الدورة التأهيلية للحياة الزوجية 81

للدكتور محمد خير الشعال

دورة جامع كفرسوسة الكبير 1028 -

دوافـع الـزواج
السلوك نابع من دافع.
فالباحث عن كأس املاء حيركه دافع العطش ،والراكض
الالهث فراراً من السبع حيركه حب البقاء ،وهكذا ينبع
سلوك الناس من دوافعهم.
وعندما اليليب السلوك الدافع يبحث املرء عن سلوك آخر
يليب دوافعه.
والزواج سلوك يسعى له الناس لرتوية دوافعهم ،يتفقون يف
أمهاهتا وينفرد بعضهم بدوافع خاصة ،وعندما ال يليب
الزوج دوافع زوجته أو ال تروي الزوجة دوافع زوجها يبحث
كل منهما عن سلوك آخر استجابة للدافع.
ملاذا يتزوج الشاب...؟ ما الذي يدفعه؟
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وملاذا تتزوج الفتاة...؟ ما الذي يدفعها؟ هذا ما ستتناوله
هذه احملاضرة.
وتكمن أمهية هذه احملاضرة يف أمرين:
 -1تعريف الشباب والفتيات بالدوافع اليت تدفع
الطرف اآلخر للزواج.
 -2يذهب بعض الشباب والفتيات حنو الزواج بدوافع
غري صحيحة ،أو يتوقَّعون توقُّعات مبالغاً فيها،

ستساعدهم احملاضرة على حذف الدوافع اخلطأ وتعديل
التوقعات املبالغ فيها.
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 دوافع الزواج -للزواج ستة دوافع رئيسة:
 )1الـدافع الديني:
يدفع قول اهلل تعاىل{ :وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِنيَ
مِنْ عِبَادِكُمْ[ }...النور.]32:
وحديث رسول اهلل « :يا معشر الشباب ،من استطاع
وأحصن
للبصر
أغض
فليتزوج ،فإنه
منكم الباءة
ُّ
َّ
َ
َ
لل َف ْرج .)1(»...عددا من الشباب والفتيات للزواج.
حيركهم الديّن وتدفعهم السنَّة فإذا اصطدموا بطرف آخر
ّ
ال يقيم للدين وزنا فستقع األسرة يف ما ال يرضي؛ أل ّن
( )1متفق عليه.
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تصرفاته مع األسرة ،لكن
أحدمها ينظر إىل أوامر اهلل يف ُّ
اآلخر ال ينظر إىل ذلك.
تتجمل الزوجة لزوجها ترجو بذلك ثواب
بالدافع الديين َّ
رهبا ورضا زوجها ،وي ِنفق الزوج على أهل بيته ِ
يقصد بذلك
التقرب إىل اهلل تعاىل وإدخال السرور على أهله،...
ُّ
وهكذا حيمل الدافع الديين كال الزوجني على بِّر صاحبه،
وسوق اخلري إليه ،ويضفي على البيت روح السكينة
َ

واالستقرار.

فإن كان أحد الزوجني م ِ
فتقداً هلذا الدافع لَ ِزم اآلخر أن
ِّ
ويدفعه حنوه.
يذكره به َ
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 )2الدافع االجتماعي:
ينظر اجملتمع السوي إىل
حال
املتزوج ،فيستغرب َ
يتزوج ،ويسأله :ملاذا؟!

العزب على أنه بر ٍ
تبة دون رتبة
رجل جاوز الثالثني سنة ومل
ويستغرب حال فتاة جاوزت

اخلامسة والعشرين ومل تتزوج ،ويَسأَل :ملاذا؟!

فيعمل الضغط االجتماعي على محل ٍ
عدد ال بأس به من
الناس على الزواج.

وجدير ِّ
بالذكر َّ
أن الدافع االجتماعي حيمل الزوج على
عدم قَطْع أو ِ
اصَر الصلة باجملتمع عن زوجته بغري عذر
مربر ،فبعض األزواج مينعون زوجاهتم من التواصل مع
ّ
اجملتمع ،مهما كانت الصلة :ال يأذنون بصلة أهل ،وال
جارات ،وال بنات عم أو عمة ،أو خال أو خالة،...
يريدون أن يقطعوا كل تواصل ،حىت عن طريق اهلاتف!
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ولعل الزوجة هي من تطلب هذا من زوجها ،فرتيد قطع
عالقاته مع أسرته ،وأقاربه ،وجريانه ،...أو تسعى إلفساد
هذه العالقات.
إن اإلنسان اجتماعي بفطرته ،فال يليق بالرجل أن يقطع
أواصر الصلة املشروعة باجملتمع عن زوجته ،وال يليق
بالزوجة أن تسعى لقطع هذا التواصل املشروع عن زوجها.
وهذا حممول على عدم وجود سبب شرعي أو عقلي ملن ِع
هذه العالقات ،أما إن وجد السبب كسوء خلق جارة
مثالً ،أو فسقها ،وحنو ذلك ،فاملطلوب القطيعة ال
الوصل.
إن قطع العالقات االجتماعية املشروعة عن زوج أو زوجة
تزوجا يدفعهما الدافع االجتماعي سيورث الضغائن بني
الزوجني وجيعل استمرار األسرة يف خطر.
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ومن مناذج العالقات االجتماعية غري املشروعة وغري
الصحيحة استقبال الزوجة أخا زوجها ،أو غريه من الرجال
الغرباء وهي وحدها يف البيت! قال رسول اهلل :
«الحمو الموت»(.)1
والدخول على النساء»(،)2
والنيب  يقول« :إياكم
َ

ويقول« :أال ال يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما
الشيطان»(.)3

( )1متفق عليه .احلمو :أخو الزوج وأقاربه.
( )2متفق عليه.
( )3أخرجه الرتمذي.
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األبوة واألمومة):
 )3دافع الوالدية ( ّ
هذا ا لدافع من أقوى الدوافع عند اإلنسان ،وهو عند املرأة
يتزوجن بقصد
لعل بعض الفتيات َّ
أقوى منه عند الرجل ،و َّ
اإلجناب وحسب ،هبدف أن حتمل ولداً يقول هلا :يا أمي.
فإذا منع الزوج زوجته من هذا احلق ،وأراد تأخري اإلجناب
سنوات لظروف معيَّنة ،أثّر سلباً على هذا الدافع ،األمر
الذي أثر سلباً على حياهتما الزوجية.
ب الرجل أن يكون أباً ،ويدفعه ذلك إىل الزواج،
كذلك حي ّ

يتغري شكلها ،وال
فيتفاجأ بزوجة ال ُّ
حتب احلمل؛ حىت ال ّ
ِ
تفقد رشاقتها ،أو لئال تضيِّع كثرياً من وقتها يف البيت مع
أوالدها!!...
هذه الصور ستودي بالبيت عاجالً أو آجالً إىل مشكلة
كبرية.
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ومن هنا َحَّرم الشرع حتديد النَّسل؛ مبعىن صدور قانون يف
دولة ما مينع إجناب أكثر من ولد ،أو ولدين أو أكثر.
وأباح تنظيم النسل مبعىن اتفاق الزوجني على اختيار عدد
من معني من األوالد.
نعزل على عهد
عن جابر بن عبد اهلل  قالُ « :كنَّا ُ
النبي  والقرآن ينزل»( ،)1يعين نَ ْع ِزل عن نسائنا.
والعزل تنظيم للنسل.

وجيدر ِّ
بالذكر حرمة طرق منع احلمل اليت تسبب العقم
ِ
كاستئصال َّ ِ
ضني ،أو البوقني،
الرحم ،أو استئصال املبيَ َ

ما مل يكن السبب طبّياً ملجئاً.

( )1متفق عليه.
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 )4الدافع الجنسي:
هو امليل اجلسدي للرجل حنو املرأة وميلها حنوه ،وحاجة
كل منهما لآلخر ،وهو أمر فَطََره اهلل تعاىل يف الرجال
ٍّ
ومن مل َِجيد ذلك يف نفسه فعليه مراجعة األطباء.
والنساءَ ،
وقد أجرى اإلسالم هذا األمر يف أقنية شرعيَّة ،وسلكه
مسالك نظيفة ،هي الزواج؛ ليجد كلٌّ من الزوجني كفايته
حق اآلخر يف هذا
فيه ،فإن ختلَّف أحد الزوجني عن أداء ِّ
األمر فقد خالف أمر اهلل تعاىل ،وقصر حبق صاحبه.
اش
قال رسول اهلل « : إذا باتت المرأة هاجرةً فر َ
زوجها َلعنَْتها المالئكة حتى تُصبِح»(.)1

( )1متفق عليه.
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ألن الزوجة إن مل حت ِ
صن زوجها ُي َشى أن يتَّجه إىل ما ال
حيل له ،وتبوء بإمثه جلهلها وخطئها ،فليس هلا أن تنشغل
عنه أيَّاً كان الشاغل ،حىت وإن كان عباد ًة.
عن أمساء بنت يزيد األنصارية -رضي اهلل عنها ،-أهنا
أتت النيب  وهو بني أصحابه ،فقالت( :بأيب أنت
وأمي ،أنا وافدة النساء إليك ،واعلم -نفسي لك الفداء-
ِ
ت مبَخرجي
أنه ما من امرأة كائنة يف شرق وال غرب َمس َع ْ
هذا أو مل تسمع إال وهي على مثل رأيي.
إن اهلل َبعثَك إىل الرجال والنساء كافة ،فآمنا بك وبإهلك،
وإنَّا -معشر النساء -حمصورات مقصورات ،قواعد
بيوتكم ،ومفضى شهواتكم ،وحامالت أوالدكم ،وإنكم -
ضلتم علينا باجل َمع واجلماعات ،وعيادة
معاشر الرجال -ف ِّ
احلج ،وأفضل من
احلج بعد ّ
املريض ،وشهود اجلنائز ،و ّ
ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل ،وإن الرجل منكم إذا
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حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً ِ
حفظنَا لكم أموالكم،
خرج َّ
وغزلنا لكم أثوابكم ،وربَّينا لكم أوالدكم ،فما نشارككم يف
األجر يا رسول اهلل؟
ت النيب  إىل أصحابه بوجهه كلِّه ،مث قال« :هل
فالتَ َف َ
سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها عن أمر
دينها من هذه؟» فقالوا :يا رسول اهلل ،ما ظننا أن امرأة
هتتدي إىل مثل هذا!!
ت النيب  إليها ،فقال« :انصرفي -أيتها المرأة-
فالتَ َف َ
وأَ ْعلِ ِمي َمن َخ ْل َفك من النساء َّ
إحداكن
أن ُح ْس َن تبعُّل
َّ

باعها موافَـ َقتَه تعدل ذلك
لزوجها ،وطَلَبَها مرضاته ،واتِّ َ
وتكرب استبشاراً)(.)1
كلَّه» قال :فأدبرت املرأة وهي هتلِّل ِّ

( )1البزار يف "مسنده" ،والبيهقي يف "الشعب".
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فتجمل املرأة لزوجها واجب تنال به أجراً عظيماً ،على
ُّ
حني َّ
زوجها وانصرافَها عنه يوقِعها يف اإلمث.
أن إمهاهلا َ

ِ
زوجها هجر ِ
الرجل زوجتَه من دون مربر،
ومثل هجر املرأة َ

حمرم.
كالمها إمث َّ

عن عون بن أيب ج َحْي َفة عن أبيه قال :آخى النيب  بني
سلمان وأيب الدرداء -رضي اهلل عنهما ،-فزار سلمان
أبا الدرداء ،فرأى َّأم الدرداء متَبَ ِّذلةً ،فقال هلا :ما شأنك؟
قالت :أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا ،فجاء
أبو الدرداء ،فصنع له طعاماً فقال :ك ْل ،قال :إين صائم
قال سلمان :ما أنا بآكل حىت تأكل ،قال :فأَ َك َل.
فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ،قال سلمانََْ :ن،
ّ
فنام ،مث ذهب يقوم ،فقالََْ :ن ،فلما كان من آخر الليل
قال سلمان :قم اآلن ،فصلَّيا ،فقال له سلمان :إن لربِّك
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عليك حقاً ،ولنفسك عليك حقاً ،وألهلك عليك حقاً،
ِ
حق حقَّه.
كل ذي ٍّ
فأعط َّ
النيب  ف َذ َكَر ذلك له ،فقال النيب :
فأتى أبو الدرداء َّ

«صدق سلمان»(.)1

نعم ،ألهلك عليك حق؛ ألن حاجة املرأة إىل الرجل
حاجة فطريَّة ،وحاجة الرجل إىل املرأة كذلك فطرية.
يقول اإلمام الغزايل( :إن الزواج يساعد -الرجل واملرأة-
التحصن عن الشيطان ،وَك ْس ِر التوقان -يعين :ميل
على
ُّ

ض البصر،
النفس الشديد -ودفع غوائل الشهوة ،و َغ ِّ
ِ
وحفظ ال َف ْرج)(.)2

( )1أخرجه البخاري والرتمذي.
( )2ينظر "إحياء علوم الدين" [.]27/2
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ومع كل هذه األمهية اليت أوالها الشرع هلذا امليل الفطري،
إال أنه من اخلطأ أن جيعل هذا الدافع هو الدافع الوحيد
للزواج ،فقد ِ
لوحظ عدم استمرار الزجيات القائمة على هذا
األمر منفرداً يف الغالب ،والذي نراه على الشاشات
الفضائية السافرة ،أو اجملالت املاجنة من تضخيم لشأن
هذا امليل دعا بعض الشباب والفتيات بطريقة مباشرة أو
غري مباشرة إىل اعتقاد نظرية فرويد اليت ثبت بطالهناَّ :
(أن
اإلنسان يعيش لقضاء شهوته اجلنسية وحسب) ،األمر
األسر.
الذي ّأدى إىل دمار كثري من البيوت و َ
 )5الدافع النفسي:

وهو جمموعة من املكنونات النفسية اليت تدعو الشاب
والفتاة للزواج ،منها:
 الحاجة إلى الحب:
- 15 -
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فاإلنسان حيب أن ِحيب وحيب أن حيَب ،وينسحب من
كل مكان يستطيع اإلنسحاب منه إن مل جيد من حيبه.
ومن هنا –واهلل أعلم-كان النيب  يظهر حبَّه لزوجته
أحب الناس إليك؟ قال:
رسول اهللَ ،من
(قيل :يا
َ
ُّ
«عائشة».)1()...
إذا مل يَشعر الرجل َّ
بأن زوجته حتبُّه ،وتق ّدره ،وحترتمه ،ومل
تشعِره زوجته بأمهيته ،وبأنّه سيّد البيت ،وبأنّه صاحب
ٍ
مكانة عندها ،وأ ّهنا تنتظره من حني آلخر حىت يأيت...
حبب زوجها هلا ،وتقديره جلهدها،
وإن مل تَشعر الزوجة ِّ
كل منهما هبذا الدافع النفسي،
أخل ٌّ
واحرتامه لذاهتا ،فقد َّ

ومع مرور األيام ستؤول األسرة إىل النزاعات.

( )1أخرجه الرتمذي.
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الحاجة إلى التقدير:
حيتاج الرجل إىل َمن يقدِّره ،وحيرتمه ،ويستشريه ،وكذلك
حبب
املرأة حتتاج لزوج يقدِّرها ،وحيرتمها ،ويسأل عنها ٍّ
وحنان.
أحياناً تعيد الزوجة ترتيب أثاث البيت فال يأبه الزوج
لعملها ،تعد أطايب الطعام فال يشكر سعيها ،تشعل
أصابعها العشرة وال يلتفت إلطفائها .كل هذا يشعرها
بعدم االحرتام وعدم التقدير.
تزوجت
مع األيام
ُّ
ستهتز األسرة باخلالفات؛ أل ّن املرأة َّ
باحثة عن ملئ الدافع النفسي ،حتتاج ملن يقدِّرها ،ملن
حيرتمها ،ملن يراعي قراراهتا ويراعي شأهنا ،إال أن الزوج مل
يكرتث بذلك!!

- 17 -

Shaal.Marriage.Course

DrShaal

www.DrShaal.com

أو العكس :املرأة ختطِّط وتنفِّذ ،وتغدو وتروح من غري إذن
زوجها ،من غري أن تكرتث به ،يأيت الرجل بعد َع َمله إىل
بيته فال جيد زوجته! يسأهلا مساءً ،جتيب :ذهبت لبعض
لدي أمر تابعته!!
شأين ،أوَّ :

سيشعر الزوج عندها بعدم االحرتام والتقدير يف بيته ،ولعلّه
اليوم يسكت عن ذلك ،لكن تراكمات هذه املواقف
ستوقِع البيت يف مشكلة كبرية.
 الهرب من الوحدة:
عي بفطرته ،يأنس بالناس ويأنسون به ،فال
اإلنسان ََج ٌّ
يستطيع العيش منفرداً ،واهلرب من الوحدة أحد دوافع
الزواج.
فتاة وحيدة يف أسرهتاُ ،يرج أبوها إىل العمل ،وتذهب
أمها إىل بيوت أقارهبا ،لتبقى الفتاة وحيدة يف البيت.
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ض َّجر منها ،فتَتَطلَّع
ستتضايق هذه الفتاة من الوحدة وتَتَ َ
حنو الزواج لتشعر باألنس مع زوج جيتمع معها ،وجيالسها،
ويكلِّمها ،ويذهب ويأيت معها.
كل املشكلة أن تبتَلى بزوج ُيرج من الساعة
لكن املشكلة َّ
السادسة صباحاً إىل عمله ليعود يف العاشرة ليالً!
ال بد أهنا بعد حني ستطلب الطالق؛ أل ّهنا إمنا تزوجت

هرباً من الوحدة ،فجاءها زوج سيذيقها الوحدة سنوات
أخرى ،إهنا لن تقبَل بذلك أبداً.
 )6الزواج لدوافع خاصة:

يتزوج بعض الناس متأثِّرين بدوافع خاطئة من دون التفكري
َّ
فكري كبري ،وأمتىن على من وقع
وخلَل
بغريها ،وهذا وهم َ
ّ
يصحح نيَّته ويطلب من اهلل تعاىل التوفيق
يف ذلك أن ِّ
للصواب.
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فمن األسباب الخاصة:
 احلصول على املال:
كأن تتزوج الفتاة شاباً هبدف أن يَكْثر املال بني يديها ،أو
يزوجها أبوها من ٍ
فالن أل ّن ماله كثري ،وستَنعم معه يف
ّ
ماله ،دون النظر إىل أخالقه ودينه وعلمه وسلوكه.
يقول النيب « :تُنكح المرأة ألربع :لمالها،
سبها ،ولجمالها ،ولدينها» إذا اجتمعت األربعة فبها
َ
ولح َ
ِ
عمت ،ولكن إذا أردنا أن نفاضل «فاظفر بذات الدين
ون َ
تَ ِربَت يداك»( .)1اخرت امللت ِزمة بدينها تربَح.
تزوج امرأة لعزها لم ي ِزده اهلل إال
جاء يف احلديث« :من َّ
فقرا،
ذالًّ ،ومن َّ
تزوجها لمالها لم يزده اهلل تعالى إال ً
( )1متفق عليه.
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لحسنِها لم يزده اهلل تعالى إال دناءة ،ومن
ومن َّ
تزوجها ُ
ويحصن فرجه ويصل رحمه
ليغض بصره
تزوج امرأة
َّ
َّ
َ
فإن ذلك منَّة ،وبورك له فيها ،وبارك اهلل لها فيه»(.)1

وح ْسب
إذا كان الدافع إىل الزواج هو احلصول على املال َ
وح ْسب دون النظر إىل أم ِر الدِّين فإن
أو على اجلاه َ
عواقب األمر لن تكون مرضيَّة يف الغالب.

قيم يف أحد الفنادق خالل ستَّة أشهر ستَّة َع َشر ِ
حفل
أ َ
زواج ،كلَّف الواحد منها املاليني ،اتّصلت إدارة الفندق
بعد ستة أشهر بأصحاب هذه احلفالت ليباركوا هلم،
الست
َفوجدوا أ ّن ثالث عشرة عائلة من هذه العائالت
َّ
َعشرة قد طلِّقت ،وبقيت ثالث عائالت!!
 طلب الشهرة.
( )1الطرباين وابن النجار.
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وتطلَب الشهرة باالقرتان برجل مشهور ،أو باالقرتان بامرأة
مشهورة ،وإذا قصد الشاب والفتاة الزواج ألج ِل هذا األمر
وحده؛ فهذا خطأ كبري أيضاً.
 الزواج للنكاية.
يتزوج على زوجته إضراراً ونكاية وكيداً هبا،
كم من رجل َّ
وقد تعلَم الزوجة الثانية هذا األمر ،إال أهنا ال تكرتث به،
وتطمع بفرصة الزواج املتاحة هلا.
علمت الفتاة َّ
أن دافع الشاب هو النكاية بزوجته األوىل
إذا َ
األرجح سيطلِّقها عندما تنتهي
ال غري ،فلتعلم أنه على َ
هذه النِكاية وتعود األمور إىل جمراها ،ولعل ذلك يكون
بعد أشه ٍر تَِق ُّل أو تَكثر.
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وبعد:
فهذه هي دوافع الزواج الستة ،وقد سئل املشاركون يف الدورة
التأهيلية للحياة الزوجية املقامة يف جامع زين العابدين بدمشق
عام 2116م ( :ما الدافع األهم للزواج لديك؟)
وكان عددهم قرابة (981( :)2111ذكور) ( 1111إناث)
وجاءت النتائج على الشكل اآليت:
 -1الدافع الديين . %3119
 -2دافع الوالدية . %2117
 -3الدافع النفسي . %1512
 -4الدافع اجلنسي . %1312
 -5الدافع االجتماعي . %1211
 -6الدوافع اخلاصة . %518
ويف هذه االستبانة ونسبها بيان ألمهية كل واحد من الدوافع
املذكورة.
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شاب أو فتاة يتزوجان تتعدَّد دوافعهما ،فيمتزج
ونبني أن ك َّل ٍّ
يرجح
دافعان أو ثالثة أو أربعة أو مخسة مع بعضها ،لكن َّ
واحد على آخر ،وك ُّل هذه الدوافع مشروعة حممودة ،إال
دوافع األسباب اخلاصة فإهنا غري حممودة وال مشكورة إذا
انفردت.
كيف تعرف دوافع اآلخرين؟

 مبراقبة تصرفاهتم وسلوكياهتم بالنظر إىل اهتماماهتم بالنظر يف بيئتهم العائلية واجملتمعيةبسؤاهلم املباشر

كيف تعبر عن دوافعك؟

 بالرسالة (إما كتابة وإما صورة) أو بالرسمبالكالم املباشر وغري املباشر

واهلل تعالى أعلم
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