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متهيد

اأولويّات دور املراأة يف فكر الإمام اخلامنئي

د. طالل عرتي�سي

كاّفة:  امل�ست�يات  على  النقا�س  من  الكثري  عق�د،  منذ  املراأة،  ق�سّية  تثري 

اأو  البديهّيات  البي�ل�جّية. وما كان من  احلق�قّية، واالجتماعّية، وحّتى 

الث�ابت يف ال�سن�ات املا�سية ويف االأدبّيات الدينّية اأو االجتماعّية والثقافّية 

اأو  لي�س فقط على م�ست�ى حق�ق  االأ�سئلة  فقد ُطرحت  يعد كذلك.  مل 

واجبات كّل من الزوَجني، اأو اأدوار كّل من الرجل واملراأة يف املجتمع، 

بل جتاوز االأمر ذلك اإىل رف�س اختالف االأدوار، ا�ستناًدا اإىل االختالف 

ووظائف  اأدوار  بني  التمييز  يف  الكثريون  اإليه  يع�د  الذي   
ّ
البي�ل�جي

الذك�ر واالإناث. وقد كانت فكرة »اجلندر« �رصيحًة ووا�سحًة يف هذا 

املجال عندما دعت اإىل جتاوز هذا التمييز »اجلندرّي« من اأجل عالقات 

ُطرحت  هكذا  املجتمع.  يف   
ّ
اجلن�سي الن�ع  عن  النظر  بغ�ّس  مت�ساوية، 

االأ�سئلة ح�ل االأدوار يف داخل االأ�رصة بني الرجل واملراأة، وح�ل ال�سلطة 

ا وظائف اأ�سا�سّية  فيها، وح�ل ال�ظائف االأ�سا�سّية للمراأة، وهل هناك حقًّ

يف مقابل وظائف ثان�يّة ميكن اأن تتخّلى عنها اإذا تعار�ست مع وظائفها 

اأو اأدوارها االأ�سا�سّية.

املراأة  ق�سّية  ح�ل  املفت�ح  النقا�ُس  هذا  يتناول  اأن   
ّ
الطبيعي من  كان 

ومدى  بـ»التمكني«،  الي�م  ي�سّمى  ما  اأو  ال�سيا�سّية،  امل�ساركة  م�ساألَة 

م�ساهمة املراأة يف عملّية التنمية من خالل هذه امل�ساركة. وقد �ساهمت 

االّتاد  �سق�ط  بعد  ا  الت�سعينات، وخ�س��سً بداية  منذ  الدولّية  امل�ؤمترات 
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، يف ت�سجيع هذه الدع�ات اإىل نيل املراأة حق�قها، واإىل تغيري 
ّ
ال�س�فياتي

اأو�ساعها وعالقاتها التقليدّية، بحيث تّ�لت م�اثيق هذه امل�ؤمترات اإىل 

املجتمعات  عن  النظر  بغ�ّس  املراأة،  نح� حق�ق  طريق  ي�سبه خارطة  ما 

املّتحدة  االأمم  تبّنت  الن�ساء. ولتاأكيد عاملّية هذه احلق�ق  فيها  تعي�س  التي 

الت�سديق عليها.  اإىل  املراأة، ودعت الدول كاّفًة  املتعّلقة بحق�ق  امل�اثيق 

لكن رغم ذلك كّله ا�ستّمر النقا�س ح�ل هذه الق�سّية. و�ساهم املفّكرون 

والعلماء يف هذا النقا�س بني م�ؤّيد ومعار�س اأو متحّفظ على تلك احلق�ق 

اأو على بع�س ما جاء فيها.

ح�ل  النقا�س  هذا  خارج  امل�سلم�ن  واملفّكرون  الراأي  قادة  يكن  مل 

 
ّ
االإ�سالمي الراأي  اأّن  املعل�م  ومن  واأدوارها.  وحق�قها  املراأة  ق�سّية 

التقليدّي، الذي ال ي�اجه اأّي اعرتا�س بني املذاهب، يرى يف دور املراأة 

 اأول�يًّة على ما عداه من اأدوار. وقد تراجع التحّفظ على عمل 
ّ
االأم�مي

ومتابعة  املراأة  تعليم  بات  كما  املا�سي.  القرن  يف  ق�يًّا  كان  الذي  املراأة 

هذا التعليم اإىل اأعلى امل�ست�يات خارج النقا�س اأو االعرتا�س يف خمتلف 

امل�سلمني من  اأّي عامل من علماء  االإ�سالمّية. ومل تخُل م�ؤّلفات  االأو�ساط 

كتاب اأو مقال اأو درا�سة عن ق�سّية املراأة، لكّن االأ�سئلة التي كانت ُتثار 

ح�ل هذه الق�سّية مل تكن دائًما مت�سابهًة. ففي كّل ع�رص كان على ه�ؤالء 

اأ�سئلة جديدة لها عالقة بالتطّ�رات العلمّية وبالتغرّيات  العلماء م�اجهة 

احلايّل  ع�رصنا  يف  وهي  املجتمع.  يف  ت�سل  التي  والثقافّية  االجتماعّية 

القرَنني  يف  تغريات  من  ح�سل  مبا  مقارنتها  ميكن  ال  مت�سارعة  تغرّيات 

املا�سَيني.

بدوره عن هذه  اإيران كتب وتّدث  الث�رة يف  قائد  اخلامنئي  االإمام 

االإيرايّن ودور  الق�سّية منذ نح� ع�رصين عاًما، من خالل جتربة املجتمع 

املراأة االإيرانّية، ومن خالل روؤيته االإ�سالمّية العاّمة لهذه الق�سية. واأهّمّية 
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الروؤية  بني  الدمج  على  فقط  تقت�رص  ال  كتبه  وما  اخلامنئي  االإمام  قاله  ما 

وبني التجربة يف هذه الق�سّية، بل وعلى عالقة ما قال وما كتب بالع�رص 

الذي نعي�س فيه؛ ع�رص التحّ�الت املت�سارعة وع�رص االنقالب على القيم 

والث�ابت االأخالقّية، وع�رص التاأثري الق�ّي للتكن�ل�جيا التي تفتح الف�ساء 

ال�ا�سع اأمام اأن�اع الثقافات املختلفة.

1. ا�ستعادة الهويّة

ال يرتّدد االإمام اخلامنئي يف اّتهام من يثري ق�سّية املراأة الي�م باأّنهم ال يعرف�ن 

قيمة املراأة، وال يريدون لها هذه القيمة اأو الكرامة. فقد باتت هذه الق�سّية، 

ك�س�اها من الق�سايا، األع�بًة يف اأيدي النفعّيني الذين يتاجرون بكاّفة القيم 

االإن�سانّية يف العامل، ويف و�سائل االإعالم العاملّية على مّر ال�سنني، والذين 

ال يعرف�ن قيمًة للمراأة وال للب�رصيّة وال للكرامة االإن�سانّية �س�ى ما يهّمهم 

.(1(
من املكا�سب املاّديّة

وعلى املراأة بالن�سبة اإىل االإمام اخلامنئي، يف م�اجهة ه�ؤالء النفعّيني، 

»اأن ت�ستعيد ه�ّيتها عن طريق التاأّمل يف املفاهيم االإ�سالمّية واملثل الدينّية، 

واأن تت�سّلح باالأدّلة امل��س�عّية«.

اإليه القراآن  يدافع ال�سّيد القائد عن الدور املعن�ّي للمراأة، الذي اأ�سار 

 
ّ
ال�سيا�سي الدور  وعن   ،

ِفْرَعْوَن}))) اِْمَرَأَة  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َمَثاًل  اللُّه  {َوَضَرَب  الكرمي 

للمراأة باعتبار بيعتها اأمًرا �رصوريًّا وحي�يًّا، يف مقابل التجربة الغربّية التي 

بقيت فيها املراأة حّتى العق�د االأخرية ال يحّق لها اإبداء الراأي وال االنتخاب 

الثانية  جمادى   20 املراأة،  وي�م  ال�سالم  عليها  الزهراء  ال�سّيدة  الطاهرة  ال�سّديقة  والدة  )1) ذكرى 

1421هـ.

)2) �س�رة التحرمي، االآية 11.
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ومل يكن لها حّتى حّق امللكّية، وكان زوجها ه� املالك الأم�الها، {إَِذا 

. ومل يقل ر�س�ل اهلل باأّن الرجال 
َجاءَك ْامُلْؤِمَناُت ُيَبايِْعَنَك َعَلى َأْن اَل ُيْشِرْكَن بِاللّه})))

ال�سالم  عليها  الزهراء  فاطمة  قيمة  »اإّن  االختيار،  الن�ساء يف  ين�ب�ن عن 

تكمن يف عب�ديتها هلل، ول�ال عب�ديتها ملا و�سفت بال�سّديقة الكربى«، 

»اإن عب�دية اهلل هي املعيار وامليزان«.

2. العائلة راأ�س الأولويّات

كما  االأ�رصة  داخل  املراأة  على  املحافظة  الرجل  على  االإ�سالم  اأوجب 

ال�ردة: »املراأة ريحانة«. ويق�ل ال�سّيد اخلامنئي:

يق�م  والتي  للمراأة  الن�س�ّية  املمّيزات  على  الذي حافظ  االإ�سالم  راأي  اإّن هذا ه� 

على اأ�سا�سها كّل ما لديها من م�ساعر واإرادات، فلم يخ�سعها ومل يطلب منها اأن 

تفّكر كالرجل اأو تعمل كالرجل اأو تكدح كالرجل، اأي اإّنه حفظ لها خ�س��سّيتها 

اأّنه فتح اأمامها �سّتى اأب�اب العلم واملعن�ّية والتق�ى وال�سيا�سة.  االأنث�ّية. يف حني 

اأو يدفعها للقيام مبا  اأو ي�سطّرها  اأن يجرب املراأة  وال يحّق للرجل يف داخل االأ�رصة 

لي�س من واجبها.

ًة، عر�سًة  اإّن املجتمع ال�سغري املكّ�ن من الرجل واملراأة �سيجعل من املراأة، خا�سّ

للج�ر اإذا مل تقم عماده يف ظّل جمتمع ت�س�ده القيم واملثل.

ا: ويق�ل اأي�سً

اإّن دور املراأة يف االأ�رصة يف�ق يف نظري جميع االأدوار التي ميكن اأن ت�ؤّديها اأهّمّيًة. 

اإدارة  م�س�ؤولّية  اإّن  العك�س  على  بل  العاّم،  العمل  من  املراأة  ا�ستثناء  يعني  وهذا ال 

)3) �س�رة املمتحنة، االآية 12.
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 وتقّدمه تقع على كاهل املراأة والرجل كّل منهما بح�سب طبيعته 
ّ
املجتمع االإ�سالمي

واإمكانّياته.

ويق�ل يف م��سع اآخر:

وزوجة  كاأّم  املنزل  يف  بدورها  الت�سحية  للمراأة  يحّق  هل  ه�:  املهّم  ال�س�ؤال  اإّن 

؟ وهل لها 
ّ
ب�سبب املغريات التي قد تت�سّ�ر وج�دها خارج نطاق املحيط العائلي

احلّق يف ذلك؟ اإّننا ن�ؤّكد على هذا الدور. واإّن اأهّم دور ميكن اأن تق�م به املراأة على 

اأهّم  العلمّية والدرا�سّية واملعرفّية ه� دورها كاأّم وزوجة، فهذا  خمتلف م�ست�ياتها 

من كّل اأعمالها ون�ساطاتها االأخرى؛ الأّنه ال ميكن الأحد غري املراأة القيام به. ولي�س 

 يف�ق 
ّ
�رصًبا من البط�لة اأو الفّن اأن تقّلد املراأة الرجل يف عمله، فللمراأة عمل ن�سائي

يف اأهّمّيته كاّفة االأعمال الرجالّية.

يناق�س ال�سّيد اخلامنئي الفكرة الغربّية:

اإّنهم يق�ل�ن: اإّن من العيب اأن نق�ل اإّن املراأة امراأة، واأن الرجل رجل. اإّن للمراأة اأن 

تفخر باأن تك�ن امراأًة كاملًة واأنثى كاملًة وهي ال تقّل باأّي حال عن قيمة الرجل، 

وهي قد تف�قه يف بع�س االأحيان فلماذا نتخّلى عن ذلك؟

�سفا  اإىل  انحدار ودفعها  الغربّية من  باحل�سارة  ما حّل  اأّن  يعترباالإمام 

االبتذال  اإىل  املراأة  بعدما جّروا  الن�س�ّي  املحيط  ف�سا يف  ما  االنهيار ه� 

واأف�سدوها حّتى داخل االأ�رصة، ما اأّدى اإىل �سعف الكيان االأ�رصّي. لكّن 

قدرتهم االإعالمّية تقلب االأم�ر راأ�ًسا على عقب، وبدل اأن يدافع�ا عن 

واإىل مدافعني  اأ�سحاب حق�ق  اإىل  يتحّ�ل�ن  فعل�ا ذلك  اأنف�سهم كيف 

عن حق�ق املراأة، واإن »االجّتاه الثقايّف واحل�سارّي العاّم يف الغرب لي�س 

يف �سالح املراأة بل �سّدها«.

اإّن حركة الدفاع عن املراأة يف الغرب غري جّدّية بالتقليد وال ت�ستحّق 
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 لي�ستقي منها �سيًئا. كانت هذه احلركة حركًة 
ّ
اإليها بلد اإ�سالمي اأن ينظر 

م�سطربًة وبعيدًة عن املنطق، وقائمًة على اجلهل وجمّردًة من القيم االإلهّية 

ني. فلحقت اأ�رصارها يف نهاية  واال�ستناد اإىل الفطرة الطبيعّية لكال اجلن�سَ

.
(4(

االأمر باجلميع رجااًل ون�ساًء، واأكرث �رصرها بالن�ساء

:
ّ
ي�سّدد ال�سّيد اخلامنئي على الدور االأم�مي

تكمن اخلطيئة الكربى للح�سارة املاّديّة يف ت�سعيف هذا الدور، بل ون�سيانه اأحياًنا، 

فحيث مّت احلديث عن ت�سعيف االأ�رصة، فقد مّت التغافل عن دور هذا الن�سف املهّم 

)املراأة(، وحيثما مّت احلديث عن عدم االهتمام بفّن االأم�مة وتربية الذّرّية يف ح�سن 

االأّم العط�ف، فقد مّت جتاهل هذا الدور. ول� اأّن ن�ساءنا قمن برفع م�ست�اهّن املعريّف 

الثقافّية  امل�ؤّثرات  من  اآخر  م�ؤّثر  باأّي  دورهّن  مقارنة  ميكن  ال  ف�س�ف   
ّ
والعلمي

واالأخالقّية اأبًدا.

اإّن العامل الذي ينتزع املراأة من و�سط االأ�رصة ويخرجها من خالل ال�ع�د الزائفة، 

اإّنا يعمل على اإ�سعاف املراأة وتق�ي�س االأ�رصة وتعري�س االأجيال القادمة للخطر. 

الغربّية  احل�سارة  باأ�س�س  �ستع�سف  التي  اجلارفة  ال�سي�ل  من  تعّد  الكارثة  هذه  اإّن 

وتقّ��س دعائمها.

ا �ساحلًة واأن  باإمكان املراأة، بح�سب راأيه، »اأن جتمع بني اأن تك�ن اأمًّ

.
(5(

ت�سارك يف االأن�سطة االجتماعّية«

 ولي�س 
ّ
يفرت�س ال�سّيد اخلامنئي اأّننا يجب اأن نك�ن يف امل�قع الهج�مي

»االإ�سالم  يعترب  وه�  املراأة.  عن  الغربّية  االأفكار  م�اجهة  يف   
ّ
الدفاعي

والتجربة االإيرانّية اأ�سحاب دع�ى على العامل يف ما يتعّلق بق�سّية املراأة«. 

م�سهد  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  ومّداحي  ب�سعراء  لقاء  االإن�سانّية«،  احلياة  يف  املراأة  )4) »دور 

.2005/7/27

)5) »دور املراأة يف كيان االأ�رصة«، يف ذكرة والدة ال�سّيدة الزهراء، طهران 2007/7/4.
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واأّما اأن تاأتي بع�س امل�ؤ�ّس�سات التابعة لالأمم املّتحدة و�س�اها، اأو تاأتي بع�س 

التجّمعات ال�سحافّية لتثري ق�سايا ح�ل احلجاب اأو ما �سابه با�سم حق�ق 

االإن�سان، فاإّن هذا لن يغرّي من احلقيقة �سيًئا.

 قائلني: لقد ارتكبتم خيانًة بحّق الب�رصّية جمعاء، 
ّ
نحن الذين نخاطب العامل الغربي

وال �سّيما املراأة، عن طريق جّر املراأة والرجل اإىل م�ستنقع الف�ساد والرذيلة والت�سجيع 

على العالقات اجلن�سّية غري امل�رصوعة وغري القان�نّية.

3. تعديل الفقه

بينها  اإىل ق�سّية مهّمة ت�اجهها بلدان عّدة ومن  ال�سّيد اخلامنئي  يتعّر�س 

جتاه  الدولّية  املعاهدات  مع  »االن�سجام  البع�س  ي�سّميه  ما  هي  اإيران، 

حق�ق املراأة«؛ واملق�س�د بالن�سبة اإىل ه�ؤالء تغيري الق�انني لكي تن�سجم 

ان�سجاًما  اأكرث  لتك�ن  الفقهّية  االأحكام  تعديل  اأو  املعاهدات،  هذه  مع 

تاأّثرت هيئات  املراأة. وقد  الدولّية عن  امل�ؤمترات وامل�اثيق  متطّلبات  مع 

ن�سائّية،  اإ�سالمّية  هيئات  بينها  ومن  الدع�ات،  بهذه  كثرية  ومنّظمات 

بحيث باتت هذه االأخرية تدع� بدورها اإىل مثل هذه التعديالت لتك�ن 

النظرة االإ�سالمّية اأكرث ع�رصّيًة جتاه ق�سّية املراأة.

يحّدد ال�سّيد اخلامنئي �رصوط التعامل مع هذه الدع�ات بق�له:

اإّننا ال نّدعي اأّن فقهنا ي�ستمل على كامل ما يتعّلق باملراأة من اأحكام. فمن املمكن 

اأن ياأتي فقيه بارع ويحكم بتغيري اأحد االأحكام الفقهّية املتعّلقة باملراأة طبًقا ملا قام 

اأن ي�سدر عن فقيه  به من تقيق واجتهاد، وهذا ال غبار عليه. ولكّن �رصط ذلك 

 ان�سجاًما 
ّ
بارع متبّحر يف اأ�س�ل الفقه، ال اأن يعتمد اأحدهم على ذوقه ال�سخ�سي

تتناق�س  التي  العاملّية  املحافل  اأحد  مع  ت�افًقا  اأو  الدولّية  املعاهدات  اإحدى  مع 
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اأراوؤها واجّتاهاتها من الناحية الفكرّية مع اآراء الذين يعي�س�ن على اأر�س اإ�سالمّية، 

يريد  ما  االإ�سالم  اأحكام  من  ياأخذ  ثّم  االإ�سالمّية،  والق�اعد  باالأ�س�ل  ويعتقدون 

ويرتك ما ال يريد بال تعّمق اأو روّية، فهذا خطاأ فادح وال ميكن الدفاع عنه؛ الأّن ما 

 مطابًقا للم�سلحة فه� املعّ�ل عليه، 
ّ
جاء يف االأحكام االإ�سالمّية والفقه االإ�سالمي

ال  اأن  اخللل  م�ارد  يعرف�ن  مّمن  املراأة  ق�سايا  يف  النا�سطني  وعلى  ال�سحيح.  وه� 

 .
ّ
يفّكروا باأن �سبيل التغّلب على هذه امل�ارد ه� الت�رّصف يف اأحكام الفقه االإ�سالمي

ولي�س �سحيًحا اأن نعالج االأم�ر مبا يتما�سى مع ما ي�سدر من قرارات ومعاهدات 

يف بع�س املجامع واملحافل الدولّية. 

ي�ؤّكد ال�سّيد اخلامنئي، من خالل روؤيته االإ�سالمّية ال�ساملة، يف معظم 

اللقاءات التي عقدها مع ممّثلي اجلمعيات الن�سائّية يف املنا�سبات املختلفة 

على ما يعتربه اأول�يّة يف التعامل مع ق�سّية املراأة يف هذا الع�رص من خالل:

ا�ستعادة اله�يّة.  -

.
ّ
اأول�ّية الدور االأم�مي  -

عدم االعرتا�س على اأدوار املراأة ال�سيا�سّية واالجتماعّية.  -

عدم الثقة بدع�ات الغرب اإىل ترير املراأة.  -

املحافظة على الث�ابت االإ�سالمّية يف اأّي تعديل لالأحكام جتاه               -

        حق�ق املراأة.  
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الهويّة الإن�سانيّة للمراأة يف روؤى الإمام اخلامنئي

د. �سعاد احلكيم

قادة  ي�رّص  حني  على   ،
ّ
حق�قي �سياق  يف  املراأة  ق�سايا   

ّ
الغربي العامل  ي�سع 

 .
ّ
املجتمعات االإ�سالمّية على و�سع ق�ساياها يف �سياق اإن�سايّن ال حق�قي

 ح�ل املراأة يكاد يتمح�ر يف معظمه 
ّ
وقد نتج عن ذلك اأّن اخلطاب الغربي

 يف اإطار 
ّ
ح�ل امل�ساواة واحلّرّيات، ويف املقابل ي�سّب اخلطاب االإ�سالمي

ال�رصاع على اله�ّية االإن�سانّية.

وانطالًقا من هذا االختالف يف الطرح بني الغرب وامل�سلمني مل�ساألة 

ق�سايا املراأة، اأرى اأّننا بحاجة الإنتاج معرفة جديدة اأ�سيلة، ال لن�اجه بها 

اأن  اأجل  من  وذواتنا،  اأنف�سنا  اأجل  من  واإّنا  اأنف�سنا،  عن  وندافع  االآخر 

نعرف، واأن تطمئّن قل�بنا اإىل ما وقر يف قل�بنا من ت�سليم.

وقد حاولت، عند قراءتي الأق�ال االإمام اخلامنئي وخطاباته وت�جيهاته 

– يف حدود  اأ�سيلة  معرفة جديدة  فاأنتج  اأ�سلفت،  مبا  األتزم  اأن  وفتاواه، 

املتاح يف هذه املداخلة – ح�ل املراأة وه�ّيتها االإن�سانّية عنده.

تثميني  عن  اأعرّب  اأن   – ال�سّنة  اأهل  من  ك�احدة   – هنا  يف�تني  وال 

 التي اأ�سدرها م�ؤّخًرا ح�ل امل�قف من ال�سحابة ومن اأّمهات 
(1(

للفتاوى

االإمام  اأّكد  االإح�ساء،  ومثّقفي  علماء  ا�ستفتاء وّجهه  وبناًء على  امل�سلمني،  ت�حيد جه�د  اإطار  )1) يف 

وهنا  ب�رصفها،  يخّل  مبا  و�سّلم  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  النبي  زوج  واّتهام  النيل  حرمة  على  اخلامنئي 

اال�ستفتاء وج�اب االإمام:

            »ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، متّر االأّمة االإ�سالمّية باأزمة منهج ي�ؤّدي اإىل اإثارة الفنت بني اأبناء 

املذاهب االإ�سالمّية، وعدم رعاية االأول�يّات ل�حدة �سّف امل�سلمني، مّما يك�ن من�ساأً لفنت داخلّية 

 يف امل�سائل احل�ّسا�سة وامل�سرييّة، وي�ؤّدي اإىل �رصف النظر عن االإجنازات 
ّ
وت�ستيت اجلهد االإ�سالمي
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اإىل  اللغة  من  انتقلت  اإن   – الفتاوى  هذه  اأمثال  اإّن  واأق�ل،  امل�ؤمنني. 

املمار�سة – ت�ستطيع رفع ال�سّد من بني امل�سلمني، وال�سمّ� باحل�ار، وك�رص 

 للم�سلمني الي�م ُيلجئ اجلميع اإىل الل�ذ 
ّ
العتبات احلمر. فال��سع العاملي

، وترك اأ�سباب الفرقة وم�سّببات الفراق.
ّ
باالإ�سالم املحّمدّي االأ�سا�سي

وقد ق�ّسمت ورقتي اإىل ق�سمني كبريين: االأّول فيهما اأو�سع من الثاين، 

ويبحث يف جتّليات املراأة عند االإمام اخلامنئي. والثاين يهدف اإىل ا�ستنباط 

مقّ�مات اله�ّية االإن�سانّية للمراأة من خالل الك�سف عن امل�سرتك االإن�سايّن 

املتج�ّسد يف جتّلياتها.

الق�سم الأّول: جتّليات املراأة عند الإمام اخلامنئي

قادين احلفر العميق يف ن�س��س االإمام اخلامنئي اإىل الك�سف عن جتّليات 

والدول  واإيران  وتركيا  والعراق  ولبنان  فل�سطني  يف  االإ�سالمّية  االأّمة  اأبناء  يد  على  تّققت  التي 

االإ�سالمّية، ومن اإفرازات هذا املنهج املتطّرف طرح ما ي�جب االإ�ساءة اإىل رم�ز ومقّد�سات اأتباع 

الطائفة ال�سّنّية الكرمية ب�س�رة متعّمدة ومكّررة. فما ه� راأي �سماحتكم يف ما ُيطرح يف بع�س 

و�سائل االإعالم من ف�سائّيات واإنرتنت من قبل بع�س املنت�سبني اإىل العلم من اإهانة �رصيحة وتقري 

بكلمات بذيئة وم�سيئة لزوج الر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله اأّم امل�ؤمنني ال�سّيدة عائ�سة واّتهامها مبا 

 اأّمهات امل�ؤمنني ر�س�ان اهلل تعاىل عليهّن.
ّ
يخّل بال�رصف والكرامة الأزواج النبي

 ب��س�ح ملا �سّببته االإثارات امل�سيئة من 
ّ
      لذا نرج� من �سماحتكم التكّرم ببيان امل�قف ال�رصعي

 بني امل�سلمني من اأتباع مدر�سة 
ّ
 وخلق حالة من الت�ّتر النف�سي

ّ
ا�سطراب و�سط املجتمع االإ�سالمي

اأهل البيت عليهم ال�سالم و�سائر امل�سلمني من املذاهب االإ�سالمّية، علًما اأّن هذه االإ�ساءات ا�سُتغّلت 

لت�س�ي�س     واالإنرتنت  الف�سائّيات  بع�س  يف  الفنت  ومثريي  املغر�سني  بع�س  من  منهجّية  وب�س�رة 

ا وذخًرا لالإ�سالم وامل�سلمني. واإرباك ال�ساحة االإ�سالمّية واإثارة الفتنة بني امل�سلمني. ختاًما دمتم عزًّ

         الت�قيع: جمع من علماء ومثّقفي االأح�ساء، 4 / �س�ال / 1431هـ«.

        ج�اب االإمام اخلامنئي:

         »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: يحرم النيل من رم�ز اإخ�اننا ال�سّنة 

ف�ساًل عن اّتهام زوج النبي �سّلى اهلل عليه واآله مبا يخّل ب�رصفها بل هذا االأمر ممتنع على ن�ساء االأنبياء 

ا �سّيدهم الر�س�ل االأعظم �سّلى اهلل عليه واآله. م�ّفقني لكّل خري«.      وخ�س��سً

http://www. icislam.com       
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اأربعة للمراأة عنده، ثّم يف مرحلة ثانية اعتمدُت هذه التجّليات مبثابة ماّدة 

حّية متج�ّسدة تدّلني على مقّ�مات ه�ّية املراأة ككائن اإن�سايّن.

اأّما التجّليات االأربعة للمراأة فهي:

املراأة املقّد�سة.  .1

املراأة العظيمة؛ وهي اأّم ال�سهيد اأو زوج ال�سهيد.  .2

املراأة ال�رصيكة، يف املجتمع واحلياة.  .3

املراأة الفّعالة يف التاريخ.  .4

 – ال النظرّي – لهذه 
ّ
وفيما ياأتي �س�ف اأبرهن على ال�ج�د ال�اقعي

اإ�سارات  اإ�سهاب يف ال�رصح، بل على �سيغة  ال�س�ر االأربعة للمراأة دون 

مكّثفة.

1. املراأة املقّد�سة

االإن�سانّية  باله�يّة  بالتجّلي   – التاريخ  عرب   – الن�ساء  من  قليلة  فئة  تنفرد 

بحيث  واكتمااًل.  اإ�رصاًقا  واأكرثها  واأ�سماها،  �س�رها  اأبهى  يف  للمراأة، 

ت�سبح ال�احدة من ه�ؤالء الن�س�ة يف »مقام القدوة« للنا�س، ولي�س للن�ساء 

فقط.

ومن الهامات العالية يف الن�ساء يذكر القراآن الكرمي ال�سّيدة مرمي بنت 

عمران، وال�سّيدة اآ�سيا امراأة فرع�ن، وي�سعهما يف »مقام املََثل امل�رصوب« 

لها  للم�ؤمنني جميًعا، ذكًرا واأنثى. فاالأوىل ا�سطفاها رّبها وطّهرها وف�سّ
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على ن�ساء زمانها بحمل كلمة اهلل عي�سى بن مرمي عليه �سالم اهلل؛ والثانية 

اآمنت مع م��سى عليه ال�سالم حّتى ال�سهادة، وتّدت فرع�ن وزهدت يف 

.
(2(

ملكه واآثرت على ق�س�ره بيًتا يف اجلّنة

ويخرب ال�سادق االأمني عليه �سل�ات اهلل عن اأربعة من الن�ساء كامالت 

هّن مرمي بنت عمران، واآ�سيا امراأة فرع�ن، وال�سّيدة الطاهرة خديجة، 

وطيب  الطهر  �سماء  يف  المعًة  اأ�سماًء  لتربز  الزهراء،  فاطمة  وال�سّيدة 

ًة، اإاّل  ا منهّن يف �سدر االإ�سالم خا�سّ ال�سمائل. يذكر االإمام اخلامنئي بع�سً

اأّنهّن ال يرَقني اإىل رتبة الكمال الن�س�ّي املتفّرد الذي يجعل كّل واحدة 

بها  وااللتحام  لتقليدها  املتطّهرة  النف��س  تنجذب  اإن�سانّيًة  قدوًة  منهّن 

بتلقائّية فطرّية.

املهدي(،  االإمام  منارة  )مركز  الإ�سالم  يف  املراأة  مكانة  اخلامنئي،  االإمام  االإطار،  هذا  يف  )2) انظر 

ال�سفحتان 11 و12.

         يق�ل االإمام اخلامنئي:

        اهلل �سبحانه وتعاىل يذكر ن�ذجني من الن�ساء ب�سفتها رمًزا لالإن�سان امل�ؤمن ال رمًزا للمراأة امل�ؤمنة، 

يعني اهلل تعاىل عندما اأراد اأن يذكر ن�ذًجا ال مثيل له اأو يندر مثيله بني بني االإن�سان ومثاًل الأعلى 

درجات االإن�سانّية والتكامل املعن�ّي مل يذكره من العظماء وال من ال�سخ�سّيات العلمّية والدينّية 

 لالإن�سانّية والتكامل 
ّ
واالأنبياء عليهم ال�سالم بل ذكره من الن�ساء، حيث ذكر امراأتني كنم�ذج حي

االآية   التحرمي،  ّنِة}]�س�رة  اْلَ ِفي  َبْيًتا  ِعنَدَك  لِي  ابِْن  َرّب  َقالَْت  {إِْذ  فرع�ن:  امراأة  اإحداهما  املعن�ّي، 

11[. هذه املراأة هي التي كافحت هذه القدرة املتغطر�سة الطاغ�تّية املتمّثلة بزوجها، هذه املراأة 

تتجّلى يف  املراأة  اإّن عظمة هذه  بظلمه وعمله.  الذي طغى  املقتدر  لظلم زوجها  مل تخ�سع  التي 

اأّن زوجها مل ي�ستطع اأن يفر�س عليها طريق ال�سالل وهي يف بيته مع اأّن عظمته وقدرته ال�ا�سعة 

ا�ستطاعت اأن ت�سيطر وتهيمن على ماليني الرجال وجعلتهم رهن اإرادته، بل عا�ست هذه املراأة 

لذا  الق�مي،   
ّ
االإلهي الطريق  واختارت  ال�سالل  وطرق  فرع�ن  طريق  وتركت  باهلل  واآمنت  حّرًة 

اأو ندًرا لي�س لبني جن�سها فقط بل للب�رصيّة جمعاء  ذكرها القراآن الكرمي ن�ذًجا بارًزا ال مثيل له 

واأّم  ال�سالم  بنت عمران عليه  الكرمي هي مرمي  القراآن  التي ذكرها  االأخرى  املراأة  رجااًل ون�ساًء. 

عي�سى عليه ال�سالم:{َوَمْرَيَ ابَْنَت ِعْمَراَن الِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها} ]�س�رة التحرمي، االآية  12[. هذه املراأة 

التي وقفت كاجلبل االأ�سّم اأمام كّل الظن�ن ال�سّيئة والتهم التي ت�ّجهت اإليها من قبل �سّكان مدينتها 

ومنطقتها واأخذت بيدها روح اهلل وكلمته، هذه االآية العظمى التي زرعها اهلل تعاىل يف نطفتها 

الزمان. فهاتان  العامل يف ذلك  لت�سّق بها الظالم الذي كان مهيمًنا على  الطاهرة بقدرته واإرادته 

املراأتان قد مالأتا الدنيا بن�رهما و�سيائهما، فكانتا النم�ذج الكامل لالإن�سان املثايّل. ومل ينتخب 

.
ّ
رجلني وال رجل وامراأة وال بّد اأن يك�ن لهذا االنتخاب �رّص خفي



13

ومن بني جنمات الهدى الل�امع االأربع – التي ذكرناها – اختار التقليد 

 واحدًة، لتك�ن رمًزا للّتحّقق الن�س�ّي الكامل من ال�ج�ه كّلها، 
ّ
ال�سيعي

وهي ال�سّيدة الزهراء �سّيدة ن�ساء العاملني. وكما اأ�ستنبط من الن�س��س، فاإّن 

 لل�سّيدة الزهراء ال يعني اأّنها تزيد يف درجة الكمال 
ّ
اختيار التقليد ال�سيعي

ال�ج�دّي  دورها  زيادة  ب�سبب  ولكن  املذك�رات،  الثالث  عن  ورتبته 

لديهم، يف احلياة االجتماعّية وال�سيا�سّية.

تبديها  كما  الزهراء  ال�سّيدة  ل�س�ر  مالمح  ت�سعة  ياأتي  فيما  واأر�سد 

ن�س��س االإمام اخلامنئي، اأوردها على �سكل ملعات، ال ل�سيق املقام فقط، 

ولكن الأّنني اأكتب لق�م يفهم�ن االإ�سارات يف هذا املقام.

امللمح الأول: ال�سّيدة الزهراء هي الك�ثر املُعطى لر�س�ل اهلل �سّلى اهلل 

مًعا.  واملعرفة  الن�ر  املبارك وك�ثر  والن�سل  الذّريّة  اإّنها ك�ثر  واآله،  عليه 

– مبعنى ال�حي  النبّ�ة  النماء وا�ستمرار  اإّنها ك�ثر ماّدّي ومعن�ّي، مبداأ 

 – يف االأئّمة املع�س�مني.
ّ
العرفايّن غري الت�رصيعي

اإًذا، كيف يك�ن اأبرت من اأجنب الزهراء عليها ال�سالم؟ ويف�رّص اخلامنئي 

واأّنها  واملتزايدة،  والكثرية  العظيمة  احلقيقة  تلك  باأّنه  »الك�ثر«  لفظ 

املقّد�س  ال�ج�د  ه�  امل�ساديق  اأبرز  واأحد  خمتلفة،  اأ�سياء  على  ت�سدق 

لفاطمة الزهراء التي جعلها اهلل �سبحانه خلًقا ماّديًّا ومعن�يًّا للر�س�ل �سّلى 

.(3(
اهلل عليه واآله

العيد  اإّنه  عيد،  اأّي  ولي�س  عيد،  ي�م  ه�  الزهراء  والدة  الثاين:  امللمح 

. وبهذا، ي�سبح الع�رصون 
(4(

اأبرز االأعياد االإ�سالمّية العيد الكبري،  االأغّر، 

العه�د،  وجتديد  كمالها،  �س�ر  ال�ستح�سار  منا�سبًة  الثاين  ُجمادى  من 

)3) االإمام اخلامنئي، خطبتا �سالة اجلمعة، طهران يف 1999/10/1.

)4) انظر يف مقّدمات خطب االإمام اخلامنئي يف معظم االحتفاالت مب�لد ال�سّيدة الزهراء.
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ودفع الن�ساء والرجال يف درب العي�س معها.

امللمح الثالث: الزهراء هي �ساحبة عناية واألطاف ملك�تّية، ينتفع من 

يت��ّسل بها اإىل اهلل �سبحانه. يق�ل االإمام يف هذا ال�سياق: »ندع� اهلل تعاىل 

االإلهّية  العناية  جميًعا  ت�سملكم  واأن  ال�سعيد،  العيد  هذا  لكم  يبارك  اأن 

.
(5(

واالألطاف امللك�تّية ل�سّيدة ن�ساء العاملني«

 ،
(6(

ويف م��سع اآخر يق�ل: »علينا اأن ن�سكر اهلل على ت��ّسلنا بعنايتها«

اإىل تلك  ال�سالم بق�له: »نحن بحاجة  الزهراء عليها  اإىل  وُيظهر احلاجة 

بفائدتها جميع  تعّم  )الزهراء(  ال�ساطعة  املتالألئة  ال�سم�س  العظيمة، هذه 

.
(7(

امل�ج�دات يف العامل، وي�سقط �سعاع منها يف بي�تنا«

امللمح الرابع: الزهراء هي �سّيدة ن�ساء العاملني. وهذا يعني اأّنها ال�سّيدة 

و�سيادتها  باأكمله.  الب�رصّي  للجن�س  واإّنا  فقط  للم�سلمني  لي�س  االأوىل 

االإ�سالم...  ملعجزة  »اإّنها  االإمام:  و�سفها  يف  يق�ل  ماّديّة.  ال  معن�ّية 

ويكمل:   .
(8(

االإن�سانّية« تاريخ  يف  وقد�سّيًة  عظمًة  الن�ساء  جميع  وفاقت 

»متتلك قّ�ًة باطنّيًة عميقًة جعلتها حميًطا ال حدود له من املعرفة والعب�ديّة 

. ويق�ل يف �سياق اآخر: »كّل ن�ساء العامل 
(9(

والقدا�سة والكمال املعن�ّي«

ال�سم�س  مقابل  كالذّرات يف  اأو  اأمامها كاخلدم  تبدو  اآخره  اإىل  اأّوله  من 

.
(10(

ال�ساطعة«

دة الزهراء عليها ال�سالم.
ّ
)5) انظر كلمات االإمام اخلامنئي يف ذكرى والدة ال�سيـ

ال�سّيدة  والدة  ذكرى  يف  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  ومّداحي  �سعراء  يف  كلمته  اخلامنئي،  )6) االإمام 

الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف 2011/11/4

ال�سّيدة  ال�سالم، يف ذكرى والدة  البيت عليهم  اأهل  �سعراء ومّداحي  اخلامنئي، كلمته يف  )7) االإمام 

الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف 2007/8/7.

ال�سّيدة  ال�سالم، يف ذكرى والدة  البيت عليهم  اأهل  �سعراء ومّداحي  اخلامنئي، كلمته يف  )8) االإمام 

الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف 2007/7/5.

)9) امل�سدر نف�سه.

.http://www.alwelayah.net ،10) االإمام اخلامنئي، جهاز اأف�سل زوجة يف العامل(
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»روٌح  اإّنها  �سبحانه.  هلل  الكامل  العبد  هي  الزهراء  اخلام�س:  امللمح 

 .
(12(

، »جعل اهلل طينتها طينًة متعالية«
(11(

خال�سٌة«، و»غري قابلة لالإدراك«

اللغة، وال  الروؤية، وال ميكن حب�سها يف كلمات  اأو�سع من حدقة  ذاتها 

يقرتب عقل من ت�سّ�ر عظمتها. يق�ل االإمام: »اإّن االإن�سان العادّي مثلنا 

وُيظهر عجز   .
(13(

والدرجة« العظمة  هذه  ذهنه  يت�سّ�ر يف  اأن  ميكنه  ال 

فاإّنه ال ي�ستطيع  اإدراك ذلك،  اللغة بالق�ل: »وحّتى ل� ا�ستطاع �سخ�ٌس 

الفّن كمجال حي�ّي  اإاّل  يبَق  اإًذا مل   .
(14(

و�سفها وبيانها كما ه� حّقها«

ال�ستح�سار عظمتها.

امللمح ال�ساد�س: الزهراء هي اجل�هرة املختارة، لت�سكيل ه�يّة امل�سلم 

على �س�رتها ومثالها. ب�سيطة يف ملب�سها، وماأكلها، وم�سكنها، وحياتها 

.
(15(

عاّمًة، ويف ال�قت نف�سه عظيمة يف معناها، جبٌل من املعرفة

 ،42 اخلطوط العاّمة من �سرية الأئّمة )ع(، ال�سفحة  )11) وردت العبارة عند االإمام اخلامنئي يف كتاب 

على ال�سكل التايل: »اإّن كّل ما نق�له ح�ل الزهراء �سل�ة اهلل عليها قليل، ويف احلقيقة اإّننا ال نعلم 

ما يجب ق�له يف الزهراء �سل�ة اهلل عليها وما يجب التفكري فيه، فاالأبعاد ال�ج�ديّة لهذه احل�راء 

االإن�سّية والروح اخلال�سة وخال�سة النبّ�ة وال�الية، وا�سعة وال متناهية وغري قابلة لالإدراك وهي 

ب�س�رة بحيث يتحرّي االإن�سان فيها«.

)12) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 43.

)13) كلمة لالإمام اخلامنئي يف جم�ع من طالبات املراكز واجلامعات الثقافّية وال�سيا�سّية واأ�رص ال�سهداء 

الثانية  21 جمادى  ال�سالم، طهران يف  الزهراء عليها  الطاهرة فاطمة  ال�سّديقة  يف ذكرى م�لد 

1413 هـ.

)14) امل�سدر نف�سه.

)15)  يق�ل االإمام اخلامنئي:

ح�ل مقام ال�سّديقة الطاهرة �سالم اهلل عليها ال تعيننا األ�سنتنا و اأق�النا على البيان. �سىء ال ميكن 

اأن ي��سف. و�سفه اأرقى من حدود ق�البنا البيانّية العادّية. ولكن بلغة الفّن يت�سّنى تقريب االأذهان 

ميكن  الفّن  باأجنحة  االإ�سالمّية.  واالأنا�سيد  ال�سعر  و  املدح  على  دائًما  اأوؤّكد  لذلك  ما.  حّد  اإىل 

طبًعا،  ال��سف.  مقام  ه�ؤالء يف  بل�غ حقيقة  املتعّذر  من  اأّنه  غري  معّينة،  بدرجة  الذهن  تقريب 

التق�ى  نهج  ينهج�ن  و  واأرواحهم،  اأج�سامهم  ينّزه�ن  و  واأعمالهم،  قل�بهم  يطّهرون  الذين 

اأنا  منها  نعاين  التي  االأدران  عن  ال�سيء  بع�س  بها  يناأون  و  اأنف�سهم،  ويرّب�ن  والطهارة  وال�رع 

ا من ال��سف، لكّن قل�بهم الطاهرة  واأمثايل، �ست�ستطيع اأعينهم اأن ترى، اإاّل اأّنهم لن يتمّكن�ا اأي�سً

و اأعني اأفئدتهم الب�سرية ت�ستطيع �سمن حدود معّينة اأن ترى االأن�ار القد�سّية الأهل البيت و منهم 

ال�سديقة الكربى �سالم اهلل عليها، و ميكنهم اأن يدرك�ا مقامهم. لدينا �س�اهد على ذلك. من هذه 
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امللمح ال�سابع: الزهراء �سّيدة مع�س�مة. يق�ل عنها االإمام: »اإّنها بالتايل 

مع�س�مة. لي�ست بح�سب امل�س�ؤولّية ر�س�اًل، وال هي بح�سب امل�س�ؤولّية 

من حيث  لكّنها  واآله،  عليه  اهلل  �سّلى  للر�س�ل  خليفة  اأو  اإماًما  الر�سمّية 

.
(16(

املرتبة يف م�ست�ى الر�س�ل واالإمام«

امللمح الثامن: الزهراء �سّيدة حمّدثة، تتنّزل عليها املالئكة وتاأن�س معها 

 عن االإمام ال�سادق 
(17(

. ويروي اخلامنئي
ّ
وتّدثها، فعلمها لديّن ال ك�سبي

اأّن فاطمة  اأب�ها«. ومن ال�س�اهد ما روي  ال�س�اهد الق�ل املروّي عن الر�س�ل االأكرم: »فداها 

الزهراء �سالم اهلل عليها حني كانت تدخل بيت النبي، اأو حني كانت تدخل على الر�س�ل حيث 

 
ّ
يجل�س »قام اإليها«، كان الر�س�ل يق�م اأمامها وي�سري اإليها. هذه عظمة. اأْن ينظر العامل االإ�سالمي

كاّفًة منذ ذلك الي�م واإىل الي�م – �سيعًة و�سّنًة دون ا�ستثناء – لتلك ال�سّيدة الكبرية بعني العظمة 

العقالء،  جميع  يّتفق  اأن  املمكن  غري  من  والعالمات.  ال�س�اهد  تلك  من  ا  اأي�سً فهذا  واجلاللة، 

والعلماء، واملفّكرون من �سّتى النحل والعقائد املختلفة ط�ال تاريخ اأّمة اأو �سعب من ال�سع�ب 

على مدح واإجالل �سخ�سّية معّينة. ما هذا اإاّل ب�سبب عظمة ال ت��سف تتمّتع بها تلك ال�سخ�سّية، 

اأكرب  الثامنة ع�رصة، فتاة �ساّبة!  ة ب�سّيدة يف  وهذا بحّد ذاته م�ؤ�رّص ودليل. كّل هذه العظمة خا�سّ

الثانية  اإىل  الثامنة ع�رصة  الت�اريخ ه� ما بني  الزهراء �سالم اهلل عليها يف خمتلف  �سّن ذكر لفاطمة 

واأحاديث  روايات  يف  ال�ارد  والتكرمي  اأمريامل�ؤمنني  به  ها  يخ�سّ كان  الذي  التكرمي  والع�رصين. 

جميع االأئّمة عليهم ال�سالم بحّق فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها، ي�سري لالإن�سان اأّية عظمة وانبهار 

يتمّ�ج فـي كلمات االأئّمة ح�ل فاطمة الزهراء. كّل واحد من االأئّمة �سّط �سّخاب يروي وينّمي 

مناخات املعرفة وامل�اهب االإن�سانّية، وكّل هذه اجلداول تنبع من تلك العني، عني فاطمة الزهراء 

بن  وم��سى  الر�سا  االإمام  وعظمة  ال�سالم  ال�سادقني عليهما  روايات  عليها.  اهلل  الدّفاقة �سالم 

جعفر واالأئّمة التالني، واملقام ال�سامخ ل�سّيدنا بقّية اهلل اأرواحنا فداه، كّلها جداول ذلك الك�ثر، 

ذلك الك�ثر اخلالد، ذلك الينب�ع املتدّفق. هذه هي بركات فاطمة الزهراء. نريد اأن نقّدم هذه 

ال�سّيدة اجلليلة كنم�ذج يعي�س بيننا. اإمراأة �ساّبة، فتاة �ساّبة كانت حياتها حياًة عادّيًة، وثيابها ثياب 

الفقراء، وعملها يف املنزل رعاية االأطفال واإدارة البيت واأن تك�ن رّبة هذا البيت ال�سغري وتطحن 

بالرحى، بينما ي�سمخ يف داخلها جبل من املعرفة وبحر من العلم عظيم.

          انظر، كلمة لالإمـام اخلـامنئي اأثناء لقائه مّداحي اأهـل البيت عليهـم ال�سالم مبنـا�سبة ذكرى ميــالد       

          ال�سّيدة   الزهراء عليها ال�سالم، يف 2004/8/7.     

)16) االإمام اخلامنئي، كلمته يف �سعراء ومّداحي اأهل البيت عليهم ال�سالم، يف ذكرى والدة ال�سّيدة          

الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف 2010/12/26.

)17)  يق�ل االإمام اخلامنئي:

روي عن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم اأّنه قال: »اإّن فاطمة كانت حُمّدثة« اأي اأّن املالئكة كانت 

تنزل   عليها وتاأن�س معها وتّدثها. وهناك روايات عديدة يف هذا املجال. واإّن ك�نها حمّدثًة ال 

يخت�ّس بال�سيعة فقط، فال�سيعة وال�سّنة يعتقدون اأّنه كان هناك اأ�سخا�س يف �سدر االإ�سالم – اأو 
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املالئكة  »اإّن  والثاين:   ،
(18(

حمّدثة« كانت  فاطمة  »اإّن  االأول:  حديثني: 

ال�سالم، وتتحّدث معها، وتقراأ عليها  الزهراء عليها  فاطمة  تاأتي  كانت 

اآيات اهلل«. وقد كتب اأمري امل�ؤمنني ما اأملته املالئكة على فاطمة الزهراء 

م�سحف  ا�سمه  االأئّمة  لدى  كتاًبا م�ج�ًدا  واأ�سبح هذا  اهلل،  �سالم  عليها 

فاطمة.

امللمح التا�سع: حّب الزهراء م�سدر خال�س، و�سبب تقريب من طاعة 

 يف 
ّ
 اإىل البعد العقلي

ّ
اهلل �سبحانه. وهنا ي�ساف البعد ال�جدايّنّّّّ والعاطفي

 العناية ل�حدة امل�سلمني 
ّ
العالقة بالزهراء الطاهرة. وي�يل االإمام اخلامنئي

 �سّلى اهلل عليه واآله 
ّ
فيق�ل: »ينبغي اأن ال يت�سّ�ر اأحٌد اأّن اأهل بيت النبي

يرف�س  الذي  ذا  َمن   .
ّ
االإ�سالمي العامل  لكّل  اإّنهم  كال  فقط،  لل�سيعة  هم 

من املمكن وج�دهم – كانت تّدثهم املالئكة، وم�سداق ه�ؤالء يف رواياتنا هي فاطمة الزهراء 

باأّن املالئكة كانت  عليها ال�سالم. وقد ورد يف هذه الرواية عن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم 

تاأتي فاطمة الزهراء عليها ال�سالم وتتحّدث معها وتقراأ عليها اآيات اهلل. وكما اأّن هناك تعبري 

الَعامَلنَِي}  نَِسَاِء  َعَلى  َوْاَصَطَفاِك  َرِك  َوَطهَّ اْصَطَفاِك  اللَّه  االآية {اإِنَّ  ال�سالم يف  القراآن ح�ل مرمي عليه  يف 

فاإّن املالئكة كانت تخاطب فاطمة الزهراء عليها ال�سالم وتق�ل: »يا فاطمة اإّن اهلل ا�سطفاك 

وطّهرك وا�سطفاك على ن�ساء العاملني«. ثّم يق�ل االإمام ال�سادق عليه ال�سالم يف هذه الرواية 

هذه  تذكر  وكانت  ال�سالم  عليها  فاطمة  مع  تتحّدث  كانت  الليايل  اإحدى  يف  املالئكة  باأّن 

لة على ن�ساء العاملني مرمي«  العبارات، فقالت فاطمة الزهراء عليها ال�سالم لها: »األي�ست املف�سّ

الن�ساء يف زمانها  لة على  باأّن مرمي كانت املف�سّ ال�سالم  الزهراء عليها  فقالت املالئكة لفاطمة 

لة على الن�ساء يف كّل االأزمنة من االأّولني واالآخرين. فاأّي مقام معن�ّي رفيع هذا؟  وفاطمة مف�سّ

اإّن االإن�سان العادّي مثلنا ال ميكنه اأن يت�سّ�ر يف ذهنه هذه العظمة والدرجة. 

باأّن  له  قالت  ال�سالم  عليها  الزهراء  فاطمة  اأّن  ال�سالم  عليه  امل�ؤمنني  اأمري  عن  روي  وقد 

املالئكة  تاأتي وتتحّدث معها وتق�ل لها بع�س امل�سائل. فقال لها اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم باأن 

تخربه عندما ت�سمع �س�ت امللك حّتى يكتب ما ت�سمع، فكتب اأمري امل�ؤمنني ما اأملته املالئكة 

على فاطمة الزهراء عليها ال�سالم واأ�سبح هذا كتاًبا م�ج�ًدا لدى االأئّمة عليهم ال�سالم ا�سمه 

م�سحف فاطمة اأو �سحيفة فاطمة.

وال�سيا�سّية  الثقافّية  واجلامعات  املراكز  طالبات  من  جم�ع  كلمة يف  اخلامنئي،  االإمام  انظر، 

واأ�رص ال�سهداء يف ذكرى م�لد ال�سّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم، طهـران يف 21     

              جمادى الثانية 1413 هـ.

1 )طهران:  الطبعة  اأ�رصف،  الفاطميّة، تقيق �سّيد علي جمال  باقر الكج�ري، اخل�سائ�س  )18) حمّمد 

انت�سارات ال�رصيف الر�سي، 1380 هـ. �س.(، اجلزء 1، ال�سفحة 261.
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.
(19(

فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها؟«

بناًء على ما تقّدم، فاإّن ال�سّيدة الزهراء لن تتكّرر بذاتها، ولكّنها ترتفع 

و�سع  بح�سب  اإن�سان  كّل  كماله  من  يغرتف  الذي  القدوة«  »مقام  اإىل 

طاقته. واالأهّم من ذلك، لقد فتحت نافذًة نطّل منها على اأّن املراأة قادرة 

على جتاوز اجلن�س لتتجّلى كذات اإن�سانّية فيما وراء الذكر واالأنثى.

2. املراأة العظيمة؛ اأّم ال�سهيد وزوج ال�سهيد

ج�سدها،  ويف  املراأة  روح  يف  غريزة  اأعمق  ه�  ال�لد  على  اخل�ف  اإّن 

فاإّن  ولذا،  �سليًما.  كان  اإن  االأّم  قلب  يف  النف�س  من  االأغلى  ه�  وال�لد 

عمل  اأعظم  ه�  مقّد�س«،  »هدف  �سبيل  يف   – بر�ساها   – به  الت�سحية 

تق�م به املراأة.

ا غريزة عائلّية  اأي�سً فه�  اأم�مّية،  ال�لد ه� غريزة  وكما اخل�ف على 

اجلهاد،  اإىل  للخروج  رجلها  تلهم  زوجة  فاأمّيا  ولذا  للزوجة.  وحياتّية 

ولل�سم�د حّتى الن�رص، فهي امراأة عظيمة.

منه  اعرتاًفا  العظيمة،  املراأة  اأمام  اخلامنئي  االإمام  كلمات  وتنحني 

ال�سعب.  و�رصف  املجتمع  وج�د  على  احلفاظ  �سبيل  يف  الكبري  بدورها 

يق�ل:

امراأة  اإّنها  لذلك،    تبايل  مقّد�س، وال  �سبيل هدف  باأبنائها هلل، ويف  فاأمٌّ �سّحت 

ا... وزوجة �ساّبة تافظ مع كامل العّفة والطهارة على حرمة زوجها  عظيمة حقًّ

)19) كلمة االإمام اخلامنئي يف جمع علماء اأهل ال�سّنة يف حمافظة كرد�ستان،

 http://www.wata.cc.
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.
(20(

االأ�سري ملّدة ع�رص اأو اأحد ع�رص �سنة يف �سج�ن العدّو، فهذه هي القيم

ويف �سياق اآخر يق�ل:

باأبنائها  �سّحت  التي  االأّم  هذه  اأمثال  فل�ال  املفرو�سة،  احلرب  �سن�ات  يف  واأّما 

– الالتي كان يل �رصف اجلل��س  ال�سهداء  اأّمهات وزوجات  الثالثة، و�س�اها من 

واحلديث والتعّرف على خ�س��سّيات االآالف منهّن عن قريب –، ول�ال ما يتمّتعن 

اأمام خ�سائر  املحم�د  امل�قف  هذا  وقفن  ملا  ومعرفة،  اإميان و�سرب و�سالبة  من  به 

قد  كّن  ل�  ال�سهداء  اأّمهات وزوجات  اإّن  والرجال.  ال�سباب  وت�سحيات  احلرب 

اأظهرن الياأ�س واالمتعا�س ملا حّققنا االنت�سار يف احلرب، وجلّف �س�ق اجلهاد يف 

.
(21(

�سبيل اهلل، وغا�س ينب�ع ال�سهادة يف قل�ب الرجال

املجتمع، وم�ؤّثرة يف م�سري  العظيمة هي مفتاح جمد  فاملراأة  وهكذا، 

، ومدر�سة تخّرج ال�سهداء.
(23(

، و�سانعة للرجال
(22(

البالد

وهذه املراأة العظيمة لها مثيالت يف �سدر االإ�سالم. نذّكر هنا مبقالة 

معركة  االأربعة  اأوالدها  مع  �سهدت  التي  اخلن�ساء،  هي  عظيمة  امراأة 

القاد�سّية، �سنة �سّت ع�رصة للهجرة، قالت لهم اأّول الليل:

 اإّنكم اأ�سلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين، واهلل الذي ال اإله اإاّل ه� اإّنكم لبن� 
ّ
 يا بني

رجل واحد، كما اأّنكم بن� امراأة واحدة، ما خنت اأباكم، وال ف�سحت خالكم، 

وال هّجنت ح�سبكم، وال غرّيت ن�سبكم. وقد تعلم�ن ما اأعّد اهلل للم�سلمني من 

)20)  االإمام اخلامنئي، كلمة يف ح�س�د من االأخ�ات امل�ؤمنات يف ذكرى والدة زينب الكربى عليها 

ال�سالم، طهران يف 5 جمادى االأوىل 1415 هـ.

)21) االإمام اخلامنئي، هويّة املراأة امل�سلمة / ذكرى ولدة ال�سّديقة الطاهرة عليه ال�سالم.

.http://www.alwelayah.net.
)22) انظر، االإمام اخلامنئي، دور املراأة يف الأ�رسة )بريوت: مركز االإمام اخلميني الثقايّف(، ال�سفحة 4.

 ،)2003 والرتجمة،  للتاأليف  ن�ن  مركز  )بريوت:   1 الطبعة  وجهاد،  وعمل  علم  املراأة  )23) انظر، 

ال�سفحة 47.
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عّز   – اهلل  يق�ل  الفانية،  الدار  من  الباقية خري  الدار  اأّن  واعمل�ا  اجلزيل،  الث�اب 

وجّل – {يَا َأُيَها الِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتُّقوا اللَّه لََعلُّكْم ُتْفلُِحوَن})2)).

فاإذا اأ�سبحتم غًدا اإن �ساء اهلل �ساملني فاغدوا اإىل قتال عدّوكم م�ستب�رصين، وباهلل 

على اأعدائه م�ستن�رصين، واإذا راأيتم احلرب قد �سّمرت عن �ساقها، وا�سطرم لًظى 

على �سياقها، وجّللت ناًرا على اأوراقها، فتيّمم�ا وطي�سها، وجالدوا رئي�سها عند 

احتدام خمي�سها )جي�سها(، تظفروا بالغنم والكرامة يف دار اخللد واملقامة. 

فخرج بن�ها قابلني لن�سحها، وتقّدم�ا فقاتل�ا وهم يرجتزون، واأبل�ا 

هلل  احلمد  قالت:  خربهم،  بلغها  فلّما  جميًعا.  وا�ست�سهدوا  ح�سًنا،  بالًء 

يف  بهم  يجمعني  اأن  رّبي  من  واأرج�  �سبيله،  يف  بقتلهم  �رّصفني  الذي 

م�ستقّر رحمته.

3. املراأة ال�رسيكة، يف املجتمع واحلياة

مئة  من  اأكرث  على  نتكّلم  اأّننا  اأي  املجتمع،  ن�سف  هي  ال�رصيكة  املراأة 

ال�رصيكة هي  املراأة  اإيران وحدها. وهذه  الن�ساء، يف  من  ملي�ًنا  وثالثني 

مدار  وهي  احلق�ق،  ح�ل  الكربى  العاملّية  اجلهات  بني  ال�رصاع  مدار 

املعن�ّي  الر�سد  نح�  الت�جيهات  ومدار  والعمل،  العلم  يف  الت�رصيعات 

 واالإن�سايّن.
ّ
والفكرّي واالجتماعي

يحتّل خطاب االإمام اخلامنئي املتعّلق باملراأة ال�رصيكة معظم م�ساحات 

ترفًة  ولي�س  املراأة  على   
ّ
اإ�سالمي واجب  اأّنه  لريى  بالعلم،  فيبداأ  اأق�اله، 

 ،
(25(

معا�رصة. اإّن العلم مطل�ب لذاته ولي�س من اأجل العمل اأو ك�سب املال

)24) �س�رة اآل عمران، االآية 200.

)25) انظر، املراأة علم وعمل وجهاد، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 11 و24.
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، وي��سل مع 
(26(

للمراأة االإن�سايّن  يربز ويجلي اجل�هر  العلم  الأّن  وذلك 

. كما يحّر�س االإمام املراأة على 
ّ
احلكمة اإىل الر�سد الفكرّي واالجتماعي

، بل يف كّل مفيد ترغب فيه.
(27(

التعّلم يف كاّفة االخت�سا�سات

اأهّمّية  ويدلّل على  املطالعة،  اإىل  املراأة  االإمام  ي�ّجه  العلم،  اإىل  اإ�سافًة 

. وهذا االأمر ي�ستحّق 
(28(

املطالعة يف تك�ين معرفة �رصوريّة بالنف�س والعامل

مّنا التاأّمل، الأّن املطالعة معرفة وثقافة واّت�سال بالعامل.

وبعد العلم ياأتي م��س�ع العمل، واملراأة ال�رصيكة هنا هي – بح�سب 

راأي االإمام – طاقة كامنة للمجتمع، وهي خزانة اإلهّية ال يعقل التغا�سي 

.
(29(

عنها وتهمي�سها

فالعمل  وال�اجب.  احلّق  مفه�َمي:  بني  اخلامنئي  االإمام  ميّيز  وهنا 

. وينعطف االإمام للكالم 
(30(

للمراأة ولكّنه غري واجب عليها حّق ثابت 

منهما  واحد  كّل  ليتحّمل   ،
(31(

والرجل املراأة  بني  العمل«  »تق�سيم  يف 

امل�س�ؤولّية  يف  مت�ساويان  ال�ج�د  عن�رَصي  الأّن  االجتماعّية؛  م�س�ؤولّيته 

)26) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 13.

)27) امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 15 و32.

)28) قال االإمام اخلامنئي: »عليهم ]اأي الن�ساء[ اأن ي�سمح�ا لبناتهم بالدرا�سة واملطالعة وقراءة الكتب، 

واأن يّطلعن على املعارف الدينّية واالإن�سانّية، لتق�ى اأذهانهّن وعق�لهّن وتن�سط. اإّنه اأمر �رصوري 

ا«؛ انظر، امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 14.  جدًّ

الت�ّجه نح� اكت�ساب   اأنف�سهّن ل�رصورة  الن�ساء  اأن تك�ن هناك قناعة واإدراك بني  بّد          وقال: »ال 

املعرفة والعلم واملطالعة وال�عي واملعل�مات واملعارف، واأن ي�لني ذلك االأهّمّية«؛ انظر، امل�سدر  

نف�سه، ال�سفحة 11.  

)29) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 11.

مكانة  يراجع،  للمراأة«؛ كما  االأن�سب  العمل  ه�  »ما   ،37 اإىل   35 ال�سفحات  نف�سه،  )30) امل�سدر 

املراأة ودورها، م�سدر �سابق، ال�سفحة 23 وما بعدها، »درا�سة حق�ق املراأة على قاعدة التنا�سب 

ال الت�ساوي«.

)31) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 27.
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لي�سبح   
ّ
العائلي املجال  مردوده  يف  يتجاوز  فالعمل   ،

(32(
االجتماعّية

مردوًدا وطنيًّا.

الندوة  هذه  املراأة يف  تتحّدث عن حق�ق  التي  االأوراق  اأّن  واأرّجح 

وامل�ج�دة  ال�طن  بناء  يف  ال�رصيكة  املراأة  هذه  على  مدارها  �سيك�ن 

واملجال�س  واملدنّية  احلك�مّية  وامل�ؤ�ّس�سات  وامل�ست�سفيات  املدار�س  يف 

القياديّة، وباخت�سار، امل�ج�دة والتي تعمل – ب�سمت اأو بغري �سمت – 

يف كّل زوايا احلياة واأركانها.

4. املراأة الفاعلة يف التاريخ

من بني هذه املاليني من الن�ساء ال�رصيكات يف املجتمع واحلياة، تربز اأ�سماء 

ن�ذًجا  ي�سّكلن  �سة،  متخ�سّ �سياقات  – يف  ال�سّيدات  من  – لقّلة  المعة 

ن�س�يًّا حيًّا الإمكانّية ت�ّلد املعا�رصة من االأ�سالة.

امل�رصوع  الت�ق  الن�س�يّة تكمن يف داللتها على  النماذج  وقيمة هذه 

التفّرد،  م�اقع  ولتبّ�اأ  العاّمة،  جم�ع  ملفارقة   – زمان  كّل  يف   – للمراأة 

على الت�ق الأن ت�سبح ذاًتا اإن�سانّيًة، تعل� على الذك�رة واالأن�ثة. وي�سري 

املعا�رص  التاريخ  يف  الفاعالت  الن�س�ة  ه�ؤالء  وج�د  اإىل  اخلامنئي  االإمام 

لل�سع�ب، ويذكر اثنتني منهّن، هما:

)32) امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 42 و43.
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، يق�ل يف االأوىل:
(34(

، وبان� اأ�سفهاين
(33(

 بنت الهدى

ففي ع�رصنا هذا كان لدينا امراأة �ساّبة �سجاعة عاملة مفّكرة فّنانة ا�سمها بنت الهدى، 

اأخت ال�سهيد ال�سدر، وقد ا�ستطاعت اأن ت�ؤّثر يف التاريخ. فعظمة امراأة مثل بنت 

الهدى ال تقّل عن عظمة اأّي من الرجال ال�سجعان والعظماء. لقد كانت حركتها 

حركًة ن�س�ّيًة، وكانت حركة اأخيها حركًة رج�لّيًة، لكّن حركتيهما �سّكلتا حركًة 

.
(35(

تكاملّيًة تكي عظمة ال�سخ�سّية، ويتالأالأ اجل�هر والذات لذينك االإن�سانني

تقّدم  التي  والذات  االإن�سان  هي  الهدى  بنت  ال�سّيدة  اأّن  ووا�سح 

احلركة  فاإّن  اآخر،  وبكالم  الرج�لّية.  للحركة  املكّملة  الن�س�ّية  احلركة 

الرج�لّية – ومهما تعاظم فعلها – تظّل ناق�سًة من دون احلركة الن�س�ّية.

ويق�ل االإمام اخلامنئي يف الثانية:

)33) بنت الهدى: اآمنة حيدر ال�سدر. ولدت يف مدينة بغداد، يف عام 1357 هـ )1937م(، يف عائلة 

علمّية متديّنة، والدها اأحد كبار علماء االإ�سالم يف العراق الفقيه املحّقق اآية اهلل ال�سّيد حيدر ال�سدر 

ت�يّف عنها وعمرها �سنتان، ووالدتها هي االأخرى من عائلة علمّية بارزة، فهي كرمية العاّلمة الكبري 

ال�سيخ عبد احل�سني اآل يا�سني، وهي اأخت املرجع الديني املحّقق ال�سيخ حمّمد ر�سا اآل ي�س، والتزم 

اأخ�ا ال�سهيدة بنت الهدى اإ�سماعيل وحمّمد باقر برتبيتها ورعايتها، حيث تلّقت من العل�م الدينّية 

العراق. وهي،   يف 
ّ
العمل االإ�سالمي وال�س�ؤون االجتماعّية والثقافّية حّتى غدت فيما بعد رائدة 

تنت�رس،  الف�سيلة  اأعمالها: كلمة ودعوة،  من   .
ّ
الق�س�سي الفّن  رائدت  تعترب من  اإىل ذلك،  باالإ�سافة 

ح�سني يف  �سّدام  احلقيقة. اأعدمها  عن  احلياة، الباحثة  واقع  من  �رساع  ورجل،  اإمراأتان  النبي،   مع  املراأة 

عام 1980. حمّرر الكتاب.

مف�رّصة  عارفة،  حكيمة،  جمتهدة،  فقيهة،  حمّدثة،  فا�سلة،  عاملة،  1308هـ(:   ( االأ�سفهاين  بان�   (34(

ع�رصها. اال�سم  يف  العلماء  وكبار  الدين،  مراجع  وعلمها  بف�سلها  �سهد  م�ؤلّفة.  الكرمي،  للقراآن 

ال�سحيح لهذه العل�يّة ه� »ُن�رصت«، كما �سّماها بذلك والدها، اإاّل اأّنها مل ُتعرف بهذا اال�سم، بل 

ُعرفت باأ�سماء واألقاب وُكنى متعّددة، اأ�سهرها »اأمينة«، »بان� ايراين« – اأي �سّيدة اإيرانّية –، »اأّم 

اأو »اأم الف�سائل«. بداأت وهي يف الع�رصين من عمرها بقراءة املقّدمات االأدبّية وجانًبا  الف�سل« 

من اأوائل  الفقه واالأ�س�ل واأّولّيات العل�م العقلّية  وحينما بلغت االأربعني من عمرها، كانت قد 

ا�ستكملت درا�ستها االإ�سالمّية، وو�سلت اإىل  مرحلة عالية ت�ؤّهلها ال�ستنباط االأحكام ال�رصعّية، لها 

ا الت�ا�سع الكبري ونكران  عدد من امل�ؤلفات: الأربعني الها�سميّة و  النفحات الرحمانيّة. من �سفاتها اأي�سً

.http://www2.irib.ir   ،الذات. انظر

)35) املراأة علم وعمل وجهاد، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 41 و42. 
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فاإن كانت يف ي�م ما امراأة عظيمة ال�ساأن جمتهدة عارفة فقيهة يف اأ�سفهان ا�سمها 

بان� اأ�سفهاين، فالي�م ي�جد الكثري من الفتيات الل�اتي �سيبلغن يف امل�ستقبل القريب 

.
(36(

املدارج العلمّية والفقهّية والفل�سفّية العليا، وهذا معنى تقّدم املراأة

اإًذا، ه�ؤالء الن�س�ة البارزات هّن رائدات يفتحن الدرب اأمام جماهري 

ا�سم  زيًفا  الغرب  عليه  يطلق  ما  ال  للمراأة،   
ّ
احلقيقي التقّدم  نح�  الن�ساء 

التقّدم.

الق�سم الثاين: مقّومات الهويّة الإن�سانيّة للمراأة

مقّ�مات  ا�ستنكاه  بق�سد  عر�سناها،  التي  االأربعة  املراأة  جتّليات  نتاأّمل 

اأربعة  عن  الك�سف  اإىل  ل  نت��سّ التدقيق  وبعد  للمراأة.  االإن�سانّية  اله�ّية 

مقّ�مات لهذه اله�ّية.

اله�يّة  مقّ�مات  نف�سها  هي  االأربعة  املقّ�مات  هذه  اأّن  وال�اقع 

، الأّنه على �سعيد اله�ّية االإن�سانّية، نحن 
ّ
االإن�سانّية للرجل. وهذا طبيعي

وجهني  اأمام  نحن  امل�رصوب:  املثل  بلغة  اأو  واحد،  لن�ع  جن�سني  اأمام 

لقطعة نقدّية واحدة.

املقّومة الأوىل: املراأة كائن كرمي

)36)  االإمام اخلامنئي، كلمة يف ح�س�د من االأخ�ات امل�ؤمنات يف ذكرى والدة زينب الكربى عليها 

ال�سالم، طهران يف 5 جمادى االأوىل 1415 هـ.
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اإىل  ينقل خطاب االإمام اخلامنئي احل�ار ح�ل املراأة من ميدان احلّرّيات 

 
ّ
ا باملفه�م الغربي ميدان الكرامة االإن�سانّية. فاملراأة عنده لي�ست كائًنا حرًّ

العائلة واخللق  قيد  قيد حّتى  كّل  التحّرر من  مبعنى  اأي  للحّرّية،  املعا�رص 

 
ّ
الغربي ا باملفه�م  ا لي�س حرًّ اأي�سً والعرف. وكما املراأة كذا الرجل، فه� 

للحّرّية.

ويف مقابل حّريّة الغرب، ي�سع االإمام م�ساألة تكرمي االإ�سالم للمراأة، 

على  ن�ّس  فاالإ�سالم  االإن�سانّية.  لله�ّية  ج�هريًّا  مقّ�ًما  الكرامة  وك�ن 

متتلك  فهي  ا�سمها،  ويف  مالها  يف   – اإن�سايّن  ككائن   – املراأة  ا�ستقالل 

اختيار  حّرّية  ولها   ،
(37(

الزواج عند  ا�سمها  عن  تتخّلى  وال  كالرجل 

الزوج، وال ُتزّوج ال�سغرية اإاّل بر�ساها.

ولن ندخل هنا يف جدال ح�ل الكرامة واحلّرّية، واإىل اأّي مًدى يك�ن 

ا، واأيّة حّريّة نريد.  الكائن كرميًا اإن مل يكن حرًّ

اإىل  املراأة  كرامة  على  االإمام  كالم  تّ�ل  لقد  بالق�ل:  نكتفي  ولكن 

 ،
(38(

واحلجاب العّفة  يف  خمزونة  فالكرامة   .
ّ
حق�قي ال   

ّ
اأخالقي خطاب 

.
ّ
واالختالط احلكيم ال�رصعي

. ولذا، حّبذا ل� ذهب مع  مفه�م 
ّ
اأمر جّيد ولكّنه جزئي وهذا كّله 

يق�م يف ج�هره  االإ�سالم  اأّن  للعامل  ليربهن  املنطقّية،  نهاياته  اإىل  الكرامة 

على الر�سا ال على القهر، على ر�سا املراأة ور�سا الرجل يف كّل �سيء. 

للكرامة  احلار�س  وه�  الغربّية  للحّرّية   
ّ
احلقيقي املقابل  ه�  الر�سا  وهذا 

االإن�سانّية.

 ،)2003 والرتجمة،  للتاأليف  ن�ن  مركز  )بريوت:   1 الطبعة  وحجاب،  وحّريّة  حقوق  )37) املراأة 

ال�سفحة 22.

)38)  انظر، امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 56 و57.
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وهنا، نحتاج اإىل ال�سجاعة واإىل التدّبر لنجعل ما ه� فري�سًة اإن�سانّيًة 

واجتماعّيًة – اأو ما نرى اأّنه كذلك – مقب�اًل من املراأة، ومتار�سه بر�ساها. 

املراأة  ر�سا  على  تدّلل  اخلامئني  لالإمام  ا  ن�س��سً وجدُت  لقد  طبًعا، 

وقب�لها   ،
(39(

عليها تفر�س  مل  العباءة  واأّن  للعباءة  واختيارها  للحجاب، 

على  ا  ن�س��سً اأجد  مل  ولكّنني   ،
(40(

االختالط يف  واحلدود  بال�س�ابط 

باخت�سار،  مثاًل.  الزوجات  كتعّدد  الطرح  قيد  تزال  ال  مب�سائل  قب�لها 

من  متفّلت  ولي�س يف تّرر  واختياره،  قب�له ور�ساه  االإن�سان يف  كرامة 

�س�ابط الدين واخللق.

املقّومة الثانية: املراأة كائن له خ�سو�سيّة

تظهر التجّليات االأربعة للمراأة، كما تظهر ن�س��س االإمام اخلامنئي، اأّن 

واأّنها ذات خ�س��سّية. والكالم عن خ�س��سّية  ة  لها طبيعة خا�سّ املراأة 

خ�س��سّية  عن  الكالم  يجري  املقابل  يف  الأّنه  قدرها؛  يجرح  ال  املراأة 

منهما  ولكّل  االإن�سايّن،  ال�ج�د  عن�رصا  هما  والرجل  فاملراأة  الرجل. 

خ�س��سّياته التي تّدد اأعماله يف احلياة ومهامه.

يرى االإمام اخلامنئي اأّن املراأة وردة، زهرة، م�ج�د ذو لطافة روحّية 

، واأّن االإ�سالم حافظ على املمّيزات الن�س�ّية للمراأة، وحفظ 
(41(

وج�سديّة

، فلم يطالبها باأن تفّكر كالرجل، اأو اأن تعمل 
(42(

لها خ�س��سّيتها االأنث�ّية

)39) امل�سدر نف�سه.

م،  ل�سال ا عليه  ة  هر لطا ا يقة  ل�سد ا ة  د ل و ى  كر ذ  / مل�سلمة  ا ة  اأ ملر ا يّة  هو اخلامنئي،  م  ما الإ )40) ا

.http://www.alwelayah.net            
)41) االإمام اخلامنئي، كلمة يف ح�س�د من االأخ�ات امل�ؤمنات يف ذكرى والدة زينب الكربى عليها 

ال�سالم، طهران يف 5 جمادى االأوىل 1415 هـ.

م،  ل�سال ا عليه  ة  هر لطا ا يقة  ل�سد ا ة  د ل و ى  كر ذ  / مل�سلمة  ا ة  اأ ملر ا يّة  هو اخلامنئي،  م  ما الإ )42) ا

.http://www.alwelayah.net            
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كالرجل.

يق�ل االإمام:

اإّن اله�يّة االإ�سالمّية هي اأن تافظ املراأة على ه�يّتها وخ�س��سّيتها الن�سائّية، والتي 

اأّن  تعّد اأمًرا طبيعيًّا وفطريًّا، وحيث اإّن خ�س��سّيات كّل جن�س متّثل قيمًة له، اأي 

وحمّبتها،  وعطفها،  امللتهبة،  وع�اطفها  الرقيقة،  م�ساعرها  على  تافظ  اأن  عليها 

ورّقتها، و�سفائها، وتاألّقها االأنث�ّي. ويف نف�س ال�قت، فاإّن عليها اأن تتقّدم وّثابًة 

اأّن  العرفان. كما  وال�سل�ك يف وديان  والعبادة  كالعلم  املعن�يّة،  القيم  يف جماالت 

عليها اأن ترقى يف املجاالت االجتماعّية وال�سيا�سّية وامل�ساركة ال�سيا�سّية واالإرادة 

واالأهداف  الكربى  ال�طنّية  االأهداف  وا�ست�رصاف  م�ستقبلها  ومعرفة  ال�سيا�سّية، 

االإ�سالمّية التي ت�سب� اإليها البلدان وال�سع�ب االإ�سالمية، ومعرفة العدّو وم�ؤامراته 

.
(43(

ا على نطاق تقيق العدل واالإن�ساف واأ�ساليبه. ويجدر بها التقّدم اأي�سً

جمال  لها  فتحت  واإن  اجل�سدّية،  وتركيبتها  املراأة  خ�س��سّية  اإّن  اإًذا، 

، اإاّل اأّنها ال تنتق�س من ه�يّتها االإن�سانّية �سيًئا. الأّنها 
(44(

اأعمال دون اأعمال

تظّل ذلك الكائن امل�سارك يف احلياة العاّمة على مدارج �سّلم ال�ج�د كّله.

املقّومة الثالثة: املراأة كائن منتج

للمراأة.  االإن�سانّية  اله�ّية   يف 
ّ
االإنتاجي البعد  اخلامنئي على  االإمام  ي�سّدد 

فاملراأة لي�ست كائًنا ا�ستهالكيًّا بل من واجبها اأن ت�سهم يف �سناعة املجتمع 

العمل  بال�رصورة  يعني  ال  واالإنتاج  منتًجا.  كائًنا  تك�ن  باأن  وتقّدمه، 

)43) امل�سدر نف�سه.

)44) املراأة حقوق وحّريّة وحجاب، م�سدر �سابق، ال�سفحة 51. كما يراجع، مكانة املراأة ودورها، م�سدر 

�سابق، ال�سفحة 25.
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كائن  نف�سه  ال�قت  يف  وهي  منزل  رّبة  املراأة  تك�ن  فقد  البيت،  خارج 

واإلهام  ال�لد  وتربية  العائلة  بناء  �سعيد  على  وذلك   .
ّ
ا�ستهالكي ال  منتج 

الزوج، وغري ذلك مّما تقّدم الكالم عنه يف املراأة العظيمة واملراأة ال�رصيكة.

جمال  يف  هاّمتني  م�ساألتني  اإىل  العامالت  الن�ساء  القائد  االإمام  ويلفت 

االإنتاج:

. يق�ل: »فعندما تقّللن من 
ّ
 ال الكّمي

ّ
االأوىل، م�ساألة ال�قت الن�عي  .1

�ساعات احل�س�ر اإىل البيت، عليكّن اأن ترفعن كيفّية ح�س�ركّن، 

.
(45(

ف�سيك�ن حل�س�ركّن املمّيز هذا معًنى اآخر«

والثانية، هي م�ساألة عالقة احلّق بالعمل. فمن يعمل اأكرث له حّق   .2

اأكرث  اأّن حّق املراأة يف االأ�رصة  اأكرث. يق�ل االإمام يف معر�س بيان 

ا  من حّق الرجل: »اإّن للمراأة – يف معيار االأ�رصة وبني االأبناء – حقًّ

اأعظم من الرجل... الأّن الن�ساء يتحملّن العناء وامل�ساّق اأكرث من 

، فكّلما كان العناء وامل�سّقة اأكرث 
ّ
الرجال، فهذا ه� العدل االإلهي

.
(46(

كان احلّق اأعظم«

املقّومة الرابعة: املراأة كائن ملتزم

تقّدمها  كما  االإن�سانّية  لله�ّية  االأ�سا�سّية  املقّ�مات  من  واحد  االلتزام  اإّن 

لنا ن�س��س االإمام اخلامنئي. وهذا ينطبق على الن�ساء والرجال. ويتجّلى 

التزام املراأة يف ميدانني هما: االلتزام تبّدى لنا جليًّا يف التجّليات االأربعة 

)45) دور املراأة يف الأ�رسة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 14.

)46) االإمام اخلامنئي، كلمة يف ح�س�د من االأخ�ات امل�ؤمنات يف ذكرى والدة زينب الكربى عليها 

ال�سالم، طهران يف 5 جمادى االأوىل 1415 هـ.
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للمراأة، بل كان االلتزام من اأهّم مقّ�مات �سخ�سّيتها االإن�سانّية.

�خلامتة 

ل�سياغة  مدعّ�ان  مًعا  والرجل  املراأة  اإّن  لنق�ل:  كالمنا،  ختام  اإىل  ن�سل 

تك�ين اإن�سايّن يق�م على الكرامة واخل�س��سّية واالإنتاجّية وااللتزام. واأّي 

فاإّنه  املقّ�مات؛  هذه  من  واحدة  عن  تخّلى   – امراأة  اأو  رجل   – اإن�سان 

يخ�رص من ه�ّيته االإ�سالمّية، يف روؤية االإمام اخلامنئي للدين واملجتمع.

واأختم، باأّن احلّل ه� يف جتديد اأفكارنا ح�ل االإ�سالم، ه� يف احلفاظ 

على الث�ابت واإزاحة غري ال�سالح للزمان من املتغرّيات، ه� بعدم الرج�ع 

اإىل املا�سي بل با�ستقدام املا�سي اإىل احلا�رص، الإنتاج االأ�سالة يف املعا�رصة. 

ي�ؤ�ّس�س  حي�يًّا  ا  حرًّ جمااًل  تبدع  ثقافة  اإنتاج  ه�  كّله،  ذلك  من  واالأهّم 

لل�حدة ال للتفرقة، والكت�ساف امل�سرتك االإن�سايّن الذي ي�سّمنا جميًعا، 

ويجلي ه�ّيتنا االإن�سانّية االأ�سيلة يف م�اجهة التغريب وتّديات التنمية.
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 املراأة يف فكر الإمام اخلامنئي

 اأ. اأمرية برغل

 

املقّدمة

النقا�سات احلاّدة ح�ل م�ا�سيع   جتتاح جمتمعاتنا االإ�سالمّية م�جات من 

عّدة كانت، اإىل عهد قريب، معتربة من امل�سلمات. 

دورها،  م�قعها،  باملراأة:  املتعّلقة  تلك  امل�ا�سيع  هذه  راأ�س   وعلى 

حق�قها، حدود حجابها، ج�از اختالطها بالرجال، عملها يف املنزل، 

عملها خارج املنزل.

القناعات  من  ثابت  بّر  على  الر�سّ�  دون  من  دائًرا  النقا�س  زال   وما 

ال�ا�سحة، فال الع�دة اإىل ما كان م�سّلًما به من قبل )املك�ث يف املنزل، 

عدم امل�ساركة يف احلياة العاّمة، الطاعة املطلقة للزوج حّتى ول� مل يكن 

ا، اإلخ( اأ�سحى مقب�اًل، وال الت�افق على م�سّلمات جديدة ُمربئة للّذمة  حمقًّ

اأ�سحى وا�سح احلدود واملعامل لدى الن�ساء والرجال مًعا.

 وقد اأّدى ذلك، على اأر�س ال�اقع، وحّتى لدى االإ�سالمّيني، اإىل جملة 

ن�سب  وارتفاع  الزواج،  �سّن  كتاأّخر  ال�سلبّية؛  االجتماعّية  الظ�اهر  من 

الطالق، وان�رصاف الكثري من الن�ساء اإىل االأعمال االجتماعّية وال�ظيفّية 

الزوجّية  اخلالفات  وكرثة  واالأم�مة،  الزوجّية  دور  ح�ساب  على 

عالئقّية  اأزمة  وج�د  ب��س�ح  ي�ؤّكد  مّما  اإلخ؛  النف�سّية،  واال�سطرابات 

حاّدة تهّدد ا�ستقرار ودمي�مة نظام االأ�رصة الذي يعترب احلجر االأ�سا�س يف 

 يف االإ�سالم.
ّ
البناء االجتماعي
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بال�ساأن  املهتّمني  من  لالإ�سالمّيني  بّد  ال  كان  ال�اقع،  هذا   اأمام 

 والرتب�ّي من تكثيف العمل مع املرجعّيات الدينّية من اأجل 
ّ
االجتماعي

اإيجاد طروحات جديدة تنّظم العالقات بني املراأة والرجل، داخل االأ�رصة 

ومع  جهة،  من  ال�رصعّية  احلدود  مع  يت�افق  الذي  بال�سكل  وخارجها، 

التغرّيات التي طراأت على اأ�سكال العي�س ومتطّلباتها يف ظّل ع�رص ما بعد 

احلداثة من جهة اأخرى.

عقدت  املراأة،  ب�ساأن  املعنّيني  من  واحدًة  نف�سي  اأعترب  اأّنني   وحيث 

 ح�ل هذا 
ّ
العزم منذ فرتة على تفريغ ال�قت الكايف الإجراء بحث علمي

اأّنني، ول�س�ء احلّظ، كنت دائًما كّلما �سّمرت عن �ساعد  اإاّل  امل��س�ع، 

العمل  فيتاأّجل  ُملزمة،  عملّية  ن�ساطات  يف  تقحمني  ط�ارئ  تطراأ  اجلّد 

 من جديد.
ّ
البحثي

 اإىل اأن �سادف وطلب مّني �سماحة ال�سيخ �سفيق جرادي، الذي اأجّل 

واأحرتم، اأن اأكتب بحًثا ح�ل املراأة يف فكر ال�سّيد القائد حفظه اهلل، فلم 

ًة واأّن النظر يف فكر االإمام اخلامنئي  اإلزام نف�سي بذلك، خا�سّ اأترّدد يف 

ي�سّكل املدخل ال�سليم واملبا�رص لبحثي املرجّ�، ك�نه ال�يّل الفقيه العارف 

باأم�ر الدين واملّطلع على تفا�سيل ال�اقع يف اآن.

يدّي من خطب  ت�ّفر بني  ما  اعتمدت يف بحثي على جمم�ع   ولقد 

ومقاالت وتلخي�سات الأق�ال االإمام ح�ل م��س�ع املراأة، �سادرة عن 

الثقايّف واملكتب الدويل  معهد املعارف احلكمّية ومركز االإمام اخلميني 

 الأهل البيت.
ّ
للن�ساء ال�سائرات على خّط اأهل البيت التابع للمجمع العاملي

 ملجم�ع ما 
ّ
 تليلي

ّ
اأعتمده، فه� منهج نقلي  اأّما املنهج الذي �س�ف 

اأ�ستاأن�س يف  واالأق�ال. كما و�س�ف  �سماحته يف هذه اخلطب  ورد عن 

اأثناء  اعتمادها  على  االإمام  داأب  التي  الثالث  باملحاور  البحث  تق�سيم 
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خطبه وهي: »املراأة واملعن�ّيات«، »املراأة واملجتمع«، »املراأة واالأ�رصة«.

اأبنّي فيه  اأّول  املقّدمة على ف�سل  البحث بعد  ي�ستمل   وعليه، ف�س�ف 

اأنقل  الثاين �س�ف  منهج االإمام يف تناوله مل��س�ع املراأة، ثّم يف الف�سل 

وجهة نظر �سماحته ح�ل �سلة املراأة باملعن�يّات، ويف الف�سل الثالث راأيه 

ح�ل م�قع املراأة يف املجتمع، ويف الف�سل الرابع واالأخري راأيه ح�ل م�قع 

املراأة يف االأ�رصة، ثّم اأنهي البحث بخامتة اأ�سّمنها خال�سات واقرتاحات. 

اللثام  اإماطة  املت�ا�سع خط�ًة على طريق  ي�سّكل هذا املجه�د  اأن  راجيًة 

عن بع�س من اللب�س احلا�سل ح�ل م�قف االإ�سالم من املراأة يف ظّل هذا 

النظريّة  بني  االأكرب  التناق�س  وهذا  واالآراء  االأفكار  يف  الكبري  الت�سارب 

والتطبيق.

1.  منهج الإمام اخلامنئي يف مقاربة مو�سوع املراأة

مقّدمة

 اأن نتعّرف على منهج ال�سّيد القائد يف تناوله 
ّ
 يفر�س علينا البحث العلمي

مل��س�ع املراأة، قبل ا�ستعرا�س اآرائه دام ظّله ح�ل هذا امل��س�ع.

اأّن  وخطبه  االإمام  كلمات  من  طالعته  ما  خالل  من  حظت  ال   وقد 

املنهج الذي يعتمده يرتكز على اأ�س�س اأربعة ميكننا التعبري عنها مبا يلي:

االنطالق يف معاجلة م��س�ع املراأة من نظرة �ساملة تلحظ حقائق   . 1

ال�ج�د وخ�ا�ّس امل�ج�دات.

وال�سرية  القراآيّن  الن�ّس  على  املراأة  م��س�ع  تناول  يف  االرتكاز   . 2

النب�ّية، ق�اًل وتقريًرا.
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احرتام االأحكام ال�رصعّية والتقّيد باالأ�س�ل الفقهّية لالجتهاد.  . 3

الربط بني املنظ�مة الفقهّية واملنظ�مة االأخالقّية.  . 4

 و�س�ف نتطّرق يف هذا الف�سل اإىل هذه االأ�س�س بالرتتيب.

 

: النظرة ال�ساملة حلقائق الوجود وخوا�ّس املوجودات اأّولاً

 يرى االإمام اخلامنئي اأّن ا�ستقرار املجتمع ومتا�سكه و�سالحه ه� االأ�سل 

يف االإ�سالم ومن اخلطاإ درا�سة اأّي مكّ�ن من مكّ�نات املجتمع على نح� 

اال�ستقالل.

 فاملجتمع لي�س املراأة وحدها وال الرجل وحده وال حّتى كالهما، بل 

ه� الرجل واملراأة باالإ�سافة اإىل ن�عّية العالقات بينهما وما يفرزه �سكل 

اآثار ونتائج. يق�ل: »اإّن علينا اأن ننظر نظرًة �سم�لّيًة  هذه العالقات من 

.
(1(

جامعًة لق�سّية املراأة، وهذه النظرة جندها يف االإ�سالم«

 وعليه، فاإّن التطّرق مل��س�ع املراأة ال يجب اأن َيلحظ فقط مكا�سب 

مالحظة  يجب  بل  ما،  قان�ن  اأو  ت�رصيع  من  كفرد،  خ�سائرها  اأو  املراأة 

مكا�سب املجتمع كّله اأو خ�سائره من هذا الت�رصيع اأو القان�ن.

 يق�ل ال�سّيد القائد:

 اإّن العامل الذي ينتزع املراأة من و�سط االأ�رصة ويخرجها من خالل ال�ع�د الزائفة، 

ويجّردها من اأدوات دفاعها جتاه نظرات املجتمع وحركاته املتهّتكة، ويفتح املجال 

العلمّية واالجتماعّية يف  النا�سطات يف املجاالت  )1) االإمام اخلامنئي، من خطبة يف ح�سد غفري من 

ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف 1428هـ.
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وتعري�س  االأ�رصة،  وتق�ي�س  املراأة،  اإ�سعاف  على  يعمل  اإّنا  حق�قها،  من  للنيل 

اإّنا تعمل على  اإّن كّل ح�سارة وثقافة تمل هذا املنطق  االأجيال القادمة للخطر. 

واالزدياد  االّت�ساع  اإىل  طريقه  يف  وه�  حاليًّا،  العامل  عليه  ما  وهذا  كارثة،  خلق 

الهّدامة  اجلارفة  ال�سي�ل  من  تعّد  الكارثة  اأّن هذه  اإىل  انتباهكم  واألفت  تدريجيًّا، 

على املدى البعيد، واأّنها �ستع�سف باأ�س�س احل�سارة الغربّية وتقّ��س دعائمها، فال 

يبدو �سيء يف املدى الق�سري، فاإّن اآثار ذلك تظهر على مدى مئة �سنة ومئتي �سنة، 

.
(2(

ّ
وها هي ب�ادر هذه االأزمة االأخالقّية تطف� على �سطح العامل الغربي

تك�ن  اأن  اإىل  املراأة،  م��س�ع  معاجلة  عند  �سماحته،  يدع�   كذلك، 

نظرتنا لالأم�ر حكيمًة وعادلًة غري منطلقة من االنفعال اأو التقليد، واأن 

والرجل  املراأة  من  لكّل  ال�ج�ديّة  احلقائق  طبيعة  االعتبار  بعني  ناأخذ 

وحاجاتهما، على حّد �س�اء.

 يق�ل ال�سّيد القائد: 

 اإّن اأّي حركة اجتماعّية �ستك�ن حركًة �سحيحًة وتك�ن نتائجها �سحيحًة عندما 

ق�اعد  على  وقائمًة  وامل�سلحة  والت�سخي�س  والتاأّمل  احلكمة  على  مبنّيًة  تك�ن 

�سحيحة وعقالنّية؛ اأي على معرفة بطبيعة املراأة وفطرتها وطبيعة الرجل وفطرته، 

ة بالرجل، وما ميكن اأن يك�ن م�سرتًكا بينهما، واأن  وامل�س�ؤولّيات وامل�ساغل اخلا�سّ

.
(3(

ال تك�ن احلركة منطلقًة من االنفعال والتقليد

 ويعترب �سماحته: »اأّن م�ساألة اإعطاء قيمة الأ�سالة املراأة واأنث�يّتها، ميّثل 

.
(4(

قيمًة عليا بالن�سبة لها بل يعّد اأ�ساًل«

)2) االإمام اخلامنئي، من خطبة يف ح�سد من �سعراء ومّداحي اأهل البيت عليهم ال�سالم يف ذكرى والدة 

الزهراء عليها ال�سالم، م�سهد املقّد�سة يف 1426هـ.

)3) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.

الن�ساء  من  ح�سد  اإىل  م�ّجهة  ال�سالم  عليها  الزهراء  والدة  ذكرى  يف  خطبة  اخلامنئي،  )4) االإمام 
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من  االإ�سالم،  اإاّل  ميتلكها  مل  النظرة  هذه  مثل  اأّن  القائد  ال�سّيد   ويرى 

حيث ك�نه ديًنا اإلهيًّا، فيق�ل:

اأبناء  التاّمة بني  العدالة  مبداإ  اأي رعاية  الت�ازن،  مبداإ  االإ�سالم على  اهتمام   ين�سّب 

ا على  اأي�سً اهتمامه  وين�سّب  واملراأة.  الرجل  بني  الت�ازن  الب�رص، ومن جملة ذلك 

امل�ساواة يف احلق�ق بيد اأّن االأحكام قد تتفاوت اأحياًنا بينهما ح�سب ما تقت�سيه 

اخل�سائ�س املتفاوته يف طبيعتها. ووفًقا ملا �سلف ذكره، يتبنّي اأّن اأكرث احلقائق عن 

.
(5(

الفطرة والطينة الب�رصيّة لكّل من الرجل واملراأة ملح�ظة يف ال�رصيعة االإ�سالمّية

ثانياًا: الرتكاز يف مو�سوع املراأة على الن�ّس القراآيّن وال�سرية النبويّة

اإىل  نظرته  ارتكازه، يف  القائد  ال�سّيد  لكلمات  املطالع  ب��س�ح   يتلّم�س 

و�سرية  القراآيّن  الن�ّس  على  وقدراتها،  مكانتها  على  وا�ستدالالته  املراأة 

ن�ساء النبّ�ة، بخالف ما اعتاد عليه بع�س الكّتاب يف حكمهم على املراأة 

الن�ساء على مّر   املتخّلف الذي عا�ست فيه 
ّ
ال�اقع االجتماعي من خالل 

الع�س�ر.

 يق�ل �سماحته:

 اإّن املراجع لالأ�س�ل االإ�سالمّية ال�رصعّية )القراآن الكرمي(، يرى بكّل تاأكيد املنطلقات 

القليلة  التخ�سي�س  الرجل واملراأة، عدا �س�ر  التفريق بني  للن�ساء وعدم  التحريرّية 

اخلطاب  ت�حيد  يف  القراآيّن  االأ�سل�ب  من  ذلك  على  اأدّل  ولي�س  معنّي.  لغر�س 

فروع  بجميع  املتعّلقة  والتبعات  باحلق�ق  يتعّلق  فيما  والتذكري  التاأنيث  ب�سيغة 

النا�سطات، يف 2007/7/4.

)5) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.
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ة والعاّمة، فاإّن اخلطاب م�ّجه فيها دائًما  الن�ساط الب�رصّي يف حق�ل احلياة اخلا�سّ

اإىل املراأة واإىل الرجل يف �سعيد واحد ودونا تف�سيل مثل ق�له تعاىل: {يَا َأيُهَا الّناُس  

َعلِيٌم  اللَّه  إِّن  َأتَْقاُكْم  اللِّه  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  إِّن  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ّمن  َخَلْقَناُكم  إِنّا 

َخِبيٌر}))) ))).

مّما  ال�رصيفة  النب�ّية  االأحاديث  اأّن هناك من  �سماحته: »كما   وي�سيف 

.
(8(

يدعم ذلك«

التاريخّية  املق�الت  بني  يخلط�ن  الذين  من  تاأ�ّسفه  �سماحته   ويبدي 

امل�روثة والدين فيق�ل: »وامل�ؤ�سف اأّن هناك مق�الت تنطلق يف املجتمع 

العق�ل،  ن�اق�س  الن�ساء  اإّن  تق�ل  التي  كاملق�لة  درا�سة  دون   
ّ
االإ�سالمي

.
(9(

فياأخذها النا�س ويبن�ن عليها ويتناقل�نها وكاأّنها م�سّلمة دينّية«

  لذا، ال يتحّفظ �سماحته عن الت�رصيح باأّن هناك ظلم كبري حلّق باملراأة 

على مّر التاريخ، حرمها وحرم املجتمع باأكمله من اال�ستفادة من الطاقات 

التي اأودعها اهلل فيها، حيث يق�ل:

 اإيّن اأعتقد اأّن الظلم قد حلق باملراأة ط�ال التاريخ، ويف املجتمعات املختلفة. وقد 

اإّنه ب�سبب جهل الب�رص، فطبيعة  اإىل ذلك، وتّدثت عن من�ساأ ذلك الظلم،  اأ�رصت 

.
(10(

الب�رص اجلهل، حيث الق�ّي يظلم ال�سعيف

 وانطالًقا من هذه القناعة الرا�سخة ي�ؤّكد دام ظّله على وج�ب تغيري 

اجلّ� الثقايّف الذي ولّد مثل هذه الروؤية الظاملة للمراأة، فيق�ل:

)6) �س�رة احلجرات، االآية 13.

)7) املراأة: حقوق، وحّريّة وحجاب، )بريوت: مركز ن�ن للتاأليف والرتجمة، 2003(، ال�سفحة 51.

)8) �مل�سدر نف�سه، ال�سفحة 51.

)9) امل�سدر نف�سه.

)10) امل�سدر نف�سه.
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 اإّنني الي�م اأطرح بحثي هذا بهذه النّية وهي امل�ساعدة على اإيجاد هذا اجلّ� الثقايّف، 

فاإذا اأ�سبح اجلّ� الثقايّف ملجتمعنا �سّفاًفا يف جمال م�سائل املراأة، واّت�سحت االأحكام 

االإ�سالمّية واالآراء القراآنّية يف هذا املجال، ف�سيتعّبد الطريق اأمام ن�ساء بلدنا ليتمّكّن 

.
(11(

من ال��س�ل اإىل النقطة التي تعترب هدًفا وغايًة مطل�بًة

بقدراتهّن  يثقن  اأن  اإىل  اإيّاهّن  داعًيا  الن�ساء  اإىل  �سماحته  يت�ّجه   لذا، 

ويبذلن جه�ًدا اإ�سافّيًة يف جمايَل العلم والتعّلم فيق�ل:

 اإّننا نعتقد اأّن الن�ساء يف كّل جمتمع ب�رصّي �سامل قادرات وعليهّن اأن يجدن الفر�سة 

، وهذا ما يجب اأن يقتنع به الن�ساء قبل 
ّ
لبذل اجلهد والت�سابق يف جمال التقّدم العلمي

.
(12(

اأّي �سخ�س يف املجتمع ليبادرن اإىل العلم والتعّلم

ثالثاًا: احرتام الأحكام ال�رسعيّة والتقيّد بالأ�سول الفقهيّة لالجتهاد 

 ي�ؤّكد ال�سّيد القائد على �رصورة مراعاة االأحكام ال�رصعّية الثابتة املتعّلقة 

باملراأة من قبل مراجعنا العظام. ويحّذر من االجنرار وراء املكائد الغربّية 

التي ت�سّكك بالعدالة االإلهّية يف بع�س االأحكام وت�ستغّل ذوي االّطالع 

 والنظرة التجزيئّية من اأجل اإيهام امل�سلمني باأّن االأحكام ال�رصعّية 
ّ
ال�سطحي

ال ت�سلح كمرجعّية يف كّل الع�س�ر. فيق�ل:

 اأيّتها االأخ�ات العزيزات، اإّنه ال ينبغي على النا�سطني يف ق�سايا املراأة مّمن يعرف�ن 

م�ارد اخللل اأن يفّكروا باأّن �سبيل التغّلب على هذه امل�ارد ه� الت�رّصف يف اأحكام 

البحث  بعد  ا�ستنباطها  مّت  التي   
ّ
االإ�سالمي الفقه  فاأحكام  كاّل،   ،

ّ
االإ�سالمي الفقه 

)11) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.

)12) املراأة علم وعمل وجهاد، م�سدر �سابق، ال�سفحة 10.
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ومطابقًة  �سحيحًة  كّلها  تعترب  االإ�سالمّية  املبادئ  مع  تن�سجم  والتي  والتحقيق 

وخ�سية،  وخ�ف  ب�سطحّية  االأم�ر  نعالج  اأن  �سحيًحا  فلي�س  العاّمة.  للم�سلحة 

فنت�رّصف وُنغرّي يف فكرنا وفقهنا متا�سًيا مع ما ي�سدر من قرارات ومعاهدات يف 

.
(13(

بع�س املجامع واملحافل الدولّية، فهذا يجانب ال�س�اب يف تقديري

 ولكّنه، من جهة اأخرى، ال يعترب باأّن االأحكام الفقهّية امل�ستنبطة نهائّيًة 

اأو كافيًة بل قابلًة للزيادة والتعديل. يق�ل  �سماحته:

 اإّننا ال نّدعي اأّن فقهنا ي�ستمل على كاّفة ما يتعّلق باملراأة من اأحكام، واأّن هذا ه� 

االأحكام  اأحد  بتغيري  بارع ويحكم  فقيه  ياأتي  اأن  املمكن  فمن  كاّل،  الق�ل،  غاية 

باملراأة طبًقا ملا قام به من تقيق واجتهاد، وهذا ما ال غبار عليه،  املتعّلقة  الفقهّية 

.
(14(

وقد حدث بالفعل

فقيه  عن  �سادًرا  يك�ن  اأن  �رصط  وم�رصوع،  جائز  راأيه  يف   فالتعديل 

جمتهد، ولي�س ا�ستن�ساًبا وتاأّثًرا بثقافات اأخرى. يق�ل �سماحته:

 وعلى هذا فاإّن الفقه ال يخل� من مثل هذه امل�سائل التي نق�ل باأّنها تتغرّي، ولكن اأن 

يك�ن ذلك �سادًرا عن فقيه بارع ومتبّحر يف اأ�س�ل الفقه، ي�ّظف يف ا�ستنباطه 

التي  العاملّية  املحافل  اأحد  مع  انتظاًما  اأو  الدولّية  الفقاهة  واأ�ساليب  الفقه  اأدوات 

اأر�س  اآراء الذين يعي�س�ن على  الناحية الفكريّة مع  اآراوؤها واجّتاهاتها من  تتناق�س 

اإ�سالمّية ويعتقدون باالأ�س�ل والق�اعد االإ�سالمّية، ثّم ياأخذ من اأحكام االإ�سالم ما 

.
(15(

يريد ويرتك ما ال يريد بال تعّمق اأو رويّة، فهذا خطاأ فادح وال ميكن الدفاع عنه

 الأهل 
ّ
)13) االإمام اخلامنئي، »خطبة يف جمع غفري من ن�ساء خ�ز�ستان«، نور الولية )املجمع العاملي

البيت عليهم ال�سالم، املكتب الدويّل للن�ساء ال�سائرات على خّط اأهل البيت عليهم ال�سالم(.

العلمّية واالجتماعّية يف ذكرى  النا�سطات يف املجاالت  )14) االإمام اخلامنئي، خطبة يف ح�سد من 

والدة الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف 1428 هـ

)15) امل�سدر نف�سه.
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على   
ّ
بحثي تق�سري  بح�س�ل  يعرتف  �سماحته  فاإّن  ذلك،  من   واأكرث 

ا على فعالّيات ن�سائّية رفعت اإليه  �سعيد املراأة لدى االإ�سالمّيني، فيق�ل ردًّ

�سكاوى عن وج�د خلل يف االأحكام والق�انني املتعّلقة باملراأة:

اأحاديثهّن ح�ل احلق�ق والق�انني االإ�سالمّية  ل به بع�س ال�سّيدات يف   اإّن ما تف�سّ

مل  باأّننا  الراأي  اأوافقهّن  واإّنني  املجال،  هذا  يف  يط�ل  واحلديث  �سحيًحا،  كان 

 امل�ساد مبا فيه املتعّلق 
ّ
ا وكيًفا مل�اجهة االإعالم الدعائي نبذل ما يلزم من جه�د كمًّ

.
(16(

باملراأة

 وعليه، فاإّن �سماحة القائد يدع� املراكز احلديثة والفقهاء اإىل بذل مزيد 

من اجله�د من اأجل ا�ستنباط ما يلزم من االأحكام ال�رصعّية الكفيلة ببل�رة 

اأدع� مراكز  املراأة وحق�قها، يق�ل �سماحته: »واإّنني  االإ�سالم عن  روؤية 

البحث والتحقيقات، واجلامعات، واحل�زات العلمّية، واأ�سحاب الراأي 

 .
(17(

للمزيد من العمل واأطالبهم برتكيز ن�ساطاتهم على هذا امل��س�ع«

عن  االإ�سالم  بنظرة  ال�سامل  واالإملام  بال�عي  ًة  خا�سّ الن�ساء  ويدع�  كما 

يق�ل  املراأة.  بّ�ابة  من  لالإ�سالم  املهاجمني  فّخ  يف  يقع�ا  ال  حّتى  املراأة 

واالإملام  الكامل  بال�عي  بالدنا  يف  الن�ساء  تتمّتع  اأن  »يجب  �سماحته: 

ال�سامل مل�ساألة املراأة ونظرة االإ�سالم لها، لت�ستطيع اأن تدافع عن حق�قها 

.
(18(

باالّتكاء واالعتماد على هذه النظرة ال�سامية الرفعّية للمراأة«

العلمّية  املجاالت  يف  والنا�سطات  النخبة  الن�ساء  من  غفري  ح�سد  يف  خطبة  اخلامنئي،  )16) االإمام 

واالجتماعّية يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف 1386 هـ.

)17) امل�سدر نف�سه.

)18) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.
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رابعاًا: الربط بني املنظومة الفقهيّة واملنظومة الأخالقيّة

عدم  ه�  املراأة  مل��س�ع  تناوله  يف  اخلامنئي  االإمام  منهج  به  يتمّيز   مّما 

التفكيك بني االأحكام الفقهّية وجذورها االأخالقّية. وه� املنهج الكفيل 

بحّل الكثري من املع�سالت التي ال جتد لها حل�اًل يف ظّل النظرة التفكيكّية 

 على حدة، غري ناظرة اإىل عالقته ببقّية 
ّ
التي تتعاطى مع كّل حكم فقهي

االأحكام االأخرى، وال اإىل جذوره االأخالقّية التي من اأجلها ُبعث خامت 

الر�سل �سّلى اهلل عليه واآله كما ورد يف احلديث ال�رصيف: »اإّنا بعثت الأمتّم 

.
(19(

مكارم االأخالق«

 مثال على ذلك عندما يتحّدث �سماحته عن احلجاب ال يتحّدث عن 

 وه� العّفة، اإذ ما 
ّ
حدوده ال�سكلّية بقدر ما يتحّدث عن هدفه االأخالقي

قيمة احلجاب اإن مل يقرتن باحلياء والعّفة؟

 وعندما يتحّدث عن ج�از م�ساركة املراأة يف امل�س�ؤولّيات االجتماعّية 

املختلفة يذّكر ب�رصورة مراعاة حدود احلجاب واالختالط حّتى يحّقق 

حكم  مراعاة  ب�رصورة  وكذلك  واالإن�سايّن،   
ّ
القيمي هدفه  املراأة  خروج 

اأخذ اإذن الزوج حفاًظا على قيمة االأ�رصة.

 لالإمام اخلامنئي على م��س�ع 
ّ
 ومن ثمار تطبيق هذا االأ�سا�س املنهجي

من  تع�ّسفّية  بطريقة  الق�امة  حّق  االأزواج  بع�س  ممار�سة  ا�ستنكاره  املراأة 

املعا�رصة ووق�عهم   يف ح�سن 
ّ
االأخالقي الزوجة  اإىل حّق  االلتفات  دون 

بذلك يف الظلم املحّقق.  يق�ل االإمام:

 الطبيعة التي اأودعت يف الرجل واملراأة – يف ظّل اجلّ� االأُ�رصّي – ت�جب قيام عالقة 

)19) داود بن �سليمان الغازي، م�سند الر�سا عليه ال�سالم، تقيق حمّمد ج�اد احل�سيني اجلاليل، الطبعة 1 

، 1418 هـ(، ال�سفحة 38.
ّ
)طهران: مركز الن�رص التابع ملكتب االإعالم االإ�سالمي
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يت�رّصف  كاأن  التغيري،  طالها  ما  اإذا  العالقة  هذه  اأّن  بيد  بينهما.  فيما  وم�ّدة  حمّبة 

الرجل يف البيت وكاأّنه املالك. اأو اأن ينظر اإىل املراأة بعني اال�ستغالل واال�ستخدام 

.
(20(

فهذا ظلم

 .
(21(

 ثّم ي�سيف ُمعّقًبا: »ومّما ي�ؤ�سف اأّن الكثريين ميار�س�ن هذا الظلم«

ا ا�ستنكاره تغافل بع�س الرجال عن حّق املراأة كاإن�سانة يف  ومن ثماره اأي�سً

امل�ساركة بفعالّية يف ال�ساأن العاّم ويف تط�ير كفاءاتها. فيق�ل:

ا خارج اإطار االأ�رصة. فاإذا مل تت�ّفر للمراأة اأ�سباب االأمن للدرا�سة   وهكذا احلال اأي�سً

القان�ن  يت�سّدى  اأن  يجب  ظلم  فهذا  ولال�سرتاحة،  اأحياًنا،  وللك�سب  وللعمل 

 لكّل من يقرتفه. واإذا مل ُي�سمح للمراأة بالتعّلم واحل�س�ل على 
ّ
واملجتمع االإ�سالمي

ا ظلم. واإذا كانت الظروف ب�سكل ال يتيح لها، ب�سبب  الرتبية ال�سليمة، فهذا اأي�سً

.
(22(

كرثة االأعمال وامل�ساغل، االهتمام ب�س�ؤون دينها وتهذيب اأخالقها، فهذا ظلم

 وان�سجاًما مع ما يفر�سه واجب اإحقاق احلق�ق يق�ل �سماحته:

 ويف جمتمعنا الإحقاق حق�ق املراأة، 
ّ
 ال بّد من انبثاق حركة يف املجتمع االإ�سالمي

اأّن البع�س قد  اإ�سالمّية. بيد   والأهداف 
ّ
اإ�سالمي اأ�سا�س  ولكن ب�رصط اأن تق�م على 

املراأة يف جمتمعنا؟  تع�زه  الذي  ملثل هذه احلركة؟ وما  الداعي  للق�ل؛ وما  ينربي 

كّل  يف  فاملراأة  �سطحّية؛  نظرة  وهذه  النمط،  بهذا  يفّكر  البع�س  اأّن  امل�ؤ�سف  من 

تفر�س عليها. وال  ن�اق�س  الظلم ومن  – تعاين من  – ومنها جمتمعنا  املجتمعات 

قّلة ميادين  به  املق�س�د  بل  الغربّي�ن،  يعنيه  ما  نرف�سه، ه�  الذي  النق�س  نعني من 

وفر�س التعّلم واملعرفة، والرتبية واالأخالق، والتقّدم وتفّتح الطاقات. وهذا ه� ما 

)20) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.

)21) امل�سدر نف�سه.

)22) امل�سدر نف�سه.
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.
(23(

يجب التنقيب عنه و�سمانه. وهذا ما اأّكد عليه االإ�سالم

خامتة

 تبنّي لنا من خالل ما قّدمناه اأّن ال�سّيد القائد يعتمد، يف تناوله مل��س�ع 

املراأة، على منهجّية م��س�عّية واأ�سيلة تعتمد على نظرة كّلّية لل�ج�د، 

وتقارب م��س�ع املراأة من خالل حكاية اهلل عن النم�ذج الن�س�ّي، ومن 

 
ّ
خالل النماذج التي ترّبت على يد خامت االأنبياء، وترى يف الت�رصيع االإلهي

املالذ ال�حيد القادر على تنظيم اأم�ر املجتمع على اأ�سا�س من العدالة.

 ومن �ساأن هكذا منهجّية اأن ت�ّفر للباحث اأر�سّيًة علمّيًة حمايدًة متّكنه 

من امل�ساهمة احلقيقّية يف اإيجاد حل�ل من�سفة لالأزمة العالئقّية النا�سئة بني 

ين�سجم مع  الذي  التحّ�الت اجلديدة، وبال�سكل  الرجل واملراأة يف ظّل 

حاجات كلٍّ منهما وفق الفطرة التي فطرهما اهلل عليها.

 

2. املراأة واملعنويّات

 مقّدمة

 يعترب االإمام اخلامنئي دام ظّله اأّن القدرة على الرتّقي يف جمال املعن�يّات ه� 

 لالإن�سان وم�سمار تفا�سله على جميع املخل�قات. كما 
ّ
املالك االأ�سا�سي

يعترب اأّن اهلل تعاىل قد �ساوى بني الرجل واملراأة يف هذا امل�سمار بح�سب 

ما ورد من اأدلّة قاطعة يف كتاب اهلل عّز وجّل و�سرية نبّيه حمّمد واآل بيته 

اأن  عليهم ال�سالم. وعليه، فاإّن املراأة، من وجهة نظر �سماحته، ت�ستطيع 

)23) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.
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تتّل اأعلى مراتب ال�ج�د يف �سّلم االإن�سانّية، اإن هي اأرادت. ومن اأقبح 

باأكمله، حرمانها من فر�س  املراأة، بل بحّق املجتمع  الظلم بحّق  م�ارد 

الرتّقي يف هذا امل�سمار.

 والأهّمّية انعكا�س هذا اجلانب من �سخ�سّية املراأة على املجتمع باأكمله، 

داأب �سماحته، كّلما تّدث عن املراأة اأو معها، على اإفراد عن�ان خا�ّس 

من  بع�س  اإىل  الف�سل  هذا  يف  نتطّرق  و�س�ف  باملعن�ّيات.  املراأة  لعالقة 

اإ�ساءات �سماحته على هذا امل��س�ع تت عناوين ثالث:

االأدلّة على م�ساواة املراأة للرجل على �سعيد املعن�ّيات.  . 1

عالقة املعن�يّات بالف�سائل العملّية.  . 2

اأثر املعن�ّيات على حركة املجتمع.  . 3

 

: الأدلّة على م�ساواة املراأة للرجل على �سعيد املعنويّات اأّولاً

1.  االأدّلة القراآنّية:

على  اأدلّته  �سماحته  ي�ستمّد  ما  اأّول  فاإّن  القراآيّن،  منهجه  مع   ان�سجاًما 

الت�ساوي بني الن�ساء والرجال يف جمال القدرة على ت�سيل املعن�ّيات منه 

ه� كتاب اهلل اخلامت.

ْؤِمَناِت  َوامْلُ َوامْلُْؤِمِننَي  َوامْلُْسلَِماِت  امْلُْسلِِمنَي  {إِّن  تعاىل  اأّن يف ق�له   فريى، مثاًل، 

اِشَعاِت  َواْلَ اِشِعنَي  َواْلَ َوالّصابَِراِت  َوالّصابِِريَن  َوالّصاِدَقاِت  َوالّصاِدِقنَي  َوالَْقانَِتاِت  َوالَْقانِِتنَي 
َوالّذاِكِريَن  اِفَظاِت  َواْلَ ُفُروَجُهْم  اِفِظنَي  َواْلَ َوالّصائَِماِت  َوالّصائِِمنَي  َوامْلَُتَصّدَقاِت  َوامْلَُتَصّدِقنَي 
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اأّن   دلياًل وا�سًحا على 
َعِظيًما})2)) َوَأْجًرا  ّمْغِفَرةً  لَُهم  اللُّه  َأَعّد  َوالّذاِكَراِت  َكِثيًرا  اللَّه 

ا مثل املراأة، ي�ستطيعان اأن ي�سال اإىل اأعلى  »املراأة مثل الرجل، والرجل اأي�سً

.
(25(

مدارج الكمال املعن�ّي والتقّرب اإىل اهلل تعاىل«

 ويف خطبة اأخرى ي�رّصح �سماحته يف تعقيبه على نف�س االآية، بالق�ل: 

مًعا  ويتقّدمان  االجّتاه،  اإىل جنب يف هذا  ي�سريان جنًبا  والرجل  »فاملراأة 

على طريق واحد، كما ذكر القراآن الكرمي«، ثّم ي�سيف: »اإّن ذلك ال�سنم 

واملراأة  الرجل  تقدي�سه  على  فاأقبل  دائًما،  للرجل  اجلاهلّية  اأقامته  الذي 

.
(26(

كالهما، حّطمه االإ�سالم يف هذه االآيات«

تركيز  اأجل  تعاىل، ومن  اهلل  اأّن  �سماحته  يرى  اآخر،  قراآيّن  دليل   ويف 

�سعيد  على  واملراأة  الرجل  بني  الكاملة  امل�ساواة  )حقيقة  احلقيقة  هذه 

االأهلّية للتكامل واملعن�يّات( يف عق�ل امل�سلمني، تعّمد تقدمي ن�ذج عن 

التكامل املعن�ّي، للم�ؤمنني، من الن�ساء ح�رًصا. فيق�ل:

 عندما اأراد اأن يذكر ن�ذًجا ومثاًل الأعلى درجات االإن�سانّية والتكامل املعن�ّي مل 

يذكره من العظماء وال من ال�سخ�سّيات العلمّية والدينّية اأو االأنبياء عليهم ال�سالم 

بل ذكره من الن�ساء. فمن بني الب�رصيّة جمعاء من االأّولني واالآخرين، ومن هذا العامل 

ب�سفتهما  امراأتني  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  انتخب  اآدم،  لبني  العظيم  والتكّتل  الرحب 

، ومل ينتخب رجلني وال رجل وامراأة وال بّد اأن 
(27(

النم�ذج الكامل لالإن�سان املثايّل

)24) �س�رة الأحزاب، االآية 35.

الولية،  نور   ،»
ّ
االإ�سالمي ال�س�رى  جمل�س  نائبات  من  جمع  يف  حديث  »من  اخلامنئي،  )25) االإمام 

 الأهل  البيت عليهم ال�سالم، املكتب الدويّل للن�ساء ال�سائرات على خّط اأهل البيت 
ّ
)املجمع العاملي

عليهم ال�سالم(، ال�سفحة 6.

)26) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من االأخ�ات امل�سلمات يف ذكرى والدة الزهراء عليها 

ال�سالم وي�م املراأة امل�سلمة، طهران يف 1421 هـ.

ّنِة َوَنِّني  )27) يف اإ�سارة لق�له تعاىل: {َوَضَرَب اللُّه َمَثاًل لّلِّذيَن آَمُنوا اِْمَرَأَة ِفْرَعْوَن إِْذ َقالَْت َرّب ابِْن لِي ِعنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَ

ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِه َوَنِّني ِمَن الَْقْوِم الّظامِلنَِي}، ]�س�رة التحرمي، االآية 11[.
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.
(28(

ّ
يك�ن لهذا االنتخاب �رصٌ خفي

2.  اأدلّة ال�سّنة النب�يّة ال�رصيفة:

ن�ساأت  التي  الن�سائّية  النماذج  فاإّن  الكرمي،  القراآن  يف  ورد  ما  جانب   اإىل 

ال�سالم  عليهما  زينب  ال�سّيدة  وابنتها  الزهراء  كال�سّيدة  النبّ�ة  بيت  يف 

قدرة  على  واقعّية  ناذج  اخلامنئي،  االإمام  �سماحة  نظر  يف  ي�سّكالن، 

املراأة، حّتى يف اأحلك الظروف، على الرتّقي يف مدارج الكمال. يق�ل 

�سماحته:

 اإّن االإن�سان كّلما فّكر وتدّبر اأكرث يف اأح�ال الزهراء الطاهرة عليها ال�سالم يحتار 

اأكرث، وحرية االإن�سان لي�ست ناجمًة عن كيفّية متّكن هذا الكائن االإن�سايّن من نيل 

 ال�سباب – وهي بالطبع حقيقة 
ّ
هذه الرتبة من الكماالت املعن�ّية واملاّديّة يف �سني

ا –، بل من القدرة العجيبة التي ا�ستطاع االإ�سالم بها اأن يبلغ برتبيته  تثري احلرية اأي�سً

الظروف  تلك  يف  العالية  املنزلة  هذه  ك�سبت  �ساّبًة  امراأًة  مُتّكن  درجة  اإىل  الرفعية 

 .
(29(

ال�سعبة. فعظمة هذا الكائن وهذا االإن�سان الرفيع تثري العجب واحلرية

 ويق�ل يف م��سع اآخر:

 تقبيل الر�س�ل ليد فاطمة الزهراء عليها ال�سالم يجب اأن ال يحمل اإطالًقا على حممل 

ا اأن يت�سّ�ر اأّنه كان يقّبل يدها الأّنها بنت والأّنه  . اإّنه ملن اخلطاأ والتفاهة جدًّ
ّ
عاطفي

وباعتماده  واحلكمة،  العمل  من  له  ومبا  ال�سامية،  املكانة  بتلك  �سخ�سّية  يحّبها. 

اإّن هذا �سيء اآخر وله  ابنته؟ ال،  على ال�حي واالإلهام االإلهيَّني، ينحني ويقّبل يد 

)28) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من االأخ�ات امل�سلمات يف ذكرى والدة الزهراء عليها 

ال�سالم وي�م املراأة امل�سلمة، طهران يف 1421 هـ.

.http://www.alwelayah.net ،29) احلجاب يف روؤية الإمام اخلامنئي(
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معنى اآخر. هذا دليل على اأّن هذه الفتاة ال�ساّبة وهذه املراأة التي كان عمرها حينما 

فارقت احلياة ما بني الثامنة ع�رصة واخلام�سة والع�رصين، كانت يف ذروة امللك�ت 

 .
(30(

ا خارًقا للعادة. هذه هي نظرة االإ�سالم للمراأة االإن�سايّن و�سخ�سً

االأوحد  النم�ذج  تكن  مل  ال�سالم  عليها  الزهراء  اأّن  �سماحته   ويرى 

الذي تاأّلق على �سعيد املعن�يّات، بل هناك ناذج اأخرى كثرية من ن�ساء 

ا اأن ي�سلن اإىل م�ست�يات عالية  بيت النبّ�ة ون�ساء امل�سلمني ا�ستطعن اأي�سً

اإىل امل�ست�ى املتفّرد للزهراء  يف مدارج الكمال، واإن كّن طبًعا مل ي�سلن 

، ومن هذه الن�س�ة ال�ّسيدة زينب عليها ال�سالم. حيث 
(31(

عليها ال�سالم

جربوت  اأمام  ال�سالم  عليها  زينب  عظمة  م�سدر  اأّن  القائد  ال�سّيد  يعترب 

الطغاة، عظمتها املعن�ّية، فيق�ل:

 اإّن زينب الكربى تعمل على �سيانة �سخ�سّيتها وكربيائها وعظمتها املعن�يّة �س�اًء 

حمنتها  م�طن  كربالء  يف  اأم  وعّزتها،  ا�ستقرارها  مهد  املنّ�رة  املدينة  يف  اأكانت 

.
(32(

وماأ�ساتها، اأم يف جمال�س جبابرة مثل يزيد وعبيد اهلل بن زياد

 كما ويرى �سماحته اأّن هذا االرتقاء املعن�ّي متاح للمراأة يف كّل حني، 

خطبه  اإحدى  يختم  ولذا   .
(33(

االجّتاه« بهذا  املراأة  يدفع  »االإ�سالم  واأّن 

للن�ساء بعبارات حمّفزة ووجدانّية فيق�ل:

 اإّنكّن بنات فاطمة الزهراء عليها ال�سالم، واأتباع فاطمة الزهراء. واإّنني الأدع�ا اهلل 

)30) االإمام اخلامنئي، خطبة ح�ل مكانة املراأة يف الثقافتني االإ�سالمّية والغربّية، يف 2010/2/8.

)31) يق�ل االإمام اخلامنئي:

ثّمة    املراأة.  اإىل ميدان ق�سايا  اأردنا الدخ�ل  اأّما نحن فنمتلك الكثري، لدينا ن�ساء عظيمات ل� 

فاطمة  الكربى  ال�سّديقة  واأوجها هي  العظمة  كّل هذه  وقّمة  االإ�سالم،  تاريخ  عظيمات، يف 

االأذكياء  املفّكرين  للنا�س  مذهلة  ة  ق�سّ تهما  ق�سّ ا  اأي�سً �سكينة  وال�سّيدة  ال�سالم،  عليها  الزهراء 

والعقالء واملتدّبرين.

)32) »مقالة عن ال�سّيدة زينب عليها ال�سالم«، جمّلة بقيّة اهلل، العدد 177.

)33) امل�سدر نف�سه.
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تعاىل اأن ت�رصق على قل�بكّن اأن�ار ال�الية، واملعن�يّة، واملعرفة املقّد�سة، واأن تخط� 

اله�ّية  ورعاية  حفظ  طريق  على  ي�م  كّل  وح�سنة  كبرية  خط�ات  امل�سلمة  املراأة 

االإ�سالمّية، واأن تفي�س االألطاف االإلهّية على الروح املطّهرة لالإمام الراحل الذي 

اأيّتها االأخ�ات العزيزات  فتح هذا الباب وا�سًعا اأمام املراأة، واأن ت�سملكّن جميًعا 

.
(34(

االأدعية الزاكية ل�يّل الع�رص اأرواحنا فداه

 

ثانياًا: عالقة املعنويّات بالف�سائل العمليّة

عاّمًة  ال�سماوّية  الر�ساالت  من  االأ�سا�س  الهدف  اأّن  القائد  ال�سّيد   يعترب 

االأخالق  مبكارم  التلّب�س  على  االإن�سان  م�ساعدة  ه�  ًة  خا�سّ واالإ�سالم 

فيق�ل يف اإحدى خطبه:

اأو امراأة، واإّنا املهّم لديه  اأهّمّيًة جلن�س االإن�سان كاأن يك�ن رجاًل   االإ�سالم ال يعري 

ه� االأخالق االإن�سانّية، وازدهار الطاقات، واأداء التكاليف امللقاة على عاتق كّل 

.
(35(

�سخ�س اأو على عاتق كّل واحد من اجلن�سني الذكر واالأنثى

 ويرى �سماحته اأّن هناك عالقًة جدلّيًة دائمًة بني املعن�ّيات والف�سائل 

العملّية، فكّلما ارتقى يف اإحداهما تقّدم يف االأخرى. يق�ل دام ظّله يف 

معر�س حديثه عن ف�سائل الزهراء املعن�يّة:

عن  ينجم  مبا  ارتباط  العملّية،  بالف�سائل  كبري  ارتباط  لها  املعن�يّة  امل�سائل  هذه   اإّن 

جّماًنا وبال �سبب. فعمل  ال�سالم، وهذا املقام ال يعطى  الزهراء عليها  جهد فاطمة 

)34) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع من الن�ساء امل�سلمات يف ي�م املراأة امل�سلمة، طهران يف 1421 

هـ.

.www. alwelayah.net ،35) االإمام اخلامنئي، املراأة بني الإ�سالم والغرب(
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.
(36(

االإن�سان له تاأثري كبري يف اإحراز الف�سائل واملناقب املعن�ّية

ي��سف  اهلل   
ّ
ونبي ال�سالم،  عليها  مرمي  ال�سّيدة  على  ينطبق  ذاته   االأمر 

عليه ال�سالم.

 ويف معر�س املقابلة بني طبيعة املراأة والرجل يرى �سماحته اأّن للمراأة 

ا اأكرب من الرجل يف االرتقاء يف الت�سامي بف�سل ما متتلكه من ينابيع  حظًّ

للمحّبة واحلنان فيق�ل:

 فاإّنها )اأي املراأة( يف ال�قت الذي تك�ن فيه جباًل را�سًخا من االإميان، تعمل على 

وتّملها. وميكن  وم�ساعرها و�سربها  وحّبها  عاطفتها  ينب�ع  من  الظامئني  اإرواء 

مبا  املراأة  وج�د  ول�ال  االإن�سان،  تربية  على  يعمل  اأن  الروؤوف  احل�سن  هذا  ملثل 

تتمّتع به من هذه ال�سفات ملا كان هناك لالإن�سانّية من معنى. وهذه هي قيمة املراأة 

اأو  تفهمها  اأن  املتحّجرة  الغربّية  املاّديّة  العق�ل  باإمكان  لي�س  التي  و�سخ�سّيتها، 

.
(37(

تدركها

ثالثاًا: املعنويّات وحركة املجتمع

املعن�يّات  والرجل على �سعيد  املراأة  بني  الت�ساوي  اال�ستدالل على   بعد 

مًعا،  والرجال  الن�ساء  �سماحته،  يذّكر  العملّية،  الف�سائل  �سعيد  وعلى 

مدارج  يف  ارتقائه  مب�ست�ى  مرتبط  ال�ج�د  يف  واأثره  االإن�سان  قدر  باأّن 

املجتمع هي  املثمرة يف  االأخالق. ذلك الأّن احلركة  املعن�يّات ومكارم 

تلك احلركة النابعة من املعن�ّيات امل�سب�طة بالف�سائل العملّية ال احلركة 

الإمام  فكر  يف  ال�سالم  عليها  الزهراء  فاطمة  ال�سالم«،  عليها  الزهراء  عن  »خطبة  اخلامنئي،  )36) االإمام 

�خلامنئي )معهد املعارف احلكمّية(.

)37) »مقالة عن ال�سّيدة زينب عليها ال�سالم«، جمّلة بقيّة اهلل، العدد 177.    
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املنطلقة من االأطماع املاّديّة غري املقّيدة بالقيم والف�سائل.

العملّية،  الف�سائل  الرجل على ت�سيل  نف�س قدرة  للمراأة  اأّن   وحيث 

فيمكنها اإًذا اأن تك�ن يف اأعلى �سّلم االأهّمّية ال�ج�ديّة ب�رصف النظر عن 

امل�قع القيادّي الظاهرّي الذي تتّله يف نظر املجتمع. يق�ل �سماحته:

 اإّن املراأة مبا تتمّتع به من نقاط القّ�ة التي اأودعها اهلل يف كيانها، م�سح�بة باالإميان 

من  متّكنها  وطهارتها،  وعّفتها  اهلل  على  اّتكالها  من  النا�سئ  واالطمئنان  العميق 

.
(38(

 يف املجتمع، ال ميكن الأّي رجل اأن يق�م به
ّ
القيام بدور ا�ستثنائي

اأّن هناك ظلم كبري  تاأكيد �سماحته على   لذا ال تكاد تخل� خطبة من 

وقع على املراأة، ظلم يف املا�سي ب�سبب ت�سّلط الرجل عليها وحرمانها من 

حق�قها يف التعّلم والتكامل، وظلم يف احلا�رص ب�سبب حرفها عن فطرتها 

وتزيني الدنيا لها كما ه� حا�سل يف الغرب.

 يق�ل ال�سّيد القائد يف مقالة له عن حق�ق املراأة ودورها يف املجتمع:

 يجب اأن تكت�سب املراأة منزلتها احلقيقّية وينبغي اأن ال يطالها اأّي ظلم ب�سبب ك�نها 

ا. �س�اء الظلم الذي م�ر�س �سّد املراأة وكان ا�سمه ظلًما،  امراأًة. هذا �سيء �سّيئ جدًّ

اأو الظلم الذي مل يكن ا�سمه ظلًما لكّنه يف احلقيقة ظلم، كدفع املراأة نح� الترّبج 

اأداة  اإىل  وت�يلها  الباهظة،  والتكاليف   ،
ّ
العبثي والتجميل  اال�ستهالكّية،  والنزعة 

اإّنه ما من ظلم ف�ق هذا  اأمكن الق�ل  ا�ستهالك. هذا ظلم كبري �سّد املراأة. ورمّبا 

�سغرية  جّد  باأ�سياء  ويلهيها  التكاملّية  واأهدافها  مبادئها  عن  ي�رصفها  الأّنه  الظلم؛ 

.
(39(

وحقرية

التاأ�ّسي  اإىل  الن�ساء  �سماحته  ويدع�  اإاّل  ا  اأي�سً خطبة  تخل�  تكاد   وال 

)38) »مقالة عن ال�سّيدة زينب عليها ال�سالم«، جمّلة بقيّة اهلل، العدد 177

)39) مقالة ح�ل »حق�ق املراأة ودورها يف املجتمع« – مقّرر من معهد املعارف احلكمية.
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حركة  يف  التاأثري  من  بلغه  ما  بلغ  الذي   
ّ
والزينبي  

ّ
الفاطمي بالنم�ذج 

ال�ج�د حّتى ي�منا احلا�رص مبا تّلى به على م�ست�ى الف�سائل واملعن�يّات. 

يق�ل �سماحته:

 تربية املراأة وفًقا لالأ�س�ة االإ�سالمّية؛ اقتداًء بالزهراء 
ّ
 اإذا ا�ستطاع املجمتع االإ�سالمي

وبزينب، واأن ين�سىء ن�ساًء عظيمات قادرات على التاأثري على العامل وعلى التاريخ، 

ن�سيبها،  على  هي  ح�سلت  واإذا  وال�سامخ.   
ّ
احلقيقي مقامها  املراأة  تبلغ  حينذاك 

الذي فر�سه اهلل، وال�رصيعة االإلهّية للنا�س جميًعا رجااًل ون�ساء، من العلم واملعرفة 

اأف�سل،  ذاك  عند  االأطفال  تربية  ف�ستك�ن  واالأخالقّية،  املعن�ّية  والكماالت 

 ، واأح�سان العائلة اأكرث دفًئا ونقاًء، واملجتمع اأكرث تقّدًما، وم�ساكل احلياة اأ�سهل حالًّ

مبعنى اأّن الرجل واملراأة يذوقان طعم ال�سعادة. لهذه الغاية يجب اأن تبذل اجله�د، 

وه� الهدف املن�س�د.

على  �سماحته  ي�ؤّكد  عزميتهّن؛  م�ست�ى  رفع  الن�ساء،   وال�ستنها�س 

اإمكانّية و�س�ل املراأة اإىل مثل هذه املقامات انطالًقا من �س�اهد معا�رصة 

فيق�ل:

امراأة متى  اأيّة  اأّن  ، اعلمن 
ّ
البلد االإ�سالمي بناتي، ويا �سّيدات هذا  اأخ�اتي، ويا   يا 

اأ�رصة كانت، ميكنها بل�غ نف�س  اأيّة  الرتبية، وحيثما كانت ويف  ن�ساأت على هذه 

تلك العظمة التي ال تخت�ّس بع�رص �سدر االإ�سالم، بل يتي�رّص بل�غها حّتى يف عه�د 

الكبت، ويف عه�د ت�سّلط الكفر. وكّل اأ�رصة ترّبي فتاتها تربيًة �سليمًة، ت�سبح تلك 

.
(40(

الفتاة امراأًة عظيمة

خامتة

)40) مقالة ح�ل حق�ق املراأة ودورها يف املجتمع- مقّرر �سادر عن معهد املعارف احلكمية.
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ال�سّيد  نظر  وجهة  من  ال�ج�د،  حركة  يف  املراأة  اأثر  اأّن  قّدمناه  مّما   يتبنّي 

القائد، ال يقّل اأهّمّيًة عن اأثر الرجل، ك�نها متتلك مثله متاًما القدرة على 

التاأثري  وبالتايل  العملّية  الف�سائل  وامتالك  املعن�يّات  م�سمار  يف  الرتّقي 

الفاعل يف حركة املجتمع بح�سب ال�سنن والق�انني االإلهّية.

 وانطالًقا من هذه الروؤية، فقد اعترب ال�سّيد اخلامنئي اأّن املراأة تعّر�ست 

لظلم كبري يف املا�سي حيث ُحرمت من فر�س التعّلم والرتّقي، واأهملت 

اأعمال �سخرة  املعن�يّة وا�ستنزف جهدها ووقتها قدميًا يف  تنمية طاقاتها 

على  اأخرى  مّرًة  ُظلمت  فقد  احلا�رص؛  اأّما يف  اأو خارجه،  املنزل  داخل 

يد الغرب، الذي زيّن لها امل�سري يف الطريق الذي ال ي�ؤّدي اإىل تكاملها 

وتفّتح ك�امن الف�سائل فيها، وعلى راأ�سها العلم والعفاف.

3.  املراأة واملجتمع

مقّدمة

 العن�ان العري�س الثاين الذي يتطّرق اإليه �سماحة ال�سّيد اخلامنئي يف تناوله 

 يف االإ�سالم«. فيجيب ب��س�ح 
ّ
مل��س�ع املراأة ه� »دور املراأة االجتماعي

عن كّل االأ�سئلة واالفرتاءات امل�ّجهة اإىل االإ�سالم ح�ل هذا العن�ان؛ من 

قبيل حّق املراأة يف العلم، والعمل، وامل�ساركة ال�سيا�سّية واحلركة اجلهاديّة، 

اإلخ.

عناوين  على  املجال  هذا  يف  خطبه،  خالل  من  �سماحته،  رّكز   وقد 

ثالثة، نتعّر�س لها يف هذا الف�سل على النح� التايل:

امل�س�ؤولّيات  للرجل يف تّمل  املراأة  االإ�سالم من م�ساركة  1 . م�قف 
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االجتماعّية.

2 . م�ساحة امل�ساركة االجتماعّية للمراأة.

3 . االأحكام ال�رصعّية املتعّلقة مب�ساركة املراأة يف املجتمع.

 

: موقف الإ�سالم من م�ساركة املراأة للرجل يف حتّمل امل�سوؤوليّات الجتماعيّة اأّولاً

 باالرتكاز اإىل منهجه املنطلق من النظرة الكّلّية وال�ساملة حلقيقة ال�ج�د 

و�سننه الك�نّية، يرى ال�سّيد القائد باأّن املراأة ت�سّكل ن�سف املجتمع، واأّن 

عدم م�ساركتها يف حركة التعّلم والتعليم والعمل يعني حرمان املجتمع من 

اال�ستفادة من ن�سف طاقاته، وه� بال �سّك خ�سارة للجه�د والطاقات.

 يق�ل �سماحته:

 اإذا اأراد البلد اإطالق نه�سة بناء حقيقّية، فعليه تركيز جّل اعتماده ونظرته واهتمامه 

ينبغي  االإن�سانّية  بالطاقات  االأمر  يتعّلق  االإن�سانّية. حينما  االإن�سان والطاقات  على 

االلتفات اإىل الن�ساء، هّن ن�سف عدد ال�سكان، ون�سف الب�رصيّة. اإذا كانت ثّمة روؤية 

 للكلمة 
ّ
خاطئة بخ�س��س املراأة، فلن يك�ن من املمكن اإعادة البناء باملعنى احلقيقي

وعلى نطاق وا�سع. على ن�ساء البلد اأنف�سهّن اأن يت�ّفرن على وعي كاف و�رصورّي 

النظرة  على  اعتماًدا  لي�ستطعن،  االإ�سالم  نظر  وجهة  من  املراأة  م��س�ع  ح�ل 

ب�سكل كامل، وكذلك  الدفاع عن حق�قهّن  املقّد�س،   
ّ
االإ�سالمي للدين  املت�سامية 

االإ�سالم  نظرة  يعرف�ا  اأن   
ّ
االإ�سالمي البلد  والرجال يف  املجتمع  اأفراد  على جميع 

الأن�سطتها  املراأة  وممار�سة  احلياة،  ميادين  يف  املراأة  م�ساركة  واأهّمّية  املراأة،  ح�ل 

والعلمّية،  واالقت�سادّية  وال�سيا�سّية  االجتماعّية  وم�ساعيها  وعملها،  وتعليمها 
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.
(41(

ودورها يف العائلة وخارج نطاق العائلة واملنزل

يف  املجال  اأّن  ت�ؤّكد  االإ�سالمّية  االآثار  جميع  اأّن  القائد  ال�سّيد   ويرى 

 مفت�ح للمراأة والرجل على حّد �س�اء، وال�ساهد على 
ّ
املجتمع االإ�سالمي

هذا املعنى – كما يق�ل �سماحته –

 ه� جميع االآثار االإ�سالمّية امل�ج�دة يف هذه املجاالت، وكاّفة التكاليف االإ�سالمّية 

يق�ل  حني  متكافئ.  ب�سكل  االجتماعّية  امل�س�ؤولّيات  والرجل  املراأة  تّمل  التي 

فلي�س  امل�سلمني  باأم�ر  يهتّم  ال  اأ�سبح  ‘من  واآله:  عليه  اهلل  �سّلى  االإ�سالم  ر�س�ل 

بامل�س�ؤولّية  ال�سع�ر  ا  اأي�سً الن�ساء  على  اإذ  بالرجال،  يخت�ّس  ال  �سيء  فهذا  مب�سلم’، 

، وجميع 
ّ
، و�س�ؤون العامل االإ�سالمي

ّ
واالهتمام باأم�ر امل�سلمني واملجتمع االإ�سالمي

.
(42(

ّ
الق�سايا اجلارية يف العامل؛ الأّن ذلك واجب اإ�سالمي

 وي�ست�سهد على ذلك بجهاد الزهراء عليها ال�سالم فيق�ل:

 ن�ذج ال�سّيدة الزهراء �سالم اهلل عليها، يف فرتة طف�لتها، وبعد هجرة الر�س�ل اإىل 

– وقد  اآنذاك  والدها  بها  مّر  التي  ال�س�ؤون  كاّفة  املدينة، ويف  داخل  املدينة، ويف 

كان قطًبا جلميع االأحداث ال�سيا�سّية واالجتماعّية – دليل على اأهّمّية دور املراأة يف 

 .
(43(

ّ
النظام االإ�سالمي

ًة لدى ال�سّيد القائد، لذا ال تكاد متّر   ويحتّل طلب العلم اأهّمّيًة خا�سّ

خطبة من خطبه اإىل الن�ساء اإاّل وي�ؤّكد عليه.

 يق�ل �سماحته يف اإحدى خطبه:

احلكمية  املعارف  معهد  عن  �سادر  مقّرر   – املجتمع  يف  ودورها  املراأة  حق�ق  ح�ل  )41) مقالة 

ال�سفحتان 34 و35.

احلكمية،  املعارف  معهد  عن  �سادر  مقّرر   – املجتمع  يف  ودورها  املراأة  حق�ق  ح�ل  )42) مقالة 

ال�سفحة 33.

)43) امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 33 و34.
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 البع�س يظّن اأّن الفتيات يجب اأن ال يدر�سن، اإّنه خطاأ وا�ستباه. لطاملا اهتّم االإ�سالم 

دون  بالرجال  الدين خمت�ّس  وُترى هل  الدين.  العلم حياة  واعترب  والتعّلم،  بالعلم 

الن�ساء حّتى ترم الن�ساء من حياته، فتمنع من العلم والتعّلم؟. ال �سّك اأّن الدين ه� 

للن�ساء كما ه� للرجال {َمْن َعِمَل َصاِلًا ّمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَيّنُه َحَياةً َطّيَبًة َولََنْجِزيَّنُهْم 

َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكاُنوْا يَْعَمُلوَن})22)،{َوَما َأْرَسْلَناَك إاّل ُمَبّشًرا َونَِذيًرا})24) ))2).

 وي�سيف دام ظّله:

الن�ساء لهّن  اأّن  اأمًرا مطل�ًبا بنف�سه، وه� هدف وكمال، فال �سّك  العلم   فاإن كان 

كان  واإن  الهدف،  هذا  مثل  على  يح�سلن  اأن  ومن حّقهّن  الكمال،  �سهمهّن يف 

العمل  بني  وليمّيز  االأر�س،  هذه  على  دوره  تاأدية  على  االإن�سان  لي�ساعد  مطل�ًبا 

ال�سالح وغريه، وليختار الطريق االأ�سلم واالأ�سل�ب االأ�سّح، فذلك كّله ال يخت�ّس 

.
(47(

بالرجال بل ه� �رصورّي وهاّم للن�ساء بنف�س مقدار اأهّمّيته عند الرجال

 وي�ستدّل ال�سّيد القائد على �سّحة راأيه بالق�ل:

 فالقراآن الكرمي رغم كرثة االآيات التي تّث فيه على العلم والتفكري والتدّبر، مل ميّيز 

يف اآية واحدة بني الرجل واملراأة يف ذلك. وكذلك يف ال�سرية جند �سهم الن�ساء يف 

العلم ارتفع عالًيا وحّلق يف �سماء املجد مع ظه�ر االإ�سالم حّتى كان لقب »العاملة« 

.
(48(

من اأ�سماء �سّيدة الن�ساء وقدوة امل�سلمات فاطمة الزهراء عليها ال�سالم

ال�ساملة  نظرته  خالل  من  القائد،  فال�سّيد  العمل،  بخ�س��س   اأّما 

والقراآنّية لالأم�ر، ال يحاول تزهيد املراأة بالعمل بل يدفعها باجّتاه بذل كّل 

)44) �س�رة النحل، االآية 97.

)45) �س�رة �سباأ، االآية 28.

)46) املراأة علم وعمل وجهاد، م�سدر �سابق، ال�سفحة 3.

)47) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 3.

)48) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 3.
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طاقاتها يف امل�ساركة يف االأعمال املفيدة ل�طنها �س�اء كان ذلك بهدف 

الك�سب املايّل اأو ال، ويق�ل دام ظّله:

 �سحيح اأّن العمل من واجبات الرجل لتاأمني لقمة عي�س العائلة، وه� غري واجب 

على املراأة من هذه الزاوية، ولكن ال يعني �سلبها حّقها واختيارها يف ذلك، هذا اإذا 

مل نرى يف العمل اإاّل جمّرد تاأمني لقمة العي�س. اأّما اإذا التفتنا اإىل اأّن العمل �رصورّي 

لقمة  تاأمني  و�سائل  من  و�سيلًة  يك�ن  اأن  قبل  املجتمع  وخدمة  الطاقات  لتفعيل 

العي�س، فال فرق يف هذا بني الرجل واملراأة، فكالهما ي�ستطيع اأن يخدم املجتمع 

.
(49(

�سمن احلدود والقدرات التي اأواله اهلل تعاىل اإّياها

 وي�ستدّل االإمام اخلامنئي على راأيه بالق�ل:

امل�ج�دة يف هذه املجاالت وجميع  االإ�سالمّية  االآثار   وال�ساهد على ذلك جميع 

م�س�ؤولّياتهما  يف  مت�ساوَيني  والرجل  املراأة  جتعل  التي  االإ�سالمّية  التكاليف 

االجتماعّية. فاإّن احلديث القائل ‘من اأ�سبح ومل يهتّم باأم�ر امل�سلمني فلي�س مب�سلم’ 

ا اأن يدركن م�س�ؤولياتهّن جتاه اأم�ر امل�سلمني  ال يخت�ّس بالرجال، بل على الن�ساء اأي�سً

.
ّ
 واأم�ر العامل االإ�سالمي

ّ
واملجتمع االإ�سالمي

 

ثانياًا:  م�ساحة امل�ساركة الجتماعيّة للمراأة 

م�ساركة  م�ساحة  ح�ل  ثابتة  �سيغة  هناك  لي�س  اأن  اخلامنئي  االإمام   يرى 

املراأة للرجل يف تّمل امل�س�ؤولّيات االجتماعّية؛ لذا ي�ستنكر على كّل من 

مينع املراأة من امل�ساركة االجتماعّية، فيق�ل حفظه اهلل:

 فاإذا كانت املراأة متتلك امل�ؤّهالت الالزمة والطاقات الكافية للقيام بعمل ما، فيتّم 

)49) املراأة علم وعمل وجهاد، م�سدر �سابق، ال�سفحة 16.
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منعها من ذلك العمل ملجّرد اأّنها امراأة، فال �سّك باأّن ذلك ظلم وتعاٍط غري منا�سب 

مع اإن�سان ا�ستخلف على االأر�س، ليفّعل طاقاته ويبدع ويك�ن خاّلًقا. وهذا االأمر 

ا، فال يقت�رص عمل املراأة على االأعمال  ي�رصي على االأعمال االأ�سا�سّية واملهّمة اأي�سً

ال�سغرية والتف�سيلّية هنا اأو هناك، فيمكنها اأن تت�ىّل م�س�ؤولّيات كبرية واأ�سا�سّية ما 

 .
(50(

دامت م�ؤّهلًة لذلك

االإ�سالم  املراأة يف �سدر  ا يف هذا املجال على م�ساركة  اأي�سً  وي�ستدّل 

ا.  اأي�سً ، ويف امل�ساركة يف العمل اجلهادّي 
ّ
يف االهتمام بال�ساأن ال�سيا�سي

فيق�ل:

 ون�ساط الن�ساء يف املجاالت االجتماعّية ه� ن�ساط مباح ومقب�ل ومطل�ب وجماز، 

�سرية  عليه  قامت  ما  االإ�سالمّية، وهذا  احلدود  املحافظة على  �رصط  مزاولته  ولهّن 

امل�سلمني من القدمي، فقد كان للمراأة ح�س�ر يف جميع ال�ساحات على الدوام. وقد 

العلمّية والثقافّية،  ال�ساحات   يف 
ّ
النبي اأو زوجات  االأئّمة  اأخ�ات بع�س  �ساركت 

من  مانع  اأّي  وج�د  لعدم  الَتَفنْتَ  والع�سكرّية.  والث�ريّة  واجلهاديّة،  وال�سيا�سّية 

اأُدِخْلَن  ثّم  به،  الَتَزْمَن  هناك حجاب،  لكّن  ال�ساحات،  تلك  من  اأّي  احل�س�ر يف 

.
(51(

تلك ال�ساحة

 
ّ
 ولكّن ال�سّيد القائد ال ينادي، كما ه� حال املتاأّثرين باملنحى الغربي

يف معاجلة االأم�ر، ب�رصورة م�ساركة كّل الن�ساء يف اأعمال اجتماعّية، اأو 

الن�ساء  بني   
ّ
والكيفي  

ّ
الكّمي ال�سعيد  كاملة على  م�ساواة  ب�رصورة تقيق 

املراأة  فاإّن ذلك رهن بكفاءة  ال�سيا�سّية،  والرجال فيما يخت�ّس باالأعمال 

، وقبل كّل 
(52(

وتنا�سب قدراتها مع العمل املطل�ب وحاجة املجتمع اإليه

)50) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 17.

)51) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 20.

)52) ي�سري ال�سّيد القائد اإىل اأّن هناك بع�س املنا�سب خمَتَلف عليها بني العلماء ح�ل ج�از ت�ّليها من 

قبل املراأة.
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ما  هناك  لي�س  اأعمال،  من  املراأة  ت�ّلت  فمهما  العائلّية،  بظروفها  �سيء، 

تخدم به جمتمعها اأكرث من املحافظة على اأ�رصتها وتربية اأوالدها.

 لذا، يدع� ال�سّيد القائد اإىل النظرة ال�ساملة وامل��س�عّية يف مثل هذه 

�ساحة  باالن�سحاب من  اإّما  تنادي  التي  املتطّرفة  االآراء  امل�ا�سيع، وينتقد 

 كّليًّا واإّما اال�ستغراق فيها كّليًّا، فيق�ل:
ّ
العمل االجتماعي

الن�ساط  الأّن  يق�ل�ن:  البع�س  بالتفريط.  والبع�س  باالإفراط  يعمل�ن   البع�س 

 ال ي�سمح للمراأة برعايتها بيتها وزوجها واأبنائها اإًذا يجب اأن ال تزاول 
ّ
االجتماعي

ي�سمح�ن  واالأبناء ال  والزوج  البيت  الأّن  يق�ل�ن:  والبع�س   .
ّ
االجتماعي الن�ساط 

 اإًذا على املراأة اأن ترتك زوجها واأبناءها. ِكال الت�سّ�رين 
ّ
للمراأة بالن�ساط االجتماعي

.
(53(

خاطئ. يجب اأن ال ترتك املراأة هذا من اأجل ذاك وال ذاك من اأجل هذا

اإىل  باالإ�سافة  االإ�سالم،  املراأة يف �سدر  اأّن  اإىل  االإمام اخلامنئي   وي�سري 

ت�سميدها جلروح اجلرحى – كانت هذه االأعمال يف اأكرث االأحيان على 

عاتق املراأة –، كانت ت�سرتك يف ميادين احلرب حاملًة ال�سيف، يف ال�قت 

كّل  اإ�سالمّيًة.  تربيًة  لرتبيتهم  واأطفالها  بيتها  فيه تت�سن يف  كانت  الذي 

هذه االأم�ر كانت متار�سها املراأة بحجابها وعفافها.

ثالثاًا:  احلدود ال�رسعيّة مل�ساركة املراأة يف الأعمال الجتماعيّة

فاخلالق  ال�رصعّية،  باحلدود  الكامل  التقّيد  ب�ج�ب  القائد  �سماحة   ي�ؤمن 

اأعلم بخلقه، ومبا يحّقق م�ساحلهم. وقد حّدد اهلل �سبحانه وتعاىل حدوًدا 

لكّل من املراأة والرجل، تتعّلق بالكيفّية التي عليهما مراعاتها اأثناء تعاملهما 

)53) املراأة علم وعمل وجهاد، م�سدر �سابق، ال�سفحة 28.
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، ومن اأهّم هذه احلدود ما ه� 
ّ
مع بع�سهما البع�س يف احلقل االجتماعي

متعّلق باأحكام ال�سرت والنظر، وهذا ما يتجّلى يف اأمَرين.

 الأمر الأّول: للمراأة اأن تعمل اأّي عمل ين�سجم مع طبيعتها وظروفها، 

واحلجاب،   .
(54(

االإ�سالمّية بحدوده  للحجاب  مرتديًة  تك�ن  اأن  �رصط 

ا على الرجل.  بح�سب ال�سّيد القائد، لي�س حكًما على املراأة فقط، بل اأي�سً

ا احلجاب يف م�ا�سع  يق�ل ال�سّيد القائد: »على الرجل طبًعا اأن يراعي اأي�سً

ة، واأن يحجب اأجزاًء من ج�سمه، لكّنه بالن�سبة للمراأة اأ�سمل«. خا�سّ

 ويرى االإمام اخلامنئي يف ت�رصيع احلجاب دلياًل وا�سًحا على التخطيط 

من  لال�ستفادة  املجال  وف�سح  املجتمع،  يف  املراأة  احرتام  لفر�س   
ّ
االإلهي

كفاءتها من دون ا�ستغالل. فيق�ل حفظه اهلل:

 م�ساألة احلجاب، واإن كانت مقّدمًة الأ�سياء اأكرب، لكّنها بنف�سها قيمة من القيم. نحن 

مقّيدون باحلجاب الأّن حفظ احلجاب ي�ساعد املراأة الأن ترتقي اإىل درجتها املعن�ّية 

.
(55(

ال�سامية، وتتجّنب ال�سق�ط يف املزالق اخلطرة

 الأمر الثاين: الذي ي�سع له االإ�سالم حدوًدا ه� االختالط بني الرجال 

والن�ساء. يق�ل ال�سّيد القائد:

 م�ساألة رعاية احلرمات اجلن�سّية يف املنظ�مة االإ�سالمّية هي اأ�سل من اأ�س�ل االإ�سالم. 

 املحّرم من فروع الدين، لكّن 
ّ
وامل�سلم�ن م�ؤمن�ن بذلك، حرمة االرتباط اجلن�سي

 
ّ
)54) يلفت االإمام اخلامنئي نظر الرجال والن�ساء اإىل اأّن هناك عل�ًما واأعمااًل هي مبثابة تكليف عيني

 على الن�ساء ال بّد من اأخذها بعني االعتبار، فعلى �سبيل املثال كّل العل�م التي تتاجها 
ّ
اأو كفائي

 هي عل�م 
ّ
املراأة لتح�سن اإدارة منزلها وفق مقت�سيات الع�رص، ولتحقيق تكاملها املعن�ّي واالأخالقي

ا  واجبة عليها، كذلك ت�سّدي بع�س الن�ساء لالخت�سا�س يف جمال الطّب والرتبية ه� واجب اأي�سً

وفق مقت�سيات االأحكام ال�رصعّية.

احلكمّية،  املعارف  معهد  عن  �سادر  مقّرر   – املجتمع  يف  ودورها  املراأة  حق�ق  ح�ل  )55) مقالة 

ال�سفحة 36.
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 .(56(
مق�لة رعاية احلرمات، اأي وج�د حرمي بني اجلن�سني هي من االأ�س�ل

اأ�سلفنا، ال يفّكك ال�سّيد القائد بني احلجاب   وبح�سب منهجه، كما 

والهدف  البع�س.  لبع�سها  مكّملًة  اأحكامهما  يعترب  بل  واالختالط، 

التفّكك،  من  االأ�رصة  االنحرافات، وحماية  من  املجتمع  االأ�سا�س حفظ 

فر�س  اأف�سل   – �س�اء  حدٍّ  على  واملراأة  للرجل   – ت�فري  �سيء  كّل  وقبل 

التكامل والعطاء والهناء االأ�رصّي.

 لذا يدع� ال�سّيد القائد الن�ساء للتعامل مع هذا امل��س�ع بقّ�ة ال�اثق 

م�قف  من  لالنتقال  ال�قت  حان  فلقد  احلّق،  �ساحب  وجراأة  رّبه  من 

الدفاع اإىل م�قف الهج�م. يق�ل �سماحته:

الثقافة  بل  املراأة،  ندافع عن م�قعنا من  اأن  اإىل  ل�سنا بحاجة  اأّننا  مراًرا  اأّكدت   لقد 

 للمراأة ال 
ّ
الغربّية املنحّطة هي التي يجب اأن تدافع عن نف�سها. امل�رصوع االإ�سالمي

ي�ستطيع اأن يرف�سه اأّي مفّكر من�سف، ال ي�ستطيع اأن ينكر ما فيه من عطاء للمراأة. 

املنفلت غري  العّفة، والع�سمة، واحلجاب، وعدم االختالط  اإىل  املراأة  ندع�  نحن 

املقّيد بني املراأة والرجل، اإىل �سيانة كرامتها االإن�سانّية، اإىل عدم اإبراز مفاتنها اأمام 

املراأة.  لكرامة  التعاليم عيب؟ هذا تقيق  نهمهم، هل يف هذه  الإ�سباع  االأجانب 

اأولئك الذين يدع�ن املراأة للترّبج واإبراز املفاتن اإ�سباًعا الأعني النهمة يف ال�س�ارع 

عن  يدافع�ا  اأن  يجب  اأولئك  و�سه�اتهم،  الرجال  لغرائز  واإر�ساًء  والطرقات، 

ب�سمّ�ها حّتى  يعرتف  ثقافتنا  ذلّة وانحطاط.  للمراأة من  ي�سّبب�نه  ما  اأنف�سهم جتاه 

من  العفيفات  الن�ساء  ترف�س  ا،  اأي�سً الغرب  يف  ويتمّثل�نها.  الغربّي�ن،  املفّكرون 

اأنف�سهّن  من  يجعلن  اأن  اأنف�سهّن  يحرتمن  الالئي  ومن  املحرتمة  ال�سخ�سّية  ذوات 

ال�جه والكّفني  اإاّل  فيها  يبدو  لراأ�سها وكّل ج�سدها ب�سكل ال  املراأة يف االإ�سالم غطاء  )56) حجاب 

ب�رصط اأن ال يك�ن وا�سًفا ملا تته وال �سّفاًفا، واأن ال يك�ن مت�سّمًنا للترّبج اأو الزينة امللفتة للنظر 

وال اأن يك�ن لبا�س �سهرة.
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.
(57(

�سة و�سيلًة الإر�ساء غرائز الرجال االأجانب، والعي�ن املتل�سّ

االجتماعّية  امل�ساركة  الأهّمّية  احلما�س  غمرة  يف  �سماحته  يغفل   وال 

 جتاه 
ّ
للمراأة على جميع االأ�سعدة من دع�تها لاللتفات لتكليفها ال�رصعي

حّق زوجها يف منعها من اخلروج من املنزل، اإن راأى يف ذلك م�سلحًة. 

 
ّ
 جمحف اأو خاطئ بل ه� جّد واقعي

ّ
وال يجد �سماحته اأّن احلكم ال�رصعي

وهدفه وحدة القيادة يف االأ�رصة �س�ًنا لها من التفّكك عند االختالف. 

اأّما كيفّية احلّل يف نظره دام ظّله، فه� يف وعي املراأة ودرا�ستها امل�سبقة 

ًة،  خا�سّ الزواج  عند  املحتملة  االجتماعّية  الأدوارها  وم�س�ؤولّية  ب�اقعّية 

واأّن لها حّق و�سع ال�رصوط التي جتدها �رصوريًّة يف العقد.

جتاه  ال�رصعّية  واجباتها  يف  التق�سري  من  املراأة  �سماحته  ويحّذر   كما 

زوجها واأوالدها فيق�ل: »اإّن الن�ساء الل�اتي ميتنعن عن اإجناب االأطفال 

البيت، يخالف عملهّن هذا الطبيعة االإن�سانّية  ب�سبب ن�ساطاتهّن خارج 

.
(58(

للمراأة«

من  اأطفالهّن  َيحِرمَن  اأو  اإر�ساعهم،  اأو  اأوالدهّن  تربية  عن  ُيعِر�سَن  الل�اتي   واإّن 

العطف واحلنان الذي ميكن اأن يجده اأّي طفل يف ح�سن اأّمه، وذلك ب�سبب بع�س 

.
(59(

االأعمال التي ال تت�ّقف اإدارتها عليهّن، فليعرفن اأّنهّن قد ارتكنب خطاأً فادًحا

 

خامتة

)57) مقالة ح�ل احلجاب يف روؤية ال�ّسيد القائد- مّقرر �سادر عن معهد املعارف احلكّمية، ال�سفحة 

.1

)58) امل�سدر نف�سه.

)59) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 3.
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 يّت�سح من خالل ا�ستعرا�س اآراء االإمام وكلماته ب�ساأن املراأة وم�س�ؤولّياتها 

الثاقبة  االإن�سانّية  القراآنّية  والنظرة  وامل��س�عّية  اجلراأة  مدى  املجتمع  يف 

التي يتمّتع بها �سماحته. فلقد هاجم االإمام النظرة التقليديّة ال�سائدة لدى 

االإ�سالمّيني، والقا�سية بتعميم ان�سحاب املراأة من املجتمع ل�سالح العائلة 

على جميع الن�ساء، كما هاجم، يف ال�قت نف�سه، النظرة الغربّية الداعية 

يف املقابل لتقدمي عمل املراأة يف املجتمع على واجباتها العائلّية.

يغفل  فلم  اآن،  واالأ�رصة يف  املجتمع  م�سلحة  االعتبار  بعني  اأخذ   كما 

اأثر تعّلم الن�ساء وعملهّن يًدا بيد مع الرجال على تنمية املجتمع، كما ومل 

يهمل التاأكيد على حاجة االأ�رصة اإىل رّبة منزل واعية ومتفانية، ومل يعترب 

هذا الت�ازن م�س�ؤولّية املراأة وحدها، بل حّمل الرجال والن�ساء م�س�ؤولّية 

اإيجاد �سيغ التعاون حلفظ م�سلحة االثنني مًعا.

اعترب  حيث  �ساملة،  اإن�سانّية  قراآنّية  بنظرة  االإمام  طرح  متّيز   واأخرًيا، 

حركة  عن  املراأة  حجب  اأجل  من  لي�ست  واالختالط،  احلجاب  تعاليم 

ال�ج�د، بل على العك�س متاًما، من اأجل فر�س احرتامها واحرتام حركتها 

يف املجتمع.

4. املراأة والأ�رسة

مقّدمة

الن�ساء  مع  اأحاديثه  يف  اخلامنئي  االإمام  اإليه  يتطّرق  الذي  االأخري   املح�ر 

م��س�ع  اخلامنئي  االإمام  تناول  وكما  االأ�رصة.  املراأة يف  دور  اأهّمّية  ه� 

املراأة يف املجتمع بنظرة م��س�عّية اإن�سانّية، كذلك ل�سماحته اآراء جريئة 

ومن�سفة يف معاجلة م��س�ع املراأة واالأ�رصة.
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 و�س�ف نتناول يف هذا الف�سل اآراء االإمام اخلامنئي من خالل العناوين 

اإىل  تق�سيمها  ميكن  والتي  وكلماته،  �سماحته يف خطبه  عليها  رّكز  التي 

ثالث، على النح� التايل:

االأهّمّية االجتماعّية لدور املراأة داخل االأ�رصة.  . 1

منظ�مة احلق�ق وال�اجبات داخل االأ�رصة.  . 2

اال�ستغالل  من  حمايتها  وكيفّية  االأ�رصة  داخل  املراأة  م�قع   . 3

والتع�ّسف.

:  الأهّميّة الجتماعيّة لدور املراأة داخل الأ�رسة اأّولاً

 يرى ال�سّيد القائد اأّن الدور االأ�سا�س للمراأة يف املجتمع اأن تك�ن زوجًة 

بنجاح،  الدور  لهذا  الن�ساء  تاأدية  اأّن  �سماحته  ويرى  �ساحلًة.  ا  واأمًّ حمّبًة 

ًة اإذا كّن من املتعّلمات، ومّمن يتحلَّنَي باملعن�ّيات والف�سائل العملّية،  خا�سّ

 املجتمع وتقّدمه و�سعادة اأفراده.
ّ
يك�ن له بالغ االأثر على رقي

 ويرى �سماحته اأّن الطبيعة اأعّدت املراأة لهذا الدور العظيم الذي ال يقّل 

اأدوار الرجال مهما عظم�ا.  اأّي دور اآخر من  اأهّمّيًة على االإطالق عن 

ويقارب ال�سّيد القائد هذا امل��س�ع بعمق كبري، فه� ال يقف عند حدود 

للمراأة االأّم،  اأو املحدود لالأّم داخل عائلتها، بل يرى   
ّ
البي�ل�جي الدور 

ا، لي�س فقط  ال�اعية، القديرة، املحّبة لدورها واملتفانية فيه، اأثًرا كبرًيا جدًّ

على زوجها واأوالدها، بل على �سياغة الب�رصيّة كّلها، واأّن هذه امل�ساألة قد 

اأدركها الكثري من املفّكرين، منذ بدء اخلليقة.

 يق�ل �سماحته:
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 اأعظم املهام يف اخللقة... املهام الرئي�سّية يف اخللقة مثل 
ّ
 املراأة تت�ىّل ب�سكل طبيعي

املراأة ق�سّية على جانب  اإًذا ق�سّية  املراأة.  تقع على عاتق  االأطفال  االإجناب وتربية 

كبري من االأهّمّية، وقد كانت مطروحًة ومهّمًة منذ القدم بني املفّكرين ويف اإطار 

.
(60(

االأخالق والعادات املختلفة لل�سع�ب

 اأّما �رّص عظمة ذلك الدور! فالأّنها، ودائًما بح�سب وجهة نظر االإمام، 

العن�رص الرئي�س يف العائلة الذي ي�ستطيع اأن يك�ن �سبًبا يف �سالح املجتمع 

عرب تربية اأفراد مت�سامني. يق�ل �سماحته:

وحق�قها  تكاملها  حقيقة  لتّت�سح  ال�سامي  االإن�سان  بعني  للمراأة  ننظر  اأن   يجب 

وحّريّتها. ينبغي اأن ُينظر للمراأة ككائن ي�ستطيع اأن يك�ن �سبًبا يف �سالح املجتمع 

وتربية اأفراد مت�سامني، ليّت�سح ما هي حق�ق املراأة، وكيف يجب اأن تك�ن حّرّيتها 

.
(61(

لينظر اإىل املراأة باعتبارها العن�رص الرئي�س يف ت�سكيل العائلة واإيجادها

 وي�سيف:

 ال�سبب يف كّل هذا االهتمام الذي ي�ليه االإ�سالم لدور املراأة يف العائلة ه� اأّن املراأة 

اإذا التزمت بالعائلة واأحّبتها، واهتّمت برتبية االأبناء ورعتهم واأر�سعتهم واأن�ساأتهم 

يف حجرها، ووّفرت لهم الزاد الثقايّف )الق�س�س واالأحكام، واحلكايات القراآنّية، 

واالأحاديث ذات العربة(، وغّذتهم بها يف كّل فر�سة ت�سنح كما تغّذيهم بالطعام 

.
(62(

اجل�سمايّن، فاإّن االأجيال يف ذلك املجتمع �سرت�سد وترتعرع

 من جهة اأخرى، يرى �سماحته اأّن اهلل قد خ�ّس املراأة بخ�سال ظاهرها 

ال�سعف، ولكن يف باطنها القّ�ة، وعلى املراأة اأن تدرك اأّن باإمكانها اأن 

ت�ؤّثر تاأثرًيا كبرًيا على ت�ّجهات زوجها واأوالدها، وح�ل ذلك يق�ل دام 

)60) مقّرر معهد املعارف احلكمّية ح�ل خطب االإمام، ال�سفحة 31.

)61) امل�سدر نف�سه.

)62) امل�سدر نق�سه، ال�سفحة 38.
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ظّله:

 تتمّتع املراأة بنف�ذ خا�ّس ال يقبل ال��سف على زوجها، اإاّل يف حاالت ا�ستثنائّية... 

... اإّنني يف احل�سابات النهائّية اأعترب املراأة اأق�ى من الرجل، هذا 
ّ
نف�ذ قهرّي طبيعي

ه� راأيي... املنت�رص يف امل�اجهة، اإذا طالت هذه امل�اجهة، ه� املراأة... مبعنى اأّن 

.
(63(

املراأة �ستتغّلب اأخرًيا على الرجل باالأ�ساليب وال��سائل التي اأودعهتا اخللقة

الث�رة  اأثناء  ح�سل  ما  ه�  ذلك  على  �سماحته  نظر  يف  �ساهد   واأهّم 

حينما  الرجل  اأّن  ال�اقع  اأر�س  على  االأحداث  اأثبتت  حيث  االإ�سالمّية، 

اأّما املراأة اإذا خرجت فيخرج كّل البيت  يخرج لق�سّية، يخرج ل�حده، 

معها. يق�ل �سماحته:

 املراأة، م�ساًفا اإىل ن�سبتها، اأي تلك اخلم�سني باملئة، فاإّنها م�ؤّثرة يف جّر اخلم�سني 

باملئة االأخرى )اأي الرجال( اإىل ال�ساحة. اأي حيثما تذهب املراأة اإىل �ساحة الن�سال 

هذه  املراأة...  هي  وهكذا  االأمام.  اإىل  وتقّدمه  معها  زوجها  �ستاأخذ  واجلهاد 

، وهذا التاألّق يف �ساحة الن�سال مّما يجب املحافظة 
ّ
ال�سخ�سّية، وهذا التاأثري الذاتي

.
(64(

عليه

ثانياًا:  منظومة احلقوق والواجبات داخل الأ�رسة

 انطالًقا من الروؤية ال�سابقة ح�ل م�ساحة دور املراأة داخل االأ�رصة وخارجها، 

وحفًظا للحق�ق ومنًعا من ت�يل املراأة من ع�س� فاعل وم�سارك للرجل 

كما  وح�سب،  الرجل  خلدمة  خلق  خمل�ق  اإىل  وخارجها  االأ�رصة  داخل 

 منظ�مًة 
ّ
هي النظرة ال�سائدة عند اأغلب االأزواج، �سّن الت�رصيع االإ�سالمي

)63) امل�سدر نف�سه.

)64) امل�سدر نق�سه، ال�سفحة 39.
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وا�سحًة للحق�ق وال�اجبات. ومن معامل هذه املنظ�مة كما يذكر االإمام 

اخلامنئي:

1.  امل�س�ؤولّيات االأ�سا�سّية ال�ساّقة على الرجل:

 ي�رّصح ال�سّيد القائد باأّن اهلل مل ي�جب على املراأة خدمة الرجل واالأوالد 

، بل بح�سب قدرتها ورغبتها. فمثل املراأة يف 
ّ
على نح� ال�ج�ب ال�رصعي

املنزل كمثل ال�ردة التي يجب املحافظة على ن�سارتها ب�سكل دائم، وعدم 

اإرهاقها باالأعمال التي جتعلها تذبل ومت�ت، لذا فمن حّقها اأن تتاأّمن لها 

احلياة الكرمية الالئقة ب�ساأنّيتها من م�سكن ونفقة وماأكل وملب�س. يق�ل 

العائلة، ح�سب وجهة نظر  الرجل يف داخل  القائد »من واجب  ال�سّيد 

االإ�سالم، اأن يراعي زوجته كال�ردة«، وخ�ًفا من التذّرع بهذا احلديث 

على اأّن املراأة ال ت�سلح لالإدارة، ُيعّقب �سماحته: »املراأة ريحانة ولي�ست 

كهرمانة، هذا اأمر ال يتعّلق باملجاالت ال�سيا�سّية واالجتماعّية، وت�سيل 

العلم والكفاح يف امليادين االجتماعّية وال�سيا�سّية املختلفة، اإّنا ه� �سيء 

.
(65(

 للعائلة«
ّ
يّت�سل بال��سع الداخلي

2.  امل�س�ؤولّيات الدقيقة اللطيفة على املراأة:

 يف املقابل، على املراأة اأن ت�ّفر للزوج كّل م�ستلزمات الراحة، ومنها اأن 

ال تخرج من منزل زوجها بدون اإذنه – اإاّل اإذا كانت قد ا�سرتطت ذلك 

يف عقد الزواج –، واأن ت�ّسن رعاية االأوالد وتربيتهم، يق�ل �سماحته:

ال�سحيحة،  الدقيقة  ورعايتها  بع�اطفها  االإبن  تربية  هي  املهّمة  ال�اجبات   من 

)65) مقّرر معهد املعارف احلكمّية ح�ل خطب االإمام، ال�سفحة 31.
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�سليًما من  اإن�ساًنا  بنًتا، يك�ن  اأو  ابًنا  �س�اء كان  االإن�سان،  بحيث حينما يكرب هذا 

الناحية الروحّية، وخالًيا من العقد وبدون م�سكالت وبدون �سع�ر بالذّل والب�ؤ�س 

اأوروبا  الغربّيني يف  والنا�سئة  ال�سباب  اأجيال  منها  يعاين  التي  والباليا  واالنحطاط 

.
(66(

واأمريكا الي�م

 وفيما اإذا كانت املراأة لديها اأعمال اجتماعّية ملزمة، فعليها اأن ت�سن 

التخطيط لن�عّية ال�قت الذي تق�سيه مع االأوالد. يق�ل �سماحته:

 بع�س الن�ساء لديهّن اأعمالهّن خارج البيت... ولكن عليهّن مالحظة ن�سيب البيت 

ا. ون�سيب العائلة والبيت، ككّل �سيء اآخر، ميكن الت�سحية بكّمّيته يف �سبيل  اأي�سً

له  ال�ساعة  مدار  على  البيت  يف  املراأة  ت�اجد  كّمّيته.  من  االنتقا�س  اأي  كيفّيته. 

 
ّ
معًنى، ولكن اإذا انتق�ستم من هذه االأربعة وع�رصين �ساعة ورفعتم امل�ست�ى الن�عي

.
(67(

�سيكت�سب ت�اجدها يف البيت معًنى اآخر

 ويدع� ال�سّيد القائد املراأة اإىل التاأّكد من اأّن ما تعطيه من وقت ملنزلها 

كاف. واإاّل فعليها اإيجاد حّل. يق�ل �سماحته:

مهّم  �سيء  هذا  بحّل.  التفكري  فينبغي  اجلانب  بهذا  ي�رّص  عملكم  اأّن  وجدمت   اإذا 

 اإاّل يف احلاالت ال�رصوريّة. ثّمة يف جميع االأم�ر �رصورات خارج نطاق 
ّ
واأ�سا�سي

الق�اعد، الهّم يف كّل اأعمال املراأة تربية االأوالد وتعزيز معن�يّات زوجها للخ��س 

.
(68(

يف ال�س�ح الكربى

بينهما  تعمر  ق�سارى جهدهما كي  يبذال  اأن  واملراأة  الرجل  3. على 

امل�ّدة والرحمة:

)66) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 41.

)67) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 40.

)68) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 41.
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 يعترب ال�سّيد القائد اأّن العالقة ال�سحيحة التي يجب اأن ت�س�د بني الزوج 

والزوجة هي عالقة امل�ّدة والرحمة فيق�ل: »العالقة ال�سحيحة بني املراأة 

يحّبا  اأن  والعطف(،  املحّبة  )عالقة  والرحمة  امل�ّدة  هذه  هي  والرجل 

.
(69(

بع�سهما ويع�سقا بع�سهما ويعطفا على بع�سهما«

 اأّما كيف يحافظا على هذه امل�ّدة والرحمة، ففي نظر �سماحته ال بّد        

من اأم�ر:

3 .اأ. اأن يتعامل الرجل واملراأة ك�رصيكني حقيقّيني:

ا�ستعمالها  على  الدين  علماء  من  الكثري  يتحّفظ  التي  االأدبّيات   من 

االإمام  ي�ستعملها  حني  يف  بال�رصاكة،  والزوجة  الزوج  عالقة  و�سف 

اخلامنئي، بل وي�ستعمل ت�سابيًها ال ترتك جمااًل لل�سّك، ح�ل اأ�سالة هذه 

ال�رصاكة وما تقت�سيه من احرتام كّل �رصيك لالآخر، وتقّبل خ�سائ�سه 

وخ�ساله.

 يق�ل �سماحته:

 االإن�سان 
ّ
 الباب، اأو عيني

ّ
 ينظر االإ�سالم للمراأة والرجل يف العائلة كم�رصعي

اأو جندّيني يف خندق واحد يف جبهة احلياة، اأو كتاجرين �رصيكني يف حمّل 

اجل�سمّية  طبيعته وخ�س��سّياته وخ�ساله  منها  واحد  لكّل  واحد.  جتارّي 

هذان  عا�س  اإذا  به.  ة  اخلا�سّ والعاطفّية  والغريزّية  والفكرّية  والروحّية 

اجلن�سان اإىل جانب بع�سهما وفق احلدود وامل�ازين املر�س�مة يف االإ�سالم، 

.
(70(

اّت�سمت العائلة باال�ستمراريّة والعاطفة والربكة والفائدة اجلّمة

3.ب. اأن ال ينفق الرجل ع�اطفه خارج املنزل:

)69) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 40.

)70) مقّرر معهد املعارف احلكمّية ح�ل خطب االإمام، ال�سفحة 31.
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 يق�ل �سماحته:

ال  اأّنه  ه�  العائلّية  البيئة  داخل  يف  زوجته  �سّد  الرجل  ميار�سه  ظلم   اأكرب 

الرجال  ين�سغل  عليها.  م�ساعره  جميع  ينفق  وال  حياته  �رصيكة  يعتربها 

ونزوات،  واأه�اء  ولعب،  له�  من  �رصعّية  غري  مبمار�سات  البيت  خارج 

و�سه�ات منفلتة، ويف داخل البيت ي�س�د مناخ بارد خال من املحّبة، اأو 

.
(71(

رمّبا م�س�ب ب�س�ء االأخالق، واأن�اع ال�سغط

على     والعطف  باحلنّ�  والزوجة  الزوج  من  كّل  يحر�س  اأن  3 .ج. 

بع�سهما البع�س:

باالهتمام  ال�رصيك  باإ�سعار  واملراأة  الرجل  من  كالًّ  االإمام   يطالب 

واحلنّ�. فيق�ل نا�سًحا الرجل: »املراأة كال�ردة التي يجب رعايتها، 

اإذا ت�سارع الرجل مع ال�ردة تفّتت، واإذا تعامل معها ك�ردة، كانت 

. ومذّكًرا املراأة:
(72(

»
ّ
�سبب زينة وتاأثري اإيجابي

 بالن�سبة للرجل الكبري تفعل الزوجة ما تفعله االأّم للطفل ال�سغري. والن�ساء 

الدقيقات يعرفن هذه النقطة. اإذا مل تكن هذه امل�ساعر وهذه الع�اطف التي 

هي بحاجة اإىل حم�ر رئي�س يف البيت – واملح�ر ه� �سّيدة البيت ورّبته –، 

.
(73(

كانت العائلة �سكاًل بال معًنى

 وه� يف ن�سائحه تلك يغرف من معني جّده االإمام ال�سادق عليه 

حيث  والزوجات.  االأزواج  اإىل  امل�ّجه  ال�رصيح  حديثه  يف  ال�سالم 

يق�ل عليه ال�سالم:

)71) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 43.

)72) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 42.

)73) امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 40
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 ال غنى بالزوج عن ثالثة فيما بينه وبني زوجته: )1( امل�افقة، ليجلب بها 

ا�ستمالة  وا�ستعماله  معها،  )2( وح�سن خلقه  وه�اها.  وحمّبتها  م�افقتها 

قلبها بالهيئة احل�سنة. )3( وت��سعته عليها.

وال غنى للزوجة فيما بينها وبني زوجها عن ثالث خ�سال: )1(  �سيانة 

نف�سها من كّل دن�س حّتى يطمئّن قلبه اإىل الثقة يف حال املحب�ب واملكروه. 

)2( حياطته عاطفيًّا ليك�ن ذلك عاطًفا عند ذلّة تك�ن منها. )3( اإظهار 

.
(74(

الع�سق باخلالبة والهيئة احل�سنة لها يف عينه

 

ثالثاًا:  حماية املراأة من ال�ستغالل والتع�ّسف

 بالرغم من و�س�ح التعاليم االإ�سالمّية ب�ساأن املراأة يف الن�س��س وال�سرية، 

ومظل�مّيات  تعّديات  دوًما  ويحدث  حدث  ال�اقع  اأر�س  على  اأّن  اإاّل 

االإمام  ويعرّب   ،
ّ
ال�رصعي احلكم  على  التحايل  اأو  التطبيق  �س�ء  خالل  من 

تقع بحّق  ما زالت  التي  املظل�مّيات  اخلامنئي بجراأة و�سجاعة عن هذه 

املراأة. فيق�ل:

 اإّن البع�س قد يك�ن متدّيًنا، ولكن نظًرا لعدم املعرفة ال�سحيحة باملفاهيم االإ�سالمّية، 

وعدم االّطالع الدقيق على اأخالقّيات التعامل بني املراأة والرجل يف االإ�سالم، فاإّن 

لي�س من  �سيطرته، وهذا  يقّلل من خطئه وال يخّفف من تّكمه وفر�س  تدّينه ال 

ما  وهذا  وال�سيطرة،  الت�سّلط  وحّب  التدّين  بني  اجلمع  ميكن  ال  حيث  ال�س�اب، 

.
(75(

يجب ت�سحيحه

)قم:   2 الطبعة  الغفاري،  اأكرب  علي  وتعليق  وت�سحيح  تقيق  العقول،  حتف  احلراين،  �سعبة  )74) ابن 

 التابعة جلماعة املدّر�سني، 1404 هـ(، ال�سفحة 323.
ّ
م�ؤ�ّس�سة الن�رص االإ�سالمي

العلمّية  املجاالت  يف  والنا�سطات  النخبة  الن�ساء  من  غفري  ح�سد  اأمام  خطبة  اخلامنئي،  )75) االإمام 

واالجتماعّية يف ذكرى والدة ال�سّيدة الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف عام 1428 هـ.
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اإىل  الظلم ب�سكل جممل بل يعمد  بالتحّدث عن   وال يكتفي �سماحته 

تف�سيله ب�سكل ينّم عن روؤية اإن�سانّية عميقة تنظر بعني ثاقبة اإىل اأثار هذا 

الظلم على املجتمع كاّفًة. ومّما يق�له حفظه اهلل يف هذا املجال:

 اإذا �سعر الرجل يف البيت بامللكة، ونظر اإىل املراأة بعني اال�ستغالل واال�ستخدام فهذا 

البيئة  ظلم، ولالأ�سف فاإّن كثرًيا من الرجال يرتكب�ن هذا الظلم، وكذا احلال يف 

خارج املنزل.

ال�ارد  البيت للدرا�سة والعمل وت�سيل  اآمنة خارج  اأج�اء   اإذا مل تت�ّفر للمراأة 

واال�سرتاحة، فهذا ظلم وج�ر.

فهذا  واملعرفة،  العلم  وطلب  �سحيح،  ب�سكل  بالدرا�سة  للمراأة  ي�سمح  مل   اإذا 

ظلم.

 اإذا كانت الظروف بحيث ال جتد املراأة الفر�سة ب�سبب العمل الكثري و�سغ�ط 

االأعمال املختلفة الأن تهتّم باأخالقها ودينها ومعرفتها، فهذا ظلم.

 اإذا مل تتمّكن املراأة من اال�ستفادة مّما متتلك ب�سكل م�ستقّل وباإرادتها فهذا ظلم.

 اإذا فر�س على املراأة زوج معنّي عند الزواج، اأي ال يك�ن لها هي نف�سها دور 

يف اختيار الزوج ومل ي�ؤبه الإرادتها وميلها هي يف هذا اخل�س��س، فهذا ظلم.

 اإذا مل ت�ستطع املراأة �س�اء حينما تك�ن داخل البيت مع عائلتها اأو اإذا انف�سلت 

 الالزم، فهذا ظلم.
ّ
عن زوجها اأن تنهل من اأبنائها املعني العاطفي

واالكت�سافات  االخرتاعات  م�هبة يف  اأو  علمّية  مثال  م�هبة،  للمراأة  كان   اإذا 

، لكّنهم ال ي�سمح�ن لها 
ّ
اأو م�هبة يف الن�ساط االجتماعي اأو م�هبة يف ال�سيا�سة 
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.
(76(

با�ستثمار هذه امل�هبة وتفجريها، فهذا ظلم

االإمام  فامل�ساألة تتاج يف نظر  الظلم؟  ال�سبيل مل�اجهة هذا   اأّما كيف 

اإىل:

1 . اإ�سالح الق�انني:

جه�د:  من  يلزم  ما  ببذل  االخت�سا�س  ذوي  مطالًبا  �سماحته   يق�ل 

تتطّلب  املراأة  ومع  الرجل،  مع  تتعامل  التي  الق�انني  بع�س  اإّن  »حيث 

الق�انني  تلك  درا�سة  االخت�سا�س  ذوي  على  يفر�س  وهذا  االإ�سالح. 

فيق�ل:  املتابعة  م�س�ؤولّية  تّمل  اإىل  الن�ساء  ويدع�   .
(77(

واإ�سالحها«

. وكما 
(78(

املجال« ببذل اجله�د يف هذا  اأنف�سهّن مطالبات  »ال�سّيدات 

ا وهي �رصورة و�س�ح هذه الت�رصيعات  يلفت �سماحته اإىل نقطة مهّمة جدًّ

وتالوؤمها مع روح الع�رص فيق�ل: »اإّنه وبالرغم من اأّن اأعمااًل جّيدًة قد 

.
(79(

اأجنزت يف هذا امل�سمار اإاّل اأّنه يجب اأن ي�ساغ هذا بلغة الع�رص«

 الق�ّي والعقاليّن:
ّ
2 . الدفاع االأخالقي

 يدع� ال�سّيد القائد اإىل الت�سّدي بقّ�ة لكّل من ت�سّ�ل له نف�سه ظلم املراأة 

اأو التعّدي عليها، فيق�ل:

)76) مقّرر معهد املعارف احلكمّية، ال�سفحة 13.

العلمّية  املجاالت  يف  والنا�سطات  النخبة  الن�ساء  من  غفري  ح�سد  اأمام  خطبة  اخلامنئي،  )77) االإمام 

واالجتماعّية يف ذكرى والدة ال�سّيدة الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف عام 1428 هـ.

)78) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.

)79) امل�سدر نف�سه.
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 فاإجناز يتي�رّص عن طريق م�اجهة االأ�سخا�س الذين ال يدرك�ن 
ّ
 اأّما الدفاع االأخالقي

احلقائق ويعامل�ن املراأة يف البيت كم�ستخدمة، ويظلم�نها ويعتربونها غري م�ؤّهلة 

 
ّ
منطقي ب�سكل  ولكن  ب�سّدة  االآراء  هذه  ملثل  الت�سّدي  ويجب  املعن�ّي.   

ّ
للرقي

.
(80(

وعقاليّن

3 . معرفة املراأة حلّقها والدفاع عنه:

 ملمار�سة الظلم يتمّثل يف اهلل واالإميان 
ّ
 يق�ل �سماحته: »اإّن الرادع  احلقيقي

 والدفاع عنه 
ّ
االإن�سايّن واالإلهي املراأة حلّقها  ا يف معرفة  واأي�سً والقان�ن، 

.
(81(

و�سعيها لتحقيقه بكّل معنى الكلمة«

 ويف حديث اآخر يق�ل �سماحته:

 اإّن من يجب عليه اأن يعرف حق�ق املراأة يف االإ�سالم واأن يدافع عنها، هي املراأة 

بالدرجة االأوىل. يجب على الن�ساء اأن يعرفن ماذا يق�ل اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي 

ا اأن يعرفن من الذي يحّدد م�س�ؤولّية املراأة  عن املراأة، وماذا يريد منها، ويجب اأي�سً

حّتى ت�ستطيع اأن تدافع عن حّقها مبا يق�له االإ�سالم ويف اإطار االإ�سالم؛ واإذا كانت 

ميار�س�ا  اأن  االإن�سانّية  القيم  لفاقدي  ت�سمح  ف�س�ف  االأم�ر،  بعيدًة عن هذه  املراأة 

.
(82(

الظلم لها

:
ّ
4 . تن�سئة الرجال على التعامل االأخالقي

 يق�ل �سماحته: »اإّن ع�سا القان�ن قادرة على الردع، ولكن وكما اأ�سلفنا، 

)80)   امل�سدر نف�سه.

)81) االإمام اخلامنئي، خطاب يف التجّمع العظيم لتكرمي الن�ساء املجاهدات يف اجلمه�ريّة االإ�سالمّية 

يف اإيران، طهران يف 2009/4/1.

)82) امل�سدر نف�سه.
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.
(83(

فاإّن كّل �سيء يبقى ممكًنا ب�سل�ك الرجل الق�مي واأخالقه الفا�سلة«

5 . تغيري الثقافة النمطّية ال�سائدة ح�ل املراأة والرجل:

 يق�ل ال�سّيد القائد:

حت اأحكام االإ�سالم   اإذا اّت�سم اجلّ� الثقايّف بال�سفافّية يف جمال ق�سايا املراأة وت��سّ

 اأن ينتهي االأمر اإىل متهيد ال�سبيل اأمام املراأة 
ّ
واآراء القراآن يف هذا الباب، فمن الطبيعي

لبل�غ الغاية املن�س�دة واالأهداف املرجّ�ة، حّتى اإن كان املطروح يف هذا امل��س�ع 

الفكرة  الكالم يجلي  ال�اقع عمل؛ الأّن مثل هذا  اأّنه يف  اإاّل  ظاهرة كالم وبحث 

 .
(84(

الثقافّية للمجتمع وينري اأذهان اأبنائه

 ويدع� االإمام اخلامنئي املراأة لتحّمل امل�س�ؤولّية يف هذا امل�سار فيق�ل: 

م�س�ؤولّيات ج�سام، وعلى  الي�م  بالدنا  �سّيدات  كاهل  على  اأّن  »اعلمن 

 .
(85(

راأ�س هذه امل�س�ؤولّيات ت�سّحح النظرة اخلاطئة لق�سّية املراأة والرجل«

هذا  يف  بدور  القيام  ال�سّيدات  اأيّتها  الي�م  با�ستطاعتكّن  »اإّن  وي�سيف: 

على  ا  اأي�سً ذلك  وتقيق  والن�رص،  والتاأليف  البحث  فب��سعكّن  املجال، 

.
(86(

ال�ساحة العملّية«

العلمّية  املجاالت  يف  والنا�سطات  النخبة  الن�ساء  من  غفري  ح�سد  اأمام  خطبة  اخلامنئي،  )83) االإمام 

واالجتماعّية يف ذكرى والدة ال�سّيدة الزهراء عليها ال�سالم، طهران يف عام 1428 هـ.

)84) االإمام اخلامنئي، خطبة يف جمع غفري من الن�ساء امل�ؤمنات يف ذكرى والدة الزهراء عليها ال�سالم، 

طهران يف 1418هـ.

)85) امل�سدر نف�سه.

)86) امل�سدر نف�سه.
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بني  العالئقّية  املنظ�مة  يف  والعدالة  الت�ازن  تقيق  اأّن  �سماحته   يرى 

االإ�سالم،  اأرادها  التي  بال�سيغة  وخارجه،  املنزل  داخل  واملراأة،  الرجل 

�س�ف ت�سّكل �سبيل جناة للعامل اأجمع، وعلى الن�ساء ال�اعيات اأن ي�سَعنْي 

بكّل قّ�ة لتقدمي هذا النم�ذج. يق�ل �سماحته:

 اإّن الق�سّية يف غاية االأهّمّية، واإّننا ل� ا�ستغلنا جّيًدا على ق�سايا املراأة عندنا، ف�سنك�ن 

قد قّدمنا خدمًة جلّيًة للمجتمع الن�س�ّي يف كاّفة بقاع العامل. قد يك�ن من املمكن 

ولكّنها  بعد،  فيما  االآخر  البع�س  يدركه  وقد  ب�رصعة،  ذلك  البع�س  يالحظ  اأن 

�ستك�ن خدمًة ال ميكن اإنكارها فيما يرتبط باملراأة وق�ساياها يف العامل اإذا ما عملنا 

.
(87(

مبهارة وجّدّية

خامتة

 يتبنّي لنا، من اأق�ال االإمام اخلامنئي وا�ستفتاءاته، اأّن �سماحته يعترب:

رعاية املراأة الأ�رصتها ياأتي يف اأول�ّية م�س�ؤولّياتها االجتماعّية.  . 1

وواجباتهما  الزوجني  ِكال  حق�ق  تّدد  التي  الفقهّية  االأحكام   . 2

دقيقة وعادلة، وتراعي طبيعة كّل من املراأة والرجل  وحاجاتهما، 

واإن كانت هناك الكثري من امل�ا�سع التي تتاج ملزيد من االجتهاد.

ما ح�سل من تعّديات وظلم على املراأة داخل املنزل نا�سئ من �س�ء   . 3

التطبيق ولي�س من �س�ء الت�رصيع.

ا�ستغالل ي�سيء  اأّي  الزوجّية واالأم�مة من  بّد من حماية دور  ال   . 4

)87) امل�سدر نف�سه.
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اإليه، ويزّهد املراأة فيه، وذلك عرب ا�ستنان الق�انني الرادعة الكفيلة 

بعدم ا�ستغالل املراأة اأو اإحلاق االأذى بها من جهة، وبتثقيف املراأة 

وال�اجبات  احلق�ق  منظ�مة  من  مبكا�سبها  وتعريفهما  والرجل 

االأ�رصّية يف االإ�سالم من جهة اأخرى.

ال بّد من م�اجهة اأّي تنّكر حلّق من حق�ق املراأة �س�اء كان احلّق   . 5

قان�نيًّا اأو اأخالقيًّا؛ لذا يطالب �سماحته اأن يك�ن  الت�سّدي حا�سم 

وعلى �سعيدين:

تطبيق  �سمان  اأجل  من  الالزمة  الق�انني  �سّن  �سعيد  اأ .على 

 وعدم التحايل عليها.
ّ
االأحكام الفقهّية ببعدها االأخالقي

بحزم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  �سعيد  ب .على 

.
ّ
وجراأة لكّل من يتجّراأ على التهاون باحلّق االأخالقي

االإ�سالم ح�ل  لتبيان نظرة  ت�سعى جاهدًة  اأن  امل�سلمة  املراأة  على   . 6

 الكفيل بتقدمي طرح جديد 
ّ
املراأة، واإىل تقدمي النم�ذج الفاطمي

ي�سهم يف اإ�سالح ال�اقع املرتّدي للمراأة يف ال�رصق والغرب على 

حّد �س�اء.

 

�خلامتة

من خالل منهجه املتمّيز يف النظر واملعاجلة مل��س�ع املراأة، بنّي �سماحة 

ال�سّيد االإمام للباحثني والعلماء واملفّكرين والقيادّيني اأّن مقاربة م��س�ع 

�رصائح  من  ب�رصيحة  يتعّلق   
ّ
جزئي عمل  اأو  فكرّي  برتف  لي�ست  املراأة 

املجتمع، بل ه� اأحد امل�ا�سيع املركزيّة الذي يت�ّقف على ح�سن التخطيط 

فيه �سالح املجتمع باأكمله.
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 وه� كاأّي م��س�ع مركزّي ال يكفي فيه بل�رة روؤية وا�سحة ح�له، 

الكفيلة  والقان�نّية  واالجتماعّية  الثقافّية  امل�ستلزمات  تاأمني  يجب  بل 

بتح�يل هذه الروؤية اإىل حركة حقيقّية على اأر�س ال�اقع.

 وويّل فقيه، يف تديد معامل 
ّ
 ولقد قام �سماحته مبا عليه، كمرجع ديني

هذه الروؤية ب��س�ح تاّم، وطالب الفقهاء واملت�رّصعة واملثّقفني من الن�ساء 

اأحكام  من  يلزم  ما  وا�ستنان  ا�ستنباط  يف  م�س�ؤولّياتهم  بتحّمل  والرجال 

 الذي وقع 
ّ
فقهّية ون�س��س قان�نّية كفيلة مبعاجلة اخللل والظلم التاريخي

القدمي  يف  امل�سّ�هة  النظرة  خالل  من  كّله  املجتمع  على  بل  املراأة،  على 

واحلديث مل�قع املراأة ودورها يف ال�ج�د.

فيمكن  االإمام،  اأق�ال  خالل  من  بّيّنا  كما  الروؤية،  هذه  معامل   اأّما 

تلخي�سها على النح� التايل: 

واالإبداع  والتكامل  التعليم  �سبل  اأف�سل  لت�فري  يخّطط  ما  بقدر   . 1

والعمل جلميع اأفراد املجتمع بقدر ما يتقّدم املجتمع ويزدهر.

، ولكّنهم 
ّ
الكّمي ال�سعيد  50% من املجتمع على  الن�ساء  ي�سّكل   . 2

 ي�ؤّثرون اإىل حدٍّ كبري على الـ50 % االآخرين 
ّ
على ال�سعيد الكيفي

)اأزواًجا واأوالًدا(.

 
ّ
والروحي  

ّ
واالأخالقي  

ّ
العلمي امل�ست�ى  ارتفاع  قدر  على   . 3

واجلهادّي للن�ساء يت�ّقف �سالح املجتمع اأو انحرافه.

واجلهادّي   
ّ
والروحي  

ّ
واالأخالقي  

ّ
العلمي امل�ست�ى  ارتفاع   . 4

للمراأة اأمر ي�ستلزم التخطيط اجلّيد لتمكني املراأة من ت�سيل تلك 

امل�ست�يات من دون ال�ق�ع يف �سلبّيات.
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اأهّم ال�سلبّيات تن�ساأ من ثالثة اأخطار اأ�سا�سّية:   . 5

 اأ . ظلم املراأة وا�ستغاللها خلدمة الرجل فقط، وحرمانها من 

فر�س التعّلم والتكامل والعمل والن�سج.

ب . املفا�سد التي ميكن اأن تنتج من اختالط الرجال بالن�ساء 

على مقاعد الدرا�سة، ويف �س�ح العمل.

اأو  للن�ساء  ال�قت  ت�ّفر  عدم  ب�سبب  االأ�رصة  ت�سع�سع  ت . 

الدافعّية اأو القدرة على ح�سن اإدارة �س�ؤون االأ�رصة.

معاجلة هذه ال�سلبّيات تتاج اإىل التخطيط على م�ست�يات ثالث:  . 6

اأفراد   لدى 
ّ
االإميايّن واالأخالقي امل�ست�ى  العمل على رفع  اأ . 

احلياة  اإىل  نظرتهم  وت�سحيح  ًة  خا�سّ والن�ساء  كاّفًة  املجتمع 

الدنيا.

املراأة  ح�ل  االإ�سالم  نظر  وجهة  على  الن�ساء  اّطالع  ب . 

والغربّية،  التقليدّية  الروؤيتني  مقابل  يف  باأهّمّيتها  والتب�رصّ 

املجحفتني بحّق املراأة.

ت . ا�ستنان الق�انني الكفيلة ب�سمان تطبيق احلدود ال�رصعّية 

وحفظ احلق�ق وال�اجبات، ومنع اأّي ا�ستغالل اأو ظلم للن�ساء 

للجميع،  وال�سعادة  العدالة  يحّقق  ب�سكل  الرجال،  قبل  من 

من  يلزمه  ما  للمجتمع  وي�ؤّمن  التفّكك  من  االأ�رصة  ويحفظ 

طاقات وكفاءات قادرة على الت�سّدي لكّل االحتياجات.







بدران يحيى  ح�سن 

زيت�ن مهدي   
ّ
علي

جــــرادي �سفيــــق 

ال�سّيد اأمني  اإبراهيم 

قــــــا�سم نعيــــــــم 

جـــ�ادي اإليـــــا�س 

من��سهــــر حمّمــدي

ماجـــــد اأحمــــــد 

الرحمن عبـــد  طه 

جــــرادي �سفيــــق 

مطّهــري مرت�ســى 

طه ف�زي  غ�ّسـان 

سلسلــة أدبيـّـــات النهوض

العبادة والعب�دّية يف الروؤيا وال�سل�ك عند االإمــام اخلميني

عـــــــا�س�راء وخطـــــاب املقــــاومـــــة االإ�سالمّيـــــــة

ال�سعائـــــر احل�سينّيـــــة من املظل�مّيــــــــة اإىل النـه��س

على �سفـــاف الفــــرات

جمتمـــــــــع املقـــــــاومـة

ال�سيخ عبد احلميــد بن بــــــادي�س

الث�رة االإ�سالمّية يف اإيران: ظروف الن�ساأة والقيم القيادّية

اخلطاب عند ال�سّيد ح�سن ن�رص اهلل

احلداثــــــــة واملقاومـــــة

االإمــــام ونهج االقتـــدار

ّ
قيم النه��س: احلّرّية - العدالة - اال�ستقالل ال�طني

النه��س احل�ســـارّي يف فكر االإمام م��سى ال�سدر
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بالل ح�سـن التـــــل

�سالمـــة ح�سيــــــن 

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

يـــ��ســـف  
ّ
علــــي

جمم�عة من الباحثني

عبد ال�ساتر امل��س�ي

بيان ن�يه�س احل�ت

زيعـــــ�ر اهلل  عبـــد 

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

ماجـــــد اأحمــــــد 

عّبــا�س نــ�ر الديــن

منــ�جهــر حمّمــدي

جمم�عة من الباحثني

القد�س يف ال�عي املقـاوم

ّ
مبـــــــــاين اإنتـــاج االآخر يف العقـــــل االإ�رصائيــلي

الدولة واملقاومة يف ظّل االأو�ســــاع الدولّية الراهنة

املقاومـــــــــة: جدلّيـــــــــة احلــــــّق والقــــــــــّ�ة

ال�ســــ�رى ونظــم االأمـر

احلرب على غّزة

املرجعّيـــة الدينّيــة واملقــــــاومـــــــــة

اإ�سكالّيــــة ال�عـــي والذاكرة العربّية

الروؤية العلمّية لدى االإمام اخلامنئي

 يف فكر االإمام اخلامنئي )حفظه اهلل(
ّ
الفقه ال�سيا�سي

ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية

احلــــاكمّيــة: درا�ســة يف املفهـــ�م وت�سّكلــــه

�سناعة االأّمة االإ�سالمّية: االإمام اخلامنئي )حفظه اهلل(

ّ
 اال�ستنها�سي

ّ
وقيادة امل�رصوع االإ�سالمي

حق�ق االإن�سان من وجهة نظر االإمام اخلامنئي

 عند االإمام اخلامنئي
ّ
الفكر ال�سيا�سي
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يـــ��ســـف  
ّ
علــــي

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

امل�سلم�ن بني امل�اطنة الدينّية وامل�اطنة ال�سيا�سّية

القد�س: امل�قعّية والتاريخ

املــــــــراأة يف فكر االإمام اخلامنئي
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