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زوجة واحدة ..هل تكفي؟!
رغم أن راشد وصل يف املوعد املتفق عليه ،إال أنه وجد مايكل يف انتظاره عىل الطاولة ،بل
إنه وجده أحرض مرشوب التحية له ..ح َّياه راشد وجلس عىل مقعده..

راشد :حتية مقبولة ،ورغم أين أفضل هذا املرشوب بالفعل ،إال إنني أحب التنوع والتغيري حتى
ولو إىل خيار أقل تفضيلاً  ..أظن أن هذه طبيعة يف البرش عمو ًما.

عفوا! ..هل أطلب لك
مايكل :قد أتفق معك ،ولكن دعنا من ذلك ،ولنبدأ يف موضوعناً ..
مرشو ًبا آخر؟
شكرا لك ..يبدو أنك متحفز للنقاش!
راشد :ال الً ،

مايكل :ليس هبذه الصورة ،ولكن حتى ال ّ
ينسل منا الوقت يف مناقشة موضوع آخر كام حدث
يف اللقاء املايض.
راشد :إذن تفضل.

مايكل :كام قلت لك يف اللقاء املايض فإن املوضوع الذي أود مناقشته ،أعتقد أنك ستوافقني
عىل وجهة نظري فيه ،مع علمي بأنه يشيع يف جمتمعاتكم االعتقاد بخالف وجهة النظر هذه.

راشد :مجيل جدًّ ا ،أنا ال أحب اخلالف ،ونقاشايت معك إنام ملحاولة الوصول إىل قناعة مشرتكة،
أو عىل األقل َت َف ُّهم صحيح لوجهات نظر كل منا ..ما املوضوع إذن؟

مايكل :املوضوع باختصار هو أنني أعتقد أن العالقة الزوجية ينبغي أن تكون أحادية يف كال
وضوحا :أعتقد أن نظام تعدد الزوجات الذي يبيحه اإلسالم فيه نوع من
الطرفني ،وبشكل أكثر
ً
الظلم للمرأة ..أال توافقني عىل ذلك؟!
راشد :أي امرأة تقصد؟

مايكل (متعجبً ا) :املرأة! الزوجة! ..هل توجد امرأة أخرى يف هذه العالقة؟!
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مايكل :لقد أحرضت لك مرشوبك املفضل ،الشاي بالليمون ..هكذا مخنت أنك سترشب ما
تفضله دائماً .
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راشد :كام اتفقنا ساب ًقا ،فإن البحث الصحيح لألمور ينبغي أن يكون ضمن إطار كيل تنتظم فيه
كل املسائل و ُينظر فيه إىل مجيع األبعاد.
مايكل :حسن ،ولكن ما أثر ذلك عىل موضوعنا؟

مايكل
(مقاطعا) :ها قد وصلنا إىل منشأ الظلم الذي أقول إنه واقع عىل املرأة عندكم،
ً
الفوارق بني الرجل واملرأة! ..إن هذه الفوارق التي تدّ عوهنا هي قيم وضعها املجتمع الرشقي
أيضا
الذكوري الستغالل املرأة واالستمتاع هبا ..أي فوارق هذه؟! ملاذا ال يكون من حق املرأة ً
أن تتزوج أكثر من رجل؟! أليس ذلك دليلاً عىل شهوانية الرجال يف هذا املجتمع؟!

راشد :مهلاً مهلاً يا صديقي ..لقد ألقيت إ ّيل بقنبلة تساؤالت انشطارية حمرمة حوار ًّيا ال يمكن
أن نواجهها دفعة واحدة ..سنناقش كل ذلك ،ولكن دعنا نفكك هذه القنبلة ،ولنبدأ مما أثار
حفيظتك :أال تعتقد معي أن هناك فوارق بني الرجل واملرأة؟
مايكل :أي فوارق؟

راشد :بداية ..فوارق بيولوجية ،بني طبيعة املرأة وطبيعة الرجل اجلسمية!

مايكل :بالطبع هناك فوارق بيولوجية ،ولكن ما عالقة هذه الفوارق بموضوعنا؟!

راشد :لن أحدثك من منطلق ديني الذي أعتقد رضورة التسليم له والرضا به ،ولكني سأحدثك
من منطلق العقل والعلم الذي أعلنت ساب ًقا أنك تؤمن هبام ..اسمع يا سيدي:

مؤخرا أن كيمياء احلب عند الرجال ختتلف عنها
أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت
ً
عند النساء؛ مما دفع عد ًدا من اهليئات العلمية للبحث بصورة مكثفة حول فروق مشاعر احلب
بني الرجل واملرأة ،فعثر العلامء عىل نتائج مذهلة تفيد بأن جينات الذكر تدفعه إىل التعدد يف
العالقات ،يف حني أن جينات األنثى تدفعها إىل االستقرار واإلفرادية يف العالقات ،وبالفعل
فقد أثبت العلم احلديث أن الرجل يستطيع أن حيب أكثر من امرأة ،دون أن يؤثر هذا يف حبه ألي
منهام.
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راشد :أثره أننا عندما نبحث هذه املسألة ينبغي أن ننظر إىل مصالح املرأة باعتبار جنس املرأة،
أيضا واعتبارات الفوارق
أي مجيع النساء ،والنظر إىل مصالح املجتمع ككل ،بل مصالح الرجل ً
بينه وبني املرأة...
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ونسب موقع  CNNإىل أستاذة علم النفس يف جامعة والية يوتا األمريكية ،ليزا دايموند،
أن هناك أدلة بيولوجية عىل أن التعدد يف عالقات الرجال اجلنسية هو أمر نابع من تركيبهم
اجلسامين.

وتشري دراسات جديدة إىل أن أجزاء حمددة من دماغ الرجل ،أكرب بنحو الضعف منها عند
املرأة ،ولعل أكرب فرق بني دماغ الذكر واألنثى ،هو أن الرجال لدهيم منطقة مسؤولة عن الرغبة
اجلنسية أكرب بنحو مرتني ونصف من اإلناث.
فهل تعتقد يا صديقي أن هذه الفوارق ال يكون هلا أثر يف الواقع؟!

مايكل :إذا صحت هذه املعلومات فطبيعي أن يكون هلا أثر.

راشد :إذن فام أسميته (شهوانية) الرجل وتعدد عالقاته النسائية أمر ال عالقة له باإلسالم أو
املجتمع الرشقي ..وأنا أسألك سؤالاً أرجو أن جتيبني عليه بالرصاحة املعهودة عنك :كم من
أصدقائك ومعارفك ليس له عالقات نسائية متعددة؟ ال أقول عالقاتك أنت.

مايكل :وحتى لو قلت عالقايت أنا ،فهذا أمر شائع عندنا ومتعارف عليه يف جمتمعاتنا ..ولكنه
زواجا.
ال يكون
ً

راشد :إذن فام ترمي به جمتمعاتنا موجود يف جمتمعاتكم ،مع وجود فارق كبري سأذكره لك.

ولكني أزيدك فوق ذلك :أن اإلسالم مل يبتدع نظام تعدد الزوجات ،لقد ُعرف تعدد الزوجات
يف احلضارات القديمة قاطبة ،ومل يكن لعدد الزوجات عند الرجل حد معني ،كام ُعرف التعدد يف
مسموحا به يف الديانة اليهودية حتى العصور الوسطى
كافة الديانات الساموية ،وقد ظل التعدد
ً
حني أعلن احلرب غرشوم اإلشكنازي (1040-960م) حتريم التعدد ،أما الكنائس النرصانية
مسموحا به حتى اآلن عند بعض
فلم تعرف حظر التعدد إال يف القرن السابع عرش ،وما زال
ً
الكنائس ،كطائفة املورمون.

مايكل :إذن ،كان هذا التعدد يف العصور القديمة ،أما اآلن فقد تقدم اإلنسان وارتقى حضار ًّيا.
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وأشار فريق أبحاث من جامعة إكسفورد الربيطانية ،يف دراسة هلم عام  2007أن النساء،
عىل عكس الرجال ،ينصب جل اهتاممهن عىل أجسامهن أو عىل أوالدهن بسبب هرمون
األكستوسني الذي يزيد تعلقهن بأطفاهلن.
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راشد :التقدم واالرتقاء احلضاري ال يكون بمصادمة فطرة البرش وعدم تلبية حاجاهتم والقفز
فوق مصاحلهم ،فال يعقل أن يقال :إن اإلنسان يف عهوده القديمة كان يأكل حلوم املاشية أو
يلبس أصواف األغنام ،فيكون أكل اللحوم ولبس األصواف ترص ًفا مهج ًّيا أو رجع ًّيا ..ولكن
يمكن القول :إن ارتقاء اإلنسان احلضاري يمكن أن يطور هذه األعامل لتكون أكثر تلبية حلاجاته
وأكثر ضامنًا ملصاحله ..وهذا ما جاء به اإلسالم.
راشد :أنت تقول إن العالقات العاطفية أو اجلنسية املتعددة خارج إطار الزوجية منترشة يف
جمتمعاتكم الغربية ،وهذا هو الظلم بعينه للمرأة والفساد بعينه للمجتمع ،فهي عالقة ال تؤدي
إىل االستقرار النفيس وال تضمن حقو ًقا وال تنشئ جمتم ًعا سليماً  ،وإذا كان التعدد موجو ًدا يف
احلضارات القديمة بغري ضابط ،فلقد جاء اإلسالم فأنصف املرأة عندما ل َّبى حاجتها وجعلها
رشيكة رشعية يف الزوج ،ووضع الضوابط والقيود عىل هذا الزوج لضامن أكرب قدر من عوامل
النجاح هلذه املؤسسة االجتامعية ،أقصد األرسة.

فاإلسالم راعى مصالح املرأة ،كل امرأة ،ووازن بني كبت شهوة الرجل وإطالقها ،وذلك
كله يف إطار املؤسسة االجتامعية األوىل التي حتطمت إىل حد بعيد يف بالدكم ..األرسة..

مايكل :ولكن اإلحصائيات العلمية تقول إن معدل نسبة املواليد الذكور إىل املواليد اإلناث
أيضا
متعادلة تقري ًبا ،فإذا طبقنا مبدأ تعدد الزوجات فسيبقى بعض الرجال بال زوجات ،وهذا ً
خطريا.
أمرا
سيكون ً
ً

أيضا أن متوسط أعامر النساء
راشد :إذا كانت اإلحصائيات العلمية تثبت ذلك ،فإهنا تثبت ً
أعىل من متوسط أعامر الرجال ،ففي العامل الغريب يعيش الرجال يف املتوسط  7سنوات أقرص من
النساء ،وهذا الفرق ازداد باستمرار خالل القرن املايض ،عىل سبيل املثال :يف أملانيا يبلغ متوسط
عمر املرأة  80سنة أما الرجل فيبلغ متوسط عمره  70سنة ،يف حني كان هذا الفارق سنتني عام
1900م.

ويقول العامل “دانيال كروجر” من جامعة “ميشغن” بالواليات املتحدة :يف أغلب بالد العامل
عمرا أقرص من املرأة ..ويضيف “ كورجر” :إن أحد أسباب هذا الفرق :اختالف
يعيش الرجل ً
اهلرمونات بني الرجل واملرأة ،؛ فهرمونات الرجل تنشط اجلينات التي تسبب أمراض القلب
والدورة الدموية.
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مايكل :كيف؟

https://www.path-2-happiness.com/ar
حوارات السعادة

أضف إىل ذلك :احتامالت القتل التي تسببها احلروب يف البلدان التي تشتعل فيها الرصاعات
والنزاعات ،واملخاطر التي تصاحب االشتغال باألعامل العنيفة واخلطرة ،فضلاً عن ظواهر
اجتامعية أخرى كحوادث الطرق ..يذهب ضحية كل ذلك اآلالف من الضحايا معظمهم من
الذكور..

فهل تُرتك النساء غري املتزوجات يعانني من املشكالت النفسية واالجتامعية والسلوكية،
أم ُيدفعن دف ًعا إىل تسول حقوقهن وإشباع رغباهتن الفطرية خفية بام يؤثر سل ًبا عليهن وعىل
صحة املجتمع ،أم يرشع نظا ًما اجتامع ًّيا يلبي حاجات اجلميع يف إطار من الضوابط الرشعية
التي تراعي القدرات والظروف اإلنسانية وتضمن أن يتم ذلك يف إطار من العدالة ،دون ظلم أو
ضغط عىل أي طرف من األطراف؟!
لقد أجاب عىل ذلك عامل االجتامع الفرنيس الدكتور جوستاف لوبون ،عندما قال“ :إن نظام
تعدد الزوجات الرشقي [يقصد :اإلسالمي] نظام طيب يرفع املستوى األخالقي لألمم التي
تقول به ،ويزيد األرسة ارتبا ًطا ،ويمنح املرأة احرتا ًما وسعادة ال ترامها يف أوروبا”...
اسمح يل بكوب من عصري الليمون وكأس من الشاي.
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أي إن نسبة النساء يف املجتمعات تفوق نسبة الرجال ،وهذا واقع تشهد به إحصائيات
السكان يف معظم دول العامل ،أضف إىل ذلك تفيش مشكلة أعداد املطلقات واألرامل..

