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٩

كلمة الناشر

ّية  قد يحّق لسائل أن يسأل، في زمن تخّطت فيه البشر

قرنها العشرين بعد الميالد، عن حاجة الساحة الفكرية 

إلى دراســات تتناول مسألة حقوق المرأة بعد أن تجاوز 

العالم مشكلة التمييز الجنسي وأصبحت المرأة تتحّلى 

بـــكـــامـــل حـــقـــوقـــهـــا الـــمـــفـــتـــرضـــة لـــهـــا بـــحـــســـب االعــــتــــبــــارات 

الحقوقية الموضوعة.

إال أن الــســؤال هـــذا مــرهــون بــمــدى تــكــامــل الــطــرح الحقوقي   

المقدم للمرأة اليوم؛ فهل القوانين الحقوقية المطروحة اليوم تؤمن 

للمرأة حًقا ضمان حقوقها وحفظ كرامتها؟ ثم ما هي االعتبارات التي 

على أساسها افُترضت منظومة الحقوق تلك؟ بل هل أّمنت منظومة 

القوانين المفروضة حقوق المرأة حًقا أم أنها خاضت بها إلــى غمار 

رجعية متخفية تحّط من قدرها؟

إن مــحــاولــًة أولــيــًة لــإلجــابــة عــن األســئــلــة هــذه تضعنا أمـــام نتيجة 

مفادها أّن المرأة اليوم – وفق مباني فكرية واعتقادية عديدة – تفقد 

جـــزًءا كــبــيــًرا مما يجب أن تــتــوّفــر عليه مــن الــحــقــوق، بــل إن أصــل فهم 

المرأة في الذهنية التقنينية السائدة تشوبه مغالطات تعيدنا للسؤال 



١٠

عن كيفية الفهم الصحيح للمرأة. ذاك فضًال عن أن كثيًرا مما ُيّدعى 

للمرأة من حقوق مفروضة بحسب المنظومات المعاصرة يحّط من 

قيمتها ويضع من قدرها في حين ُتصّور هذه الحقوق بصورة الخالص 

الحتمي للمرأة الذي بلغته البشرية بعد طول عناء.

إن كـــل مـــا مـــّر أعـــــاله، وغـــيـــره مـــن اإلشـــكـــاالت الــتــي تــطــال الفهم 

الصحيح لــلــمــرأة اإلنـــســـان، يضعنا الــيــوم أمـــام حــاجــة مــســتــجــّدة لطرح 

الـــســـؤال عـــن مــوضــوعــة حــقــوق الـــمـــرأة. والــمــســألــة هـــذه هـــي مــوضــوع 

معالجة هذا الكتاب.

وكــتــابــنــا هـــذا إذ يــطــرح لــمــســألــة الــحــقــوق الــمــفــتــرضــة لــلــمــرأة في 

عالم اليوم، فإّنه ينطلق من دراسة فلسفة األنوثة ومعناها، فيأسس 

بدايًة لفهم سليم لمعنى األنوثة، ثم يعبر منه ليبحث في متعّلق هذا 

المفهوم األهم، وهو موضوع حقوق األنثى. والباحث آية الّله السيد 

محّمد الخامنئي – صاحب الباع الطويل في الــدراســات الفكرية – 

إنما يقدم دراسته هنا بناًء على التعاليم الصريحة لمدرسة اإلسالم، 

فيقدم بين يدي القارئ الفهم اإلسالمي الصحيح لمفهوم األنوثة ثم 

منه يخوض في طرح إسالمي متكامل لمسألة الحقوق.

إّنا في دار المعارف الحكمية إذ نتشّرف بنشر هذا الكتاب الهام، 

نــأمــل لــه أن يــجــد مــوقــعــيــتــه الــصــحــيــحــة فــي خــارطــة الــتــفــكــيــر اإلنــســانــي 

الــيــوم، وأن يــكــون خــطــوًة جــديــًة فــي مسعى إعــــادة الــمــكــانــة اإلنسانية 

للمرأة في عالمنا، سائلين المولى القبول والتسديد.


