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 املرأة يف فكر اإلمام اخلامنئي
 أمرية برغلأ. 

 
 املقّدمة

، إىل عهد قريب عدة كانت، ضوعاتات احلادة حول مو جتتاح جمتمعاتنا اإلسالمية موجات من النقاش
 مات. معتربة من املسل  

تلك املتعل قة ابملرأة: موقعها، دورها، حقوقها، حدود حجاهبا، جواز  ضوعاتوعلى رأس هذه املو 
 عملها خارج املنزل.و اختالطها ابلرجال، عملها يف املنزل، 

وما زال النقاش دائرًا من دون الرسو  على بر  اثبت من القناعات الواضحة، فال العودة إىل ما كان مسل ًما 
املشاركة يف احلياة العام ة، الطاعة املطلقة للزوج حّت  ولو مل يكن حمقًّا، إخل( به من قبل )املكوث يف املنزل، عدم 

أضحى مقبوًًل، وًل التوافق على مسل مات جديدة ُمربئة للذ مة أضحى واضح احلدود واملعامل لدى النساء والرجال 
 مًعا.

اهر اًلجتماعي ة السلبي ة؛ وقد أد ى ذلك، على أرض الواقع، وحّت  لدى اإلسالمي ني، إىل مجلة من الظو 
لوظيفي ة على كتأخ ر سن  الزواج، وارتفاع نسب الطالق، وانصراف الكثري من النساء إىل األعمال اًلجتماعي ة وا

واألمومة، وكثرة اخلالفات الزوجي ة واًلضطراابت النفسي ة، إخل. مم ا يؤك د بوضوح وجود أزمة حساب دور الزوجة 
 تقرار ودميومة نظام األسرة الذي يعترب احلجر األساس يف البناء اًلجتماعي  يف اإلسالم.عالئقي ة حاد ة هتد د اس

أمام هذا الواقع، كان ًل بد  لإلسالمي ني من املهتم ني ابلشأن اًلجتماعي  والرتبوي ، من تكثيف العمل 
الرجل، داخل األسرة وخارجها، مع املرجعي ات الديني ة من أجل إجياد طروحات جديدة تنظ م العالقات بني املرأة و 

ات اليت طرأت على أشكال العيش ومتطل باهتا يف ظل   ابلشكل الذي يتوافق مع احلدود الشرعي ة من جهة، ومع التغري 
 عصر ما بعد احلداثة من جهة أخرى.

الكايف ن ين أعترب نفسي واحدًة من املعني ني بشأن املرأة، عقدت العزم منذ فرتة على تفريغ الوقت إوحيث 
إلجراء حبث علمي  حول هذا املوضوع، إًل  أن ين، ولسوء احلظ ، كنت دائًما كل ما مش رت عن ساعد اجلد ، تطرأ طوارئ 

 تقحمين يف نشاطات عملي ة ُملزمة، فيتأج ل العمل البحثي  من جديد.

حول املرأة إىل أن صادف وطلب مين  مساحة الشيخ شفيق جرادي، الذي أجل  وأحرتم، أن أكتب حبثًا 
يف فكر السي د القائد حفظه هللا، فلم أترد د يف إلزام نفسي بذلك، خاص ًة وأن  النظر يف فكر اإلمام اخلامنئي يشك ل 

، كونه الويل  الفقيه العارف أبمور الدين  واملط لع على تفاصيل الواقع يف آن. ،املدخل السليم واملباشر لبحثي املرجو 
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جمموع ما توف ر بني يدي  من خطب ومقاًلت وتلخيصات، ألقوال اإلمام ت يف حبثي على ولقد اعتمد
واملكتب الدويل للنساء  ،ومركز اإلمام اخلميين الثقايف   ،حول موضوع املرأة، صادرة عن معهد املعارف احلكمي ة

 السائرات على خط  أهل البيت التابع للمجمع العاملي  ألهل البيت.

فهو منهج نقلي  حتليلي  جملموع ما ورد عن مساحته يف هذه اخلطب  أم ا املنهج الذي سوف أعتمده،
واألقوال. كما وسوف أستأنس يف تقسيم البحث ابحملاور الثالث اليت دأب اإلمام على اعتمادها أثناء خطبه وهي: 

ت، املرأة واجملتمع، املرأة واألسرة.  املرأة واملعنوّي 

فصل أو ل أبني  فيه منهج اإلمام يف تناوله ملوضوع املرأة،  وعليه، فسوف يشتمل البحث بعد املقد مة على
ت، ويف الفصل الثالث رأيه حول موقع  مث  يف الفصل الثاين سوف أنقل وجهة نظر مساحته حول صلة املرأة ابملعنوّي 

ة أضم نها خالصات املرأة يف اجملتمع، ويف الفصل الرابع واألخري رأيه حول موقع املرأة يف األسرة، مث  أهني البحث خبامت
واقرتاحات. راجيًة أن يشك ل هذا اجملهود املتواضع خطوًة على طريق إماطة اللثام عن بعض من اللبس احلاصل حول 
 موقف اإلسالم من املرأة يف ظل  هذا التضارب الكبري يف األفكار واآلراء وهذا التناقض األكرب بني النظري ة والتطبيق.

 

 .مقاربة موضوع املرأة منهج اإلمام اخلامنئي يف

 .مقّدمة
يفرض علينا البحث العلمي  أن نتعر ف على منهج السي د القائد يف تناوله ملوضوع املرأة، قبل استعراض 

 آرائه دام ظل ه حول هذا املوضوع.

حظت من خالل ما طالعته من كلمات اإلمام وخطبه أن  املنهج الذي يعتمده يرتكز على أسس وقد ًل
 التعبري عنها مبا يلي: أربعة ميكننا

 اًلنطالق يف معاجلة موضوع املرأة من نظرة شاملة تلحظ حقائق الوجود وخواص  املوجودات. .1

 اًلرتكاز يف تناول موضوع املرأة على النص  القرآين  والسرية النبوي ة، قوًًل وتقريرًا. .2

 احرتام األحكام الشرعي ة والتقي د ابألصول الفقهي ة لالجتهاد. .3

 بني املنظومة الفقهي ة واملنظومة األخالقي ة.الربط  .4

 وسوف نتطر ق يف هذا الفصل إىل هذه األسس ابلرتتيب.
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: النظرة الشاملة حلقائق الوجود وخواّص املوجودات  .أّوًلا

ومن اخلطأ دراسة أي   ،الميرى اإلمام اخلامنئي أن  استقرار اجملتمع ومتاسكه وصالحه هو األصل يف اإلس
 مكو ن من مكو انت اجملتمع على حنو اًلستقالل.

فاجملتمع ليس املرأة وحدها وًل الرجل وحده وًل حّت  كالمها، بل هو الرجل واملرأة ابإلضافة إىل نوعي ة 
ولي ًة جامعًة وما يفرزه شكل هذه العالقات من آاثر ونتائج. يقول: "إن  علينا أن ننظر نظرًة مش ،العالقات بينهما

 .(1)لقضي ة املرأة، وهذه النظرة جندها يف اإلسالم"

سائرها كفرد، من تشريع وعليه، فإن  التطر ق ملوضوع املرأة ًل جيب أن يَلحظ فقط مكاسب املرأة أو خ
 لقانون.أو خسائره من هذا التشريع أو ا ،أو قانون ما، بل جيب مالحظة مكاسب اجملتمع كل ه

 :ئديقول السي د القا

وخيرجها من خالل الوعود الزائفة، وجير دها من أدوات دفاعها  ،إن  العامل الذي ينتزع املرأة من وسط األسرة
ا يعمل على إضعاف املرأة، وتقويض ا جتاه نظرات اجملتمع وحركاته املتهت كة، ويفتح اجملال للنيل من حقوقها، إّن 

ا تعمل على خلق كارثة، وهذا األسرة، وتعريض األجيال القادمة للخطر. إن  كل   حضارة وثقافة حتمل هذا املنطق إّن 
ما عليه العامل حاليًّا، وهو يف طريقه إىل اًلت ساع واًلزدّيد تدرجييًّا، وألفت انتباهكم إىل أن  هذه الكارثة تعد  من 

ا ستعصف أبسس احلضارة الغربي ة وتقو   امة على املدى البعيد، وأهن  ض دعائمها، فال يبدو شيء السيول اجلارفة اهلد 
يف املدى القصري، فإن  آاثر ذلك تظهر على مدى مئة سنة ومئيت سنة، وها هي بوادر هذه األزمة األخالقي ة تطفو 

 .(2)على سطح العامل الغرب  

 وعادلًة غري منطلقة كذلك، يدعو مساحته، عند معاجلة موضوع املرأة، أن تكون نظرتنا لألمور حكيمةً 
ن املرأة والرجل وحاجاهتما، على مل أو التقليد، وأن أنخذ بعني اًلعتبار طبيعة احلقائق الوجودي ة لكل  من اًلنفعا
 حد  سواء.

  :يقول السي د القائد

إن  أي  حركة اجتماعي ة ستكون حركًة صحيحًة وتكون نتائجها صحيحًة عندما تكون مبني ًة على احلكمة 
والتأم ل والتشخيص واملصلحة وقائمًة على قواعد صحيحة وعقالني ة. أي على معرفة بطبيعة املرأة وفطرهتا وطبيعة 

                                                           
، طهران (ع) ذكرى وًلدة الزهراء يفاإلمام اخلامنئي، من خطبة يف حشد غفري من الناشطات يف اجملاًلت العلمي ة واًلجتماعي ة  (1)

 ـ.ه1428يف 
، مشهد املقد سة يف (ع)ء يف ذكرى وًلدة الزهرا (ع)اإلمام اخلامنئي، من خطبة يف حشد من شعراء ومد احي أهل البيت  (2)

 ـ.ه1426
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ن أن يكون مشرتًكا بينهما، وأن ًل تكون احلركة الرجل وفطرته، واملسؤولي ات واملشاغل اخلاص ة ابلرجل، وما ميك
 .(3)منطلقًة من اًلنفعال والتقليد

 .(4)ويعترب مساحته: "أن  مسألة إعطاء قيمة ألصالة املرأة وأنثوي تها، ميث ل قيمةً عليا ابلنسبة هلا بل يعد  أصاًل"

 :نه ديًنا إهليًّا، فيقوليث كو ويرى السي د القائد أن  مثل هذه النظرة مل ميتلكها إًل  اإلسالم، من ح

ينصب  اهتمام اإلسالم على مبدأ التوازن، أي رعاية مبدأ العدالة التام ة بني أبناء البشر، ومن مجلة ذلك 
التوازن بني الرجل واملرأة. وينصب  اهتمامه أيًضا على املساواة يف احلقوق بيد أن  األحكام قد تتفاوت أحيااًن بينهما 

اخلصائص املتفاوته يف طبيعتها. ووفًقا ملا سلف ذكره، يتبني  أن  أكثر احلقائق عن الفطرة والطينة حسب ما تقتضيه 
 .(5)البشري ة لكل  من الرجل واملرأة ملحوظة يف الشريعة اإلسالمي ة

 .ةاثنياا: اًلرتكاز يف موضوع املرأة على النّص القرآينّ والسرية النبويّ 

استدًلًلته على مكانتها لسي د القائد ارتكازه يف نظرته إىل املرأة و س بوضوح املطالع لكلمات ايتلم  
اب يف حكمهم على املرأة من خالل وقدراهتا على النص  القرآين  وسرية نساء النبو ة، خبالف ما اعتاد عليه بعض الكت  

 الواقع اًلجتماعي  املتخل ف الذي عاشت فيه النساء على مر  العصور.

 :يقول مساحته

مراجع لألصول اإلسالمي ة الشرعي ة )القرآن الكرمي(، يرى بكل  أتكيد املنطلقات التحريري ة للنساء ُـ إن  ال
. وليس أدل  على ذلك من األسلوب  وعدم التفريق بني الرجل واملرأة، عدا صور التخصيص القليلة لغرض معني 

قوق والتبعات املتعل قة جبميع فروع النشاط البشري  القرآين  يف توحيد اخلطاب بصيغة التأنيث والتذكري فيما يتعل ق ابحل
د ودوّنا تفضيل يف حقول احلياة اخلاص ة والعام ة، فإن  اخلطاب موج ه فيها دائًما إىل املرأة وإىل الرجل يف صعيد واح

ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإن  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللِ  َّي أَيـَُها الن اُس ِإان  َخَلْقَناُكم م ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ﴿مثل قوله تعاىل: 
َ َعِليٌم َخِبريٌ أَتْـَقاكُ   .(7( )6)﴾ْم ِإن  اّلل 

 .(8)ويضيف مساحته: "كما أن  هناك من األحاديث النبوي ة الشريفة مم ا يدعم ذلك"

                                                           
 ـ.ه1418ن يف ، طهرا(ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (3)
 .4/7/2007 يفموج هة إىل حشد من النساء الناشطات،  (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف ذكرى وًلدة الزهراء  (4)
 ـ.ه1418ن يف ، طهرا(ع)يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء اإلمام اخلامنئي، خطبة  (5)
 .13، اآلية احلجراتسورة  (6)
 .51(، الصفحة 2003، )بريوت: مركز نون للتأليف والرتمجة، املرأة: حقوق، وحّريّة وحجاب (7)
 .51، الصفحة نفسهصدر امل (8)
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وثة والدين فيقول: "واملؤسف أن  هناك ويبدي مساحته أتس فه من الذين خيلطون بني املقوًلت التارخيي ة املور 
مقوًلت تنطلق يف اجملتمع اإلسالمي  دون دراسة كاملقولة اليت تقول إن  النساء نواقص العقول، فيأخذها الناس ويبنون 

ا مسل مة ديني ة"  .(9)عليها ويتناقلوهنا وكأهن 

ر  التاريخ، حرمها وحرم معلى لذا، ًل يتحف ظ مساحته عن التصريح أبن  هناك ظلم كبري حلق ابملرأة   
 :اجملتمع أبكمله من اًلستفادة من الطاقات اليت أودعها هللا فيها، حيث يقول

إين  أعتقد أن  الظلم قد حلق ابملرأة طوال التاريخ، ويف اجملتمعات املختلفة. وقد أشرت إىل ذلك، وحتد ثت 
 .(10) هل، حيث القوي  يظلم الضعيفعن منشأ ذلك الظلم، إن ه بسبب جهل البشر، فطبيعة البشر اجل

لثقايف  الذي ول د مثل هذه اعلى وجوب تغيري اجلو   (دام ظل ه)د وانطالقًا من هذه القناعة الراسخة يؤك  
 :الرؤية الظاملة للمرأة، فيقول

 الثقايف  إن ين اليوم أطرح حبثي هذا هبذه الني ة وهي املساعدة على إجياد هذا اجلو  الثقايف ، فإذا أصبح اجلو  
جملتمعنا شف افًا يف جمال مسائل املرأة، وات ضحت األحكام اإلسالمي ة، واآلراء القرآني ة يف هذا اجملال، فسيتعب د الطريق 

 .(11)أمام نساء بلدان ليتمك ن  من الوصول إىل النقطة اليت تعترب هدفًا وغايًة مطلوبةً 

هن  إ لن جهوًدا إضافي ًة يف جمايل العلم ويبذ ،ىل أن يثقن بقدراهتن  لذا، يتوج ه مساحته إىل النساء داعًيا إّي 
 والتعل م فيقول:

إن نا نعتقد أن  النساء يف كل  جمتمع بشري  سامل قادرات وعليهن  أن جيدن الفرصة لبذل اجلهد والتسابق 
، وهذا ما جيب أن يقتنع به النساء قبل أي  شخص يف اجملتمع ليبا  .(12)درن إىل العلم والتعل ميف جمال التقد م العلمي 

 .تقّيد ابألصول الفقهّية لالجتهاداثلثاا: احرتام األحكام الشرعّية وال
ابملرأة من قبل مراجعنا العظام.  يؤك د السي د القائد على ضرورة مراعاة األحكام الشرعي ة الثابتة املتعل قة

وتستغل  ذوي اًلط الع  ،األحكام ابلعدالة اإلهلي ة يف بعضوحيذ ر من اًلجنرار وراء املكائد الغربي ة اليت تشك ك 
لح كمرجعي ة يف كل  العصور. السطحي  والنظرة التجزيئي ة من أجل إيهام املسلمني أبن  األحكام الشرعي ة ًل تص

 :فيقول

                                                           
 .43، الصفحة سابقمصدر ، املرأة: حقوق، وحّريّة وحجاب (9)
 .13، الصفحة نفسهاملصدر  (10)
 ـ.ه1418ان يف ، طهر (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (11)

 .10، الصفحة املرأة علم وعمل وجهاد (12)
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أن يفك روا  أي تها األخوات العزيزات، إن ه ًل ينبغي على الناشطني يف قضاّي املرأة مم ن يعرفون موارد اخللل
، فأحكام الفقه اإلسالمي  اليت مت   أبن  سبيل التغل ب على هذه املوارد هو التصر ف يف أحكام الفقه اإلسالمي ، كال 
استنباطها بعد البحث والتحقيق واليت تنسجم مع املبادئ اإلسالمي ة تعترب كل ها صحيحًة ومطابقًة للمصلحة العام ة. 

بسطحي ة وخوف وخشية، فنتصر ف ونُغري  يف فكران وفقهنا متاشًيا مع ما يصدر من  فليس صحيًحا أن نعاجل األمور
 .(13)قرارات ومعاهدات يف بعض اجملامع واحملافل الدولي ة، فهذا جيانب الصواب يف تقديري

والتعديل. و كافيًة بل قابلًة للزّيدة ولكن ه، من جهة أخرى ًل يعترب أبن  األحكام الفقهي ة املستنبطة هنائي ًة أ
 :يقول مساحته

، فمن  إن نا ًل ند عي أن  فقهنا يشتمل على كاف ة ما يتعل ق ابملرأة من أحكام، وأن  هذا هو غاية القول، كال 
املمكن أن أييت فقيه ابرع وحيكم بتغيري أحد األحكام الفقهي ة املتعل قة ابملرأة طبًقا ملا قام به من حتقيق واجتهاد، 

 .(14)يه، وقد حدث ابلفعلوهذا ما ًل غبار عل

تنسااًب وأتثـ رًا بثقافات فالتعديل يف رأيه جائز ومشروع، شرط أن يكون صادرًا عن فقيه جمتهد، وليس اس
 :أخرى. يقول مساحته

، ولكن أن يكون ذلك صادرًا  ا تتغري  وعلى هذا فإن  الفقه ًل خيلو من مثل هذه املسائل اليت نقول أبهن 
أو انتظاًما مع  ،يف أصول الفقه، يوظ ف يف استنباطه أدوات الفقه وأساليب الفقاهة الدولي ةعن فقيه ابرع ومتبح ر 

اهاهتا من الناحية الفكري ة مع آراء الذين يعيشون على أرض إسالمي ة  أحد احملافل العاملي ة اليت تتناقض آراؤها واجت 
سالم ما يريد ويرتك ما ًل يريد بال تعم ق أو روي ة، ويعتقدون ابألصول والقواعد اإلسالمي ة، مث  أيخذ من أحكام اإل

 .(15)فهذا خطأ فادح وًل ميكن الدفاع عنه

إلسالمي ني، فيقول ردًّا وأكثر من ذلك، فإن  مساحته يعرتف حبصول تقصري حبثي  على صعيد املرأة لدى ا
 :قة ابملرأةتعل  على فعالي ات نسائي ة رفعت إليه شكاوى عن وجود خلل يف األحكام والقوانني امل

                                                           
، املكتب الدويل  (ع)ألهل البيت  )اجملمع العاملي   نور الوًليةاإلمام اخلامنئي، "خطبة يف مجع غفري من نساء خوزستان"،  (13)

 (.(ع)للنساء السائرات على خط  أهل البيت 
، طهران يف (ع)وًلدة الزهراء  اإلمام اخلامنئي، خطبة يف حشد من الناشطات يف اجملاًلت العلمي ة واًلجتماعي ة يف ذكرى (14)

 ـه 1428
 املصدر نفسه.  (15)
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إن  ما تفض ل به بعض السي دات يف أحاديثهن حول احلقوق والقوانني اإلسالمي ة كان صحيًحا، واحلديث 
يطول يف هذا اجملال، وإن ين أوافقهن  الرأي أبن نا مل نبذل ما يلزم من جهود كمًّا وكيًفا ملواجهة اإلعالم الدعائي  املضاد  

 .(16)مبا فيه املتعل ق ابملرأة

وعليه، فإن  مساحة القائد يدعو املراكز احلديثة والفقهاء إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل استنباط ما 
يلزم من األحكام الشرعي ة الكفيلة ببلورة رؤية اإلسالم عن املرأة وحقوقها، يقول مساحته: "وإن ين أدعو مراكز البحث 

صحاب الرأي للمزيد من العمل وأطالبهم برتكيز نشاطاهتم على هذا والتحقيقات، واجلامعات، واحلوزات العلمي ة، وأ
. كما ويدعو النساء خاص ًة ابلوعي واإلملام الشامل بنظرة اإلسالم عن املرأة حّت  ًل يقعوا يف فخ  (17)املوضوع"

كامل واإلملام الشامل املهامجني لإلسالم من بو ابة املرأة. يقول مساحته: "جيب أن تتمت ع النساء يف بالدان ابلوعي ال
ملسألة املرأة ونظرة اإلسالم هلا، لتستطيع أن تدافع عن حقوقها ابًلت كاء واًلعتماد على هذه النظرة السامية الرفعي ة 

 .(18)للمرأة"

 .رابعاا: الربط بني املنظومة الفقهّية واملنظومة األخالقّية
املرأة هو عدم التفكيك بني األحكام الفقهي ة وجذورها  مم ا يتمي ز به منهج اإلمام اخلامنئي يف تناوله ملوضوع

األخالقي ة. وهو املنهج الكفيل حبل  الكثري من املعضالت اليت ًل جتد هلا حلوًًل يف ظل  النظرة التفكيكي ة اليت تتعاطى 
قي ة اليت من مع كل  حكم فقهي  على حدة، غري انظرة إىل عالقته ببقي ة األحكام األخرى، وًل إىل جذوره األخال

ا بعثت ألمت م مكارم األخالق"(  ص)خامت الرسل  أجلها بُعث  .(19)كما ورد يف احلديث الشريف: "إّن 

قدر ما يتحد ث بمثال على ذلك عندما يتحد ث مساحته عن احلجاب ًل يتحد ث عن حدوده الشكلي ة 
 ء والعف ة؟عن هدفه األخالقي  وهو العف ة، إذ ما قيمة احلجاب إن مل يقرتن ابحليا

يذك ر بضرورة مراعاة حدود  وعندما يتحد ث عن جواز مشاركة املرأة يف املسؤولي ات اًلجتماعي ة املختلفة
ة مراعاة حكم أخذ إذن الزوج احلجاب واًلختالط حّت  حيق ق خروج املرأة هدفه القيمي  واإلنساين ، وكذلك بضرور 

 حفاظًا على قيمة األسرة.

                                                           
اًلجتماعي ة يف ذكرى وًلدة الزهراء و اإلمام اخلامنئي، خطبة يف حشد غفري من النساء النخبة والناشطات يف اجملاًلت العلمي ة  (16)
 ـ.ه 1386، طهران يف (ع)
 املصدر نفسه. (17)
 ـ.ه8141ان يف ، طهر (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (18)

ركز النشر التابع ملكتب اإلعالم م)طهران: د جواد احلسيين اجلاليل، ، حتقيق حمم  (ع)مسند الرضا ود بن سليمان الغازي، و دا (19)
 .38هـ(، الصفحة  1418 ،1الطبعة  اإلسالمي ،
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نكاره ممارسة بعض األزواج ساس املنهجي  لإلمام اخلامنئي على موضوع املرأة استومن مثار تطبيق هذا األ
ووقوعهم بذلك يف  ،ملعاشرةاحق  القوامة بطريقة تعس في ة من دون اًللتفات إىل حق  الزوجة األخالقي  يف حسن 

 :الظلم احملق ق. يقول اإلمام

توجب قيام عالقة حمب ة ومود ة فيما  –اأُلسري  يف ظل  اجلو   –الطبيعة اليت أودعت يف الرجل واملرأة 
بينهما. بيد أن  هذه العالقة إذا ما طاهلا التغيري، كأن يتصر ف الرجل يف البيت وكأن ه املالك. أو أن ينظر إىل املرأة 

 .(20)بعني اًلستغالل واًلستخدام فهذا ظلم

. ومن مثاره أيًضا استنكاره تغافل (21)ظلم"مث  يضيف ُمعق ًبا: "ومم ا يؤسف أن  الكثريين ميارسون هذا ال
 :بعض الرجال عن حق  املرأة كإنسانة يف املشاركة بفعالي ة يف الشأن العام  ويف تطوير كفاءاهتا. فيقول

وهكذا احلال أيًضا خارج إطار األسرة. فإذا مل تتوف ر للمرأة أسباب األمن للدراسة وللعمل وللكسب 
ظلم جيب أن يتصد ى القانون واجملتمع اإلسالمي  لكل  من يقرتفه. وإذا مل ُيسمح للمرأة أحيااًن، ولالسرتاحة، فهذا 

ابلتعل م واحلصول على الرتبية السليمة، فهذا أيًضا ظلم. وإذا كانت الظروف بشكل ًل يتيح هلا، بسبب كثرة األعمال 
 .(22)واملشاغل، اًلهتمام بشؤون دينها وهتذيب أخالقها، فهذا ظلم

 :ًما مع ما يفرضه واجب إحقاق احلقوق يقول مساحتهوانسجا

ًل بد  من انبثاق حركة يف اجملتمع اإلسالمي  ويف جمتمعنا إلحقاق حقوق املرأة، ولكن بشرط أن تقوم 
وما الداعي ملثل هذه احلركة؟ وما الذي  :على أساس إسالمي  وألهداف إسالمي ة. بيد أن  البعض قد ينربي للقول

 – جمتمعنا؟ من املؤسف أن  البعض يفك ر هبذا النمط، وهذه نظرة سطحي ة؛ فاملرأة يف كل  اجملتمعات تعوزه املرأة يف
تعاين من الظلم ومن نواقص تفرض عليها. وًل نعين من النقص الذي نرفضه، هو ما يعنيه الغربي ون،  –ومنها جمتمعنا 

ة واألخالق، والتقد م وتفت ح الطاقات. وهذا هو ما جيب بل املقصود به قل ة ميادين وفرص التعل م واملعرفة، والرتبي
 .(23)التنقيب عنه وضمانه. وهذا ما أك د عليه اإلسالم

 خامتة
تبني  لنا من خالل ما قد مناه أن  السي د القائد يعتمد، يف تناوله ملوضوع املرأة، على منهجي ة موضوعي ة 

وع املرأة من خالل حكاية هللا عن النموذج النسوي ، ومن وأصيلة تعتمد على نظرة كل ي ة للوجود، وتقارب موض

                                                           
 ـ.ه1418يف  ان، طهر (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (20)
 املصدر نفسه.  (21)
 املصدر نفسه. (22)
 ـ.ه1418ان يف ، طهر (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (23)
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خالل النماذج اليت ترب ت على يد خامت األنبياء، وترى يف التشريع اإلهلي  املالذ الوحيد القادر على تنظيم أمور اجملتمع 
 على أساس من العدالة.

من املسامهة احلقيقي ة يف إجياد حلول ومن شأن هكذا منهجي ة أن توف ر للباحث أرضي ًة علمي ًة حمايدًة متك نه 
منصفة لألزمة العالئقي ة الناشئة بني الرجل واملرأة يف ظل  التحو ًلت اجلديدة، وابلشكل الذي ينسجم مع حاجات 

 كلٍ  منهما وفق الفطرة اليت فطرمها هللا عليها.

 

 .املرأة واملعنوّّيت
 .مقّدمة

ت هو املالك األساسي  لإلنسان  يعترب اإلمام اخلامنئي دام ظل ه أن  القدرة على الرتق ي يف جمال املعنوّي 
ومضمار تفاضله على مجيع املخلوقات. كما يعترب أن  هللا تعاىل قد ساوى بني الرجل واملرأة يف هذا املضمار حبسب 

املرأة، من وجهة نظر . وعليه، فإن  (ع)ما ورد من أدل ة قاطعة يف كتاب هللا عز  وجل  وسرية نبي ه حمم د وآل بيته 
مساحته، تستطيع أن حتتل  أعلى مراتب الوجود يف سل م اإلنساني ة، إن هي أرادت. ومن أقبح موارد الظلم حبق  املرأة، 

 بل حبق  اجملتمع أبكمله، حرماهنا من فرص الرتق ي يف هذا املضمار.

دأب مساحته، كل ما حتد ث عن املرأة  وألمه ي ة انعكاس هذا اجلانب من شخصي ة املرأة على اجملتمع أبكمله،
ت. وسوف نتطر ق يف هذا الفصل إىل بعض من إضاءات  أو معها، على إفراد عنوان خاص  لعالقة املرأة ابملعنوّي 

 مساحته على هذا املوضوع حتت عناوين ثالث:

ت. .1  األدل ة على مساواة املرأة للرجل على صعيد املعنوّي 

ت ابلفضائل  .2  العملي ة.عالقة املعنوّي 

ت على حركة اجملتمع. .3  أثر املعنوّي 

 
: األدلّة على مساواة املرأة للرجل على صعيد املعنوّّيت  .أّوًلا

 .. األدلّة القرآنّية1
انسجاًما مع منهجه القرآين ، فإن  أو ل ما يستمد  مساحته أدل ته على التساوي بني النساء والرجال يف جمال 

 نه هو كتاب هللا اخلامت.القدرة على حتصيل املعنوّيت م
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ِإن  اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت ﴿ :فريى، مثاًل، أن  يف قوله تعاىل
قَاِت َوالص ائِِمنَي َوالص اِدِقنَي َوالص اِدقَاِت َوالص اِبرِيَن َوالص اِبرَاِت َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َوالْ  ِقنَي َواْلُمَتَصد  ُمَتَصد 

ُ هلَُ  اِكرَاِت َأَعد  اّلل  َ َكِثريًا َوالذ  اِكرِيَن اّلل  دلياًل  (1)﴾م م ْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًماَوالص ائَِماِت َواحْلَاِفِظنَي فـُُروَجُهْم َواحْلَاِفظَاِت َوالذ 
واضًحا على أن  "املرأة مثل الرجل، والرجل أيًضا مثل املرأة، يستطيعان أن يصال إىل أعلى مدارج الكمال املعنوي  

 .(2)والتقر ب إىل هللا تعاىل"

ويف خطبة أخرى يصر ح مساحته يف تعقيبه على نفس اآلية، ابلقول: "فاملرأة والرجل يسريان جنًبا إىل 
اه ، ويتقد مان مًعا على طريق واحد، كما ذكر القرآن الكرمي"، مث  يضيف: "إن  ذلك الصنم الذي جنب يف هذا اًلجت 

 .(3)أقامته اجلاهلي ة للرجل دائًما، فأقبل على تقديسه الرجل واملرأة كالمها، حط مه اإلسالم يف هذه اآلّيت"

حقيقة املساواة الكاملة )ة حلقيقاىل، ومن أجل تركيز هذه اويف دليل قرآين  آخر، يرى مساحته أن  هللا تع
ت( يف عقول املسلمني، ت عم د تقدمي ّنوذج عن التكامل بني الرجل واملرأة على صعيد األهلي ة للتكامل واملعنوّي 

 :املعنوي ، للمؤمنني، من النساء حصرًا. فيقول

يذكره من العظماء وًل  عندما أراد أن يذكر ّنوذًجا ومثاًل ألعلى درجات اإلنساني ة والتكامل املعنوي  مل
بل ذكره من النساء. فمن بني البشري ة مجعاء من األو لني واآلخرين،  (،ع)من الشخصي ات العلمي ة والديني ة أو األنبياء 

ومن هذا العامل الرحب والتكت ل العظيم لبين آدم، انتخب هللا سبحانه وتعاىل امرأتني بصفتهما النموذج الكامل 
 .(5)، ومل ينتخب رجلني وًل رجل وامرأة وًل بد  أن يكون هلذا اًلنتخاب سٌر خفي  (4)لإلنسان املثايل  

 .. أدلّة السّنة النبويّة الشريفة2
يت النبو ة كالسي دة الزهراء إىل جانب ما ورد يف القرآن الكرمي، فإن  النماذج النسائي ة اليت نشأت يف ب

ة على قدرة املرأة، حّت  يف أحلك يشك الن، يف نظر مساحة اإلمام اخلامنئي، ّناذج واقعي   (ع)وابنتها السي دة زينب 
 :الظروف، على الرتق ي يف مدارج الكمال. يقول مساحته

                                                           
 .35، اآلية األحزابسورة  (1)
، )ع)مع العاملي  ألهل البيت ، )اجملالوًليةنور اإلمام اخلامنئي، "من حديث يف مجع من انئبات جملس الشورى اإلسالمي "،  (2)

 .6(، الصفحة (ع)ت على خط  أهل البيت املكتب الدويل  للنساء السائرا
 1421املرأة املسلمة، طهران يف  ويوم (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من األخوات املسلمات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (3)
 ـ.ه

ًتا يف اجْلَن ةِ َوَضَرَب اّلل ُ َمَثاًل ل ل ِذيَن آَمُنوا ِاْمرَأََة ِفْرَعوْ ﴿يف إشارة لقوله تعاىل:  (4)  َوجَن يِن ِمن ِفْرَعْوَن َن ِإْذ قَاَلْت َرب  اْبِن يل ِعنَدَك بـَيـْ
 [.11، اآلية التحرمي، ]سورة ﴾يِن ِمَن اْلَقْوِم الظ اِلِمنيَ َوَعَمِلِه َوجَن  

 1421املرأة املسلمة، طهران يف  ويوم (ع)ع غفري من األخوات املسلمات يف ذكرى وًلدة الزهراء اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مج (5)
 ـ.ه
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حيتار أكثر، وحرية اإلنسان ليست  (ع)إن  اإلنسان كل ما فك ر وتدب ر أكثر يف أحوال الزهراء الطاهرة 
 –الكائن اإلنساين  من نيل هذه الرتبة من الكماًلت املعنوي ة واملاد ي ة يف سين  الشباب انمجًة عن كيفي ة متك ن هذا 

، بل من القدرة العجيبة اليت استطاع اإلسالم هبا أن يبلغ برتبيته الرفعية إىل –وهي ابلطبع حقيقة تثري احلرية أيًضا 
ظروف الصعبة. فعظمة هذا الكائن وهذا اإلنسان الرفيع درجة مُتك ن امرأًة شاب ًة كسبت هذه املنزلة العالية يف تلك ال

 . (6)تثري العجب واحلرية

 :ويقول يف موضع آخر

. إن ه ملن اخلطأ والتفاهة  (ع)تقبيل الرسول ليد فاطمة الزهراء  جيب أن ًل حيمل إطالقًا على حممل عاطفي 
ا أن يتصو ر أن ه كان يقب   ا بنت وألن ه حيب ها. شخجدًّ صي ة بتلك املكانة السامية، ومبا له من العمل واحلكمة، ل يدها ألهن 

وابعتماده على الوحي واإلهلام اإلهلي ني، ينحين ويقب ل يد ابنته؟ ًل، إن  هذا شيء آخر وله معىن آخر. هذا دليل 
امسة والعشرين، على أن  هذه الفتاة الشاب ة وهذه املرأة اليت كان عمرها حينما فارقت احلياة ما بني الثامنة عشرة واخل

 . (7)وشخًصا خارقًا للعادة. هذه هي نظرة اإلسالم للمرأة ،كانت يف ذروة امللكوت اإلنساين  

ت، بل هناك ّناذج  (ع)ويرى مساحته أن  الزهراء  مل تكن النموذج األوحد الذي أتل ق على صعيد املعنوّي 
ا أن يصلن إىل مستوّيت عالية يف مدارج الكمال، أخرى كثرية من نساء بيت النبو ة، ونساء املسلمني، استطعن أيضً 

. حيث يعترب السي د (ع)، ومن هذه النسوة السيدة زينب (8)(ع)وإن كن  طبًعا مل يصلن إىل املستوى املتفر د للزهراء 
 :أمام جربوت الطغاة، عظمتها املعنوي ة، فيقول (ع)القائد أن  مصدر عظمة زينب 

صيانة شخصيتها وكربّيئها وعظمتها املعنوية سواًء أكانت يف املدينة املنورة إن  زينب الكربى تعمل على 
 .(9)مهد استقرارها وعزهتا، أم يف كربالء موطن حمنتها ومأساهتا، أم يف جمالس جبابرة مثل يزيد وعبيد هللا بن زّيد

الم يدفع املرأة هبذا كما ويرى مساحته أن  هذا اًلرتقاء املعنوي  متاح للمرأة يف كل  حني، وأن  "اإلس
اه"  :. ولذا خيتم إحدى خطبه للنساء بعبارات حمف زة ووجداني ة فيقول(10)اًلجت 

                                                           
 .http://www.alwelayah.net، احلجاب يف رؤية اإلمام اخلامنئي (6)

 .8/2/1020المي ة والغربي ة، يف اإلمام اخلامنئي، خطبة حول مكانة املرأة يف الثقافتني اإلس (7)
 :يقول اإلمام اخلامنئي (8)

يف اتريخ اإلسالم،  . مث ة عظيماتميدان قضاّي املرأةأم ا حنن فنمتلك الكثري، لدينا نساء عظيمات لو أردان الدخول إىل 
يًضا قص تهما قص ة مذهلة للناس أوالسي دة سكينة  (ع)وقم ة كل  هذه العظمة وأوجها هي الصد يقة الكربى فاطمة الزهراء 

 املفك رين األذكياء والعقالء واملتدب رين.
 .177، العدد بقّية هللا"، جمل ة (ع)"مقالة عن السي دة زينب  (9)

 املصدر نفسه.  (10)

http://www.alwelayah.net/
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، وأتباع فاطمة الزهراء. وإن ين ألدعو هللا تعاىل أن تشرق على قلوبكن  أنوار (ع)إن كن  بنات فاطمة الزهراء 
سلمة خطوات كبرية وحسنة كل  يوم على طريق حفظ ورعاية الوًلية، واملعنوي ة، واملعرفة املقد سة، وأن ختطو املرأة امل

اهلوي ة اإلسالمي ة، وأن تفيض األلطاف اإلهلي ة على الروح املطه رة لإلمام الراحل الذي فتح هذا الباب واسًعا أمام 
 .(11)املرأة، وأن تشملكن  مجيًعا أي تها األخوات العزيزات األدعية الزاكية لويل  العصر أرواحنا فداه

 .اثنياا: عالقة املعنوّّيت ابلفضائل العملّية
الم خاص ةً هو مساعدة اإلنسان يعترب السي د القائد أن  اهلدف األساس من الرساًلت السماوي ة عام ةً واإلس

 :فيقول يف إحدى خطبه ،على التلب س مبكارم األخالق

ا املهم  لديه هو األخالق اإلنساني ة، اإلسالم ًل يعري أمه ي ًة جلنس اإلنسان كأن يكون رجاًل أو  امرأة، وإّن 
أو على عاتق كل  واحد من اجلنسني الذكر  ،وازدهار الطاقات، وأداء التكاليف امللقاة على عاتق كل  شخص

 .(12)واألنثى

ت والفضائل العم ا لي ة، فكل ما ارتقى يف إحدامهويرى مساحته أن  هناك عالقًة جدلي ًة دائمًة بني املعنوّي 
 :تقد م يف األخرى. يقول دام ظل ه يف معرض حديثه عن فضائل الزهراء املعنوي ة

، (ع)إن  هذه املسائل املعنوي ة هلا ارتباط كبري ابلفضائل العملي ة، ارتباط مبا ينجم عن جهد فاطمة الزهراء 
 .(13)ضائل واملناقب املعنوي ةوهذا املقام ًل يعطى جم ااًن وبال سبب. فعمل اإلنسان له أتثري كبري يف إحراز الف

 .(ع)، ونيب  هللا يوسف (ع)األمر ذاته ينطبق على السي دة مرمي 

كرب من الرجل يف اًلرتقاء يف ويف معرض املقابلة بني طبيعة املرأة والرجل يرى مساحته أن  للمرأة حظًّا أ
 :التسامي بفضل ما متتلكه من ينابيع للمحب ة واحلنان فيقول

ا )أي  املرأة( يف الوقت الذي تكون فيه جباًل راسًخا من اإلميان، تعمل على إرواء الظامئني من ينبوع فإهن 
عاطفتها وحب ها ومشاعرها وصربها وحتم لها. وميكن ملثل هذا احلضن الرؤوف أن يعمل على تربية اإلنسان، ولوًل 

ن معىن. وهذه هي قيمة املرأة وشخصي تها، اليت وجود املرأة مبا تتمت ع به من هذه الصفات ملا كان هناك لإلنساني ة م
 .(14)ليس إبمكان العقول املاد ي ة الغربي ة املتحج رة أن تفهمها أو تدركها

 .اثلثاا: املعنوّّيت وحركة اجملتمع

                                                           
 ـ.ه 2114اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع من النساء املسلمات يف يوم املرأة املسلمة، طهران يف  (11)
 .www. alwelayah.net، املرأة بني اإلسالم والغرباإلمام اخلامنئي،  (12)
 رف احلكمي ة(.)معهد املعا يف فكر اإلمام اخلامنئي (ع)فاطمة الزهراء "، (ع)اإلمام اخلامنئي، "خطبة عن الزهراء  (13)

     . 177، العدد بقّية هللا"، جمل ة (ع)"مقالة عن السي دة زينب  (14)
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ت وعلى صع يد الفضائل العملي ة، بعد اًلستدًلل على التساوي بني املرأة والرجل على صعيد املعنوّي 
ت النساء والرجال مًعا، أبن  قدر اإلنسان وأثره يف الوجود مرتبط مبيذك ر مساحته،  ستوى ارتقائه يف مدارج املعنوّي 

ت املضبوطة ابلفضائل اومكارم األخالق. ذلك ألن  احلركة املثمرة يف اجملتمع هي تلك احلركة النابعة من  ملعنوّي 
 ل.قي دة ابلقيم والفضائالعملي ة ًل احلركة املنطلقة من األطماع املاد ي ة غري امل

أن تكون يف أعلى سل م  ن  للمرأة نفس قدرة الرجل على حتصيل الفضائل العملي ة، فيمكنها إًذاإوحيث 
 :ر اجملتمع. يقول مساحتهاألمه ي ة الوجودي ة بصرف النظر عن املوقع القيادي  الظاهري  الذي حتتل ه يف نظ

اليت أودعها هللا يف كياهنا، مصحوبة ابإلميان العميق واًلطمئنان إن  املرأة مبا تتمت ع به من نقاط القو ة 
الناشئ من ات كاهلا على هللا وعف تها وطهارهتا، متك نها من القيام بدور استثنائي  يف اجملتمع، ًل ميكن ألي  رجل أن 

 .(15)يقوم به

أة، ظلم يف املاضي بسبب ر لذا ًل تكاد ختلو خطبة من أتكيد مساحته على أن  هناك ظلم كبري وقع على امل
ب حرفها عن فطرهتا وتزيني تسل ط الرجل عليها وحرماهنا من حقوقها يف التعل م والتكامل، وظلم يف احلاضر بسب

 الدنيا هلا كما هو حاصل يف الغرب.

 :يقول السي د القائد يف مقالة له عن حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع

 ءبسبب كوهنا امرأًة. هذا شيء سي   يقي ة وينبغي أن ًل يطاهلا أي  ظلمجيب أن تكتسب املرأة منزلتها احلق
جدًّا. سواء الظلم الذي مورس ضد  املرأة وكان امسه ظلًما، أو الظلم الذي مل يكن امسه ظلًما لكن ه يف احلقيقة ظلم، 
، والتكاليف الباهظة، وحتويلها إىل أداة استهالك. هذا  كدفع املرأة حنو الترب ج والنزعة اًلستهالكي ة، والتجميل العبثي 

ا أمك إن ه ما من ظلم فوق هذا الظلم؛ ألن ه يصرفها عن مبادئها وأهدافها التكاملي ة  :ن القولظلم كبري ضد  املرأة. ورمب 
 .(16)ويلهيها أبشياء جد  صغرية وحقرية

لفاطمي  والزينيب  الذي بلغ ما اوًل تكاد ختلو خطبة أيًضا إًل  ويدعو مساحته النساء إىل التأس ي ابلنموذج 
ت. يقول مساحته يومنا احلاضر مبا حتل ى به على مستوى الفضبلغه من التأثري يف حركة الوجود حّت    :ائل واملعنوّي 

إذا استطاع اجملمتع اإلسالمي  تربية املرأة وفًقا لألسوة اإلسالمي ة؛ اقتداًء ابلزهراء وبزينب، وأن ينشىء 
احلقيقي  والشامخ. وإذا  نساًء عظيمات قادرات على التأثري على العامل وعلى التاريخ، حينذاك تبلغ املرأة مقامها

حصلت هي على نصيبها، الذي فرضه هللا، والشريعة اإلهلي ة للناس مجيًعا رجاًًل ونساء، من العلم واملعرفة والكماًلت 
ًما،  املعنوي ة واألخالقي ة، فستكون تربية األطفال عند ذاك أفضل، وأحضان العائلة أكثر دفًئا ونقاًء، واجملتمع أكثر تقد 

                                                           
 .     177، العدد بقّية هللا"، جمل ة (ع)"مقالة عن السي دة زينب  (15)

 قرر من معهد املعارف احلكمية.م –مقالة حول "حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع"  (16)
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، مبعىن أن  الرجل واملرأة يذوقان طعم السعادة. هلذه الغاية جيب أن تبذل اجلهود، وهو ومشاكل ا حلياة أسهل حالًّ
 اهلدف املنشود.

رأة إىل مثل هذه املقامات وًلستنهاض النساء، رفع مستوى عزميتهن ؛ يؤك د مساحته على إمكاني ة وصول امل
 :انطالقًا من شواهد معاصرة فيقول

، اعلمن أن  أي ة امرأة مّت نشأت على هذه الرتبية،  ّي أخوايت، وّي بنايت، وّي سي دات هذا البلد اإلسالمي 
وحيثما كانت ويف أي ة أسرة كانت، ميكنها بلوغ نفس تلك العظمة اليت ًل ختتص  بعصر صدر اإلسالم، بل يتيس ر 

هتا تربيًة سليمًة، تصبح تلك الفتاة امرأًة بلوغها حّت  يف عهود الكبت، ويف عهود تسل ط الكفر. وكل  أسرة ترب  فتا
 .(17)عظيمةً 

 خامتة
لقائد، ًل يقل  أمه ي ًة عن أثر الرجل،  يتبني  مم ا قد مناه أن  أثر املرأة يف حركة الوجود، من وجهة نظر السي د ا

ت وامتالك الفضا وابلتايل التأثري الفاعل يف  ،ئل العملي ةكوهنا متتلك مثله متاًما القدرة على الرتق ي يف مضمار املعنوّي 
 حركة اجملتمع حبسب السنن والقوانني اإلهلي ة.

لم كبري يف املاضي حيث ُحرمت وانطالقًا من هذه الرؤية، فقد اعترب السي د اخلامنئي أن  املرأة تعر ضت لظ
يف أعمال سخرة داخل املنزل قدميًا  من فرص التعل م والرتق ي، وأمهلت تنمية طاقاهتا املعنوي ة واستنزف جهدها ووقتها

ملسري يف الطريق الذي ًل يؤدي أو خارجه، أم ا يف احلاضر؛ فقد ظُلمت مر ًة أخرى على يد الغرب، الذي زي ن هلا ا
 .إىل تكاملها وتفتح كوامن الفضائل فيها، وعلى رأسها العلم والعفاف

 

 .املرأة واجملتمع
 .مقّدمة

وضوع املرأة هو "دور املرأة ملإليه مساحة السي د اخلامنئي يف تناوله العنوان العريض الثاين الذي يتطر ق 
إلسالم حول هذا العنوان؛ من ااًلجتماعي  يف اإلسالم". فيجيب بوضوح عن كل  األسئلة واًلفرتاءات املوج هة إىل 

 .قبيل حق  املرأة يف العلم، والعمل، واملشاركة السياسي ة واحلركة اجلهادي ة، إخل

ا يف هذا الفصل على مساحته، من خالل خطبه، يف هذا اجملال على عناوين ثالثة، نتعر ض هل وقد رك ز
 النحو التايل:

                                                           
 قرر صادر عن معهد املعارف احلكمية.م -مقالة حول حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع (17)
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 .. موقف اإلسالم من مشاركة املرأة للرجل يف حتم ل املسؤولي ات اًلجتماعي ة1

 . مساحة املشاركة اًلجتماعي ة للمرأة.2

 اجملتمع.. األحكام الشرعي ة املتعل قة مبشاركة املرأة يف 3

 

: موقف اإلسالم من مشاركة املرأة للرجل يف حتّمل املسؤولّيات ا  .ًلجتماعّيةأّوًلا

سننه الكوني ة، يرى السي د القائد ابًلرتكاز إىل منهجه املنطلق من النظرة الكل ي ة والشاملة حلقيقة الوجود و 
لعمل يعين حرمان اجملتمع من اًلستفادة والتعليم وا أبن  املرأة تشك ل نصف اجملتمع، وأن  عدم مشاركتها يف حركة التعل م

 من نصف طاقاته، وهو بال شك  خسارة للجهود والطاقات.

 :يقول مساحته

إذا أراد البلد إطالق هنضة بناء حقيقي ة، فعليه تركيز جل  اعتماده ونظرته واهتمامه على اإلنسان والطاقات 
نساني ة ينبغي اًللتفات إىل النساء، هن  نصف عدد السكان، ونصف اإلنساني ة. حينما يتعل ق األمر ابلطاقات اإل

البشري ة. إذا كانت مث ة رؤية خاطئة خبصوص املرأة، فلن يكون من املمكن إعادة البناء ابملعىن احلقيقي  للكلمة وعلى 
جهة نظر نطاق واسع. على نساء البلد أنفسهن  أن يتوف رن على وعي كاف وضروري  حول موضوع املرأة من و 

اإلسالم ليستطعن، اعتماًدا على النظرة املتسامية للدين اإلسالمي  املقد س، الدفاع عن حقوقهن  بشكل كامل، 
وكذلك على مجيع أفراد اجملتمع والرجال يف البلد اإلسالمي  أن يعرفوا نظرة اإلسالم حول املرأة، وأمه ي ة مشاركة املرأة 

ألنشطتها وتعليمها وعملها، ومساعيها اًلجتماعي ة والسياسي ة واًلقتصادي ة والعلمي ة، يف ميادين احلياة، وممارسة املرأة 
 .(1)ودورها يف العائلة وخارج نطاق العائلة واملنزل

مع اإلسالمي  مفتوح للمرأة والرجل ويرى السي د القائد أن  مجيع اآلاثر اإلسالمي ة تؤك د أن  اجملال يف اجملت
 –ما يقول مساحته ك  –على هذا املعىن  على حد  سواء، والشاهد

هو مجيع اآلاثر اإلسالمي ة املوجودة يف هذه اجملاًلت، وكاف ة التكاليف اإلسالمي ة اليت حتم ل املرأة والرجل 
من أصبح ًل يهتم  أبمور املسلمني ": (ص)املسؤولي ات اًلجتماعي ة بشكل متكافئ. حني يقول رسول اإلسالم 

شيء ًل خيتص  ابلرجال، إذ على النساء أيًضا الشعور ابملسؤولي ة واًلهتمام أبمور املسلمني ، فهذا "فليس مبسلم
 .(2)واجملتمع اإلسالمي، وشؤون العامل اإلسالمي ، ومجيع القضاّي اجلارية يف العامل؛ ألن  ذلك واجب إسالمي  

 :فيقول (ع)ويستشهد على ذلك جبهاد الزهراء 
                                                           

 .35و 34مقرر صادر عن معهد املعارف احلكمية الصفحتان  –مقالة حول حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع  (1)
 .33لصفحة قرر صادر عن معهد املعارف احلكمية، ام –مقالة حول حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع ( 2)
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هللا عليها، يف فرتة طفولتها، وبعد هجرة الرسول إىل املدينة، ويف داخل املدينة، ّنوذج السي دة الزهراء سالم 
دليل على  –وقد كان قطًبا جلميع األحداث السياسي ة واًلجتماعي ة  –ويف كاف ة الشؤون اليت مر  هبا والدها آنذاك 

  .(3)أمه ي ة دور املرأة يف النظام اإلسالمي  

بة من خطبه إىل النساء إًل  ويؤك د ص ًة لدى السي د القائد، لذا ًل تكاد متر  خطوحيتل  طلب العلم أمه ي ًة خا
 عليه.

 :يقول مساحته يف إحدى خطبه

البعض يظن  أن  الفتيات جيب أن ًل يدرسن، إن ه خطأ واشتباه. لطاملا اهتم  اإلسالم ابلعلم والتعل م، واعترب 
ال دون النساء حّت  حترم النساء من حياته، فتمنع من العلم والتعل م؟ العلم حياة الدين. وتُرى هل الدين خمتص  ابلرج
َمْن َعِمَل َصاحِلًا م ن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـن ُه َحَياًة طَيـ َبًة ﴿ ًل شك  أن  الدين هو للنساء كما هو للرجال

 .(6( )5)﴾َناَك إًل  ُمَبش رًا َونَِذيرًاَوَما أَْرَسلْ ﴿، (4)﴾يـَْعَمُلونَ ْحَسِن َما َكانُواْ َولََنْجزِيـَنـ ُهْم َأْجَرُهم أبَِ 

 ،ويضيف دام ظل ه

فإن كان العلم أمًرا مطلواًب بنفسه، وهو هدف وكمال، فال شك  أن  النساء هلن  سهمهن  يف الكمال، 
دية دوره على هذه األرض، ومن حق هن  أن حيصلن على مثل هذا اهلدف، وإن كان مطلواًب ليساعد اإلنسان على أت

وليمي ز بني العمل الصاحل وغريه، وليختار الطريق األسلم واألسلوب األصح ، فذلك كل ه ًل خيتص  ابلرجال بل هو 
 .(7)ضروري  وهام  للنساء بنفس مقدار أمه ي ته عند الرجال

 :ويستدل  السي د القائد على صح ة رأيه ابلقول

ت اليت حتث  فيه على العلم والتفكري والتدب ر، مل ميي ز يف آية واحدة بني الرجل فالقرآن الكرمي رغم كثرة اآلّي
واملرأة يف ذلك. وكذلك يف السرية جند سهم النساء يف العلم ارتفع عالًيا وحل ق يف مساء اجملد مع ظهور اإلسالم حّت  

 .(8)(ع) كان لقب "العاملة" من أمساء سي دة النساء وقدوة املسلمات فاطمة الزهراء

                                                           
 .34و 33، الصفحتان قرر صادر عن معهد املعارف احلكميةم –مقالة حول حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع  (3)

 .97، اآلية النحلسورة  (4)
 .28، اآلية سبأسورة  (5)
 . 3، مصدر سابق، الصفحة املرأة علم وعمل وجهاد (6)

 .3املصدر نفسه، الصفحة  (7)
 .3املصدر نفسه، الصفحة  (8)
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ور، ًل حياول تزهيد املرأة أم ا خبصوص العمل، فالسي د القائد، من خالل نظرته الشاملة والقرآني ة لألم
اه بذل كل  طاقاهتا يف املشاركة يف األعمال املفيدة لوط ،ابلعمل نها سواء كان ذلك هبدف الكسب بل يدفعها ابجت 

 :املايل  أو ًل، ويقول دام ظل ه

ى املرأة من هذه صحيح أن  العمل من واجبات الرجل لتأمني لقمة عيش العائلة، وهو غري واجب عل
 جمر د أتمني لقمة العيش. أم ا إذا يف العمل إًل   واختيارها يف ذلك، هذا إذا مل نرالزاوية، ولكن ًل يعين سلبها حق ها 

من وسائل أتمني لقمة العيش،  ع قبل أن يكون وسيلةً التفتنا إىل أن  العمل ضروري  لتفعيل الطاقات وخدمة اجملتم
القدرات اليت أوًله هللا تعاىل و فال فرق يف هذا بني الرجل واملرأة، فكالمها يستطيع أن خيدم اجملتمع ضمن احلدود 

ها.  إّي 

 :ويستدل  اإلمام اخلامنئي على رأيه ابلقول

ذه اجملاًلت ومجيع التكاليف اإلسالمي ة اليت والشاهد على ذلك مجيع اآلاثر اإلسالمي ة املوجودة يف ه
يهتم  أبمور املسلمني من أصبح ومل " :جتعل املرأة والرجل متساوَيني يف مسؤولي اهتما اًلجتماعي ة. فإن احلديث القائل

سالمي  ًل خيتص  ابلرجال، بل على النساء أيًضا أن يدركن مسؤولياهتن  جتاه أمور املسلمني واجملتمع اإل "فليس مبسلم
 .(9)وأمور العامل اإلسالمي  

  .اثنياا: مساحة املشاركة اًلجتماعّية للمرأة

ل يف حتم ل املسؤولي ات يرى اإلمام اخلامنئي أن ليس هناك صيغة اثبتة حول مساحة مشاركة املرأة للرج
 :ل حفظه هللااًلجتماعي ة؛ لذا يستنكر على كل  من مينع املرأة من املشاركة اًلجتماعي ة، فيقو 

فإذا كانت املرأة متتلك املؤه الت الالزمة والطاقات الكافية للقيام بعمل ما، فيتم  منعها من ذلك العمل 
ا امرأة، فال شك  أبن  ذلك ظلم وتعاٍط غري مناسب مع إنسان استخلف على األرض، ليفع ل طاقاته ويبدع  جملر د أهن 

قًا األساسي ة واملهم ة أيًضا، فال يقتصر عمل املرأة على األعمال الصغرية وهذا األمر يسري على األعمال . ويكون خال 
 . (10)والتفصيلي ة هنا أو هناك، فيمكنها أن تتوىل  مسؤولي ات كبرية وأساسي ة ما دامت مؤه لًة لذلك

م ابلشأن السياسي ، ويف ويستدل  أيًضا يف هذا اجملال على مشاركة املرأة يف صدر اإلسالم يف اًلهتما
 :املشاركة يف العمل اجلهادي  أيًضا. فيقول

ونشاط النساء يف اجملاًلت اًلجتماعي ة هو نشاط مباح ومقبول ومطلوب وجماز، وهلن  مزاولته شرط 
احملافظة على احلدود اإلسالمي ة، وهذا ما قامت عليه سرية املسلمني من القدمي، فقد كان للمرأة حضور يف مجيع 

                                                           
 .16، مصدر سابق، الصفحة املرأة علم وعمل وجهاد (9)
 .17املصدر نفسه، الصفحة  (10)
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شاركت أخوات بعض األئم ة أو زوجات النيب  يف الساحات العلمي ة والثقافي ة، والسياسي ة  الساحات على الدوام. وقد
واجلهادي ة، والثوري ة والعسكري ة. التَـَفْْتَ لعدم وجود أي  مانع من احلضور يف أي  من تلك الساحات، لكن  هناك 

 .(11)حجاب، التَـَزْمَن به، مث  أُدِخْلَن تلك الساحة

قائد ًل ينادي، كما هو حال املتأث رين ابملنحى الغرب  يف معاجلة األمور، بضرورة مشاركة ولكن السي د ال
كل  النساء يف أعمال اجتماعي ة، أو بضرورة حتقيق مساواة كاملة على الصعيد الكم ي  والكيفي  بني النساء والرجال 

قدراهتا مع العمل املطلوب وحاجة اجملتمع  فيما خيتص  ابألعمال السياسي ة، فإن  ذلك رهن بكفاءة املرأة وتناسب
، وقبل كل  شيء، بظروفها العائلي ة، فمهما تول ت املرأة من أعمال، ليس هناك ما ختدم به جمتمعها أكثر من (12)إليه

 احملافظة على أسرهتا وتربية أوًلدها.

يع، وينتقد اآلراء املتطر فة اليت ضلذا، يدعو السي د القائد إىل النظرة الشاملة واملوضوعي ة يف مثل هذه املوا
 :ل يًّا، فيقولكوإم ا اًلستغراق فيها   ،تنادي إم ا ابًلنسحاب من ساحة العمل اًلجتماعي  كل يًّا

والبعض ابلتفريط. البعض يقولون: ألن  النشاط اًلجتماعي  ًل يسمح للمرأة  ،البعض يعملون ابإلفراط
. والبعض يقولون: ألن  البيت والزوج واألبناء إًذا جي ،برعايتها بيتها وزوجها وأبنائها ب أن ًل تزاول النشاط اًلجتماعي 

إًذا على املرأة أن ترتك زوجها وأبناءها. ِكال التصو رين خاطئ. جيب أن  ،ًل يسمحون للمرأة ابلنشاط اًلجتماعي  
 .(13)وًل ذاك من أجل هذا ،ًل ترتك املرأة هذا من أجل ذاك

كانت   –ها جلروح اجلرحى إىل أن  املرأة يف صدر اإلسالم، ابإلضافة إىل تضميد ويشري اإلمام اخلامنئي
، كانت تشرتك يف ميادين احلرب حاملًة السيف، يف الوقت الذي  –هذه األعمال يف أكثر األحيان على عاتق املرأة 

 ارسها املرأة حبجاهبا وعفافها.انت متكانت فيه حتتضن يف بيتها وأطفاهلا لرتبيتهم تربيًة إسالمي ًة. كل  هذه األمور ك

 .اثلثاا: احلدود الشرعّية ملشاركة املرأة يف األعمال اًلجتماعّية

لقه، ومبا حيق ق مصاحلهم. يؤمن مساحة القائد بوجوب التقي د الكامل ابحلدود الشرعي ة، فاخلالق أعلم خب
يت عليهما مراعاهتا أثناء تعاملهما مع ابلكيفي ة الوقد حد د هللا سبحانه وتعاىل حدوًدا لكل  من املرأة والرجل، تتعل ق 

سرت والنظر، وهذا ما يتجل ى بعضهما البعض يف احلقل اًلجتماعي ، ومن أهم  هذه احلدود ما هو متعل ق أبحكام ال
 :يف أمرين

                                                           
 .20، مصدر سابق، الصفحة املرأة علم وعمل وجهاد (11)

 املرأة.ول يها من قبل تيشري السي د القائد إىل أن  هناك بعض املناصب خمتَـَلف عليها بني العلماء حول جواز  (12)

 .28، مصدر سابق، الصفحة املرأة علم وعمل وجهاد (13)
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للمرأة أن تعمل أي  عمل ينسجم مع طبيعتها وظروفها، شرط أن تكون مرتديًة للحجاب  األمر األّول:
. واحلجاب، حبسب السي د القائد، ليس حكًما على املرأة فقط، بل أيًضا على الرجل. يقول (14)ده اإلسالمي ةحبدو 

السي د القائد: "على الرجل طبًعا أن يراعي أيًضا احلجاب يف مواضع خاص ة، وأن حيجب أجزاًء من جسمه، لكن ه 
 .(15)ابلنسبة للمرأة أمشل"

فرض احرتام املرأة يف لاحلجاب دلياًل واضًحا على التخطيط اإلهلي  ويرى اإلمام اخلامنئي يف تشريع 
 :اجملتمع، وفسح اجملال لالستفادة من كفاءهتا من دون استغالل. فيقول حفظه هللا

مسألة احلجاب، وإن كانت مقد مًة ألشياء أكرب، لكن ها بنفسها قيمة من القيم. حنن مقي دون ابحلجاب 
 .(16)رأة ألن ترتقي إىل درجتها املعنوي ة السامية، وتتجن ب السقوط يف املزالق اخلطرةألن  حفظ احلجاب يساعد امل

 :ء. يقول السي د القائدالذي يضع له اإلسالم حدوًدا هو اًلختالط بني الرجال والنسا األمر الثاين:

واملسلمون مؤمنون مسألة رعاية احلرمات اجلنسي ة يف املنظومة اإلسالمي ة هي أصل من أصول اإلسالم. 
بذلك، حرمة اًلرتباط اجلنسي  احملر م من فروع الدين، لكن  مقولة رعاية احلرمات، أي وجود حرمي بني اجلنسني هي 

 . (17)من األصول

ل يعترب أحكامهما وحبسب منهجه، كما أسلفنا، ًل يفك ك السي د القائد بني احلجاب واًلختالط، ب
من التفك ك، وقبل كل  شيء  ألساس حفظ اجملتمع من اًلحنرافات، ومحاية األسرةمكم لًة لبعضها البعض. واهلدف ا

 فضل فرص التكامل والعطاء واهلناء األسري .أ –للرجل واملرأة على حدٍ  سواء  –توفري 

ه وجرأة صاحب احلق ، فلقد لذا يدعو السي د القائد النساء للتعامل مع هذا املوضوع بقو ة الواثق من رب  
 :قت لالنتقال من موقف الدفاع إىل موقف اهلجوم. يقول مساحتهحان الو 

لقد أك دت مرارًا أن نا لسنا حباجة إىل أن ندافع عن موقعنا من املرأة، بل الثقافة الغربي ة املنحط ة هي اليت 
ن ينكر جيب أن تدافع عن نفسها. املشروع اإلسالمي  للمرأة ًل يستطيع أن يرفضه أي  مفك ر منصف، ًل يستطيع أ

                                                           
كليف عيين  أو كفائي  على النساء ًل بد  تيلفت اإلمام اخلامنئي نظر الرجال والنساء على أن  هناك علوًما وأعماًًل هي مبثابة  (14)

ة منزهلا وفق مقتضيات العصر، ولتحقيق لتحسن إدار من أخذها بعني اًلعتبار، فعلى سبيل املثال كل  العلوم اليت حتتاجها املرأة 
 جمال الطب  والرتبية هو واجب تكاملها املعنوي  واألخالقي  هي علوم واجبة عليها، كذلك تصد ي بعض النساء لالختصاص يف

 أيًضا وفق مقتضيات األحكام الشرعي ة.

 .36د املعارف احلكمي ة، الصفحة قرر صادر عن معهم –مقالة حول حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع  (15)

ف ني بشرط أن ًل يكون واصًفا ملا حتته حجاب املرأة يف اإلسالم غطاء لرأسها وكل  جسدها بشكل ًل يبدو فيها إًل  الوجه والك (16)
 اس شهرة.وًل أن يكون لب ،وأن ًل يكون متضم ًنا للترب ج أو الزينة امللفتة للنظر ،وًل شف افًا

 .18ن معهد املعارف احلكمي ة، الصفحة عمقر ر صادر  -احلجاب يف رؤية السي د القائد مقالة حول (17)
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ما فيه من عطاء للمرأة. حنن ندعو املرأة إىل العف ة، والعصمة، واحلجاب، وعدم اًلختالط املنفلت غري املقي د بني 
املرأة والرجل، إىل صيانة كرامتها اإلنساني ة، إىل عدم إبراز مفاتنها أمام األجانب إلشباع هنمهم، هل يف هذه التعاليم 

عني النهمة يف الشوارع ألأولئك الذين يدعون املرأة للترب ج وإبراز املفاتن إشباًعا ل عيب؟ هذا حتقيق لكرامة املرأة.
والطرقات، وإرضاًء لغرائز الرجال وشهواهتم، أولئك جيب أن يدافعوا عن أنفسهم جتاه ما يسب بونه للمرأة من ذل ة 

يف الغرب أيًضا، ترفض النساء العفيفات من  واحنطاط. ثقافتنا يعرتف بسمو ها حّت  املفك رين الغربي ني، ويتمث لوهنا.
ذوات الشخصي ة احملرتمة ومن الالئي حيرتمن أنفسهن  أن جيعلن من أنفسهن  وسيلًة إلرضاء غرائز الرجال األجانب، 

 .(18)والعيون املتلص صة

دعوهتا  مجيع األصعدة من وًل يغفل مساحته يف غمرة احلماس ألمه ي ة املشاركة اًلجتماعي ة للمرأة على
ى يف ذلك مصلحًة. وًل جيد لاللتفات لتكليفها الشرعي  جتاه حق  زوجها يف منعها من اخلروج من املنزل، إن رأ

 األسرة صواًن هلا من بل هو جد  واقعي  وهدفه وحدة القيادة يف ،مساحته أن  احلكم الشرعي  جمحف أو خاطئ
دراستها املسبقة بواقعي ة ومسؤولي ة ام ظله، فهو يف وعي املرأة و التفك ك عند اًلختالف. أم ا كيفي ة احلل  يف نظره د

  جتدها ضروري ًة يف العقد.ألدوارها اًلجتماعي ة احملتملة عند الزواج خاص ًة، وأن  هلا حق  وضع الشروط اليت

نساء اللوايت كما وحيذ ر مساحته املرأة من التقصري يف واجباهتا الشرعي ة جتاه زوجها وأوًلدها فيقول: "إن  ال
 .(19)ميتنعن عن إجناب األطفال بسبب نشاطاهتن  خارج البيت، خيالف عملهن  هذا الطبيعة اإلنساني ة للمرأة"

وإن  اللوايت يُعرِضَن عن تربية أوًلدهن  أو إرضاعهم، أو حَيرِمَن أطفاهلن  من العطف واحلنان الذي ميكن 
ن  قد أن جيده أي  طفل يف حضن أم ه، وذلك بسبب بعض  األعمال اليت ًل تتوق ف إدارهتا عليهن ، فليعرفن أهن 

 .(20)ارتكنب خطًأ فادًحا

 خامتة
جملتمع مدى اجلرأة واملوضوعي ة يت ضح من خالل استعراض آراء اإلمام وكلماته بشأن املرأة ومسؤولي اهتا يف ا

النظرة التقليدي ة السائدة لدى اإلسالمي ني،  جم اإلماموالنظرة القرآني ة اإلنساني ة الثاقبة اليت يتمت ع هبا مساحته. فلقد ها
اجم، يف الوقت نفسه، النظرة هوالقاضية بتعميم انسحاب املرأة من اجملتمع لصاحل العائلة على مجيع النساء، كما 

 ي ة.الغربي ة الداعية يف املقابل لتقدمي عمل املرأة يف اجملتمع على واجباهتا العائل

                                                           
 .1ن معهد املعارف احلكمية، الصفحة مقرر صادر ع -مقالة حول احلجاب يف رؤية السيد القائد (18)

 املصدر نفسه. (19)

 .3املصدر نفسه، الصفحة  (20)
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بار مصلحة اجملتمع واألسرة يف آن، فلم يغفل أثر تعل م النساء وعملهن  يًدا بيد مع كما أخذ بعني اًلعت
الرجال على تنمية اجملتمع، كما ومل يهمل التأكيد على حاجة األسرة إىل رب ة منزل واعية ومتفانية، ومل يعترب هذا 

 يغ التعاون حلفظ مصلحة اًلثنني مًعا.التوازن مسؤولي ة املرأة وحدها، بل مح ل الرجال والنساء مسؤولي ة إجياد ص

احلجاب واًلختالط، ليست من  وأخريًا متي ز طرح اإلمام بنظرة قرآني ة إنساني ة شاملة، حيث اعترب تعاليم
 ام حركتها يف اجملتمع.أجل حجب املرأة عن حركة الوجود، بل على العكس متاًما، من أجل فرض احرتامها واحرت 

 

 .املرأة واألسرة
 مقّدمة

احملور األخري الذي يتطر ق إليه اإلمام اخلامنئي يف أحاديثه مع النساء هو أمه ي ة دور املرأة يف األسرة. وكما 
تناول اإلمام اخلامنئي موضوع املرأة يف اجملتمع بنظرة موضوعي ة إنساني ة، كذلك لسماحته آراء جريئة ومنصفة يف 

 معاجلة موضوع املرأة واألسرة.

هذا الفصل آراء اإلمام اخلامنئي من خالل العناوين اليت رك ز عليها مساحته يف خطبه وسوف نتناول يف 
 وكلماته، واليت ميكن تقسيمها إىل ثالث، على النحو التايل:

 األمه ي ة اًلجتماعي ة لدور املرأة داخل األسرة. .1

 منظومة احلقوق والواجبات داخل األسرة. .2

 محايتها من اًلستغالل والتعس ف.موقع املرأة داخل األسرة وكيفي ة  .3

: األمّهّية اًلجتماعّية لدور املرأة داخل األسرة  .أّوًلا
يرى السي د القائد أن  الدور األساس للمرأة يف اجملتمع أن تكون زوجًة حمب ًة وأمًّا صاحلًة. ويرى مساحته أن  

ومم ن يتحلَّنَي ابملعنوّيت والفضائل العملي ة، يكون له أتدية النساء هلذا الدور بنجاح، خاص ًة إذا كن  من املتعل مات، 
 ابلغ األثر على رقي  اجملتمع وتقد مه وسعادة أفراده.

ويرى مساحته أن  الطبيعة أعد ت املرأة هلذا الدور العظيم الذي ًل يقل  أمه ي ًة على اإلطالق عن أي  دور 
د هذا املوضوع بعمق كبري، فهو ًل يقف عند حدود الدور آخر من أدوار الرجال مهما عظموا. ويقارب السي د القائ

البيولوجي  أو احملدود لألم داخل عائلتها، بل يرى للمرأة األم ، الواعية، القديرة، احملب ة لدورها واملتفانية فيه، أثرًا كبريًا 
قد أدركها الكثري من املفك رين، ا، ليس فقط على زوجها وأوًلدها، بل على صياغة البشري ة كل ها، وأن  هذه املسألة جدًّ 

 منذ بدء اخلليقة.
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 :يقول مساحته

املرأة تتوىل  بشكل طبيعي  أعظم املهام يف اخللقة... املهام الرئيسي ة يف اخللقة مثل اإلجناب وتربية األطفال 
ومهم ًة منذ القدم بني تقع على عاتق املرأة. إًذا قضي ة املرأة قضي ة على جانب كبري من األمه ي ة، وقد كانت مطروحًة 

 .(1)املفك رين ويف إطار األخالق والعادات املختلفة للشعوب

ا، ودائًما حبسب وجهة نظر اإلمام، العنصر  لرئيس يف العائلة الذي اأم ا سر  عظمة ذلك الدور! فألهن 
 :يستطيع أن يكون سبًبا يف صالح اجملتمع عرب تربية أفراد متسامني. يقول مساحته

ظر للمرأة بعني اإلنسان السامي لتت ضح حقيقة تكاملها وحقوقها وحر ي تها. ينبغي أن يُنظر جيب أن نن
للمرأة ككائن يستطيع أن يكون سبًبا يف صالح اجملتمع وتربية أفراد متسامني، ليت ضح ما هي حقوق املرأة، وكيف 

 .(2)يل العائلة وإجيادهاجيب أن تكون حر ي تها لينظر إىل املرأة ابعتبارها العنصر الرئيس يف تشك

 ،ويضيف

السبب يف كل  هذا اًلهتمام الذي يوليه اإلسالم لدور املرأة يف العائلة هو أن  املرأة إذا التزمت ابلعائلة 
وأحب تها، واهتم ت برتبية األبناء ورعتهم وأرضعتهم وأنشأهتم يف حجرها، ووف رت هلم الزاد الثقايف  )القصص واألحكام، 

قرآني ة، واألحاديث ذات العربة(، وغذ هتم هبا يف كل  فرصة تسنح كما تغذ يهم ابلطعام اجلسماين ، فإن  واحلكاّيت ال
 .(3)األجيال يف ذلك اجملتمع سرتشد وترتعرع

يف ابطنها القو ة،  من جهة أخرى، يرى مساحته أن  هللا قد خص  املرأة خبصال ظاهرها الضعف، ولكن
 :أوًلدها، وحول ذلك يقول دام ظل هاهنا أن تؤث ر أتثريًا كبريًا على توج هات زوجها و وعلى املرأة أن تدرك أن  إبمك

تتمت ع املرأة بنفوذ خاص  ًل يقبل الوصف على زوجها، إًل  يف حاًلت استثنائي ة... نفوذ قهري  طبيعي ... 
صر يف املواجهة، إذا طالت هذه إن ين يف احلساابت النهائي ة أعترب املرأة أقوى من الرجل، هذا هو رأيي... املنت

 .(4)املواجهة، هو املرأة... مبعىن أن  املرأة ستتغل ب أخريًا على الرجل ابألساليب والوسائل اليت أودعهتا اخللقة

أثبتت األحداث على  وأهم  شاهد يف نظر مساحته على ذلك هو ما حصل أثناء الثورة اإلسالمي ة، حيث
 :رج كل  البيت معها. يقول مساحتهرج لقضي ة، خيرج لوحده، أم ا املرأة إذا خرجت فيخأرض الواقع أن  الرجل حينما خي

                                                           
 .31اإلمام، الصفحة مقر ر معهد املعارف احلكمي ة حول خطب  (1)
 .31مقر ر معهد املعارف احلكمي ة حول خطب اإلمام، الصفحة  (2)
 .38املصدر نقسه، الصفحة  (3)
 املصدر نفسه.  (4)
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ا مؤث رة يف جر  اخلمسني ابملائة األخرى )أي الرجال(  املرأة مضافًا إىل نسبتها أي تلك اخلمسني ابملائة فإهن 
وتقد مه إىل األمام. وهكذا هي  إىل الساحة. أي حيثما تذهب املرأة إىل ساحة النضال واجلهاد ستأخذ زوجها معها

 .(5)املرأة... هذه الشخصي ة، وهذا التأثري الذايت ، وهذا التأل ق يف ساحة النضال مم ا جيب احملافظة عليه

 .اثنياا: منظومة احلقوق والواجبات داخل األسرة
للحقوق ومنًعا من فظًا انطالقًا من الرؤية السابقة حول مساحة دور املرأة داخل األسرة وخارجها، وح

ة الرجل وحسب، كما هي حتويل املرأة من عضو فاعل ومشارك للرجل داخل األسرة وخارجها إىل خملوق خلق خلدم
والواجبات. ومن معامل هذه  النظرة السائدة عند أغلب األزواج، سن  التشريع اإلسالمي  منظومًة واضحًة للحقوق

 املنظومة كما يذكر اإلمام اخلامنئي:

 .سؤولّيات األساسّية الشاقّة على الرجل. امل1
يصر ح السي د القائد أبن  هللا مل يوجب على املرأة خدمة الرجل واألوًلد على حنو الوجوب الشرعي ، بل 
حبسب قدرهتا ورغبتها. فمثل املرأة يف املنزل كمثل الوردة اليت جيب احملافظة على نضارهتا بشكل دائم، وعدم إرهاقها 

 جتعلها تذبل ومتوت، لذا فمن حق ها أن تتأم ن هلا احلياة الكرمية الالئقة بشأني تها من مسكن ونفقة ابألعمال اليت
"من واجب الرجل يف داخل العائلة، حسب وجهة نظر اإلسالم، أن يراعي  :ومأكل وملبس. يقول السي د القائد

ًل تصلح لإلدارة، يُعق ب مساحته: "املرأة رحيانة زوجته كالوردة..."، وخوفًا من التذر ع هبذا احلديث على أن  املرأة 
وليست كهرمانة، هذا أمر ًل يتعل ق ابجملاًلت السياسي ة واًلجتماعي ة، وحتصيل العلم والكفاح يف امليادين اًلجتماعي ة 

ا هو شيء يت صل ابلوضع الداخلي  للعائلة"  .(6)والسياسي ة املختلفة، إّن 

 .فة على املرأةاملسؤولّيات الدقيقة اللطي. 2

رج من منزل زوجها بدون إذنه ختيف املقابل، على املرأة أن توف ر للزوج كل  مستلزمات الراحة، ومنها أن ًل 
 :، وأن حتس ن رعاية األوًلد وتربيتهم، يقول مساحته–ًل  إذا كانت قد اشرتطت ذلك يف عقد الزواج إ –

ايتها الدقيقة الصحيحة، حبيث حينما يكرب هذا من الواجبات املهم ة هي تربية اإلبن بعواطفها ورع
 ،وبدون مشكالت ،اإلنسان، سواء كان ابًنا أو بنًتا، يكون إنسااًن سليًما من الناحية الروحي ة، وخالًيا من العقد

كا وبدون شعور ابلذل  والبؤس واًلحنطاط والبالّي اليت يعاين منها أجيال الشباب والناشئة الغربي ني يف أورواب وأمري 
 .(7) اليوم

                                                           
 .39، الصفحة  حول خطب اإلمام  مقرر صادر عن معهد املعارف احلكمية (5)
 .31مقر ر معهد املعارف احلكمي ة حول خطب اإلمام، الصفحة  (6)
 .41صدر نفسه، الصفحة امل (7)
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يط لنوعي ة الوقت الذي وفيما إذا كانت املرأة لديها أعمال اجتماعي ة ملزمة، فعليها أن حتسن التخط
 :تقضيه مع األوًلد. يقول مساحته

بعض النساء لديهن  أعماهلن  خارج البيت... ولكن عليهن  مالحظة نصيب البيت أيًضا. ونصيب العائلة 
ميكن التضحية بكم ي ته يف سبيل كيفي ته. أي اًلنتقاص من كم ي ته. تواجد املرأة يف البيت والبيت، ككل  شيء آخر، 

ورفعتم املستوى النوعي  سيكتسب  ،على مدار الساعة له معىًن، ولكن إذا انتقصتم من هذه األربعة وعشرين ساعة
 .(8)تواجدها يف البيت معىًن آخر

اف. وإًل  فعليها إجياد حل . يقول من أن  ما تعطيه من وقت ملنزهلا كويدعو السي د القائد املرأة إىل التأك د 
 :مساحته

إذا وجدمت أن  عملكم يضر  هبذا اجلانب فينبغي التفكري حبل . هذا شيء مهم  وأساسي  إًل  يف احلاًلت 
ة األوًلد وتعزيز معنوّي ت هم  يف كل  أعمال املرأة تربيالضروري ة. مث ة يف مجيع األمور ضرورات خارج نطاق القواعد، األ

 .(9)زوجها للخوض يف السوح الكربى

 .الرمحة. على الرجل واملرأة أن يبذًل قصارى جهدهم كي تعمر بينهما املوّدة و 3
يعترب السي د القائد أن  العالقة الصحيحة اليت جيب أن تسود بني الزوج والزوجة هي عالقة املود ة والرمحة 

 ،بني املرأة والرجل هي هذه املود ة والرمحة )عالقة احملب ة والعطف(، أن حيب ا بعضهمافيقول: "العالقة الصحيحة 
 .(10)ويعطفا على بعضهما" ،ويعشقا بعضهما

 أم ا كيف حيافظا على هذه املود ة والرمحة، ففي نظر مساحته ًل بد  من أمور:

 .الرجل واملرأة كشريكني حقيقّيني .أ. أن يتعامل3
لزوج والزوجة ابلشراكة، ا يتحف ظ الكثري من علماء الدين على استعماهلا وصف عالقة من األدبي ات اليت

، ح ول أصالة هذه الشراكة وما يف حني يستعملها اإلمام اخلامنئي، بل ويستعمل تشابيًها ًل ترتك جماًًل للشك 
 تقتضيه من احرتام كل  شريك لآلخر، وتقب ل خصائصه وخصاله.

 :يقول مساحته

أو جندي ني يف خندق واحد يف جبهة  ،سالم للمرأة والرجل يف العائلة كمصرعي  الباب، أو عيين  ينظر اإل
احلياة، أو كتاجرين شريكني يف حمل  جتاري  واحد. لكل  واحد منها طبيعته وخصوصي اته وخصاله اجلسمي ة والروحي ة 

                                                           
 .40، الصفحة ملعارف احلكمي ة حول خطب اإلماممقر ر معهد ا (8)
 .41املصدر نفسه، الصفحة  (9)
 .40املصدر نفسه، الصفحة  (10)
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اجلنسان إىل جانب بعضهما وفق احلدود واملوازين املرسومة والفكري ة والغريزي ة والعاطفي ة اخلاص ة به. إذا عاش هذان 
 .(11)يف اإلسالم، ات سمت العائلة ابًلستمراري ة والعاطفة والربكة والفائدة اجلم ة

 . ينفق الرجل عواطفه خارج املنزل.ب. أن ًل3
 :يقول مساحته

يعتربها شريكة حياته وًل ينفق مجيع أكرب ظلم ميارسه الرجل ضد  زوجته يف داخل البيئة العائلي ة هو أن ه ًل 
مشاعره عليها. ينشغل الرجال خارج البيت مبمارسات غري شرعي ة من هلو ولعب، وأهواء ونزوات، وشهوات منفلتة، 

ا مشوب بسوء األخالق، وأنواع الضغط  .(12)ويف داخل البيت يسود مناخ ابرد خال من احملب ة، أو رمب 

 .ابحلنو والعطف على بعضهما البعض زوجة.ج. أن حيرص كّل من الزوج وال3
. فيقول انصًحا الرجل: "املرأة  يطالب اإلمام كالًّ من الرجل واملرأة إبشعار الشريك ابًلهتمام واحلنو 
كالوردة اليت جيب رعايتها، إذا تصارع الرجل مع الوردة تفت ت، وإذا تعامل معها كوردة، كانت سبب زينة وأتثري 

 ،رًا املرأة. ومذك  (13)إجياب "

ابلنسبة للرجل الكبري تفعل الزوجة ما تفعله األم  للطفل الصغري. والنساء الدقيقات يعرفن هذه النقطة. 
واحملور هو سي دة البيت ورب ته  –إذا مل تكن هذه املشاعر وهذه العواطف اليت هي حباجة إىل حمور رئيس يف البيت 

 .(14)، كانت العائلة شكاًل بال معىًن –

ملوج ه إىل األزواج يف حديثه الصريح ا (ع) غرف من معني جد ه اإلمام الصادقيف نصائحه تلك يوهو 
 :والزوجات. حيث يقول عليه السالم

 ًل غىن ابلزوج عن ثالثة فيما بينه وبني زوجته:

 .املوافقة، ليجلب هبا موافقتها وحمب تها وهواها .1

 .احلسنة وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها ابهليئة .2

 .وتوسعته عليها .3

 وًل غىن للزوجة فيما بينها وبني زوجها عن ثالث خصال: 

                                                           
 .31مقر ر معهد املعارف احلكمي ة حول خطب اإلمام، الصفحة  (11)
 .43املصدر نفسه، الصفحة  (12)
 .42املصدر نفسه، الصفحة  (13)
 .40املصدر نفسه، الصفحة  (14)
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 .ملكروهصيانة نفسها من كل  دنس حّت  يطمئن  قلبه إىل الثقة يف حال احملبوب وا .1

 .حياطته عاطفيًّا ليكون ذلك عاطًفا عند ذل ة تكون منها .2

 .(15)إظهار العشق ابخلالبة واهليئة احلسنة هلا يف عينه .3

 .اثلثاا: محاية املرأة من اًلستغالل والتعّسف
على أرض الواقع حدث  هن  أابلرغم من وضوح التعاليم اإلسالمي ة بشأن املرأة يف النصوص والسرية، إًل  

، ويعرب  اإلمام اخلامنئي وحيدث دوًما تعد ّيت ومظلومي ات من خالل سوء التطبيق أو التحايل على احلكم الشر  عي 
 :جبرأة وشجاعة عن هذه املظلومي ات اليت ما زالت تقع حبق  املرأة. فيقول

فاهيم اإلسالمي ة، وعدم اًلط الع إن  البعض قد يكون متديـ ًنا، ولكن نظرًا لعدم املعرفة الصحيحة ابمل
الدقيق على أخالقي ات التعامل بني املرأة والرجل يف اإلسالم، فإن  تدي نه ًل يقل ل من خطئه وًل خيف ف من حتك مه 
وفرض سيطرته، وهذا ليس من الصواب، حيث ًل ميكن اجلمع بني التد ين وحب  التسل ط والسيطرة، وهذا ما جيب 

 .(16)تصحيحه

نم  عن رؤية إنساني ة بل يعمد إىل تفصيله بشكل ي ،كتفي مساحته ابلتحد ث عن الظلم بشكل جمملوًل ي
 :ه هللا يف هذا اجملالعميقة تنظر بعني اثقبة إىل أاثر هذا الظلم على اجملتمع كاف ًة. ومم ا يقوله حفظ

ام فهذا ظلم، ولألسف فإن   إذا شعر الرجل يف البيت ابمللكة، ونظر إىل املرأة بعني اًلستغالل واًلستخد
 كثريًا من الرجال يرتكبون هذا الظلم، وكذا احلال يف البيئة خارج املنزل.

 د واًلسرتاحة، فهذا ظلم وجور.وحتصيل الوار  ،إذا مل تتوف ر للمرأة أجواء آمنة خارج البيت للدراسة والعمل

 هذا ظلم.إذا مل يسمح للمرأة ابلدراسة بشكل صحيح، وطلب العلم واملعرفة، ف

ال املختلفة ألن هتتم  إذا كانت الظروف حبيث ًل جتد املرأة الفرصة بسبب العمل الكثري وضغوط األعم
 أبخالقها ودينها ومعرفتها، فهذا ظلم.

 ظلم. إذا مل تتمك ن املرأة من اًلستفادة مم ا متتلك بشكل مستقل  وإبرادهتا فهذا

                                                           
لنشر اإلسالمي  التابعة جلماعة ا)قم : مؤس سة  تعليق علي أكرب الغفاري،، حتقيق وتصحيح و حتف العقولابن شعبة احلراين،  (15)

 .323هـ(، الصفحة  1404 ،2الطبعة  املدر سني،

ة واًلجتماعي ة يف ذكرى وًلدة السي دة اإلمام اخلامنئي، خطبة أمام حشد غفري من النساء النخبة والناشطات يف اجملاًلت العلمي   (16)
 ـ.ه 1428، طهران يف عام (ع)الزهراء 
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اختيار الزوج ومل يؤبه  أي ًل يكون هلا هي نفسها دور يفإذا فرض على املرأة زوج معني  عند الزواج، 
 إلرادهتا وميلها هي يف هذا اخلصوص، فهذا ظلم.

ت عن زوجها أن تنهل من أو إذا انفصل ،إذا مل تستطع املرأة سواء حينما تكون داخل البيت مع عائلتها
 أبنائها املعني العاطفي  الالزم، فهذا ظلم.

أو  ،أو موهبًة يف السياسة ،أو موهبًة يف اًلخرتاعات واًلكتشافات ،مثاًل علمي ةً إذا كان للمرأة موهبًة، 
، لكن هم ًل يسمحون هلا ابستثمار هذه املوهبة وتفجريها، فهذا ظلم  .(17)موهبة يف النشاط اًلجتماعي 

 أم ا كيف السبيل ملواجهة هذا الظلم؟ فاملسألة حتتاج يف نظر اإلمام إىل:

 .. إصالح القوانني1
: "حيث إن  بعض القوانني اليت تتعامل ي اًلختصاص ببذل ما يلزم من جهوديقول مساحته، مطالًبا ذو 

. (18)مع الرجل، ومع املرأة تتطل ب اإلصالح. وهذا يفرض على ذوي اًلختصاص دراسة تلك القوانني وإصالحها"
. وكما (19)البات ببذل اجلهود يف هذا اجملال"ويدعو النساء لتحم ل مسؤولي ة املتابعة فيقول: "السي دات أنفسهن  مط

يلفت مساحته إىل نقطة مهم ة جدًّا وهي ضرورة وضوح هذه التشريعات وتالؤمها مع روح العصر فيقول: "إن ه 
 .(20)وابلرغم من أن  أعماًًل جي دًة قد أجنزت يف هذا املضمار إًل  أن ه جيب أن يصاغ هذا بلغة العصر"

 .القوّي والعقالينّ  . الدفاع األخالقيّ 2

 :و التعد ي عليها، فيقوليدعو السي د القائد إىل التصد ي بقو ة لكل  من تسو ل له نفسه ظلم املرأة أ

أم ا الدفاع األخالقي  فإجناز يتيس ر عن طريق مواجهة األشخاص الذين ًل يدركون احلقائق ويعاملون املرأة 
ة ولكن يف البيت كمستخدمة، ويظلموهنا ويعتربوهنا  غري مؤه لة للرقي  املعنوي . وجيب التصد ي ملثل هذه اآلراء بشد 

 .(21)بشكل منطقي  وعقالين  

 

 

                                                           
 .13الصفحة مقر ر معهد املعارف احلكمي ة حول خطب اإلمام،  (17)

ة واًلجتماعي ة يف ذكرى وًلدة السي دة اإلمام اخلامنئي، خطبة أمام حشد غفري من النساء النخبة والناشطات يف اجملاًلت العلمي   (18)
 ـ.ه 1428، طهران يف عام (ع)الزهراء 

 ـ.ه1418ان يف ، طهر (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (19)

 املصدر نفسه.  (20)
 املصدر نفسه. (21)



 28 

 .. معرفة املرأة حلّقها والدفاع عنه3

يقول مساحته: "إن  الرادع احلقيقي  ملمارسة الظلم يتمث ل يف هللا واإلميان والقانون، وأيًضا يف معرفة املرأة 
 .(22)والدفاع عنه وسعيها لتحقيقه بكل  معىن الكلمة" ،إلهلي  حلق ها اإلنساين  وا

 :ويف حديث آخر يقول مساحته

إن  من جيب عليه أن يعرف حقوق املرأة يف اإلسالم وأن يدافع عنها، هي املرأة ابلدرجة األوىل. جيب 
منها، وجيب أيًضا أن يعرفن من  على النساء أن يعرفن ماذا يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن املرأة، وماذا يريد

الذي حيد د مسؤولي ة املرأة حّت  تستطيع أن تدافع عن حق ها مبا يقوله اإلسالم ويف إطار اإلسالم؛ وإذا كانت املرأة 
 .(23)بعيدًة عن هذه األمور، فسوف تسمح لفاقدي القيم اإلنساني ة أن ميارسوا الظلم هلا

 .يّ األخالق. تنشئة الرجال على التعامل 4

يقول مساحته: "إن  عصا القانون قادرة على الردع، ولكن وكما أسلفنا، فإن  كل  شيء يبقى ممكًنا بسلوك 
 .(24)الرجل القومي وأخالقه الفاضلة"

 .. تغيري الثقافة النمطية السائدة حول املرأة والرجل5

 :يقول السي د القائد

ل قضاّي املرأة وتوض حت أحكام اإلسالم وآراء القرآن يف هذا إذا ات سم اجلو  الثقايف  ابلشفافي ة يف جما
الباب، فمن الطبيعي  أن ينتهي األمر إىل متهيد السبيل أمام املرأة لبلوغ الغاية املنشودة واألهداف املرجو ة، حّت  إن 

م جيلي الفكرة الثقافي ة كان املطروح يف هذا املوضوع ظاهرة كالم وحبث إًل  أن ه يف الواقع عمل؛ ألن  مثل هذا الكال
 . (25)للمجتمع وينري أذهان أبنائه

ويدعو اإلمام اخلامنئي املرأة لتحم ل املسؤولي ة يف هذا املسار فيقول: "اعلمن أن  على كاهل سي دات 
. (26)بالدان اليوم مسؤولي ات جسام، وعلى رأس هذه املسؤولي ات تصح ح النظرة اخلاطئة لقضي ة املرأة والرجل"

                                                           
  .1/4/2009المي ة يف إيران، طهران يف اإلمام اخلامنئي، خطاب يف التجم ع العظيم لتكرمي النساء اجملاهدات يف اجلمهوري ة اإلس (22)

 املصدر نفسه. (23)
ة واًلجتماعي ة يف ذكرى وًلدة السي دة اإلمام اخلامنئي، خطبة أمام حشد غفري من النساء النخبة والناشطات يف اجملاًلت العلمي   (24)

 ـ.ه 1428، طهران يف عام (ع)الزهراء 
 ـ.ه1418ان يف ، طهر (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (25)
 املصدر نفسه. (26)
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ضيف: "إن  ابستطاعتكن  اليوم أي تها السي دات القيام بدور يف هذا اجملال، فبوسعكن  البحث والتأليف والنشر، وي
 .(27)وحتقيق ذلك أيًضا على الساحة العملي ة"

املرأة، داخل املنزل وخارجه، و يرى مساحته أن  حتقيق التوازن والعدالة يف املنظومة العالئقي ة بني الرجل 
واعيات أن يسَعنْي بكل  قو ة يت أرادها اإلسالم، سوف تشك ل سبيل جناة للعامل أمجع، وعلى النساء الابلصيغة ال

 :لتقدمي هذا النموذج. يقول مساحته

إن  القضي ة يف غاية األمه ي ة، وإن نا لو اشتغلنا جي ًدا على قضاّي املرأة عندان، فسنكون قد قد منا خدمًة 
كاف ة بقاع العامل. قد يكون من املمكن أن يالحظ البعض ذلك بسرعة، وقد يدركه جلي ًة للمجتمع النسوي  يف  

البعض اآلخر فيما بعد، ولكن ها ستكون خدمًة ًل ميكن إنكارها فيما يرتبط ابملرأة وقضاّيها يف العامل إذا ما عملنا 
ي ة  .(28)مبهارة وجد 

 خامتة

 واستفتاءاته، أن  مساحته يعترب:يتبني  لنا، من أقوال اإلمام اخلامنئي 

 رعاية املرأة ألسرهتا أييت يف أولوي ة مسؤولي اهتا اًلجتماعي ة. .1

راعي طبيعة كل  من لة، وتاألحكام الفقهي ة اليت حتد د حقوق ِكال الزوجني وواجباهتما دقيقة وعاد .2
 اًلجتهاد. وحاجاهتما، وإن كانت هناك الكثري من املواضع اليت حتتاج ملزيد من املرأة والرجل

ليس من سوء ما حصل من تعد ّيت وظلم على املرأة داخل املنزل انشئ من سوء التطبيق و  .3
 التشريع.

ه د املرأة فيه، وذلك عرب ًل بد  من محاية دور الزوجي ة واألمومة من أي  استغالل يسيء إليه، ويز  .4
ة، وبتثقيف املرأة والرجل وتعريفهما نان القوانني الرادعة الكفيلة بعدم استغالل املرأة أو إحلاق األذى هبا من جهاست

 مبكاسبها من منظومة احلقوق والواجبات األسري ة يف اإلسالم من جهة أخرى.

قيًّا؛ لذا يطالب يًّا أو أخالًل بد  من مواجهة أي  تنك ر حلق  من حقوق املرأة سواء كان احلق  قانون .5
 مساحته أن يكون  التصد ي حاسم وعلى صعيدين:

عدها األخالقي  وعدم على صعيد سن  القوانني الالزمة من أجل ضمان تطبيق األحكام الفقهي ة بب .أ
 التحايل عليها.

                                                           
 ـ.ه1418ان يف ، طهر (ع)اإلمام اخلامنئي، خطبة يف مجع غفري من النساء املؤمنات يف ذكرى وًلدة الزهراء  (27)
 املصدر نفسه. (28)
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على صعيد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حبزم وجرأة لكل  من يتجر أ على التهاون ابحلق   .ب
 .األخالقي  

على املرأة املسلمة أن تسعى جاهدًة لتبيان نظرة اإلسالم حول املرأة، وإىل تقدمي النموذج الفاطمي   .6
 الكفيل بتقدمي طرح جديد يسهم يف إصالح الواقع املرتد ي للمرأة يف الشرق والغرب على حد  سواء.

 اخلامتة

مساحة السي د اإلمام للباحثني والعلماء من خالل منهجه املتمي ز يف النظر واملعاجلة ملوضوع املرأة، بني  
واملفك رين والقيادي ني أن  مقاربة موضوع املرأة ليست برتف فكري  أو عمل جزئي  يتعل ق بشرحية من شرائح اجملتمع، 

 بل هو أحد املواضيع املركزي ة الذي يتوق ف على حسن التخطيط فيه صالح اجملتمع أبكمله.

ي فيه بلورة رؤية واضحة حوله، بل جيب أتمني املستلزمات الثقافي ة وهو كأي  موضوع مركزي  ًل يكف
 واًلجتماعي ة والقانوني ة الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إىل حركة حقيقي ة على أرض الواقع.

ولقد قام مساحته مبا عليه، كمرجع ديين  وويل  فقيه، يف حتديد معامل هذه الرؤية بوضوح اتم ، وطالب 
عة واملثق فني من النساء والرجال بتحم ل مسؤولي اهتم يف استنباط واستنان ما يلزم من أحكام فقهي ة الفقهاء واملتشر  

ونصوص قانوني ة كفيلة مبعاجلة اخللل والظلم التارخيي  الذي وقع على املرأة، بل على اجملتمع كل ه من خالل النظرة 
 جود.املشو هة يف القدمي واحلديث ملوقع املرأة ودورها يف الو 

  أم ا معامل هذه الرؤية، كما بيـ ن ا من خالل أقوال اإلمام، فيمكن تلخيصها على النحو التايل:

بقدر ما خيط ط لتوفري أفضل سبل التعليم والتكامل واإلبداع والعمل جلميع أفراد اجملتمع بقدر ما  .1
 يتقد م اجملتمع ويزدهر.

ولكن هم على الصعيد الكيفي  يؤث رون إىل % من اجملتمع على الصعيد الكم ي ، 50يشك ل النساء  .2
 % اآلخرين )أزواًجا وأوًلًدا(. 50حدٍ  كبري على الـ

على قدر ارتفاع املستوى العلمي  واألخالقي  والروحي  واجلهادي  للنساء يتوق ف صالح اجملتمع أو  .3
 احنرافه.

لزم التخطيط اجلي د لتمكني ارتفاع املستوى العلمي  واألخالقي  والروحي  واجلهادي  للمرأة أمر يست .4
 املرأة من  حتصيل تلك املستوّيت من دون الوقوع يف سلبي ات.

 أهم  السلبي ات تنشأ من ثالثة أخطار أساسي ة:  .5

 ظلم املرأة واستغالهلا خلدمة الرجل فقط، وحرماهنا من فرص التعل م والتكامل والعمل والنضج. .أ
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 الرجال ابلنساء على مقاعد الدراسة، ويف سوح العمل.املفاسد اليت ميكن أن تنتج من اختالط  .ب

تضعضع األسرة بسبب عدم توف ر الوقت للنساء أو الدافعي ة أو القدرة على حسن إدارة شؤون  .ت
 األسرة.

 معاجلة هذه السلبي ات حتتاج إىل التخطيط على مستوّيت ثالث: .6

اجملتمع كاف ًة والنساء خاص ًة وتصحيح العمل على رفع املستوى اإلمياين  واألخالقي  لدى أفراد  .أ
 نظرهتم إىل احلياة الدنيا.

اط الع النساء على وجهة نظر اإلسالم حول املرأة والتبص ر أبمه ي تها يف مقابل الرؤيتني التقليدي ة  .ب
 والغربي ة، اجملحفتني حبق  املرأة.

والواجبات، ومنع أي  استنان القوانني الكفيلة بضمان تطبيق احلدود الشرعي ة وحفظ احلقوق  .ت
ويؤم ن  ،استغالل أو ظلم للنساء من قبل الرجال، بشكل حيق ق العدالة والسعادة للجميع، وحيفظ األسرة من التفك ك

 للمجتمع ما يلزمه من طاقات وكفاءات قادرة على التصد ي لكل  اًلحتياجات.


