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بني يدي (شفرة اللغة الزوجية)
بلغت نس�ب الطالق يف جمتمعاتنا العربي�ة حدا خميفا ! ففي
بعضه�ا تص�ل إىل  . %40وه�ذا يدع�و إىل هنضة عام�ة للتفكري يف
برنامج اجتامعي حيد من هذه الظاهرة السيئة ،وال ريب أن التوعية
باحلي�اة الزوجي�ة ،واملعرف�ة بطبيعته�ا ت�أيت يف رأس األولوي�ات،
خصوصا مع تزايد نسبة الزواج املبكر .

إن إقدام الش�اب والش�ابة ،على الزواج من دون اس�تعداد
حقيقي له ،ودون نضج حيايت ،ينتج يف كثري من االحيان االصطدام
بحائط املشاكل وينتهي إىل تعكري احلياة الزوجية ،والطالق .ولقد
أحس�نت صنع�ا بعض ال�دول االسلامية عندما الزم�ت كل من
يتق�دم لل�زواج بأن حيضر دورة تدريبي�ة وتعريفية بش�ؤون احلياة
الزوجي�ة ،قب�ل أن يتم العق�د عليهام  ..وحبذا لو تكون هذه س�نة
جاري�ة يف باق�ي ال�دول  ..خصوصا مع اهندام النظ�ام االجتامعي
القدي�م ال�ذي كان يدرب ـ عمليا ـ كال من الش�اب والش�ابة عىل
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احلياة الزوجية ومتطلباهتا ..

وم�ن أهم ما ينبغي التعرض له ـ كام رأيناه من خالل متابعة
عرشات املش�اكل الزوجية ـ هو فهم الرجل نفسية املرأة وطبيعتها
و(لغته�ا) وفهم امل�رأة طبيعة الرج�ل (ولغته) ،إذ ب�دون ذلك ال
يمك�ن لإلنف�اق املادي ،ب�ل وال معرف�ة احلقوق ل�كل منهام ،وال
املس�اكنة واملعارشة ،أن تؤدي دورها املطلوب  ..فكثريا ما نس�مع
منها أن الزوج ال هيتم هبا ! ونسمع منه أهنا ال تفهمه ! ونسمع منهام
أهنام ال ينسجامن فاألفضل هلام أن ينرصف كل منهام عن اآلخر ..

ولقد كان يل سلسلة أحاديث ( 25حديثا) ـ بثت يف القنوات
الفضائية ـ عن احلياة الزوجية لقيت استحسانا وتشجيعا ،كان منها
( 7أحاديث) تشكل مقدمة السلسلة بعنوان  :شفرة اللغة الزوجية
 ..كيف يفتحها الزوجان ؟  ..وقد بادر األخ الفاضل أمحد احلسني،
باس�تامعها وكتابة خمترص هلا ـ ليس�هل مطالعته من أوس�ع رشحية ـ
ونرشت عىل حلقات يف وس�ائل التواصل (واتساب ـ وفيسبوك)
ف�كان صداها جيدا  ..فصورت وطبعت يف مناطق متعددة ،وهو
م�ا حفزين على كتابة كامل األحاديث ـ بمس�اعدة البنت الفاضلة
فاطم�ة بنت الش�يخ منصور ـ وترتيبها ـ ف�كان هذا الكتيب الذي
هو بني يديك أس�أل اهلل س�بحانه أن ينفع املقبلني عىل الزواج ،بل
واملتزوجني هبا ..إنه ويل قدير .

فوزي حممد تقي آل سيف
 1439 /6/25هـ

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش

7

شفرة اللغة املختلفة  :كيف يفتحها الزوجان؟
()1

ِ
ِِ
ِ
اجا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها
{وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ
وجع َل بينَكُم مود ًة ورحمْ َ ًة إِ َّن فيِ َٰذلِ َك لآَ ي ٍ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون}(((.
َ
َ َ َ َْ
َّ َ َّ َ َ
يف جمتمعن�ا وبعد التوقف ملوس�م ش�هر حمرم وصفر تنش�ط

مناس�بات ال�زواج ،وقس�م كبري م�ن املتزوجني يكون�ون يف عمر
مبك�ر ،وه�ذا أمر يف ذاته مستحس�ن ،غير أن إدارة عملية الزواج

تتطل�ب مق�دار ًا معقوالً م�ن وعي الزوجين بطريق�ة إدارة احلياة

الزوجية  .وال ينبغي أن يكتفى بالنضج البدين واجلسمي لكل من
الزوجني ،ليكون ذلك دافعا لإلقدام عىل الزواج ،بل وال القدرة

املالية ـ كام يتصور البعض أنه ما دام يعمل وحيصل عىل راتب فقد
((( سورة الروم .21 :
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آن اآلوان ألن يتزوج  ..وإنام ما ذكرناه من وعيهام للحياة الزوجية
ومتطلباهت�ا .وه�ذا ال يكفي فيه أيضا جمرد ق�راءة كل منهام فتاوى

حقوق رشيكه .

نع�م معرف�ة كل منهام حقوق اآلخ�ر والتزامه هب�ا ،نافع يف

حل قس�م املشاكل التي تنبع من عدم معرفة احلدود ،لكنه ال يمنع

الكثري من املش�اكل التي ال ترتبط باجلانب العلمي والنظري وإنام

باجلانب العميل ،إنام حيلها فهم كل منهام لطبيعة اآلخر ونفسيته و

(لغته) .

()2

تتمي�ز العالق�ة الزوجية بأهنا من العالق�ات الطويلة األمد،

بل لعلها أطول العالقات يف عمر االنس�ان ،فقد يبقى الش�خص
يف رعاي�ة أبيه وأم�ه ،لكن إىل حني ،فهو يف ما بعد العرشين س�نة
كحد أقىص يفكر بش�كل طبيعي يف االس�تقالل واالنفراد بحياته،

واخل�روج من حتت تلك العباءة ! وه�ذا بخالف العالقة الزوجية
التي من املفروض ضمن الظروف الطبيعية أن متتد إىل هناية العمر،
وأن يعم�ل الزوج�ان عىل هذا األس�اس  ..وهلذا ينبغي أن حيس�نا
الترصف يف هذه العالقة .وإدارهتا حتى يسعدا فيها.

وحتسين العالق�ة الزوجي�ة ال يرتب�ط بعمر معين ،فمن

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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اخلطأ أن يقول القائل مثال  :أنا يف س�ن األربعني أو اخلمسين!

فلا ينف�ع األم�ر ،لقد تأخ�ر الوقت عن�ه ! وأنه (بعدما ش�اب

أرس�لوه لل ُكتّ�اب) فلا أس�تطيع إصلاح العالق�ة الزوجية..

بالعكس ينبغ�ي التفكري يف االصالح الدائم هلذا العالقة ،ذلك
أن العالق�ة املضطرب�ة املس�تمرة بين الزوجني ألهنا ق�د متتد يف
تأثرياهت�ا إىل األبن�اء والبن�ات ،وال تقترص على الزوجني فقط،

فهنا تكمن اخلطورة؛ ألهنا تعطيهم إش�ارات خاطئة عن الزواج
وإدارته فكأننا نعيد تصنيع العالقة الزوجية املش�وهة وندرسها

ألبنائنا وبناتنا بشكل غري مبارش.

مش�وها
نموذجا
وأول تش�ويه حيص�ل هل�م أهنم يس�تلمون
ً
ً

متعث�را مضطر ًبا عن العالق�ة الزوجية ثم يكررون ويستنس�خون
ً

ه�ذه العالق�ة املضطرب�ة يف حياهت�م الزوجي�ة ،بالرغ�م م�ن تغري
الظ�روف والش�خصيات ،فقد نجد البعض مم�ن كان أبوه عصب ًيا

عني ًفا مع أمه أميل إىل هذا الس�لوك مع زوجته ألنه النموذج الذي
رآه منذ طفولته ـ والغالب تأثر األبناء بآبائهم ـ إال إذا هذب نفسه

أو تأثر بنموذج آخر.

وهل�ذا ف�إن احلدي�ث املوج�ود يف ه�ذا الكتي�ب ال خيت�ص

بالشباب والش�ابات الذين يقدمون عىل الزواج ،وهم يف بداياته،

10

شفرة اللغة الزوجية

وإنما قد يش�مل حتى الكبار ،فمن املمك�ن أن يكون رجل يعيش
مع امرأة ومها ال يفهامن (لغة) بعضهام ،ويعانيان املشاكل يف ذلك،

ولكنهما رتبا حياهتام عىل هذا األس�اس ،بينام ل�و فكرا من جديد،
الستطاعا أن يعيشا ما بقي من عمرها يف نمط حياة أفضل !

وبشكل عام فإن هناك صفات مشرتكة بني الرجال وأخرى

مشتركة بني النس�اء ،كام أن هناك صفات خاصة هب�ذا الزوج من

الرج�ال وتلك الزوجة من النس�اء .ويل�زم أن يفهم الرجل طبيعة

املرأة بشكل عام ،وأن تفهم املرأة طبيعة الرجل كذلك .

وأيض�ا أن يفه�م طبيعة زوجته بش�كل خ�اص ،وأن تفهم

طبيعته كذلك .

إن ع�دم الفه�م للصف�ات العامة ي�ؤدي يف ح�االت كثرية

إىل نك�د يف احلاالت الزوجي�ة وأوضح منه ع�دم الفهم للصفات

اخلاصة .

أوال  :الرجل مستقل واملرأة معتمدة
من الصفات املشرتكة التي تذكر يف عامل الرجل أنه يميل

بش�كل عام إىل االس�تقالل بنفس�ه وإظه�ار القدرة والش�عور

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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بالق�وة((( ،فه�و ال حيب�ذ املس�اعدة .ألنه يرتمجه�ا إىل ضعف !
وهذا خالف طبيعته وما حيبذه  .وعىل العكس متا ًما يف الطرف

اآلخ�ر ،حت�ب امل�رأة أن تُس�اعد وتعان حت�ى ل�و كان األمر ال

يتطلب ذلك.

طبيعة الرجل أنه يريد إنجاز أعامله باستقالل ،فإذا ساعدته

زوجته ـ وهو مل يطلب ذلك ـ ال يشعر بأنه يف مظهر القوة والقدرة.
بل قد يفرس هذا بأنه نوع من التحكم منها أو أنه عاجز وغري قادر،
ٍ
م�ؤذ للرجل  .وهذه الطبيعة «حب االس�تقالل عند الرجل
وهذا

وح�ب املس�اعدة عند امل�رأة» مع ع�دم إدراكها من أح�د الطرفني
ً
منشأ للمشاكل أحيانا :
تكون
مث�ال  :يركب الزوجان الس�يارة متوجهني إىل مقصد معني

ويف أثن�اء السير تلتف�ت الزوج�ة أن ال�زوج ال يسير يف االجت�اه
الصحيح فتقوم هي هنا بالتربع إلرشاده لالجتاه الصحيح ،وترص

علي�ه ب�أن طريقه طريق غري س�ليم ،وتظ�ن أهنا قدم�ت له بذلك
((( وربام يستفيد البعض من موقف قارون ـ كمثال ـ عىل هذه احلالة،
حيث نسب إىل نفسه القوة والقدرة ،وأنه حصل عىل األموال بجهده
اخلاص { َق َال إِ َّن ُأوتِي ُته َعلىَ ِع ْل ٍم ِع ِ
ندي .}..وهكذا تظاهر قوم سبأ
ماَ
ُ ٰ
عندما شاورهتم ملكتهم بامذا جييبون رسالة النبي سليامن { َقا ُلوا ن َْح ُن
س َش ِد ٍ
ُأو ُلو ُق َّو ٍة َو ُأو ُلو َب ْأ ٍ
يد}..
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توترا حتى وإن وصل
خدمة ومساعدة حيتاجها بينام هي تسبب له ً
بإرش�ادها إىل الطري�ق الصحيح فهو ال يستش�عر أهنا فعلت ش�ي ًئا

حس�نًا وال يش�عر بالس�عادة يف أهنا أوصلته ألن الرجل عادة حيب
إنجاز أعامله باالستقالل ال باملساعدة فهو يريد أن يظهر يف داخله

بمظهر القادر املنجز الذي حيقق الغرض مستقلاً بمفرده كام ذكرنا
آنفا .وتعال وانظر إىل االختالف :

ه�ي ت�رى أهن�ا إذا أرش�دت الزوج�ة زوجه�ا إىل الطري�ق

الصحيح فهي ترس�ل له رس�الة إحس�ان واهتامم لكن�ه ال يفهمها

هك�ذا بل يفهم منها ـ غالبا ـ أح�د أمرين :إما أنه نوع من التحكم
ٍ
ومؤذ له .فإذا بإحس�اهنا
في�ه أو أنه عاجز وغري ق�ادر وهذا متعب

واهتاممه�ا يعط�ي عكس املطل�وب ! لو فهمت الزوج�ة أن طبيعة
الرج�ل هو أن�ه حيب اإلنجاز مس�تقلاً وحي�ب الش�عور بالقوة ال

بالضعف والنقص أمكن هلا أن تتفادى هذا األمر

مثال يف الطرف اآلخر  :حترض الزوجة وجبة الغذاء ويف هذه

األثناء قد تطلب من زوجها املس�اعدة يف حتضري الس�لطة مثلاً هو

يتصور أن هذا العمل ليس صعبا عليها ! وحني يقوم به جيده سهال
ال حيتاج للمس�اعدة واالس�تعانة  ..يتس�اءل هل هذا كسل منها؟
أو أهن�ا ال تري�د أن ختدمن�ي؟ هذا عدم فهم لنفس�ية امل�رأة فهي ال

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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تطلب املس�اعدة ألهنا عاجزة عن القيام هبذا العمل أو ألنه صعب

عليه�ا وال ألهن�ا ال جتد الوقت لذلك ..ليس األمر كذلك إنام هي
عند قيامك بمس�اعدهتا يف ٍ
أمر مهام كان بس�يطا تتلقى منك رسالة
اهتام ٍم ورعاية ،هبذه املساعدة هي تتأكد من أنك ترعاها ،هتتم هبا،

حتنو عليها وتعززها وهذا يشء عظيم بالنسبة للمرأة خصوصا إن
كانت املساعدة ترب ًعا ومن دون طلب (((.

لع�دم فهم بع�ض األزواج هذا األمر تراه ليس مس�تعدا أن

يق�وم ب�أي عمل هو م�ن مس�ؤولية الزوج�ة ،ألنه ال ي�رى داعيا

لذلك ،وأن بإمكاهنا القيام به منفردة !! مع أن مثل هذه اللمسات

ـ الصغيرة من حيث كلفتها ـ تصنع أكث�ر بكثري مما يصنعه العطاء
املايل وأشباهه .

((( ربام يكون هلذا السبب حتث التوجيهات الدينية عىل إعانة الزوجة يف
أمور املنزل ،ومساعدهتا واعدة الزوج القائم بذلك بأجر كبري ،ففي
حديث طويل نقله السيد الربوجردي يف جامع أحاديث الشيعة ج
 /17ص  139عن كتاب جامع األخبار ،جاء فيه  :عن عيل 
قال « :دخل علينا رسول اهلل  وفاطمة جالسة عند ِ
القدر وأنا
أنقي العدس ،قال  :يا أبا احلسن ! قلت  :لبيك يا رسول اهلل ،قال
 : يا عيل ،من مل يأنف من خدمة العيال دخل اجلنة بغري حساب .
يا عيل ،خدمة العيال كفارة للكبائر ،وتطفىء غضب الرب ،ومهور
احلور العني ،وتزيد يف احلسنات والدرجات .يا عيل ،ال خيدم العيال
إال صدِّ يق أو شهيد ،أو رجل يريد اهلل به خري الدنيا واألخرة»..
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ثان ًيا :االختالف يف طريقة حل املشاكل:
مما خيتلف فيه الرجل واملرأة نمط اس�تقبال وتلقي املش�كلة

وه�ذا أيض�ا يرج�ع إىل طبيع�ة الرجل االس�تقاللية وح�ب املرأة
املس�اعدة واالعتامد فلو كان الزوج يواجه مش�كلة ما فإنه يس�عى
حلل املش�كلة بنفس�ه  .يف املرحلة األوىل حياول أن ال تظهر املشكلة

ويتكتم عليها يفكر فيها باستمرار فتأخذ من اهتاممه ووقته وجهده
الكثري إىل أن يس�تغرق فيها فتس�يطر عليه وهو إىل اآلن حياول حل

املش�كلة بنفس�ه ألنه لو طلب مس�اعدة من زوجته فإنه يعترب ذلك
إخالال بشعوره بالقوة ،وشعوره بأنه كامل وال حيتاج إىل مساعدة

ب�ل باس�تقالله يتمكن من حل مش�اكله ف�إذا أحل�ت الزوجة عىل
زوجه�ا يف احلدي�ث عن املش�كلة ق�د ينهي احلديث بـ(س�أخربك
الح ًقا) أو بأنه ال يشء فيه !

أما املرأة عىل العكس متا ًما فإذا ما واجهت مشكلة ما فاحلل

األول عندها هو احلديث عن تفاصيل املش�كلة مع زوجها ثم مع

من يستمع هلا وتثق به .

ويف حديث املرأة عن تفاصيل املش�كلة الدقيقة ـ واململة كام

يعتق�د بع�ض الرجال ـ يكمن احلل لنصف املش�كلة وهي ال تريد
اقرتاحات هي تريده أن يس�تمع هلا ويتفاعل معها يف احلديث عن

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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املش�كلة ببعض األسئلة ال تريد منه اقرتاحات وحلول للمشكلة.
اقرتاحات الرجل حلل املش�كلة تتناس�ب مع طبيعت�ه العملية وال
يتناسب مع الطبيعة الشاعرية للمرأة.

حله يف االس�تغراق واالنغالق وحله�ا يف االنفتاح والبوح

املفصل.

ولتفصيل هذا االختالف ،نس�تفيد م�ن كتاب (الرجل من

املريخ واملرأة من الزهرة) ،بتخليص وبيان منا :

موقف املرأة بعد وقوع الزوج يف مشكلة :
قد تكون هناك مش�اكل للرجل منش�ؤها العم�ل والوظيفة

أو م�ن عالقة متوترة داخل أرست�ه (األب أو األم أو االقارب) أو

أي أم�ر آخر ،فكل ه�ذا يصنع ضغطا عىل الرجل .ما الذي حيدث
عندما يريد أن حيل املشكلة ؟

يق�ول الباحث�ون هنا  :إن الرجل ملا كان يري�د دائام أن يظهر

بمظهر القوي املعتمد عىل ذاته ،املس�تقل الذي ال حيتاج إىل غريه،

لذل�ك حي�اول أن ال يتكلم وال يش�تكي وال يظه�ر األمل ألن ذلك
خمالف للصورة املذكورة ،لذا يدخل الرجل إىل داخل نفسه ويغلق

الباب ويظل يفكر باستمرار يف مشكلته وعادة ال يتكلم بل حياول
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أن حيل املش�كلة بنفسه من غري اس�تعانة بأحد ال سيام زوجته  .إن
طبيعة الرجال متيل إىل الظهور باملظهر القوي ،لذلك يس�تغرق يف
املش�كلة إىل درجة أن الزوجة تالحظ أن حض�ور زوجها الذهني

لزوجها ال يتجاوز  20يف املئة ،مع أنه موجود معها ،وهذا يش�به
بع�ض الكمبيوترات التي (يؤث�ر فيها فريوس فيش� َغل الكمبيوتر
بنسبة  %80يف خلفية الكمبيوتر) ولكنه مع ذلك ال يريد أن يفتح

بوابة نفسه أو يتكلم عن مشكلته .

وهذا بخالف املرأة التي جزء من حل مشكلتها هو احلديث

عن املش�كلة ،واحلديث بالتفاصيل أحيانا للزوج أو األهل أو من
تثق به  ..هي حتاول حل املشكلة من خالل احلديث .

صاح�ب الكتاب يعرب ع�ن هذه احلالة بدخ�ول الرجل إىل

كهف�ه حت�ى ينتهي من حل املش�كلة ،ثم خيرج م�ن ذلك الكهف.

هذا تعبري جمازي بانغالق الزوج عىل نفسه يف حل املشاكل.

وحي�ذر الكات�ب الزوج�ة من وقوفه�ا خلف ب�اب الكهف

املغلق ،فضال عن َطرقه كل حني ملعرفة املشكلة عند زوجها .عندما

تس�أله يف كل حني :ملاذا ال تتكلم؟ ألس�ت أنا زوجتك؟ ألست أنا
مأم�ن رسك؟ هل تواجه مش�كلة مالية؟ أكيد لديك مش�كلة وإال

فام معنى س�كوتك وصمتك ؟ ملاذا ال تش�اركنا يف احلديث ؟ هبذه

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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األسئلة تتصور الزوجة أهنا ستستنطقه وستخرج ما يف نفسه وحتل
املش�كلة ،ولكن هذا يبين أن الزوجة مل تفه�م طريقة حل زوجها
للمش�كلة .فهي هبذا تزيد األمر س�وءا إذ أنه مع كل س�ؤال يقفل
بوابة نفسه بقفل جديد .

يقول صاحب الكتاب  :إن الرجل بعد مدة من االس�تغراق

يف حل املش�كلة ذهنيا ،وحس�ب تعبريه ،بع�د دخوله إىل الكهف

وإغالقه عىل نفس�ه ،يتوص�ل إىل نتيجة  :إما حل املش�كلة وإلغاء

أس�باب التوت�ر والقل�ق ،أو التعايش معه�ا  ..وحينه�ا خيرج من

كهفه ،ليعود حلياته الطبيعية ،يف االنفتاح عىل زوجته وأطفاله .

األم�ر السيء وه�و بداية ملش�اكل أخ�ر  :أن تق�وم الزوجة

بعت�اب زوجه�ا يف الوقت ال�ذي يريد الزوج أن خي�رج من كهفه،

فها هو اآلن يالطفها يف حركة اعتذار غري مبارش عن فرتة الصمت
املاضي�ة ،ويتق�رب إليه�ا ،وهن�ا تق�وم الزوجة الت�ي ال تفهم لغة
الرج�ل ،بعق�اب زوجه�ا ؛ بالزع�ل وع�دم االس�تجابة لتقرب�ه

ومالطفت�ه ،وكأهنا جتازيه هبذا ألنه مل يعر هلا انتباهه أثناء انش�غاله

بالتفكير يف ح�ل مش�كلته .ختاطبه بلس�ان ح�اد  :اآلن تفرغت ؟
كنت أحاول الكالم معك منذ ثالثة أيام وأنت ال تعريين اهتامما!!
وال تلتفت يل !
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ول�و كان�ت تفهم لغت�ه فإن�ه يفترض أن تقوم بمس�اعدته

على أن ينطلق بعيدا عن املش�كلة وخيرج من كهفه وتش�جعه أكثر
باسترجاعه والرتحيب ب�ه  .لو كانت تفهم كانت تق�ول له  :نعم
اآلن انظ�ر إىل نض�ارة وجه�ك ،وع�رض ابتس�امتك ،وكالمك

الطيب ،أين كان !! فلنحتفل بذلك ..

م�ن خالل التتبع لوحظ أن أحد املش�اكل الزوجية هو عدم

تقب�ل الزوجة عودة زوجه�ا ،فينبغي عىل الزوجة هنا أن تس�تقبل
وترحب بزوجها يف هذه الفرتة اجلديدة.

ً
ثالثا  :املوقف جتاه الرعاية:
تبل�غ متعة الزوجة غايتها حني هيتم زوجها بتفاصيل حياهتا
فلو كانت تس�تعد للس�فر تس�عدها كثريا أس�ئلة زوجه�ا هل ِ
أنت
ً
ِ
أكمل�ت كل حاجياتك؟ ه�ل أخذت جواز
مس�تعدة جي�دً ا ؟ هل

الس�فر ؟ ماذا عن التذاكر ؟ مالبسك هل هي كاملة ؟ حتتاجني إىل

مالبس دافئة ألن وجهة الس�فر باردة !! إنه مع كل س�ؤال يصلها

منه تشعر املرأة باالنتشاء واملتعة ،حيث أنه عالمة عىل مزيد اهتامم
ورعاي�ة وحنان ،واملرأة مفطورة على حب االهتامم هبا ولذا قالوا
إنه يقتلها اإلمهال وحيييها االهتامم.

وهك�ذا عندما يتفقدها بحنان عند خروجها من املنزل ،إىل

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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أن تعود ،بتحيتها أو السؤال عنها وعن أمورها ،وأهنا كيف تقيض
وقتها !

وينعكس األمر متاما عند الزوج ،الرعاية الزائدة من الزوجة

للزوج  .فهذه ال تفرس عنده بأنه اهتامم وعناية خاصة ،وإنام يرتمجه

على أنه ع�دم ثقة يف قدراته ،والرجل بطبعه حيب أن يظهر بمظهر

الق�وي املعتم�د عىل نفس�ه ،بل م�ن يعتمد عليه غيره ،فال حيتاج
إىل ه�ذه العناي�ة اللصيقة من ط�رف الزوجة  ..وكلما أحلت عليه
يف س�ؤال التفاصي�ل وقام�ت بإظه�ار اهتاممها الزائد به،ال يش�عر
باالرتي�اح مثلما كان�ت هي تش�عر هبذا عن�د اهتاممه هب�ا  .بل ربام

فرسها بعض الرجال بأهنا نوع من الرقابة ،والتتبع املزعج !

فل�و كان ال�زوج يس�تعد للس�فر مثًل�اً وس�ألته زوجته هل

وضعت كل احتياجاتك ؟ هل أخذت جواز س�فرك ؟ هل رتبت

تنس كذا وكذا !! فإنه يستشعر
أموالك ؟ هل هذبت مظهرك ؟ ال َ

م�ع كل س�ؤال من بوجود رس�الة ختربه بأنك ضعي�ف وغري قادر

عىل االعتامد عىل نفس�ك ،وحتتاج إىل من يس�اعدك !! بالطبع هي

ال تتعمد أن ترسل له هذه الرسائل ،أو تشعره بالضعف ،ولكنها
تفع�ل معه ما حتب أن يفعله معه�ا  ..هي تريد أن تقول له أنا أهتم
كثريا ألمرك ولكن بأس�لوهبا اخلاص  ..املشكلة أن هذا األسلوب
ً
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صال�ح للمرأة وليس صاحل�ا للرجل  ..ربام يكفيه أن يس�مع منها

كلم�ة واحدة وهي أنا أعتمد علي�ك يف كل يشء وأنت جدير هبذا
االعتامد .حينها يشعر الزوج بالقوة واالستقالل وهذا ما يريده.

رابعا  :استنساخ اآلخر أو مساحة من االختالف :
قس�م من األزواج يظنون أن من مسؤولياهتم تربية الزوجة

على طريقته�م ،بأن تفك�ر بنفس طريقت�ه ،و تقلد نف�س مرجعه،
وتتكل�م بنفس أس�لوبه ،فإذا كان منفتحا وعنده عالقات واس�عة

يريده�ا أيض�ا أن تكون مثل�ه .أو كان منعزال اجتامعي�ا يريدها أن

تك�ون منعزلة مثله .وأحيانا وهو األس�وأ ،أن تقوم الزوجة بنفس
هذه الطريقة ،كأن حتاول أن يكون زوجها صاحب موضات وهو

لي�س كذلك .وهذا االعتقاد غير صحيح حيث أن حماولة صناعة
اآلخ�ر من أكبر األخطاء يف احلي�اة الزوجية ذل�ك أن التكامل ال

حيص�ل إال باالختلاف وألن نتيج�ة ه�ذه الصناعة كسر لآلخر

وقرس له عىل غري طبيعته .

إذا كان�ت ملتهبة العواط�ف ،ينبغي أن يكون متعقال حتى

حيصل التكامل والت�وازن بينهام لذلك ينبغي قبول هذا املقدار من
االختالف ما دام ال ينتهي إىل حمذور رشعي ،أو زوجي .

ربام زوجتك ق�د اعتادت عىل أهنا حني تتحدث تفعل ذلك

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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بص�وت ٍ
ع�ال ! إهنا ال تريد الرصاخ علي�ك ،كال !! فلعلها معتادة
يف بي�ت أهلها عىل هذا  ..حتمل ذلك وبإمكانك نصحها ولكن ال
ينبغي أن يتحول هذا إىل مشكلة عويصة .

خامسا  :لغة املرأة شعر والرجل رياضيات :
وم�ن مظاهر االختلاف ((( :وجود لغة خمتلف�ة بني الرجل

وامل�رأة  .فلكل منهام لغته اخلاصة  ..ماذا يعني ذلك ؟ إن احلروف

يف اللغة العربية هي نفسها تقريبا يف الفارسية واألوردو ،واحلروف
يف الفرنسية هي نفسها يف االنكليزية واالسبانية  ..ولكن مفردات
كل لغة ختتلف عن مفردات اللغة األخرى ،مع اشتراك كل منهام

يف احل�روف اهلجائي�ة  ..فالع�ريب مثلا ال يع�رف مف�ردات اللغة

الفارس�ية واألردي�ة ،وهك�ذا بالنس�بة مل�ن يتكل�م االنكليزية مع

اشرتاكه يف احلروف مع األسباين إال أنه ال يفهم لغته  ..وهكذا .

بالنس�بة للرج�ل وامل�رأة و ال�زوج والزوج�ة ،كالمه�ا

يس�تعمالن نفس احل�روف والرتكيب�ات ولكن خيتلف�ان يف لغتهام
الداخلي�ة .ومنط�ق تفكريمه�ا( ،ونظ�ام التش�غيل) ل�و أردن�ا أن
نس�تعمل مصطلحات األجهزة احلديثة  .لذلك حيتاج كل منهام أن

((( ينبغي مالحظة أن هذه ليست قوانني رياضية أو أهنا شاملة بالرضورة
لكل امرأة وإنام هي يف األعم األغلب هكذا .
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يفه�م لغة رشيك�ه وإال كان التفاه�م احليايت بينهام صعب�ا  .لنأخذ
أمثلة :

لغة املرأة غالبا ش�عرية متيل إىل التفصيل الكثري ،بينام تكون

لغة الرجل غالبا حمددة خمترصة وغري مفصلة بقدر اإلمكان ،لذلك
ينزع�ج الرجل حني تتحدث زوجت�ه بتفاصيل كثرية ـ غري منطقية

يف رأي�ه ـ ممزوجة بمش�اعر وأحاس�يس ،ولذلك قد يش�عر بعض
األزواج بالس�أم من اس�تعراض الزوجة للقضايا هب�ذا التفصيل،

وهب�ذا النحو غري املرتابط بني املقدم�ات والنتائج أحيانا  .وأحيانا

كثرية يطالبها باالختصار يف احلديث .

ه�و ال يلتف�ت إىل أن اللغ�ة عند امل�رأة ال يمكن أن ختترص .

ألهنا عندئذ تك�ون رجال  .ولعل ما يأخذه العامة من الرجال عىل

العامة من النس�اء من كثرة الكالم أو وصفهن بالثرثرة ((( يف هناية
((( نجد هذا االنطباع يف أدبيات الشعوب املختلفة ،وال نستغرب أن
نجد باللغة العربية مقاالت كثرية ،ترجع هذا تارة إىل التفوق اللغوي
مرة ،وإىل وجود نسبة من هرمون معني مرتبط بالكالم واحلديث
أخرى ،وإىل أن ذلك لسبب اجتامعي وهو كثرة الفراغ لدهيا ثالثة،
أو أهنا طريقة للتخلص من الضغوط الداخلية املختزنة رابعة ،وهكذا
 ..وتتنوع التقديرات يف االختالف الكمي بينها وبني الرجال بني أهنا
تتكلم يف اليوم بمفردات تعادل ثالثة أضعاف مفردات كالم الرجل،
وتزيد بعض التقديرات وتنقص أخرى .

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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أمره يرجع إىل هذه القضية .
وألهن�ا لغة ش�عرية فهي متي�ل إىل التعميم ،تق�ول :نحن ال

نس�افر ،نح�ن ال نخ�رج من املن�زل ،بينما الصحيح ه�ي خترج يف

أغلب األوقات ولكن خالل األس�بوع املنصرم مل خترج ،ولكنها
ال تقول هكذا .

إذا مل يفهم الزوج لغة زوجته وأهنا ال تقصد بالدقة ما عربت

عن�ه بتعمي�م الكلمات ،ي�أيت ليناقش�ها يف التفاصيل وباحلس�اب
والتدقي�ق !! ويق�ول هلا :اتقي اهلل يا فالن�ة ،كيف تقولني نحن ال
نخرج؟ أمل نسافر تلك السنة؟ أمل نخرج ذلك اليوم؟ ويربهن عىل

ع�دم صح�ة كالمها .فيتبين هنا أن ال�زوج ال يفهم لغ�ة زوجته،

فه�ي يف احلقيق�ة ال تريد أن تق�ول نحن أبدا ال نخ�رج من املنزل،
وإنام تريد أن تقول من املناس�ب أن نخرج هذا األس�بوع  .هي يف
تركيبتها الداخلية ال تس�تطيع أن تقول مثال إننا خالل هذا الش�هر
خرجنا مرتني ،أو س�افرنا خالل هذه الس�نة بالضبط أربع مرات،

ألهنا لو فعلت ذلك فقد جتاوزت لغتها الشعرية القائمة عىل مقدار
من املبالغة ..

مثال آخر :تقول الزوجة بيتنا ضيق أو أثاثنا غري جيد ،لعبوا

علين�ا ،يرتمجه�ا الرج�ل ـ وهو فه�م خاطئ ـ بأهنا تري�د أن تقول:
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أنت ما تفهم وقد اس�تغفلوك ،ه�ذه ترمجة خاطئة .فهي ال تتهمك

و ال تقصد به أن حتملك املس�ؤولية وإنام هو ٌّ
بوح وربام
بث منها و ٌ

كان تعبيرا عن التعاطف مع�ك ،ولكن هبذه الطريقة  .فال ينبغي
لك أن تُس�تثار وأن تدفع التهمة عن نفسك !وأن تربهن عىل خطأ

كالمها ،وأن البيت جيد أو واس�ع ،أو أهنم مل يس�تغفلوك ! فضال
عن أن تتهجم عليها .

أحيان�ا تتح�دث عن أمه�ا أو أبيها  ..ومعاناهتما وأملهام ،أو

تعكر اخالقهام مع كرب السن ،فيتصور بعض األزواج أهنا حتمله

مس�ؤولية االهتامم هبام ،أو تطلب منه املس�اعدة هلام  ..ويف احلقيقة
هي هنا ال تريد سوى االستامع تريد ( ُأ ُذن ًا) لكي تفرغ ما يف نفسها،
وقد ال جتد أقرب من زوجها.

املرأة تريد اإلصغاء إليها عندما تتحدث ،ثم التفاعل بمقدار

معني فذلك ينهي املشكلة عندها .

هذه من أوجه االختالف يف اللغة اخلاصة باملرأة واألخرى

اخلاص�ة بالرج�ل ،وال يوج�د قام�وس مكتوب يمك�ن الرجوع

إلي�ه للرتمج�ة ،مثلام هو موج�ود بني اللغات البرشي�ة ،فلو أردت
معرفة املفردة الكذائية يف اللغة االنكليزية فبإمكانك االطالع عىل

قواميس الرتمجة ،وتتعرف عليها  .بينام يف ما نحن فيه من اختالف

؟ناجوزلا اهحتفي فيك  :ةفلتخملا ةغللا ةرفش
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لغ�ة امل�رأة عن الرجل ـ وال س�يام بالنس�بة لألزواج الش�باب ـ ال
يوجد هناك قاموس يرتجم للمرأة لغة الرجل ،وبالعكس .

طبيعة املرأة العاطفية يف احلنان واملش�اعر ليس�ت يف اللمسة

والقبل�ة فق�ط ،وإنام حت�ى يف الكالم ،فكالمها أش�به بالش�عر فيه
إطلاق وفي�ه تعمي�م .بينما لغ�ة الرج�ل أق�رب إىل الرياضي�ات
واملنطق .وهذا هو التكامل ،فلو كانت لغتهام معا ش�عرية الهندم

البناء الزوجي .

قد تقول الزوجة أمام الزوج أن هذا البيت دائام غري مرتب،

هلكت وأنا أعمل فيه ،وال مرة رأيته مرتبا  ..وهنا هي ال تعني ما

شخصا يساعدين
تقوله بالدقة ،وإنام تريد الزوجة أن تقول :أريد
ً

يف عم�ل املن�زل وهو أنت .رتب بعض األش�ياء وتنتهي املس�ألة .

خيط�ئ بع�ض األزواج عندما يتص�ور أنه تقصد م�ا تقوله حقيقة،

وربام تصور أكثر من ذلك وهو أنه تقصده بأنه هو س�بب الفوىض
املوج�ودة يف البي�ت ،ألهنا ترتب وهناك م�ن يصنع الفوىض فإذن

هي تقصدين ،ويبدأ الشجار ..

إن حقيق�ة م�ا تري�د قول�ه أهنا متعب�ة ،يكفي�ك أن حتتضنها

وتربت عىل كتفها ،وترفع بعض األش�ياء امللقاة عىل األرض عنها

وينتهي كل يشء !

ثبعلاو ةيدجلا نيب ةيجوزلا ةايحلا
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احلياة الزوجية بني اجلدية والعبث

العبث احلياتي:
هناك قس�م من الش�باب وقسم من الش�ابات ليسوا جادين

بمق�دار الكفاي�ة يف إنش�اء حياهتم وإنما هم عابث�ون .مثل هؤالء
ينبغي عليهم أن يفكروا كثريا قبل االقدام عىل الزواج ،وأن يسألوا

أنفس�هم :هل هم جادين يف أمر الزواج الذي س�يغري نمط حياهتم

أم ال؟

إن من يريد أن يتزوج ويف ذهنه أن حياته قبل الزواج وبعده

ل�ن تتغير ال ينصح ل�ه بالزواج ،ذل�ك أن حياة العزوبي�ة وما قبل
ال�زواج ختتل�ف اختالفا ب ّينا عن ما بعد ال�زواج ،قبله مل يكن أحد

يس�أل الش�خص عن جميئه وخروج�ه ونومه وس�هره ،وحضوره

وغياب�ه ،فالغال�ب أنه حر من ه�ذه اجلهات  .ال ينتظ�ر وال ُينتظر
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 ..بينام س�يختلف األمر بش�كل كام�ل بعد الزواج  .أحيانا يش�عر

الش�اب أو الشابة أنه مل يشبع من تلك احلالة احلرة ،وأهنا تستهويه
كطريقة حياة ،مثل هؤالء ال ينصحون بالزواج ..

وما يقوله بعض الناس من أن (املرأة تع ّقل الرجل) ويعنون

بذل�ك أن الرجل بعد الزواج يصبح عاقلا ومتعقال ،ليس قاعدة

عام�ة ،فق�د خيش�ى أن ه�ذا الرجل هو ال�ذي « جينن « امل�رأة ،أو
بالعك�س ال أن املرأة جتعله عاقال ! قد جتد ش�ابا يقدم عىل الزواج

لرغب�ة أهل�ه يف أن تف�رح أمه به ،لكن�ه لآلن ال ي�زال يعيش حالة
العب�ث يف حيات�ه ،وينظر إليها عىل أهنا ن�زوة ولعب ،فام أن ينتهي

شهر العسل حتى ينشغل بسهراته مع أصدقائه وسفراته مع شلته،
وال ي�أيت إىل منزل�ه إال ليقيض وطره اجلنيس  ..هن�ا تكون الزوجة
ضحي�ة ه�ذا العبث  .وقد ينعك�س األمر عندما تتص�ور الفتاة أن
ال�زواج ه�و عب�ارة عن حفل�ة ومالب�س العرس وتصوير وش�هر

العس�ل ،وأمث�ال ذل�ك ،لتعود فيام بع�د إىل نفس حياهتا الس�ابقة
م�ع صديقاهت�ا وصاحباهت�ا م�ن دون أن تتحمل مس�ؤولية البيت
اجلدي�د  .وش�اهد ذلك ما نراه م�ن كثرة الطالق يف الس�نة األوىل

م�ن ال�زواج وأحيانا حتى يف فترة ما بني العق�د والزفاف ،حيث

ال يعطي أحد الزوجني أو كالمها االرتباط اجلديد ما يس�تحق من
االهتامم والقداس�ة ! وأن أس�هل كالم يتبادل بينهام يف أول خالف

ثبعلاو ةيدجلا نيب ةيجوزلا ةايحلا
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هو الرغبة يف االنفصال !
من املهم أن يدرك كال الطرفني حني إقدامهام عىل بناء احلياة

الزوجي�ة ،أن حياهت�م اآلن ليس�ت كام كانت قب�ل زواجهم ،فهام

اآلن مس�ؤوالن ع�ن بي�ت ،وعن رشيك ومس�ؤوالن عن تش�ييد
حياة جديدة ،فكثريا ما حيصل أن أحد الطرفني يشتكي من الطرف

اآلخ�ر يف قضية كثرة اخلروج م�ن املنزل وعدم االكرتاث بالطرف
اآلخر وأنه ال يتعامل كرشيك حياة زوجية .

العبث الزوجي :
البع�ض ق�د ال يك�ون لدهيم عبث حي�ايت باملعنى الس�ابق،

ولكن�ه يعتبر عبث�ا باملنط�ق الزوجي ،مثل أن ش�ابا يت�زوج وبعد

س�تة أش�هر أو حواليها يب�دأ باحلديث عن ما هو بح�د ذاته جائز،

لكن�ه بمنطق احلي�اة الزوجي�ة يعترب عب ًث�ا .كاحلديث ع�ن الزواج
املؤقت ،وهل جيوز أم ال جيوز؟ ويقومون بالتفصيل واالس�تدالل

جائزا من الناحي�ة الرشعية إال أنه
على مرشوعيته .ه�ذا وإن كان ً
يعتبر عبثا بمقاييس احلياة الزوجية؛ ألنه ال خيدم اس�تحكام البناء

الزوجي.

ف�إذا كن�ت ت�رى أن ام�رأة واح�دة ال تفي بحاجت�ك ،وال

تكفي�ك ،فهل كان ينبغي أن تتعج�ل يف أمر الزواج ،واحلال أنك
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يف كل ي�وم تريد أن تقفز عىل ش�جرة جدي�دة  ..ال يقول ّن أحد أنه

حلال وبالت�ايل ملا كان حالال ،فلم يأت االنس�ان بمنكر يف فعله،
فإنه يقال  :أنه كام حلله الرشع فقد حلل أش�ياء كثرية مثله ،ولكنه
ربط اس�تعامهلا باحلكمة ،واألثر الصال�ح  .بل نجد روايات تنهى

عنه بمالحظة ظروف سلامة االنسان واخلطر !((( وبمالحظة أثر

ذلك عىل األرس املس�تقرة ((( بل عىل اعتقاد النساء السوء يف األئمة
وأيضا مالحظة سمعة املذهب (((!!

((( يف حديث نقله صاحب وسائل الشيعة  /٢١ص ٣٠عن االمام عيل
اهلادي  يف توجيهه إىل أحد أصحابه ،وهو احلسن بن ظريف
عندما سأله أجابه اإلمام  :وإياك وجارتك املعروفة بالعهر ،وإن
حدثتك نفسك أن آبائي قالوا :متتع بالفاجرة فإنك خترجها من حرام
إىل حالل ،فان هذه امرأة معروفة باهلتك وهي جارة وأخاف عليك
استفاضة اخلرب منها ( ..قال الراوي) :فرتكتها ومل أمتتع هبا ،ومتتع
هبا شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجرياننا فاشتهر هبا حتى عال
أمره وصار إىل السلطان وغرم بسببها ماال نفيسا .
((( كذلك يف الوسائل نفس اجلزء ص  .. : 23كتب أبو احلسن 
إىل بعض مواليه ال تلحوا عىل املتعة إنام عليكم إقامة السنة فال تشغلوا
هبا عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتربين ويدعني عىل اآلمر بذلك
ويلعنونا .
((( ويف املصدر نفسه والصفحة  .. :عن عامر قال قال أبو عبد اهلل عليه
السالم يل ولسليامن بن خالد قد حرمت عليكام املتعة من قبيل ما دمتام
باملدينة ألنكام تكثران الدخول عىل فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤالء
أصحاب جعفر .
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وهكذا من العبث الزوجي ما قد حيصل يف وسائل التواصل

االجتامعي ،كام نقلت إحداهن  :من أن زوجها متدين ولكنه لديه
تواصل وتراسل مع فتيات من املشرتكات معه ،وكالم ال يقال إال

بني الزوجني ،وأحيانا وضع صورهن يف واجهة صفحاته !! وهذا
يف بع�ض احلاالت غري جائز رشعا ،ويف احلاالت غري املحرمة هو

غري مناسب لزوج متدين  ..ويعد عامال سلبيا يف استقرار ارسته .

العبث احملرم دينيا
أيضا عبث باملس�توى الديني بمعنى الفس�اد واحلرام،
هناك ً

وه�ذا موج�ود ول�و يف بع�ض الدرج�ات ،ف�إن تب�ادل الرس�ائل

الغرامي�ة بني فت�اة متزوجة أو معق�ودة ،وبني ش�اب ال تربطها به
عالق�ة رشعية ،أو االنفتاح التلف�وين عىل مثل هذه األمور ،فضال

ع�ن مثل املواعيد التي تتخللها ممارس�ات جنس�ية بأي درجة وقد
تص�ل هذه العالق�ات إىل درجة الزنا والعياذ باهلل ،أو حتى ما دون
ذل�ك  .هذا باإلضافة إىل ش�دة حرمته كام هو مف�اد روايات كثرية

أيضا .
(((فهو مفسد للعالقة الزوجية ً

((( منها ما رواه حممد بن عيل بن احلسني يف الفقيه قال  :قال النبي 
 :لن يعمل ابن آدم عمال أعظم عند اهلل عز وجل من رجل قتل نبيا،
أو هدم الكعبة التي جعلها اهلل عز وجل قبلة لعباده ،أو أفرغ ماءه يف
امرأة حراما) الوسائل .299 /4
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إن مثل هذه العالقات اجلنسية الكاملة ،إن كانت مع امرأة

متزوج�ة ،فهو زنا باملحصنة من رج�ل حمصن ،وعقوبتهام الرجم
كما هو املعروف بين الفقهاء ،فضال عن العقوب�ة األخروية التي

ذكرناه�ا آنفا  .وإذا نتج عن ذلك محل فهو مصيبة أخرى ،فإهنا ال
تس�تطيع ـ ضمن الظروف العادي�ة ـ أن جتهضه ،وإن فعلت ذلك
فق�د مجع�ت بين الزنا والقت�ل ،وأم�ا إذا بقي فهو اب�ن زنا وناتج

عن س�فاح ،وقد أدخلته بعد وضعه يف غري أهله فورث يف قوم ال
نسبة بينه وبينهم ،وانتمى إىل اخوة وأخوات ال صلة بينه وبينهم،

ويك�ون حمرما لنس�اء ال حرم�ة بينه وبينهم ! وس�بب كل ذلك هو

تلك العالقة املحرمة واآلثمة التي قامت هبا أو قام هبا ..
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أولويات احلب واجلنس
ينبغي أن نذكر األخ القارئ واألخت القارئة ،أن ما نذكره

هنا هو قراءات اجتامعية ومالحظات اس�تقرائية ،وليست قوانني
رياضية ،فال تنطبق بالرضورة عىل كل شخص وبنفس املقدار ويف

كل األزمنة.

ذل�ك أن�ه ليس�ت املواضي�ع االجتامعي�ة قوانين رياضي� ًة،

فالقوانين الرياضية تنطبق يف كل م�كان ويف كل زمان ألهنا ثابتة،
أم�ا القواعد االجتامعية فه�ي قواعد غالبية تعتم�د عىل املالحظة

واالس�تقراء ،فقد يمكن أن تتخلف هنا أو هناك ،ولكن ذلك ال
أساس�ا يبني عليها اإلنس�ان نظام حياته االجتامعية
يمنع من كوهنا ً

بشكل عام.
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اختالف اللغتني يف احلب واجلنس
ختتلف لغـة املـرأة عـن الـرجل يف قضية احلب وما يتبعها

مـن اجلنس واملمـارس�ـة اجلنسية .بحس�ب ما يقول الباحثون
يف هذه األمـ�ور :تـمـر الـمـرأة يف هـذا األمـر بثالث مراحل
متدرجة :

املرحلة األوىل [الشعور باألمان ]
ه�و أعظم يشء تفتش عنه املرأة يف حياهتا الزوجية ،فهي

تري�د م�ن الرج�ل أن يش�عرها باألم�ان ،وتريد أن تش�عر بأهنا
تس�تند إىل ظه�ر قوي يداف�ع عنها ،يتحمله�ا ،فتكون يف حالة

أم�ان عندما تكون إىل جانبه .وهذا تراه مقدما عىل كل األمور،

فلو مل تشعر باألمان معه ،فإن عالقتها معه تكون غري قوية ،أو
غير دائمة بالنس�بة هلا ،ونفس هذه احلاجة (الش�عور باألمان)

كانت عندها ملا كانت يف بيت والدها ،فوالدها بالنس�بة هلا هو

أمان قبل كل يش ء.

عندم�ا ال يالح�ظ بع�ض األزواج ه�ذه احلاج�ة املهم�ة

للم�رأة ،ق�د يقومون بتحطي�م أمـان املـ�رأة وأحيانا ببس�اطة
ومن غري قصد ،وأحيانا عىل س�بيل املناكفة والضغط ! مثلام لو

سنجلاو بحلا تايولوأ
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حتدث عن تعدد الزوجـات وهو لتوه يف بدايـة حياته الزوجية،

ويفرتض أن يف زوجته غنى وكفاية !!

ونح�ن ال نناق�ش اآلن موض�وع التع�دد من جه�ة كونه

جائ�زا أو غير جائ�ز ..وإنما نتح�دث ع�ن أث�ره النفسي عىل
الزوج�ة ..خصوص�ا وأن البع�ض ال يفك�ر عملي�ا يف التعـدد
وإنام هو يتحدث عنه إما مناكفة للزوجـة وختويفـا هلـا بزعمـه

حت�ى تطيعه وختضع له أو عىل س�بيل االسرتس�ال والبس�اطة،
غري مالحظ ألثر ذلك عىل زوجته .

هي حينئذ تستش�عر ع�دم األمان معه ،فتفك�ر كيف تؤمن

نفسها ،فتقتصد يف مصاريفها ،ال تسخو عليه ،ال تشارك بامهلا يف

املنزل واملصاريف ،كل ذلك ألهنا ستجد األمان يف توفري املال ما
دامت مل حتصل عىل األمان من خالل الزوج .

االنس�ان ال يس�تثمر يف مكـ�ان غير آمن ! فه�ي هنا لن

تس�تثمر ال عواطف وال مش�اعر وال مال وال تش�عر بأنه يلزم

عليها أن تضحي من أجله ! بـل تقـوم بعـض النس�اء بالضغط

عىل الـزوج يف أن يسجـل البيت أو نصفـه باسمها ،أو يعطيها

أرض�ا  ..أو م�ا ش�ابـه ..لن تكـ�ون اطـالقـ�ا كخـدجيـة بنت
خـويلد التي ضحـت بأمواهلـا كلها يف سبيل زوجهـا ورسالته
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ودعوته !

وأسوأ من ذلك الكالم عن الطالق  :فهو مدمر لشعور املرأة

باألمان ،حتى لو مل يتم بالفعل ! إن مثل هذا الترصف مهدد عظيم

جدا لقضية األمان.

ي�أيت الزوج عىل س�بيل املث�ال فيقول :نح�ن ال نفهم بعضنا

بش�كل جيد وأمزجتنا النفس�ية خمتلف�ة .صار لنا مدة ،واملش�اكل

قائم�ة ،أن�ت ال تريدين أن تتغريي ،وأنا ال أس�تطيع أن أحتمل ..
فاألفض�ل أن ننفص�ل (وربام يضي�ف  :دخلنا باملع�روف ونخرج
باملع�روف !!) ه�ذا احلدي�ث يفهم لدى الزوج�ة ويف لغتهاِ :
أنك
ُ
لست آمنة معي.
وه�ذا يفرس ش�دة متس�ك بع�ض الزوج�ات بوظائفهن

وعمله�ن ،وتقديمه�ن إي�اه على حياهت�ن الزوجي�ة ،وأنه لو
تعارض�ا فال مان�ع عندها من تقديم العمل على الزوج ! ألهنا
تش�عر بالعم�ل كضامن ،بينما زوجها صار مص�درا للقلق عىل
املستقبل !

وأم�ا الدرج�ة القص�وى م�ن الس�وء ،فيما إذا كان الكالم

جارح�ا كاالهت�ام باخليان�ة ،أو اش�تمل على رصاخ أو هتديد ،أو
ً
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ترافق مع الرضب((( فإنه مع رضب الزوج هلا وال س�يام مع تكرره

تفقد الزوجة األمان معه بشكل شبه كامل .

اذا شعرت املرأة باألمان معك رصت وطنا هلا ،وسفينة يف احلياة

فخ�ذ منها ما تش�اء ،حينها تتحول إىل عطاء بلا حدود وتضحية بدون

هناية ،وإياك إياك عندما تشعر معك بالقلق وتفقد األمان ،حتى لو كان
يف اجلانب املايل فقط فإهنا تكون حينئذ ضنينة بقرشها ،فإذا رأت الرجل

يريد السيطرة عىل ماهلا ،تبدأ يف إغالق نفسها ،واالحتفاظ بامهلا.

((( هذا احلديث كله من اجلهة الزوجية وأثره عىل األمان الزوجي
وعدمه ،ال من جهة جوازه وعدم جوازه ،فإنه من املعلوم أنه حيرم
عليه رضهبا ـ إال ما ذكروه يف مورد النشوز والتمرد وعدم إمكانية
االصالح بأي نحو من األنحاء وتوقف االصالح عليه بحسب
الفرض واحتامل تأثريه يف حفظ احلياة الزوجية ـ وأن يكون بمقدار
معني ال يوجب امحرارا يف البرشة فضال عن االسوداد وإال كان هلا
املطالبة بالدية ،وإذا تكرر عزره احلاكم  ..إىل آخر ما ذكره الفقهاء
يف هذا الشأن .ففي جواب للسيد السيستاين عىل  :السؤال :ما حكم
الزوج يرضب زوجته؟
اجلواب :ال جيوز للزوج أن يرضب الزوجة إال يف مورد واحد وهو
ما اذا نشزت عن طاعته فيام جتب إطاعته كام ذكرنا وذلك بعد أن
مل ينفع معها الوعظ بشتى طرقه وال اهلجر بشتى أنحائه فإنه جيوز
له أن يرضهبا رضب ًا خفيف ًا إذا احتمل أن يؤثر يف العود اىل رشدها
وأن ال يكون بقصد االنتقام وأن ال يوجب امحرارا أو اسودادا فإن
رضهبا بأي وجه وأوجب امحرارا أو اسوداد ًا فلها أن تطالب بالدية.
عن املوقع االلكرتوين https://www.sistani.org/arabic/
/qa/0584
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املرحلة الثانية  :إعطاء احلب واالهتمام
املرأة بطبيعته�ا تريد أن تكون حمط اهتامم ورعاية وأن يظهر

هلا زوجها ذلك .وهلا مفردات كثرية من الكلمة واهلدية واإلش�ادة
هبا وبام تقوم به من أداء .وبخالف ذلك ما يكون من أثر يف إمهاهلا..

فضال عن املقارنة السلبية لعملها قياسا لعمل غريها ..

بعض األزواج يتص�ورون خطأ أهنم عندما يقولون  :أن

فالنة (زوجة صديقه مثال) مدبرة للمنزل بيتها يلمع من النظافة

كامل�رآة ! أو أهن�ا طباخة ماهرة ،أو تعرف كيف متتع زوجها !!

ليكن مثل تل�ك ،إال أن
يتص�ورون أهن�م س�يدفعون زوجاهتم
ّ
احلقيق�ة هو أن األثر يأيت عكس�يا ! فإن الزوجة بحس�ب لغتها

ترتمجها إىل  :أن منزلك قذر ،وأنك فاش�لة !! ترتمجها إىل أنك

تعط�ي احلب واالهتامم لكن ليس هل�ا ،وإنام لغريها  ..وهذا ما
ال تتحمله املرأة..

م�ن جهات االختالف  بين اللغتني  :امل�رأة والرجل ،ماذا

يعطي الرجل وكيف تستقبله املرأة ؟ وهو ما يذكره بعض الباحثني

من أن الرجال عادة إذا أنجزوا ش�ي ًئا حيس�بونه بقيمته ،أما النس�اء

حيس�بونه بعدده .عىل سبيل املثال :أن الرجل إذا كان يف صدد بناء
بي�ت ،فإنه يرى س�ائر األمور (س�فر ،رشاء مالب�س ،ذهاب إىل
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مطاعم ،هدايا بمناس�بة الزواج  ..الخ) يعتربها أمورا هامشية ال

معنى للتفكري فيها ،وإنام ال بد من الرتكيز عىل ذلك اهلدف الكبري،
لكن ليس كذلك تفكري املرأة ـ كام يقول هؤالء ـ إهنا حتسب البيت
(بعدد  )1مع أنه قد كلف الكثري من اجلهد والثروة؛ لكن بالنس�بة

ل�ه ق�د حرمها من أمور مهم�ة (متعددة) يف رأهي�ا وهي تلك التي

ذكرناه�ا !! وربما ال تتفهم بعض النس�اء ه�ذا املعنى من رضورة
الرتكي�ز عىل البناء ،واالغض�اء عن باقي األمور ! وقد يكون هذا
راجع�ا أيضا إىل أن الرجال بطبيعتهم حيبون االنجاز الكبري ويعترب

بناء البيت من ذلك ،بينام املرأة ضمن اطار اللغة الشعرية ،ال ترى
يف ذلك مربرا ألن حترم من هدايا ذكرى الزواج وبعض السفرات
القصيرة املمتعة ،وأمثال ذلك ! وإن كان االنجاز بذلك احلجم ـ

بناء بيت العمر ـ .

املرحلة الثالثة  :اإلشباع اجلنسي
يف الوقت الذي يعد اإلش�باع واملامرسة اجلنسية للرجل اهلم

األول ،فإنه ال يش�كل نفس اهلم واملرتبة لدى املرأة ،بل هي تقدم

احل�ب عىل ذل�ك ،وتطلب االهتامم هب�ا ،واظهار املحب�ة من قبله

جتاهها ،والتعبري بالكلامت ،واللمس�ات ،واهلمسات ،والعناق،
عن معاين احلب واالعجاب.
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ولذل�ك ـ ربما ـ كانت التوجيه�ات الدينية عندنا بالنس�بة

للم�رأة أن تس�تجيب إىل الرج�ل مت�ى م�ا طلبها ،وعلى أي حال
كان�ت ،إال ما اس�تثني رش ًع�ا و ُعر ًفا .وذلك ألن حاجته اجلنس�ية

رسيعة عاصفة وقوية وال حتتمل التأجيل(((.

إن�ه م�ن الطبيعي ل�دى بع�ض الرج�ال أن يمارس املقاربة

اجلنس�ية م�ن دون مقدم�ات وم�ن دون حمبة ،أم�ا بالنس�بة للمرأة

فمامرسة العمل اجلنيس من دون حمبة يعترب نو ًعا من التعذيب.

يف نف�س الوق�ت ال�ذي حت�ث التوجيه�ات الرشعي�ة املرأة

لتوفري حاجة الرجل اجلنس�ية ،وتقول هلا :استجيبي له يف موضوع
((( يف صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفر  قال  :جاءت امرأة إىل
النبي  فقالت  :يا رسول اهلل ماحق الزوج عىل املرأة؟ فقال هلا :
 ...وال متنعه نفسها وإن كانت عىل ظهر قتب (والقتَب رحل البعري
صغري عىل قدر السنام كام يف جممع البحرين ،وهذا التعبري كناية عن
لزوم االستجابة حتى لو كان املوضع فيه صعوبة كبرية !! فإن ممارسة
العمل اجلنيس يف ذلك املكان وعىل ظهر البعري عسري ..
ويف حديث آخر حذر النبي  ،النساء الاليت ال يسارعن إىل االستجابة
لرغبة أزواجهن اجلنسية ،ويؤجلنها  :عن أيب عبد اهلل الصادق 
قال  :ان امرأة أتت رسول اهلل  لبعض احلاجة فقال هلا  :لعلك
املسوفات ،قالت  :وما املسوفات يا رسول اهلل ؟ قال  :املرأة
من
ّ
التي يدعوها زوجها لبعض احلاجة فال تزال تسوفه حتى ينعس
زوجها فينام فتلك التي ال تزال املالئكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.
الوسائل .165 /20
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املضاجع�ة .تتح�دث مع الرجل بطريق�ة أخرى ،تدع�وه فيها إىل

إش�عارها باملحب�ة ،وتطوي�ل املداعبة((( ،وع�دم التعجل يف بلوغ
منتهى حاجته اجلنس�ية  ..ألن إش�عارها باملحب�ة حاجة ملحة هلا،

مثلما أن املضاجعة حاج ٌة له( .بالطبع ال نريد أن ننفي حاجة املرأة
إىل املضاجعة واالشباع ،ولذلك ال جيوز ترك مجاعها ومضاجعتها

م�ن الناحي�ة الرشعي�ة) .كالمنا ه�و يف األولويات بين الطرفني.
ويالح�ظ أن الرواي�ات ينهيه�ا االم�ام الصادق  إىل رس�ول

اهلل  ،م�ع أنن�ا نعلم أن قيم�ة احلديث الص�ادر عن املعصوم

ال ختتل�ف بني أوهل�م وآخـرهـم ـ من حيث حجيت�ه ـ ولكن لعل

اإلمام  بتأكيد نس�بته للرسول املصطفى يريد تأكيد املعنى يف

نف�س الس�امع هل�ذا احلديث ،أو أن يق�ول له بأن ه�ذا من األمور

التي يويص هبا املعصومون كخط عام وال ينفرد به واحد منهم.

((( حتت عنوان باب استحباب املكث واللبث وترك التعجيل عند
اجلامع ،ذكر احلر العاميل عددا من الروايات يف كتابه الوسائل ج 20
 /ص  / 118كان منها  :ما عن أيب عبد اهلل ألصادق  قال  :قال
رسول اهلل  : إذا جامع أحدكم أهله فال يأتيهن كام يأيت الطري
ليمكث وليلبث قال بعضهم  :وليتلبث ...ويف حديث آخر عنه 
أيضا قال  :قال رسول اهلل  : إذا أراد أحدكم أن يأيت أهله فال
يعجلها  .ويف ثالث ناقال عن (اخلصال) بإسناده عن عيل  - يف
حديث األربعمأة  -قال  :إذا أراد أحدكم أن يأيت زوجته فال يعجلها
فإن للنساء حوائج.
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«إذا أراد أحدكم أن ي�أيت أهله فال يعجلها» .بعض الرجال

ق�د يك�ون مس�تعجلاً و يري�د أن يص�ل إىل آخ�ر املش�وار يف أول

خط�وة .لكن ه�ذا األم�ر بالنس�بة للمرأة ه�و آخر املش�وار .أمام
الرجل مقدمات من اإلعجاب ومن املداعبة ومن املالعبة وإعطاء
احلب ،حتى لقد قال بعضهم :إن املرأة تعطي اجلنس لرتبح احلب،

والرج�ل يعط�ي احلب لريب�ح اجلنس ،فه�و عطاء خمتل�ف .ولغة
خمتلفة ،وحاجة خمتلفة ..

ويف بع�ض األحادي�ث ع�د االم�ام الص�ادق ت�رك املالعبة

واالنصراف إىل اجلماع مب�ارشة من اجلف�اء والب�داوة  :ثالثة من

اجلفاء ،منها مواقعة الرجل امرأته قبل املالعبة(((..

م�ن الطبيعي أن تكون حاجتك أهي�ا الزوج يف ذلك املكان،

لك�ن زوجتك أيضا رشيكة يف هذا اجلانب كام متتعك أمتعها ،وكام

تعطك أعطها .

ويف احلديث أيضا عن أيب عبد اهلل ،قال قال رسول اهلل  :إذا

جامع أحدكم فال يأتيهن كام يأيت الطري ،ليمكث وليتلبث ..

((( الوسائل .145 /12
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ملفات املاضي والتجسس
يف منطقتن�ا اخلليجية يبدأ الش�اب غالب�ا بالتفكري يف الزواج

بعم�ر  ،23وبالنس�بة للفت�اة تب�دأ قب�ل س�ن  ،20وهذا مم�ا يعظم
رضورة التثقيف الزوجي.

هناك بعض املحاذير بني املايض واحلارض ينبغي جتنبها:

اإلخبار عن ماضي اإلنسان العاطفي واألخالقي :
مما يرتبط بعدم فهم املرأة لغة الرجل ،هو هذا املوضوع،
ت�أيت الزوجة ضمن حالة من املحبة لزوجها ،والش�عور

باألم�ان مع�ه ،وتبدأ بإخب�اره عن ماضيها ،متص�ورة أن ذلك

لي�س فق�ط لن يؤثر عليها س�لبا وإنام تتوق�ع أن مصارحتها له،
وش�فافيتها مع�ه ،لثقته�ا ب�ه ،س�ينتج عنه�ا ثقة مقابل�ة بنفس

44

شفرة اللغة الزوجية

املق�دار ،وأن زوجه�ا بع�د انفتاحه�ا علي�ه يف مثل ه�ذا األمر

س�يتقبلها بش�كل جيد ويرح�ب فيها ،غري أن ال�ذي حيصل يف

كثري من األحيان هو خالف ذلك متا ًما.

ختبر الزوج�ة زوجه�ا بامضيها ،مث�ل أهنا كان�ت حتب ابن

عمه�ا وتعلقها ب�ه ،أو أهنا كان�ت لدهيا بعض املراسلات مع أخ
صديقتها ..وتتوقع أهنا ما دامت مل ِ
ختف عليه رسا فس�وف يرحب
هب�ا  ..لكنه يفاجئها بالس�ؤال ع�ن التفاصي�ل؛ ألن ظنونه تذهب
بعي�دا ،فه�و ال يس�تطيع أن يؤكدها؛ ألنه ال توج�د لديه أدلة ،وال
يس�تطيع أن ينفيه�ا عن ذهن�ه؛ ألهنا قضي�ة مل تغلق فيها األس�ئلة،

فيقوم الزوج بسؤاهلا:ما هي مقدار هذه العالقة؟ وإىل أي حدود؟
ومع من كانت؟

ال تس�تطيع الزوجة أن تقول :إن املوض�وع كله كذب ،وال

تس�تطيع أن تعطيه كل التفاصي�ل؛ ألن القضية يف املايض وال تريد

أن تفسد منزهلا ،ويف نفس الوقت هذا املقدار من العاطفة واإلقبال

من الزوج اجتاهها قد تفقده اآلن.

وكمث�ال واقعي فقد ذكرت احداه�ن ،أهنا يف األيام األوىل

لزواجه�ا ،ويف حلظة من حلظات الصفاء وكن�ا حتى تلك اللحظة
يف غاي�ة االنس�جام ،فأخربت�ه بأنن�ي كن�ت على عالقة م�ع أحد
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األش�خاص لكنه�ا انتهت واحلم�د هلل رب العاملين ،وأنت اآلن

حبي الوحيد ومتأل عيل احلياة ..

وق�د كانت تتوق�ع أن يكون ردة فعله بعدم�ا أخربته بأن

ال�زوج هو حبها الوحي�د ،الذي يمأل عليها حياهت�ا  ..فتفاجأ

بس�ؤاله احلثيث عن التفاصي�ل .ومل ينفعها أن تقول بأهنا كانت
عالقة عابرة وهامشية ،وليس فيها أي مشكلة رشعية !! النتيجة

لألسف هو االنفصال ،وقد قال هلا بالرصاحة  :إين ال استطيع
االس�تمرار معك ،ألين أشعر بأن ذلك الرجل (الذي ال اعرفه

وال أع�رف ح�دود عالقته مع�ك ،وال يمكنن�ي االثبات وال

النف�ي) أش�عر بأنه يبات معي يف ف�رايش ،وكلام اقرتبت إليك،

صار أمامي!!

ربما يكون هذا ال�زوج مبالغا يف ردة فعل�ه ،ويف موقفه،

ولكن ال ش�ك أن إخب�ار الزوجة إياه كان خاطئ�ا ،وإن كانت
نيتها حس�نة ! يف مثل هذا غرية الرجل ـ عادة ـ ال تقبل بحدود

ضيقة !

ولذل�ك ينص�ح األزواج وبال�ذات الزوج�ة أن متس�ح عن

حياهت�ا الزوجي�ة مل�ف عاطفته�ا الس�ابق ،حتى عىل مس�توى أن
تقول :أنا كنت أمتنى فالن ابن عمي ،لكن اهلل قسم يل وكنت أنت
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زوجي .أو أنني خطبني فالن ،وفالن !! وأسوأ من هذا إن كانت

تأيت هبذا الكالم يف سياق االفتخار ،واشعاره بأمهيتها .

حتى ل�و طلب الزوج من الزوجة أن تتحدث عن ماضيها،

ال ينبغ�ي أن تقب�ل هبذا األم�ر؛ ألن هذا من الناحي�ة الرشعية غري

الزم عليه�ا وليس الزما عليه أيضا ،وم�ن الناحية الزوجية أيضا
غري صحيح.

ونف�س ال�كالم أيض�ا ينطب�ق على ال�زوج ،فلا يصح أن

يتحدث عن عالقته السابقة لو كانت .

أما من الناحية الرشعية ،فإن املطلوب دينيا من اإلنس�ان

أن يسرت عىل نفسه كام سرت اهلل عليه .وهناك الكثري من الروايات
الت�ي تشير أن بعض اخلاطئين الذين كانوا يأت�ون إىل النبي أو
االمام ليقيم عليه احلد ،مع أن دافع هذا الش�خص دافع ديني،

وبقصد التوب�ة املخلصة ،مع ذلك كان يقول هلم املعصوم ،لو
أنه ستر عىل نفسه لكان أحسن له ،فإن اهلل ستري حيب السرت ..
استغفر فيام بينك وبني ربك ،وتب إىل اهلل توبة نصوحا ،واسرت

عىل نفسك(((.

((( يف احلديث عن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا  قال  :قال
رسول اهلل  :املذيع بالسيئة خمذول ،واملسترت هبا مغفور له .
الكايف 428 /2
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بل ربام كان الكشف عن بعض الذنوب ،ينطبق عليه عنوان

إشاعة الفاحشة فيكون ذلك حمرما .

أم�ا من الناحي�ة الزوجية ،ف�إن أقوى رضب�ة مزلزلة توجه

إىل احلي�اة الزوجية أن يق�وم أحد الزوجني بإخب�ار الطرف اآلخر

بوجود عالقات سابقة .اسرت ما سرت اهلل عليك ،واسرتي ما سرته
ِ
عليك .
اهلل
نعم هناك مس�ألة رشعي�ة ترتبط هبذا اجلان�ب ،وهي أنه

ل�و فرضن�ا أن املرأة عىل أثر عالقة س�ابقة غري رشعية تم اجلامع
معه�ا ،س�واء كان م�ن األمام أو م�ن اخللف ،فه�ي عىل رأي

مشهور العلامء ستكون ثـ ّي ًبا .إذا تزوجت هذه املرأة واستلمت
مه�ر البِكر ث�م أخفت هذا األم�ر ،فالعقد صحي�ح وباإلمكان

االستمرار يف احلياة الزوجية ،لكن يستحق الزوج عليها مقدار
التف�اوت بني مهر البِك�ر ومهر الثـ ّيب ،ويل�زم عىل الزوجة أن
ترج�ع له هذا التفاوت .ولكن ليس واجبا عليها رشعا أن خترب

زوجها بأهنا ثي�ب وبأنه تم افتضاض بكارهتا ،ولكن حيث أن

هن�اك فرق�ا بني مهر البكر ومهر الثي�ب ،فيجب عليها أن تعيد
الفارق ،بطريقة من الطرق للزوج.
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التجسس من أحد الزوجني على اآلخر:
املف�روض أن ال�زوج والزوجة لب�اس لبعضهام كام يقول
ِ
ِ
اس لهَّ ُ َّن}((( ومالحظة
القرآن الكريم ُ
اس َّلك ُْم َو َأنت ُْم ل َب ٌ
{ه َّن ل َب ٌ

هذا التش�بيه بديع ،ففي اللباس زينة ،وفيه محاية عن الش�مس
ّ
وكأن القرآن فرض أن يك�ون الزوج والزوجة
واحل�ر والبرد،

محاي�ة لبعضهام عن املش�اكل ،وأيضا الزوج�ة زينة لك ،وأنت
زينة هلا .وكام أن اللباس يش�تمل عىل البدن فال يزيد عىل طوله
أو يقرص عنه بنحو فاحش وإنام هو موافق له يف املقاس فكذلك
الرشي�ك الزوجي كأنه هكذا منس�جم مع�ه متوافق مع حاجته

بال زيادة جمحفة وال نقص فاحش !

وبن�اء على ه�ذا ينبغ�ي أن تك�ون الثق�ة بين الزوجين

ح�ارضة ،لذل�ك ورد يف الرواي�ات يف امل�رأة النموذجي�ة الت�ي
ِ
وماله»((( ،أي أن تكون
ترعى حق زوجها «أن حتفظه يف نفسها
الزوج�ة عفيف�ة يف نفس�ها فلا ترتبط ب�أي عالقة خ�ارج اطار
الزوجية ،وأن ال توطئ فراش�ه ش�خصا غريه ،وأن حتفظه من

((( سورة البقرة 187
((( يف الكايف للكليني ج  5ص  / 328عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد،
عن آبائه  قال  :قال النبي  : )ما استفاد امرؤ مسلم فائدة
بعد االسالم أفضل من زوجة مسلمة ترسه إذا نظر إليها وتطيعه إذا
أمرها وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله

سسجتلاو يضاملا تافلم
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الناحية املالية .هذا األم�ر أيضا مطلوب من الزوج لقوله تعاىل
{ولهَ �ن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِالمَْعر ِ
وف}((( .فال يتوقع الش�خص
َ ُ َّ
ْ َّ ْ ُ

أن تكون الزوجة هكذا بينام هو يف كل ليلة له غزوة ومغامرة !!

وبالطب�ع حتى لو حصل هذا االنحراف م�ن أحد الطرفني فال

يربر للطرف اآلخر القيام به !!

يف غير هذه احلال�ة قد يقوم أح�د الطرفني بالتجس�س عىل

اآلخ�ر .هذا األمر ،فتبدأ بفحص ارقام هاتفه النقال ،أو رس�ائل
الواتس�اب ،أو تدخ�ل على بريده االلكتروين ،أو تراقب أوراقه

الت�ي حيتف�ظ هب�ا ،أو يك�ون العك�س فيق�وم الزوج هب�ذه األمور
بالنس�بة لزوجته ،ينبغي أن يك�ون واضحا أنه ال جيوز من الناحية

الرشعي�ة((( أن يتجس�س أح�د الزوجني التجس�س على الطرف
((( سورة البقرة .228
((( يف استفتاء وجه للسيد السيستاين هبذا النحو يف مطلق التجسس،
والذي يشمل جتسس الزوجني عىل بعضهام ،أجاب بام يىل  :السؤال:
هل التجسس حمرم يف الرشيعة االسالمية ؟
اجلواب :التجسس ،أو تتبع ما استرت من أمور املسلمني لالطالع عليه،
وهتك األمور التي سرتها أهلها ،حمرم يف الرشيعة اإلسالمية ،قال

ِ
اجتَنِ ُبوا
اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم { َيا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
ِ
ن إِ ْث ٌم َولاَ تجَ َ َّس ُسوا}.
كَث ًريا ِّم َن ال َّظ ِّن إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّ

/https://www.sistani.org/arabic/qa/02143

ويف خصوص الزوجني ورد جوابه يف االستفتاء :

50

شفرة اللغة الزوجية

اآلخ�ر ب�أي نحو من األنح�اء .والغريب أن بعضه�م أو بعضهن

ـ كام قالوا ـ يوظفون أش�خاصا للتجس�س عىل رشيكهم وينفقون
أمواال يف هذا الصددَ { ،ف َس ُي ِنف ُقونهَ َا ُث َّم َتك ُ
ُون َع َل ْي ِه ْم َحسرْ َ ًة .}..

التجسس من مهدمات احلياة الزوجية ،ومنشؤه سوء الظن.
ِ
اجتَنِ ُبوا كَثِ ًريا ِّم َن ال َّظ ِّن
نالحظ يف اآلية املباركة { َيا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إِ ْث ٌم َولاَ تجَ َ َّس ُس�وا} .ملاذا هنى عن كثري من الظن ثم

أتبعه بالنهي عن التجسس ألن هذا األول يقود إىل التجسس.

إذا كان كل ط�رف واث ًقا من الط�رف اآلخر ويعتقد أن هذا

ش�خص متدي�ن ،فهو يراق�ب اهلل أكثر مما يراق�ب خلقه ،لذلك ال
السؤال:هل جيوز جتسس كل من الزوجني عىل اآلخر يف اموره الشخصية
وتفاصيل حياته ؟
الفتوى :ال جيوز .

h t t p ://w w w .a l s e r a j .n e t /a r /fi k h /2/? W f U p S H i V
uF1075094398&391&420&14

ويف استفتاء خاص للسيد احلكيم يف خصوص تفتيش الزواج هاتف
زوجته (اجلوال) وبالعكس أجاب  :ج ـ ال جيوز اإلطالع عىل
خصوصيات اآلخرين التي يتكتمون عليها ويسرتوهنا ،فهو حرام
حلرمة التجسس بال فرق بني الزوج والزوجة - .استفتاء . -
وقريب منه جواب السيد صادق الشريازي عىل نفس السؤال   :ـ جيتنب
ذلك ،فإنه ينبغي لالنسان أن حيسن الظ ّن باآلخر وأن يتعامل معه
وخاصة بني الزوجني وذلك باخالق حسنة وكالم مجيل كأحسن ما
اعز اصدقائه وبذلك يكسب حمبته وثقته به إن
يتعامل االنسان مع ّ
شاء اهلل تعاىل.
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يأتيه ظن يسء .حتى ولو حصل الظن ،يقول :إذا كنت غري متيقن
من األمر ال حيق يل أن اتهّ م اآلخرين.

أما ما حيصل فهو العكس متا ًما ،يظن أحد األطراف باآلخر

من غري مربرات حقيقية ثم يقوم بالتجسس .يف حالة التجسس ال
يقتن�ع إال أن ي�رى األمور عىل حقيقتها وه�ذا ال حيصل ،فيظل يف

ه�ذه الدوامة ويعذب نفس�ه ويتهم رشيكـ�ه وال حيصل عىل يشء
غري اإلثم.
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أنا أو هي؟
هناك بعض املحاذير ينبغي من كال الزوجني جتنبها

احملذور األول  :أنا أو هي.
ه�ذا التعبير يدل على حماول�ة الغلب�ة واالنتص�ار من أحد

الزوجين عىل اآلخ�ر وباخلصوص أم�ام اآلخرين .قب�ل الزواج
يفك�ر اإلنس�ان يف إط�اره الش�خيص والف�ردي  :أن�ا أس�افر أو ال

أس�افر وأنام يف التوقيت الفالين أو أس�هر ،وآكل يف الوقت املعني
أو أتأخ�ر ،وأعم�ل يف امل�كان القريب أو أتغ�رب  ..وهكذا ،أما

بع�د الزواج ينبغي أن يفكر ويتخذ قراراته بطريقة اجلمع ،فأصبح

مشتركا مع غريه  :إن كان امرأة أو رجال .قبل الزواج كان الربح
واخلسارة خيصان الفرد وحده ،أما بعد الزواج سيكونان مرتبطني

بالرشيك الزوجي .اآلن ينبغي أن يتحدث بطريقة  :نحن نسافر،
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نحن نؤس�س مس�تقبال ،نحن نس�تثمر ،نحن نقتصد ! وهذا هو
مقتىض الرشاكة مثلام هو يف حديث القرآن عن قصة النبي موس�ى

وهارون .(((

لو أردنا أن نستفيد من هذه املالحظة ،يف املوضوع الزوجي

لقلن�ا ،إن�ك قبل ال�زواج كانت نجاحاتك تنس�ب إلي�ك منفردا،

ألن�ك صانعها أم�ا بعد ال�زواج فنجاحاتك كام ه�ي راجعة إليك
فهي بنسبة من النسب راجعة إىل رشيكك الزوجي الذي وفر لك

األجواء املناسبة واخترص عليك الكثري من األمور حتى استطعت

النجاح  ..وكذا احلال يف الفشل ! فأنتام اآلن يف سفينة واحدة ،وال

((( مما يذكره املفرسون يف دقائق القرآن الكريم ،أن نبي اهلل موسى 

اج َعل ليِّ َو ِز ًيرا ِّم ْن
{و ْ
عندما طلب من ربه أن جيعل هارون معه قال َ :
َأ ْهليِ * َه ُار َ
ون َأ ِخي * ْاشدُ ْد بِ ِه َأ ْز ِري * َو َأشرْ ِ ْك ُه فيِ َأ ْم ِري} حتى إذا
انتهى من طلبه ،وأيقن استجابة اهلل له ،حتول حلن اخلطاب منه من
صيغة املفرد إىل صيغة املثنى يف داللة عىل املشاركة ال ختفى ،فقال :
ُنت بِنَا َب ِص ًريا} وقد
{ك َْي ن َُس ِّب َح َك كَثِ ًريا * َون َْذك َُر َك كَثِ ًريا * إِن ََّك ك َ
رتب اهلل سبحانه اخلطاب عىل هذا األساس فيام بعد فخاطبهام معا ـ
مشرتكني ـ فقال { :ا ْذ َه َبا إِلىَ ٰ فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط َغ ٰى * َف ُقولاَ َل ُه َق ْولاً َّل ِّينًا
َّل َع َّل ُه َيت ََذك َُّر َأ ْو يخَ َْش ٰى * َقالاَ َر َّبنَا إِ َّننَا ن َ
اف َأن َي ْف ُر َط َع َل ْينَا َأ ْو َأن َي ْط َغ ٰى
َخ ُ
* َق َال لاَ تخَ َا َفا إِنَّنِي َم َع ُكماَ َأ ْس َم ُع َو َأ َر ٰى * َف ْأتِ َيا ُه َف ُقولاَ إِنَّا َر ُسولاَ َر ِّب َك
َف َأر ِس ْل معنَا بنِي إِ ِائ َيل ولاَ ُتع ِّذ م َقدْ ِج ْئن َ ٍ
السلاَ ُم
َاك بِآ َية ِّمن َّر ِّب َك َو َّ
َ َ بهْ ُ ْ
ْ
َ َ َ سرْ َ
ِ
َعلىَ ٰ َمن ا َّت َب َع الهْ ُدَ ٰى} .ألن هذا مقتىض الرشاكة ،ما يرد من الربح فهو
هلام وما يرد عليهام من اخلسارة فعليهام .
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تس�تطيع أن تقول أنني يف القس�م األمامي فلن يصيبني يشء ،وإذا
نجت فكالكام ناجيان .

حيدث أن بعض األش�خاص ـ سواء كان الزوج أو الزوجة

ـ حت�ى بعد الزواج يعيش احلالة الس�ابقة ،فرتاه يف املجالس يظهر

أن�ه ه�و الناج�ح واملتمي�ز وصاح�ب االنج�ازات ،وال س�يام يف
جمالس العوائل ،بل ربام أش�ار إىل نجاحه وفش�ل رشيكه ،وجديته

وعب�ث رشيكه ،بل وأن رشيكه ه�و الذين حيجبه عن حتقيق باقي

طموحاته!!

بينما املفروض ،والواق�ع غالبا هو هك�ذا ،أن يظهرا احلالة

اجلمعية املشرتكة ،وأن نجاح الزوج يف كثري من أعامله كان جزء منه

بس�بب أن زوجته قد محلت عنه ثقل االهتامم باألوالد ،أو ترتيب
البيت ،واعداد طعامه ،وهتيئة مالبس�ه وسائر أموره ..وهكذا يف

عك�س القضي�ة لو كانت ناجح�ة يف عملها إن كان�ت عاملة ،فلو
ال تع�اون ال�زوج وقبوله وتنازل�ه عن بعض أم�وره املهمة وتركه

االرصار عليها((( ،ملا كان بإمكاهنا الذهاب إىل العمل ساعات هي
أهم س�اعات النهار ،ولوال مراعاته لتعبها عند ترجع من العمل،

((( لتفصيل املسألة يف ما يرتبط باملرأة العاملة وقضاياها بعد الزواج
يمكن مراجعة املحارضة عىل قناتنا يف اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=aX6zXmhQNZw
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ملا كان بإمكاهنا حتقيق نجاح يف ذلك اجلانب .
وكم اش�تكى أزواج أو زوجات م�ن هذه احلالة ،فيقول

 :نحن يف املنزل أحس�ن ما يك�ون حتى إذا ذهبا إىل بيت أهلها،
ب�دأت بالطعن الرصيح أو غري املبارش ،يف بخل زوجها وعدم

ت�ر الدالل من�ذ خرجت من بي�ت أهلها !! ..
كرم�ه ،وأهن�ا مل َ
وهك�ذا يصنع بع�ض األزواج ،حني يذهب�ان إىل بيت أهله ال

س�يام إذا كان�ا مدعوين عىل طع�ام والدته ،فيب�دأ باالطناب يف
مدح طعام أمه وأخته ،وأنه مل يذق منذ أن تزوج طعاما لذيذا!!

م�اذا تريد أن تقول ؟ وهل تريدها أن تنعم بطعام أمك مع هذه
التعليقات ؟

يفرتض من كال الزوجني أن يظهرا احلالة اجلمعية اإلجيابية،

ال أن يظه�ر أحدمه�ا أنه متفوق عىل اآلخر ،وأن اآلخر هو س�بب

املشاكل.

معادل�ة أن�ا أو هي جي�ب أن تتغري إىل أنا وه�ي ،فإذا تغريت

يف ذهنهما وصارا يتحدثان بضمري املتكلم اجلمع حينها يس�عدان.

األفض�ل بل الطبيعي هو أن تنس�ب االنج�ازات لكال الزوجني،
على س�بيل املثال :نحن نس�تثمر للمس�تقبل ونبذل اجله�د لرعاية
أبنائنا.
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إن م�ن اخلطأ أن يفكر أح�د الزوجني بأنه إذا أراد أن يصبح

ل�ه ش�أن أن يضغط عىل الطرف اآلخ�ر ،وإذا أراد أن يعتز البد أن

هيان الطرف اآلخر .ال جتعل نفس�ك أهيا الزوج وأيتها الزوجة يف

مقابل الطرف اآلخر .لستام بحاجة إىل ذلك !

حيص�ل من بعض الزوجات لكي تبني أن نجاح ابنها ومتيزه

كان بس�ببها فق�ط ،أهنا كانت تس�هر معه للمذاك�رة ،ولذلك فقد
ج�اء م�ن أوائل الطلاب ،أما أب�وه ـ كام تق�ول ـ في�أيت ليأكل ثم
ين�ام أو خي�رج ألصدقائ�ه !! ماذا لو ق�ال الزوج وأن�ا أيضا أخرج

للعم�ل م�ن الصباح إىل املس�اء ألوف�ر للزوجة ولألبناء مس�توى
م�ن احلياة جيعلهم غري مش�غولني بتحصيل ال�رزق ومطاردة املال
طول يومهم؟؟ هو ليس بحاجة إىل (امل ّن) وليس بحاجة إلهانتها

إلثبات عزته ،وليست هي بحاجة لذلك كذلك .

احملذور الثاني  :اإلكثار من التوقعات يف احلياة الزوجية
يصدم اإلنسان خبالفها يف الواقع .
إذا كن�ت أهي�ا ال�زوج تريد أن تك�ون زوجتك مث�ل فاطمة

الزه�راء ( ،)كن هل�ا أنت أيضا كعيل عليه السلام لفاطمة.
ِ
ِ
ِ
لزوج�ك كفاطم�ة،
كن�ت
وإذا
طالبي�ه أن يك�ون مثل عيل ،

وحيث أنكام ال تستطيعان فعل ذلك فال تطالبا به .ينبغي أن يكون
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التوق�ع متع�ادال ومتعارفا س�واء كان من ناحية اجلمال أو اخلدمة

والتبعل.

البع�ض يقرأ م�ا ورد يف حي�اة الصديقة الزه�راء عليها،

م�ن أهنا تزوجت بعد العارشة من العم�ر وكان هذا متعارفا يف
تلك الفرتة ،وأنجبت هذه الصفوة الطاهرة ،وبعد ثامن س�نني

ذهب�ت للقاء رهبا ،وكانت تعمل يف منزهلا بام ورد يف السيرة..
فيقول  :أنا أريد زوجتي كفاطمة.

فيق�ال له  :فاطمة ليس هلا كفوء غري عيل  ،ثم إنك

إن رصت كعيل فطالبها بأن تكون كفاطمة.

قللا م�ن التوقع�ات ،اطلب�ا امليس�ور وال تكلف�ا بعضكام

املعسور ..

املعروف من سيرة فاطم�ة ،وأمري املؤمنين  أنه جاء

ذات يوم فلم جيد طعاما يف املنزل ،فس�أل فاطمة فقالت  :ال نجد

ش�يئا ،فقال مل مل ختربيني فقالت أخربين رس�ول اهلل  ،أن إن

جاء عيل بالطعام عفوا وإال فال تسأليه ،والتكلفيه.

أتوق�ع مق�دارا من اجلمال يف زوجتي هو ما يكون متوس�ط

اجلمال يف جمتمع�ي ال�ذي أعي�ش فيه ،وقد يكون بالنس�بة لس�ائر

املجتمع�ات قليال ،وهكذا توق�ع الزوجة مني يف املرصف والنفقة

؟يه وأ انأ
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والزين�ة والكامليات ينبغي أن يك�ون متوازنا ،يأخذ بعني االعتبار

احلاج�ة إلي�ه ،وق�درة الزوج املالي�ة ،وأولويته بالقياس إىل س�ائر
االحتياجات.

واملشكلة أنه يف هذه الفرتات ،بعد انكشاف احلياة اخلاصة

بس�بب وس�ائل التواص�ل ،أصبحن�ا أكث�ر حاجة إىل جع�ل اآلية
ِ
{ولاَ تمَ ُدَّ َّن َع ْينَ ْي َ
اجا ِّمن ُْه ْم
�ك إِلىَ ٰ َما َم َّت ْعنَا بِ�ه َأ ْز َو ً
القرآني�ة املبارك�ة َ
َزه�ر َة الحْ ي ِ
�اة الدُّ ْن َيا لِنَ ْفتِن َُه ْم فِ ِيه َو ِر ْز ُق َر ِّب َك َخيرْ ٌ َو َأ ْب َق ٰى} دس�تورا
ْ َ ََ
يف حياتنا الزوجية.
لق�د حول�ت بعض املامرس�ات ،احلي�اة الزوجية يف أدق

تفاصيله�ا عن�د البع�ض م�ن يشء مق�دس خاص إىل ما سماه
البعض بالتعري الكامل  ..فهذه أو هذا ال يأكالن شيئا إال بعد
أن يكون يف السناب شات ،والفيسبوك ،وبعضهم لو سافر ومل
يضع صوره مع عائلته عىل الفيسبوك أو السناب أو الواتساب

وغريه�ا ،فإن�ه مل حيقق هدف الس�فر ،وحتول هذا إىل ما يش�به
امل�رض ،فهو قد أهدى لزوجته هذا الطقم الذهبي الذي قيمته
ك�ذا ،وهي قد زينت رسير نومها هبذه الطريقة واأللوان  ..ومل

يبق إال وصف ما بعد ذلك !!

هل�ؤالء يقال  :لن تكوين مهم�ة ،عندما ختربين العامل عن
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أن زوجك اشترى لك هذا الشيء ولن تكون مهام إذا نرشت
أن زوجت�ك طبخت لك الطبخة الكذائي�ة ،بل إن انطباع كثري

م�ن الناس هو خلاف ذلك بل يعده البع�ض مرضا أو عرضا
ملرض ،وأن هناك نقصا أو ضعفا يف هذا الرجل أو تلك املرأة،

فهما يرمـمـان هذا النق�ص والضعف الداخلي بإخبار الناس
بطري�ق غري مب�ارش أن أهيا الن�اس التفتوا يل فأنا مه�م ،وهناك

من هيتم يب ..

بل قد تولد هذه املامرسات نوعا من التغاير ،وبداية مشاكل

للمع�ارف ،فه�ذه الزوجة الت�ي تنرش صور هداياها وس�فرها قد
تكون هلا جارة أو صديقة ال يستطيع زوجها أن يوفر هلا كل ذلك،
فتقوم هذه اجلارة بالضغط عىل زوجها حتى يوفر هلا ما يوفره زوج

جارهتا لزوجته فليس�وا بأق�ل منهم ،وإال عدت ال�زوج أو عدها
الزوج مقرصا أو مقرصة يف حقه .

إن هذا األمر مذموم يف ذاته وآثاره غري حسنة.
م�ا يؤديه الزواج ويتوقع منه هو نوع من االس�تقرار احليايت

والس�كن واالرتياح النفيس والستر والعفاف واإلش�باع اجلنيس

والنس�ل ،فال ينبغ�ي أن ُيتوقع أكثر من ذلك م�ن الرشيك اآلخر.
فال يستطيع اكثر األزواج حتقيق ما هو أكثر .
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