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كلمة
التحرير

ٌ
تكامل ال صراع
الرجل والمرأة ..
إحكام خلق الكون آية عظيمة:
خلق الله تعاىل الكون وما فيه عىل أكمل وجه
وأحسن نظام بما يحقق الغاية من خلقه ،ويد ّل
عىل عظمة صانعه ،ومن أظهر وجوه ذلك :االنتظام
بني جنباته ،والتوازن بني مخلوقاته ،ووجود قوانني
حاكمة أينما اتّجه النظر وتبحّ ر الفِ كر.
وهذا الجانب من حسن االنتظام وكمال اإلحكام،
ملسه األوّلون عىل ق ّلة التفاصيل التي أحاطوا بها يف
عصورهم ،ويلمسه العلماء اليوم مع التقدّم الكبري
يف اكتشاف القوانني واألنظمة التي تُ ِّ
سي الكون
بأجزائه املختلفة.
فعىل مستوى النجوم العمالقة واألفالك
العظيمة واملج ّرات الهائلة ثمّ َة قوانني حاكمة تحدّد
اآلليات واملسارات لدوران بعضها حول بعض،
وعىل مستوى الذ َّرة ومكوناتها من الجسيمات
املتناهية يف الصغر تُوجد قوانني ون ُ ُ
ظم يحار املرء
يف ّ
دقتها وا ِّ
طراد سلوكها ،وتأثريها عىل ما يتكوّن
ني راسخٌ
منها؛ حتى يتم ّلك املر َء عند تدبُّرها يق ٌ
ً
ال يخالجه شك َّ
خالقا واحدًا َعظيمً ا
أن للكون
َ ْ َ َ ُ َّ َ
ْ
َ
ش ْي ٍء﴾ [النمل ،]88 :و﴿أحسنَ
حكيمً ا ﴿أتقن كل
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ُ َّ َ

َ

كل ش ْي ٍء َ
خل َق ُه﴾ [السجدة ،]7 :وأنّه لم يَخلُق هذا
الكون بهذه التفاصيل والقوانني إال لغاية عظيمة،
وأنّه لم يمنحنا املواهب العقلية والقدرات الفكرية
ويُطوّ ع لنا األدوات املادّية إال لنتف ّكر يف بديع صنع
وعجيب خلقه ،وليقودنا ذلك إىل اإليمان به
الله
ِ
والتسليم له.
تأمَّ ل كيف يُنبِّهنا الله تعاىل إىل مفاتيح التف ُّكر
السماوية،
األرضية واألجرام
والتدبُّر يف املخلوقات
ُ ْ َ َ َّ
َ ََ ََْْ َ ُ
كلَّهاَ
سبحان ال ِذي خلق الأزواج
فيقول يف ْ َكتابهَ ﴿ :
َ

ٌ
ْ ُ َ ْ ُْ
سه ْم َو ِم َّما لا َي ْعلَ ُم َ
َّ ُ ْ ُ
ون َ ٣٦وآيَة
 َ ِمما تن َّبِت الأ َرض و ِمن أنف ِ ِ
َ
َ
َّ
ار فَإذا ُه ْم ُم ْظل ُِم َ
ُ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ
ون َ ٣٧والش ْم ُس
ل َه ُم الليل نسلخ َ ِمنه النه ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ُ ْ َ ّ َ
يز ال َعل ِي ِم َ ٣٨والق َم َر
َتج ِري لِمست َق ٍر لها ذلِك َت ْقدِير الع ِز ْ ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ون القدِي ِم  ٣٩لا الشم ُس
قد ْرناهُ منا َزِل حتى ع ْاد كالع َ ْرج ِ
َّ
ُ ٌّ
يَنْ َبغي ل َ َها أ ْن تُ ْدر َك ال َق َم َر َولا الليْ ُل َساب ِ ُق َّ
الن َهارِ َوكل فِي
ِ
ِ
ح َ
فَلَ ٍك ي َ ْس َب ُ
ون﴾ [يس.]40-36 :

انتباهنا إىل ثالثة ْ اتجاهات
بل يلفت الله تعاىل َ ْ َ
ٌ
َ
َ
ْ
ُ
سياق واحد﴿ :وفِيالأر ِض آيات لِلموقِن ِين ٢٠
للتد َبّر يف
َ َ

ِك ْم أفَلا ُتبْصِ ُر َ
الس َما ِء ر ْزقُ ُ
َوفي أنْ ُفس ُ
ون َ ٢١وفي َّ
ك ْم َو َما
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ّ
ّ
تُوعدون﴾ [الذاريات ]22-20 :ليؤكد لنا أن خلق
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البرش -بما يتضمّ نه من بنية مادّية وأعضاء ذات
وظائف ،ونفس ذات مشاعر وانفعاالت ،وروح
ال يعلم عنها البرش إال وُجودها -ال يق ُّل عن خلق
األرض والسماوات يف إحكامه وإتقانه وداللته عىل
الخالق الواحد األحد.
ثم يؤ ّكد الله تعاىل للبرش ّ
أن ك ّل ما عَ لِمَ ه األولون
واآلخرون وك ّل االكتشافات والقوانني والنظريات
تساوي أمام ما جهلوه شيئًا
التي عَ لِمها البرش ال
َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ ً
يذكر ﴿وماأوتِيتم ِمنالعِل ِمإِلاقل ِيلا﴾ [اإلرساء.]85 :
من القوانني الرضورية التي يد ّل عليها
املنطق السليم ويؤ ّكدها العلم السديدّ :
أن
التوازن رضورة الستمرار الحياة وانتظام
الخلقّ ،
وأن يف الكون من التنوّ ع ما يجعله
متّ ً
سقا ال يطغى فيه جانب عىل جانب
التوازن ضرورة لالنتظام:
ّ
من القوانني الرضورية التي يدل عليها املنطق
السليم ويؤ ّكدها العلم السديدّ :
أن التوازن رضورة
الستمرار الحياة وانتظام الخلق ،و ّ
أن يف الكون من
التنوّع ما يجعله متّ ً
سقا ال يطغى فيه جانب عىل جانب.
َ
وخ ْل ُق ِ
الله كله مقدّر متقن موزون ،يف السماوات
واألرض ،ويف حركة النجوم والكواكب ،ويف تقلبات
الليل والنهار ،وتعاقب الصيف والشتاء ،وتتابع
املطر والقحط ،ويف حياة اليابسة والبحار ،وهكذا
نرى يف الخلق والرزق ،واإلحياء واإلماتة ،وترصيف
األمور وتقدير األقدار.
وباملقابل :جاءت التكاليف الرشعية متوازنة
ً
أيضا ،مراعية لإلمكانات والظروف واألحوال،
فالفقري ال يُطالب بما يُطالب به الغني ،واملسؤولية
تزيد ك ّلما عال شأن الشخص ،واألجر عىل قدْر
املشقة ،والله ال يُعذب الخلق حتى تقوم الحجة
عليهم .ومثل ذلك :األمر باملوازنة بني أمور الدنيا
واآلخرة ،وإعطاء كل ذي حق حقه.
مبدأ الزوجية في الكون:
َ
من بديع صنع الله تعاىل وحكمته ْ
أن خ َل َق هذا
الكون من أجناس مختلفة ،ون ّ
ظم العالقة بينها
وجعلها قائمة عىل التكامل والتوازن يف الخلق
ً
بعضا ،ويحافظ عىل
والوظيفة؛ بما يكمّ ل بعضها

استمرار الحياة وسريها بطريقة صحيحة ،من
أعظم املخلوقات من بحار وأنهار ،وسهول وجبال،
إىل أصغرها من مخلوقات وأحياء دقيقة ،وما
بينهما من حيوانات ونباتات وجمادات ،فتبارك
الله أحسن الخالقني.
ومن أعظم ما يشري إىل بديع الخلق هذاَ :خ ْل ُق
األزواجَّ ،
فإن الله تعاىل قد خلق من ك ِّل يش ٍء زوجني
َ ْ ُّ َ
ش ْي ٍء َ
ز ْو َجيْن لَ َع َّل ُ
خلَ ْق َنا َ
كمْ
اثنني كما قال﴿ :و ِمن ك ِل
ِ
تَ َذ َّك ُر َ
ون﴾ [الذاريات ،]49 :فنظام ال ّزوجيّة يف
ٌ
ِّ
محكومة
متأص ٌل َّ يف جميع املخلوقات،
الخلق
وهي ُ ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ ُ ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
به﴿َ ،سبحان ال ِذي خلق الأزواج كلها  ِمما تنبِت الأرض
َ ْ ُْ
سه ْم َو ِم َّما لَا َي ْعلَ ُم َ
ون﴾ [يس.]36 :
و ِمن أنف ِ ِ
والزوجيّة تشمل جميع املخلوقات حتى
الجمادات غري الحيّة ،وهو ما كشفت عنه الدراسات
الحديثة من عالم الذرة ونحوها ،كما قال
والعلوم
َ َّ َ َ ْ َ
َ
ُ
تعاىل﴿ :و ِمما لا يعلمون﴾.
ومن اجتماع الزوجني تنشأ الحياة ،وتتكون
َ َ
فبي ّ
خل ْق َنا َز ْو َجي ْ ِن﴾ ّ
أن ك َّل ما يف
املادّة« ،وقوله﴿ :
العالم زوجٌ من حيث ّ
إن له ضدًّا أو مثالً ما ،أو
تركيبًا ما ،بل ال ينف ٌّك بوجه من تركيب ،وإنّما ذكر
ههنا (زوجني) تنبيها َّ
أن اليشء وإن لم يكن له ض ٌّد
جوهر وعَ َر ٍض
وال مث ٌل فإنَّه ال ينف ُّك من تركيب
ٍ
وذلك زوجان»(((.
َّ َ
و َأنَّ ُه َ
خلَ َق َّ
ففي خلق اإلنسانَ ﴿ :
الز ْو َجي ْ ِن الذك َر
ُْ
َوالأنْ َثى ِ ٤٥م ْن ُن ْط َف ٍة ْإ ِ َذا ُت ْم َنى﴾ [النجم ،]46-45 :ويف
ُّ
ْ
ُ َ ْ ْ
خلق الحيوان﴿ :قلنا
احمِلف َِيها ِم ْنك ٍل َز ْو َجي ْ ِناثنَي ْ ِن﴾
َ ْ ُّ
َّ
ات َ
ج َع َلفِيهاَ
َ
َ
[هود ،]40 :ويف النبات﴿ :و ِمنك ِلالثمر ِ
ْ
َز ْو َجي ْ ِن اثنَي ْ ِن﴾ [الرعد.]3 :
يقول سعيد النوريس« :يُش ّكل الجسم والنفس
الحي وحدة واحدة
أو الظاهر والباطن يف الكائن
ّ
وكيانًا موحّ دًا ،ظاهر االنسجام متقن السبك ،دقيق
الصنعة جميل اإلبداع ،ومن امتزاجهما معً ا وذوبان
أحدها يف اآلخر ،وتبادلهما املؤثرات والتأثريات:
أخذًا وعطاءً ،جوعً ا وشبعً ا ،ريًّا وظمأً ،وصحّ ة
ً
مرس ًة وأ ًملا؛ يرتسم كيان هذا
ومرضا ،حزنًا وفرحً اّ ،
الكائن ،وتربز معامله ،وتتحدّد صفاته ،وتتش ّكل
سماته ومالمحه»(((.
ريه
فالزوجية موجودة يف ك ِّل نظا ِم الكون صغ ِ
ريه ،جمادِ ه وحيِّه ،فهي ُسنة الله تعاىل يف خلقه.
وكب ِ

((( غريب القرآن ،للراغب األصفهاني (.)216/1
((( رسالة الطبيعة ،لبديع الزمان النورسي ،ص (.)19
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خلق الله للبرش من نفس واحدة أدعى
للتكامل واالنسجام والتواؤم بينهم ،ملا بني
جنس واح ٍد من اإللف والسكون،
االثنني من
ٍ
وما بني الجنسني املختلفني من التنافر
التكامل في خلق اإلنسان:
جعل الله عز وجل اإلنسان زوجني ذك ًرا وأنثى،
وأبدع يف خلقهما؛ ليكونا مناسبني لبعضهما،
ويكمّ ل ك ّل منهما اآلخر ،وتستقيم لهما الحياة،
وتتحقق بهما عمارة األرض .ورشع لهما ترشيعات
تضبط العالقة بينهما ،وتحفظ حقوق ك ّل منهما.
واحدة ،كما قال
1 .فقد خلق َالله البرش من نفس
ك ُم ال َّ ِذي َخلَ َق ُ
اس َّات ُقوا َر َّب ُ
الن ُ
كمْ
تعاىل﴿ :يَاأ ُّي َها َّ
ً
ِم ْن َن ْفس َواح َِد ٍة َو َخلَ َق ِمنْ َها َز ْو َج َها َو َب َّ
ث ِمنْ ُه َما رِ َجالا
ٍ
ِيرا َون َِس ً
َكث ً
اء﴾ [النساء ،]1 :وقال جل يف عاله:
َ
ْ
﴿ ُه َو ال َّ ِذي َخلَ َق ُ
ك ْم ِم ْن َنف ٍس َواح َِد ٍة َو َج َعل ِمنْ َها
َْ َ َ َ ْ ُ َ
ك َن إِليْ َها﴾ [األعراف ،]189 :وقال:
زوجها لِيس
َ َ ُ َّ َ َ َ
َ ََ ُ ْ ِ ْ َْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِ
﴿خلقكم من نف ٍس واحِد ٍة ثم جعل منها زوجها﴾

[الزمر.]6 :
وهذا أدعى للتكامل واالنسجام والتواؤم
بينهم« ،تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم
وتشاكلونهن»((( ،وليكون بينهم استقرار
جنس واح ٍد
وسكن« ،وذلك ملا بني االثنني من ٍ
من اإللف والسكون ،وما بني الجنسني املختلفني
من التنافر»(((.
2 .والله تعاىل ك ّرم اإلنسان ذك ًرا كان أو ْأنثى،
َََ ْ َ
ك َّر ْم َنا بَني َ
و َحمَل َن ُ
آد َم َ
اه ْم
فقال ج َّل شأنه﴿ :ولقد
ِ
ْ
ْ
ْ
وفَ َّضل َن ُ
و َر َز ْق َن ُ
وال َب ْ
اه ْم  ِم َن َّ
ات َ
حر َ
في البَ ّر َ
الط ّي ِ َب ِ
اه ْم
َِ َِ
ً
َّ ْ ِ َ َ ْ َ َ ْ
عَلى كث ٍِير  ِممن خلقنا تف ِضيلا﴾ [اإلرساء،]70 :

وأشاد القرآن باملؤمنني من الرجال واملؤمنات
ً
حقوقا وواجبات،
من النساء ،وجعل لكل منهما
ولكل منهما أن يطالب ِّ
بحقه ،وعليه أن يؤدِّي
واجبه ،كريمً ا محرتمً ا مق َّد ًرا.
3 .وألن امليل بني الذكر واألنثى طبيعي يدركه ك ُّل
أحد ،وال يحتاج إىل إثباته أحد؛ فقد ن ّ
ظم الله
العالقة بني الرجل واملرأة ،وجعل الزواج طريقها
الوحيد ،وجعل بني الزوجني مودّة ورحمة كما
(((
(((
(((
(((
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تفسير السعدي ،ص (.)639
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و َج َع َلبَيْ َن ُ
قال تعاىلَ ﴿ :
ك ْم َم َو َّدةً َو َر ْحمَ ًة﴾ [الروم:
]21؛ «فهما يتوادّان ويرتاحمان ،وما يش ٌء أحبَّ
إىل أحدهما من اآلخر من غري رح ٍم بينهما»(((.
4 .وك ّلف الرجل واملرأة بعبادة الله تعاىل ،وهذه
العبادات تشمل جميع الطاعات بما فيها الزواج
ّ
يحققه من حفظ الدين والنفس
نفسه وما
والقيام َّ عىل األرسة،
والنسل ،مرو ًرا برتبية األبناء
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ِ
ون﴾
قال تعاىل﴿ :وماخلقتال ِجنوال ِإنسإِلاليعبد ِ
َّ
التعاون يف ذلك ك ِّله،
وحث عىل
[الذاريات،]56 :
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َُْ ْ َ ْ َ
َ
ْ
َ
قال تعاىل﴿ :وأمر أهلك بِالصلاة ِواصطبِر عليها﴾
[طه ،]132 :وقال ﷺ( :رحم الله رجالً قام
َّ
فصل وأيق َ
ظ امرأته)(((.
من الليل
بعمارتها ،قال
5 .واستخلفهما يف األرض
وأمرهما َ ْ َ
َ
َ
تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ال َّ ِذي َج َعلَ ُ
ك ْم َخلائِف الأ ْر ِض َو َرف َع
ك ْم فَ ْو َق َب ْعض َد َر َجات ل ِ َيبْلُ َو ُك ْم في َماآتَ ُ
َب ْع َض ُ
اك ْم﴾
ٍ
ٍ
ِ
[األنعام]165 :؛ فالخليفة هو اإلنسان ذك ًرا كان
أو أنثى ،ولك ّل منهما مهمّ ته يف عمارة األرض
تكمّ ل مهمّ ة اآلخر.
6 .وأمرهما بالسعي لآلخرة ،ووعدهما باألجر
العظيم ،وهذا الجزاء مرتبط بالعمل ال بالجنس
َ َْ َ َ َ
اب ُل ُه ْم
أو
الشكل ُأو اللون؛ قال تعاىل﴿ :فاستج َ
َ َ
َ َ
ْ
يع َع َم َل عَا ِمل ِمنْ ُ
ر ُّب ُه ْمأن ّي لا أضِ ُ
َ
ك ْم ِم ْن ذك ٍر أ ْو أن َثى
ِ
ٍ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َبعضكم ِمن بع ٍض﴾ [آل عمران.]195 :

زوّد الله ًّ
كل من الرجل واملرأة بخصائص
وقدرات تم ّكنه من القيام بما أسنده إليهما
من أدوار ،ون َّ
ظم العالقة بينهما بالعديد
من الترشيعات التي توضح حقوق كل
منهما وواجباته ،وتنظم قيامهما باألدوار
الخاصة ،واألهداف العامة املشرتكة
تن ّوع في األدوار واتّحاد في األهداف:
ّ
إن االختالف يف خلق اإلنسان بني الرجل واملرأة
يؤدّي إىل اختالفات حقيقية بينهما يف البنية
الجسمية والتفكري والعاطفة وغريها؛ مما ينعكس
عىل اختالفات واقعية يف طبيعة األدوار املسندة
إليهما ،مع بقاء األهداف العامّ ة لهما واحدة كما
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وﺟﻮه اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
واﺣﺪة وﻫﺬا
أدﻋﻰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ
واﻻﻧﺴﺠﺎم
واﻟﺘﻮاؤم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻹﻧﺴﺎن
ذﻛ ًﺮا ﻛﺎن أو
أﻧﺜﻰ ،وﺟﻌﻞ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺣﻘﻮﻗﺎ ً وواﺟﺒﺎت

ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻤﺎ ﺑﻌﺒﺎدة
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء
واﻟﻘﻴﺎم ﻋﲆ
اﻷﺳﺮة

اﺳﺘﺨﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻷرض ،وأﻣﺮﻫﻤﺎ
ﺑﻌﻤﺎرﺗﻬﺎ

تقدّم ،وهذا هو مقتىض ْ ُالتأكيد اإللهي عىل هذا
َ
َّ َ َ
االختالفَ ﴿ :وليْ َسالذك ُركالأنْ َثى﴾ [آل عمران.]36 :
وقد زوّد الله ًّ
كل من الرجل واملرأة بخصائص
وقدرات تم ّكنه من القيام بما أسنده إليهما من أدوار،
ون َّ
ظم العالقة بينهما بالعديد من الترشيعات التي
توضح حقوق كل منهما وواجباته ،وتنظم قيامهما
باألدوار الخاصة ،واألهداف العامة املشرتكة.
فإعما ُر األرض والحفاظ عىل النسل اإلنساني
ٌ
وظيفة ال يقوم بها الرجل أو املرأة منفردين ،بل ال
ب َّد من تكاملهما وتعاونهما يف ذلك ،وبذلك جاءت
االختالفات والترشيعات:
•فما تتط ّلبه الحياة من مأكل ومرشب وملبس
ومسكن وحماية ورعاية منو ٌ
ط بالرجل؛ ولذلك
زوده الله تعاىل بالقوة الجسمية واالستعداد
النفيس للعمل والكسب واإلنفاق ،وجعله رئيس
العائلة والقائ َم عليها ،ورشع له من األحكام -يف
جانب العبادات واملعامالت وغريها من جوانب
الحياة -ما ييرس عمله ويسهّ ل وظيفته.
•أما القيام بالعائلة وما يتضمّ نه من حمل ووالدة
وإرضاع وتربية ،ورعاية لألبناء والزوج فقد

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ
واﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺰواج،
وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻣﻮ ّدة ورﺣﻤﺔ
أﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ
ﻟﻶﺧﺮة ،ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ
ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻻ اﻟﺠﻨﺲ

أُنيطت باملرأة ،وزوّدها الله بما يعينها عىل
ذلك من قوى جسمية ونفسية ،ورشع لها من
األحكام -يف جوانب العبادات واملعامالت وسائر
جوانب الحياة -ما ّ
ييس قيامها بهذه األدوار.
وعن هذا األصل تفرعت سائر األحكام واملسائل
املتع ّلقة بك ٍّل من الرجل واملرأة.
وقد أمر الله تعاىل ًّ
كل من الرجل واملرأة بالرضا
بما قسمه الله لهما من َالعطاء وامليزات التي
ليست لآلخر ،قال تعاىلَ ﴿ :ولا َت َت َم َّن ْوا َ
مافَ َّض َل َّ ُ
الل بِهِ
ْ

ّ
َب ْع َض ُ
لر َجا ِل نَ ِص ٌ
ك ْم عَلَى َب ْع ٍض ل ِ ّ
يب ِم َّما اكتَ َس ُبوا َولِلن َِسا ِء
ِ
َ
َّ َّ َ َ َ ُ ّ
ٌ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
ْ
نَ ِصيب ِمما اكتسبن واسألوا الل ِمن فضلِهِ إِن الل كان بِك ِل
َش ْي ٍء َعل ً
ِيما﴾ [النساء ،]32 :فالنهي املذكور «عن

أن يتمنّى بعضهم ما ّ
فضل الله به غريه من األمور
ّ
املمكنة وغري املمكنة ...تمنيًا مج ّردًا؛ ّ
ألن هذا هو
الحسد بعينه :تمنّي نعمة الله عىل غريك أن تكون
لك ويُسلب إياها! وألنّه يقتيض السخط عىل قدر
الله ،واإلخالد إىل الكسل واألماني الباطلة التي ال
يقرتن بها عمل وال كسب .وإنّما املحمود أمران:
أن يسعى العبد عىل حسب قدرته بما ينفعه من
مصالحه الدينية والدنيوية ،وأن يسأل الله تعاىل
من فضله ،فال يتّكل عىل نفسه وال عىل غري ربّه»(((.

((( تفسير السعدي ،ص (.)176
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الرصاع موجود وهو رصاع حقيقي
وقديم؛ ّ
لكن أطرافه ليسوا الرجل مع
املرأة ،وال العلم مع الدين ،وال الدولة مع
الشعب ،وال اإلنسان مع الطبيعة ،بل له
ُّ
الحق والباطل ،أمّ ا الرجل واملرأة
طرفان:
فقد ُ
خلقا لينسجما ويتكامال ال ليخوضا
الحروب والرصاعات
الصراع بين الرجل والمرأة فكرة مصطنعة:
ّ
إن ما يشهده العالم منذ عقود من حركات
ودعوات «للمساوة» بني الرجل واملرأة ،وتحطيم
كل منهما إىل
الفوارق بينهما ،وإنكار خصوصيّة ٍ
ٍ
طرف لتمثّل صفات الطرف
درجة الدفع بك ّل
اآلخر؛ إنّما هي جزء من فلسفة تقوم عىل النظر
للعالم عىل أنّه ميدان رصاع :رصاع العلم مع الدين،
والدولة مع الشعب ،واإلنسان مع الطبيعة ،والرجل
مع املرأة ،وهكذا ..صحيح أنّه ثمّ ة رصاع حقيقي
وقديم؛ ّ
لكن أطرافه ليسوا هؤالء ،بل له طرفان:
ُ
هما الحق والباطل ،أمّ ا الرجل واملرأة فقد خلقا
لينسجما ويتكامال ال ليقيما الحروب والرصاعات.
جذور فكرة الصراع:
تعود بذرة هذه الفكرة إىل االنحراف الفكري حول
النظرة إىل املرأة؛ فاألديان الوضعية املنحرفة ،والعديد
من الحضارات عىل م ّر التاريخ كانت تنظر إىل املرأة
نظرة دونية ،فهذا أفالطون يرى ّ
أن البرشية تنقسم
إىل جنسني« :الجنس األعىل ،أو الرجال الذين تأ ّلف
منهم الخلق األصيل الذين استطاعوا قهر شهواتهم
ٌ
وجنس آخر (أدنى)
وأصبحوا فضال َء عىل األرض،
وهم الجبناء واألرشار الذين فشلوا عىل األرض ،وهم
الذين سيعاقبون بأن يولدوا نساءً!! وعىل إثره جاء
تلميذه أرسطو لريسم صورة للمرأة ّ
ملخصها أنّها
«ذك ٌر مشوّه لم َ
يرق بع ُد ْ
ألن يكون إنسانًا».
بل ّ
إن هذه األفكار املنحرفة وصلت للمعتقدات
الكنسية وح ّرفتها ،فنجد يف الكتاب املقدّس املح ّرف
ّ
أن املرأة هي الغواية التي أخرجت آدم عليه السالم من
الجنّة ،وهي التي تسبَّبت للبرشية يف حمل هذه الخطيئة
وآثارها ،وبالتايل فإّنه يجب تهميش املرأة التام عن أي

دور محوري يف هذا العالم ،وإخضاعها املطلق لسلطة
الرجل((( ،وكانوا يرون أ َّن املرأة إذا تف َّرغت لخدمة
الكنيسة فإنَّها ترتقي لتصبح رجالً!!(((.
وقد تأثّر الفالسفة النصارى بهذه األفكار
فأصبحوا يرون املرأة «كائنًا جسديًّا غري عقالني
باملرة» كما قال ديكارت ،فيما يقول جان جاك
روسوّ :
ّ
«إن الطبيعة األنثوية تنحرص يف غريض
الجنس واإلنجاب ،يف حني ّ
أن الطبيعة الذكورية تتّسم
بالقدرة العقلية الالمحدودة بني العقل واملادة».
ومع ظهور الثورة األوروبية عىل الطغيان الكنيس
وامللكي ،وتلمُّ سها للمعرفة خارج إطار الدين املعادي
للعقل والعلم ،وما تبع ذلك من انهيار املس َّلمات
املعرفية ،واالنطالق إىل تأسيس الحياة والعلوم
واملعارف بعيدًا عن هدي الدين ،فظهرت النظريات
املختلفة يف السياسة واالجتماع واالقتصاد ،وتفسري
نشأة الكون وتطور اإلنسان ،وما يتعلق بذلك من
ٌ
ٌ
متناقضة
نظريات
مسائل أخالقية وفكرية ،ظهرت
منفلتة من أي ضابط أو مرجعية ،تؤ ِّله اإلنسان
وعقله وعلمه وشهواته ،متأثرة يف ذلك بما عاشه يف
ً
مدفوعة للتخ ُّلص من تلك
املايض من ظلم وتمييز،
األغالل والقيود وما يتعلق بها.
ومن تلك النظريات :التفسري املاديُّ للكون
ً
حيوانية
والحياة والتاريخ ،والنظرة لإلنسان نظر ًة
مادية ،وتفسري الكون وأحداثه عىل أنه سلسلة من
الرصاعات والنزاعات للبقاء وانتزاع الحقوق.
ومما تأثر بذلك الحراك :املسائل التي تتعلق
َّ
بحقوقهن ورفع
باملرأة ،والتي ابتدأت باملطالبة
ّ
عنهن ،ورفض املكانة التي وضعتها فيها
الظلم
الفلسفات املختلفة ،واألديان املح َّرفة ،والتي
تطوَّرت إىل الدعوة للخروج عن سلطة الرجل وما
سموه بالتس ُّلط الذكوري ،واالنطالق يف سباق
محموم ملنافسة الرجل ،لتتحوّل بعد ذلك إىل
محاولة للسيطرة عليه وقهره وأخذ مكانه ودوره
يف املجتمع ،يف شكل متطرف من أشكال الرصاع.
أمّ ا التأثري املجتمعي لهذا الرصاع فيتمثّل بعدد
كبري جدًا من هذه الكوارث ،ففضالً عن خلط األدوار
الفطرية للرجل واملرأة ،والدعوة للجندر وحق تغيري

((( كان بولس يعتبر المرأة أقل منزلة من الرجال ،وكان مما قاله« :ال أسمح للمرأة أن تعلم وال أن تغتصب السلطة -من الرجل -وال تتسلط ،وعليها أن
تبقى صامتة ،ألن آدم كون أوال ً ثم حواء ،ولم يكن آدم هو الذي انخدع بل المرأة انخدعت ،فوقعت في المعصية» .الرسالة األوىل إىل تيموثاوس
(.)14-12/2
((( جاء في تعليق جيروم عىل رسالة بولس إىل أهل أفسس« :بما أن المرأة ُخلقت للوالدة واألطفال ،فهي مختلفة عن الرجل كما يختلف الجسد عن
الروح ،ولكن عندما ترغب المرأة في خدمة المسيح أكثر من العالم ،فعندئذ سوف تكف عن أن تكون امرأة ،وستسمى رجالً».
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من النظرة العامة للكون :وهي الخضوع لله تعاىل
وأمره ،والتعاون والتكامل بينهما لتحقيق ذلك ،مع
أخذ كل منهما مكانه الالئق به ،ومن املؤ َّكد أنّه ال
توجد رشيعة عىل وجه األرض ج ّلت هذه الحقيقة
كما فعل اإلسالم .وال يوجد مخرج من هذا الرصاع
وآثاره ومما تعانيه املرأة إال بتطبيق رشع الله تعاىل.
ََ
ول ُه َّن
وهذه النظرة ْ يُجملها قوله تعاىل﴿ :
ْ ُ َّ
ََ
َ َ ْ َّ َ َ َ ٌ
وف َ
ول ِ ّ
عليْ ِه َّن بِال َم ْع ُر ِ
لر َجا ِل علي ِهن درجة﴾
 ِمثل ال ِذي
ِ
ّ َ ُ َ َّ ُ َ َ
ون عَلى
الرجال ق َوام
[البقرة ، ]228 :وقوله تعاىلِ ﴿ :

الجنس ،والرتويج للشذوذ واالنحالل األخالقي،
فهناك :هدم األرس القائمة ،والتسبب بعزوف
الرجال والنساء عن الزواج ،وشيوع البطالة لدى
الشباب ،وانشار الجريمة ،مع نرش اإللحاد لكونه
الغطاء املناسب ملثل هذه األفكار والترصّ فات.
ومن الغرائب يف هذا الرصاع املصطنع:
افرتاضات أسطورية ال يد ّل عليها دليل ،وال يؤيّدها
منطق ،تفرتض تطو ًرا تاريخيّا م ّرت به املجتمعات
(البدائية) ،كانت السيطرة فيه للنساء (تحت ظ ِّل
ّ
وب َما أنْ َف ُقوا  ِمنْ
الن َِسا ِء ب َما فَ َّض َل َّ ُ
الل َب ْع َض ُه ْم عَلَى َب ْع ٍض َ
ّ
نظام أمومي)،
ِ
ِ
ثم مع الزمن ح ّل محله نظام آخر َ
ْ
ْ
َ
(أبوي) بزعمهم((( !!.والهدف من هذه املزاعم :تثبيت أموال ِ ِهم﴾ [النساء.]34 :
فكرة الرصاع بني الرجل واملرأة ،وكرس ما يعتربونه
وهذا التنويع يف الخصائص والتقسيم يف األعمال
سيطر ًة للرجل عىل جوانب كثرية يف الحياة.
ليس ألح ٍد فيه فضل ،كما أنه ليس ألح ٍد تغيريُه أو
تعديلُه؛ فقد نهى الله عن أن يتمن ّ َى أحد منهم أن
بغري نظرة التكامل بني الرجل واملرأة
َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
يأخذ مكان ً
َ
ماف َّضل
يكون مثله﴿ :ولاتتمنوا
أو
آلخر
ا
ْ
تضطرب الحياة وتنتكس الفطرة؛ َّ
فإن
الل بهِ َب ْع َض ُ
َّ ُ
لر َجا ِل نَ ِص ٌ
ك ْم عَلَى َب ْع ٍض ل ِ ّ
يب ِم َّما اكتَ َس ُبوا
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
الرصاع بني الرجل املرأة سينتهي إما
َِ ّ
الل ِم ْن فَ ْ
يب ِم َّما اكتَ َسب ْ َن َو ْ
ضلِهِ إ ِ َّن َّ َ
اسألوا َّ َ
لن َِسا ِء نَ ِص ٌ
الل
ول
ّ
َ
ُ
َ
االضطهاد
بتس ُّلط الرجل عىل املرأة ومزي ٍد
ك َ
ان بِكل ش ْي ٍء َعل ً
ِيما﴾ [النساء.]32 :
ِ
لها ،أو بتم ُّرد املرأة عىل الرجل والخروج
وبغري هذه النظرة تضطرب الحياة وتنتكس
عن طبيعتها وأنوثتها
الفطرة؛ َّ
فإن الرصاع بني الرجل املرأة سينتهي
كما هو م َُشاهد -إما بتس ُّلط الرجل عىل املرأة
الخالصة:
ومزيد االضطهاد لها ،أو بتمرد املرأة عىل الرجل
َّ
إن خالصة النظرة الصحيحة الرشعية للرجل والخروج عن طبيعتها وأنوثتها.
واملرأة يف هذه الحياة -والتي جالها اإلسالم -نابعة
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