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  قوامة الرجل وتجلیاتھا على األسرة المعاصرة والمجتمع

  في ضوء مقاصد الشریعة اإلسالمیة 

                              

  الباحثة لیلى سیة – فاطمة الزھراء وغالنت الدكتورة                             

  1باتنة جامعة     
  

  :مقدمة

بنة األساس التي تضمن في المجتمع، والل األسرة ھي أھم مؤسسة
تماسكھ وتقوي لحمتھ، ومن أجل ذلك أوالھا اإلسالم عنایة كبیرة دلت علیھا 
عدید النصوص الشرعیة التي جاءت لتضبط العالقات بین أفراد األسرة 

وتحمیھا من كل ما من شأنھ المساس باستقرارھا وتماسكھا   وتنظم شؤونھا
  .غیرت األحوال والظروفوفق نظام دقیق ال یتبدل وال یتغیر مھما ت

إن تعالیم الشریعة التي قامت على مبدأ العدل بین الرجل والمرأة في 
ن : جمیع التكالیف والحقوق مصداقا لقولھ تعالى یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ

َ َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكرَ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ َمُكْم ِعنَد هللاَّ
ال نجد في أحكامھا مفاضلة بین الجنسین إال  ]،13 :الحجرات[ َعلِیٌم َخبِیرٌ 

بالتقوى والعمل الصالح، آخذة بعین االعتبار االختالف الخلقي والفطري 
اُموَن َعلَى النَِّساِء بِمَ : بینھما وفق قاعدة قرآنیة  َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم الرِّ َل هللاَّ ا فَضَّ

، ألجل ذلك ُضبطت األدوار ]4 :النساء[ َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 
والوظائف والعالقات بین الرجل والمرأة على أساس التكامل الُمفضي لتحقیق 

  . المصلحة العامة ال التناحر والتدابر المسببان للظلم والتفكك

دفت األسرة المسلمة من قبل أعداء الدین باسم الحریة تارة ولقد استھ
وباسم العولمة تارة أخرى، بغیة طمس ھویتھا اإلسالمیة وتجریدھا من قیمھا 
الدینیة، وال یتأتى لھم ذلك إال بإخراج المرأة عن دورھا الرسالي، من أجل 



  الباحثة لیلى سیة –فاطمة الزھراء وغالنت / د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           216

ذلك عمد ھؤالء إلى إثارة بعض القضایا األسریة وإحاطتھا بالشبھات 
  . للوصول إلى ھدفھم المنشود

ومن بین ھذه القضایا المثارة موضوع قوامة الرجل على المرأة، 
خاصة في ظل خروج ھذه األخیرة إلى معترك الحیاة العامة ومزاحمتھا 

والمطالبة  -أو جزء منھا-للرجل في وظیفتھ وتخلیھا عن وظیفتھا األساس 
  .بحقھا في القوامة

ى حملة من التشویھ والمغالطات خاصة لقد تعرض مفھوم القوامة إل
في ظل المتغیرات الراھنة، األمر الذي حثنا على إعادة طرحھ في ضوء 

   :مقاصد الشریعة اإلسالمیة وذلك وفق التساؤالت التالیة

ما مدلول مصطلح القوامة؟ وما ھي حقیقتھ؟ وكیف نفرق بینھ وبین  -
  المصطلحات المتقاربة؟

د التنزیل؟ وكیف مارسھ الرسول صلى هللا كیف فُھم ھذا المصطلح في عھ -
 علیھ وسلم والصحابة من بعد؟

 وما ھي أھم الشبھات التي تعرض لھا ھذا المصطلحات وكیف یرد علیھا؟  -

ھي مقومات القوامة ولوازمھا تجلیاتھا على األسرة وأبعادھا  وما -
    االجتماعیة في ضوء مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا العامة؟

إلى تساؤالت أخرى تسعى ھذه الورقة البحثیة لمعالجتھا وفق الخطة إضافة 
  :التالیة

  .المقدمة -
  .مدخل مفاھیمي لمصطلح القوامة: المبحث األول -
  .القوامة من عصر التنزیل إلى العصر الحدیث: المبحث الثاني -
  .مقومات القوامة ومقاصدھا: المبحث الثالث -
  .الخاتمة -

الستقرائي التحلیلي، وذلك باستقراء وتحلیل واتبعنا في ھذا البحث المنھج ا
  .ما ورد في المراجع العلمیة األصیلة التي تناولت موضوع البحث
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  مدخل مفاھیمي لمصطلح القوامة: المبحث األول

  مدلول مصطلح القوامة: المطلب األول

  المدلول اللغوي لمصطلح القوامة: الفرع األول

 من وأصلھا قیوم وقامة وقیاماً  وقومة قوماً  یقوم الفعل قام القوامة من
یقال قام الرجُل الَمْرأةَ وقام  أصالن صحیحان، والمیم والواو قوم، فالقاف

  .1مانَھا، وقام بَشأْنھا: علیھا

امُ ( اٌم وقیّام : الَِّذي یَقُوُم َعلَى َشأِْن َشْيٍء َویَلِیِھ َویُْصلُِحھُ، یُقَالُ : َواْلقَوَّ قَوَّ
ِألَنَّ َشأَْن الَِّذي یَْھتَمُّ بِاْألَْمِر ... تقّة من اْلقیام اْلمَجاِزيوقیّوم وقیّم، وكلّھا مش

  .2)َویَْعتَنِي بِِھ أَْن یَقَِف لِیُِدیَر أَْمَرهُ 

یُِّد وسائُس األَمر: والقَیِّمُ  ُمھم ویَُسوس أَمرھم، : وَقیُِّم القَْوم. السَّ الَِّذي یُقَوِّ
َوقَاَم الرجُل . َوقَاَم بأَمر َكَذا. مرھا َوَما تَْحتَاُج إِلَْیھِ یَقُوم بأَ  َزْوُجھَا: وقَیُِّم المرأَةِ 
القِیام الَِّذي ھَُو الُمثُوُل . مائٌن لَھَا: َوإِنَّھُ لَقَّوام َعلَْیھَا. مانَھا: َعلَى المرأَة

َجاُل مُ  ب َوِضدُّ القُعود، إِنََّما ھَُو ِمْن قَْولِِھْم قُْمُت بأَمرك، أي الرِّ تكفِّلون والتَّنَصُّ
  .3ھََذا قِواُم األَمر وِمالُكھ الَِّذي یَقوم بِھِ : بأُمور النساء َمْعِنیُّون بشؤونھن، َویُقَالُ 

  .4اْلقیام على اْألَمر أَو الَمال أَو وَالیَة اْألَمر) القوامة(

: َوقَیُِّم القَْوم .5قیام على أمر أو مال، أو والیة األْمر): مفرد: (قِواَمة
ُمھُمْ  من یسوس أمرھم   .6ویُقَوِّ

فالٌن قِواُم أھل بیتھ وقِیاُم : یقال. نظامھ وِعماده: وقوام األمر بالكسر
  .7مالكھ الذي یقوم بھ: وقِواُم األمر أیضا:أھل بیتھ، وھو الذى یقیم شأنھم

جُل الَمْرَأةَ (قَاَم : ومن الَمَجازِ  َمانَھَا وقَاَم بَِشأْنِھَا : ، وقَاَم َعلَْیھَا)الرَّ
اٌم َعلَْیھا مائٌِن لَھَاُمتَكَ    .8فِّالً بِأَْمِرھَا، فَھَُو قَوَّ

  .9فُالٌن قَِواُم أَْھِل بَْیتِھ وقِیَاُمھم، َوھَُو الَِّذي یُقِیُم َشأْنَھُم: یُقَال

مدبر، مدیر، ناظر، سائس، رئیس، : قائم والجمع قوام وقوامة
  .10حارس
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 المدلول القرآني لمصطلح القوامة: الفرع الثاني

 بصیغ متعددة في القرآن الكریم كصیغة المضارع،) قوم(لفظ ورد 
 وكذلك الجمع، والمصدر، وبصیغة والمؤنث، والمذكر واألمر والماضي،

: في قولھ تعالى: في ثالثة مواضع) قّوام(المثنى، وورد بصیغة  بصیغة
 َبَْعَضھُْم ع ُ َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ لَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن الرِّ

تِي تََخافُوَن  ُ َوالالَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ أَْمَوالِِھْم فَالصَّ
نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال 

َ َكاَن َعلِیًّا َكِبیًراتَْبُغوا َعلَ   :، وفي قولھ تعالى]34: النساء[ ْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ
 َِولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْین ِ اِمیَن بِاْلقِْسِط ُشھََداَء ِ�َّ  یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا : ولھ تعالى، وأیضا في ق]135: النساء[ َواْألَْقَربِینَ 
ِ ُشھََداَء بِاْلقِْسطِ  اِمیَن ِ�َّ  ].8:المائدة[ قَوَّ

القوامة مصطلح شرعي ذكر في القرآن الكریم واعتنى بھ علماء ف
التفسیر بالشرح والبیان، وإن اختلفوا بعد ذلك في المعنى والمدلول، إال أني 

  :تفسیراتسأحاول عرض أھم ھذه ال

الرجال أھل : (ففي تفسیر الطبري :فسرت القوامة بالتأدیب والتوجیھ
قیام على نسائھم، في تأدیبھن واألخذ على أیدیھن فیما یجب علیھن � 

من َسْوقھم إلیھّن مھورھن، : وألنفسھم بما فّضل هللا بھ الرجال على أزواجھم
وذلك تفضیل هللا تبارك . وإنفاقھم علیھّن أموالھم، وكفایتھم إیاھن ُمَؤنھنّ 

وتعالى إیاھم علیھّن، ولذلك صاُروا قّواًما علیھن، نافذي األمر علیھن فیما 
: مستشھدا بعدة أقوال منھا قول ابن عباس ،11)جعل هللا إلیھم من أمورھن

أمَراء، علیھا أن تطیعھ فیما أمَرھا هللا : ، یعني"الرجال قّوامون على النساء"
لھ . أن تكون محسنةً إلى أھلھ، حافظةً لمالھ: بھ من طاعتھ، وطاعتھ وفضَّ

  .12"علیھا بنفقتھ وسعیھ

قَِیاَمھُْم َعلَْیِھنَّ بِالتَّأِْدیِب َوالتَّْدِبیِر َواْلِحْفِظ : (وكذا في تفسیر الجصاص
أِْي  ُجَل َعلَى اْلَمْرأَِة فِي اْلَعْقِل َوالرَّ ُ بِِھ الرَّ َل هللاَّ یَانَِة لَِما فَضَّ ُ َوالصِّ َوبَِما أَْلَزَمھُ هللاَّ

ْنفَاِق َعلَْیھَا اْلقَِواُم اْسٌم لَِمْن : (، ونحو ذلك في تفسیر الرازي13)تََعالَى ِمْن اْإلِ
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ھََذا َقیُِّم اْلَمْرأَِة َوقَِواُمھَا لِلَِّذي یَقُوُم بِأَْمِرھَا : یَُكوُن ُمبَالًِغا فِي اْلقِیَاِم بِاْألَْمِر، یُقَالُ 
، فََكأَنَّھُ تََعالَى ...ِحْفِظھَاَویَْھتَمُّ بِ  أَْي ُمَسلَّطُوَن َعلَى أََدبِِھنَّ َواْألَْخِذ فَْوَق أَْیِدیِھنَّ

  .14)َجَعلَھُ أَِمیًرا َعلَْیھَا َونَافَِذ اْلُحْكِم فِي َحقِّھَا

فالقوامة عندھم تأتي بمعنى التأدیب والتدبیر والتسلط على النساء الذي 
  .غایتھ الحفظ والصیانة

أي والیة األمر والنھي كقیام الوالة على  :فسرت القوامة بالوالیةو
اُموَن َعلَى النِّساِء یقومون : "حیث جاء في تفسیر الزمخشري:الرعیة  قَوَّ

. وسموا قّوما لذلك. علیھن آمرین ناھین، كما یقوم الوالة على الرعایا
كانوا مسیطرین للرجال والنساء جمیعاً، یعنى إنما " بَْعَضھُمْ "والضمیر في 

وفیھ . علیھن بسبب تفضیل هللاَّ بعضھم وھم الرجال، على بعض وھم النساء
  .15"دلیل على أّن الوالیة إنما تستحق بالفضل، ال بالتغلب واالستطالة والقھر

ومن ذلك ما ورد في تفسیر القرطبي  :كما فسرت بالحمایة والرعایة
اُموَن َعلَى ا: لقولھ تعالى جاُل قَوَّ اْبتَِداٌء َوَخبٌَر، أَْي یَقُوُموَن بِالنَّفَقَِة " لنِّساءِ الرِّ

َجاِل َعلَى النَِّساِء "، وكذا تفسیر ابن عاشور 16"َعلَْیِھنَّ َوالذَّبِّ َعْنھُنَّ  َوقِیَاُم الرِّ
ْنتَاجِ اْلَمالِيِّ  فَاعِ، َوقِیَاُم اِالْكتَِساِب َواْإلِ   .17"ھَُو قِیَاُم اْلِحْفِظ َوالدِّ

الرجل قیم "قال ابن كثیر في تفسیره  :ت القوامة بالریاسةكما فسر
على المرأة، أي ھو رئیسھا، وكبیرھا، والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا 

، غیر أن محمد رشید رضا صرف عنھا ما قد یشوبھا من تسلط 18"اعوجت
 َذِلَك أَنَّ ھَِذِه الدََّرَجةَ ِھيَ : "وتعسف یوصل للظلم والقھر في كثیرا من األحیان

یَاَسِة َواْلقِیَاِم َعلَى اْلَمَصالِحِ  ْوِجیَّةُ َحیَاةٌ اْجتَِماِعیَّةٌ َوَال بُدَّ ... َدَرَجةُ الرِّ فَاْلَحیَاةُ الزَّ
ِألَنَّ اْلُمْجتَِمِعیَن َال بُدَّ أَْن تَْختَلَِف آَراُؤھُْم َوَرَغبَاتُھُْم فِي ; لُِكلِّ اْجتَِماعٍ ِمْن َرِئیسٍ 

َوَال تَقُوُم َمْصلََحتُھُْم إِالَّ إَِذا َكاَن لَھُْم َرِئیٌس یُْرَجُع إِلَى َرأْیِِھ فِي  بَْعِض اْألُُموِر،
اْلِخَالِف، لِئَالَّ یَْعَمَل ُكلٌّ َعلَى ِضدِّ اْآلَخِر َفتَْنَفِصَم ُعْرَوةُ اْلَوْحَدِة اْلَجاِمَعِة، َویَْختَلَّ 

یَاَسِة  ُجُل أََحقُّ بِالرِّ تِِھ النِّظَاُم، َوالرَّ ِألَنَّھُ أَْعلَُم بِاْلَمْصلََحِة، َوأَقَْدُر َعلَى التَّْنفِیِذ ِبقُوَّ
َوَمالِِھ، َوِمْن ثَمَّ َكاَن ھَُو اْلُمطَالَُب َشْرًعا بِِحَمایَِة اْلَمْرأَِة فَإِْن نََشَزْت َعْن طَاَعتِھِ 

ْرِب َغْیِر  حِ َكاَن لَھُ تَأِْدیبُھَا ِباْلَوْعِظ َواْلھَْجِر َوالضَّ فال  ،19"تَأِْدیبًا - إِْن تََعیَّنَ - اْلُمبَرِّ
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یأتي التأدیب إال إذا صدر عن المرأة ما یستوجب ذلك وإال ُعد ظلما وجورا، 
وھو ما ال یجوز بأي حال من األحوال، بل ویتنافي مع مقاصد التشریع بصفة 

  .عامة ومع مقاصد القوامة بصفة خاصة

مة التي جاءت في التفسیرات إذ أكتفي بھذه المعاني ومدلوالت القوا
السابقة للعلماء بغض النظر عن ترتبیھا الزماني إال أنني رتبتھا ونظمتھا 
بحسب تقارب المعنى، فما یالحظ في ھذه المعاني أن الذین فسروا القوامة 
بأنھا تأدیب وتسلط ووالیة وأمر ونھي، فسروھا بما تستوجبھ قوامة الرجال 

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي َواعلى النساء حال النشوز  لالَّ
، فحالة النشوز فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال . اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ 

 - وهللا اعلم –حالة طارئة مؤقتة وتختلف من امرأة ألخرى، فالشرح المناسب 
ب ورعایة في مجملھا، تتضمن التأدیب والتوجیھ بالعدل قوامة حمایة وذ: أنھا

  . عند النشوز مع االبتعاد عن الظلم والتسلط والعنت والجور

  المدلول االصطالحي للقوامة: الفرع الثالث

لم یُعرف الفقھاء مصطلح القوامة، إنما تعرضوا لآلثار الفقھیة 
ونشوزھا واإلرث  المترتبة علیھا كالنفقة والمھر وزواج المرأة بال ولي

یَْخُرُج اِالْستِْعَمال اْلِفْقِھيُّ لِْلَكلَِمِة َعْن َمْعنَاھَا "والوالیات العامة والطالق، فالَ 
، َواْلفُقَھَاُء یَْستَْعِملُوَن لَْفظَ  : بَِمْعنَى اْلُمَتَولِّي َوالنَّاِظِر، فَیَقُولُونَ " اْلقَیِّمِ "اللَُّغِويِّ

ِغی ِفیِھ، َواْلقَیُِّم َعلَى َمال اْلَوْقفِ اْلقَیُِّم َعلَى الصَّ َویُِریُدوَن بِِھ . ِر َواْلَمْجنُوِن َوالسَّ
  .20"األِمیَن الَِّذیَن یَتََولَّى أَْمَرهُ َوَیقُوُم بَِمَصالِِحھِ 

 تكاد الومن خالل عرض التفسیرات السابقة لھذا المصطلح التي 
یام الزوج على زوجتھ ق: "یمكن أن نعرفھا بأنھااللغوي،  التعریف عن تخرج

  ".بالرعایة والحمایة والتدبیر دون تسلط وال استبداد

یتبین أن جمیع مدلوالت القوامة متماسكة یكمل بعضھا بعضا، فھي 
والكفالة واإلصالح، وھي  والصیانة والتدبیر حول معاني الحفظ تدور

مسؤولیة للزوج نحو زوجتھ، حیث كلفھ الشرع برعایتھا واإلنفاق علیھا 
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القیام بكل شؤونھا وحمایتھا والذب عنھا وتوفیر كل أسباب العیش من مسكن و
 .ومطعم وملبس

  تقاطع مصطلح القوامة مع المصطلحات المتقاربة: المطلب الثاني

یظھر من خالل تعریف القوامة أن ھذا المصطلح یتداخل مع 
مصطلحات أخرى متقاربة، لھذا وجب علینا تحدیده وإبراز نقاط االختالف 

  .بینھم لیتضح لنا مدلول القوامة وتتحدد المفاھیم

  الوالیة: الفرع األول

عرف العلماء الوالیة بتعریفات لم تسلم من االنتقادات واالعتراضات 
ال یسعنا عرضھا جمیعا، إال أننا نختار منھا تعریفا واحدا سلم إلى حد ما من 

من رعایة المولى الوالیة سلطة یثبتھا الشرع إلنسان معین، تمكن " :ذلك ھو
، فالوالیة سلطة 21"علیھ من نفس ومال، وحفظھ وتنمیتھ بالطرق المشروعة

  .شرعیة أقرھا الشرع لفرد معین من أجل إدارة شأن من شؤونھ

فمن خالل ھذا التعریف وبالمقارنة مع تعریف القوامة یظھر لنا أن 
فالقوامة والعالقة بینھما عالقة عموم وخصوص، الوالیة أعّم من القوامة، 

  .أخص من الوالیة فكل قوامة ھي والیة ولیس كل والیة قوامة

  الوصیة والوكالة: الفرع الثاني

فاإلیصاء بمعنى الوصیة، وعند بعض الفقھاء ھو إقامة  :الوصیة -أ 
اإلنسان غیره مقامھ بعد وفاتھ في تصرف من التصرفات، أو في تدبیر شئون 

  .المقام یسمى الوصي أوالده الصغار ورعایتھم، وذلك الشخص

أما إقامة غیره مقامھ في القیام بأمر في حال حیاتھ فال یقال لھ في 
  . 22االصطالح إیصاء، وإنما یقال لھ وكالة

إقامة الشخص غیره مقام نفسھ في تصرف مملوك قابل  :الوكالة -ب
للنیابة لیفعلھ في حال حیاتھ، فھي تشبھ القوامة من حیث إن كال منھما فیھ 

للغیر في القیام ببعض األمور نیابة عمن فوضھ إال أن القوامة تختلف  تفویض
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عن الوكالة في أن التفویض في القوامة یكون من قبل القاضي غالبا، أما 
  .23الوكالة فال یشترط أن یكون التفویض فیھا من قبل القاضي

إذا كل من ھذه المصطلحات تشترك مع القوامة في القیام على الغیر 
والصیانة وإن كانت تختلف بعد ذلك في الوظیفة الشرعیة لكل بالرعایة 

  .مصطلح ومجالھا، فال ترادف بینھا البتة

  األسر والرق: الفرع الثالث

ومن المفاھیم الخاطئة التي تفھم من القوامة أن المرأة كاألسیرة عند 
زوجھا ال تملك من أمرھا شیئا، والغریب أننا نجد الشاطبي قد شبھ قوامة 

والزوجة كذلك صیرھا الشارع : (على زوجتھ كحال األسیر حیث قال الزوج
كاألسیر تحت یده، فھو قد ملك منافعھا الباطنة من جھة االستمتاع، ) للزوج(

، فھذا 24"والظاھرة من جھة القیام على ولده وبیتھ، فكان مكلفا بالقیام علیھا
ِمْن : (قال قیاس مع الفارق، وقد أورد القرافي ردا على ھذا الكالم حیث

ْصَالحِ  ْوِن َوالتَّأِْدیِب ِإلِ ُجِل َعلَى اْلَمْرأَِة بِاْلِحْفِظ َوالصَّ ْوِجیَِّة قِیَاُم الرَّ ُمْقتََضى الزَّ
اُموَن َعلَى النَِّساءِ : اْألَْخَالِق ِلقَْولِِھ تََعالَى َجاُل قَوَّ َواِالْستِْرقَاُق یَْقَتِضي قَْھَر  الرِّ

قِیِق لِْألَْعَماِل َوإِْصَالحِ اْألَْخَالِق فِي َجِمیعِ َذلَِك السَّاَداِت َواْلِقیَ  اَم َعلَى الرَّ
ْنَساِن َزْوَجتَھُ َوَعْبُد اْلَمْرأَِة َزْوَجھَا  َواِالْسِتیَالَء بِاِالْستِھَانَِة فَیَتََعذَُّر أَْن تَُكوَن أََمةُ اْإلِ

  .25)ِلتَنَاقُِض آثَاِر اْلُحقُوقِ 

  مة من عصر التنزیل إلى العصر الحدیثالقوا: المبحث الثاني

  –فھما وممارسة -واقع القوامة في عھد التشریع : المطلب األول

  واقع القوامة في النصوص القرآنیة: الفرع األول

حدد اإلسالم عالقة الرجل بالمرأة وضبط معالمھا في النص القرآني، 
تخبطوا فیھا  فلم یتركھا ألھواء البشر تتالعب بھا وتتخبط خبط عشواء، كما

من قبل في عصر الجاھلیة وفي عصر المدنیة المعاصرة، بل ضبطھا وبینھا 
عالقة مساواة لكنھا مساواة الشقین "في محكم تنزیلھ، فعالقة الرجل بالمرأة 

المتكاملین ال مساواة الندین المتماثلین، وذلك حتى تدوم سعادة الجنسین 
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فالعالقة بینھما عالقة تكاملیة  ،26"بالتكامل وال یحدث التنافر بسبب التماثل
  .وظیفیة

فمن منطلقات ھذه المساواة أن ساوى بین الجنسین في القیمة االنسانیة 
یَاأَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ووحدة الجنس البشري 

َوھَُو الَِّذي ، ]1: النساء[ اًال َكثِیًرا َونَِساءً َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرجَ 
وكذا المساواة في الكرامة اإلنسانیة، ، ]98: األنعام[ أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ 

مبعوثا  أن رسول هللا "وتوجیھ الخطاب اإللھي لكلیھما حیث قال ابن حزم 
 عالى وخطاب نبیھ إلى الرجال والنساء بعثا مستویا وكان خطاب هللا ت

للرجال والنساء خطابا واحدا لم یجز أن یخص بشيء من ذلك الرجال دون 
النساء إال بنص جلي أو إجماع ألن ذلك تخصیص الظاھر وھذا غیر 

من الحقائق القرآنیة "، وكمال أھلیتھما دونما انتقاص لألھلیة المرأة 27"جائز
متكامال غیر مقید بأي قید عدا الكبرى أن القرآن قرر للمرأة أھلیة تامة وحقا 

في جمیع التصرفات المدنیة واالقتصادیة والشخصیة،  ماحرم هللا ورسولھ 
بحیث جعل لھا الحق واألھلیة لحیازة المال مھما عظم مقداره، واإلرث، 

والتصرف فیما تحوز وتملك، وشرط موافقتھا على الزواج ... والھبة والوصیة
من ال ترید دون رضاھا، وشرط عودتھا إلى وعدم الحق لولیھا بتزوجیھا ب

) الخلع(زوجھا الذي طلقھا إال بموافقتھا ورضاھا وقناعتھا، وفداء نفسھا منھ 
وغیر ذلك مما لم ) العضل(وعدم منعھا من العودة إلى زوجھا الذي طلقھا 

  .28"تصل إلیھ المرأة في أي حضارة من الحضارات وال دین من األدیان

اة تكلیفھما بنفس التكالیف والفروض سواء ومن صور ھذا المساو
كانت فروض عینیة كمختلف العبادات أو كفائیة كاألمر بالمعروف والنھي 

 :عن المنكر دون إقصاء للمرأة أو تھمیش دورھا في ذلك، لقولھ تعالى
ِف َویَْنھَْوَن َعِن َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُرو

َ َوَرُسولَھُ أُولَئَِك َسیَْرَحُمھُُم  َكاةَ َویُِطیُعوَن هللاَّ َالةَ َویُْؤتُوَن الزَّ اْلُمْنَكِر َویُقِیُموَن الصَّ
َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ إِنَّ هللاَّ   ].71: التوبة[ هللاَّ
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في القیمة "ومن دعائم المساواة بین الرجال والنساء أن ساوى بینھما 
إلنسانیة والمساواة في الحقوق االجتماعیة، والمساواة في المسؤولیة ا

والجزاء، وھي المساواة التي تتأسس في جوانبھا المختلفة على وحدة األصل 
  . 29"ووحدة المآل والحساب یوم القیامة

فیما تماثال "فالمساواة بین الرجل والمرأة في الرؤیة اإلسالمیة قائمة 
الطبیعة وتكوین كل منھما فالمساواة فیھ ظلم  فیھ أما ما اختلفت فیھ

اُموَن َعلَى النَِّساِء ، فاختص الرجل بقوامتھ على المرأة 30"وجھالة َجاُل قَوَّ الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ ] 34: النساء[ بَِما فَضَّ

ھذه القوامة ف. رار في مؤسسة األسرةعلى تحقیق مقصد السكن واالستق حرصا
التي ترجع أساسا إلى اختالف التكوین الجسماني وطبیعة الخلقة الفطریة لكل 
منھما، حیث جعل هللا الرجل أكثر تحمال للمشاق والمصاعب، ومن ثم كلفھ 
الشرع بتوفیر حاجات المرأة المادیة والمعنویة ورعایتھا والنفقة علیھا والذب 

  .حاالتھا وشؤونھا عنھا في مختلف

والقوامة كأي مصطلح شرعي یفھم من سیاق اآلیة وبنیة النص 
ووظیفتھ وبیئتھ وأبعاده، من أجل استنباط مقصود الشارع من وضعھ، ثم 
بجمع النصوص التي أسست لمؤسسة األسرة لیتضح المعنى أكثر، وحتى ال 

فنتمكن بحول  یلتبس علینا المقصد الجزئي مع المقاصد الكلیة لنظام األسرة،
هللا من الوصول إلى تصور سلیم بعیدا عن الغلو لمفھوم القوامة، وتتكون لدینا 
رؤیة شاملة لھذا المفھوم بمقاصده وغایتھ وضوابطھ ومستلزماتھ سنتطرق 

  . إلیھا بمزیدا من التفصیل في المبحث الالحق

ممارسة الرسول  - واقع القوامة في شخص الرسول : الفرع الثاني
  -  وامةللق

وقد جاءت سنة النبي علیھ الصالة والسالم لترسیخ مفھوم القوامة 
ممارسة وسلوكا وفق المنھج القرآني الذي ضبط معالمھا، فكانت القوامة 

الرجل قبل أن یكون رسوال  بتصورھا السلیم مجسدة في نموذج الرسول 
  . وقدوة للعالمین
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ا على أھلھ بكل ما في بیتھ زوجا وأبا وجدا، فكان قوام فلقد كان 
یقتضیھ ھذا المفھوم من رعایة وإصالح وذب، خاصة أن بیتھ ضم عددا من 
النساء اختلفت طبائعھن وأصولھن وتفاوتت أعمارھن، فروت لنا كتب السنة 
نصوص عدیدة ترسم لنا سلوكھ دون تسلط وال تجبر، فكان یرعى أھلھ 

ئھ، بل كان ویقضي حوائجھم ویقضي حاجتھ بیده، ویحسن معاملة نسا
رفقا : (یستشیرھنَّ في األمور، كما كان یوصي بالرفق بالنساء قائال

قاعدة نبویة نفیسة  ،32)خیاركم خیاركم لنسائھم: (، وكان قولھ 31)بالقواریر
تؤسس لمیزان شرعي یوزن بھ الرجال، فاألخیار منھم ھم أولئك الذین 

ن كان دیدنھم یحسنون لزوجاتھم فیكرمونھن ویصونھن، واألنذال منھم م
  .إھانتھن وإذاللھن

أفضل قدوة في حسن التعامل مع أھلھ والقوامة  لقد كان نبینا 
علیھن، فترك فیھن أثرا بالغا جعل إحدى زوجاتھ وھي السیدة عائشة رضي 

  .33)كان خلقھ القرآن: (بقولھا هللا عنھا تجیب عمن سألھا عن خلقھ 

  القوامة وعمل الصحابة: الفرع الثالث

الصحابة كذلك القوامة فھما صحیحا من القرآن واقتداًء بالرسول فھم 
 فتمثل ذلك في سلوكھم وتصرفاتھم مع زوجاتھم.  

كما لم یخلو عصر الرسالة من نماذج للمرأة التي حررھا اإلسالم من 
عادات وتقالید الجاھلیة وأعطاھا مكانة مرموقة في المجتمع بعد أن كانت 

ونذكر على سبیل المثال ال . باد من قبلمضطھدة وعانت صنوف االستع
التي كانت أول من  -رضي هللا عنھا –السیدة خدیجة بنت خویلد : الحصر

احتضن الدعوة فساندت الرسول ودعمتھ، والسیدة أسماء بنت أبي بكر 
التي ساھمت في تغییر مجرى الدعوة اإلسالمیة  - رضي هللا عنھا –الصدیق 

–والسیدة أم عمارة . أنھا كانت حامال وكان لھا دور خطیر في ذلك رغم
مثلت الجمعیة التأسیسیة إلقامة الدولة اإلسالمیة األولى (التي  -رضي هللا عنھا

 ،34)فشاركت في إبرام التعاقد الدستوري والعقد االجتماعي بإقامة الدولة
وبجانبھا نساء أخریات كنسیبة بنت كعب وأم منیع وأسماء بنت عمرو بن 
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عندما شاركت  - رضي هللا عنھا–، والسیدة حفصة -عنھن رضي هللا – عدي
برأیھا في أمر الخالفة، وكذا مشورة أم سلمة یوم الحدیبیة التي قضت على 

إضافة إلى إسھامات النساء في إعانة المحاربین . فتنة كادت أن تقع ذلك الوقت
  .ونماذج أخرى ال یسعنا البحث لذكرھا

النبي علیھ الصالة والسالم وھكذا كانت النصوص القرآنیة وسنة 
 .تشرح وتفصل ما جاء بھ النص القرآني حول مفھوم القوامة وتوضح معالمھ

لیس من شأنھا إلغاء شخصیة المرأة في البیت وال في المجتمع "فھي قوامة 
وإنَّما ھي وظیفة داخل كیان األسرة .. اإلنساني، وال إلغاء وضعھا المدني

وصیانتھا وحمایتھا، ووجود القیم في مؤسسة إلدارة ھذه المؤسسة الخطیرة، 
ما ال یلغي وجود وال شخصیة وال حقوق الشركاء فیھا، والعاملین في 

  .35"وظائفھا

لقد كان واقع القوامة في عھد التشریع یمارس بدون افتراءات، وكان 
المجتمع اإلسالمي نابضا بنشاط المرأة وفاعلیتھا فلم یتعارض ذلك مع مفھوم 

م تروي لنا كتب التاریخ عن نساء تحاملن على ھذا المفھوم وطالبن ول. القوامة
  .ن رقبة رجالھنبالتحرر م

  - الشبھات والحقائق -واقع القوامة في العصر الحدیث : المطلب الثاني

دأب المغرضون من خصوم اإلسالم على إثارة الشبھات حول الكثیر 
من القضایا التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة، وسار على نھجھم عدد من 
ضحایا التقلید األعمى للفكر الغربي من أدعیاء العلمانیة في العالم اإلسالمي، 

ت، وشاركھم في ولقد نالت القضایا المتعلقة بالمرأة حظا وافرا من ھذه الشبھا
إثارتھا بعض المسلمین الغالة الذین ألصقوا باإلسالم عادات وتقالید جامدة 

  .جعلوھا من الدین والدین منھا بُراء

ولعل من أھم الشبھات الواردة في ھذا الصدد ما أثیر حول مسألة 
القوامة التي قرنھا ھؤالء بالقھر واالستبداد والتسلط، متجاھلین عدید 

فلطالما أشاع . یة والمواقف النبویة التي تثبت عكس ذلكالنصوص الشرع
ھؤالء أن المرأة في اإلسالم ال یمكنھا أن تقدم أو تؤخر في جمیع األمور وفي 
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كل األحوال إال بإذن ولیھا أو زوجھا، وھم بذلك یریدون رسم صورة سوداء 
سلمین كما یعتقد بعض الغالة من الم. عن مكانة المرأة في الشریعة اإلسالمیة

أن القوامة ھي تقدیم الرجل وتفضیلھ على المرأة في كل الشؤون، فتسمع 
اُموَن َعلَى النَِّساءِ : وتقرأ لبعض الجاھلین یستدلون بقولھ تعالى َجاُل قَوَّ  الرِّ

دون تكملة لآلیة وفقھ لمعناھا وذلك كلما طرأ لھم طارئ أو ] 34: النساء[
ھو أولویة الرجل على المرأة عرض علیھم عارض، معتقدین أن معناھا 

  .وجدارتھ وأفضلیتھ علیھا في كل حال

إن المتمعن للسیاق القرآني یالحظ اقتران مفھوم قوامة الرجال على   
النساء بالمساواة بینھما، فال تناقض بین القوامة والمساواة بل ھما متكامالن، 

َجاِل َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَ : ویسند ھذا المعنى قولھ تعالى ْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ
، ھذه الدرجة ھي التي ألقت على عاتق الرجل ]228: البقرة[ َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ 

مسؤولیة القوامة، فجعلھا الشارع الحكیم تكلیفا لھ یقوم بموجبھ بواجب رعایة 
 المرأة واإلنفاق علیھا وحمایتھا، ال لجنسھ ولكن لما میزه هللا بھ من صفات

  .فطریة ومقومات خلقیة تجعلھ قادرا على تحمل أعباء ھذا التكلیف

َجاُل : ونقرأ في آیة القوامة نفسھا سندا لھذا الكالم في قولھ تعالى   الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ  قَوَّ

، فجعل هللا القوامة مرتبطة بمسؤولیة الرجل نحو زوجھ وأھلھ ]34: النساء[
في ظل المساواة والتكامل، وھو األمر الذي فقھھ عبد هللا ابن عباس رضي هللا 

إني أحب أن أتزین للمرأة كما أحب أن تتزین لي المرأة، ألن : (عنھما فقال 
تنطف حقي وما أحب أن أس ولھن مثل الذي علیھن بالمعروفهللا یقول 

  .(36وللرجال علیھن درجةعلیھا ألن هللا یقول 

  مقومات القوامة ومقاصدھا: المبحث الثالث

  مقومات القوامة ولوازمھا: المطلب األول

لقد خول هللا عز وجل للرجل مسؤولیة القوامة وجعلھا لھ حقا وواجبا 
 منوطا بھ، لكن الشارع الحكیم حرص على منع أي تعسف وظلم في ممارستھ

لمسؤولیتھ ھذه، حیث وضع لھا ضوابط وحدد لھا لوازم تحفظ للمرأة مكانتھا 
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وتحمیھا من االستبداد واإلذالل، كما قُیدت القوامة بقیود شرعیة واضحة 
لیكون كل طرف على بینة مما ھو لھ وما ھو علیھ من حقوق وواجبات في 

ومن أھم . لكمالإطار المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة التي تتسم بالعدل وا
  :ھذه الضوابط یمكننا ذكر ما یلي

  النفقة والمعاشرة بالمعروف: الفرع األول

جعل هللا عز وجل إنفاق الزوج على زوجتھ من مستلزمات  :النفقة -أ
، إذ أن من معاني القوامة ]34:النساء[ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ : قوامتِھ علیھا

جل لھ من 37"، وقیام االكتساب واإلنتاج الماليقیام الحفظ والدفاع" ، فالرَّ
الصفات والخصائص الجبلیة واالستعدادات الفطریة ما یؤھلھ ویجعلھ أقدر 

ألن تدبیر المعاش للمؤسسة ومن فیھا "على القوامة وأولى بھا من المرأة، 
داخل في ھذه القوامة واإلشراف على تصریف المال فیھا أقرب إلى طبیعة 

، وال یتعارض ھذا مع عمل المرأة اآلن في ظل مساھمتھا 38..."فیھا وظیفتھ
في كثیر من األحیان بالنفقة، وال یؤھلھا ذلك النتزاع مسؤولیة القوامة من 

أن النفقة معصوبة بجبین الرجل وحده، وأن إنفاق المرأة في "الرجل، ذلك 
ھا لتربیة البیت مسلك مؤقت وتطّوع غیر ملزم، وعلیھا أن تجعل أثمن أوقات

 .39"أوالدھا واإلشراف العلمي واألدبي علیھم

إذا كانت القوامة ال تعني القھر والتسلط  :المعاشرة بالمعروف -ب
وظلم المرأة فإنھا بالضرورة تستلزم حسن معاملتھا وحسن معاشرتھا مصداقا 

أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا  َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى :لقولھ تعالى
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ، وھو حق رباني كتبھ هللا عز وجل ]19:النساء[ َویَْجَعَل هللاَّ

  .للمرأة یشمل العالقة الزوجیة في عمومھا وتفاصیلھا

فالزوج الذي انبرى لتحمل مسؤولیة أسرتھ مطالب باإلحسان في 
ھَا ِمَن اْلَمْھِر َوالنَّفَقَِة، َوأَالَّ یَْعبََس فِي َوْجِھھَا َوَذلَِك تَْوفِیَةُ َحقِّ " تعاملھ مع زوجتھ

بَِغْیِر َذْنٍب، َوأَْن یَُكوَن ُمْنطَِلقًا فِي اْلقَْوِل َال فَظًّا َوَال َغلِیظًا َوَال ُمْظِھًرا َمْیًال إِلَى 
  .40"َغْیِرھَا
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 لقد جعل اإلسالم من المودة والرحمة أساسا للعالقات الزوجیة، وھو
ما یقتضي من طرفي ھذه العالقة الحرص على الحفاظ علیھا واالبتعاد عن 
كل ما یعكر صفوھا من سلوك مناف لحسن المعاشرة، والتحلي بأخالق النبي 

، فلقد كان لطیفا 41)استوصوا بالنساء خیرا(صلى هللا علیھ وسلم وھو القائل 
راسما لنا  مع أھلھ رحیما بھن، یالعبھن ویسابق عائشة رضي هللا عنھا،

 .أحسن قدوة في إرساء دعائم المعاشرة بالمعروف

  الشورى والعدل: الفرع الثاني

وكأي مؤسسة أخرى، فإن إدارة شؤون : الشورى عماد القوامة -أ
األسرة ال تصح وال تنجح في ظل تسلط رئیسھا أو مدیرھا وتھمیش بقیة 

رھا مبدأ إسالمیا األفراد، بل ال بد من إعمال آلیة الشورى وتطبیقھا باعتبا
  .وتماسكھا) األسرة(أصیال وعامال من عوامل استقرار المؤسسة 

وال یكتمل فھم أبعاد مفھوم القوامة في الرؤیة اإلسالمیة إال في ضوء "
إدراك أھمیة الشورى كقیمة أساسیة في العالقات داخل األسرة المسلمة، 

رى، ویشبھ عقد فاألسرة نموذج مصغر لألمة تحكمھا الشریعة وتدار بالشو
الزواج فیھا عقد البیعة، ویتم اللجوء فیھا عند النزاع إلى نفس آلیات حل 

  .42"النزاع على مستوى األمة وھى الصلح والتحكیم

لقد أوصى هللا عز وجل هللا الوالدین في حال انفصالھما بالتشاور في 
 مسألة فطام الطفل قبل بلوغ الحولین، وذلك ال لشيء إال لتحقیق مصلحة

الطفل، وھي مسألة جزئیة تبدو بسیطة، فما بالك في المسائل األكثر أھمیة 
فَإِْن أََراَدا فَِصاًال : وفي حال استمرار عالقتھما الزوجیة، حیث قال هللا تعالى

ُكْم َعْن تََراٍض ِمْنھَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضُعوا أَْوَالدَ 
، وما ھذه اآلیة ]233: البقرة[ فََال ُجنَاَح َعلَْیُكْم إَِذا َسلَّْمتُْم َما آتَْیتُْم بِاْلَمْعُروفِ 

إال إرشاد عملي في كیفیة اتخاذ القرار داخل األسرة، فالشورى منھج التعامل 
داخل األسرة، وال مجال الستبداد أحد الطرفین برأیھ ألن األمر یعنیھما 

وتكون القوامة ھي الكلمة الفاصلة التي یحتاجھا البیت عند "ا، االثنین مع
فرئاسة األسرة رئاسة شوریة ال . نشوب خالف ال ینھیھ إال كلمة فصل
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وتشبھ إلى حد كبیر سلطة اإلمامة أو الخالفة على مستوى الدولة،  .استبدادیة
  .43"ویتحمل كل عضو في األسرة مسئولیتھ

ي أصیل وضروري في إدارة شؤون والشورى باعتبارھا مبدأ إسالم
األسرة، نجدھا تالزم ھذه المؤسسة منذ نشأتھا إلى نھایتھا في حالة الطالق إن 

فالزواج الذي ھو میثاق تأسیس األسرة ونشأتھا إنما یقوم على . استلزم األمر
التفاھم والقبول من غیر إلزام ألي طرف، كما أن الخالفات داخل األسرة ال 

التشاور بین أفرادھا واستعمال آلیات الصلح أو اللجوء في یمكن حلھا إال ب
حالة االنسداد إلى التحكیم، فإذا استحال بعد ذلك استمرار العالقة الزوجیة 
كانت نھایتھا االنفصال وفق األحكام الشرعیة التي تلزم الطرفین بالعفو 

  .44والفضل وعدم اإلضرار بالطرف اآلخر

أمثلة ناصعة  نجد في سیرة النبي وألن الشورى منھج رباني فإننا 
في العمل بھا وتجسیدھا مع أصحابھ وزوجاتھ رضوان هللا تعالى علیھم 

فلقد استشار النبي أم سلمة یوم الحدیبیة عندما امتنع الصحابة عن . جمیعا
یا نبي هللا أخرج : (التحلل من اإلحرام بعدما أمرھم بذلك، فأشارت علیھ بقولھا

فأخذ برأیھا ) مة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فیحلقكثم ال تكلم أحدا كل
  .وخرج وفعل ذلك فقام الصحابة وتحللوا اقتداء بھ 

ھذا النموذج الحي لتعامل النبي القوام على أھلھ مع أحدى زوجاتھ في 
: شأن من شؤون المسلمین العامة، فكیف الحال في شؤون بیتھ وھو القائل 

، فھي بذلك تتحمل )وھي مسؤولة عن رعیتھاوالمرأة في بیت زوجھا راعیة (
جزء ھاما من المسؤولیة في إدارة شؤون أسرتھا، وقد تكون في أحیانا كثیرة 
ھي صاحبة القرار إذا تعذر على الرجل رعایة أھلھ أو حدث منھ تقصیر في 

  .ذلك

لقد سبقت اإلشارة إلى أن القوامة لھا مقاصدھا الشرعیة التي تصبو 
المسلمة باعتبارھا أھم مؤسسة في المجتمع، وكأي مؤسسة  إلى حمایة األسرة

أخرى فإن األسرة تحتاج إلى مسؤول یدیر شؤونھا ویرعاھا في ظل الشورى 
والعدل ومن غیر تسلط أو جور، وبعیدا عن كل السلوكات التي تمس 
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إذا كان البیت مؤسسة تربویة أو شركة اقتصادیة فال بد لھ . (باستقرار األسرة
والریاسة ال تلغي البتة الشورى والتفاھم وتبادل الرأي والبحث  من رئیس،

إن ھذا قانون مطرد في شؤون الحیاة كلھا، فلماذا . المخلص عن المصلحة
  .45)یستثنى منھ البیت؟

  - قوامة قوامھا العدل والقسط - قوامة بعدل : الفرع الثالث

َ یَأُْمُر  :أمرنا هللا عز وجل بالعدل في جمیع أقوالنا وأفعالنا فقال إِنَّ هللاَّ
ْحَساِن َوإِیَتاِء ِذي اْلقُْربَى ، وحث على العمل بھ حتى ]90: النحل[ بِاْلَعْدِل َواْإلِ

َوَال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ھَُو : مع من بغى علینا وظلمنا
ان العدل مطلب شرعي ومقصد أخالقي في ، فإذا ك]8: المائدة[ أَْقَرُب لِلتَّْقَوى

المعامالت العامة بین الناس، فإنھ بالضرورة آكد وأوجب في نطاق مؤسسة 
األسرة وبین أفرادھا، وكمثال على ذلك نجد أن هللا عز وجل جعلھ شرط من 

انُُكْم َذلَِك أَْدنَى فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیمَ : شروط التعدد فقال
  ]3: النساء[ أَالَّ تَُعولُوا

والقوامة باعتبارھا تكلیف شرعي فإنھ ال بد للمكلف بھا أن یراعي 
فیھا الحدود الشرعیة وھو یقوم بواجبھ وذلك بأن یكون عادال في معاملة 
زوجتھ مراعیا لحقوقھا، وأن یحذر من أن یقع في ظلمھا أو االعتداء على 

  .حقوقھا

الشارع الحكیم كما أسلفنا جعل من القوامة مسؤولیة تقع على عاتق ف
الرجل إلدارة مؤسسة شؤون األسرة، وھذه المسؤولیة إنما ھي قائمة على 
العدل والقسط ال على الظلم والجور، وإال لُعد ذلك تعدي على حدود هللا وألدى 

  .إلى فقدان األسرة لتوازنھا وتضرر تماسكھا

  قاصد تشریع القوامةم: المطلب الثاني

ما من حكم شرعھ هللا سبحانھ وتعالى للناس إال وتضمن مقاصد 
. واآلخرة بما یحقّق لھم السعادة في الّدنیا شرعیة قد تكون جلیة أو خفیة عنا،

في سبیل تنظیم "فالنص الذي حكم هللا فیھ بقوامة الرجل على المرأة جاء 
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میة فیھا لمنع االحتكاك فیھا المؤسسة الزوجیة وتوضیح االختصاصات التنظی
بین أفرادھا، بردھم جمیعاً إلى حكم هللا ال حكم الھوى واالنفعاالت 

یحدد كذلك ... یحدد أن القوامة في ھذه المؤسسة للرجل -والشخصیات
اختصاصات ھذه القوامة في صیانة المؤسسة من التفسخ وحمایتھا من 

في حدود  - ین تعرضح - النزوات العارضة وطریقة عالج ھذه النزوات 
التي تتخذ عند ما تفشل  -الخارجیة - مرسومة، وأخیراً یبین اإلجراءات 

اإلجراءات الداخلیة، ویلوح شبح الخطر على المؤسسة، التي ال تضم شطري 
النفس الواحدة فحسب، ولكن تضم الفراخ الخضر، الناشئة في المحضن 

  .46المعرضة للبوار والدمار

األحكام المشروعة جعلت لھا جملة من والقوامة باعتبارھا من 
المقاصد التي تحقق مصالح تعود على المرأة والرجل واألسرة كلھا، یمكن 

  :إجمالھا في مقصدین ھما

 - حفظ حدود هللا -مقصد حفظ الدین : الفرع األول

إن حفظ الدین ھو أول المقاصد وأول ما تتطلبھ المسؤولیة الملقاة على 
وتقع . بحكم أن كلیھما مكلفین بإقامة الدین � وعبادتھعاتق الرجل والمرأة معا 

على الرجل بالدرجة األولى بمقتضى القوامة التي على عاتقھ إقامة شرع هللا 
في البیت ومراعاة حقوق أھلھ والتعاون مع كل أفراد األسرة من أجل تحقیق 

فَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنْ  :ھذا المقصد، لقولھ تعالى
  ].6: التحریم[ النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 

لقد حرصت النصوص الشرعیة السیما تلك التي تنظم شؤون األسرة 
على الحث على إقامة حدود هللا، من أجل الحفاظ على ھذه األسرة من التمزق 

وعبر عن ذلك والتصادم بین أفرادھا وتعدي بعضھم على حقوق البعض، 
حدود هللا التي حدھا للزوجین من حسن المعاشرة : "صاحب المنار بقولھ

والمماثلة في الحقوق مع والیة الرجل، والتعاون على القیام بأمر المنزل 
وھُنَّ لِتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ : وتربیة األوالد وعدم المضارة لقولھ  َوَال تَُضارُّ
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هللا تعالى ما وضع ھذه الحدود للزوجین إال ألن ... وغیر ذلك] 6: الطالق[
  .47"لیصلح حالھما ویستقیم عملھما

ومن ثم كان المعیار األساسي في الحفاظ على األسرة ھو االلتزام بھذه 
الحدود في كل األحوال، إذ ال شك أن تھاون رب األسرة في االلتزام بدینھ 

یة األفراد، والعكس وتفریطھ في األحكام الشرعیة سیكون لھ أثر سلبي على بق
صحیح كذلك، فكما أن هللا عز وجل قد یزع بالسلطان ما ال یزع بالقرآن كما 
ورد في األثر عن سیدنا عثمان رضي هللا عنھ، فإنھ كذلك یزع بالرجل 
باعتباره قواما على أھلھ، فھو في نطاق مسؤولیتھ قادر على منع أھل بیتھ من 

أوامر هللا عز وجل، ال سیما إذا كانوا اقتراف المحارم وحملھم على القیام ب
ضعیفي اإلیمان ال تؤثر فیھم آیات القرآن، وھنا تظھر سلطة الرجل بمفھومھا 

  .اإلیجابي التي تسھم في حفظ دین هللا في أسرتھ

  مقصد السكن واستقرار البیت: الفرع الثاني

سبق وأشرنا في المبحث السابق أن هللا عز وجل خلق االنسان زوجین 
ذكر وأنثى وساوى بینھما في القیمة االنسانیة ووحدة الجنس البشري، من 

َوِمْن {: وشرع الزواج اللتقاء شطري النفس الواحدة من أجل تأسیس أسرة
آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 

  ].21:الروم[} فِي َذلَِك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ إِنَّ 

وال یقتصر الزواج على تحقیق مقصد التناسل والتكاثر فقط، بل لھ 
مقاصد عدیدة من بینھا مقصد السكن لیكون التقاء الزوجین في عش الزوجیة 

ثم "سكینة للنفس وراحة وطمأنینة للروح والجسد وسترا وإحصانا لكلیھما 
للنسل وامتداد الحیاة، مع ترقیھا المستمر، في رعایة المحضن الساكن مزرعة 

  .48"الھادئ المطمئن المستور المصون

صد وحدة الجنس البشري من أجل إنشاء مؤسسة األسرة غایتھ أن فمق
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم یحقق الراحة والسكن القائم على قیم المودة والرحمة 

ْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت ِمْن أَْنفُِسكُ 
  ].22، 21: الروم[ ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 
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وتحقیقا لمقصد السكن، أُوكل أمر ھذه المؤسسة االنسانیة للرجل بنص 
ا شأن باقي المؤسسات اآلیة لیضمن استمرارھا واستقرارھا وتماسكھا، شأنھ
فالحیاة الزوجیة حیاة "المادیة التي ال یرأسھا إال أكفأ المرشحین وأصلحھم 

اجتماعیة وال بد لكل اجتماع من رئیس، ألن المجتمعین ال بد أن تختلف 
آراؤھم ورغباتھم في بعض األمور، وال تقوم مصلحتھم إال إذا كان لھم رئیس 

عمل كل على ضد اآلخر فتنفصم عروة یرجع إلى رأیھ في الخالف، لئال ی
أن تتبع ھذه القاعدة في مؤسسة األسرة، "، ومن األولى 49"الوحدة الجامعة

  .50"- العنصر اإلنساني - التي تنشئ أثمن عناصر الكون 

فمقصد السكن مقصد شرعي أساسا ولھ ارتباط وثیق بالقوامة، ولھ 
ة للفرد المسلم، لیقوم قیمتھ المعنویة ودوره الفعال في بناء الشخصیة المتزن

بوظیفتھ االجتماعیة ومن ثم إمداد المجتمع بعوامل االرتقاء والنمو، بعیدا عن 
االضطرابات واألھواء التي تعیشھا مجتمعاتنا اآلن جراء غیاب ھذا العنصر 

  .في األسرة الواحدة

  :الخاتمة

  :في ختام ھذا البحث نعرض أھم النتائج التي توصلنا إلیھا

لھا معاني عدیدة كلھا تدور حول الرعایة والحفظ والصیانة القوامة  - 1
  .والحمایة والذب عن المرأة

  .شرع الشارع الحكیم القوامة الزوجیة وجعلھا للرجل بنص القرآن الكریم - 2

ویكفل حریتھا في إطار ضوابط فظ حقوقھا ویح اإلسالم لیكرم المرأةجاء  - 3
  .تصون مكانتھا وتحمیھا من كل جمود أو انحالل

القوامة مسؤولیة ملقاة على عاتق الرجل وجعلھا الشارع الحكیم حقا للمرأة  - 4
  .على الرجل

، وال سلب واستبداده تسلط الرجلال تعني القوامة بأي حال من األحوال  - 5
  .حقوق المرأة وإلغاء دورھا
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القوامة مسؤولیة تقع على عاتق الرجل إلدارة شؤون مؤسسة األسرة،  - 6
وضع لھا الشارع الحكیم ضوابط ومقومات تقوم علیھا، أھمھا النفقة 

  .العدل والشورىوالمعاشرة بالمعروف، و

یلة كمقصد حفظ الدین وذلك بإقامة حدود هللا في األسرة للقوامة مقاصد جل - 7
  .و مقصد السكن واالستقرار

ساوى هللا عز وجل بین الرجال والنساء في القیمة والكرامة اإلنسانیة وفي  - 8
الحقوق االجتماعیة، وفي المسؤولیة والجزاء، وھي المساواة التي تتأسس 

  .المآل والحساب یوم القیامةفي جوانبھا المختلفة على وحدة األصل ووحدة 

السنة النبویة مفھوم القوامة ممارسة وسلوكا وفق المنھج القرآني رسخت  - 9
  .الذي ضبط معالمھا وحدد مقوماتھا، ولم یتركھا ألھواء البشر

ُشوه مفھوم القوامة بسبب الجمود الفكري من جھة وموجة التحرر  - 10
عض ضحایا التقلید األعمى أعداء اإلسالم، وبالزائفة التي حمل لواءھا 

  . للفكر الغربي

القوامة ال تلغي شخصیة المرأة ومسؤولیاتھا في البیت والمجتمع، بل ھي  - 11
  .مسؤولة في نطاق اختصاصھا وتكوینھا الفطري
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