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بسم اهللا الرحمن الرحیم
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جامعة القاهرة
كلیة اآلثار

ل ـاكــــل مشــح"
"ابــبین الشبالعنوسة  

بحث مقدم 
لمسابقة البحوث والحضانات العلمیة بین طالب وأساتذة الجامعة

داد ـإع
منة اهللا محمد حسن      عمرو السید عبد اهللا             مصطفي أحمد محمد

كـلیــة اآلثــارـالبطـ

تحت إشراف
هالة عفیفي محمود محمد/ د

جامعة القاهرة–كلیة اآلثار األستاذ المساعد ب
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شكر وتقدیر

وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد في ألوهیته الحمد هللا حمدًا یوافى نعمه ویكافئ مزیده،
علیه وعلي كافة األنبیاء والرسل واألحد في ربوبیته وأشهد أن سیدنا محمدا رسول اهللا

. السالم 
هللا رب العرش العظیم الحمد و الشكر وللرسول الكریم أفضل صالة وأتم تسلیم ولكافة 
األنبیاء والمرسلین ، أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لكل من تحمل معنا شیئا من مشقة 

خراج هذه الدراسة  ونخص بأسمى آیات الشكر و  ٕ التقدیرأثناء إعداد وا
. رئیس جامعة القاهرةحسام كامل/ السید األستاذ الدكتور  
.نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالبعادل زاید/ السید األستاذ الدكتور 
.المستشار الثقافي لرئیس الجامعة محمد عثمان الخشت/ السید األستاذ الدكتور
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الموضوع
رشكر وتقدی

المشكلة البحثیة 
هداف البحثأ

منهجیة البحث
هیكل البحث
ماهیة العنوسة و تأثیرها علي الفتاة و األسرة و المجتمع : الفصل األول

"تأخر سن الزواج" العنوسة مصطلح 
معدالت نسبة العنوسة في مصر حسب أحدث اإلحصائیات الرسمیة

اآلثار الناتجة عن مشكلة أو ظاهرة العنوسة
بیة علي الفتاة واألسرة والمجتمعآثار العنوسة السل

آثار العنوسة السلبیة علي الفتاة
آثار العنوسة السلبیة علي األسرة

آثار العنوسة السلبیة علي المجتمع

تغیرات أدت إلى تفشي ظاهرة العنوسة
لفتاةاعلية العنوسةخطور 

لألسرةعليخطورة العنوسة 
علي المجتمع خطورة العنوسة 

العوامل أو األسباب المؤدیة إلي العنوسة: ثانيالفصل ال

العامل االقتصادى أو المادي
ارتفاع معدالت البطالة بین الفئات العامة للشباب:
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العامل الثقافي: ثالثاً 
العامل االجتماعى

العامل النفسي
حكمة الزواج والحث علیه

العصور الفرعونیة القدیمة 
یماً التیسیر إلتمام الزواج قد

الدراسة المیدانیة: الفصل الثالث
استطالع آراء الشباب

ة الحلول المقترحة إلنهاء مشكلة العنوس: الفصل الرابع

الحلول التقلیدیة : أوال
تشجیع الزواج المبكر

نظرة تقویمیة
في ظل زیادة نسب اإلناث بالنسبة للذكورتعدد الزوجات 

زواجنظریة تقویمیة حول موضوع تعدد األ
مواصلة الفتاة لتعلیمها وهي متزوجة

:األسالیب المقترحة 
بتحدید المهورأو عرف مجتمعي خاص تشریع -١

نموذج من محافظة الشرقیة
-نموذج قریة الكلح  بإدفو
دور اإلعالم  من خالل البرامج والمسلسالت واألفالم-

أفكار تساعد على تسهیل إتمام الزواج
ینالرجوع إلي الد

وثیقة تكالیف الزواج
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الدعم المالى للزواج
الزواج الجماعى"حفالت 

زواج المرأة المصریة من األجانب
العزل في الشرع

 العروسة من األقارب واألهالى والمعارفللعریس و"  النقطة"الهدیة المادیة:
ةجتماعیاإلق یداصنالمساعدة الجمعیات األهلیة ومكاتب الزواج و

لحل مشكلة العنوسةأموال الزكاة إلي الجمعیات الخیریةتوجیه 
مكاتب تزویج الشباب

نظرة المجتمع 
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مقدمة البحث 

غریزة الفتاة تمارس فمن خالله ، وفتي حلم یداعب خیال كل فتاة .. الزواج 
زحمة الحیاة وتعدد فيولكــن . غریزة األمومة وهي إنسانیة أودعها اهللا قلب المرأة 

الظروف االقتصادیة الصعبة التى تواجه الشباب فى العالم إلىباإلضافةولیتها مسئ
العربي الیوم یكاد هذا الحلم أن یتوارى في أغلب المجتمعات العربیة ویوشك أن یتحول 

وبخاصة بعد أن ارتفعت نسبة العنوسة ..إلى سراب تلهث وراءه الفتاة بعد فوات األوان 
قرار تلك المجتمعات سواء على الصعید االجتماعي بصورة مخیفة تهدد أمن واست

واالقتصادي أو حتى على المستوى األمني حیث أصبح الزواج مشكلة تعجز أمام حلها 
بات شبحا یهدد مالیین –أو كابوس –المعادالت الحسابیة  لتشكل في النهایة ظاهرة 

.ذه المشكلةومن هنا تم وضع خطوة علي طریق حل ه. الفتیات في العالم العربي 

المشكلة البحثیة 
والمؤكــــدة علــــي الزیــــادة ارتفــــاع معــــدالت العنوســــةالمعبــــرة عــــن األرقــــام المخیفــــةهــــي 

المستمرة والمطردة والمهددة  لمشـكلة  العنوسـة لـیس فـي المجتمـع المصـري فقـط ولكـن فـي 
فیف حـدة وطرح بعض الحلول في محاولة لتخومناقشة تداعیاتهاالمجتمعات العربیة أیضًا 

. المشكلةتلك

أهداف البحث 
تهــدف الدراســة البحثیــة إلــى تغطیــة عــدد مــن المحــاور المعرفیــة التــى مــن شــأنها تنــاول 

-:والتى یمكن إیجازها فیما یلى"اب حل مشكلة العنوسة بین الشب"موضوع 
 تأخر سن الزواج" العنوسة مصطلح"
الرسمیةمعدالت نسبة العنوسة في مصر حسب أحدث اإلحصائیات.
اآلثار الناتجة عن مشكلة أو ظاهرة العنوسة
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آثار العنوسة السلبیة علي الفتاة واألسرة والمجتمع
عوامل وأسباب العنوسة
عوامل اقتصادیة

ارتفاع معدالت البطالة بین الفئات العامة للشباب.
یةاجتماععوامل
یةثقافواملع
یةنفسواملع
حكمة الزواج والحث علیه
 الفرعونیة القدیمةالعصور
 ًالتیسیر إلتمام الزواج قدیما
 استطالع آراء الشباب حول أسباب مشكلة العنوسة والحلول المقترحـة مـن وجهـة

.نظرهم
استعراض الحلول التي یمكن استخدامها لحل مشكلة العنوسة.
استعراض للحلول التقلیدیة
ثلابتكار بعض الحلول التي یمكن اإلستفادة منها وتطبیقها م:
.وثیقة تكالیف الزواج-١
الدعم المالى للزواج-٢
الزواج الجماعى"حفالت -٣
زواج المرأة المصریة من األجانب-٤
العزل في الشرع-٥
العروسة من األقارب واألهالى والمعارفللعریس و"  النقطة"الهدیة المادیة -٦
.ةجتماعیاإلق یداصنالمساعدة الجمعیات األهلیة ومكاتب الزواج و-٧
.لحل مشكلة العنوسةالزكاة إلي الجمعیات الخیریةتوجیه أموال-٨
.مكاتب تزویج الشباب-٩
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منهجیة البحث 
تعتمــد الدراســة فــى منهجیتهــا علــى حصــر األســباب المؤدیــة لمشــكلة العنوســة وعــرض 
العدیــد مــن الحلــول المتراوحــة بــین الحلــول التقلیدیــة والمبتكــرة والتــى علــى ضــوء الدراســة تــم 

مكــن مــن خاللهــا اإلســتفادة مــن هــذه الحلــول ویــتم ذلــك فــى ضــوء عــدة لهـا عملیــة حصــر ،ی
-:محاور  

المحور األول 
.ماهیة العنوسة وتعریفها ، و تأثیرها العنوسة علي كل من الفتاة و األسرة و المجتمع

المحور الثانى 
العوامل أو األسباب المؤدیة إلي العنوسة بشتي أشكالها وأنواعها سواءًا كانت 

.دیة او ثقافیة أو نفسیة ، ومناقشة كل عامل علي حدااقتصا
-:المحور الثالث

اســتعراض الســتطالعات الشــباب مــن أعمــار مختلفــة حــول أســباب هــذه المشــكلة 
.وأهم الحلول التي یمكن تطبیقها من وجهة نظرهم

-:المحور الرابع 
او حلـول عرض لحلول المقترحة لحل مشكلة العنوسة سـواءًا كانـت حلـول تقلیدیـة

ابتكاریة او حلول تم تطبیقها بالفعـل فـي بعـض القـري المصـریة وفـي العـالم العربـي ویمكـن 
.تطبیقها في مصر

هیكل البحث 
ـــت المقدمـــة الموضـــوع  ـــد تناول یتكـــون البحـــث مـــن مقدمـــة صـــغیرة وأربعـــة فصـــول ، وق

مفصـــل وأهـــداف الدراســـة مـــع طـــرح فرضـــیاتها ،مـــع عـــرض ) المشـــكلة البحثیـــة ( البحثـــي 
-:لشكل المنهجیة المتبعة فى الدراسة 

الفصل األول 
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تناول الفصل األول عرض لمفهوم العنوسـة ، وأحـدث اإلحصـائیات التـي تناولتهـا 
في مصـر ، مـع عـرض لآلثـار السـلبیة لهـذه المشـكلة وتاثیرهـا علـي كـل مـن الفتـاة واألسـرة 

.وكذلك المجتمع
الفصل الثاني

ل األسباب المختلفة المؤدیة إلي هذه المشكلة سواء استعرضنا في هذا الفص
.أسباب  اقتصادیة أو أسباب ثقافیة أو أسباب نفسیة

الفصل الثالث
تم طرح أسئلة معینة بهدف استطالع آراء الشباب نحو هذه المشكلة ، والحلول 

. التي یرونها مناسبة لذلك
الفصل الرابع    

سیمها إلي حلول تقلیدیة ، وحلول ابتكاریة تقدیم مجموعة من الحلول التي تم تق
.یمكن تطبیقها أو حتي طبقت بالفعل في بعض قري مصر ، أو في الدول العربیة
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الفصل األول

ماهیة العنوسة
و تأثیرها علي الفتاة واألسرة والمجتمع 
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":تأخر سن الزواج" العنوسة مصطلح 
والعانس على الرجل ، أطلق رأة كما على الم" العنوسة"أو مصطلحلفظأطلق

هي البنت البالغة التي تخطت سن الزواج المتعارف علیه في كل بلد، أو هو الرجل الذي 
.لم یتزوج 

:معدالت نسبة العنوسة في مصر حسب أحدث اإلحصائیات الرسمیة
التياإلحصاءات الرسمیةأحدث تنتشر العنوسة في مصر بدرجة كبیرة وحسب 

مالیین ٩یوجد في مصر أنه هاز المركزي المصري للتعبئة العامة واإلحصاءأعدها الج
ملیون ٣.٥ملیون شاب و٥.٥عامًا لم یتزوجوا، منهم ٣٥شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 

من الفتیات الالتي في عمر % ١٧ومعدل العنوسة في مصر یمثل ٣٥فتاة فوق سن الـ
وتختلف من محافظة ألخرى، فالمحافظات الزواج، ولكن هذه النسبة في تزاید مستمر 

أما مجتمع ، ألن هذه المحافظات تحكمها عادات وتقالید% ٣٠الحدودیة النسبة فیها 
، كما أن نسبة العنوسة في الوجه %٢٧.٨والوجه البحري % ٣٨الحضر فالنسبة فیه 

.ولكن المعدل یتزاید ویرتفع في الحضر% ٢٥القبلي هي األقل حیث تصل إلى 
٣٦١ألفا و٣٦٤فت الدراسة عن أن عدد المطلقین والمطلقات بلغ كما كش

١٩٩٩مصریا ومصریة ، وأن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها رسمیا في مصر عام 
، ١٩٩٠آالف عقد زواج في عام ٤٠٥من السكان ، مقابل % ٨.٢ألفا بنسبة ٥٢٠بلغ 

الطالق التي تم استخراجها ألف عقد زواج ، في حین بلغت عقود ١١٥أي بزیادة قرابة 
.١٩٩٠ألف شهادة عام ٦٧مقابل % ١.٢ألف حالة بنسبة ٧٤نحو١٩٩٩عام 

:اآلثار الناتجة عن مشكلة العنوسة
:فیما یليالعنوسة مشكلةآثار یمكن رصد أبرز 

.ثبات بنوة الموالید من زواج عرفي وزناإدعوى المئات من -أوال
ي أعداد اللقطاء أمام المساجد أو المساكن أو في صنادیق مطردة فالزیادة ال-ثانیا
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١. ألف قضیة منظورة أمام المحاكم إلثبات البنوة١٤فهناك القمامة

.عودة ظاهرة قتل الموالید-ثالثا 
.في المدن الكبرى خصوصاالخلقي نحالل إلتفشى ا-رابعًا 

:        تغیرات أدت إلى تفشي ظاهرة العنوسة
رؤیته -أستاذ علم النفس بجامعة حلوان -دكتور محمد حسن غانم یطرح ال

حول العنوسة مؤكدا أنها تمثل ظاهرة خطیرة في المجتمعات النامیة والعربیة تحدیدا ، 
حیث یعد الزواج سترة للبنت ، وحفظا لكرامة أسرتها ، ألن تقدم الفتاة في السن وعدم 

تمس سمعة الفتاة وسمعة األسرة ، من قبیل أن ىـزواجها قد یثیر العدید من األقاویل الت
خاصة في المناطق الشعبیة -أو غیر صالحة للزواج ، وبعض األسر ) بارت ( البنت 

یحول دون زواجها ) معمول لها عمل ( للعرافین والدجالین ظنا بأن ابنتهم تلجأ-
وجود العدید من ویؤكد أنه لیس في األمر بعد خفي ؛ فالواقع یشیر إلى .ویوقف حالها

.التغیرات التى أدت إلى تفشى ظاهرة العنوسة
:ویرصد هذه التغیرات في

.مما ینفر الكثیر من الشباب من االقتران بهایاتالفتبعض عدم التزام -أوال
ظروف الشاب الذي یرید الزواج وال یملك النفقات خاصة أن فئة من الناس تنزع -ثانیا

قامة حفالت الزفاف ؛ مما یصیب من یرید إلى المظهریة والمبالغة  ٕ في نفقات الزواج وا
المحاكاة والتقلید باللجوء ألسالیب منحرفة إما للحصول على المال أو إقامة عالقة دون 

.ارتباط شرعي 

: آثار العنوسة السلبیة علي الفتاة واألسرة والمجتمع 

: ٥٥م ، صــ ٢٠٠٤التراث والتغیر االجتماعى ، ، القاهرة ، :  مركز البحث والدراسات االجتماعیة١
٥٩
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جتمع اإلسالمي، وتؤثر المقد أفرزت هذه المشكلة العدید من اآلثار التي تهددل
:مستویاتفي تماسكه، وتظهر خطورة العنوسة على عدة

:آثار العنوسة بالنسبة للفتاة: أوًال 

من اآلالم النفسیة، فتشعر بالحزن واالكتئاب، بالعدید) العانس(تصاب الفتاة 
آلالم والتلمیح الجارح، وهذا قد یترتب علیه العدید من اوالنفور من الناس خشیة السخریة

وقد تلجأ الفتاة إلى توثیق صلتها باهللا أكثر ، ولكنها قد تغلو دینیا وتمارس دور العضویة ،
ات جنسیة ـالمفتى في التحلیل والتحریم ، أو قد تلجأ إلى السلوك المتطرف بأن تقیم عالق

یة تشبع رغباتها الجنسلكيالسريأو يـالعرفبالزواج ىـة عابرة ، أو تلجأ إلى ما یسمـسری
ضرر الزواج عرفیًا وضرر البقاء بال –باعتباره أهون الضررین من وجـهة نظرهم ،

.إال أنها رغم ذلك تظل محرومة من األمومة ومن اإلحساس باألمان . زواج  

:لألسرةخطورة العنوسة بالنسبة: ثانیاً 

ثُ العنوسة آثارًا نفسیة سیئة على كل أسرة فیها عانس، حیث ِد ادها یشعر أفر ُتحْ
الناس بالهم والغم، بل الخزي والعار في بعض المجتمعات، حیث الخوف من نظرات

ا من االتهام لهم ولبناتهم، مما یؤثر بصورة سلبیة وتفسیرها بغیر معناها واعتبارها نوًع
.   ١العالقات االجتماعیة بین أفراد المجتمععلى

:بالنسبة للمجتمعخطورة العنوسة: ثالثًا 

المجتمعات، إذ یحدث التفكك نتشار ظاهرة العنوسة ألخطار شدیدة علىیؤدي ا

، ١، ط ٢٠٠٣والنشر ، صنعاء ، ت ، عزیز أحمد الحسنى ، تكالیف الزواج ، مركز عبادى للدراسا١
.٣٥٧، ٣٤٧ص 
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أفراده، كما ینتشر الفساد والرذائل والتحلل في المجتمع، وتنتشر األحقاد والضغائن بین
، ظل الدوافع النفسیة التي یعانین منهاواالنحرافات، التي تندفع إلیها بعض الفتیات في

ل ـبعض العادات الجاهلیة؛ كالسحر والدجالعنوسةكما تنبت وتترعرع في ظل مشكلة 
لشعوذة، ظنا من البعض أن ه كذلك یسود المجتمع نوع من .حل المشكلةذا سیؤدي إلىـوا

التفكك والتوتر في العالقات االجتماعیـة ومن ثم تحصل مشاكل اجتماعیة في المجتمع 
٢.ین الناسأي فقدان الصلة والروابط والعالقات االجتماعیـة الحمیمة ب

.٣٩٠، ٣٦٠المرجع نفسه  صــ ٢
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الفصل الثاني

العوامل أو األسباب المؤدیة إلي العنوسة
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العوامل أو األسباب المؤدیة إلي العنوسة

العنوسة هي نتاج تفاعل العوامل االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة واالقتصادیة مشكلة إن
. وسوف نتناول بالتفصیل كلٍ علي حدا مع بعضها 

: عامل االقتصادى أو الماديال: أوالً 
ارتفاع معدالت البطالة بین الفئات العامة للشباب:

حالــت البطالــة وانحســار الوظــائف  وفــرص العمــل أمــام الشــباب إن ارتفــاع معــدالت 
دون حصول الشاب على فرصة عمل تدر علیه دخال ثابتا یمكنه من تحمل أعبـاء الـزواج 

 .
یـرة التــي تمــت بمصــر ارتفـاع معــدالت البطالــة علــى أثبتــت الدراســات والنتــائج األخفقـد

كذلك فـإن نسـبة البطالـة بـین النسـاء تبلـغ أكثـر . الصعید العام سواء بین الرجال أو النساء 
. من ثالثة أضعاف النسبة بین الرجال

ـــین الحضـــر والریـــف  وللتعـــرف علـــى اتجاهـــات البطالـــة فـــي مصـــر واختالفاتهـــا ب
البطالــة فــي تزایــد لكــل مــن الرجــال والنســاء حتــى عــام یوضــح الجــدول التــالي أن معــدالت 

ثــم ١٩٩٩–١٩٩٧خــالل الفتــرة % ٢٠ثــم انخفضــت لالنــاث بشــكل ضــئیل إلــى ١٩٩٥
وبالنسـبة للـذكور فقـد بلـغ . ٢٠٠٥عـام % ٢٥ثـم إلـى % ٢٣إلـى ٢٠٠٠ارتفعت فـي عـام 

وبصــفة . ٢٠٠٥–١٩٩٧خــالل الفتــرة % ٨-٥ثــم تتــراوح بــین ١٩٩٥فــي % ٧المعــدل 
مة فإن معدل البطالة أعلى باستمرار بالنسبة للنساء عن الرجال وینطبـق ذلـك علـى كـل عا

١. من الحضر والریف

معــدالت البطالــة ٢٠٠٥–١٩٨٤الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء  ، بحــث العمالــة بالعینــة ١
١٥(لالفراد ٢٠٠٥–١٩٩٧واألعوام من ) سنة٦٤-١٢(بالنسبة لإلفراد ١٩٩٥–١٩٨٤لألعوام من 

).سنة٦٤–
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حســــب محــــل اإلقامــــة ) ٦٤-١٥(یوضــــح معــــدل البطالــــة للنســــاء والرجــــال ) : ١(جــــدول 
٢٠٠٥–١٩٨٤.

السنوات
ریفحضرالجملة

رجالنساء رجالنساء رجالنساء 
١٩٨٤١١٥١٧٦٥٣
١٩٩٠١٥٦٢٥٧٩٥
١٩٩٣٢٢٧٢٨٨١٢٨٧
١٩٩٥٢٤٧٢٨٨٢١٧
١٩٩٧٢٠٥٢١٦١٩٥
١٩٩٨٢٠٥٢٠٥٢٠٥
١٩٩٩١٩٦١٩٥١٩٥
٢٠٠٠٢٣٥٢٤٥٢٢٥
٢٠٠١٢٣٦٢٣٦٢٢٦
٢٠٠٢٢٤٦٢٥٦٢٣٦
٢٠٠٣٢٣٨٣٢٩١٥٧
٢٠٠٤٢٤٦٣١٧٢٠٥
٢٠٠٥٢٥٧٢٩٩٢٢٦

لیتـزوج فإنـه یتعـذر علیـه العثـور علـى مسـكن، فإذا وجد الشـاب عمـالزمة اإلسكانأ
.فیه ، وهكذا یمتنع عن الزواج ما دام غیر قادر مادیا

م اسـتعداده لتحمـل مسـئولیة دحب الشباب للسـفر واإلنطـالق واعتـزازه بالحریـة ، وعـ
.الزواج

ئـون إلیـه لقلـة التزاماتـه المادیـة سبب للعنوسة ونتیجة لها ، فالشباب یلجالزواج العرفي
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.عــــــن الــــــزواج الشــــــرعى ، فتتــــــأثر فــــــرص الفتیــــــات فــــــي الــــــزواج فــــــي الوقــــــت نفســــــه
فالفتــاة غـالء المعیشــة وارتفـاع تكــالیف الــزواج والظـواهر المصــاحبة للـزواج نفســه ،

تریــد حفــل عــرس یحكــى عنــه النــاس ، وفســتانا وجهــازا یتكلــف الكثیــر ؛ بغــض النظــر 
. فسها ، فكل ما یهمها هو أن تستمتع بحیاتهاعن ظروف األسرة ن

 هو أحد أهم القواسم المشتركة الرتفاع العنوسة في ارتفاع المهور والمغاالة فیها
، حدید مواصفات عش الزوجیة واألثاثالمجتمعات العربیة ، فضال عن التشدد في ت

تنعون  بأن فنجد أن معظم  أهالي الفتیات مق. والتي تفوق قدرة ودخول أغلب الشباب
جمیع األجهزة واألشیاء التي كانت تعد سابقا من الكمالیات أصبحت الیوم أساسیات 
ن كان أغلب  ٕ وضرورة من ضروریات الزواج التي ال یمكن االستغناء عنها ، حتى وا

كل هذه المطالب دفع الشباب إلى االبتعاد عن . الناس غیر قادرین على توفیرها 
١. جربة المكلفةالزواج والهروب من هذه الت

نستنتج من هذا أن الوضع االقتصادي له عالقـة فـي منـع التـزاوج بـین كـل فئـة أو بـین فئـة 
وأخرى ، حیث أن المرأة التي تعیش في ٍأسرة غنیة بال شـك أنهـا ال تسـتطیع أن تعـیش مـع 

كــان مــن أثــر التغیــرات البنائیــة التــي طــرأت علــى المجتمــع المصــري ومــا ٢. الرجــل الفقیــر
ها من ارتفاع هائل في األسعار أن ًأصبح الزواج نـوع من الرفاهیـة التـي ال یسـتطیع صاحب

كثیر من الشباب التمتـع بها خاصة إذا حاول تحقیـق هـذه الرفاهیـة فـي ضـوء قـیم االختیـار 
بیـب ارتفـاع  أسـعار السـلع فـي إن انعكاسات األزمة االقتصادیة التي أخذت بتال. التقلیدیة 

.٢فرصة أمام الشباب لتحقیق حلمهم الخاص حتى بتـوفیر سـقف یظلهمـا، ال تتیح المصر
وعلــى الــرغم مــن أن الـــزواج یعــد مــن أهــم الحقـــوق اإلنســانیة إال أن الظــروف االقتصـــادیة 
المعاصــرة تقــف حــائًال دون حصــول الشــباب علــى هــذا الحــق بــنفس الســهولة التــي كانـــت 

٦٤م ، ص ٢٠٠١حسن أحمد غالب وأخرون ، الزواج العرفي ، جامعة عین شمس ، القاهرة ، ١
.٣٩٢عزیز أحمد الحسني المرجع السابق  صــ ٢
م صــ ١٩٩٤نادیة رضوان ، الشعب المصري المعاصر و؟أزمة القیم ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ٢

٢٤٦.



٢٠

.٣تتوفر للشباب في الفترات السابقة
ســـر للتحـــوالت االقتصـــادیة ومـــا صـــاحبها مـــن أزمـــات وتغیـــرات عـــدم تفهـــم األ

تــزال تطلــب ممــن یتقــدم للــزواج مــن بناتهــا بمطالــب ینــوء بهــا ال، فهــي اجتماعیــة
.ویعجز عن تلبیتها

والغریب في األمر أن هذه األسـر كـان لـدیها أبنـاء ذكـور فإنهـا تنعـى علـى غیرهـا 
، مرضـیة آن األوان للـتخلص منهـاغیـر من األسر مبالغتها في المطالـب ، وهـذه ازدواجیـة 

ومواجهة األمور في واقعنا المعاصر بما یجعلهـا تسـایر الظـروف االجتماعیـة واالقتصـادیة 
.٤السائدة 

:العامل االجتماعى: ثانیاً 
عزوف الشباب عن الزواج ممن هن أكبر سنا أو علما أو أقوي شخصیة.
خر ســـن الـــزواج وارتفـــاع نســـبة التقالیـــد واألعـــراف االجتماعیـــة الســـلبیة أســـاس تـــأ

:العنوسة
إن التقالید االجتماعیة السلبیة الزالت تُفرض على األسرة وخصوصا داخل 

١. صعید مصر

زواج األجانب وانخفاض نسبة عدد الرجال بالنسبة إلي نسبة النساء:
نجــد أن أبنــاء المــرأة المصــریة المتزوجــة مـــن اجنبــى  یعــانون مــن رفــض غالبیـــة 

ة الرتباطهم من بناتها حتى ال تتكرر المآسي التي عاناها األبناء واألمهـات األسر المصری
، فـــدائمًا ابـــن المصـــریة المتزوجـــة مـــن أجنبـــي والـــذي یحمـــل جنســـیة أجنبیـــة مرفـــوض مـــن 
األســر المصــریة ، فــإن هـــذه المشــكلة حیــث تحصــل علـــى الجنســیة المصــریة بعــد الـــزواج 

قـف شـدید للتصـدي لهـذه الزیجـات ، التــي بعـامین فقـط ، حیـث تقـف العـائالت المصــریة مو 

–قضایا المرأة المعاصرة ، دار البشیر للثقافة والعلوم بطنا الطبعة الولى البهى الخولى ، اإلسالم و ٣
٤٧م صــ ٢٠٠

٢٣٨نادیة رضوان المرجع السابق صــ ٤
٣٨٤المرجع السابق ص : عزیز أحمد الحسنى ١
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ـــة المصـــریین   كـــذلك ال تخفـــي . ٢یحكـــم علـــى نتائجهـــا بالفشـــل الـــذریع لحیـــاة مســـتقرة هادئ
ظــاهرة إقبــال بعــض الشــباب علــى الــزواج مــن األجنبیــات ممــا أدي إلــى تزایــد عــدد البنــات 

٣.  على عدد األوالد

:العامل الثقافي : ثالثاً 
واحتكاكها بالشباب ورؤیتها ألنماط مختلفة امعى والعملخروج الفتاة للتعلیم الج ،

منهم ، األمر الذى یجعلها مترددة في االختیار ، مما أدى إلى عدم اإلقدام على 
الزواج بشكل جدي ، وظنت البنات أنهن یستطعن أن یحصلن على العریس 

سن الزواج مما یؤدى إلى ضیاع الوقت وتجاوز الفتاة -كما یقول العوام -التفصیل 
.

 وتأثر العدید من الفتیات بالقیم الغربیة الوافدة ، مثل عدم التزامهن محاكاة الغرب
باالحتشام في مالبسهن ومجاراة الغرب في سلوكهن واالختالط بین الجنسین في 
األماكن العامة والعمل واألسواق ، وانتشار ظاهرة ما یسمى بالصداقة بین الجنسین ، 

منتشر بین اإلناث ، سببا آخر من أسباب تفشي ظاهرة العنوسة ، والسفور الفاحش ال
ألنه غالبا ما ینفر الكثیر من الشباب من االقتران بها ، ذلك أن المجتمع یحترم الفتاة 
المحترمة ، والشاب عندما یفكر في الزواج لن یفكر إال فیمن سوف تحمل اسمه فیما 

.بعد وفیمن تستحق من وجهة نظره هذا االسم
وهو ما یجعل عالقة الجنسین ممكنة خارج شرعیة مؤسسة عف الوازع الدینيض ،

الزوجیة، دون التزامات وال مسؤولیة وبالتالي شعر بعدم الحاجة الملحة للزواج ألنه 
بفتاة صغیرة وقتما -مهما كان سنه -یعلم یقینا أن المجتمع یقبل أن یتزوج الرجل 

. زوج من هو أصغر منها أو یتأخر زواجهابینما ینظر بتوجس لفتاة تتیشاء ،

هالة عبد القادر وآخرون ، إشكالیات زواج المصریات من أجانب في ضوء قانون الجنسیة المصریة ، ٢
.١٥، ص ١٩٩٧قضایا المرأة ، القاهرة مركز 

إجالل إسماعیل عید حلى ، األسرة العربیة النظریة والتطبیق ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ، ٣
.٣٧، ص ١، ط١٩٩٧
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 والتي ترفض الزواج حتى تحصل على الماجستیر والدكتوراه الفتاة الطموحة علمیا ،
، وعندما تحصل علیهما تتغیر شروطها في زوج المستقبل ، ویبدأ مسلسل الرفض 

.حتى یفوتها قطار الزواج 
علـى قسـط بسـیط مـن التعلـیم ففي الماضى كانت الفتـاة التـى حصـلت : صراع األدوار

تحلم بأن تصبح زوجـة وربـة بیـت ، أمـا اآلن فبـرغم أن الـزواج سـنة اهللا فـي أرضـه إال 
صــراع األدوار فالفتــاة ال تفكــر فــي دورهــا التقلیــدى فقــط كزوجــة وأم ، أننــا نعــیش حالــة

) یســتولى علــى مرتبهــا( ولكــن دورهــا أیضــا كــامرأة عاملــة تخشــى أن تتــزوج مــن رجــل 
.وجهة نظرها تستطیع االستغناء عن الزوج ألنها ال تحتاجه اقتصادیافهى من 

:العامل النفسي: رابعاً 
ومــا قــد ینتهــي إلیــه رواســب نفســیة لــدى الفتــاة ، وتصــورات خاطئــة عــن الــزواج

فـــي ظـــل ارتفـــاع معـــدالت الطـــالق فــــي . مـــن فشـــل أو طـــالق أو ســـوء معاملـــة 
١.المجتمع

بعــض الفتیــان، فهــو یضــع أمــام عینیــه مثــاًال فهنــاك عوامــل نفســیة عنــدالمثالیــة
لِّـــق فـــي خیالـــه، یرســـم امـــرأة مثالیـــة یریـــدها زوجـــة لـــه، موصـــوفة بكـــل جمـــال  ُیَح

د فیها الكمـال المطلـق، ففي .وكمال، وهذا ال یوجد في واقع الحیاة ا َنِج الحیاة َقلََّم
ـ ا أن یوجــد فـامرأة عنـدها الجمـال، وأخـرى عنـدها المـال، وأخـرى عنـدها النسـب، َأمَّ

ـــــــــــــــــا یجتمـــــــــــــــــع فیهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا .فیهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء، َفَقلََّم

ح المـرأة ألربـع: "ولـذلك أوصـانا النبـي ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـ فقـال َك الهـا؛ : تُـْن ِلَم
ـــتْ یـــداك َب ـــدین َترِ ـــدینها؛ فـــاظفر بـــذات ال ـــبها، ولجمالهـــا؛ ول َس رواه البخـــاري، " "وِلَح

اكَ ":ومســلم، وأبـــو داود، والنســـائي، وابـــن ماجـــة ، وقولــه ـــَد ـــتْ َی َب الحـــث : معنـــاه" َترِ
هــو دعــاء لــه بكثــرة المــال، أي اظفــر بــذات الــدین، وال تلتفــت : والتحــریض، وقیــل

الـدنیا ":  كمـا قـال المصـطفي صـلي اهللا علیـه وسـلم." إلي المال، أكثـر اهللا مالـك

٦، ٥عبد الحمید اسماعیل االنصارى ، المرجع السابق صــ ١
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رواه أحمد، ومسـلم، والنسـائي عـن ابـن " "كلها متاع، وخیر متاعها المرأة الصالحة
ا، عن ابن عمر، كما في صـحیح الجـامع الصـغیرعمر، وم ، )."٣٤١٣(سلم أیضً

، وتحفظــــك إذا  تَ ـــرْ ــــك إذا َأَم یُع ، وُتطِ تَ ــــرُّك إذا َنَظـــرْ صـــاحبة الـــدین هــــي التـــي َتُس
ـك وولـدك ومالـك ضِ رْ ، وتخـاف اهللا فـي ِع ْبتَ اِفَظـاتٌ ...) :ِغ اتُ َقاِنتَـاتٌ َح ـاِلَح َفالصَّ

ــــــــــــــــَظ اهللاُ  ِف ــــــــــــــــا َح ــــــــــــــــبِ ِبَم ْی .(34)النســــــــــــــــاء...) (ِللَغ

ــــا ُیحقِّقــــون مــــا  قون وراء هــــذه األحــــالم والمثالیــــات، َقلََّم ◌ّ ــــلِّ ــــذین ُیَح وكثیــــر مــــن ال
ُشدون .َیْن

 االبتعاد عن تعالیم الدین االسالمى:
حیث أن أهل الفتاة ال ینظرون إلى الفتى المتقدم لخطبة ابنتهم مـن حیـث الكفـاءة دینـا 

مـــن حیـــث كونـــه قـــادرًا علـــى دفـــع تكـــالیف الـــزواج وخلقــا وأهلیتـــه فـــي تلبیـــة احتیاجـــاتهم بـــل 
بموجــــب التكــــالیف المتعــــارف علیهــــا فــــي القریـــــة أو المدینــــة وأن یكــــون مــــن نفــــس الفئـــــة 

.االجتماعیة التي تنتمي إلیها البنت أو مساویة لها
ونســتنتج مــن ذلــك أن ولــى أمــر الفتــاة ال ینظــر إلــى الفتــى المتقــدم لخطبتهــا طبقــا لمــا 

ویة فعن أبى هریرة رضي اهللا عنه قال ، قال رسول اهللا صـلى اهللا علیـه جاء في السنن النب
١"  إذا أتاكم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه " وسلم 

ونستخلص من ذلك إلى أن تأخر سن الـزواج یرجـع لضـعف الـوازع الـدینى بـین النـاس 
ممــــا أدى إلــــى ضــــعف أخالقهــــم وتــــرابطهم وتــــراجعهم حیــــث أتجــــه النــــاس نحــــو األطمــــاع 

ولــتكن مـــنكم أمـــة : " وهنـــا یـــأتى دور الــدین قـــال تعـــالى . التبــاهي وتناســـوا الـــدین وأوامــره و 
٢" یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر

مــن رأى مــنكم منكــرًا فلیغیــره بیــده فــإن لــم یســتطع فبلســانه فــإن لــم ) " ص(وقــال رســول اهللا 
٣" یستطع فبقلبه وذلك أضعف االیمان

٣٨٤: ٣٨٣عزیز أحمد الحسني المرجع السابق صــ ١
١٠٤ة ال عمران االیة سور ٢
في الصحیح: رواه مسلم ٣
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:زواج والحث علیه حكمة ال
العصور الفرعونیة القدیمة:

الـــزواج هـــو عـــرف متبـــع منـــذ القـــدم وكـــان المجتمـــع المصـــرى القـــدیم مـــن أوائـــل 
المجتمعــات التــي علمــت فضــائل الــزواج لمــا فیــه مــن عفــة وطهــارة للمجتمــع ككــل وجــاءت 
النصـــوص الهیروغیلفیـــة القدیمـــة لتؤكـــد هـــذه الفكـــرة وتشـــجع وتحـــس الشـــباب علـــى الـــزواج 

.وتنفر الشباب من عدم الزواج واالبتعاد عن حیاة العزوبیة
حكـیم الدولـة " بتـاح حتـب"یقول الـوزیر . فمن نصوص الحكم والنصائح المعروفة 

" كمـا یقـول الـوزیر أیضـًا  ١"  .إذا كنـت عـاقال فأسـس لنفسـك بیتـا: " القدیمة موصیًا ابنـه 
٢"ب زوجتهإن الرجل یكون حكیمًا عندما یؤسس لنفسه منزال ویح

حكـــیم الدولـــة الحدیثـــة ینصـــح إبنـــه ویوصـــیه " أنـــى"أمـــا فـــي الدولـــة الحدیثـــة فنجـــد 
" ثـم یقـول " إتخـذ لنفسـك زوجـة وأنـت شـاب لتـرزق منهـا بولـد: " بالزواج والتبكیر بهـا قـائال 

إذا ولدته لك في شبابك ، فعلمه لیكون نافعًا فما أسعد الرجل الـذي یكثـر أهلـه ویحتـرم مـن 
".هأجل أوالد

وقد تكرر هذا المعنى في بردیة أخرى من العصر نفسه یحث فیها أب ابنـه علـى 
إبنـه بـالزواج " ششـنقتى–عـنخ " الزواج المبكر وفـي العصـر الحـدیث وصـى كـذلك الحكـیم 

.والتبكیر به
وفــي ٣"اتخــذ لنفســك زوجــة وأنــت فــي ســن العشــرین لتــرزق بــأوالد فــي شــبابك" 

بتـــاح : نفیـــر مـــن العالقـــات العـــابرة غیـــر المشـــروعة یقـــول ســـیاق الترغیـــب فـــي الـــزواج والت
ذا أردت دوام الصداقة فـي بیـت تدخلـه سـیدا كنـت أو أخـا أو صـدیقا فاحـذر مقاربـة إ: حتب

".النساء ألن ذلك تصرف شائن

. الزواج والطالق في مصر القدیمة ، نطابع المجلس االعلى لالثار ، الطبعة الثانیة: أحمد حندوسة ١
.٢٠م ص ٢٠٠٣

٣٥الزواج في المجتمع المصرى الحدیث ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ص :  عادل أحمد عیسي٢
.٢٠المرجع السابق ص : سة تحفة أحمد حندو ٣
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احذر  المرأة الغربیة المجهولة األصل ال تنظـر إلیهـا حـین تمـر : " كما ذكر أنى 
ا إنهـا كـالبحر العمیـق ال یعـرف اإلنسـان مـا یخفـه إن المـرأة بك وال تتصل بهـا اتصـاًال جـدی

فـي شـباكها إیقاعـكمحاولـة " إنـى جمیلـة " البعیدة عن زوجها تقول لك كل یوم في الخفاء 
.

یتضح من هذه النصوص أنها انطوت على كثیر مـن النصـائح التـي كانـت توجـه 
شـــتد ســـاعدهم وبلغـــوا الرشـــد إلــى األبنـــاء وتحـــثهم علـــى اتخـــاذ زوجـــة وتكــوین أســـرة إذا مـــا أ

كــم واألقــوال المــأثورة فكــان لهــا تــأثیر عمیــق وقدســیة فــي  وأتخــذت هــذه النصــائح شــكل الِح
.عاداتهم وتقالیدهم ، ثم ارتفعت إلى عرف استقر في ضمیر الجماعة مؤثرا في سلوكها

وتعطینــا هــذه النصــائح فكــرة واضــحة وصــادقة عــن نظــرة المصــریین القــدماء إلــى 
ترغیب فیـه وتجنـب العالقـات غیـر المشـروعة والتنفیـر منهـا ونظـرتهم إلـى الـزواج الزواج وال

المبكـر والـدعوة إلیــه والحـث علیــه وتلـك جمیعــًا مـن أهـم العوامــل التـي یقــوم علیهـا المجتمــع 
٤. الصالح

التیسیر إلتمام الزواج قدیماً 
اج حیــث وكــان القــدماء المصــریین یقومــون بــبعض التســهیالت تیســرًا إلتمــام الــزو 

ویرجــع تقلیــده إلــى العــادات الفرعونیــة حیــث كــان فــي " خــاتم الــزواج"كــان یــتم الــزواج بخــاتم 
یرمــز بالــدائرة التــي یمثلهــا الخــاتم إلــى معنــى الخلــود وكــان خــاتم الــزواج ةالهیروغلیفیــاللغــة 

فـــي أول األمـــر مـــن مـــواد مختلفـــة مثـــل الجلـــود واألخشـــاب والعظـــام واألحجـــار ثـــم اســـتعمل 
فهـي، أمـا إنجلتـرا الزوجـيخـواتم مـن الحدیـد یمكـن أن تلتصـق بهـا مفـاتیح العـش الرومان 
١.الذهب في صناعة خواتم الزواجاستعملأول من 

ویحث الشـباب علـى الـزواج . لیؤكد على هذه الفكرة القدیمةاإلسالميوجاء الدین 
ى قـدرة اهللا تعـالى فـالزواج أیـة تـدل علـ. المسـیحيویحرم الرهبانیة التي انتشـرت فـي العهـد 

.٢١، ٢٣المرجع نفسه  ص ٤
.١٥ص ١٩٩٧زكیة حجازى ، المرأة والزواج وحقوق الشباب ، الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة ١
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دیـــن الفطـــرة ولـــم یكـــن مجـــرد عقیـــدة وعبـــادات ولكنـــه یـــدرس الـــنفس اإلســـالموال شــك أن –
.٢النواحي البشریة ویضع لها عالج ویرسم لها سلوكًا محمودًا من كافة 

ل مــن قــ" :بــات والزینـة التــي أباحهـا اهللا قــال تعـالى یویـرفض اإلســالم تحـریم الط
منوا فـي الحیـاة الـدنیا آج لعباده والطیبات من الرزق ، قل هى للذین حرم زینة اهللا التي أخر 

٣" لقوم یعلموناآلیاتخالصة یوم القیامة كذلك نفصل 

ینهى عن مقاطعة الزواج ، عندما أسن عثمان بن مطعون وجماعـة معـه كما انه 
، وظنـوا أنهـم فیها منهج التقشف والتزهد ، وتحریم النسـاء انتهجواألنفسهم خطة في الحیاة 

یا أیها الذین أمنوا ال تحرموا طیبات مـا أحـل اهللا " بها یتقربون إلى اهللا تعالى فقال سبحانه 
٤".لكم

إال عمـريلو لم یبقـى مـن " اهللا عنه رضيوقد حث اإلسالم على الزواج وقال بن مسعود 
"عشرة أیام ألحببت أن أتزوج لكیال ألقى اهللا عذبا

للزوجة الصالحة كان أفضـل مـن كـل مـا فـي الـدنیا مـن مـال فإذا ثم توفیق الرجل
خیــر مـا یكنـزه العبـد فـي دنیــاه " :وقـد قـال علیــه الصـالة والسـالم فـي ذلـك . ٥وجـاه وكنـوز

حث كثیرًا علـى الـزواج ألنـه مـن لـوازم اإلسالمونالحظ أن ".یعد تقوى اهللا الزوجة الصالحة
ــ٦.حفــظ النــوع االنســانى المعــرض للفنــاء والــزوال ح لإلنســان فــي المجتمــع أن یتــزوج یإذا أت

وأن یتحمل مسئولیات الزواج والعائلة واألوالد بجدارة واعیـة فإنـه یكـون قـد بلـغ درجـة عالیـة 
لــه عــن مقــدرة والســعيمــن الشخصــیة ال یبلغهــا األعــزب بــل أن محــض الرغبــة فــي الــزواج 

٤٥م ص ١٩٨١محمد الصادق عفیفي ، المجتمع االسالمى وبناء األسرة ، مكتبة االنلجو المصریة ٢
 ،٤٦
٣٢سورة االعراف ٣
٨٧سورة المائدة االیة ٤
.١١ص . زكیة حجازى المرجع السابق٥
.٣٥م ص ١٩٩٧القاهرة -دار الرشاد - اإلسالم و المرأة في رأي  اإلمام محمد عبده:  محمد عمارة٦
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١.العالیة في الشخصیةاالجتماعیةیكون برهانًا على الروح 

.١١المرجع السابق  ص : زكیة حجازى ١
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الفصل الثالث

الدراسة المیدانیة
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معطیات الدراسة المیدانیة

:الهدف من الدراسة المیدانیة
تهـــدف الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى وجهـــة نظـــر الشـــباب حـــول العنوســـة ویمكـــن 

.تلخیص أبرز التساؤالت التي تسعى الدراسة لإلجابة علیها
عامة للولد والبنتأسئلة و منها التي جاوب علیها الطالباألسئلة

        هل نسبة العنوسة كبیرة في المجتمع؟
أبرز األسباب المؤدیة لهذه المشكلة؟هيما
 نظرة المجتمع للعانس؟    هيما
 المترتبة على زیادة نسبة العنوسة في المجتمع؟اآلثارما
ما هى أهم المقترحات من وجهة نظرك لحل هذه المشكلة؟

:طأسئلة خاصة للبنت فق
 من لقب عانس؟  تقلقيمتى
هل من الممكن أن تتنازلى عن بعض شروط في زواجك؟
   هل تقبلى أن تكونى زوجة ثانیة؟
هل تقبلى أن زوجك یتزوج علیك؟
 هل البنت مظلومة أكثر وال الولد؟

سنة٢٠كلیة تجارة  الفرقة الثالثة    فرید متولى محمود
ع؟هل نسبة العنوسة كبیرة في المجتم

كثیرة جدا
؟األسبابأبرز هيما 

عدم وجود شغل-المغالة في طلبات الزواج   -غالء المعیشة  
نظرة المجتمع للعانس ؟

ال یوجد اهتمام بسبب الالمباالة بسبب كثرة المشاكل في المجتمع 
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تنازل عن بعض الشروط لو وصلت لسن متقدم؟تهل 
الشروط المعینةعن بعضأتنازلسنة ممكن ٤٠أنا لو عدیت 

أثر العنوسة على مجتمع ؟هيما 
ر ثال یوجد أ

ما هو الحل من وجهة نظرك؟
توفیر مساكن للشباب–توفیر فرص عمل للشباب –األسعارتخفیض 

سنة٢٠دعاء عبد الخالق    كلیة التجارة     الفرقة الرابعة        السن 
هل نسبة العنوسة كبیرة في المجتمع؟

متوسطة
هى أهم األسباب من وجهة نظرك ؟ما 

.كل بنت عایزة حد مالك والولد برضه–مصاریف الزواج العالیة 
لقب عانس ؟منمتى تقلقى
سنة٢٧بعد سن 

هل ممكن تتنازلى عن بعض شروطك؟
وال أقبل أن أكون زوجة ثانیة-ممكن أتنازل عن بعض الشروط المادیة   آه

؟هل البنت مظلومة أكثر من الولد 
.حیث أن أهل الزوجة بیطلبوا حاجات كثیرة تغرق الشبابیناالثنین مظلوم
ما هو الحل ؟

تعدد الزوجات-تخفیف المصاریف شویة          
سنة١٧ایمان     كلیة الحقوق       الفرقة األولى         السن 

طبعا آههل المشكلة كبیرة في المجتمع ؟ 
؟ما هى أهم أسباب هذه المشكلة

الولــد شــایف أن البنــات معظمهــم –ال توجــد ثقــة بــین الولــد والبنــت –العوامــل االقتصــادیة 
.الهوس الدینى المتعصب والمتطرف عند الكثیر من الشباب-مستهترین 
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متى تقلقى من لقب عانس ؟
سنة؟٢٥ممكن تتنازلى عن بعض الشروط لو عدیتى -سنة  ٢٥بعد سن 

هل تقبلى أن تكونى زوجة ثانیة؟ -والشروط   اتنازل عن بعض المواصفات
ال أقبل أن أكون زوجة ثانیة لو عنست

هل البنت المظلومة أم الولد؟
ما هو الحل من وجهة نظرك؟ -ال طبعا البنت هى المظلومة  

ملهاش حل مش عارفة-
سنة٢٠سارة       كلیة الحقوق        الفرقة الثالثة         

.هیوسة كبیرة؟    زادت قوى في االیام دهل نسبة العن
أبرز األسباب ؟هيما 

صعوبة ظروف الحیاة بسبب قلة الرواتب-البطالة مفیش شغل للشباب  
الة في المهور وارتفاع مصاریف الشبكة والشقة وغیرهااالمغ

متى تقلقى من لقب عانس؟    
سنة٢٦لو عدیت 

سنة ؟٢٦ى وهل ممكن تتنازلى عن بعض الشروط لو عدیت
.ممكن لو في حب ما بینا

هل تقبلى أن تكونى زوجة ثانیة؟    
بل أن أكون زوجة ثانیةأقال

هل البنت مظلومة أكثر وال الولد ؟
البنت هى األكثر ظلمًا علشان مفیش ولد بیطلق علیه لقب عانس

ما مدى تأثیر هذه المشكلة على المجتمع ؟
معدالت الجریمة وحاالت االغتصابزیادة –بین الناس اإلحباطانتشار

انتشار الرذیلة في  المجتمع
الحل إیه ؟
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تخفیف األعباء والمهور-.      توفیر فرص عمل للشباب
سنة٢٣علم نفس   تحضیر ماجستیر بجامعة عین شمس   آدابشیماء سعد 

هل ترون أن نسبة العنوسة كبیرة في المجتمع ؟ 
هى تزید عن الفترة األخیرة

ا هى أبرز األسباب من وجهة نظركم؟ م
البطالة المنتشرة بالنسبة للولد والبنت –.    سوء الحالة االقتصادیة في البلد-

تمسـك بعـض االسـر عـن بعـض الشـروط وعـدم تسـهیل –تفكیر البنـت فـي تكمیـل دراسـتها 
.القوانین الجدیدة التي منحت مناصب للنساء–.  من شبكة وغیرهااألمور
ونى قلقة من شبح العنوسة ؟      متى تك

سنة٢٧بعد سن 
هل تقبلى أن تكونى زوجة ثانیة أو یتوج زوجك علیك؟  

لقبال مش ه
ما هى نظرة المجتمع للعانس ؟     

انسانة بتصعب علیهم
ما مدى تأثیر العنوسة على المجتمع ؟

انتشار الكراهیة–ت االنحراف للولد والبن–تفككات أسریة –كثرة حوادث االغتصاب 
ما هى الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة ؟

تســاهل –تــوفیر شــقق للشــباب –تــوفیر فــرص عمــل لتحســین األحــوال االقتصــادیة لالفــراد 
.الرجوع للدین–االهل 

٢١أحمد أمین       كلیة األعالم            الفرقة الثانیة  السن 
مجتمع ؟هل تالحظ أن نسبة العنوسة كبیرة في ال

وبتزیدطبعًا كثیر
أبرز األسباب من وجهة نظرك ؟هيما 

.في المهور وتكالیف الزواجالمغاالة
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.البنت نفسها وأسرتها بیطلبوا مواصفات عالیة جدًا في المتقدم للزواج
.البطالة وانتشارها في المجتمع

ا لـــى الشـــاب مـــالثقافـــة الخاطئـــة المنتشـــرة فـــي المجتمـــع التـــي تـــنص علـــى االنفتـــاح وده بیخ
.حملش المسئولیة  إنتشار الفقر بین الكثیر من الشبابتی

كیف ینظر المجتمع للعانس ؟
.وخصوصًا البنت........ نظرة شفقة وأحیانًا تكون نظرة 

تأثیر هذه الظاهرة على المجتمع؟هيما 
ر ســن واألبنــاء بســبب تــأخاآلبــاءالفجــوة العمریــة بــین اتســاع-. انحــراف الشــباب والفتیــات

.الزواج
كیف نتغلب على هذه الظاهرة؟

دور الــدعاة الــدینین فــي -. نشــر الــوعى والتوعیــة بــین الشــباب عــن طریــق وســائل االعــالم
.لتسهیل عملیة الزواجواآلباءتوعیة الشباب 

سنة٢٢الفرقة الرابعة  كلیة تجارة جامعة القاهرة أحمد محمد عبد الموجود 
جتمع؟هل نسبة العنوسة في الم

.كارثةىه طبعا كبیرة جدًا جدًا جدًا وبقآ
أبرز األسباب ؟هيما 

عمـل البنــات بشــكل كبیــر -. عـدد ســنوات التعلــیم زیـادة جــدًا وده بیــأدى لتـأخر ســن الــزواج
عدم تحمل الشاب للمسئولیة-عدم عمل الشباب      -.   في أماكن ال تصح لهم

متعاونین مع الشباباآلباء
.مش شایف حل للمشكلة ده–! ة نظرك الحل من وجه

سنة٢٠: الفرقة الرابعة        السن اآلثاركلیة سارة محمد ماهر
هل نسبة العنوسة كبیرة في المجتمع؟

كبیرةهأیو 
ما هى أسباب المشكلة؟
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-إنخفـاض مسـتوى المعیشـة  -كل الشباب عایز یعیش حیاتـه     –إرتفاع عدد اإلناث 
.تعنت األهالى-عمل لتحقیق ذاتها الروج المرأة خ

هل ممكن تتنازلى عن بعض الشروط حتى ال تقع في هذه المشكلة؟
.ممكن أتساهل في بعض الشروطهأیو 

هل البنت مظلومة أكثر في هذه المشكلة وال الولد؟
.البنت هى المظلومة أكثر

هل تقبلى أن تكونى زوجة ثانیة؟
انیة؟ال هرفض أكون زوجة ث
.تنازل األهل عن بعض الشروط المادیة لتسهیل الزواج-.   الحلول من وجهة نظرك

.تعدد الزوجات-.   سفر الشباب إلى الخارج وتكوین ثروة إلتمام الزواج سریعاً 
سنة١٩قسم اجتماع           الفرقة الثالثة      اآلدابكلیة ریهام كمال 

ع؟هل العنوسة كبیرة في المجتم
عالیة قوى
األسباب ؟

البنات رسمین مواصفات معینة في دمغهم ومش بیتزلـوا عنهـا     -الظروف المادیة للشباب  
الشباب مش عایز قیود-الشباب عایز یعیش حیاته           -

متى تقلقى من لقب عانس ؟
.سنة٢٦بعد سن 

سنة ؟٢٦ممكن تتنازلى عن بعض الشروط بعد 
.له ممكن أتناز آ

هل تقبلى أن زوجك یتزوج زوجة أخرى؟
.ال مش هینفع لو عایز یجوز علیا یطلقنى

المظلومة وال الولد في هذه المشكلة؟هيهل البنت 
.لقب عانس ویبدأ الناس في االستفساراالبنت علشان مفیش ولد یطلق علیه
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الحلول؟
متقدمةترتیب الولد للجواز من فترة–مفیش مبالغة في الشروط المطلوبة 
" .الرجل والمرأة"دور الدین في التوفیق بین الطرفین 

سنة٢١قسم التاریخ       الفرقة الرابعة    اآلدابفتحیة على        كلیة 
هل النسبة كبیرة ؟

.طبعاً 
األسباب من وجهة نظرك ؟

طموح البت في الوصول لهدف معین ولدرجة عالیة في التعلیم أو الشغل
ظروف الولد االقتصادیة      قلة وعى الولد والبنت.       نت من االرتباطخوف الب

.األفكار الرجعیة" .           تافهة"وقوف األهالى على أسباب 
نظرة المجتمع للعانس ؟هيما 

بعضمن الكالم جارح -تكون نظرة شفقة       
ما مدى تأثیر العنوسة على المجتمع؟

.لسیئة بسبب قلة الدینالسمعة اانتشار
من لقب عانس ؟تقلقيمتى 

...........هقلق منه انه میكنش عندى طفل الليال مش قلقانة نهائیًا بس 
هل تقبلى أن تكونى زوجة ثانیة؟

.ال مش هقبل
هل تقبلى أن زوجك یتزوج علیك؟

.أنا قصرت في حقهلوممكن بس هو
الحل من وجهة نظرك ؟

مســـاعدة رجــال الدولـــة القـــادرین الشــباب ومـــنحهم شـــقق -مجتمـــع   زیــادة التوعیـــة فــي ال
.للزواج
حس الشباب على تحمل المسئولیة-عن بعض الشروط  األهاليتنازل 
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.توفیر فرص عمل للشباب
سنة٢٠مروة             كلیة التجارة            الفرقة الرابعة          

هل مشكلة العنوسة كبیرة في المجتمع ؟
ه المشكلة كبیرة في المجتمعآ

أبرز األسباب ؟هيما 
اإلسكانأزمة -المشاكل االقتصادیة -المغاالة في المهور 

من لقب عانس ؟تقلقيمتى 
سنة٣٠بعد سن الـــ 

عن بعض شروط شریك حیاتك؟٣٠بعد الــ تتنازليهل 
المعینةه ممكن أتنازل عن بعض الشروط آ

البنت ؟هل الولد أكثر ظلما أم
.ومتطلبات الزواج –أنا شایفة أن الولد هو الضحیة بسبب مغاالة االهالى في المهر 

الحل من وجهة نظرك؟
ــــزواج ــــات ال ــــي المهــــور ومتطلب ــــیش حــــل إال إذا تحســــنت األحــــوال -. عــــدم المغــــاالة ف مف

.االقتصادیة في البالد
سنة١٩ة           ریم               كلیة العلوم              الفرقة الثالث

النسبة في المجتمع؟  كبیر جدا
المسئولیة         المغاالة في الشروط والتعقید..... أهم األسباب ؟ عدم تحمل 

سنة٣٠من لقب عانس؟ بعد ا لــ تقلقيمتى 
عن بعض شروطك؟ ال مش هتنازل وال أقبل أن أكون زوجة ثانیةتتنازليهل 

لعنوسة الن فرصة البنت أقل في الزواجوالبنت هى األكثر ظلمًا في ا
سنة١٨أمیرة   كلیة االداب     الفرقة األولى    السن 

هل تالحظى إن العنوسة كثیرة في المجتمع؟
مفیش أكثر منها 
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:أسبابها 
القیود الشدیدة بعد الخطوبة -قلة الفلوس وقلة الشغل    

عدم تحمل الشباب للمسئولیة-عقدة الشباب من الجواز من اللى بیشفوه في بیوتهم
سنة٢٧بعد سن -.          امتى تقلقى من لقب عانس

هل تقبلى إنك تكونى زوجة ثانیة ؟
ال طبعا

هل تقبلى أن جوزك یتجوز علیك ؟
أرفض تمامًا لو عایز یطلقنى
ما هى نظرة المجتمع للعانس؟

بالنسبة للبنت بتصعب علینا
مع؟أن هذه الظاهرة على المجت

هیكون هناك مشكالت كبیرة بسبب األخالق وقلتها
الحل ایه من وجهة نظرك ؟
انتشار الوعى ونشرة بـین الشـباب –تحسین االقتصاد عموما –توفیر فرص عمل للشباب 

.دعم وتعلیم ونشر الوعى بین االهالى–
سنة١٩كلیة دار العلوم    الفرقة الثانیة            السنة رحمة 

هل نسبة العنوسة كبیرة في المجتمع ؟
نسبتها كبیرةآه

أبرز األسباب من وجهة نظرك ؟هيما 
الجیش بیعطل الشباب والشقة كمان -الزواج الباهظة   تكالیف

ومهـر شـبكةالكبیرة على الشـباب األعباء–مفیش فلوس وانتشار الفقر -انتشار البطالة 
.ل الشبابعمبیسهلوااالهالى مشى –.  وغیره

متى تكونى قلة من لقب عانس ؟
خلص الجامعةا أبعد م
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عن بعض شروطك لو سنك تقدم ؟تتنازليهل ممكن 
.أتنازل لو هو كویس 

نظرة المجتمع للعانس؟هيما 
.علیه أوىىبیتأثرشا بالنسبة للبنت الكالم بیكثر علیها والولد م

ما هى أثر العنوسة على المجتمع ؟
.على المجتمع حیث الكراهیة تنتشر ومش هیبقى فیه تعاونيسلبلها تأثیر 

الحلول من وجهة نظرك ؟
تخفیــف أعبـــاء -حــل مشــكلة البطالــة –إعالنــات الجرایــد لتــوفیر زوج أو زوجــة مناســبة 

.الزواج
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الفصل الرابع 

الحلول المقترحة إلنهاء مشكلة العنوسة
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عنوسةالحلول المقترحة إلنهاء مشكلة ال

المصريیمكن استعراض بعض الحلول لحل هذه المشكلة التي تهدد المجتمع 
تتعدد الحلول ما بین حلول تقلیدیة یجب تفعیلها ، وحلول غیر .العربيبأكمله ، بل العالم 

.تقلیدیة یمكن ابتكارها وتطبیقها
:الحلول التقلیدیة : أوال
 تشجیع الزواج المبكر:

ین یـرى أن حـل مشـكلة العنوسـة ، یكـون بالحـث والتشـجیع هناك العدید من البـاحث
یـتم فـي أبكـر وقـت بعـد تمـام نضـج الذيى بالزواج المبكر ذلك ننعو ،على الزواج المبكر

جــزء مــن البــاءة التــي نــص علیهــا حــدیث والنفســيالجســميالفتــى والفتــاة ، فــذلك النضــج 
ذلـك فـال یعـد الـزواج مبكـر وأنسب سن لذلك الثامنة عشـر مـن العمـر أمـا قبـل ) ص(النبي

نما هو زواج میسر ال یتوافر فیه شرط الباءة  ٕ أن إلـيباإلضـافة. نص علیها الشـرعالذيوا
تزوج مبكرًا سیتمكن من رؤیة أبنائه مسـتقبال فـي مرحلـة عمریـة متقاربـة معهـم الذيالشاب 

.، مما یمكنه من التفاهم والتوافق معهم بشكل أفضل وكذلك األم مع بناتها
مــن ناحیــة أخــرى فالفتــاوى الدینیــة فــي الســاحة وبصــفة عامــة تشــجع علــى هــذا و 

١" ه فزوجــوهقــإذا أتــاكم مــن ترضــون دینــه وخل" مثــل : االتجــاه ، ویستشــهد عــادة بأحادیــث 

یـــا معشـــر الشـــباب مـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة فلیتـــزوج ، فإنـــه أغـــض البصـــر، وأحصـــن "و 
.تى على الدراسةأن الزواج یقدم حویذهب هؤالء إلى" للفرج

ویــرى بعــض البــاحثین أهمیــة الــزواج المبكــر لزیــادة نســبة المــواطنین فــي المنطقــة  
.نظرًا النخفاض الخصوبة البیولوجیة للمرأة المواطنة

:نظرة تقویمیة 

دار –الق ، قراءة فقهیة معاصرة تأخر الزواج وارتفاع معدل الط: عبد الحمید إسماعیل االنصارى ١
.١٩: ١٧ص –م ٢٠٠٠–الفكر العربى 
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صـحیح أن اإلســالم رغــب فـي الــزواج وحــث علیـه ولكنــه حــرص أیضـا مــن خــالل 
الزواج على أسـاس مـن االختیـار السـلیم والحـر توجیهاته التي أرشد إلیها على أن یقوم هذا 
ال یــتم بنــاء علــى –عــادة –والــزواج المبكــر . ، بهــدف اســتمرار الحیــاة الزوجیــة وتماســكها

لحـــاحهم ، وال یضـــمن حســـن االختیـــار  ٕ –اختیـــار حـــر ، نظـــرًا لتـــدخل األهـــل وضـــغطهم وا
ـــدان النضـــج –أیضـــًا  ـــذوالعـــاطفي ، والفكـــريالنفســـيألن الطـــرفین یفتق یمكنهمـــا مـــن يال

الكافي بالحیاة الزوجیـة السـلیمة وحسـن التعامـل بینهمـا ، الوعياالختیار السلیم ، ویفتقدان 
باإلضـــافة إلـــى أن هـــذا الـــزواج یحملهمـــا مســـئولیات فـــي وقـــت مبكـــر ، قـــد ال یســـتطیعان 

١.النهوض بها فیؤثر بالسلب على حیاتهما الزوجیة

الفشـل أو أن –ة كبیـرة مـن الحـاالت وفـي نسـب–ولذلك فمصـیر مثـل هـذا الـزواج 
یلجــأ الشــاب بعــد أن اكتمــل نضــجه إلــى اختیــار زوجــة أخــرى ، كمحاولــة لتصــحیح خطـــأ 
مـا أن ینحـرف إلـى  ٕ االختیار األول ، وذلك یتم عادة على حسـاب الزوجـة األولـى واألوالد وا

.والثانيسلوكیات خاطئة إذا لم یتمكن من الحل األول 
أحــد روافــد بحیــرة –أو لــم نشــأ أشــن–بهــذا المفهــوممبكــروهكــذا ، فــإن الــزواج ال

وقـــد یقـــال أن هـــذا األســـلوب كـــان ســـائدًا قـــدیمًا وكـــان .الطـــالق التـــي تتســـع یومـــًا بعـــد یـــوم
صالحًا وهذا صحیح ولكن یجب أن ال نغفـل اخـتالف الظـروف واألحـوال فاألعبـاء النفسـیة 

عملیــة الــزواج فــي العصــر الحــدیث ، وفــي مجتمعنــا واالجتماعیــة واالقتصــادیة التــي تواجــه
منشــغل بدراســته ولــم ال، كبیــرة ، وهــذه تتطلــب إرادة وقــدرة غیــر متــوفرتین فــي الشــاب لعربــيا

یكتمل نضجه بعـد ، ثـم إن الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم وهـو القـدوة لـم یتـزوج إال بعـد أن 
یر سـلیمة للحـد مـن العنوسـة ألنهـا بلغ الخامسة والعشرین ، ولذلك فالزواج المبكر وسیلة غ

.تؤدى إلى زیادة معدل الطالق
وأمــا القــول بــأن الــزواج المبكــر ، یمنــع انحرافــات الشــباب ، فهــو غیــر صــحیح بــل 

مجلة الیقظة ) استطالع الزواج المبكر كما یراه الشباب(م ٢٨/٢/١٩٩٨صحیفة الهدف الكویتیة ١
).مراهقون في عش الزوجیة: زواج ما قبل العشرین (م ٢٩/١/١٩٩٨الكویتیة 
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أنــه فــي بعــض حاالتــه یــؤدى إلــى ســلوكیات منحرفــة ثــم إن االنحــراف غیــر مقصــور علــى 
إن الــذى . المتــزوجین والمحــاكم حافلــة بقضــایا الطــالق بســبب خیانــات–غیــر المتــزوجین 

یمنـع االنحــراف حســن التربیــة ورقابــة األهــل وتقویــة الــوازع الــدینى ویقظــة الضــمیر والخــوف 
.من اهللا

أما التشـجیع علـى الـزواج المبكـر بهـدف زیـادة نسـل المـواطنین ، فهـو عـالج خطـأ بخطـأ ، 
مـن أهمیتـه ثـم إن انخفـاض معـدل الخصـوبة یفقـد كثیـراً . ألن مثل هذا الزواج سلبیاته أكبر

فــي ظــل الوضــع الســائد فــي المجتمــع والمتمثــل فــي انخفــاض معــدالت النمــو االقتصــادیة ، 
وتدهور أسعار الـنفط ، وارتفـاع مسـتوى عجـز الموازنـة ، وبـروز ظـاهرة بطالـة الخـریجین ، 

.السكن ، التعلیم ، الصحة: وزیادة الطلب على الخدمات األساسیة 

 ب اإلناث بالنسبة للذكورفي ظل زیادة نستعدد الزوجات:
، حیـث مسـلم أكثـر مـن زوجـة فـي نفـس الوقـتتقبـل الشـریعة اإلسـالمیة أن یتـزوج

المهــم أن الرجــل یســمح لــه . ســمح الــذكور بــذلك ولكــن ال یســمح للمــرأة إال بأحادیــة الــزواج
ــذلكبــأربع زوجــات إذا كــان لدیــه اإل وتعتبــر هــذه الزیجــات مخالفــة للقواعــد ولكنهــا مكانیــة ل

١.ت باطلة شرعالیس

فــي ظــل زیــادة نســب اإلنــاث بصــورة كبیــرة فــي الفتــرة األخیــرة ضــروريوهــذا الحــل 
وهذا یؤدى إلى وجـود الكثیـر مـن الفتیـات بـدون زواج ألن نسـبة الـذكور فـي المجتمـع قلیلـة 

یكـون تعـدد األزواج هـو الحـل األمثـل إذا تـوافرت الشـروط المناسـبة فیـه مـن وجـود وبالتالي
.والعدل بین الزوجاتاقلإلنفمال 

وقــد أبـــاح الـــدین االســـالمى تعـــدد الزوجـــات فــي حـــدود خاصـــة وبعـــدة قیـــود فأبـــاح 
للرجــل أن یجمــع بــین اثنــین وثــالث وأربــع وال یصــح أن یجمــع فــي عصــمته فــي وقــت واحــد 

اعى أفكار وأهداف ، ترجمة منى قطاع الهیئة العامة لشئون حسنة بیجوم ، النساء في العالم الن١
.٢٣ص . م ١٩٩٩. المطابع األمیریة 
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. بین الزوجات في الحقوق والواجباتاإلسالمأكثر من أربع زوجات ، وسوى 
فـي المآكـل . یـنهم فـي كـل مـا یسـتطاع العـدل فیـه وأوجب علـى الرجـل أن یعـدل ب

وا فـي الیتــامى فـأنكحوا مــا سـطوأن خفــتم أال تق:" قـال تعـالى . والمشـرب والملـبس والمســكن 
هـذا ویـؤدى نظـام ".طلب لكن مـن النسـاء مثنـى وثـالث وربـاع فـإن خفـتم أال تعـدلوا فواحـدة

قـل فیهمـا عـدد الرجـال عــن تعـدد الزوجـات وظـائف اجتماعیـة جلیلـة فـي المجتمعـات التـي ی
، وفـــي الكثیـــر مـــن الحـــاالت یكـــون هـــذا اء وفـــي المجتمعـــات المعرضـــة للحـــروبعـــدد النســـ

ووقایة من كثیر من المفاسد والشـرور العائليالتعدد ضروري وعامل من عوامل االستقرار 
٢.وحیاته لكًال من الجنسین

ر أول مـا ظهـر قـد ظهـاآلنتحـدث عنـه نیمكن القول أن تعدد الزوجات وهو مـا و 
حــواليتاریخیــًا لــدى المصــریین القــدماء فتــاریخ الدولــة الفرعونیــة القدیمــة التــي تأسســت منــذ 

ــاً  فمثــل هــذه الزیجــات تختلــف أســباب تعــدد الزوجــات فــي المجتمعــات الریفیــة .خمســین قرن
القریة یحكمها األمـر الواقـع والضـرورة االجتماعیـة أن عنها في المجتمعات الحضریة فنجد 

ـــالقوة  لكبـــر حجـــم النســـل للمســـاعدة مـــن فالحـــة األرض وزیـــادة وحـــب ـــدخل والشـــعور ب ال
هریـــة واالفتتــان بـــالنفس والرغبــة فـــي المتعــة واثبـــات اأمـــا فــي المدینـــة فیحكمهــا الظ"األســرة 

ظهار الثراء والنفوذ والتفاخر بذلك علنا ٕ ٣.وا

بـــل اشـــترط وال یتبــادر إلـــى الـــذهن أن اإلســـالم عنـــدما أبــاح التعـــدد جعلـــه فوضـــى 
العـدل وحســن المعاملــة وأن تكــون أحــوال الــزوج المعیشـیة یــؤمن معهــا قیامــه بحســن العشــرة 

.على زوجاته وأوالده ومن تجب علیه نفقتهمواإلنفاق
-:وهنا البد أن نتساءل 

هــل نحــرم التعــدد ونبــیح الفحشــاء ، ونحــن نعلــم أن هنــاك زیــادة فــي النســاء وهــن 

عبد الواحد وافي ، األسرة والمجتمع ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الطبعة الثامنة ، القاهرة ، ص ٢
.قصص٨٢١٠

٧٨اعة والنشر ، الطبعة األولى ص عبد الحلیم العفیفي ، المرأة والحب والزواج ، أورا شرقیة للطب٣
١٩٩٧األولى 



٤٤

صـالحة للـزواج مـن سـن –كما نعلم –لفاحشة إن الفتاة أو رجس االفتنیتعرضن لمساوئ 
فــإذا قــدرنا ســن –المبكــر عنــد الــبعض الجنســيالسادسـة عشــر ومــا قبلهــا ، حســب النضــج 

الـزواج المبكـر لهـا فیكــون عشـرین عامـا ، فمــاذا تتـرك السـنوات العشــرة ، وهـى الفـرق بینهــا 
لعددیـــة فـــي ذاتهـــا أكثـــر عنـــد یتـــزوج فـــي الثالثـــین ؟ الشـــك أن النســـبة االـــذيوبـــین الرجـــل 

.النساء منها عن الرجال
نجـاب  ٕ وهل أفلح قوم منعـوا التعـدد؟ وهـل اسـتطاعوا أن یمنعـوا تعـدد العشـیقات والخلـیالت وا

١.واللقطاءنالشرعییاألوالد غیر 

، أنـــه األســـلوب األمثـــل فـــي حـــل مشـــكلة العنوســـة أنصـــار تعـــدد الزوجـــاتیـــرى 
ذكور أكبـــر مـــن عـــدد اإلنـــاث، وأیضـــا هـــو وســـیلة ویســـوقون إحصـــائیات تثبـــت أن عـــدد الـــ

قتــداءلتكثیــر نســل المــواطنین ،  ٕ بالرســول صــلى اهللا علیــه وســلم والســلف الصــالح ، وفــي وا
بعض الدول العربیة وقد تشكلت جمعیات نسائیة ، كان همها األول ، القیـام بزیـارات علـى 

غیــرهن بــل وتشــجیع مســتوى دول الخلــیج ، إلقنــاع المتوجــات علــى قبــول زواج واجهــن مــن 
ـــن وزر العـــانس التـــي  ال تحمل ٕ ـــواب العظـــیم ، وا ـــذلك یكســـبن الث ـــى التعـــدد ، وب أزواجهـــن عل

، ویـتحملن مسـئولیة بـأزواجهنم الزواج بسبب أنانیـة المتزوجـات واسـتئثارهن دتعانى من ع
دفـــع أزواجهـــن إلـــى الحـــرام  وخاصـــة أولئـــك الـــذین ال یقنعـــون بواحـــدة وفـــي نفـــس الوقـــت ال 

.غضاب زوجاتهم بالزواج علیهنیریدون إ
یـربط بـین النـاس بربـاط الـذيعنـدما أبـاح التعـدد فقـد رسـم خـط الوفـاء اإلسالمإن 

األخـوة والمحبـة ولتحقیــق المصـلحة بـین النــاس ، وتقـدیر شـئون المجتمــع ورعایـة المصــلحة 
ن اختلـف الزمـان والمكـان فـإن تشـریعاته وصـ ٕ فت العامة للبشـریة ، ألنـه دیـن الكـون كلـه  وا

٢.لإلصالح

.نظریة تقویمیة حول موضوع تعدد األزواج

منصور الرفاعى عبید  ، المرأة ماضیها وحاضرها ، مكتبة الدار العربیة للكتاب الطبعة األولى ١
.م١٥٨–١٥٧م ص ٢٠٠٠

.١٥٩المرجع نفسه ص ٢
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ال أحد ینكر التعـدد بالضـوابط الشـرعیة ، فهـو أمـر مشـروع ، واإلسـالم قـد أباحـه حـالً -١
لحـاالت وأســباب معینــة ، كمـا أنــه ال یوجــد فـي مجتمعنــا مــا یمنـع مــن التعــدد ال عرفــاً 

بـل هنـاك حـث وتشـجیع –ومعنویـا مالیا–مادام الشخص مقتدرا اً وال تقالیداً نوال قانو 
.من الجهات الدینیة ومن بعض الباحثین بدلیل ارتفاع عدد المعددین

ال لـ-٢ ٕ فعلـوا مثـل الرسـول، م یلیت الذین یعددون یقتدون بالرسول صلى اهللا علیـه وسـلم وا
–فهــو لــم یعــدد إال ألســباب اجتماعیــة معروفــة ، ولــم یعــدد كمــا هــو ثابــت مــن ســیرته 

یـــر والتجدیــد فـــي المــزاج ولـــم یثبــت أنـــه كــان یعـــدد مــن ذوات الشـــباب بــدافع مــن التغی
كـــان دائمـــًا فیمـــا عـــدا الســـیدة –والســـن الصـــغیرة ، بـــل دافعـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم 

ولـو كـان . ١كبیرة أو سبق لها الزواج أو لظروف اجتماعیة قاسیةامرأةإما –عائشة 
ن األرامـل مـلتـزوج لوسـلم حقـا بالرسـول صـلى اهللا علیـهیقتـدي–عنـدنا –یعـدد الذي

والمطلقـــات والعـــوانس ذات الســـن الكبیـــرة ، وهـــذا مـــا كـــان یفعلـــه الســـلف الصـــالح فقـــد 
.تعیش في ظل رجلةكانت المطلقة أو األرمل

یتناسـون –للعنوسـة السـحريیتناسى هؤالء المتحمسون للتعـدد والـذین یعتبرونـه الحـل -٣
فـإذا كانـت نسـبة العانسـات كبیـرة ، مشكلة قطاع عریض من الشـباب غیـر المتـزوج ،

جهم؟ ألیسـوا یكبیـرة فلمـاذا ال توجـه الجهـود لتـزو –أیضـا –فإن نسـبة الشـباب العـازب 
لـم یكـون بیتـًا بعـد أولـى مـن الـذيهم األولى باالهتمام والرعایة؟ ألیس تشجیع الشـاب 

وجتــه ر؟ ومــا المصــلحة فــي دفــع المتــزوج القــانع بز قتشــجیع مــن تــزوج وكــون بیتــا واســت
وأوالده إلــى الــزواج بــأخرى قــد تتســبب فــي مشــاكل هــو فــي غنــى عنهــا؟ أو لــیس مــن 
الخیــر لهـــؤالء المتحمســین لســـنة التعــدد ، أن یعینـــوا ثالثــة مـــن الشــباب غیـــر المقتـــدر 

على الزواج بدل أن یتزوج الواحد منهم ثالثًا وأربعًا ؟
ـــا وهـــي متزوجـــة ـــاة لتعلیمه واصـــلن دراســـتهن فهنـــاك بنـــات متزوجـــات یمواصـــلة الفت

ویتفــوقن أیضــا مــع تفهــم الــزوج وتقــدیره واقتناعــه بأهمیــة تعلــم زوجتــه ومســاعدتها بتهیئــة 

٢١، ٢٠المرجع السابق ص : عبد الحمید إسماعیل  االنصارى ١
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یقـول حیـثدور الدعاة في دور العبـادة .الجو المناسب لها وتقدیر ظروفها الدراسـیة 
بمیـــدان رمســـیس فـــي وســـط القـــاهرة، " الفـــتح"الشـــیخ عبـــد الحفـــیظ المســـلمي إمـــام مســـجد 

الــــدعاة البــــد وأن "التــــابع لجمعیــــة عمــــاد اإلســــالم ، إن " یســــیر الــــزواجت"ومــــدیر مكتــــب 
مـع تخفیـف ..یسخروا جهودهم إلرشـاد األسـرة إلـى أن ترضـى بمـن هـو علـى خلـق ودیـن

المهــور واشـــتراط الكفـــاءة ال القبلیــة وعـــدم الترتیـــب بــین البنـــات والعمـــل علــى حـــل أزمـــة 
".السكن والمساعدة على إیجاد فرصة عمل

تعیـق إقـدام الشـباب علـى الـزواج ، بجانـب أهمیـة مبـادرة التـى دات والتقالیدتجاوز العا
االجتماعیـــــــــة والمســـــــــئولین إلـــــــــى تـــــــــزویج أبنـــــــــائهم وبنـــــــــاتهم بتكـــــــــالیف الشخصـــــــــیات 

.لیكونوا قدوة لغیرهم من المواطنینمتواضعة 
حــول التوجیــه األســرى أو التنشــئة األســریة لتوعیــة طــالب الثانویــة مــنهج دراســىإعــداد

طاره الشرعى ٕ .بأهمیة الزواج ومقاصده وا
تجنیــد طاقــات وجهــود المؤسســات االجتماعیــة :  تنظــیم النــدوات والمحاضــرات الدوریــة

عــادة االعتبــار إلــى شــكل الــزواج بوصــفه  ٕ والجمعیــات الخیریــة لمواجهــة هــذه المشــكلة وا
علیهــا رباطــا أســریا ولــیس عالقــة تجاریــة ، كــذلك لمحاربــة العــادات والتقالیــد التــي عفــا

.الزمن 
المختلفـة التـي تسـهم فـي تـوفیر متطلبـات بیـت الزوجیـة بأسـعار إقامة األسواق الخیریـة

معقولـــة وبهـــامش ربـــح بســـیط أو تقـــدیم المســـاعدات المالیـــة والقـــروض الحســـنة لراغبـــي 
تضــم : حفــالت زواج جمــاعي .الــزواج علــى أن یــتم تقســیطها وفقــا لظــروف المقتــرض

بات فــي زفــاف واحــد ضــخم، ممــا یــوفر مبــالغ ضــخمة تتكلفهــا أعــدادًا مــن الشــباب والشــا
كل حالة زواج ، وبخاصة بعد أن اتضح أن المبـالغ التـي تصـرف علـى حفـالت الـزواج  
تمثــل ســببًا رئیســیًا فــي عــزوف آالف الشــباب عــن الــزواج ، ولجــوئهم للــزواج مــن فتیــات 

.بلدان عربیة أخرى
علـى الـزواج تسـدد تكالیفهـا لمقبلینتعنى بتخصیص مساكن لإنشاء مؤسسات إسكانیة

الرسـمیة فـي إیجـاد مثـل هـذه المؤسسـات ، على أقساط میسرة ، وأن تساهم المؤسسات 
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ـــة للتقلیـــل مـــن بجانـــب ضـــرورة دعـــم فكـــرة األعـــراس  ـــة بإعتبارهـــا وســـیلة عملی الجماعی
.تكالیف حفالت الزفاف

ده وضــــرورته فــــي تــــذكیر النــــاس بالحكمــــة مــــن الــــزواج ومقاصــــدور وســــائل اإلعــــالم
االجتماعیة والنفسیة ، ویطالب صـانعى القـرار بـأال یهملـوا مشـكلة المقبلـین علـى الـزواج 

ألن الفتـــاة العـــانس ضـــحیة ؛ ، وذلـــك بتـــوفیر فـــرص العمـــل ومســـاكن محـــدودى الـــدخل 
.ظروف اقتصادیة تحول دون زواجها مهما امتلكت من مقومات الزوجة الصالحة

فــــــــــالمجتمع یحتــــــــــرم الفتــــــــــاة المحترمــــــــــةاةااللتــــــــــزام الــــــــــدیني والخلقــــــــــي للفتــــــــــ ،.
والشاب عندما یفكر في الزواج لن یفكر إال في من سوف تحمـل اسـمه فیمـا بعـد وال بـد 

؛ ویدعو األسر إلـى مراعـاة السـلوكیات القویمـةأن تستحق من وجهة نظره هذا االسم ،
؛ زواج ألن الفتـاة تؤخـذ بجریــرة أسـرتها ، وكــم مـن فتیـات صــالحات حـرمن مــن فـرص الــ

.ألن أسرهن تحت مستوى الشبهات
دورات توعیة في الجامعات والمؤسسات المختلفة الستنباط وعرض الحلول:
ندوة كلیة اآلثار:

وقد تم عقد ندوة عن تأخر سن الزواج وحل مشاكل العنوسـة فـي كلیـة اآلثـار یـوم 
ة الفرعــون ضــمن فعالیــات األنشــطة الطالبیــة ألســر ٢٠٠٩/ ٣/ ١٨األربعــاء الموافــق

الــذهبي وقــد حاضــر فــي النــدوة الســیدة الــدكتورة لیلــي كامــل مــدرس اإلجتمــاع بكلیــة اآلداب 
، وقـد أدار النـدوة فـي األسـتاذ المسـاعد بكلیـة اآلثـارجامعة القاهرة والسیدة الدكتورة هالة عفی

.وقد أسفرت الندوة عن مجموعة من التوصیات.منة اهللا محمد حسن: البةـالط
:ةمقترححلول

:بتحدید المهور أو عرف مجتمعي خاص تشریع -١
لــة الرئیســیة التـي یســتند إلیهــا كثیـر مــن الشــباب فـي تبریــرهم لعــدم زواجهــم علعـل ال

وتكــاد هــذه الحجــة تحظــى بالشــعبیة الكبــرى لــدى " غــالء المهــور" هــيأو تــأخرهم فــي ذلــك 
البرنـامج بمجمـع مـن مقـدم یلتقـيقطاع الشباب وخاصة الذكور ففي برامج إعالمیـة عدیـدة 

دون زواج حتــى تلــك اللحظــة فتكــون بــلمــاذا ظلــوا : التقلیــديالشــباب ویطــرح علــیهم الســؤال 
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علمــًا بــأن معظــم الشــباب " غــالء المهــور"هــيالســهلة والتــي تتكــرر علــى األلســنة اإلجابــة 
حجة غیر صادقة عند البعض فـي معظـم األحیـان ، ولكـن درج فهيجید الماديمستواهم 

.اإلعالميأن یقول غیر ما یبقن في المواضیع ذات الحساسیة أمام الجهاز الشباب
یعتقـدون أن –أیضـًا –وبسبب تردید الشـباب لهـذه الحجـة نجـد الخطبـاء والوعـاظ 

وأولیـــاء اآلبـــاءغـــالء المهـــور ، ومـــن هنـــا یوجـــه اللـــوم واالتهـــام إلـــى هـــيمشـــكلة العنوســـة 
١.األمور

نموذج من محافظة الشرقیة:
هـــذه األزمـــة البـــد مـــن وجـــود تشـــریعات مختلفـــة حیـــث نجـــد أن بمحافظـــة ولحـــل 

وأصـــدرت . ة ألغـــت الشـــبكة لتقضـــى علـــى هـــذه الظـــاهرة وتخفـــف مـــن أعبـــاء الـــزواجیالشـــرق
.٢.مرسومًا بذلك

نموذج قریة الكلح  بإدفو:
. كما أصدرت قریة الكلح بأدفو وثیقة تحدد مطالـب الـزواج لتقضـى علـى هـذه الظـاهرة

لة اإلمارات هى أول الدول التي تصدر قانونًا بشـأن هـذه المشـكلة ویـذكرنا هـذا ونجد أن دو 
، فتصــدت لــه ه عنــدما أراد تحدیــد مقــدار الصــداقرضــى اهللا عنــ" عمــر"القــانون بمــا حاولــه 

ــة أنــه لــیس لــك ذلــك ، ألن القــرآن یقــول امــرأة وأتیــتم إحــداهن قنطــارًا فــال "فــي المســجد قائل
امـرأةأخطـأ عمـر وأصـابت : "فتراجـع عمـر وقـال ] ٢٠: أیـة : اءالنسـ" [منه شیئا. ٣)تأخذوا

ـــة أن الســـبب ". ـــاع تكـــالیف الـــزواج الرئیســـيوالحقیق ـــیس غـــالء المهـــور نفســـها ولكـــن إرتف ل
.من تجهیز شقة وشراء مستلزمات خاصة بها وغیرها من مصاریف . عمومًا 

دما یفــرغ ولهــذا البــد مــن تیســیر هــذه األمــور للشــاب حیــث أن الشــاب دراســته وبعــ
من جیشه یصطدم بهذه المطالب وعلیه تحقیقها خالل فترة وجیزة ولهـذا علـى الدولـة تـوفیر 

الطبعة " دار الفكر العربى"تأخر سن الزواج وارتفاع معدل الطالق : ل االنصارى عبد الحمید إسماعی١
٧، ٦م ص ٢٠٠٠األولى 

م٢٠٠٩ندوة تأخر سن الزواج بكلیة االثار ٢
٨المرجع السابق ص : عبد الحمید اسماعیل االنصارى ٣
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.هذه المتطلبات بشكل میسر للشباب
وكل شرائع اإلسالم قائمة على الیسر والمسـاهمة ال علـى الحـرج والتعقیـد والـزواج 

نقاذ لفریضـة فرضـها اهللا  ٕ فـي المهـر أو نحـوه أمـر المغـاالةفإن هو إال إمضاء لسنة أزلیة وا
).وما جعل علیكم في الدین من حرج:(بقوله –سبحانه –سنه الذي مناف للیس

دعـا اإلسـالم إلـى القصـد فـي المهـر ، وتیسـیر إجـراءات الـزواج قـال رسـول وهكذا 
ـــه وســـلم –اهللا  ـــة: "-صـــلى اهللا علی ـــال  علیـــه "٤إن أعظـــم الـــزواج بركـــة أیســـره مئون ، وق

".٥الصداق أیسرهخیر: "-السالم 
، ولكــن البركــة فــي یســر المئونــة ألكثــرهحــد أجمــع العلمــاء علــى أن المهــر الفقــد 

لـو أن رجـال أعطـى امــرأة : "بقولـه –صـلى اهللا علیــه وسـلم –التـي یصـورها لنـا رسـول اهللا 
" .١.صداقا ملء یدیه طعاما كانت حالال له

داق النســاء فإنهــا لــو كانــت مكرمــة ال تغلــوا صــ: " یقــول –رضــى اهللا عنــه –وكــان عمــر 
ویســر ".٢صــلى اهللا علیــه وســلم–كــم بهــا النبــى ب، لكــان أوالاآلخــرةفــي الــدنیا أو تقــوى فــي 

علــى میســریختلــف بــاختالف مــا قســم للمــرء مــن رزق ، فقــد یكــون اعتبــاريالصــداق أمــر 
صـلى –النبـيخر ، باعتبار ما لكـل منهمـا مـن طاقـة ، وقـد تـزوج آشخص ، وشاقًا على 

، أن یقــدم مكرمــةالنجاشــيزوجتــه أم حبیبــة وهــى بــأرض الحبشــة ، فــأراد –اهللا علیــه وســلم 
دینـار مـائتيدرهـم ، أو أالفأربعـة –صـلى اهللا علیـه وسـلم –النبـيفدفع المهر لها عـن 

–، ولكنــه كثیــر ، ألنــه بالنســبة للملــوك یســیرأن ذلــك –علیــه الســالم –، ولــم یــر النبــى 
إنــى تزوجــت علــى مائــة وســتین درهمــا : حینمــا جــاءه شــاب فقیــر یقــول لــه –علیــه الســالم 

"٣كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل: " استكثرها وقال له 

رواه أحمد٤
.رواه أبو داود والحاكم وصححه٥
.د بمعناهرواه أحمد وأبو داو ١
.رواه أبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى وصححه٢
رواه مسلم٣
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:دور اإلعالم  من خالل البرامج والمسلسالت واألفالم -٢
ومؤسســـاته الجماهیریـــة فهنـــاك اإلعـــالمالبـــد أن یكـــون هنـــاك توعیـــة للمجتمـــع مـــن خـــالل 

وقـــدمت بـــدبيأقـــیم فـــي كلیـــة التقنیـــة ســـینمائيرجـــان هم م٢٠٠٢عـــام دحیـــث شـــهتجربـــة 
الفــائزة مــن األفــالمبعــض طالبــات اإلعــالم مجموعــة مــن األفــالم مــن إخــراجهن وكــان أحــد 

تقـــول المخرجـــة الشـــابة عـــن " آنســـة عـــانس" بعنـــوان " الهاشـــميبثینـــة "اإلماراتیـــةإخـــراج
لعنوســـة واعتبارهـــا مـــن أكثـــر المشـــكالت عمقـــًا یعـــالج مشـــكلة  ااجتمـــاعيعملهـــا هـــو فـــیلم 

كمـا أن لإلعـالم ٤.لذلك ویقوم بتعمیم مثل هذا التجربـةالمرئيونتمنى أن یلتفت اإلعالم 
:دور كبیر فیما یلي

 معـًا بالتساهل في شروطهم ومطـالبتهم وضـرورة تضـامن الفتـى والفتـاةاألهاليإقناع
لــى الشــاب وحــده ، وأهمیــة التعــاون بــین حتــى ال یقــع العــبء ع" عــش الزوجیــة"لتكــوین 

.٥.الخطیب والخطیبة لبناء منزل المستقبل
 ن انتقــال الرجــل مــن العزوبــة إلــى الــزواج هــو أفنجــد إحســاس الشــباب بأهمیــة الــزواج

لــــى المیــــل والجنســــيالنفســــيانتقــــال مــــن التشــــرد  ٕ الراقــــياالجتمــــاعيإلــــى االســــتقرار وا
مـن الشـهوة إلـى الحـب انتقـالوهـو واالجتماعیـةالمؤلف عن العواطف الزوجیة واألبویـة

المجتمــع للرجــل المتــزوج یكــون مــن فــاحترامبالشخصــیة ولهــذا ترتقــيوكــل هــذه العوامــل 
... وفــي معظــم األحیــان تكــون الثقــة فیــه واالعتمــاد علیــه أكثــر.احترامــه للرجــل األعــزب

وقــد دلــت األبحــاث ویتــأثر مــن یتــزوج بحیاتــه الجدیــدة فیحتــرم نفســه ویترفــع عــن الــدنایا 
واألوالدستفسر بین غیر المتزوجین أكثـر وذلـك ألن مسـئولیات الـزواج اإلجرامعلى أن 

یحمل الفرد على النزول علـى آراء الذياالجتماعيتبعث على االستقامة وتنمى الروح 
١.المجتمع بغیر شذوذ

٧٤المرجع السابق  ص : مجد الشرع ٤
٦٥حسن أحمد غالب المرجع السابق ص ٥
م ، ١٩٩٧زكیة حجازى ، المرأة والزواج وحقوق الشباب ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١

.٢٠ص 



٥١

ــارس األ ــي أذهــانهن عــن ف ــات الموجــودة ف ــدى الفتی ــة ل ــرة الخاطئ ــتصــحیح الفك المح
یجــب أن تتــوافر فیــه صــفات أكثــر عمقــًا مثــل تحمــل المســئولیة والثقافــة المثــاليفــالزوج 
٢.والعطف

:أفكار تساعد على تسهیل إتمام الزواج 
.توفیر شقق للعرائس بأجور رمزیة-١
.إلیجادتوفیر فرص عمل للشباب من خالل مساهمة رجال األعمال الكبار -٢
.خروج كبار السن على المعاش-٣
.القلیلبدة أهل العریس والعروس والتساهل والرضا مساع-٤
.عدم المغاالة في المهر والشبكة-٥
األســـعارأو تـــوفیر أثـــاث المنـــزل بالتقســـیط وتخفـــیض مخفضـــةتــوفیر أجهـــزة رخیصـــة -٦

.والتكالیف وتقلیل مصاریف الزواج
.أن یقوم الشباب بعمل مشروعات صغیرة-٧
٣.توفیر قروض بدون فوائد للشباب للزواج-٨

الرجوع إلي الدین* 
مُّ هـو سـعادة بناتنـا وأبنائنـا ال یجـوز أن نتحجـر  ِه یَد النظر في معاییرنا، فـالُم أن ُنِع

لقــد دعــا اإلســالم .  علــى مقــاییس قدیمــة، فــالزمن یتغیــر، والحیــاة تتطــور، واألنظــار تختلــف
شـر ، ولیقـیم أسـس المجتمـع الصـالح ولیقضـي علـي بواعـث الاألسـرةإلى الـزواج لیرفـع بنـاء 

٢١ع نفسه ص المرج٢
مجدى عبد القادر وآخرون ، أو ضاع واتجاهات الشباب في مصر ، المركز الدیموجرافي ، القاهرة ٣

.٣٧م ، ص ٢٠٠٦
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١.التي تتولد عن ثوران الغرائز الجنسیة

زالــة الماإلخــاءفاإلســالم یحــث النــاس علــي  ٕ كــر نوالتعــاون والتكافــل االجتمــاعي وا
ولـتكن "،٢"والعـدواناإلثـمعلـي اوتعانوا علـي البـر والتقـوى وال تعـاونو ":عمًال بقوله تعالى

.٣" المنكرمنكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن 
یا  ویعتبــر الـــزواج أســاس المجتمعـــات وقـــوة األقــوام وعصـــبیتها وأســاس الحیـــاة الـــدن

:قال تعالى
واهللا جعـــل لكـــم مـــن أنفســـكم أزواجـــًا وجعـــل لكمـــن مـــن أزواجـــًا وجعـــل لكـــم مــــن "

"الطیباتأزواجكم بنین وحفدة ورزقكم من
ألن الخلـق فـي حـد فالزواج آیـه مـن اآلیـات القطریـة اآللهیـة، أمـا كونـه آیـه، فـنعم

" شـرونتأن خلقكـم مـن تـراب ثـم إذا أنـتم بشـر تنهومـن أیاتـ"ذاته من التراب آیـه قـال تعـالي
أن خلق لكم مـن أنفسـكم أزواجـًا لتسـكنوا إلیهـا وجعـل بیـنكم مـودة آیاتهومن ":قال تعاليو

" ورحمة
فوة اإلســالم جعلـــه أصــًال مــن أصـــوله االجتماعیــة وینــوه بأنـــه ســبیل الصـــكمــا أن

ولقــد ":یقــول اهللا تعــاليو . ٤الــذین یســنون للنــاس ســبل الســالم ومنــاهج الخیــر والصــالح
وهـو ال –وهذا یـدل علـي مقـدره اهللا تعـالي " رسًال من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذریةأرسلنا

یعجزه شئ أن یخلق حواء من طـین یصـورها كمـا فعـل بـآدم لكنـه سـبحانه یخلـق حـواء مـن 
إلــى جزئــه ولتشــعر نه الســالم لیشــعر الرجــل بــأن المــرأة جــزء منــه فهــو یحــضــلع آدم علیــ

.إلى أصلها وتلك هي الفطرةنالمرأة بأنها نص الرجل فهي تح

، . م١٩٨١المصریه المجتمع اإلسالمي وبناء األسرة، مكتبه األنجلو –صادق عفیفي المحمد ١
.٤٥ص

).٢(سوره المائدة اآلیة ٢
).١٠٤(سورة آل عمران اآلیة ٣
االسالم ، وقضایا المرأة المعاصرة ، دار البشیر للثقافة والعلوم، طنطا الطبعة األولي، : ي الخولياماله٤

م٢٠٠٠
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أن یخلــق مــن كــل شــئ زوجــین إال مــن اســتثني اقتضــتإن مشــیئة اهللا تعــالي قــد 
ـــوان والنبـــات كالمالئكـــة ـــه الـــذرة أصـــغر شـــئ فـــي الوجـــود توصـــل حتـــىفاإلنســـان والحی إلی

ومـن كـل شـئ ":اإلنسان تتألف من شحنات موجبة وأخري سالبه وفي هـذا یقـول اهللا تعـالي
٥"خلقنا زوجین لعلكم تذكرون

كمـــا اقتضـــت مشـــیئته ســـبحانه أن تســـتمر الحیـــاة وأن یكـــون التكـــاثر عـــن طریـــق 
ن ة لمــا أودعــه اهللا تعــالي فــي تكــوین كــل مــیــالتــزاوج ولهــذا كــان الــزواج ســنة حمیــدة و طبیع

هـذا المیـل عنـد غیـر اإلنسـان یكـون لحفـظ .یجعل كل منها یمیل إلي األخرواألنثىالذكر 
ة المـرأة إنـه مـودة ورحمـالنوع فقط أما عند اإلنسان فأبعد من ذلك بكثیر إنه سكن للرجل و

١

حیــث تتــرك المــرأة والــدیها وأخوتهــا وكــل اإللهیــةیــه مــن اآلیــات الفطریــة آوالــزواج 
رجــل كــان غریبــًا عنهــا تقاســمه فــي الســراء والضــراء، وتســكن إلیــه ویســكن أهلهــا لتقــیم مــع 

تقـدم ، ولـذلك الالقربىإلیها وتكون المودة والرحمة بینهما أقوى من كل ما یكون بین ذوي 
تمـام الثقـة مــن أن واثقـةعلـي الزوجیـة وترضـي بــأن تتـرك جمیـع أنصـارها إال ألنهــا األنثـى

٢نًا من كل معیشة بدونههصله وأن معیشتها معه أصلتها بشریك حیاتها أقوى من كل

والصـالح فــي الــدین عامــل عــام یتــدخل فــي كــل مــا یغــري الرجــل الصــالح بــالزواج 
نمــالــم یكبــت مشــاعر المســلمین ورغبــاتهم فاإلســالم، األنثــىن مــ ٕ حــاول أن یعصــمها مــن وا

ب الجمــال بســباألنثــىالشــطط والجمــوح بالصــالح فــي الــدین والنــاس عمومــًا یرغبــون فــي 
والمال والحب والنسب والجاه ولكن الرسول صلي اهللا علیه وسـلم أرشـد بحكمتـه النـاس إلـي 

تـنكح المـرأة ألربـع لجمالهـا ومالهـا ونسـبها ودینهـا، ":فقـالاألنثـىالسبیل السلیم فـي اختیـار 

).٣٨(سورة الرعد اآلیة ٥
–م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧سالم محمود عبد الجلیل األسرة في الشریعة اإلسالمیة ، مطبعة وزارة األوقاف ١

.١٩، ١٨العدد الحادي عشر ص
.١٣ص. المرجع السابق زكیة حجازي ٢
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٣"فاظفر بذات الدین تربت یداك

كــذلك واجبــًا اجتماعیــًا جعــل الــزواج واجبــًا فردیــًا ولكنــه جعــلبولــم یكتــف اإلســالم 
: ومســئولیه مــن مســـئولیات المجتمــع ، فقـــد خاطــب اهللا عـــز وجــل مجتمـــع المســلمین بقولـــه

مْ ( ُك ــْن ى ِم ــاَم ــوا األََی ُح ِك ــرَاَء ) (أي زوجــوهم) (وََأْن ــوا ُفَق وُن ْم ِإنْ َیُك ــاِئُك َِٕم ْم وَا ُك ــاِد َب ــنْ ِع ینَ ِم ــاِلِح وَالصَّ
ــــِلِه وَاُهللا  ــــنْ َفضْ ــــِنُهُم اُهللا ِم ــــیٌم ُیْغ ِل ــــٌع َع أي الــــذكور واإلنــــاث غیــــر . "حــــوا األیــــاميكأن"٤وَاسِ

لوقت الذي طالب فیه غیر المتزوجین باالستعفاف ریثما تتـاح لهـم ى امنكم ، فالمتزوجین
یفنـــیهم اهللا مـــن حتـــىولیســـتعفف الـــذین ال یجـــدون نكاحـــًا ":الـــزواج فقـــال تعـــاليإمكانیـــات

اج وعـدم التــزویج طریقــًا مــن طــرق الفســاد، كمــا وذلــك ألن اإلســالم یعتبــر عــدم الــزو " فضـله
إذا جــاءكم مــن ترضــون دینــه وأمانتــه "یتضــح ذلــك مــن قــول النبــي صــلي اهللا علیــة وســلم

منــذ عهــد الدولــةاعتبــرتولــذلك ".تفعلــوا تكــن فتنــه فــي األرض وفســاد كبیــرلــم فزوجــوه إن 
١.یر المتزوجینأي غ. الرساله نائب عن المجتمع في القیام بواجب تزویج األیامي 

ـــذكر ..." أربـــع مـــن ســـنن المرســـلین":ویقـــول رســـول اهللا صـــلي اهللا علیـــه وســـلم وی
" إذا تزوج العبـد فقـد اسـتكمل نصـف الـدین: "ویجعله نصف الدین في قولهالزواجمااإحداه

٢

زوجــوا مــن ال تــزوج لــه مــنكم، فانــه طریــق : "وقــد فســر اإلمــام القرطبــي ذلــك بقولــه
".التعفف

یـا معشـر : "اهللا صلي اهللا علیه وسلم الشباب إلى الـزواج بمثـل قولـهویدعو رسول
٣"ومن لم یستطع فعلیه بالصیام فإنه له وجاء.. الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج

.١٩، صنفسه المرجع ٣
.٣٢آیه –سوره النور ٤
ص –القاهرة –سفیر الدولیة -م ٢٠٠٧––المرأة المسلمة وقضایا العصر :محمد هیثم الخیاط١

١٣٣.
.رواه البیهقي٢
.رواه الشیخان وغیرهما٣
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مـــن أحـــس ثـــورة المیـــل الغریـــزي فـــي نفســـه وكـــان بـــه قـــدرة علـــى تكـــالیف : ومعنـــاه
ال فعلیــه بالصــوم، فإنــه یكســر حــدة هــذا الــزواج، ومــا یعقبــه مــن نفقــات المعیشــة فلیتــزوج، و  ٕ ا

.المیل، ویعین على العفة
زاء هذه النصوص ذهب اإلمام ابن حـزم وجماعـة مـن علمـاء المسـلمین إلـى أن  ٕ وا

ل عنه بدون عذر فهو أثم إثـم مـن تـرك قاثالزواج فرض الزم للمسلم القادر، فمن تركه أو ت
.لمسلمین العلماء إلى أنه واجبفریضة من فرائض اإلسالم وذهب فریق كبیر من أئمة ا

وقــد قــال ، ٤علــى ضــوء مــا لــدیهم مــن نصــوص إلــى ذلــك–وبینمــا یــذهب أئمــة اإلســالم
ـــًا عـــن الترهـــب  ـــزواج وناهی ـــى ال ـــه حاضـــًا عل ـــرســـول اهللا صـــلوات اهللا وســـالمه علی هلمنافات

رهبانیـة لاوال تكونـوا ك...  ... مكاثر بكم األمـم یـوم القیامـةفإنيتزوجوا " الطبیعة البشریة 
٥" النصارى

فاإلســالم یقــدس الــزواج ویفضــله علــى العزوبــة ، حتــى أنــه لیــرفض التفــرغ للعبــادة 
والتبتـــل إلـــى اهللا ویـــؤثر علـــیهم بنـــاء الحیـــاة الزوجیـــة حتـــى مـــال بعـــض الفقهـــاء كـــابن حـــزم 

٦.األندلس إلى اعتباره فریضة في حالة االستطاعة والقدرة

:االمتناع عن الزواج 
:م یتزوج وهو قادر إثم من ل) أ

ـــدم مـــن النصـــوص ، أن اإلســـالم یعتبـــر الـــزواج بالنســـبة إلـــى الفـــرد  یؤخـــذ ممـــا تق
وبالنســبة إلـــى المجتمــع مهـــادًا یــدرج منـــه الحــب والتـــرام .. ضــرورة فطریـــة ، لســكن الـــنفس 

وبالنسـبة إلـى هـؤالء جمیعـًا .. وبالنسـبة للنـوع البشـرى سـبیال إلـى حفظـه بالتناسـل.. واإلیثار
ولهــذا كــان االمتنــاع ... إألى العفــة واالســتقرار والشــرف والكرامــة الخاصــة والعامــة ســبیالً 

امتناعــا مــن هــذه المزایــا جمیعــا وخروجــا علــى الســنن الطبیعیــة واالجتماعیــة التــي ســـویت 

.٤صالمرجع السابق : ى الخوليهامال٤
لبهیقىرواه ا٥
م ، ص ١٩٨١محمد الصادق عفیفي ، المجتمع اإلسالمى وبناء األسرة ، مكتبة األنجلو المصریة ، ٦

٤٦: ٤٥
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إنسـانًا جهـل نفسـه ورسـالته –بـدون عـذر –فطرة المرء على مقتضاها وكـان الممتنـع عنـه 
مــن : " مــن هــذا الــنمط مــن النــاس ، فقــال –اهللا علیــه وســلم صــلى–ولــذا بــرئ رســول اهللا 

".ألن یتزوج ثم لم یتزوج ، فلیس منىاسر و مكان 
اآلیــاتوغیرهــا مــن "   إن عظــم النكــاح بركــة أیســر مؤنــة) (ص(وقــال رســول اهللا 
لهذا فأنه لو أخذ النـاس بتعـالیم الـدین االسـالمى وتطبیقهـا قـوالً . القرآنیة واألحادیث النبویة 

.وعمًال ألصبح الزواج سهل المنال أمام أبناء الفقراء واألغنیاء على حد سواء

 وثیقة تكالیف الزواج:
لـزام أهـل القریـة أو المدینـة  ٕ یمكن إصدار أو عمل وثیقة خاصة بتكـالیف الـزواج وا
أو المحافظة بها على أن یتم ذلك من خالل حكماء وشیوخ وكبـار رجـال المكـان وتتضـمن 

یتــراوح كــًال منهمــا . قــة بنــودًا تــنص علــى تحدیــد حــد أقصـى لمقــدم الصــداق ومخــرههـذه الوثی
جنیــه ویمكــن أن تكــون شــبكة العــروس مجــرد دبلــة وخــاتم وحفــل الخطبــة ١٠٠٠إلـى ٥٠٠

وقــد نجحــت مثــل هــذه التجربــة فــي إحــدى قــرى . فــرد٢٠إلــى ١٠یتــراوح ضــیوفه مــا بــین 
م ٢٠٠٤حـاالت فقـط فـي عـام ٣مـن معـدالت الـزواجارتفعتشمال محافظة أسوان حیث 

.١.حالة في شهر واحد٥٠إلى 

 الدعم المالى للزواج:
شكاًال متعددة فمنها على سبیل المثال ٕ -:وهذا النوع من الدعم یتخذ صورًا وا

یتبــع وزارة األســرة المنشــئة حــدیثًا والمنوطــة بقضــایا الســكان إنشــاء صــندوق الــزواج) "أ
-:واالسرة

ه الفكرة دولة االمارات الشقیقة حیث أنشأ هذا الصندوق منذ وقد سبقنا إلى هذ

، جمعیة نهوض وتنمیة المرأة ٢٠٠٥المرصد االعالمى : فاطمة خیر ، شیماء البنا ، خالد منصور ١
٤٣ص ٢٠٠٦، ١، القاهرة ، ط
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جمعیة فإن ٣كذلك٢ألف حالة زواج) ١٧(م، وقد نجح في مساعدة ١٩٩٢دیسمبر 
االسالمي األردني، تسدد تقدم قروضا حسنه بالتعاون مع البنكباألردن العفاف الخیریة

الة فقط، ونظمت الجمعیة سبعة أالف حاآلنعلى أقساط میسرة، استفادت منها حتى 
زوجا، تتكفل فیه بجمیع نفقات ١٠١٨شارك فیه ١٩٩٥أول حفل زفاف جماعي عام 

.الحفالت
"الزواج الجماعى "حفالت ) ب

الجماعیة تساعد في تقلیل التكلفة ، وقد تم هذا بالفعل الحفالتحیث أن هذه 
ما أنه یعتبر نوعًا من من خالل تشجیع بعض رجال األعمال لهذه الفكرة وتمویلها ك

.االقتصادیة المتعددة؟ إال أننا ندعو إلى المزید من التعمیموألنشطتهمالدعایة لهم 
زواج المرأة المصریة من األجانب

في نقل جنسیتها إلى الطبیعيلمصریة على حقها احصول المرأة وذلك بعد 
١٩١٥لسنة ٢٦قانون رقم تعدیل المادة الثانیة من الحیث تم ، األجنبيمن األب أبنائها

وذلك بما " أو أم مصریةمصريیكون مصریا من ولد ألب " الخاصة بالجنسیة فتصبح 
والمواثیق والمعاهدات الدولیة التي قامت مصر بالتوقیع المصريیتناسب مع الدستور 

علیها، وتعهدت بتنفیذها أسوة بالدول التي سعت إلى تعدیل قوانینها لتتماشى مع حركة 
.األوضاعوتصحیح ویرالتط

 العزل في الشرع
ومن أفضل الطرق مـا یـدعو إلیـه المكتـب االقلیمـى لمنطقـة الصـحة العالمیـة فـي إقلـیم 
شرق المتوسط ، وهو أن یعقد قران الفتى على الفتاة ویبقى كل منهمـا فـي بیـت أهلـه ریثمـا 

همـا أو باالتفـاق مـع المناسب ویرتب الزوجان في مـا بینواألثاثالسكن المناسب إعدادیتم 

.١٢م ص ٢٠٠٠مرجع السابق  ال: عبد الحمید إسماعیل االنصارى٢
٣٩المرجع السابق ، ص :  إجالل إسماعیل حلمى٣
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فیه الزوجان الشـابان الخلـوة الشـرعیة وكـل مـا یشـترط فـي ذلـك یختليأهلیهما مكانا مناسبا 
تـأخیر الحمـل األول أو مباعـدة أياألسـرةتنظـیم (أن یلتزم الزوجان الشابان بتنظیم األسـرة 

أعــزل عنهــا أن) (ص(أمــر مشــروع بــنص حــدیث النبــى ) ویقــال العــزل فــي الشــرع(حمــل لا
، علــى أن یكــون ذلــك باتفــاق الــزوجین كســائر القــرارات المتعلقــة باألســرة رواه مســلم) شــئت

".عن تراضى منهما وتشاور" والتي نص القرآن الكریم على أن تكون 
ریثمــا ینــتقالن إلــى مســكن الزوجیــة ولــن تترتــب علــى ذلــك تكــالیف األطفــالفیــؤجال إنجــاب 

.كذلكوالشابةیت أبیه وأمه ، فالشاب مقیم أصال في باألهاليإضافة كل 
ه ، تتــوافر فیــه جمیــع شــرائط الــزواج التــي نــص علیهــا ئــه بالمئــوهــذا بــالطبع زواج شــرعى م

٢الشرع

 العروسة من األقارب واألهالى والمعارفللعریس و"  النقطة"الهدیة المادیة:
د قـــراءة أو بعـــكـــون بعـــد الـــزواج فمـــن األفضـــل أن یكـــون قبـــل الـــزواج تدائمـــا هـــذه الهـــدایا 

حتـى یسـتطیع العروسـان االسـتفادة األكبـر مـن هـذه األمـوال واسـتثمارها بشـكل جیـد الفاتحة 
.اینقصاهمفي تكوین عش الزوجیة واإلتیان بما 

للشـباب المقبلـین ةجتماعیـاإلق یداصـنالالجمعیات األهلیة ومكاتـب الـزواج ومساعدة
١.على الزواج

لحل مشكلة العنوسة ریةتوجیه أموال الزكاة إلي الجمعیات الخی
أنـه یجـوز توجیـه أمـوال الزكـاة إلـي یوضح إمام مسـجد الفـتح  الشـیخ عبـد الحفـیظ ألمسـلمي

تنفقها علي حل مشكلة العنوسة ویجوز إنفاقهـا مباشـرة فـي مسـاعدة الجمعیات الخیریة لكي
المقبلــون علــي الــزواج بشــرط عــدم اإلســراف فــي اإلنفــاق علــیهم بحیــثالشــباب والفتیــات

األساسیة والضروریات حتى ال یكون هناك نوع مـن اإلسـراف والبـذخ نساعدهم في األشیاء
.في هذا األمر

١٣٦، ١٣٥محمد هیثم الخیاط المرجع السابق ، ص ٢
مجدى عبد القادر ، اخرون ، أوضاع واتجاهات الشباب في مصر ، المركز الدیموجرافي ، القاهرة ، ١

٣٧م ، ص ٢٠٠٦
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ولقد استنبط الفقهاء من ذلك أنه یجوز مساعدة الفقیر الذي لیس له زوجـة أن یتـزوج
ــرى الــدكتور یوســف القرضــاوى،  أن الــزواج مــن تمــام الكفایــة وأفتــى بجــواز مســاعدة : وی

.ال الزكاة لیتزوج إذا لم تكن له زوجة واحتاجالفقیر من م
:ومن الضوابط الشرعیة إلنفاق الزكاة في مساعدة الشباب الفقیر على الزواج 

.أن یتم اإلنفاق في مجال الضروریات والحاجیات األصلیة للزواج . ١
.تجنب اإلسراف في النفقات . ٢
.الشریعة اإلسالمیة أن ال یتم اإلنفاق في أي باب فیه مخالفة ألحكام. ٣
.أن یكون علیه دیون بسبب الزواج وتعذر في سدادها فیعتبر بذلك من الغارمین . ٤

وفــي هــذا الخصــوص نــذكر أن مؤسســات الزكــاة القائمــة المعاصــرة بكافــة أشــكالها 
وصــیغها القانونیــة فــي العــالم اإلســالمي قــد ســاهمت مســاهمة مباركــة فــي مســاعدة الشــباب 

.مل أن یؤسس صندوقًا عالمیًا لتیسیر الزواج ونأ، على الزواج 
مكاتب تزویج الشباب:

وأصبحت أحد الطرق وانتشرت في مصر مكاتب كثیرة لتزویج الشباب والفتیات
التقدم لطلب الزواج وعن أسلوب.التي یلجأ إلیها كثیرون للبحث عن نصفهم اآلخر

بالمتقدم من حیث االسم صةفیتمثل في طلب استمارة من المكتب لملء البیانات الخا
وأیضا یقوم ،والوظیفیة والعنوان ورقم التلیفونوالمؤهل الدراسي والحالة االجتماعیة،والسن

ومواصفاته التي یطلبها في شریك الحیاة من حیث طوله وعمره المتقدم بتدوین مالحظاته
وأحیانا یطلب مواصفات ،وراتبه ومستواه المادي والثقافي واالجتماعيومؤهالته ووظیفته

وكل ما یریده في شریك أو شریكة،الطول والوزن ولون البشرة ولون العیونأدق مثل
البیانات ویتم إدخال هذه،وفي الصفحة األولي یترك صورة شخصیة حدیثة له.الحیاة

وط تنطبق علیه الشر وعمل بحث في المتقدمین لطلب الزواج إلیجاد من،علي الكمبیوتر
لتحدید موعد ،الموافقة المبدئیة طبعابعد،بعدها یتم التنسیق بین الطرفین.المطلوبة

.دور المكتبللمقابلة في المكتب لینتهي بعد ذلك
أنها ال بجامعة األزهرأستاذ العقیدة والفلسفة،الدكتورة آمنة نصیروأوضحت 
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وبشرط أال یتحول ،والصدقمانةترفض فكرة تلك المكاتب في حالة توافر عنصر األ
یجابي خاصة مع تباعد العالقات وتقوم تلك المكاتب بدور فعال.األمر إلي تجارة ٕ وا

باإلضافة إلي انشغال الشباب في ،األسراالجتماعیة وقلة فرص التالقي والتعارف بین
ترجو أن تكون آمنة نصیر أنها .وأضافت د.الیومأعمالهم التي تستغرق معظم ساعات

رجال وسیدات في سن المعاش یتوافر فیهم عنصر النضوج تلك المكاتب تحت إشراف
.جهة رقابیة مثل وزارة التضامن االجتماعي لإلشراف علیهاباإلضافة إلي ضرورة وجود

هي أحد الجمعیات المهتمة بتوجیه الجهود الخیریة في جمیعه بیت العیلةوتعد 
یجاد حلول لمشكلة العنوسة فیقول عبد الرحمن منصور تیسیر الزواج مشروعات ٕ وا

السكرتیر التنفیذي للجمعیة إن الجمعیة تقوم  بالتوفیق بین الشباب المقبلین علي الزواج 
بطاقة من الجنسین عن طریق بطاقات التعارف حیث یقوم الشباب أو الفتاة بملئ

وبعد ذلك تقوم اإلدارةالتعارف التي تحتوي علي مواصفات وظروفه في مقر الجمعیة
بدراسة هذه البطاقات وتوفیر مقابلة بین الشباب أصحاب الصفات المتقاربة كما تقوم

الجمعیة خدمة الندوات والمحاضرات التي تناقش جمیع المشكالت الخاصة بالزواج سواء 
اختیار الزوجة أو في لیلة الزفاف أو في المعاشرة الزوجیة بعد الزواج وكان آخرهافي

ندوة حاضر فیها الدكتور حاتم آدم أحد خبراء الطب النفسي التي تناولت األمور السابقة
المقبلون الذكر وعالوة علي ذلك تقوم الجمعیة بتقدیم المساعدات المادیة للشباب والفتیات
.علي الزواج وتكون المساعدة في حدود ألفین إلي ثالثة آالف جنیه حسب الحالة

 نظرة المجتمع:-
ســـببا للـــزواج فـــالمجتمع ال یـــرحم الرجـــل األعـــزب االجتمـــاعيقـــد یكـــون الضـــغط 

یناقشـون أسـباب . شـذوذه والفتـاة العـانس األقـلسؤ سلوكه أو على ن وكثیرًا ما یتحدثون ع
بوارها فیلتجئ الفرد إلى الزواج لیحمیه مـن تهجـم المجتمـع علیـه وهـذا السـبب یبـدو واضـحا 

الصــعید حیــث ال یجــد الرجــل مجــاال لممارســة الغریــزة وخاصــة مــدن–فــي المــدن الصــغیرة 



٦١

ال١سوى الزواج ةالجنسی ٕ ٢.للقتلنفسه عرض وا

نبــذ الرجـل األعـزب ولـم یكــن هـيالفرعـونيكانـت تســود المجتمـع واألفكـار التـي 
.إذا تزوج فكانت له زوجة تبادله الحب إالالرجل یعتبر حكیمًا في أنظار الناس 

ـــى الشـــخص أمـــا فـــي المجتمعـــات ا ـــذيألخـــرى ینظـــرون إل ـــى أنـــه ال ال یتـــزوج عل
بإفریقیـاقبائـل الكـافیر أو یكون موضع سخریتهم واحتقارهم فنجد فـي طبیعيشخص غیر 

.لیس لألعزب حق في االنتخاب
یكون الرجل األعزب محتقرًا من كـال الجنسـین قبائل السانتال بالبنغال بنجالدشوفي 

یعتبـــر الفـــرد غیـــر المتـــزوج علـــى أنـــه غیـــر نـــافع نـــدالهویطلقـــون علیـــه اســـم ال رجـــل وفـــي 
٣.ویعتبر أیضا عار على أهله

 االقتصاديالضغط:
حیـث یتـزوج الرجـل لحاجتـه المصريفي ریفنا أوسعمجاال االقتصاديیجسد الضغط 

–سواء أكانت زوجتـه أم أوالده منهـا–العاملة التي تساعده في عمله في الحقلاألیديإلى 
لعمل في الحقول من سن الرابعة عندما یسحب الطفل الجاموسـة إلـى الحقـل الذین یبدأون ا

.لترعى أو یحمل الطعام لوالده عند المسقى
غیـــر المتدنیـــة یكـــون الـــزواج ضـــروریًا للرجـــل حتـــى یجســـد اإلنســـانیةوفـــي المجمعـــات 

بــه وتعــد لــه وتعتنــيبجانبــه رفیــق تعنــى بیتــه تحتطــب لــه وتــأثیر بالمــاء وتشــعل لــه النــار 
طعــام وتهیــئ لــه الجلــود وتصــنع لــه الثیــاب وتجمــع الجــذور والفاكهــة وغالبــا مــا تفلــح لــه ال

.األرض بین الشعوب الزراعیة
:العنوسة لیس نهایة العالم 

ذا حــدث قــدرًا وأصــبحت المــرأة عانســًا فالبــد مــن تغیــر بعــض المفــاهیم الخاطئــة الموجــودة  ٕ وا

٣٦ص خالد أحمد عسى ، المرجع السابق ١
الطبعة ) أوراب(مجد الشرع ، المرأة واألسرة في المجتمعات العربیة المؤسسة العربیة االوروبیة للنشر ٢

.٧٦م ص ٢٠٤األولى 
٣المرجع نفسه ص ٣
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متزوجـة وهـذا یـدخل فـي إطـار دور اإلعـالم وضـرورة لافي المجتمع وأن تتغیر نظریته إلى المـرأة غیـر 
عطاءهاتوظیف المرأة في المجتمع  ٕ ١.هاحقوقوا

م ، ٢٠٠٦سامیة حسن الساعاتى، المرأة والمجتمع المعاصر، الدار المصریة السعودیة ، القاهرة ، ١
.٢٨١، ٢٨٠ص 
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