؾ إلى عف طريؽ اإلفرازات الممكثة التي تفرزىا األـ ، فت

 .  العمى إف لـ يعالج بجدية منذ الكالدة

فيركسات تنتقؿ عبر الدـ كفيركسات تنتقؿ عبر : كينقسـ إلى نكعيف  :االلتياب الكبدم الكبائي/د 
يياجـ الجسـ يأخذ ينتقؿ عبر الدـ إذ حيف (: C /B)فالنكع األكؿ الذم يرمز لو بالرمز. األطعمة الممكثة

كينتقؿ ىذا )كتتمثؿ مشاكمو في تمؼ الكبد ك الفشؿ الكبدم . سنة لتظير أعراضو 30ػ  10فترة ما بيف 
كمف المعركؼ أف حاالت التياب الكبدم الفيركسي تبدأ بالتطكر الحاد ثـ المزمف (.  Aالمرض عبر الدـ
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صاحب لفشؿ الكبد كتنتيي في األخير ، ثـ تبدأ مشاكؿ تمؼ الكبد ففشؿ الكبد ثـ الخمؿ المخي الم
حيث ( A/E)أما النكع الثاني كىك المعرؼ طبيا باسـ الفيركس الكبائي كيرمز لو بالرمز.  بسرطاف الكبد

 . يمكف معالجتو بعد فترة مف الزمف

 
 :األمراض الغير رئيسية/  2
راضو في حدكث كتنحصر أع. كينتقؿ ىذا المرض عف طريؽ العبلقة الجنسية : مرض المبيضات/أ 

احمرار في األعضاء التناسمية لممرأة ، كما قد يؤدم إلى ظيكر قرح خارجية خاصة لدل المرضى 
 . المصابيف بمرض نقص المناعة

كيصيب ىذا المرض الكجو كخاصة المنطقة حكؿ الفـ كأيضا يصيب األعضاء :مرض اليربس/ب 
سية ، كينتقؿ مف األـ إلى الجنيف مما قد يتسبب كقد ينتقؿ ىذا المرض عف طريؽ العبلقة الجن. التناسمية 

في اإلجياض خاصة إذا أصيبت بو المرأة في بداية حمميا ، أك مكت الجنيف فكر كالدتو أك إصابتو بتمؼ 
كقد يؤدم ىذا المرض إلى إصابة عنؽ الرحـ كأعضاء المرأة التناسمية الخارجية بأمراض . عصبي 
 . سرطانية

كينتقؿ ىذا المرض ىك اآلخر عف طريؽ العبلقة الجنسية أك عف طريؽ  :ريةأمراض الممسياء السا/ج 
أسابيع ، كتظير  6ػ  4كلكي تظير أعراضو ال بد مف فترة حضانة ما بيف . الشخص المصاب عف قرب 

 . عمى شكؿ بثرات تحت البطف أك أسفمو ، كعمى األعضاء التناسمية الخارجية لممرأة كعمى الفخذ أيضا
يؤدم ىذا المرض إلى التيابات شاممة لمرحـ كالمبايض ، كالتي قد ينتج  :ككرات النجميةمرض الم/ د 

. عنيا العقـ أك الحمؿ خارج الرحـ ، كتؤثر عمى الرحـ مما يتسبب في اإلجياض المبكر كالكالدة المبكرة
 أما الطفؿ فقد يصاب بااللتياب الرئكم فكر كالدتو ، كقد يكلد ناص الكزف بما فيو مف 

 .   خاطر إصابتو باألمراض نتيجة لنقص مناعتوم
كلكي . يسبب ىذا المرض ميكركب كال يمكف اعتباره ال بكتيريا كال فيركسا  :مرض الحراشؼ البرعمية/ق

فقد يؤدم إلى التيابات في قناة مجرل . يكما 14ػ  6تظير أعراضو البد مف فترة زمنية تتراكح ما بيف 
ره ، كمف ناحية أخرل قد يؤدم إلى العقـ كاإلجياض ك الكالدة المبكرة البكؿ كالتياب عنؽ الرحـ كجدا

صابة المكلكد بالتياب رئكم كالتيابات في األذف الكسطى كالعمى أك مكتو قبؿ الكالدة  .   كا 
إف الفحكصات الطبية التي تتـ لراغبي  : أنكاع الفحكصات الطبية الالزمة قبؿ الزكاج/ 3

 : الزكاج مف الخاطبيف يمكف تقسيميا إلى ثبلثة أقساـ رئيسية ىي
ك فحكصات لمعرفة إذا كاف أم مف الطرفيف يحمؿ أمراضا معدية . ػ فحكصات لتجنب األمراض الكراثية 

حكصات لمتعرؼ عمى كف. قابمة لمتنقؿ مف طرؼ إلى آخر عبر االتصاؿ الجنسي أك المخالطة البلصقة
كىذه الفحكصات منيا ما ىك خص . الحالة الصحية العامة لكؿ منيما كمدل قدرتيما عمى اإلنجاب 

 : بالرجؿ كمنيا ما ىك خاص بالمرأة ، كسكؼ نتعرؼ عمى كؿ الفحكصات حسب الجنس كمايمي
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 :يجرم الرجؿ عدة فحكصات طبية أىميا: الفحكصات الخاصة بالرجؿ/ أكال
السريرم لدل استشارييف في العيادات المتخصصة مثؿ الباطنية كالجراحية كالمسالؾ البكلية ك  الكشؼ/  أ

 .جراحة العيكف  كجراحة األسناف كاألنؼ كاألذف كالحنجرة ككذلؾ السمعيات 
تعداد : فحص الدـ كالذم يشمؿ بدكره عدة فحكصات ىي: فحكصات مخبرية كالتي تتمثؿ في/ ب  

 .  الدمكية كريات الدـ كالصبغة 
 . ػ اختبار األنيميا المنجمية . ػ فصيمة الدـ . ػ زمف البركثركجيف . ػ سرعة الترسب بالدـ 

 (. T.S.H)ػ اليرمكف الحاث لمغدة الدرقية
ػ سكر الدـ صائـ كسكر الدـ بعد ساعتيف مف اإلفطار كمرض السكر أخطر األمراض الكراثية لذا يفضؿ 

ة مريضة بالسكر ألف طفميما سيككف أكثر عرضة لئلصابة بيذا المرض أف ال يتزكج مريض السكر بامرأ
الكراثي الخطير ، كتظير األمراض الكراثية عند األطفاؿ المكلكديف حسب نسبة حسابية معركفة كمحددة 

ثابتة ، كمف الخطأ أف يطمب الفرد االكتفاء بتحميؿ نسبة السكر عنده صائما ، بؿ يجب تحديد نسبة 
 .   كؿ بساعتيف كيعد ىذا االختبار األخير أىـ في كشؼ مرض السكر كتحديد نسبتوالسكر بعد األ

ػ تحميؿ المني بعدد ما فيو مف خبليا المني التي ال يجب أف تقؿ عف مائة مميكف في كؿ سنتمتر 
ذا قمت عف ( 3ـ/مميكف100)مكعب فتدؿ قمتيا عمى عيب اليرمكنات التي يجب عبلجو قبؿ  3ـ/مميكف30كا 
بثبلث ىرمكنات تأتي مف الغدة النخامية ، كىرمكف رابع ( عددا كشكبل كنكعا)كتتأثر خبليا المني . الزكاج 

 .   مف الخصية كلذلؾ تحدد نسبة اليرمكنات
فيو مف أمراض قبؿ كيككف بتحميؿ السائؿ المعصكر مف البرستاتة لعبلج ما : فحص البرستاتة / ج 

 .  الزكاج ألف الزكاج قبؿ العبلج ينقؿ الزكج ما عنده مف أمراض إلى زكجتو
 (.االيدز)كالمقصكد بو تناذر نقص المناعة المكتسب( H.L.V)اختبار/ د 
يعالج ىذا المرض إف كجد عف طريؽ الفحص باألشعة كالمتمثؿ في ( : فاسرماف)اختبار الزىرم / ق

الصكتية لمبطف كالحكض ، كصكرة أشعة لمصدر ، ك تخطيط قمب كيربائي كأخيرا صكرة بالمكجات فكؽ 
 .  المس الشرجي كيككف لمرجاؿ الذيف تزيد أعمارىـ عف األربعيف سنة فقط

 
 :كتتمثؿ في  : الفحكصات الخاصة بالمرأة/ ثانيا 

الؾ البكلية كالعيكف الباطنية كالجراحية كالمس: كشؼ سريرم لدل استشارييف في العيادات التالية/ أ 
 . كاألسناف كاألنؼ كاألذف كالحنجرة كالسمعيات

 : كتتمثؿ في: فحكصات مخبرية / ب 
فحص الدـ مف خبلؿ تعداد كريات الدـ كالصبغة الدمكية، سرعة الترسب بالدـ كزمف الترسب بالدـ كزمف 

كسكر الدـ ( T.S.H)غدة الدرقيةالبركثركجيف كفصيمة الدـ كاختبار األنيميا المنجمية ك اليرمكف الحاث لم
الصائـ كسكر الدـ بعد ساعتيف مف اإلفطار إلى جانب فحكصات أخرل مثؿ فحكصات الميبيدات في الدـ 
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التي تحتكم عمى فحكصات الككلستركؿ الكمي كالككلستركؿ عالي الكثافة كىك الحميد كالككلستركؿ 
 .    منخفض الكثافة كىك السيئ كالشحـك الثبلثية

اآلالنيف (. A.L.P)الفكسفتار القمكية. ػ البيمركبيف الكمي: حكصات كظائؼ الكبد كتشمؿ ف/ ج 
 ( . C)كأضداد التياب الكبد ( B)المستضد السطحي اللتياب الكبد( . A.L.T)ترانسيفيراز

 .  كتشمؿ عمى ػ الكرياتينيف كحمض البكؿ في الدـ: فحكصات كظائؼ الكمى/ د 
كىك أحد أىـ اختبار لممرأة ، ألنو يؤثر في الحمؿ كفي حياة األطفاؿ (: (RHاختبار عامؿ الرسيكس / ق

كاف حمميا األكؿ طبيعيا كعاديا كسكيا ، كلكف يجب عمييا في ىذه ( ػ RH)، فإذا كانت المرأة سمبية 
، ألنو إذا لـ  RH vفي أكؿ كضع حتى ال تحدث مضاعفات  anti Dالحالة أف تحقف بالدكاء المضاد 

ساعة مف الكالدة فسكؼ يحدث إجياض متكرر بعد أكؿ حمؿ كلف  72أة  بتمؾ الحقنة خبلؿ تحقف المر 
بيذه الحقنة في كقتيا المحدد تككف قد أنقضت ( ػRH)كعندما تحقف المرأة السمبية . ينفع حينيا العبلج

يسبب كسرىا كحفظتيـ مف تكسر كرات الدـ الحمراء التي .... األطفاؿ القادميف أم الطفؿ الثاني كالثالث
 .  تمؼ خبليا مخ الطفؿ

اختبار تككسكبا لزمكزس كىك خاص بالقطط ك الكبلب كتصاب المرأة باإلجياض إذا ما أصابيا ىذا / ك
كىناؾ تحاليؿ أخرل مثؿ تحميؿ البكؿ كتحميؿ البراز لمتحرم عف الدـ الخفي كتحميؿ نسبة . المرض

 .  اليرمكنات
كاختبار الزىرم كلعبلجو إذا كجد الفحص (. االيدز) عة المكتسبتناذر نقص المنا( H.I.V)اختبار / ز

باألشعة المتمثمة في صكرة بالمكجات فكؽ الصكتية لمحكض كالبطف كصكرة بالمكجات فكؽ الصكتية 
، كأيضا تخطيط القمب الكيربائي ك المس الشرجي كالذم يخص ( فالكب)لمرحـ كالمبيض كقناتي المبيض 

 . ماالنساء فكؽ األربعيف عا
لمكشؼ عف غشاء البكارة كمدل صبلبتو كشكمو كسبلمتو ، فغشاء : الكشؼ السريرم لدل طبية نسائية/ ح

 البكارة عبارة عف غشاء رقيؽ يسد فتحة الميبؿ عند الفتاة العذراء ، لكنو يسمح بنزكؿ الحيض 
ترؽ إال في حالة لكجكد فتحة أك عدة فتحات بو ، كسبلمة ىذا الغشاء دليؿ عمى العذرية ألنو ال يخ

 . كتختمؼ أشكالو مف فتاة إلى أخرل لكف أكثرىا اليبللي ك الحمقي ك المسنف . االتصاؿ الجنسي 
 
كعمى الرغـ مف أف ىذا الغشاء ال يمثؿ شيئا ذا أىمية سكل مف الناحية التشريحية أك الكظيفية ، إال أنو  

 . باعتباره دليبل عمى العفة كالطيارة( العربية)قيةمف أىـ أجزاء الجياز التناسمي لممرأة في المجتمعات الشر 
إذا كاف الكبلـ السابؽ يعبر عف الرأم الطبي : مكقؼ الفقو اإلسالمي مف الفحكصات الطبية/ 4

في الفحكصات الطبية لممقبميف عمى الزكاج ، كالذم كاف مشجعا عمييا بؿ أكثر مف ذلؾ بيف أخطارىا 
عمى الفرد كالنسؿ معا ، لذا حسب الرأم الطبي يجب إجراء جميع الفحكصات الطبية المتعمقة بالكشؼ 

يف بعد الزكاج مف أمراض مستعصية كمزمنة كمف التشكىات التي عف أىـ األخطار التي قد تكاجو الزكج
فما ىك الرأم . تصيب األجياؿ القادمة في حالة ما إذا تأكد إصابة أحد الخطيبيف باألمراض المذكرة سمفا
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الشرعي حكؿ تمؾ الفحكصات الطبية لدل المقبميف عمى الزكاج ؟ كىؿ يمـز الشرع المقبميف عمى الزكاج 
 لفحكصات ؟ بإجراء تمؾ ا

ال شؾ أنو لـ تكف ىناؾ حاجة لبحث ىذه المسألة قديما ، لما تميز بو المسمميف األكلكف مف        
األمانة في اإلخبار عف العيكب مف جية ، كلعدـ كجكد التقدـ العممي الذم يمكنيـ مف إجراء ىذا الفحص 

 :  أما العمماء المعاصريف فميـ في ىذه المسألة اتجاىيف ىما. مف جية أخرل
كقد أخذ بيذا الرأم العبلمة ابف " يرل ىذا االتجاه بمنع ىذا الفحص كأنو ال حاجة إليو  :االتجاه األكؿ/ 1

 (1)."باز ، ك مأخذه أنو ينافي إحساف الظف با ، كأف ىذا الفحص قد يعطي نتائج غير صحيحة

اإلسبلمية ، كيمثؿ ىذا  يرل بأف الفحكصات الطبية جائزة كال تتعارض مع الشريعة :االتجاه الثاني/  2
( ض)كالصحابة ( ص)االتجاه األغمبية مف الفقياء كاستندكا في ذلؾ إلى ما حدث مف كقائع أياـ الرسكؿ 

  . حديث صحيح ، أخرجو البخارم."أفر مف قدر ا إلى قدر ا:"حيف كقع الطاعكف بالشاـ ( ض)قاؿ عمر " 
عض التحفظات ، كمف األدلة عمى جكاز ىذا االتجاه نجد كقد يككف ىذا االتجاه ىك األقرب مع ب       

مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية التي تحرص عمى سبلمة األفراد كالتي ال تسنى إال ببعض 
 : كىي. الفحكصات الطبية 

أف حفظ النسؿ مف األمكر التي نصت اآليات القرآنية عمى االىتماـ بيا كالدعكة إلى رعايتيا ، قاؿ */ 
ربنا ىب :"كقكلو . 38سكرة آؿ عمراف ، اآلية ."رب ىب لي مف لدنؾ ذرية طيبة:"تعالى عمى لساف سيدنا زكريا

كىذه اآلية تشير إلى دعاء المؤمنيف ربيـ لحفظيـ  . 74سكرة الفرقاف ، اآلية ."لنا مف أزكاجنا كذريتنا قرة أعيف
 .كحفظ ذريتيـ مف كؿ سكء بما في ذلؾ األمراض
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عمى سبلمة الذرية مف األمراض يظير مف خبلؿ حثو الزكج عمى اختيار زكجتو ( ص)حرص النبي **/ 
كىك حديث صحيحو ."ـتزكجكا الكدكد الكلكد فإني مكاثر بكـ األم:" مف عائمة يعرؼ بناتيا اإلنجاب ، فقاؿ

ف ذؿ ىذا عمى شيء فإنو يدؿ عمى أىمية عنصر االختيار عمى أسس صحة النسؿ ك الكالدة  ، كا 
 . المستقبمية
:" مف األدلة أيضا تمؾ التي تحث عمى النظر إلى المخطكبة كمعرفة العيكب ، كحديث أبي ىريرة ***/ 

كقد تمت اإلشارة  (1)."أعيف األنصار شيئا أنظر إلييا فإف في(:ص)أف رجبل خطب امرأة فقاؿ لو النبي
 (55ػ  54أنظر الفصؿ الثالث، ص ػ ص )إلى أىمية النظر إلى المخطكبة في العنصر السابؽ 

ال تكردكا (:" ص)كمف األدلة العامة في اجتناب المصابيف باألمراض المعدية نجد قكؿ الرسكؿ ****/  
كفر مف المجذـك فرارؾ مف (:" ... ص)كقكلو .  حديث صحيح ، أخرجو البخارم."المريض عمى المصح

كىذه األمكر أكد اإلسبلـ حرصو الشديد عمى االبتعاد عنيا كتجنبيا قدر . حديث صحيح ، أخرجو البخارم."األسد
 .  المستطاع ال ترل بالعيف المجردة في أغمب األحياف فيمجأ األفراد لمفحكصات الطبية لمكشؼ عنيا 

نبلحظ مف خبلؿ ما تقدـ أف الفقو اإلسبلمي ينيى عف الضرر الذم قد يمحؽ باألفراد األحياء كحتى      
الذم لـ يكلدكا بعد ، حرصا منو عمى سبلمة األمة اإلسبلمية بيف األمـ ، لذا نجده ال يعارض الفحكصات 

فض إجبار األفراد عمى تمؾ الطبية قمب الزكاج ، خاصة إذا كانت الحاجة ممحة لذلؾ ، إال أنو ير 
كما شدد الشرع اإلسبلمي عمى األطباء . الفحكصات التي ليست ذات أىمية أك ليس ىناؾ حاجة إلييا 

 .  القائميف عمى ىذه الفحكصات بالحفاظ عمى أسرار الناس كمعايبيـ لئبل تككف ذريعة لمفساد

كف ، كصى بو األنبياء ك المرسميف قاؿ الزكاج سنة ا في الك: فكائد الزكاج في الفقو اإلسالمي/ 3
شرعو ا لعباده ك أسسو . 38سكرة الرعد ، اآلية ."كلقد أرسمنا رسبل مف قبمؾ كجعمنا ليـ أزكاجا كذرية:" تعالى

عمى أقكل المبادئ ، نظرا  آلثاره الخطيرة كفكائده الجميمة عمى كؿ مف الرجؿ كالمرأة ة األكالد ك النكع 
ناء عميو فالزكاج في اإلسبلـ يحقؽ فكائد كثيرة مرتبطة أساسا بالرسالة السماكية اليادفة كب. اإلنساني ككؿ 

 :  كىي
إف ا عزكجؿ قد أكدع في كؿ مف : ػ الكسيمة السكية لتمبية اإلنساف غرزتو كفطرتو عمى الكجو الشرعي

التقارب في ظؿ قيكد الرجؿ ك المرأة كما في سائر الحيكانات غريزة الجنس ، كأكجب إليو االتصاؿ ك 
كمف . كحدكد رسميا الشرع حتى ال تعـ الفكضى الجنسية كيصعب معيا التمييز بيف اإلنساف كالحيكاف 
 .    ذلؾ كاف الزكاج اإلنساني الذم يتمثؿ في أكضاع خاصة كحدكد معينة تنظيما لمفطرة كالغريزة

الزكاج السبيؿ األكحد لتحقيؽ ىذه الرغبة  اإلنساف مفطكر عمى حب البقاء ، لذا كاف: ػ تحقيؽ رغبة البقاء
شباعيا عف طريؽ النسؿ المنسكب لئلنساف مف بنيف كحفدة   كبيذه الطريقة يتحصؿ المجتمع . كا 
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فالرغبة إذا حقا مشركعا لبني . عمى أفراد ذكم نسب كىكية شرعية بعيدا عف الرذيمة ك الفكضى الجنسية 
 . البشر كلكنيا محددة بأساليب البقاء كفي مقدمتيا الزكاج كليس غير الزكاج

ـ األسرة إذا كاف البقاء يحتاج إلى أبناء ك أحفاد ، فاستمرار النسؿ كدكا: ػ الزكاج يحقؽ األلفة ك المكدة
كاستقرارىا يحتاج إلى الراحة النفسية كسكينة القمب الذم يحنك إليو كيشاركو السراء كالضراء في جك مف 

كألف اإلنساف بطبعو اجتماعي يأنس بكجكد اآلخريف ، لذا كاف أشد الحاجة إلى مف يأنسو . األلفة كالمكدة 
انيات ىذه الراحة ك المؤانسة كالمكدة كحتى يتحقؽ لو ذلؾ ال بد أف نكفر أسباب ك إمك. في أسرتو 

كالرحمة كاأللفة ك المحبة كغيرىا مف أنكاع الراحة ، كالزكاج ىك الذم يقدـ ىذه األسباب كاإلمكانيات حيث 
نما مجرد عقد ال يختمؼ عف باقي العقكد األخرل  .     ال يعتبر الزكاج  زكاجا دكنيا كا 

لضيؽ يشير إلى كجكد رجؿ كامرأة كأكالدىما التي تتككف ػ األسرة ػ إف مفيـك األسرة بمعناه ا: ػ قياـ األسرة 
عف طريؽ الزكاج ، لذا تعد أساس المجتمع كخميتو األكلى نظرا لما تقدمو لممجتمع مف فكائد عظيمة 

أنيا المصدر الكحيد تقريبا لتزكيده باألعضاء الجدد القادريف عمى تطكيره كدعمو كالسير بو نحك : أىميا
ارة ، مما يجعؿ منيا الكسيمة الكحيدة لبقاء النكع اإلنساني كاستمراره، ىذا النكع الذم يكلد داخؿ ركب الحض

أسرة سميمة يتسنى لو القياـ بأداء رسالتو التي كمفو ا عزكجؿ بيا ك المتمثمة في إعمار األرض ك 
كىذا يتماشى مع منزلة اإلنساف . 30سكرة البقرة ، اآلية ."ألرض خميفةاإني جاعؿ في :" استثمارىا قاؿ تعالى 

 . 70سكرة اإلسراء ، اآلية ."كلقد كرمنا بني آدـ:" التي خصو ا بيا قاؿ تعالى
 

نستنتج ما تقدـ أف فكائد الزكاج تتماشى كطبيعة اإلنساف كالرسالة اإلليية التي كمؼ بيا ، كىذا 
كقد أجمع الفقيو . عمى حد سكاء  يدؿ عمى مكانة كأىمية الزكاج في حياة الفرد كاألسرة كالمجتمع

 :في الزكاج فكائد أربع ىي:" إذ قاؿ( عبد ا بف محمد الخرشي)اإلسبلمي 
ك ال تقربكا الزنا إنو :" دفع غكائؿ الشيكة بدفع شركرىا التي تؤدم إلى الزنا ، كقد قاؿ تعالى: الفائدة األكلى

 . 22سكرة اإلسراء ، اآلية ."فاحشة كساء سبيبل

التنبيو بالمذة الفانية عمى تحصيؿ أسباب المذة الدائمة ، ألف الزكاج إذا عمـ أف لو إذا عمؿ  :الثانية الفائدة
الخير ما ىك أعظـ ، سار في الخيرات لما ىك مف جنس تمؾ المذة لذة حكر العيف ، كلما ىك أعظـ كأتـ 

 . كأبقى كىك لمذة بالنظر إلى كجو ا الكريـ
رعة إلى تنفيذ إرادة ا ببقاء الخمؽ عمى الكجو األكمؿ إلى يـك القيامة ، كتحقيؽ إرادة المسا: الفائدة الثالثة

تزكجكا الكدكد الكلكد فإني مكاثر (:" ص)كرغبتو في التكاثر عمى األنبياء يـك القيامة قاؿ( ص)الرسكؿ 
 ."بكـ األنبياء يـك القيامة

إذا مات ابف آدـ (: " ص)دعاء الكلد الصالح، قاؿ بقاء الذككر كرفع الدرجات بسبب : الفائدة الرابعة
 (1).""صدقة جارية أك عمـ ينتفع بو أك كلد صالح يدعك لو: انقطع عممو إال مف ثبلث 
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إف ىذه الفكائد األربعة تختصر فكائد الزكاج في اإلسبلـ التي حث كشجع عمييا ، بؿ كجعميا مف أىـ     
لمو كأبعاده كال تقـك أسسو إال إذا تحققت ىذه الفكائد الركحية أكلكيات نظاـ الزكاج الذم ال تكتمؿ معا

 . كالنفسية كاالجتماعية ككذا االقتصادية كالخمقية دكف أف ننسى الفائدة العاطفية
 

ىا نحف ننتيي مف فصؿ نظاـ الزكاج كنحف قد تعرضنا إلى تاريخ تشكؿ نظاـ الزكاج عبر : خػػػالصػػػة
لى أنكاعو كأشكالو كأىـ النظريات التي فسرت االختيار الحضارات القديمة كفي الفكر  االجتماعي كا 

الزكاجي في جانبيو النفسي كاالجتماعي الثقافي ، لنصؿ إلى مراحؿ بناء الزكاج في األسرة الجزائرية 
كأخيرا تعرضنا لنظاـ الزكاج في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية حيث تبيف مدل حرص الشريعة اإلسبلمية عمى 

عد نظاـ الزكاج ، فمـ تترؾ الشريعة اإلسبلمية أم ركف أك شرط إال كقد أكلتو االىتماـ كالعناية ضبط قكا
التي تضمف لؤلفراد ك األسرة ك كذا المجتمع حياة مستقرة كدائمة ، إلى جانب أف الشريعة اإلسبلمية 

قانكف األسرة المصدر األساسي لقانكف األسرة الذم سكؼ نتطرؽ إليو في الفصؿ االحؽ تحت عنكاف 
 .الخصائص ك المصادر:الجزائرم المعدؿ كالمتمـ
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 الخصائص ك المصادر: الجزائرم المعدؿ كالمتمـقانكف األسرة  :الفػػػصؿ الػػػػػرابع     

 تػمييػد      

I /القػانػكف" مػاىػػػػيػػة مػفػيػـك كػمػمػة" 

 في الفكر اإلجتماعي" قانكف" بعض المفاىيـ المتشابية كالمتقاربة مع كممة/ 1       

  القانكف ضركرة اجتماعية/  2       
II  /       خػصػائػص الػقػاعػدة الػقػانػكنػيػة 

III / مػصػػػػػادر الػػقػػػانػػػػكف 
IV /نظػاـ الػزكاج كػشكػؿ مف أشكػػاؿ قػانػكف األسرة الجزائرم 
 الخمفية التاريخية ك التطكرية لقانكف األسرة الجزائرم / 1     

 (أثػناء اإلحتػبلؿ كبػعػد اإلسػتػقبلؿ)             
 مصػادر قانكف األسرة الجزائرم/ 2    

V / الػطػبػيػعػػة اإلجػتػمػاعػيػة لػقػانػكف األسػرة الػمػعػدؿ 
 دكاعػي تػعديػؿ قػانػكف األسػرة الػجزائػرم المعدؿ/ 1     
 تػحمػيؿ قػانػكف األسػرة الجزائرم الػمػعػدؿ / 2     

 شػػػػػػػكػبل*/         
 مػضػمػػػػكنػا**/ 

VI /نظاـ الزكاج بيف الفقو اإلسالمي كقانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ . 
       

 خػالصػة
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في ىذا الفصؿ سكؼ نتعرض لبعض المفاىيـ المتقاربك المتشابية مع كممة القانكف مثؿ مفيكـ : تػػمػييػد 
كخصائص القاعدة القانكنية كمصادره الحؽ كالديف كالضبط االجتماعي كاألخبلؽ في الفكر االجتماعي 

كما سنتعرض إلى نظاـ الزكاج كصكرة مف صكر القانكف ممثبل في قانكف األسرة الجزائرم كتطكره عبر 
التاريخ بداية مف االحتبلؿ الفرنسي إلى ما بعد االستقبلؿ كأىـ مصادره كصكال إلى الطبيعة االجتماعية 

لنختـ ىذا الفصؿ عند مكانة نظاـ الزكاج في قانكف األسرة ليذا القانكف مف خبلؿ دكاعي التعديؿ ، 
 .الجزائرم كفي أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

I / الػقػانػكف" مػػاىػيػة مػفػيػـك كػمػمػة" 
 "القانكف"بعض المفاىيـ المتقاربة كالمتشابية مع كممة / 1

تعد كممة القانكف مف بيف الكممات األكثر شيكعا ك استخداما في جميع العمـك سكاء التجريبية أك          
كما أف شيكع كممة القانكف .التجريدية ، مما يجعميا تتداخؿ كتتشابو مف حيث المعنى أك مف حيث اليدؼ 

كممة القانكف إلى معنى الحؽ أك  بيف األفراد في جميع المجتمعات البشرية يحمؿ أكثر مف معنى فقد تشير
األخبلؽ أك بمعنى الديف ،كما قد تعبر عف العادات كالتقاليد ك األعراؼ كالثقافة ، في حيف قد يحمؿ 

كعميو نرل بأنو يستكجب عمينا تكضيح معنى بعض المفاىيـ التي .القانكف معنى الضبط اإلجتماعي 
 .    ربطيا بياتتقارب مع كممة القانكف كالكشؼ عف الصمة التي ت

 :القانكف كالحػؽ: أكال
إذا كاف القانكف ينظـ بقكاعده سمكؾ كعبلقات األفراد في المجتمع كىذه القكاعد الممزمة تككف         

صادرة عف السمطة المختصة ،فإف ىذا يعني أنو يحدد المصالح المشركعة لكؿ فرد ك يعترؼ لو في حدكد 
  حقيقا ليذه المصالح ،أم بطريقة مباشرة تقر حقا معينامعينة بسمطة القياـ ببعض األعماؿ ت
االستئثار الذم يقره القانكف لشخص مف األشخاص ك يككف لو :" لقد عرؼ الفقو الحؽ عمى أنو

فالصمة كثيقة بيف   (1)."بمقتضاه إما التسمط عمى شيء معيف أك اقتضاء حؽ معيف مف شخص معيف
لقانكف الذم يرسـ إطارىا كيبيف حدكدىا، فالقانكف كالحؽ كجياف الحؽ كالقانكف ،ألف الحقكؽ تتكلد عف ا

فالحقكؽ تنشأ بقكانيف كالقكانيف سنت أساسا إلنشاء الحقكؽ كرعايتيا كالمحافظة عمييا يقكؿ . لعممة كاحدة
"DONEUA ": " إنو ينبغي النظر لمقانكف باعتباره نظاما لمحقكؽ كليس نظاما لمدعاكم كما كاف يفعؿ

فالدعاكم القضائية ليست سكل الكسيمة القانكنية التي تعطي الحؽ قكتو كتكفر لو الجزاء عند الركماف ،
  (2)."المساس بو
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 35، ص  1995المخؿ إلى القانكف كالحؽ، ، دار النيضة العربية، بيركت ، سنة : ػ نبيؿ إبراىيـ سعد1
 .15، ص  1986النظرية العمة لمقانكف ، منشأة تكزيع المعارؼ، اإلسكندرية ، سنة : عبد السيد تناغكػ سمير  2
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كعميو فالحؽ حتى يكجد كيحتـر البد مف كجكد قانكف يكفر لو ىذا الجك مما يجعؿ منيما مفيكماف       
الحقكؽ ينبغي أف تقابؿ كلكي تحتـر .متبلزماف كمترابطاف ،كال يتصكر كجكد أحدىما منفصبل عف اآلخر 

 .  بكاجبات يفرضيا القانكف عمى األفراد يمزمكف بالقياـ بيا إما طكاعية أك جبرا إف اقتضى األمر
 : القانكف كاألخالؽ: ثػانػيا

سقراط "لقد اعتبرت الفمسفة األخبلؽ كاحدا مف مكضكعاتيا الرئيسية ، حيث تناكليا كؿ مف         
المثؿ العميا التي يرل :" كاألخبلؽ ىي.كغيرىـ "ىيجؿ كبنتاـ كماركس"حديثا قديما ك " كأفبلطكف ك أرسطك

يثار الغير عف  الناس فييا ما ينبغي إتباعو كالتزاـ كالصدؽ كاجتناب الكذب كمساعدة الضعيؼ كا 
كاألخبلؽ تختمؼ مف مجتمع إلى آخر حيث تبدك العبلقة بيف القانكف كاألخبلؽ كاضحة في أف ( 1)."النفس
،إال أف األخبلؽ تعد أكسع نطاقا مف القانكف إذ نجد (الفرد) كؿ منيما ىك اإلنساف مكاف 

إنو إذا كانت دائرة األخبلؽ كدائرة القانكف متحدتيف في المركز ،فإف :" يشير إلى" BENTHEMبنتاـ"
حاالت  فالكذب مثبل تحظره األخبلؽ بينما ال يعاقب عميو القانكف إال في (2)."لكؿ منيما محيطا مستقبل

فالقانكف يمتقي مع األخبلؽ في الكثير مف القكاعد .معينة كأف يككف أماـ جية قضائية فيعد شيادة زكر 
،حيث نجد معظـ أكامر القانكف كنكاىيو ىي في ذات الكقت أكامر كنكاىي خمقية ،مف بينيا تمؾ التي تحـر 

بالعيكد ،بؿ إف ىذه األكامر كالنكاىي  االعتداء عمى النفس أك العرض أك الماؿ أك التي تدعك إلى الكفاء
لـ :" تزداد اتساعا مف ناحية القانكف الذم بات يصطبغ بمثؿ ىذه الصفات األخبلقية حيث يرل العمماء أنو
نما اتجيت إلى فرض كاجب  تقؼ التشريعات الحديثة عند مجرد االعتراؼ بحؽ الدفاع عف النفس ،كا 

  (3)."الدفاع عف الغير
سبؽ أنيما يتفقاف في المكضكعات كيختمفاف في المكقؼ الذم يتبع غاية كؿ منيما ،  يتبف مما       

فاألخبلؽ تعتد فيما تقرره مف كاجبات بالنكايا المجردة في حيف ال يعتمد القانكف في تحديده لكاجبات 
يدؼ إلى يبقى أف األخبلؽ ت.الشخص تجاه اآلخريف كتقديره لمدل إخبللو بيا إال بمسمكو المادم الظاىر 

تربية الفرد الصالح بغرض تحقيؽ الكماؿ كمف أجؿ ىذا تتنكع الكاجبات الخمقية كتتسع دائرتيا  في حيف 
يستيدؼ القانكف المحافظة عمى النظاـ في المجتمع كتحقيؽ أقصى درجة ممكنة مف العدؿ كالمساكاة بيف 

 .فاألكلى مثالية كالثاني عممي كاقعي.األفراد
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مدخؿ لدراسة القانكف كتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، مطبعة السعادة، القاىرة ، بدكف ذكر التاريخ، : ػ  عبد الناصر تكفيؽ العطار  1
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إذا كاف القانكف ييتـ بقكاعد المعامبلت فإنو ال يمغي تماما اىتمامو بشؤكف العبادات ،فيك يكفؿ       
حرية ممارسة الشعائر الدينية كيمنع أم إقتداء عمى ىذه الحرية ،كما قد تكلي الدكلة عناية كبيرة بالديف 

العبادات فيقصد بيا تمؾ القكاعد التي تحدد  أما قكاعد. كإدراجو ضمف البرامج الدراسية كمادة إجبارية مثبل
كاجبات اإلنساف نحك خالقو مف حيث اإليماف بو كعبادتو كعمى العمـك كافة ما يتعمؽ بالعقيدة الدينية في 

 .  نكاحييا المختمفة بناء عمى ما تحدده الكتب السماكية 
مدل حضارات كثيرة كلفترات طكيمة مف لقد أثبتت دراسات تاريخ القانكف أف القكاعد الدينية لعبت عمى     

فحركة التشريع كتطكرىا كتدخؿ البشر في كضع "...الزمف دكرا أساسيا في ضبط العبلقات بيف األفراد
كثير مف القكاعد القانكنية ،إال أف فضؿ القكاعد الدينية عمييا ػ القكاعد القانكنية ػ يظؿ قائما في مجاؿ 

مف المؤكد أف مضمكف القاعدة (1)."يـ أحكاميا مف القكاعد الدينيةاألحكاؿ الشخصية ،إذ عادة ما تستم
الدينية يختمؼ عف مضمكف القاعد القانكنية حتى بشأف األمر الكاحد ،فمثبل سف الرشد نجده يختمؼ 

في القانكف المدني ،بينما ( 19)باختبلؼ القكانيف ،ففي الجزائر حدد القانكف سف الرشد بتسعة عشرة سنة
كذلؾ بالنسبة لعقد الزكاج نجده في .لشريعة اإلسبلمية تعتد بمسألة البمكغ كليس بعدد السنكات نجد أحكاـ ا

الكثير مف القكانيف تنظر إليو عمى أنو عقد مدني ينشأ بتكافر أركانو كينبغي أف يتـ أماـ مكظؼ مختص 
جراءات حددىا القانكف ،في حيف الشريعة اإلسبلمية تنظر إليو ػ عقد الزك  اج ػ عمى أنو عقد ديني بشكؿ كا 

 . ال يصح إال بتكافر شركطو الشرعية
كتتشابو القاعدة الدينية مع القاعدة القانكنية في أف كؿ منيما يأتي في شكؿ كصيغة العمكمية         

،حيث يمتقياف في مجاؿ قكاعد المعامبلت مف خبلؿ تبني القانكف لمكثير مف مبادئ الديف كصياغة قكاعده 
كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدىما جزاء بما كسبا نكاال مف :" ىا منو ، مثاؿ ذلؾ قكلو عزكجؿمستميما إيا

نبلحظ أف النص جاء عاما حيث ينطبؽ عمى كؿ سارؽ ذكرا .  40سكرة المائدة ،اآلية " ا ك ا عزيز حكيـ
جزاءات كالقتؿ كالضرب كما تكجد ىناؾ أفعاؿ جرمتيا القكاعد الدينية ككضعت ليا .كأنثى ،غنيا كفقيرا

خبلؼ ذلؾ ىناؾ ركابط .كالسرقة كىك نفس ما جرمتو القكاعد القانكنية مع اختبلؼ صكر العقكبة 
كعبلقات تبيحيا القاعدة الدينية كتمنعيا القاعدة القانكنية مثؿ تعدد الزكاج نجده في النظـ القانكنية ذات 

 .  االتجاه اإلسبلمي كمحظكر في األنظمة الغربية
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 : القانكف كالضبط اإلجتماعي: رابػعا
مما الشؾ فيو أف المجتمع اإلنساني منذ بداية تككينو عرؼ أنماطا مختمفة مف تنظيـ العبلقات         

بلؿ ما كضعو ليـ مف قكاعد مختمفة لسمككيـ في كافة أنكاع كأنكاع االجتماعية بيف أعضائو مف خ
أم أف بعض ىذه القكاعد يدخؿ تحت . المكاقؼ الجزاءات التي تكاجو بيا حاالت الخركج عمى ىذه القكاعد

كممة القانكف الذم يختمؼ عف غيره مف الكسائؿ الضابطة كالمنظمة األخرل ،إذ يتخذ شكبل رسميا محددا 
كالقانكف في صكرتو التي .أك جية رسمية تشرؼ عمى تطبيقو كتنفيذه ىيئات مختصة  ،تقكـ بكضعو ىيئة

مجمكعة مف القكاعد التي تعمنيا كتنفذىا سمطة مشركعة ليا مف كسائميا :" تطكر إلييا ىك عبارة عف
الخاصة ما تستخدمو ضد الخركج عمى ىذه القكاعد كذلؾ باعتبار القانكف كسيمة مف كسائؿ تنظيـ 

 (  1)."ات االجتماعيةالعبلق
ال جداؿ في أف الصمة بيف القانكف كغيره مف كسائؿ تنظيـ العبلقات االجتماعية ىي صمة كثيقة       

لمغاية ،مف خبلؿ أف الفرد كجد نفسو مدفكعا باستمرار إلى التمسؾ ببعض القيـ كاالتجاىات كالمعايير التي 
تتككف كتستقر بيا تمؾ القيـ  إف الكسائؿ كاألساليب ك الطرائؽ التي"تككنت نتيجة تفاعمو مع اآلخريف 

مع أقرانو كزمبلئو ىي ما  Collectiveكاالتجاىات االجتماعية في أعماؽ الفرد لكي يسمؾ سمككا جمعيا 
كلكي يتحقؽ ذلؾ ( 2)."يدرجو عمماء االجتماع عادة تحت ما يسمى اصطبلحا بمفيـك الضبط اإلجتماعي 

لمفرد كالمجتمع عمى السكاء اعتبر القانكف األداة المتخصصة كالمحددة تحديدا دقيقا ،يستخدميا المجتمع 
تتمثؿ األكلى في أنو يجب أف يعامؿ ىؤالء الذيف يقكمكف بأعماؿ :"كلمقانكف كظيفتاف ىما.لضبط أفراده 

ؿ األخرل في أنو يجب أف يتصرؼ بطريقة بينما تتمث. Repressivelyحاسمة كرادعةعدكانية بطريقة 
 (3)."بما يتماشى مع إىماؿ ىؤالء األعضاء Compulsivelyإجبارية ممزمة

مما تقدـ يتبيف أف الضبط اإلجتماعي أكسع مف القانكف كليذا كانت دراسة القانكف كنظاـ لمضبط 
سع مف المبادئ كالقكاعد تستدعي أف ينظر إليو كجزء مف نسؽ الضبط الكمي ألنو جزء مف نسؽ أشمؿ كأك 

يبقى الجزء األكثر تميزا مف األجزاء األخرل كميا رغـ تفاعمو معيا .الخمقية كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ 
 .كتأثره بيا كتأثيرىا عميو

( أم اإلنساف)كلك فرضنا منو :" ...مايمي" إبف خمدكف"جاء في مقدمة :القانكف ضركرة إجتماعية/  2
 كىك قكت يـك مف الحنطة مثبل فبل يحصؿ إال بعبلج كثير مف الطحفأقؿ ما يمكف فرضو 

كالعجف كالطبخ ،ككؿ كاحدة مف ىذه األعماؿ الثبلثة يحتاج إلى مكاعيف كآالت ال تتـ إال بصناعات 
 إف ىذا القكؿ يشير إلى أف االحتكاؾ كاالتصاؿ كالتفاعؿ بيف(  4)...متعددة مف حداد كنجار كفاخكرم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .207مرجع سبؽ ذكره ، ص: ػ محمكد أبكزيد 1
 . 207نفس المرجع، ص : ػ محمكد أبكزيد  2
 .  220، ص  2003، دار النيضة العربية ، القاىرة ، سنة  1عمـ االجتماع العاـ ، ط: ػ سامية محمد جابر  3
 .46، دار الجيؿ ، بيركت ، دكف ذكر السنة، ص مقدمة ابف خمدكف: ف خمدكف]ػ  عبد الرحمف  4
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بني البشر أمر البد منو في الحصكؿ عمى قكت يكـ كاحد مف الطعاـ ،مما يؤكد عدـ قدرة اإلنساف عمى 
مما يجعمو يظؿ ,العيش منعزال عف غيره ألنو كائف اجتماعي بطبعو بغرض ضماف استمرار كجكده كبقاءه 

إليو،فيدخؿ في عبلقات مختمفة معيـ ابتداء مف عبلقتو مع أسرتو إلى في حاجة اآلخريف بقدر حاجتيـ 
 .عبلقتو مع باقي أفراد المجتمع

إف سير الحياة االجتماعية بشكؿ عادم كاستقامة أمر المجتمع كاستقرار العبلقات بيف أفراده        
محة العامة كالخاصة ، يحكـ الجماعة نظاـ كاحد يخضع لو المجتمع يكازف كيكافؽ بيف المص:"استكجب أف

يككف اليدؼ منو ترشيد سمكؾ األفراد كضبط عبلقاتيـ عمى مستكل األسرة ككذلؾ بالنسبة لمتصرفات 
 كعميو أصبحت الحاجة ماسة لكجكد قكاعد تحكـ كتنظـ سمكؾ ( 4)."المدنية كالتجارية كغيرىا

فالفرد مثبل إذا أرد الدخكؿ " انكفالق"الفرد كالجماعة ،كىذه القكاعد ىي التي أصطمح عمى تسميتيا باسـ 
في عبلقة كالزكاج كجب أف  يخضع لشركطو كأف يتبع إجراءاتو كأف يقكـ بالكاجبات التي تممييا مثؿ ىذه 

 ...كنفس الشيء إذا قرر إنيائيا البد أف يخضع ألحكاـ الفصؿ كىكذا.العبلقة
كف لكي يجـر كؿ اعتداء ميما كاف حتى يأمف الفرد عمى مالو كنفسو كعرضو كجب أف يتدخؿ القان     

شكمو كالقصد منو ، فأيا كاف نشاط الفرد البد أف يقابؿ ك يكاجو بقاعدة قانكنية تحكمو كتنظمو ،ألف غياب 
ىذه األخيرة معناه انتشار الذاتية كنشكب الصراعات القائمة عمى المصمحة ك المتمثمة في سعي كؿ طرؼ 

حقؽ لو مصمحتو الخاصة ، كعميو يدخؿ المجتمع أك يجد ػ في العبلقة إلى فرض كجية نظره بما ي
فالقانكف عمى ىذه الصكرة إذا . المجتمع ػ نفسو في دائرة الصراع كالفكضى تؤكؿ بو إلى عدـ االستقرار 

ىك ضركرة اجتماعية ال غنى ألم فرد أك مجتمع عنيا،  فمثبل حتى يتمتع الفرد بحقو في الحياة يحتاج 
ـر مثؿ ىذا االعتداء ،كلكي يستطيع التمتع بف يمتمؾ كيمارس حؽ الممكية عميو إلى نص أك قانكف يح

 .يحتاج إلى نص قانكني يثبت لو ىذا الحؽ كيكفؿ لو الحماية البلزمة عند االعتداء عميو
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II /خصائص القاعدة القانكنية:  

يشكؿ ىذا المكضكع تمييدا لمحديث باسياب عف قانكف األسرة في الجزائر ، ذلؾ ألننا ال           
نستطيع أف تنناكؿ ىذا القانكف دكف ذكر الخصائص التي يتمتع بيا القانكف بصفة عامة كفي الجزائر 

التي الشؾ أنيا بصفة خاصة بالنظر إلى الخصائص المادية كالمعنكية كالركحية لممجتمع الجزائرم ، ك 
 . تؤثر تأثيرا كبيرا عمة قانكف األسرة الجزائرم

 : قكاعد منظمة لسمكؾ األفراد داخؿ المجتمع/1
ال غنى لمفرد عف الحياة في المجتمع التي تتطمب بالضركرة تنظيما لسمكؾ األفراد كعبلقاتيـ في         

المجاالت المختمفة ،كذلؾ بكضع قكاعد تكجو إلى األفراد لتنظيـ سمككيـ بشأف معيف ،بما تقره مضمكف 
سمكؾ األفراد في المجتمع ،كبيذا  فالقانكف يضع قكاعد تقكيمية لما ينبغي أف يككف عميو.القاعدة القانكنية 

 .يبقى الفرد ىك المخاطب بيا كالممـز باالمتثاؿ إلييا كالخضكع لمضمكنيا في صكرة أكامر كنكاىي
المجتمع السياسي :" كالقانكف باعتباره قكاعد اجتماعية حيث يقصد بالمجتمع أك البيئة اإلجتماعية        

( 1)." *امة تمتمؾ حؽ الجبر كالقير كالتي تتمثؿ في شكؿ الدكلةالمنظـ الذم يخضع أفراده لسيادة سمطة ع

كعميو يتأثر القانكف بالبيئة اإلجتماعية كيتطكر معيا بإعتباره ييدؼ إلى نظاـ إجتماعي عف طريؽ حكـ 
سمكؾ األفراد في المجتمع ، فالقاعدة القانكنية التي كانت صالحة باألمس لتحكـ عبلقة معينة في ظركؼ 

كمة قد ال تككف صالحة لتنظيـ ذات العبلقة في كقت الحؽ، كعميو ال تثبت القاعدة القانكنية محددة معم
 . كالقانكف أيضا يختمؼ مف دكلة إلى أخرل كمف مجتمع إلى آخر.عمى صكرة كاحدة كبمضمكف كاحد

 
مظاىر كبناء عميو نقكؿ أنو كمما أتسع نطاؽ البيئة اإلجتماعية زادت الركابط بيف األفراد كتعددت 

سمككيـ ، مما يؤدم إلى تزايد القكاعد القانكنية كتنكعيا مع تطكرىا تطكرا مستمرا يتماشى كمتطمبات 
 . المجتمع المتجددة كيبلحؽ ما يحققو مف تقدـ في شتى المجاالت

 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 116مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ فاضمي إدريس 1

كقد بدأ القانكف في . فقد يكجد القانكف في مجتمع ال تتكفر فيو عناصر الدكلة ما دامت ثمة سمطة تممؾ حؽ السيادة ك اإلجبار فيو */ 
 .   القبيمة في العيد البدائي ثـ تطكر إلى اإلقطاعية في العصكر الكسطى في إقميـ الدكلة في العصر الحاضر
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 :قكاعد عامة كمجردة/ 2
نما         يقصد بذلؾ أف قكاعد القانكف ال تكجو إلى شخص معيف بذاتو كما ال تتناكؿ كاقعة محددة ،كا 

مجمكعة مف القكاعد العامة التي ال تتعمؽ :"ىي تكجو بصيغة عامة كمجردة ألف القانكف يتككف مف
بحسب بشخص معيف بالذات أك حالة معينة ، بؿ تتعمؽ بأفراد الشعب العامة أك ببعض طكائؼ الشعب 

كالتجريد صفتاف متبلزمتاف  كيبلحظ البعض أف صفتي العمكمية (1)."صفاتيـ كليس بحسب أشخاصيـ
تبلـز السبب كالنتيجة عمى أساس أف إكتساب القاعدة القانكنية صفة التجريد عند كصفيا يترتب عميو 

فراد المجتمع تسمى فمثبل قكاعد القانكف التجارم تخص فئة مف أ.إكتسابيا صفة العمكمية عند تطبيقيا 
بفئة التجار كمع ذلؾ ال يمكف تجريدىا مف طابع العمكمية ، بؿ حتى إذا كانت القاعدة القانكنية تنظـ 

مركزا قانكنيا كحيدا فريدا كالقاعدة الدستكرية التي تحدد مثبل صبلحيات رئيس الجميكرية إذ ال تكجو عمى 
جو إلى شخص معيف كالحكـ القضائي أك المر رئيس معيف بذاتو كىذا عكس التكميؼ الخاص الذم يك 

نما لمراكزىـ .اإلدارم مما يظير أف صفة العمكمية في القاعدة القانكنية ال يكجو خطابيا إلى األشخاص كا 
بأف يتكلى زكاج المرأة كلييا كىك :" كفي األحكاؿ الشخصية نجد القاعدة التي تقضي . القانكنية كصفتيـ

ىي قاعدة عامة لـ  (2)."ف أك مف تختاره كليا ليا كالقاضي كلي مف ال كلي لوأبكىا فأحد أقربائيا األكلي
 إلخ...تخص إمرأة بذاتيا أك كليا بذاتو

أف القاعدة القانكنية عند صياغتيا لـ تكضع لتطبيؽ عمى شخص معيف :" أما التجريد فيقصد بو        
نما كضعت بطريقة مجردة عف االعتداد ففي المجاؿ ( 3)."بشخص أك أم كاقعة أك عمى كاقعة معينة ، كا 

كؿ مف اختمس شيء غير مممكؾ لو يعد :" مف قانكف العقكبات عمى مايمي 350الجنائي نصت المادة
دج إلى 500سارقا كيعاقب بالحبس مف سنة عمى األقؿ إلى خمس سنكات عمى األكثر كبغرامة مف 

قيا عمى كؿ المختمسيف سكاء كانكا رجاال أك ما نستنتجو مف ىذه القاعدة أنو يمكف تطبي (4)."دج  20000
نساء،عامميف أك عاطميف عف العمؿ ،أغنياء أك فقراء ألنيا لـ تحدد مختمسا بذاتو ،كما أنيا جردت المنقكؿ 

يبقى أف اليدؼ مف صفتي العمكمية . محؿ السرقة مف كافة األكصاؼ فيي إذا صيغت بشكؿ مجرد
 .قيؽ المساكاة بيف األفراد أماـ القانكفكالتجريد في القاعدة القانكنية ىك تح

 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  38النظرية العامة لمقانكف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ سمير عبد السيد تناغك  1
 . 6، ص  2005، سنة  11قانكف األسرة ، المادة : ػ كزارة العدؿ 2

 .39مرجع سبؽ ذكره ، ص :ػ سمير عبد السيد تناغك  3 
 . 22مرجع سبؽ ذكره ، ص: ػ عمار بكضياؼ  4
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 : (جبرية) تمـز األفراد عمى الخضكع ليا/  3

إف مخالفة القكاعد القانكنية المنظمة لممجتمع شيء كارد ستمـز كجكد سمطة عامة في الجماعة يعيد       
كحتى يككف القانكف بمثابة أداة لتقكيـ سمكؾ األفراد كتنظـ مختمؼ العبلقات ليا بكفالة إحتراـ القانكف ، 

فيما بينيـ كحتى ترسـ القاعدة القانكنية مختمؼ القيكد كالحدكد كتبيف الحقكؽ كالكاجبات كتتمكف مف فرض 
حكبة كالمقصكد مف أف القاعدة القانكنية ممزمة أم مص. احتراميا ،ينبغي أف تكتسي طابع اإللزاـ حتما

كسيمة اإللزاـ كاإلجبار كىك مف :"كالجزاء ىك .بجزاء يتسـ بنكع مف القير كاإلجبار يكقع عند مخالفتيا 
معناه أف لمفرد كفي كؿ مجتمع إرادة قد تستجيب طكاعية لمضمكف  (1)."إختصاص السمطة دكف األفراد

ذا لكي نجبر األفراد عمى إتباعيا القاعدة القانكنية كقد تخالفيا كتعرض عنيا أك تتجاكزىا أحيانا، ك  لي
 . ينبغي اإلشارة ليـ بالجزاء الذم ينتظرىـ عند المخالفة

 

كعميو يمكف كصؼ الجزاء بأنو بمثابة القمب النابض لمقاعدة القانكنية ،ألنو ىك الذم يضمف ليا 
ليا التطبيؽ  السيادة كيبعث فييا ديناميكية  التنفيذ ،كبدكنو تصير القاعدة مجرد حركؼ ميتة ال يضمف

كلكي تتمكف السمطة العامة مف تكقيع الجزاء تحتاج إلى أعكاف لفرض القاعدة القانكنية كتطبيؽ مضمكنيا .
إف أقتضى األمر ،كىذا العمؿ يطمؽ عمية إسـ القير ( الشرطة كالدرؾ)جبرا عف طريؽ القكة العمكمية 
 .الذم يعد نكع مف أنكاع الجزاء

 

بلص أىـ شركط الجزاء المتمثمة في ضركرة أف يشترط في الجزاء مف خبلؿ ما تقدـ يمكف إستخ
المترتب عمى مخالفة القاعدة القانكنية أف يككف ماديا لتتميز بو القاعدة القانكنية عف غيرىا ،كثانيا أف 

 تتكفؿ بو السمطة العامة حتى ال يفيـ بأنو صكرة مف صكر القضاء الخاص أك اإلنتقاـ    

لذاتي، فالفرد في المجتمعات البدائية كاف يقـك مف تمقاء نفسو بأخذ حقو بيده فكاف ا)أك الدفاع الشخصي 
عمى ىذا النحك قاضي نفسو ، فما ضاع حؽ في تمؾ المرحمة إال بالقكة ما أسترد إال بيا ،ك اليـك كبعد أف 

 تطكرت المجتمعات كأصبح أغمبيا يعيش في السمـ أضحى التنظيـ ىك الصكرة التي تحكـ مختمؼ
المجتمعات كالنظـ القانكنية ، حيث تكجب عمى ىذا التنظيـ القانكني أف تشرؼ عمى تكقيع الجزاء كفرض 

 .  القير إف ألـز األمر سمطة عميا كليس األفراد

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 9مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمد حسنيف 1
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عند مخالفة القاعدة القانكنية مباشرة عمى الشخص المخالؼ، إذ ينبغي إف أما كقكع الجزاء فيككف 
يظير األثر القانكني المترتب عمى خرؽ القاعدة سكاء في صكرة غرامة مالية أك تعكيض أك حبس أك 

 .حجر عمى األمكاؿ تبعا لنكع المخالفة
 

قاعدة القانكنية حاؿ كخبلصة القكؿ أف الجزاء يككف ذك طابع مادم مممكس يقع عند مخالفة ال
فالقاعدة القانكنية إذا ىي التي .كقكع المخالفة نتكقعو السمطة العامة التي تمتمؾ تنفيذه جبرا عمى المخالؼ

تنظـ سمكؾ األفراد في ركابطيـ اإلجتماعية بصفة عامة كمجردة ، مف خبلؿ ما تصدره مف قكاعد تحمؿ 
عيا الجماعة كتككف مكجية لمجماعة داخؿ المجتمع طابع اإللزاـ ساعة كقكع المخالفة، فيي بذلؾ تصن

القانكف ىك مجمكعة قكاعد يمـز بيا :" تمتاز يقدر مف اإلجبار كالقير لضماف احتراميا بيف األعضاء 
 (1)."المجتمع أفراده كأف إرادة الجماعة ىي مصدر اإللزاـ بالقكاعد القانكنية

 

III /مصادر القانكف : 

إذا كانت إرادة الجماعة ىي مصدر اإللزاـ بالقكاعد القانكنية ، فإف إحدل المشكبلت التي طالما           
شغمت تفكير العمماء تدكر حكؿ الكيفية التي تظير بيا ىذه اإلرادة ، أم كيؼ تتعرؼ الجماعة عمى ما 

إحدل الخطكات المنيجية في ىذا تريد ؟ كاإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكمف في اتفاؽ معظـ العمماء عمى أف 
ىي :" السبيؿ تتمثؿ في ضركرة التعرؼ عمى ما يسمى بمصادر القانكف ،حيث تكمف أىمية المصادر في

التي تضـ الطرؽ أك الكسائؿ التي تعبر بيا الجماعة عف إرادتيا مف ناحية ،كمف الناحية الثانية كافة 
كقد أطمؽ عمى ىذا (  2)."كنية إم مكضكعيا أك مضمكنياالعكامؿ التي تسيـ في تككيف مادة القاعدة القان

 . لمقانكف **أك الشكمية *النكع مف المصادر إسـ المصادر الرسمية

بعض الكتابات :" تختمؼ المصادر الرسمية لمقانكف باختبلؼ المجتمعات في الزماف كالمكاف إال أف 
كمع تقدـ المجتمعات تبيف خطأ ىذا ( 3)"القديمة كاف تنظر إليو عمى أنو ظاىرة مستديمة كغير متغيرة

 االعتقاد ، حيث طرأ عمى األفكار القانكنية تعديبلت تعددت معيا مصادر القانكف لغرض تمبية حاجات

المجتمعات المتغيرة ك المتجددة باستمرار ، كما نصت المادة األكؿ مف القانكف المدني عمى أف القانكف 
ذا لـ يكجد النص يسرم عمى جميع المسائؿ التي تتناكلي ا نصكصو سكاء في لفظيا أك في محتكاىا ، كا 

 التشريعي يحكـ القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية ، فإذا لـ يجد فبمقتضى العرؼ ، فإف لـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .43مرجع سبؽ ذكره، ص: ػ محمكد أبكزيد1

 .43ػ نفس المرجع ، ،ص 2 

 .ىي الطرؽ المعتمدة التي تنفذ منيا القكاعد القانكنية كتصبح ممـز لممخاطبيف بيا :مصادر رسمية*/ 

في  دركس: منصكر مصطفى منصكر : أنظر .كىي المظير الخارجي الذم تظير فيو إرادة الجماعة الممزمة :مصادر شكمية** / 
 .  86،  85، ص ، ص  1972، دار النيضة العربية ، القاىرة ، سنة ( مبادئ القانكف) المدخؿ لدراسة العمـك القانكنية 

 . 89، ص 1968، مكتبة األنجمك مصرية ، القاىرة ، سنة  3عمـ االجتماع القانكني، ط: ػ حسف الساعاتي  3
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ينتا ترتيب مصادر القانكف في المجتمع الجزائرم إال أننا مب. يجد يمجأ إلى القانكف الطبيعي كقكاعد العدالة 
سكؼ نستعرض مصادر القانكف حسب ظيكرىا كتطكرىا التاريخي بغرض التعرؼ عمى مصادر األفراد 

في المجتمعات القديمة قبؿ ظيكر التشريع كتكضيح كيؼ ترؾ العرؼ مكانو لمتشريع ليصير بعدىا 
معات اليـك كما ىك الحاؿ في الجزائر، بحيث ال نجد اختبلفا المصدر األكؿ لمقانكف في أغمب المجت

كتبايننا بينيا ، إذ يشكؿ القانكف العاـ مصدرا ميما في التشريع كالذم يشتؽ منو كميا أك جزئيا حسب 
 .تطكر المجتمع

 

الناس  اعتياد:" مف الناحية التاريخية يعتبر العرؼ أكؿ مصدر رسمي لمقانكف كيقصد بو: الػػػػػػػػعػرؼ/ 1
عمى مسمؾ معيف في ناحية مف نكاحي حياتيـ ، كتكاتر العمؿ بو إلى أف ينشا لدل الجماعة بأنو ممـز 

إذا فالقاعدة العرفية ( 1)."تستتبع مخالفتو تكقيع جزاء مادم كمف ىنا يتـ اإلمتثاؿ لو بطريقة آلية في األغمب
ة معينة ،فيي عبارة عف كقائع مادية ألفت ظيرت نتيجة التعكد كالتكاتر عمى إتباع سمكؾ معيف حكؿ مسأل

تأكيدا منيا أنيا ( لمضمكنيا)الجماعة إتباعيا بكتيرة كاحدة كبصكرة منتظمة كتعكدت اإلمتثاؿ ألكامرىا 
كيعمؿ العرؼ عمى تنظيـ حياة األفراد كتكجيييا إلى طرؽ معينة مف . ممزمة كأف الخركج عمييا يتبعو جزاء

حدد أىداؼ األفراد كالكسائؿ التي يمكنيـ إتباعيا لمكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ عادات كلغة كمبلبس ، كما ي
قكة متسمطة كمتحكمة في :" أف العرؼ عبارة عف " فركس"يرل . ،كيحدد مكقؼ األشخاص مف اآلخريف 

كىك يرل بأف سر   Unrittenالقكل األخرل التي تمـز بيا الفرد ،كليس فقط بإعتباره تشريعا غير مكتكب
عرؼ يجب أف يبحث عنيا في اإليحاء كفي العادة ،ذلؾ ألف القديـ يتصؼ بقيمتو العظمى كبقدرتو قكة ال

كانطبلقا مف ىذا يرل الكثيركف أف العرؼ ىك الطريؽ الطبيعي الذم ( 2)."عمى تحقيؽ أغراض الضبط
ازاؿ حرمة كقد كاف لمعرؼ كم.تكحي بو الفطرة لمتعبير عما ترتضيو الجماعة مف قكاعد إلقامة النظاـ 

يكتسب حرمتو مف عراقتو في القدـ كمف المسحة .:" خاصة كمقدسة ال تقؿ أىمية عف غيره مف المصادر 
( 3)."الدينية التي تضفى عميو

 

عمى الرغـ مف االتفاؽ العاـ عمى أف العرؼ كاف كال يزاؿ مصدرا رسميا لمقانكف ، إال أف بعض     
لذم يرل أف ىناؾ ثبلثة عناصر في القانكف تميزه عف قكاعد ا" ىكبؿ"العمماء ال يتفقكف مع ذلؾ مثؿ 

 فإذا أجرينا مقابمة بيف( 4)."القكة أك القسر كالسمطة الرسمية كالمعيارية أك القياسية:" العرؼ كىي
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .44مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمكد أبكزيد  1
 . 222مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ سامية محمد جابر 2
 .44مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ محمكد أبك زيد 3
 .45ػ نفس المرجع ، ص  4
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المجتمعات التي يكجد لدييا قانكف كتمؾ التي يخضع فييا السمكؾ لمعايير تقميدية ،نجد أف المجتمع 
لجمعية كاآلداب العامة ،بؿ كيرتبط ارتباطا كميا البدائي يعتبر العرؼ الكجو التقنيني لمتقاليد كالعادات ا

بإجراءات دينية كطقكس كمبادئ خمقية مما يجعؿ منو كسيمة فذة لمضبط اإلجتماعي كينطبؽ ىذا عمى 
نما تكجد :" المجتمعات التي تفتقر إلى كجكد جياز تنفيذم أك تشريعي يتكلى إصدار القكانيف الممزمة ،كا 

كاألحكاـ التي تعتبر حصاد خبرات السنيف الطكيمة كتبمكرت فيما أصبح يعرؼ  لدييا ثركة ىائمة مف القكاعد
فبعض المجتمعات األنجمكسكسكنية ال تزاؿ تكلي العرؼ مكانة خاصة حيث  (1)."بإسـ القانكف العرفي

حيف قرر " أكستف"كثيرا ما ذىب إليو " ىكبؿ"كلـ يختمؼ عف ما جاء بو .تعتمد عميو كمصدر بعد القضاء 
العرؼ أك القكاعد العرفية ال تصبح قانكنا إال بعد أف يصادؽ عمييا مف قبؿ المحاكـ أك المؤسسات " :أف 

إف الكبلـ السابؽ يؤكد أىمية العرؼ كمصدر رسمي كأساسي ال يمكف اإلستغناء عميو رغـ  (2)."القضائية
 .التطكر كالتقدـ الذم تمر بو المجتمعات

 
أسبقيت العرؼ في الظيكر عف غيره مف المصادر إال أنو يعاب عميو أنو عمى الرغـ مف :الػػػػػتشػريػع/ 2

مصدر بطيء ال تنفذ منو القاعدة القانكنية كتتحدد في شكؿ كاضح إال بعد فترة طكيمة ،فالذم الشؾ فيو 
ىك أنو يقصر عف الكفاء بحاجة المجتمع إلى القكاعد القانكنية كمما تقدـ في الزمف كخضع لمزيد مف 

كنظرا ليذا .ت اإلجتماعية التي تتشعب معيا أكجو النشاطات كتتعقد بالتالي العبلقات بيف األفراد التغيرا
فقد عمدت الجماعة إلى طريؽ أخر لمتعبير عنيا ترتضيو مف قكاعد كىذا الطريؽ ىك التشريع ،الذم 

ة السمطة كضع قكاعد قانكنية في نصكص تنظـ العبلقات بيف األشخاص في المجتمع بكاسط:"يقصد بو
كما يطمؽ أيضا عمى مجمكعة القكاعد القانكنية التي تكضع ( 3) ."المختصة كطبقا لئلجراءات المقررة لذلؾ

ككما سبقت اإلشارة األكلى مف القانكف المدني أف . بصكرة مكتكبة أم صياغتيا كتابة،كىذا أىـ ما يميزه 
في أىميتو أف السمطة أصبحت اليكـ بيد  التشريع ىك المصدر األساسي في المجتمعات الحديثة نكما زاد

 .الدكلة كيمزميا لتسيير شؤكف األفراد إستخداـ أداة ككسيمة التشريع
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 13اعية الجنائية، المجمد نظرية ميف في تطكر القانكف، المجمة اإلجتماعية القكمية، المركز القكمي لمبحكث اإلجتم:  ػ أحمد أبكزيد 1

 .77، ص1976، سنة  03،العدد
 .45مرجع سبؽ ذكره  ، ص : ػ محمكد أبكزيد  2
 .65، ص1992المدخؿ لمعمـك القانكنية  ، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية ، سنة : ػ تكفيؽ حسف فرج 3
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مف الكاضح أنو كمما تعقدت الحياة اإلجتماعية زادت أىمية التشريع نظرا لسيكلتو  كسرعة إنجازه         
في تمبية حاجات المجتمع كتطكيره مف خبلؿ قكاعد تتميز بالكضكح كاالنضباط ،مما يساعد في سيكلة 

القضية مف زاكية أخرل ،حيث  التطبيؽ كبالتالي إستقرار العبلقات كالمعامبلت ،إال أننا قد ننظر إلى ىذه
ال تزاؿ المصادر القديمة لمقانكف تقؼ عائقا أماـ تمادم في كضع التشريعات الكثيرة كالعرؼ كالعادة 
 .  المذاف ػ غالبا ػ ما يقفاف في كجو التغيرات الفجائية أك حتى تمؾ التغيرات التي ال تريد السمطة إحداثيا

إال أنو يبقى المصدر األساسي في المجتمعات  *لتشريععمى الرغـ مما ذكر مف معكقات أماـ ا
القكاعد القانكنية تككف مكتكبة : الحديثة لما يتميز بو مف خصكصيات تمكنو مف البقاء في الريادة أىميا

مجاؿ تطبيقيا ك مضمكنيا . في كثيقة رسمية ،كىذا حتى يتمكف األفراد مف معرفة تاريخ سرياف القاعدة 
القاضي فيمكف لو معرفة ألفاظ القاعدة ك مقصد المشرع منيا كبيذا تأتي القاعدة  لدييـ ،أما مف جانب

كبياء عميو تتمكف .كسبب ىذا الكضكح يعكد إلى صدكر القاعدة عف أشخاص مختصيف .كاضحة كمحددة 
السمطة المختصة مف اعتماد القكاعد المكتكبة ك أف تضمف خضكع األفراد بخصكص العبلقة الكاحدة 

كألف القاعدة القانكنية متغيرة فإف المشرع يتحرؾ كمما استجدت الظركؼ .احد كقاعدة كاحدة لتنظيـ ك 
ىذا التعديؿ (  . قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ) كاقتضى األمر إصدار نص أك تعديمو أك إلغائو 

العرفية ،كما أف ىذا  أك غيره ال يتطمب كقتا طكيبل ميما طاؿ مقارنتو بالكقت الذم قد تستغرقو القاعدة
بؿ تتكلى كضعو سمطة ( القاعدة العرفية)التعديؿ ال بد أف تقـك بو سمطة عامة أم ال يظير بصكرة آلية 

عامة متخصصة كالدكلة كىذا ما حدث أثناء تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم الذم استدعى تدخؿ رئيس 
 .كر الجميكرية الذم يمثؿ السمطة العميا في الدكلة حسب الدست

 

إف ديناميكية التشريع كالعنصر المادم الذم يمتاز بو يؤىبلنو ألف يككف المصدر األكؿ لمقانكف 
ألف المجتمع يتغير كيحتاج لمف يكاكب ىذا التغير كيضبطو كينظمو .رغـ أسبقية العرؼ في الظيكر 
كنيا مف سرعة مكاجية فالتشريع إذا أداة فعالة في يد السمطة المختصة تم. بنفس الكتيرة في ذات الكقت

متطمبات المجتمع الحديث المتزايدة ، كمف تطكيره تطكرا يمكنو مف المحاؽ المستمر بركب التقدـ 
كما يعد عامؿ ىاـ في تحقيؽ كحدة المجتمع عف طريؽ تكحيد القكاعد القانكنية المتباينة، كبيذا .اإلنساني

بلت بيف األفراد لكضكح قكاعده كسيكلة التعرؼ يستطيع التشريع ضماف قدر أكبر مف االستقرار في المعام
 .  عمييا مف خبلؿ نصكصو المكتكبة

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السمطة المختصة بالتشريع ىي عادة السمطة التشريعية غير أنو في ظركؼ معينة كلفترة مؤقتة قد تنفرد السمطة التنفيذية بكضع */ 
عينة في ذلؾ باإلدارات المتخصصة في الكزارات كالمؤسسات المختمفة ،في ىذا الحاؿ يصدر التشريع بأمر مف رئيس التشريع مست

الدكلة بعد اإلطبلع عمى التقرير المقدـ مف الكزير المختص كاستطبلع رأم الحككمة ،كفي جميع األحكاؿ تشارؾ السمطة التنفيذية في 
 .93حبيب إبراىيـ خميمي، مرجع سبؽ ذكره، ص : أنظر .عية المختصة كضع التشريع إلى جانب السمطة التشري
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كاف القانكف مختمطا بالديف في المجتمعات القديمة ككاف رجاؿ الديف ىـ في ذات الكقت : الػػػػػػديػػػػػف/3
كلقد ( 1)"االعتقاد أنيا تعبر عف إرادة اآللية:"رجاؿ القانكف ،أما إحتراـ القكاعد القانكنية فكاف نابع مف

ما يكحي بو ا لمناس أيا كانت الفكرة :" عرفت المجتمعات بغض النظر عف درجة تحضرىا الديف بمعنى
فيك مؿ ما يستمد مف قكة غير منظكرة تتصؼ بالقداسة   (2)."عف الديف أك تصكر األفراد كالمجمعات لو

شعكر الجماعات بكجكب كحتى يككف الديف مصدرا لمقانكف يتكقؼ ذلؾ عمى قدرتو في السيطرة كقكة .
 .احترامو

 

إف ىذا األمر يختمؼ بيف المجتمعات ، فإذا ارتضى المجتمع أف يسير كفقا لمقكاعد الدينية جعؿ 
طاعتيا كاجبة عمى كجو ممـز ، ذلؾ االلتزاـ الذم يمكف أف يصبح مف خبللو الديف مصدرا رسميا لمقانكف 

دـ اعتبار الديف مصدرا رسميا لمقانكف ال يعني ابتعاد أما إذا كاف ع. كمثاؿ ذلؾ المجتمعات اإلسبلمية 
فقد تكضع القاعدة عف طريؽ التشريع الذم يعتبر عندئذ مصدرىا :"...القانكف نيائيا عف الديف  

  (3)."الرسمي،كلكف المشرع يستقي مادة القاعدة أم مضمكنيا مف الديف كمف ثـ يككف مصدرا ماديا ليا

 

ف الكضعية مضامينيا مف الديف في المجتمعات الغربية عمى عكس المجتمعات فقد ال تستمد القكاني     
اإلسبلمية التي نجد معظـ قكانينيا كخاصة تمؾ المتعمقة باألحكاؿ الشخصية مستمدة أساسا مف تعاليـ 

يبقى أف الديف مصدرا رسميا لمقانكف تختمؼ درجة اإلعتماد عميو في القاعدة القانكنية . الديف الحنيؼ
 .إختبلؼ المجتمعات حسب

 

إف النقائص التي يعاني منيا التشريع كمصدر لمقانكف ك المتمثمة في أف صدكره عف سمطة :الػػػػػقػضاء/ 4
عامة يجعمو غير مبلئـ لظركؼ المجتمع مف ناحية ،كما يككف جامدا ال يتماشى كتطكر المجتمع مف 

لقد أشار . ىذه الثغرات فكاف القضاء مما يستدعى اإلستعانة بمصدر آخر قادر عمى سد .جية ثانية
لظاىرة نقص التشريع كدكر القضاء في سد ىذا النقص ( السياسة كاألخبلؽ)في كتابو " أرسطك"

عندما يككف التشريع قد عبر بكضكح عف قصده فأنو يترؾ بعد ذلؾ إلشارة القضاة أف يحكمكا كاف :"بقكلو
إنو كنظرا لعدـ كجكد قكانيف :" كقاؿ أيضا (4)."مف سككت ينظمكا الباقي كىك ما يجيز ليـ أف كممكا ما فيو

  (5)."أف يكمؿ ذلؾ(يقصد القاضي )ليذه الحاالت الخاصة فيجب عمى اإلنساف 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .113مرجع سبؽ ذكره ، ص: ػ حبيب إبراىيـ الخميمي 1

 .46مرجع سبؽ ذكره، ص: ػ محمكد أبكريد 2

 .47نفس المرجع، ص :ػ محمكد أبكزيد 3

 .482مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ سمير تناغك 4

 .47مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ محمكد أبكزيد 5
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كفي السنكات األخيرة  بدأ اإلىتماـ يتزايد بالقضاء كالقرارات القضائية كمصدر رسمي لمقانكف بسبب       
أكال مجمكع الييئات التي تتكلى :" كالقضاء ىك.كرة بإستمرار الثغرات الناتجة عف البيئة النامية ك المتط

كأخيرا .ثانيا األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ .الفصؿ في المنازعات أم المحاكـ ،أك السمطة القضائية 
        (1)."يقصد بو أيضا إستقرار محاكـ الدكلة في مجمكعيا عمى إتجاه معيف فيما تقضي بو في مسألة ما 

بلؿ ما جاء يتبف أف نقائص التشريع كباقي المصادر األخرل لمقانكف تمـز القاضي باإلجتياد مف خ    
يجاد حمكؿ ليا ،كفي حالة رفضيا يتعرض  برأيو في المنازعات المعركضة عميو حتى يصؿ إلى حسميا كا 

ف يقكـ بأم التي تمنع القاضي بأ* القاضي إلى الجزاء حسب المادة العاشرة مف القانكف األساسي لمقضاء
عمؿ مف شأنو أف يكقؼ أك يعرقؿ سير العدالة ،كفي حالة ما إذا قاـ بيذا العمؿ فإنو يقع تحت طائمة 

يجكز محاكمة كؿ قاضي أك :"  مف قانكف العقكبات 136التجريـ كالعقاب كما تشير إلى ذلؾ المادة 
بيف األطراؼ بعد أف  مكظؼ إدارم يمتنع بأية حجة كانت عف الفصؿ فيما يجؿ عميو أف يقضي فيو

يككف قد طمب منو ذلؾ ،كيصر عمى إمتناعو بعد التنبيو عميو أك أمره بذلؾ مف رؤسائو ، كيعاقب بغرامة 
دج كبالحرماف مف ممارسة الكظائؼ العمكمية مف خمس سنكات إلى عشريف 3000دج إلى  750مف 
ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى أىمية القضاء كمصدر ( 2)."سنة لمقانكف نظرا لدكره في سد الثغرات كا 

فالقاضي إذا يمارس دكرا مزدكجا يجتيد في كضع القاعد .كالنقائص التي قد يقع فييا التشريع أك العرؼ
القانكنية كيطبقيا عمى الحالة المعركضة عميو،كىنا يظير دكر القضاء في كضع القاعدة القانكنية 

كتتأكد .ي يتميز بيا القضاء عف باقي المصادر األخرل كىذه ىي الميزة الت.كتطبيقيا في ذات الكقت 
مف الميثاؽ  7مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالمادة (**)أىمية القضاء مف خبلؿ المادة الثامنة

كالمعتمد في الجزائر بمقتضى القانكف  1981اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف المصادؽ عميو في نيركبي عاـ 
مف  140المادة)،كما تـ تأكيد ىذا الحؽ بمكجب القاعدة الدستكرية 1987ايرفبر 3المؤرخ في  87/60رقـ

 (.  1996الدستكر

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .47لمرجع، ص : ػ محمكد أبكزيد 1

 .1989ديسمبر  12المؤرخ في  89/21الصادر بالقانكف رقـ */ 
 .40، ص  مرجع سبؽ ذكره: ػ فاضمي إدريس  2

لكؿ شخص الحؽ في أف يمجأ إلى المحاكـ الكطنية إلنصافو مف أعماؿ فيياال اعتداء عمى الحقكؽ األساسية التي يمنحيا لو /" **
 . 239، ص  1948ديسمبر 10مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ، الصادر في  80المادة ." القانكف
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IV  /نظاـ الزكاج كشكؿ مف أشكاؿ القانكف 
 .الخمفية التاريخية لتطكر قانكف األسرة الجزائرم/: 1

 : أثنػاء اإلحتػالؿ /:أ     
لقد عرؼ المجتمع الجزائرم أحداثا كتطكرات انعكست عمى مساره التاريخي التطكرم ،بداية مف         

الفتح اإلسبلمي لشماؿ إفريقيا الذم تميز بانتشار الديف اإلسبلمي في كؿ المنطقة فأصبح ينظـ كيحكـ 
كما .ؽ كغيرىامعامبلت كحياة السكاف كخاصة ما تعمؽ منيا بأحكاليـ الشخصية كالزكاج كالميراث كالطبل

 . كاف ىناؾ ميؿ كبير إلى المذىب المالكي لعدـ كجكد قانكف مكتكب يستندكف إليو في أحكاميـ
كككؿ المجتمعات اإلسبلمية آنذاؾ كاف أفراد المجتمع الجزائرم يحتكمكف إلى أصكؿ كأحكاـ 

مكانياتو مف الذم حاكؿ بكؿ كسائم 1830الشريعة اإلسبلمية إلى أف جاء اإلستعمار الفرنسي عاـ  و كا 
طمس معالـ الشخصية العربية اإلسبلمية الشعب الجزائرم ،المتمسؾ بدينو ،المقدس لمبادئو كالمتتبع 

 . ألحكامو مف خبلؿ التنظيـ القضائي الذم كاف يقكـ بكظيفتو إستنادا لمبادئ الشريعة اإلسبلمية
بإنشاء محاكـ فرنسية  لقد حاكؿ المستعمر الفرنسي القضاء عمى ىذا التنظيـ كمحك معالمو

ميمتيا األساسية تضييؽ مجاالت تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية مف ناحية ،كتطبيؽ النظاـ القانكني الفرنسي 
قامت الغرفة اإلستئنافية لممسائؿ الشرعية في الجزائر العاصمة بالقضاء عمى :" مف ناحية أخرل، حيث

حبلؿ أحكاـ القانكف المدني  ككؿ ىذا مف أجؿ تحكيؿ الجزائر   (1)."الفرنسي محمياأحكاـ الفقو اإلسبلمي كا 
 .                                                                       إلى جزء ال يتجزء مف فرنسا

كجاءت المحاكالت المتكررة كالمتتابعة إللغاء القكانيف اإلسبلمية التي كانت تنظـ أحكاؿ الشعب 
قرار إمبراطكرم ينص بضركرة  إعادة تكييؼ  1854صدر في أكتكبر :" لتاليالجزائرم عمى النحك ا

صدر قانكف فرنسي آخر ييدؼ إلى  1866كفي سنة  (2)."القضاء اإلسبلمي ليتكافؽ مع القانكف الفرنسي
تحطيـ القضاء الشرعي مف خبلؿ ما جاء في ىذا النص الذم يبيف كيؼ يتعامؿ المستعمر الفرنسي مع 

يفرض عمى المسمميف التقاضي لدل قضاة الصمح : " ف خبلؿ سياسة اإلقصاء التدرجالجزائرييف م
نبلحظ ىنا حالة اإلقصاء   (3)."الفرنسييف ،بينما صارت ميمة القضاة الشرعييف تنفيذ ىذه األحكاـ

كتقميص مياـ ك كظائؼ القضاة المسمميف ألجؿ تضييؽ المجاؿ كتحكيؿ التعامؿ في األحكاؿ الشخصية 
 قضاة الفرنسييف خاصة عندما يجد الجزائرييف أنفسيـ أماـ قرارات تقضي بعدـ إلى ال
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عتراؼ بأحكاـ القضاة المسمميف ،ضؼ إلى ذلؾ جممة التعديبلت القانكنية التي أدخمت عمى القانكف اإل
المتعمؽ بالخطبة كسف الزكاج ،مرسكـ  1930قانكف مام:" األسرم الجزائرم كنظاـ العائمة الجزائرية مثؿ

كالمتعمؽ  1944نكفمبر 23كاألمر الصادر في المتعمؽ بالحالة القانكنية لممرأة الجزائرية ،  1931مام 19
كالمتعمقة بأحكاـ المفقكد كالكصاية  1957جكيمية 11بتنظيـ القضاء اإلسبلمي ، كالقكانيف الصادرة في 
 1959سبتمبر  19كالمرسـك الصادر في  1959فبراير4كالحجر ككيفية إثبات الزكاج كاألمر الصادر في 

نحبللو ف  (1)."ي بالجزائرالمتعمؽ بتنظيـ الزكاج كا 

أما في الجنكب الجزائرم فقد كاف الكضع ليس جيدا عمى اإلطبلؽ ،رغـ أنو في الظاىر أكسع نفكذا       
إال أف األسكأ في األمر .في القضاء اإلسبلمي مف مناطؽ الشماؿ لعدـ كجكد قاضي الصمح الفرنسي 

ي الجنكب يعممكف بأكامر كتدخؿ مف مقارنة ىذا الكضع بما ىك مكجكد بالشماؿ أف القضاة المسمميف ف
ضباط المستعمر الفرنسي الذيف يتكاجدكف بإستمرار إلى جانب القاضي بصفة مترجميف أك رؤساء ممفات 

بؿ حتى في إصدار :" ...،كعميو يتـ إجبار القاضي المسمـ عمى التعدم عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
ف لـ يخضع ،تر   (2)."بصكا بو الدكائر كلفقكا لو التيـ فيعزؿ كيساء إليوالحكـ في مصمحة أحد الخصميف كا 

زاد القضاء اإلسبلمي سكء ،بؿ أكثر مف ذلؾ حيث بدء  1944إف صدكر قانكف أك قرار نكفمبر        
لقد أباح لممحاكـ الفرنسية مزاحمة المحاكـ اإلسبلمية في :" يتبلشى بحكـ ما تضمنو ىذا القرار كالتالي

األحكاؿ الشخصية إلى األحكاؿ الشخصية ، حيث خيرت المتقاضيف المسمميف في رفع قضاياىـ المتعمقة ب
أما مسائؿ المعامبلت كالجنايات فيي مف إختصاص المحاكـ الفرنسية .المحاكـ الفرنسية أك اإلسبلمية 

إف الذم نستنتجو مف ىذا القرار ىك اإللغاء الشبو نيائي لمقضاء اإلسبلمي في الجزائر، كمنو  (3)."كحدىا
بح غير قادرة عمى مكاجية المستعمر الفرنسي ضرب المؤسسة الزكاجية كزرع التفكؾ داخميا ،حتى تص

كالدليؿ عمى ذلؾ ىك تمؾ األساليب التي " فرؽ تسد" مع العمـ أف السياسة الفرنسية كانت تعتـ عمى مبدأ.
إتبعتيا لمتفرقة بيف أفراد األسرة الكاحدة  مف خبلؿ ترؾ الخيار لمجزائرييف عند التقاضي في األحكاؿ 

بلمية أك الفرنسية مقابؿ رفع باقي المنازعات مباشرة إلى المحاكـ الفرنسية ، الشخصية بيف المحاكـ اإلس
 .                                                                                  مما يؤكد أف المستعمر الفرنسي عندما إحتؿ الجزائر كاف يحمؿ مشركعا إستراتيجيا مدركسا سمفا
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نما عممت عمى إجبار الجزائرييف بطريقة غير           لـ تتكقؼ فرنسا عند حد اإلختيار بيف المحاكـ ،كا 
مباشرة عمى التكجو إلى المحاكـ الفرنسية بإشتراط عممية اإلستئناؼ التي ال تتـ إال أماـ المحاكـ الفرنسية 

قكة كحسب ،بؿ لجأت إلى أسمكب الترغيب ،ك حتى تحقؽ ىدفيا كامبل لـ تقتصر عمى فرض قكانينيا بال
إلى جانب الترىيب بكاسطة اإلغراءات التي قدمتيا لمجزائرييف بغيت التقاضي أما محاكميا كفي مقدمتيا 

إف الفرد الجزائرم المتجنس :" صدر قانكف ينص عمى 1834التجنيس بالجنسية الفرنسية ففي عاـ 
الحقكؽ ،كلو الحؽ في الثمث اإلستعمارم إف كاف مكظفا  بالجنسية الفرنسية يجعمو مساكيا لمفرنسي في

إف ىذا  (1)."،مقابؿ التنازؿ عف األحكاؿ الشخصية اإلسبلمية ،كالخضكع لمقانكف الفرنسي فيما يتعمؽ بيا
األسمكب ييدؼ إلى تبلشي األسرة الجزائرية كميا إلى جانب تحكيؿ الصراع مف الخارج إلى الداخؿ،أم مف 

مستعمر مظمكـ يدافع عف حقكقو عف طريؽ زرع الصراع بيف أفراد األسرة الكاحدة  مستعمر دخيؿ إلى
كبيف أبناء الفئات اإلجتماعية الكاحدة ،كعميو يستطيع المستعمر الفرنسي أف يدير فقط دكاليب ىذا الصراع 

قبكليا قضية تعدد الزكجات،تزكيج البكر التي اشترطت فرنسا ل:" الداخمي بكاسطة جممة مف القضايا ىي
 .(2)"تمبية بعض المطالب كالتخمي عف األحكاؿ الشخصية اإلسبلمية

كبناء عمى ما سبؽ نستنتج أف المستعمر الفرنسي لـ يذخر جيدا إللغاء القضاء اإلسبلمي           
بشتى الطرؽ الصريحة منيا كالغير مباشرة أساسيا تعقيد اإلجراءات القضائية كالتكثير مف المكائح 

فييا،أيضا عممف إلى التغاضي عف بعض جرائـ القضاة األخبلقية ،إبعاد مراكز القضاة عف  كالببلغات
المتقاضيف كبذلؾ يجد القاضي نفسو أماـ المكائح بدؿ الشريعة اإلسبلمية ،كبيذا تتمكف فرنسا مف جر 

 .القضاء اإلسبلمي إلى القانكف الكضعي
إف ىذه األساليب ك األكامر كالمراسيـ التي اعتمدتيا السمطات الفرنسية في الجزائر إزاء األسرة        

كالتنظيـ القضائي بصفة عامة ،إنما تكحي إلى تمؾ الجيكد الجبارة التي بذلتيا السياسة الفرنسية في 
رل تشير إلى التطكر الكبير تضييؽ مجاؿ التعامؿ بمبادئ الشريعة اإلسبلمية مف ناحية ،كمف ناحية أخ

الذم مس قانكف األسرة الجزائرم بإعتبار األسرة  العمكد الفقرم كالقمب النابض لممجتمع الجزائرم كسر 
ضعاؼ  قكتو كصبلبة تماسكو  أماـ ىذه السياسة اإلستعمارية التدميرية بيدؼ زرع التفكؾ  كالصراع كا 

 .       ريؽ األسرة ركح المقاكمة بيف أفراد المجتمع الجزائرم عف ط
عف طريؽ  1905فقد ظيرت بكادر مشركع إعطاء الصبغة الغربية لقانكف األسرة الجزائرم سنة       

ميمتيا إعداد مشركع تقنيف لقانكف "  Marcel Morandمارسيؿ مكراف "تككيف لجنة قانكنييف بريادة 
 ك اإلستغناء عف الفقياء األسرة الجزائرم ليصبح مكادا ،ككما يبدك فإف ىدؼ ىذا لمشركع ى
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كالقضاء النيائي عمى االلتزاـ بفقو األسرة اإلسبلمي كاستبدالو بقانكف كضعي آخر،إال أف ىذه المجيكدات 
ىذا المشركع قد لقيا مقاكمة شديدة كمعارضة دينية كاجتماعية تمخضت عنيا تمؾ القكانيف كالمراسيـ ك 

السابقة الذكر،كبعبارة أخرل كاجيت السمطات الفرنسية تمؾ المقاكمة كعناد الشعب الجزائرم بتمؾ القكانيف 
كلما أدركت :"...فرنسي لتضييؽ الخناؽ عميو حتى ال يبقى أمامو سكل االستسبلـ كالخضكع لمحكـ ال

تمسؾ الشعب الجزائرم بدينو كتعاليمو ،عدلت إلى التغيير الجزئي ألحكاـ ( الفرنسية)السياسة اإلستعمارية 
الفقو اإلسبلمي عبر دمج نظرياتو في القانكف المدني الفرنسي     كاستبداليا بنظريات أخرل منو،ليصير 

 أف ىذا األمر لـ يؤثر عمى األسرة الجزائرية كظمت تمتثؿ لمفقو إال( 1)"الفقو اإلسبلمي قانكنا كضعيا فرنسيا
القضاء بيف المسمميف في أحكاليـ :" اإلسبلمي رافضة أم صكرة جديدة ليذا الفقو ،ألنيا ترل بأف

ما خضعكا لتمؾ ...الشخصية كالمالية كالجنائية جزء ال يتجزأ مف دينيـ ،ألف الحكـ فييا حكـ مف ا 
  (2)."صفة ككنيـ مسمميفاألحكاـ إال ب

لغاء التقاضي بيف         صفكة القكؿ أف السياسة الفرنسية لـ تذخر جيدا إال بذلتو في محاكلة إزالة كا 
المسمميف في المحاكـ اإلسبلمية ،كضعت برنامجا متسمسؿ الخطكات ،مدركس األىداؼ لمقضاء عمى 

كقكة تماسكو كتصديو لمختمؼ أساليبيا القمعية،حيث األسرة الجزائرية التي أدركت فرنسا أنيا نكاة المجتمع 
 .   ظؿ الجزائريكف يتزكجكف حسب مبادئ الشريعة اإلسبلمية

      
بقيت تعمؿ بالقانكف الفرنسي  1962إف الجزائر  بعد نيميا اإلستقبلؿ عاـ: بػعػد اإلسػتقػالؿ/ ب      

المتعمؽ 1963جكاف 29بتاريخ 224/63كف رقـلؤلسرة الجزائرية لسد الفراغ القانكني إلى غاية صدكر قان
ثبات العبلقة الزكجية  ىذا القانكف الذم كاف بداية االنطبلؽ لممراسيـ المنظمة لؤلسرة .بتنظيـ الزكاج كا 

 1984الجزائرية حيث امتدت ىذه الفترة مف تاريخ صدكر ىذا القانكف إلى غاية صدكر قانكف األسرة عاـ 
القانكنية كالتنظيمية ،مثؿ محاكلة ممئ الفراغ القانكني كالتخمص تدريجيا مف  الذم حمؿ العديد مف التدابير

الصادر بتاريخ  72ػ  69كاألمر  1966جكاف  23الصادر في  195ػ  66فجاء األمر .القانكف الفرنسي
الذم تضمف كيفية إثبات الزكاج  1971الصادر بسبتمبر  65ػ  71،ككذلؾ األمر رقـ  1969سبتمبر  16

:" يي ىذه السمسمة القانكنية بصدكر قانكف يمغي التعامؿ بالقانكف الفرنسي كما يشير النص التالي، لتنت
  (3)."1975جكيمية  1أمرا بإلغاء القكانيف الفرنسية الداخمية ابتداء مف  1973جكيمية  5صدر في 
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 1975سبتمبر 26بتاريخ  58/75القانكني رقـ  بعد إلغاء العمؿ بالقانكف الفرنسي صدر األمر
. متضمنا القانكف المدني حيث جاء فيو أف الشريعة اإلسبلمية ىي األساس لمقانكف الكضعي الجزائرم 

ىك مبادئ الشريعة ( قانكف األسرة)ىذا ما يدؿ عمى أف المصدر األصمي لقانكف األحكاؿ الشخصية
ند ىذا الحد ، بؿ استمر في إصدار األكامر كالتفكير مميا في اإلسبلمية ،كلـ يتكقؼ المشرع الجزائرم ع

الذم تمخض عنو إصدار أكؿ  1981ضركرة إصدار قانكنا خاصا باألسرة تمثؿ في مشركع سبتمبر 
 " .قانكف األسرة الجزائرم:"تحت عنكاف 1984بتاريخ  11ػ  84قانكف مكتكب لؤلسرة الجزائرية  تحت رقـ 

أف المجيكدات الكبيرة التي بذليا المشرع الجزائرم في مجاؿ شؤكف األسرة  ،قد  نستنتج مما سبؽ         
أثمرت بإصدار قانكف ينظـ كيحمي ىذه المؤسسة اإلجتماعية ذات الطابع الخصكصي، ككنيا النكة 

الكحدة الطبيعية : "كىي.كالخمية األساسية في بناء صرح المجتمع كما جاء في المادة األكلى مف الدستكر 
ك ىذه األىمية العالمية  الممنكحة لؤلسرة  (1)."ألساسية لممجتمع كليا حؽ التمتع بحماية المجتمع كالدكلةا

تكضح دكافع المشرع الجزائرم الرامية إلى الحفاظ عمى قداستيا كىيبتيا ،كلتحقيؽ ىذه الغاية جعؿ 
يا في غير ذلؾ كما تمت مصدرىا األكؿ الشريعة اإلسبلمية في حيف تبقى ىذه األخيرة مصدرا إحتياط

 .  اإلشارة إلى ذلؾ في المادة األكلى مف القانكف المدني الجزائرم 
بعد أف أصبح لؤلسرة قانكنا ينظـ كيضبط عبلقات أفرادىا كيحدد كاجبات كحقكؽ كؿ طرؼ       
كألف األسرة جزء ال يتجزء مف البناء اإلجتماعي ،بؿ أكثر األجزاء أىمية كفاعمية داخؿ ىذا البناء .فييا

جكد قانكف يساعدىا عمى بإعتبارىا شرطا ضركريا لبقاء البناء كاستمراره عبر مختمؼ األزمنة ،تحتاج إلى ك 
تأديت ىذه الكظيفة خاصة إذا عممنا بأف األسرة تكجد بعالـ متغير يتأثر الظركؼ كاألكضاع الداخمية 

كلكي تستطيع مسايرة التطكر كالتغير استكجب أف يككف قانكنيا يتماشى كتمؾ التطكرات ،مما .  كالخارجية
ت قانكف األسرة الجزائرم منذ صدكره منيا أنو بات ال قد يفسر لنا اإلنتقادات كدعاكم التغيير التي صاحب

يتناسب مع ركح العصر خاصة تمؾ المادة المتعمقة بمكضكع تعدد الزكجات كغيرىا مف المكضكعات التي 
مادة مف  29إدخاؿ تعديبلت عمى :" حكؿ 1988كانت محؿ نقاش كجداؿ كبير ،حيث تـ إقتراح عاـ 

الثامنة ، حيث ربط خيار التعدد  برخصة مف القاضي ،كما كقع في قانكف األسرة بما في ذلؾ المادة  
قامة التكازف  2003خريؼ  تجاىات مختمفة إلزالة الشكائب كا  تشكيؿ لجنة إصبلح مككنة مف تخصصات كا 

  (2)."الضركرم دكف الخركج عف مبادئ الشريعة اإلسبلمية
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إف المطالبة بالتعديؿ سبقتيا أحداث عاشيا المجتمع الجزائرم ، كاف ليا كقعيا عمى مشركع تعديؿ        
صة الركف األكؿ أم كجكد المتعمقة بشركط كأركاف الزكاج كخا 11قانكف األسرة الجزائرم ،مف بينيا المادة 

الكلي كركف أساسي لصحة عقد الزكاج ،ككما الحظنا آنذاؾ أنو مف أكثر المكضكعات التي أخذت حيزا 
كبيرا مف النقاش بيف مختمؼ فئات المجتمع ، مف خبلؿ تضارب اآلراء كاختبلؼ كجيات النظر كاألفكار 

كيرل بضركرة إبقاء الكلي كشرط أساسي   إنقسـ عمى إثرىا المجتمع الجزائرم إلى قسميف ،قسـ معارض
في عقد الزكاج إستنادا إلى المذىب المالكي كالشافعي كالحنبمي بحكـ أف المصدر األكؿ لمقانكف ىك تعاليـ 

أما القسـ الثاني فيرل ال . الشريعة اإلسبلمية ،كبالتالي فيذه الفئة مع إبقاء الكلي كضد مشركع التعديؿ
قد الزكاج بناء عمى أف المرأة لـ تعد عنصرا قاصرا في المجتمع يحتاج إلى ضركرة  لكجكد الكلي في ع

مف يتكلى أمكره ،خاصة بعد تمؾ النجاحات التي حققتيا المرأة في شتى المياديف ،فقد أصبحت طبيبة، 
متسائميف كيؼ ليا أف تبـر العقكد كالمعاىدات الدكلية .مديرة، كزيرة ،بؿ ترشحت لرئاسة الجميكرية 

دىا دكف الحاجة لكلي أك ككيؿ في حيف تعجز أك تحتاج إلى مف يرافقيا أك مف ينكب عنيا في إبراـ بمفر 
 .     عقد زكاجيا؟ كعميو فيذه الفئة ضد كجكد الكلي كمع تعديؿ القانكف 

كبيف ىاتيف الفئتيف كجد قانكف األسرة الجزائرم نفسو يتأرجح بيف مد كجزر تياريف أساسييف            
ىما ينشد التعديؿ في ضكء الرؤية اإلسبلمية كاآلخر ينشدىا في ضكء الحداثة الغربية باإلضافة إلى ،أحد

تمؾ التيـ التي كجيت مف قبؿ الجمعيات النسائية اإلسبلمية إزاء الجمعيات النسائية الحداثية، فقد إتيمت 
ككأنو إمتداد لممشركع )سبلمي األكلى الحداثيات بمحاكلة تغريب األسرة الجزائرية عف تعاليـ الديف اإل

زكاج الرجؿ بإمرأة :طالما أف ىناؾ مطالب بتعديبلت جذرية لقانكف األسرة الجزائرم منيا( اإلستعمارم
كاحدة فقط مما يعني إلغاء المادة الثامنة  ،زائد المطالبة بتساكم شيادة المرأة مع شيادة الرجؿ ،تساكم 

ي حيف تتيـ الجمعيات النسائية الحداثية الجمعيات اإلسبلمية ف.نصيب الرجؿ بالميراث مع نصيب المرأة 
  (1)."بالذككرية كالرجعية كالظبلمية:" 
 

لقد بمغت اإلتيامات ذركتيا بيف األطراؼ السياسية كالمجتمع المدني،مما أدل بالمجتمع إلى         
سابقا،كإلنياء ىذا النزاع كالصراع  االنقساـ  كتبادؿ التيـ كتقديـ مختمؼ التبريرات التي تمت اإلشارة إلييا

بيف أطراؼ المجتمع الجزائرم كبناء عمى القانكف المعمكؿ بو في الجزائر تدخؿ رئيس الجميكرية بصفتو 
 القانكنية أم القاضي األكؿ في الببلد ،إلى جانب أنو في حالة احتداـ النزاع بيف 
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 .150نفس المرجع ، ص : ػ عبد الكريـ فرحات  1
 



252 

 

األطراؼ في الشؤكف العامة ذات الصمة بالسيادة الكطنية يتدخؿ رئيس الجميكرية إلنياء إم نكع مف 
النزاع ،كتمثؿ ىذا التدخؿ في المصادقة عمى إصدار قانكف أسرة جديد معدؿ كمتمـ لقانكف األسرة 

إف رئيس الجميكرية ،بياء عمى الدستكر :" ئ الشريعة اإلسبلمية مراعيا في ذلؾ مباد 1984الجزائرم 
 15منو ،كبناء عمى ما أقره المجمس الشعبي الكطني ،يصدر األمر رقـ  154ك 2ػ 151السيما المادتيف 

   (1)."،كىذا األمر ىك قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ  2005فبراير  27المؤرخ في  02ػ
 

أف ىذا القانكف قد تطكر خبلؿ مراحؿ : قد أصبح لؤلسرة الجزائرية قانكنا ،ثانيا : تنتج أكالإذا نس          
العيد اإلستعمارم كأثناء اإلستقبلؿ كما بعده ،ذلؾ ألف ميزة القانكف األساسية ىي : تاريخية بارزة أىميا 

رسا. المركنة لمكاكبة التطكر كالتقدـ كمكاجية التغير  ء مقكمات الدكلة الحديثة فقد أما بعد اإلستقبلؿ كا 
كانت ىناؾ محاكالت تطكرية إنطبلقا مف القضاء نيائيا عمى التبعية اإلستعمارية متبكعة بشكؿ مقنف في 
ثبات عممية الزكاج في المجتمع الجزائرم فكاف قانكف عاـ  صكرة مكاد مكضحة كشارحة لكيفية إجراء كا 

أيف برزت متغيرات كظيرت عمى  2003إلى غاية  الذم ظؿ يعمؿ عمى أسسو المجتمع الجزائرم 1984
 .الساحة اإلجتماعية دفعت إلى تعديؿ ىذا القانكف 

 
كفي األخير نتساءؿ عف دكاعي التعديؿ؟ كما ىي ىذه المتغيرات التي عجمت بالتعديؿ ؟كىؿ كاف       

مف الضركرم تعديؿ قانكف األسرة؟ ككيؼ ساىمت ىذه المتغيرات في التعديؿ؟ كقبؿ اإلجابة عمى كؿ ىذه 
معرفة مف أيف يستمد ىذا األسئمة رأينا أنو مف الضركرم التحدث أكال عف مصادر قانكف األسرة الجزائرم ل

القانكف أحكامو ؟كىؿ يكتفي بمصدر كاحد أـ أف ىناؾ مصادر أخرل مساعدة ؟ كبعد التعرؼ عمى 
مصادر قانكف األسرة الجزائرم سنقكـ برصد أىـ المتغيرات كالتحكالت التي عاشيا كيعيشيا المجتمع 

ىي طبيعة البيئة اإلجتماعية لممجتمع  الجزائرم بكؿ مؤسساتو بما في ذلؾ مؤسسة الزكاج كاألسرة ،أم ما
 الجزائرم التي نمت فييا دكافع تعديؿ ىذا القانكف؟
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 :قػانػكف األسػرة الػجزائػرممصػػػادر / 2
 :مبػادئ الػشريػعة اإلسػالمػية: أكال

كفي (  1)"الطريقة المستقيمة:"عند العرب تستعمؿ بمعنييف أحدىما يعني "شريعة"أف كممة       
ثـ جعمناؾ عمى شريعة مف األمر فاتبعيا ك ال تتبع أىكاء الذيف ال :"ىذا المعنى قكؿ ا عزكجؿ 

مكرد الماء الجارم الذم يقصد لمشرب كمنو قكؿ العرب شرعت اإلبؿ :" المعنى الثاني فيكأما "* يعممكف
إذا كردت شريعة الماء لتشرب ،كيشبييا ىنا بمكرد الماء لما ليا حياة النفكس كالعقكؿ كما في الماء حياة 

 (  2)"األجساـ
التي جاء بيا نبي مف ما شرعو ا تعالى لعباده  مف األحكاـ :" أما إصطبلحا فيقصد بيا  

كتحتكم الشريعة اإلسبلمية عمى مضاميف كتعاليـ تتمحكر (  3)"األنبياء سكاء تعمؽ منيا باإلعتقاد أك العمؿ
حكؿ قكاعد عامة كأخرل تفصيمية تحكـ كتنظـ سمكؾ الفرد عمى نحك شامؿ،إذ تمتد أحكاميا مف األسرة 

البر كالبحر كمست المسائؿ الشخصية كالمالية  كما شممت تصرفات الفرد في.إلى شؤكف الدكلة كالحكـ
نما امتدت لتشمؿ  ،كلـ تقتصر أحكاميا عمى تنظيـ أمكر ذات صمة بالعقيدة كاألخبلؽ كالعبادة فحسب  كا 

كالشريعة اإلسبلمية لـ تكف مقيدة كال .مجاؿ المعامبلت كتنظيـ الديكف كالرىكف كباقي أنكاع التصرفات
فييا لمفرد التصرؼ حسب مصمحتو بما ال يتعارض كاإلطار العاـ ليا، كال محددة ،بؿ ىناؾ أمكرا تركت 
نما اليدؼ منيا تكفير .64سكرة مريـ ،اآلية "كما كاف ربؾ نسيا:" قاؿ ا تعالى.يعني ىذا تقصيرا أك نسيانا  كا 

 .الحصانة ضد الجمكد القانكني كاإلجتماعي
ر مف المسائؿ في مجاؿ المعامبلت إلى إف الشريعة اإلسبلمية كبف ليا الفضؿ في إرساء كثي

فنظرية التعسؼ في إستعماؿ الحؽ كضعتيا الشريعة كلـ يعرفيا القانكف الركماني :" جانب مجاالت أخرل
أما مبادئ الشريعة اإلسبلمية فيقصد بيا حسب ما  ( 4)"كلـ يكتشفيا الفقياء إال أكاخر القرف التاسع عشر

مجمكع ما فييا مف حمكؿ بصرؼ النظر عف إختبلؼ :" كىي" عمي عمي سميماف"أشار إليو الدكتكر
المذاىب الفقيية، فينبغي عمى القاضي أف يرجع إلى مبادئ الشريعة اإلسبلمية كيبحث عف الحؿ في أم 

كىذا العريؼ يجد قبكال  (5)."مذىب مف مذاىبيا دكف أف يقتصر عمى مذىب مالؾ المعمكؿ بو في الجزائر
 نسى ما جاء في المادة األكلى مف القانكف المدني الجزائرملدل الباحثيف ،دكف أف ن
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مف قانكف *222الذم يشير صراحة إلى ضركرة الرجكع إلى مبادئ الشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ المادة  
لتنظيـ مسألة مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية كالمثاؿ عمى األسرة الجزائرم كذلؾ في حالة عدـ كجكد نص 

المتعمقة بتعدد الزكجات التي يشير فييا القانكف إلى الرجكع إلى  **ذلؾ نجده مجسد في المادة الثامنة
،كىذا يؤكد لنا بأف مكضكعات قانكف  2005أك المعدؿ  1984أحكاـ الشريعة اإلسبلمية سكاء في القانكف 

أيضا مسألة الزكاج أحكامو .ا مف مبادئ الديف اإلسبلمي كمنو فيك مصدرا رسميا األسرة مستمدة أساس
 . كأركانو التي يختؿ إذا غاب أك لـ يتكفر ركف منو كىي ذاتيا المنصكص عمييا في الشريعة اإلسبلمية

 
إف مكضكعات قانكف األسرة الجزائرم ككيفية تعامؿ كتنظيـ المشرع ليا ىي التي جعمت مف 

كمدل .إلسبلمية مصدرا رسميا لو مع مراعاة عادات كتقاليد كخصكصية كطبيعة ىذا المجتمعالشريعة ا
تمسكو بدينو خاصة فيما يتعمؽ بشؤكف األحكاؿ الشخصية كىذا ما تبيناه مف خبلؿ السرد التاريخي لتطكر 

شؤكف األحكاؿ ىذا القانكف ،كالمبلحظة المسجمة عمى قانكف األسرة كمدل تمسكو بدينو خاصة فيما يتعمؽ ب
الشخصية كىذا ما تبيناه مف خبلؿ السرد التاريخي لتطكر ىذا القانكف ،كالمبلحظة المسجمة عمى قانكف 
األسرة كمدل تمسكو بدينو خاصة فيما يتعمؽ بشؤكف األحكاؿ الشخصية كىذا ما تبيناه مف خبلؿ السرد 

سرة ىي عدـ التقيد بمذىب كاحد رغـ التاريخي لتطكر ىذا القانكف ،كالمبلحظة المسجمة عمى قانكف األ
إعتمد قانكف األسرة عمى الفقو المقارف دكف التقيد بمذىب :" اإلعتماد الكبير عمى المذىب المالكي

السابقة الذكر،أيضا يعتبر قانكف األسرة فرعا  222كذات اإلشارة  منصكص عمييا في المادة (  1)."معيف
نة كالمبلئمة كاإلنسجاـ ،يعكس األعرؼ كالعادات كالعكاطؼ مف فركع القانكف الخاص الذم يتسـ بالمرك 

 .كاألخبلؽ كالمشاعر الدينية،األمر الذم يجعمو يتميز عف باقي فركع القانكف األخرل
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 :الػعرؼ كػمػصدر لقػانكف األسرة الجزائرم: ثػانػيا
الشيء المعركؼ أك المألكؼ أك المستحسف لدل :" في المغة العربية يقصد بيا  "عرؼ"إف كممة       

صطبلحا فيك(  1)."الناس،كما يقصد بو الخير كالرفؽ كاإلحساف عادة جميكر قـك في القكؿ أك الفعؿ :" كا 
في المبحث األكؿ أنو  ككما سبقت اإلشارة إلى العرؼ (2)."أك ما تعكد الناس ،ك استقامت عميو أمكرىـ

كاف يعتبر المصدر األساسي في العصكر القديمة ،كال يزاؿ يعتمد عميو في التشريعات الحديثة رغـ تراجع 
كأكثر ما بدا تأثيره كاضحا في السنة :"... أىميتو ،كالتشريع اإلسبلمي قد أعتمد العرؼ منذ ظيكره 

عنيا،ما لـ ينزؿ الكحي بإقرارىا (صمى ا عميو كسمـ)التقريرية ،أم في العادات العربية التي سكت النبي 
يتضح مف خبلؿ ىذا القكؿ أف العبلقة كطيدة بيف العرؼ ك قانكف األسرة مف (  3)."أك تعديميا أك إبطاليا

،مف خبلؿ اعتماد الكمي لقانكف األسرة الجزائرم  جية كقانكف األسرة كالشريعة اإلسبلمية مف ناحية أخرل
ريعة اإلسبلمية التي تراعي في ذاتيا ما تعارؼ الناس عميو في حياتيـ قبؿ مجيء عمى مبادئ الش

 . اإلسبلـ ما داـ ذلؾ ال يتعارض كأحكاميا 

 
لعؿ ىذا الكبلـ يبف مدل أىمية العرؼ كمصر ثاني لقانكف األسرة الجزائرم ،كتعكد ىذه              

ية معينة يراعي طبيعة كخصكصية األسرة  كالمجتمع األىمية إلى أف المشرع الجزائرم حيف سف مادة قانكن
الذم سكؼ تطبؽ فيو المادة القانكنية ، مف خبلؿ المحافظة عمى القيـ كالعادات كالتقاليد التي ألفتيا 

الجماعة اإلجتماعية  داخؿ المجتمع  كتمؾ المتعمقة بشؤكف األسرة كالزكاج ،كىذا ما يجعؿ إحتراـ العرؼ 
قانكف ،كخير مثاؿ عمى أف لمعرؼ مكانة مميزة كىامة في بناء األسرة الجزائرية ىك ال يقؿ عف إحتراـ ال

لتفاؼ تمؾ األسر حكؿ الفقو اإلسبلمي كالمحاكـ الشرعية في ترتيب كتنظيـ عممية الزكاج بيف  اإلصرار كا 
قة الذكر أم الجزائرييف رغـ كجكد القانكف الفرنسي كمحاكالتو لفرض ىذا القانكف عمييـ بشتى الطرؽ الساب

 قكبؿ بمقاكمة عنيفة كقكية مف قبؿ األسر الجزائرية ػ أثناء فترة اإلحتبلؿ الفرنسي ػ 

كبناء عميو نستطيع القكؿ بأف دكر العرؼ في صياغة القاعدة القانكنية ال يقؿ أىمية عف  
األحكاـ الشرعية مف خبلؿ الكظيفة التي يؤدييا لمقانكف ،فيك يساعد عمى تحديد معالـ كمميزات المجتمع 

كخاصة مكضكع  الذم سكؼ يمتـز بالمادة القانكنية ،فحيف أعمف عف مشركع تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم
 الكلي أم إحتماؿ إلغاء ركف الكلي مف أركاف الزكاج ،تبيف بكضكح طبيعة المجتمع 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .181،ص  2000أصكؿ الفقو ، دار الجامعة ، دكف ذكر بمد النشر ، سنة : ػ أحمد محمكد الشافعي 1

 .288أصكؿ الفقو اإلسبلمي، مرجع سبؽ ذكره، ص مختصر عمـ : ػ محمد محده  2
، 1993، الشركة العالمية لمكتاب،دكف ذكر بمد النشر  سنة 1تاريخ التشريع كالقكاعد القانكنية الشرعية، الطبعة: ػ مصطفى الرفاعي  3

 .327ص 
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 كرالجزائرم الرافض ألم نكع مف أنكاع المساس بما يعتبره مقدسا كالزكاج الذم ال يصح دكف حض
. الكلي، مما يجعؿ مكضكع الزكاج مف أكثر المكضكعات حساسية سكاء بالنسبة لممشرع أك بالنسبة لؤلسر

 كلكف السؤاؿ الذم يجب أف يطرح ىنا متى يمجأ المشرع إلى العرؼ كيعتبره مصدرا يمكف األخذ بو؟ 
مكر ذات صمة يجكز األخذ بالعرؼ كمصدر لتشريع قكانيف كمكاد قانكف األسرة مع مراعاة عدة أ

بالشركط الكاجب تكفرىا في العرؼ نفسو ،لذا نجد أف العرؼ المعتمد كالمتبع ىك العرؼ الصحيح الذم ال 
يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،ألف ىناؾ الكثير مف األعراؼ التي تعكد األفراد عمييا كلكنيا 

كشركط العرؼ الصحيح . غير معتمدة محرمة شرعا أك مخالفة لؤلحكاـ الشرعية ،كعميو تعتبر أعرافا 
ػ حتى يعتمد عمى العرؼ يجب أف يمتاز باإلستمرارية كاإلستقرار . ػ أف ال يتعارض مع نص شرعي:"ىي

بيف األفراد،مما يخمؽ بداخميـ شعكر بالراحة ،كيكفي ذلؾ أف يككف في مجتمع معيف أك عند جماعة 
مكؾ المراد تحكيـ العرؼ فيو كليس العكس بمعنى ػ يجب أف يككف العرؼ مكجكدا كقت حدكث الس. معينة

 .أف العرؼ أسبؽ عمى السمكؾ أك التصرؼ
: مثاؿ ذلؾ أف يككف العرؼ كالتالي. ػ أف ال يعارض العرؼ بتصريح مف المعنييف كيخالفو        

 يقضي بأف المير نصفو مؤجؿ كالنصؼ الثاني معجؿ ،فإف إشترطت الزكجة أك كلييا تعجيؿ المير كمو"
ف لـ تنتقؿ الزكجة إلى بيت الزكجية عمى أساس أنو لـ يكؼ ليا بميرىا ،ال تعد ناشزا  ذلؾ اف الشرط .كا 

 (1)..."قد أكقؼ العرؼ حيث في ىذه الحالة ال يعتد بالعرؼ ألف اإلرادة كاضحة

يعد العرؼ الصحيح أصبل مف أصكؿ الفقو ،يجب اإلعتماد عميو كمراعاتو أثناء التشريع قاؿ ا 
كما رآه :"كقكلو صمى ا عميو كسمـ  78سكرة الحج ، اآلية " ...كما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج:"... عالىت

 كنظرا ألىمية نظاـ الزكاج لدل األسرة الجزائرية لذا". المسممكف حسنا فيك عند ا حسف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .*كأخيرا العرؼ الخاص +، العرؼ العاـ*+، العرؼ العممي**،العرؼ القكلي*العرؼ الفاسد: ياكالعرؼ أقساـ متباينة من
كىك الذم يخالؼ دليبل شرعيا ،كإبطاؿ كاجب ،أك حؿ حراـ مثاؿ ذلؾ ما تعارؼ الناس عميو بعدـ تكريث المرأة،كىك :العرؼ الفاسد

 .يتنافى مع الشريعة اإلسبلمية
كىك ما يتعارؼ بالنسبة لدالالت األلفاظ كتعارفيـ عمى إطبلؽ لفظ الزكج عمى الذكر كاألنثى،كىك أمر صحيح في المغة :العرؼ القكلي

ستعمميا الفقياء لمتفرؽ بيف الذكر كاألنثى  .  العربية ،أما لفظ الزكجة بإضافة تاء التأنيث فميس صحيحا لغكيا ، كا 
ؿ معيف مثؿ اعتياد الناس عمى إقامة حفؿ الزكاج يـك الخميس كالجمعة ػ سابقا ػ كذلؾ كىك ما يعتاد عميو الناس بعم:العرؼ العممي

 تاريخ التشريع كالقكاعد القانكنية الشرعية:مصطفى الرفاعي : المرجع . لتناسبو مع عطمتيـ األسبكعية عف العمؿ بغرض حضكر الحفؿ
 .291، مرجع سبؽ ذكره ،ص

الناس ،كصار منتشرا بينيـ نمثؿ تعارؼ الناس عمى أف ال تزؼ المرأة إلى زكجيا إال بعد أف  كىك ما تعارؼ عميو جميع: العرؼ العاـ
 .129،  128مجمة الشياب ، مرجع سبؽ ذكره ، ص :  باقي األقساـ أنظر. تستكفي معجؿ صداقيا

 . عمى عدـ الدراسة مساء يـك االثنيفكىك الذم يخص فئة معينة أك بمدا معينا مثؿ تعكد الطمبة كاألساتذة في الثانكيات :العرؼ الخاص

 .291ػ محمد محده؛ مرجع سبؽ ذكره، ص  1
نجدىا تراعي أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كتأخذ باألعراؼ الصحيحة كتشدد عمييا خاصة في عممية تنظيـ 

الزكاج ،كمف األمثمة التي تبيف حرص المشرع الجزائرم عمى ضركرة مراعاة العرؼ في تنظيـ مسألة 
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ج  كقضية المير في حاؿ حدكث نزاع بيف الزكج كالزكجة حكؿ تسميـ المير مف عدمو ك أدعى الزكا
القكؿ لمزكجة قبؿ الدخكؿ ،أما :" الزكج بأنو سمـ ليا المير كأنكرت ىي ذلؾ فالقكؿ اإلماـ مالؾ كما يمي

اة حاؿ البمد كالعرؼ كقد خالفو بعض أصحابو كقالكا البد مف مراع(   1)".بعد الدخكؿ فإف القكؿ قكؿ الزكج
السائد فييا ،كىذا معناه أنو تكجد بعض المسائؿ التي يمكف حميا كالفصؿ فييا مف خبلؿ العرؼ السائد 
في المجتمع ،كما نفيـ مف ىذه المعارضة أف العرؼ السائد ىناؾ يقضي بأف يدفع الزكج مير زكجتو 

 .فالقكؿ قكؿ الزكج كامبل قبؿ الدخكؿ بيا كالقكؿ قكليا قبؿ الدخكؿ ،أما بعده 
 

كفي المجتمع الجزائرم يجرم العرؼ عمى دفع المير ممـز بو الزكج قبؿ الدخكؿ لزكجتو ،كعؿ 
مف قانكف األسرة الجزائرم تبيف اعتمادىا عمى ما تعارؼ األفراد عميو  17أساس ىذا العرؼ نجد المادة 

كجيف أك كرثتيما ،كليس ألحدىما في حالة النزاع في الصداؽ بيف الز :" في المجتمع ، حيث تنص عمى
ذا كاف بعد البناء فالقكؿ لمزكج أك كرثتو  .بينة ،ككاف قبؿ الدخكؿ ،فالقكؿ لمزكجة أك كرثتيا مع اليميف كا 

كذلؾ في حالة النزاع حكؿ متاع البيت كلـ تكجد بينة لدل أم منيما فإننا نرجع في ذلؾ (  2)."مع اليميف
يصمح لمرجؿ فقط عرفا كاف لو كما كاف يصمح لممرأة فقط عرفا  إلى العرؼ ،الذم يرل بأف ما كاف

كقد استندت في ذلؾ المادة . كالحمي فيك ليا ،كما كاف يستعمؿ ليما فمرد ذلؾ لمبينة فإف أعكزت اليميف 
73
مف قانكف األسرة عمى العرؼ كأساس ليا،إلى جانب ذلؾ نجد أيضا مف بيف المكضكعات التي كاف  *

 . مف قانكف األسرة الجزائرم 78ضكع النفقة كمشتمبلتيا في حالة النزاع كما تبينو المادةأساسيا العرؼ مك 

صفكة القكؿ أف األسرة الجزائرية ىي الخمية األساسية في كياف المجتمع فصبلحيا مف صبلحو       
عمى  كتماسكيا ىك تعبير عف تماسؾ كترابط المجتمع ،لذا حرص المشرع الجزائرم التكفؿ بيا كالسير

 حمايتيا في ضكء القانكف كالدستكر ،كىذا ما يبدك مف خبلؿ تميز قانكنيا عف أغمبية القكانيف العربية 

 العتمادىا عمى أحكاـ الفقو اإلسبلمي كجعمو مصدرا أساسيا لمضمكف القاعدة القانكنية ،مع مراعاة 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .130مرجع سبؽ ذكره، ص : بكطرفاسػ محمد 1
 .07قانكف األسرة ، مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ كزارة العدؿ  2

إرا ٔلغ انُساع تٍٍ انسٔخٍٍ أٔ ٔرثرًٓا فً يراع انثٍد ٔنٍس ألحذًْا تٍُح فانمٕل نهسٔخح أٔ ٔرثرٓا يغ انًٍٍٍ :" 73ذُض انًادج*/ 

َفس :ٔزارج انؼذل 6" ٍ فً انًؼراد نهرخال ، ٔانًشرركاخ تًٍُٓا ٌمسًآَا يغ انًٍٍٍٔانمٕل نهسٔج أٔ ٔرثرّ يغ ان6ًٍٍفً انًؼراد نهُساء

 176انًرخغ  ، ص 
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خصكصية التركيبة االجتماعية كالتاريخية لممجتمع الجزائرم كىكيتو الثقافية ك إنتماءه العربي الذم يتجمى  
ت األخيرة إال دليؿ عمى مدل إىتماـ في تبيف العرؼ السائد كالصالح منو لؤلسرة الجزائرية ،كما التعديبل

كحرص المشرع الجزائرم عمى حماية ىذه المؤسسة الزكاجية مف كؿ التغيرات كالتطكرات التي قد تيز 
 .أركانيا كتيدد بنائيا ،مما يؤدم إلى إىتزاز أركاف المجتمع بأسره
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V /الجزائرم المػعدؿ الطػبيػعة اإلجتػماعػية لقػانػكف األسػرة 
لقد أصبح لؤلسرة الجزائرية  : دكاعػي تعػديؿ قانػكف األسػرة الػجزائػرم المعدؿ كالمتمـ/1 

قانكنا ينظـ كيضبط عبلقات أفرادىا ،يحدد كاجبات كحقكؽ كؿ طرؼ فييا،كألف األسرة جزء ال يتجزء مف 
البناء الكمي ،بؿ تعد الجزء األكثر أىمية كفاعمية داخؿ البناء اإلجتماعي ، نظرا لككنيا شرطا ىاما لبقاء 

ستمرار ىذا البناء مف خبلؿ كظائفيا ا ستقرار كياف كا  ألساسية كالتي تجسدىا كظيفة الحفاظ كاإلستمرار كا 
 .البناء اإلجتماعي عبر العصكر كاألزمنة

إف كجكد القانكف ال يكفي لؤلسرة حتى تتمكف مف تأديت كظائفيا  ،خاصة كأنيا تكجد في بناء  
كالتغيرات كجب أف  متغير متأثر بالظركؼ كالعكامؿ الخارجية ،كحتى يمكف لؤلسرة مف مكاكبة التحكالت

يككف ليا فانكف يتماشى كتمؾ التحكالت ،ىذا األمر جعؿ مف قانكف األسرة الجزائرم منذ صدكره يكاجو 
العديد مف اإلنتقادات كدعاكم تطالب بضركرة تغييره ،ألنو بات ال يتناسب ك ركح العصر ،إذ تـ إقتراح 

مادة مف  29إدخاؿ تعديبلت عمى :" لتغيير عدد المكاد كنكع المكاضيع البلزمة التعديؿ كا 1998عاـ 
كما كقع في  حيث ربط خيار التعدد برخصة مف القاضي ، قانكف األسرة بما في ذلؾ المادة الثامنة ،

قامة التكازف  2003خريؼ  تجاىات مختمفة إلزالة الشكائب كا  تشكيؿ لجنة إصبلح مككنة مف تخصصات كا 
  (1)."سبلميةالضركرم دكف الخركج عف مبادئ الشريعة اإل

 

أيف خرجت النساء المثقفات  1981المطالبة بالتعديؿ كانت قد سبقتيا أحداث ىامة تعكد إلى عمـ 
ثقافة غربية إلى الشكارع في مسيرات إحتجاجية  عمى مصادقة البرلماف عمى قانكف األسرة الجزائرم ، 

كقد عرفت ىذه المسيرة بإسـ .حافظ الذم يركف فيو أنو منح سمطة أكبر لآلباء كاألزكاج ،كيصفنو بأنو م
لقد تغير كتعدؿ القانكف ثبلث مرات عمى األقؿ خبلؿ عشريف  سنة قبؿ أف يصادؽ ( :" مسيرة المميكف)

كمع نيايات القرف الماضي عرؼ المجتمع الجزائرم برمتو تغيرات عميقة عمى   ( 2)"1984عميو في عاـ 
التعددية )ـ الحزب األكحد إلى حكـ األغمبية المنتخبة كافة األصعدة أىميا التحكؿ الديمقراطي مف حك

( الرأسمالي) كمف النظاـ اإلقتصادم ذك التكجو اإلشتراكي إلى النظاـ اإلقتصادم الحر( الحزبية/السياسية
،ضؼ إلى ذلؾ باقي األنساؽ االجتماعية األخرل ذات الصمة المباشرة كغير المباشرة التي مستيا تمؾ 

إلصبلحات التي عرفتيا المنظكمة التربكية حتى تتماشى مع النظاميف الجديديف السياسي التغيرات كبرامج ا
 .ك اإلقتصادم

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .148مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ عبد الكريـ فرحات  1

 . 2004بتاريخ " أماف"ػ نقبل عف مركز األخبار  2
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لتغيرات  كالتحكالت إرتفعت األصكات المطالبة بإلزامية تعديؿ قانكف األسرة الذم بات في ظؿ ىذه ا       
ال يستجيب ألغمب التطمعات كالطمكحات ،ىذه األصكات كانت مف مختمؼ اإلتجاىات السياسية كالفكرية 

ـ 2004قضائية كاأليديكلكجية ،فقد أعمف رئيس الجميكرية خبلؿ الكممة التي ألقاىا بمناسبة إفتتاح السنة ال
أف مراجعة قانكف األسرة بات أمرا حتميا إذا ما أردنا ضماف  استقرار كانسجاـ  المجتمع :" ـ 2005/

كمرد ىذا التعديؿ أنو لـ يعد يمبي كؿ مطالب النساء، بؿ اعتبر (  1)..."كضماف احتراـ الشريعة اإلسبلمية 
ف نصؼ المجتمع ، لذا يجب سف قانكف يعمؿ قانكنا مقصرا اتجاه حقكؽ المرأة التي باتت تمثؿ أكبر م

مف  %65عمى تحسيف كضعيتيا مقارنة بالزيادة التي سجمتيا في نسب التعميـ التي بمغت حكالي 
 .المسجميف في الجامعات مف اإلناث ، كعميو لـ تعد قاصرا يحتاج إلى حماية الرجؿ 

 
إف ىذا الكبلـ يؤدم بنا إلى إيجاد تفسير لتمؾ المكضكعات التي كانت محؿ جدؿ كنقاش كالتي          

أما المكضكع الذم أخذ حيزا كبيرا .أكجب إعادة النظر حكليا كمكضكع تعدد الزكجات ،الميراث كالشيادة 
إلى فئتيف ،األكلى ترل  مف النقاش كالجدؿ كاف مكضكع الكلي الذم أدل إلى إنقساـ المجتمع الجزائرم

المالكي،الشافعي )بضركرة اإلبقاء عمى الكلي كركف أساسي في عقد الزكاج ،إستنادا إلى المذاىب الفقيية 
أما الفئة الثانية فترل بكجكب .بإعتبار أف الشريعة اإلسبلمية ىي المصدر األساسي ليذا القانكف( كالحنبمي

النسبة لممرأة الراشدة خاصة إنطبلقا مف فكرة أنو صار الكقت اإلستغناء عف ركف الكلي في عقد الزكاج ب
،كالمرجعية في ذلؾ ىي ( الزكج كاإلبف/األخ /األب)المناسب لتحرر المرأة مف عبكدية كسيطرة كقيكد الرجؿ

1995العاـ  "بكيف"التكصيات كالقكانيف التي خرج بيا المؤتمر العالمي لحقكؽ المرأة المنعقد ب
منيا .*

 .ية المرأة التعميمية كالعممية كمساكاتيا في الحقكؽ كالكاجبات مع الرجؿ إلنياء زمف العبكدية تحسيف كضع

أما األحزاب السياسية فقد إنقسمت بدكرىا إلى مؤيد كمعارض لمشركع تعديؿ قانكف األسرة 
ئتبلؼ الجزائرم ، فاألحزاب ذات االتجاه اإلسبلمي كانت مع تعديؿ قانكف األسرة ،إذ صكت أحزاب اإل

أف التعديبلت مكافقة مع الشريعة :"لصالح التعديبلت منيا حركة مجتمع السمـ التي ترل** الحككمي
اإلسبلمية كمع المجتمع ، نحف ندعـ حقكؽ المرأة لكف مف الضركرم اإلبقاء عمى دكر الكلي لمنع عممنة 

 اإلصبلح أف ىذا :" في حيف يرل حزب جبية التحرير الكطني (  2)".األسرة الجزائرية

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 6 2004َٕفًثر  1ـ َمال ػٍ  يركس أياٌ ترارٌخ 1

 6 1995يؤذًر انؼانًً نحمٕق انًرأج انؼانًً ،تكٍٍ ،سُح */ 

 .مجتمع السمـ حزب جبية التحرير الكطني، حزب التجمع الديمقراطي كحركة: يضـ اإلئتبلؼ الحككمي األحزاب التالية** 

 .مرجع سبؽ ذكره : ػ نقبل عف مركز أماف  2
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مما يعنى أف ىناؾ أسبابا غير مباشرة كراء ( 1)."يستيدؼ تكييؼ قكانيننا مع الدستكر كاإلتفاقيات الدكلية
تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم خاصة عندما يصرح ىذا الحزب بأف الغرض مف التعديؿ ىك تكييفو مع 

 .لية كمنيا المؤتمر السابؽ كغيرىا اإلتقاقيات الدك 
 

كمف بيف األحزاب المعارضة لمشركع التعديؿ نجد حركة اإلصبلح التي نظمت يكما برلمانيا    
حكؿ مشركع تعديؿ القانكف ،حيث رفض المشارككف ىذه التعديبلت ،كدعكا إلى تنظيـ إستفتاء شعبي 

عديؿ ،حيث صرحت رئيستو بأف إرغاـ المرأة أيضا حزب العماؿ مف األحزاب المعارضة بشدة ليذا الت.
عمى إحضار الكلي إىانة ، بؿ طالبت بإلغاء القانكف ألنو يتنافى مع الدستكر الجزائرم ،كلذا يجب أف 

إلى جانب ذلؾ  (2)يككف قانكف لؤلسرة قانكنا كضعيا كليس دينيا كالدم حسب رأييا يبقى مسألة شخصية
فقد إعتبرت الجمعيات  النسائية مف خبلؿ بضع الناشطات في مجاؿ حقكؽ المرأة أف القانكف الذم يضع 
المرأة تحت كصاية الرجؿ كتشريد األطفاؿ كالنساء بعد الطبلؽ الذم يشيد إنتشارا كاسعا في المجتمع ىك 

  ( 3)" يكرس اإلضطياد كالتمييز كيرل المرأة قاصرة:" قانكف 
 

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف دكاعي تعديؿ قانكف األسرة في الجزائر كانت تتأرجح بيف مد            
كجزر كافة أطراؼ المجتمع المدني كمؤسساتو يمثميا تياريف أساسييف أحدىما ينشد التعديؿ في ضكء 

اإلعبلف / ؽ المرأةالرؤية اإلسبلمية كاآلخر ينشدىا في ضكء الحداثة الغربية ػ المؤتمر العالمي لحقك 
العالمي لحقكؽ  اإلنساف ػ كىذا ما يتبف مف خبلؿ الجمعيات النسائية التي تبادلت اإلتيامات بيف 

الجمعيات النسائية اإلسبلمية كنظريتيا الحداثية ،فقد إتيمت األكلى الجمعيات الحداثية بمحاكلة تغريب 
: بلؿ مطالبتيف بتعديبلت جذرية لمقانكف منيااألسرة الجزائرية عف تعاليـ أحكاـ الديف اإلسبلمي مف خ

زكاج الرجؿ بإمرأة كاحدة أم إلغاء المادة الثامنة ،كىذا المطمب نجده لدل مدكنة قانكف األحكاؿ الشخصية 
في حيف تتيـ الجمعيات النسائية الحداثية .لتكنس،تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في الشيادة كالميراث

 . ( 4)"بالذككرية كالرجعية كالظبلمية:"مية الجمعيات النسائية اإلسبل
كظؿ الكضع في الجزائر بيف مؤيد كمعارض كلكؿ طرؼ حجتو  كمبرراتو سكاء كانت دينية أك 

 كضعية تحررية ،إال أف مكضكع الكلي مف أكثر المكضكعات التي تسببت في إنقساـ المجتمع 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2004سنة " أماف"ػ مركز   1
 . 2004ػ نفس المرجع  ، سنة 2
 .2004ػ نفس المرجع ، سنة 3

4ػ   http :www.algerie- watch.de/francais.htm/le code la famille la camisole de force .htm.                             
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تمؾ التيـ التي بمغت ذركتيا تدخؿ رئيس الجميكرية لممصادقة عمى  كإلنياء ىذا الكضع ككقؼ.الجزائرم 
مراعيا في ذلؾ مبادئ الشريعة  1984قانكف األسرة الجزائرم  الجديد المعدؿ كالمتمـ لقانكف عاـ 

منو ،كبناء عمى ما  154ك 2ػ 151إف رئيس الجميكرية بناء عمى الدستكر كال سيما المادتيف :"اإلسبلمية 
،كىذا األمر ىك  2005فبراير 27المؤرخ في  02ػ  05الشعبي الكطني ،يصدر األمر رقـ أقره المجمس

 (1)."قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ

 

 :تحػميؿ قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ/ 2

القانكف العاـ كالقانكف الخاص،أما القانكف : ينقسـ القانكف عمكما إلى قسميف رئيسييف ىما   
مجمكعة القكاعد التي تنظـ العبلقات فيما بيف األفراد أك بيف ىؤالء كالدكلة بإعتبارىا :"الخاص فيقصد بو

القانكف المدني ،القانكف التجارم، القانكف :شخص مف أشخاص القانكف الخاص ،كمف فركعو البارزة
في حيف يعد ( 2)."المدنية البحرم،قانكف العمؿ ،القانكف الدكلي الخاص،القانكف الجكم كقانكف اإلجراءات

ىك مجمكعة مف :" قانكف األسرة أك قانكف األحكاؿ الشخصية جزء مف القانكف المدني الذم يعرؼ كالتالي
القكاعد التي تنظـ عبلقات الفرد بأسرتو كيطمؽ عميو إسـ  قانكف األحكاؿ الشخصية ،ككذلؾ تمؾ التي 

ما نبلحظو عمى ىذا التعريؼ أنو (  3)."حكاؿ العينيةتنظـ عبلقات الفرد المالية كطمؽ عميو بقكاعد األ
إستخدـ مصطمح األحكاؿ الشخصية بدال مف مصطمح قانكف األسرة كالسبب في ذلؾ ىك أف المكاد أك 

األحكاـ الكاردة فيو ليست حكرا عمى األسرة فقط ،بؿ تشمؿ حالة الشخص كأىميتو ،كما يحتكم أيضا عمى 
فالتعريؼ يميؿ إلى إستخداـ مصطمح .كالكقؼ ككميا أحكاـ خاصة بالشخصحالة المفقكد،الغائب، الكصية 

األحكاؿ الشخصية في حيف يستخدـ المشرع الجزائرم مصطمح قانكف األسرة كذاتو المصطمح الشائع 
اإلستعماؿ بيف جميع فئات المجتمع إذ يندرج ضمف ثقافة ىذا المجتمع عمى عكس ما نجده لدل 

كيبقى أف اإلستخداـ األكؿ أكثر دقة كأصدؽ تعبيرا كأشمؿ مف المصطمح .بل مجتمعات المشرؽ العربي مث
 . الثاني

كعميو فقانكف األسرة الجزائرم ىك مجمكعة مف القكاعد تتضمف خاصة الركابط العائمية كالزكاج  
ة إلى جانب أنو يشتمؿ عمى أحكاـ الكالية،الكصاي.كآثاره ( الطبلؽ)انحبللو .كأركانو، مكانعو كآثاره 

لقد عرؼ تطكرا مستمرا إلى أف صار .،الحجر كأحكاـ المفقكد ،الغائب،الكفالة كأحكاـ التركات كالمكاريث
الصادر في  84/11إلى الشكؿ الذم أصبح يعرؼ بو اليـك حيف صدر رسميا بعد اإلستقبلؿ تحت رقـ 

 .1984(جكاف)يكنيك 09

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .02قانكف األسرة ، مرجع سبؽ ذكر،ص: ػ كزارة العدؿ  1

 .75المدخؿ لمعمـك القانكنية، مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ عمار بكضياؼ 2

  .31مرجع سبؽ ذكره، ص: ػ محمد حسنيف  3
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مادة إلى أربعة أقساـ  224ينقسـ قانكف األسرة الجزائرم المشكؿ مف  : قػانػكف األسػرة شػكػال /أ      
رئيسية ،يحتكم كؿ قسـ منيا عمى عدة مكضكعات كطيدة الصمة بالفرد كاألسرة ،أما أىـ المكضكعات 

 : التي تناكليا ىذا القانكف ىي كالتالي مف خبلؿ مكاده القانكنية كىي
 مكرر  03المادةإلى 01مف المادة : ػ أحكاـ عامة        

نحبللو مف المادة : ػ القسـ األكؿ ،كييتـ ىذا القسـ بتنظيـ مسائؿ  80إلى غاية المادة  04الزكاج كا 
بعبارة أخرل تدكر . الزكاج كالطبلؽ كحقكؽ ككاجبات الزكجيف ،النسب، العدة، الحضانة ك النفقة 

 .ككؿمكضكعاتو حكؿ شؤكف الزكاج كالطبلؽ كآثارىما عمى الفرد كاألسرة 

،ييتـ ىذا القسـ بتنظيـ مسائؿ  125إلى المادة  81النيابة الشرعية،مف المادة: ػ القسـ الثاني
إف ىذا يؤكد أنيا مدكنة أحكاؿ شخصية .الكالية ،الكصاية ، التقديـ ، الحجر، الفقداف ،الغياب، كالكفالة

 .أكثر منيا قانكف أسرة

 .183إلى المادة  126 يخص الميراث ،كيبدأ مف المادة: ػ القسـ الثالث

 224إلى المادة184ينظـ مسائؿ اليبة كالكقؼ مف خبلؿ باب التبرعات ،مف المادة : ػ القسـ الرابع
 . 

 

نجد داخؿ كؿ قسـ مجمكعة مف الفصكؿ التي تكضح كتفسر العبلقة بيف األفراد مف جية كبيف 
كاألسرة ككذا المشرع الجزائرم فإننا  األفراد كاآلخريف مف ناحية أخرل ،كنظرا ألىمية الزكاج لدل الفرد

نبلحظ أف أغمب مكاد القانكف جاءت كميا مفسرة كشارحة لنظاـ الزكاج كمؤكدة عمى أىميتو  في حياة 
كما يبيف القانكف أف صبلح المجتمع كبقائو كتماسكو مرىكف بالبناء السميـ لؤلسرة .الفرد كاألسرة كالمجتمع 

األسرة ىي الخمية األساسية :" قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ بمايمي مف 02ك صبلحيا،حيث تشير المادة 
كاألسرة ىنا ىي تمؾ التي (  1)."لممجتمع كتتككف مف أشخاص تجمع بينيـ صمة الزكجية كصمة القرابة

كلتأكيد أكثر قمنا بتقسيـ مكاد القانكف . تتككف عف طريؽ الزكاج ،كىذا ما يؤكد عمى أىمية ىذا النظاـ 
أما القسـ %34القسـ األكؿ أخذ الحصة األكبر بنسبة : حصص كالنسب المؤكية فكانت كالتاليحسب ال

ليأخذ الحصة  %25كبالتالي أخذ الحصة الثالثة ،كجاء القسـ الثالث بنسبة  %20الثاني فقدرت نسبتو ب
كذلؾ  %03،في حيف أحكاـ عامة أخذت الحصة الخيرة بنسبة  %18الثانية كأخيرا القسـ الرابع بنسبة 

 .ألنيا تدكر حكؿ أىمية األسرة كأسسيا كمقكماتيا األساسية بصفة عامة

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .02قانكف األسرة، مرجع سبؽ ذكره، ص : ػ كزارة العدؿ  1
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نحبللو عمى أعمى نسبة أنما يدؿ عمى مدل حرص المشرع الجزائرم         إف حصكؿ باب الزكاج  كا 
عمى مراعاة خصكصية الفرد الجزائرم الذم يقدس األسرة كنظاـ الزكاج ،مما جعمو يشدد عمى حمايتيا 

كما أنو لـ . ات الممكنةبكؿ الكسائؿ القانكنية كاألساليب الكقائية التي تتضمنيا مكاد القانكف مف كؿ التغير 
. يغفؿ أمرا مف أمكر الزكاج  إال كتطرؽ إليو ،مكضحا كيفية إجراءه كمبينا جزاءات مخالفتو لكبل الطرفيف
كىذا ما يتضح مف خبلؿ اإلجراءات التي إتبعيا المشرع الجزائرم إزاء مكاد قانكف األسرة ،حيث نجس 

كالمكاد التي ألغيت .لمكاد بأحكاـ تكضيحية أك تفسيرية إلغاء مكاد كتعديؿ أخرل ،في حيف تـ إتماـ بعض ا
12المادة : ىي كالتالي

20، المادة  *
،  13، 11، 9، 8، 7، 6، 5،  4: ،أما المكاد التي عدلت فيي **

 9، 1مكرر 8مكرر ،8مكرر، 7مكرر، 3المادة :"ككانت المكاد المضافة كالتالي. 22، 19، 18، 15
،  16،  14، 10، 3،  2، 1المادة : عمى حاليا دكف تعديؿ أك إضافة كىيمكرر، كالمكاد المتبقية ظمت 

،كعميو فإذا قمنا بعممية حسابية بسيطة نجد أف المكاد ذات الصمة المباشرة بعممية تنظيـ الزكاج . 21 17
قد عدلت ك تمت إضافة بعض اإلجراءات ليا ،في حيف نبلحظ أف المادتاف الممغيتاف كانتا    كاف شكؿ 

انكف يكلي أىمية بالغة لمكضكع الزكاج  بكؿ خطكاتو كمف خبلؿ مراحمو ،فكيؼ سكؼ ستككف مضاميف الق
 ىذا القانكف إزاء ذات المكضكع ؟

 

مف خبلؿ تقسيمات مكاد القانكف األساسية يتبف أف : قػانػكف األسػرة المػعدؿ كالمتػمـ مضمػكنػا/ ب      
إحاطتيا باإلىتماـ كالعناية بيا عمى نحك كبير جدا ،كفي مقدمة ىذه ىناؾ مكاضيع أراد المشرع الجزائرم 

المكاضيع  نجد مكضكع الزكاج  ،كنظرا ألف مكضكع دراستنا يتمحكر حكؿ نظاـ الزكاج  في الجزائر لذا 
سكؼ يقتصر تحميمنا لمضمكف الزكاج  النصكص عميو بالقانكف ،كما أننا سنقـك بحصر المكضكعات تبعا 

 :ىداؼ الدراسة كفرضياتيا ،كبناء عميو جاءت المكضكعات مجاؿ التحميؿ كاآلتيلعبلقتيا بأ
 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ال يجكز  لمكلي أف يمنع مف في كاليتو مف الزكاج إذا رغبت فيو ككاف :" حيث كانت تنص عمى 02ػ 05ممغاة باألمر 12المادة */ 

غير أف لؤلب ألف يمنع بنتو البكر مف .مف ىذا القانكف 09كقع المنع فممقاضي أف يأذف بو مع مراعاة أحكاـ المادة  أصمح ليا فإذا
 .40نفس المرجع ، ص: أنظر قانكف األسرة ."الزكاج إذا كاف في المنع مصمحة البنت 

نفس ." كيمو في إبراـ عقد الزكاج بككالة خاصةيصح أف ينكب عف الزكج ك :" كانت تدكر حكؿ 02ػ 05الممغاة باألمر  20المادة **/ 
 .63المرجع ، ص 
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إلى التعريؼ *" رضائي"إف التعديؿ الذم أدخؿ عمى مفيـك الزكاج تمثؿ في إضافة كممة : الػزكاج/*
القانكني لممفيـك ،كبيذا يصبح عقد الزكاج عقدا رضائيا ،أم ال يكفي إلتماـ الزكاج  أف يبـر العقد دكف 

الطرفيف كىما الزكج كالزكجة ، كقد كانت ىذه الصفة مكجكدة مف قبؿ كلكف ضمنيا كبعد التعديؿ رضا 
كما أكد المشرع في غير ذات المادة عمى ذلؾ ،أيف يرل أف عقد الزكاج  ال يككف .صارت صريحة 

ؿ شرط مما ىنا يتضح أف أكؿ ركف مف أركاف الزكاج األساسية كأك **  .صحيحا إال بتبادؿ رضا الزكجيف
مف شركط صحة العقد ىك الرضا المتبادؿ بيف الطرفيف ،كالذم يعبر عنو بكؿ الطرائؽ الممكنة التي يفيـ 

منيا حدكث القبكؿ كاإليجاب بيف الطرفيف ،كىذا ما نبلحظو أثناء عممية عقد القراف أيف يسأؿ ضابط 
ة السؤاؿ أحادية أم يسأؿ كؿ الحالة المدنية الطرفيف ىؿ ىما راضياف بالزكاج مف بعضيما ،كتككف صيغ

نما إذا فتشنا في ثقافتنا العربية كاإلسبلمية نجد .طرؼ لكحده  كىذا األمر ليس كليد القانكف فحسب كا 
كؿ شيء :"عبارات  كثيرة تدؿ في معناىا عف ضركرة تكفر شرط كركف الرضا في عقد الزكاج منيا 

كغيرىا التي تحمؿ نفس المعنى أك تقترب منو  " الزكاج قسمة كنصيب"ك" بالخبلؼ إال الزكاج باإلتفاؽ
،كيبقى أف الزكاج بيذا المعنى  يصبح عقدا الذم ىك شريعة المتعاقديف القائـ أساسا عمى الرضا كالقبكؿ  

. 
القانكف لـ يكتؼ بتعريؼ الزكاج ، حدد أىدافو المتمثمة في تككيف أسرة قكاميا المكدة كالرحمة كما        

ية القرآنية ، مما يؤكد إستناد القانكف إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،ىذه األسرة التي تشير إلى ذلؾ اآل
تؤدم كظيفتيا البيكلكجية لممحافظة عمى النكع البشرم كتقكية الصبلت القرابية كتعزيز أكاصر المصاىرة 

 .بيف األسرتيف ألجؿ صيانة الزكجيف مف الكقكع في الخطأ
 

أنيا كعد بالزكاج كالخطكة الرسمية في بناء األسرة ،كنظر ألىميتيا في ىذا البناء تعرؼ ب   :الػخطػػػػػبة*/ 
05،حيث تشير المادتيف ( قانكف األسرة)فإننا نجدىا حاضر في التشريع الجزائرم 

مف ىذا القانكف  06/*++
عدكؿ عنيما عمى أىميتيا كحتميتيا في عممية الزكاج ،كقد جاء فييما تعريؼ بالخطبة كالفاتحة كنتائج ال

 ،كذلؾ مف خبلؿ تكضيح اإلجراءات التي كضعيا كسطرىا المشرع

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الزكاج  ىك عقد  رضائي بيف رجؿ ك امرأة عمى الكجو الشرعي ،مف أىدافو تككيف أسرة أساسيا المكدة كالرحمة :"  04المادة */ 
حصاف الزكجيف  . 04قانكف األسرة ، نفس المرجع ، ص : أنظر "  كالمحافظة عمى األنساب كالتعاكف كا 

 .06نفس المرجع ق،ص "  ينعقد الزكاج  بتبادؿ الرضا بيف الزكجيف:" 09المادة **/ 

إذا ترتب عف العدكؿ عف . يجكز لمطرفيف العدكؿ عف الخطبة.الخطبة كعد بالزكاج :" 02ػ 05المعدلة باألمر  05المادة *++/ 
ال يسترد الخاطب مف المخطكبة شيئا مما أىداىا إف كاف . لخطبة ضرر مادم أك معنكم ألحد الطرفيف جاز الحكـ لو بالتعكيضا

ف كاف العدكؿ مف المخطكبة ،فعمييا أف ترد لمخاطب ما .العدكؿ منو، ك عميو أف يرد لممخطكبة ما لـ يستيمؾ مما أىدتو لو أك قيمتو كا 
 . 11نفس المرجع  ، ص."  متولـ يستيؿ مف ىدايا أك قي
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بغرض حماية الطرؼ التضرر مف فسخ الخطكبة أك العدكؿ عنيا في ظؿ المحافظة عمى حقكؽ كؿ  
 .طرؼ 

بغرض الزكاج منيا ( المخطكبة)إتجاه المرأة( الخاطب)فالخطكبة إذا ىي طمب يقـك بو الرجؿ           
فبرغـ أنيا .لذا تعد مرحمة أكلى تمييدية لمزكاج قد تطكؿ أك تقصر بحسب عادات كتقاليد كؿ مجتمع 

الخطبة بتطكرات مكجكدة بكؿ المجتمعات إال أنيا تختمؼ طرقيا مف مجتمع إلى آخر،كعميو فقد مرت 
تاريخية نظرا لمكاقع اإلجتماعي الذم تحيا فيو مف جية ، كبسبب التغيرات التي حدثت في المجتمع مف 

فقد إنتقمت مف مرحمة الكعد بالزكاج إلى مرحمة الزكاج بشركط محددة ، حيث أنو أصبحت .ناحية أخرل
لحماية المرأة باألخص مف كؿ  بمجرد المباشرة الرسمية في عممية الزكاج عف طريؽ الخطبة كافية

التجاكزات التي قد تنجر مف قبؿ الرجؿ نحك المرأة دكف أسباب مكضكعية في غالب األحياف ،كلكي يحفظ 
كؿ طرؼ حقو في حالة العدكؿ أخذ المشرع عمى عاتقو ىذه المسؤكلية فرسـ الحدكد لكؿ طرؼ مبينا لو 

المجتمع الجزائرم إال انو ال يزاؿ يقدس كيحتـر مثؿ كرغـ التطكر الذم مس الخطبة في .حقكقو ككاجباتو 
ىذا الكعد الذم يعتبره بمثابة العقد ،كمرد ذلؾ إلى الثقافة الجزائرية التي كانت سائدة في كقت ليس ببعيد 

 .  كأغمب المعامبلت التي كانت تتـ بيف األفراد دكف تكثيؽ رسمي بما في ذلؾ عقكد الزكاج 
مس المجتمع الجزائرم خبلؿ السنكات األخيرة مف القرف الماضي أثرت بشكؿ أك إف التغير الذم         

آخر عميو بما في ذلؾ الخطبة خاصة بعدما طغت النزعة الفردية كزيادة درجة الحرية كاإلستقبللية بيف 
ىا األفراد بسبب إنتشار التصنيع كالتطكر التكنكلكجي الذم غز كؿ العالـ ، حيث كانت ىذه المفاىيـ كغير 

األكثر شيكعا في الكسط اإلجتماعي مما إنعكس عمى مفيـك الخطبة كالكعد، فبات باإلمكاف التنكر لمكعد 
تسعت  إذا لـ يكف مكثقا رسميا أماـ الجيات الرسمية كأصبح فسخ الخطبة شيئا عاديا دكف حرج أك خجؿ كا 

اىرتيف دكف أسباب مكضكعية أك بذلؾ دائرة التجاكزات كالتبلعب سكاء بأحد األطراؼ أك باألسرتيف المتص
نما اإلختبلؼ في األسباب كالمشاكؿ التي  حقيقة ، إف ىذا ال ينفي أنو لـ يكف بالماضي فسخ لمخطبة كا 
أصبح تترتب عف ىذا العدكؿ اإلجتماعية كالنفسية  ،فصار مف السيؿ إجراء الخطبة كاألسيؿ منيا ىك 

  .  العدكؿ عنيا كأحيانا كثيرة ببل أسباب مقنعة 
ىذا الكضع الذم أصبح ييدد إستقرار المؤسسة الزكاجية بالجزائر تطمب إجراءات سريعة تكاكب 

تمؾ التغيرات لمحد مف ىذه التصرفات ،كضركرة النظر إلى ىذه المستجدات بعيف الكاقع اإلجتماعي كالبنية 
 إقتراف الفاتحة : اإلجتماعية قبؿ النظرة القانكنية ،كمف ىذه اإلجراءات نسجؿ 
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بالخطبة ،كجكب تسجيؿ العقد مدنيا قبؿ الفاتحة ككاف ىذا األخير بمثابة الحصانة التي قدميا القانكف 
ألسرة ككؿ ،كقد شرع المجتمع الجزائرم في اإللتزاـ تدريجيا في ىذه اإلجراءات ألف التغير القيمي يككف 

انكف الحديث ىي المركنة في التعامؿ مع دائما بكتيرة بطيئة مقارنة بالتغير المادم ،إلى جانب أف صفة الق
المكضكعات الحساسة جاء إجراء آخر أكثر حماية يتمثؿ في جعؿ الخطبة المقركف بالفاتحة في مجمس 

معناه أف المشرع بيذا اإلجراء اعتبر مجمس العقد بمثابة اإلعبلف عف الزكاج ألنو يتكفر . *العقد زكاجا
ضؼ ... رأة  كالزكج ككليو ك أىمييما كالمقربيف مف كبل األسرتيف عمى أركاف ىي كجكد الكلي بالنسبة لمم

مكرر التي تنطكم عمى أركاف الزكاج ،كعميو يككف المشرع 09إلى ذلؾ حرصو عمى األخذ بمحتكل المادة 
أيضا الخطبة المقركف .قد أغمؽ أبكاب كؿ المحاكالت المسيئة لمطرفيف في حالة العدكؿ أك بنية التبلعب 

 .   05ممكنة مع االلتزاـ بنفس أحكاـ الخطبة المذككرة بالمادة بالفاتحة 
فالقانكف إذا يحاكؿ أف يحمي كرامة كبل الطرفيف كأسرتيما بالمحافظة عمى حقكقيما ،كما يؤكد أف 

 .عقد الزكاج ال بد أف يككف بالتراضي أكال قبؿ كؿ شيء منذ البداية

 

مف القضايا اليامة التي تناكليا التعديؿ ىي قضية السف المناسب لمزكاج لدل   :سػف أىميػػػة الػزكاج*/ 
تكتمؿ أىمية الرجؿ كالمرأة في :"  الجنسيف فقد جاء في المادة السابعة مف القانكف المعدؿ كالمتمـ مايمي

كلمقاضي أف يرخص بالزكاج  قبؿ ذلؾ لمصمحة أك ضركرة متى تأكدت قدرة .سنة  19الزكاج بتماـ 
يكسب الزكج القاصر أىمية التقاضي فيما يتعمؽ بآثار عقد الزكاج مف حقكؽ .الطرفيف عمى الزكاج 

لتزامات كىك نفسو السف القانكنية التي نص عمييا القانكف المدني ،كما يشير ىذا السف إلى السف  ( 1)."كا 
رخيص القاضي بالسماح في حيف كاف ت.الرشد أك البمكغ الكافي لتحمؿ المسؤكلية كخاصة مسألة الزكاج 

القاصر بالزكاج  بشركط حددىا المشرع كىي كجكد مصمحة أك ضركرة دكف تكضيح كافي عف نكع ىذه 
المصمحة أك الضركرة مما يجعؿ ىذه القاعدة القانكنية أكثر عمكمية كيمكف إستعماليا حسب الحاجة ماداـ 

 و أصبح بإمكاف المرأة خاصة أفكنجد في ذات المادة إشارة إلى أن.لـ يصدر قانكف آخر يحددىا

 . سنة  18تتزكج قبؿ بمكغ السنة القانكنية ، مع العمـ أف سف الزكاج بالنسبة لممرأة قد كاف بتماـ 
إف المساكاة في سف أىمية الزكاج بيف لدل كبل الجنسيف ،يحمؿ رسالة ألفراد المجتمع تتمثؿ في         

 تزاؿ عند بعض األفراد اليكـ ػ مرتبطة بعممية الزكاج ضركرة التخمص مف بعض القيـ التي كانت ػ ال
. كالتفرقة بيف الجنسيف ،كأنو قد حاف الكقت لتحقيؽ المساكاة بينيما ألجؿ بناء مجتمع متكامؿ كمتماسؾ 

 كالسؤاؿ ىنا ىؿ تحقيؽ المساكاة يكمف في مادة كاحدة بالقانكف ؟ كىؿ ىذه المادة كحدىا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إف إقتراف الفاتحة بالخطبة ال يعد زكاجا ،غير أف إقتراف الفاتحة بالخطبة بمجمس العقد يعتبر زكاجا متى تكافر ركف :"06المادة */ 
 .16نفس المرجع ، ص ."  مكرر مف ىذا القانكف 09الرضى كشركط الزكاج المنصكص عمييا في المادة
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تمؾ األفكار كالقيـ التقميدية خاصة ما يتعمؽ منيا بمركز المرأة  كدكرىا في قادرة عمى القضاء عمى 
المجتمع ؟ كىؿ المساكاة القانكنية يعني المساكاة اإلجتماعية؟  إال أف السؤاؿ األىـ ىك ىؿ يمكف تحقيؽ 

 . المساكاة أك التكافؤ بيف الجنسيف؟
كاج في المجتمع الجزائرم كانت اإلنتشار بالرجكع إلى الماضي القريب نجد أف الميزة األساسية لمز 

الكاسع لمزكاج المبكر ،ك الذم يعني الزكاج  في سف مبكرة كىك الذم يككف مع بداية سف البمكغ ،ك مف 
األسباب المشجعة عميو آنذاؾ اإلنتقاؿ السريع لمفتى لدخكؿ عالـ الرجاؿ بمجرد ظيكر عبلمات البمكغ  

الذم كاف متكفرا ( الزراعة) تمد عمى نفسو ،زائد حصكلو عمى عمؿ عميو،كبدخكلو ىذا العالـ يصبح  يع
ألغمبية أفراد المجتمع ،بؿ ىك كسيمة العيش الكحيدة تقريبا ،ك بالتالي يككف لـ يبؽ أمامو سكل إكماؿ 

ككما حدث مع الفتى يحدث . نصؼ دينو فيتزكج ممف يختاركنيا لو كفي الغالب ما تككف إبنت العـ 
الفتاة خاصة في غياب التعميـ الذم كاف مقتصرا فقط عمى الذككر، كتبدأ الفتاة في مرحمة الشيء ذاتو مع 

مبكرة مف حياتيا تعمـ األمكر المنزلية حتى تككف جاىزة لمزكاج مف أكؿ طارؽ لبابيا ،كدائما المجاؿ 
احتو في إلى جانب أف الفتاة كانت عند كالدتيا تشكؿ عبئ عمى أسرتيا يجب إز .محصكر في إبف العـ 

الخ ، كغيرىا مف األسباب التي كانت كراء إنتشار كتشجيع الزكاج المبكر في ...أسرع كقت ممكف 
المجتمع الجزائرم الذم كاف يحيا حياة إجتماعية  بسيطة جدا تنعدـ فييا كسائؿ اإلتصاؿ كالمكاصبلت 

المشرع الجزائرم حيف عدؿ المادة كعميو فيؿ .كندرة التعميـ ،أم ال تتطمب أشياء معقدة كتمؾ المتكفرة اآلف 
السابعة كاف مدركا لمتغيرات كالتطكرات التي يعيشيا المجتمع؟ أـ أنو أراد تقديـ حمكؿ أخرل لمتخفيؼ مف 

 حدة العنكسة كالعزكبية بشكؿ عاـ؟
ال يتـ العقد كال يصح إال إذا تكفرت أركانو كتحققت شركطو ،كنظاـ الزكاج في  :مقكمات الػزكاج*/ 
 09فقد جاء في المادة .ئر يأخذ طابع العقد مف خبلؿ شركطو كأركانو التي يجب أف تتكفر إلتمامو الجزا
أركاف الزكاج كىي ذاتيا األركاف المنصكص عمييا بالشريعة اإلسبلمية ،كىذا ما يؤكد اعتماد * مكرر

الجزائرم يأخذ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كمصدر أساسي ،كما يشير أيضا إلى أف الزكاج في المجتمع 
 .الطابع المدني إلى جانب الطابع الشرعي مع كجكد تداخؿ بينيما كتبلـز مف حيث األركاف كالشركط

ما نبلحظو عمى ىذا القانكف أنو حاكؿ أف يحمي حقكؽ الطرفيف كبيف كاجباتيما ، كذات األركاف        
عمى أنيا زكاجا  **في مجمس العقدىي التي كضعا المشرع الجزائرم لقبكؿ الفاتحة المقترنة بالخطبة 

 .صحيحا 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أىمية الزكاج، الصداؽ ، الكلي : يجب أف تتكفر في عقد الزكاج الشركط اآلتية:"  02ػ  05مكرر مضافة باألمر  09المادة */ 

 . 29نفس المرجع ، ص ."  ،شاىداف ، إنعداـ  المكانع الشرعية لمزكاج
 (39ص .)المذككرة في الصفحة السابقة 06المشار إلييا في المادة**/ 
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ه اإلجراءات كخاصة ما تعمؽ منيا بمجمس العقد المذككرة في مادة مستقمة إنما تكحي إف مثؿ ىذ       
لنا بأف نظاـ الزكاج بناء مثمو مثؿ باقي البناءات يحتاج إلى كؿ أركانو حتى يكتما كيتمكف مف تأدية 

ك الحاؿ كظائفو األساسية ،حيث إذا غاب جزء أك ركف مف أركانو إختمى ىذا البناء كتعطمت كظائفو ،ك ى
بالنسبة لمزكاج إذا فقد أك غاب أحد أركانو فإنو ال يصح كيعتبر الغيا سكاء مف الناحية القانكنية أك 
الشرعية ككذا مف الناحية اإلجتماعية كالتي تعد األكثر خطكرة كأىمية ، نظرا لما يتكقؼ عمى غياب 

نقراض بشرم أك باألحرل تكك  يف مجتمع غير شرعي كخمؽ الزكاج في المجتمع مف إنحبلؿ أخبلقي كا 
فكضى جنسية تتعارض مع الطبيعة البشرية ،كىذا ما يجعؿ مف الزكاج بناء إجتماعي إلى جانب العقد 

 . المدني كالشرعي
تأكيد المشرع عمى أىمية  *نظرا ألىمية الزكاج  في حياة الفرد كالمجتمع فإننا نسجؿ في مادة أخرل       

مما يؤكد لنا مرة أخرل . أصطمح عمى تسميتو بالمكانع الشرعية لمزكاج خمك الطرفيف مف األمراض أك ما 
حرص المشرع عمى تحقيؽ المساكاة بيف الطرفيف مف خبلؿ إلزاـ كبل منيا بالفحكصات الطبية كاإلعبلف 

لغاء الزكاج  حسب الضركرة كالمصمحة  عف نتائجيا كتسجيميا بالعقد ،كما منحى لكؿ منيما حرية البقاء أكا 
سؤاؿ ىنا ىؿ ىذا اإللزاـ بإجراء الفحكصات الطبية كاإلعبلف عف نتائجيا أماـ ضابط الحالة المدنية كال.

سكؼ يمقى الرفض أـ القبكؿ ؟ خاصة إذا عممنا بأف شؤكف الزكاج  في األسرة الجزائرية يعد مف 
ذا تطمعنا عمى عدد الجام عييف اليكـ المقدسات الكاجبة السرية إلى أقصى الحدكد ىذا مف جية ، كا 

نتقاليا  كمستكل  التعميـ الذم حققتو الجزائر فإننا نعتقد بقبكؿ ىذا اإلجراء نظرا إلنتشار األمراض الكراثية كا 
إذا ىؿ . كغيرىا مف األمراض األخرل ( اإليدز)عف طريؽ الزكاج إلى جانب إرتفاع مر فقداف المناعة

 .سكؼ يتأثر عقد الزكاج بيذه اإلجراءات ؟
نجد أف مف أكثر المكضكعات التي عرفت جدال كبيرا ىك  2003إذا عدنا إلى خريؼ  :الػػػػػػػػكلػي*/ 

كقد بينا فيما سبؽ )مكضكع الكلي في عقد الزكاج بالنسبة لممرأة ، كجاءت اآلراء  بيف مؤيد كمعارض
ة اإلسبلمية التي ترل ،كألف قانكف األسرة مستمد أساسا مف أحكاـ الشريع( طبيعة تمؾ المعارضة أك التأييد

،كعميو فقد أبقى **  المذاىب الفقيية ( 2/3)بضركرة كجكد الكلي لكي يتـ عقد الزكاج مف خبلؿ ثمثي 
المشرع الجزائرم عمى الكلي في عقد الزكاج بالنسبة لممرأة كاإلضافة التي قاـ بيا تمثمت أساسا في 

 تصنيؼ طبيعة الكالية حسب صفة المرأة إذا كانت راشدة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أشير ( 3)يجب عمى طالبي الزكاج أف يقدما كثيقة طبية ، كال يزيد تاريخيا عف ثبلثة:"  02ػ 05مكرر مضافة باألمر  07المادة */ 

بط الحالة المدنية ، أف يتأكد بتعيف عمى المكثؽ أك ضا. تثبت خمكىما مف أم مرض أك أم عامؿ قد يشكؿ خطرا يتعارض مع الزكاج 
قبؿ تحرير عقد الزكاج مف خضكع الطرفيف لمفحكصات الطبية كمف عمميما بما قد تكشؼ عنو مف أمراض أك عكامؿ قد تشكؿ خطرا 

نفس المرجع  ، ص ." تحدد شركط ككيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؼ التنظيـ. يتعارض مع الزكاج كيؤشر بذلؾ في عقد الزكاج
22 .  

 . المذىب المالكي ، المذىب الشافعي كالمذىب الحنبمي:المذاىب الفقيية التي ترل بضركرة كجكد الكلي ىي **/ 
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أـ قاصرة ك بيف في كؿ صفة كيؼ يككف شكؿ حضكر الكلي أثناء عقد القراف ،ففي حالة المرأة الراشدة 
غيرىـ ،أما المرأة القاصرة يأخذ حضكر الكلي صفة مشابية لصفة باقي أركاف الزكاج مثؿ الشيكد ك 

،إلى جانب ذلؾ فقد حدد أيضا طبعة * مف القانكف 11فحضكر كلييا كاجب حسب ما نصت عميو المادة 
نما  األقارب الذيف يعكضكف األب في حالة الكفاة ،ففي حالة المرأة الراشدة لـ يكلي أىمية لمقرابة القريبة كا 

ح ، أما المرأة القاصر فقد حدد األقارب باألكليف كاألخ،العـ نبلحظ أنو ترؾ باب القرابة في كاليتيا مفتك 
مما يشير إلى أف المشرع الجزائرم يأخذ بكؿ . كذلؾ تماشيا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  في ذلؾ ... 

المبلحظة الثانية حكؿ مجاؿ إختيار الكلي أماـ المرأة الراشدة . المذاىب الفقيية حسب الحاالت الممكنة 
ثر مركنة مف خبلؿ  تكسيعو إلى حد السماح ليا بإختيار كلييا ػ إف إقتضت الضركرة ذلؾ ػ مف تبدك أك

عمى عكس المرأة القاصر التي في حالة غياب كلييا كىك أبكىا أك أحد أقاربيا المقربيف . خارج دائرة القرابة
 .فإف كاليتيا تؤكؿ مباشرة إلى القاضي 

ر مف في كاليتو مف زكاجيا دكف عمما أك دكف رضاىا ،كىذا األمر لقد منع المشرع الكلي مف إجبا      
الذم كاف غائبا تقريبا عف الكسط األسرم الجزائرم ،كقد يرجع السبب في مبلزمتو لنظاـ الزكاج في 

الجزائر إلى إنتشار التعميـ بيف أكساط الشباب كخاصة اإلناث كبالتالي زيادة الكعي اإلجتماعي لمطبقة 
كما شدد القانكف عمى عدـ مخالفة المادة . تكل الحقكؽ كالكاجبات البلزمة في عممية الزكاج المتعممة بمس

 . المتعمقة بسف األىمية لممحافظة عمى حقكؽ كبل الطرفيف  07
يحضر :فيما يخص شكؿ الكلي فإننا نسجؿ عبارة  11بالرجكع إلى الصيغة التي جاءت بيا المادة       

ىنا تشابو كجكد الكلي مع كجكد باقي األركاف  كما تمت اإلشارة إلى ذلؾ ،في ك " عقد الزكاج أم الكلي 
التي تشير إلى أف الكلي ىك الذم يقـك بإجراء عممية القراف في ..." يتكلى زكاج القصر"حيف يستخدـ عبارة

 (.07لذا شدد عمى عدـ مخالفة المادة.)حضكر المرأة كذلؾ ألنيا قاصر مف ناحية السف
ىذا يتبف أف كجكد الكلي بالصكرة األكلى ىك ذك طابع شكمي حتى ال يبطؿ الزكاج كيككف  مف كؿ      

أما الصكرة الثانية فيي تظير .مخالؼ لمعرؼ اإلجتماعي الذم تعكد األفراد عميو أكثر مف أنو شأف ديني
ال غير ،ألنو الكلي بدكر أصمي ال يختمؼ عف دكره البيكلكجي الطبيعي ،نظرا لمحالة البيكلكجية لممرأة 

عندما يتغير حاؿ المرأة كتصبح راشدة تسقط أحكاـ ىذا الجزء مف ىذه المادة كتصبح بذلؾ تبعا ألحكاـ 
 إف كجكد الكلي بيذه الصكرتيف يحمؿ عمى ما يبدك رسالة إلى الطرفيف .الجزء األكؿ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تعقد المرأة الراشدة زكاجيا بحضكر كلييا كىك أبكىا أك أحد أقاربيا أك أم شخص آخر تختاره :  02ػ  05ألمر معدلة با 11المادة */ 
كيتكلى زكاج القصر أكليائيـ كىـ األب ،فأحد األقارب األكليف ،ك القاضي كلي مف ال .مف ىذا القانكف  07دكف اإلخبلؿ بأحكاـ المادة 

 .39نفس المرجع ، ص "  كلي  لو
مة أساسا في رغبة المشرع مف تحقيؽ المساكاة بينيما ،فكما يحضر الكلي في عقد القراف مف باب متمث

العرؼ لدل األسرة الجزائرم بالنسبة لمرجؿ ،يحضر بالنسبة لممرأة مف باب القانكف ككذا العرؼ  كالديف 
 .  أما شأف القاصر فيك ال يختمؼ حسب الجنس . أيضا
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في عقد القراف لدل األسرة الجزائرية بشكؿ عاـ ،فإف الكلي  كميما كاف شكؿ كصكرة الكلي 
شرطا أساسيا مف شركط صحة الزكاج سكاء أبرمتو المرأة الراشدة بحضكره أك قاـ ىك ػ الكلي ػ بإبرامو في 

،فالذم يحدث عمى ما يبدك ىك تبادؿ األدكار حسب طبيعة التككيف البيكلكجي ( المرأة القاصر)حضكرىا 
ا ليذه األىمية يبقى الكلي ركنا ال يمكف اإلستغناء عميو بالنسبة لممرأة ميما بمغت مف كنظر .لممرأة 

مستكيات التعميـ كما حققتو مف مناصب عميا كعمى مستكيات أعمى ،فقد ال يعني حضكر الكلي في عقد 
 .الزكاج أكثر مف ىيبة ككرامة كعزة لممرأة ذاتيا 

مكاد القانكف المعدؿ يبلحظ لمكىمة األكلى تمؾ المجيكدات التي يبذليا إف الدارس ل:حػػمػايػة الػػػػػػػزكاج*/ 
المشرع بغرض حماية األفراد كاألسرة  مف خبلؿ األساليب كالكسائؿ التي يرل فييا القدرة عمى تحقيؽ ىذه 
الحماية كالمحافظة عمى كياف األسرة كالمجتمع كسبلمتو مف كؿ التغيرات التي قد تسيء لمؤسسة الزكاج 

كلذا .ىذه المؤسسة التي تحمؿ عمى عاتقيا مسؤكلية تزكيد المجتمع باألعضاء الجدد كالشرعييف أيضا ،
 .تكجب حمايتيا بيكلكجيا كأدبيا كقانكنيا

 

مكرر  07كعف الكسائؿ البيكلكجية التي إعتمد عمييا لحماية الزكاج ىي ما جاء في المادة 
البلزمة قبؿ ( الفحكصات الطبية) ى اإلجراءات البيكلكجية المذككرة سابقا مف ىذا القانكف كالتي تشير إل

 .  كقد تـ التكمـ عف ىذا في الفقرات السابقة .عقد القراف لمتأكد مف خمك الطرفيف مف أم مرض 
19أما الحماية األدبية كالمحافظة عمى حقكؽ كؿ طرؼ في العقد فجاءت في المادة 

مف ىذا * 
قكؽ مف خبلؿ تكثيؽ أم شرط يراه أم طرؼ ضركرم كالـز إلتماـ القانكف ، حيث يرل بضركرة حفظ الح

العقد كدكامو في عقد الزكاج أك في عقد رسمي آخر ،منيا إشتراط الزكجة عمى زكجيا عدـ الزكاج عمييا 
نرل أف . في حياتيا كمف ناحية الرجؿ إشتراط عمى زكجتو عدـ العمؿ بعد الزكاج كغيرىا مف الشركط

حيث يعتبر ىذا الحؽ المتمثؿ . اة بيف الطرفيف في كضع  الشركط في عقد الزكاج ىناؾ نكع مف المساك 
في السماح لممرأة بتحديد شركطيا  في عقد الزكاج مثميا مثؿ الرجؿ ػ بعدما كاف ال يأخذ برأييا في الزكاج 

 . بالفعؿذاتو ػ  أف األسرة الجزائرية كنظاـ الزكاج قد بدأ يمسيما التغيير إف لـ يككنا قد تغيرا 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لمزكجيف أف يشترطا في عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ كؿ الشركط التي يريانيا :"  02ػ  05معدلة باألمر  19المادة */ 

 .55نفس المرجع ، ص ." أحكاـ ىذا القانكفضركرية ، كالسيما شرط عدـ تعدد الزكجات كعمؿ المرأة ،ما لـ تتناؼ ىذه الشركط مع 
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مف ناحية أخرل يمكف رد لجكء المشرع إلى فتح باب تكثيؽ الشركط  في عقد رسمي إلى ما          
أصبح يطرحو المجتمع مف إرىاصات كمشاكؿ تكررت كتعددت كاتسعت دائرتيا فباتت تفرض نفسيا عميو 

يؽ الشركط  كترىقو كتفكؾ الرابطة الزكاجية قبؿ الدخكؿ أحيانا كبعده أحيانا أخرل ، كليذا كاف تكث
قد يعصؼ بيذه   *(الذم أكلو شرط آخره سبلمة)كأسمكب لسد الطريؽ أماـ أم تجاكزات أك إنحبلؿ 

ىنا يتأكد أف العرؼ كمصدر لقانكف األسرة ضركرم حتى نتمكف مف قبكؿ كتطبيؽ . المؤسسة 
لزاـ الذم كنظرا ألىمية ىذا اإلجراء أصبح شرطا آخر إلتماـ عقد الزكاج مف خبلؿ طابع اإل.أحكامو

 .أعطاه إياه القانكف 

لكي يصبح  عقد الزكاج كامبل كصحيحا كمقبكال قانكنيا كاجتماعيا كدينيا تكجب تسجيمو أماـ المكثؽ       
مكرر ػ السابقتي الذكر ػ كمف خبلؿ ىذا  09ك 09أك ضابط الحالة المدنية مع مراعاة أحكاـ المادتيف 

طبقا ( الدفتر العائمي) صكرة مستخرج مف سجؿ الحالة المدنية اإلجراء يأخذ الزكاج شكمو المادم في 
 .ألحكاـ قانكف الحالة المدنية في إجراءات تسجيؿ عقد الزكاج 

صفكة القكؿ إف قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ قد حاكؿ قدر المستطاع إزالة المبس كالغمكض الذم      
كما حاكؿ أيضا تقديـ .تعمؽ منيا بشؤكف الزكاج  كاف كراء دكاعي تعديمو الذم مس أغمب مكاده خاصة ما

الممكنة لحماية المؤسسة الزكاجية كالتشجيع عمى الزكاج بغرض تخفيؼ نسبة ( األساليب)كؿ الكسائؿ 
العنكسة كالعزكبة بيف الشباب في المجتمع الجزائرم ، كالتقميؿ مف حاالت الطبلؽ الذم صار أمرا يسيرا 

ك انتشاره اليـك يفسر لنا حجـ كطبيعة التغيرات . كاجتماعيا **كمكركىا دينيا بعدما كاف أمرا مستعصيا بؿ 
التي يعيشيا المجتمع الجزائرم  بمختمؼ مؤسساتو ، لذ جاء القانكف بأساليب تحمؿ نكع مف الشدة ك تدعك 

إلى التركم قبؿ الخكض في عممية الزكاج مف ناحية ، كما قد يككف قد شجع بشكؿ غير مباشر عمى 
المذككرة سابقا حيف أقر بإجراء العقد المدني قبؿ قراءة  06تشار ظاىرة الطبلؽ قبؿ البناء بفضؿ المادة ان

 . الفاتحة 

لقد حاكؿ القانكف مف خبلؿ مكاده أيضا أف يراعي طبيعة كخصكصية التركيبة االجتماعية         
لـ اليـك ، لذا أراد تقديـ قانكف يستطيع كالنفسية لممجتمع الجزائرم في ظؿ ىذه التغيرات التي يعيشيا العا

أف يحمي ىذه المؤسسة كيحافظ عمى قدسيتيا حيث جاء في األمثاؿ الشعبية ك مف خبلؿ المكركث 
 ".زكاج ليمة تدبيرتك عاـ :" الثقافي لممجتمع الجزائرم ما يمي

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .مثؿ عربي قديـ*/ 

 ..."إف أبغض الحبلؿ عند  الطبلؽ:"قاؿ ا تعالى  **/
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مما يفيد بأف الزكاج كعممية اجتماعية ذات طابع ديني كعرفي ليس محصكرا فقط في حفمة العرس         
نما كما يبدك فيك عقد حياة  جراءات القانكف ،كما أنو ليس عقد شراكة أك مؤسسة اقتصادية كحسب ، كا  كا 

لمكدة كالرحمة كىدفيا المحافظة عمى النكع البشرم كصيانة الكرامة اإلنسانية ألجؿ البقاء إنسانية أساسيا ا
 .عمى كياف الفرد كالمجتمع

 

جراءات ، ك ما القانكف سكل أداة ( شكبل)فنظاـ الزكاج إذا نجده مضمكنا أكثر منو مكادا  كا 
د داخؿ البناء اإلجتماعي إذا إستثنينا تنظيمية ككسيمة لحماية طرفي العقد  كالطريؽ األكحد لشرعية األفرا

كمنو نقكؿ إذا كاف الزكاج يمد المجتمع باألعضاء الجدد فالقانكف يمنحيـ الشرعية . أطفاؿ األنابيب 
 . بغرض البقاء كاالستمرار داخؿ ىذا المجتمع
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VI / المعدؿ  )نظاـ الزكاج بيف الفقو اإلسالمي كقانكف األسرة الجزائرم
 (:كالمتمـ

نظرا لما جاء في الفقو اإلسبلمي مف :  ػ أكجو الشبو بيف الفقة اإلسالمي ك قانكف األسرة 1 
أحكاـ منظمة لزكاج ك المتمثمة أساسا في أركانو كشركطو كبالنظر إلى ما تقدـ مف شرح كتحميؿ ألىـ 

انكف لـ يختمفا كثيرا حكؿ مسألة تنظيـ مكاد قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ، نجد أف الديف كالق
عممية الزكاج ، فالمبلحظ أف كمييما عمؿ عمى تنظيمو كترتيبو بما يتماشى كالفطرة اإلنسانية ، كىذا  يؤكد 

 . مدل أىمية كحساسية مكضكع الزكاج في حياة الفرد كاألسرة كالمجتمع 
الفقو اإلسبلمي  كىك ذاتو األمر إف نظاـ الزكاج كما يبدك مف أىـ المكاضيع التي حرص عمييا 

بالنسبة لقانكف األسرة الجزائرم ،  مع سابؽ إشارتنا إلى أف المصدر األكؿ ليذا القانكف دكف غيره مف 
 . القكانيف الكضعية األخرل ىك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ثـ يأتي العرؼ كمصر ثاني 

ة المنظمة لمزكاج أك لئلجراءات كمف خبلؿ العرض المستفيض سكاء ألحكاـ الشريعة اإلسبلمي
القانكنية التي حمميا قانكف األسرة  المعدؿ ك المتمـ ، نجد بعض االختبلفات بينيما كخاصة ما تعمؽ منيا 
ببعض المسائؿ الفقيية كالتي سكؼ نتعرض إلييا بعد اإلشارة إلى نقاط االتفاؽ بيف الديف كالقانكف ، أك 

المشتركة بينيما ، ثـ التعرؼ عمى نقاط االختبلؼ كطبيعة المسائؿ التي بعبارة أخرل التطرؽ أكال لممسائؿ 
 .  كاف حكليا الخبلؼ

  : قضايا الزكاج المشتركة بيف الفقو كقانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ : أكال
بيف  لقد اتفقا كؿ مف الفقو اإلسبلمي كقانكف السرة الجزائرم عمى أف نظاـ الزكاج ىك عقد شرعي       

الرجؿ كالمرأة يمكف لكيميما االستمتاع ببعضيما عمى الكجو الشرعي ، كما أف ىذا العقد مف أىـ ميزاتو 
أنو يجب أف يتصؼ بالرضا الذم أضافيا المشرع لممادة أربعة بعد التعديؿ كبيذا يككف قد اتفؽ مع الفقو 

الرضا المتبادؿ بيف الطرفيف مف  الذم يشترط إلتماـ عقد الزكاج كأف يككف صحيحا أف يتكفر فيو عنصر
 .  خبلؿ صيغة العقد المتمثمة في اإليجاب كالقبكؿ

إف الخطبة مف المكضكعات التي اتفؽ عمييا كؿ مف الديف كالقانكف كخاصة فيما يتعمؽ بتعريفيا  
حيث يرل كؿ منيما أنيا مجرد كعد بالزكاج كلـ ترؽ إلى مستكل عقد الزكاج ، كما أنيما اتفقا عمى اآلثار 

رع الجزائرم قد أخذ بالرأم المترتبة عمييا حيف العدكؿ رغـ اختبلؼ الفقياء حكؿ ىذه المسألة إال أف المش
 (.183ػ  181أنظر الفصؿ الثالث ، آثار العدكؿ عف الخطبة ، ص ػ ص . )الغالب كالمتمثؿ في رأم المذىب المالكي

 

 

 
 

 



275 

 

أما فيما يخص ركنا الزكاج فقد اعتمد المشرع الجزائرم عمى ما أشار إليو الفقو اإلسبلمي           
يجاب كالقبكؿ مف طرؼ إزاء الطرؼ اآلخر كما ىك منصكص عميو في كالمتمثؿ في صيغة العقد كىي اإل

مف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ، ألف المشرع قاـ أثناء التعديؿ ليذا القانكف بالفصؿ  09المادة 
كىذا تأكيدا . مكرر التي تـ فييا ذكر شركط الزكاج فقط 09بيف ركنا العقد كشركط العقد باستحداث المادة 

في حيف أف الشركط البلزمة . منو عمى ضركرة مراعاة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما يخص مسائؿ الزكاج
لعقد الزكاج في القانكف لـ تختمؼ عف ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية ، حيث نجد أف المشرع الجزائرم 

 . يةقد أبقى عمى نفس الشركط كىي الكلي كالشيكد كالصداؽ كانعداـ المكانع الشرع
إلى جانب كؿ ىذا فإف المشرع الجزائرم قد أضاؼ مادة تتعمؽ بضركرة إجراء الفحكصات الطبية 

مكرر ، نظرا لما أصبح يعيشو المجتمع الجزائرم  مف آفات  07لدل المقبميف عمى الزكاج  كىي المادة 
أغمب الحاالت كأمراض أغمبيا كراثية تنتقؿ عف طريؽ الزكاج ، فتعطي جيبل مريضا يصعب عبلجو في 

التي يعتبرىا الطب مف األمراض المستعصية أك المزمنة كىي كثيرة االنتشار في المجتمع الجزائرم 
كمرض السكرم كالعقـ الذم تسبب فيو بعض الجينات ( األنيميا)كمرض ضغط الدـ كأمراض فقر الدـ 

مف األمراض ، دكف أف ننسى مرض كغيرىا ( 229ػ  217أنظر الفصؿ الثالث ، عنصر الفحكصات الطبية ، ص ػ ص )
الذم ينتقؿ عف طريؽ العبلقات الجنسية ككذا عف ( فقداف المناعة المكتسبة) العصر كىك مرض اإليدز 

حيث نجد أف الفقو اإلسبلمي كاإلسبلـ الذم ىك ديف كؿ زماف كمكاف قد أخذ عمى عاتقو . طريؽ نقؿ الدـ
ألة ، كىك رأم مكافؽ مع ما جاء في قانكف األسرة ، حيث ىذه المسؤكلية كأصدر رأيو الديني في ىذه المس

ال يرل الشرع مف حرج في إجراء الفحكصات الطبية الضركرية لسبلمة الفرد كاألسرة كالمجتمع ، مع 
التنبيو إلى ضركرة التزاـ األطباء بالسرية التامة فيما يخص نتائج الفحكصات ، كذلؾ حفاظا منو عمى 

 . الكرامة اإلنسانية 
لقد أباح الشرع كما ىك حاؿ قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ لكبل طرفي العقد مف كضع         

الشركط التي يرل فييا كؿ منيما أىميتيا إلتماـ عقد الزكاج ، مع التنبيو أال تتعارض تمؾ الشركط مع 
لشرط كيصح الزكاج ، أما مقاصد الزكاج الشرعية ، ألنو في حالة تعارضيا حسب الفقو اإلسبلمي يبطؿ ا

إذا كاف ىناؾ شرط شرعي كلـ يتـ الكفاء بو رأل الفقو اإلسبلمي فساد عقد الزكاج ألف اإلسبلـ يحرص 
 .كؿ الحرص عمى الكفاء بالعيكد كما نصت عمى ذلؾ آيات قرآنية كثيرة ك أحاديث نبكية 
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نستنج مف خبلؿ ما تقدـ أف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ قد استمد أغمب تعديبلتو مف          
الفقو اإلسبلمي ، كىك ما يؤكد لنا بأف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ىي المصدر األكؿ كاألساسي في قانكف 

اءت مطابقة لما تحرص كتحث األسرة الجزائرم ، حيث الحظنا أف جؿ المكضكعات التي مسيا التعديؿ ج
كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أىمية نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم . عميو الشريعة اإلسبلمية 

مف خبلؿ حرص المشرع الجزائرم عمى إيجاد كؿ الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لمحفاظ عمى سبلمة الفرد 
كألف . رة التي ىي المبنة األكلى في بناء صرح المجتمعكأسرتو كعمى المحافظة عمى تماسؾ كاستقرار األس

كؿ منيما يدرؾ تماما أف صبلح الفرد مف صبلح األسرة كصبلح المجتمع ال يككف إال بصبلح الفرد 
 .  كاألسرة معا

 : طبيعة االختالؼ بيف الفقو كقانكف األسرة حكؿ نظاـ الزكاج/ 2
ية ىي المصدر األكؿ كاألساسي لقانكف األسرة الجزائرم ، عمى الرغـ مف أف الشريعة اإلسبلم            

إال أننا نسجؿ بعض االختبلفات حكؿ نظاـ الزكاج ،  فالفقو اإلسبلمي لـ يحدد سنا معينا لمزكاج بؿ 
اعتبر سف البمكغ ىك السف الشرعي لمزكاج ، في حيف أف المشرع الجزائرم قد حدد سف األىمية لمزكاج 

كاممة لكبل الجنسيف، ككما نبلحظ فإف ىذه السف ليست سف البمكغ ألف سف  سنة( 19)بسف تسعة عشر
كىذا االختبلؼ في سف األىمية لمزكاج قد جعؿ المشرع الجزائرم . البمكغ قد يككف في سف أقؿ مف ذلؾ

حتى ال يككف . يمنح ترخيص مف طرؼ القاضي لضركرة بالنسبة لمذيف لـ يبمغكا الحد القانكنية لمزكاج
 .   ارض بيف الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة الجزائرمىناؾ تع
إف االختبلؼ الكاضح بيف الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ىك مكضكع الكلي      

، ىذا المكضكع الذم كاف محؿ جدؿ بيف مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمطالب المجتمع الجزائرم الرامية 
  (31، 30دكاعي تعديؿ قانكف األسرة ، ص ، ص : أنظر عنصر)المرأة مف سيطرة الرجؿأساسا إلى تحرير 

حيث ترل الشريعة اإلسبلمية بأغمب مذاىبيا الفقيية أف الكلي شرط أساسي في عقد الزكاج بؿ تعتبر 
غيابو أك إسقاطو بطبلنا لعقد الزكاج عمى عكس المذىب الحنفي الذم يعطي لممرأة الراشدة حؽ تزكيج 

مف  11نفسيا مع استحساف حضكر كلييا عقد قرانيا ، كىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم حيف عدؿ المادة 
قانكف األسرة الجزائرم إذ نجد المشرع قد صنؼ المرأة إلى صنفيف كىما المرأة الراشدة التي ليا حؽ اختيار 

يا ليا فقد استخدـ المشرع  في كلييا الذم قد يككف  أبكىا أك أحد أقاربيا أك أم شخص آخر تختاره كل
كىي العبارة التي " بحضكر... تعقد المرأة " المعدؿ في الفقرة األكلى عبارة  11بداية صياغتو لممادة 

 تجعؿ مف الكلي يأخذ نفس مرتبة الشاىداف فحضكره ال يختمؼ عف حضكر الشاىداف ،أم 
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" ف الفقرة الثانية مف نفس المادة جاءت بعبارةعمى الكلي الحضكر لعقد الزكاج كليس مباشرتو ، في حيف أ
كىي تفيد أف الكلي شرط أساسي في عقد زكاج المرأة القاصر عمى عكس ..." يتكلى زكاج القصر أكلياؤىـ

كىنا يظير الخبلؼ بيف الشريعة اإلسبلمية كالمشرع . المرأة الراشدة بؿ ىك مف يباشر عممية العقد 
المالكي الذم يستند إليو القانكف الكضعي الجزائرم عمكما فإننا نجده  كبالرجكع إلى المذىب. الجزائرم

كالسؤاؿ . يحرص كؿ الحرص عمى أال يعقد قراف المرأة دكف كلييا راشدة كانت أـ قاصرا، ثيبا أـ بكرا 
الذم يمح في الطرح ىك لماذا لـ يتقيد المشرع الجزائرم بما يقضي بو الفقو اإلسبلمي كبالخصكص 

مالكي كىك المذىب المعتمد في المجتمع الجزائرم؟ كىؿ يجكز مف الناحية الفقيية االعتماد عمى المذىب ال
نما مس أيضا نكع  أكثر مف مذىب؟ إف ىذا االختبلؼ لـ يقتصر عمى دكر الكلي في عقد الزكاج كا 

نم ا يمكف ألم األقارب الذيف صنفيـ المشرع حسب صنفي المرأة ، فالمرأة الراشدة لـ حدد ليا األقارب كا 
فرد تربطيا بو صمة القرابة أف يحضر عقد زكاجيا عند تعذر حضكرأبكىا العقد ، أما المرأة القاصر فقد 
حدد أقاربيا الذيف يتكلكف زكاجيا كىـ األقارب المقربيف كىـ ذاتيـ األقارب الذيف ذكرىـ الفقو اإلسبلمي 

ل بأف المشرع الجزائرم قد ترؾ الحرية لممرأة في إلى جانب ذلؾ نر . كحدد صمتيـ كدرجتيـ القرابية بالمرأة 
اختيار كلييا في حالة غياب األب أك أحد األقارب دكف قيد أك شرط ، كىذا ما لـ تشر إليو الشريعة 

أنظر الفصؿ الثالث ، )اإلسبلمية ككف أف الفقو اإلسبلمي قد حدد مف تجب كاليتيـ عمى المرأة عند الزكاج 

 .  (197ػ  194عنصر الكلي ، ص ػ ص 
لقد حمؿ التعديؿ إجراءات جديدة تتمثؿ أساسا في كجكب إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ قراءة  الفاتحة        

كىك المكضكع الذم لـ تتطرؽ إليو الشريعة اإلسبلمية ، حيث لـ نجد ما يشير إلى ذلؾ كمرد ذلؾ حسب 
يح تترتب عميو آثار العقد الصحيح ، ألف اعتقادنا ىك أف اإلسبلـ يعتبر الفاتحة بمثابة عقد شرعي صح

خاصة . العقد المدني ما ىك إال إجراء مادم يثبت عقد الزكاج كيحفظ حقكؽ األطراؼ في حالة النزاع 
كأف عقد الزكاج مف خبلؿ الفاتحة التي تتـ بحضكر الطرفيف ػ حضكر كلي المرأة ػ كالشاىداف كذكر 

كذكر صيغة العقد مف الخاطب باتجاه كلي المرأة كالعكس  الصداؽ كالحرص عمى عدـ كجكد مكانع شرعية
في حضكر اإلماـ الذم يقـك بتبلكة بعض اآليات القرآنية التي تتكمـ عف مقاصد كفكائد الزكاج كبعض 
األحاديث النبكية التي جاءت في ىذا المكضكع ، إلى جانب حضكر بعض أىؿ كأصحاب العركسيف ، 

نبلحظ عمى ىذه الخطكات أنيا استكفت جميع أركاف . د أسرة جديدة يقكـ بعدىا اإلماـ بإعبلف ميبل
كشركط الزكاج بما في ذلؾ اإلشيار كاإلعبلف ، فيككف بذلؾ العقد صحيحا كالزكاج رسميا ال غبار عميو ، 

ضؼ إلى ذلؾ أف ىذا الشكؿ . كافي مف ناحية الشرع (  قراءة الفاتحة)كنعتقد أف ىذا الشكؿ مف الزكاج 
الفقرة الثانية حيف اعتبر  06ج قد أشار إليو المشرع الجزائرم بعبارة مجمس العقد في المادة مف الزكا

 .  *المشرع أف اقتراف الفاتحة بالخطبة في مجمس العقد زكاجا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 4، ص 06قانكف األسرة ، المادة : أنظر */ 
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كلكي تكتمؿ اإلجراءات القانكنية الممزمة لصحة عقد الزكاج فقد حرص المشرع الجزائرم عمى        
ضركرة إثبات عقد الزكاج في سجؿ الحالة المدنية ، كىذا لـ نجد لو إشارة في الفقو اإلسبلمي ، فمـ تشر 

ض في إثبات العقد خاصة إذا الشيعة اإلسبلمية إلى أثبات عقد الزكاج ، كما أنيا ػ حسب رأينا ػ ال تعار 
كاف ىناؾ ما قد ييف أك ييضـ حؽ مف الحقكؽ لكبل الطرفيف أك ألحدىما ، مع العمـ أف الشريعة 
اإلسبلمية تكاكب كؿ تطكر كتغير قد يصيب المجتمع ، إذ ىي ليست بمعزؿ عف تمؾ التغيرات مع الحفاظ 

ىا تحرص عمى مف يقكـ بإبراـ العقد أف لذا نجد. عمى الحدكد الشرعية كعدـ تجاكزىا ألم سبب كاف 
 .    يككف مسمما 

مف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا أف نظاـ الزكاج ىك فعبل مف أىـ األنظمة االجتماعية : خػالصػػػػة
التي عني بيا سكاء مف قبؿ الفقو اإلسبلمي أك مف قبؿ المشرع الجزائرم، حيث الحظنا مدل اىتماميما 

إف نظاـ الزكاج سكاء في . منو بمقكمات بنائو ككيفية حسف أدائو لكظائفو  بيذا النظاـ كخاصة ما تعمؽ
نساني كاجتماعي يحؿ  الفقو أك في قانكف األسرة  المعدؿ كالمتمـ حرص كأكد عمى أنو نظاـ عالمي كا 

كيتأكد مف خبلؿ ما تقدـ أنو نظاـ . بمكجبو استماع كؿ مف الرجؿ كالمرأة باآلخر عمى الكجو الصحيح 
مف حيث البناء كمتغير مف ناحية الكظائؼ ، يخضع لمعرؼ كالعادات كالتقاليد كما يخضع لمديف ثابت 
 . كالقانكف
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 اإلخـــزاءاث الوــنهديــــت للـــذراصـــــــت: الــــــــفصـــــــل الـــــــخـــــاهــــــــش

 توـهـيذ       

 

 I /هـدـــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــذراصـــــــت 

      

 نبذة تاريخيت عن هدال الذراصت: أوال          

 

 .تحذيذ هدال الذراصت: ثانيا 

 المجاؿ الجػغرافيػ  1                
 الػمجػاؿ البػشرمػ  2            
 الػزمػنيػ المجػػاؿ  3              

    

 II/الـونـــــــــــــــــــــــهح 

 

 III /عيـــــنـت الـذراصــــــــت 

 

IV / أدواث خــــــــوع البـيانـاث 

 االستمارة .1
 المػالحػػػػػظة .2

 الػػكثػائػؽ كالسجػػػػالت .3

 

 خػالصػػػة
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: المنيجية لمدراسة لممكاضيع التالية سكؼ نتعرض بيف ثنايا ىذا الفصؿ الخاص باإلجراءات : تميػػػػيد
مجاؿ الدراسة مف خبلؿ نبذة تاريخية عف مجاؿ الدراسة كىي جامعة منتكرم بقسنطينة ، ثـ نعرؼ عمى 
أبعاد ىذا المجاؿ مف خبلؿ ثبلثة معالـ ىي المجاؿ الجغرافي ك المجاؿ البشرم ك المجاؿ الزمني ، أيضا 

الدراسة ككذا عينة الدراسة كأدكات جمع البيانات كىي  يضـ ىذا الفصؿ كؿ مف منيج المعتمد في
 .اإلستمارة كالمبلحظة كالكثائؽ كالسجبلت

I /هدــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــذراصــت: 

مما الشؾ فيو أف مجاؿ الدراسة مرتبط بطبيعة بناء المكضكع ك أىداؼ الدراسة ، لذا يتكجب           
حسف إختيار مجاؿ قادر عمى إختبار الفرضيات كتحقيؽ األىداؼ عف طريؽ إختيار األداة المناسب 

اف المجاؿ فكمما ك. لجمع المعمكمات ككذا المنيج المناسب الذم يساىـ في الكصكؿ إلى النتائج المرجكة  
 . محددا بدقة كيتماشى مع أىداؼ الدراسة كمما جاءت النتائج صحيحة كسميمة 

كما داـ مكضكع دراستنا يدكر حكؿ نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم في ظؿ قانكف األسرة         
ج في ك الذم نريد مف خبللو الكشؼ عف طبيعة األثر ك مبلمحو عمى نظاـ الزكا 2005المعدؿ ك المتمـ 

الجزائر بعد تعديؿ القانكف ، فقد رأينا بأف تككف الجامعة ىي مجاؿ الدراسة ، نظرا لما تمتاز بو مف 
خصائص تتماشى كأىداؼ الدراسة ، خاصة إذا إنطمقنا مف أف الجامعة ىي المرآة العاكسة لقضايا 

 . و المجتمع بإعتبارىا مجتمع مصغر عف المجتمع الكمي المكجدة بو تؤثر ك تتأثر ب
كنظرا لحساسية المكضكع المدركس كخصكصيتو لدل أغمبية فئات المجتمع الجزائرم ككذا أىميتو        

بإعتباره يدكر حكؿ أىـ األنظمة اإلجتماعية المشكمة لممجتمع ، فإننا ال نرل غير أساتذة الجامعة ىـ 
قانكف األسرة قناعتنا في ذلؾ  القادريف عمى مساعدتنا في الكشؼ عف أثر كخفايا نظاـ الزكاج بعد تعديؿ

أف األساتذة الجامعييف يمثمكف نخبة المجتمع كصفكتو ، بؿ ال يقاس تحضر ك تقدـ أم مجتمع إال مف 
 . خبلؿ مثقفيو الذيف تربطيـ عبلقات متنكعة مع باقي الثقافات المكجدة بالعالـ

 :نبػذة تػاريخػية عف جػامعة منتكرم قسنطينة: أكال   
الجسكر المعمقة كمدينة األضكاء كمدينة العمـ كالعمماء ، ىكذا كصفت المدينة كشيد التاريخ مدينة       

إبف "فبل يمكف أف ننسى أنيا مدينة . عمى عراقتيا كتنكع ثقافتيا التي ما فتئت تييئ معالـ العمـ كالمعرفة 
 ." النادم"ك مدرسة " باديس

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كاضع ىندسة العاصمة البرازيمية */ 

  UNIVERSITE MENTOURI COSTANTINE ,Parcours et   Perspectives , Décembre 2007 , p02:  أنظر المرجع 
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مدينة العمـ بجامعتيا تبقى إحدل رمكز التطكر كاإلزدىار، السيما ك أنيا لـ تكتؼ بجامعة منتكرم        
بركادىا تطكرا ضميا لجامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسبلمية ، معمما دينيا كصرحا مف أجمؿ مباني 

 .ال يجب أف ننسى كذلؾ المدرسة العميا لؤلساتذة في المنصكرة.الجزائر
بنيت جامعة منتكرم عمى المرتفع الشمالي لسطح عيف البام بشكميا الجميؿ الذم يعكد الفضؿ فيو        

حيث تعد اليكـ مف أكبر الجامعات اإلفريقية  *"  Oscar  Niemeyer"إلى الميندس البرازيمي المعركؼ
ك العربية بإعتبارىا تشمؿ كؿ اإلختصاصات كالمجاالت ، كما تعتبر مركز كمقر المحاضرة الجيكية 

 . لمؤسسات التعميـ العالي في الشرؽ الجزائرم 
  

ة كجاء حجر األساس لبناء الجامع" ىكارم بكمديف" كضع الرئيس الراحؿ  1968مارس  20في        
 .69ػ  56كفقا لممرسكـ  1969جكاف  17عقد الكالة رسميا بتاريخ 

لمتذكير فإف المركز الجامعي لقسنطينة تـ كضعو كفقا لممرسكـ الذم أقره الرئيس الفرنسي عاـ 
قبؿ ىذا التاريخ يجب اإلشارة . كالقاضي بإنشاء مركزيف جامعييف كاحد في قسنطينة كاآلخر بكىراف 1961

تـ فتح ممحؽ كمية الحقكؽ لجامعة الجزائر كالذم كاف بمثابة اإلنطبلقة األكلى  1958عاـ  إلى أنو في
لمدراسات العميا في المدينة كالتي سمحت لمطمبة المسجميف بجامعة الجزائر الحصكؿ عمى المعارؼ 

 .النظرية بسنة أكلى حقكؽ ككذلؾ السنة التحضيرية لشيادة الكفاءة في الحقكؽ

 :كحدات عممية ىي 04تمكف المركز الجامعي بإنشاء ك إدارة  1961في عاـ      

 مدرسة العمـك الطبية كالصيدلية ، مركزىا المستشفى الجامعي / 1     
     2 /Le Collège  (ندكة الجامعات حاليا)األدبي ك مقره المدرسة 
  3 /Le Collège  العممي كمقره مركز التككيف بالمنظر الجميؿ(Belle Vie) 
قرب البريد ) معيد الدراسات القانكنية ك مقرىا الجامعة الشعبية ، حاليا مركز عبد الحميد بف باديس / 4   

 (المركزم لكسط المدينة
كمع إنطبلؽ األشغاؿ لبناء الجامعة  التي يعكد الفضؿ فييا إلى جيكد كزير التعميـ العالي       
. صر الذىبي لمتعميـ العالي في مدينة قسنطينة التي شكمت بداية الع "محمد الصديؽ بف يحي"الراحؿ

ك إفتتاح عمارة اآلداب أكؿ شعمة ليذه اإلنطبلقة التي عرفت دفعا  1970ػ  1969ككانت السنة الجامعية 
معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية ، معيد العمـك اإلقتصادية ، معيد العمـك  1978ػ  1973كبيرا مع إقامة في 

دب كالثقافة العربية ، معيد المغات الحية األجنبية ، معيد البيكلكجيا ، معيد الطب اإلجتماعية ، معيد األ
، معيد الرياضيات ، معيد الفيزياء ، معيد الكيمياء ، معيد عمكـ األرض ك معيد اليندسة المعمارية 

 .لمبناء كالتعمير

 

 
 
 



283 

 

 :تحديد مجػػػػاؿ الدراسػة: ثانػيا 
متر مربع عند بداية  1406000تتربع جامعة منتكرم عمى مساحة قدرىا حكالي : المجاؿ الجغػرافي / 1 

تشتمؿ ىذه المساحة . ىكتار كمساحة إجمالية اليكـ  240البناء لمتكسع بعد ذلؾ لتصؿ إلى ما يقارب 
 : أربعة عشرة مقر جامعي مكزعيف عمى النحك التالي( 14) عمى

 (2ـ)تر المربعالمسػػػػػػػاحة بالم  المػػػجمػػػع        

   5446660                   المجمػع المركزم        

 326270                   مجػمع تيجاني ىداـ        

   566453                   مجمع شعبة الرصاص      

 366565                   مجمع زكاغي سميماف      

 756000                   *مجمع أحمد حماني      

 1446648                 **(INATA)مجمع      

 526648                 مجمع العمـك البيطرية بالخركب     

 226746                 مجمع عمـ المكتبات      

    Chalet Des Pinsمجمع دار الصنكبر

  

                 606323 

 I               46458مجمع ضاحية األمير عبد القادر 

 II               26200مجمع ضاحية األمير عبد القادر

 I              4206000مجمع المدينة الجديدة عمي منجمي

 II               4206000مجمع المدينة الجديدة عمي منجمي

 III             2206000المجمع المدينة الجديدة عمي منجمي

  بيف تكزيع المجمعات حسب المساحة لجامعة منتكرم( 11)الجدكؿ رقـ* 
 2006نشرة الجامعة ،: المصدر
تقع الجامعة عمى المرتفع الشمالي لسطح عيف البام حيث يكجد بيا المجمع المركزم الذم         

يشتمؿ عمى البرج اإلدارم كعمارة اآلداب كعمارة العمـك ، كما تحتكم أيضا عمى أىـ المرافؽ الضركرية 
تكسطاف بيك الجامعة لسير العممية التعميمة كىي المكتبة المركزية كقاعة المحاضرات الكبرل المتاف ت
 كديكاف المطبكعات الجامعية كخمية اإلعبلـ كاإلتصاؿ ، مع بعض اليياكؿ الخدماتية 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .المعركؼ بإسـ زرزارة*/ 
 المعيد الكطني لعمـك التغذية كالتغذم **/ 
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كىذا قبؿ التكسع العمراني لمدينة قسنطينة ككذا قبؿ إكتظاظ الجامعة بعدد ...  كالمطعـ كبعض األكشاؾ 
الطمبة كاألساتذة كالعماؿ ،  تكسعت معو أيضا معاىد الجامعة ك أقساميا ، حيث أصبحت منتشرة تقريبا 

آنفا، فمـ تعد الجامعة ( 11)بكؿ أرجاء المدينة أك إف صح القكؿ الكالية ككؿ كما يبينو الجدكؿ رقـ 
نما ىناؾ معاىد كأقساـ بيا  المركزية كما كانت تسمى سابقا مكجدة فقط في أعالي سطح عيف البام كا 
تخصصات عديدة كمتنكعة ، كما تمنح الجامعة كؿ الشيادات العممية بقسمييا التدرج كما بعد 

 ( دكتكراه/جيسترا ما/ميندس /ليسانس/ تقني سامي/ دبمـك الدراسات المعمقة)التدرج
نتشارىا الكبير يجعؿ عممية تحديدىا جغرافيا تكاد تككف مستحيمة ،          إف إتساع مساحة الجامعة كا 

فيناؾ مجمعات مكجكدة بالناحية الشمالية كأخرل مكجكدة بالناحية الغربية كأيضا ىناؾ مجمعات تكجد 
 .  المركزم  عمى الناحيتيف الشرقية كالجنكبية بالنسبة لمكقع المجمع

بعد شركع الجزائر في عممية التنمية المستدامة كاإلصبلحات التربكية كالتعميمة التي خاضتيا 
الدكلة الجزائرية خبلؿ السنكات الماضية القميمة ، فإف الجامعة قد استفادة مف ىذه اإلصبلحات مف خبلؿ 

التي كانت عبارة عف مركز جامعي التكسعات  التي عرفتيا مع بداية القرف الجديد ، كأصبحت الجامعة 
تابع في الكثير مف األمكر إلى جامعة الجزائر كالتي كانت بدايتيا بأربع مجمعات ال غير ، تحتكم اليـك 

 .   قسما ( 40)كميات كمعيد الكطني كاحد كأربعيف(09)عمى تسع
 L.M.D( ؿ،ـ،د)كما تعمؿ الجامعة مف الناحية البيداغكجية بالنظاميف الكبلسيكي كالنظاـ الجديد أؿ    

 . 2004/2005الذم تكلد عف اإلصبلحات األخيرة بغية تطكير الجامعة كالرقي مع بداية المكسـ الجامعي 
 :المػػػجاؿ البػػػػػشرم/ 2
الجزائرية كأكثرىا طاقة بشرية إذ يكجد بيا حتى تعد جامعة منتكرم قسنطينة مف أىـ الجامعات  

ألؼ فرد ما بيف مؤطر كعامؿ كطالب ، مكزعيف عمى النحك  73ما يقارب  2007/2008المكسـ الفارط 
مقعد  4000بعدما كانت البداية ب . عامؿ  1700أستاذ كحكالي 2000ألؼ طالب كحكالي  69: التالي

الجامعة مدينة جامعية بالنظر إلى عدد الطمبة المسجميف بيا  اليكـ تعتبر. مدرجات فقط  04بيداغكجي ك
ك عدد المرافؽ البيداغكجية المتكفرة عمييا ، خاصة بعد اإلنتياء مف مشركع مجمع المدينة الجديدة عمي 

إف ىذه األرقاـ كاألعداد اليائمة سكاء لمطمبة أك األساتذة إنما تشير إلى مدل أىمية جامعة . منجمي 
خبلؿ التحصيؿ العممي ككفاءة التأطير بيا الذم جعميا في مقدمة الجامعات الجزائرية كحتى منتكرم مف 

الجامعات العربية أيضا ، إلى جانب أنيا أصبحت تتكفرػ تقريباػ عمى جميع التخصصات العممية ، كىي 
 كاحدة مف أىـ الجامعات التي باشرت في تطبيؽ
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طالب دراسات  4659المسجميف بما بعد التدرج فيقدركف بأما . عمى معظـ الكميات ( L.M.D )نظاـ 
طالب كىـ  3274طالب كطمبة الدكتكراه كعددىـ  1385عميا مقسمة ما بيف طمبة الماجسترا كعددىـ 

 . بدكرىـ مكزعيف مابيف رتبة دكتكراه دكلة كدكتكراه عمكـ
الذيف يقكمكف باألعماؿ العماؿ اإلدارييف : إف عدد عماؿ الجامعة مقسميف إلى قسميف ىما      

كالقسـ الثاني خاص بأعكاف األمف الذيف يسيركف عمى السير . البيداغكجية ذات العبلقة باألساتذة كالطمبة 
 كلكي . الحسف لعمؿ الجامعة ككؿ مف المحافظة عمى أمف كسبلمة كؿ المكجكديف بالجامعة 

تعكدت عميو كعمى السير الجيد لمعمؿ  تحافظ الجامعة عمى مكانتيا بيف الجامعات كعمى مستكاىا الذم
البيداغكجي كالتربكم ، فإننا نجد لكؿ كمية كلكؿ قسـ عماؿ تابعيف لو ذكم خبرة كقدرة عمى تحقيؽ ىذه 
األىداؼ ، إلى جانب العماؿ المكجديف بالبرج اإلدارم الذيف ينسقكف مع باقي الفركع األخرل المكزعة 

 . معة يتـ بشكؿ غير مركزم عمى العمكـإف العمؿ بالجا. بالكميات كاألقساـ 
أما فيما يخص العدد اليائؿ لؤلساتذة فإف السبب كراء ىذا ىك أكال عدد الطمبة كتنكع التخصصات     

إف عدد األساتذة يحتكم عمى كبل الجنسيف كعمى . المكجكدة بالجامعة إلى جانب اإلمتيازات السابقة الذكر 
الممفت لمنظر فيما يخص ىذه الرتب ىك أف جامعة منتكرم مف جميع الرتب العممية ، كالمبلحظة 

الجامعات القبلئؿ التي يكجد بيا عدد ال بأس بو مف أساتذة برتبة أستاذ التعميـ العالي ككذا األساتذة 
 . الحاصميف عمى شيادة الدكتكراه 

     
 :الػػػػػمجاؿ الزمػػػػػني/ 3

، تـ خبلليا التنقيب عف البيانات (2008أفريؿ ) مبللقد إستغرقت الدراسة حكالي شيرا كا        
حيث كانت البداية بالدراسات . كالمعطيات ذات الصمة بمكضكع الدراسة ك فرضياتو كمؤشراتيا 

اإلستطبلعية لمجامعة كباألخص لؤلساتذة المكجديف بيا ك التقرب منيـ لكسب الثقة ك تبادؿ اآلراء 
، بغرض الكقكؼ عمى مدل تطابؽ أىداؼ الدراسة مع  كاألفكار حكؿ طبيعة  كأىداؼ المكضكع

خصائص كمككنات مجاؿ الدراسة ، كمع المعطيات المتحصؿ عمييا  مف السجبلت الرسمية بالبرج 
 .  الخاص باألساتذة(08)اإلدارم الطابؽ

كبعد الحصكؿ عمى كافة المعمكمات البلزمة ، جاءت مرحمة النزكؿ إلى الميداف ألجؿ مؤل        
ستمارة مع الرجكع إلى بعض الكثائؽ الرسمية لمتأكد مف صحة بعض البيانات المقدمة مف قبؿ اإل

 .  المبحكثيف
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II/ مػػػػػنيج الػػدراسػة: 
إف البحث العممي عبارة عف عممية دائرية تبدأ بسؤاؿ في ذىف الباحث لتنتيي باإلجابة عمى ىذا   

لخطكات المنيجية الكاجب تتبعيا أثناء القياـ بأم عمؿ السؤاؿ، كتحتكم ىذه العممية عمى جممة مف ا
عممي ، كتتمثؿ ىذه الخطكات في إختيار مشكمة الدراسة ، تحديد أىدافيا التي يصبك الباحث إلى تحقيقيا 
مف خبلؿ الدراسة ، كأيضا تحديد الفركض كصياغتيا كتبقى أماـ الباحث خطكة في غابة الصعكبة ك 

يد المنيج المبلئـ لمدراسة نظرا لتعدد مناىج العمكـ اإلجتماعية ىذا مف جية األىمية كىي إختيار كتحد
كمنو جية أخرل ألف المنيج ىك الطريؽ الذم يسمكو الباحث لمكصكؿ إلى الحقيقة العممية كغالبا ما تككف 

التي الدراسة المنظمة ك المنطقية لمقكاعد :" كيشير مفيكـ المنيج إلى أنو. الجكاب عمى سؤاؿ الدراسة
فيتضمف بذلؾ دراسة كتقسيـ طرؽ ككسائؿ ك أدكات  (1)."يسترشد بيا الباحث في القياـ بالبحث العممي

جراءات البحث العممي ، كما قد  يؤثر عمى القياـ بو ، كما يضمف دراسة األسس العامة إلثبات  كا 
 .  الفركض كالنظريات بغض النظر عف ماىية الفركض كالنظريات

يتحدد تبعا لطبيعة الدراسة كأىدافيا كفرضياتيا ، مما يجعؿ ميمة إختياره ذات أىمية كألف المنيج 
ىك الطريقة التي يسمكيا الباحث اإلجابة عف األسئمة التي تثيرىا :"كالمنيج كيفما كاف نكعو . قصكل 

فكار فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األ:" كما يعرؼ المنيج أيضا بأنو(  2)."المشكمة مكضكع البحث
العديدة مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة حيف نككف بيا جاىميف ، أك مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف حيف 

نتشؼ مف خبلؿ ىذا التعريؼ بأف المعرفة التي نكد الكصكؿ إلييا نكعاف إما أف   (3)."نككف بيا عارفيف
ما أف تككف معمكمة كلكف ليس ع مى مستكل عاـ فنحتاج تككف مجيكلة فتحتاج إلى الكشؼ عنيا ، كا 

:" فالمنيج إذا ىك. لمبرىنة عمييا ، ككبل النكعيف يحتجاف لذلؾ طريقا يسيؿ عمينا الكصكؿ إلى الحقيقة
العمكد الفقرم في تصميـ البحكث اإلجتماعية ، ألنو يسمح بتحديد المفاىيـ كشرح المعاني اإلجرائية 

 (4)"كتحديد مجتمع البحث

المنيج )قكؿ بأف المنيج المناسب لمثؿ ىذه الدراسات ذات الطابع الكصفي ىك كبناء عميو يمكننا ال      
طريقة يعتمد عمييا الباحث في الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة تصكر الكاقع :"ك يقصد بو( الكصفي

لذا يعد مف أكثر المناىج العممية مبلئمة لكصؼ ظاىرة نظاـ ( 5)."اإلجتماعي كتسيـ في تحميؿ ظكاىره
المجتمع الجزائرم بعد تعديؿ قانكف األسرة ككصؼ أىـ اآلثار التي خمفاىا ىذا القانكف المعدؿ الزكاج في 

 .عمى نظاـ الزكاج ، ككيؼ كانت ردكد األفراد إزاء بعض التعديبلت  ك اإلجراءات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .                        07، ص 1998اعي ، المكتب الجامعي الحديث ، دكف ذكر بمد النشر ، سنة مناىج إجراءات البحث اإلجتم:ػ عدلي أبك طاحكف  1
 .29مرجع سبؽ ذكره ، ص : ػ عاصـ الدسكقي ك آخركف  2
 .76، ص  2005مناىج البحث االجتماعي ، دار كائؿ لمنشر ، بغداد، سنة: ػ إحساف محمد الحسف  3
 .16،ص  1986، المطبعة المصرية ، القاىرة ، سنة  1إلعداد البحكث اإلجتماعية ، الطبعة  الخطكات المنيجية:ػ محمد شفيؽ 4
 . 19مرجع سبؽ ذكره ،  ص: ػ عدلي أبك طاحكف 5
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كلقد إستخدمنا في دراستنا المنيج الكصفي لتماشيو مع طبيعة الدراسة التي تيدؼ إلى معرفة          
قانكف )ج في المجتمع الجزائرم بعد تعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصيةآراء األساتذة كأفكارىـ حكؿ نظاـ الزكا

مف ىنا جاء المنيج الكصفي مناسبا ليذه الدراسة، بحيث نستعمؿ فيو جميع البيانات المجمعة ( . األسرة
عف طريؽ اإلستمارة كتسجيؿ بعض المبلحظات إف كجدت ، بعدىا نقكـ بتفريغ البيانات كتحميميا ألجؿ 

تائج تفسيرية حكؿ طبيعة ىذه الدراسة ، كبيذا يتككف لدينا تراكـ معرفي يسيؿ القياـ الكصكؿ إلى ن
كيعد أحد المناىج الميدانية لدراسة . *(قانكف األسرة المعدؿ يدخؿ عامو الرابع فقط)بدراسات مستقبمية 

يقكـ البحث " :كفي ىذا الصدد قيؿ( التي تقع في الكقت الراىف أك الحاضر)الظكاىر أك الكقائع اآلنية 
ضؼ إلى ذلؾ أنو يسمح في البحث بكصؼ النتائج التي يتـ  (1)."الكصفي بكصؼ ما ىك كائف كتفسيره

التكصؿ إلييا كتحميميا كتفسيرىا في عبارات دقيقة كبسيطة ككاضحة ،كما يمكف إستخداـ األدكات المناسبة 
كراء نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم  مع طبيعة دراستنا ، ىذه الطبيعة الكصفية اإلستكشافية لما يختفي

 .بعد تعديؿ قانكف األسرة مف تحكالت كتغيرات بعضيا ظاىر كاآلخر خفي ماذا حدث؟ ككيؼ حدث؟
كما اإلستعانة بالمنيج التاريخي أثناء كتابة الجانب النظرم مف الدراسة ، مف خبلؿ السرد ألىـ      

اـ األسرم كنظاـ الزكاج ككذا النظاـ القانكني كخاصة تمؾ التطكرات التاريخية التي عرفيا كؿ مف النظ
التطكرات التي مر بيا تطكر قانكف األسرة الجزائرم منذ اإلحتبلؿ إلى ما بعد اإلستقبلؿ فمرحمة التعديؿ 

أف ) كيعكد سبب اإلستعانة بيذا المنيج خصكصا إلى تمؾ الفرضية التي يقكـ عمييا كمؤادىا. األخيرة 
كما يشير إلى ذلؾ  (.يؤدم بنا إلى معرفة الحاضر ك التنبؤ بما سكؼ يحدث في المستقبؿمعرفة الماضي 

 . ( زيكماف)
الطريقة التي يعتمد عمييا الباحث في جمع الحقائؽ كالمعمكمات كتصنيفيا :" كالمنيج التاريخي يعني     

ي دراسة المجتمعات كما يستعمؿ ف.كتنظيرىا كربطيا بمكضكع الدراسة الذم يريد بحثو كالتخصص بو
المحمية كالكبيرة مف حيث أصكليا التاريخية كمساراتيا التحكلية كالمراحؿ الحضارية التي تمر بيا ك 
أىدافيا الغائية ذات األبعاد المستقبمية فحسب ، بؿ يدرس أيضا الظكاىر كالمؤسسات كالعمميات 

ألننا عند ( 2)."التاريخية كمساراتيا الغائيةاإلجتماعية دراسة تاريخية تتبع أكصميا اإلجتماعية كتطكراتيا 
دراسة أم ظاىرة إجتماعية فإننا نقكـ بتحميؿ القكل التاريخية التي تقؼ كراء ىذه الظاىرة حتى نتمكف مف 

 .إيجاد التفسير العممي لحاضر الظاىرة كمستقبميا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .154، ص 1984، مؤسسة الرسالة، سنة  1جيـ عف مناىج البحث العممي ، الطبعة سيف: ػ طمعت ىماـ  1
 .75، ص 2005، دار كائؿ لمنشر ، سنة 1، الطبعة مناىج البحث اإلجتماعي:ػ إحساف محمد الحسف 2
 

        
ابات كألننا بصدد دراسة الجنسيف معا فقد قمنا أثناء عرض البيانات كتحميميا ك تفسيرىا بمقارنة استج

المبحكثيف مف خبلؿ معامؿ الجنس ، فإستعانا بالمنيج المقارف الذم يعتبر محصمة طبيعة لممنيج 
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التاريخي ككنو يمدنا بمعرفة الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ كىذه بدكرىا تتكقؼ عمى مدل معرفة الماضي 
قانكف األسرة المعدؿ  ألف الكقكؼ عمى أثر. كتحميمو عف طريؽ الربط بيف العناصر الظاىرة اإلجتماعية 

عمى نظاـ الزكاج في الجزائر يتطمب الرجكع إلى القانكف قبؿ التعديؿ ثـ بعده كحصد كؿ التغيرات التي 
الكسيمة :" حصمت كماذا تغير بالنسبة لنظاـ الزكاج؟ كال يككف ذلؾ إال مف خبلؿ المقارنة كيقصد بيا

كالمؤسسات في مجتمعات مختمفة كبيئات متباينة  العممية في دراسة أكجو الشبو كاإلختبلؼ بيف الظكاىر
قميميا ، كفي مجتمع كاحد عبر فترات زمنية مختمفة عمى أنو يجب أف ال ينظر إلى المقارنة (  2)."جغرافيا كا 

بيف الجنسيف كأمر مطمؽ ، ذلؾ أننا لـ نجد اختبلفات جكىرية في استجابات األساتذة ذككرا كأناثا ، كقد 
ارات كثيرة منيا المستكل العممي ، الرقي االجتماعي ، تقاسـ نفس الثقافة االجنماعية يعكد ذلؾ إلى اعتب

 . كغيرىا
 

في األخير يمكننا القكؿ بأف الدراسة العممية تحتاج إلى أكثر مف منيج عممي قادر عمى تحصيؿ         
الرئيسي  ليذه الدراسة ىك اإلجابة الكافية لكافة التساؤالت المطركحة أثناء البحث ، كعميو فإف المنيج 

المنيج الكصفي ، في حيف أف المنيج التاريخي كالمنيج المقارف ما ىما إال منيجاف مساعداف في الدراسة 
دكف أف ننسى طبعا المنيج اإلحصائي الذم يعكد إليو الفضؿ في عممية الدراسات اإلجتماعية . 

لى بيانات كمية تعتمد أساسا عمى لغة األرقاـ ، مما كاإلنسانية ، ألنو يعمؿ عمى تحكيؿ البيانات الكيفية إ
ذلؾ األسمكب الذم يعتمد فيو الباحث عمى اغة :" يضفي عمى أم دراسة صفة المكضكعية كالدقة كىك

الرياضيات في جمعو لممعمكمات حكؿ ظاىرة معينة ، كينظـ ىذه المعمكمات ك يترجميا بيانيا كيحمميا بغية 
:" كيعرؼ أيضا بأنو (2)."ة كعممية بخصكص الظاىرة االجتماعية المدركسةالكصكؿ إلى نتائج أكثر دق

تمط الطريقة العممية الكمية التي يتبعيا الباحث معتمدا في ذلؾ عمى خطكات البحث العممي ، كيقـك 
أساسا عمى جمع المعمكمات كالبيانات حكؿ ظاىرة معينة كتنظيميا كترجمتيا بيانيا ثـ يحمميا رياضيا يغية 

ك ألنو منيج كمي يرتكز عمى اإلحصاء فإنو يساعدنا ( 3)."كصكؿ إلى نتائج أكثر دقة كيقينية كعممية ال
عمى تفسير الظكاىر االجتماعية تفسيرا كميا كيضفي بذلؾ عمى الدراسة الطابع العممي الدقيؽ ك 

 . المكضكعي
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .101فسو ، المرجع ن.ػ 1
مناىج البحث العممي ، اإلحصاء في البحث العممي، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف ، األردف، دكف : ػ سعيد التؿ  2

 .132ذكر السنة ، ص 
، بيركت، ،  دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر 1الطرؽ اإلحصائية في العمـك االجتماعية ،ط: ػ فتحي عبد العزيز أبك راضي 3

 .106، ص  1998سنة
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III /تصػػػميـ العػػػػػينة ك إختػيارىا : 
ختيار العينة التي   مف بيف العمميات األساسية التي يقكـ عمييا البحث العممي ىي تصميـ كا 

تتماشى مع أىداؼ الدراسة كتككف قادرة عمى إختبار الفرضيات ، لذا يتطمب مف الباحث دقة بالغة عند 
تدرس جزء صغيرا مف مجتمع البحث بعد :" كالعينة ىي. ألىمية النتائج المترتب عنيا إختيارىا نظرا 

جراء مثؿ ىذه العممية يؤدم بالباحث إلى إستنتاج أك تخميف ( 1)."إختياره إختيارا منتظما أك عشكائيا كا 
العينة ك . طبيعة المتغيرات ك الظركؼ كالسمات التي تميز مجتمع البحث الذم سحبت منو ىذه العينة

كالمنيج ليا أنكاع كطرؽ متعددة إلختيارىا ، لذا يجب مراعاة الدقة ك درجة مكائمتيا لطبيعة الدراسة 
 .كأىدافيا 
كبناء عمى أىداؼ ىذه الدراسة ك طبيعتيا كفرضياتيا كمؤشراتيا ، فإننا نعتقد بأف العينة القصدية         

كتستخدـ ىذه العينة عمكما في . ثؿ ىذه الدراسة أك العينة الغرضية ىي النكع األنسب كالمبلئـ لم
الدراسات االستطبلعية التي تتطمب اختبارفرضيات محددة ، خاصة إذا كاف مجمتع البحث غير مضبكط 
األبعاد ، كبالتالي ال يكجد إطار بحث دقيؽ يمكف مف اختبار العينة عشكائيا، لذا نمجئ في مثؿ ىذه 

تمؾ المعاينة غير :" كىي. حدات التي تناسب أىداؼ الدراسة البحكث إلى اختيار مجمكعة مف الك 
ك العينة القصدية التعطي فرصة متساكية  (2)."االحتمالية التي تكاجو صعكبات أقؿ أثناء انتقاء العناصر

 .الختيار جميع كحدات مجتمع البحث
ىـ اآلثار التي إف الطبيعة االستطبلعية ليذه الدراسة ك المتمثمة أساسا في محاكلة الكشؼ عف أ

عمى مقكمات كركائز نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم ، كالذم نعتقد  2005تركيا تعديؿ قانكف األسرة 
أنو لف يتحقؽ إال مف خبلؿ االتصاؿ بكحدات بحثية تككف ذات اىتماـ بمثؿ ىذه المكاضيع عمى سبيؿ 

 .الخ...ككذا البيكلكجية الذكر ال الحصر أساتذة العمـك القانكنية ك العمـك االجتماعية
إف أىـ خاصية يجب أف تتكفر في كحدات البحث أف يككنكا عمى اطبلع  بالتعديبلت التي تمت         

كعميو فإف حجـ العينة التي تتطابؽ عمييا مثؿ ىذه .عمى قانكف األسرة الجزائرم  2003في خريؼ 
 116ـ اختبارىا إال أنو تبف بعد ذلؾ أف كحدة كاف قد ت 200كحدة مف مجمكع  84المكاصفات قد قدرت بػ 

كيمثؿ كحدة البحث ىنا أستاذ . 2005كحدة غير مطمعة تماما عمى تعديبلت قانكف األسرة الجزائرم 
 .الجامعة 

 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .198إحساف محمد الحسف، مرجع سبؽ ذكره ، ص/  1
بكزيد صخراكم كآخركف، /ت, 2006البحث العممي في العمـك اإلنسانية ، الجزائر ، دار القصبة لمنشر ، منيجية : ػ مكريس أنجرس 2

 .311ص 
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IV /أدكات جػػمع البيػانػػات 
  Questionnaire:اإلسػػػػػتمارةػ  1     

 

أكثر أدكات جمع البيانات إستخداما في البحكث  Questionnaireتعد اإلستمارة أك اإلستبياف        
العممية  كاإلجتماعية كخاصة في عمـ اإلجتماع ، كيتـ إستعماليا في البحكث الكشفية لجمع معمكمات 
أكبر عف الظاىرة المدركسة ، كتستخدـ أيضا في البحكث التجريبية لما تكفره مف جيد ككقت بالنسبة 

كقد تسمـ باليد أك ترسؿ عف طريؽ . المجتمعات المتعممة كالمثقفة لمباحث ، كما يشيع إستخداميا في 
 . البريد كمكاقع األنترنات كالبريد اإللكتركني

مجمكعة مؤشرات يمكف عف طريقيا إكتشاؼ أبعاد مكضكع الدراسة عف طريؽ :" كاإلستمارة ىي     
كىي كسيمة اإلتصاؿ  اإلستقصاء التجريبي أم إجراء بحث ميداني عمى جماعة محددة مف الناس ،

الرئيسية بيف الباحث ك المبحكث كتحتكم عمى مجمكعة أسئمة تخص القضايا التي نريد معمكمات عف 
أما اإلستبياف فيك عبارة عف نمكذج يضـ مجمكعة مف األسئمة التي تدكر حكؿ مكضكع ما يتـ .المبحكث

، ثـ إعادتيا ثانيا إلى الييئة المشرفة  إرسالو إلى المبحكثيف بطريقة أك بأخرل ليجيبكا عمى ىذه األسئمة
مف   (1)."عمى البحث، كيتـ ذلؾ دكف مساعدة الباحث لممبحكثيف في فيـ األسئمة أك تدكيف اإلجابة فييا

خبلؿ ىذا التعريؼ يتبف أف اإلستبياف محتكل في اإلستمارة إلى جانب أف الفرؽ بينيما طفيؼ جدا كمتعمؽ 
ؿ تسمـ إلى المبحكث مع بقاء الباحث أـ أنيا ترسؿ إحدل الطرؽ السابقة بطريقة إجراء ىذه اإلستمارة ى

ىي نمكذج  يضـ مجمكعة أسئمة تكجو إلى األفراد مف أجؿ الحصكؿ عمى :" إذا يقصد باإلستمارة .الذكر
  ( 2)."معمكمات حكؿ مكضكع أك مشكمة أك مكقؼ

يف المفتكحة كالمغمقة كأسئمة مفتكح مغمؽ، كيستخدـ في اإلستمارة عادة أسئمة محددة البناء كتجمع ب     
لقد جرت العادة في تصميـ إستمارة البحث أف تحصر العناصر األساسية التي يتشكؿ منيا محتكل 

مكضكع الدراسة ، أك ذات عبلقة مباشرة بالبحث، كلما كانت عممية التصميـ عممية تحتاج إلى عناية 
لماـ بكؿ حيثيات المكضكع بشكؿ مباشر أك غير مباشر ، كبحكـ تكاجدنا بالجامعة مما سيؿ  خاصة كا 

 عمينا عممية تصميـ اإلستمارة كمراعاة ظركؼ بعض األساتذة

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .254، ص1962أسس البحث اإلجتماعي ، دار الفكر العربي ، دكف ذكر بمد النشر، سنة : ػ جماؿ ذكي كالسيد يسف 1

 .304مرجع سبؽ ذكره  ، ص : ػ عدلي عمي طاحكف  2
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كبالربط مع محتكيات الجانب النظرم كقكاعد بناء اإلستمارة تـ كضعيا في شكؿ أكلي كطرحيا 
ك األستاذ الدكتكر   صالح فياللي: األستاذ الدكتكر : عمى بعض األساتذة مف قسـ عمـ اإلجتماع كىـ 

إلبداء رأييـ كتسجيؿ مبلحظاتيـ عمى تمؾ األسئمة ، حيث  كسؼ عنصريك األستاذ الدكتكر  عمي غربي
تـ تشكيؿ لجنة قراءة كتقييـ أسئمة اإلستمارة ، حيث قدمت لنا عدة مبلحظا بخصكص طبيعة األسئمة 
كمحتكاىا الذم يكاد يككف غير كاضح بما فيو الكفاية خاصة إعتماده عمى بعض مصطمحات القانكف مع 

ػ بعضيـ ػ ليست لو إطبلعات كافية عمى المصطبلحات القانكنية مما تكجب عمينا  العمـ أف األساتذة
، ...( الكيمياء/الفيزياء / الرياضيات )شرحيا بما يتناسب مع قدرة األساتذة خاصة أساتذة العمكـ التجريبية 

 .   إلى جانب تككينيـ الغير معرب 

 

ساتذة ذكم الخبرة كاإلختصاص إلى أف مما جعمنا نعيد صياغتيا عدة مرات كمراجعتيا مع األ
الفرضيات /الفرضية العامة /اإلشكالية )صارت إلى شكميا النيائي ، حيث تغطي متطمبات الدراسة 

سؤاال  49، كقد قسمت اإلستمارة حسب الفرضيات الفرعية كالمؤشرات محتكية عمى ( الفرعية كالمؤشرات
 . انات الشخصية لممبحكثيفمقسميف إلى ثبلثة محاكر مع المحكر الخاص بالبي

 

 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1كقد غطتو األسئمة  البيانات الشخصية:المػحكر األكؿ

خاص بقانكف األسرة المعدؿ كتضييقو عمى عممية الزكاج مف خبلؿ عدة أبعاد : المحكر الثاني
ي عقد رسمي كأخيرا تحديد مفيكـ الزكاج كمجاؿ اإلختيار كالفحكصات الطبية كتكثيؽ الشركط ف: ىي 

الكلي بالنسبة لممرأة الراشدة ككيؼ تعمؿ كؿ ىذه األبعاد التي ىي في األساس عبارة عف مكاد بالقانكف في 
 21،  20، 19،  18،  17،  16، 15،  14، 13كقد غطتو األسئمة .تضييؽ عممية اإلختيار لمزكاج

،22 ،23  ،24 ،25 ،26  ،27  ،28 . 
متعمؽ بالمساكاة بيف الجنسيف التي يحققيا قانكف األسرة المعدؿ كذلؾ مف خبلؿ  :ػثانػيالمػحكر ال      

 36، 35، 34، 33،  32، 31، 30،  29كغطتو األسئمة .سف الزكاج األكؿ كحرية المرأة: مؤشريف ىما 
 ،37 . 

اسطة اإلجراءات الخاص حماية المؤسسة الزكاجية مف قبؿ قانكف األسرة المعدؿ بك : المػحكر الرابع     
قتراف الفاتحة بالخطبة في مجمس العقد كأخيرا تكضيح آثار العدكؿ : التالية إبراـ العقد مدنيا قبؿ الفاتحة كا 

متسائميف في النياية عف دكر قانكف األسرة المعدؿ بالنسبة النظاـ الزكاج كذلؾ مف خبلؿ . عف الخطبة
لتعديؿ كمف المستفيد األكبر مف ىذا التعديؿ كىؿ تعديؿ أىداؼ ىذا التعديؿ كمدل تأثر نظاـ الزكاج بيذا ا

،  40، 39، 38ك الذم غطتو  األسئمة التالية .قانكف األسرة يعمؿ عمى إستعاب نظاـ الزكاج في الجزائر
41  ،42 ،43  ،44 ،45 ،46 ،47 ،48  ،49. 

 

مية عمى نحك ما، فالعمـ يبدأ ىي إحدل أركاف العممية العم": :Observationػ المػػالحظػػػػة  2          
كما تعتبر مف ( 1)."بالمبلحظة ، ثـ يعكد إلييا مرة أخرل لكي يتحقؽ مف صحة النتائج التي تكصؿ إلييا



292 

 

المصادر الرئيسية لممعمكمات المتعمقة بالسمكؾ اليكمي لممجتمع المدركس ، لذا يكثر إستعماليا في 
الظكاىر كتسجيؿ الحكادث كقت كقكعيا كىي أنكاع البحكث اإلجتماعية ، حيث تعتمد عمى مشاىدة 

 .المبلحظة بالمشاركة، المبلحظة المنظمة ك المبلحظة البسيطة :منيا

في دراستنا ىذه قمنا بإستخداـ المبلحظة المنظمة ككذا البسيطة لمحصكؿ عمى المعمكمات التي 
لمبحكثيف نظرا لحساسية تتعمؽ بمكضكع الدراسة كأىدافو ، حيث يصعب الحصكؿ عمييا مباشرة مف ا

المكضكع ، حيث سجمنا كيؼ تعامؿ المبحكثيف مع اإلستمارة قبؿ شرح بعض مصطمحاتيا كتمؾ اإلجابات 
السطحية جدا كبعد الشرح كفي بعض األحياف قمنا بترجمة األسئمة لممبحكثيف الذيف ال يجيدكف المغة 

إىتماميـ الكبير بالمكضكع  كبجدية  العربية ، فبلحظنا راحة عمى كجكه المبحكثيف كأكثر مف ذلؾ
 كما الحظنا أيضا إختبلؼ التعامؿ مع إستمارة. اإلجابات التي إختمفت كثيرا عف ما قبؿ

الدراسة بيف أساتذة العمـك اإلنسانية كأساتذة العمـك العممية ، حيث بدا اإلىتماـ أكبر مف قبؿ أساتذة العمـك 
لى العزلة التي يعيشيا ىؤالء األساتذة عف المجتمع الذم يعيشكف العممية  كقد أرجعنا سبب ىذا اإلىتماـ إ

نغماسيـ في البحكث كالدراسات العممية ذات الطابع المادم   فيو بسبب إنشغاليـ بتخصصاتيـ المادية كا 
ىماؿ الجانب المعنكم ألم دراسة  . كا 

سة ، بؿ المفت لمنظر ىك أف لقد كاف تفاعؿ األساتذة مف كبل الجنسيف كبير جدا إزاء مكضكع الدرا      
مكضكع دراستنا قد لفت إنتباه الطبقة المثقفة إلى أف ىناؾ قانكف لؤلسرة كقد عدؿ كأننا كمجتمع بدأنا في 

بدليؿ أف بعض . تطبيؽ تمؾ اإلجراءات ، إذ كجدنا مف األساتذة مف أنو قد سمع عف مشركع التعديؿ فقط
 . 1984إجاباتيـ تصب في إجراءات قانكف 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .227نفس المرجع نفسو، ص :ػ عدلي عمي أبك طاحكف 1
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 : ػ الػكثػػائؽ كالسجػالت 3
كنظرا ألىمية الكثائؽ كالسجبلت في الدراسات العممية كالبحكث اإلجتماعية لمكشؼ عف  

عمييا مف طرؼ المبحكث أك عف طريؽ اإلستمارة ، لذلؾ  بعض القضايا كالمعمكمات التي يتعذر الحصكؿ
إستعنا ببعض الكثائؽ كالسجبلت كتمؾ التي قدمت لنا بمصمحة األساتذة مف خبلليا سحب عينة الدراسة 

كلتتبع مسيرة نظاـ الزكاج في الجزائر لجئنا إلى . كشرح بعض المفاىيـ اإلدراية مف قبؿ أعكاف المصمحة
ء بقسنطينة الذم قدـ لنا يد العكف مف خبلؿ بعض اإلحصاءات ذات الصمة الديكاف الكطني إلحصا

بمكضكع دراستنا ، حيث سيمت لنا ىذه اإلحصاءات شرح نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم كطبيعة 
التغيرات التي أصابتو كمتى بدأت ىذه التغيرات مف خبلؿ معدالت الزكاج ككذا تصنيفات السكاف بحسب 

كما أفدنا  في رسـ صكرة المجتمع الجزائرم في القرف الحالي بعد . اإلجتماعية لؤلفراد معامؿ الحالة 
 . تصنيؼ البدك الرحؿ ضمف سكاف الجزائر

 
لقد تعرضنا في ىذا الفصؿ إلى العناصر التالية مجاؿ الدراسة مف خبلؿ نبذة تاريخية : الخػػػػػالصة 

البشرية ك الزمنية ك الجغرافية ، منيج الدراسة المعتمد  لجامعة منتكرم كتحديد مجاؿ الدراسة مف الناحية
ككيفية اختيار عينة الدراسة كأدكات جمع لمبيانات كىي االستمارة كالمبلحظة إلى جانب بعض الكثائؽ 

حيث تمكننا االستمارة مف جمع المعمكمات عف مكضكع الدراسة كاختبار الفرضية كمؤشراتيا ، .كالسجبلت 
 .ئج ىذا االختبار في الفصؿ المكالي كالذم يجمؿ عنكاف عرض البيانات ك النتائجالتي سكؼ تظير نتا
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 عػػػػػػرض البيػػػانات كالنػػػػػتائج  : الفصؿ السػػػادس

 تمييد   
I  /عرض كتحميؿ البيانات 

II / نتائج الدراسة 

III / اقتراحات كتكصيات 

 خالصة

 خػػػػػػػػػػاتػػػػػػػمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

 

عرض كتحميؿ البيانات كنتائج الدراسة : سكؼ نتعرض بيف ثنايا ىذا الفصؿ لممكاضيع التالية: تمػػػػػييد
سؤاؿ التي تحتكم عمى أىـ نتائج محاكر االستمارة ك النتيجة العامة التي تحمؿ بيف طياتيا اإلجابة عمى 

كحتى تككف النتائج ذات مصداقية عممية تـ االعتماد . الدراسة ، كالتي تثبت أك تنفي الفرضية كمؤشراتيا
لمعرفة مدل ترابط البيانات الشخصية مع بعض  *عمى بعض قكانيف االحصاء مثؿ معامؿ االرتباط

 . متغيرات الدراسة ذات العبلقة بأىداؼ الدراسة ك فرضياتيا 
 .البيانات الشخصية ألفراد العينة: المحكر األكؿ

 .يبين البياناث الشخصيت ألفزاد العينت( 12)الدذول رقن                                 

 المػػػػػػػكضػػكع
 البدائؿ                                                     

 البيانات الشخصية ألفراد العينة

 % ت

 الجػػػنس

 %50 42 ذكػػػكر

 %50 42 إنػػػػاث

 %100 84 المجمػكع

 السف

 %19 16 سنة 28-38

 %28 24 سنة 39-49

 %51 43 سنة 50-60

 %02 10 سنة فما فكؽ 61

 %100 84 المجمكع

 الحالة العائمية

 %55 46 أعػزب

 %43 36 مػتزكج

 %01 10 مطػمؽ

 .%01 10 الطالؽ قبؿ البناء

 %100 84 المجمػكع

 مدة الحطبة 

 %36 60 الخطبة أقؿ مف سنة

 %64 11 مدة الخطبة مف سنة ػ سنتيف

 %100 17 المجمكع

 مدة الزكاج 

 أقؿ مف سنة
10 

28% 

 سنكات 8ػ  1
09 

24% 

 سنة 16ػ  9
06 

16% 

 سنة 24ػ  17
07 

20% 

 سنة  32ػ  25
04 

12% 

 المجمكع 
36 

%100 
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 الرتبة العممية

 العاليأستػاذ التعميـ 
08 

09% 

 أستػػاذ محاضر
13 

16% 

 أسػتاذ مساعد مكمؼ بالدركس
39 

46% 

 أستػػػاذ مساعد
16 

19% 

 أستػػاذ معيد
03 

04% 

 أستػاذ متربص
05 

06% 

 %100 84 المجمػػػػكع

 المؤىالت العممية

 ليسػانس
03 

04% 

 ماجسػػػتير
60 

72% 

 دكػػػتكراه
21 

24% 

 المجمػػػػكع
84 

100% 

 مكاف اإلقامة

 داخػؿ قسنطػينة
78 

92% 

 خػارج قسػنطينة
06 

08% 

 %100 84 المجمػػكع

 المكطف األصمي

 ريػػػؼ
31 

37% 

 مػدينػػة
53 

63% 

 المجمػػكع
84 

100% 

 االىتمامات الفكرية

 سيػاسيػة
14 

17% 

 ثقػافيػػة
25 

29 % 

 عممػػيػة
36 

44% 

 اىتمػامػات أخرل
9 

10% 

 المجمػػكع
84 

100 % 

 شكؿ العائمة

 % 15 31 مػركبة

 % 85 71 ثػنائػية

 % 100 84 المجمػكع

 عدد أفراد أسرة

 أفراد 5 – 2
37 

44 % 

 أفراد 9 – 6
34 

40 % 

 فردا 14 – 10
12 

14 % 

 فردا فما فكؽ 14
01 

02 % 

 المجمكع
84 

100 % 
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أف أفػػػراد العينػػػة يتكزعػػػكف عمػػػى عػػػدة معػػػامبلت حسػػػب أىػػػداؼ ( 12)يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ             
لجػنس  %50فقد جاءت النسػب متسػاكية، أم بنسػبة ( إناث/ذككر)حسب معامؿ الجنس : الدراسة كما يمي

لجػػػػػػنس اإلنػػػػػػاث كبالتػػػػػػالي تكػػػػػػكف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مناصػػػػػػفة بػػػػػػيف الجنسػػػػػػيف مػػػػػػف أسػػػػػػاتذة  %50الػػػػػػذككر ك 
كيعكد تساكم النسبة المؤكية بيف األساتذة كخاصة اإلناث إلى األشكاط الكبيرة التػي قطعتيػا المػرأة .الجامعة

مجانيتػو دكف في ميداف العمـ ك العمؿ بفضػؿ ديمقراطيػة التعمػيـ كسياسػة الدكلػة الراميػة إلػى تعمػيـ التعمػيـ ك 
ككػذا إلػى تطػكر البحػث .التمييز بيف الجنسيف كىذا مػا جعػؿ المػرأة تحتػؿ مكانػة مرمكقػة كقريبػة مػف الرجػؿ 

 . العممي في الجزائر

أم  %51سػنة قػد سػجمت أعمػى نسػبة بػػ  60 – 50أما حسب معامػؿ السػف فػإف الفئػة العمريػة         
سػػنة بنسػػبة  49-39، فػػي حػػيف جػػاءت الفئػػة الثانيػػة أف أكثػػر مػػف نصػػؼ المبحػػكثيف ينتمػػكف إلػػى ىػػذه الفئػػة

سػنة فمػا فػكؽ، ممػا يعنػي  61لمفئػة األخيػرة  %02سػنة كبنسػبة  38-28لمفئة األكلػى  %19مقابؿ  28%
أف أفػػراد العينػػة يتكزعػػكف عمػػى ثبلثػػة فئػػات عمريػػة ىػػي الشػػباب كالكيكلػػة ك الشػػيخكخة ، ككمػػا الحظنػػا فػػإف 

حصة األسد مف مجمكع أفراد العّينػة إلػى جانػب الشػباب كالشػيكخ فػي  قد أخذت( الكيكلة)المرحمة الكسطى 
أكساط الجامعة، إف ىذا التنكع في الفئات العمرية سكؼ يثرم مكضكع الدراسة مف خػبلؿ آراءىػـ المتنكعػة 

 %51بحسب تنػكع أعمػارىـ كمسػتكياتيـ العمميػة كالثقافيػة إلػى جانػب خبػرتيـ خاصػة الػذيف يمثمػكف النسػبة 
 .العكامؿ التي سكؼ تساعد عمى تكضيح أبعاد المكضكع كغيرىا مف

متػزكج مقابػػؿ  %43: معامػؿ الحالػة العائميػة ألفػراد العينػة فقػد جػػاءت مكزعػة عمػى الشػكؿ التػالي          
مػػف بػيف مجمػػكع أفػػراد العّينػػة، أمػػا حالػػة األرمػػؿ فمػػـ  %01أعػزب ، أمػػا حالػػة المطمػػؽ فكانػػت بنسػػبة  55%

فػي حػاالت أخػرل كالتػي كانػت عبػارة  %01أف الممفت لمنظر ىػك تسػجيؿ نسػبة في حيف .تسجؿ أم حالة 
عػف حالػػة جديػػدة بػػدأت تظيػر فػػي المجتمػػع الجزائػػرم كىػي حالػػة المطمػػؽ قبػػؿ البنػاء التػػي تكلػػدت عػػف إبػػراـ 
العقد المدني قبؿ قراءة الفاتحة كقبؿ الدخكؿ كتككف في حالة مػا إذا لػـ يحػدث اتفػاؽ ك يفػاىـ بػيف الطرفػاف 

 "الطبلؽ قبؿ البناء"ـ فسخ الخطبة أماـ المحكمة كبالتالي فسخ العقد كتسجيؿ حالة يت

كنظػػرا ليػػذا التنػػكع أيضػػا فػػي الحالػػة العائميػػة ألفػػراد عينػػة الدراسػػة كخاصػػة تسػػجيؿ بدايػػة ظيػػكر        
فإننا نرل حاالت جديدة في المجتمع الجزائرم بعد تعديؿ قانكف األسرة كالذم يتماشى مع أىداؼ الدراسة  ،

بأف كجكد ىذا التقارب بيف المتػزكجيف كالنسػبة المسػجمة كالػذيف ىػـ فػي طريػؽ الػزكاج كالػذيف تزكجػكا حػديثا 
 .سكؼ يككف لكؿ منيـ رأيو كمكقفو مف قانكف األسرة كالتعديبلت التي أجريت عميو

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كذلؾ صفة الخاطب ألنو مف الناحية العممية يكجد بيف مرحميف ىما األعزب كالمتزكج ،كألنو في الكاقػع يعػد فػي مرحمػة  يندرج ضمف صفة األعزب*/ 

 %21بنسبة  42كخاطب  %3465بنسبة  69أعزب .تمييد لمدخكؿ لعالـ األزكاج ليذا فضمنا أف نعتبره أعزب ما داـ لـ يتـ الدخكؿ
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اج المسجمة بيف أفراد العينػة  تبػيف أف الػذيف لػـ تتجػاكز مػدة خطبػتيـ أقػؿ مػف إف نتائج مدة الخطبة كالزك   
كالمبلحػظ  %64مقابؿ الذيف تراكحت مدة خطبتيـ بيف سنة كسنتيف بنسػبة  %36سنة قد قدرت النسبة  بػ 

ىنػػا أنػػو قػػد تػػـ إجػػراء مراسػػيـ مشػػركع الػػزكاج فػػي ظػػؿ قػػانكف األسػػرة الجزائػػرم المعػػدؿ، مػػع العمػػـ أف قػػانكف 
األسرة قد دخؿ عمره الرابػع بعػد التعػديؿ، كبالتػالي سػكؼ نتعػرؼ عمػى آرائيػـ إزاء ىػذه التعػديبلت كمػكاقفيـ 

ك عمكما فإف مدة . منيا، ككيؼ تعاممكا معيا؟ مما نعتقد أنو سكؼ يعطي المكضكع جانبا مف المكضكعية
 .انكف األسرة الجديدالخطبة سكاء بالنسبة لمفئة األكلى أك الثانية تتزامف مع بداية تطبيؽ ق

أف الػذيف تزكجػكا كفقػا لقػانكف : أما مدة الػزكاج بالنسػبة لمفئػة المتزكجػة، فقػد سػجمنا النتػائج التاليػة          
سنكات  8-1كىي الفئة أقؿ مف سنة في مقابؿ الفئة   %28األسرة الجزائرم المعدؿ يمثمكف نسبة قدرت بػ 

كالتي تحتكم عمى مف تزكجكا كفقا لتعديبلت القانكف، كالفئات المتبقية قد تزكجت قبؿ التعديؿ  %24بنسبة 
، كبحكػػـ الخبػػرة فقػػد كانػػت ليػػـ آرائيػػـ إزاء ىػػذه التعػػديبلت مقارنػػة بالقػػانكف السػػابؽ ، كقػػد تػػـ تػػكزيعيـ عمػػى 

سػنة  32-25را الفئػة كأخيػ %20سنة بنسبة  24-17كالفئة  %16سنة بنسبة  16-9الفئة : الشكؿ التالي
 .  %12بنسبة 

نبلحظ مف خبلؿ ما تقدـ أف ىناؾ نسبة غير قميمة مف أفراد العينػة قػد  تزكجػكا حػديثا، أم خضػعكا        
كبالتالي سكؼ نتمكف مف التعرؼ عمى نظاـ الزكاج خبلؿ تجربة التعػديؿ التػي . إلجراءات الزكاج الجديدة 

إجػػػػراء مقارنػػػػات كتحمػػػػيبلت بػػػػيف آراء المتػػػػزكجيف الجػػػػدد كبػػػػيف  تػػػػدخؿ عاميػػػػا الرابػػػػع ، ممػػػػا سيسػػػػاعد عمػػػػى
 (.1984قبؿ تعديؿ القانكف أم حسب قانكف سنة)المتزكجيف حسب النظاـ القديـ

أسػػػػتاذ مسػػػػاعد مكمػػػػؼ "معامػػػػؿ الرتبػػػػة العمميػػػػة نسػػػػجؿ أف أغمػػػػب أفػػػػراد العينػػػػة  يشػػػػغمكف منصػػػػب       
أسػتاذ "، ثػـ جػاء "أستاذ محاضػر" %16كنسبة ، "أستاذ مساعد" %19مقابؿ  %46كذلؾ بنسبة " بالدركس

أسػتاذ " %06فقط مقارنة بالنسب المئكية الثبلثة السابقة في حيف سجمنا نسػبة  %09بنسبة " التعميـ العالي
-2007كىػػػـ األسػػػاتذة الممتحقػػػيف بالجامعػػػة قريبػػػا، أم قػػػد تػػػـ تػػػكظيفيـ خػػػبلؿ المكسػػػـ الدراسػػػي " متػػػربص
فػػنبلحظ أف عينػػة الدراسػػة قػػد اشػػتممت عمػػى كػػؿ الفئػػات . %04نسػػبة  فقػػد سػػجمنا" أسػػتاذ معيػػد"أمػػا . 2008

كىػػذا التنػػكع فػػي الرتػػب العمميػػة .العمميػػة مػػف ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة مػػف أعمػػى الرتػػب إلػػى المػػكظفيف الجػػدد
 .سكؼ يفيد مكضكع الدراسة بالكثير مف المعارؼ كاآلراء

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
امعػة الحاصميف عمى شيادة الميسانس ىـ األسػاتذة المعػديف أم الػذيف التحقػكا بالجامعػة بالسػنكات الماضػية بعػد اإلسػتقبلؿ مباشػرة ،حيػث كانػت الج*/ 

  .في أمس الحاجة إلى مؤطريف لسد الفراغ الذم  يتسبب في اإلستعمار الفرنسي
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حيث تعكػس لنػا  % 72جستير قد سجمت نسبة نبلحظ عمى أفراد العينة الحاصميف عمى شيادة ما     
طبيعة التكظيؼ بالجامعة إلى جانب أف ىذه النسبة تتماشى كميا مع أىداؼ الدراسة  ككف المبحكثيف عمى 
مستكل عالي مػف الثقافػة كالمعرفػة العمميػة كالتطمعػات الفكريػة ، أمػا الحاصػميف عمػى شػيادة دكتػكراه فكانػت 

مدل ثقافة ىذه الفئة االجتماعية ، ككنيػا تعتبػر نخبػة المجتمػع التػي مػف  لتؤكد عمى % 24النسبة تقدر بػ 
فكانت نسبة قدرت بػ  *أما الحاصميف عمى شيادة الميسانس. خبلليا يمكف التعرؼ عمى ثقافة المجتمع ككؿ

 .مف مجمكع أفراد العينة % 04

خؿ قسنطينة فػي حػيف الػذيف مف أفراد العينة يقيمكف دا %92نبلحظ مف خبلؿ النسب المسجمة أف        
كبإعتبػار أف مجتمػع الدراسػة . فقط مف المجمكع العاـ ألفراد العينػة %08يقيمكف خارجيا فقد سجمت نسبة 

ىك جامعة منتكرم ػ قسنطينة ػ فقد بينت الدراسة مف خػبلؿ أفػراد العينػة المقمػيف داخػؿ المدينػة بأنيػا سػكؼ 
 .الذيف يقيمكف خارج المدينةتككف ضمف المجاؿ الحضرم أيضا ، دك ف إىماؿ 

ينحػدركف  % 37: أما تكزيع أفراد العينة  حسب مكطنيـ األصمي، جػاءت النسػب المئكيػة كالتػالي     
كىػػذا مػػا قػػد يفسػػر لنػػا الكػػبلـ السػػابؽ . مػػف أصػػكؿ مدنيػػة % 63مػػف أصػػكؿ ريفيػػة كالنسػػبة المتبقيػػة كىػػي 

خػػؿ المدينػػة، كعميػػو فػػإف أكثػػر مػػف نصػػؼ أفػػراد بالنسػػبة لمكػػاف اإلقامػػة ، حيػػث سػػجمنا أعمػػى نسػػبة تقػػيـ دا
 .العينة مكطنيـ األصمي ىك المدينة

ك ىػػػي أعمػػػى نسػػػبة مقارنػػػة ببػػػاقي االىتمامػػػات  % 44إف االىتمامػػػات العمميػػػة قػػػد سػػػجمت نسػػػبة          
كىػي  مكممػة لبلىتمامػات األكلػى، بإعتبػار أف  % 29األخرل، في حيف سجمت االىتمامات الثقافيػة نسػبة 

مػف مجمػكع أفػراد العينػة الػذيف  % 17أما االىتمامات السياسية فقػد سػجمت نسػبة .  العمكـ محتكاة بالثقافة 
ليـ ىذه االىتمامات إلى جانب االىتمامات السابقة كىذه النسبة األخيرة تشير إلى مدل كعي ىذه الشريحة 

تتمحػكر حػكؿ ممارسػة  % 10ا اىتمامات أخرل ألفراد عينة الدراسػة كذلػؾ بنسػبة مف المجتمع ، كما كجدن
الرياضة أك تتبع األخبػار الرياضػية بالنسػبة لجػنس الػذككر، أمػا جػنس اإلنػاث فتمثمػت االىتمامػات األخػرل 

 )إلػػى جانػػب الرياضػػة أيضػػا إلػػى اإلىتمػػاـ بػػبعض الحػػرؼ اليػػدكم كالخياطػػة كالطػػرز ككػػذا عػػالـ الجمػػاؿ

Beauty   )الذم بات مف أىـ انشغاالت المرأة العصرية اليكـ. 
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يعيشػػكف داخػػؿ نمػػط أسػػرم يمتػػاز بالثنائيػػة، فػػي  % 85: نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ النسػػب المئكيػػة التاليػػة        
ال تزاؿ تعيش داخؿ بناء أسرم مركب يحتكم عمى أكثر مف أسرة تعيش  % 15حيف النسبة المتبقية كىي 

كالمبلحػػظ عمػػى النسػػب أنيػػا تتفػػؽ مػػع مػػا سػػجؿ  فػػي معامػػؿ مكػػاف اإلقامػػة كمعامػػؿ المػػكطف . فػػي أحضػػانو
األصػػمي ، حيػػث اتضػػح أف أغمػػب أفػػراد عينػػة الدراسػػة يقيمػػكف داخػػؿ المدينػػة كالتػػي تعتبػػر فػػي نفػػس الكقػػت 

الػػذيف يعيشػػكف كسػػط أسػػر ثنائيػػة كالتػػي تعتبػػر ىػػذه األخيػػرة أىػػـ مميػػزات المدينػػة أك  مػػكطنيـ األصػػمي كىػػـ
 (.األسرة العصرية)الحضرية اليكـ

كعػف عػػدد أفػراد األسػػرة التػي ينمتػػي إلييػػا أفػراد العينػػة ، نسػجؿ أف النسػػب المؤكيػة المسػػجمة تطػػابؽ         
جابات أفراد العينة مع باقي اإلجابات ك التعميقا  :ت السابقة ، حيث جاءت كالتاليآراء كا 

تمثػؿ عػدد أفػراد  % 40ك. أفػراد 5كىي نسبة تشير إلى الفئة العائمية المككنة مػف فػرديف إلػى  44%   
كنسػػتنتج مػػف خػػبلؿ ىػػاتيف النسػػبتيف المتقػػاربتيف إلػػى أف متكسػػط أفػػراد . أفػػراد 9إلػػى  6األسػػرة المككنػػة مػػف 

ك فػػي ظػػؿ ىػػذا نسػػتطيع تحديػػد شػػكؿ األسػػرة الجزائريػػة التػػي .سػػرة أفػػراد لكػػؿ أ 6األسػػرة الجزائريػػة ىػػك تقريبػػا 
ينتمي إلييا أفراد العينة كخاصة الذيف ينحدركف مف أصؿ حضػرم كيقيمػكف بالمدينػة  ، إلػى جانػب عكامػؿ 
أخػػػػرل ذات صػػػػمة بػػػػالمكطف األصػػػػمي كمكػػػػاف اإلقامػػػػة مثػػػػؿ الثقافػػػػة كالمسػػػػتكل التعميمػػػػي العػػػػالي كالمكانػػػػة 

، كػػػؿ ىػػػذه المؤشػػػرات كغيرىػػػا قػػػد تفسػػػر لنػػػا التغيػػػر كالحػػػراؾ (نصػػػب أسػػػتاذ بالجامعػػػةم)اإلقتصػػػادية الرفيعػػػة
االجتماعي الذم مس بنية األسرة الجزائرية مف خبلؿ اتجاىيا نحك الثنائية كعدد أفػراد أقػؿ بكثيػر عػف تمػؾ 

حيػث إال أف ىذا ال يمغي كجكد أسر تتككف مف عػدد لػيس بقميػؿ مػف األفػراد . التي كانت مكجكدة بالماضي
 02فػردا كنسػبة  14أفػراد إلػى  10بالنسػبة لؤلسػرة التػي تتكػكف مػف  % 14: سجمنا النسبتيف التػاليتيف كىمػا

إف . فردا، طبعا مع كجكد نفس المؤشػرات كالعكامػؿ السػابقة  14بالنسبة لؤلسرة التي يفكؽ عدد أفرادىا  %
الجزائرية كىك الشكؿ المركػب، إال أنيػا تؤكػد النسبة األخيرة قد تكحي لنا ببداية زكاؿ النمط التقميدم لؤلسرة 

مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل أنػػػو ال تػػػزاؿ بعػػػض األسرػػػػ رغػػػـ المؤشػػػرات السػػػابقة الذكرػػػػ تفضػػػؿ العػػػيش داخػػػؿ األسػػػرة 
ػػػػػػ مككنػػػػػات األسػػػػػرة IV/3ماىيػػػػػة األسػػػػػرة ،: أنظػػػػػر الفصػػػػػؿ الثػػػػػاني). المركبػػػػػة لمػػػػػا تمتػػػػػاز بػػػػػو ىػػػػػذه األخيػػػػػرة مػػػػػف خصػػػػػائص

 .( 64فية صخصائص األسرة الري.*/الجزائرية

كعميػػو يمكػػف القػػكؿ بػػأف أفػػراد العينػػة ىػػـ مػػف الطبقػػة المثقفػػة ذات المسػػتكل العػػالي سػػكاء العممػػي أك    
االقتصػػادم أك االجتمػػاعي ، ينحػػدرأغمبيـ مػػف أصػػكؿ حضػػرية يقيمػػكف بالمدينػػة كيعيشػػكف فػػي كسػػط أسػػرة 

 .ئرمأم أف أفراد العينة ىـ نخبة المجتمع الجزا.ميزتيا األساسية الثنائية 
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 :قانكف األسرة المعدؿ يضيؽ عممية االختيار لمزكاج: المحكر الثاني

 I  /تحديد مفيـك الزكاج: 

 : يبيف تكزيع أفراد العينة حسب مفيـك الزكاج(: 13)الجدكؿ رقـ  

 المكضكع

 البدائؿ

 

 المجمػكع مفيـك الزكاج حسب أفراد العينة

 % ت

 11 31% 11 عقػػػػػدا

 49 58% 49 مقدسػػػػاربػاطا 

 24 29% 24 شػػػػػراكة

 84 %100 84 المجمػكع

 

 رباطػػػا"أف مفيػػػـك الػػػزكاج لػػػدل األسػػػاتذة الجػػػامعييف ىػػػك عبػػػارة عػػػف ( 13)يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ         
فكاف بنسػبة  "عقدا"، أما مفيـك الزكاج عمى أنو  % 29مقابؿ مفيـك الشراكة بنسبة  % 58بنسبة  "مقدسا

إف ىػػذه النسػػب تشػػير إلػػى أف أفػػراد العينػػة ال يزالػػكف ػ أغمػػبيـ ػ  يعتبػػركف أف الػػزكاج ال يمكػػف أف . 13%
يخرج عف اإلطار الشرعي ، ك مرجعيتيـ في ذلؾ أف  الديف ىك الذم سف الزكاج ككضع لو قكاعد كقكانيف 

 . ت القرآنيةكبالتالي فإف المفيـك المناسب لو ىك الرباط المقدس كما أشارت إليو بعض اآليا

، فيرجعػػػكف ذلػػػؾ إلػػػى أف الحيػػػاة "الشػػػراكة"أمػػػا الػػػذيف يفضػػػمكف أف يكػػػكف مفيػػػـك الػػػزكاج مرادفػػػا لمفيػػػـك     
الزكجيػػة أصػػبحت شػػراكة بػػيف طػػرفيف ىمػػا الػػزكج كالزكجػػة، خاصػػة بعػػدما خرجػػت المػػرأة لمعمػػؿ أيػػف باتػػت 

فمػػرد ذلػػؾ  "عقػػدا"ف اعتبػػركا الػػزكاج فػػي حػػيف أف الػػذي. تشػػارؾ فػػي ميزانيػػة األسػػرة كفػػي اتخػػاذ القػػرار داخميػػا
حسػػب اعتقػػادىـ إلػػى أنػػو يػػتـ إجرائػػو أمػػاـ ضػػابط الحالػػة المدنيػػة كيتػػكفر عمػػى شػػركط كمػػا ىػػك حػػاؿ بػػاقي 

 .العقكد األخرل كخاصة بعد التعديبلت التي مست قانكف األسرة الجزائرم

ىػػي أف مفيػػـك الػػزكاج ال يػزاؿ يحػػافظ عمػػى مفيكمػػو السػابؽ المسػػتمد مػػف الشػػريعة اإلسػػبلمية النتيجػة ك   
 كما أف ىذا األمر ال يمغي بكادر مبلمح التغيير التي بدأت . إستنادا إلى أعمى نسبة مسجمة

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .مف في أف المقصكد بالعقد ىك الجانب المادم لمزكاج ، في حيف المقصكد بالشراكة الجانب المعنكم لمزكاجالفرؽ بيف العقد كالشراكة في الزكاج تك=/
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تظيػػػر عمػػػى مفيػػػـك الػػػزكاج مػػػف خػػػبلؿ النسػػػب المسػػػجمة مػػػف قبػػػؿ النخبػػػة المثقفػػػة كالمتعممػػػة فػػػي المجتمػػػع 
نمػا  % 29أك  %13فػإف نسػبة . الجزائرم عمػى العكػس مػف ذلػؾ ال تعتبػر نسػب ضػئيمة قػد ال يؤخػذ بيػا كا 

تمامػا خاصػػة إذا تػـ جمػػع النسػبتيف كتكحيػػد المفيػكميف القػػريبيف أك المتكػامميف مػػع بعضػيا يتضػػح أف نظػػاـ 
كىػػك مػػا قػػد يفسػػر لنػػا .الػػزكاج كمفيػػـك فػػي الجزائػػر بػػات يتجػػو نحػػك العقػػد كالشػػراكة أكثػػر مػػف الربػػاط المقػػدس

 6كانرفكك ٔ االَفظم دٌٔ انكالو ػٍ انطالقأغهة انظٕاْر انرً تاذد ذُخر فً خسى انثُاء االخرًاػً 

 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب طبيعة الزكاج المفضؿ لدييـ(: 14)الجدكؿ رقـ     

 المكضكع       

 

 

 البدائؿ

طبيعة الزكاج المفضؿ حسب أفراد 
 العينة

 المجمػكع

 % ت

 09 10% 09 قانػػكنػػيا

 75 90% 75 قانػكنػيا كشرعػػيا

 84 %100 84 لمجمػػػكع

 

أعػػبله إذ جػػاءت  ( 13)تكافػػؽ النسػػب المسػػجمة بالجػػدكؿ رقػػـ ( 14)إف النسػػب المسػػجمة بالجػػدكؿ رقػػـ      
 ، حيث ترل في ذلؾ حماية لمطرفيف " قانكنيا كشرعيا"تفضؿ أف يككف الزكاج  %90: النسب كالتالي

التػػي تعتبػػر الػػزكاج أك  % 10أمػػا نسػػبة . ك المحافظػػة عمػػى حقػػكؽ كػػبل الطػػرفيف ، كىػػذا مػػا يجعمػػو مقدسػػا
فيي تتكافؽ مػع الػذيف يفضػمكف الػزكاج الػذم يشػير إلػى مفيػـك العقػد، ممػا يكسػبو " قانكنيا"تفضمو أف يككف 

حسػػبيـ  –مييػػا، ألننػػا الصػػبغة القانكنيػػة كمبػػررىـ فػػي ذلػػؾ أف القػػانكف ىػػك الػػذم يحمػػي الحقػػكؽ كيحػػافظ ع
" الثقػػة فػػي الكثيقػػة("المػػادم.)فػػي زمػػف ال يػػؤمف إال بػػالمممكس كلػػيس ىنػػاؾ أكثػػر مػػف العقػػد مممكسػػا -دائمػػا

 .حسب رجاؿ القانكف

كما الحظنا غياب تاـ لتفضيؿ الزكاج العرفي كقد كاف جكاب الذيف سألناىـ عف عدـ تفضيؿ الزكاج    
أنػػو فيػػو تجػػاكز ألحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية كضػػرب لمقػػانكف كىضػػـ لمحقػػكؽ كخاصػػة حقػػكؽ المػػرأة " عرفيػػا"

 ألىؿ ظنا منيـ أف المقصكد منو الزكاج السرم ، أم الزكاج دكف إعبلـ ا.كاألطفاؿ الحقا

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
المقصكد بالزكاج ذكطبيعة قانكنية ىك الذم يتـ كفؽ اإلجراءات القانكنية فقط ، في حيف يقصد بالطبيعة القانكنية ك الشرعية لمزكاج 

براد العقد مدنيا( قراءة الفاتحة)أف يتـ الزكاج مف الناحية الشرعية  مقصكد الطابع العرفي ىك الزكاج عف طريؽ الجماعة، ليس أما ال.  كا 
 .الزكاج السرم
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نما ىك نكع مف الزكاج كػاف يػتـ فػي فتػرة االسػتعمار ، أم عػف طريػؽ الجماعػة أك . ك األقارب ك األكلياء كا 
 .  يعرؼ اليـك في قانكف األسرة بمجمس العقد

بػػيف القػػانكف ك أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية إف الػػزكاج كمفيػػـك ال يػػزاؿ  يحػػافظ عمػػى طابعػػو المػػزدكج     
لسد كؿ التجاكزات الممكنة كالحفاظ عمى األسباب ككرامة األسرتيف المتصاىرتيف، كبالتالي المحافظة عمى 

كىػذا إف دؿ عمػى شػيء فإنمػا يػدؿ عمػى مػدل درجػة كعػي ىػذه الفئػة االجتماعيػة .سبلمة المجتمع كشػرعيتو
بعاده عف كؿ ما قد يشينو، خاصة بعد التغيرات التي مسػت المجتمػع بضركرة تحديد أكثر لمفيكـ الزكاج ك  ا 

 .الجزائرم اليكـ
 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب تنظيـ القانكف لعممية الزكاج في الجزائر(: 15)الجدكؿ رقـ 

 المكضكع   

 

 

 البدائؿ

القانكف ينظـ عممية الزكاج في 
 الجزائر حسب أفراد العينة

 المجمػكع

 % ت

 36 43% 36 نػػعـ     

 17 20% 17 ربػػما  

 14 17% 14 ال  

 17 20% 17 أحيػانا  

 84 %100 84 المجمكع

 

يبػػيف لنػػا رأم األسػػاتذة فػػي تنظػػيـ القػػانكف لعمميػػة الػػزكاج فػػي الجزائػػر، حيػػث (  15)إف الجػػدكؿ رقػػـ    
تنفػي أف  %17تػرل بػأف القػانكف ىػك الػذم يػنظـ عمميػة الػزكاج فػي الجزائػر مقابػؿ  % 43: اتضح ما يمػي

فالبنسػة لمػذيف يػػركف بػأف القػانكف ىػك الػػذم .يكػكف القػانكف ىػك الػذم يػػنظـ ىػذه العمميػة أم تػراه أكثػػر قداسػة
دنيػػة يػػنظـ عمميػػة الػػزكاج فػػي الجزائػػر تبريػػرىـ ىػػك أف الػػزكاج قػػد أصػػبح عقػػدا يبػػـر أمػػاـ ضػػابط الحالػػة الم

بحضكر الشيكد كبالتالي ضركرة تكفر شركط ىػذا العقػد المنصػكص عمييػا بالقػانكف كعميػو يمكػف أف يكػكف 
القػػانكف ىػػك الػػذم ينظميػػا، أمػػا بالنسػػبة لمفئػػة الثانيػػة التػػي ال تػػرل فػػي  القػػانكف منظمػػا  لعمميػػة الػػزكاج  قػػد 

ا التحايؿ عميو مف خػبلؿ قػراءة الفاتحػة استدلكا بأحداث تبرز عدـ قدرة القانكف في تنظيـ عممية الزكاج مني
في المنزؿ قبؿ إبراـ عقد الزكاج ، الفحكصات الطبية التي تتـ بصكرة شكمية دكف إجػرا التحاليػؿ الضػركرية  

 .  ، مما قد يعطي لمزكاج طابعا عرفيا بعيدا عف إجراءات القانكف

نكف فػي أغمبيػا بػدليؿ كجػكد قػانكف كعمى الػرغـ مػف كػؿ ىػذا فػإف عمميػة الػزكاج فػي الجزائػر ينظميػا القػا
 .األسرة الجزائرم



305 

 

 

 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب ترتيب معايير نظاـ الزكاج في الجزائر(: 16)الجدكؿ رقـ 

    
 المكضكع       

 

 

 البدائؿ

معايير نػظاـ الػزكاج في الجزائر حسب 
 أفراد العينة

 المجمػكع

 % ت

 14 12% 14 أخػػػػبلقػية

 44 39% 44 اجػتماعػػية

 36 31% 36 ديػػػػنػية

 21 18% 21 اقتػػػصاديػػػة

 115 100% 115 المجمػػػػػكع

   

أف معػايير نظػاـ الػزكاج فػي الجزائػر جػاءت متباينػة بػيف معػايير ( 16)نبلحظ مف خػبلؿ الجػدكؿ رقػـ      
 %18المعػػايير االقتصػػادية نسػػبة ، فػػي حػػيف سػػجمت %31كمعػػايير دينيػػة بنسػػبة  %39اجتماعيػػة بنسػػبة 

مػػػا يبلحػػػظ ىنػػػا أف اختيػػػارات أفػػػراد العينػػػة لمعػػػايير الػػػزكاج فاقػػػت . %12مقابػػػؿ المعػػػايير األخبلقيػػػة بنسػػػبة 
اختيار إضافي كتفسير ذلؾ أف ىناؾ مف أفراد العينة مف يرأل بأف معايير الزكاج ىي  31مجمكع العينة بػ 

أمػػػا عػػػف تسػػػجيؿ النسػػػبتيف . اؾ أفضػػػمية لمعيػػػار دكف اآلخػػػرتمػػػؾ المعػػػايير األربعػػػة مػػػع بعضػػػيا كلػػػيس ىنػػػ
ىػػؿ تراجعػػت المعػػايير : العػػاليتيف األكلػػى كالثانيػػة مقابػػؿ النسػػبتيف المتبقيتػػيف يػػدفع بنػػا لطػػرح التسػػاؤؿ التػػالي

االقتصػػادية كمعيػػار أساسػػي فػػي عمميػػة الػػزكاج؟ أـ أف ىنػػاؾ معػػايير أكثػػر أىميػػة كفعاليػػة فػػي بنػػاء نظػػاـ 
أـ أف أفػػػراد العينػػػة ال ييتمػػػكف بالمعيػػػار . ائػػػر بػػػدأت فػػػي الظيػػػكر بسػػػب التحػػػكؿ كالتغيػػػر؟الػػػزكاج فػػػي الجز 

 االقتصادم  ككنيـ نخبة المجتمع كال يعانكف أساسا مف ىذا العائؽ؟

إال أف الممفت لمنظر ىك المرتبة التي إحتمتيا المعػايير األخبلقيػة حيػث جػاءت فػي المرتبػة األخيػرة          
ءت فػي ىػذه المرتبػة؟ك ىػؿ يعكضػيا المعيػار الػديني؟ أـ أف نظػاـ الػزكاج فػي الجزائػر بػدأ كالسؤاؿ لمػاذا جػا

نمػػا *يأخػػذ المبلمػػح الجديػػدة فعػػبل ؟ كالمسػػجؿ ىنػػا أف ىػػذا الترتيػػب لػػـ يتخمػػؼ بػػاختبلؼ معامػػؿ الجػػنس ، كا 
 .  كاف ىناؾ شبو اتفاؽ بيف الجنسيف حكؿ ترتيب معايير الزكاج في الجزائر
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نقكؿ أف نظاـ الزكاج في الجزائر كغيره مف األنظمػة االجتماعيػة األخػرل بكػؿ المجتمعػات  يبقى أف    
يقػػـك عمػػى جممػػة معػػايير دكف معيػػار كاحػػد، كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أف نظػػاـ الػػزكاج فػػي الجزائػػر أصػػبح مؤسسػػة 

لزيػادة كميمػا اختمفػت النسػب المئكيػة إال أف كجػكد تمػؾ ا. تحتاج إلى كؿ ىذه المعايير حتى تصمد كتستمر
فػػي عػػدد االختيػػارات مػػا ىػػك إال مؤشػػر عمػػى أف ىػػذا النظػػاـ ال يقػػـك عمػػى معيػػار كاحػػد شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف 

كيبقػى السػؤاؿ لمػاذا تراجعػت .باقي األنظمة االجتماعية التي ترفض بشكؿ كبآخر تجزئػة الكاقػع االجتمػاعي
 .المعايير األخبلقية ؟

 :ب أىداؼ الزكاج كالجنسيبيف تكزيع أفراد العينة حس(: 17)الجدكؿ رقـ 

 إناث ذككر الجنس

 الترتيب  

 أىداؼ

 الزكاج

 1ت
% 

 

 2ت
% 

 3ت
% 

 4ت
% 

 مج
% 

 1ت
% 

 2ت
% 

 3ت
% 

 4ت
% 

 مج
% 

بنػػػػػػػػػػاء أسػػػػػػػػػػرة 
نجاب األكالد  كا 

05 
12% 

20 
47% 

7 
17% 

10 
24% 

42 
100% 

6 
14% 

18 
43% 

12 
29% 

6 
14% 

42 
100% 

 تحقيؽ السعادة

 المشتركة

02 
05% 

06 
14% 

24 
57% 

10 
24% 

42 
100% 

11 
26% 

10 
24% 

17 
40% 

04 
10% 

42 
100% 

 25 نصؼ الديف
60% 

10 
24% 

4 
09% 

3 
07% 

42 
100% 

22 
52% 

06 
14% 

08 
20% 

06 
14% 

42 
100% 

تغييػػػػػػػػػر نمػػػػػػػػػط 
 الحياة

10 
24% 

6 
14% 

7 
17% 

19 
45% 

42 
100% 

03 
07% 

08 
20% 

05 
12% 

26 
61% 

42 
100% 

 42 المجمكع
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

 
C1= 0.74/ C2 = 0.83 / C3 =0.83 /C4 =0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .آخر محاكر االستمارة كىذا الجدكؿ سكؼ نقارنو مع نتائج الجدكؿ البلحؽ فيما يخص أىداؼ الزكاج كالذم سكؼ نتأكد منيا في* 

             :قانكف معامؿ االرتباط
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معامػػػؿ الجػػػنس كمعامػػػؿ : ىػػػك مركػػػب بػػػيف معػػػامميف ىمػػػا( 17)نبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ        
أىداؼ الزكاج ، ك الذم يبيف ترتيب أىداؼ الزكاج حسب األفضمية بالنسبة ألفراد العينة مف كػبل الجنسػيف 

لئلنػاث ، فػي حػيف كػاف ىػدؼ  %52لمػذككر كنسػبة  %60بنسػبة" نصػؼ الػديف"ؼ لقد جػاء ىػد:  كالتالي 
نجػػاب األكالد" بالنسػػبة  %43بالنسػػبة لمػػذككر كنسػػبة  %47اليػػدؼ الثػػاني مػػف الػػزكاج بنسػػبة " بنػػاء أسػػرة كا 

 %40بالنسػػػبة لمػػػذككر كنسػػػبة  %57بنسػػػبة : تحقيػػػؽ السػػػعادة المشػػػتركة"لئلنػػػاث، أمػػػا اليػػػدؼ الثالػػػث فيػػػك 
 %61لمػذككر مقابػؿ  %45المرتبػة الرابعػة بنسػبة " تغييػر نمػط الحيػاة"بالنسبة لئلناث في حػيف احتػّؿ ىػدؼ

ك إذا تمعنا جيدا في ترتيب اختيارت أفراد العينة مػف كػبل الجنسػيف أف أىػداؼ الػذككر مػف . بالنسبة لئلناث
فػي دراسػتيا عػف الػزكاج " لخػكليسناء ا"الزكاج تختمؼ عف أىداؼ اإلناث مف الزكاج ، كما تشير إلى ذلؾ 

كذ أٌ أْذاف انفرى يٍ انسٔاج ذخرهف ػٍ أْذاف انفراج يٍ انسٔاج ، ٔلذ ػثررخ كالعبلقات األسرية حيف تأ

  6ػٍ ذهك انؼاللح تٍٍ اندُسٍٍ تانهؼثح انرً ذخرهف أْذافٓا تاخرالف اندُس
ىػػك اليػػدؼ ( ر نمػػط الحيػػاةتغيػ)كيػػدؼ أكؿ لمػػزكاج عنػػد الػػذككر ك" نصػػؼ الػديف"كقػد سػػجمنا أف تفضػػيؿ 

األؿ بالنسبة لئلناث كذلؾ بنسب متقاربة جدا مما يجعمنا نستنتج أنػو عمػى قػدر إصػرار الػذككر عمػى ىػدؼ 
كػػاف إصػػرار اإلنػػاث عمػػى أف تغييػػر نمػػط الحيػػاة مػػا ىػػك إال ىػػدؼ " نصػػؼ الػػديف"الػػزكاج األكؿ أف يكػػكف 

نجد أيضا تشابو اختيارات الجنسيف حػكؿ اليػدؼ كما . ثانكم، فأغمبيف فضمف أف يككف في المرتبة األخيرة
نجاب األكالد)الثاني بنسبتيف متقاربتيف تعبر عف الرغبة البيكلكجية كالفطرية لدل اإلنساف، مما ( بناء أسرة كا 

فنسػجؿ عميػو  بعػض الفػركؽ فػي ( تحقيػؽ السػعادة المشػتركة)أمػا اليػدؼ الثالػث . يجعؿ منػو  ىػدفا بػديييا 
تسعى إلػى تحقيػؽ السػعادة مػف (  االختيار)ف، إذ نجد أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة الترتيب  بيف الجنسي

الػػزكاج كالتػػي ال تكػػكف ػ حسػػبيـ ػ  إال بإنجػػاب األكالد، كذات الشػػيء سػػجمناه لػػدل اإلنػػاث مػػع فػػارؽ قميػػؿ 
 .نسبيا

إال أف الطبيعػػة إذا أىػػداؼ الػػزكاج فػػي الجزائػػر تختمػػؼ بػػاختبلؼ الجػػنس رغػػـ التقػػارب المعرفػػي بينيمػػا     
البشرية ىي التي تتحكـ كما يبدك في عممية تحديد أىداؼ الزكاج ، فإذا كػاف الرجػؿ يسػعى لمػزكاج إلكمػاؿ 
نصػػؼ دينػػو فػػإف المػػرأة تسػػعى مػػف الػػزكاج لتغييػػر نمػػط حياتيػػا كمػػرد ذلػػؾ إلػػى أف المػػرأة بعػػد الػػزكاج تغيػػر 

 . ألىداؼ فكانت مشتركة بينيما تقريباأما باقي ا.مكاف إقامتيا كمعو تتغير حياتيا ، عكس الرجؿ 
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II  /مجاؿ اإلختيار يؤثر عمى عممية اإلختيار لمزكاج: 

 :يبيف تكزيع اأفراد العينة حسب المجاؿ كالجنس(: 18)الجدكؿ رقـ 
C = - 1 

 المكضكع  

 

 

 البدائؿ

 المجمػكع مجػاؿ االختيار ألفراد العينة حسب الجنس

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 O3 %07 6O 07% 03 األقػارب  

 O4 %10 70 07% 03 الجػيراف  

 O6 %14 06 %14 12 زمػبلء الدراسة

 زمػبلء العػمؿ
11 

%26 
17 

%40 
28 

 31 29% 12 45% 19 أخػػػرل

 84 100% 42 100% 42 المجمػػكع 

 إرتباط انعكاسي قكم جدا 

ييػػتـ  بالعبلقػػة بػػيف مجػػاؿ االختيػػار لمػػزكاج حسػػب الجػػنس التػػي تتضػػح ( 18)إف الجػػدكؿ رقػػـ          
أف جػػنس الػػذككر يفضػػؿ الػػزكاج مػػف خػػارج ىػػذه االختيػػارات المقترحػػة  : مػػف خػػبلؿ النسػػب المسػػجمة كالتػػالي

عػػز كجػػّؿ  ، حيػػث يقصػػدكف بيػػا أف الػػزكاج مكتػػكب كمقػػدر مػػف ا"لحػػاالت أخػػرل"  %45بنسػػبة قػػدرت بػػػ 
كلػػيس لمفػػرد دخػػؿ فػػي ذلػػؾ ،  كمػػا أنيػػـ أرجعػػكا عػػدـ اختيػػارىـ إلحػػدل أطػػراؼ ىػػذا المجػػاؿ ىػػك أف الػػذم 
ييميػػـ أثنػػػاء االختيػػػار ىػػػك إيجػػػاد شػػريكة تتػػػكفر فييػػػا بعػػػض الصػػػفات كأىميػػا حسػػػب اعتقػػػادىـ ىػػػي صػػػفة 

الميػػـ عنػػدىـ أف تتكافػػؽ  االرتيػػاح كالتفػػاىـ المتبػػادؿ كال ييػػـ إف كانػػت مػػف األقػػارب أك الجيػػراف أك غيرىػػا،
كىذه اآلراء تتنافى تماما مع ما جاءت بو النظريات االجتماعية كحتػى النفسػية التػي تطرقػت . كتتكافأ معيـ

نما بقي المجاؿ مفتكح كمرتبط في ذا الكقت بالقضاء كالقدر دكف تدخؿ مف  إلى أكثر مف مجاؿ لبلختيار كا 
كتفسػيرىف لػذلؾ ىػك أف زميػؿ " زمػبلء العمػؿ" اث لممجػاؿعند جنس اإلنػ %40في حيف سجمنا نسبة . الفرد

العمؿ ىك األقرب كاألفضؿ بحكـ  تكاجدنا معا بالمكاف ك األقرب مف حيث مستكل التعميـ كالتفكير كدرجة 
، كىػذا قػد يعػكد بنػا إلػى (  حاصػؿ عمػى العمػؿ)إلخ، إلى جانب أنو يكػكف مرتػاح ماديػا ...الثقافة كالتحضر

لػزكاج كخاصػة مػا تعمػؽ منيػا بالمرتبػة التػي احتميػا المعيػار االقتصػادم ، عمػى عكػس تريب معػايير نظػاـ ا
الػػػذم يكػػػكف فػػػي بدايػػػة مشػػػكاره كلػػػـ يضػػػع قدمػػػو بعػػػد عمػػػى سػػػمـ الحيػػػاة االجتماعيػػػة " زميػػػؿ الدراسػػػة"مجػػػاؿ

، أمػػا  %14الػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ  أف النسػػبة المئكيػػة كانػػت نفسػػيا عنػػد كػػبل الجنسػػيف كقػػدرت بػػػ . كاالقتصػػادية
 –التفػاىـ  –المكتكب )لمجاالت أخرل عند جنس اإلناث فمـ تخرج عف مبررات جنس الذككر  %29سبة ن
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عنػد كػبل الجنسػيف ، ككػاف مبػررىـ   %07بػػ " األقػارب"كما سجمنا تساكم  النسبة المؤكية لمجاؿ(. كالتكافؤ
لعػادات كالتقاليػد كمعظػـ في اختيار ىذا المجػاؿ إلػى أف أقػاربي أكلػى بػي إلػى جانػب التقػارب كالتشػابو فػي ا

لمػذككر مقابػؿ  %07فسجمنا نسػبة قػدرت بػػ " الجيراف"أما مجاؿ .األفكار كالمبادئ التي تسمح لنا ببناء أسرة
بالنسبة لئلناث كىما نسبتاف ليستا بعيػدتاف عػف بعضػيما، كتعػكد أسػباب ىػذا التفضػيؿ حسػب رأييػـ  10%
قػد تنشػب إذا كػاف الػزكاج مػف داخػؿ القرابػة كبالتػالي فػإف إلى تجنب المشػاكؿ العائميػة التػي ( كبل الجنسيف)

شػركاء ( ذكػكر –إنػاث )الذم نعاشرىـ كنقاسميـ آالمنا كأفراحنا كيتبادؿ معنا ىذه القسػمة أكلػى بػأف يككنػكا 
 .يقاسمكننا حياتنا كيساىمكف في بناء أسرة

ا أفػراد العينػة نسػتطيع القػكؿ بػأف إذا دققنا جيدا في تمؾ النسب المؤكية كالمعطيػات التػي أفادنػا بيػ      
مجػػاؿ اإلختيػػار لمػػزكاج فػػي الجزائػػر كلػػدل النخبػػة المثقفػػة خاصػػة يسػػير نحػػك الخػػركج كميػػا مػػف دائػػرة القرابػػة 
سكاء كانت أقارب أك جيراف إلى البحث عف معايير أخرل تحدد مجاؿ االختيار ىذا مف ناحية كمف ناحيػة 

نمػػا تربطػػو  كتحػػدده بمؤشػػرات كالتفػػاىـ أخػػرل نسػػتنتج أيضػػا أف الفئػػة المثقفػػة ال  تسػػتبعد الػػزكاج الػػداخمي كا 
كالتقارب مف حيث المستكل العممي كالثقافي ككذا االقتصادم ،ك ميما كانػت الػدكافع لبلخيتػار لمػزكاج فإنػو 
يبقى مرىكف بالقضاء كالقدر أم ميما تعددت مجاالت االختيار كتنكعت فػإف الػذم يحػدد شػريؾ دكف آخػر 

فػي حػيف  يكػاد يختمػؼ األمػر بالنسػبة لئلنػاث  . ىػذا بالنسػبة لمػذككر عمكمػا .كلػيس شػيئا آخػر ىك المكتكب
عف شريؾ (  المرأة) بأعمى نسبة التي  تفسر لنا بحث األنثى" زمبلء العمؿ"كذلؾ مف خبلؿ تفضيؿ مجاؿ 

شػػيء عػػف مرتػػاح اقتصػػاديا أكثػػر مػػف تػػرؾ الفرصػػة كالمجػػاؿ لممكتػػكب كالقػػدر بمعنػػى أنيػػا تبحػػث قبػػؿ كػػؿ 
 .شريؾ مقتدر ماديا مف خبلؿ عمؿ قار كمستقر مع العمـ أنيف عامبلت طبعا

إذا مجاؿ االختيار لمزكاج باتت تتحكـ فيو جممة مف المعطيات كاألفكار تجره لمسير نحك الفردية   
ضفاء الصبغة المادية عميو خاصة مف جانب المرأة ستناد إلى ما جاء في التراث . كاالستقبللية كا  كا 

لسكسيكلكجي مف نظريات كمدارس فكرية نجد بأف مجاؿ االختيار لمزكاج أصبح يتقارب كلك جزئيا مع ا
أفكار تمؾ النظريات كلـ يعد محصكرا ضمف مجاؿ أكحد كىك الزكاج الداخمي في نسؽ قرابي ينبذ كؿ 

 نظاـ الزكاج : أنظر الفصؿ الثالث . المجاالت األخرل
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 تكزيع أفراد العينة حسب ترتيب الصفات كالجنسيبيف (: 19)الجدكؿ رقـ 
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الجػػػػػػنس

 ترتيب      

 الصفات   االختيار
 المفضمة

 1ت
     

   % 

  2ت
    

    %   

          

 3ت

    
     % 

 4ت

 
  %     

 5ت 

 
%      

 مج

 
 

%      

 1ت
 

 

%       

 2ت
  

 

%       

 3ت

 
 

%       

 4ت

  
 

%  

 5ت

 
 

% 

 مج

 
 

% 

 01 الماؿ كالعمؿ
03% 

05 
12% 

06 
14% 

09 
21% 

21 
50% 

42 
100% 

00 
00% 

03 
07% 

11 
26% 

20 
48% 

08 
19% 

42 
100% 

 02 الحسب كالنسب
05% 

11 
26% 

08 
19% 

14 
33% 

07 
17% 

42 
100% 

05 
12% 

09 
21% 

10 
24% 

10 
24% 

08 
19% 

42 
100% 

 03 الجماؿ
07% 

03 
07% 

11 
26% 

17 
41% 

08 
19% 

42 
100% 

03 
07% 

05 
12% 

07 
17% 

08 
19% 

19 
45% 

42 
100% 

 31 الديف كاألخالؽ
74% 

05 
12% 

05 
12% 

00 
00% 

01 
02% 

42 
100% 

30 
71% 

05 
12% 

03 
07% 

00 
00% 

04 
10% 

42 
100% 

 05 التعميـ
12% 

18 
43% 

12 
28% 

02 
05% 

05 
12% 

42 
100% 

04 
10% 

20 
48% 

11 
26% 

04 
09% 

03 
07% 

42 
100% 

 42 المجمكع
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

100 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

42 
100% 

 

C5 =0.22     C1= 0.99                  C2= 0.96             C3= 0.41           C4 = 0.50   

 

عػػػدة معطيػػات نحتػػاج إلػػى تحميميػػػا كمقارنتيػػا مػػع بعضػػيا الػػػبعض ( 19)نبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ       
مختمػؼ  حسػب  حسب معامؿ الجنس، كأكؿ مبلحظة مسجمة ىي أف صفات االختيػار لمػزكاج جػاء ترتيبيػا

كبذلؾ  %74الديف كاألخبلؽ بنسبة : معامؿ الجنس، فترتيب الصفات لدل الذككر كاف عمى  النحك التالي
، فػػي حػػيف جػػاء كػػؿ مػػف صػػفتي %43بنسػػبة " التعمػػيـ"يحتػػؿ المرتبػػة األكلػػى كالمرتبػػة الثانيػػة فكانػػت صػػفة 

الحسػػػب "صػػػفة : فػػػاكت كػػػاآلتيفػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة ، مسػػػجمة نسػػػب مؤكيػػػة مت" الحسػػػب كالنسػػػب كالجمػػػاؿ"
فكانػػػت بنسػػػبة " المػػػاؿ كالعمػػػؿ"أمػػػا صػػػفة .  %41فكانػػػت " الجمػػػاؿ"أمػػػا نسػػػبة صػػػفة  %33بسػػػنة " كالنسػػػب

كجاء اختيارىا في المرتبة خامسة مما يعني أف الرجؿ ال يبحث عف المرأة العاممػة أك المقتػدرة ماديػا  50%
 بدليؿ عدد اإلختيارت  بقدر بحثو عف المرأة ذات المستكل العالي مف األخبلؽ
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التي  يبدك كأنيا أصبحت ذات أىمية عند االختيار ، خاصة إذا قارنا بيف المراتب " التعميـ"إلى جانب صفة
أمػا مػػا يبلحػظ عمػػى صػػفة . التػي إحتمتيػػا ىػذه الصػػفة كالتػي تراكحػػت مػػا بػيف المرتبػػة الثانيػة كالمرتبػػة الثالثػػة

تاركة المجاؿ  لمصفات المعنكية كالخمقية لككنيا   أىـ مػف الصػفات  التي جاء في المرتبة الرابعة" الجماؿ"
فالرجػػؿ إذا يتبنػػى نظريػػة الحاجػػات الشخصػية كنظريػػة الصػػكرة الكالديػػة حيػػث يتمنػػى أف (.الجمػػاؿ)الخارجيػة 

 .  فالرجؿ يبحث عف االستقرار النفسي أكثر مف أم شيء آخر.تتكفر بعض صفات كالدتو في شريكة حياتو

، تمييػػا صػػفة %71بنسػػبة " الػػديف كاألخػػبلؽ" صػػفة:رتيػػب الصػػفات لػػدل المػػرأة فكانػػت كالتػػاليأمػػا ت    
، كأخيػػرا %48بنسػػبة " المػػاؿ كالعمػػؿ"، كصػػفة %24بنسػػبة " الحسػػب كالنسػػب"فصػػفة %48بنسػػبة " التعمػػيـ"

لػـ  "الػديف كاألخػبلؽ كالتعمػيـ" أف صػفتي: ك مف خبلؿ ىذه النسب نقرأ ما يمػي. %45بنسبة " الجماؿ"صفة
الحيػاة، ( ة)تسجؿ أم اختبلؼ في النسبة كالترتيب عند كبل الجنسػيف مػف حيػث ضػركرة تكفرىمػا فػي شػريؾ

نزلت إلػى المرتبػة الخامسػة بنسػبة  %41التي جاءت بالمرتبة الرابعة عند الذككر بنسبة " الجماؿ"أما صفة 
لمصػفات الخارجيػة بػؿ تعتبرىػا بالنسبة لئلناث مما يفسر أف المػرأة عمػى عكػس الرجػؿ ال تيػتـ كثيػرا  45%

نما تيتـ ك تبحث عف ما يمكف أف يساعد عمػى بنػاء كاسػتمرار ىػذه المؤسسػة ميمػا  زائمة بمركر الزمف  ، كا 
فقػد تأرجحػػت مػا بػيف المرتبػة الثانيػػة كالثالثػة كالرابعػة عنػد اإلنػػاث " الحسػب كالنسػب"أمػا صػػفة . طػاؿ الػزمف

لى بداية تراجع ىذه الصفة ، إذ لـ يعد لمكانة األسرة التي ينتمي كذلؾ بنسب متقاربة ، ىذا التقارب يشير إ
ىػػذه النسػػب كالمراتػػب التػػي تضػػمنتيا اختيػػارت اإلنػػاث تسػػير حسػػب النظريػػات . إلييػػا الفػػرد أىميػػة كالسػػابؽ

كىنػا يمكػف القػػكؿ بػأف خػػركج .اإلجتماعيػة بعيػدا عػػف الركمانسػية ،حيػػث بػدت اختيػارات اإلنػػاث أكثػر كاقعيػػة
ى ميػػػداف العمػػػؿ كقطػػػع كػػػؿ ىػػػذه األشػػػكاط منحيػػػا حصػػػانة معنكيػػػة ضػػػد كػػػؿ األفكػػػار الركحانيػػػة المػػػرأة إلػػػ

 .كالعاطفية التي كانت تتمع بيا في الماضي أيف ظؿ عقميا معطبل كتحت سيطرة الرجؿ أبا كاف أك زكجا

تيػار إذا نستنتج أف ىناؾ شبو تغيير بدأ يمس المؤسسة الزكاجية في الجزائػر مػف خػبلؿ عمميػة االخ    
لمزكاج  كخاصة مف صفات االختيار لمزكاج التي تبدؿ ترتيبيا ، حيث طغت صػفات عمػى حسػاب صػفات 
كانػت إلػػى كقػػت قريػػب ال مفػر مػػف تكفرىػػا فػػي الشػخص المقبػػؿ عمػػى الػػزكاج سػكاء بالنسػػبة المػػرأة أك الرجػػؿ 

 .عمى حد سكاء كالمرأة بشكؿ خاص
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 :العينة ذككر حسب الكضعية المينية المرأةيبيف تكزيع أفراد (: 20)جدكؿ رقـ    

 المكضكع     

 البدائؿ

 المجمػكع الكضػعية الميػنية لممػػػرأة

     % ت      

 18 43% 18 عامػػػمة

 6 14% 6 ماكثة بالػػػبيت

 18 43% 18 ال يػػػػػيـ

 42 100% 42 المجػػػمكع

 

أف األرقػاـ المسػػجمة تؤكػد الكػػبلـ السػػابؽ حػكؿ صػػفات االختيػػار ( 20)نبلحػظ مػػف خػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ      
تفضػػيؿ المػػرأة "قػػد تراكحػػت نسػػبة : مػػف خػػبلؿ مػػا سػػجمناه مػػف نسػػب مؤكيػػة متسػػاكية بػػيف اإلجابػػات التػػالي

فكانػت بػػ " كثة بالبيتتفضيؿ المرأة الما"، في حيف نسبة  %43ك  %43عمى التكالي بػ " ال ييـ"ك" العاممة
إف ىذه النسػب تكشػؼ عػف رغبػة الرجػؿ الجزائػرم اليػـك فػي تفضػيؿ المػرأة العاممػة بػدؿ مػف المػرأة .  14%

الماكثة بالبيت ألجؿ المساعدة كالمساىمة في شؤكف األسرة حسب رأم أفراد العينة الػذيف يػركف بػأف الحيػاة 
، فقػد "ال ييػـ"أما نسبة الػذيف أجػابكا بػػ . ؿ صعابيااالجتماعية أصبحت صعبة كال يمكف لمرجؿ بمفرده تحم

أرجعكا ذلؾ إلى أنو يبقى األمػر مرىػكف بػالظركؼ المسػتقبمية، بمعنػى آخػر أنيػـ يفضػمكف الماكثػات بالبيػت 
إذا كاف بإمكانيـ تكفير كؿ متطمبات األسرة، أما في حالة عدـ قدرتيـ عمى تمبية تمؾ المتطمبات التي بات 

لحاصؿ بالعالـ فإنيـ فيفضمكف المرأة العاممة كسكاء كانػت المػرأة العاممػة أفضػؿ مػف المػرأة  يفرضيا التغير ا
كالسػػػؤاؿ ىنػػػا إذا كػػػاف . الماكثػػػة بالبيػػػت  فػػػإف ذلػػػؾ يبقػػػى محكػػػـك بظػػػركؼ كػػػؿ فػػػرد كقدرتػػػو الماديػػػة خاصػػػة

فممػػاذا جػػاء تفضػيؿ المػػرأة العاممػػة عمػػى حسػػاب المػػرأة الماكثػػة بالبيػػت مػػرتبط بػػالظركؼ االقتصػػادية خاصػػة 
 ترتيب المعيار االقتصادم في المرتبة الثالثة؟

فيعتقدكف أف ذلؾ أفضؿ لممرأة كاألسرة معا منطمقػيف مػف " الماكثة بالبيت"أما الذيف يفضمكف المرأة      
الفكػػرة القائمػػة بػػأف المكػػاف الطبيعػػي لممػػرأة ىػػك البيػػت لتأديػػة كظائفيػػا الطبيعيػػة كالبلئقػػة بيػػا كالقيػػاـ بشػػؤكف 

 .يت كاالىتماـ بأكالدىا كزكجيا، أما تكفير المتطمبات فيي مف كظائؼ الرجؿ كحدهالب

 .كميما يكف فإف عممية االختيار لمزكاج تسير نحك التغيير عمى جميع األصعدة    
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     :يبيف معامؿ تكزيع أفراد العينة حسب الحب كاإلعجاب قبؿ الزكاج(: 21)الجدكؿ رقـ 

      
 المكضكع       

 

 

 البدائؿ

تكزيع أفراد العينة حسب معامؿ الحب 
 كاإلعجاب قبؿ الزكاج

 المجمػكع

 % ت

 61 73% 61 نعػػػـ           

 15 18% 15 غيػػػر مػػػيـ

 08 09% 08 ال    

 84 100% 84 المػجمػػػػػػكع

 

أف أغمػػػب أفػػراد العينػػػة يػػػركف بػػػأف الحػػػب كاإلعجػػػاب قبػػػؿ ( 21)نبلحػػظ مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ        
، أمػػا عػػػف "ال"لئلجابػػػة بػػػ  %09مقابػػؿ  %73بنسػػبة مؤكيػػػة قػػدرت بػػػ"( نعػػـ"اإلجابػػة بػػػػ) الػػزكاج ضػػركرياف 

أنيػـ يػركف فييمػا  األسباب التي كانت كراء إعتقاد أفراد العينة بضركرية الحب كاإلعجاب قبؿ الػزكاج ىػي  
يجابياتػػو، ممػػا يشػػير إلػػى أف نظػػاـ  الطريػػؽ الكحيػػد لتحقيػػؽ التفػػاىـ كاالحتػػراـ كتقبػػؿ اآلخػػر بكػػؿ سػػمبياتو كا 

(. 16)الزكاج أصبح يقكـ عمى العامؿ النفسي أكثر مف باقي العكامؿ السابقة التي جاءت في الجػدكؿ رقػـ 
ختيار لمزكاج، بؿ يعداف مف أىـ الدكافع الكامنة فقد أصبحت العاطفة كاإلحساس ميماف جدا في عممية اال

الػػػذم يػػػرل فػػػي الحػػػب " سػػػمنر"كراء عمميػػػة االختيػػػار لمػػػزكاج  حيػػػث تتماشػػػى ىػػػذه المعطيػػػات مػػػع نظريػػػة 
يقػكؿ . الركمانتيكي عامؿ أساسي في الحياة اإلنسانية كحسب رأيو أف الزكاج ال يقـك إال عمى ىذا األسػاس

اؿ كالنسػػاء بجاذبيػػة كانػػت سػػببا فػػي دكاـ الجػػنس البشػػرم ، قػػد أدت ىػػذه أف الطبيعػػة زكدت الرجػػ":" سػػمنر"
كمػا جػاء فػي القػرآف الكػريـ أف الػزكاج ىػك السػكف الركحػي لكػبل الجنسػيف . (1)"الجاذبية الطبيعية إلى الزكاج

،بػػػؿ قػػػاـ بتشػػػبيو تمػػػؾ العبلقػػػة بالمبػػػاس الػػػذم ال يمكػػػف ألحػػػد نزعػػػو أك التخمػػػي عنػػػو ميمػػػا كانػػػت الظػػػركؼ 
 . 187سكرة البقرة، اآلية ..."نسائكـ ىف لباس لكـ كأنتـ لباس ليف:"... اع قاؿ تعالىكاألكض

إذا الزكاج اليكـ ال يقكـ عمى غير الحب كاالعجاب المتبادؿ بيف الطرفيف لضماف التفاىـ كاالنسػجاـ       
 .لمنحافظة عمى تماست األسرة كاستقرارىا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 11أنظر الفصؿ الثالث ، ص /  1

 
 



314 

 

 :يبيف تكزيع أفراد العينة بحسب أىمية مكانة اإلقامة عند الزكاج ك الجنس(: 22)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع    

 

 

 

 

 البدائؿ

 المجمػكع عند الزكاج ألفراد العينة حسب الجنس" أىمية مكاف اإلقامة

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 38 52% 22 38% 16 نعػػػػػػـ

 22 31% 13 21% 09 أحيػػػػػانا

 24 17% 07 41% 17 ال       

 المجػػػػمكع
42 %100 42 %100 84 

 

يتأكد لنا تمؾ الصفات كالخصػائص التػي تتميػز بيػا ألسػرة الجزائريػة كخاصػة ( 22)مف الجدكؿ رقـ        
عنػد االختيػار " ال ييميػا مكػاف اإلقامػة" %41خاصية التفرقة بيف الجنسيف، كيؼ ذلؾ ؟ إف تسػجيؿ نسػبة 

لمػػزكاج بالنسػػبة إلنػػاث،  عنػػد االختيػػار" ألىميػػة مكػػاف اإلقامػػة" %52لمػػزكاج بالنسػػبة لمػػذككر، نسػػجؿ نسػػبة 
كىذا ما يفسر لنا الكبلـ السابؽ، ألف المرأة عندما تتزكج تنتقؿ لمعيش في بيت زكجيا كقد يككف ىذا البيت 
بعيػػدا عػػف مكػػاف إقامتيػػا كبالتػػالي فيػػي  تفضػػؿ أف يكػػكف الػػزكج يقػػيـ بػػنفس المكػػاف، حتػػى ال تشػػعر بغربػػة 

في حيف أف الرجؿ ال ييمو المكاف ألنو . مية االنتقاؿ ىذهآخر إلى جانب اغترابيا الناتج عف عم( اغتراب)
ليس ىك الذم ينتقؿ لمعيش في بيت زكجتو إال نادرا كلظركؼ خاصة، كىػذا مػا يؤكػد التفرقػة بػيف الجنسػيف 
ذات البعد الطبيعي أك العرفي أم ما تعػارؼ النػاس عميػو منػذ األزؿ ، ممػا يؤكػد بػأف التفرقػة بػيف الجنسػيف 

 .قط بعاممي الجنس كالسف ليست محككمة ف

كما سجمنا أف بعض اإلنػاث ال ييميػف مكػاف اإلقامػة ، ألف المكػاف قػد يفقػد أىميتػو أمػاـ الشػخص      
كىنػػا نبلحػػظ .المناسػػب كبالتػػالي فيػػف تبحػػثف عػػف الشػػخص الػػذم يسػػتطيع أف يحتػػكييف كلػػيس عػػف المكػػاف

 .غياب شبو كمي لنظرية التقارب المكاني

االختيار لمػزكاج حسػب معامػؿ المكػاف جػاءت متناقضػة بػيف الجنسػيف بحكػـ الطبيعػة كعميو فإف عممية     
لػى العػادات كالتقاليػد كالثقافػة السػائدة فػي المجتمػع فيػي تخضػع لمعػادات كالتقاليػد أكثػر .التككينية لمطػرفيف كا 

 .مف النظريات 
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III  : /الفحكصات الطبية تضيؽ عممية االختيار لمزكاج: 

يبػػيف تكزيػػع أفػػراد العينػػة بحسػػب الفحكصػػات الطبيػػة المطمكبػػة عنػػد إبػػراـ عقػػد (: 23)الجػػدكؿ رقػػـ 
 .الزكاج

 المكضكع       

 

 

 البدائؿ

 المجػػػػمكع رأم أفراد العينة في الفحكصات الطبية عند إبراـ عقد الزكاج

 % ت   

 60 71% 60 ضػركرية

 18 22% 18 غيػػػػػر ميمة

 06 07% 06 تعػرقؿ الػزكاج

 84 100% 84 المجػػػػمكع

 

أف الفحكصػػػػات الطبيػػػػة المطمكبػػػػة قبػػػػؿ إبػػػػراـ عقػػػػد الػػػػزكاج صػػػػارت ( 23)يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ      
تعرقػؿ "كتقابميػا إجابػات  %71ضركرية جدا كذلؾ حسب إجابػات أفػراد العينػة التػي جػاءت بنسػبة قػدرت بػػ 

، ممػا يعنػي أنػو أصػبح ىنػاؾ %22فكانػت بنسػبة قػدرت بػػ " غيػر ميمػة"، أما إجابات  %07نسبة " الزكاج
شػػبو كعػػي بضػػركرة إجػػراء ىػػذه الفحكصػػات نظػػرا  ألىميتيػػا فػػي تػػدارؾ بعػػض الحػػاالت المرضػػية التػػي قػػد 
تنتقػػؿ عػػف طريػػؽ الػػزكاج، كأيضػػا تصػػبح ميمػػة أكثػػر بالنسػػبة لمػػذيف يفضػػمكف الػػزكاج مػػف األقػػارب، فتكافػػؽ 

لكػف السػؤاؿ الػذم يطػرح . لدمكية يػؤثر عمػى األطفػاؿ مسػتقببل، إلػى جانػب بعػض األمػراض الكراثيػةالزمر ا
مػف الكاقػع االجتمػػاعي، ىػؿ فعػػبل يػتـ إجػراء الفحكصػػات الطبيػة كمػػا ىػك منصػكص عميػػو بالطػب ؟ أـ أنيػػا 

ذا كاف ىذا ىك الحاؿ  مجرد فحكصات شكمية يتـ التكقيع عمييا مف قبؿ الطبيب دكف فحص أك تحاليؿ ؟ كا 
 في الغالب فأيف ىي سمطة القانكف؟

إذا كجػد : فإنػو يمكننػا أف نتسػأؿ( 21)أما إذا حاكلنا المقارنة بيف نتائج ىذا الجدكؿ ك الجدكؿ رقـ      
الشخص المقبؿ عمى الزكاج الشريؾ المناسب كلكنو بعد إجراء الفحكصات الطبية تبيف أنو مصاب بمرض 

( 24)، فمػاذا يفعػؿ ؟ كاإلجابػة عمػى ىػذا التسػاؤؿ سػكؼ نجػدىا فػي الجػدكؿ رقػـ قد ينتقؿ إلى األكالد الحقػا
 .أدناه
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 .يبيف تكزيع أفراد العينة حسب نتائج الفحكصات الطبيةالسمبية (: 24)الجدكؿ رقـ   
 المكضكع        

 البدائؿ

رأم أفراد العينة حكؿ نتائج الفحكصات الطبية 
 السمبية

 المجػػػػمكع

 % ت

 14 17% 14 تكػمػؿ الػػزكاج

 43 51% 43 تمػيؿ كتعػيد التفكػير

 20 24% 20 تمػغي الػػزكاج

 07 08% 07 أمػكر أخػػرل  

 84 100% 84 المجػمػػػكع

 

تجيػػػػب عػػػػف التسػػػػاؤؿ المطػػػػركح سػػػػابقا كاإلجابػػػػات كانػػػػت ( 24)إف األرقػػػػاـ المسػػػػجمة بالجػػػػدكؿ رقػػػػـ     
 %51فػػإف الػػذيف يتميمػػكف كيعيػػدكف التفكيػػر فػػي حالػػة مػػا إذا جػػاءت النتػػائج سػػمبية فكانػػت بنسػػبة : كالتػػالي

رغـ " إكماؿ الزكاج"يفضمكف ، أما الذيف  %24بنسبة قدرت بػ " تمغي الزكاج"مقابؿ الذيف كانت إجاباتيـ بػ 
أم الػذيف لػـ  يكػف ليػـ رأم محػدد " أمػكر أخػرل"إجابػات بػػ .  %17سػمبية النتػائج فكانػت النسػبة قػدرت بػػ  

نما يتكقؼ ذلؾ عمى طبيعة كنكع المرض ك القدرة عمى العبلج الحقا قػدرت النسػبة بػػ  حكؿ سمبية النتائج كا 
ضػػمكف إكمػػػاؿ الػػزكاج رغػػـ سػػمبية النتػػائج بػػأكثر مػػف نصػػػؼ نبلحػػظ ىنػػا أف  أفػػراد العينػػة الػػذيف يف. 08%

تمسػؾ األفػراد المقبمػيف عمػى الػزكاج باختيػاراتيـ المبنيػة أساسػا عمػى : اإلجابات ،مما يفسر لنا شػيئيف األكؿ
الحب كاإلعجاب مػع تػكافر الصػفات السػالفة الػذكر رغػـ كػؿ شػيء، فحسػبيـ الميػـ ىػك الشػخص كلػيس مػا 

ىػػك أنػػو فػػي حالػػة تأكػػد مػػف :الشػػيء الثػػاني. خاصػػة إذا كانػػت ليسػػت خطيػػرةيحمػػؿ مػػف صػػفات أك أمػػراض 
خطػػػكرة األمػػػراض كآثارىػػػا السػػػمبية عمػػػى صػػػحة األكالد الحقػػػا، فػػػإنيـ يميمػػػكف إلػػػى إلغػػػاء ىػػػذا الػػػزكاج رغػػػـ 

أمػػا الػػذيف يمغػػكف الػػزكاج مباشػػرة بعػػد الحصػػكؿ عمػػى نتػػائج الفحكصػػات الطبيػػة، . المؤشػػرات السػػابقة الػػذكر
ذلػػؾ أنيػػـ ال يسػػتطيعكف التبلعػػب بالجيػػؿ القػػادـ أك يتسػػببكف فػػي خمػػؽ جيػػؿ مشػػكه أك معػػكؽ فمبػػررىـ فػػي 

،كىػػػػذا طبعػػػػا قػػػػد يعػػػػكد إلػػػػى درجػػػػة كعػػػػييـ بخطػػػػكرة انتقػػػػاؿ األمػػػػراض عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػزكاج كالتػػػػي ال يمكػػػػف 
ا إال كالسؤاؿ الذم يطرح عمى الذيف يكممكف الزكاج رغـ سمبية النتائج فكاف تعميقيـ أنيػـ لػف يأخػذك .عبلجيا

أما األمكر األخرل فكانت تدكر حكؿ أف األمػر سػابؽ ألكانػو كال يمكػف اإلجابػة عنػو اآلف . ما كتب ا ليـ
نما عمينا االنتظار حتى ذلؾ اليكـ  .كا 
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يتضػػح مػػف كػػؿ ىػػذا أف نتػػائج الفحكصػػات الطبيػػة تػػؤثر عمػػى عمميػػة االختيػػار لمػػزكاج كخاصػػة إذا     
تقػكؿ كتػرل بضػركرة التميػؿ كالتعقػؿ قبػؿ إكمػاؿ إجػػراءات  -أغمبيػا–جابػات كانػت سػمبية كالػدليؿ ىػك أف اإل

الػػزكاج، بمعنػػى قػػد يمغػػى الػػزكاج فػػي حالػػة التأكػػد مػػف انتقػػاؿ بعػػض األمػػراض حتمػػا كخمػػؽ تشػػكىات عمػػى 
كعميو نقكؿ أف ىػذه اإلجابػات تنفػي تقريبػا كػؿ اإلجابػات السػابقة المتعمقػة باختيػار الػزكاج حيػث قػد . األكالد
لشػػخص الػػذم تتػػكفر فيػػو كػػؿ تمػػؾ المكاصػػفات مػػف الجانػػب الشػػكمي، مكػػاف اإلقامػػة، الجانػػب النفسػػي نجػػد ا

أيضػا أف مجػاؿ االختيػار تعػددت .الركمانتيكي، إال أف الجانب البيكلكجي يبقى ىك الفاصؿ في ىذه العممية
كفي نسؽ قرابي  أبعاده كتنكعت كلـ تبؽ تمؾ التي كانت بالماضي حيث كاف التشجيع عمى الزكاج الداخمي

يسػػػير فػػػي خػػػط أبػػػكم أم تفضػػػيؿ الػػػزكاج مػػػف إبػػػف العػػػـ فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى، كلكػػػف مػػػع التطػػػكر العممػػػي 
كاإلكتشافات العممية الطبية خاصة التي بينت خطكرة الزكاج مف األقارب حيث حػدث تراجػع كبيػر فػي ىػذا 

دعك مػف خبللػو إلػى التباعػد فػي النكع مف الزكاج ، إلى جانػب مػا جػاء فػي الحػديث النبػكم الشػريؼ الػذم يػ
:" كالمثؿ العربي يقكؿ" تزاكجكا تباعدكا:" قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ.الزكاج كخاصة زكاج األقارب 

 ".األقارب عقارب
IV :/يؤدم تكثيؽ الشركط في عقد رسمي إلى تضييؽ عممية اإلختيار لمزكاج: 

 :دكافع منح حرية االختيار لمزكاج كالجنس يبيف تكزيع أفراد العينة حسب(: 25)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع    

 

 البدائؿ

 المجمػكع دكافع منح حرية االختيار لمزكاج

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 16 14% 06 24% 10 االستػػػقاللية

 45 57% 24 50% 21 تػكامؿ الشخصية بيف الطرفيف

 6 10% 04  05% 02 منػػح الحريػة لممػرأة

 17 19% 08 21% 09 زيػادة المسػؤكلية

 84 100% 42 100% 42 المجػػػػمػػكع    

C = 0.94 
يتبػيف لنػا أف مػػنح قػانكف األسػرة المعػدؿ حريػة االختيػار لمػزكاج عػػف ( 25)مػف خػبلؿ الجػدكؿ رقػـ          

طريؽ ما سنو مف إجراءات لكػبل الطػرفيف ، قػد بػدا كاضػحا مػف خػبلؿ عػدة إمتيػازات حيػث  جػاءت النسػب 
المػذككرة بالفصػؿ الرابػع المؤكية متقاربة بيف الجنسيف ألف الطرؼ المستفيد مف ىػذا التعػديؿ حسػب الػدكافع 

ىي المرأة  إذ لـ يكف يؤخذ برأييا في عممية الزكاج إطبلقػا فػي حػيف كػاف الرجػؿ ػ كلػك نسبياػػ  يستشػار فػي 
ف كاف القرار األخير عائد إلى الكالديف بالدرجة األكلى  .أمر زكاجو حتى كا 
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ي الظيػػػكر نتيجػػػة مػػػنح ىػػػذه كيبػػػدك مػػػف ىػػػذه األرقػػػاـ أيضػػػا أف ىنػػػاؾ مبلمػػػح التغييػػػر التػػػي بػػػدأت فػػػ       
" االسػػتقبللية"لئلجابػػة بتحقيػػؽ  %24: أمػػا عػػف النسػػب المئكيػػة المسػػجمة لػػدل الػػذككر فيػػي كالتػػالي. الحريػػة

المتمثمػة فػػي اتخػػاذ قػػرار الػػزكاج كبنػػاء أسػػرة ممػػا يشػجع عمػػى بػػركز األسػػمكب الحػػّر فػػي االختيػػار، أمػػا نسػػبة 
لتػي سػجمت أعمػى نسػبة، فيػي قػد تشػير إلػى بدايػة زكاؿ كا" بتكامؿ الشخصية بيف الطػرفيف"المتعمقة  50%

التفرقػػة بػػيف الجنسػػيف خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػأمكر الػػزكاج ، كمػػا ىػػذه النسػػبة سػػكل إمتػػدادا كتأكيػػدا لمػػا جػػاء 
" نظريػػة التجػػانس"مػػف شػركط الػػزكاج كالبحػث عػػف التفػاىـ كالتكامػػؿ الػذم أشػػارت إليػو ( 21)بالجػدكؿ رقػـ 

ائـ عمػػػى التكامػػػؿ كالتشػػػابو بػػػيف الطػػػرفيف حتػػػى يسػػػتطيعا تجػػػاكز كػػػؿ الصػػػعاب التػػػي تػػػدعك إلػػػى الػػػزكاج القػػػ
إف اإلختيػػػػار فػػػػي الػػػػزكاج يرتكػػػػز فػػػػي المحػػػػؿ األكؿ عمػػػػى أسػػػػاس مػػػػف التشػػػػابو كالتجػػػػانس فػػػػي .:" الممكنػػػػة

 . ( 1)"الخصائص االجتماعية العامة كأيضا في الخصائص أك السمات الجسمية

، حيػػث ال يػػركف فػػي ذلػػؾ مػػنح %05فكانػػت بنسػػبة قػػدرت بػػػ " مػػرأةمػػنح حريػػة ال"أمػػا عػػف اإلجابػػة بػػػ        
التي تتكافؽ مع تكامؿ الشخصية، ألف  %21لمحرية، بقدر ما ىي زيادة  في المسؤكلية كالتي كانت بنسبة 

كلقػد أشػار أفػػراد . مػف بػيف شػركط التكامػؿ ىػك تقاسػـ المسػؤكليات كالمشػػاركة فػي اتخػاذ القػرار داخػؿ األسػرة
إلػػػى أف مػػػنح حريػػػة االختيػػػار لمػػػزكاج كمػػػا ترتػػػب عنػػػو يضػػػرب بجػػػذكره فػػػي التػػػاريخ السػػػحيؽ  العينػػػة الػػػذككر

كبالضػبط إلػى الثػكرتيف الصػػناعية كالمعمكماتيػة المتػاف أزالتػػا الحػكاجز ككسػرتا كػؿ القيػػكد التقميديػة فكػاف مػػف 
 أىـ نتائجيا البارزة ىك خركج المرأة إلى ميداف العمـ كالعمؿ

" %57ك" االسػػتقبللية"يسػػاعد عمػػى  %14: عينػػة إنػػاث  فقػػد كانػػت إجابػػاتيف كالتػػاليأمػػا رأم أفػػراد ال      
تسػػاعد عمػػى  %19كنسػػبة  %10فكانػػت بنسػػبة " مػػنح حريػػة لممػػرأة"، أمػػا "تكامػػؿ الشخصػػية بػػيف الطػػرفيف

كخبلؿ قراءة  سريعة لؤلرقاـ المسجمة  نبلحظ بأف اإلجابات جاءت عمى عكس مػا كػاف ". زيادة المسؤكلية"
ض بالنسبة لممرأة التي كانت دائما تدعكا إلى رفع القيكد عنيا كمنحيػا الحريػة التػي تمكنيػا مػف تحقيػؽ مفتر 

ذاتيػػا إلػػى جانػػب الرجػػػؿ خاصػػة إذا عممنػػا أف مػػػف أبػػرز األسػػباب كالػػدكافع التػػػي كانػػت كراء تعػػديؿ قػػػانكف 
ىنا ىك أف منح الحريػة التػي كالممفت لمنظر . األسرة ىي إعادة االعتبار لممرأة كتقميص سمطة الرجؿ عمييا

كانت تحمـ بيا المرأة صارت حقيقة ك كاقع مممكس ،إال أف الغريب في األمػر ىػك مػاذا كانػت تقصػد المػرأة 
بالحريػػػة ؟ كالجػػػكاب كػػػاف كاضػػػحا مػػػف خػػػبلؿ إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة إنػػػاث إذ كػػػاف معنػػػى الحريػػػة ىػػػك زيػػػادة 

الفرضػػيات السػػابقة حػػكؿ دكافػػع تعػػديؿ قػػانكف األسػػرة تنفػػي   %08المسػػؤكلية كلػػيس اإلسػػتقبللية، ألف نسػػبة 
 مف جية كمف جية ثانية تشير إلى أف المرأة ال ترغب بالحرية بالمعنى
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نما تريد منحيا الحرية ل.التقميدم عمى األقؿ بالنسبة لمفئة المثقفة لغاء كا  تحقيؽ التكامؿ بيف الجنسيف كا 
ك النتيجة إذا ىي التكامؿ بيف آراء أفراد العينة  فيما يخص ما .التفرقة بينيما كخاصة في شؤكف الزكاج

تحققو منح حرية اإلختيار لمزكاج لكبل الجنسيف كقد يعكد ذلؾ إلى معامؿ التعميـ كالكسط العممي الذم 
المقدمة مف قبؿ أفراد العينة  لكبل الجنسيف االفتراضات القائمة عمى يكجد بو ىؤالء، كما تنفي اإلجابات 
فقد الحظنا أف المرأة ال تبحث عف الحرية في االختيار بغرض . *دكاعي تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم

نما بغرض منحيا فرصة الختيار شريؾ ترل فيو الصفات المناسبة ليا حتى  االستقبللية أك حرية أكبر كا 
ىناؾ " ".الحاجات الشخصية"بناء مؤسسة اجتماعية جديدة كىذا يصب رغبة المرأة في نظرية تستطيع 

حاجات شخصية محددة تنمك لدل الناس نتيجة لخبرات كمكاقؼ معينة يمركف بيا، كأف ىذه الحاجات تجد 
   (1)."اإلشباع المبلئـ في العبلقة الحميمية التي تتبمكر في الزكاج  كحياة األسرة

 :يبيف تكزيع أفراد العينة  بحسب تكثيؽ الشركط في عقد رسمي كالجنس(: 26)رقـ  الجدكؿ
 المكضكع    

 

 

 

 البدائؿ

رأم أفراد العينة حكؿ تكثيؽ الشركط في عقد رسمي عند 
 الزكاج

 المجمػكع

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 42 55% 23 %46 19 مػػػػػػكافػؽ

 19 26% 11 %20 08 ال يػػػػػيـ

 23 19% 08 %34 15 غيػر مكافػػػػؽ

 84 100% 42 %100 42 المجمػػػػػػكع

C=0.64     
اتجػػػاه ( 12=)+ 34ػ  46: +إشػػػارة االتجػػػاه ( . 34ػػػػ )صػػػفر غيػػػر مكافػػػؽ ( 20)ال أدرم( 46)+مكافػػػؽ 

ػػ )يٕافكطفر غٍر ( 26)أدريال ( 55)+مكافؽ: ايجابي بالنسبة لمذككر، أما بالنسبة لئلناث فنسجؿ مايمي
 .اتجاه ايجابي( 36= )+ 19ػ  55: +إشارة االتجاه ( . 19

أف أفػػراد العينػػة مػػكافقيف عمػػى تكثيػػؽ الشػػركط فػػي عقػػد رسػػمي ( 26)نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ        
أمػػا النسػػبة المؤكيػػة فكانػػت (. 36)+اتجػػاه ايجػػابي كنفػػس االتجػػاه بالنسػػبة لئلنػػاث (12)+عنػػد الػػزكاج بػػدليؿ 

بالنسػبة لئلنػػاث كىػػذا الفػارؽ بػػيف النسػػبتيف ترجعيػا اإلنػػاث إلػػى أف  %55بالنسػػبة لمػػذككر ك %46: كالتػالي
 تكثيؽ الشركط كالبقاء في العمؿ كعدـ السماح ألزكاجيف بإعادة الزكاج مرة أخرل يحفظ ليف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أنظر الفصؿ الرابع ، ص */ 
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كػػرامتيف كحقػػكقيف، أمػػا الػػذككر فيػػركف أنػػو إجػػراء بإمكانػػو أف  يحفػػظ لممػػرأة كلمػػزكاج حرمتػػو كبالتػػالي تقػػؿ 
الخبلفػػػات كالمشػػػاكؿ الزكجيػػػة كىػػػذا مػػػا يبػػػرر اعتبػػػار الػػػزكاج عقػػػػدا بالنسػػػبة لؤلقميػػػة كأيضػػػا يفسػػػر ضػػػركرة 

 .تكافقا بيف الجنسيف حكؿ مفيـك الزكاجلذا نسجؿ أف ىناؾ .اعتبارأف يككف الزكاج قانكنيا كشرعيا

فكانػػت مختمفػة بػيف الجػػنس إلػى حػد كبيػػر نسػبيا، فالػذككر يعتبػػركف أف   "مكافػؽ غػػػير"أمػا اإلجابػة بػػ      
كىي ليست بعيدة عػف إجابػاتيـ السػابقة  %34تسجيؿ الشركط في عقد رسمي قبؿ الزكاج غير ميـ بنسبة 

ىؿ نحػف سػنتزكج أـ سػنقيـ : الزكاج الذم يتـ بشركط كمتسائميفكالسبب في ذلؾ حسب رأييـ ىك ما معنى 
شػركة ؟ كىػؿ ىػذا يعنػي انعػداـ الثقػة بػيف الطػرفيف المقبمػيف عمػى الػزكاج كمػا جػاء فػي إجابػات بعػض أفػػراد 

فقػط كىػذا يؤكػد الكػبلـ  %19قػدرت بنسػبة " غيػر مكافػؽ"العينة  الذككر، في حيف نجػد أف إجابػة اإلنػاث بػػ
 .السابؽ 
بالنسػبة لئلنػاث، كعميػو  %26بالنسبة لمػذككر مقابػؿ %20فقدرت بنسبة  "ال أدرم"في حيف اإلجابة بػ      

نسػػتنتج بػػأف إرتفػػاع نسػػبة المكافقػػة لػػدل اإلنػػاث مقابػػؿ إرتفػػاع نسػػبة الػػرفض بالنسػػبة لمػػذككر مقارنػػة بنسػػبة 
 تعمؽ باألمكر الرفض لدل اإلناث، الذم يفسر كيكضح اختبلؼ كجيات النظر بيف الجنسيف فيما ي

ذات البعد الشخصي، فالمرأة لكي تحفظ حقكقيا السابقة كالبلحقة تفضؿ تكثيقيا في عقػد رسػمي، فػي حػيف 
مػػف ىنػػػا تبػػدأ مبلمػػح التغييػػػر فػػي الظيػػػكر عمػػى نظػػػاـ ..الرجػػؿ يػػرل فػػػي ذلػػؾ تجػػػاكزا لقدسػػية الػػزكاج نفسػػػو

محػػاكالت المسػػاكاة بينيمػػا فػػي كػػؿ كتأكيػػد مػػف ناحيػػة أخػػرل االخػػتبلؼ الطبيعػػي بػػيف الجنسػػيف رغػػـ .الػػزكاج
 .شيء

V /يؤثر تحديد الكلي بالنسبة لممرأة الراشدة في تكسيع دائرة اإلختيار الزكاجي: 

 .يبيف تكزيع أفراد العينة بحسب اختيار كلي المرأة مف خارج دائرة القرابة كالجنس(: 27)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع    

 

 

 

 البدائؿ

كلي المرأة مف خارج الدائرة  رأم أفراد العينة حكؿ اختيار
 القرابية

 المجمػكع

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 16 17% 07 21% 09 مػػػػػػكافػؽ       

 17 19% 08 21% 09 ال يػيػػـ        

 51 64% 27 58% 24 غيػر مكافػؽ      

 84 100% 42 100% 42 المجمػػكع      

C = 0.99 
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اتجاه سمبي  37ػ ( = 58ػ ( ) 21)+إشارة االتجاه ( . 58ػ ) صفر غير مكافؽ( 21)أدرم ال( 21)+مكافؽ
صفر ( 19)الأدرم ( 17)+مكافؽ: أما بالنسبة لئلناث فقد كاف االتجاه عمى الشكؿ التالي. بالنسبة لمذككر 

 .اتجاه سمبي( 47ػ (=)64ػ ( ) 17: )+أشارة االتجاه ( .64ػ ) غير مكافؽ

أف أفراد عينة الدراسة مف كػبل الجنسػيف غيػر مػكافقيف عمػى أف ( 27)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ نبلحظ        
ػػ ) )بالنسػبة لمػذككر ك(ػ  37)اتجػاه سػمبي قػدر ب )يككف كلي المرأة الراشدة خاصة مف خارج الدائرة القرابية

جحافػػػا فػػػي حػػػؽ الشػػػريعة اإلسػػػبلمية ، (بالنسػػػبة لئلنػػػاث( 47 حيػػػث جػػػاءت ،حيػػػث اعتبػػػركا ذلػػػؾ تجػػػاكزا كا 
بالنسػبة لئلنػاث كنبلحػظ عمػى نسػبة اإلنػاث أنيػا تحمػؿ الػرد  %64لمػذككر ك %58: النسبتيف عمػى التػكالي

فقد كاف رفضػيا أقػكل مػف رفػض الرجػؿ، كألف كجػكد الػكلي مػف . عمى دكاعي تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم
قية عمػى حػد تعبيػر بعػض أفػراد العينػة مػع خارج الدائرة القرابية يفقد الزكاج كالمرأة قيمتيما المعنكية كاألخبل

العمػػـ أف مصػػدر ىػػذا القػػانكف ىػػك أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية، فكيػػؼ نضػػع قانكنػػا بعيػػدا عػػف محتػػكل ىػػذه 
 الشريعة؟

لػدل الػذككر معتبػريف  %21بنسػبة" ال أدرم"ك اإلجابػة بػػ  %21فكانػت بنسػبة " مكافػؽ" أما اإلجابػة بػػ  
عمػػى المػػرأة كفػػؾ قيكدىػػا كخاصػػة فػػي حالػػة   رفػػض كلييػػا ( الػػكلي) الرجػػؿ ذلػػؾ حػػبل قانكنيػػا إلنيػػاء سػػيطرة

 .تزكيجيا بمف تختاره زكجا ليا، مبينيف ذلؾ مف خبلؿ بعض القصص التي سمعكا بيا أك عايشكىا

ال "لئلجابػػة ب  %19كنسػػبة  %17بنسػػبة " مكافػػؽ: إجابػػة :فػػي حػػيف كانػػت إجابػػات اإلنػػاث كالتػػالي      
ىناؾ مف يقػؼ خمػؼ مكافقػة المػرأة عمػى الػكلي مػف خػارج الػدائرة القرابيػة ، بػؿ كتتجػو مما يعني أف "  أدرم

مػػػع . مكافقتيػػا فػػي اتجػػػاه دعػػاة التحػػػرر كالمسػػاكاة بػػػيف الجنسػػيف،الذم  يبػػرر دكاعػػػي تعػػديؿ قػػػانكف األسػػرة 
المػػدني اإلشػػارة إلػػى أف ىػػذه المػػادة كانػػت مػػف أكثػػر المػػكاد جػػدال بػػيف األطػػراؼ السياسػػية كأطػػراؼ المجتمػػع 

أثناء طرح المشركع لمتعديؿ، إال أنيا لـ تمؽ الدعـ الكافي كالمكافقة المطمكبة مف بعض األطراؼ السياسػية 
ممػػا .ك نفػػس الشػػيء يحػػدث اآلف لػػدل الفئػػة المثقفػػة فػػي المجتمػػع خاصػػة األحػػزاب ذات التيػػار اإلسػػبلمي ،

اإلسػػبلمية كال عػػف مبػػادئ التنشػػئة  يعنػػي بػػأف المػػرأة المثقػػة عمكمػػا ال تطمػػح لمخػػركج عػػف أحكػػاـ الشػػريعة
 . االجتماعية التي تربت عمييا ، خاصة كىي ترل فييا صيانة كرامتيا 
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يبػػيف تكزيػػع أفػػراد العينػػة حسػػب كضػػعية المػػرأة الراشػػدة بعػػد تكسػػيع دائػػرة اختيػػار (: 28)الجػػدكؿ رقػػـ  
 :الكلي

 المكضكع        

 

 البدائؿ

 المجػػػػمكع دائرة اختيار الكليكضعية المرأة الراشدة بعد تكسيع 

 % ت

 16 30% 16 أصػبحت متحػػررة

 14 26% 14 أصبحت عنصرا إيجابػيا

تػػػراجع سيػػػطرة الػػػرجؿ عمػػى 
 المػرأة

24 %44 24 

 54 %100 54 المجمػػػػػػػكع

 

 كخاصة فيما يتعمؽ  بالجكاب ( 27)ىك عبارة عف جدكؿ تكميمي لمجدكؿ رقـ ( 28)إف الجدكؿ            

 .ناقصة إلمتناع أفراد العينة عف الجكاب تقريبا" غير مكافؽ"ككما جاءت اإلجابات بػ " مكافؽ"

 :في حيف النسب المؤكية كانت عمى النحك التالي   

العينػة لكػػبل الجنسػػيف تػػرل فػػي إجػراء تكسػػيع  دائػػرة الكاليػػة أمػػاـ مػػف إجابػػات أفػػراد  %30إف نسػبة       
كأخيػػػػرا " أصػػػػبحت عنصػػػػرا إيجابيػػػػا"تػػػػرل أنيػػػػا   %26، كنسػػػػبة "تحػػػػررا"المػػػػرأة الراشػػػػدة يجعػػػػؿ منيػػػػا أكثػػػػر 

إسػتنادا إلػى " تراجػع سػيطرة الرجػؿ عمػى المػرأة " ترل بأنيا أصبحت تتمتػع بالحريػة ، ممػا يعنػي %44نسبة
ضؼ إلى ذلؾ أف المرأة استطاعت . المعدؿ حكؿ تنكع مراتب الكالية بالنسبة لممرأة الراشدة ما أقره القانكف 

أف تحقؽ لنفسيا مكانة ىامة داخؿ المجتمػع  كتنػافس الرجػؿ فػي الكثيػر مػف الميػاـ التػي كانػت حكػرا عميػو 
أصبحت مفتكحة التي أتيحت ليا كمياديف العمؿ التي ( مف أفراد العينة ىـ إناث%50)بفضؿ فرص التعميـ

ثبػات جػدارتيا فػي العديػد مػف الميػاديف ، كبعػد تعػديؿ  أماميا، كعميو تراجعت سيطرة الرجؿ أماـ منافسػتيا كا 
 . القانكف صار بإمكانيا اختيار شريؾ حياتيا بكؿ حرية كدكف تدخؿ مف أم طرؼ في أغمب الحاالت

تضييؽ عمميػة االختيػار لمػزكاج مػف  كخبلصة القكؿ نستنتج  أف قانكف األسرة المعدؿ قد ساىـ في     
المعػػدؿ كالمػػتمـ كتعػػديؿ بعػػض التصػػرفات  2005خػػبلؿ بعػػض االجػػراءات القانكنيػػة التػػي جػػاء بيػػا قػػانكف 

عادة التفكير في حالة الحصكؿ   كالسمككات أثناء عممية االختيار لمزكاج مف خبلؿ التميؿ كا 
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إال أف ...افقػة عمػػى تكثيػؽ الشػركط فػػي عقػد رسػػمي عمػى نتػائج سػػمبية أثنػاء إجػراء الفحكصػػات الطبية،كالمك 
المؤشر الذم بقي عالقا ىك مؤشر الكلي بإجماع أغمب أفراد العينة لكبل الجنسيف، إال أف ىناؾ شػبو تأكيػد 
لبداية تغيير مسار االختيار الزكاج مػف األسػمكب التقميػدم الكالػدم إلػى األسػمكب الحػر إف لػـ نقػؿ أنػو بػات 

ختيار لمزكاج اليـك خاصة لدل الفئة المثقفة كالمتعممة مف كػبل الجنسػيف فػي المجتمػع األسمكب المفضؿ لبل
الجزائرم بسبب االحتكاؾ كاالختبلط بينيما، مما ساىـ في بركز قيـ جديدة عمى المجتمع الجزائرم كالحب 

 . كاالعجاب قبؿ الزكاج 

مف خبلؿ ىذا المحكر نصؿ إلػى أف الػزكاج كمفيػـك قػد بػدأ يسػير نحػك التغييػر مػف مفيػـك ربػاط           
مقدس إلػى مفيػـك الشػراكة كالعقػد ، كمػا سػجمنا تراجػع مجػاالت االختيػار لمػزكاج خاصػة لػدل الػذككر الػذيف 

تيػػار ىػػك مجػػاؿ ، فػػي حػػيف تػػرل اإلنػػاث أف أفضػػؿ مجػػاؿ لبلخ( مكتػػكب)يػػركف فػػي الػػزكاج قسػػمة كنصػػيب 
كألف أىداؼ الرجؿ مف الزكاج تختمػؼ عػف أىػداؼ المػرأة جػاءت أيضػا . العمؿ لتقارب األفكار ك المستكل 

مخمتمفة ، كما الحظنا تراجع المعيار االقتصادم في عمميػة الػزكاج ، إال أنػو تأكػد أف الػزكاج ال يقػـك عمػى 
المػػرأة المتعممػػة تنفػػي  دكاعػػي تعػػديؿ ىػػذا  كمػػف بػػيف أىػػـ مػػا تكصػػمنا إليػػو ىػػك أف. معيػػار كاحػػد دكف آخػػر 

 .القانكف حيف تأكد عمى ضركرة كجكد الكلي في عقد الزكاج 

 

 .قانكف األسػرة المعدؿ يحقؽ المساكاة بيف الجنسيف: المػحكر الثػػالػث

I /تؤثر المساكاة في سف الزكاج بيف الجنسيف في سف الزكاج األكؿ: 

 :العينة حسب السف المفضؿ لمزكاج بالنسبة لممرأة كالجنس يبيف تكزيع أفراد( 29)الجدكؿ رقـ  
 المكضكع    

 

 

 البدائؿ

 المجمػكع السف المفضمة لمزكاج بالنسبة لممرأة عند الجنسيف

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 27 10% 04 55% 23 سنة 25 –سنة  20

 44 67% 28 38% 16 سنة 35 –سنة  25

 09 13% 6 07% 03 سنة 35 –سنة  30

 04 10% 04 00% 00 حاالت أخرل

 84 100% 42 100% 42 المجمكع

C = 0 ,30 
أف الػػذككر يفضػػمكف زكاج المػػرأة فػػي ( 29)نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ النسػػب المسػػجمة بالجػػدكؿ رقػػـ          
مقابؿ اإلنػاث المػكاتي يفضػمف زكاج المػرأة فػي سػف الفئػة  %55سنة بنسبة تقدر بػ  25 – 20الفئة العمرية 

، إف اخػتبلؼ كجيػة النظػر ىػذه بػيف الجنسػيف منبعيػا  %67سنة كذلؾ بنسبة قدرت بػػ  30 – 25العمرية 
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اختبلؼ المنطمقات الفكرية كالتقاليد لكبل الجنسيف إلى جانب التنشئة االجتماعية لكمييمػا، فالػذككر يبػرركف 
ئة إلى أف المرأة في ىذه السف تككف أكثر جماال كشبابا كمقدرة عمى أعباء الحيػاة الزكجيػة التفضيؿ ىذه الف

في حػيف تػرل اإلنػاث عكػس ذلػؾ إف المػرأة . كالعائمية كأف إنجاب األكالد يككف مبكرا كبالتالي يكبركف معيا
ات الجديػدة لمػزكاج تحتػاج إلػى تكػكيف نفسػيا عمميػا كماديػا ػ كمػا ىػك حػاؿ الرجػؿ ػ خاصػة مػع تمػؾ المتطمبػ

نجػػػاب أكالد كالمسػػػاىمة فػػػي تكػػػكيف  اليػػػكـ كبالتػػػالي تكػػػكف مدركػػػة كناضػػػجة لتحمػػػؿ مسػػػؤكلية بنػػػاء أسػػػرة كا 
سػػنة كيعػػكد اختيػػار ىػػذه الفئػػة حسػػب أفػػراد العينػػة  35 – 30لمفئػػة العمريػػة  %13كنسػػجؿ النسػػبة .المجتمػػع

عنػػا اليػػكـ بػػيف الشػػباب كالشػػابات المػػكاتي إنػػاث  إلػػى كثػػرة المشػػاكؿ الزكجيػػة كارتفػػاع نسػػبة الطػػبلؽ فػػي مجتم
  %38أيضا سجمنا نسبة . سنة 25ك  20تتراكح أعمارىف ما بيف 

سنة عند الذككر كىذا ما قد يتفؽ مع آراء اإلناث حكؿ أف المرأة أيضا تحتاج إلػى  30 – 25بالنسبة لمفئة 
يد بينيما أنو ميما كاف السف المفضؿ يبقى الفارؽ الكح. تككيف نفسيا، فمـ تعد المسألة متعمقة فقط بالذككر

لمزكاج كميما كانت دكافعو فإف الرجؿ ىك الػذم يبػادر بعمميػة االختيػار لمػزكاج كالسػف الػذم يرتضػيو لنفسػو 
كالعكس تماما بالنسبة لممػرأة فػي مجتمعاتنػا، فقػد نجػد لػدل بعػض الثقافػات أف المػرأة إذا كصػمت سػنا معينػا 

ف كانت تممؾ دخبل ماديا كيعكد ذلؾ حسب اعتقادنا كلـ تتزكج تتحكؿ إلى عبء كبير  عمى أسرتيا حتى كا 
إلػػى المكركثػػات الثقافيػػة التقميديػػة التػػي تنظػػر إلػػى المػػرأة عمػػى أنيػػا دائمػػا تحتػػاج إؿ حمايػػة ككنيػػا عنصػػرا 

 .قاصرا

بالنسػػبة لئلنػػاث فكانػػت تتمحػػكر حػػكؿ سػػف الػػزكاج المفضػػؿ "حػػاالت أخػػرل "كىػػي   %10أمػػا نسػػبة     
سػنة، كمػا أننػا لػـ نسػجؿ أم إجابػة تقػكؿ  30سنة إلػى  20يككف بيف الفئتيف األكلى كالثانية أم مف كالذم 

 19ممػػا يعنػػي أف سػػف .سػػنة مػػف كػػبل الجنسػػيف 20بضػػركرة أف يكػػكف سػػف الػػزكاج المفضػػؿ لممػػرأة أقػػؿ مػػف 
 .كاجكسف لمزكاج لف يمؽ التأييد مف قبؿ نخبة المجتمع ، بؿ اعتبرتو سف النمدرس كليس سف الز 

 .سنة  30ػ  25إذا السف المفضؿ لزكاج عند المرأة حسب الجنس ىك الفئة العمرية     
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 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب السف المفضؿ لمزكاج بالنسبة لمرجؿ كالجنس(: 30)الجدكؿ رقـ
 المكضكع    

 

 

 البدائؿ

 المجمػكع السف المفضمة لمزكاج بالنسبة لمرجؿ عند الجنسيف

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 05 03% 01 10% 04 سنة 25 –سنة  20

 30 21% 09 50% 21 سنة 30 –سنة  25

 38 50% 21 40% 17 سنة 35 –سنة  30

 09 21% 09 00% 00 فما فكؽ 35

 02 05% 02 00% 00 حاالت أخرل

 84 100% 42 100% 42 المجمكع

 
0662C =  
يتبيف أف ىناؾ  اختبلفات بيف الجنسيف حػكؿ السػف ( 30)مف خبلؿ األرقاـ المسجمة بالجدكؿ رقـ         

سػنة  30 – 25بالنسػبة لمػذككر يفضػمكف الفئػة العمريػة  %50المفضؿ لمػزكاج بالنسػبة لمرجػؿ حيػث سػجمنا 
السػػف المفضػػؿ  فػػي حػػيف تػػرل اإلنػػاث أف. سػػنة 35 – 30تفضػػؿ الفئػػة العمريػػة   %40كأيضػػا نجػػد نسػػبة 

ألف الرجؿ يحتاج إلى   %50سنة بنسبة قدرت بػ  35 – 30لمزكاج بالنسبة لمرجؿ يككف في الفئة العمرية 
تكػػػكيف نفسػػػو ماديػػػا بػػػالنظر إلػػػى الظػػػركؼ االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة، حيػػػث تنتشػػػر البطالػػػة بشػػػكؿ رىيػػػب 

سػػنكات كبالتػػالي فيػػذه الفئػػة ىػػي كاختنػػاؽ أزمػػة السػػكف، فمكػػي يحقػػؽ دخػػبل ماديػػا كيظفػػر بسػػكف يحتػػاج إلػػى 
كىػي نفسػيا الػدكافع التػي صػرح بيػا أفػراد العينػة الػذككر . األفضؿ لمزكاج بالنسبة لمرجؿ حسػب رأم اإلنػاث

سػنة  30 – 25أما عػف اختيػار أكثػر مػف نصػؼ أفػراد العينػة الػذككر لمفئػة العمريػة . الختيارىـ لمفئة الثالثة
اء أسػػػرة فيػػػي تخػػػص الػػػذيف لػػػـ يتمكنػػػكف مػػػف مكاصػػػمة دراسػػػتيـ أنيػػػا كافيػػػة أيضػػػا لمرجػػػؿ حتػػػى يسػػػتطيع بنػػػ

الجامعيػػػة كبالتػػػالي فػػػإنيـ سػػػكؼ يحصػػػمكف عمػػػى عمػػػؿ قبػػػؿ غيػػػرىـ كمػػػا سػػػكؼ يكػػػكف عمميػػػـ مختمػػػؼ عػػػف 
 .خريجي الجامعة

سػػنة فمػػـ تعػػد تمقػػى تأييػػدا كتشػػجيعا كبيػػريف كمػػا كانػػت فػػي السػػابؽ  25 – 20أمػػا الفئػػة العمريػػة       
 %10: القتصػادية كاالجتماعيػة الراىنػة لكػبل الجنسػيف مػف خػبلؿ النسػب التاليػةخاصػة فػي ظػؿ الظػركؼ ا

بالنسبة لئلناث، مما يعنػي تراجػع الػزكاج المبكػر كتػأخر فػي معػدؿ سػف الػزكاج األكؿ  %03عند الذككر ك 
سػنة التػي تفضػميا لئلنػاث جػاءت بنسػبة  30 – 25مقارنة بالنسب المئكية السابقة، في حيف الفئػة العمريػة 

سػنة فمػا فػكؽ، مػا يعنػي أف المػرأة تميػؿ  35كىي ذات النسبة بالنسبة لمفئة العمريػة   %21مؤكية قدرت بػ 
سػنة كلكنيػا ال تمػانع  25فيي ترفض أف يتػزكج الرجػؿ قبػؿ . سنة 25إلى أف ككف سف الزكاج لمرجؿ فكؽ 
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ف كصؿ سنو إلى  تدرا ماديا كقادرا عمى سنة فما فكؽ الميـ أف يككف مق 35في أف يتزكج فكؽ ذلؾ حتى كا 
 .تحمؿ أعباء كمسؤكلية بناء أسرة كيككف أكثر نضجا

نستنتج أف سف الزكاج لكبل الجنسيف في تراجع مستمر خاصة لدل الفئة المثقفة كالمتعممة، فمـ يعػد     
 .سنة مقبكال كسف لمزكاج لدل كبل الجنسيف لئلعتبارات السابقة الذكر 20سف الزكاج أقؿ مف 

 :يبيف تكزيع أفراد العينة بحسب فارؽ السف المفضؿ بيف الجنسيف عند الزكاج(: 31)ؿ رقـ الجدك    
 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

تكزيع أفراد العينة فارؽ السف المفضؿ بيف الجنسيف 
 عند الزكاج

 المجػػػػمكع

 % ت

 38 45% 38 سنكات 5أقػؿ مف 

 04 05% 04 نػفس السف

 23 27% 23 سنكات 5أكػثر مف   

 19 23% 19 ال يػػػيـ

 84 100% 84 المجػػػػػمكع

 

يبػػػيف لنػػػا فػػػارؽ السػػػف المفضػػػؿ لػػػدل أفػػػراد العينػػػة عنػػػد الػػػزكاج  حيػػػث جػػػاءت ( 31)إف الجػػػدكؿ رقػػػـ    
ألكثػر مػػف " %27مقابػؿ النسػػبة " سػنكات 05ألقػؿ مػػف " %45النسػبة : النسػب المؤكيػة عمػى النحػك التػػالي

إف ىػذا االختيػار ". ال ييػـ"إلجابػات  %23ك النسػبة " لنفس السف"فيي   %05، أما النسبة  "سنكات 05
 . أك التفضيؿ يتماشى مع المعطيات السابقة الخاصة بمجاؿ االختيار

فالبحث عف التكامؿ كالتفاىـ يكمميمػا  التقػارب فػي السػف ػ حسػب رأم أفػراد العينػة ػ كبالتػالي يبػدك أف      
ف كػاف األمػر نسػبيا بالنسػبة لمسػف كىػذا  أفراد العينة  يطمحكف إلى البحث عف الكماؿ في الطػرؼ اآلخػر كا 

يؤكػػد مبػػدأ :" التػػي تقػػـك عمػػى التكامػػؿ كالتشػػابو الضػػركرياف بػػيف الطػػرفيف ( نظريػػة التجػػانس)مػػا تشػػير إليػػو 
التجػػػػانس مكاضػػػػع التشػػػػابو بػػػػيف الشػػػػريكيف عمػػػػى عكػػػػس مػػػػف مبػػػػدأ اإلخػػػػتبلؼ الػػػػذم يضػػػػغط عمػػػػى أكجػػػػو 

( 1940ػ  1870" )كينيػػدم"كمػػا كضػػحت ذلػػؾ الدراسػػات االجتماعيػػة التػػي قػػاـ بيػػا كػػؿ مػػف (1)."إلخػػتبلؼا
 ، كىذا ما قد يفسر لنا النسبة الضئيمة التي ( * 1970ػ  1949" )ىكلنجز ىيد"كدراسة 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
  20أنظر الفصؿ الثالث ،ص *
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، مػػع اإلشػػارة أنيػػا تخػػص اإلنػػاث كلػػيس الػػذككر ،ممػػا يػػكحي لنػػا بػػأف الرجػػؿ "نفػػس السػػف"يػػا  تحصػػمت عمي
الجزائرم ميما بمغ مف درجات العمـ كما حققو مف مراتب عميا إال أنو يفضػؿ أف تكػكف المػرأة أقػؿ منػو سػنا 

 .،خاصة بعدما أصبحت تقاسمو الكثير مف األمكر التي كانت حكرا عميو 

تفريػػغ البيانػػات مػػف االسػتمارة لػػـ نسػػجؿ أم فػػرد مػػف أفػراد العينػػة ذكػػر فضػػؿ تسػػاكم  كأثنػاء مػػؿء ك     
السػف بينػو كبػيف الطػػرؼ اآلخػر، ألف الرجػؿ يبحػػث دائمػا عػف المػرأة التػػي تصػغره  سػنا بػػؿ تعػد ىػذه قاعػػدة 

حتػى  اجتماعية معمكؿ بيا منذ القدـ كلـ تتغير إال في اآلكنة األخيرة بشػكؿ طفيػؼ جػدا مقارنػة بالماضػي،
نمػا الميػـ بالنسػبة إلػييـ أال " ال"الذيف أجابكا بػػ فقػد كضػحكا بػأنيـ ال يقصػدكف عمػى اإلطػبلؽ نفػس السػف، كا 

 .يككف ىناؾ فارؽ في سف يحكؿ دكف تحقيؽ التفاىـ كتبادؿ اآلراء بيف الطرفيف

ر نسػػتنتج مػػف ىػػذا أف سػػمككات كطبيعػػة تكػػكيف الرجػػؿ العربػػي عمكمػػا كالجزائػػرم خصكصػػا لػػـ تتغيػػ   
، حيػػث أف طبيعػػة كتكػػكيف الرجػػؿ التػػي (الػػدرجات العمميػػة التػػي تحصػػؿ عمييػػا ) بالقػػدر الػػذم كنػػا نفترضػػو

تعارؼ الناس عمييا تفترض أف يممؾ مؤىبلت كقدرات تفكؽ مؤىبلت كقػدرات المػرأة، بعػدما تمكنػت  المػرأة 
كقيتو كبيذا يحافظ عمى مف مزاحمتو كمنافستو في شتى المياديف، فمـ يبؽ لو سكل السف كي يحافظ عمى ف

 .الثنائية األزلية أف الرجؿ عنصرا إيجابيا كالمرأة عنصرا سمبيا كقاصرا

يبيف تكزيع أفراد العينة حسب ضركرة أف يككف سف الرجؿ أعمى مف سف المرأة عند (: 32)الجدكؿ رقـ 
 :الزكاج

 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

عند ضركرة أف يككف سف الرجؿ أعمى مف سف المرأة 
 الزكاج

 المجػػػػمكع

 % ت

 53 63% 53 نعػػػػػػـ  

 23 27% 23 غيػػػػػػر مػيـ

 08 10% 08 ال   

 84 100% 84 المجمػػػكع

 

األفضؿ أف يككف السػف أقػؿ مػف (. 20)يؤكد الكبلـ السابؽ المتعمؽ بالجدكؿ رقـ( 32)إف الجدكؿ رقـ     
سنكات، فاألفضػؿ ىػك أف يكػكف سػف الرجػؿ أعمػى مػف سػف المػرأة عنػد الػزكاج  05سنكات أك أكثر مف  05

 .% 10بنسبة "ال "ك %27بنسبة " غير ميـ"مقابؿ  %63بنسبة كبيرة جدا كىي 
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II  /تؤثر المساكاة في سف الزكاج بيف الجنسيف عمى حرية المرأة. 

يبيف تكزيػع المبحػكثيف حسػب معامػؿ قبػكؿ تسػاكم سػف األىميػة عنػد الػزكاج فػي (: 33)الجدكؿ رقـ
 :القانكف

 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

 المجػػػػمكع تساكم سف األىمية عند الزكاج في القانكف

 % ت

 34 40% 34 نعػػػػػػػػػػػـ

 50 60% 50 ال

 84 100% 84 المجمػػػػػػكع

 

تبػػػيف عػػػدـ قبػػػكؿ تسػػػاكم سػػػف األىميػػػة عنػػػد الػػػزكاج لكػػػبل (  33)إف األرقػػػاـ المسػػػجمة بالجػػػدكؿ رقػػػـ     
فالقػػانكف قػد حػدد سػف أىميػة الػػزكاج . عمػى ذلػؾ" نعػـ" %40مقابػؿ  %60الجنسػيف بنسػبة  مؤكيػة قػدرت بػػػ 

كاممػػػة عنػػػد إبػػػراـ عقػػػد الػػػزكاج، إف ىػػػذه األرقػػػاـ تتعػػػارض نسػػػبيا مػػػع اإلجابػػػات  1سػػػنة 19لكػػػبل الجنسػػػيف بػػػػ 
سػػنة  20، حيػػث لػػـ نسػػجؿ إشػػارة إلػػى تفضػػيؿ الػػزكاج بأقػػؿ مػػف (30)ك ( 29)السػػابقة كالمتعمقػػة بالجػػدكليف 

كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ، فأكثر مف نصؼ أفراد العينة ال يركف ضركرة لتساكم سػف األىميػة كلػيس ىػذا 
نما يرفضكف سف األىمية ذاتو أم فحس سػنة، كيعتبركنػو سػف الدراسػة كلػيس سػف الػزكاج أك بمعنػى  19ب كا 

آخػػر يشػػير إلػػى مرحمػػة المراىقػػة فػػي حيػػاة اإلنسػػاف كالتػػي تتميػػز بخصػػائص أىميػػا التحػػكالت التػػي تصػػيب 
بنػػاء أسػػرة سػػنة أف يفكػػر فػػي  19الجسػػـ كالفكػػر كالعكاطػػؼ، متسػػائميف كيػػؼ يمكػػف لمفػػرد البػػالغ مػػف العمػػر 

كيربي أكالد سكاء تعمؽ األمر باإلناث أك الذككر كخاصة الذككر الذيف ال يممككف عمبل فأكلياؤىـ ىـ الذيف 
ينفقػػكف عمػػييـ ؟ فػػاألمر حسػػب أفػػراد العينػػة دائمػػا يشػػير إلػػى نػػكع مػػف التغافػػؿ أك التناسػػي لتبعػػات الػػزكاج 

 .كاألسرة في ظؿ األكضاع الراىنة لممجتمع الجزائرم ككؿ

 

 

 

 
 

                                                 
1

 20056األسرج اندسائري انًؼذل ٔانًرًى يٍ لإٌَ  7انًادج  

سُح، ٔانماضً أٌ ٌرخض تانسٔاج لثم رنك نًظهحح أٔ ضرٔرج يرى ذؤكذخ لذرج انطرفٍٍ  19ذكرًم أْهٍح انرخم ٔانًرأج فً انسٔاج ترًاو >>

، َظا ٔفمٓا ٔذطثٍك، لإٌَ األسرجر، ، َثٍم طم<<ػهى انسٔاج، ٌكرة انسٔج انماطر أْهٍح انرماضً فًٍا ٌرؼهك تآثار انسٔاج يٍ حمٕق ٔانرساياخ

 6206 انًرخغ َفسّ، ص
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كبنػػاء عميػػو يمكػػف القػػكؿ بػػأف المسػػاكاة فػػي سػػف األىميػػة بػػيف الجنسػػيف ىػػك سػػبلح ذك حػػديف، الحػػد      
األكؿ يرمػػي إلػػى التشػػجيع عمػػى الػػزكاج فػػي سػػف مبكػػرة كبالتػػالي تخفػػيض معػػدؿ سػػف الػػزكاج كالحػػد الثػػاني 

مجتمع الجزائرم، إننا يصؿ إلى اإلسراع بشكؿ غير مباشر إلى الطبلؽ كبالتالي ارتفاع نسبة الطبلؽ في ال
نعيش ظاىرة اجتماعية جديدة طرفيا األكؿ زكاج سريع كطرفيا اآلخر طبلؽ أسرع دكف أف ننسى الحاالت 

 .التي بات يعرفيا المجتمع الجزائرم كالطبلؽ قبؿ البناء
يبيف تكزيع أفراد العينػة حسػب مسػاىمة المسػاكاة بػيف الجنسػيف فػي سػف الػزكاج ك (: 34)الجدكؿ رقـ 

 :نسالج
 المكضكع    

 

 

 البدائؿ

مساىمة المساكاة بيف الجنسيف في سف الزكاج حسب 
 أفراد العينة

 المجمػكع

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 22 02% 01 26% 11 المسػػاكاة في الحقكؽ

 04 02% 01 07% 03 المسػػػاكاة في الكاجبات

المشػػػػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػػػػؿ 0
 المسؤكلية

18 %43 34 %81 52 

 07 10% 04 07% 03 إلغػػػػاء التفرقة بيف الجنسيف

 09 05% 02 17% 07 مساىػػػمات أخرل

 84 100% 42 100% 42 المجمػػػػػكع 

 
0682C =  
المشاركة في تحمؿ "إلى أف أفراد العينة الذككر يركف في( 34)تشير األرقاـ المسجمة بالجدكؿ رقـ      
 %43ىػػي التػػي تسػػاىـ بيػػا المسػػاكاة بػػيف الجنسػػيف فػػي معامػػؿ السػػف  بنسػػبة مؤكيػػة قػػدرت بػػػ  " المسػػؤكلية

ضػعؼ نسػبة الػذككر ،  كىػي تقريبػا  %81مقابؿ نسبة إجابات اإلناث عمى نفػس االختيػار كالتػي قػدرت بػػ 
 مما يكحي لنا بأف اإلناث ىف المكاتي  يبحثف عف مف يشاركيف في تحمؿ أعباء مسؤكلية 
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الػػزكاج أكثػػر مػػف السػػعي كراء المسػػاكاة فػػي الحقػػكؽ أك المسػػاكاة فػػي الكاجبػػات التػػي جػػاءت كمتاىمػػا بنسػػبة 
التػػي جػػاءت " قػػة بػػيف الجنسػػيفإلغػػاء التفر " كاألكثػػر مػػف ىػػذا أيضػػا ىػػك النسػػبة المسػػجمة بخصػػكص. 02%

عنػد اإلنػػاث فكانػت تتمحػػكر أنػو ال ضػػركرة  %05، أمػا الحػػاالت األخػرل كالتػػي سػجمت نسػػبة %10بنسػبة 
لتساكم سف الزكاج بيف الجنسيف، فالزكاج بالنسبة ليف ىك مسؤكلية كشراكة تحتاج إلى تضافر الجيكد بيف 

 .تبحث عف مف يقاسيا المسؤكلية كتحمؿ أعبائيافالمرأة . الطرفيف في جك مف التفاىـ كحسف المعاشرة

مقابػػػػؿ  %26نسػػػػبة " المسػػػػاكاة فػػػػي الحقػػػكؽ"أمػػػا الػػػػذككر فػػػإلى جانػػػػب النسػػػػبة السػػػابقة فقػػػػد سػػػجمت     
فكانػت بنسػػبة مؤكيػة قػػدرت بػػػ  " إلغػػاء التفرقػة بػػيف الجنسػػيف"أمػا . فقػػط %07بنسػػبة " المسػاكاة فػػي الكاجبػات"

فػإف ىػذه  %17يػة بالمقارنػة بالمسػاىمتيف األخيػرتيف كىػي نسػبة كمساىمات أخرل سجمت نسػبة عال 07%
األرقاـ تقكدنا لمحديث عف المكضكعات التي تشغؿ فكر المقبميف عمى الزكاج كىي البحث عف شريؾ قادر 
عمػػػى المشػػػاركة فػػػي تحمػػػؿ صػػػعاب الحيػػػاة كمكاجيتيػػػا سػػػكاء بالنسػػػبة لمػػػذككر أك اإلنػػػاث، فيبػػػدك أف ىنػػػاؾ 

عمى الزكاج تتعدل المساكاة في السف خاصة بالنسبة لئلناث، فقد يبحث الذككر عف  أكلكيات لدل المقبميف
فقد يشعر الرجؿ بأف خركج المػرأة إلػى العمػؿ . المساكاة في الحقكؽ كذلؾ مف خبلؿ نسبة المساىمة األكلى

كليس  سكؼ يؤثر عمى حقكقو كأف القانكف قد أنصؼ المرأة كأعطاىا كامؿ حقكقيا ،ألنو ركز عمى الحقكؽ
أىػػداؼ الرجػػؿ تختمػػؼ عػػف أىػػداؼ المػػرأة مػػف الػػزكاج نتيجػػة اخػػتبلؼ الطبيعػػة البيكلكجيػػة .)عمػػى الكاجبػػات

 (.بينيما

 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب تخفيض سف الزكاج بالنسبة لمرجؿ(: 35)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع        

 

 البدائؿ

 المجػػػػمكع تخفيض سف الزكاج بالنسبة لمرجؿ حسب أفراد العينة

 % ت

 15 18% 15 مػػػػػػػكافؽ

 32 38% 32 غػػػػير مػيـ

 37 44% 37 غػػػير مػػػكافؽ

 84 100% 84 المجمػػػػػػكع

اتجػػاه ( 26ػػػ ( =)44ػػػ ( )18: )+إشػػارة االتجػػاه( . 44ػػػ )صػػفر غيػػر مكافػػؽ( 38)غيػػر ميػػـ ( 18)+مكافػػؽ
 .سمبي
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أف أفػراد العينػة ال يكافقػكف عمػى تخفػيض سػف الػزكاج بالنسػبة لمرجػؿ ( 35)نبلحظ عمػى الجػدكؿ رقػـ       
كىػي نسػبة متقاربػة مػع النسػبة األكلػى، فػي حػيف أف  %38بنسػبة " غيػر ميػـ"مقابػؿ  %44بنسبة قدرت بػػ 

قتيـ تػػرتبط بنتػػائج فعػػدـ مػػكاف. %18الػػذيف كافقػػكا عمػػى تخفػػيض سػػف الػػزكاج بالنسػػبة لمرجػػؿ فكانػػت النسػػبة 
بػأف الػزكاج ال يػرتبط دائمػا " ال أدرم"الجداكؿ السابقة المتعمقة بسف الزكاج إجماال، أما تعميقيـ عمى إجابػة 

نمػػا يػػنجح بعػػدة عكامػػؿ مػػف بينيػػا السػػف كليػػذا قػػد يػػنجح ىػػؤالء الػػذيف يتزكجػػكف حسػػب السػػف  بعامػػؿ السػػف كا 
ك أف ىػػذا التعميػػؽ قريػػب إلػػى الكاقػػع االجتمػػاعي، أمػػا القانكنيػػة فػػي حػػيف يفشػػؿ غيػػرىـ كىػػـ أكبػػر سػػنا، كيبػػد

كػػاف قػػد رزؽ بػػأكالد أم  19المكافقػػكف فيسػػتندكف فػػي ذلػػؾ إلػػى تجػػارب آبػػائيـ الماضػػية كأف الرجػػؿ فػػي سػػف 
 .ليس سف زكاج فقط بقدر ما كاف سف بمكغ مرحمة أخرل كىي األبكة 19سف 

اج بالنسبة لمرجؿ تعكد إلى أكضاع الكاقػع نستنتج مف ذلؾ أف عدـ المكافقة عمى تخفيض سف الزك      
أمػػػػا المكافقػػػػكف فتعػػػػكد أسػػػػبابيـ إلػػػػى الخبػػػػرات كالتجػػػػارب . االجتمػػػػاعي كالظػػػػكاىر االجتماعيػػػػة المنتشػػػػرة بػػػػو

الماضية، حيث كانت األسرة تؤسس في سف مبكرة جدا سكاء بالنسبة لمذككر أك اإلناث، أما الذيف أجابكا بػ 
مامػػػا كبيػػػرا إلنخفػػػاض سػػػف الػػػزكاج  ك حجػػػتيـ فػػػي ذلػػػؾ  أف لمػػػزكاج شػػػركطا فػػػإنيـ ال يعيػػػركف إىت"ال أدرم"

حيػث كػػاف االتجػاه سػمبي كقػدر بػػػ .كأركانػا كأنػو ال يفشػؿ بسػػبب إنخفػاض السػف أك إرتفاعػو كمػػا ال يػنجح بػو
 (.26ػ)
 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب رفع سف الزكاج بالنسبة لممرأة داللة عمى نضجيا(: 36)الجدكؿ رقـ  

 المكضكع        

 البدائؿ

 المجػػػػمكع رفع سف الزكاج بالنسبة لممرأة داللة عمى نضجيا

 % ت

 32 38% 32 نعػػػػػػػػـ

 8 10% 08 ال أدرم  

 26 31% 26 ربػػػػما

 18 21% 18 ال   

 84 100% 84 المجمػػػػػكع

 

جابات أفراد العينة جاءت بيف مؤيد كرافػض لرفػع سػف ( 36)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ     أف آراء كا 
عمػػى أف سػػف الػػزكاج " نعػػـ"إجابػػة بػػػ  %38الػػزكاج بالنسػػبة لممػػرأة كداللػػة عمػػى نضػػجيا، فقػػد سػػجمنا نسػػبة 

فيي تنفي تمامػا ارتبػاط  %21فكانت  بنسبة" ال"أما نسبة اإلجابة بػ . بالنسبة لممرأة ىك داللة عمى نضجيا
كػكف ىػذه الفئػة .عامؿ النضج بعامؿ السف ، بؿ ترل أف ىنػاؾ عكامػؿ أخػرل تحػدد النضػج أكثػر مػف السػف

 .متعممة كتدرؾ تماما معنى النضج كمؤشراتو
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سػنة ، ك يرجػع ذلػؾ   19سنة إلى سػف  18كالكاقع أف سف الزكاج بالنسبة لممرأة قد ارتفع مف سف       
رع بأف السف المنصكص عمييا بالقػانكف فيمػا يخػص المػرأة لػـ تعػد كافيػة ، بػؿ فييػا حرمػاف إلى إدراؾ المش

لممػػرأة كانقػػاص مػػف حقكقيػػا، لػػذا تكجػػب رفػػع السػػف سػػنة كاممػػة نظػػرا  لنضػػج المػػرأة ك قػػدرتيا عمػػى تحمػػؿ 
كؿ كبيػر ، كمػا قػد يرجػع إلػى الكاقػع االجتمػاعي الػذم تنتشػر فيػو العنكسػة  بشػ(مسػؤكلية الػزكاج)المسؤكلية 

جدا كمخيؼ في ذات الكقت ، مما دفع بالمشػرع إلػى إيجػاد مخػرج كىػك رفػع سػف الػزكاج كبالتػالي التخفيػؼ 
كيبقػػى أف المجتمػػع ىػػك .مػػف حػػدة العنكسػػة التػػي تعصػػؼ بأركػػاف البنػػاء اإلجتمػػاعي كتيػػدد اسػػتقراره كتكازنػػو

 .الذم يحدد سف الزكاج في أغمب المجتمعات
 :سنة لمجنسيف 19زيع أفراد العينة حسب نتائج تحديد سف الزكاج بػ يبيف تك (: 37)الجدكؿ رقـ   

 المكضكع        

 البدائؿ

 المجػمكع سنة لكال الجنسيف 19نتائج تحديد سف الزكاج بػ 

 % ت

انخػػػػػػػفاض مػػػػػػػعدؿ الػػػػػػػزكاج     
 األكؿ

17 %20 17 

 38 45% 38 تشػجيع عمى الػزكاج المػبكر    

انتشػػػػػػار الػػػػػػكعي بمسػػػػػؤكلية    
 األسرة كالػزكاج

22 %26 22 

 07 09% 07 احػتراـ الحيػاة الػزكجية   

 84 100% 84 المجمػػػػػكع      

 

سػػنة مػػف طػػرؼ المشػػرع الجزائػػرم بعػػد تعػػديؿ  19أف تحديػػد سػػف الػػزكاج بػػػ ( 37)يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ     
ما ىك إال تشجيع عمى الزكاج المبكر ، حيث جاءت النسبة المؤكية ليذه اإلجابة  2005قانكف األسرة عاـ 

، فػي حػيف كانػت "كالػزكاجانتشار الكعي بمسؤكلية األسػرة "المتعمقة ب %26مقابؿ النسبة المؤكية  %45بػ 
فجػاءت " احتراـ الحيػاة الزكجيػة "، أما  %20بنسبة مؤكية  قدرت بػ "انخفاض نسبة الزكاج األكؿ"اإلجابة بػ

، نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ ىػػذه النسػػب المؤكيػػة أف أفػػراد العينػػة يؤكػػدكف مػػرة أخػػرل عمػػى أف  %09بنسػػبة قػػدرىا 
مػا ىػك إال تشػجيع عمػى الػزكاج المبكػر الػذم ال ( 19)المساكاة في سف الزكاج  بتحديػد السػف بتسػعة عشػر 

 .يتماشى كمميزات األسرة الحضرية في الجزائر
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ذا قارنػػا بػػيف نتػػائج ىػػذا الجػػدكؿ كنتػػائج الجػػدكؿ رقػػـ          المتعمػػؽ بتسػػاكم سػػف األىميػػة عنػػد ( 33)كا 
( 37)، في حيف الجػدكؿ رقػـ الزكاج لكبل الجنسيف في القانكف، حيث سجمنا نفي أفراد العينة ليذه المساكاة 

سنة ،حيػث كجػدنا أف ىنػاؾ شػبو إجمػاع بينػو أفػراد العينػة عمػى ( 19)الذم يبيف دكافع  جعؿ سف األىمية بػ
ذا أمعنػا النظػػر جيػدا فػي ترتيػػب . أف الغػرض مػف ىػػذه المسػاكاة كالتحديػد ىػػك تشػجيع عمػى الػػزكاج المبكػر كا 

إجابػػة تشػػجيع عمػػى الػػزكاج المبكػػر كاإلجابػػة  عمػػى  اإلجابػػات نجػػد أف ىنػػاؾ نػػكع مػػف التنػػاقض خاصػػة بػػيف
المرتبػة " احتػراـ الحيػاة الزكجيػة" إنتشار الكعي بمسؤكلية األسرة كالزكاج ، كالغريب أيضا أف تحتؿ اإلجابة 

األخيػػػرة  ألنػػػو مػػػف المفػػػركض أف تػػػتبلـز مػػػع الػػػكعي بػػػاحتراـ الحيػػػاة الزكجيػػػة ، يبػػػدك أف المشػػػرع الجزائػػػرم 
يػػات السػػابقة عنػػد تحديػػده لسػػف األىميػػة لػػـ يػػراع الطبيعػػة االجتماعيػػة كالتككينيػػة لمفػػرد كبػػالنظر إلػػى المعط

. الجزائرم ىذا مف ناحية ،كقد يككف المشرع غيػر مػدرؾ كػؿ اإلدراؾ لمحػراؾ اإلجتمػاعي  مػف ناحيػة أخػرل
 فيؿ اليدؼ مف كراء تحديد سف األىمية ىك الترغيب في الزكاج؟

ة بػػيف الجنسػػيف فػػي سػػف الػػزكاج التػػي قػػاـ بيػػا المشػػرع الجزائػػرم ك الػػدكافع خبلصػػة القػػكؿ أف المسػػاكا      
لػيس الػػزكاج ، بػػؿ ىػػك ( 19)التػي كشػػؼ عنيػػا ، لػـ تمػػؽ الترحػػاب مػف قبػػؿ الطبقػػة المثقفػػة ، بػؿ اعتيػػر سػػف

سػػف التمػػدرس كسػػف المراىقػػة الػػذم تحػػدث فيػػو الكثيػػر مػػف التحػػكالت المرفكلكجيػػة ك النفسػػية عمػػى الفػػرد إلػػى 
كػػف معيػػا عػػدـ القػػدرة عمػػى ضػػبط الػػنفس فػػي الكثيػػر مػػف األمػػكر الخاصػػة ، إلػػى جانػػب الظػػركؼ درجػػة يم

االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية التػػػي يعيشػػػيا المجتمػػػع الجزائػػػرم ، فيػػػذه الظػػػركؼ كغيرىػػػا تحػػػكؿ ال محػػػاؿ دكف 
كمػا لػذا ىنػاؾ سػؤاؿ يمػح فػي الطػرح كىػك إذا كانػت المجتمعػات عم. التفكير في الزكاج في مثؿ ىػذه السػف 

يػػرتبط سػػف الػػزكاج عنػػدىا بظركفيػػا كأكضػػاعيا ، فعػػؿ أخػػذ المشػػرع الجزائػػرم بظػػركؼ كأكضػػاع  المجتمػػع 
كالشباب الجزائرم حيف رفع أك ساكل بيف الجنسػيف فػي سػف األىميػة ، خاصػة إذا عممنػا بػأف القػانكف يجيػز 

 ؟ .زكاج القصر لضركرة بترخيص مف القاضي
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 .األسرة المعدؿ جاء لحماية المؤسسة الزكاجيةقانكف : المػحكر الرابع 

 :إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ قراءة الفاتحة يحمي المؤسسة الزكاجية/ 1

 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب ترتيب مقدمات الزكاج( 38)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع        
 البدائؿ

 المجػمكع أفزاد العينتترتيب مقدمات الزكاج حسب 

 % 4ت % 3ت % 2ت % 1ت

 34 %25 21 الخطبػػػة   

 

40% 16 19% 13 16% 84 

 84 %23 19 %45 38 %21 18 %11 09 الفاتػػحة    

 84 %43 37 %20 17 %21 17 %16 13 الخطبة كالفاتػحة

 84 %18 15 %15 13 %18 15 %49 41 التػػػػػعارؼ

 84 %100 84 %100 84 %100 84 %100 84 المجمػػػكع  

 

أف ترتيػػػػب مقػػػػدمات الػػػػزكاج حسػػػػب معامػػػػؿ األىميػػػػة مػػػػع الترتيػػػػب الػػػػذم ( 38)يبػػػػيف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ      
بالنسػػبة لمقدمػػة الخطبػػة  %40بالنسػػبة لمقدمػػة التعػػارؼ ،  %49: تحصػػمت عميػػو جػػاء عمػػى النحػػك التػػالي

 .لمقدمة الخطبة كالفاتحة  %43بالنسبة لمقدمة الفاتحة كأخيرا النسبة  %45ك

الػػذم اعتبػػر الحػػب كاإلعجػػاب قبػػؿ ( 21)لنتػػائج تؤكػػد مػػا تػػـ عرضػػو خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ إف ىػػذه ا      
الزكاج ضركرياف كذلؾ مف خبلؿ المرتبة التي احتمتيا مقدمة التعارؼ عنػد كػبل الجنسػيف، حيػث تعػد المبنػة 
ى األكلى في مشػركع الػزكاج ألنيػا المجػاؿ الخصػب لتبػادؿ األفكػار كالمشػاعر كاآلراء بغػرض الحصػكؿ عمػ

 التفاىـ بيف الطرفيف ، مما جعؿ مف التعارؼ قاعدة عامة ال يخرج عنيا أم طرؼ إال 

في حاالت نادرة جدا ، ككجكد مثؿ ىذه القاعدة في الحيػاة االجتماعيػة لمفػرد الجزائػرم يفسػر انتقػاؿ أسػمكب 
فظػة نسػبيا فػإف كألف المجتمع الجزائرم ال يزاؿ يحتفظ بخصكصيتو المحا. االختيار الذم حدث في الجزائر

يجػب أف نػدخؿ :" ىناؾ مف أفراد العينة مػف يػرل فػي جعػؿ مقدمػة الخطبػة ىػي األكلػى ثػـ التعػارؼ قػائميف 
، إلى جانب أنو في حالة ما إذا لـ نكفؽ فإنو يمكف فسخ ىذه الخطبة " البيكت مف أبكابيا كليس مف النكافذ

فػػي اختيارىػػا عػػف طريػػؽ التعػػارؼ ك بالتػػالي دكف أضػػرار معنكيػػة خاصػػة بالنسػػبة لممػػرأة التػػي قػػد ال تكفػػؽ 
 كألف البداية بالخطبة تكسب مشركع . تعرض نفسيا كأسرتيا لمقيؿ كالقاؿ
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الزكاج صفة الجدية عمى عكس مقدمة التعارؼ مباشرة قد يفسر ذلؾ تبلعبا أك غشا أك قضاء كقت لممتعة 
شػػػباع لمرغبػػػات كالنػػػزكات كتكػػػكف النتيجػػػة مؤلمػػػة خاصػػػة بالنسػػػبة  سػػػناء "كفػػػي ىػػػذه النقطػػػة نجػػػد . لممػػػرأةكا 

تشػػػير إلػػػى أف أىػػػداؼ المػػػرأة مػػػف عمميػػػة التعػػػارؼ تختمػػػؼ عػػػف أىػػػداؼ الرجػػػؿ ، بػػػؿ تػػػذىب إلػػػى " الخػػػكلي
كتضػيؼ أف أىػداؼ المػرأة غالبػا . اعتبارىا مجرد لعبة بيف الطرفيف يحدد  كؿ منيما أىدافو مف ىذه المعبػة

ؽ األمف كالحماية في حيف تككف أىداؼ الفتى غالبػا قضػاء ما تككف االستقرار العاطفي كاالجتماعي كتحقي
 *.كقت ممتع إلشباع رغباتو

التعارؼ ثـ الخطبة، فالفاتحة : كبناء عمى ما جاء في إجابات أفراد العينة فإف مقدمات الزكاج ىي     
ممػػا جعميػػا كأخيػػرا الخطبػػة كالفاتحػػة كىػػذه األخيػػرة رأل بعضػػيـ أنيػػا تغنػػي عػػف الخطبػػة كالفاتحػػة مسػػتقمتيف 

تحتػػؿ المرتبػػة الرابعػػة كبتمػػؾ النسػػبة، كعميػػو فترتيػػب المقػػدمات حسػػب األىميػػة يشػػير إلػػى أسػػمكب االختيػػار 
 .الذم يتماشى مع ىذه المقدمات كىك األسمكب الحرّ 

يبػػيف تكزيػػع أفػػراد العينػػة حسػػب إبػػراـ عقػػد الػػزكاج مػػدنيا قبػػؿ قػػراءة الفاتحػػة ك ( 39)الجػػدكؿ رقػػـ
 :الجنسيف

 المكضكع    
 
 

 البدائؿ 

 المجمػكع إبراـ عقد الزكاج قبؿ قراءة الفاتحة رأي أفزاد العينت

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 36 31% 13 55% 23 مػػػػػػكافؽ     

 13 14% 06 17% 07 غػػػير مػػػيـ

 45 55% 23 29% 12 غػػػػير مػػػػكافؽ

 84 100% 42 100% 42 المجمػػػػػكع

C = 0 .20 
 

( 26( = )+29ػػػ ( )55: )+إشػػارة االتجػػاه( . 29ػػػ )صػػفر    غيػػر مكافػػؽ( 17)غيػػر ميػػـ (   55)+مكافػػؽ
غيػػرميـ (    31)+مكافػػؽ: ىػػذا بالنسػػبة لمػػذككر ، أمػػا بالنسػػبة لئلنػػاث فكػػاف االتجػػاه كالتػػالي.اتجػػاه ايجػػابي

 .اه سمبياتج( 24ػ ( = )55ػ( ) 31: )+أشارة االتجاه ( . 55ػ )صفر     غير مكافؽ ( 14)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أنظر الفصؿ الثالث       */
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شػارة االتجػاه فػي الجػدكؿ رقػـ          تشػير إلػى  (  39)المبلحظة المسجمة عمى األرقاـ كالنسب المؤكيػة كا 
الفاتحة، حيث سجؿ رأم الذككر االختبلؼ المسجؿ بيف أفراد العينة حكؿ إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ قراءة 

بالنسػبة لئلنػػاث، أمػا  نسػبة اإلجابػة بػػػ " غيػر مكافػؽ"بػػػ %55فػػي حػيف كانػت نسػبة   %55بنسػبة " مكافػؽ"بػػ
أما .  %14كبالنسبة لئلناث كانت  %17عند كبل الجنسيف متقاربة كىي بالنسبة لمذككر كانت " غير ميـ"
بالنسبة لئلناث بنسبة قدرت بػ " مكافؽ"تقابميا  اإلجابة بػ  %29بالنسبة لمذككر فكانت  بنسبة " غير مكافؽ"

أيضػػا كػػاف االتجػػاه متعػػاكس بػػيف الجنسػػيف أم عنػػد الػػذككر كػػاف اتجػػاه مكجػػب ممػػا يؤكػػد حػػرص . 31%
المشػرع عمػػى سػػبلمة األسػػرة كالمػػرأة مػػف التبلعبػػات التػػي تحػػدث بسػػبب قػػراءة الفاتحػػة قبػػؿ إبػػراـ عقػػد الػػزكاج 

ىػذا التعػديؿ الػذم  ، أمػا اإلنػاث فكػاف اتجػاىيف سػمبي إزاء( ذككر)،كىك نفسو الرأل الذم أكده أفراد العينة 
اعتبرنو مساسا بكرامػة المػرأة خاصػة إذا لػـ تكفػؽ فػي اختيارىػا فتجػد نفسػيا مطمقػة قبػؿ الػدخكؿ ، كىػذا فػي 

كما يعتقػدف أف مثػؿ ىػذا اإلجػراء قػد يفػرغ الػزكاج مػف طالعػو .إساءة أكثر منو حماية سكاء لممرأة أك األسرة 
 .   األخرلالديني كيحكلو بذلؾ إلى مجرد عقد كباقي العقكد 

فػػي " سػػناء الخػػكلي"يتماشػػى مػػع  مػا ذكرتػػو ( الجنسػػيف معػػا ) إف االخػتبلؼ فػػي إجابػػات أفػػراد العينػة   
كمػف جيػة (. مقدمػة التعػارؼ) عف أىداؼ لعبة الزكاج بيف الفتى كالفتاة( الزكاج كالعالقات األسرية)كتابيا 

بػيف الفتػى كالفتػاة داخػؿ ( نشػئة االجتماعيػةالت) أخرل  تؤكد ىذه النسب المؤكيػة طبيعػة االخػتبلؼ التكػكيني
 * .األسرة العربية كالجزائرية عمى حد سكاء

نستنتج أف ىذا االختبلؼ يعكد إلى نكع الطبيعة البشرية لكبل الجنسيف كالتي  أضػفت عمػى الدراسػة        
يػا الرجػاؿ غالبػا مػا طابع المكضكعية كالمصداقية، مف خبلؿ تبياف الدكافع كاألسباب كالتأكيد  عمى أف  نكا

كما كشفت لنا عػف مبػررات الػرفض كدكاعػي القبػكؿ التػي تثبػت . تختمؼ عف نكايا النساء مف عممية الزكاج
 .درجة الكعي بخطكرة ىذه المعبة عمى الفرد كاألسرة كالمجتمع فيما بعد

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .55،  54، 53معيار التفرقة بيف الجنسيف ككذا معيار الترتيب داخؿ األسرة ، أنظر الفصؿ الثاني ، ص، ص، ص  يمكف  أف نشير إلى */ 
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يبيف تكزيع ألفراد العينػة حسػب فكائػد إبػراـ عقػد الػزكاج مػدنيا قبػؿ قػراءة الفاتحػة ك (: 40)الجدكؿ رقـ 
  الجنس

 المكضكع    
 
 

 البدائؿ 

إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ  تكزيع أفراد العينة حسب فكائد
 قراءة الفاتحة كمعامؿ الجنس

 المجمػكع

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 08 04% 02 10% 06 تقديػػػػس الػػزكاج

 42 27% 15 46% 27 تحصػػيف كحماية المرأة

 28 20% 11 29% 17 حمػػاية األسرة كالمجتمع

ظيكر حاالت أخػرل مػف الطػالؽ 
 قبؿ الزكاج

09 %15 27 %49 36 

 114 100% 55 100% 58 المجمػػكع

C = 0.12 
أف اإلجابات المحصؿ عمييػا مػف أفػراد عينػة الدراسػة  فاقػت ( 40)نسجؿ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ           

عددىـ  لكبل الجنسيف، حيث الحظنا كجكد  أكثر مف فائدة كاحدة يمكف أف يقدميا إبػراـ عقػد الػزكاج مػدنيا 
بنسػػبة قػػدرت بػػػ "  مايػػة المػػرأةتحصػػيف كح"فقػػد تكزعػػت الزيػػادة  عنػػد الػػذككر بػػيف إجابػػة . قبػػؿ قػػراءة الفاتحػػة

أمػػا اإلجػػابتيف المتبقيتػػيف فقػػد حصػػمت .  %29بنسػػبة مؤيػػة ىػػي " حمايػػة األسػػرة كالمجتمػػع"ك إجابػػة  46%
أما بالنسبة لئلناث فقػد تكزعػت االختيػارات . اختيار( 16)عمى اختيار كاحد فقط، كعميو قد قدرت الزيادة بػ 

 %49بنسػبة مؤيػة مقػدرة بػػ " ت أخرل مف الطبلؽ قبػؿ البنػاءظيكر حاال: "إختيار عمى النحك التالي( 13)
خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بمكافقػػػة ( 39)كىػػذه النسػػػبة تتماشػػػى مػػػع آراء  أفػػػراد العينػػػة التػػػي جػػاءت بالجػػػدكؿ رقػػػـ 

 %27بنسػػبة " تحصػػيف كحمايػػة المػػرأة"الػػذككر عمػػى إبػػراـ العقػػد مػػدنيا قبػػؿ قػػراءة الفاتحػػة، كأيضػػا اإلجابػػة بػػػ 
 .%20بنسبة مئكية ىي " ة كالمجتمعحماية األسر "ك

( 39) نسػػتنتج مػػف خػػبلؿ ىػػذا الجػػدكؿ أف ىنػػاؾ تكافقػػا كبيػػرا بػػيف النسػػب المسػػجمة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ     
كالمبػػػررات السػػابقة الػػػذكر التػػػي كانػػػت كراء تمػػؾ النسػػػب تؤكػػػدىا اختيػػارات أفػػػراد العينػػػة لكػػػبل . كىػػذه النسػػػب

عميو نقكؿ أف ىذا اإلجراء القػانكني بقػدر مػا يحصػف كيحمػي ك . الجنسيف عف طريؽ إجاباتيـ بيذا الجدكؿ 
 .المرأة كمف خبلليا األسرة كالمجتمع، بقدر ما يساعد عمى ظيكر حاالت مف الطبلؽ قبؿ البناء
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II /إقتراف الفاتحة بالخطبة في مجمس العقد يحمي المؤسسة الزكاجية مف التالعب. 

 :نة حسب تعكيض العقد المدني بمجمس العقديبيف تكزيع أفراد العي(: 41)الجدكؿ رقـ   
 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

رأي أفزاد العينت في  تعىيض العقذ الوذني بودلش 

 العقذ
 المجػمكع

 % ث

 16 19% 16 نعػػػػػػػػـ

 13 16% 13 ربمػػػػػػػا

 55 65% 55 ال     

 84 100% 84 المجمػػػػػػػكع

    

مػػف خػػبلؿ النسػػب المسػػجمة أف أفػػراد العينػػة يرفضػػكف أف يحػػؿ مجمػػس ( 41)يكضػػح الجػػدكؿ رقػػـ      
فيذه ". نعـ"التي كاف جكابيا بػ  %19مقابؿ نسبة " ال"كاف جكابيا بػ  %65العقد مكاف العقد المدني بنسبة 

ضابط الحالة المدنية ألجؿ اإلجابات  تشير صراحة إلى أف أفراد العينة ال يثقكف بغير الزكاج المكثؽ أماـ 
 سد كؿ الطرؽ أماـ التجاكزات كالتبلعبات التي أصبح يعاني منيا  نظاـ الزكاج، لذا 

إبراـ العقد مدنيا كليس االكتفػاء بمجمػس العقػد حتػى : يركف بأف أنجع طريقة لسد ىذه الطرؽ كاألساليب ىك
ف كػػاف ذلػػؾ يعتبػػر زكاجػػا صػػحيحا شػػرعا كمؤسسػػا قانكنػػا ؾ قضػػية لػػـ يشػػر إلييػػا المشػػرع كىػػي ألف ىنػػا. كا 

 .نسب األكالد كمصيرىـ ككيفية إثباتو في حالة الزكاج في مجمس العقد

ف تـ الزكاج في مجمس العقد   ك يرجع  ىذا الحرص إلى حماية . إذا ال بد مف إبراـ العقد مدنيا حتى كا 
 .كاحترامياالمؤسسة الزكجية مف كؿ أساليب الغش كالتبلعب ك لكي تحافظ عمى قدسيتيا 
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 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب أىداؼ قراءة الفاتحة كالخطبة في مجمس العقد(: 42)الجدكؿ رقـ 
   

 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

حسب قراءة الفاتحة كالخطبة في مجمس أفراد العينة  تكزيع
 العقد

 المجػمكع

 % ت

 29 27% 29 انتشػػػار الزكاج العرفي

 حمايػػػػػػػة الزكاج مف التالعب
57 %53 57 

 13 12% 13 زيػػادة تعدد الػػػزكجات

 09 08% 09 التػرغيب في الػػزكاج

 108 100% 108 المجػػػمكع

   

أف قراءة الفاتحة كالخطبة في مجمس العقد بحضكر اإلماـ كبعض الحضكر (  42)يبيف الجدكؿ رقـ       
انتشػػار "مقابػػؿ  %53بنسػػبة " حمايػػة الػػزكاج مػػف التبلعػػب"مػػف أقػػارب العركسػػيف ككلػػي المػػرأة يعمػػؿ عمػػى 

ة قد يؤدم بيػا مما يكشؼ أف القانكف الذم يسعى إلى حماية المؤسسة الزكجي %27بنسبة " الزكاج العرفي
" زيػادة تعػدد الزكجػات"أمػا إجابػة . إلى التفكؾ كاإلنحبلؿ خاصة  في حالة ما إذا أسيء استخدامو أك فيمػو

كىػػي تػػدخؿ ضػػمف التعميػػؽ السػػابؽ المتعمػػؽ بأسػػاليب حمايػػة الػػزكاج كالثغػػرات الممكنػػة  %12فكانػػت بنسػػبة 
عمػػى " الترغيػػب فػػي الػػزكاج "مت إجابػػة كالتػػي قػػد تسػػتخدـ ضػػد بقػػاء نظػػاـ الػػزكاج كاسػػتمراره، فػػي حػػيف حصػػ

 .%08نسبة 

نستنتج أف أفراد العينة عمى الرغـ مف رفضيـ إلجػراء تعػكيض العقػد المػدني بمجمػس العقػد، إال أنيػـ       
ف كنػا نعتقػػد بػأف ىػذا اإلجػراء يعمػؿ عمػى التشػجيع كالترغيػب فػػي  يػركف فيػو حمايػة لمػزكاج مػف التبلعػب، كا 

أمػا . يمة لمزكاج الشرعي حتى يتمكف األفراد مف الزكاج حسب مقدرتيـ كثقافتيـالزكاج ك طرح أكثر مف كس
اختيار إضافي مكزعة تقريبا عمى االختيار األكؿ كالثاني ك الثالث، يدؿ عمػى أف ىػذا اإلجػراء (  24)كجكد

نمػا يسػاعد عمػى انتشػار الػزكاج كزيػادة تعػدد الزكجػات أي ضػا، ال يحمي فقط المؤسسػة الزكاجيػة فحسػب ، كا 
إلجابػة  %2665فقد نشير ىنا إلى أف تسجيؿ نسػبة .ثغرات في القانكف( اإلناث) كىي التي يعتبرىا البعض

مػػػػف المجمػػػػكع العػػػػاـ إلػػػػى أف ىنػػػػاؾ بػػػػكادر انتشػػػػار ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الػػػػزكاج فػػػػي الكسػػػػط "* الػػػػزكاج العرفػػػػي"
األكلػػى عنػػد إعػػادة اإلجتمػػاعي الجزائػػرم خاصػػة إذا لػػـ يػػتمكف الرجػػؿ مػػف الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة الزكجػػة 

 (.في حالة تعدد الزكجات)الزكاج 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ىك الزكاج الذم يتـ دكف عمـ الزكجة األكلى ك أيضا الذم يتـ دكف عمـ أىؿ الزكاجيف كلػيس الػزكاج الػذم كػاف :المقصكد بالزكاج العرفي ىنا */ 

      .أك شيخ المسجد.ي كالذم يشير إلى الزكاج بالجماعة كالطالبسائدا أثناء اإلحتبلؿ الفرنس
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III  /تكضيح اإلجراءات القانكنية الجديدة ألجؿ لحماية نظاـ الزكاج. 

 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب نتائج العدكؿ عف الخطبة(: 43)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

العدكؿ عف حسب معامؿ نتائج  أفراد العينة تكزيع
 الخطبة

 المجػمكع

 % ت

 23 24% 23 حػػػػػػقكؽ المػرأة

 10 10% 10 حػػػػقكؽ الػػػرجؿ

 39 41% 39 كرامػػػة األسرتػػيف المػتصاىرتػيف

 24 25% 24 قدسػػية الػػػػػزكاج

 96 100% 96 المجمػػػػػػػكع

 

العػػدكؿ عػػف الخطبػػة المبينػػة فػػي قػػانكف ( اآلثػػار) أف نتػػائج(  43)نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ       
فعبل تراعػي كرامػة األسػرتيف المتصػاىرتيف مػف خػبلؿ النسػبة المئكيػة المحصػؿ عمييػا كىػي  2األسرة المعدؿ

ف متقػاربتيف جػدا، عمػى نسػبتيف مئػكيتي" قدسػية الػزكاج"ك" حقػكؽ المػرأة" ، في حػيف حصػمت اإلجابػة  41%
.  %10فكانػت بنسػبة " حقػكؽ الرجػؿ"أمػا اإلجابػة بػػ . %25كالثانية نسػبة  %24نسبة : كىما عمى التكالي

كنعتقد بأف مرد ىذه النسب إلى جيؿ أفراد العينة بنص المادة القانكنية التي تحتكم عمػى آثػار العػدكؿ عػف 
ة ك ىمػا األسػرتيف المتصػاىرتيف ػ غالبػا ػ أكثػر أك مردىا إلى األطراؼ المتضررة مف فسخ الخطبػ*الخطبة 

مف الطرفيف المقبميف عمى الزكاج لذا كاف  الغرض مف تكضيح ىػذه اآلثػار سػكاء مػف قبػؿ الرجػؿ أك المػرأة 
ىك المحافظة عمى كرامة األسرتيف المتصاىرتيف كحماية حقكؽ كبل الطرفيف أيضا  مع مراعاة مػف البػادئ 

يترتػػػب عمػػػى فسػػػخ الخطبػػػة عػػػدة نتػػػائج . إلػػػى المحافظػػػة عمػػػى قدسػػػية الػػػزكاجبالفسػػػخ لمكصػػػكؿ فػػػي النيايػػػة 
جراءات بينيا المشرع في المادة  مف قانكف األحػكاؿ الشخصػية الجزائػرم ، فالفسػخ مسػمكح بػو فػي ** 06كا 

 .حدكد مراعاة حقكؽ ككرامة  أطراؼ ىذه العبلقة مف خبلؿ ما ليـ كما عمييـ
 

 

 

 

 
                                                 

 1456أَظر انفظم انراتغ ، ص */ ** / 
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 :أفراد العينة حسب نتائج تكثيؽ الشركط في عقد رسمي ك الجنسيبيف تكزيع (: 44)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع    

 
 

 البدائؿ 

يبيف تكزيع أفراد العينة حسب نتائج تكثيؽ الشركط في 
 عقد رسمي ك حسب الجنس

 المجمػكع

 إنػػػػػػاث ذكػػػػكر

 % ت % ت

 37 24% 13 48% 24 استقػػػػػرار األسرة مستقبال

 41 46% 24 34% 17 الطرفيف كضػح حدكد لكال

التكافػػؽ فػػي الحقػػكؽ كالكاجبػػات 
 بيف الطرفيف

05 %10 09 %17 14 

 11 13% 07 08% 04 التكػامؿ في الػػزكاج

 102 100% 53 100% 49 المجػػػػػػػػػمكع

C = 0.59 
أف النتػػائج المترتبػػة عػػف تكثيػػؽ الشػػركط فػػي عقػػد رسػػمي قػػد ( 44)مػػا يبلحػػظ عمػػى الجػػدكؿ رقػػـ       

 %48بنسػبة "  اسػتقرار األسػرة مسػتقببل"فالػذككر يػركف فييػا أنيػا تعمػؿ عمػى . جاءت مختمفة بيف الجنسػيف
 عقد الزكاج سكؼ مرجعيف ذلؾ إلى أف تكثيؽ كؿ الشركط كالمكافقة عمييا مف كبل الطرفيف أثناء إبراـ 

فػي حػيف تػرل اإلنػاث أف تكثيػؽ الشػركط فػي عقػد رسػمي . يجنب المؤسسة الزكاجية االىتزازات كالتفكػؾ
فالمرأة تعتقد بأنيا عندما تسجؿ في .  %46بنسبة قدرت بػ " تكضيح الحدكد لكبل الطرفيف"يساعدىف عمى 

افؽ أيضا عمى الشرط الذم يضعو زكجيا عقد رسمي عدـ السماح لزكجيا بالزكاج مرة ثانية في حياتيا كتك 
كالمتمثػؿ فػي تكقفيػا عػف العمػؿ بعػػد اإلنجػاب مباشػرة ، تكػكف بيػذا قػػد كضػعت ككضػحت حػدكد كػؿ طػػرؼ 

كىػك  %34بالنسػبة لمػذككر قػد كانػت بنسػبة "تكضيح الحدكد بيف كػبل الطػرفيف"أما عف . ضمف ىذه العبلقة
اسػػتقرار "نيػػة ، أمػػا المرتبػػة الثانيػػة بالنسػػبة لئلنػػاث فكانػػت مػػا يتكافػػؽ مػػع إجابػػات اإلنػػاث ليحتػػؿ المرتبػػة الثا

 .كىما بذلؾ يختمفاف ليحققا التكامؿ بينيما %24بنسبة " األسرة مستقببل
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 %17بالنسػػػبة لمػػػذككر ك  %10فكانػػػت نسػػػبة " التكافػػػؽ فػػػي الحقػػػكؽ كالكاجبػػػات بػػػيف الطػػػرفيف"أمػػػا      
بالنسػػػبة  %08الػػػذم قػػػد يحققػػػو ىػػػذا التكثيػػػؽ بنسػػػبة " كاجالتكامػػػؿ فػػػي الػػز "بالنسػػبة لئلنػػػاث، فػػػي حػػػيف جػػػاء 

 .بالنسبة لئلناث %13لمذككر ك

إذا فالتكثيؽ لمشركط في عقد رسمي يحقؽ استقرار األسرة مستقببل كيبيف حدكد كػبل الطػرفيف الػذم      
التكافػؽ فػي ك ما يترتب عنو في النيايػة مػف .قد ينجـ عنو التكامؿ بيف الجنسيف في نظرتيما لعممية الزكاج

بعبػارة أخػرل يمكػف القػكؿ بػأف نتػائج تكثيػؽ الشػركط فػي عقػد . الحقكؽ كالكاجبات ككذا التكامؿ في الػزكاج 
أف :" التػي تقػـك أساسػا عمػى مبػدأ النرجسػية كالتكامػؿ " فركيػد"رسمي أنيا تتماشى مػع مػا جػاءت بػو نظريػة 

أف الفػرد كثيػرا مػا يقػع فػي حػب شػػخص يميمػكف عمػى الػزكاج بأشػخاص كفمػػيف ، ك ( محبػي الػذات)النرجسػية 
أم أف أفػػراد العينػػة  يبحثػػكف عػػف عكامػػؿ  (1)"معػػيف ، ألف ىػػذا الشػػخص المحبػػكب يمثػػؿ نكعػػا مػػف التكامػػؿ

التكامؿ عند الزكاج يبنيما مف خبلؿ اإلجابات كترتيبيا ألنو ال يبدك ىناؾ إختبلؼ بيف إجابات المبحكثيف 
يبقػػى أف اإلخػػتبلؼ ىػػك . فيمػػا يخػػص االختيػػار األكؿ بالنسػػبة لمػػذككر ك االختيػػار الثػػاني بالنسػػبة لئلنػػاث 

يمكف حماية المؤسسة الزكاجية في ظؿ ما تكضح مف حقكؽ ككاجبات بعقػد  الذم يحقؽ التكامؿ كبالتكامؿ
 .مدني

 :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب ترتيب عكامؿ بناء األسرة( 45)الجدكؿ رقـ   
 المكضكع        
 البدائؿ

 المجػمكع تكزيع أفراد العينة حسب ترتيب عكامؿ بناء األسرة

 % 4ت % 3ت % 2ت % 1ت

 84 %25 21 %20 17 %19 16 %36 30 الطبيةالفحكصات 

تكثيػػؽ الشػػركط فػػي 
 عقد رسمي

18 21% 30 36% 21 25% 15 18% 84 

تكضيح آثار العػدكؿ 
 عف الخطبة

06 08% 18 21% 28 33% 32 38% 84 

قػػػػػػػػػػػراءة الفاتحػػػػػػػػػػػة 
كالخطبة فػي مجمػس 

 العقد

30 36% 20 24% 18 21% 16 19% 84 

 84 %100 84 %100 84 %100 84 %100 84 المجمكع

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .24أنظر الفصؿ الثالث ، ص / 1
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ترتيب عكامػؿ بنػاء األسػرة  مػف كجيػة نظػر أفػراد العينػة  كمػف خػبلؿ مػا ( 45)يبيف الجدكؿ رقـ        
نص عميو قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ ، حيث جاء الترتيب بحسب النسب المؤكية المسجمة عمى الشكؿ 

لخطبػػة فػػي مجمػػس العقػػد المرتبػػة األكلػػى كانػػت مناصػػفة بػػيف الفحكصػػات الطبيػػة ك قػػراءة الفاتحػػة كا: التػػالي
تكثيػؽ الشػركط فػي عقػد :فحصمت عمييا ( الثالثة)كالمرتبة الثانية .%36ك نسبة  %36عمى التكالي بنسبة 

أما تكضيح آثار العدكؿ عف الخطبة فجاءت في المرتبة األخيرة . %36كذلؾ بنسبة مؤكية قدرت بػ" رسمي
أفػػراد العينػػة  كميػػا تقريبػػا جػػاءت متكاممػػة دكف مػػف خػػبلؿ ىػػذه األرقػػاـ نسػػتنج بػػأف إجابػػات . %38بنسػػبة 

تناقض ، كىذا راجع إلى درجة الكعي الفئة المثقفة في المجتمع خاصػة فيمػا يتعمػؽ بترتيػب العكامػؿ حسػب 
كىذه اإلجابات تكشؼ لنا عف بعض المؤشرات الجديدة التي أصبحت تساىـ في المحافظة عمى . األىمية 

تكشػػؼ مػػف ناحيػػة أخػػرل عمػػى بدايػػة تبػػدؿ كتحػػكؿ مفيػػـك نظػػاـ الػػزكاج فػػي اسػػتقرار األسػػرة كتكازنيػػا ، كمػػا 
كالممفػػػت لمنظػػػر ىػػػك التسػػػاكم بػػػيف النسػػػب . الجزائػػػر متػػػأثرا بمػػػا يحػػػدث فػػػي المجتمػػػع مػػػف تغيػػػرات كتحػػػكالت

المؤكيػػة ػ تقريبػػا ػ لجميػػع االختيػػارات ممػػا يؤكػػد عمػػى درجػػة الػػكعي بأىميػػة ىػػذه العكامػػؿ فػػي بنػػاء األسػػرة 
ى كيػػاف المؤسسػػة الزكاجيػػة كتتضػػح قدسػػية الػػزكاج مػػف خػػبلؿ الترتيػػب الػػذم حصػػمت عميػػو كالمحافظػػة عمػػ

كالنسػبة المؤكيػة التػي حصػؿ عمييػا أيضػا ، ممػا يعنػي أنػو قمػيبل جػدا مػا "تكضيح آثار العدكؿ عػف الخطبػة"
الخطبػة يحدث فسخ لمخطبة نظرا ألىمية مشركع الزكاج لدل الفرد الجزائرم ككذا المدة التي تسػتغرقيا مػدة 

 *.تككف قصيرة نكع ما

كيمكف أف نرجع الدكافع التي كانت كراء ىذا الترتيب إلى ما سبؽ ذكره في تحميؿ معطيات الجداكؿ        
السابقة الذكر ، ألنو قد يبدك لمكىمة األكلى أف ىنػاؾ تنػاقض بػيف إجابػات أفػراد العينػة فيمػا يخػص رفضػيـ 

ف المبررات المقدمة ليذا الرفض بإمكانيا أف تزيؿ ىػذا المػبس مػف لتعكيض العقد المدني بمجمس العقد إال أ
جيػػة كتؤكػػد مػػف جيػػة ثانيػػة عمػػى مػػدل إدراؾ أفػػراد العينػػة ألىميػػة ك خصكصػػية المؤسسػػة الزكاجيػػة لػػدل 

ككما ىك معمكـ فإف أم قػانكف كضػعي يعػاني مػف ثغػرات قانكنيػة يعمػؿ الكثيػر مػف األفػراد .األسرة الجزائرية
08، كقانكف األسرة الجزائرم ال يحػكؿ عػف ىػذه القاعػدة بػدليؿ المػادة عمى استغبلليا 

مػا داـ ىنػاؾ سػبيؿ  +
لكف السؤاؿ الذم يطرح ىنػا ىػؿ ىػذه العكامػؿ كافيػة  لبنػاء أسػرة . لتعكيض العقد المدني بمجمس العقد مثبل

 متماسكة؟ 

اءة الفاتحػة كالخطبػة فػي الفحكصػات الطبيػة مػع قػر : إذا عكامؿ بناء األسرة حسب عينة الدراسة ىػي    
 .مجمس العقد ثـ مباشرة تكثيؽ الشركط في عقد رسمي كأخيرا تكضيح آثار العدكؿ عف الخطبة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .295، ص ( 1)أنظر الجدكؿ رقـ */ 

ر الػزكج ترخيصػا مػف القاضػي كفقػا لمشػركط المنصػكص عمييػا فػي المػادة يفسػخ الػزكاج الجديػد قبػؿ الػدخكؿ ، إذا لػـ يستصػد:" 1مكرر 08المادة + / 
بعبارة أخرل أنو إذا حدث الدخكؿ يثبت الزكاج مػف قبػؿ القاضػي ، كىػذه إحػدل صػكر مجمػس العقػد الػذم يقػـك عمػى تػكفر شػركط كأركػاف الػزكاج .  8"

 .الرضا بيف الطرفيف 
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 :دكاعي إجراء الفحكصات الطبيةيبيف تكزيع أفراد العينة حسب (: 46)الجدكؿ رقـ    
 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

حسب دكاعػػػػػي إجراء الفحكصات  أفراد العينة تكزيع
 الطبية

 المجػمكع

 % ت

 53 47% 53 األمػػػراض الػكراثية

 35 30% 35 التػشػكىات الجػنينػية

 26 23% 26 مػػػرض اإليػػدز

 113 100% 113 المجػمػػكع

 

أف  دكاعػػي إجػػراء الفحكصػػات الطبيػػة حسػػب  النسػػب المئكيػػة ( 46)يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ      
 %30قدرت بنسػبة " التشكىات الجينية"ك %47قدرت  بنسبة " األمراض الكراثية: "كانت عمى النحك التالي

يعتقػدكف بػأف  اختيار اإلضافية فيي تعػكد إلػى أف المبحػكثيف( 29)أما عف . %23بنسبة " مرض اإليدز"ك
ىػػذه األمػػراض الثبلثػػة قػػد تصػػيب األسػػرة جميعػػا ككميػػا تتنقػػؿ عػػف طريػػؽ الػػزكاج، فمػػيس ىنػػاؾ مػػرض كاحػػد 

إال أف األمراض الكراثية ىي التي تعمؿ الفحكصات الطبية  عمى كشفيا خاصة إذا كاف الزكاج مػف . فقط،
مػػؿ لمػػرض كراثػػي يمكػػف أف ينتقػػؿ داخػػؿ الػػنمط القرابػػي الػػداخمي مػػف جيػػة ، كمػػا قػػد يكػػكف أحػػد الطػػرفيف حا

عف طريؽ الزكاج مما يتسبب في خمؽ تشكىات جنينية التػي جػاءت بالمرتبػة الثانيػة بعػد األمػراض الكراثيػة 
 . مباشرة ألنيا تحصيؿ حاصؿ

نمػػػا عػػػف طريػػػؽ العبلقػػػات الجنسػػػية الغيػػػر    إف مػػػرض اإليػػػدز ال ينتقػػػؿ عػػػف طريػػػؽ الػػػزكاج الشػػػرعي  كا 
ىػك صػماـ األمػاف الػذم يقطػع الطريػؽ أمامػو ، كليػذا سػكؼ تسػاعدنا الفحكصػات شرعية ، لذا يعػد الػزكاج 

قػد كفرنػا  الحمايػة ( اإلجػراء القػانكني) الطبية في الكشؼ عػف حػاممي الفيػركس مػثبل ، ك نكػكف بيػذا العمػؿ
 .لؤلفراد كاألسرة كالجيؿ القادـ أيضا

الزكاجيػػة مػػف كػػؿ األمػػراض التػػي  كعميػػو نسػػتنتج أف الفحكصػػات الطبيػػة تسػػاىـ فػػي حمايػػة المؤسسػػة    
تنتقؿ إلييا مػف خػارج الػدائرة الزكاجيػة ، فالفحكصػات الطبيػة تعػد بمثابػة المضػاد الحيػكم كالجيػاز المنػاعي  

فػالزكاج سػميـ الخػالي مػف األمػراض . الذم يعمؿ عمى تقكية جياز المناعػة األسػرم الحقػا كالمحافظػة عميػو
 .صحاء فكريا كجسديا كركحياالبيكلكجية  يعني أسرة سميمة كأفراد أ

 

 

 



345 

 

 

يبػػػيف تكزيػػػع أفػػػراد العينػػػة حسػػػب العنصػػػر المسػػػتفيد مػػػف تعػػػديؿ قػػػانكف األسػػػرة (: 47)الجػػػدكؿ رقػػػـ
 :الجزائرم

     
 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

حسب العنصر المستفيد مف  أفراد العينة تكزيع
 تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم

 المجػمكع

 % ت

 26 24% 26 الفػػػػػػػػػػػػػرد

 29 %28 29 

 42 40% 42 المجتػػػػػػػػػػػمع

 08 08% 08 الػػػػػػػػػػزكاج

 105 100% 105 المجػػػػػػػػػمكع

 

نستنتج  العنصر الذم مف أجمو تػـ تعػديؿ قػانكف األسػرة الجزائػرم ( 47)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ         
 :ك ذلؾ بناء عمى النسب المئكية المسجمة كىي كالتالي

، إف ىذا الترتيب يكشؼ لنا عف نكايا المشرع الجزائرم اتجاه المجتمع كاألسػرة   %40بنسبة " المجتمع" 
طريػػػؽ تعػػػديؿ قػػػانكف األسػػػرة الجزائػػػرم، لكػػػف المثيػػػر لممبلحظػػػة ىػػػك أف يحتػػػؿ  مػػػف خػػػبلؿ  إصػػػبلحيما عػػػف

"  بػػػػاب الػػػػزكاج"ىػػػػذه النسػػػػبة المؤكيػػػػة ، خاصػػػػة إذا عممنػػػػا أف البػػػػاب األكؿ مػػػػف ىػػػػذا القػػػػانكف ىػػػػك " الػػػػزكاج"
يػة فجاء في المرتبة الثالثة مػف خػبلؿ اختيػارات أفػراد العينػة ، إف ىػذا الترتيػب يشػير إلػى أف عمم" الفرد"،أما

الػػػزكاج ال تػػػزاؿ تحػػػتفظ ببعػػػدىا المجتمعػػػي كاألسػػػرم عمػػػى الػػػرغـ مػػػف المػػػدلكالت الجديػػػدة التػػػي بػػػرزت عمػػػى 
 .الساحة االجتماعية كأصبحت تتعامؿ معيا كمستمزمات ال يتـ الزكاج خارجيا

 مػف خػبلؿ العبلقػة التبادليػة.كعميو يتبيف أف قانكف األسرة الجزائرم يراعي طبيعػة تركيػب المجتمػع      
(. المجتمػػع قػػانكف األسػػرة الجزائػػرم :) بينػػو كبػػيف القػػانكف فالعبلقػػة يمكػػف تجسػػيدىا عمػػى النحػػك اآلتػػي 

الػزكاج + الفػرد + كيرجع أفراد العينة طبيعة ىذه العبلقة إلى تركيبة المجتمع الجزائرم المشػكمة مػف األسػرة 
 .فيي عبلقة متعدية بالضركرة

نكف األسػرة جػاء لصػالح جميػع العناصػر المككنػة لممجتمػع ، بػدليؿ إذا نقكؿ في النياية بأف تعديؿ قػا   
اختيار كىـ ثمث العينة  ال يمكنيـ تفضيؿ عنصر مف العناصر عػف عنصػر آخػر،ألف العبلقػة ( 21)كجكد

ىي عبلقة دائرية تبدأ بالفرد الذم يحيا في أسرة تشكؿ مع باقي األسر األخرل المجتمع المككف أساس مف 
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ذا كػػ. األفػػراد اف المجتمػػع ىػػك المحػػيط الػػذم يعػػيش فيػػو األفػػراد كاألفػػراد ىػػـ األعضػػاء المكػػكنيف لػػو ، فػػإف كا 
 .األسرة كالزكاج ىما النظاميف الذيف يربطاف  بينيما

يبػػيف تكزيػػع أفػػراد العينػػة حسػػب شػػكؿ نظػػاـ الػػزكاج بعػػد تعػػديؿ قػػانكف األسػػرة (: 48)الجػػدكؿ رقػػـ  
 :  الجزائرم

 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

حسب شكؿ نظاـ الزكاج بعد  أفراد العينة تكزيع
 تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم

 انًدـًٕع

 % ت

 ربػػػاطا مػػػػػقدسا
24 %23 24 

 ميثػػػاقا غميػػػػػػظا
15 %13 15 

 شػػػػػأنا فػػػػرديا
21 %20 21 

 ضػػػركرة اجتماعية
46 %44 46 

 المجمػػػػػػػػكع
105 100% 105 

 

أف شكؿ نظاـ الػزكاج فػي الجزائػر بعػد تعػديؿ قػانكف األسػرة الجزائػرم ( 48)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ     
بنسبة " رباطا مقدسا"مقابؿ شكؿ  %46بنسبة إجابات قدرت بػ " ضركرة اجتماعية"أصبح يغمب عميو شكؿ 

إف ىػػػذا . %13فكانػػػت بنسػػػبة " كميثػػػاؽ غمػػػيظ"أمػػػا  شػػػكمو .  %20بنسػػػبة "  شػػػأنا فرديػػػا"،ك شػػػكؿ  23%
الترتيب لشكؿ الزكاج بعد تعديؿ قػانكف األسػرة  يتماشػى مػع إجابػات أفػراد العينػة السػابقة  كخاصػة إجابػات 

اختيػار إضػافي يعنػي  أف ىنػاؾ أفػرادا ال يفضػمكف بػػيف ( 21)ضػؼ إلػى ذلػؾ أف كجػكد (. 47)الجػدكؿ رقػـ
نما قد يأخذ نظاـ الزكاج حسب إعتقادىـ  أكثر مف شكؿ فم يس بالضػركرة أف يكػكف لػو شػكبل شكؿ كآخر كا 

 . محددا كاحدا

( 13)إف بيانػػات ىػػذا الجػػدكؿ إذا مػػا قكرنػػت باإلجابػػات السػػابقة خاصػػة المتعمقػػة بالجػػدكليف  رقػػـ      
نجد نكع مف االختبلؼ مف خبلؿ أنو قد تـ التأكيد عمى أف نظػاـ الػزكاج ال يخػرج مػف ككنػو رباطػا ( 14)ك

انكنيػػػة ، فػػػي حػػػيف أف شػػػكمو بعػػػد تعػػػديؿ القػػػانكف يغمػػػب عميػػػو الشػػػكؿ مقدسػػػا يتصػػػؼ بالصػػػفة الشػػػرعية كالق
إف ىػػذا التحميػػؿ يصػػؿ بنػػا إلػػى أف نظػػاـ الػػزكاج قػػد عػػرؼ نػػكع مػػف التحػػكؿ بعػػد تعػػديؿ قػػانكف . االجتمػػاعي 

 .األسرة
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يبػػيف تكزيػػع أفػػراد العينػػة حسػػب طبيعػػة تػػأثير قػػانكف األسػػرة المعػػدؿ عمػػى نظػػاـ (: 49)الجػػدكؿ رقػػـ 
 :الزكاج

 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

حسب تأثير قانكف األسرة  أفراد العينة تكزيع
 المعدؿ عمى نظاـ الزكاج

 المجػمكع

 % ت

 إيجػػػػػػػابػػا
52 %62 52 

 سػػػػمػػػػػػبا 
32 %38 32 

 المجمػػػػكع    
84 100% 84 

 

نػػكع األثػػر الػػذم خمفػػو قػػانكف يكضػػح أف أفػػراد العينػػة لػػـ  يتمكنػػكا مػػف تحديػػد ( 49)إف الجػػدكؿ رقػػـ       
فكانػت النسػب . األسرة المعػدؿ عمػى نظػاـ الػزكاج فػي الجزائػر ألسػباب التػي سػكؼ نػأتي عمػى ذكرىػا الحقػا

أم أف أغمبيػة   %62الػذم قػدر بنسػبة " اإليجػابي"فيما يخػص الجػكاب بالتػأثير: المؤكية عمى الشكؿ التالي
يؤثر تأثيرا إيجابيا عمى نظاـ الػزكاج مقارنػة بعمػر التطبيػؽ  أفراد العينة يركف في قانكف األسرة المعدؿ أنو 

كمػا ىػك ( شػكمي)حيث شرع في تطبيؽ بعض اإلجراءات إذا لـ نقؿ كميا كلك بشكؿ صػكرم ( بعد التعديؿ)
 . حاصؿ مع الفحكصات الطبية التي تتـ بصكرة بعيدة عف األغراض التي  كضعت مف أجميا 

مػف مجمػكع أفػراد العينػة ،  %38فقد قػدركا بنسػبة " سمبيا"انكف يؤثر تأثيرا أما الذيف يركف في أف الق       
حيث تعتبر ىذه النسبة تقريبا ىي نصؼ نسػبة التػأثير اإليجػابي ،  ممػا يشػير إلػى أف القػانكف بػرغـ قصػر 

نابعة مدتو بعد التعديؿ إال أنو يسير في طريؽ التأثير اإليجابي أكثر مف السمبي، كما قد تككف ىذه النسبة 
، حيػث تعػكد ىػذه ( كقد تمت اإلشارة إلى ذلػؾ) مف تمؾ الثغرات التي يعاني منيا القانكف الكضعي عمكما 

الثغػػرات المكجػػكدة بالقػػانكف إلػػى الخصػػائص التػػي يتمتػػع بيػػا ىػػذا األخيػػر كالمتمثمػػة فػػي خاصػػيتي العمكميػػة 
لعقػػد الػػذم اعتبػػره المشػػرع زكاجػػا كالشػػمكلية مثػػؿ مكضػػكع العبلقػػة بػػيف قػػراءة الفاتحػػة كالخطبػػة فػػي مجمػػس ا

 .صحيحا كبيف مكضكع الزكاج العرفي ك تعدد الزكجات كغيرىما

كبعػػد مػركر حػكالي أربػع سػنكات عمػى تعديمػػو   2005إذا فقػانكف األسػرة الجزائػرم المعػدؿ كالمػتمـ عػاـ   
زكاج قػػد تػػأثر لمتػػأثير اإليجػػابي خػػبلؿ ىػػذه الفتػػرة، يمكػػف االسػػتنتاج بػػأف نظػػاـ الػػ %25,5ك تسػػجيؿ نسػػبة 

 .إيجابيا بالتعديبلت التي أصابت ىذا القانكف
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  :يبيف تكزيع أفراد العينة حسب تحديد أىداؼ الزكاج في المجتمع الجزائرم(: 50)الجدكؿ رقـ 
 المكضكع        

 

 

 البدائؿ

حسب تحديد أىداؼ الزكاج في  أفراد العينة تكزيع
 المجتمع الجزائرم

 المجػمكع

 % ت

 (الزكجيف)الطػػػرفيف 
43 %42 43 

 الشػػػػرع  
35 %34 35 

 القانػػػػػػكف
09 %09 09 

3المجػػػػتمع  
 

22 %22 22 

 المجػػػػػمكع
102 100% 102 

 

يتبػيف لنػا أف الجيػة التػي تحػدد أىػداؼ الػزكاج فػي المجتمػع الجزائػرم ( 50)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ      
فجػػاء بنسػػبة " الشػػرع"أمػػا  %42ىػػي الطرفػػاف المقػػببلف عمػػى الػػزكاج إذ قػػدرت النسػػبة عمػػى ىػػذه اإلجابػػة بػػػ 

إلػػػػى جانػػػػب كجػػػػكد عػػػػدد إضػػػػافي مػػػػف  %09بنسػػػػبة " القػػػػانكف"كأخيػػػػرا  %22بنسػػػػبة " المجتمػػػػع"ثػػػػـ  34%
اختيػػار ، ممػػا يعنػػي أف لػػيس ىنػػاؾ جيػػة محػػددة كاحػػدة فقػػط تػػتحكـ فػػي تسػػطير ( 18)االختيػػارات قػػدر بػػػ 

أىداؼ نظاـ الزكاج ، بؿ تتداخؿ كؿ ىذه الجيات حسػب صػكرة كشػكؿ ىػذا النظػاـ كحسػب عػادات كتقاليػد 
أم أف التركيػػز عمػػى الطػػرفيف فػػي أىػػداؼ نظػػاـ كػػؿ أسػػرة إلػػى جانػػب التنشػػئة اإلجتماعيػػة لكػػؿ فػػرد كأسػػرة ، 

نمػػا قػػد يكػػكف تػػدخميا أقػػؿ مقارنػػة بػػاألكلى كمقارنػػة  الػػزكاج ال يمغػػي كظيفػػة كدكر بػػاقي األطػػراؼ األخػػرل  كا 
بالنتػػائج التػػي تكصػػمنا إلييػػا خػػبلؿ تحميػػؿ ىػػذه البيانػػات ،خاصػػة إذا عػػدنا إلػػى مقػػدمات الػػزكاج حيػػث كانػػت 

كلى  ، كمػا ال ننسػى بػأف األفكػار التػي يحمميػا الطػرفيف مػا ىػي إال محصػمة مقدمة التعارؼ في المرتبة األ
المجتمع الذم ينمك فيو الطػرفيف كالقػانكف الػذم يػنظـ حياتيمػا داخػؿ ىػذا البنػاء كالشػرع : عدة عكامؿ كىي 

 فالعبلقػة ىػي عبلقػة. أك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التػي تعتبػر المصػدر األساسػي ألغمػب قػكانيف المجتمػع 
 .تبدأ مف الفرد لتعكد إليو. تكاممية دائرية

كفػػي األخيػػر نقػػكؿ أف أفػػراد العينػػة مػػف كػػبل الجنسػػيف قػػد حػػاكلكا إثػػراء مكضػػكع الدراسػػة مػػف خػػبلؿ مػػا   
المبلحظة المسجمة عمػى إجابػاتيـ أنيػا كػاف يغمػب عمييػا طػابع  المكضػكعية . قدمكه لنا مف إجابات ك آراء

أجريناىػػػا أثنػػػاء التحميػػػؿ كالتػػػي كانػػػت نتيجتيػػػا التقػػػارب كالتػػػرابط بػػػيف  مػػػف خػػػبلؿ المقارنػػػات التػػػي.كالصػػػدؽ
إف ىػذه النتػائج جعمتنػا نػدرؾ بػأف تمػؾ التعػديبلت التػي أدخمػت عمػى قػانكف األسػرة  بػدت . اإلجابات عمكما

آثارىا كاضحة عمى نظاـ الزكاج مف خبلؿ إجراء الفحكصات الطبية كالمكافقة عمى تكثيؽ الشركط في عقد 
مما أعطى نظاـ الزكاج الصفة القانكنيػة فػي ظػؿ الصػفة اإلجتماعيػة ، كمػا تبػيف معنػا أيضػا  مػدل رسمي 

                                                 
3

األػراف ٔانرمانٍذ، ٔلذ ذى ذحذٌذِ تُاء ػهى إخاتاخ انًثحٕثٍٍ+ انثمافح + انفهسفح االخرًاػٍح : إٌ انًمظٕد تانًدرًغ ُْا ْٕ   
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إدراؾ أفراد العينة ألىمية اإلجراءات القانكنية في ضماف سبلمة المؤسسة الزكاجية كالمحافظة عمييا كعمػى 
 .قداستيا

باشػػػر عمػػى تعػػػديبلت قػػػانكف كعميػػو نقػػػكؿ بػػأف أسػػػاتذة الجامعػػة عمػػػى الػػػرغـ مػػف عػػػدـ إطبلعيػػـ الم     
األسرة الجزائرم، إال أنيـ استطاعكا أف يربطكا بيف الكاقع االجتماعي المعاش كمشركع التعديؿ الذم سمعكا 
أك قػػػرءكا عنػػػو أك عاشػػػكا بعػػػض الزيجػػػات التػػػي تمػػػت بعػػػد التعػػػديؿ، فكانػػػت اجابػػػاتيـ يغمػػػب عمييػػػا الطػػػابع 

مػا سػاعدنا  فػي النيايػة إلػى تأكيػد دكر عامػؿ التعمػيـ المكضكعي المحاط بالكعي العممػي كاالجتمػاعي ،  م
في التعاطي مع المكضكعات اليامة كالخطيرة كخاصة ما تعمػؽ منيػا بػالزكاج كاألسػرة ألف قيػاـ زكاج سػميـ 

 .يعني أسرة سميمة كمجتمع صالح
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 :عػػػػػرض الػػػػنتائج: ثػانػيا

I :/ لمػػػػػػػدراسةالنػػػػػتػػائج العػػامة: 

تكمف أىمية عرض النتائج في البحث العممي إلى حصػر كبمػكرت التحمػيبلت كربطيػا بالفرضػيات       
بغرض اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة منػذ البدايػة ، لػذا تعػد نتػائج  الدراسػة بمثابػة اإلجابػة عمػى التسػاؤالت 

ة كيفيػػة لؤلرقػػاـ كالنسػػب التػػي تػػـ عرضػػيا التػػي تضػػمنتيا اإلشػػكالية، كىػػي فػػي ذات الكقػػت عبػػارة عػػف ترجمػػ
كعميػػو جػػاءت النتػػائج . خػػبلؿ تفريػػغ البيانػػات، بغػػرض معرفػػة مػػدل تكافقيػػا مػػع الفرضػػية العامػػة كمؤشػػراتيا

 :العامة لمدراسة حسب محاكر االستمارة عمى النحك التالي
رم التػي تمتػاز بمسػتكل أفراد عينة الدراسة ىي الطبقة المثقفة فػي المجتمػع الجزائػ: نتائج المحكر األكؿ

عممػػي عػػالي كمكانػػة اجتماعيػػة كاقتصػػادية مرمكقػػة كتنحػػدر مػػف كسػػط حضػػرم ، تقػػيـ بالمدينػػة كتعػػيش فػػي 
أسػػرة ثنائيػػة ، كميػػا مميػػزات تأكػػد عمػػى أف ىػػذه الطبقػػة ىػػي نخبػػة المجتمػػع الػػذم يػػكؿ عمييػػا فػػي القضػػايا 

 .المصيرية ك الحساسة كالزكاج كاألسرة

بناء عمى ما جاء في عرض كتحميػؿ البيانػات الخاصػة بػالمحكر الثػاني فقػد تكصػمنا  :نتائج المحكر الثاني
 : إلى جممة مف النتائج ىي 

 :ػ مفيـك الزكاج  1

 .      ػ يسير مفيـك الزكاج نحك التغيير 

 .ػ يحافظ الزكاج عمى طابعو االزدكاجي بيف الشرع كالقانكف   

 .ػ القانكف ينظـ عممية الزكاج 

 .الزكاج في الجزائر عمى أكثر مف معيار ػ يقـك نظاـ

 .ػ أىداؼ الزكاج تختمؼ باختبلؼ الجنس

إف نظػػاـ الػػزكاج فػػي المجتمػػع الجزائػػرم رغػػـ محافظتػػو النسػػبية عمػػى طابعػػو االزدكاجػػي  ك : النتيجػػة األكلػػى
لمػزكاج نحػك قيامو عمى أكثر مف معيار ، إال أنو يسػير نحػكالتغير ك الخػركج تػدريجيا مػف المفيػـك الشػرعي 

كىػذا مػا يتضػح مػف خػبلؿ معامػؿ االرتبػاط .مفيكـ الشراكة كالعقد ، مما جعؿ أىدافو تختمؼ حسػب الجػنس
 C1=0 ,74/ C2= 0 ,83/  C3= 0,83:الذم يربط يبف كؿ مف الجنس كأىداؼ الزكاج عمى التحك التالي

C4= 0.80 كػػبل الجنسػػيف ليمػػا آراء  ممػػا يؤكػػد أف ىنػػاؾ ارتبػػاط قػػكم كايجػػابي بػػيف المتغيػػريف ، أم أنػػو
 .متقاربة حكؿ أىداؼ الزكاج
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نػكع المجػاؿ ، صػفات االختيػار ، : يقػـك مجػاؿ االختيػار عمػى عػدة معػايير ىػي :  ػ مجػاؿ االختيػار 2
 .عمؿ المرأة ، مكاف اإلقامة ك الحب كاالعجاب

الػػزكاج ال يخضػػع سػػجمنا اخػػتبلؼ بػػيف الجنسػػيف حػػكؿ نػػكع المجػػاؿ ، حيػػث الػػذككر أف : نػػكع المجػػاؿ/ أ 
نمػػا ىػػك قسػػمة كنصػػيب ، فػػي حػػيف تػػرل اإلنػػاث أف مجػػاؿ االختيػػار ىػػك زمػػبلء ( مكتػػكب) لمجػػاؿ معػػيف كا 

 (.نظرية التقارب المكاني)العمؿ بالدرجة األكلى بحكـ التقارب المكاني ك الفكرم 

 .ػ خركج الزكاج مف دائرة القرابة دكف استبعاد الزكاج الدراخمي بشركط 
كانػػت متباينػػة بػػيف الجنسػػيف نظػػرا لمطبيعػػة البيكلكجيػػة ليمػػا كأىػػداؼ كػػؿ منيمػػا مػػف  : تيػػارصػػفات االخ/ ب 

فػي مقدمػة االختيػار كصػفتيف أساسػيتيف ، ( الػديف ك األخػبلؽ ك التعمػيـ ) الزكاج ، حيػث جػاءت الصػفتيف 
 كىػػػذا مػػػا يؤكػػػده معامػػػؿ.فػػػي حػػػيف اعتبػػػرت الصػػػفات الباقيػػػة صػػػفات ثانكيػػػة تسػػػجيؿ تراجػػػع صػػػفة الجمػػػاؿ 

  C1  ،0.96=C2=0.99:االرتباط الذم كاف قكيا جدا في الصفتيف األكلى ك الثانية عمى النحك التالي

  ،C3 ،0.50=C4=0.41: أما معامؿ االرتباط بيف الصفات المتبقيػة فقػد كػاف ضػعيفا عمػى النحػك التػالي
0.22=C5. 

الرجؿ المتعمـ ال يفضؿ المرأة العاممة ، خاصة كأنػو يسػنطيع أف يمبػي ليػا كػؿ احتياجاتيػا ك  :ػ عمؿ المرأة
 .متطمباتيا

بات اليـك أكثر مف ضركرم في عممية االختيار لمزكاج خاصة لػدل نخبػة المجتمػع ، : ػ الحب ك االعجاب
 .نظرا لما يحققو مف تفاىـ كانسجاـ كمتبادؿ بيف الطرفيف

باختبلؼ الطبيعة البيكلكجية لمجنسػيف ، فػالعرؼ االجتمػاعي يقضػي بمغػادرة المػرأة  اختمؼ: ػ مكاف اإلقامة
لبيت كلييا عنػد الػزكاج لئلقامػة فػي بيػت الػزكج بغػض النظػر عػف قػرب المكػاف أك بعػده ، ممػا يخمػؽ لػدييا 

 . عجابنكع مف الشعكر باالغتراب في بادئ األمر خاصة إذا كاف ىذا الزكاج ليس مبني عمى الحبك اال

ىنػػاؾ جممػػة مػػف المعطيػػات ك األفكػػار باتػػت تػػتحكـ فػػي تحديػػد مجػػاؿ االختيػػار ، ننجػػو بػػو : التنيجػػة الثانيػػة
ضفاء الصبغة المادية خاصة مف جانب المرأة  .نحك الفردية ك االستقبللية كا 

تبػػيف أف الفحكصػػات الطبيػػة ضػػركرية قبػػؿ الػػزكاج ، خاصػػة إذا كػػاف ىنػػاؾ حػػب  :ػ الفحكصػػات الطبيػػة 3
عجاب بيف الطرفيف فإنو سكؼ يؤثر عمى قرار اتماـ الزكاج فػي حالػة أف كانػت نتػائج الفحكصػات سػمبية ك  ا 

فالفحكصػات الطبيػة تػؤثر عمػى عمميػة االختيػار لمػزكاج حاصػة إذا كانػت .، مع الػتحفظ عمػى نػكع المػرض 
 .سمبية كخطيرة ، نظرا لكعي الطبقة المثقفة بذلؾ
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كىػػذا إف دؿ عمػػى شػػيء . بشػػكؿ غيػػر مباشػػر فػػي عمميػػة االختيػػار لمػػزكاج ممػػا يعنػػي أف القػػانكف تػػدخؿ    
لػػى ضػػركرة تبػػي  فإنمػػا يػػدؿ عمػػى مػػدل كعػػي الطبقػػة المثقفػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ المشػػرع الجزائػػرم مػػف ناحيػػة ، كا 
نظرية بيكلكجية في تفسير عممية االختيار لمزكاج ، فمـ تعد النظريات السابقة كافية لذلؾ بعدما تأكد أىمية 

 .العامؿ البيكلكجي في عممية االختيار لمزكاج مف ناحية أخرل كدكر

 :ػ تكثيؽ الشركط في عقد رسمي 1

ػ  سجمنا بدايػة ظيػكر مبلمػح التغييػر بسػبب مػنح حريػة االختيػار لممػرأة فػي الػزكاج كبػركز األسػمكب الحػر  
جزائرية كىي التفرقة بيف في االختيار لدل فئة الذككر ، مما ساىـ في بداية زكاؿ أحد أىـ معايير األسرة ال

كلػيس االسػتقبللية ، ( المػرأة المتعممػة خاصػة)الجنسيف ، كما أف منح الحرية لممرأة أشعرىا بزيادة المسؤكلية
 .ينفي دكاعي تعديؿ قانكف األسرة المعمف عنيا سابقا

ؼ حػكؿ ػ لقد تكلد عف تكثيؽ الشركط في عقد رسمي بركز اتجاه ايجابي عند كبل الجنسيف مػع االخػتبل
 . أىمية ىذا التكثيؽ كمبرراتو 

كمساسػػا بقدسػػية .ػػػ رفػػض المػػرأة خاصػػة خػػركج الػػكلي مػػف دائػػرة القرابػػة ، كتعتبػػر ذلػػؾ اجحافػػا فػػي حقيػػا
الػػزكاج ك األسػػرة كتعػػدم عمػػى مبػػادئ الشػػريعة اإلسػػبلمية ، بػػؿ تػػرل فػػي كجػػكد الػػكلي فػػي عقػػد الػػزكاج ىػػك 

كىك قكم  C=0699مى ذلؾ معامؿ االرتباط المسجؿ كىك كالدليؿ ع.مبعث فخر كاعتزاز كليس قيد كسيطرة
جدا يؤكد رفض المرأة القاطع لخركج الكلي مف الدائرة القرابية ، كما عبر عف ذلؾ مف خبلؿ قياس االتجاه 

كىػػك نعبيػػر صػػريح عػػف مكقػػؼ الطبقػػة المثقفػػة مػػف مسػػألة الػػكلي فػػي عقػػد الػػزكاج ( 47ػػػ )الػػذم كػػاف سػػمبي 
 .بالنسبة لممرأة 

أف القانكف قد استحدث إجراءات جديدة تعمؿ عمى تغيير مفيـك الزكاج كتضػعو فػي إطػاره : ة الثالثةالنتيج
أك بعبػارة أخػرل عمػؿ القػانكف عمػى . القانكني ككذا أعاد رسـ معػالـ مجػاؿ االختيػار لمػزكاج لكػبل الجنسػيف 

 .عتياتغيير قكاعد المعبة بيف الرجؿ ك المرأة كجعميا أكثر تحديدا كتماشيا مع طبي
إف مفيكـ الزكاج في الجزائػر بػدأ يأخػذ طػابع الشػراكة ك العقػد حيػث ترتبػت عػف ( : 01)النتيجة العامة رقـ

ىذا المفيكـ معايير جديدة كصفات جديدة أممتيا طبيعة الحراؾ االجتماعي الذم يعيشػو المجتمػع الجزائػرم 
لقػد بػدت معػػالـ . ثػر منػو شػأنا اجتماعيػا اليػكـ ، حيػث أبػح الػزكاج شػأنا فرديػا بصػبغة قانكنيػة كبيكلكجيػة أك

نظػػاـ الػػزكاج فػػي المجتمػػع الجزائػػرم أكثػػر كضػػكحا خاصػػة مػػف ناحيػػة أسػػمكب االختيػػار لمػػزكاج ك الصػػفات 
أبػػرز مػػا يمكػػف مبلحظتػػو ىػػك التػػدخؿ الغيػػر مباشػػر لمقػػانكف فػػي عمميػػة االختيػػار . المفضػػمة عنػػد االختيػػار

تأكيػػد حريػػة المػػرأة فػػي . الحػػب كاالعجػػاب بػػيف الطػػرفيف لمػػزكاج عػػف طريػػؽ الفحكصػػات الطبيػػة رغػػـ كجػػكد 
عممية الزكاج بالنص القانكني التي أضفت عمػى الػزكاج نػكع مػف القدسػية حػيف تػرفض المػرأة كمعيػا الرجػؿ 

 .تقزيـ دكر الكلي في عقد الزكاج 
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الػػزكاج تػػـ تسػػجيؿ عػػدة نقػػاط تخػػص المسػػاكاة بػػيف الجنسػػيف فػػي سػػف األىميػػة عنػػد : نتػػائج المحػػكر الثالػػث
 :منيا

 :ػ السف المفض لمزكاج 1

لػذا كػاف معامػؿ االرتبػاط ضػعيؼ . سػنة  30ػ  25ػ السػف المضػؿ لمػزكاج لػدل المػرأة ىػك الفئػة العمريػة 
نمػا  C=0.30جدا حيث قدر بػ  ، مما يعني أنو ال تكجد عبلقة بيف الجنس كسػف الػزكاج بالنسػبة لممػرأة ، كا 

 . كـ في سف الزكاج ك ليس الجنسالظركؼ االجتماعية عمكما ىي التي تتح

سنة حسػب رأم الػذككر  30ػ  25ػ بالنسبة لمسف المفضؿ لمزكاج لدل الرجؿ تراكح ما بيف الفئة العمرية 
سنة جسػب رأم اإلنػاث كىػذا مػا يؤكػده معامػؿ االرتبػاط الػذم كػاف قكيػا كقػدر بػػ  35ػ  30ك الفئة العمرية  

0.62=C  

ة فػػػي الكثيػػػر مػػػف المجػػػاالت كتحقيػػػؽ نجاحػػػات بػػػاىرة ، إال أنيػػػا تظػػػؿ رغػػػـ تفػػػكؽ المػػػرأ: النتيجػػػة األكلػػػى
عنصرا قاصرا يحتاج دائما إلى حماية الرجػؿ العنصػر االيجػابي ، حتػى يحػافظ عمػى تفكقػو عمييػا كلػك مػف 

 .ناحية السف

 :ػ يؤثر المساكاة في سف الزكاج بيف الجنسيف في سف الزكاج األكؿ 2

ػػػ لػػـ نجػػد عبلقػػة بػػيف المسػػاكاة فػػي سػػف الػػزكاج بػػيف الجنسػػيف كسػػف الػػزكاج األكؿ ، حيػػث تبػػيف أف سػػف 
األىمية المنصكص عميو فػي قػانكف األسػرة المعػدؿ لػـ يمػؽ التأييػد ك القبػكؿ مػف طػرؼ نخبػة المجتمػع التػي 

فػي معادلػة صػػعبة بػػؿ تعتقػد أف مثػؿ ىػذا لمػزكاج قػد يػدخمنا .تػرد ىػذا إلػى سػف التمػدرس كلػيس سػف الػزكاج 
أم ىنػػاؾ رفػػض كاضػػح مػػف طػػرؼ ( 26ػػػ )حيػػث كػػاف االتجػػاه سػػمبيا كقػػد بػػػ .ىػػي زكاج سػػريع كطػػبلؽ أسػػرع

سنة كسف لمزكاج العتبارات عديػدة منيػا عػدـ النضػح الكػافي لتحمػؿ تبعػات الػزكاج ،  19أفراد العينة لسف 
 . الج...ر عمى نفسية كعقمية الفرد التغيرات المكرفكلكجية المصاحبة لممراىقة ك التي تأثر بشكؿ أك بآخ

ػ إف رفع سف الزكاج لدل المرأة لـ يكف يعبر عف نضجيا ، بؿ ىػك إجػراء اسػتحدثو المشػرع لمحػد مػف شػبح 
كما اعتبره أفراد العينة تشجيعا عمى الزكاج المبكر الذم لـ يعد يمقى التأييد ك التأكيد بعػدما تبػيف .العنكسة 

كىذا ما جعؿ نخبة المجتمع ترل فيو اجحافػا ك تعػدم عمػى حػؽ األفػراد .خطره عمى صحة المرأة خصكصا
 .في التعميـ
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أف المساكاة بيف الجنسيف فػي سػف الػزكاج لػـ يػؤثر عمػى سػـ الػزكاج األكؿ ، كمػا (: 02)النتيجة العامة رقـ
ف رفػع سػف أنو لـ يحقػؽ األغػرض التػي قػاـ عمػى أساسػيا المشػرع بيػذا التعػديؿ ، حيػث نفػت المػرأة أف يكػك 

سػػنة  35ػ  30كأنمػػا نكصػػمنا إلػػى أف المفصػػؿ لمػػزكاج عنػػد الرجػػؿ ىػػك . الػػزكاج لػػدييا دليػػؿ عمػػى نضػػجيا 
 .سنة ك تكفير فرص أكبر كتشجيع عمى التعميـ  30ػ  25كالسف المفضؿ لمزكاج لدل المرأة ىك 

ة مػف طػرؼ القػانكف ىنػاؾ جممػة مػف النقػاط المسػجمة حػكؿ حمايػة المؤسسػة الزكاجيػ: نتائج المحػكر الرابػع
 :كما استحدثو مف إجراءات لتحقيؽ ذلؾ منيا

ػ ابراـ عقد الزكاج مدنيا قبػؿ قػراءة الفاتحػة نػتج عنػو اخػتبلؼ فػي اآلراء بػيف الجنسػيف بسػب اخػتبلؼ  1
بػراـ عقػد الػزكاج  الطبيعة البيكلكجية ك التككينية بينيما ، حيث سجمنا معامؿ ارتبػاط ضػعيؼ بػيف الجػنس كا 

كعػف قيػاس االتجػاه حػكؿ فكائػد تقػديـ العقػد المػدني عمػػى .  C=0622قػراءة الفاتحػة الػذم قػدر بػػ مػدنيا قبػؿ 
قػػراءة الفاتحػػة كجػػدنا أف اتجػػاه الػػذككر ايجابيػػا مػػرد ذلػػؾ إلػػى أف ىػػذا االجػػراء سػػكؼ يحمػػي األسػػرة مػػف كػػؿ 

نشػػػػئة التبلعبػػػػات التػػػػي باتػػػػت تنخػػػػر فػػػػي جيسػػػػـ المجتمػػػػع بعػػػػد تسػػػػجيؿ غيػػػػاب الػػػػكازع الػػػػديني كضػػػػعؼ الت
فيػػذا االجػػراء سػػبلح ذك حػػديف .االجتماعيػة ، فػػي حػػيف تػػرل اإلنػػاث أف ذلػػؾ اسػػاءة كنجػاكز لقدسػػية الػػزكاج 

طرفو األكؿ حماية األسرة ك المػرأة مػف التبلعبػات كطرفػو الثػاني ىػك تشػجيع عمػى اسػتغبلؿ ثغػرات القػانكف 
 . كظيكر الطبلؽ قبؿ البناء

تػرفض كبشػدة نخبػة المجتمػع أف يعػكض مجمػس العقػد العقػد : دػ اقتراف الفاتحة بالخطبػة فػي مجمػس العقػ 2
المػػدني رغػػػـ سػػنده القػػػانكني ، فػػبل زكاج إال أمػػػاـ ضػػػابط الحالػػة المدنيػػػة كىػػك اإلجػػػراء الكحيػػد القػػػادر عمػػػى 

 .حماية نظاـ الزكاج 

 : ػ اإلجراءات القانكنية الجديدة ألجؿ حماية نظاـ الزكاج 3

 .ة لجماية حقكؽ الطرفيف ككرامة األسرتيف المتصاىرتيف ػ جاء تكضيح آثار العدكؿ عف الخطب

ػ جاء رأم أفراد العينة حكؿ نتائج تكثيؽ الشركط في عقد رسمي يحمؿ نكع مف النتاقض كالتكامؿ بييما 
، فمكػػي يحػػدث التكامػػؿ ال بػػد أف يكػػكف ىنػػاؾ اختبلفػػا يسػػتكجب البحػػث عػػف مػػكاطف التكامػػؿ التػػي تفرضػػيا 

كىػػك رد كاقعػػي مػػف أننػػا ال نتػػزكج دائمػػا ممػػا ( فركيػػد عػػف النرجسػػية ك االخػػتبلؼ نظريػػة)الطبيعػػة البشػػرية 
نمػػا قػػد نتػػزكج ممػػف يخنمفػػكف معنػػا مػػاداـ ىنػػاؾ مكامػػؿ التػػي تسػػيعى إليػػو الطبيعػػة البشػػرية  يتشػػابيكف معنػػا كا 

 . دائما

نمػا أصػبح ىنػ اؾ عكامػؿ أخػرل ػ لـ تعد القيـ االجتماعية المتعارؼ عمييػا كافيػة اليػكـ لبنػاء األسػرة  ، كا 
الفحكصات الطبية ، قراءة الفاتحة فػي مجمػس العقػد ك : جديدة  تبنى عمييا نص عمييا قانكف األسرة كىي 

ككػؿ ذلػؾ بغػرض حمايػة األسػرة . تكثيؽ الشركط في عقد رسمي كأخيرا تكضػيح آثػار العػدكؿ عػف الخطبػة 
 .كالمحافظة عمى استقرارىا كتكازنيا
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ساسػػية فػػي بنػػاء صػػرح المجتمػػع كسػػبلمتيا تعنػػي سػػبلمتو كسػػبلمة أفػػراده، فػػإف ػػػ إف األسػػرة ىػػي الخميػػة األ 
الحرص عمػى كرامػة األسػرتيف المتصػاىرتيف كانػت مػف ضػمف انشػغاالت المشػرع الجزائػرم الػذم حػاكؿ أف 
يحمييا كبذلؾ يحمي معيا الزكاج مف خبلؿ تكضيح كتبيػاف آثػار العػدكؿ عػف الخطبػة كالتػي جػاءت بنسػبة 

 .أف لمقانكف أبعادا أسرية كأخرل مجتمعية إضافة إلى بعده األساسي كىك الطرفيف مما يعني 38%

ػ لقد تبػيف أف الفحكصػات الطبيػة تحمػي نظػاـ الػزكاج مػف األمػراض المنتقػؿ عبػر الػزكاج كتكشػؼ عػف  
 .خطكرتيا بالنسبة لمفرد كاألسرة كالمجتمع كالجيؿ القادـ

طبيعة تركيب المجتمع مف خبلؿ العبلقة التبادلية بينػو كبػيف  ػ يتبيف أف قانكف األسرة الجزائرم يراعي  
ك ىػػذا راجػػع (. المجتمػػع قػػانكف األسػػرة الجزائػػرم :) القػػانكف كالعبلقػػة يمكػػف تجسػػيدىا عمػػى النحػػك اآلتػػي 

 .الزكاج فيي عبلقة متعدية بالضركرة+ الفرد + إلى طبيعة تركيبة المجتمع الجزائرم المشكمة مف األسرة 

إذا نقكؿ بأف تعديؿ قانكف األسرة جاء لصالح جميع العناصر المككنة لممجتمع دكف تفضيؿ عنصػر    
مف العناصر عف عنصر آخر،ك العبلقة ىي عبلقة دائرية تبدأ بالفرد الذم يحيا فػي أسػرة تشػكؿ مػع بػاقي 

ذا كػاف المجتمػع ىػك المحػيط الػذ. األسر األخرل المجتمع المككف أسػاس مػف األفػراد م يعػيش فيػو األفػراد كا 
 .كاألفراد ىـ األعضاء المككنيف لو ، فإف األسرة كالزكاج ىما النظاميف الذيف يربطاف  بينيما

مف خبلؿ ىذه النتائج ىناؾ أيضا نتػائج ثانكيػة أخػرل ظيػرت كتأكػدت أثنػاء اختبػار ىػذه المؤشػرات     
سػػا عمػػى الحػػب كاإلعجػػاب قبػػؿ الػػزكاج انتيػػاج األسػػمكب الحػػر فػػي االختيػػار لمػػزكاج ذلػػؾ المبنػػي أسا: منيػػا

أيضػا تسػجيؿ تراجػع . ألجؿ تحقيؽ التفاىـ كتبادؿ األفكار كالتكامؿ بيف الشخصػيتيف %73بنسبة قدرت بػ 
مف النتائج البارزة أيضا . %45سنكات بنسبة قدرت بػ  5فارؽ السف بيف الجنسيف عند الزكاج إلى أقؿ مف 

ر لمنظػاـ الػزكاج فػي الجزائػر، حيػث بػدت العبلقػة ترابطيػة تكامميػة ىي العبلقػة بػيف المسػتكل التعممػي كالنظػ
سكاء مف حيث الجنس أك مف ناحية األفكار عمى الرغـ مػف بعػض االختبلفػات التػي ظيػرت أثنػاء التحميػؿ 

كمعامؿ االرتبػاط بػيف الجػنس كمجػاؿ االختيػار كػاف قكيػا . لكف النتيجة كانت عبارة عف تكامؿ كليس تنافر
 .C = - 1ك  كى َؼكاسٍاكا

إف نتػػػائج الدراسػػػة تحكمػػػت فييػػػا كػػػبل مػػػف المتغيػػػرات المسػػػتقمة كالمسػػػتكل التعميمػػػي، الجػػػنس،                  
كػؿ ىػذه أضػفت عمػى . المؤىبلت العممية، مكاف اإلقامة كاالنحػدار الطبقػي إلػى جانػب االىتمامػات الفكريػة

ت التػػػي تمػػػت بػػػيف الجػػػداكؿ ذات الصػػػمة النتػػػائج نػػػكع مػػػف المكضػػػكعية كالمصػػػداقية كمػػػف خػػػبلؿ  المقارنػػػا
المباشرة ببعضػيا الػبعض تبػيف ثبػات كصػدؽ أداة االسػتمارة، ممػا أعطػى لمدراسػة مصػداقية كصػبغة عمميػة 

 .أكثر

 

 



356 

 

كبناء عميو يمكف القكؿ بأف الفرضية االعامة قد تحققت كميا ، مف خبلؿ أربعة محاكر أساسػية  حيػث      
القانكنية الجديدة كطريقة االختيار لمزكاج الػذم أصػبح يراعػى فييػا نتػائج كشفنا مف خبلليا دكر اإلجراءات 

الفحكصات الطبية مثبل كبالتالي فقد أثر قانكف األسرة الجزائػرم المعػدؿ عمػى طريقػة االختيػار لمػزكاج، ىػذا 
سػػف أيضػػا اخػػتبلؼ سػػف األىميػػة لمػػزكاج لػػدل الجنسػػيف مػػع ال.األثػػر الػػذم يأخػػذ الصػػفتيف السػػمبية كاإليجابيػػة

المفضؿ لمزكاج كالذم يعد بعيدا نسبيا، كما أننا لـ نثبت تسجيؿ الحرية لممرأة مف خبلؿ ما جاء بو القانكف 
نما أثبتنا أنو ليس ىناؾ  أم ترابط بيف دكاعي التعديؿ ك حرية المػرأة خاصػة لػدل المػرأة المتعممػة تعميمػا  كا 

 .عالي كذات مستكل ثقافي معيف

كما كاف ىنا اتفػاؽ بػيف أفػراد العينػة عمػى أف ىػذه اإلجػراءات إذا مػا طبقػت كمػا ىػك منصػكص عمييػا   
بالقػػانكف سػػكؼ تعمػػؿ عمػػى حمايػػة نظػػاـ الػػزكاج ك منحػػو قداسػػة كاحترامػػا أكثػػر،  كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ترتيػػب 

 .عكامؿ بناء األسرة الجديدة
عػديبلت قػانكف األسػرة كذلػؾ مػا بػدل كاضػحا أف نظاـ الزكاج في الجزائر قد تأثر بتصفكة القكؿ      

مػػف خػػبلؿ النتػػائج السػػابقة ، كمػػرد ذلػػؾ إلػػى أف المجتمػػع الجزائػػرم لػػيس بمعػػزؿ عػػف التغيػػرات ك التطػػكرات 
تغيػر مفيػـك الػزكاج مػف ربػاط مقػدس إلػى .الحاصمة في العالـ كافة ك التي تطاؿ جميع األنظمة ك األنساؽ

تػتحكـ فػي عمميػة االختيػار لمػزكاج كبنػاء األسػرة ، عمػؿ المشػرع  شراكة كعقػد ، أصػبح ىنػاؾ عكامػؿ أخػرل
 . عمى المحافظة عمى الطابع االجتماعي لقانكف األسرة كمكاكبتو مع التطكرات كالتغيرات

فػػي األخيػػر نقػػكؿ بػػأف األسػػرة الجزائريػػة تحتػػاج فعػػبل إلػػى قػػانكف يرسػػـ معالميػػا كيحػػدد آفاقيػػا فػػي ظػػؿ  
ذا ك انػػػت األسػػػرة ىػػػي الخميػػػة األساسػػػية فػػػي جسػػػـ البنػػػاء االجتمػػػاعي فػػػالزكاج ىػػػك التغيػػػرات المتسػػػارعة ، كا 

الغشاء الكاقي ليا مف االصابات ك اليزات ، بؿ أكثر مف ذلؾ فيك الجياز المناعي ك المضاد الحيكم مف 
كؿ االنتكسات ك الصدمات ، خاصػة بعػدما صػار ليػا قػانكف يحمػؿ عمػى عاتقػو مسػؤكلية المحافظػة عمييػا 

اءات الضػػػركرية لػػذلؾ ، فمػػـ يعػػػد يكتفػػي بنظػػاـ القػػػيـ كالعػػادات كالتقاليػػد التػػػي حكمػػت الػػػزكاج ك بكػػؿ اإلجػػر 
 .األسرة لسنكات طكيمة ،بؿ أصبح ىناؾ نظاـ قانكني يتكفؿ بذلؾ
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 :خاتمة
كاف مكضكع الدراسة ذك أىمية قصكل في حياة المجتمع الجزائرم مف خبلؿ تضامنو كتآزره         

كتماسكو ، كقد بذلنا نحف أيضا جيكدا مضنية إلعطاء ىذا المكضكع حقو ، نتمنى أف نككف قد أصبنا في 
ف كاف ال بد مف خاتمة فإننا نقكؿ بأف  البحث العم مي االجتماعي يبد كثير مف جكانب ىذا المكضكع ، كا 

 :"أ بسؤاؿ في ذىف الباحث كينتيي باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، كقد بدئنا دراستنا ىذه بسؤاؿ رئيسي ىك
" ؟2005إلى أم مدل تأثر نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم بالتعديالت التي مست قانكف األسرة 

مف خبلؿ اإلجراءات المنيجية المتبعة  كالتي تفرعت عنو جممة مف التساؤالت التي أجابت عنيا الدراسة
لذلؾ ، فبعد جمع البيانات كتفريغيا كتحميميا كتفسيرىا تكصمنا إلى عدة نتائج ىامة بالنسبة لعممية الزكاج 

 . 
مف النتائج التي تكصمنا إلييا ىي أف نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم يسير نحك التغير   

كذلؾ مف خبلؿ عدة إجراءات جاء بيا المشرع الجزائرم ك قد كاف ليا متأثرا بتعديبلت قانكف األسرة ، 
األثر الكاضح عمى معالـ كأبعاد نظاـ الزكاج ، حيث كاف ىذا التأثير ايجابيا ، ك أف أىداؼ الزكاج لـ يعد 

نما تحددىا عدة  أطراؼ أطمؽ عمييا اسـ  ( .فمسفة المجتمع)يحددىا طرؼ كاحد كا 
  
لمعدؿ يتدخؿ في عممية االختيار لمزكاج مف خبلؿ إجراء الفحكصات أصبح  قانكف األسرة ا 

الطبية التي يتكقؼ عمى نتائجيا إتماـ الزكاج أك إلغائو ، كما أف تكثيؽ الشركط في عقد رسمي ىي 
نما أصبح أيضا . األخرل قد تككف سببا في إنياء الزكاج  بمعنى أف االختيار لمزكاج  لـ يعد شأنا فرديا كا 

 . كبعبارة أخرل أصبح الزكاج أمرا بيكلكجيا .كنيا كطبياشأنا قان
  
مف قانكف األسرة المعدؿ التي قدميا  11مف النتائج الممفت لمنظر أف دكاعي تعديؿ المادة 

المشرع ، لـ تمؽ التأييد مف قبؿ الفئة المتعممة مف كبل الجنسيف ، ألف إنياء سيطرة الرجؿ التي برر بيا 
تتعارض مع الطبيعة البشرية ، بمعنى أف ما اعتبره المشرع سيطرة اعتبره أفراد العينة المشرع ىذا التعديؿ 
 ( .نظرية التجانس كنظرية فركيد)تكامؿ طبيعي بينيما 

   
 

مما سبؽ يتبيف أف اإلجراءات الجديدة التي أقرىا المشرع الجزائرم قد عممت عمى حماية نظاـ          
ف طريؽ الزكاج خاصة كمف الغش كالكذب كالتبلعب ك ذلؾ مف خبلؿ الزكاج مف األمراض المنتقمة ع
كىذا . كأيضا إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ قراءة الفاتحة أك في مجمس العقد  تكثيؽ الشركط في عقد رسمي

 ما نجده كاضحا أيضا مف خبلؿ نظريات االختيار لمزكاج 
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د نظرية الحاجات الشخصية ، كنظرية فمف أكثر النظريات التي تطابقت مع ىذه التعديبلت نج
التجانس كنظرية فركيد ، أما باقي النظريات فمـ نجد ليا التأثير المتكقع منيا بسب التغيرات الحاصمة في 
المجتمع الجزائرم التي مست كافة أنساقو كنظمو ، بما في ذلؾ منظكمتو الفكرية ، التي تأثرت بتعديبلت 

 .ـ الزكاج مف رباط مقدس إلى مفيـك الشراكة كالعقد قانكف األسرة مف خبلؿ تغير مفيك 
 

في األخير نقكؿ بأف نظرة األفراد إلى نظاـ الزكاج قد تغيرت متأثرة بتعديبلت قانكف األسرة المتأثر 
ىك بدكره بكؿ ما يحدث داخؿ المجتمع كخارجو ، حيث بدا ذلؾ كاضحا حيف اعتبر أفراد العينة أف مرحمة 

كىنا . األكلى في مشركع الزكاج مؤكديف عمى ضركرة اإلعجاب كالحب قبؿ الزكاج التعارؼ ىي المقدمة 
 .باإلضافة إلى ما سبؽ مف نتائج كآراء " سمنر"نجد التداخؿ مع نظرية 

 
زبدة القكؿ أننا تمكنا مف رصد أىـ مبلمح التغيير كالتأثير التي مست نظاـ الزكاج في المجتمع 

، حيث صار الزكاج عقدا أكثر منو رباطا مقدسا ، إجراء  2005ة سنة الجزائرم بعد تعديؿ قانكف األسر 
الفحكصات الطبية إلزامية لمقبميف عمى الزكاج ، أصبح بإمكاف المرأة كالرجؿ تكثيؽ الشركط التي يرينيا 

 .  ضركرية لسبلمة نظاـ الزكاج 
 

لزكاج ىي المساكاة في مف المكضكعات التي لـ تمؽ التأييد أيضا ، حيث أنيا لـ تؤثر عمى نظاـ ا
سف األىمية لمزكاج بيف الجنسيف ، حيث اعتبر ذلؾ سنا لمدراسة كليس لمزكاج ، ككف ىذا األخير يحتاج 
دراؾ بمدل جسامة مسؤكلية الزكاج، كمرد ذلؾ إلى األكضاع االجتماعية كالظركؼ  إلى كعي كا 

 .  االقتصادية لممجتمع
 

مة  الكاعية بدكرىا كمكانتيا داخؿ أسرتيا كمجتمعيا ترفض كما كجدنا بأف المرأة الجزائرية المتعم
أف يككف تكسيع دائرة اختيار كلييا مف خارج الدائرة القرابية ، حيث اعتبرت ذلؾ إىانة لكرامتيا كلكلييا ، 

 .كتخمصيا مف سيطرة الرجؿ تككف بما تقدمو مف احتراـ لنفسيا كما تفرضو عمى غيرىا بعمميا
الزكاج كغيره مف األنظمة االجتماعية يتأثر بما يحدث مف تغييرات كتحكالت صفكة القكؿ أف نظاـ 

سكاء كانت داخمية أك خارجية ، فيك بمثابة صماـ األماف كالجياز المناعي في جسـ األسرة كالبناء 
لذا كجب تطكيره بما يتماشى كفمسفة المجتمع ، كالمحافظة عميو مف خبلؿ سف قكانيف كاضحة .االجتماعي
 . دا لكؿ التبلعبات ك المبلبسات التي قد تسيء إليوتضع ح
 

 .فرد صالح يعني زكاج سميـ كأسرة سميمة يعني مجتمع صالح
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  :االقػػػػػػػػتراحات ك التػػػػكصػػػػيات

بناء عمى ما جاء مف نتائج في ىذه الدراسة المتعمقة نظاـ الزكاج في المجتمع الجزائرم في            
، كبعد اإلطبلع  2005ظؿ المتغيرات الجديدة ، كنخص بذلؾ قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ ك المتمـ 

المجتمع  ، مع العمـ أف عينة الدراسة تمثؿ صفكة عمى مكاد ىذا القانكف سكاء  نظريا أك ميدانيا 
الجزائرم ، فإننا رأينا بأنو ال تكتمؿ ىذه الدراسة بمجرد الكصكؿ إلى النتائج المجيبة عمى التساؤالت  
نما ما تكصمنا مف نتائج ما الحظناه مف ردكد أفعاؿ رأينا  بأنو مف كاجبنا كباحثيف في مجاؿ  كالفرضية ، كا 

ح بعض التكصيات التي نعتقد بأنيا ضركرية عمـ االجتماع كخاصة في مجاؿ األسرة أنو البد مف اقترا
 .بالنسبة لقانكف األسرة الجزائرم المعدؿ ك المتمـ

كبداية ننكه بالمجيكدات الجبارة التي يقكـ بيا المشرع الجزائرم في مجاؿ األسرة كالرامية أساسا            
إلى المحافظة عمى سبلمة الفرد كحفظ كرامتو اإلنسانية كحماية األسرة ك المجتمع مف خبللو ، إذ ال يتـ 

و مف تعديبلت تماشيا مع ما يطرأ في ذلؾ إال في إطار ما يسنو المشرع الجزائرم مف مكاد كما يقكـ ب
المجتمع مف تغيرات كتطكرات ، خاصة إذا عممنا بأف قانكف األسرة في الجزائر ىك بمثابة القمب النابض 
لؤلسرة الجزائرية ، كيظير ذلؾ مف خبلؿ ما قاـ بو المشرع الجزائرم حيف طرح مشركع تعديؿ ىذا القانكف 

االختصاص مع مراعاة أكضاع كظركؼ األفراد داخؿ المجتمع إلى تشكيؿ لجنة مختصة مككف مف أىؿ 
 . الجزائرم 

مف االقتراحات التي نرل أىميتيا بالنسبة لقانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ، كىي ذاتيا           
، قناعات صفكة المجتمع الجزائرم أم أساتذة الجامعة الذيف كانكا لنا عكننا ميما في إخراج ىذا العمؿ 

 :كبناء عمى آرائيـ كقناعتيـ تـ التكصؿ إلى جممة مف االقتراحات كالتكصيات التالية

سنة  11ػ بالنسبة لمكضكع السف الذم قاـ المشرع بتخفيضو بالنسبة لمرجؿ كرفعو بالنسبة لممرأة كىك  1
ف كاف األمر يبدك طبيعيا خاصة مف الناحية الشرعية التي لـ تحدد  سف الزكاج كاممة عند الزكاج ، كا 

 كذات األمر بالنسبة ألغمب القكانيف الكضعية ، ألنو في السنكات األخيرة ارتفعت أصكات عربية تندد 

 
إلى جانب ىذه . كترفض زكاج القاصرات نظرا لؤلخطار الجسمية كالنفسية المترتبة عف الزكاج المبكر 

سف مبكرة ، فإف األخطار االجتماعية  األخطار الجسمية كالنفسية التي تعاني منيا المرأة عند الزكاج في
ال تخفى عمى أحد كمعدؿ الطبلؽ الذم يشيد ارتفاعا مخيفا كؿ سنة خاصة بالنسبة لمذيف يتزكجكف في 

سنة ىك سف التمدرس في الجزائر كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو  11سف مبكرة عمكما ، باإلضافة إلى أف سف 
أـ نشجع عمى ترؾ مقاعد الدراسة ( العمـ ال يقبؿ لو منافسا)ىنا ىؿ نشجع عمى التعميـ كمكاصمة الدراسة

بالزكاج ؟ مع األخذ بعيف االعتبار مستكل المسؤكلية التي أصبح يتمتع بيا الشباب الجزائرم اليكـ 
كاالعتماد عمى األىؿ بشكؿ يكاد يككف مطمؽ في ظؿ غياب األسرة المركبة التي كانت تتحمؿ كافة 

أيضا تيرب الشباب اليكـ مف تحمؿ مسؤكلية التعميـ الذم يعد شأنا .الزكاج  إجراءات الزكاج ك ما بعد
فرديا بالدرجة األكلى فكيؼ سكؼ يتمكف مف تحمؿ أعباء الحياة الزكجية في ضكء المغريات المادية 
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سنة ، أيف يكتمؿ النضج  25المكجكدة في المجتمع ؟ لذا نقترح أف يككف سف الزكاج بعد سف      
مع . لنفسي كاالجتماعي لكبل الجنسيف كيككناف بذلؾ مييئيف لدخكؿ عالـ الزكاج كالمسؤكليةالجسمي ك ا

العمـ أف نظاـ الزكاج ال يممؾ سننا محددا ك إنما يرجع تحديد السف الزكاج في أم مجتمع إلى ظركفو 
 .االجتماعية كاالقتصادية 

، 1194داف بعدما كانت نائمة في قانكف ػ الفحكصات الطبية التي أعادىا المشرع الجزائرم إلى المي 2
حيث أصبح اليكـ المقبميف عمى الزكاج يقدمكف ممفا طبيا أثناء إبراـ عقد الزكاج كيقكـ ضابط الحالة 

عبلـ الطرفيف  بنتائج ىذه الفحكصات كليما الحرية الكاممة في ( الزكج كالزكجة)المدنية بالتأشير عميو كا 
ككما جاء في قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ ك المتمـ . شير عمى ذلؾ إتماـ الزكاج أك إلغائو مع التأ

التي اكتؼ فييا المشرع فقط بذكر ( 221ػ  210أنظر الفصؿ الثالث ، ص ػ ص )مكرر  00المادة  2005
 .مدة الفحص كىي ثبلثة أشير دكف ذكر لطبيعة الفحكصات البلزمة ك ال الجية المخكلة بذلؾ 

يتـ تعييف طبيب مف طرؼ المحكمة  يساعد ضابط الحالة المدنية   في ميمتو  كىي لذا نقترح أف        
تحدد طبيعة الفحكصات الضركرية إلبراـ عقد الزكاج ككذلؾ التأشير عمى نتائج تمؾ الفحكصات ، كفي 
حالة ظيكر مرض معيف يقكـ الطبيب بإعبلـ الطرؼ المعني في الكقت المناسب ، أك تقديـ بعض 

طبية البلزمة لممقميف عمى الزكاج ، كبيذا نككف قد حمينا الزكجيف كاألجياؿ القادمة مف أم النصائح ال
 .مرض قد ييدد حيتيـ 

ػ إف ظيكر حالة الطبلؽ قبؿ البناء ، حيث سجمنا كجكد حالة أثناء إجراء الدراسة كمؤشر عمى بداية  3
يؿ الخاص بإبراـ العقد المدني قبؿ قراءة بركز ىذه الظاىرة في المجتمع ، كيعكد السبب في ذلؾ إلى التعد

الفاتحة بغرض حماية الطرفيف مف التبلعبات ، إال أف ىذا األمر لـ يحـ المرأة خصكصا كأنيا تصبح 
مطمقة قبؿ البناء في مجتمع ال يزاؿ يتمسؾ بعاداتو كتقاليده في شؤكف الزكاج خاصة ، باإلضافة إلى 

متمثؿ في قراءة الفاتحة في المنزؿ بحضكر إماـ كىك سمكؾ غير التحايؿ الذم تقكـ بو بعض األسر ك ال
كلتفادم ذلؾ نقترح عمى المشرع الجزائرم أف يحدث منصب المأذكف المعمكؿ بو في أغمب . مقبكؿ قانكنا 

الدكؿ العربية اإلسبلمية ، كىك الشخصية المؤىمة  شرعا كقانكنا إلبراـ عقد الزكاج ، يتـ إحضاره إلى 
 . ـ بتكثيؽ العقد كتسميمو لمحالة المدنية في أجؿ أقصاه ثبلثة أياـالمنزؿ كيقك 

نرجك أف تجد ىذه االقتراحات الصدل المطمكب مف الييئات المعنية ك أف تمقى القبكؿ لمناقشتيا        
ثرائيا مف قبؿ عمماء الديف ك رجاؿ القانكف كعمماء االجتماع كعمماء النفس كاألطباء كممثمي المجتمع  كا 

مدني ككؿ مف ييمو ألمر األسرة ك الزكاج في المجتمع الجزائرم ، ألنو إذا أصيبت الخمية بأم خمؿ ال
المؤمنكف كالبنياف (:"صمعيـ)فسكؼ ينعكس ذلؾ عمى باقي أعضاء الجسـ يقكؿ الرسكؿ الكريـ 
كليس ىناؾ أكثر أىمية ." المرصكص إذا اشتكى منو عضك تداع لو كامؿ الجسد بالسير ك الحمى

خطكرة مف األسرة كنظاـ الزكاج الذم يتطمب منا جميعا السير عمى حميتيما مف كؿ ما يشكبيما مف ك 
 .ظكاىر كحاالت 



362 

 

كعميو نكصي أنفسنا ككؿ القائميف عمى شؤكف األسرة في المجتمع الجزائرم بداية بمنبر العمـ         
ؤكلية ، كما  نكصي بضركرة اإلطبلع الجامعة التي تزكد المجتمع باألعضاء المؤىميف لتحمؿ أعباء المس

عمى قانكف األسرة الجزائرم مف قبؿ األساتذة كالطمبة ، ك نرجك مف الجامعة المكقرة كعمى رأسيا كزارة 
التعميـ العالي أف تسعى لكضع آليات عممية لتعميـ كتككيف كتثقيؼ األجياؿ القادمة بأىمية المؤسسة 

نشاء مراكز التدريب ك التككيف الزكاجية في حياة األفراد كالمجتمعات  مف خبلؿ ممقيات كندكات كا 
 .متخصصة في شؤكف األسرة ك الزكاج كما ىك حاؿ في  المجتمعات المتقدمة 

نكصي أيضا أئمة المساجد أف يعيد االعتبار لمكضع الزكاج مف خبلؿ التكعية العممية 
يد النشء ك االبتعاد عف لغة األكراؽ ك كاالستشياد بالسيرة النبكية العطرة كما تحممو مف دركس كعبر تف

نما تقريب السيرة النبكية مف عقؿ كقمب األفراد ، كتبياف األخطار النفسية كاالجتماعية الناجمة  التكرار ، كا 
عف االبتعاد عف طريؽ الزكاج مف خبلؿ الدراسات كاألرقاـ كالحقائؽ العممية ، ألف اإلسبلـ ديف حضارة 

 .  مكاف كيشجع عمى العمـ كيرقى بالمتعمـ كالمعمـ كتقدـ كصالح لكؿ  زماف ك 

عادة النظر في المفيـك  عمى اآلباء كاألميات االبتعاد عف العادات كالتقاليد التي تسيء لمزكاج كا 
العممي كالكاقعي كالحقيقي لمزكاج ك األسرة ، كذلؾ مف خبلؿ التنشئة االجتماعية التي يقكمكف بيا طيمة 

ؿ الزكاج كحتى بعده ، حيث يمكف ليـ أف يككنكا بمثابة مستشاريف ليـ يقدمكف ليـ تكاجد األبناء معيـ قب
 .  النصح كاإلرشاد بناء عمى خبراتيـ الطكيمة 

إف مكضكع األسرة كالزكاج مف المكضكعات التي ال تزاؿ تمقى التأييد ك التكجيو نظرا                
فبالرغـ مف محاكالت تحرير األسرة كالزكاج التي تنادم بيا ألىميتيما في حياة الفرد كاألسرة ك المجتمع ، 

المنظمات ك الجمعيات في العالـ ، إال أف ىناؾ دراسات عممية تحذر مف خطر الشيكعية الجنسية كمف 
اإليدز أك فقداف )خطر انتقاؿ األمراض عف طريؽ العبلقات الغير شرعية كفي مقدمتيا مرض العصر 

 . طع فيو الطب أشكاطا كبيرة ، إال  أنو ال يزاؿ يشكؿ خطرا عمى حياة األفرادالذم ق( المناعة المكتسبة
باألسرة التي تتككف عف طريؽ الزكاج يتقدـ المجتمع كيزدىر كينمك كيستمر ، كينعـ أفراده  

باألمف النفسي كاالجتماعي ، فإذا كاف العقؿ السميـ في الجسـ السميـ ، فإف األسرة السميمة في الزكاج 
 .ميـ كالمجتمع السميـ في األسرة السميمةالس
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 جامعة منتوري قسنطينة

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية  
 قـــسم علم اإلجتماع و الديموغرافيا

 
 

 عنوان البحث                                            
 

 نظام الزواج في المجتمع الجزائري في ظل المتغيرات الجديدة
 (2005متغير قـانون األسرة المعدل م المتمم  )                       

 
 دراسة ميدانية على أساتذة جامعة منتوريـ  قسنطينة

 
 دكتوراه علوم في علم إجتماع التنميةرسالة مقدمة لنيل شيادة  

 
 

                  إعداد الطالبة                                                           إشراف األستاذ

 سعد بشاينية/ راضية لبرش                                                                              الدكتور
 
 
 

  
 

 
 

 ." البيانات الكاردة في اإلستمارة سرية،كال تستخدـ إال لألغراض العممية لمبحث:"مالحظة ىامة
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 : البيانػػات الشخػػصيػػة لممبػػػحكث :المحكر األكؿ 
 6أياو اإلخاتح انًُاسثح)+( ضغ انؼاليح

 : الػػرقػػـ
 

 ذكػر                         أنػثى : الػجنػس( 1س 
 

 :السػػػف(  2س 
 

 أعزب            خاطب            متزكج        :  الحالػة العػائػميػة( 3س 
 أرمؿ   مطمؽ         

 
 ............................................................. حاالت أخرل تذكر

 :مدة الزكاج( 4س 
 أستاذ التعميـ العالي            أستاذ محاضر      : الرتبة العػممية( 5س 

 أستاذ مساعد مكمؼ بالدركس         أستاذ مساعد                                
 أستاذ معيد           أستاذ متربص                           

  (:الشيادات)المػؤىالت العممية( 6س 
 :مكػاف اإلقامػة( 7س 
 ريػؼ                  مدينة: المكطف األصػمي( 8س 
  

سياسية           ثقافية                عممية         إىتمامات أخرل : االىتمامات الفكرية( 9س 
 ...................................................................................تذكر

 
حاالت أحرل (           صغيرة)ثنائػية(               كبيرة)ػركػبةم:  شػكؿ الػعائػمة( 10س 
 ............                   تذكر

 
 :  عدد أفراد األسرة( 11س 
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  قانكف األسرة المعدؿ يضيؽ عممية الزكاج: المػحكر الثاني 

I /مفيـك الزكاج يحدد عممية اإلختيار لمزكاج: 
 مفيـك الزكاج؟حسب رأيؾ ما ىك ( 12س

 .................         عقدا             رباطا مقدسا        شراكة                            أخرل تذكر
 ىؿ تفضؿ أف يككف الزكاج؟ 13س

عرفيا          قانكنيا         قانكنيا كشرعيا       
 ...............................................لماذا؟
 حسب رأيؾ ىؿ القانكف ىك الذم ينظـ عممة الزكاج في الجزائر؟ ( 14س

 نػػعـ                                              ال                             
 ..................................................................يسأؿ لماذا؟" ببل" ػ في حالة اإلجابة

 : ىؿ نظاـ الزكاج في الجزائر يقكـ عمى(15س
 ػ معايير أخبلقية   
 ػ معايير إجتماعية  
 ػ معايير دينية 
 ػ معايير إقتصادية 
 رتب حسب األفضمية أىداؼ الزكاج؟(16س

نجاب األكالد  ػ بناء أسرة كا 
 ػ تحقيؽ السعادة المشتركة

 ػ نصؼ الديف
 ػ تغيير نمط الحياة

II /يؤثر عمى عممية اإلختيار لمزكاج مجاؿ اإلختيار: 
 : ىؿ تفضؿ الزكاج مف( 17س

 ػ األقارب             الجيراف           زمبلء الدراسة           زمبلء العمؿ     
 ..............أخرل تذكر

 رتب حسب رأيؾ الصفات المفضمة عند اإلختيار لمزكاج؟( 18س
 ػ الماؿ كالعمؿ 
 ػ الحسب كالنسب

 الجماؿ ػ
 ػ الديف كاألخبلؽ

 ػ التعميـ 
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 :ىؿ تفضؿ الزكاج مف إمرأة ( 19س
 ......................عػامػمة               ماكػثة بالػبيت                ال ييـ               لماذا؟

 ىؿ الحب كاإلعجاب ضركرياف قبؿ الزكاج؟( 20س 
 نػعـ                             ال

 ىؿ مكاف إقامة الشخص ميـ عند اإلختيار لمزكاج؟( 21س
 نػعـ                              ال

III /الفحكصات الطبية تضيؽ في عممية اإلختيار لمزكاج: 
 ما رأيؾ في الفحكصات الطبية المطمكبة عند إبراـ عقد الزكاج؟ ( 22س

 الزكاج ضركرية            غير ميمة                تعرقؿ 
 إذا جاءت نتائج الفحكصات الطبية سمبية ماذا تفعؿ؟( 23س
تكمؿ الزكاج          تتميؿ كتعيد التفكير             تمغي الزكاج             أمكر أخرل  

 .................................................................................................تذكر
IV/يؤدم تكثيؽ الشركط في عقد رسمي إلى تضييؽ عممية اإلختيار لمزكاج. 
 :ىؿ منح حرية اإلختيار لمطرفيف عند الزكاج يساعد عمى(24س

 اإلستقبللية                       تكامؿ الشخصية بيف الطرفيف                  
 منح الحرية لممرأة               زيادة المسؤكلية        

 ما رأيؾ في تسجيؿ الشركط في عقد رسمي عند عقد الزكاج؟( 25س
 مكافؽ               ال أدرم               غير مكافؽ 

 .........................................يسأؿ لماذا؟" غير مكافؽ"ػ في حالة اإلجابة ب
 
 :ىؿ تكثيؽ الشركط في عقد رسمي يحقؽ( 26س

 مستقبؿ                                 ػ كضع حدكد لكبل الطرفيف  ػ إستقرار األسرة
 ػ التكافؽ في الحقكؽ كالكاجبات بيف الطرفيف              ػ التكامؿ في الزكاج

V  /يؤثر تحديد الكلي بالنسبة لممرأة الراشدة في تكسيع دائرة اإلختيار الزكاجي. 
 اشدة مف خارج الدائرة القرابية؟ما ىك رأيؾ في جعؿ كلي المرأة الر ( 27س

 مكافؽ              ال أدرم               غير مكافؽ
 :ىؿ تكسيع دائرة إختيار الكلي المرأة الراشدة يعني أنيا( 28س

 أصبحت متحررة           أصبحت عنصر إيجابي            تراجع سيطرة الرجؿ عمى المرأة
 ...................................................................................أخرل تذكر
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 .قانكف األسرة المعدؿ يحقؽ المساكاة بيف الجنسيف: المػحكر الثالث 
VI /تؤثر المساكاة في سف الزكاج بيف الجنسيف في سف الزكاج األكؿ. 
 ما ىك السف المفضؿ لمزكاج بالنسبة لممرأة؟( 29س 
 سنة          30سنة ػ  25سنة                25سنة ػ  20
 ...................................................سنة         حاالت أخرل تذكر  35سنة ػ  30 
 ما ىك السف المفضؿ لمزكاج بالنسبة لمرجؿ ؟(  30س
 سنة       30سنة ػ  25سنة           25سنة ػ  20 
 سنة فما فكؽ  35سنة         35ػ سنة  30 

 .....................................................................حاالت أخرل  تذكر
 ما ىك فارؽ السف المفضؿ بيف الجنسيف عند الزكاج؟( 31س 

 سنكات                   نفس السف           5أقؿ مف 
 ال ييـ     سنكات              5أكثر مف  

 حسب رأيؾ ىؿ مف الضركرم أف يككف سف الرجؿ أعمى مف سف المرأة عند الزكاج؟( 32س 
 نػعـ                             ال 
 ىؿ مف الضركرم تساكم سف األىمية عند الزكاج في القانكف؟( 33س
 نػعـ                            ال    
 

VII/ الزكاج بيف الجنسيف عمى حرية المرأةتؤثر المساكاة في سف. 
 :ىؿ المساكاة في السف عند الزكاج بيف الجنسيف تساىـ في( 34س 
 المساكاة في الحقكؽ                             المساكاة في الكاجبات        
 المشاركة في تحمؿ المسؤكلية                   إلغاء التفرقة بيف الجنسيف           
 ......................................................أخرل تذكر   
 ما رأيؾ في تخفيض سف الزكاج بالنسبة لمرجؿ؟( 35س 

 مكافؽ              غير ال أدرم        غير مكافؽ
 ىؿ رفع سف الزكاج عند المرأة يعني أنيا أصبحت ناضجة؟( 36س 
 ال                 نػعـ                          
 

 :سنة عند الجنسيف كسف لمزكاج يؤدم إلى 19ىؿ تحديد سف ( 37س 
 ػ إنخفاض معدؿ سف الزكاج األكؿ                        ػ تشجيع عمى الزكاج المبكر 

 إحتراـ الحياة الزكجية ػ إنتشار الكعي بمسؤكلية األسرة كالزكاج                 ػ
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 . قانكف األسرة المعدؿ جاء لحماية المؤسسة الزكاجية:المػحكر الرابع 
VIII /إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ الفاتحة يحمي المؤسسة الزكاجية. 
 :رتب حسب األىمية مقدمات الزكاج( 38س 
 الخطبة                                       الفاتحة           
 الخطبة كالفاتحة                              التعارؼ               
 ..............أخرل تذكر 
 ما رأيؾ في إبراـ عقد الزكاج مدنيا قبؿ الفاتحة؟( 39س

 مػكافؽ                      ال أدرم                  غير مػكافؽ
 :يساعد عمى ىؿ إبراـ العقد مدنيا قبؿ قراءة الفاتحة( 40س 
 تقديس الزكاج                                 تحصيف كحماية المرأة        
 حماية األسرة كالمجتمع                        ظيكر حاالت مف الطبلؽ قبؿ البناء 
 

IX /إقتراف الفاتحة بالخطبة في مجمس العقد يحمي المؤسسة الزكاجية مف التالعب. 
أف ( المجمس الذم تعقد فيـ الخطبة مع الفاتحة بحضكر الطالب) اف مجمس العقدىؿ بإمك( 41س 

 يعكض العقد المدني؟
 نػػعـ                         ال

 : ىؿ قراءة الفاتحة ك الخطبة في مجمس العقد تعمؿ عمى( 42س 
 ػ إنتشار الزكاج العرفي                   ػ حماية الزكاج  مف التبلعب 

 زيادة تعدد الزكجات                    ػ الترغيب في الزكاج ػ
X  /تكضيح آثار العدكؿ عف الخطبة يحمي نظاـ الزكاج. 
 :ىؿ تكضيح نتائج العدكؿ عف الخطبة يراعي(43س 
 ػ  حقكؽ المرأة                                          ػ حقكؽ الرجؿ         
 تصاىرتيف                          ػ قدسية الزكاجػ كرامة األسرتيف الم 
 :رتب حسب األىمية عكامؿ بناء األسرة( 44س
 ػ الفحكصات الطبية                           ػ تكثيؽ الشركط في عقد رسمي         
 ػ تكضيح آثار العدكؿ عف الخطبة             ػ قراءة الفاتحة كالخطبة في مجمس العقد  
 :ىؿ الفحكصات الطبية تحمي المؤسسة الزكاجية مف( 45 س

 األمراض الكراثية                   التشكىات الجينية                     مرض اإليدز
 :حسب رأيؾ ىؿ تعديؿ قانكف األسرة جاء لصالح ( 46س

 الفرد                                األسرة                    
 المجتمع                              الزكاج       
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 كيؼ ىك نظاـ الزكاج اليـك بعد تعديؿ قانكف األسرة في المجتمع الجزائرم؟( 47س

 ػ رباطا مقدسا                                ػ  ميثاؽ غميظ                  
 ضركرة إجتماعية ػ  شأنا فرديا                                 ػ      

 ................................................................................رؤية أخرل أذكرىا
 حسب رأيؾ كيؼ يؤثر قانكف األسرة المعدؿ عمى عممية الزكاج؟( 48س 

 إيجابا                     سمبا
 
 البقاء كاإلستمرار؟ في رأيؾ مف يحدد أىداؼ الزكاج التي تضمف لو( 49س

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 :قػػػػػػػػائمة الجػداكؿ

رقـ 
 الجدكؿ

 رقـ الصفحة عنكاف الجدكؿ                             

 105 سنة( 32)تطكر عدد العائبلت في الجزائر خبلؿ  1

 105 التصنيفات الجديدة لسكاف الجزائر 2

 121 حجـ األسرة الجزائرية بيف الريؼ ك الحضر 3

 171 تصنيؼ سكاف الجزائر حسب الحالة العائمية 4

 171 ثبلثة سنكات متتاليةعدد المتزكجيف خبلؿ  5

 172 نسبة عدد المتزكجيف خبلؿ أربعة سنكات متتالية 6

 172 2004ػ 1981سنة مف ( 23)عدد المتزكجيف خبلؿ  7

 173 معدؿ الزكاج لدل اإلناث في الجزائر 8

 173 معدؿ الزكاج لدل الذككر في الجزائر 9

 173 الحاالت االجتماعية لممرأة الجزائرية 10

 294 تكزيع المجمعات الجامعية حسب المساحة لجامعة منتكرم 11

 309 تكزيع أفراد العينة حسب البيانات الشخصية 12

 314 تكزيع أفراد العينة حسب مفيـك الزكاج 13

 315 تكزيع أفراد العينة حسب طبيعة الزكاج المفضؿ لدييـ 14

 316 الزكاج في الجزائرتكزيع أفراد العينة حسب تنظيـ القانكف لعممية  15

 317 تكزيع أفراد العينة حسب ترتيب معايير نظاـ الزكاج في الجزائر 16

 318 تكزيع أفراد العينة حسب أىداؼ الزكاج كالجنس 17

 320 تكزيع أفراد العينة حسب المجاؿ ك الجنس 18

 322 تكزيع أفراد العينة حسب الصفات كالجنس 19

 324 الذككرحسب الكضعية المينية لممرأةتكزيع أفراد العينة  20

 325 تكزيع أفراد العينة حسب الحب كاالعجاب قبؿ الزكاج 21

 326 تكزيع أفراد العينة حسب أىمية مكاف اإلقامة عند الزكاج كالجنس 22

 327 تكزيع أفراد العينة حسب الفحكصات الطبية المطمكبة عند إبراـ عقد الزكاج 23

 328 العينة حسب نتائج الفحكصات الطبية السمبيةتكزيع أفراد  24

 329 تكزيع أفراد العينة حسب دكافع منح حرية االختيار لمزكاج كالجنس 25

 331 تكزيع أفراد العينة حسب تكثيؽ الشركط في عقد رسمي ك الجنس 26
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 332 تكزيع أفراد العينة حسب اختياركلي المرأة مف خارج الدائرة القرابية كالجنس 27 

 334 تكزيع أفراد العينة حسب كضعية المرأة الراشدة بعد تكسيع دائرة اختيار الكلي 28

 335 تكزيع أفراد العينة حسب السف المفضؿ لمزكاج بالنسبة لممرأة ك الجنس 29

 337 تكزيع أفراد العينة حسب السف المفضؿ لمزكاج بالنسبة لمرجؿ ك الجنس 30

 338 فارؽ السف المفضؿ بيف الجنسيف عند الزكاج تكزيع أفراد العينة حسب 31

تكزيع أفراد العينة حسب ضركرة أف يككف سف الرجؿ أعمى مف سف المرأة  32
 عند الزكاج

339 

 340 تكزيع أفراد العينة حسب تساكم سف األىمية عند الزكاج في القانكف 33

سف الزكاج ك تكزيع أفراد العينة حسب مساىمة المساكاة بيف الجنسيف في  34
 الجنس

341 

 342 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة ذخفٍض سٍ انسٔاج تانُسثح نهرخم 35

 343 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة رفغ  سٍ انسٔاج تانُسثح نهًرأج دالنح ػهى َضدٓا 36

 344 سُح نكال اندُسٍٍ 19ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة َرائح ذحذٌذ سٍ انسٔاج ب  37

 346 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة ذرذٍة يمذياخ انسٔاج  38

 347 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة إتراو ػمذ انسٔاج يذٍَا لثم لراءج انفاذححٔ اندُس 39

ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة فٕائذ إتراو ػمذ انسٔاج يذٍَا لثم لراءج انفاذحح ٔ  40

 اندُس

349 

 350 ًَ تًدهس انؼمذذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة ذؼٌٕض انؼمذ انًذ 41

 350 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة أْذاف لراءج انفاذحح ٔانخطثح فً يدهس انؼمذ 42

 352 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة َرائح انؼذٔل ػٍ انخطثح 43

 353 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة َرائح ذٕثٍك انشرٔط فً ػمذ رسًً ٔ اندُس 44

 354 تُاء األسرجذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة  ذرذٍة ػٕايم  45

 356 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة  دٔاػً انفحٕطاخ انطثٍح  46

 357 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة انُؼظر انًسرفٍذ َد ذؼذٌم لإٌَ األسرج    47

 358 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة شكم َظاو انسٔاج تؼذ ذؼذٌم لإٌَ األسرج  48

 359 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة طثٍؼح ذؤثٍر لإٌَ األسرج انًؼذل ػهى َظاو انسٔاج  49

 360 ذٕزٌغ أفراد انؼٍُح حسة أْذاف انسٔاج فً انًدرًغ اندسائري 50
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 ممحؽ حكؿ المكاد القانكنية المدركسة

 محػػػػػػتكل الػػػمادة الػػػػػقانػكنػػػػػػػػية رقـ المادة

 الخمية األساسية لممجتمع ك تتككف مف أشخاص تجمع بينيـ صمة الزكجية ك صمة القرابةاألسرة ىي  02

الزكاج ىك عقد رضائي  يتـ بيف رجؿ ك امرأة عمى الكجو الشرعي ، مف أىدافو تككيف أسرة أساسيا  04
 6إحظاٌ انسٔخٍٍ ٔ انًحافظح ػهى األَسابالمكدة ك الرحمة ك التعاكف ك 

 .يجكز لمطرفيف العدكؿ عف الخطبة. بالزكاج الخطبة كعد   05
 .ػ إذا ترتب عف العدكؿ عف الخطبة ضرر مادم أك معنكم ألحد الطرفيف جاز الحكـ لو بالتعكيض

ػ ال يسترد الخاطب مف المخطكبة شيئا مما أىداىا إف كاف العدكؿ منو ، كعميو أف يرد لممخطكبة ما 
 .لـ يستيمؾ مما أىدتو لو أك قيمتو

 .كاف العدكؿ مف المخطكبة ، فعمييا أف ترد لمخاطب ما لـ يستيمؾ مف ىدايا أك قيمتو ػ ك إف

غير  أف اقتراف الفاتحة بالخطبة بمجمس العقد يعتبر زكاجا . إف اقتراف الفاتحة بالخطبة ال يعد زاجا 06
 .مكرر مف ىذا القانكف 9متى تكافر ركف الرضا كشركط الزكاج المنصكص عمييا في المادة 

ك لمقاضي أف يرخص بالزكاج قبؿ ذلؾ . سنة  19تكتمؿ أىمية الرجؿ ك المرأة  في الزكاج بتماـ  07
 .لمصمحة أك ضركرة متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزكاج

 .يكتسب الزكج القاصر أىمية التقاضي فيما يتعمؽ بآثار عقد الزكاج مف حقكؽ ك التزامات

أشير تثبت خمكىما (3)يقدما كثيقة طبية ، ال يزيد تاريخيا عف ثبلثة يجب عمى طالبي الزكاج أف  مكرر 07
 .مف أم مرض أك أم عامؿ قد يشكؿ خطرا يتعارض مع الزكاج

يتعيف عمى المكثؽ أك ضابط الحالة المدنية ، أف يتأكد قبؿ تحرير عقد الزكاج مف خضكع الطرفيف 
أك عكامؿ قد تشكؿ خطرا يتعارض لمفحكصات الطبية كمف عمميما بما قد تكشؼ عنو مف أمراض 

تحدد شركط ك كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ . مع الزكاج  كيؤشر بذلؾ في عقد الزكاج
 .التنظيـ

 .ينعقد الزكاج بتبادؿ رضا الزكجيف 09

أىمية الزكاج ، الصداؽ ، الكلي ، شاىداف ، انعداـ : يجب أف تتكفر في عقد الزكاج الشركط اآلتية  مكرر 09
 .المكانع الشرعية لمزكاج
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 .يككف الرضا بإيجاب مف أحد الطرفيف كقبكؿ مف الطرؼ اآلخر بكؿ لفظ  يفيد معنى النكاح شرعا 10
 .كيصح اإليجاب ك القبكؿ مف العاجز بكؿ ما يفيد معنى النكاح لغة أك عرفا كالكتابة ك اإلشارة 

 .أك أحد أقاربيا أك أم شخص آخر تختارهتعقد المرأة الراشدة زكاجيا بحضكر كلييا كىك أبكىا  11
األب ، فأحد : مف ىذا القانكف  ، يتكلى زكاج القصر أكليائيـ كىـ  7دكف اإلخبلؿ بأحكاـ المادة 

 .األقارب األكليف ك القاضي كلي مف ال كلي لو

 يجكز لو ال يجكز لمكلي ، أبا كاف أك غيره أف يجبر القاصرة التي ىي في كاليتو عمى الزكاج ، ك ال 13
 .أف يزكجيا بدكف مكافقتيا

الصداؽ ىك ما يدفع نحمة لمزكجة مف نقكد أك غيرىا مف كؿ ما ىك مباح شرعا كىك ممؾ ليا  14
 .تتصرؼ فيو كما تشاء

في حالة عدـ تحديد قيمة الصداؽ ، تستحؽ . يحدد الصداؽ في العقد سكاء كاف معجبل أك مؤجبل 15
 .الزكجة صداؽ المثؿ

 .الزكجة الصداؽ كامبل بالدخكؿ ، أك بكفاة الزكج ، كتستحؽ نصفو عند الطبلؽ قبؿ الدخكؿ تستحؽ 16

في حالة النزاع في الصداؽ بيف الزكجيف أك كرثتيما كليس ألحدىما بينة ككاف قبؿ الدخكؿ ، فالقكؿ  17
ذا كاف بعد البناء فالقكؿ لمزكج أك كرثتو مع اليمي .فلمزكجة  أك كرثتيا مع اليميف كا   

 9ك  9يتـ عقد الزكاج أماـ المكثؽ أك أماـ مكظؼ مؤىؿ قانكنا مع مراعاة ما كرد في المادتيف  18
 .مكرر مف ىذا القانكف 

لمزكجيف أف يشترطا في عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ كؿ الشركط التي يريانيا ضركرية ،  19
 .تتنافى ىذه الشركط مع أحكاـ ىذا القانكفكالسيما شرط عدـ تعدد الزكجات ك عمؿ المرأة ، ما لـ 

 كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانكف يرجع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  222
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 قػػػػائػمة الػمػراجػػػع

 القرآف الكريـ / 1
 الحديث النبكم الشريؼ/ 2
 الكػػػتب/ 3
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