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يا أيها النـاس اتقـوا      : "تصدرت سورة النساء اآلية   
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث         
منهما رجاال كثيراً ونساء واتقـوا اهللا الـذي تسـاءلون بـه             

هذا خطاب   ) 1النساء،  " ( قيباواألرحام، إن اهللا كان عليكم ر     
موجه للناس جميعاً وليس للمؤمنين أو فقط لغيـر المـؤمنين           
وليس للرجال دون النساء، وهو دعوة ألن يتقوا ربهم الـذي           

إنه خطـاب   . خلقهم وليس بالضرورة اإلله الذي يؤمنون به      
خلقي بحت ال عالقة له بقضـية اجتماعيـة أو تشـريعية أو     

 حقيقة ربانية أراد اهللا للناس جميعا أن        إيمانية، وهو يعبر عن   
 : يعرفوها، وهي حقيقة من ثالث مكونات 

خلق اهللا سبحانه الناس جميعاً من نفس واحدة وليس من          : أوال
 : نفوس عدة أو متخالفة مما يعني

.  النفس عبارة عن كل متكامل وتشكل وحـدة متكاملـة          -1
وبغض النظر عما إذا كانت عبارة عن مكونات متعـددة          
أو مكون واحد فهي غير قابلـة للتحلـل أو التفسـخ أو             

ربمـا تتمـايز    . االنهيار إلى جزئيات منفصلة ومتمايزة    
مكوناتها، إن كانت ذات مكونات، لكنهـا ال تنفصـل أو           

 .تستقل أو تتنافر
 إذا كانت النفس ذات مكونات فإن األجزاء ال تكتسـب           -2

الجـزء ذو قيمـة وأهميـة       . معنى إال من خالل الكـل     
مون ما دام جزءاً من الكل، وإذا انفصل فإنه يفقـد           ومض

 .وظيفته ضمن هذا الكل وبالتالي يفقد أهميته ومضمونه
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 إذا كان للنفس خصائص مثـل العقالنيـة والشـهوانية           -3
والمشاعر وغيرها، فإن ما ينبثق عنهـا يعكـس هـذه           

 .الخصائص ويتميز بها
ن الكريم   خلق اهللا من النفس زوجها، والزوج في القرآ         :ثانياً

بمعنى أن الذكر هو    . يشير إلى الذكر واألنثى على حد سواء      
وحيث أن النفس غير محـددة  . زوج كما أن األنثى هي زوج 

الجنس فإنه يمكن االستنتاج أن الذكر من األنثى واألنثى من          
. الذكر، وأن النفس تتضمن داخلها مبدأ كل من الذكر واألنثى         

. عكسان خصائصه ومقوماته  ينبثق عن هذا المبدأ ذكر وأنثى ي      
الذكر واألنثى منبثقان من ذات المبدأ وال يمكـن بالتـالي أن            

المسألة بالضـبط كمـا   . يشذا أو أن يشذ أحدهما عن أصلهما  
هي الشجرة التي ال تشذ عن المقومات الكامنة فـي جنـين            

فشجرة الخوخ مـثالً عبـارة عـن        . البذرة الذي تنبثق عنه   
وبالتـالي  . لقائم في جنين بذرة الخوخ  االنبثاق الواقعي للمبدأ ا   

ال يمكن أن ينبثق عن الجنين شجرة غير شجرة الخوخ، وال           
يمكن لشجرة الخوخ بمذكرها ومؤنثها إال أن تعكس المبـدأ،          
وإذا كان هناك مذكر ومؤنث فذلك ليس ألن الخصائص قـد           

وإذا ظهر تحول تركيبي    . اختلفت ولكن ألن الوظائف تباينت    
ؤنث فذلك تكيف وظيفي وليس تغيـراً فـي         في المذكر والم  

 . الخصائص
خلق الزوج كان مقدمة للتكاثر مما يعنـي أن األزواج          : ثالثا

المتأتية تكاثريا تعكس المبـدأ، أي علـى ذات الخصـائص           
فإذا كانت النفس قائمة    . والمقومات التي فطرت عليها النفس    

على مجمل تفاعالت عقلية وفكرية وعاطفية وشهوانية فـإن         
وظيفة الـزوج   . ألزواج المتكاثرة تقوم على ذات التفاعالت     ا

الذي خلق من النفس هو االنتهاء إلى بث رجال كثر ونساء،           
 . أي ذكور وإناث مما يؤدي إلى استمرار النوع
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تؤيد عدة آيات قرآنية هذه المكونات الثالث وتعطـي          
أيحسب اإلنسـان أن    : " فمثالً تقول اآليات  . التحليل مصداقية 

ثم كان علقـة    * ألم يكن نطفه من مني يمنى       * ك سدى   يتر
* "       فجعل منه الـزوجين الـذكر واألنثـى         * فخلق فسوى   

من المالحظ في هذه اآليات أن اإلنسان        ). 39-36القيامة  ( 
، وخضع للتسوية،   "فخلق فسوى   " قد خلق أوال وذلك حسب      

ي والجعل عبارة عن خلق ف    . ثم جعل الزوجين الذكر واألنثى    
خلق اهللا اإلنسان ومنـه جعـل       . خلق، أما الخلق فهو االبتداء    

وبما أن الجنسين هما الزوجـان فإنهمـا يعكسـان         . الجنسين
وهنا من المهم مالحظة    . خصائص اإلنسان بذكرهما وأنثاهما   

. كلمة الجعل ألنها تقابل أحيانا في آيات أخرى بكلمة خلـق          
). 8النبأ،. 3الليل،" (وما خلق الذكر واألنثى     " فمثال تنص آية    

وبما أن الجعل عبارة عن خلق في خلق، وسبق أن علمنا من            
اآليات السابقة أن الخلق سابق على الجعل فإن كلمة خلق في           

أي أن اآلية هـذه ال      . هذه اآلية األخيرة ال تعني الخلق ابتداء      
وهـذا مـا    . تلغي ما ورد في اآلية أعاله وال تتناقض معها        

 خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكـم          واهللا: " تؤكده اآلية 
انبثق الزوجان أو األزواج من نطفـة   ). 11فاطر،  " (أزواجاً  

الزوجان من طينة واحدة ال يمكن      . والتي سبق أن كانت تراباً    
هـذا الجعـل    . إال أنها كانت متجانسة الخصائص والمقومات     

: الوارد في هذه اآلية تم التعبير عنه بكلمة خلق في آية أخرى           
.    من نطفـة إذا تمنـى    * وأنه خلق الزوجين الذكر واألنثى      " 
  ). 46-45النجم ، ( 

المصدر الخلقي الواحد لكل من الذكر واألنثى تؤكده         
سبحان الذي خلق األزواج كلها ممـا تنبـت     : " اآلية الكريمة 

ويتضح  ). 36يس،  " ( األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون       
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا      ومن آياته أن    : " من اآلية 
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تشـير اآليتـان بصـورة      ". إليها وجعل بينكم مودة ورحمة      
ال يعـرف   . قاطعة إلى أننا ذكوراً وإناثاً خلقنا مـن أنفسـنا         

الكاتب كيف تم هذا، لكنـه يسـتطيع أن يسـتنتج وحدانيـة             
ولم يخلق اهللا سبحانه الـذكر واألنثـى وتركهمـا          . المصدر

ا ربطهما بجعـل آخـر وهـو المـودة          يهيمان شاردين وإنم  
لقد جعل بينهما، ضمن مكوناتهما الخلقية، رباطـاً        . والرحمة

وهذا مـا   . وثيقاً وهو االنجذاب العاطفي واالعتناء المتبادلين     
يعبر عنه بالميل الطبيعي الذي هو أقـوى مـن أي شـرائع             

 .اجتماعية أو أوامر أو نواهي
وجين ال تعنـي    من المهم التنويه هنا إلى أن كلمة الز        

الذكر واألنثى المرتبطين بعقد نكاح وإنما تعني طبيعة الخلق         
العالقـة بـين   . حتى لو لم يكن هناك عقـد نكـاح أو زواج       
ولو لـم يكـن     . الزوجين  طبيعية وعقد الزواج ينظمها فقط      
بالخلق هذا زوج   . هناك عقد زواج لما انتفت العالقة الطبيعية      

. هي منه، ال انفصام بينهما    تلك وتلك زوج هذا، وهذا منها و      
الزوجية خلقية، والرابطتان العاطفية واالعتنائية طبيعيتان وال       

وإذا كان هناك من يبحث عن تجاوز       . يمكن تجاوز أي منهما   
إنما يجدف ضد المستحيل، وإذا أصر على محاولتـه فإنـه           

 .يتحدى خلق اهللا، ولن تتكلل محاولته بالنجاح
ذي خلقكم من نفس واحدة     هو ال " تأتي اآلية الكريمة    

وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملـت حمـالً           
خفيفاً فمرت به، فلما أثقلت دعوا اهللا ربهما لئن آتيتنا صالحاً           

لتجمـل الجـدل     ) 189األعـراف، " ( لنكون من الشاكرين    
الخلقي والعالقات الطبيعة التي أوجدها اهللا سبحانه بين الذكر         

. ة تشير إلى ابتداء الخلق ثم إلى جعل الزوجية        فاآلي. واألنثى
انبثق الزوج  من ذات النفس وذلك لكي يصبح الزوج سـكناً            

أي أن الزوج انبثق من نفسه ليكون سكناً ليس لنفسه          . للزوج
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وبلغة مادية، تولد الزوج ذاتياً     . وإنما للزوج من الجنس اآلخر    
 عن زوج آخر لكي يجعل لنفسـه وللـزوج المتولـد سـكناً            

التولد طبيعي من ذات النفس التي تعكس خصائصها        . مشتركاً
 . على الزوجين

ال تقتصر الزوجية ووحدانية المصدر على اإلنسـان        
سبحان : " وهذا ما تؤكده اآلية   . وإنما تمتد إلى كل المخلوقات    

الذي خلق األزواج كلها مما تنبـت األرض ومـن أنفسـهم            
ومن كل شـيء     " :واآلية   ) 36يس،  " ( وممـا ال يعلمون    

  ).49الذاريات، " ( خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 
أما السكن فهو الرابطة التـي أوجـدها اهللا سـبحانه           

فالسكن عبارة  . وتعالى لكي تكون حياة اإلنسان مليئة بالحيوية      
عن راحة وطمأنينة وانتماء يجمـع الـزوجين فـال يكـون            

 الحيـز   الـزوج منفردا أو منعزالً أو هائما وحيدا، ويشـكل        
المادي عنوانا لكل من الزوجين يلتقيـان فيـه فـي نهايـة             

وهو الذي يجمع األوالد المتولدين عن      . النشاطات أو المطاف  
. اللقاء الجنسي بين الزوجين فيكون دائماً ملتقى أفراد األسرة        

والسكن يتعدى البقعة أو الحيز ليشـمل المشـاعر المتبادلـة           
ل والمشاركة في األعمال    واالنجذاب العاطفي والسهر المتباد   

والنشاطات المختلفة، ويشمل الهدوء البعيد عن صخب الحياة        
. والطمأنينة والشعور باألمن من أخطار العدو وقسوة الحيـاة        

إنه البؤرة المادية والمعنوية التي يجد اإلنسـان نفسـه فيهـا      
فتجعل للحياة نكهة إنسانية بعيدة عن البهيميـة والضـياعية          

لـه  /إنها سكن لها  / ا هو الزوج لزوجه، إنه      هكذ. والتشردية
من النواحي الجسـمانية والعاطفيـة والوجدانيـة ومجمـل          

 .المقومات اإلنسانية
من المالحظ أن اآلية قدمت السكن بعمومـه علـى          

 قد وردت   1التغشية المقصودة في اآلية وهي الجماع     . التغشية
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إنهـا جـزء مـن    . منفصلة لكنها لم تخرج عن نطاق السكن      
السكن شمولي ويتضمن مـا     . كن وهي ليست السكن كله    الس

هو مادي وما هو معنوي، ويشـمل العقالنيـة والوجدانيـة           
وهذا يخالف بعض ما يروي بعض الكتاب مـن         . والشهوانية

فمـثالً يقـول    . أن المسألة الجنسية هي الغرض من الزواج      
) طاعة المرأة لزوجها  (وأعظم ما تجب فيه الطاعة      : " أحدهم

لذي هو الغرض المقصود من االقتران الزوجي وهو        النكاح ا 
هـذا منحـى غيـر      "  2.…أهم ما يريده الرجل من امرأته       

إسالمي وال يتمشى مع الخلق والحكمة اإللهية، وغالبـاً مـا           
تكون مثل هذه النظرة محكومة بأوضاع نفسية أو اجتماعيـة          

 .وليس بالحكمة اإلسالمية
لهية في انبثاق   التغشية أو الجماع جزء من الحكمة اإل      

يـا  : "وقد خاطب اهللا الناس قائالً    . األزواج، وهي سر التكاثر   
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل          

لـم   ). 13الحجرات،  " ( لتعارفوا، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم     
تتوقف عملية الخلق عند الذكر واألنثى بل امتـدت لينبثـق           

هذا موجه  ) الجعل  ( وخطاب الخلق   . الشعوبعنهما القبائل و  
للناس كما هو عليه الحال في خطاب اآلية األولى من سورة           

وإذا كان سبب انبثاق الذكر واألنثى هو السكن فـإن          . النساء
وبما أن التعارف   . سبب جعل الشعوب والقبائل هو التعارف     

أي أن جعل   . هو نقيض التنافر فهو شيء طيب يناقض الشر       
 . عبارة عن خير وكذلك جعل الشعوب والقبائلاألزواج

ومن هنا نستطيع تلخيص عملية الخلـق المتواصـلة       
  -:بالتالي 

 . خلق النفس الواحدة -1
 . جعل الزوج من النفس -2
 . جعل القبائل والشعوب من األزواج -3
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 الخلْق وِشقّا اإلنسان

 
تيسر علينا اآليات الواردة في القرآن حـول خلـق          

ذكر واألنثى من ذات النفس الوصول إلـى        اإلنسان وانبثاق ال  
عدد من االستنتاجات حول البعد الكوني لكـل مـن الـذكر            
واألنثــى والعالقــة العضــوية بينهمــا وكــذلك العالقــات 

علماً بأن العالقة االجتماعية محكومة بالعالقـة       . االجتماعية
العضوية وليس العكس ألن العضوية مربوطـة بـالخلق او          

وإذا كان لإلنسـان ان     . حيائي لإلنسان بالتكوين العضوي األ  
يعيش حياة دنيوية خالية من التناقضات فإنه ال بد من انسجام           
الوضع االجتماعي مع الوضع الطبيعي، وإال فإنه يقع بـين           

يشده البعد الطبيعي   . طرفين متنازعين يؤديان إلى تمزق ذاتي     
في حالة عدم االنسجام نحو الفطرة أو نحو خلقه ويشده البعد           

. االجتماعي نحو ما اعتاد عليه الناس أو ما صنعوه بأيـديهم          
في هذه الحالة، ال بد لإلنسان إال أن ينحاز لبعد دون آخر مما            

فإذا حاول التصرف حسب الفطرة فإنـه       . يسبب له المتاعب  
يدخل في تناقض مع البعد االجتماعي وبالتالي مع مجتمعـه          

عـد  كأفراد وجماعـات، وإذا حـاول التصـرف حسـب الب          
االجتماعي فإنه يدخل في تناقض مع تكوينه الطبيعي وبالتالي         

 .ينفصم عن نفسه ويعيش حياة التمزق واالغتراب
وعليه فإنه من متطلبات اإليمان أن يؤمن المرء بأن         
التشريع اإللهي والذي يشرع للحياة االجتماعية ال يمكـن أن          

هية فالحكمة اإلل . يتناقض مع الخلق، بل هو حتما منسجم معه       
ال تتناقض وال تتجزأ إلى متنافرات، وإذا كانت هذه الحكمـة           
قد خلقت اإلنسان حسب مقومات معينة، فإنه ال مفـر إال أن            

المتطلب االجتماعي  . يأتي التشريع متناسباً مع هذه المقومات     
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ال يقفز عن المقوم الخلقي وال يزيغ عنه، بل هـو التعبيـر             
ى القيـام بـه بالشـكل       العملي لما خلق له اإلنسان وقادر عل      

أي أن المقوم االجتماعي مبني على المقوم الخلقي        . الصحيح
وبنـاء  . وأن اإلنسان مؤهل خلقاً للقيام اجتماعياً بما ُأهل لـه         

عليه يمكن االستنتاج انه إذا وجد متطلـب اجتمـاعي غيـر            
منسجم مع الفطرة اإلنسانية فإن هذا المتطلـب ال يمكـن أن            

وإذا وجدت مقوالت موصـوفة بالدينيـة    . يكون تشريعاً إلهيا  
وتناقضت مع الفطرة فإنها ال يمكن أن تكون دينيـة وإنمـا            

 . تلبس ثوب الدينية ليس إال
كانت هذه مقدمة ضرورية قبل وضع االسـتنتاجات        

 : التالية
 المرأة والرجل من أصل واحد وهما يعكسـان         :أوالً
ـ      . ذات الفطرة  . اتإنهما يملكان ذات الخصائص وذات الطاق

فإذا كان أحدهما عقالني فاآلخر كذلك، وإذا كـان أحـدهما           
وإذا تميز أحـدهما بطاقـة انفعاليـة        . شهواني فاآلخر كذلك  

وإذا كان أحـدهما مكلـف فـاآلخر        . فاآلخر يتميز بها أيضاً   
 . مكلف أيضاً، وهكذا

 المرأة والرجل يختلفان جزئيـاً مـن ناحيـة          :ثانياً 
ناحية التكوين الجنسي ومـا     التكوين الجسدي، وبالتحديد من     

لكـن  . يتعلق به من تبعات مثل اإلرضاع واإلفراز الهرموني 
هذا االختالف ال يعني استحواذ أحدهما لطاقة معينة وفقدانها         

طاقة . لدى اآلخر، وإنما يعني تركيز الطاقة نحو جهد معين         
اإلنجاب مثالً موجودة لدى الطرفين، ولكن طاقـة أحـدهما          

ل وطاقة اآلخر تركزت نحو االسـتقبال،       تركزت نحو اإلرسا  
وظهرت تبعا لذلك اختالفات جسدية تتناسـب مـع جهـدي           

أما طاقة رعاية الرضع فمتوفرة لـدى       . اإلرسال واالستقبال 
الطرفين إنما أهلت األنثى داخلياً للقيام بذلك وبكفاءة أعلى من          
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وإذا جاز التشبيه، فإن تركيز الطاقة يشبه ذلـك         . كفاءة الذكر 
محركـا  . تالف بين سيارة نقل الركاب وسيارة الشـحن       االخ

السيارتين يقومان على ذات المبدأ ولـديهما  الطاقـة، إنمـا            
تركزت طاقة إحداهما نحو السرعة وطاقة األخـرى نحـو          

 .الحمل الثقيل
إذا كانت طاقة اإلنجاب لدى الزوجين موجودة، وهي         

 الطاقات  األكثر انعكاساً على التكوين الجسدي، فماذا عن تلك       
التي لها عالقة باإلنسان وليس بالجنس؟ إذا فرض الجنس، أو          
بالحقيقة تتطلب، تكوينا جسدياً متناسباً مع دور كل من الذكر          
واألنثى، فإن الطاقات المتعلقة باإلنسان ال تتطلب تغايرا فـي        

بمعنـى أن التغـاير     . التكوين وال اختالفاً في تركيز الطاقة     
يختص بها الذكر واألنثـى ولـيس       عبارة عن حاجة وظيفية     

تركيز الطاقة تابع للوظيفة، وإذا لـم يكـن         . اإلنسان بعمومه 
هناك تباين وظيفي فال ضرورة وال حاجة للتباين في تركيز          

 .الطاقة اإلنسانية
الطاقة العقلية مثالً عبارة عن طاقة إنسـانية وهـي           

ليست من خصائص الذكر وحده وال من خصائص األنثـى          
. كذا هي الطاقات الشهوانية والعاطفية والوجدانية     وه. وحدها

ربما تتباين الطاقات مثل األمومة واألبوة، لكنها تبقى ضـمن          
لكن الطاقات اإلنسانية ذات الوظيفة الواحدة      . التباين الوظيفي 

الرجـل  . ذكورياً وأنثوياً ال تتباين ألنها تؤدي ذات الوظيفـة        
أن الرجل يحـب    يفكر وكذلك المرأة، وهي تحب وتكره كما        

أما إذا ظهر للعيان من خـالل المشـاهدات         . ويكره، وهكذا 
االجتماعية أن المرأة أكثر انجرافاً نحو االنفعال من الرجـل          
أو أقل منه اعتماداً على طاقتها الفكرية فذلك ناجم في الغالب           

ولعلـه  . عن عوامل اجتماعية وبيئية وليس عن عوامل خلقية       
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 أبحاثهم حول قضايا من هذا القبيل       من المهم أن يركز العلماء    
 . بهدف التمييز بين ما هو اجتماعي وبين ما هو فطري

فكرة التمييز بين تركيز طاقات الـذكورة وطاقـات          
األنوثة إال ما يتعلق بها من حيث التذكير والتأنيث تتنـاقض           
تماما مع الخلق وانبثاق الذكر واألنثى من ذات الـنفس، وإذا           

 أن تكون صحيحة فإن النفس لـن تكـون          كان لفكرة التمييز  
منسجمة، بل تكون متناقضة داخلياً ومتنافرة وهو شيء يعبر         

اهللا كامل مطلق الكمال وال يخلـق الشـيء         . عن عدم الكمال  
 .ليكون في فوضى داخلية

.  الذكر واألنثى متكامالن ويكونان سكنا متكامالً      :ثالثاً
ن اآلخـر أو    في حياة التكامل ال يوجد هناك من هو أفضل م         

ربمـا تختلـف   . من يستطيع شق الحياة بمفرده دون اآلخـر   
األدوار، وربما تختلف تعقيداتها لكنها جميعها تبقـى مهمـة          

أهميـة  . ويصعب تكامل الحياة، بل يستحيل بغياب أي منهـا        
طرف ال تتأتى من خالل الدور وإنما من خالل التكامل الذي           

ألنثى يشـبه تكامـل     تكامل الذكر وا  . يساهم الدور في تحقيقه   
الطبيب بحاجة إلـى نجـار،      . أدوار الناس في حياتهم العامة    

والنجار بحاجة إلى مزارع، والمزارع بحاجة إلـى تنظـيم          
صحيح أن الطبيب يمكـن أن يكـون        . تبادل اإلنتاج، وهكذا  

نجاراً بيسر أكثر مما يستطيع النجار أن يكون طبيباً، لكنه ال           
وإذا قام  . ل األدوار في آن واحد    يقوى أي منهما على القيام بك     

كل منهما بدوره، وقام كل فرد في المجتمع بـدوره أصـبح            
قد يكون ألحـد    . هناك تكامل بين األفراد وآخر بين األدوار      

درجة على آخر، لكـن الدرجـة ال تتغـذى علـى أهميـة              
أي أن الدرجة ال تتغذى على الكيانيـة        . األشخاص واألدوار 

 .قص منهماوذاتية اإلنسانية وال تنت
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العالقة بين الذكر واألنثى ليست عالقة مساواة والتي        
هي عالقة عددية تتسم بالجمود والهشاشـة، وإنمـا عالقـة           
تكاملية تتميز بالحيوية والروابط القوية المستندة علـى قـيم          
إنسانية سامية مثل التعاطف والحب والتراحم والسهر علـى         

إلى حد كبير مـن     عالقة المساواة عالقة تخلو     . راحة اآلخر 
األبعاد الوجدانية والعاطفية والتراحمية وتركـز علـى بعـد          
إنساني واحد أال وهو أن كل إنسان فرد عبارة عـن كيـان             
مستقل قائم بذاته ويتم التعامل معه على هذا األساس سـواء           

إنها عالقة ند لند أو ضد لضد أو، علـى          . كان ذكرا أو أنثى   
ول أنه ال يوجـد مـن هـو         ورسالتها تق . األقل، واحد لواحد  

. أفضل من اآلخر، وال يحق لطرف أن يدعي احتضان اآلخر         
أما عالقة التكامل فتتعامل مع حقوق من منطلق العدل ال من           
منطلق الندية، وهذه الحقوق ليست مادية فقط وإنمـا ماديـة           

 . ومعنوية في آن واحد
إذا أخذنا حافلة الركاب كمثل على ما أقول فإنه مـن           

إذا صعدت فتاة إلى الحافلة ولم تجد مقعداً خاليـاً أن           المتوقع  
أما إذا كـان    . تبقى واقفة إذا أخذنا المساواة كطريقة للتعامل      

المهيمن هو البعد الوجداني فإنه من المتوقع أن يخلي شـاب           
في الحالة األولى هناك ندية تشكل أرضية لوقوف        . لها مقعده 

يعبر الشـباب فـي     . ةالفتاة، وفي الحالة الثانية هناك تكاملي     
الحالة األولى عن قناعتهم بأن على الفتاة أن تبقى واقفة تماما           

أما في  . كما أن الشاب يبقى واقفاً فيما إذا لم يجد مقعداً خالياً          
الحالة الثانية فيعبر الشاب عن تدفق عاطفي تجاه الفتاة التـي           

قد ال تكون الفتاة مريضة، وقـد       . قد ال يكون على معرفة بها     
ون قادرة على الوقوف، لكن الشاب ال يتعامل معها بـنفس         تك

استاتيكية وإنما بديناميكية أو حيوية تضيف نكهة إنسانية إلى         
ومن المحتمل، بل قد يكون من المؤكد، أن        . التعامل اإلنساني 
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الشاب يجني من تدفقه العاطفي متعة أو راحة أكبر مما لـو            
اح من جراء ما فعل     إنه يشعر باالرتي  . بقي جالساً على مقعده   

 . وهي تشعر بذلك أيضاً على األقل من الناحية الجسمانية
فهل العدل في المسـاواة أم فـي التكامـل؟ العـدل            

. والتكامل ديناميكيان حيويان، بينما المساواة استاتيكية فجـة       
والعدل قد ال يكون باالستسالم للصدفة، وإنما قد يكون بمـا           

حة نفسـية تعلـو علـى       يقدمه طرف لآلخر ألن في ذلك را      
قد تبدو المساواة عدالً، لكنها فـي غيـاب         . الراحة الجسدية 

 .الراحة النفسية تتحول إلى جحيم
هب أن زوجاً قـد عـاد أو        . ينطبق هذا على السكن   

ها الطرف اآلخر بوجه مبتسـم      / عادت إلى البيت ولم يقابله      
وبعبارات تشير إلى المشاركة في المعانـاة والتعـب علـى           

 أن الناس يعملون ويتعبون وال ضرورة للتخفيف مـن          اعتبار
. فإلى أي سكن سيتحول السقف الذي يعيشان تحتـه        . الوطأة

يتناقض هذا تماما مع الفطرة التي وصفها القـرآن الكـريم           
ويتحول السكن إلى مسكن والبيت إلى مجرد جدران وغرف         

أين هي المودة والرحمة التي فطـر       . وتسهيل الحياة اليومية  
 عباده عليها؟ هكذا تتحول الحياة الزوجيـة إلـى مجـرد            اهللا

معاشرة جنسية يطفئ من خاللها كل زوج جـذوة الطـرف           
 .اآلخر

فضالً عن هذا، تتناقض المساواة مع التكوين الجسدي    
ربمـا تقضـي المسـاواة      . الجنسي لكل من الذكر واألنثـى     

بضرورة أن يأخذ الرجل الدور الطبيعي للمرأة فـي الحمـل          
ة، وربما تقضي أن يطالب الرجل بإجـازة أبـوة          والرضاع

ما هو ذنب الرجل إذا كان ال يحمل        . مشابهة إلجازة األمومة  
وال يلد فيحرم من إجازة شبيهة بإجازة األمومة؟ وما هو ذنب           
المرأة حتى تحمل وتتألم عند الميالد؟ لماذا ال تتوقف النسـاء           
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تكـاثر  عن الحمل وليتحمل الناس جميعاً بعد ذلك مشـكلة ال         
وليس المرأة فقط؟ وهذا عينه هو عدم إمكانية المساواة بـين           

طبيعـة العمـل    . الطبيب والنجار وبـين العامـل والفـالح       
لكن هذا ال يعنـي عـدم       . والتخصص تفرض عدم المساواة   

. وجود حيز لمساواة في مجاالت مثل المساواة أمام القـانون         
فضالً عمـا   لكن المساواة بمطلقها لن يتم نيلها أو تحصيلها،         

ويبقى . يمكن أن تحدثه من فوضى وهشاشة في حياة اإلنسان        
 .العدل سيد األحكام

يمنح التكامل الحقوق ويحافظ عليها ويجعلها جـزءاً        
والحق ليس مجرد متطلب مادي وإنما      . من حق اهللا في الخلق    

متطلب معنوي أيضاً يركز على نوعيـة الحيـاة بمختلـف           
ع التكامل باالنتماء ووضوح    يشعر اإلنسان مع وض   . تشعباتها

الهوية والمشاركة مع اآلخر في السراء والضراء والضـيق         
يشعر بأن هناك من يحبه ويسأل عنه ويهمه أمـره          . والفرج

ال . ولديه االستعداد للتضحية من أجله وفي سـبيل راحتـه         
يشعر مع التكامل بأنه وحيد يواجه مشاق الحياة وصـعابها،          

إنها مع المشاعر   . حشة واالنعزال وال يعاني من الوحدة والو    
هذه تمارس كل طاقاتها التي منحها إياها اهللا سبحانه سـواء           

 .كانت جسمانية أو معنوية
بهذا يتحقق العدل فتتكامل حياة اإلنسان ويشعر بذاته        

 .ويحقق نفسه ويبقى بعيداً عن العبودية واالغتراب
هناك ميل طبيعي بين األنثى والذكر وهو ميل        : رابعاً

بفعل االختالف الجنسي وبفعل المودة والرحمة اللتين خلقهما        
وهـذا الميـل    . اهللا سبحانه في جوانح كل منهما تجاه اآلخر       

الطبيعي تم التعبير عنه بالسكن والذي ليس هو بـالمنزل أو           
كل منهما مأوى   . الغار أو أي حيز يمكن أن يتواجدا فيه معاً        
هـذا سـكن    . خرمن العطف والحنان والتكافل والتضامن لآل     
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قائم بالطبيعة سواء كان هناك بيت زوجية كما نعرفه اآلن أو           
 .لم يكن، وسواء كان هناك تشريع لتنظيم الزواج أو لم يكن

الميل الطبيعي يعني أن المرء، سواء كان ذكـرا أم          
أنثى، تتملكه مشاعر بمعزل عن إرادته الواعية والتـي قـد           

وهو يعني  . و برمجه تدفعه لسلوك معين لم يكن قد خطط له أ        
أن المرأة ال يمكن أن تعتزل الرجل أو تكرهـه، وال يمكـن             

ربما تكره امرأة رجـالً     . للرجل أن يعتزل المرأة أو يكرهها     
بعينه، وربما يكره رجل امرأة بعينها، لكن الميل الطبيعي ال          
يتماشى مع فكرة أن تكره المرأة جنس الرجـل أو أن يكـره             

بل يؤكد الميـل    . مر ضد الطبيعة  هذا أ . الرجل جنس النساء  
الطبيعي أن الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجـل، وإذا          
غاب هذا الحب غابت معه ممارسة لطاقة طبيعية أوجدها اهللا          

 .الخالق في اإلنسان سواء كان ذكرا أو أنثى
الميل الطبيعي يعني أن التركيب الجسماني والمعنوي       

. يه وتدفع اإلنسان نحـوه    لإلنسان قد فطر أو خلق بطريقة تلب      
ولهذا يبقى أكثـر    . إنه مغروس في التركيب الجيني لإلنسان     

قوة وإلحاحا من أي تقاليد أو عادات اجتماعيـة، وال يمكـن            
وإذا جـرت محـاوالت     . التغلب عليه مهما حاول اإلنسـان     

للتغلب عليه لصالح عادات تناقضه فإنها لن تأتي على المرء          
واألمـراض النفسـية والتمـزق      والمجتمع إال بالتناقضـات     

القانون الطبيعي ال يقاوم، وال يفعل ذلك إال مـن          . االجتماعي
فهل من الحكمة أن يقاوم مجتمع التنفس       . زاغوا عن الحكمة  

أو جريان الدم في الشرايين أو تناول الطعام؟ مثلمـا تـؤدي            
مقاومة هذه األمور إلى دمار اإلنسان، فإن مقاومـة الميـل           

لى دماره أيضاً، ليس بالضرورة جسدياً وإنما       الطبيعي تؤدي إ  
ومثلما يتطلب تناول الطعام تنظيماَ يتطلـب الميـل         . معنوياً

يؤدي التنظيم إلى سلوك واع ملتـزم       . الطبيعي أيضاً تنظيماً  
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باالعتدال وبعيد عن الزيغ والطغيان، أما منع اإلنسـان مـن          
ممارسة سجيته لن يؤدي إال إلى وجود إنساني مشوه غيـر           

 .قادر على شق طريقه في الحياة بنجاح وطمأنينة
حياة التكامل عبارة عن حياة مشاركة وليست    : خامساً

ال التبعيـة   . حياة تابع ومتبوع أو سيد وعبد أو آمر ومأمور        
حياة التكامل تفتـرض وتعنـي      . تشاركية وال العبودية كذلك   

مشاركة الجنسين الذكر واألنثى معـا فـي البنـاء المـادي            
والتشاركية . وي من أجل راحة الطرفين وتيسير الحياة      والمعن

تشمل المشاركة في ترتيب األدوار وتنظيمها والتـي قطعـاً          
وهذا يعني عدم وجـود     . تأخذ باعتبارها إمكانيات كل طرف    

شروط أو اشتراطات مسبقة تقيد أيا من الـزوجين أو تنفـي            
  منفي   عنه دوراً معيناً، إال إذا كان الدور طبيعياً فان الشرط         

وقد عبر عن هذا الكاتب محمد عثمـان       . بالخلق ال باالجتماع  
أن قضية الذكورة واألنوثة لن توضع في       … " الخشت بالقول   

موضعها الصحيح إال يوم ينظر إليها على أنها عالقـة بـين            
شريكين متكافئين، يكمل كل واحد منهما اآلخر تكامالً يتكون         

ق، حتى ليبدو عجيباً    منه مخلوق واحد منسجم، متآلف، متناس     
أما الكاتب عبد األميـر  . "  3أن يوجد أحدهما في غيبة اآلخر    

الجمري فأظنه قد ابتعد عن التقدير الصحيح عندما جعل في          
التكامل تبعية وذلك بقوله أن السكن يعني أن الزوجة سـكن           

وقد أيد الكاتب محمد عمارة فكرة      . ، ولم يفسره تبادلياً   4للزوج
لكن مزجه  .  الرغم من أنه مزجها بالمساواة     التكامل هذه على  

 : كتب يقول. بقي واضحا فيما يعنيه بالتكامل
لكن المساواة التي قررها اإلسالم بين المرأة 
والرجل، والتي جعلت منهما عضوين في بدن واحد، 
وهو بدن اإلنسان المسلم، قد اعترفت بالواقع 
ز الطبيعي المتمثل في تميز المرأة باألنوثة، وتمي

الرجل بالذكورة، وبما لهذا التميز من حكمة 
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استهدفت تكاملها كما يتكامل الشقان المكونان للشيء 
المساواة، والتكامل في ذات :  الواحد، فتجتمع لهما

فكما "! االنداء " القوة، مميزة تساويها عن تساوي 
تتساوى أعضاء البدن الواحد، في عضويته، مع 

 الحال في عالقة تميز كل منها عن اآلخر، كذلك
المساواة، مع التميز دون تناقض : المرأة بالرجل

 . 5بينهما

א א
تأخذ مسألة القوامة قسـطاً كبيـراً فـي المناقشـات        
اإلسالمية وتأخذ تفسيرات متعددة وتستند هذه المسألة علـى         

الرجال قوامون على النساء بمـا فضـل اهللا         " اآلية الكريمة   
نفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات     بعضهم على بعض وبما أ    

حافظات للغيب بما حفظ اهللا، والالتـي تخـافون نشـوزهن           
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم       
" فال تبتغـوا علـيهن سـبيال، إن اهللا كـان عليـا كبيـراً                

ويعزز البعض تفسيرهم لهذه اآلية بآية أخرى       ). 34النساء،(
قات يتربصن بأنفسهن ثالثة قـروء،      والمطل:         " تنص

وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في أرحـامهن إن كـن              
يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلـك إن           
أرادوا إصالحاً، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجـال      

  ). 228البقرة، " ( عليهن درجة واهللا عزيز حكيم 
ر أشير أوال إلى أن هاتين قبل البحث في التفاسي 

اآليتين تشريعيتان وال تتضمنان الخلق إال في الجزء األول 
الرجال قوامون على النساء بما " من اآلية األولى والقائل 

تنظم اآليتان عالقات ". فضل اهللا بعضهم على بعض 
اجتماعية بين المتزوجين من الذكور واإلناث وليس العالقة 
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أكيد على صبغتهما التشريعية انتهتا وللت. الخلقية لألزواج
 .بأسماء اهللا الحسنى غير المعرفة

 أن قـوامين     تفسير الجاللين  من ناحية التفسير، يقول    
الرجل قـيم   " أما ابن كثير فيفسرها على أن       . 6تعني مسلطين 

على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها         
 النساء والرجل خير    إذا اعوجت، أي ألن الرجال أفضل من      

يأخذ الكاتب أحمد زكي تفاحة هذا المنحى        ". 7.…من المرأة   
يفضل المرأة من   " فهو يقول أن الرجل     . لكنه يقع في تناقض   

حيث تفوقه العقلي ومقدرته علـى اإلدارة واإلنفـاق علـى           
ويتساءل حول كيف يمكـن أن يتسـاوى اآلمـر          ".  8المرأة

ف بأن المرأة ال تسـاوي      ويضي. والمأمور والكبير والصغير  
وفي ذات الصفحة يراجع    . الرجل من حيث القيمة االجتماعية    

في القيمة والمقام عند اهللا ورسوله والمـؤمنين        : "نفسه فيقول 
في اإلسالم إنما تكون بحسب عملها فقد تكون خيراً منه وقد           

ثم يضيف بأن امرأة تقية قـد تكـون         ".  9تكون دون الرجل  
لم يوضح الكاتـب كيـف      . ن تقوى أفضل من ألف رجل بدو    

يمكن أن تكون المرأة في موقع دوني من الناحية االجتماعية          
وذلك حسب تفسيره لآلية ولكنها تقيم عند اهللا تبعـا لعملهـا            

وإذا كانت التقوى هي أساس     . وذلك حسب تفسيره لذات اآلية    
الحكم على وضع المرأة، فكيف يمكن لألدنى عقال أن يكون          

 ق عقلياً؟ أتقى من المتفو
يفسر حسن زكريا فليفل القوامة على أنهـا قوامـة           

نقصـان  تكليف في كتاب يعطي المرأة موقعاً دونيا بعنـوان          
يتفق العقاد مع هذا التفسير التكليفـي       . 10عقل المرأة والدين  

فيقول بأن القوامة هي أفضلية الفطرة، وكذلك بمـا يتحمـل           
يل البعد الطبيعـي    يأخذ هذا التحل  . 11الرجل من مهام اإلنفاق   

بعين االعتبار بحيث أن الذكورة قد حظيت على تركيز طاقة          
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باتجاه تحمل مسؤولية اإلنفاق مقابل ما حظيت عليه األنوثـة          
وهو ال يرى بعدا اجتماعياً     . من تركيز طاقة باتجاهات أخرى    

وهذا ما يميل لتبنيه    . قائما على تقاليد متوارثة كأساس للتفسير     
" بما فضـلهم علـيهن      " ل بأن اهللا لم يقل      أحمد خيرت إذ يقو   

ألن التفاضل هنا شبيه بالتفاضل بين أعضاء الجسم الواحـد،          
وال بأس أن تفضل اليد اليمنى على اليسرى أو العقل علـى            

 . 12البصر
يأخذ تفسير الشيخ محمد شلتوت بعدا أمنيا ويقول أن          

. 13راألفضلية والقوامة تعنيان أن الرجل يدفع بالمرأة عن الش        
إنه يذود عنها ويحاول أن تكون حياتها نقيـة مـن شـرور             

وأخال أن هذا البعد األمني هو العنصر األساسي الذي         . الحياة
 .تشير إليه القوامة، وهو عنصر فطري وليس اجتماعياً

فإذا نظرنا إلى كلمة قوامين وحاولنا تفسير القـرآن          
ا كلمـة   بالقرآن، فإننا نجد أن هناك آيتين أخـريين اسـتعملت         

يا أيها الذين آمنـوا كونـوا قـوامين         : " األولى هي . قوامين
الوالدين واألقـربين إن     أو أنفسكم على ولو هللا شهداء بالقسط

يكن غنيا أو فقيراً فاهللا أولى بهما، فـال تتبعـوا الهـوى أن              
" خبيراً   تعملون بما كان اهللا فإن تعرضوا تعدلوا، وإن تلووا أو   

يا أيها الذين آمنوا كونوا     " لثانية فتقول   أما ا  ). 135النساء،  (
قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قـوم علـى أال            

وهناك آية   ). 8المائدة،  " ( تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى      
شهد اهللا أنه ال إله إال هـو        " أخرى استعملت كلمة قائم وهي      

هـو العزيـز    والمالئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله إال         
تشير اآليتان األولتان أن كلمـة       ). 18آل عمران،   " (الحكيم

على المـؤمنين أن يقسـطوا وأن       . قائمين تقف مقام التكليف   
يكونوا قائمين على القسط، أي مدافعين عنه ساهرين علـى          

وارتبط القيام هذا بحـرف     . تطبيقه مستنفرين من أجل إحقاقه    
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أن يتحلـى بالقسـط ال      الباء استعانة الن القيام ذاته يجـب        
أما في اآليـة الثانيـة      . بالعصبية أو التحيزية أو االنفصامية    

فورد تعبير قوامين هللا مما يعني أن السهر والدفاع واالستنفار          
هللا وليس ألي أحد آخر حتى لو كان  فـي القوامـة شـهادة               

ومن اآليتين نرى أن القوامة عبارة عـن        . المؤمن على نفسه  
 إلى الخير وأنها ال تحمل إال معنـى         عمل خير ال يهدف إال    

الذي فسر القوامـة    تفسير الجاللين   وهذا على عكس    . إيجابياً
 .الذي فسرها بالحكم والتأديبتفسير ابن كثير بالتسلط و
تؤكد اآلية الثالثة هذا البعد اإليجابي الخير حيـث أن           

اهللا قائم بالقسط، واهللا ال يقوم على تسلط أو إجحـاف وإنمـا             
وقـد انتهـت اآليـة باسـمي اهللا         . خير وهداية الناس  على ال 

الحسنى المعرفين مما يؤكد أن الخلق والتركيب الكوني لـم          
 . يقوما إال بالقسط

القوامة تتضمن المسؤولية والحرص والرعاية وكلها       
الرجـال  " ولهذا جاءت اآلية الكريمة مؤكـدة       . أعمال طيبة 

 السـهر علـى     الرجال أمناء وعليهم  ". قوامون على النساء    
اآلية ال تدعو إلـى     . راحة النساء وأمنهن وإبعاد الشر عنهن     

التسلط أو الهيمنة أو ترسيخ فكرة التابع والمتبـوع أو الهـام           
لكن لماذا الرجال هم القوامون ولـيس النسـاء؟         . والمهمش

أي أن اهللا   ". بما فضل اهللا بعضهم على بعض       : " تجيب اآلية 
 تميـزت  عـن صـفات        بالخلق قد اختص الرجال بصفات    

النساء، واختص النساء بصفات تميزت عن الرجـال، وهـو          
اختصاص يصب ضمن مسألة تركيز الطاقة التي تم الحديث         
عنها، لكن مجمل االختصاصات هذه والمنبثقة أصـال مـن          
الخصائص اإلنسانية جعلت الرجال في موضع القوامة وليس        

إلنجـاب  فالمرأة مثال المصـدر المـادي النهـائي ل        . النساء
والحفاظ على الجنس البشري بفضل ما اختص به جسمها من          
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إمكانية الحمل، والرجل أساس العمل الشاق الذي يتطلب قوة         
خاصة بفضل ما اختص به جسمه من إمكانية القيام بـأمور           

المرأة ذات نعومـة جسـدية تطلـب        . األمن بمختلف نواحيه  
ربمـا  و. الخشونة، والرجل ذو خشونة جسدية يطلب النعومة      

يعشق الرجل وضاءة وجه المرأة، وربمـا تعشـق المـرأة           
 .قطرات العرق تتصبب من جبين الرجل

القوامة عبارة عن أمانة، والنساء أمانة فـي أعنـاق           
لكن هذا ال يعني أن المرأة في حل من األمانة، بـل            . الرجال

هي صاحبة أمانة، وإنما على الرجال في نهايـة األمـر أن            
 والملبس واألمن من األخطار الخارجيـة       يوفروا أمن المأكل  

على هـذا فطـر اهللا   . وغير ذلك من فروع األمن والطمأنينة 
 . الرجال والنساء، وهو خلق اهللا الذي يقره القرآن الكريم

لكن هل من الممكن في الحيـاة العمليـة أن تكـون             
المرأة قائمة على األسرة وربما على رجلها أيضاً؟ نعم مـن           

اك من الرجال من ال يرغبون في اسـتغالل         الممكن إذ أن هن   
الطاقات التي منحهم اهللا إياها فيتكاسلون ويسـلمون أنفسـهم          
للشهوات والنزوات، وهناك من النساء من تكـون مرهفـة          
الحس بالمسؤولية وقوية الرغبة في التفوق فتحقق ما يعجـز          

 .عنه الرجال وتستطيع أن تكون قائمة على قوم بأكمله
قوامة من قبل أناس كثيرين وأخـذوا       أسيء تفسير ال   

بالتفسير االجتماعي القائم على التبعية مما دفـع رجـاال ال           
يتحملون مسـؤولية يطـالبون بطاعـة النسـاء وامتثـالهن           

ظن هؤالء أن القوامة تحول المـرأة إلـى أداة أو      . ألوامرهم
إلى مجرد بهيمة ال تفقه إال ما تؤمر به وال مانع من استعمال             

إساءة االستخدام هذه تتمشى مع األعراف      . وقهاالعصا في س  
. والتقاليد التي يحاول أصحابها أن يضفوا عليها طابع القدسية        

وهذه إساءة تتناقض تماما مع فكرة الزوجية وخلق الزوجين         
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من نفس واحدة يسكن كل منهما لآلخر ولتكون بينهما مـودة           
 .ورحمة

ة اإللهية  ربط القوامة باألمانة ينسجم تماماً مع الحكم       
فلو تعلق األمر بالتسلط واألمر والنهـي لـذهبت         . في الخلق 

المودة والرحمة بين الرجال والنسـاء وألصـبحت العالقـة          
وقد . عالقة توتر وتنافر بدل أن تكون عالقة انسجام وتجاذب        

جاءت القوامة تعزيزا للعالقة التكاملية التراحميـة رافضـة         
القوامـة مرتبطـة    . لمللعالقات المشوهة التي تقوم على الظ     

بالقسط، وال يمكن أن تقوم على إهدار الحقوق واالسـتهتار          
 .باآلخر

أما إذا شاء أحد أن يعزز تفسيرا تقليديا باآلية التـي           
فهذا تعزيز ال يقـوم علـى       ". وللرجال عليهن درجة    " تقول  

بينه ألن الدرجة لها عالقة بموضوع اآلية والذي يتحدث عن          
عدم الطالق إذا تببين أن امرأته التي       أي للرجل حق    . الحمل

هنا القرار للرجل وهو بحد ذاتـه       . ترغب في الطالق حامل   
" وبما أنفقـوا مـن أمـوالهم        " أضافت آية القوامة    .  الدرجة

إنهـا درجـة اإلنفـاق      . والتي تعززت بالدرجة المشار إليها    
والتكريم بالمهر واالئتمان على أفراد األسرة  مـن الزاويـة           

القوامة عبارة عن تكريم خلقي للمرأة، واإلنفـاق        . ةالتشريعي
أي أن اهللا جعـل     . عبارة عن تعزيز تشريعي لهذا التكـريم      

 .الرجال قوامين تكريماً للمرأة وليس عبئاً عليها
تتناقض فكرة التسلطية والتبعية أيضـاً مـع مسـألة          

كـرم اهللا اإلنسـان   . تكريم اإلنسان الواردة في القرآن الكريم 
نثى وجعل التقوى ميزانا تشريعياً لألفضلية، ولم يكرم       ذكراً وأ 

ولقد : " قال سبحانه . الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل      
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن            

اإلسـراء،  " (الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيالً      
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الـذي  *لكريم  يا أيها اإلنسان ما غرك بربك ا      : " وقال). 70
*"      في أي صورة مـا شـاء ركبـك          * خلقك فسواك فعدلك    

يا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن        : " وقال ). 8-6االنفطار،  ( 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند         

فبأي حق بعد   ). 13الحجرات،  " (اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير       
  تسلط جنس على آخر؟ هذه اآليات يمكن أن يجاز

والمرأة يمكن أن تتفوق على كثير من الرجال بمـا           
" إذ يقول تعـالى     . اختصها اهللا به من فضائل ورجحان عقل      

وضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن           
لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من           

ان التي أحصـنت فرجهـا      ومريم ابنة عمر  * القوم الظالمين   
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من          

وإذ قالت المالئكة يـا     : " وقال). 12-11التحريم،  " (القانتين  
مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين         

آل " ( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين         * 
  ). 43-42عمران، 
إذ : " ال بشأن امرأة عمران التي نذرت حملهـا هللا    وق

قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محـرراً            
فلما وضعتها قالـت رب     * فتقبل مني إنك أنت السميع العليم       

إني وضعتها أنثى، واهللا أعلم بما وضـعت ولـيس الـذكر            
كاألنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتهـا مـن           

  ).36-35آل عمران، " ( ن الرجيم الشيطا
يرفض حزب التحرير اإلسالمي، على سبيل المثال،       
فكرة التسلط والحكم ويقول بأن قوامة الرجـل هـي قوامـة            
رعاية وليست قوامة حكم، وعلى الرجل أن يقوم على شؤون          
المرأة وذلك من أجل تحقيق الطمأنينة داخل البيت وبين أفراد          

محمد عبده نحو تفسير توفير األمـن       ويميل الشيخ   . 14األسرة
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ويقـول  . للمرأة من قبل الرجل فيقوم بحمايتها والنفقة عليها       
بأن القوامة عبارة عن رئاسة لألسرة وذلك كـأمر تنظيمـي           

يقوم الرجال بالرعاية وعلى المرأة     . يجب أن يتوفر اجتماعياً   
ومن الواضح أن المعروف يعني هنـا       . 15الطاعة بالمعروف 

 . وليس حسب ما يخالف طاعة اهللاحسب حق اهللا
 

א
كتلخيص لما ورد حول مسألة الخلق وما يتفرع عنها          

 : من افتراضات، يمكن أن نخلص إلى ما يلي
بما أن التشريع ال يمكن أن يتناقض مع الخلق،         : أوالً

مع ما فطر اهللا اإلنسان عليه فإن مرجعية أي قضية فقهيـة            
ال بد من فحص الفقه     . هذا الخلق يختلف عليها يجب أن يكون      

في ضوء الخلق وإال تصبح المزاجيـة أو التقاليـد والقـيم            
االجتماعية هي المعيار، ويصبح الناس بعـاداتهم وتقاليـدهم         
وآرائهم الخاصة هم المرجعية بدل خلق اهللا والحـق الـذي           

فإذا اختلفنا في حـالل أو حـرام        . أنزله على رسوله الكريم   
هورنا يكفر الواحد منـا اآلخـر أو يتهمـه          فعلينا أال ندير ظ   

 .بالزندقة، بل علينا التأني والتدقيق
إذا كان لنا أن نطور الفقه اإلسالمي، وهو فقه         : ثانيا 

نسبي ألنه نابع من قدرة اإلنسان على االستنباط، باستثناء ما          
ورد فيه نص قطعي غير قابل للتأويل، فإن علينـا تطـوير            

إن من يظن أن الحق قد أنزل على        . العقل والفكر اإلسالميين  
رسول اهللا ليتجاوز العقل والفكر أو ليأسـرهما فـي زاويـة            

اآليـات  . معطلين ال يمكن أن يكون قد تدبر القرآن الكـريم         
الواردة في القرآن مخاطبة القدرات الفكرية والعقلية والتدبرية        
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والنظرية واللبية لدى اإلنسان كثيرة جـدا، وهـي جميعهـا           
لزمة الستخدام هذا القدرات مـن أجـل الرقـي          مشجعة وم 

 .اإلنساني نحو التقوى واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هكذا يتطور الفقه حول الرجل والمرأة، وقد أمرنا اهللا          

ونحن نستطيع إعمال الفكر    . بتدبر القرآن حتى ال تقفل قلوبنا     
النظري فيما ورد في القرآن، ونسـتطيع أيضـا أن نطـور            

ا في البحث العلمي من أجل أن يستند هذا الفكر علـى   مناهجن
فمـثالً ال يجـدي     . استنتاجات علمية وحقائق مادية ملموسة    

القول بأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل وبالتالي ال تستطيع          
إذا لم يرد هذا في القرآن ولم نجد ما يسنده          . تحمل المسؤولية 

. ته أو خطأه  فإن على المسلمين فحصه علمياً للتأكد من صح       
وإذا عجز المسلمون عن التأكد من األمور على أنها حقـائق           
علمية، فإنه ال يجوز لهم التعجل وإطـالق األحكـام كيفمـا            

 .شاءوا
المرجعية الخلقية هي القـرآن الكـريم، أمـا         : ثالثاً 

المرجعية التشريعية فهي القرآن الكـريم أوالً ثـم التأسـي           
أما األثـر فيشـكل مرجعيـة       . برسول اهللا عليه السالم ثانياً    

من المهم أال نخلـط     . لالستئناس ولمزيد من اإلفادة والمقارنة    
بين القرآن وما تأكد لنا عن رسـول اهللا مـن جهـة وبـين               

األمم تستفيد من   . اجتهادات وآراء اآلخرين على مر العصور     
تجاربها ومن علمائها عبر األزمان واألجيـال، لكـن أمـة           

 وجدت آباءها عليه، بـل تسـعى        المسلمين ال تبقى على ما    
باستمرار لإلفادة من حصيلة تراثها ومعارفها إلحراز مزيـد         

 .من التقدم وإال وقعت فيما يشبه الشرك
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ال يجوز بأي حال من األحوال الظـن بـأن          : رابعاً
القناعات الذاتية هي المعبر عن الحقيقة، أو إسقاط العـادات          

يبقي هذا .  اإلسالم نفسهوالمفاهيم السائدة على اإلسالم لتصبح    
األمر المسلمين في دوائر مغلقة من التمترس حول مقـوالت          

 .يظنون أنها إسالمية
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