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املرأة امللكة
بعد ساعة من حترك القطار بدا أن الصديقني راشد ومايكل مستعدان لبدء حديث يمضيا به
وقت السفر..

مايكل :لقد حتدثنا عن أمرين متعلقني بحقوق املرأة :تعدد الزوجات ،واحلجاب ..ما رأيك أن
نستكمل بقية األمور حول هذا املوضوع؟
مايكل :أول ما يرد يف ذهني يف هذا املوضوع هو دور املرأة ،ملاذا يرص املسلمون عىل أال تشارك
املرأة الرجل يف مجيع جماالت احلياة؟

راشد :إننا يا صديقي عندما نقول إن يف اإلنسان جان ًبا ماد ًّيا أو حيوان ًّيا ،ال يعني ذلك أن
خصائص هذا اجلانب وأهدافه أو ثمراته تتامثل مع خصائصه وأهدافه وثمراته يف احليوان؛
فهناك فارق كبري؛ فنحن نجد أن امليالن اجلنيس يف اإلنسان أكرب بكثري مما هو يف احليوان ،يف حني
أن قوة اجلامع أضعف بكثري من هذا امليالن ،بعكس احليوان.

وإذا أخذنا يف االعتبار ما ُركِّب يف املرأة فطر ًّيا – بجانب الشهوة واجلاذبية اجلنسية – من
احلياء واالحتشام واالمتناع والصدود ،فإننا نستنتج من ذلك وسابقه أن املقصود بوجود القوة
اجلاذبة اجلنسية يف اإلنسان هو حتقيق االتصال الدائم بني زوجيه ،ال أن تنتهي كل نزعة جنسية
فيها إىل وظيفة جنسية ،وهو ما عرب عنه القرآن تارة بـ (السكن) وتارة أخرى بـ (املودة والرمحة)..
واضحا.
هذا من الناحية النفسية ..أرجو أن يكون كالمي
ً
مايكل :واضح ،تقري ًبا.

راشد :ومن ناحية بيولوجية فإن البحوث أثبتت أن املرأة ختتلف عن الرجل يف كل يشء :من
الشكل اخلارجي ،إىل األعضاء الداخلية ،إىل ذرات اجلسم وخالياه؛ فخاليا املرأة مطبوعة بطابع
األنوثة ،وهيكل جسمها وجهازها العضيل خيتلف عن الرجل ،ونظام جسمها كله ُي َركَّب تركي ًبا
تستعد به لوالدة الولد وتربيته ،أي :ليتالءم مع وظيفة األمومة ،ومع بلوغها سن الشباب يعروها
املحيض ،الذي تتأثر به أفعال كل أعضائها وجوارحها ،بل نفسيتها وحالتها املزاجية والعقلية،
إذا مل نتحدث عن حاالت احلمل والنفاس واإلرضاع.
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راشد :فكرة جيدة ،لعلنا بذلك ننتهي من هذا امللف.
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بل إن اهلرمونات ونفسية املرأة ختتلف عن الرجل ،فمقابل إقدام الرجل وصالبته نجد حياء
املرأة ودالهلا.

مايكل :وماذا بعد؟

راشد :من جممل ذلك يتأكد أن األرسة هي الشكل االجتامعي الطبيعي لإلنسان ،ونستطيع
استيضاح دور كل فرد ووظيفته يف هذا الشكل أو هذه الوحدة ،وهو دور يتناسب مع أهداف
أيضا مع إمكانات كل فرد فيها
هذه الوحدة وطبيعتها (السكن ،واملودة ،والرمحة) ،ويتناسب ً
وقدراته.
مايكل :فهمت ما تقصده ،فيكون دور املرأة هو إشاعة روح املودة وحتقيق السكن النفيس يف
األرسة ،ورعاية الزوج واألبناء.

راشد :متام ،ويكون دور الرجل توفري مقومات احلياة لألرسة ،وما يتطلبه ذلك من التعرض
للصعاب واملشاق.
مايكل :ولكن هذه النظرة جتعلنا نفقد نصف قدرة املجتمع اإلنتاجية.

راشد :بالعكس؛ هذه النظرة جتعلنا نكسب املجتمع كله ،ولكن كلاًّ يف جماله وبيئته املناسبة؛
فاملرأة حني قاومت فطرهتا وخرجت تزاحم الرجال يف العمل؛ فإهنا شقيت بعملها اجلديد،
مرارا التوفيق بني عملها
وشقيت أرسهتا وشقي زوجها؛ فشقي املجتمع كله ،حاولت املرأة ً
وأعباء البيت ورعاية األطفال فلم تنجح؛ إذ كان عليها أن تكون الزوجة اهلادئة واألم احلنون
والعاملة النشيطة ،وأنَّى هلا ذلك؟! فكانت النتيجة أن تدخلت أطراف أخرى لتشغل الفراغ
الذي تركته ،ومل تكن هذه األطراف أمينة أو مناسبة هلذه األدوار ،وإضافة إىل ذلك :فقد أدي
مزامحة املرأة للرجل يف العمل خارج املنزل إىل تعرض املرأة للرجال ،وما يصاحب ذلك
من حترش واغتصاب وجرائم ترتكب ضدها ،وامتهان للمرأة أثناء عملها يف كثري من املهن
والوظائف التي تشغلها خارج املنزل.
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ومن ناحية أخرى :حيتاج الولد اإلنساين – بخالف احليوانات األخرى – إىل رعاية والديه
وتربيتهام بضع سنني ،حيث يتأخر فيه اكتامل قوته وقدرته عىل االستقالل بنفسه يف املعاش ،وهذا
مما يراد به كذلك أال ينحرص اتصال الرجل واملرأة يف التعلق اجلنيس بينهام ،بل حتملهام ثمرة هذا
أيضا فقد فطر اإلنسان عىل أن يكون أحنى عىل
التعلق عىل التعاون والتعامل يف احلياة ،وهلذا ً
أوالده وأكثر ح ًّبا هلم من مجيع احليوانات.
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مايكل :إذا حتدثنا عن دور املرأة يف احلياة عىل أنه دور أرسي ،فإن ذلك جيرنا إىل احلديث عن
متييزا ضد املرأة ،أال وهو موضوع قوامة الرجل عىل املرأة.
أمر آخر ،أرى فيه ً

متييزا للرجل ضد املرأة ،ولكنها تنظيم للمؤسسة االجتامعية التي تسمى
راشد :ليست القوامة ً
(األرسة) ،فأي مؤسسة ال بد فيها من حتديد أدوار ومهام ووظيفة كل عضو ،مع مراعاة مؤهالته
وإمكاناته ،فليس املدير أعىل إنسان ًّيا من املحاسب أو العامل مثلاً ألن له صالحيات أوسع.

وهكذا ،فإن مؤسسة األرسة حتى تنجح ال بد هلا من نظام يسري عليه اجلميع ،وهذا النظام قد
يكون فيه تقييدات باملنع أو باإللزام ..وال بد هلا من قائد له صالحيات تتناسب مع مسؤولياته،
أيضا أن يكون تطبيق هذا
وتكون له القدرة عىل احلسم عند اختالف وجهات النظر ،ولكنه ال بد ً
النظام واستخدام هذه الصالحيات يف ضوء قاعدة احلياة األرسية التي حتدثنا عنها ،وهي املودة
السكنى.
والرمحة املحققة هلدف ُّ

مايكل :إذا كان األمر كذلك ،فلامذا تكون القوامة للرجل؟! ملاذا ال تكون للمرأة؟ أليس يف
ذلك منحى إىل عدم املساواة؟

راشد :رغم حتفظي عىل كلمة املساواة ،التي أفضل بدلاً منها كلمة (العدالة) ،إال إنني أقول:
إن املساواة أو العدالة تكون يف احلقوق ،أما ما نحن فيه فإنه توزيع لألدوار وشغل للوظائف
االجتامعية بام يناسب قدرات كل فرد وما ُه ِّيئ له.

يف مؤسسة األرسة قلنا :إن كلاًّ من الرجل واملرأة قد ُه ِّيئا بشكل خمتلف ،وهذه التهيئة تناسب
وظائف اجتامعية خمتلفة ،وال تنس أنه يف مقابل القوامة املمنوحة للرجل هناك أعباء وتكاليف
حتمل الرجل
عليه ال تفرض عىل املرأة ،والقوامة هبذا االعتبار تكليف أكثر من كوهنا ترشي ًفا ,فهي ّ
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ويف حياتنا العملية نشاهد أنه قد تفرض مؤسسة أو منشأة بعض القيود سوا ًء باإللزام أو املنع
عىل األفراد ملصلحة عليا ترتئيها اإلدارة العليا أو يرتئيها األمناء عىل املؤسسة ،فمثلاً قد تفرض
ز ًّيا معينًا ،أو االلتزام بإجراءات أمنية معينة ،وقد تلزمهم بإجراء تدريبات معينة ،أو متنعهم من
ترك العمل واخلروج من املؤسسة بغري إذن ،أو عدم االنشغال بشاغل آخر غري العمل ،بل قد
يتضمن العقد مع بعض املؤسسات قيو ًدا عىل العامل هبا بعد تركه للرشكة ..وهذا كله معروف
وغري مستنكر ،وال ينظر أحد إىل هذه القيود عىل أهنا متييز أو قهر عىل العاملني باملؤسسة ،وهذا
كله ضمن نظام واضح ومعروف ..كام ال توجد مؤسسة أو منشأة ناجحة بغري وجود مدير له
صالحيات تتناسب مع املسؤوليات امللقاة عىل عاتقه واملساءلة التي قد يتعرض هلا.

https://www.path-2-happiness.com/ar
المرأة الملكة

خاصة ,وهذا يوجب اعتامد التع ّقل واألناة ,وعدم الترسع يف القرار ,كام أنه ال يعني
مسؤولية وتبعة ّ
مصادرة رأي املرأة وال ازدراء شخصيتها.
أيضا؛ ألن النساء كام قال رسولنا حممد صىل اهلل
واملرأة ال تصلح هلذه الوظيفة االجتامعية ً
عليه وسلم“ :ناقصات عقل ودين”.

مايكل :ناقصات عقل؟! إن هذه نظرة دونية للمرأة ،كام أن املرأة أثبتت تفوقها وقدرهتا
العلمية ،وأهنا ال تقل عن الرجل يف اختبارات الذكاء.

مايكل :إذا حتدثنا عن ظلم املرأة والنظرة الدونية هلا ،فال بد أن ُيذكر حقها يف املرياث ،ملاذا
يكون مرياث املرأة نصف الرجل؟!

راشد :أولاً  :ليس يف مجيع األحوال يكون نصيب املرأة يف املرياث نصف نصيب الرجل.

ثان ًيا :كرامة اإلنسان ال حتتم أن ُيمنح احلقوق نفسها التي تمُ نح لآلخر متا ًما؛ فالعدالة ال
تقتيض املساواة يف مجيع األحوال ،ولكن املساواة واجبة عندما تتطابق احلاالت والظروف ،أي:
ال بد أن يؤخذ يف االعتبار طبيعة املرأة ودورها يف احلياة ،وأن تتوازن حقوقها مع واجباهتا.

ففي مسألة املرياث مثلاً  :فإن ما حتصل عليه املرأة يكون هلا وحدها ،بينام يأخذ الرجل مرياثه
ويتقاسمه مع زوجته وأطفاله وأخواته إن كن غري متزوجات ووالداه إن كانا عىل قيد احلياة وال
مهرا عىل سبيل اهلدية
معيل هلام؛ حيث هو مكلف باإلنفاق عليهم ،وفضلاً عن كونه يقدم للمرأة ً
و ُي َلزم بتوفري بيت الزوجية وتأثيثه ،وعليه أن يتحمل مجيع مرصوفات البيت والزوجة واألوالد،
وال حيق له إجبارها عىل العمل ..فإنه ال حق له يف أموال زوجته وممتلكاهتا ،إضافة إىل كون املرأة
تتمتع باستقالل ذمتها املالية متا ًما ،وهو ما مل تصل إليه كثري من نساء الغرب الذي يدعي أنه
أنصف املرأة.
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ً
راشد
(ضاحكا) :الغريب يا صديقي أن معظم من حدثتهم هبذا احلديث فهم هذا الفهم الذي
فهمتَه ،يا عزيزي العقل املقصود هنا ليس هو الذكاء ،العقل :هو القدرة عىل التحكم يف تقدير
األمور بميزاهنا احلقيقي ،وضبط النفس واالنفعاالت؛ بام يعني عىل اختاذ القرار السليم وقت
األزمات والظروف احلرجة ،أي بمعنى آخر :هو مقابل العاطفة وامليل إىل اهلوى ،وال ينكر
أحد أن املرأة بطبيعتها متيل إىل العاطفة وتتأثر هبا أكثر من الرجل ،هذه طبيعتها النفسية ،ودورها
أيضا يف تقييد صالحيات
االجتامعي جيب أن يتناسب مع هذه الطبيعة ،ولعل هذا من احلكمة ً
املرأة بإهناء الكيان األرسي بالطالق.

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

هل تبقى يشء يف هذا امللف حتب أن نناقشه؟

مايكل :نعم ،تبقى مسألة الطالق ،ولكني أرى أن نسرتيح قليلاً .
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