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تتجلى عظمة كتاب اهلل يف أنّه أوىل اجلانب النفسي لإلنسان اهتماما واضحا ،فالنفس
البشرية وما يعرتيها من أحوال ،ظهرت يف مواضع من آي القرآن الكرمي وسوره وقصصه،
وهذا يدحض ما تنسبه الدراسات النفسية إىل نفسها من األسبقية والتفرد ،وخاصة ما
يوليه علم النفس من اهتمام وتقديس لنظريات فرويد العقيمة .ويهدف البحث إىل إبراز
تركيز القرآن الكرمي على اجلانب النفسي لإلنسان وخصوصا املرأة من خالل مواقف
اجتماعية ،وهذا يؤكد أن أساس هذه الدراسات النفسية اجملتمعية منبعها من هذا الكتاب
الدراسة إثبات وضوح هذه الظواهر من خالل منهج وصفي
العظيم؛ إذ حتاول هذه ِّ
حتليلي تطبيقي مت التوصل من خالله إىل نتائج مهمة من دقة النص القرآين وإعجازه يف
إدراك هذه الظواهرالنفسية الشعورية الداخلية بعمق عرب مواقف جمتمعية مفتوحة للمرأة،
وهذا مما تسمية النظريات احلديثة بالشمولية أي اإلنسان واجملتمع والكون وملاكانت املرأة
فياضة باملشاعر واألحاسيس ،فلقد كانت أكثر ظهو ار يف مواقف نفسية عدة من القرآن
الكرمي.

كلمات دالة :احلاالت النفسية ،املرأة ،القرآن الكرمي.
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 1د .هنلة احلرتاين ،جامعة السلطان إدريس

 ،ماليزيا،
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مقدمة

الحاالت النفسية للمرأة في القرآن الكريم

نهلة عبد الكريم الحرتاني

تتجلى عظمةكتاب اهلل يف أنّه أوىل اجلانب النفسي لإلنسان اهتماما واضحا ،فالنفس البشرية وما يعرتيها
من أحوال  ،ظهرت يف مواضع من آي القرآن الكرمي وسوره وقصصه ،وهذا يدحض ما تنسبه الدراسات
النفسية إىل نفسها من األسبقية والتفرد ،وخاصة ما يوليه علم النفس من اهتمام وتقديس لنظريات فرويد
العقيمة.
إن املتدبر يف آي القرآن الكرمي يلمس البعد النفسي العميق الذي صوره لنا اهلل تبارك وتعاىل يف أدق
صورة،
َّ ِ
ين َآمنُوا َوتَطْ َمئِ ُّن قُلُوبُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر اللَِّه ( الرعد ،)82 :ويف حالة
ففي حالة اإلميان قلوب مطمئنة :الذ َ
الكفر قلوب طبع عليها الكفر ،قال تعاىل :أُولَئِك الَّ ِذين طَبع اللَّه علَى قُلُوِبِِم وَسعِ ِهم وأَب ِ
ك
صا ِره ْم َوأُولَئِ َ
َ َ ََ ُ َ
ْ َ َْ ْ َ ْ َ
ِ
ِِ
ُه ُم الْغَافلُو َن( النحل ،)802:ويف حالة النفاق قلوب مريضة ،قال تعاىلِ :يف قُلُوِب ْم َمَر ٌ
ض َفَز َاد ُه ُم اللَّهُ
مرضا( البقرة ،)80 :ويف حالة اإليثار ،قال تعاىل :والَّ ِذين َتب َّوأُوا الد ِ ِ ِ ِ
اجَر
َ ََ
َّار َوْاألميَا َن م ْن َقْبل ِه ْم ُُيبُّو َن َم ْن َه َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اصةٌ( احلشر،)9:
اجة ممَّا أُوتُوا َويُْؤثُرو َن َعلَى أَْن ُفس ِه ْم َولَْو َكا َن ِب ْم َخ َ
ص َ
إِلَْي ِه ْم َوال ََي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِره ْم َح َ
ويف حالة اخلوف ،قال تعاىلَُ :يسبو َن ُك َّل ٍ
اح َذْرُه ْم قَ َاتلَ ُه ُم اللَّهُ أَ ََّّن يُْؤفَ ُكو َن
صْي َحة َعلَْي ِه ْم ُه ُم الْ َع ُدُّو فَ ْ
َ
ْ َُ
(املنافقون.)4:
ب إِ َّن ابِِْن ِم ْن أ َْهلِي َوإِ َّن َو ْع َد َك ْاحلَ ُّق
وح َّربَّهُ فَ َق َال َر ِّ
ويف حالة مشاعر البنوة ،قال تعاىلَ :ونَ َادى نُ ٌ
وأَنت أَح َكم ْاحلاكِ ِمي( هود ،)44:وقال تعاىل :إِ ْذ قَالَ ِ
ك َما ِيف بَطِِْن
ت ْامَرأَةُ ِع ْمَار َن َر ِّ
ت لَ َ
ب إِ ِّين نََذْر ُ
َ َ ْ ُ َ َ
ُُمَّر ار فَت َقبَّل ِم ِِّن إِنَّك أَنت َّ ِ ِ
يم( .آل عمران.)53-54:
َ َ
َ َ ْ
السم ُيع الْ َعل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يض م َن الدَّْم ِع ممَّا َعَرفُوا
ويف حالة التوبة ،قال تعاىلَ :وإِ َذا ََس ُعوا َما أُنِْزَل إِ َىل َّالر ُسول َتَرى أ َْعُيَن ُه ْم تَف ُ
ِِ
ِ
ين( املائدة ،)25 :ويف حالة الرغبة الصادقة يف اجلهاد ،قال
م َن ْاحلَ ِّق يَ ُقولُو َن َربَّنَا َآمنَّا فَا ْكتُْبنَا َم َع الشَّاهد َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يض ِم َن الدَّْم ِع
ين إِذَا َما أَتَ ْوَك لتَ ْحملَ ُه ْم قُْل َ
ت ال أَج ُد َما أ َْْحلُ ُك ْم َعلَْيه تَ َولَّْاو َوأ َْعُيُن ُه ْم تَف ُ
تعاىلَ :وال َعلَى الذ َ
حزنا أَّال ََِي ُدوا ما يْنِف ُقو َن( التوبة ،)98 :ويف النزاعات األسرية ،قال تعاىل :وأ ِ ِ
ُّح
س الش َّ
َْ
ََ
َُ
ُحضَرت ْاألَْن ُف ُ
(النساء.)882 :
وملا كانت املرأة فياضة باملشاعر واألحاسيس ،فلقد كانت أكثر ظهو ار يف مواقف عدة من القرآن
الكرمي ،لذا جهد هذا البحث يف تتبع احلاالت النفسية املختلفة للمرأة يف القرآن الكرمي:
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هناك امرأة سوية ،وهي املسلمة ،وهي امرأة إَيابية متفاوتة بي قوة العزمية والضعف ،وهناك امرأة غري
سوية ،وهي تلك املرأة السلبية ،وهي على نوعي  :امرأة خالفت الفطرة اليت جبلتها على اإلسالم ،فاختذت
الكفر طريقا ،وامرأة سلبية بسبب إعاقة عقلية.
أوال:البعد النفسي للمرأة السوية في القرآن الكريم:
 - 1حواء :نرّكز هنا على موقفي نفسيي حلواء:
َّأوهلما :التعرض لغواية إبليس مبعية آدم عليه السالم وطاعته فيما غُوي :مل يذكر القرآ ُن الكرمي حواء باالسم،
دور إىل جانب دور آدم يف اخلروُ من اجلنة
زوُ أبينا آدم  -عليه السالم ، -وهلا ٌ
إنّا ذكرها على أ ّهنا ُ
واهلبوط منها للعيش يف األرض ،مع ِ
حتمل العناء والشقاء يف سبيل احلصول على حاجاهتما الضرورية ،بعد
موفر هلما يف اجلنة من غ ِري شقاء
أنكان ذلك ا
ِِ
ِ
ي َهلَُما
س َهلَُما الشَّْيطَا ُن ليُْبد َ
فالقرآ َن الكرمي َيعلهما شريكي يف املسؤولية عن هذه املخالفة َف َو ْسَو َ
ِِ
ِِ
ِ
َّجرةِ إِالَّ أَن تَ ُكونَا َملَ َك ْ ِ
ِ
ي أَْو تَ ُكونَا ِم َن
َما ُوور َ
ي َعْن ُه َما من َسْوءَاهت َما َوقَ َال َما نَ َها ُك َما َربُّ ُك َما َع ْن َهذه الش َ َ
ِِ
ين األعراف ،80:فاجلانب النفسي للغواية من إبليس على الطرفي عظيم ،إذكان اإلغواء باخللود
ْاخلَالد َ
وامللك ،ومثل هذا اإلغواء وقعه على النفس شديد يف حال الضعف اإلمياين ،وجند القرآن الكرمي أحيانا
ك َعلَى َشجرةِ ْاخلُْل ِد ومْل ٍ
ك َال
س إِلَْيِه الشَّْيطَا ُن قَ َال يَا آَ َد ُم َه ْل أ َُدلُّ َ
ُ
َُ
ََ
يفرد آدم باملسؤولية ،فيقول :فَ َو ْسَو َ
يَْبلَى( طه  ،)880:مع اإلشارة إىل اشرتكهما يف مسؤولية األكل":فأكال منها" ،وملا ذاقا الشجرَة بدت
هلما سوءا ُهتما ،واستحقَّا ِبذه ا ِ
ملخالفة اإلخراُ من اجلنَِّة والشقاء يف األرض كما يف قوله تعاىلَ :ف ُقْلنَا يَا
آدم إِ َّن ه َذا عدو لَّ ِ ِ
ك فََال يُِْر َجنَّ ُك َما ِم َن ْاجلَنَِّة َفتَ ْشَقى طه881:
ك َولَزْوج َ
َُ َ َ ُ َ
ثانيهما :لقد كانت حواء سكنا لزوجها ،ووجد عندها االستقرَار النفسي واملودة يف اجلنة ،وزيادة هلذا
االستقرار تاقا للولد الصاحلُ  :هَو الَّ ِذي َخلََق ُكم ِّمن نَّْف ٍ
س َو ِاح َدةٍ َو َج َع َل ِمْن َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْي َها فَلَ َّما
ت ْحَْال َخِفيفا ( األعراف 829:حىت هناية اآليات .)898:هنا يظهر جانبا نفسيا مهما
َّاها َْحَلَ ْ
َتغَش َ
عند حواء من الرغبة يف األمومة ،وأن يكون املولود صاحلا ،لذلك التجأت بالدعاء هلل والتضرع إليه.
دعوا اهلل
قال أبو جعفر :والصواب من القول يف ذلك أن يقال :إن اهلل أخرب عن آدم وحواء أهنما َ
رِبما حبمل حواء ،وأقسما لئن أعطامها ما يف بطن حواء ،صاحلا ليكونان هلل من الشاكرين
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والصالح قد يشمل معاينكثرية :منها الصالح يف استواء اخللق ،ومنها الصالح يف الدين ،والصالح
يف العقل والتدبري وإذ كان ذلككذلك ،وال خرب عن الرسول يوجب احلجة بأن ذلك على بعض معاين
عمه اهلل ،فيقال :إهنما قاال( لئن آتيتنا
الصالح دون بعض ،وال فيه من العقل دليل ،وجب أن يُ َع َّم كما َّ
صاحلا ) جبميع معاين الصالح .وأما معىن قوله( :لنكونن من الشاكرين) ،فإنه :لنكونن ممن يشكرك على
ما وهبت له من الولد صاحلا.
 -2امرأتا إبراهيم عليه السالم
سارة :من ِ
عليهن القرآ ُن الكرمي سارة ،زوُ إبراهيم اخلليل  -عليه السالم ،-فهي عندما
النساء اللوايت أثىن َّ
أحست ِ
لعل اهلل يرزقه منها غالما ،وقد
بتقدم سنِّها وبلوغها سن اليأس (عجوز عقيم)َّ ،زوجته من جاريتها َّ
ْ
كان ذلك ،فقد ْحلت هاجر وولدت إلبراهيم إَساعيل  -عليهما السالم  -وأوحى اهلل إىل إبراهيم ما
هاجر وابنَها إَساعيل من فلسطي إىل احلجا ِز حيث الوادي غري ذي الزرع ،إىل حيث مكة
أوحى ،فأخذ َ
اآلن،كما أمره اهلل – تعاىل.
كانت سارةُ مؤمنة برسالة زوجها ،فظهرت هلا املالئكة  -ضيف إبراهيم  -بصورةِ الضيوف ،وبشروهنا
ِ
تقر به عينها ،وتسعد ِ
حبفيدها منه ،وميجدها القرآ ُن الكرمي
بإسحاق ،ومن وراء إسحاق يعقوب ،ولدا هلا ُّ ُ
ِ
ِ
مبخاطبة املالئكة هلا؛ قَالُوا أَتَعجبِ ِ
ِ
ت إِنَّه َِ
ِ
ْحي ٌد َِجمي ٌد
َْ َ
ي م ْن أَْم ِر اللَّه َر ْْحَةُ اللَّه َوبََرَكاتُهُ َعلَْي ُك ْم أ َْه َل الَْبْي ُ
(هود.)15:
يتجلى البعد النفسي لسارة يف موقفي ،أحدمها غريهتا الشديدة من هاجر ،واآلخر يف صورة تلقيها
لبشرى املالئكة بالولد ،فالعجب والدهشة وإظهار ما وصلت إليه من ضعف الكرب وتقدم السن،كانكافيا
إلظهار ما جاشت به نفسها أثناء هذه الزيارة املفاجئة من املالئكة ألهل هذا البيت اجمليد (هود-39 :
.)18
هاجر :مل يصرح القرآن مباشرة باجلانب النفسي ملعاناة هاجر عندما تركها زوجها إبراهيم عليه السالم يف
واد غري ذي زرع ،ولكن يظهر لنا العذاب النفسي هلاجر من عظيم دعاء إبراهيم -عليه السالم -وتضرعه
ٍ ِ
ك الْ ُم َحَّرِم َربَّنَا لِيُِق ُيمواْ َّ
الصالةَ
نت ِمن ذُِّريَِّيت بَِواد َغِْري ذي َزْرٍع ِع َند بَْيتِ َ
َس َك ُ
هلل يف قوله تعاىلَّ :ربَّنَا إِ ِّين أ ْ
اج َع ْل أَفْئِ َدة ِّم َن الن ِ
َّاس َت ْه ِوي إِلَْي ِه ْم( إبراهيم 51 :حىت هناية اآلية .)48:فالواد اخلايل من الزرع يدل على
فَ ْ
عدم وجود املاء ،وكذلك خلو املكان من الناس والثمر ،فكيف تكون حياة يف ظل هذا؟! من هنا يظهر
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لنا حجم املعاناة النفسية اليت واجهتها هاجر ،وعظيم جزاء اهلل من أنّه جعل هذا البقعة من أرض وماء
منسكا مقدسا للمسلمي إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
 .3امرأة العزيز

امرأةٌ ذكرت يف آياتكثرية من سورة يوسف ،بدت ترفل يف ِ
ثياب الرتف والنعيم ،وتتسلح بقوةِ السلطان،
ُ
ِ
مانع أخالقي من مراودة فتاها يوسف يف صباه ومجاله،
وتنهل من مت ِع احلياة؛ حالهلا وحرامها ،فال مينعها ٌ
ِ
خربها بي
وُيطم كربياءها بعفته وورعه ،فتتهمه مبا ترتكبُه من إمث ،وتزداد إصر اار على إغوائه عندما ُ
يشيع ُ
ِ
مطاوعتهن على الرذيلة ،ولكنَّها
السجن ،المتناعه عن
َّ
نساء املدينة ،فتحيك له املؤامرَة َّ
معهن حىت يدخلنه ِّ
بالذنب (وتوبة) ،وتربئة ِ
وبعد بض ِع سني تقف موقفا فيه جرأة وصراحة ،وفيه ندم واعرتاف َّ
لساحة يوسف
8
 عليه السالم ،وهذا يوضح البعد النفسي هلذه الشخصية الىت بدأت متمردة مذنبة ،وانتهت تائبة نادمة.قَ َال ما خطْب ُك َّن إِ ْذ راوْدتُ َّن يوسف عن نَْف ِسِه قُْلن حاش لِلَِّه ما علِمنَا علَيِه ِمن س ٍوء قَالَ ِ
ت اْمَرأَةُ الْ َع ِزي ِز ْاآلَ َن
ََ ُ ُ َ َ ْ
َ َ ُ
َ َ َ َ َ ْ َْ ْ ُ
اف بالذنب وتربئة ملن
ص ْاحلَ ُّق أَنَا َرَاوْدتُهُ َع ْن نَْف ِسِه َوإِنَّهُ لَ ِم َن َّ
الص ِادقِي( يوسف ،)48:إنّه اعرت ٌ
َح ْ
ص َح َ
احلق والصواب ،فهي
لت موقَفها هذا وعودهتا إىل ِّ
اهتمته وأدخلته السجن بريئا ،وزادت على ذلك أ ْن علَّ ْ
كل احرتٍام وتقدير ،فتقول :ذَلِ ِ
َخْنهُ بِالْغَْي ِ
ب( يوسف ،)48 :وتعليل آخر تورده:
ُّ
تكن له َّ
َ
ك لَي ْعلَ َم أ َِّين َملْ أ ُ
وأ ََّن اللَّه َال يه ِدي َكيد ْاخلائِنِي ،فهي ترتاجع عن ِ
كيدها ومؤامرهتا عليه ،وتعلن َّأن اهلل هو الذي أحب َط
َ َ َْ َْ َ َ
ُ
غفور رحيم وهو رِبا؛ إَِّال َما َرِح َم َرِِّّب إِ َّن َرِِّّب َغُف ٌور
َ
دليل على أ ّهنا مؤمنةٌ باهلل ،و َّأن اهلل ٌ
كيدها ،وهذا ٌ
ِ
ِ
َّ
النفس أمارة بالسوء.
يم يوسف  ،45 :وال تنسى أن تتو َ
َرح ٌ
اضع وتنفي عن نفسها الرباءة؛ ألن َ
هنا حتليل لنفسية املرأة تتبع الشيطان ،امرأة تفنت جبمال فتاها ،وتراوده ،فيأىب ،وينتشر اخلرب بي الناس،
ِ
ِ
ت َهلَُّن
ت إِلَْي ِه َّن َوأ َْعتَ َد ْ
ت ِمبَ ْك ِره َّن أَْر َسلَ ْ
فرتيد أن تربر عملها وتنتقم ممكن مكر ِبا ،قال تعاىلَ :فلَ َّما ََس َع ْ
ت ُك َّل َو ِاح َدةٍ ِمْن ُه َّن ِس ِّكينا من اآلية (يوسف .)58-58 :وحتكم اخلطة إرضاء ملا وقر يف
ُمتَّ َكأ َوآتَ ْ
نفسها من رغبة يف تربير ما مرت به ،فتعد هلم جملسا وطعاما ُيتاُ أن يقطع بالسكي ،وتأمره باخلروُ
عليهن ،فيشدهن جبماله ،وتذهب السكاكي لتقطع األيادي ،فتجد بفعلهم مرب ار لفعلتها ،فتعلن إثر جناحها
يف رأي نفسها أهنا ستعاقبه أشد العقاب ،إذا مل يقدم هلا ما تريد.لقد رَست هذه اآليات نفسية تتبع
الشيطان فتنصاع للشهوات احملرمة ،وهذا يدل دون أدَّن شك على إعجاز الكتاب املبي
 1القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.
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 . 4أم موسى عليه السالم وأخته
ِ
ك َك ْي َت َقَّر َعْيُن َها َوال َْحتَزَن
ك َفَت ُق ُ
ول َه ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى َم ْن يَ ْكُفلُهُ َفَر َج ْعنَ َاك إِ َىل أُِّم َ
ُختُ َ
قال تعاىل :إِ ْذ َتَْشي أ ْ
ِ
َّاك فُتُونا َفلَبِثْ ِ ِ
وسى
ت نَْفسا َفنَ َّجْينَ َاك ِم َن الْغَ ِّم َوَفَتن َ
ت سن َ
ي ِيف أ َْه ِل َم ْديَ َن ُمثَّ جْئ َ
َ
َوَقَتْل َ
ت َعلَى قَ َد ٍر يَا ُم َ
(طه .)40 :يف هذه اآلية وصف خمتصر حلياة الرسول موسى عليه السالم من املهد إىل حي أتته الرسالة،
وقد رسم النص القرآين نفسية األم البائسة ونفسية موسى عرب مراحل حياته ،ويظهر فيها عناية اهلل سبحانه،
"حيث رده إىل أمه ،فهدأت وفرحت ،مث قتل نفسا باخلطأ فأذهب اهلل عنه الغم من فعل ذلك ،مث يذكره
َّاك فُتُونا" ،وجاء يف تفسري هذه اآلية" :سأل
من اهلل عليه بتجاوزها ،وذلك يف قوله" :وفتن َ
جبملة أحداث َّ
سعيد بن جبري ابن عباس رضي اهلل عنه ،فقال :خلصناك من ُمنة بعد ُمنة ،ولد يف عام كان يقتل فيه
الولدان ،فهذه فتنة يا ابن جبري ،وألقته أمه يف البحر ،وهم فرعون بقتله ،وقتل قبطيا ،وأجر نفسه عشر
سني ،وضل الطريق ،وتفرقت غنمه يف ليلة مظلمة... ،واضطر للهرب باجتاه مدين ،ويف طريق عودته منها
تأتيه الرسالة يف طور سيناء" ،ويظهر من خالل هذه اآلية األجواء النفسية املتتابعة.
ويف موضع آخر تفصيل لتلك األحوال النفسية ،وأَوحينَا إِ َىل أ ُِّم موسى أَ ْن أَر ِضعِ ِيه فَِإ َذا ِخْف ِ
ت َعلَْيِه
َ ْ َْ
ْ
ُ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ي( القصص ،)1:هنا أم خائفة على
فَأَلْقيه ِيف الْيَ ِّم َوال َختَ ِايف َوال َْحتَزِين إِنَّا َرُّادوهُ إِلَْيك َو َجاعلُوهُ م َن الْ ُمْر َسل َ
فلذة كبدها ،فيأتيها األمر بإرضاعه يف املرحلة األوىل ،فإذا شعرت باخلطر يتهدد طفلها من فرعون وزبانيته
فيجب أن تلقيه يف النيل ،ولكنكيف تلقيه وقد يغرق أو يهلك!هنا يأيت النهي عن اخلوف واحلزن ،فالعناية
اإلهلية تكلؤه ،مث تأيت البشارة بعد ذلك بعودته إليها ،وأنه سيكون رسوال لرب العاملي".
لقدكان موسى نقمة على آل فرعون  :فالَْت َقطَهُ ُآل فِْرَع ْو َن لِيَ ُكو َن َهلُْم َع ُدّوا َو َحَزنا" (القصص،)2:
ضى َعلَْيِه( القصص ،)84:والقوة
وسى َف َق َ
وأعطاه اهلل فضائل من كالمه هلل ،والقوة اجلسمانية َف َوَكَزهُ ُم َ
االنفعالية .قَ َال يَا ابْ َن أُمَّ َال تَأْ ُخ ْذ بِلِ ْحيَِيت َوَال بَِرأْ ِسي( طه ،)94:وكانت قوته يف رد باطل ما زعمه
وسى َم ْس ُحو ار( اإلسراء )808:رد عليه :قَ َال لََق ْد
فرعون ،فعندما قال له فرعون إِ ِّين َألَظُن َ
ُّك يَا ُم َ
ِ
السماو ِ
ات َواألَْر ِ
ُّك يَا فِْرَعو ُن َمثْبُو ار( اإلسراء.)808:
ت َما أَ َنزَل َه ُؤالء إِالَّ َر ُّ
صآئَِر َوإِ ِّين َألَظُن َ
َعل ْم َ
ض بَ َ
ب َّ َ َ
 .5امرأة فرعون
لقد ظهر البعد النفسي هلذه املرأة يف موقفي اثني ،مها:
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املوقف األول :تعلّقها مبوسي  -عليه السالم -وهو وليد صغري بعد أن أجناه اهلل من اليم ،إذ فجر فيها
ِ
عاطفة األمومة ،مما دفعها أن تطالب جنود فرعون بعدم قتله وتبنيه َ  :ال َت ْقُتلُوهُ َع َسى أَ ْن يَْن َف َعنَا أَْو نَتَّخ َذهُ
صدرها له ،ألهنا كانت ُمرومة من الولد ،فكان هلا سلوى
َولَدا( القصص  ،)9 :ويتعلق قلبُها به وينشرح ُ
ملوت.
تدفع عنه ا َ
وعزاء بل ألقى اهلل عليه احملبة منه ،فما رآه أحد إال أحبه ،ووقفت ُ

أما املوقف الثاين هلذه النفس املطمئنة ،فهو أنه هانت عندها الدنيا؛ لتشرتي اآلخرة ،فكانت هلا البشرى
ِ ِ
ِِ
ب ابْ ِن ِيل ِعْن َد َك بَْيتا ِيف ْاجلَنَِّة
ت َر ِّ
ين آََمنُوا اْمَرأَةَ فْرَع ْو َن إِ ْذ قَالَ ْ
بالفوز بنعيم اآلخرةَ :و َ
ضَر َ
ب اللَّهُ َمثَال للَّذ َ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ي( التحرمي" .)88 :قال:قتادة كان فرعون أعىت أهل
َوَجنِِِّن م ْن فْرَعْو َن َو َع َمله َوَجنِِِّن م َن الَْقْوم الظَّالم َ
األرض وأبعده ،فواهلل ما ضر امرأته كفر زوجها حي أطاعت رِبا لتعلموا أن اهلل حكم عدل ،ال يؤاخذ
أحدا إال بذنبه.
.6ابنتا شعيب -عليه السالم
َتثلت األبعاد النفسية هلاتي املرأتي يف مواقف تبي معاناهتما الفتقادمها ملن يعينهما على هذا الظرف
الصعب ،فاألب شيخكبار ،واجملتمع يسوده الرجلكمعيل ومسؤول:
أ.عند مقابلة موسى عليه السالم والسقيا هلما ،إذكان الرتكيز على االقناع مبربرات عمل املرأتي.
ب .حالكون إحدامها رسولة لدعوة موسى ليتقاضى أجر السقاية من أبيها ،فاالستحياء من املرأة جانب
نفسي يوحي حبسن الرتبية واألخالق ،عزز ذلك الكلمات املقتضبة واملعربة للدعوة بشكل الئق.
ُ .حينما عرضت إحدامها على أبيها استئجار موسى للعمل لديهم ،يف وقتكان هذا يعِن مهر للنكاح،
فالرغبة النفسية يف التحصن أمر نفسي جلي يف هذا املوقف.
بي لنا النص القرآين إعجاب ابنة شعيب  -عليه السالم -مبا رأت من قوة موسى عليه السالم
وأمانته ،فطلبت من أبيها أن يستأجره ،وهذا يف عرف ذلك الزمن معناه مهر النكاح ،لذلك ماكان من
شعيب عليه السالم إال أن يعلم موسى برغبته يف إنكاحه بإحدى بناته( :القصص .)82-85:وكانت
هذه الزوجةُ معه عندما سار بأهلِه عائدا إىل ِ
بلده وآنس نارا ،مث تلقى عندها الوحي بالنبوةِ والرسالة ،وأُيِّد
مبعجزةِ العصا واليد ،ومل يكن هلذه الزوجة وال ألختِها أكثر من هذا الدور الذي َّ
شك َل مرحلة من مراحل
السالم.
حياة موسى  -عليه َّ
 .7امرأة عمران
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اختلجت نفس هذه املرأة مشاعر احلرية والقلق ،إذ نذرت ما يف بطنها خلدمة بيت املقدس ،فإذا باملولود
أنثى ،يف وقتكان سدنة البيت املقدس من الرجال ،فكانت اإلجابة من رب العاملي بقبول هذه املولودة:
ب إِ ِّين نََذرت لَك ما ِيف بطِِْن ُُمَّر ار فَت َقبَّل ِم ِِّن إِنَّك أَنت َّ ِ ِ
إ ْذ قَالَ ِ
يم( آل
ت ْامَرأَةُ ِع ْمَار َن َر ِّ
َ َ
ُْ ََ َ َ َ ْ
السم ُيع الْ َعل ُ
عمران 54 :حىت .)51
 .6مريم عليها السالم
صور اهلل تبارك وتعاىل نفس مرمي اليت تفاجأت من روح اهلل (جربيل) الذي َتثل هلا بش ار سويا؛ فاستعاذت
باهلل باَسه (الرْحن) ،ليخاف اهلل ويتقيه .فما كانت إال أن تقبلت أمر اهلل  ،فكان احلمل واملخاض والوالدة،
هز جذع
مث كان الفرُ ،فكلي واشرِّب وقري عينا وطمأنينة من اهلل هلا بالرباءة ،وقد ربط املفسرون بي ّ
النخلة والفرُ أن اهلل معها وسريزقها كما رزقها سابقا .هنا نفسية فتاةٌ غري متزوجة تقيَّة نقية ،ختر ُُ من املعبد
ِ
الذي نُذرت خلدمتِه متجهة إىل ِ
بشر سويًّا ،فرتتعب منه
مللك ا
الشرق منه ،وحتتجب عن أهلها ،فيتمثل هلا ا ُ
غالم وهي مل
يعلمها أنه ُ
رسول اهلل إليها ليهب هلا غالما زكيًّا ،وكيف يكون هلا ٌ
وتستعيذ باهلل منه ،فإذا هو ُ
أمر مقضيًّا يف احلال،
تتزوُ ومل ميسها بشر؟! ولكنها قدرةُ اهلل وإرادته ،فما أهون هذا األمر! وكان ْحلها ا
وَتتد ِبا أيام احلمل حىت ثقل عليها ،فخرجت إىل ٍ
مكان قصي عن املعبد ،وحانت ساعةُ املخاض فأجلأها
ُ
ِ
إىل جذِع النخلة تتكئ عليه ،ويعتصر قلبها أمران :آالم املخاض ،والتفكري يف موقفها أمام ِ
قومها بعد والدهتا،
ُ
ملدد والغوث من عامل الغيب وواقع
فتمنت أن تكو َن قد ماتت قبل هذه احلالة ونسيها الناس ،وجاءها ا ُ
املعجزات ،فتسمع كالما من هذا الو ِ
ط على قلبِها ويهدئ روعها :ال حتزين ،فتحتك
ليد أو من امللك يرب ُ
ِ
هنر يز ِ
طعام رطَ ٍ
ع النخلة! ويعلمها
ب جِن يتساق ُ
ط عليك إذا هززت جذ َ
أوضار الوالدة ،وفوقك ُ ُ
يل عنك َ
ُ
ِ
ِ
َّ
الدفاع
قومها يف هذا املوقف العصيب ،بال كالم ،إشارة باليد إىل املولود وكفى ،وهو يتوىل َ
كيف تواجه َ
يدافع عن ِّأمه بلسانه! بكالمه! معجزة تلي معجزة ،معجزة والدته من غ ِري أب،
عنها ،مولود يف أيامه األوىل ُ
ِ
ِ
ِ
اب َو َج َعلَِِن نَبِيًّا( مرمي .)50 :
ومعجزةكالمه يف املهد! قَ َال إِ ِّين َعْب ُد اللَّه آتَ ِاينَ الْكتَ َ

 .9بلقيس
بالد اليمن "سبأ"
ملكة سبأ "بلقيس" ،تلك امللكة اليت أُوتيت من ِّ
حتكم َ
كل شيء وهلا ٌ
عرش عظيم،كانت ُ
بيئة وثنية ،تعبد وقومها الشمس ،وعندما علم سليمان  -عليه السالم – بأمرهم أرسل إليها رسالةَ دعوةٍ
يف ٍ
ُ
َ
اإلسالم والتخلي
االنصياع لدولته" :أََّال تَ ْعلُوا َعلَ َّي" (النمل  ،)58 :وعرض عليهم
يدعوها وقومها فيها إىل
ِ
َ
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ِ
ِِ
تتعام ُل
ي" (النمل  ،)58 :هذه املرأةكانت سياسية ماهرةُ ،
عن عبادة الشمسَ" :وأْتُ ِوين ُم ْسلم َ
تعرفكيف َ
مع ذوي السلطان ،وهذا يعكس لنا اجلانب النفسي يف هذه الشخصية من أهنا تتمتع باستقاللية وهيمنة
وسيادة ومع ذلك وقعت يف حرية من أمرها كيف تتصرف يف هذا املوقف ،وطلبت مشورة القوم ،وملا
اهتدت للصواب أرسلت إىل سليما َن هدية مثينة ،وأمواال ختتربه ِبا :هل هو رجل سلطان ومادة ،أم هو
فض هذه الرشوة فقال " :أََُتِ ُّدونَ ِن ِمبَ ٍال " (النمل  ،)53 :بَ ْل أَْنتُ ْم ِِبَ ِديَّتِ ُك ْم
رجل مبدأ وعقيدة ؟ .ولكنه ر َ
تَ ْفرحو َن ارِجع إِلَي ِهم فَلَنأْتِينَّهم ِجبن ٍ
ود َال قِبَ َل َهلُْم ِِبَا ،وهذا هتدي ٌد حازم أرغمها على احلضور ،وعرض
َ ُ ْ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ُُ
ِ
ليخترب ذكاءها ،فلم
عليها َ
عرشها الذي استحضره قبل وصوهلا ،وأدخل عليه َ
بعض التعديالت السريعة َ
هاما ليحطم مفاهيمها الوثنية بطر ٍ
تنكره ومل تد ِ
يقة علمية،
َّعه ،بل قالتَ " :كأَنَّهُ ُهَو" ،مث اختربها ا
اختبار ًّ
ْ
َ
َ
وظنت
الصرح ،وهو بناء أرضه من ٍ
فأدخلها َّ
زجاُ صقيل صاف جتري حتته املياه ،فحسبته ماء جاريا أمامهاْ ،
تبي هلا َّأن هناك
ختوض هذا اجملرى املائيَّ ،
فشمرت ثوَِبا عن ساقيها لكي ال يبتل باملاء ،وهنا َّ َ
أهنا سوف ُ
ٍ
الزجاُ فوقه ،وإذاكانت
موجودات ال تراها العي (الزجاُ الصايف) ،فقد خدعتها الع ُ
ي إذ رأت املاءَ ومل تر َ
خلق الشمس وال تدركه األبصار ،ولذكائها فهمت الفكرَة ،وهنا
تعبد الشمس ألهنا تراها ،فهناك اهلل الذي َ
الشمس من دون اهلل؛ 
نفسها؛ إذكانت تعبد
أعلنت خطأها ،فقالتكلمةَ ِّ
احلق واعرتفت بأهنا ْ
ظلمت َ
َ
ب الْعالَ ِمي ،وانتقلت بذلك من الو ِ
ِِ
ب إِ ِّين ظَلَم ِ
ثنية إىل دي ِن
ت َر ِّ
قَالَ ْ
ت َم َع ُسلَْي َما َن للَّه َر ِّ َ َ
َسلَ ْم ُ
ْ ُ
ت نَْفسي َوأ ْ
استعمل سليما ُن  -عليه السالم  -معها طريقة عملية ،مستغالًّ ما مكنه منه اهلل  -تعاىل
التوحيد ،بعد أن
َ
ٍ
صناعات وتقدم حضاري .وهكذا صارت بلقيس امرأة صاحلة مؤمنة يف مو ِ
كب النِّساء املؤمنات
 منعنهن القرآن.
َّث َّ
الاليت حتد َ
 .11عائشة – رضى اهلل عنها
نزل فيها قرآ ٌن يربئها من ٍ
هتمة ألصقتها ِبا ألسنةُ السوء تعرف ِ
حبديث اإلفك ،عانت فيها أم املؤمني من
أزمة يف حياهتا الزوجية مع رسول اهلل ( )إثر هذا اإلفك ،واستمرت هذه املعاناة ما يزيد عن شهر حىت
ظهرت براءهتا ،فكانت عائشة بذلك طاهرة مطهرة مربأة ،ونتلو براءهتا يف عش ِر آيات من سورة النور ،على
ِّمر الزمان ،فقدكانت  -رضي اهلل عنهما  -مع ِ
رسول اهلل ( )ففي غزوة بِن املصطلق أجلأهتا حاجتُها
ِ
الر ِ
كب ليال لقضائها ،وعندما عادت افتقدت ِعقدا رجعت تبحث عنه ،وطال حبثُها،
إىل االبتعاد عن َّ
تنتظر عودةَ من
فارحتل الر ُ
كب قبل أن تعود ،وعندما رجعت وجدت املكا َن خاليا من اجليش ،فقعدت ُ
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يبحث عنها عندما يفتقدوهنا ،وأقبل عليها صفوا ُن بن املعطل املكلف ِ
ط منه،
بتعقب اجليش ومجع ما يتساقَ ُ
َّث
اجليش ظهرا ،وهنا بدأت ألسنةُ السوء تتحد ُ
وعرفها فاسرتجع وأناخ راحلة فركبتها ،وسارت حىت أدركا َ
بالسوء على عائشة ،وكان من الذين جاهروا بذلك حسان بن ثابت ،ومسطح بن أثاثه ،وْحنة بنت جحش
َّ
كرب هذا اإلفك عبداهلل بن أِّب بن سلول ،وعائشة ال
 أخت زينب بنت جحش زوجة الرسول  -وتوىل َعلمت باألمر واشتدت عليها وعلى الرسول
تدري مبا تتداولُه األلسنة عنها ،واستلبث الوحي ا
شهر حىت ْ
( )القضية ،مث نزلت آيات سورة النور تربئها إِ َّن الَّ ِذين جاءوا بِ ِْ ِ
صبَةٌ ِمْن ُك ْم َال َْحت َسبُوهُ َشًّار لَ ُك ْم
اإلفْك ُع ْ
ُ
َ َُ
ِ
بَ ْل ُهَو َخْيٌر لَ ُك ْم( النور ،)88:مث أعطت ُ
اآليات التالية درسا للمسلمي وتأديبا هلم :لَْوَال إِ ْذ ََس ْعتُ ُموهُ
ِ
ِ
تصرف
ي( النور ،)88:فهكذا ينبغي أن يكو َن ُ
ات بِأَْن ُف ِس ِه ْم َخْي ار َوقَالُوا َه َذا إِفْ ٌ
ك ُمبِ ٌ
ظَ َّن الْ ُمْؤمنُو َن َوالْ ُمْؤمنَ ُ
يتورعوا عن ِ
االهتام أو احلديث به ،وقد َتثلت هذه الرتبية
الظن بأنفسهم و ِّ
بأم املؤمني ،و َّ
املسلمي أ ْن ُيسنوا َّ
يقول
"أما تسمع ما ُ
يف الصحاِّب اجلليل أِّب أيوب األنصاري  -رضي اهلل عنه  -عندما قالت له زوجتهَ :
كنت
الناس يف عائشة؟ فقال :نعم ،وذلك الكذب ،أكنت فاعلة ذلك يا أمَّ أيوب؟ قالت :ال واهلل ما ُ
ُ
ِ
حسن الظن بأمهات املؤمني ،وهكذا يظن
فاعلة ،فقال هلا :وعائشة واهلل خريٌ منك!" ،هكذا يكون ُ
املؤمنون ِ
بأنفسهم خريا
 .88زبنب بنت جحش
سول – ( - )من مواله زيد بن حارثة  -رضي اهلل عنه ،-
هي امرأةٌ ذات حسب ومجالَّ ،زوجها َّالر ُ
الذ ِ
وكان قد تبناه قبل البعثة ،وصار يُقال له :ز ُيد بن ُممد؛ عندما آثر البقاء عنده على َّ
وعمه،
هاب مع أبيه ِّ
َ
حق زيد وأمثالِه (األحزاب ،)4-4 :عاشت زينب  -رضي اهلل عنها -سنة مع
وبعد أن أنزل اهلل تعاىل يف ِّ
زيد على مضض ،و َّ
لعلكون زيد موىل حملمد ال
رت بينهما العالقةُ الزوجية إىل ٍّ
حد مل يبق زيد يطي ُقه ،و َّ
تعك ْ
ولدا له ،أشعر زينب بأنه دوهنا حسبا ونسبا ،فتعالَت عليه مما نغَّص حياهتما ،فعرض زيد على َّالر ِ
سول -
َ
َ
َ
ميسك زوجته:
عليه السالم  -أن يطلَقها ،ولكن َ
ِّد على زيد يف أن َ
الرسول  -عليه السالم  -كان يشد ُ
ِ
وإِ ْذ َت ُق ُ ِ ِ
ِ
ت َعلَْيِه أَْم ِس ْ
ك َوات َِّق اللَّهَ َوُختْفي ِيف نَْف ِس َ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْي َ
ول للَّذي أَْن َع َم اللَّهُ َعلَْيه َوأَْن َع ْم َ
ك َما اللَّهُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َح ُّق أَ ْن َختْ َشاهُ َفلَ َّما قَ َ
ضى َزيْ ٌد مْن َها َوطَ ار َزَّو ْجنَا َك َها ل َك ْي َال يَ ُكو َن َعلَى الْ ُمْؤمن َ
َّاس َواللَّهُ أ َ
ُمْبديه َوَختْ َشى الن َ
ِِ
ضْوا ِمْن ُه َّن َوطَ ار َوَكا َن أ َْمُر اللَِّه َم ْف ُعوال( األحزاب ،)51:هذه اآليات تظهر
َحَرٌُ ِيف أَْزَو ِاُ أ َْدعيَائ ِه ْم إِ َذا قَ َ
املعاناة النفسية اليت مرت ِبا زينب – رضي اهلل عنها-بدء من عدم استقرار زواجها ،وانتهاء بنظرة اجملتمع
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ِ
زوجات الرسول  -عليه السالم  -وإحدى أمهات
ملثل حالة زوجها .وهكذا أصبحت زينب إحدى
عنصر أساسيًّا يف ِ
إلغاء متعلقات التبِن ولواحقه
املؤمني ،وزادت شرفا إذ نزل فيها قرآ ٌن يتلى ،وكانت ا

 .12أم حبيبة رضي اهلل عنها

أم حبيبة أم املؤمنيَ ،تثلت معاناهتا األوىل يف وفاة زوجها وهي يف ديار اهلجرة األوىل بعيدة عن أهلها،
فتزوجها النيب – ( -)بعد وفاة زوجها عبيد اهلل بن جحش بن رئاب األسدي وهلا منه ابنتها حبيبة،
أرسل املصطفى إىل النجاشي يطبها ،فأوكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص وأصدقها النجاشي أربع
مائة دينار وأومل هلا وليمة فاخرة وجهزها وأرسلها إىل املدينة مع شرحبيل بن حسنة .تزوجت الرسول ُممد
سنة  1ه ،وكان عمرها ٍ
يومئذ  53سنة.
وَتثلت املعاناة النفسية الثانية عندها عندما أصبحت زوجة لرسول اهلل ( ،)وكان أبوها ما زال
كافرا ،فرفضت أباها ":يف سنة  2ه وقبل فتح مكة ،قدم أبو سفيان املدينة ليكلم النيب طالبا يف أن يزيد يف
هدنة احلديبية ،وملا دخل على ابنته أم حبيبة حجرهتا ،أسرعت وطوت بساطا لديها مانعة والدها من اجللوس
عليه كونه فراش النيب ،وقالت لوالدها " :هو فراش رسول اهلل وأنت امرؤ جنس مشرك".
 .13خولة بنت ثعلبة
هي زوجة أوس بن الصامت ،وكانت قد مرت بعذاب نفسي كبري ،إذ فقدت استقرار احلياة الزوجية يف
وقت دامهها الكرب والضعف مع وجود صبية صغار سيدفعون مثن هذا املوقف العصيب،كان زوجها شيخا
كبريا ،دخل عليها يوما فراجعته ٍ
بشيء فغضب عليها ،وظاهر منها  -قال هلا :أنت علي كظهر أمي -
ير ُيد بذلك أن ُيرمها على ِ
نفسه ،على عادةٍكانت سائدة يف اجلاهلية ،فخرجت إىل ب ِ
يت النيب ،وذكرت
َ
ِ
أكل مايل ،وأفىن شباِّب ،ونثرت له بطِن ،حىت إذا كربت سِن
له ما لقيت من زوجها" :يا رسول اهللَ ،
عمك شيخ
انقطع ولدي ظاهر ِّ
ابن ِّ
مِنَّ ،
و َ
اللهم إين أشكو إليك" ،فجعل النيب ( )يقول هلا" :يا خولةُ ،
كبري فاتق اهلل فيه ،ما أعلمك إال قد ِ
حرمت عليه" ،فقالت :أشكو إىل اهلل ما نزل ِّب وأشكو أبا صبييت،
رسول اهلل ()
فرأت عائشةُ وجهَ رسول اهلل ( )قد تغري ،إيذانا بنزول الوحي عليه ،فنحتها عنه ،ومكث ُ
رسول اهلل  -عليه السالم
فلما انقطع عنه الوحي قال" :يا عائشة ،أين املرأة؟ فدعتها ،فقال هلا ُ
يف غشيانهَّ ،
ِ
" :يا خولة ،قد أنزل اهلل ِك ِيف َزْوِج َها
فيك ويف صاحبك ،مث قرأ عليها :قَ ْد ََِس َع اللَّهُ َق ْوَل الَِّيت ُجتَادلُ َ
الرسول  -عليه السالم :-
َوتَ ْشتَ ِكي إِ َىل اللَِّه َواللَّهُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما إىل آخر اآلية (اجملادلة ،)8:وقال هلا ُ
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شيخكبري ما به
فليصم شهرين متتابعي ،قالت :واهلل إنه ٌ
ُمريه فليعتق رقبة ،فقالت :ما عنده ما يعتق ،قالْ :
من صيام ،قال :فليطعم ستي مسكينا وسقا  -ستي صاعا  -من َتر ،قالت :يا رسول اهللِ ،ما ذاك عنده،
الرسول بثالثي صاعا ،وأعانته زوجته بثالثي.
فأعانه ُ
ثانيا:البعد النفسي للمرأة غير السوية في القرآن الكريم
 .1امرأتا نوح ولوط

ضرب اهلل مثال يف اخليانة بالكفر امرأة نوح ولوط  ،ومها كما يف النص القرآين حتاوالن االستشفاع وهذا
دليل الندم واحلسرة ،ولكن مل ينفعهما استشفاعهما باقرتاهنما بعبدين صاحلي من عباد اهلل مها نوح ولوط
عليهما السالم ،وهذا يشري إىل العذاب النفسي للنفس الكافرة اليت تتمىن يف يوم البعث لو أهناكانت ترابا،
ِ
وط َكانَتا َحتت عبدي ِن ِمن ِعب ِادنَا ص ِ
ِِ
وح وامرأََة لُ ٍ
احلَْ ِ
ي
قال تعاىلَ  :
َ ْ َ َْ َ ْ ْ َ َ
ضَر َ
ب اللَّهُ َمثَال للَّذ َ
ين َكَفُروا اْمَرأََة نُ ٍ َ ْ َ
ِِ
ِ
ِ َِّ
ِ
ي( التحرمي ،)80:ووَستا باملرأتي
فَ َخانَتَ ُ
َّار َم َع الدَّاخل َ
يل ْاد ُخ َال الن َ
امهَا فَلَ ْم يُ ْغنيَا َعْن ُه َما م َن الله َشْيئا َوق َ
وليس بالزوجتي ،ملخالفتها أصول الزوجية :السكينة واملودة والرْحة باخليانة إثر الكفر .وكما قيل :إن اسم
جماز يف معىن الصيانة والعصمة،
امرأة نوح واعلة ،واسم امرأة لوط واهلة ،وقال مقاتل:والعة وواهلة ،والتحتية هنا ٌ
"ِمن ِعب ِادنَا ص ِ
احلَْ ِ
امهَا" أي :يف اإلميان ،مل يوافقامها على اإلميان ،وال صدقامها يف الرسالة،
ي" ،وقوله":فَ َخانَتَ ُ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
دفع عنهما ُمذو ار؛ وهلذا قال"َ :فلَ ْم يُ ْغنيَا َعْن ُه َما م َن
بل كانتا كافرتي فلم َُْيد قرِبما من األنبياء شيئا ،وال َ
امهَا" أي :يف فاحشة ،بل يف الدين ،فإن نساءَ األنبياء
اللَِّه َشْيئا" أي :لكفرمها ،فليس املراد بقوله" :فَ َخانَتَ ُ
معصومات من الوقوع يف الفاحشة؛ ِ
حلرمة األنبياء ،قال الضحاك عن ابن عباس":ما بغت امرأة نيب قط،
ٌ
إنا كانت خيانتهما يف الدين" .وقصة امرأة نوح مل ترد إال يف هذه سورة ،إال أن اهلل أشار هلالكها يف سورة
(هود  .)40 :أما امرأة لوط فقد ورد ذكرها وذكر هالكها مر اار يف عدة سور.
 .2امرأة أبي لهب
عم الرسول (( )عبدالعَّزى) الذيكان ي ِ
رسول اهلل ( )وتُشا ِركه يف ذلك زوجته ،أذى
ؤذي َ
هي زوجة ِّ
ُ
ُ
ماديًّا بنَثِْر الشَّوك يف طريق الرسول  -عليه السالم  -وهو جار هلم ،وأذى معنويًّا عندما ِ
عمالَ معا على
ٌ
ْ
بأم مجيل ْحَّالة احلطب ،واَسها أروى بنت
تطليق ابنتيه اللتَي قد خطبتا لولديهما .وهذه املرأة هي املعروفة ِّ
وصَفها القرآن الكرمي ،لقد ْحلت نفس هذه املرأة حقدا
حرب بن أمية  ،وهي أخت أِّب سفيان  ،كما َ
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خصها اهلل  -تعاىل  -مع زوجها بإحدى قِصار
وكرها للرسول  -)( -دفعها هذا احلقد إليذائه ،لذلك َّ
السَور وهي سورة املسد مبينا دواخل هذه النفوس ومصريها( .املسد.)4 -8 :
ُّ
 .3ناقضة الغزل

(ناقضة الغزل) امرأة من مكة ،هي ريطة بنت عمرو بن سعد بن زيد ،ورد ذكرها يف قوله تعاىل َوَال تَ ُكونُ او
َكالَِّيت نََقضت َغزَهلا ِمن بع ِد قَُّوةٍ أَنْ َكاثا َتت ِ
َّخ ُذو َن أَْميَانَ ُك ْم َد َخال بَْينَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكو َن أَُّمةٌ ِه َي أَْرَىب ِم ْن أَُّمٍة إَِّنَا
َ ْ ْ َ ْ َْ
يَْبلُوُك ُم اللَّهُ بِِه َولَيَُبِّينَ َّن لَ ُك ْم يَ ْوَم الِْقيَ َامِة َما ُكْنتُ ْم فِ ِيه َختْتَلُِفو َن( النحل .)98:وكانت خرقاء تغزل هي وجواريها
من الغداة إىل نصف النهار ،مث تأمرهن فينقضن مجيعا ما غزلن ،فكان هذا دأِبا التكف عن الغَزل ،والتبقي
ما غزلت (ابنكثري ،تفسري ابنكثري8008 ،م) ،هذا يوضح لنا أ ّن نفس هذه املرأة غري سوية ،وذلك ألن
هذا تصرف غري طبيعي ،والنص القرآين هنا يكشف لنا أقدم تشخيص نفسي ملثل هذه اإلعاقات
السيكولوجية .فهنا إشارة إىل أن مثل هذه النفوس َتيل حنو التدمري والتخريب ملا هو نافع ،ويظهر لنا من
هذا البعد النفسي صورة أخرى َتيل للتدمري دون إعاقة ،وإنا من باب األنانية واحلقد يقول تعاىل مبينا نفوس
اليهود  :يُِْربُو َن بُيُوَت ُهم بِأَيْ ِدي ِه ْم( احلشر.)8 :
ثالثا :البعد النفسي المرأة بين الماضي والحاضر
لقد جتلت لنا بوضوح جوانب نفسية مهمة للمرأة من خالل املواقف اليت أبرزها النص القرآين ،هذه اجلوانب
النفسيةكانت وما تزال ملتصقة باملرأة ،وما أشبه اليوم بالبارحة ،فما تزال املرأة املسلمة اإلَيابية عنصر بناء
ّفعال يف اجملتمع من خالل أمومتها وعطائها ،وما تزال ثابتة رغم الظلم والقهر اليت تواجهه يف حجاِبا رمز
كل مسلمة انتصرت
سرتها وعفافها ،وما تزال تتحلى بأَسى الصفات وفضائل األخالق ،فعفة مرمي هي عفة ّ
كل مسلمة يف السرت ،وحبّ
على الشهوات ،واحلرص على التحصن بالزواُكرغبة ابنة شعيب ،هي رغبة ّ
كل مسلمة يف التعلق بفلذات أكبادها ،وحنان زوجة فرعون على موسى
ّّ أم موسى لوليدها ،هو فطرة ّ
كل مسلمة ترغب يف الولد ،وفرح سارة زوُ إبراهيم السالم ببشارة الولد ،هي فرحةكل مسلمة تاقت
فطرة ّ
لإلجناب ،وشكوى سارة من ضعف الكرب حال احلمل والوالدة  ،هي شكوى كل مسلمة تواجه تقدم
العمر والضعف اجلسدي ،وحكمة بلقيس  ،هي العقل الراجح لكل مسلمة تبدي املشورة احلسنة والنصح،
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وإظهار الضعف اجلسدي للمرأة يف التكليف باألعمال الشاقة تعزز يف شكوى امرأة عمران ون املولود أنثى،
وليس ذكرا.
أما املسلمة السلبية فما تزال تضعف أما غواية الشيطان كضعف حواء يف اتباعها آلدم إثر غواية
الشيطان ،وكمثل ضعف امرأة العزيز أمام شهواهتا .أما اجلوانب النفسية للمرأة الكافرة من العنادكامرأة أِّب
هلب ،واخليانة يف الدين كامرأيت نوح ولوط ،فهم كثر يف عامل املرأة الضالة الكافرة اليوم .إن هذه اجلوانب
النفسية قد ظهرت مرتبطة بالزمن (العمر والتاريخ) ،وباجملتمع من عالقات(زواُ وما يرتبط به) ،وبالكون
مشولية ،فهي ناذُ بشرية خالدة يف اجلانب اإلَياِّب والسليب للمرأة.
خالصة
حفل القرآن العظيم بصور متعددة حلاالت نفسية للمرأة سواء أكانت زوجة أم مطلقةّ ،أما أم عاقرا ،ابنة
أوأختا ،بك ار أم ثيبا ،مؤمنة أم كافرة ،ملكة أم مملوكة ،عاقلة أم خرقاء .وارتبط حيوات هؤالء النساء برجال
فكن أشبه بنماذُ بشرية جلوانب مضيئة وأخرى مظلمة من احلياة
عظام يف إمياهنم وكذلك يف كفرهمّ ،
االجتماعية .وجتلت عظمةكتاب اهلل يف التشريح النفسي الدقيق هلذه احلاالت ،مما يدعونا للقول بأن أسس
الدراسات النفسية منبعها من هذا الكتاب العظيم سواء يف التشخيص أم العالُ ،ومما يثبت لنا تعظيم اهلل
تبارك وتعاىل هلذه النفس وما يعرتيها من مؤثرات ،هذه النفس اليت أهلمها فجورها وتقواها.
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