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  البحث ملخص

  
 في اتتعددالزوج قوانين في يةبكامالدين, 2014، 10210053احلسنيني،  شاهداة أيوس

 الشخصية األحوالقسم  الشريعة، كلية  جامعى، ثحب ،(gender) الجنس يةر في نظ  تونس دولة

 ا�ستري احملمود زين الدكتور: فشر امل. ماالنج ، إبراهيم مالك موالنا احلكومية اإلسالمية امعةاجل

 تونس ،الزوجات تعدد ،(gender) اجلنس ة،كيالدينامي

 الفقه أحكام من همقوانين يف بالتغيريات تميزت ملسلما دول يف تنشأ اليت القانونية ةكيالدينامي 

 القدمية قضية هيت الزوجا تعدد. املتأثر يف االحكام الغربية إىل ااالحكام احلديثيت اإلسالمي يالرتاث

 تعدد حترمي القانون وجود يهيف تونس  يةاالحكام القنون جتديد نتيجة من .اجلدل إىل دائما تدعو اليت

 باملالكية يف األغالبيةون يتمذهب املسلمون معظمها الدولة هذه. وال الشخصيةجملة األح يف الزوجات

 اجلنس نظريةننظر  ما عند ولكن،. اإلسالمية الشريعةانه خيالف مجهور العلماء  التجديد رأى هذا، 

(gender)، هذا يف .التونسية املرأة حقوق حتمي أن كنمي اليت األسرة قانون تقدم جيلبالتحديد هذا 

و  تونس؟ دولة يف الزوجات تعددعن  القانونيةالديناميكية  كيف) 1:وهي مشكلتان، هناك البحث

 ؟(gender)اجلنس  يف نظرية تونس دولة يف الزوجات تعدد عن يةالقانونالديناميكية  كيف) 2

 الرتكييب بنيهو ف املتبع نهجوأماامل. يارياملع ثالبح يه البحث هذا يف املستخدمة واألساليب 

 البيانات هي البحث هذا يف املستخدمة البيانات. (conceptual)يواملفاهيم لقانوينوا التارخيي املنهج

  .وثائقال يف املكتوبة املعلومات من هاعلي احلصول مت اليت الثانوية

 ثوريال التجديد هيت االزوج تعدد عن القانونيةالديناميكية  أن )1 هي البحث نتائج 

(revolutionary) الدين، همف مثل الدينامية، هذه على تؤثر اليتل العوام من العديد هناك. تونس يف 

 نرى أن وميكن. والتعليمية والسياسية قتصاديةواإل والثقافية االجتماعية العلمانية أليديولوجيةوالعوامل ا

 فيهايسمح االستقالل، قبل فرتة) أ: وهي نون،القا تطوير منت فرتا ثالث منالديناميكية  هذه

الزوجات   تعدد مير حت فيها االستقالل، بعد فرتة) ب زوجات، 4وحبد  لةادالع بشروط الزوجاتتعدد

 على حيصل احلكم هلذا انتهاك. 1957عام  لشخصيةاألحوال ا جملة يف 18املادة  كما ذكرت يف

 التونسية احلكومة يف املستخدم األساس. ممل 240،000م يغر / و سنة 1ملدة  السجن يف عقبال

 أكده ماهذا و  واحدة بزوجة الزواجإيل  دعوي القرآن أن و ،االستعباد نالزوجات م تعدد أن هو

 قضية يف مسألة هناكف) اآلن(ة يالثور  فرتة يف وأما) ج.  الزوجات تعدد آية يف تفسري "عبده حممد"

 هذه ،(gender) اجلنس نظرية منأما  ) 2. نستو  يف الزوجة تعدد حترمي عن قانونال تصديق
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 يف التقدم من خطوة بنيت االستقالل بعد فرتة يف وقعت اليت الزوجاتتعدد عن القانونية يةيكالدينام

 آيات نع االجتماعي يلسياقا تفسريال إعادة إجراء يف املرأة حقوق حلماية التونسية الدولة جهود

 .الزوجات تعدد من حرمة تونس يف القانون تقوميب الزوجة تعدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 




