بسم هللا الرمحن الرحيم
جواب سؤال

املزاوجة بني لفظي (عالقة ،مشاكل) يف كتاب النظام االجتماعي
مزاوجة مقصودة وهلا داللة
السؤال:
ورد يف كتاب النظام االجتماعي يف موضوع الزواج ص 112يف الكتاب الذي بني أيدينا ،ص 101يف الكتاب
على املوقع الرمسي ،يف الفقرة األوىل وهي (تنشأ عن اجتماع النساء والرجال عالقات تتعلق مبصاحلهم ومصاحل
اجلماعة اليت يعيشون بينها ،وهي غري املشاكل اليت تنشأ من االجتماع يف اجملتمع للبيع واإلجارة والوكالة وحنوها .وقد
يتبادر للذهن أن هذه العالقات هي الزواج وحده.)...
يف البداية يتحدث عن عالقات ،مث يذكر وهي غري املشاكل ،مث ينتقل وقد يتبادر للذهن أن هذه العالقات،
فلماذا قال وهي غري املشاكل ومل يقل وهي غري العالقات مع أن احلديث عن العالقات؟
اجلواب:
إن النظام يف اإلسالم ينظم أمرين :العالقات ،واملشاكل الناشئة ،فمثالً عالقة الرجل ابملرأة ينظمها نظام
اإلسالم ابلزواج ،وما ينشأ عن هذه العالقة من مشاكل ينظمها نظام اإلسالم ابلطالق مثالً ،فالزواج ليس تنظيماً

ملشكلة انشئة بل هو تنظيم لعالقة بني فردين :ذكر وأنثى ،والطالق ليس تنظيماً لعالقة بل هو عالج وتنظيم
ملشكلة قد تنشأ لوجود العالقة ...وعالقة البيع بني أفراد اجملتمع ينظمها اإلسالم بعقد البيع ،وما ينشأ عن هذه
العالقة من مشاكل ينظمها نظام اإلسالم أبحكام فسخ العقد مثالً ...وهكذا فالنظام يشمل أمرين :تنظيم العالقة

أبحكام شرعية ،ومعاجلة ما ينشأ من مشاكل أبحكام شرعية ...وقد حرص يف كتاب النظام االجتماعي على إبراز

هذين األمرين يف أكثر من موضع من الكتاب ،أي حرص على إبراز أن نظام اإلسالم فيه أحكام تنظم العالقات
وأحكام تعاجل املشاكل وتنظمها ،فهو نظام يشمل النواحي مجيعها ،فمثالً جاء يف كتاب النظام االجتماعي ما يلي:
 صفحة  7-6من الكتاب:( ...وعالوة على ذلك فإن كلمة (االجتماعي) صفة للنظام ،فال بد أن يكون هذا النظام موضوعاً لتنظيم

املشاكل اليت تنشأ عن االجتماع ،أو للعالقات الناشئة عن االجتماع .واجتماع الرجل ابلرجل ،واملرأة ابملرأة ،ال
حيتاج إىل نظام ألنه ال تنشأ عنه مشاكل ،وال تنشأ عنه عالقات حتتاج إىل نظام .وإمنا حيتاج تنظيم املصاحل بينهما
إىل نظام ،من حيث كوهنم يعيشون يف بالد واحدة ولو مل جيتمعوا .أما اجتماع الرجل ابملرأة ،واملرأة ابلرجل ،فإنه هو

الذي تنشأ عنه مشاكل حتتاج إىل تنظيم بنظام ،وتنشأ عنه عالقات حتتاج إىل التنظيم بنظام ،فكان هذا االجتماع

األوىل أبن يطلق عليه النظام االجتماعي ألنه يف حقيقته ينظم االجتماع بني الرجل واملرأة ،وينظم العالقات اليت تنشأ
عن هذا االجتماع ).انتهى.
 صفحة  100من الكتاب:( ...أما ما ينشأ عن هذا االجتماع من عالقات ،وما يتفرع عنه من مشاكل ،فإنه جزء آخر من النظام
االجتماعي ،وهو الزواج ،والطالق ،والبنوة ،والنفقة ،وما شاكلها .وإنه وإن كانت تلك األحكام  -أحكام الزواج
والطالق وما شاكلها  -هي من أنظمة اجملتمع ،ألهنا تنظم عالقة الفرد ابلفرد ،إال أهنا من حيث أصلها قد نشأت
عن االجتماع الذي حيصل بني املرأة والرجل ،ولذلك تبحث من حيث أصوهلا ونشأهتا يف النظام االجتماعي .أما من
حيث تفصيالهتا وتفرعاهتا فإهنا جزء من أنظمة اجملتمع ،وتبحث يف ابب املعامالت ).انتهى.
وهكذا يتبني أن املزاوجة بني لفظي (عالقة ،مشاكل) ،ليست خاصة ابملوضع الذي أشار إليه السؤال يف

الصفحة  101من كتاب النظام االجتماعي ،وذلك للسبب الذي ذكرانه من التفريق بني العالقة واملشكلة ،وأن
النظام يشمل األمرين معاً...
وهناك أمر آخر وهو أن املوضع املسئول عنه يناسب فيه أن يُذكر لفظ "العالقات" يف املوطن األول واملوطن
الثالث ألن احلديث يف املوطنني هو عن األمر نفسه أي عن عالقات الرجل ابملرأة الناشئة عن االجتماع ،أما املوطن
الثاين وهو الذي يف الوسط فإنه يتحدث عن غري هذه العالقات فيتحدث عما ينشأ "من االجتماع يف اجملتمع للبيع
واإلجارة والوكالة وحنوها" ،والبيع واإلجارة والوكالة وحنوها هي عالقات بني الناس ،وما ينشأ عنها يناسبه استعمال
لفظ "مشاكل" أكثر من استعمال لفظ "عالقات" ،وإليك النص املشار إليه مرة أخرى:
(تنشأ عن اجتماع النساء والرجال عالقات تتعلق مبصاحلهم ومصاحل اجلماعة اليت يعيشون بينها ،وهي غري
املشاكل اليت تنشأ من االجتماع يف اجملتمع للبيع واإلجارة والوكالة وحنوها .وقد يتبادر للذهن أن هذه العالقات
هي الزواج وحده ،واحلقيقة أن الزواج واحد منها ،وأهنا تشمل غري الزواج ،ولذلك كان االجتماع اجلنسي ليس هو
املظهر الوحيد لغريزة النوع ،بل هو واحد من مظاهرها ).انتهى.

وهبذا يظهر أن املزاوجة بني لفظي (عالقة ،مشاكل) ،مزاوجة مقصودة وهلا داللة ،وأهنا تناسب أيضاً املقام يف

املوضع املسئول عنه ،ولذلك ال يلزم تغيري النص أو تعديله ،فهو نص مستقيم متناسق.
آمل أن يكون األمر قد أصبح واضحاً.
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