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مــن م ـزااي التعبــر املوحــى بــه عمومــا ،والتعبــر القــرآين علــى وجــه
اخلصــوص ،أنــه ال يســع اخللــق ،وإن اجتمع ـوا ،اإلحاطــة أببعــاده
واإلملــام أبس ـراره .وحــن تعــن للمــدارك خبيئــة مــن خبــااي كنوزه فال
يُفهم من ذلك إال أن ما خفي كان أجل وأمجل.
ننتقــي مــن هــذه التعب ـرات مــا جــاء يف التنزيــل احلكيــم مــن أمــر
هللا جــل يف عــاه لنبيــه حضــرة إبراهيــم اخلليــل  واملشــتمل
علــى تبليــغ النــاس حــج بيــت هللا احل ـرام ،إذ يقــول تعــاىلَ ﴿ :وأَ ِّذ ْن
ـاس ِب ْ َِّلــج يَْتُـ َ
ن ِمـ ْـن ُك ِّل
ِف النَّـ ِ
ـوك رَِجـ ًـال َو َعلَــى ُك ِّل َضا ِم ـ ٍر يَْتِـ َ
فَـ ٍّـج َع ِميـ ٍـق ﴾ ( )1وبعيــدا عــن معــى اآليــة الصحيــح ،فقــد كانــت
للبعض ،ومنهم كاتب املقال ،تساؤالت طفولية نتجت عن الفهم
الضيق ملدلول لفظة «رجال» يف اآلية الكرمية ،ذلك الفهم الضيق
الــذي ميكــن عــزوه إىل املرحلــة العمريــة املتصفــة بضحالــة املعــارف
اللغويــة واالنقيــاد للفهــم الشــعيب الســائد .ويف هــذا املقــال تســنح
لنــا فرصــة مواتيــة لقنــص عصفوريــن حبجــر واحــد ،فســنطرق جانبا
متعلقا بشعرية احلج اليت يواكب شهران هذا بعض أايمها ،كذلك
سنستعيد بعض ذكرايت الطفولة فنصحح منها ما أمكننا.
التقوى

دعوان نرتل القرآن ،الرجال ليسوا الذكور ابلضرورة
رمبــا تنتــاب املرتــل للقــرآن بعــن التنزيــه بعــض احلــرة ،ال ســيما حــن
يصــل يف ترتيلــه إىل مواضــع ذكــرت فيهــا ألفاظ مثل :رجل ،رجال،
فيتوجــه املرتــل إىل اســتكناه داللــة اللفــظ ،فيجــده اترة يــدل علــى
الذكر من نوع اإلنسان ،واترة أخرى يشري إىل املشي على الرجلني،
ويرتفع مســتوى احلرية حني يرد لفظ «رجال» يف ســياق يُفهم منه
التكليــف املوجــه إىل كال اجلنســن ذكــورا أو إاناث ..فــإذا كان ﴿ ِمـ َـن
ن رَِجــا ٌل َص َدقُ ـوا َمــا َعا َه ـ ُدوا َّ
َضى َْنبَ ُه
اللَ َعلَيْ ـ ِه فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن ق َ
الْ ُم ْؤِمنِـ َ
َوِمْنـ ُه ْم َم ْن َيـْنـتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا َتـبْ ِد ًيل ﴾ ( .)2أفيكون مبقدوران هنا أن
نفهــم الرجــال مبعــى الذكــور حص ـرا؟! فما نصيــب اإلانث املؤمنات
مــن هــذا التكــرمي القــرآين؟! ال بــد إذًا أن يكــون هذا التكرمي شــامال
كال اجلنسني ،بعيدا عن معىن التغليب الذي قال به بعض النحاة،
فإمنا يشرتك كل من الذكور واإلانث يف معىن «الرجال» إذا اتصف
كل منهم بصفات حمددة ،فلفظة «رجال» هي اسم وصفي يطلق
على كل ما من شأنه إبراز صفات معينة نفصلها فيما يلي.
الرجل :اسم وصفي قد يطلق على األنثى أيضا
مــن دواعــي ث ـراء العربيــة وخصوبتها أهنا لغة صوتية ال صورية ،األمر
الذي أهلها يف علم هللا تعاىل ألن تكون وعاء للوحي اخلامت الذي
ينزله هللا تعاىل على النيب اخلامت ليبلغ به األمة اخلامتة.
واللغة الصوتية تكتسب هذا الوصف نظرا إىل أن لكل صوت من
أصوات األحرف العربية داللة فيزايئية خاصة به .فلنطبق هذا املبدأ
على املادة اللغوية «ر ج ل» ولننظر النتيجة ،ماذا ختربان العربية؟!
يف مــادة «ر ج ل» جتتمــع ثالثــة أص ـوات ســواي لتخــران عــن معــان
خاصة قريبة من بعضها يف الداللة العقلية ،فصوت الراء يشري دوما
إىل التكرار ،أي تكرار احلركة ،والدأب عليها .وصوت اجليم يشري
بدوره إىل اجلهد والشــدة املصاحبني ألكثر املمارســات العملية اليت
يؤديهــا اإلنســان طلبــا للــرزق ،أمــا صــوت الــام فيشــر إىل احلركــة
البطيئة املتصلة الالزمة بشكل يضفي االستمرارية الرتيبة على داللة
الصوتــن (ال ـراء واجليــم) .وبفهــم الداللــة الكليــة الناجتــة عن اجتماع
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األصوات يف مادة «ر ج ل» ترتسم يف املخيلة صورة عقلية إلنسان
دائب الكد والتعب يف طلب الرزق وبشــكل مســتمر ورتيب طوال
أايم حياتــه .لقــد انطبقــت هــذه الصــورة العقليــة منــذ عصــور علــى
الذكــر مــن نــوع اإلنســان ،الذكــر دون األنثــى ،وإن كانت األنثى يف
بعــض األح ـوال قــد تســتحق الوصــف أبهنــا «رجلــة» ،وقــد جــاء يف
املعاجم اللغوية ما نقله صاحبا اتج العروس ولسان العرب عن ابن
جين من قول الشاعر:
غريَ ِجريا ِن بَِن َجبَل ْه
ُك ُّل َجا ٍر َظ َّل ُم ْغتَبِطا
لَْ يُبالُوا ُح ْرَم َة الـ َّـرُجلَ ـ ْه
َخ َّرقُوا َجيْ َب فَتاتِِ ُم
«رجلــة» يف بيــان واضــح أبن العــرب
«رجــل» فــكان ُ
فأنــث لفــظ ُ
أجــازت وصــف األنثــى ابلرجولــة أحيــاان مــا دعــت احلاجــة ومجعــت
تلــك األنثــى صفــات مميــزة .بل إن احلديــث النبوي يؤكد صحة هذا
االستعمال ،كوصف النيب  ألمنا عائشة (رضي هللا عنها) بقوله:
الرأي» أي هلا رأي الرجال حصافة وسدادا،
«كانت عائشة رجلة ّ
فاألنثــى توصــف ابلرجلــة أيضــا إذا مــا حتققت لديهــا تلك الصفات
املؤِّهلة للرجولة (ال الذكورة) والصفات املؤهلة للرجولة هي ما قدمته
الداللة الصوتية ملادة «ر ج ل» اللغوية،
اجملتمعات األمومية ..علم األنثروبولوجيا يرصد الظاهرة
يقــر علــم التاريــخ الطبيعــي حبقيقــة أنــه يف األصــل كانــت األنثــى،
تلــك النفــس الواحــدة الــي خلــق هللا تعــاىل منها زوجهــا وبث منهما
رجــاال كث ـرا ونســاء .ويقــص علينــا علــم اإلنســان (األنثروبولوجيــا)
أن األنثــى ظلــت أحقــااب طويلــة تقــدر آبالف الســنني هــي الســيدة
واحلاكمة وصاحبة القرار ،والطبيبة األوىل ،بل وظلت كذلك املدبرة
الحتياجــات األســرة ،وهــي املورثــة الوحيــدة ألوالدهــا ،وهــي الــي
ينســب إليهــا األوالد ،حــى إننــا نلمــح بقــااي هــذه املــورواثت لــدى
جمتمعــات معاصــرة ،فاليهــود إىل اآلن ال يكتســبون الداينــة إال عــن
طريــق األم اليهوديــة ،لقــد ظــل هــذا األســلوب متعارفــا عليــه أحقــااب
طويلــة يف جمتمعــات عرفــت ابجملتمعــات األموميــة .إن حالــة التبعيــة
واخلنــوع مل تكــن مــن خصائــص األنثــى قط ،بــل هي صفات حلقت

هبــا قس ـرا نتيجــة جمموعــة ظروف اجتماعيــة قلبت املوازين ،فتحولت
الدفة إىل الذكر ليكون له الدور األبرز فيما بعد.
األنثى ،واملثل املضروب للذين آمنوا
يضــرب هللا تعــاىل املثــل للمؤمنــن ،ذكــورا وإاناث ،ابمرأتــن ،فيقــول
َ ﴿ :و َضـ َـر َب َّ
اللُ َمًثَــا لِلَّ ِذيـ َـن آ َمنُـوا ا ْمـ َـرأََة فِ ْرَعـ ْـو َن إِ ْذ قَالَـ ْـت َر ِّب
ابْ ِن ِل ِعنْ َد َك َبـْيـتًا ِف َْ
النَِّة َوَنّ ِِن ِم ْن فِ ْرَع ْو َن َو َع َملِ ِه َوَنّ ِِن ِم َن الْق َْوِم
َّ
ـت ِع ْمـ َـرا َن الَّـ ِـي أَ ْح َصنَـ ْـت َفـ ْرَج َهــا َفـَنـ َف ْخنَــا فِي ـ ِه
الظالِ ِمـَـن * َوَمـ ْـريََ اْبـنَـ َ
()3
َت ب َ
ِم ْن ُر ِ
ِكلِ َم ِ
ني ﴾
ات َرِّبَا َوُكتُبِ ِه َوَكانَ ْت ِم َن الْقَانِتِ َ
وحنَا َو َص َّدق ْ
من التنزيل احلكيم نستشف أن الطبيعة اإلميانية طبيعة رجولية ،وال
يعىن ابلرجولة هنا الذكورة مطلقا ،وإال لكان اإلميان والتش ـريع وقفا
على الذكور دون اإلانث ،وألصبحت اإلانث يف حل منه.
اس ِب َْل ِّج
َوأَ ِّذ ْن ِف النَّ ِ
اآلن تبدو الصورة أكثر اتضاحا ،فلنســتثمر هذا الوضوح يف ســبيل
ـاس ِب َْل ِّج
فهــم أعمــق لآليــة الكرميــة من ســورة احلــجَ ﴿ :وأَ ِّذ ْن ِف النَّـ ِ
يَْتُـ َ
ن ِمـ ْـن ُك ِّل فَـ ٍّـج َع ِم ٍ
يق﴾ ( )4نفهم
ـوك رَِجـ ًـال َو َعلَــى ُك ِّل َضا ِم ـ ٍر يَْتِـ َ
مــن اآليــة الكرميــة أن فريضــة حــج بيــت هللا احل ـرام فريضــة مجاعيــة
تستدعي على هامش اآلية ..تطور وسائل االنتقال
مــن اللطائــف الــي تقدمهــا آيــة (احلــج )28 :اتريــخ تطــور وســائل
املواصــات واالنتقــال والســفر ،فعلــى حــن بــدأ انتقــال اإلنســان
ابدئ األمــر س ـرا وعــدوا علــى قدميــه ،فإنه تطــور فيما بعد تدرجييا
ليســتخدم اخليــل والبغــال واحلمــر واإلبــل الضوامــر .والضامــر مــن
اخليــل واإلبــل ،أي هزيــل البطــن ،وقد اســتعري الضمور الذي معناه
قلــة اللحــم عــن خفــة الدابــة وســرعتها ،حىت حلق بوســائل االنتقال
احلديثــة كالع ـرابت وغريهــا ..ففــي اآليــة الكرميــة املذكــورة متــت
اإلشارة املوجزة إىل تطور وسائل االنتقال اليت استخدمها اإلنسان
عرب اترخيه الطويل.
 .1احلج .2 .28 :األحزاب .3 24 :التحرمي13-12 :
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 .4احلج28 :
التقوى

