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ملخص:

تتناول هذه الدراسة موضوع اخلالفات الزوجية يف منطقة الغرب اإلسالمي خالل العصر
الوسيط ،اعتمادا على كتاب املعيار املعرب لصاحبه الونشريسي ،الذي يعترب من أهم

الكتب النوازلية ألي دارس يف التاريخ االجتماعي ،وحتاول الدراسة الكشف عن أسباب
اخلالفات الزوجية اليت جتلت مظاهرها فيما هو مادي ،واخليانة الزوجية وتعدد الزوجات،
إضافة إىل رصد النتائج املختلفة هلذه اخلالفات ،كان آخرها الطالق كحل لوضع هناية
ملشاكل الزووجني.
الكلمات المفتاحية:
اخلالفات الزوجية –الونشريسي – النوازل – الغرب االسالمي
 املؤلف املراسل
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Abstract:
This study tackles the topic of marital conflicts in the Islamic West
region during the middle age. The study depends on Alonchirissi's book
"the Arabic criterion" which is considered one of the most important
books of Hypocrisy for any researcher in social history. The study is
intended to diagnose the causes behind marital conflicts. The results
revealed that most conflicts are due to financial problems, polygamy and
cheating. This results in divorce as a solution to problems between
husbands and wives.
key words: marital conflicts – Alonchirissi – Legal cases - Islamic West

مق ّدمة:

مما ال شك فيه أن البحث يف موضوع األسرة يف حقل الدراسات التارخيية ال
يزال يف مراحله اجلنينية ،خاصة إذا تعلق األمر مبنطقة الغرب اإلسالمي وباألخص فرتة

العصر الوسيط ،حيث أن دراسة تاريخ األسرة أضحى من املواضيع اليت فتحت نقاشا
واسعا بني الباحثني خصوصا عند الذين اقتنعوا بأن كتابة تاريخ مكتمل نوعا ما ،يقتضي
االنفتاح على مواضيع اعتربت من األمور اخلاصة .وإذا كان أحد الباحثني قد اعترب أن
اختزال حركة التاريخ يف تاريخ سلطاين أو خنبوي ،والسكوت عن الفئات االجتماعية
األخرى ،ال يعدو أن يكون تارخيا مبتورا يعرب عن سطحية احلدث التارخيي بدل عمقه،1
فإن األمر ينطبق حىت على نوعية املواضيع ،حيث أن املتتبع لتاريخ الغرب اإلسالمي
يالحظ أن املصادر التقليدية ركزت أساسا يف مادهتا على اإلجنازات اليت حققها

السالطني وخنبة اجملتمع.
وإذا كان البحث يف تاريخ األسرة ال زال يكتنفه الغموض ،فإن سحب هذا
الغموض تزداد إذا تعلق األمر باحلياة اليومية لألسرة السيما موضوع العالقات الزوجية،
الذي يعترب من املواضيع اليت مل تـأخذ حقها من الدراسة والتقصي والبحث املفصل،
فمثل هذه املواضيع كانت خارج اهتمامات مؤرخي العصور الوسطى ،حيث أدرجت
ضمن املسائل ال عائلية اخلاصة ،ونادرا ما جيد الباحث يف املصادر التقليدية إشارات حول
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موضوع العالقات الزوجية ،وبالتايل عليه مجع شتات ما ختتزنه هذه املصادر للوصول إىل
نتيجة متواضعة ،وهلذا أصبح من الضروري على الباحث يف القضايا االجتماعية الدقيقة
يف العصر الوسيط جتاوز ما ورد يف هذه املصادر واالنفتاح على املصادر الدفينة مثل كتب
النوازل والفتاوى وكتب الطبقات والرتاجم واحلسبة وغريها ،من أجل تكوين نظرة عامة
حول احلياة اليومية بكل تفاصيلها وتلويناهتا.
واعتمادا على ما حتتويه املصادر الدفينة من مادة علمية ،وخاصة النوازل الفقهية،
ميكن رسم املالمح العامة حول العالقات الزوجية وذلك من خالل رصد مظاهرها
ونوعيتها ،وذلك من أجل نفض الغبار حول هذا املوضوع .وقد ال خيتلف اثنان على
أمهية النوازل الفقهية ،على اعتبار أهنا تساعد الباحث يف التعرف على أحوال اجملتمع
انطالقا من األسئلة اليت تطرح حول مناحي احلياة بكل تفاصيلها ،األمر الذي ميكن
الباحث من االستفادة من مادهتا من أجل تبيان ما مل تتطرق إليه املصادر التارخيية
التقليدية ،خصوصا وأن كتب النوازل سامهت بشكل كبري يف الكشف عن عديد الظواهر
االجتماعية اليت عرفتها اجملتمعات اإلسالمية.
اإلشكال
إن االهتمام بقضايا اجملتمع يف الغرب اإلسالمي ،خاصة اجلوانب املتعلقة باألسرة ،دفعنا
إىل التساؤل عن طبيعة العالقة اليت مجعت بني أفرادها ،وعلى حنو خاص بني الزوجني.
ومن خالل هذا التساؤل مت تأطري مقالنا بإشكال عام وهو اخلالفات الزوجية يف الغرب
اإلسالمي خالل العصر الوسيط.
واعتمادا على ذلك ميكن طرح التساؤالت التالية:
 ما طبيعة اخلالفات الزوجية يف الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط؟ -ما انعكاسات هذه اخلالفات على العالقات الزوجية؟

الفرضيات

تفرعت عن إشكال املقال فرضيات جزئية على الشكل التايل:
مجلة قبس للدراسات االنسانية واالجتماعية  ،المجلد  ،04العدد  ، 02ص ص  ، 59 - 50ديسمبر 2020

52

الخالفات الزوجية في الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط من خالل كتاب المعيار للونشريسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذ .هشام الغرباوي

 تعددت أسباب اخلالفات الزوجية حيث اختلفت شدهتا. كانت للخالفات الزوجية انعكاسات على استقرار األسرة وعلى العالقاتالزوجية.
المنهج المعتمد

انطالقا من قناعات واختيارات منهجية للموضوع ،واعتمادنا على كتب النوازل الفقهية،
مت اختيار منهجية متزج بني الوصف والتحليل ،من خالل الوقوف على النصوص اليت
أشارت إىل ا خلالفات الزوجية ،ومن مث القيام بتفكيكها من أجل تلمس واقع هذه
اخلالفات.
األهداف

 -معرفة نوعية اخلالفات الزوجية يف الغرب اإلسالمي اعتمادا على نوع من

املصادر الدفينة املتمثل يف كتب النوازل الفقهية خاصة نوازل الونشريسي.
 استنباط العوامل اليت سببت يف نشوب اخلالفات بني الزوجني وتأثريها علىعالقتهما.

المبحث األول :أهمية كتب النوازل في الدراسات االجتماعية
أمجع الباحثون حول أمهية كتب النوازل الفقهية يف الدراسات اخلاصة باجملتمع وحياة
الناس اليومية ،فبالرغم من اهتمام كتب النوازل باجلوانب الفقهية ،فهي تعرب عن
االنشغاالت احلقيقية وامللموسة اليت عاشها االنسان يف بيئته .وقد استطاعت النوازل
اإلحاطة مبختلف جمريات احلياة اإلسالمية اليومية ،واخرتقت عامل السياسة واملرأة
والعادات االجتماعية ،...ومن مت تكون كتب النوازل منجما غنيا مبعلومات موازية
يستفيد منها املؤرخ واالجتماعي وغريمها ،2وهو األمر الذي يؤكده الباحث ابراهيم
القادري بوتشيش حيث اعترب أن تدارك النقص احلاصل يف الدراسات التارخيية ال ميكن
جتاوزه إال بالرجوع إىل كتب املناقب والتصوف والنوازل الفقهية.3
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إن اهتمام املؤرخني بكتب النوازل ،جاء يف سياق اهتمامهم بتجديد الكتابة التارخيية،
خصوصا وأن هذا النوع من املصادر غين باملعطيات التارخيية ،4إضافة إىل أهنا مل تصدر
من سلطة رمسية ،ومل تتلون بلون ايديولوجي أو سياسي ،األمر الذي جيعلها مصادر

تارخيية حمايدة تفوق أحيانا النص التارخيي.5
ونظرا ملا للنوازل من أمهية يف كتابة التاريخ االجتماعي ،ارتأينا اعتماد كتاب املعيار املعرب
للونشريسي (ت 914هـ) مادة مصدرية الستخراج منه ما يتعلق باخلالفات الزوجية يف
منطقة الغرب اإلسالمي ،وذلك العتباره أبرز الكتب النوازلية يف املنطقة املدروسة ،فهو
عبارة عن مؤلف جامع للعديد من األسئلة واألجوبة الفقهية املرتبطة حبياة الناس اليومية
وانشغاالهتم ،وهو ما وفر معلومات تارخيية مهت جوانب خمتلفة.

المبحث الثاني :الخالفات الزوجية من خالل كتاب المعيار
تتباين درجة اخلالفات الزوجية من حيث شدهتا ،إذ ميكن أن منيز بني خالفات
بسيطة ال تؤثر على احلياة الزوجية ،وخالفات تكون نتيجتها هدم بيت الزوجية ووضع
حد للعالقة بني الزوجني ،ويتنب من خالل النصوص أن عوامل عدة حتكمت يف النزاعات
الزوجية اليت انتشرت يف أوساط العامة أكثر من اخلاصة.
لقد حتكمت العوامل االقتصادية يف حدوث النزاعات الزوجية خاصة يف أوساط
العامة ،وسامهت سلبا يف استقرار أحوال األسرة ،وعلى ظروف املودة واالنسجام بني
أفرادها ،وقد كشفت لنا جمموعة من النوازل عن نوعية هذه املشاكل حول خالف وقع
بني رجل وزوجته ألهنا طالبته بشراء ثياب هلا و"أكثرت عليه يف ذلك واستعظم ما
سألته ،"6وجند يف نازلة أخرى أن امرأة اشتكت من قلة النفقة من طرف زوجها حيث
وصل األمر إىل ضرهبا.7
وانبثق عن العامل االقتصادي عامل آخر ساهم بدوره يف خلق جو من التوتر بني
الزوجني ،ويتجلى يف رغبة الزوج يف اهلجرة من مكانه إىل آخر ،األمر الذي رفضته
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الزوجة ،وقد عربت عن ذلك عد د من النوازل ،حيث سئل القابسي عن خالف دب بني
رجل وزوجته ،ألنه أراد اخلروج هبا من سوسة إىل القريوان ،8كما سئل الفقيه املازري عن
نزاع احتدم بني زوجني وصل إىل حد الطالق ،ألن الزوج نقل زوجته من بلدها تونس

وخرج هبا إىل القريوان.9
وخمافة الوقوع يف خالف كان بعض األزواج يشرتطون يف عقود الزواج أال متتنع
الزوجة من السفر أو االنتقال ،وهو ما تعرب عنه إحدى النوازل حيث سئل فيها ابن أيب
زيد القريواين عن رجل اشرتط يف عقد النكاح أال متتنع الزوجة من اخلروج معه "من

املهدية إىل قفصة".10
ويف إطار النزاعات الزوجية املادية ،كان الصداق سببا يف ذلك ،حيث وقعت
حوله نزاعات عديدة ألسباب خمتلفة ،ونصوص النوازل أشارت إىل ذلك ،فقد عرضت
على الفقيه املازري نازلة تتعلق خبالف دب بني رجل وزوجته ألهنا طالبته مبؤخر
صداقها ،11كما سئل عن امرأة أصرت أن يسارع زوجها ببيع متاع له ليويف هلا مؤخر
صداقها غري عابئة مبا حتدث سرعة البيع من مضرة يف الثمن ،12وتشري نازلة أخرى إىل أن
زوجا قدم لزوجته صداقا عينيا يشمل كسوة وحليا ،غري أن الزوجة بعد مرور السنوات
طالبت زوجها بصداقها ،وأن الذي اعتربه الزوج صداقا اعتربته الزوجة هبة.13
وضمانا لعدم التزام الزوج بصداق زوجته ،عمدت هذه األخرية إىل أخذ بعض
أمتعة الزوج ،وقد عربت إحدى النوازل عن ذلك ،حيث تشاجرت الزوجة مع زوجها،

"فخرجت عن الدار وخرجت متاعها يف ذلك اليوم.14
تظهر نصوص أخرى أن اعتداء الزوج على أمالك زوجته ،كانت من األسباب اليت
سامهت يف حدوث خالفات بينهما ،وهلذا فالزوجة كانت حريصة على محاية ممتلكاهتا
باش رتاطها يف عقد النكاح أال ميس الزوج أمواهلا إال برضاها ،وإال صار أمرها بيدها.15
وبالرغم من ذلك فقد بينت بعض النوازل خرق الزوج هلذا الشرط ،وذلك بدون علم
الزوجة ،16لكن عندما يصل ذلك إىل علمها تدخل الزوجة معه يف مشاحنات ،17وتشري
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نوازل أخرى إىل "رجل كان يعمر فدان زوجته فوقع بينهما كالم" ،18و"رجل تضارب مع
زوجته على أمالك هلا".19
وكانت لظروف السكن كذلك سببا يف وجود توتر بني الزوجني ،خاصة طبقة
عامة الناس ،حيث كانت الزوجة تتطلع إىل مسكن الئق ومستقل عن أسرة الزوج أو عن
باقي زوجاته ،حيث تشري إحدى النوازل أن رجال عجز عن دفع كراء دار مستقلة كانت
جتمعه بزوجته وانتقل هبا إىل دار أمه ،إال أن الزوجة مل تعجبها سكناها وطلبت الرجوع،
فامتنع .20ويف نازلة أخرى عرضت على الفقيه املازري حول نزاع دب بني رجل وزوجته
ألهنا رفضت أن "تسكن مع أبويه وزوجته يف الدار اليت مها هبا".21
اعتربت ظاهرة تعدد الزوجات واختاذ اجلواري ،من العوامل اليت سامهت يف توتر
العالقات الزوجية ،سواء بالنسبة لألغنياء والوجهاء ،أو املستضعفني من عامة الناس،

وبالرغم من اشرتاط الزوجة يف عقد النكاح بأال يتزوج من غريها إال بإذهنا ،وإال صار هلا
احلق يف تطليق الداخلة عليها ،أو يصبح أمرها بيدها بطلقة واحدة متلك هبا نفسها،22
فإن ذلك مل حيل دون قيام الزوج بالتعدد ،وهكذا ترد جمموعة من النوازل يف هذا الصدد،
حيث تفصح إحدى النوازل أن امرأة عانت من إمهال زوجها بسبب زواجه بثانية بالرغم
من كرب سنه وفقدان بصره.23
كما رفضت الزوجة أن يتسرى زوجها جبارية من اجلواري ،حيث تشري إحدى
النوازل أن رجال "اشرتى مملوكة أدخلها داره ،فلما رأهتا زوجه قالت له أنا ال أبقى مع
هذه بدار واحدة وال يف عصمتك .24وتعترب نازلة أخرى أن شجارا دب بني زوج وزوجته
ألنه أمر مملوكة هلا أن تناوله وهو يف املرحاض ما يغتسل به ،فقالت سيدهتا هي حرة أن
ناولتك املاء ،وقال الزوج أنت طالق إن مل تناولين املاء.25
ومن املشكالت اليت سامهت يف زعزعة استقرار األسرة ،مشكلة غياب الزوج عن
أسرته ،وهو ما تشري إليه عدة نوازل ،فقد رفع إىل الفقيه املازري أمر "امرأة غاب عنها
زوجها وأثبتت النفقة عليه ونودي على بيع زوجه يف النفقة ،26وسئل أيضا عن امرأة
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غاب عنها زوجها بعد دخوهلا هبا ،فعمدت إىل حوائج البيت فباعتها ،وأنفقته ،مث طلبت
الطالق ،27كما سئل عمن " قامت النفقة يف غيبة زوجها" ،28وتبني نازلة أخرى أيضا
أن زوجة طلبت الطالق بسبب غياب زوجها ملدة طويلة.29
وتندرج ضمن عوامل اخلالفات الزوجية ،املشكالت اجلنسية ،اليت سامهت يف
حدوث حرمان جنسي لدى الزوجة ،جراء ارتباط الرجل بأكثر من زوجة ،وإمعانه يف
إشباع رغباته اجلنسية عن طريق التسري ،30وغيابه عن البيت فرتات طويلة .31كما
شكت زوجة زوجها للقاضي ألنه "يطيل اجلماع".32
وارتباطا باملشاكل اجلنسية ،جعل العديد من األزواج يسقطون يف مسألة اخليانة
الزوجية ،اليت خلخلت استقرار احلياة الزوجية ،حيث تشري بعض النوازل إىل ذلك ،من
قبيل إنكار زوج محل زوجته واملولود الناتج عنه من اتصال جنسي بينهما ،33وتشري نازلة
أخرى إىل أن رجال "رأى زوجته تزين بزعمه فقام إذ رآها يريد مالعنتها"

34

خاتمة:
يف احملصلة ،يتبني أن اخلالفات الزوجية يف الغرب اإلسالمي متيزت بالتوتر والنفور ،وأن
الرجل كان له دور يف ظهور هذه املشاكل مقارنة باملرأة ،األمر الذي يكشف عن وضعية
غري متكافئة بني الرجل واملرأة ،وهو ما يؤكد الطابع الذكوري جملتمع الغرب اإلسالمي،
كما أن كشف أسباب هذه اخلالفات ال ميكن فصلها عن الظروف العامة للمجتمع.
إن االعتماد على املصادر الدفينة ،ومنها النوازل الفقهية ،من شأنه أن يفتح للمؤرخ
الباب للبحث يف مواضيع اجتماعية خمتلفة ،وعالقة مبوضوع الدراسة ،ميكن االنفتاح على
نتائج هذه اخلالفات على األبناء ،اليت ال شك أهنا أثرت عليهم ،وخلفت أبناء يعانون
من جمموعة من املشاكل واالضطرابات.
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