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في الساحات والميادين المنسجمة مع دورها ووظيفتها .وهذا ما
عملنا على بلورته من خالل تت ّبعنا لخطاب اإلمام
الخامنئي} في
ّ
موضوعي بما يخدم غاية هذا الكتاب
المرأة واألسرة وتبويبه بشكل
ّ
وأهدافه.
وينبغي أن نلفت النظر إلى ّأن أغلب نصوص هذا الكتاب مستقى
النص
من خطب لإلمام
الخامنئي في مناسبات مختلفة ،ولحفظ داللة ّ
ّ
المترجم ،لم ّ
نتدخل في إعادة تحريره ّإل في بعض الموارد المحدودة.
ونشير أيضاً إلى أن ما وُضع بين معكوفتين ليس من كالم اإلمام
الخامنئي}.
والحمد هلل رب العالمين
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المرأة في الغرب

(((

حقيقة المرأة ومكانتها في الثقافة الغربية

يعلم ّ
المطلعون على اآلداب الغربية والقصص واألشعار والروايات
والمسرحيات األوروبيةَّ ،أن الثقافة األوروبية ،منذ القرون الوسطى
الحالي ،كانت تنظر إلى المرأة على أ ّنها
وما سبقها إلى أواخر القرن
ّ
موجود من الدرجة الثانيةّ ،
وكل ادّعاء يخالف هذه النظرة فهو ادّعاء
باطل.
ُأنظروا إلى المسرحيات الشهيرة للكاتب االنجليزيّ شكسبير لتروا
بأيّة لغة وبأيّ نفس وبأيّة لهجة يتح ّدث هو وسائر أدباء أوروبا عن
المرأة .الرجل في اآلداب األوروبية هو الس ّيد والمالك لناصية المرأة.
وما برح بعض نماذج تلك الثقافة وآثارها ماث ًال ح ّتى يومنا هذا؛ فبعدما
تتزوّج المرأة تفقد لقبها وتكتسب لقب زوجها ،هذه الس ّنة موجودة
األوروبي والواليات المتحدة وكندا
الغربي بشكل عا ّم إلى دول االتّحاد
((( يشير مصطلح العالم
ّ
ّ
وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا الوسطى وأميركا الالتينية وجنوب أفريقيا .والغرب في كالم اإلمام
الخامنئي } ال يعني منطقة جغرافية أو صناعيّة أو تكنولوجية معيّنة بل المقصود مدرسة فكرية
لها إيديولوجية خاصة بها تعتمد على النظرية العلمانية ،والماديّة ،والنظرة الميكانيكية لإلنسان ،حيث
تنظر إلى اإلنسان كآلة وبدن وتغفل البعد المعنوي والروحي ،وتطالب بمنفعته الفردية ،وتنادي
باالعتماد على التجربة وكسب األرباح ،والتح ّرر وأصالة الفرد...
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عند الغربيين .وهذا العمل عند الغربيين يعكس ثقافتهم القديمة
القائلة بسيادة الرجل.
[و] عندما تتزوّج المرأة ،في ّ
ظل [تلك] الثقافة األوروبية ،ال تصبح
هي وحدها ملكاً للزوج ،وإ ّنما تصبح جميع ممتلكاتها وأموالها ّ
وكل
ما لديها من أبيها ومن عائلتها ملكاً للزوج أيضاً! وهذا ما ال يمكن
للغرب ّيين إنكاره أل ّنه كان في صلب ثقافتهم .بل وح ّتى روح المرأة
كانت تحت تص ّرف الزوج! ولهذا السبب يالحظ في القصص واألشعار
الغربية ّأن الزوج كثيراً ما يقتل زوجته ألدنى اختالف يقع بينهما ،وال
يمكن ألحد أن يتوجّ ه إليه باللوم!
كانت العالقات بين الرجال والنساء عندهم ،ح ّتى في ذلك العصر،
مباحة إلى حد ما؛ بيد ّأن قرار الزواج واختيار الزوج َ
كان بيد األب.
وهذا ما يالحظ في الكتابات المسرحية التي أشرت إليها والتي تشاهد
فيها فتاة ُترغم على الزواج ،وامرأة ُتقتل على يد زوجهاُ ،وأسرة تعاني
فيها المرأة العنت والعناء(((.
إلى قبل بضع سنوات ـ وليس بعيداً جداً ـ لم تكن النساء في
هذه الدول الغربية ذاتها قادرة على الحصول على الوثائق الرسمية
لدراستها في المعاهد العليا! في اآلونة األخيرة نشرت إحدى الصحف
في بعض البلدان الغربية ،ومنها انجلترا ـ وال ُأريد تسمية ذلك البلد،
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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وتلك المجلة ـ عن امرأة عجوز أنهت عام 1917م ،أي قبل حوالي
ثمانين سنة((( ،دراستها العليا في مرحلة الدكتوراه ،ولك ّنها لم تمنح
وثيقتها الدراسية .وبعد السؤال عن سبب عدم منحها الوثيقة ،قالت:
سبب ذلك ّأن النساء في بريطانيا لم يكن ّ
يحق ّ
لهن الحصول على
وثيقة دراسية ح ّتى عام 1947م ،وكان يقال ّإن المرأة يجب أن ال تمنح
وثيقة دراسية.
وح ّتى أوائل هذا القرن .أي ح ّتى العقدين الثاني والثالث من
هذا القرن الميالديّ ـ لم يكن للنساء في البلدان الغربية ّ
حق التملك
الحقيقي! أي ّأن المرأة إذا تزوّجت ال يجوز لها التص ّرف بثروتها
بمعناه
ّ
بدون إذن زوجها(((.
وقد استم ّرت الثقافة الغربية تسير على هذه الوتيرة ح ّتى أواسط
القرن الحالي ،علماً ّأن حركات تحت عنوان تحرير المرأة قد بدأت نشاطها
منذ أواخر القرن الميالديّ التاسع عشر(((.
الحالي] مبنياً
ّإن أساس الثقافة الغربية [كان وال زال ح ّتى عصرنا
ّ
ً
بضاعة لمتعة الرجل((([ .وقد] ع ّرف [الغرب ّيون] الشأن
على جعل المرأة
((( من تاريخ كالم اإلمام الخامنئي في عام 1418ه.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لرحيل اإلمام الخميني { ،في
طهران ،بحضور جموع غفيرة من أبناء الشعب ،بتاريخ 1418/01/28ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالمية،
بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالميّة ،في طهران ،بحضور المشاركات في المؤتمر (من
 84دولة) ،بتاريخ 2012/07/11م.
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االجتماعي للمرأة بأ َّنها ٌ
كائن يجب أن يكون مورداً النتفاع الرجل .لهذا
ّ
لو أرادت المرأة بحسب الثقافة الغربية أن تبرز في المجتمع وتثبت
شخصيتها ،عليها حتماً أن ُتظهر شيئاً من جاذب ّيتها الجنسية .وح ّتى
في المجالس الرسمية يجب أن يكون نوع لباس المرأة مورد استمتاع
الرجل الذي هو الجانب المُ نت ِفع.
[الغربي] ّ
تشكلت الثقافة التي كانت فيها
االجتماعي
في المحيط
ّ
ّ
المرأة كطرف يُنتفع به ويُستفاد منه من جانب الطرف المنت ِفع [أي
الرجل] .ولألسف ّإن هذا موجود اليوم في الثقافة الغربية ،واآلخرون
ق ّلدوه وساروا على هذا الطريق وصار األمر هكذا في العالم ،ولو
تح ّدث أحد بخالف ذلك لقاموا عليه[ .لقد] أوجدوا بالتدريج عدم
ٌ
توازن وال تعادل؛ فهناك ٌ
وطرف ي ّ
ُستغل ،والبشرية ُق ّسمت
طرف مُن َت ِفع
على هذا األساس ،فالمُ ن َت ِفع هو الرجل والمُ ست َغ ّل هو المرأة .وقد
حدث هذا بصورة هادئة وتدريجية وبأساليب مختلفة مع دعايات
عديدة على م ّر العقود لع ّلها((( تصل إلى  100سنة أو  150سنة.
فافترضوا مجتمعاً يدين قض ّية عرض النساء وتب ّر ّ
جهن في األماكن
العامّةّ ،
فإن الدنيا تقوم عليه وال تقعد .ولو حصل أم ٌر مقابل هذا ،أي
مجتمع ما ،تعرية المرأة فال يحصل أيّ اعتراض في الدنيا.
أن ُتطرح في
ٍ
أمّا عندما يُطرح لباس المرأة وعدم تب ّرجها وتزيّنها في المجتمع ّ
فإن
((( لم يجزم اإلمام الخامنئي } بالتاريخ المذكور (من  150-100سنة) ،وذكر في خطابه أنَّها قضية
قابلة للتحقيق في المجتمعات الغربية بالدرجة األولى.
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األجهزة اإلعالمية والدعائية المهيمنة في العالم تقوم وتثير الضجيج.
ّ
وهذا ّ
ومخططاً يتمّ العمل عليه
مؤش ٌر على ّأن هناك ثقافة وسياسة
منذ سنوات متمادية وأساسه تثبيت هذا الواقع وهذا الشأن وهذا
األمر الخاطئ والمهين للمرأة .ولألسف لقد فعلوا ذلك(((.
ّ
الغربية للمرأة
خيانة الثقافة

(((

ّإن الغربيين يتح ّملون المسؤولية الجسيمة أمام المرأة ،فلقد خانوا
المرأةّ .
وإن الحضارة الغربية لم تمنح المرأة شيئاً يذكر .وما ح ّققته
وسياسي وفكريّ فإ ّنما بفضل جهودها وسعيها.
علمي
ّ
المرأة من تقدّم ّ
وهذا يحدث في ّ
كل مكان .وقد حدث في إيران اإلسالم وفي بلدان
أخرى.
لقد كان ذلك بفضل المرأةّ .
وإن ما أدّى بالغربيين إلى حافة
الهاوية وساق الحضارة الغربية إلى شفا االنهيار هو ما فشا في
المحيط النسويّ من انحراف وتح ّلل وابتذال .لقد ج ّروا المرأة
إلى االبتذال وأفسدوها ح ّتى داخل األسرة .وها هي الصحف
األمريكية واألوربية تطلع علينا دائماً بارتفاع نسبة تعذيب المرأة
ومعاملتها بوحشية.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  Oويوم
المرأة ،في طهران ،بحضور جمع غفير من األخوات المسلمات1421/06/20 ،ه.
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ّإن الثقافة الغربية فيما يتع ّلق بالمرأة ،وج ّر المرأة إلى االنحالل
واالبتذال في تلك البلدان ،أدّت إلى ضعف األسرة وزلزلت الكيان
العائلي ،ولم يعد يعطي الزوج أو الزوجة كبير أه ّمية للخيانة الزوجية.
ّ
أفليس هذا إثماً؟ أليست هذه خيانة للمرأة؟ ومع مثل هذه الثقافة
المنحرفة نجدهم يتبجّ حون على ّ
كل العالم ،مع أ ّنهم مدانون! ّإن
الثقافة الغربية تجاه المرأة ينبغي لها أن تقف موقف الدفاع ،وعليها أن
تدافع عن نفسها ،وال ب ّد لها من إعطاء االيضاحاتّ .
ولكن غلبة وسيطرة
الغربي المستكبر والتج ّبر تقلب األمور رأساً على
الرأسمالية واإلعالم
ّ
عقب ،فيتح ّول هؤالء إلى أصحاب حقوق ومدافعين عن حقوق المرأة
كما يقولون ويزعمون! والحال ّأن األمر ليس كذلك .وبالتأكيد ّ
فإن
بين الغربيين مفكرين وفالسفة وأشخاصاً صادقين وصالحينّ ،
يفكرون
ويتح ّدثون بصدق [تجاه المرأة]ّ ،
الثقافي
وإن ما أقوله هو ّأن اال ّتجاه
ّ
والحضاريّ العا ّم في الغرب ليس في صالح المرأة بل ض ّدها.
كيف ظلمت المرأة في الغرب؟

تع ّرضت المرأة سابقاً((( إلى الظلمّ .
ولكن الظلم العا ّم والشامل
يختص بالفترة األخيرة ،وهو ناجم عن الحضارة الغرب ّية ،حيث اعتبروا
ّ
المرأة وسيلة اللتذاذ الرجال ،وأطلقوا على ذلك اسم ح ّرية المرأة!
((( أُنظر العنوان السابق حيث أشار اإلمام الخامنئي } إلى كيفية ظلم المرأة وموقعية المرأة في
الثقافة الغربية.
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بينما الحقيقة هي ّأن ذلك هو ح ّرية للرجال الطائشين من أجل
التم ّتع بالمرأة(((.
ّإن الغربيين ،وطيلة هذه القرون الثالثة األخيرة ،قد وضعوا لجميع
جرائمهم أسما ًء جميلة .فعندما كانوا يقتلون ويستعبدون وينهبون
الثروات ،وعندما كانوا يفتعلون الحروب المفروضة بين الشعوب
وغيرها من الجرائم ،كانوا يضعون على ّ
كل واحد ٍة منها أسما ًء ب ّراقة
وخ ّداعة ،كأسماء الحرية وحقوق اإلنسان والديمقراطية وأمثالهاّ .إن
إطالق اسم الحرية على التوجّ ه الموجود في الثقافة الغربية للمرأة،
مبني
هو اسمٌ كاذب ،فهذه ليست حريةّ .إن أساس ثقافة الغرب ّ
ً
بضاعة لمتعة الرجل في المجتمع [كما ذكرنا مراراً].
على جعل المرأة
ّ
والحث على التع ّري يعود إلى هذه الجهةّ .إن نظرة الغرب
فالترغيب
ّ
منحطة وناقصة ومض َّللة وخاطئة(((.
إلى المرأة هي نظرة
ّإن السياسة الغربية توجِّ ه أكبر ضربة وإهانة لكرامة المرأة ،ح ّتى
هؤالء النسويون (الفمينيزم)((( والمتش ّددون  -ولديهم مستويات
وطبقات مختلفة  -يوجّ هون ضربة للمرأة من حيث ال يشعرون ،فهم
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة مولد الصديقة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جموع من
أعضاء المراكز والجامعات الثقافية والسياسة وأسر الشهداء ،بتاريخ 1413/06/21هـ.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالمية،
بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالميّة ،في طهران ،بحضور المشاركات في المؤتمر (من
 84دولة) ،بتاريخ 2012/07/11م.

((( النسوية :هي مجموعة مختلفة من النظريات االجتماعيّة ،والحركات السياسية ،والفلسفات
األخالقية ،التي تح ّركها دوافع متعلّقة بقضايا المرأة.
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يتص ّرفون من باب حسن ّ
الظن  -أي ّإن العاملين في هذا المجال حسب
الظاهر ال يفهمون ماذا يفعلون ،ويحتمل أن يكون ص ّناع السياسات
ّ
والمخططون للبرامج خلف الكواليس على علم كامل بما يفعلون.
(((
بشكل
كما ّأن هذا االحتمال قد ورد في بروتوكوالت بني صهيون
ٍ
الشهواني
كامل ،حيث ّإن تضييع جنس النساء وجعلهن مظهراً لالستغالل
ّ
للرجال قد ُذ ِكر في موا ّد ذلك الكتاب((( .وهنا قد يأتي شخص وي ّ
ُشكك في
المؤسسات
سند واعتبار هذه البروتوكوالت ،لكن عندما يشاهد اإلنسان
ّ
الصهيونية والشبكات اإلعالنية الصهيونية يُدرك ّأن هذا األمر يتمّ تنفيذه
عملي ،فهو وإن لم يصبح واجباً بالنسبة لهم ،لك ّنهم التزموا بهذا
بشكل ّ
العمل وهم ين ّفذونه ،يهملون المرأة ويح ّقرونها ،أي إ ّنهم قاموا بتثبيت
رسوم وأعراف وعادات ال تقبل المخالفة وال التجرؤ عليها( .فعندهم مث ًال)
رسمي) ،أن يرتدي بزّة رسمية ،وأن
ينبغي للرجل في أيّ مجلس عا ّم (لقاء ّ
يضع «بابيون» ويقفل ياقة البزّة ويسدل ك ّميه ح ّتى المعصمين ،وليس له
أن يرتدي بنطلوناً قصيراً وال قميصاً قصير األكمام ،ولكن على السيدة في
الرسمي نفسه أن ُتظهر أقساماً من جسدها بشكل عا ٍر ،وإذا
ذلك اللقاء
ّ
حضرت بلباس كامل فهذا ّ
محل إشكال! إن لم تكن متب ّرجة ومتزيّنة فهذا
ّ
محل إشكال! لقد أصبح هذا عرفاً ،ويفتخرون به أيضاً.
((( بروتوكوالت حكماء صهيون أو قواعد حكماء صهيون هي وثيقة تتحدث عن خطة لغزو العالم
أُعدّت من ِقبَل اليهود ،وهي تتضمن  24بروتوكوالً.
((( ورد في البروتوكول االول من الكتاب :علينا إغواء الناس بالخمر والمجون المبكر عن طريق
وكالئنا وتابعينا من المعلمين ،والخدم في البيوتات الغنية ،والنساء في أماكن اللهو ،باإلضافة
لمن يُس ّمين «نساء المجتمع» والراغبات من زمالئهن في الفساد والترف.
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شمالي أوروبا  -البلدان
يوجد في الغرب ،وخاصّ ة في أميركا وفي
ّ
اإلسكندنافية  -مراكز مه ّمة ،عملها
األصلي هو عرض النساء للرجال ،ويتمّ
ّ
اإلعالن عن هذا في الصحف والمجالت ،وال أحد يعترض! أصبح هذا عرفاً
وعادة .فأيُّ ضربة أش ّد على النساء من هذا؟! أن يتمّ صناعة نموذج للنساء
على تلك الشاكلة  -لنسائهم هم وللبلدان التي تتبعهم وليس لنسائنا -
فهذا من أش ّد الضربات التي يوجّ هونها حالياًّ .إن الغرب في مسألة المرأة
وضالل عميق ،ال األسرة فقط ،بل األمر يتع ّلق
واألسرة يعيش في ضياع
ٍ
ضالل عجيب(((.
بشخصية المرأة وهويّة المرأة ،والغرب واقع في ٍ
نتائج ظلم المرأة في الغرب

في الغرب ،نجد ّأن عذابات المرأة طيلة القرنين األخيرين قد
ازدادت ولم ّ
تقل((([ .وقد] نتج عن هذه القضية [قض َّية المرأة]
تبعات مؤلمة جداً على صعيد المجتمعات البشرية :كقضية تهاوي
بنيان األسرة ،قضية اإلحصاءات المبكية المؤسفة المتع ّلقة بالمُ تاجرة
بالنساء((( [وغيرها]:
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالمية،
بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالميّة ،في طهران ،بحضور المشاركات في المؤتمر (من
 84دولة) ،بتاريخ 2012/07/11م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبـة ذكرى والدة
سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من الشعراء والمدّاحين ،بتاريخ
 2013/05/01م.
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 .1تهاوي بنيان األسرة:

ّإن ُأولى ،أو ربّما إحدى أوائل النتائج السلب ّية لهذا األمر[ لظلم
المرأة في الغرب] ،هي تالشي العائلة ،فقد تهاوى بُنيانها ،وعندما
مجتمع ما ويتهاوى ،تتأصّ ل المفاسد(((.
يتزلزل بُنيان العائلة في
ٍ
هذا الفساد والتح ّلل ،الذي ّ
تفشى في الغرب ،بسبب الحرية
المفرطة للمرأة على مدى عقود عديدة ،بحيث أثار الهلع ح ّتى
ّ
المفكرين الغربيين ،وأوجد الرعب واالستياء لدى الحريصين
لدى
والمُ صلحين والعقالء والخ ّيرين في البلدان الغربية ،إ ّال أ ّنهم باتوا
عاجزين عن الوقوف بوجهه .أولئك كانوا يبتغون تقديم خدمة للمرأة
إ ّال أ ّنهم ألحقوا بها أكبر الضررّ ،
والتفسخ ُ
لقي
ألن إشاعة الفساد
ّ
الخ ّ
والحرية المطلقة في العالقات بين الرجل والمرأة أدّى إلى زعزعة
بناء األسرة.
األسرة التي يستطيع الزوج فيها إطفاء لهيب شهوته الجنسية في
المجتمع بدون أية قيود ،ويُباح للزوجة اال ّتصال برجال من ش ّتى
المشارب بال أية مؤاخذة ،ال يكون فيها الزوج زوجاً صالحاً وال الزوجة
كذلك ،ومن هنا ينهار صرح األسرة.
إحدى المعضالت الكبرى التي تعاني منها البلدان الغربية اليوم
كثيراً ،وأودت بها إلى الوقوع في منحدرات سلبية حادّة ،هي مشكلة
كل من يرفع شعار إصالح األسرة شخصاً محبوباً
األسرة .وهذا ما جعل ّ
((( م.ن.
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ويحظى عندهم ـ خاصة بين النساء ـ بمكانة مرموقة .ويُعزى سبب
ذلك إلى ش ّدة ما يكابدونه من عناء ج ّراء انهيار العالقة األسريّةّ ،
وألن
األسرة فقدت هناك ،ولألسف ،موجبات األمن واالستقرار لكال الزوجين
وخاصّ ة المرأة ،فتالشى الكثير من األسر ،وبقيت نساء كثيرات يعشن
ّ
ّ
حياتهن ،وال يجد أكثر الرجال امرأة يرتضونها وتنال
بمفردهن إلى آخر
إعجابهم ،ويفشل الكثير من حاالت الزواج في سنواتها األولى.
األسس القوية والجذور العميقة التي ت ّتصف بها األسرة في بلداننا
ق ّلما تتو ّفر اليوم لدى األسر في تلك البلدان ،ويندر جداً في الغرب
وجود األسرة التي يكون فيها الج ّد والج ّدة واألحفاد واألقارب وأبناء
العمّ وبنات العمّ وسائر فروع العائلة إلى جانب بعضهم بعضاً
ويعرفون بعضهم بعضاً ،وليس لدى الزوج والزوجة هناك اإلخالص
الالزم أحدهما لآلخر(((.
ُ .2
نزع حياء المرأة وكرامتها:

لقد قاموا بأم ٍر ،جعلوا فيه إحدى أهمّ وظائف المرأة ،إن لم نقل
األهمّ على اإلطالق ،التب ّرج وإبراز جمالها بهدف تل ّذذ الرجال ،ح ّتى
أصبحت هذه من الخصائص الحتم ّية ّ
واللزمة للمرأة .لألسف هذا هو
حال عالمنا اليوم .ففي الوقت الذي يحضر الرجال في أكثر المجالس
ً
رسمية  -االجتماعات السياسية وغيرها  -بالبنطال الطويل والثياب
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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المحتشمة ،نجد أن ال إشكال في أن تحضر النساء بمزيد من التع ّري
وطبيعي؟ هل يتوافق ذلك مع
وعدم االحتشام .فهل هذا أم ٌر عاديّ
ّ
الطبيعة البشريّة؟ أجل لقد فعلوا ذلك .على المرأة أن تعرض نفسها
أمام الرجال ،لتكون وسيلة ُّ
لتلذذه .فهل من ظلم أكبر من هذا؟
ويطلقون عليه اسم «الحريّة» ،بينما يُطلقون على نقيض هذا التوجّ ه
اسم «األسر» أو (القيد)! في حين ّأن احتجاب المرأة وحجابها ،هو
تكريم لها ،هو احترام وحُ رمة لها .لقد ّ
حطموا هذه الحرمة ،ويمعنون
في تحطيمها يوماً بعد يوم ،مُطلقين على ذلك مُس ّميات ع ّدة(((.
ّ .3
نمو ظاهرة المتاجرة بالنساء:

في عالمنا اليوم ،وطبق التقرير الصادر عن األمم المتحدة ،وهو
رسميّ :إن من أكثر التجارات نم ّواً في العالم ،المتاجرة
تقرير لمرك ٍز
ّ
ّ
بالنساء
وتهريبهن((( .وهناك مجموعة من الدول هي من أكثر الدول سو ًءا
الصهيوني ،حيث يجمعون النساء
في هذا المجال ،ومن جملتها الكيان
ّ
والبنات تحت عنوان إيجاد العمل والزواج وأمثالها ،من الدول الفقيرة،
من أمريكا الالتينية ،ومن بعض دول آسيا ،ومن بعض الدول الفقيرة في
أوروبا ،ويأتون ّ
ظروف قاسية جداً إلى مراكز ته ّز اإلنسان
بهن تحت
ٍ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبـة ذكرى والدة
سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من الشعراء والمدّاحين ،بتاريخ
2013/05/01م.

((( كشف التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص الذي أعده مكتب األمم المتحدة المعني
بالجريمة والمخدرات ،لعام 2011م أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة
االتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب ،وأشار إلى أن  %70من الضحايا نساء وفتيات.
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مبني على هذه النظرة الخاطئة
بمجرد تص ّورها وذكر اسمها .وكل ذلك ٌّ
وهذا ّ
اللتوازن الظالم الذي يتع ّلق بمكانة المرأة في المجتمع(((.
 .4ارتفاع ّ
معدل األطفال غير الشرعيين:

ّإن الرقم يبلغ أعلى مع ّدالته في أمريكا((([ ،فظاهرة األطفال غير
الشرعيين هي نتيجة] ظاهرة الحياة المشتركة التي تحصل بدون
لمؤسسة العائلة والبيئة
زواج؛ أي هي في الحقيقة عبارة عن إبادة ّ
الحميمة والدافئة لألسرة وبركاتها وحرمان اإلنسان من هذه البركات،
والتي هي جميعاً ناشئة من المشكلة األولى [أي جهل الغرب لحقيقة
المرأة](((.
ّ
الجنسي إلى قيمة:
 .5تحويل الشذوذ

َّ
الجنسي في الغرب لم يؤ ِّد إلى
الجنسي والتح ّلل
[إن] التح ّرر
ّ
ّ
خمود فوران قدر الشهوة البشرية التي هي غريزية وطبيعية .وكانوا
في السابق يعلنون أ ّنه إذا كان بين المرأة والرجل عالقة ح ّرة ّ
فإن
الشهوة الجنسية ستضعف ،ومن الناحية العملية ا ّتضح ّأن القضية على
العكس من ذلك ،فأينما ازدادت حرية العالقات بين المرأة والرجل
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.

((( ذكر التقرير الذي أعدَّه مكتب األمم المتحدة لعام 2011م أ َّن حوالي  20مليون مولود يولدون
سنوياً مجهولي النسب في أمريكا.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.
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في المجتمع بحسب الوضعية التي أوجدوهاّ ،
فإن الميول الشهوانية
للبشر تتأجّ ج أكثر .وفي هذا اليوم ّ
فإن الغربيين ال يخجلون ويعرضون
الجنسي كقيمة .فاإلنسان الكريم يندى جبينه من
قضية الشذوذ
ّ
الخجل ،أمّا أولئك فال يخجلون(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالمية،
بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالميّة ،في طهران ،بحضور المشاركات في المؤتمر (من
 84دولة) ،بتاريخ 2012/07/11م.

قضية المرأة في الغرب
ّ
قضية المرأة ألعوبة بيد المتاجرين

(((

ّإن قضية المرأة ،كسواها من القضايا األخرى ،باتت ألعوبة في يد
النفعيين الذين يتاجرون بالقيم اإلنسانية كا ّفة ،في العالم وفي وسائل
االعالم العالمية على م ّر السنين ،والذين ال يعرفون قيمة للمرأة وال
للبشرية وال للكرامة اإلنسانية سوى ما يه ّمهم من المكاسب المادية
ـ ولألسف فإ ّنهم يلعبون دوراً بارزاً على ش ّتى األصعدة في إطار
الحضارة الغربية الحديثة ـ فجعلوا من قضية المرأة وسيلة الستدرار
الربح المادّيّ  ،وراحوا ينشئون حولها األبحاث ،ويبتدعون لها التقاليد،
وينشرون عنها الدعايات ،فزجّ وا بعقل الرجل والمرأة معاً في أنحاء
العالم كا ّفة إلى متاهة مظلمة ،ودفعوا بهما سوية إلى مفترق طرق
من الضياع والضالل.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  Oويوم
المرأة ،في طهران ،بحضور جمع غفير من األخوات المسلمات1421/06/20 ،ه.
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أصل المشكلة في قضية المرأة

(((

يرجع أصل مشكلة قضية المرأة في المجتمع إلى أمرين ،إلى
نقطتين أساسين ،فلو تمّ التفكير بهما و ُق ّدم طرحٌ جديد وتمّ العمل
بمثابرة واستمرار ،يمكن أن نأمل ،مع مرور الزمن ،سوا ٌء بالمدى
المتوسط أم البعيد ،أن ُت ّ
حل تلك المسألة التي ُتع ّد اليوم أزمة للمرأة
في العالم .النقطتان هما:
[النقطة األولى] عبارة عن النظرة الخاطئة وإساءة فهم موقعية
المرأة وشأنها في المجتمع ،حيث ّإن هذه النظرة وسوء الفهم بدأت
من الغرب ،وهي ليست أمراً قديماً ومتج ّذراً .أولئك الذين ادّعوا ّأن
هذه المسألة موجودة في بروتوكوالت حكماء صهيون ،يمكن أن
نحدس ّ
بأن ذلك ليس خالف الواقع .أي إ ّننا لو نظرنا لرأينا ّأن هذه
الرؤية الخاطئة وهذا االعوجاج الفكريّ وسوء الفهم ،بما يتع ّلق بفهم
قرن ونصف
قرن أو ٍ
المرأة في المجتمع ،لع ّله ال يرجع إلى أكثر من ٍ
في الغرب حيث تس ّلل من الغرب إلى المجتمعات األخرى ومنها
المجتمعات اإلسالمية .هذه نقطة.
والنقطة الثانيةّ ،أن أساس المشكلة هو إساءة فهم قضية األسرة،
وإساءة التص ّرف في السلوك ّيات داخل األسرة.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.
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هاتان المشكلتان ،بنظرنا ،هما ما أوجد أزمة قضية المرأة التي ُتع ّد
اليوم مشكلة أساساً في العالم(((.
أبرز شعارات القضية في الغرب
 .1الحرية(((:

الشعار المرفوع في الغرب بالدرجة األولى هو ح ّرية المرأة .وكلمة
معنى فضفاض؛ قد يقصد به التح ّرر من العبودية ،وقد
الح ّرية هذه لها ً
يراد به التح ّرر من األخالق ـ ّ
ألن األخالق أيضاً نوع من القيود والحدود
رب العمل الذي يستثمر جهود المرأة
ـ وقد تعني التح ّرر من استغالل ّ
بأجور زهيدة ،ولربّما يراد بها االنعتاق من القوانين التي تك ّبل ارادة
المرأة أمام الزوج ،كلمة الحرية قد تشمل ّ
كل هذه المعاني .ناهيك
عن ّأن الشعارات المرفوعة التي تطالب بحقوق المرأة تضمّ سلسلة
من المطالب التي يتناقض بعضها مع بعضها اآلخر ،فما معنى هذه
الحريّة؟
الغربي هو
من المؤسف ّأن أكثر ما يُفهم من (الحريّة) في العالم
ّ
معناها المغلوط والضارّ ،أي التح ّرر من القيود العائلية ،ومن الهيمنة
المطلقة للزوج ،والتح ّرر ح ّتى من التزامات الزواج وتشكيل األسرة
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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وتربية األوالد في الموارد التي تحصل فيها حاالت الشهوة العابرة ،ـ
وليس هذا معناها السليم.
الغربي مسألة اإلجهاض،
ولهذا يالحظ ّأن من جملة ما يثار في العالم
ّ
وهي مسألة خطيرة رغم ما ت ّتسم به ظاهرياً من بساطة أو عدم أهمية.
هذه هي الشعارات والمطالب التي غالباً ما تثار في الغرب.
ولهذا يقال ّإن حركة تحرير المرأة إذا كانت تسير في سياق صحيح
وتنادي بمطالب صحيحة وتنتهج ُأسلوباً كفاحياً صحيحاً ،ال يمكن أن
تحمل ّ
كل هذا المعنى الواسع الذي ينطوي بعضه على أبعاد مض ّرة
قطعاً ،ح ّتى وإن كانت فيه جوانب مفيدة ،وهذا ما يوجب التنقيب
عن شعارات أفضل وأقوم وأصحّ وأكثر قدرة على معالجة المشكلة(((.
 .2المساواة بين الجنسين:

النظرة الغربية للمرأة قائمة أساساً على عدم المساواة .ال تنظروا إلى
ظاهر المبادئ التي ينادي بها الغرب ،فهي مج ّرد شعارات جوفاء ليس فيها
أيّ نصيب من الحقيقة .والثقافة الغربية ال يمكن استيعابها عبر إجالة النظر
في الشعارات ،بل ال ب ّد من التنقيب عنها عبر استقراء أعمالهم األدبية(((.
البديهي ّأن العدالة غير المساواة .ال يلتبس األمر عليكم ،فقد
ومن
ّ
يكون في المساواة ظلم أحياناً .بينما العدالة تعني وضع ّ
كل شيء في
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.

((( م.ن.

بر لغا يف ةأرملا ةّيضق

33

نصابه ،وإعطاء كل شخص ح ّقه .فقد كان العدل حينذاك عدالً مطلقاً

ال تشوبه شائبة(((.
القسط هذا هو معناه ،نحن ال نقول بوجوب المساواة بين جميع
أفراد المجتمع؛ فالمساواة مستحيلة بسبب اختالف بني اإلنسان في
القوى والعزائم والهمم والجهود ،بعضهم يبذل جهداً قلي ًال وبعضهم
اآلخر يبذل جهوداً أكبر ،وبعضهم لديه مزيد من اإلبداع ،والكفاءات
َّ َ َّ َ َ ُّ َ
ََ ََ ُ َ َُۡ َ
على العموم متفاوتة﴿ ،ول يزالون متلِفِني  ١١٨إِل من رحِم ربكۚ
َ
َ
َولِذٰل َِك َخل َق ُه ۡمۗ﴾((( ،الناس مختلفون في كفاءاتهم ،وال نزاع في ذلك،
وإ ّنما المهمّ هو أن يعمل الجميع على قدر كفاءتهم ،ويسعوا على قدر
هممهم ،ويكسبوا ويحصّ لوا على قدر استعدادهم(((.
ّ
الغربية
خصائص الشعارات

(((

[تتم َّيز الشعارات الغرب َّية بأ َّنها]:

 .1ذات أصول ّ
مادية خاطئة:

ّإن أفكارهم [ أي الغربيين] قائمة على نظريّة معرفة ماديّة وغير
علمي وفكريّ يُبنى على
إله ّية ،وهذا أم ٌر خاطئ وباطلّ .إن أيّ جهاز ّ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة خطبتا صالة الجمعة ـ العبادية ـ السياسية ،في طهران ،بحضور
جموع المصلّين ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.

((( سورة هود ،اآليتان .119-118

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة مراسم المصادقة على حكم رئاسة جمهورية السيد محمد
خاتمي ،في طهران ،بحضور كبار مسؤولي النظام اإلسالمي ،بتاريخ 1418/03/28ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.
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أساس معرفة ماديّة واعتقاد ماديّ ّ ،
فإن نتيجته خطأ وغلط بالتأكيد.
ينبغي أن يتمّ النظر إلى حقائق الخلق وفهمها ومتابعتها من خالل
اإللهي
النظرة المعرف ّية اإلله ّية ،واالعتقاد بوجود الله وقدرته ،والحضور
ّ
والربوب ّية اإلله ّية .وعليهّ ،
فإن أساس وأصل وجذور األفكار الغرب ّية
خاطئة كونها ماديّة.
ّ
اإلنساني:
 .2غير قابلة لهداية المجتمع

ّإن الغرب ّيين في قض ّية المرأة أساؤوا الفهم ،وأساؤوا العمل ،ثمّ
ّ
الخاص
المضل والمه ِلك،
طرحوا هذا الفهم الخاطئ ،والعمل الخاطئ،
ّ
بهم كعملة رائجة في العالمّ .
وكل من ينطق بكلمة تخالف رأيهم،
صاروا يهاجمونه بواسطة أجهزتهم اإلعالم ّية الواسعة االنتشار ويع ّرضونه
ألشنع الحمالت والتهويل ،من دون أن يفسحوا المجال ألحد كي يتك ّلم
ويُظهر رأيهّ .إن أفكار الغرب ّيين وآراءهم في مجال قض ّية المرأة ال
اإلنساني.
يمكنها مط َل ًقا أن تكون مصدرًا للسعادة ،ولهداية المجتمع
ّ
دوافع الغرب في طرح القضية
 .1إستغالل المرأة:

أ .في العمل:
في أوروبّا ح ّتى حينما ش ّرعوا للمرأة ّ
حق الملكية ،فقد كان الدافع
إليها ـ وفقاً للدراسات التي أجراها علماء االجتماع األوروبيون أنفسهم ـ
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هو حاجة المصانع إلى المزيد من األيدي العاملة ،في وقت كانت فيه
التقنية الحديثة والصناعات قد ا ّتسع مداها وتط ّورت ،وكان ذلك اإلجراء
بمثابة مح ّفز الستقطاب هذه األيدي العاملة التي كانوا يدفعون لها عادة
أجوراً أدنى ،ولم يش ّرع ّ
حق الملكية هذا ّإل في مطلع القرن العشرين(((.
األوروبيين عندما تق ّدموا صناعياً (أوائل القرن التاسع عشر) وفتح
الرأسماليون الغربيون مصانع كثيرة ،كانوا بحاجة إلى ع ّمال بأجور
زهيدة ال يثيرون العناء ،ولذا رفعوا ضجّ ة ح ّرية المرأة من أجل سحب
المرأة من األسرة إلى المصانع واالستفادة منها باعتبارها عام ًال زهيد
األجر ،فيملؤون جيوبهم ،ويسقطونها من كرامتها ومنزلتها(((.
ب .في إخماد الشهوة:
المرأة في النظرة الغرب ّية هي وسيلة إلخماد الشهوة ،وهو أم ٌر ال
يمكن إخفاؤه وإنكاره.
ّ
االسالمية:
 .٢إشاعة الفساد في البلدان

طوال هذه السنوات التسع عشرة ،من أوّل الثورة وإلى يومنا هذا،
دأبوا على نسج األكاذيب حول رؤية اإلسالم والجمهورية اإلسالمية
بشأن المرأة.
الغربيون يريدون أن يبقى الرجل والمرأة ،والفتيان والشيوخ،
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة مولد الصديقة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جموع من
أعضاء المراكز والجامعات الثقافية والسياسة وأسر الشهداء ،بتاريخ 1413/06/21هـ.ق.
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يساقون ـ كما كان الحال في العهد البهلويّ ـ نحو مهاوي الرذيلة
والتح ّلل .ويطمحون إلى ا ّتباع نفس هذا السياق في ّ
ظل نظام الحكم
اإلسالمي ،ويبغون إشاعة نفس ذلك البالء الذي ّ
حل بالدول الغربية
ّ
وأضحى اليوم مثار قلق للحريصين في تلك البلدان ـ وخاصة أمريكا ـ
حول انتشار ظاهرة الفساد والتح ّلل بين ش ّبانها ،ح ّتى لم يعد باالمكان
السيطرة عليها أو معالجتها.
الغربيون يريدون ّ
تفشي هذا الفساد في البلدان اإلسالمية ،وفي
اإلسالمي .الذي يحكم نظامه وفقاً ُالسس القرآن .ويمارسون
بلدنا
ّ
ضغوطهم االعالمية بأساليب االستهانة والسخرية والدجل واختالق
األكاذيب في ادّعاء ّأن النساء يتع ّرضن للتعذيب ،من أجل إيقاع
النظام اإلسالمي في حالة من االنفعالية وارغام الشعب والمسؤولين
على التراجع أمام هذه األقاويل .ولكن حاشا ّ
وكل أن يكون هذا(((.
 .3سلب هويّة المرأة المسلمة:
لقرن من الزمن والثقافة الغربية تسعى مدعومة بالمال والق ّوة
ٍ
والسالح والدبلوماسية من أجل فرض الثقافة الغربية وأسلوب الحياة
الغربية على المجتمعات اإلسالمية بين النساء .لمئة سنة كان السعي
من أجل أن تفقد المرأة المسلمة ه ّويتها .فقد اس ُتخدمت جميع
العوامل المؤ ّثرة وعناصر الق ّوة :المال ،واإلعالم ،والسالح ،والخدع المادية
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لرحيل اإلمام الخميني { ،في
طهران ،بحضور جموع غفيرة من أبناء الشعب ،بتاريخ 1418/01/28ه.ق.
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المختلفة ،والغرائز الجنسية الطبيعية لإلنسانّ ،
كل هذه اس ُتخدمت
من أجل إبعاد المرأة المسلمة عن هويّتها اإلسالمية .واليوم إذا ّ
كنتن
أيّتها الس ّيدات النخبة((( اإلسالمية تسعين السترجاع هذه الهوية للمرأة
المسلمة ،فإ ّن ّ
كن تق ّدمن أكبر خدمة لألمّة اإلسالمية وللصحوة اإلسالمية،
والعزّة والكرامة اإلسالمية .فصحوة النساء ،والشعور بالشخصية والهوية
ّ
النسائي سيكون لذلك ك ّله تأثي ٌر
بينهن ،والوعي والبصيرة في المجتمع
ّ
ٌ
مضاعف على الصحوة اإلسالمية والعزّة اإلسالمية(((.
ّ
القضية
فشل الغرب في معالجة

وقع الغرب ّيون في مسألة معرفة طبيعة المرأة وكيفية التعامل
معها بين موقفين متضادّين من اإلفراط والتفريط ،والنظرة الغربية
للمرأة قائمة أساساً على عدم المساواة .ال تنظروا إلى ظاهر المبادئ
التي ينادي بها الغرب فهي مج ّرد شعارات جوفاء ليس فيها أيّ نصيب
من الحقيقة.
مثل هذا االفراط يُقابل من جهة ُأخرى بالتفريط؛ فحيثما تنبثق نهضة
في مثل تلك األجواء للدفاع عن ّ
الطبيعي أن يعتريها
حق النساء فمن
ّ
مثل هذا التفريط ،ولهذا يالحظ هذا الفساد والتح ّلل الذي ّ
تفشي في
((( الخطاب موجه للسيدات النخبة المشاركات في مؤتمر الصحوة اإلسالمية واليوم المرأة
العالمي ،من  84دولة.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالمية،
بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالميّة ،في طهران ،بحضور المشاركات في المؤتمر (من
 84دولة) ،بتاريخ 2012/07/11م.
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الغرب بسبب الحريّة المفرطة للمرأة على مدى عقود عديدة ،بحيث
ّ
المفكرين الغرب ّيين ،وأوجد الرعب واالستياء لدى
أثار الهلع ح ّتى لدى
الحريصين والمُ صلحين والعقالء والخ ّيرين في البلدان الغربية .إ ّال أ ّنهم
باتوا عاجزين عن الوقوف بوجهه.
لقد كانت نسخة الدواء الغربية نسخة مغلوطة ،ولو لم تكن كذلك
لما اضطروا هم بعد سبعين أو ثمانين أو مائة سنة إلى القيام بنهضة
جديدة تطالب بحقوق المرأة ،وهو ما حصل في السنوات األخيرة.
ما هو السبب الذي دعاهم إلى إيجاد حركات وتج ّمعات منذ عشر
سنوات أو عشرين سنة للدفاع عن حقوق المرأة؟ لو كانت الحرية
الغربية عالجاً شافياً ،وكان الدفاع عن حقوق المرأة إجرا ًء حقيقياً لما
تهب جماعة منهم بعد مائة سنة
كانت هناك أيّة ضرورة تدعو إلى أن ّ
إلنشاء الحركات وإثارة الضجيج حول هذا الموضوع .نستنتج من هذا
الحالي ،وال ينطوي إ ّال على
ّأن عالجهم ذاك كان مغلوطاً وكذا عالجهم
ّ
التعاسة والشقاء لكال الجنسين ،وللمرأة على وجه الخصوص(((.
[ويمكن القول ّ
بأن] حركة الدفاع عن المرأة في الغرب كانت حركة
مضطربة وبعيدة عن المنطق وقائمة على الجهل ،ومج ّردة من القيم
اإللهية واالستناد إلى الفطرة الطبيعية ّ
لكل من الجنسين .فلحقت أضرارها،
في نهاية األمر ،بالجميع؛ رجاالً ونسا ًء ،وأكثر ما لحق ضررها بالنساء(((.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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من مشاكل الغرب اليوم ،في هذا العصر ،تلك القوانين البلهاء
والخبيثة التي يُق ّرونها في األمور الجنس ّية .فهي َتسي ُر بهم نحو
الهاوية ،وال يمكن وقف هذا االنحطاط .إ ّنهم في معرض السقوط،
وسواء شاءت المدن ّية الغرب ّية أم لم تشأ ،لم تعد قادرة على منع
هذا السقوط ،فقد ّ
تعطلت المكابح ،والطريق زلق ومنحدر بش ّدة.
لقد ارتكبوا معصية بتعطيلهم المكابح ،ووضعوا أنفسهم على حا ّفة
الهاوية ،لذا فقد حُ كم عليهم بالهزيمة.
الدفعي والفوريّ .
تدريجي ،وليس باألمر
َّإن زوال الحضارات كظهورها أمر
ّ
ّ
التدريجي آخذ بالحدوث .وال أخال ّأن هذا الحدث سيكون بعيداً
وهذا الزوال
ّ
عن أنظار هذا الجيل أو الجيل الذي سيليه ،بل سيرون ما يحصل(((.
أنا ُ
لست من هواة اقتطاع المطالب من الصحف ،ولكن أمس
األوّلُ ،
رأيت مطل ًبا في صحيفة ،وكان بالغ األهم ّية ،فأحضرته كي
أقرأه هنا .فقد صدر كتاب للرئيس األميركي السابق «جيمي كارتر»
«طلب بالتح ّرك» ،تع ّرض فيه لموضوع انتهاك حقوق البشر
بعنوان:
ٌ
واالعتداءات الوحش ّية ض ّد النساء .يقول جيمي كارتر في هذا الكتاب:
«في ّ
كل عامّ ،يتمّ شراء مئة ألف فتاة تمامًا كاإلماء والرقيق! في أميركا
«بيت للدعارة» أن يشتري فتاة  -تكون عادة من
يستطيع صاحب ٍ
أميركا ّ
اللتين ّية وإفريقيا  -بمبلغ ألف دوالر»! ،كذلك يشير الكاتب إلى
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبـة ذكرى والدة
سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من الشعراء والمدّاحين ،بتاريخ
2013/05/01م.
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االعتداءات الجنس ّية التي تحصل في أجواء الجامعات والكل ّيات ،حيث
يتمّ إثبات حالة واحدة فقط من ّ
كل خمس وعشرين حالة اعتداء.
األميركي تتمّ محاكمة واحد في
كذلك يذكر «كارتر» أ ّنه« :في الجيش
ّ
المئة فقط من المعتدين جنس ًّيا».
تدمع عين اإلنسان عند قراءة هذه الوقائعّ ،
أنتن تشاهدن في
الصحف الكثير من هذه المعلومات ،وأنا كذلك ،ولك ّني ال أستند إليها،
ولكن ٌ
حسن ،إ ّنها وقائع وحقائق و«جيمي كارتر» بالنهاية هو شخص ّية
معروفة وهذا كتابه .ما هذا الوضع الرائج في العالم؟ ما هذا التكريم
غربي مشهور رواية كي ّ
يدل على ّأن الدعارة هي
للمرأة؟ ي ُ
روائي ّ
َكتب ّ
ٌ
عمل شريف! وقد تمّ ترجمة روايته هذه إلى ال ّلغة الفارس ّية .ويشير
فيها ،بالطبع ،كيف ّأن سماسرة الجنس يأتون من أميركا ّ
اللتين ّية،
ّ
ّ
ويبيعوهن إلى هذه
ويأخذونهن
ويغرون الفتيات بالوعد والوعيد،
النوادي ،هذه الرواية عن أوروبا وليست عن أميركا .ويتمّ في هذا
الكتاب إظهار الدعارة على أ ّنها مهنة شريفة .هذه هي ثقافة الغرب
بالنسبة إلى المرأة .وهذا هو االحترام الذي يك ّنونه للمرأة هناك(((.
ّ
لمفكرين غرب ّيين ،بدأوا
لقد قرأت كتابات وصحفاً ومؤ ّلفات
يشعرون تدريج ّياً بالخوف واالندهاش من هذه األوضاعّ ،
الحق معهم،
لك ّنهم ّ
تأخروا في إدراك ذلك .لقد أثاروا مسألة الشهوة والتي ترتكز
على موضوع المرأة ،لكن نشاهد اليوم حدوث األسوأ من ذلك ،وهو
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.
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«السحاق» و«المثل ّية» ،والزواج وتشكيل عائلة من زوجين
موضوع ُّ
مثل ّيين ،وما شاكل .أمور يبدو التح ّدث عنها سه ًال ،لك ّنها حُ َفر عظيمة،
سحيقة وخطرة ،حُ فرت في طريق الحضارة وفي طريق من يُدير
تلك الحضارة ويُس ّي ُرها .منزلق عجيب ،سوف يقضي عليهم .إ ّنهم في
منتصف الطريق ،منتصف المُ نحدر ،وبرأيي لم يعودوا قادرين على
وقف االنزالق ،فقد ّ
تخطت المشكلة مرحلة المعالجة.
لقد قرأت في صحف الدول األجنب ّية منذ سنوات ع ّدة ،قبل نحو
الفالني
سبع أو عشر سنواتّ ،أن األمريك ّيين يبحثون عن كتب المؤ ّلف
ّ
القصصي الذي تتمحور كتاباته حول العائلة
الروائي أو
مث ًال ،أو ذلك
ّ
ّ
سينمائي وما شابه .حسناً ،لقد قاموا بشيء
بغية تحويلها إلى فيلم
ّ
جدول
ما ،وما زالوا يحاولون ،بيد ّأن مساعيهم ال تساوي أكثر من
ٍ
مائي صغير ،مقابل سيل عظيم صنعوه بأنفسهم ،فابتلوا به ،ولسوف
ّ
يبلوهم أكثر فأكثر(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من السيّدات الحوزويّات والجامعيّات ،بمناسبـة والدة
السيدة فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من السيدات والحوزويات والجامعيات،
بتاريخ 2013/05/11م.

الفصل الثاني:

اإلسالمي
المرأة واألسرة في الفكر
ّ

النقاط المحوريّة

المرأة ومكانتها في اإلسالم:
·
·

المرأة وفق النظرية االسالم َّية.
منطقية وعمالنية األحكام االسالم َّية.

َّ
ّ
اإلسالمي:
قضية المرأة في الفكر
·
·
·
·
·
·
·
·

القضية العالمية للمرأة.
أسباب وجوب التصدّ ي لبحث قضية المرأة.
منهجية البحث في القضية.
المباحث األولية في قضية المرأة.
مسؤول ّياتنا تجاه المرأة وقضيتها.
مسؤولية الزوج واألسرة تجاه المرأة.
مسؤولية المرأة تجاه قضيتها.
مسؤولية اإلعالم تجاه المرأة.

المرأة ومكانتها في اإلسالم
َّ
اإلسالمية
المرأة وفق النظرية

ينظر اإلسالم إلى المرأة من زاوية الكرامةّ ،
وأن جميع الخصائص
ٌ
مشتركة بين المرأة والرجل؛ فاإلنسان قبل أن ي ّتصف باألنوثة
اإلنسانية
والذكورة فإ ّنه م ّت ٌ
صف باإلنسانية ،وفي اإلنسانية ال وجود للمرأة
والرجل ،فالجميع سواسية .هذه هي نظرة اإلسالم .لقد جعل الله
كل من الجنسين ،بحيث يكون ّ
سبحانه خصائص جسمانية في ّ
لكل
منهما دو ٌر في استمرار الخلقة وفي تكامل اإلنسان ورق ّيه وفي حركة
وإن دور المرأة أهمّ ،
التاريخّ .
فإن أهمّ أعمال اإلنسان هو استمرار
النسل البشريّ  ،يعني اإلنجابّ ،
وإن دور المرأة في هذا المجال ،ال
يمكن مقارنته بدور الرجل ،ومن هذه الناحية كانت أهمية المنزل،
وأهمية األسرة(((.
[و] أرجو االلتفات بد ّقة إلى ّأن المرأة يمكن النظر إليها من ثالثة
أبعاد؛ ألجل أن ت ّتضح الرؤية اإلسالمية لها:
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالمية،
بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالميّة ،في طهران ،بحضور المشاركات في المؤتمر (من
 84دولة) ،بتاريخ 2012/07/11م.
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ّ
ّ
والتكاملي:
اإلنساني
 .1البعد

[والمُ راد هنا] دور المرأة بصفتها إنساناً في طريق التكامل المعنويّ
والنفسي .وفي هذا البعد ال تفاوت بين الرجل والمرأة؛ إذ كانت هنالك
ّ
نساء جليالت وبارزات مثلما كان هنالك رجال كبار وبارزون((( .انظروا
إلى مسألة التق ّرب من الله ،هناك نساء  -كالزهراء وكزينب وكمريم -
ّ
مقامهن فوق قدرة أمثالنا على الوصف والتص ّور ،وفي اآلية الشريفة
من سورة األحزاب ،ال فرق بين المرأة والرجلّ ،
ولعل المقصود ضرب
التصورات الجاهلية حول المرأة ﴿إ َّن ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
ني َوٱل ۡ ُم ۡسل َِمٰت َوٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني
ّ
ِ
ِ
ِ

َّ َ
َ َّ
َّ
َۡ َ َۡ َ
ۡ ۡ َ
َ
ٱلصٰب َ
ين
ت و
ت َوٱلص ٰ ِدقِني َوٱلصٰدِق ٰ ِ
ت َوٱلقٰنِتِني َوٱلقٰن ِتٰ ِ
َوٱل ُمؤمِنٰ ِ
ِِ
ۡ َ َ ّ َ
َّ
ۡ َ
ۡ َ َ
ۡ َ َ ّ َ
َ
ت
ت َوٱل ُمتص ِدقِني َوٱل ُمتصدِق ٰ ِ
ت َوٱلخٰشِ عِني َوٱلخٰشِ ع ٰ ِ
َوٱلصٰب ِ َر ٰ ِ
َ َّ ٰٓ َ َ َّ ٰٓ َ ٰ َ ۡ َ ٰ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ َ ٰ َ َّ
ين َّ َ
ٱلذٰكِر َ
ٱلل
تو
ت وٱلح ِف ِظني فروجهم وٱلح ِفظ ِ
وٱلصئ ِ ِمني وٱلصئِم ِ
ِ
َ
َّ
كثِ ٗريا َوٱلذٰك َِر ٰ ِت﴾((( .فهناك فاصلة بين اإلسالم (المسلمون والمسلمات)

والذكر (الذاكرون والذاكرات) في اآلية ،إذ توجد سلسلة أوصاف لو
َ َ َّ َّ ُ َ ُ َّ ۡ ٗ َ َ
َ
ۡ
ٗ
ً
(((
د ّقق المتأمل فيها يجد هذا﴿ :أعد ٱلل لهم مغفِ َرة وأجرا ع ِظيما﴾ .
فحيثما وُجد الرجل هناك امرأة ،رجل خاشع ،امرأة خاشعة ،رجل
متص ّدق ،امرأة متص ّدقة ،ال فرق بينهما أبداً .وفي سورة آل عمران
ُّ َ ّ َ ٓ ُ
َ َۡ َ َ َ
ض ُ
يع
المباركة ،يقول بعد تكرار «ربّنا»﴿ :فٱستج
اب ل ُه ۡم َرب ُه ۡم أ ِن ل أ ِ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة االجتماع النسوي الكبير في محافظة آذربيجان ،بحضور
مختلف شرائح نساء محافظة آذربيجان ،بتاريخ 1417/05/04ه.ق.

((( سورة األحزاب ،اآلية .35
((( سورة األحزاب ،اآلية .35
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َ َ َ ُ

َ َ َٰ ّ ُ
ِنكم ّمِن ذكر أ ۡو أ َ ٰ َ ۡ ُ ُ ّ َ ۡ
ض﴾((( .فال فرق بين
عمل ع ِم ٖل م
نثۖبعضكم ِم ۢن بع ٖ ۖ
ٍ
الرجل والمرأة ،ح ّتى أ ّنه في مورد  -وألجل ضرب تلك األفكار الجاهلية
التي ذكرتها  -رَفع من شأن المرأة أكثر من الرجل ،حيث ّإن حالة كهذه
ض َب َّ ُ
ٱلل َم َث ٗل ّل َِّل َ
ال يجدها المرء في القرآن سوى في أشخاص ﴿ َ َ
ِين
َ َ ُ ْ ۡ ََ َ ُ َ ۡ ََ َ ُ
(((
كفروا ٱمرأت ن ٖ
كمثال للكفار ،هاتان االمرأتان ليستا
،
ۖ﴾
وط
ٍ
وح وٱمرأت ل ٖ
ً َ ََ َۡ َ َ
مثاالً للنساء ،بل إ ّنهما ٌ
ت ع ۡب َديۡ ِن م ِۡن
مثال للمرأة والرجل معا﴿ ،كنتا ت
َّ
َ َ َٰ َۡ َ َ ََ ُ
ٱلـل ُه َم َث ًال ّل ِ َِّل َ
اه َما﴾((( إلى آخر اآليةَ ﴿ .و َ َ
ين
ض َب
ي فخانت
عِبادِنا صل ِح ِ
َ َُ ْ ۡ ََ َ ۡ َ ۡ َ
(((
ً
ءامنوا ٱمرأت ف ِرعون ﴾ أيضا س ّمى الله للمؤمنين امرأتين .الحظوا
أنتم ،على م ّر التاريخ وإلى نهاية العالم ،كم عدد المؤمنين ،من الكبار
الصلحاء األولياء واألنبياء جاؤوا وذهبوا .عندما يريد الله أن يعرفهم إلى
معيار ،نموذج ،رمز ،يعرفهم إلى امرأتين :األولى امرأة فرعون ﴿إ ۡذ قَالَ ۡ
ت
ّ
ِ
ۡ
َ
َر ّب ٱبۡن ل ع َ
ِند َك بَ ۡي ٗتا ِف َ
ٱل َّنةِ َو ِّن ِن مِن ف ِۡر َع ۡو َن َو َع َملِهِۦ﴾((( إلى آخر
ِ ِ ِ
َّ ٓ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َۡ
اآلية ،والثانية مريم بنت عمران ﴿ٱل ِت أحصنت فرجها فنفخنا فِيهِ مِن
َ
ُّ َ َ َ َّ َ ۡ
كل َِمٰ ِت َر ّب ِ َها﴾((( ،إ ّنه أمر عجيب(((.
روحِنا وصدقت ب ِ
((( سورة آل عمران ،اآلية .195
((( سورة التحريم ،اآلية .10
((( سورة التحريم ،اآلية .10
((( سورة التحريم ،اآلية .11
((( سورة التحريم ،اآلية .11
((( سورة التحريم ،اآلية .12
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.
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ّ
االجتماعي:
 .2البعد

[حيث يُنظر إلى دور المرأة] في مجال النشاطات االجتماع ّية
والسياسية والعلمية واالقتصادية ،فباب هذه النشاطات مشرع أمام
العلمي
المرأة بالكامل .ولو شاء أحد حرمان المرأة من مزاولة النشاط
ّ
واالجتماعي ،فإ ّنما يتك ّلم خالفاً لحكم
والسياسي
والسعي االقتصاديّ
ّ
ّ
ال ّله .فال مانع من مزاولة هذه األعمال بالقدر الذي تبيحه القدرة
الجسدية ،وتستدعيه الحاجات والضرورات .والشرع المق ّدس ال يمانع
في بذل الجهود االقتصادية واالجتماع ّية والسياسية قدر المستطاع.
ول ّما كانت المرأة بطبيعة الحال ّ
أرق جسدياً من الرجل؛ لذلك ّ
فإن
لهذه الحالة ضروراتها ،وفرض العمل الثقيل على المرأة ظلم لهاّ .إن
اإلسالم ال يوصي بهذا ،ولكنه في الوقت نفسه ال يمنع ممارسة النشاط
والسياسي
العلمي والجهد االقتصاديّ
واالجتماعي(((.
ّ
ّ
ّ
نبي اإلسالم الكريم  Pقال فيها:
طبعاً هناك رواية منقولة عن ّ
«المرأة ريحانة وليست بقهرمانة»((( .أي ّأن المرأة زهرة وليست
قهرمانة ،القهرمان يعني الكادح والخادم المج ّد .والخطاب في هذه
الرواية موجّ ه للرجال؛ أي ّأن المرأة في داركم لطيفة كالزهرة ويجب
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة االجتماع النسوي الكبير في محافظة آذربيجان ،بحضور
مختلف شرائح نساء محافظة آذربيجان ،بتاريخ 1417/05/04ه.ق.

((( الكليني ،الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكافي ،تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاري،
طهران ،دار الكتب اإلسالمية1407 ،ه ،ط ،4ص .510الرضي ،السيد محمد بن حسين ،نهج
البالغة (خطب اإلمام علي  ،)Qتحقيق وتصحيح صبحي الصالح ،قم ،دار الهجرة1414 ،ه،
ط ،1ص ،405الرسالة .31
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معاملتها بمنتهى الر ّقة ،وهي ليست خادمة لكم فتتوهّ مون وجوب
فرض األعمال الثقيلة عليها ،وهذا أمر مهمّ (((.
ّإن تص ّور ّأن المرأة في البيت موجود من الدرجة الثانية((( ،وهو
مك َّل ٌف بخدمة اآلخرين ،هو تص ّور رائج بين الكثير م ّنا  -بعضهم يقول
عل ًنا ،وبعضهم يستحي وال يقوله ولك ّنه يضمره في قلبه  -هذا التص ّور
هو تمامًا في النقطة المقابلة والمخالفة لما ب ّينه اإلسالم(((.
وما يشترطه بعضهم ـ حين يريد الزواج ـ في ّأن المرأة يجب أن
تعمل وال ب ّد أن يكون لها عمل ودخل ،خطأ طبعاًّ .إن هذا الشرط
وإن كان ال يتعارض مع الشريعة ،إ ّال ّأن اإلسالم ال يوصي به أيضاً.
فالذي نطرحه ـ استناداً إلى رأي اإلسالم ـ بمنع المرأة من ممارسة
واالجتماعي ،خطأ ،فاإلسالم ال يقول بمثل هذا.
النشاط االقتصاديّ
ّ
ولكن من الجهة األخرىّ ،
فإن إرغام المرأة على مزاولة أعمال ثقيلة
يوص به اإلسالم
وتكاليف شا ّقة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ،لم ِ
أيضاً(((.
رأي اإلسالم رأي وسط؛ أي ّأن المرأة إذا كان لديها الفراغ والوقت،
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة االجتماع النسوي الكبير في محافظة آذربيجان ،بحضور
مختلف شرائح نساء محافظة آذربيجان ،بتاريخ 1417/05/04ه.ق.

((( إشارة إلى الرأي المخالف لإلسالم وهو الرأي السائد في العالم الغربي حول حقيقة المرأة
وموقعيتها في المجتمع اإلنساني.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.

((( م.ن.
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وال تمنعها تربية األطفال ،وكانت لديها الرغبة واالندفاع والق ّوة
والقدرة ،وأرادت الدخول في مجال النشاطات االجتماع ّية والسياسية
أو االقتصادية ،فال مانع من ذلك .ولكن أن ُترغم ويقال لها :يجب أن
ت ّتخذي لك عم ًال ،وتعملي بهذا القدر يومياً ليكون لك دخل وتشاركي
بقسم من دخل األسرة ونفقاتها ،فهذا أيضاً م ّما لم يطلبه اإلسالم من
المرأة ،وهذا يع ّد نوعاً من الفرض عليها (((.
العلمي واالقتصاديّ
ذكرنا إذن في البعد الثاني ـ حيث مجال النشاط
ّ
والسياسي وما شابه ذلك ـ بإيجاز ّأن اإلسالم ال يجيز فرض
واالجتماعي
ّ
ّ
شيء على المرأة أو إرغامها عليه ،ولكن في الوقت نفسه ال ينبغي
إغالق الطريق بوجهها(((.
إذا أرادت النساء الدخول في النشاطات االجتماع ّية والسياسية،
العلمي ـ بطبيعة الحال ـ محمود
فال مانع من ذلك ،كما ّأن النشاط
ّ
جداً وله األرجح ّية .إ ّنني أوصي العوائل بالسماح لفتياتها بالدراسة .وال
َّ
الديني ـ وجوب منع الفتاة من
يتوهمن أب أو أ ّم ـ من باب التعصّ ب
ّ
مواصلة الدراسة العلياّ ،
كل ،فالدين لم يأمر بمثل هذا ،وهو ال يف ّرق
في اكتساب العلم بين البنت واالبن .فإذا كان ابنكم يدرس الدراسات
العليا ،دعوا ابنتكم أيضاً تواصل دراستها العليا .دعوا فتياتنا يدرسن
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة االجتماع النسوي الكبير في محافظة آذربيجان ،بحضور
مختلف شرائح نساء محافظة آذربيجان ،بتاريخ 1417/05/04ه.ق.
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ّ
ّ
أنفسهن
شأنهن ويعرفن قدر
ويكسبن العلم والوعي ليقفن على
العالمي حول
وليدركن مدى عقم وتفاهة وخواء دعايات االستكبار
ّ
المرأة .ومثل هذه األمور يمكن إدراكها في ّ
ظل الثقافة(((.
فأكثر فتياتنا تديناً وثورية وع ّفة وإيماناً اليومَّ ،
هن من بين الشرائح
المتعلمة .أمّا المتع ّلقات بشؤون الزينة والبذخ ،ومن يبغين االنسياق
الغربي في نمط المالبس وطراز الحياةَّ ،
فهن
األعمى وراء النموذج
ّ
على الغالب فارغات من الثقافة والمعرفة والمعلومات الكافية .ومن
لديه معلومات كافية يمكنه ّ
التحكم بسلوكه ،واالنقياد ّ
لكل ما هو ّ
حق
وحقيقة وجميل.
وعلى هذا ينبغي أن تكون جميع الطرق مفتوحة في المجال
العلمي ليتاح التع ّلم للفتيات ح ّتى في القرى .أوصي اآلباء واألمّهات
ّ
بالسماح لبناتهم الصغيرات بالذهاب إلى المدرسة للتع ّلم ،وإذا كان
ّ
لديهن االستعداد والرغبة فليكملن مراحل أعلى من االبتدائية ح ّتى
يبلغن مراحل الدراسة العليا والدراسة الجامعية ليصبحن من جملة
الناس المتع ّلمين والم ّثقفين في مجتمعنا
اإلسالمي(((.
ّ
ُ
األ ّ
سري:
 .3البعد

يُنظر إلى المرأة بصفتها عضواً في األسرة ،وهو األهمّ من ّ
كل ذلك.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة االجتماع النسوي الكبير في محافظة آذربيجان ،بحضور
مختلف شرائح نساء محافظة آذربيجان ،بتاريخ 1417/05/04ه.ق.

((( م.ن.
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أيّها األعزّة ،لم يعطِ اإلسالم الرجل إذناً بالتس ّلط على المرأة وفرض
شيء عليها .قد جُ علت للرجل حقوق محدودة في األسرة من باب
كمال الحكمة والمصلحةّ ،
وكل من ي ّتضح له ذلك يؤمن حتماً أن قد
جُ عل للمرأة في مقابل ذلك ومن باب المصلحة ،حقوق أيضاً.
ّ
لكل من المرأة والرجل خصائص وطباع وغرائز خاصّ ة به .ولو
استثمرت تلك الطباع الخاصة بالرجل والمرأة بشكل سليم فإ ّنهما
ّ
يشكالن في األسرة ثنائياً متكام ًال ومتجانساً ومنسجماًّ .
ولكن التوازن
ّ
يختل إذا تمادى الرجل ،وكذا الحال إذا تمادت المرأة.

اإلســام جعل في األســرة جزأين شبيهين بمصراعي الباب ،أو
كالعينين في وجه اإلنسان ،أو كرفيقي السالح في خندق صراع الحياة،
أو كشريكين في ّ
دكان واحدّ ،
لكل واحد منهما خصائصه ،وطباعه،
ّ
ولكل منهما جسمه ،وروحه ،وفكره ،وغرائزه ،وعواطفه
وخصاله،
الخاصّ ة به .للمرأة خصائصها ،وللرجل خصائصه .ولو عاش هذان
ّ
فسيشكالن
الجزءان بتلك الحدود والموازين نفسها التي ع ّينها اإلسالم
أسرة خالدة ،وعطوفة ،ومباركة ونافعة(((.
في نهاية األمر ،الرجل هو الواجهة الخارجية داخل األسرة،
بلطف أكثرّ ،
فإن
والمرأة هي الواجهة الداخلية ،وإن شئتم أن ُتع ّبروا
ٍ
الرجل هو غالف (قشرة) حبة اللوز بينما المرأة هي ل ّبها .ويمكن
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة االجتماع النسوي الكبير في محافظة آذربيجان ،بحضور
مختلف شرائح نساء محافظة آذربيجان ،بتاريخ 1417/05/04ه.ق.
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استخدام مثل هذه التعابير ،الرجل هو أكثر ظهوراً ،بنيته هي هكذا.
لقد خلقه الله وجعله لهذا العمل ،وخلق المرأة لعمل آخر .بنا ًء
على هذا ّ
فإن البروز والظهور والعرض واإلطاللة هي أكثر عند الرجل
لهذه الخصوصيات وليس بمعنى األفضلية .ففي القضايا األساسية
لإلنسان  -والتي تتع ّلق به  -ال فرق بين الرجل والمرأة(((.
َّ
ّ
ّ
اإلسالمية
وعمالنية األحكام
منطقية

اإلنسان هو الذي يسير على طريق التكامل والتعالي .وال فرق بين
الرجل والمرأة في الحقوق االجتماع ّية ،كما ال فرق بين الرجل والمرأة
في الحقوق الشخصية والفرديّة .ولقد أعطي للمرأة بعض االمتيازات
في بعض المسائل الشخصية والخاصّ ة .وكذا األمر بالنسبة إلى الرجل.
وذلك طبقاً لِما تقتضيه طبيعة ّ
كل منهما .هذا هو اإلسالم ،إ ّنه األ ْمتن
َ
َ
وضوابط ،التي يمكن لإلنسان
قوانين عمالن ّية
واألكثر منطق ّية واألكثر
أن يفترضها لكال الجنسين ،من بين القوانين والحدود الموجودة(((.
الحقيقي.
وقد ا ّتخذ اإلسالم موقفاً بارزاً فجعل المرأة في موضعها
ّ
مقسمة بين المرأة
ّإن جميع المقامات المعنوية والدرجات اإلنسانية ّ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبـة ذكرى والدة
سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من الشعراء والمدّاحين ،بتاريخ
2013/05/01م.
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والرجل بالسويّة .المرأة في هذه ا ُالمور مساوية للرجل «من عمل
صالحاً من ذكر أو ُانثى فلنحيي ّنه حياة ط ّيبة .(((»...وفي موارد ُاخرى
فقد ق ّدمت المرأة على الرجل ،وذلك إذا كانا أبوين البن ،ف ُق ّدمت
خدمة االبن ألمّه على خـدمته ألبيه ،فحق األ ّم عليه أكبـر ووظيفتـه
تجـاه أمّـه أعظم .وهـناك الكثير من الروايات في هذا الباب ،فقد
ورد أ ّنه جاء رجل الى رسول ال ّله  Pفقال :يا رسول ال ّله من اَب ُّر؟ قال:
« ُامّك» ،قال :ثمّ من؟ قالُ « :امّك»! قال :ثمّ من؟ قالُ « :امّك» .قال :ثم
من :قال« :أباك»!(((.
أي ّأن للمرأة ـ في معيار األسرة وبين األبناء ـ ح ّقاً أعظم من
الرجل .طبعاً هذا ليس من باب ترجيح قسم على آخرّ ،
كل بل ّ
ألن
ّ
والمشاق أكثر من الرجال ،فهذا هو العدل
النساء يتح ّملن العناء
اإللهي ،فك ّلما كان العناء والمشقة أكثر كان ّ
الحق أعظم .أمّا في األمور
ّ
كحق رئاسة األسرة ،ووظيفة إدارة األسرة ،فهذه ُ
الماليةّ ،
االمور متعادلة
في اإلسالم ،ولم يضع اإلسالم قانوناً يظلم فيه المرأة أو الرجل بمقدار
ذرة واحدة ،جعل حقاً للمرأة وآخر للرجل ،جعل ثق ًال في ّ
كف المرأة
وآخر في ّ
كف الرجل ،وعندما يد ّقق أصحاب الرأي والتحقيق في هذه
ُ
االمور ،يالحظون ذلك(((.
َ ُ

َ

َ

َ

ٗ َ
ََ
ۡ َ َ ُ ْ ََُۡ َ
َ ۡ َ َ َ ٰ ٗ ّ َ َ ۡ َٰ ُ ۡ
ٗ
ُ
نث َوه َو ُمؤم ِٞن فل ُن ۡحي ِ َي َّن ُهۥ َح َي ٰوة َط ّي ِ َبة ۖ َولَ ۡجزِ َي َّن ُه ۡم أ ۡج َرهم بِأحس ِن ما كنوا يعمل
ون﴾
((( ﴿من عمِل صل ِحا مِن ذك ٍر أو أ
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هنا ّركز اإلسالم على نقطة رئيسية ،فبما ّأن الرجال أكثر خشونة
وإرادتهم في مواجهة المشاكل وأجسامهم أقوى ،كانت األعمال
المهمة والمسؤول ّيات والقدرات المختلفة بأيديهم طوال أدوار التاريخ
المختلفة ،م ّما أعطاهم إمكانية استغالل الجنس اآلخر .انظروا الى
بالط السالطين ودور األثرياء واألغنياء وأصحاب القدرة والمال ،فمن
منهم لم ّ
يفكر ـ لماله أو منصبه أو ق ّوته ـ في التع ّرض أو االعتداء
على المرأة بنحو ما؟ هنا وقف اإلسالم بكل ق ّوته وأعطى الكثير من
اهتمامه لبناء األسرة ،فجعل ح ّداً بين الرجل والمرأة في المجتمع،
فال ّ
يحق ألحد تجاوز هذا الح ّد أو إزالته .فعالقة الرجل بالمرأة في
األسرة تكون بصورة معينة ،وعالقته بها في المجتمع بصورة أخرى،
فإذا ّ
تحطمت الضوابط والحدود التي وضعها اإلسالم حائ ًال بين المرأة
والرجل في المجتمع ،ته ّدمت معها الروابط ُ
األسريّة أيضاً(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة السيدة زينب الكبرى  ،Oفي طهران ،بحضور حشود
من األخوات ،بتاريخ 1415/05/05ه.ق.

اإلسالمي
قضية المرأة في الفكر
ّ
َّ
القضية العالمية للمرأة

ّإن قضية المرأة ،والتي ينبغي تسميتها اليوم في العالم «أزمة
المرأة»ُ ،تع ّد من أكثر القضايا أه ّمية في أيّ مدينة ومجتمع وبلد(((.
ّإن تعبير «أزمة المرأة» يثير العجب .وفي يومنا هذا ُتطرح
قضية أزمة الماء والهواء ،وأزمة المياه ،وأزمة الطاقة ،وأزمة االحتباس
الحراريّ  ،كقضايا أساس عند البشرية ،ولكن ال يُع ّد أيّ منها كذلك.
ّإن أكثر األشياء التي ُتعد مشاكل أساساً للبشرية ترجع إلى
االجتماعي
تلك القضايا التي ترتبط بالمعنويات واألخالق والسلوك
ّ
للبشر بينهم ،ومنها قضية الرجل والمرأة وموقعية المرأة وشأن ّيتها
في المجتمع ،حيث يُع ّد هذا في الحقيقة أزمة .غاية األمر أ ّنهم ال
يتوجّ هون إليها وال يطرحونها ،والسياسات المتس ّلطة على العالم ال
ٌ
مخالف
تعتبرها من شأنها ،ولع ّلهم يعتبرون ّأن طرح هذه القضية
لتط ّلعاتهم من األساس (((.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.

((( م.ن.
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ّ
التصدي لبحث قضية المرأة
أسباب وجوب

ينبري بعض للقول :ما الداعي لمثل هذه الحركة(((؟ وما الذي تعوزه
المرأة في مجتمعنا؟ من المؤسف ّأن بعض الناس ّ
يفكر بهذا النمط،
وهذه نظرة سطحية ،فالمرأة في ّ
كل المجتمعات ـ ومنها مجتمعنا ـ
تعاني من الظلم ومن نواقص تفرض عليها .وال نعني من النقص الذي
نرفضه هو ما يعنيه الغربيون ،بل المقصود به ق ّلة ميادين وفرص
التع ّلم والمعرفة والتربية واألخالق والتق ّدم وتف ّتح الطاقات[ .فال ب َّد
من السعي لبحث قضية المرأة لألسباب اآلتية]:
َّ
ّ
ّ
والمعرفية:
واألخالقية
المعنوية
 .1بلوغ المرأة الكماالت

هذا من أهمّ ما يجب التنقيب عنه وضمانه .فإذا استطاع المجتمع
اإلسالمي تربية المرأة وفقاً ُ
لألسوة اإلسالمية؛ اقتدا ًء بالزهراء وبزينب،
ّ
وأن ينشئ نسا ًء عظيمات قادرات على التأثير على العالم وعلى
الحقيقي والشامخ .وإذا حصلت
التاريخ ،حينذاك تبلغ المرأة مقامها
ّ
هي على نصيبها ،الذي فرضه ال ّله والشريعة اإللهية للناس جميعاً
رجاالً ونساء ،من العلم والمعرفة والكماالت المعنوية واالخالقية،
فستكون تربية األطفال عند ذاك أفضل ،وأحضان العائلة أكثر دفئاً
ونقا ًء ،والمجتمع أكثر تق ّدماً ،ومشاكل الحياة أسهل ح ًال ،بمعنى ّأن
((( حركة التصدّي والسعي الثقافي لبحث قضية المرأة.

إ
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الرجل والمرأة يذوقان طعم السعادة((( .لهذه الغاية يجب أن ُتبذل
الجهود ،وهذا هو الهدف المنشود ،وليست الغاية والهدف عملية
عدائي
حشد النساء في خندق في مجابهة الرجال أو إلثارة تنافس
ّ
بينهم .بل ّإن الغاية هي أن تسلك النساء والفتيات المسار نفسه الذي
إذا سلكه الرجل يغدو إنساناً عظيماً وكبيراً ،ليصبحن ّ
هن عظيمات
أيضاً .وهذا األمر يسير المنال وقد وقع في اإلسالم(((.
ّ
أهمية مسألة األسرة وتأثيرها على المجتمع:
.2

ّإن مسألة األسرة هي مسألة مه ّمة جداً ،هي القاعدة األساس
للمجتمع ،والخلية األساس في المجتمع ،و[لكن] ليس بمعنى أ ّنه إذا
كانت هذه الخلية سليمةّ ،
فإن السالمة س ُترى في بقية األجزاء ،أو أ ّنها
إذا فسدت فإن باقي األجزاء ستفسد بتبع ّيتها ،بل [بمعنى] أ ّنها إذا
فإن الجسم [سيكون] سالماًّ ،
كانت سليمة ّ
ألن الجسم ليس شيئاً آخر
غير الخاليا ،وكل جهاز هو عبارة عن مجموعة من الخاليا ،إذا استطعنا
أن نحفظ هذه الخاليا سالمة ،فسيكون الجهاز سليماً .المسألة مه ّمة
إلى هذا الح ّد.
اإلسالمي أن يتق ّدم ما لم ينعم
في األساس ،ال يمكن للمجتمع
ّ
البلد بمؤسسة أسرية سليمة وحيوية ونشيطة .ال إمكان للتق ّدم في
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.

((( م.ن.
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المجاالت المختلفة ،والمجاالت الثقافية خاصة ،بدون ُأسر جيدة،
فاألسرة ضرورة ،وال يتناقض ذلك مع القول بأ ّنه ال يوجد أسرة في
الغرب ولكن يوجد تق ّدم.
ّإن ما تظهر ّ
مؤشراته بشكل أكبر ،يوماً بعد يوم ،في خراب مؤسسة
األسرة في الغرب ،سوف يلقي بظالله وآثاره (على الغرب) ،ال داعي
لالستعجال ،فاألحداث العالمية والتاريخية ليست باألمر الذي تظهر
تدريجي ،مع أ ّنه ال تزال تؤ ّثر ح ّتى
آثاره فوراً وبسرعة ،بل تظهر بشكل
ّ
اآلن .في الزمن الذي أنتج الغرب هذا التط ّور كانت األسرة هناك ال
تزال محافظة على بنيانها ،ح ّتى مسألة العالقة بين الجنسين كانت ال
تزال مضبوطة من خالل رعاية األخالق الجنسية ،بالطبع ليس بشكلها
الخاص.
اإلسالمي ،وإ ّنما بأسلوبها
ّ
ّ
من لديه ّاطالع على المعارف الغربية ،سواء في أوروبا أو في
أمريكا ،يرى ويشاهد هذا األمر ،حيث كان هناك رعاية لألخالق بين
الجنسين وكان هناك حياء واجتناب للتهم وما شابه .لقد نشأ هذا
تدريجي ،وقد مهّدوا األرضية لهذا في
الفلتان وهذه اإلباحية بشكل
ّ
ذلك الزمن ،واليوم وصلوا إلى هذا المستوى .لذلك ّ
فإن أوضاعهم
اليوم ستنتج مستقب ًال م ّراً وصعباً جداً لهم .هذا هو السبب الثاني(((.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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ّ
 .3وجوب ّ
ّ
الغربية:
الرد على االتهامات

في هذه االثنتين والثالثين عاماً ،لطالما كانت مسألة المرأة على
رأس الئحة االعتراض علينا من قبل األعداء .منذ بداية الثورة ،اعترضوا
علينا وجعلوها في مستوى اإلرهاب ونقض حقوق البشر .يومها لم
اإلسالمي مع
يكن معلوماً (بالنسبة لهم) كيف سيتعامل المجتمع
ّ
جنس النساء .بدأوا بحملتهم :اإلسالم ض ّد المرأة ،اإلسالم هو هكذا
وهكذا .وبالطبع فإ ّنهم ال يزالون مستم ّرين في هذا ح ّتى اليوم.
حسناً ،كان علينا أن نواجه وندافع .في المقابل ،ال يمكن االستخفاف
العالمي ،فال يمكن اعتبار الجميع مُغرضين ،وليس ّ
الكل
بالرأي العا ّم
ّ
خبيثاً ،الخباثة خاصّ ة بمجموعة مع ّينة ،من السياسيين وص ّناع السياسة
ّ
والمخططين وأمثالهم ،ينبغي لنا أن ال نسمح بأن يصبح عامّة الناس
عرضة لهذا التضليل الكبير ،لذا ينبغي أن نتص ّدى.
علينا أن نذكر أيضاًّ ،أن الغرب يته ّرب عمداً من طرح مسألة األسرة،
في جميع األبحاث التي يجرونها ،هناك بحث حول المرأة ولكن ال
يوجد أثر لبحث األسرةّ .إن األسرة هي نقطة ضعف الغرب .إ ّنهم
يطرحون مسألة المرأة ولكن ال يذكرون ح ّتى اسم األسرة ،مع ّأن
المرأة ليست منفصلة عن األسرة ،وبنا ًء على هذاّ ،
فإن التص ّدي لهذه
المسألة أمر ضروريّ (((.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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ّ
ّ
القضية
منهجية البحث في
َّ
ّ
اإلسالمية:
التمسك باألحكام واألسس
.1

اإلسالمي وفي مجتمعنا إلحقاق
ال ب ّد من انبثاق حركة في المجتمع
ّ
إسالمي وألهداف إسالمية(((.
حقوق المرأة ،ولكن بشرط أن تقوم على أساس
ّ
ونحن اليوم إذا شئنا إيجاد حركة حقيقية وأساسية للمرأة في بلدنا
ليتس ّنى لها بلوغ مكانتها المنشودة ،ال ب ّد من أن نأخذ األحكام اإلسالمية
بعين االعتبار ونستلهم منها ما ينبغي لنا فعله؛ فأحكام اإلسالم هي
التي تح ّدد لنا مسارنا ،كما وأنها ت ّتسع ّ
عقالئي وترتضيه.
لكل أسلوب
ّ
فإن كانت ثمة تجربة مقبولة في موضع ما ،فال بأس باالستفادة من
تجارب اآلخرين ،على أن ال يكون فيها تقليد(((.
 .2تحديد الغاية والهدف والشعارات(((:

[السؤال األول] ال ب ّد من استيعاب الهدف الذي نسعى إليه من
وراء إحقاق ّ
حق المرأة ،أو توفير الظروف الكفيلة بتكاملها ورفع
الظلم عنها أو الحديث عن أوضاعها ،وما هي الغاية التي نرمي إليها
عبر هذه المساعي والكتابات واألقوال والتشريعات القانونية .هذا
سؤال ال مناص من اإلجابة عنه.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.

((( م.ن.
((( م.ن.
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السؤال الثاني هو ما هي الشعارات واألدوات الكفيلة بإيصال
المرأة إلى مكانتها الحقيقية؟ إ ّننا نالحظ اليوم في البلدان الغربية
والبلدان السائرة في ركب الثقافة الغربية شيئاً باسم حركة الدفاع
عن حقوق المرأة ،فهل ما نشاهده اليوم في إيران اإلسالمية هو عين
ما يجري هناك ،أو مشابه له ،أو مغاير له؟ يجب أن يعرض في هذا
الصدد سؤال جا ّد ويلقى الجواب الجادّ.
ّ
والحقوقي إليصال المرأة إلى
الثقافي
[إن] الهدف من السعي
ّ
ّ
االجتماعي والفرديّ  ،يمكن أن
المرتبة المنشودة على الصعيدين
ّ
يُص ّور بأحد الوجهين:
األول :أن نسعى ونكافح ونكتب من أجل بلوغ المرأة كمالها؛ أي
أن تنال المرأة في المجتمع حقوقها اإلنسانية والحقيقية أوالً ،وثانياً
واإلنساني؛ لتصل
الحقيقي
من أجل ازدهار طاقاتها ولتبلغ نضجها
ّ
ّ
اإلنساني ،ولت ّتخذ المرأة في المجتمع
في نهاية المطاف إلى كمالها
ّ
صورتها اإلنسانية الكاملة وتصبح إنسانة قادرة على المساهمة في
تق ّدم اإلنسانية وتق ّدم مجتمعها ،ولتعمل ،في حدود إمكاناتها ،لتحويل
العالم إلى بناء مزدهر وجميل.
الثاني :أن نرمي من وراء هذا الجهد وهذا العمل إلى خلق حالة
العدائي بين جنسي الرجل والمرأة،
من الصراع والتناحر والتنافس
ّ
وإيجاد عالم محوره التنافسّ ،
اإلنساني في
وكأن الرجال في المجتمع
ّ
جانب والنساء في الجانب اآلخر ،وهما يتناحران على المكاسب ،وتريد
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المرأة في هذا الحقل التغ ّلب على الرجل! فهل هذا هو الهدف؟
إذن يمكن تصّ ور شكلين من الغاية لهذا المسعى ولهذه الحركة؛
إسالمي ،وثانيهما محور لرؤية قصيرة النظر ،وهو ما نشاهده
أوّلهما
ّ
بشكل أكبر في المساعي الجارية في البلدان الغربية.
فالسؤال األول الذي يستلزم اإلجابة والتوضيح هو :ما الهدف المراد
إنجازه عبر الجهود الداعية لضمان حقوق المرأة؟
السؤال الثاني الذي يحظى بنفس القدر من األهمية ،هو أ ّننا حينما
نتح ّدث عن المرأة وندافع عن ح ّقها ،ما هي الشعارات التي نطرحها
وبماذا نطالب وما الغاية التي نسعى من أجل بلوغها؟ هذه النقطة
ّ
ُستشف من
لها أهم ّيتها .وهنا نجد أيضاً ّأن الرؤية اإلسالمية ـ أي ما ي
الدراسات اإلسالمية والمعارف حول المرأة والتعاريف اإلسالمية لها ـ
تختلف ع ّما هو موجود اليوم في الغرب.
ّ
َّ
االنفعالية(((:
 .3تجنب التقليد األعمى والمواقف

ّ
كل حركة اجتماعية إ ّنما تكون صحيحة وتح ّقق مكاسب سليمة
وذات أهمية ،فيما لو كانت ُأسسها مبن ّية على العقل والتأ ّني
والتشخيص والمصلحة .وال ب ّد من وجود عين هذه المثل في ّ
كل
حركة يراد بها إحقاق ّ
حق المرأة ،أي أن ت ّتصف بالرؤية العقالنية
المبن ّية ُأسسها وفقاً لحقائق الوجود .بمعنى دراسة طبيعة وفطرة
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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المرأة وطبيعة وفطرة الرجل والمسؤول ّيات والمشاغل الخاصة ّ
بكل
من المرأة والرجلّ ،
وكل ما هو مشترك بينهما ،بعيداً عن المواقف
االنفعالية ُوأسلوب تقليد اآلخرين؛ إذ ّإن أيّة حركة منشؤها الموقف
االنفعالي والقرار المتس ّرع والتقليد األعمى ،ستكون بدون ّ
شك حركة
ّ
ذات ضرر بليغ.
إذا كان بعض الناس في مجتمعنا وفي بلدنا يتح ّدث عن المرأة
ّ
المجلت الغربية
وحقوق المرأة كر ّد فعل على ما تشيعه التقارير أو
أو بعض الساسة الغرب ّيين وي ّتهمون فيه إيران اإلسالمية بعدم مراعاة
حقوق المرأة ،فموقفهم هذا مغلوط ،ويجب عدم الدخول إلى
المعترك بمثل هذه الغاية؛ حيث إ ّنه سيقود إلى االنحراف والزلل .ولو
أ ّننا دخلنا معترك الدفاع عن ّ
حق المرأة بمثل هذه الغاية [والنية]،
الغربي في هذا المجال ،فسنوقع
وبهدف عدم التخ ّلف عن الركب
ّ
أنفسنا في الزلل .وإذا فعلنا ذلك بهدف أن ال يحملوا ع ّنا نظرة سلبية،
نكون مخطئين .وإذا فعلنا ذلك معتقدين أ ّنهم قد سلكوا المسار
الصحيح نكون مخطئين أيضاً .ال ينبغي أساساً دخول الساحة بمثل
هذه الغايات والنوايا المغلوطة.
من دواعي األسف أ ّنني ُأالحظ اليوم بعض المقاالت التي تكتب
بقصد الدفاع عن المرأة ،وبعض األحاديث التي تتداولها األلسن في
حقل إحقاق حقوق النساء ،نابعة من مواقف انفعالية مؤدّاها ّأن
الغربيين قالوا كذا ،أو ّأن األوربيين كتبوا كذا ،أو أ ّنهم نسبوا إلينا كذا.
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دفاعي أو سلوك
ونحن إذا أردنا في مثل هذه الحالة ا ّتخاذ موقف
ّ
سبيل مع ّين فستكون هذه الحالة سبباً للزلل واالنحراف .ولهذا السبب
يجب علينا النظر إلى الحقائق الموجودة في عالم الكون ،وجملة
هذه الحقائق تتض ّمنها التعاليم اإلسالمية(((.
ّ
الغربيين:
 .4عدم مجاراة

يقوم بعض الناس بتبديل وتغيير بعض حقائق وواضحات
األحــكــام اإلســامـ ّيــة كــي ال ينزعج الــغــربـ ّيــون! يقول الــقــرآن:
َۡ
ُ ُّ
ُ ۡ َ ۡ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
يل ٱللِۚ إِن
﴿ ِإَون ت ِطع أكث من ِف ٱلۡرض ي ِ
ضلوك عن سب ِ ِ
َ َّ ُ َ َّ َّ َّ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ ُ َ
يتبِعون إِل ٱلظن ِإَون هم إِل يرص
ون﴾((( .ال ينبغي ا ّتباع الفكر الرائج
اإلسالمي
في عالم الجهل والخرافة ،بل يجب الوصول إلى الفكر
ّ
وا ّتباعه والسير خلفه ،ح ّتى لو انزعج بعض وقالوا ما قالوا(((.
من الخطأ أن نحاول التح ّدث عن المرأة بما يتعارض ورأي اإلسالم
الذي هو مدار عزّتها ،من أجل استرضائهم .لماذا يتح ّدث بعض الناس عن
المرأة أو عن حقوق اإلنسان بشكل يوحي وكأ ّننا يجب أن نسعى لتقريب
أنفسنا إلى آراء الغرب ّيين ومماشاتهم؟ إ ّنهم مخطئون؛ بل ُاولئك الذين
يجب أن يق ّربوا آراءهم م ّنا ،وهم الذين يفترض بهم أن يصحّ حوا آراءهم
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.

((( سورة األنعام ،اآلية .116

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.
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يخص قضية المرأة وحقوق اإلنسان ،والحرية،
المغلوطة والباطلة فيما ّ
والديمقراطية ،لتطابق آراء اإلسالم(((.
األولية في ّ
ّ
قضية المرأة
المباحث

(((

باعتقادي ّأن هناك مسألتين أهمّ من غيرهما[في بحثنا لقضية
المرأة] ،بل األولى القول إ ّنهما عاجلتان أكثر من غيرهما:
األولى :مسألة إعطاء أهم ّية واعتبار أكبر للمنزل والعائلة .أي أن
يكون للمنزل شأن أكبر ،إذ ال يمكن تص ّور إنسان بدون منزل ،بدون
مسكن ومأوىّ ،
فكل إنسان يحتاج إلى المنزل ،وإلى بيئة المنزل،
ٍ
ّ
والتفكر والتدبّر
والعائلة عبارة عن روح المنزل .ويجب االهتمام بها،
في أمرها.
الثانية :الحيلولة دون ضعف المرأة وظلمها ،وفي مختلف
المستويات .لدينا في بالدنا نساء ضعيفات ،محرومات ،نساء مظلومات
مقهورات ،يجب الحؤول دون هذا الظلم الواقع .ويجب وضع قوانين
مه ّمة ،وال ب ّد من وجود ُخلق ّيات الزمة ،وآداب وأعراف ينبغي أن
تتح ّقق في ش ّتى المستويات ،لحماية المرأة من التع ّرض لالضطهاد
في األمور التالية :المعاشرة ،الجنس ،الثقافة والفكر .أي من األمور
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة إقامة مؤتمر إحياء ذكرى  36ألف شهيد من محافظة طهران،
في طهران ،بحضور أُسر شهداء محافظة طهران والقائمين على المؤتمر ،بتاريخ 1417/12/29ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من السيّدات الحوزويّات والجامعيّات ،بمناسبـة والدة
السيدة فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من السيدات والحوزويات والجامعيات،
بتاريخ 2013/05/11م.
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الشخص ّية والخصوص ّية ج ّداً كالجنس ،الذي يمكن أن تضطهد المرأة
فيه ،إلى المسائل العامّة ،كالمعاشرة والعائلة .ففي مسألة العائلة:
االحترام من قبل الزوج ،من األبناء ،من األب ومن األخ ،فإذا كانت
المرأة محترمة ومُك ّرمة في محيط العائلةّ ،
فإن جزءاً مه ّماً من مشاكل
المجتمع س ُي ّ
حل .يجب أن نجعل األبناء يُق ّبلون يد األم .وهذا ما يصبو
إليه اإلسالم ،أن تكون العائالت أكثر تديُّناً وأخالقاً و ُقرباً من المفاهيم
الدين ّية .أن تكون العالقة بين األبناء واأل ّم تكريم ّية .وهذا ال يتنافى
أبداً مع العالقات العاطف ّية والحميمة بين األ ّم واألبناء.
بعد هاتين النقطتين ،يوجد مسائل مه ّمة أخرى :مسألة الزواج
والنجاة من العزوب ّية ،يجب إحصاء عقبات الزواج ،األمر الذي أشارت
اض ج ّداً ،أل ّنه،
إليه الس ّيدات اللواتي ي ْنشطن في هذا المجال ،وأنا ر ٍ
وبحمد الله ،يجري الخوض في هذه المسائل .مسألة الستر ،مسألة
المعاشرة ،فنحن بحاجة للقيام بعمل أساس في هذا المجال .مسألة
الحماية المالية والحقوق ّية للنساء المحرومات أو المظلومات ،وكانت
المحاكم من األمور التي تشغل بالي ،وقد أشارت الس ّيدة ُ
«خراساني
رضوي» إلى أ ّنه يتمّ العمل على ذلك في المحاكم ،أتم ّنى ح ّقاً أن
عمالني.
يتح ّقق ذلك بشكل
ّ
ومن األمور األخرى التي تشغل بالي وتقلقني ،أن ال تمتلك هؤالء
ّ
أنفسهن في المحاكم وأمام القضاء،
الس ّيدات القدرة على الدفاع عن
أن ال يمتلكن المال الكافي لتعيين المحامين الج ّيدين ،وأن ال ّ
يتمك َّن
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أنفسهن ،فيقع ّ
ّ
ّ
ّ
عليهن .فهذه من جملة
الظلم
بأنفسهن عن
من الدفاع
األمور المه ّمة التي يجب متابعتها.
مسألة عمل المرأة ،حدود هذا العمل ،نوع هذا العمل ،كيف ّية
هذا العمل وما تح ّدثنا عنه في مجال ح ّرية العمل ،فهذه من األمور
التي يجب القيام بهاّ ،
لكن األولويّة للمسألتين اللتين تح ّدثت عنهما
في البداية.
من األمور األخرى التي تشغل بالي أيضاً ،وجود ّ
كل هذه األنشطة
المتن ّوعة في مجال المرأة وقض ّية المرأة في البالد ،من القضايا
الحقوق ّية والقانون ّية والفقه ّية إلى القضايا االجتماع ّية والتنفيذيّة،
إلى العاطف ّيةّ ،
وكل المواضيع المطروحة في مجال المرأة ـ يجب
أن ت ّتخذ شك ًال تنظيم ّياً ،وهندس ّياً عا ّماً .بعض التقارير التي وصلت
إلي ،أو بعض ما قيل هنا ،يشير إلى أ ّنه ،قد ُطرحت بعض األفكار
َّ
في هذا المجال ،لكن وباعتقادي ،يجب أن يكون العمل جامعاً في
هذا المجال .أن نتص ّور ونرسم لجميع قضايا المرأة وشؤونها ،شك ًال
ُؤسس مركز متق ّدم وثابت ،مع فريق
تنظيم ّياً وهندس ّياً صحيحاً ،وأن ي ّ
مقتد ٍر ّ
وخطة بعيدة المدى ،فأنا ال أؤمن بالخطط القصيرة المدى
والمؤسسات المُ لحقة
في األمور المه ّمة .وبعدها يتمّ تعيين اللجان
ّ
والمناسبة وفي مختلف القطاعاتَّ ،
فيطلعون على إنجازات بعضهم
بعضاً ويُنشئون بنكاً للمعلومات .حيث ّإن هناك الكثير من األعمال،
ومن الممكن ّأن بعض الس ّيدات المشاركات في هذا اللقاء غير
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ّ
ّ
بعضهن بعضاً .حسن ،لدينا ،والحمد
مطلعات على أعمال وإنجازات
لله ،هذا الكمّ من النساء العاقالت وال ُنخب ،في مختلف المجاالت،
وبآراء مختلفة ،فيجب اإلفادة من هذه المجموعة العظيمة(((.
ّ
مسؤولياتنا تجاه المرأة وقضيتها

لتق ّدم المرأة ثالثة أبعاد:
الثقافي وتف ّتح الطاقات.
األول :التق ّدم
ّ
والثاني :إنضاج وتنظيم العالقات األسرية.
والثالث :إبداء وتبيين الرؤية اإلسالمية لقضايا المرأة الحقوقية
منها واالجتماع ّية وما إلى ذلك...
إذا أريد أن يتح ّقق عمل على هذا الصعيد فال ب ّد من أن يتح ّقق
على هذه األبعاد الثالثة(((.
ُنشير هنا إلى بعض النقاط األساسية [األخــرى] التي تسترعي
االهتمام وهي(((:
العلمي والفكريّ للمرأة:
 .1تنمية الجانب
ّ
أنفسهن مطالبات بالنظر في إشاعة األفكار السليمة ّ
ّ
بينهن،
النساء
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من السيّدات الحوزويّات والجامعيّات ،بمناسبـة والدة
السيدة فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من السيدات والحوزويات والجامعيات،
بتاريخ 2013/05/11م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ميالد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من األخوات المؤمنات العامالت في حقل الثقافة واإلعالم ،بتاريخ 1419/06/19ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران
 -ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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واال ّتجاه صوب المعارف والمعلومات والمطالعة والشؤون األساسية في
الطاغوتي في
الحياة .لقد كانت التربية الغربية المغلوطة في العهد
ّ
هذا البلد هي التي دفعت المرأة نحو التب ّرج والزينة والتظاهر الذي
ال مب ّرر له .وهذه الظاهرة أيضاً من عالئم سيادة الرجل ،إذ ّإن من
جملة عالئم سيادة الرجل عند الغربيين هي أ ّنهم أرادوا أن تكون المرأة
للرجل ،لذلك تجد نفسها مدع ّوة للزينة والتب ّرج ألجل أن يلتذ الرجل!
وهذا من مظاهر سيادة الرجل ،وليس فيه حريّة للمرأة بل يم ّثل في
الواقع ح ّرية للرجل الذي يراد له أن يتل ّذذ ح ّتى ببصره ،وهو سبب
تشجيعهم المرأة على السفور والتب ّرج .هذه االنانية تستحوذ على الكثير
من الرجال في المجتمعات البعيدة عن دين ال ّله منذ العهود القديمة،
وال زالت مستشرية ح ّتى اليوم ،ويعكس الغرب ّيون أعلى مظاهرها.
إذن ال ب ّد من أن تكون النظرة جادّة إلى قضية ا ّتجاه المرأة نحو
المعرفة والعلم والمطالعة والوعي واكتساب المعلومات ،وأن تعطى
ّ
أنفسهن.
لها األهمية الالزمة من قبل النساء
 .2إصالح القوانين:
حيث ّإن بعض القوانين التي تتعامل مع الرجل ومع المرأة تتط ّلب
اإلصــاح .وهذا يفرض على ذوي االختصاص دراسة تلك القوانين
واصالحها.
 .3تبيين رأي اإلسالم بشأن المرأة:
ومن األعمال ُ
األخرى المهمة وجوب تبيين وإيضاح رأي اإلسالم
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ّ
أنفسهن مطالبات ببذل
بشأن حقوق المرأة وحقوق الرجل .والسيدات
الجهود في هذا المجال .ولكن العبء األكبر يقع على عاتق المط ّلعين
على المعارف اإلسالمية ،إذ يجب عليهم بيان مواضع التفاوت بين
حقوق المرأة وحقوق الرجل؛ ليدرك الجميع أ ّنها مسنونة على أساس
الفطرة والطبيعة البشرية ّ
لكل منهما ووفقاً لمصالح المجتمع .وال
ّ
شك ّأن أعماالً ج ّيدة قد أنجزت في هذا المضمار ،واليوم يجب أن
يُصاغ هذا العمل بلغة العصر ،وإ ّال فمن يد ّقق النظر في األعمال
التي أنجزت فيما مضى في هذا المضمار يذعن ويص ّدق ّأن األحكام
اإلسالمية مبن ّية تماماً على جوهر الفطرة والطبيعة البشرية.
 .4اجتناب المباحث المض ّللة:
النقطة ُ
األخرى هي وجوب االبتعاد عن الدراسات المنحرفة في
هذا الموضوع .فبعض الناس قد ينزلق إلى بحوث منحرفة تحت
مظ ّلة الدفاع عن ّ
حق المرأة؛ كأن يعمد إلى إثارة مسائل من قبيل
مسألة الديَة وما يحذو حذوها؛ ّ
ألن رأي اإلسالم بشأن المرأة والرجل
صريح ال لبس فيه .وكما سبقت اإلشارة ّ
فإن رأي اإلسالم في شؤون
األسرة صريح أيضاً وواضح .وليس ثمة فائدة تجنى من إثارة أمثال
يتمخض عنها سوى ّ
ّ
اللف والــدوران وإيجاد
هذه المواضيع ،وال
االنحراف في األذهان ،وعمل كهذا ال يوصف بالصواب والمنطق.
تصب في مسار اال ّتجاه السليم
يجب اجتناب البحوث المض ّلة أل ّنها ال ّ
لهذا الموضوع.
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 .5الدفاع عن المرأة:
ث ّمة قض ّية ُأخرى تسترعي االهتمام بها وهي وجوب الدفاع
القانوني
والقانوني عن المرأة وخاصّ ة داخل األسرة .والدفاع
األخالقي
ّ
ّ
ّ
يتمّ عبر إصالح القوانين ـ كما سبقت االشارة ـ ومن خالل تشريع
األخالقي فإنجازه
القوانين الكفيلة بإنجاز هذه المه ّمة .أمّا الدفاع
ّ
يتيسر عن طريق مواجهة األشخاص الذين ال يدركون الحقائق
ّ
ويعاملون المرأة في البيت كمستخدمَة ويظلمونها ويعتبرونها غير
للرقي المعنويّ  .ويجب التص ّدي لمثل هذه اآلراء بش ّدة ولكن
مؤهّ لة ّ
وعقالني.
منطقي
بشكل
ّ
ّ
التمسك بع ّفة المرأة:
ّ .6
القضية ُ
األخرى هي االهتمام بشأن العفاف عند المرأةّ .
وكل
التمسك
حركة تنبري للدفاع عن المرأة يجب أن تجعل ركنها األساس ّ
بعفاف المرأة .وكما سبق لي القول َّ
بأن الغرب وبسبب إهماله
لهذا الجانب ،آلت ُ
التفسخ والتح ّلل.
األمور فيه إلى ما آلت إليه من ّ
فجانب العفاف عند المرأة ـ وهو أهمّ عنصر في شخصيتها ـ يجب
أن ال يكون عرضة لإلهمال .ع ّفة المرأة وسيلة لتكريمها ورفع منزلتها
في نظر اآلخرين ،وح ّتى في نظر الرجال المتح ّللين وأتباع الشهوات،
وهي في الحقيقة جوهر احترامها وتقديرها .وليست مسائل الحجاب
األجنبي ،وإباحة النظر أو تحريمه ّإل ألجل صيانة
واألجنبي وغير
ّ
ّ
العفاف.
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اإلسالم يُعنى كثيراً بعفاف المرأة .كما ّأن عفاف الرجل ـ بطبيعة
الحال ـ مهمّ أيضاًّ .
يختص بالمرأة ،فالرجل أيضاً يجب
ألن العفاف ال
ّ
أن يكون عفيفاً .ولكن بما ّأن الرجل يتم ّتع بق ّوة بدنية تفوقها ،فهو
قادر على اإلساءة إليها ومعاملتها بما ال ترضاه .ولهذا كان التأكيد على
ع ّفة المرأة أكثر.
ولو أ ّنكم نظرتم اليوم إلى العالم لوجدتم ّأن من جملة المشاكل
الغربي ،وخاصة في الواليات المتحدة،
التي تكابدها المرأة في العالم
ّ
هي ركون الرجل إلى ق ّوته في التجاوز على ع ّفة المرأة .وقد ّاط ُ
لعت
على االحصائيات الصادرة من جهات رسمية في أمريكا نفسها ،كانت
إحداها صادرة عن جهات قضائية ،والثانية عن جهة ُأخرى ،كانت األرقام
رهيبة ح ّقاً ،ففي ّ
كل ّ
ست ثوان تقع في أمريكا حادثة اعتداء قسريّ
(اغتصاب)! الحظوا مدى أهمية الع ّفة ،وما تؤول إليه ُ
األمور إذا قوبلت
باالهمال! حادثة اعتداء بالعنف ّ
كل ّ
ست ثوان ،رغم إرادة المرأة ،يقوم
بها الرجل الظالم المتس ّلط المته ّتك؛ فيعتدي على حريم ع ّفة المرأة.
اإلسالم يالحظ ّ
كل هذه الجوانب ،وهذا هو سبب تأكيد اإلسالم بش ّدة
على مسألة الحجاب.
والتمسك بالحجاب من األمور ُ
األخرى
إذن االهتمام بموضوع الع ّفة
ّ
التي ّ
يؤكد عليها اإلسالم.
 .7تعليم المرأة:
هناك أيضاً موضوع تربية وتعليم المرأة ،وهو ما ّأكدت عليه
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مراراً .ومن حسن الحظ ّأن تعليم وتربية المرأة من ُ
األمور الشائعة في
مجتمعنا .ولكن في الوقت نفسه ال زالت هناك عوائل تمنع بناتها من
اكتساب العلوم .فإذا كانت أجواء الدراسة يوماً ما أجوا ًء موبوءة ،فهي
اإلسالمي .يجب على هذه العوائل
ليست كذلك اليوم في عهد النظام
ّ
السماح للفتيات بالتع ّلم والدراسة والمطالعة ّ
واالطالع على المعارف
ّ
أذهانهن .هذا العمل له ضرورة
الدينية واإلنسانية من أجل تقوية
قصوى وال ب ّد من تحقيقه.
البدني على المرأة:
 .8التص ّدي لظاهرة االعتداء
ّ
الموضوع اآلخر هو وجوب التص ّدي الشديد ،قانونياً وأخالقياً،
لمن يبيح لنفسه التجاوز على المرأة .والقانون أيضاً يجب أن يتض ّمن
عقوبات صارمة لمثل هذه المخالفاتُ .وأشير ثانية إلى ّأن الدول
الغربية ورغم جميع الشعارات التي تنادي بها ّإل ا ّنها لم تستطع ح ّتى
اآلن ضمان عدم وقوع هذه التجاوزات .أي ّأن هناك نسا ًء يتع ّرضن
ّ
أزواجهن ،وفتيات يُضربن وقد يصل [الضرب إلى] ح ّد
للضرب من
ّ
آبائهن .وهناك إحصايئات رهيبة ومثيرة في هذا
الجرح على يد
الخصوص ،ناهيك عن شيوع ظاهرة ُأخرى هناك وهي القتل؛ إذ ّإن
الدماء هناك تراق ّ
بكل بساطة .واستقباح القتل في األجواء اإلسالمية
ليس موجوداً ـ ولألسف ـ في تلك األجواء التي ال تعرف شيئاً عن
المعارف اإللهية.
وظاهرة قتل النساء التي هي من الباليا المستهجنة والقبيحة
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جداً ،أمر شائع في البلدان الغربية ـ خاصة أمريكا ـ ومن حسن
ّ
الحظ أ ّنها ليست كذلك في بلدنا ،وال تقع ّإل في حاالت نادرة جداً.
ولكن على ّ
بدني
كل األحوال ال ب ّد من التص ّدي بش ّدة ألي اعتداء ّ
على المرأة لكي يتس ّنى لمجتمعنا بلوغ المستوى الذي يصبو إليه
اإلسالم في هذا المجال.
مسؤولية الزوج واألسرة تجاه المرأة

ّإن احترام المرأة وتكريمها اليوم مسألة ينبغي إعطاؤها اهتماماً
وعناية خاصَّ ْين .على الرجال ،سواء رجال العائلة كاآلباء واإلخوة
واألزواج ،أو الرجال في محيط عملها  ،أن يتص ّرفوا معها ّ
بكل احترام
ومح ّبة ،إلى جانب النجابة والع ّفة .لذا يجب وضع ُ
الخطط والبرامج
من أجل حفظ قضية تكريم المرأة ،ووضوح واجباتها ،واجباتنا تجاهها.
ولحسن ّ
الحظ ّ
فإن يوم المرأة ،متزامن((( ويوم مولد س ّيدة نساء
العالمين الس ّيدة فاطمة الزهراء  .Oوعليه إذا استطعنا أن ّ
نفكر
بشكل صحيح ،ونق ّرر بشكل صحيح ،ونعمل بشكل صحيح ،في قض ّية
ّ
نطمئن إلى مستقبل
المرأة والعائلة واأل ّم والزوجة ،فيمكننا حينها أن
البالد(((.
((( في الجمهوريّة اإلسالميّة في إيران.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبـة ذكرى والدة
سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من الشعراء والمدّاحين ،بتاريخ
2013/05/01م.
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ّإن أيّة امرأة متى نشأت على هذه التربية وحيثما كانت وفي أية
تختص بعصر صدر اإلسالم ،بل
ُأسرة كانت ،يمكنها بلوغ العظمة التي ال ّ
يتيسر بلوغها ح ّتى في عهود الكبت وفي عهود تس ّلط الكفر .وكل ُأسرة
ّ
تربّي فتاتها تربية سليمة ،تصبح تلك الفتاة أمرأة عظيمة(((.
مسؤولية المرأة تجاه ّ
ّ
قضيتها

ّ
أيّتها النساء الكريمات ،وخاصّ ة الفتيات ّ
أمامكن عمر
منكن ،حيث
أطول ،ينبغي أن ّ
تسخرن اإلمكانات التي خلقها ال ّله في هذا العالم
من أجل تكامل اإلنسان ،فيجب معرفتها معرفة دقيقة ومعرفة السبيل
وأمامكن أيضاً
ّ
المؤدي إليهاّ ،
فأنتن إذن بحاجة إلى التفكير في هذا.
قضية المجاهدة لرفع الحيف عن المرأة ،وال ب ّد ُلك َّن من معرفة اآلراء
المعروضة ،وما هو الضروريّ  ،وما هو الضا ّر منها(((.
ّإن مسألة المرأة مسألة مه ّمة ،وأفضل من يستطيع أن يتابع هذه
ّ
أنفسهن .ونحن ال نعاني نقصً ا أب ًدا في
المسألة ويح ّلها هم الس ّيدات
تعداد الس ّيدات المتع ّلمات والمث ّقفات وذوات الفكر الن ّير واالستعداد،
والحس المبادر ،بحمد اللهّ ،
هن
وذوات البيان الحسن والقلم المع ّبر
ّ
اليوم كثيرات ج ًّدا في بلدنا .وكما ذكرت لم يكن لدينا أب ًدا ،وفي
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.

((( م.ن.
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أيّ مرحلة من تاريخ بلدناّ ،
كل هذه النسبة من النساء المتع ّلمات
والحكيمات ،والشخص ّيات البارزة ،والشاعرات والباحثات والمح ّققات
في الفروع المختلفة .لحسن ّ
الحظّ ،
هن كثيرات اليوم ببركة النظام
اإلسالمي ،وبركة اإلسالم ،وبركة الجمهوريّة اإلسالم ّية ،وببركة تلك
ّ
الخميني { بالنسبة
النظرة الواضحة المنيرة التي تح ّلى بها اإلمام
ّ
إلى قض ّية المرأة .ولم نمتلك مثل هذا الوضع أب ًدا في السابق في
بلدنا.
يجب ...النظر إلى اإلرشادات اإلله ّية وترك النظر إلى التعاليم
الماديّة التي يحملها ويروّج لها الغرب ّيون واألميركيون حال ًّيا ،وبالمناسبة،
فإ ّنهم وقحون ج ًّدا ّ -
وكأن لهم َدي ًنا على اآلخرين يطلبونه  -وفارغون
ج ًّدا ً
أيضا! وإذا خالف ٌ
أحد أفكارهم وكالمهم ،فإ ّنهم يهاجمونه إعالم ًّيا،
ولكن ينبغي عدم االعتناء بهم ،يجب أن تتق ّدمن ،بإذن الله(((.
مسؤولية اإلعالم تجاه المرأة

من أجل تق ّدم وتط ّور ما عرضناه حول المرأة ،وما سمعناه َّ
منكن،
وما ي َّ
لمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون دور
ُفك ُر فيه ،يستوجب أن يكون ّ
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون،
كبير ،وهم يستطيعون ذلك .تستطيع ّ
ثقافي تجعل فيه الس ّيدات المؤمنات ،الفعّاالت،
أن تقوم بعمل
ّ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.
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المجاهدات في سبيل الله ،المحجّ بات ،المتم ّتعات بخصائص المرأة
المسلمة ،محترمات ومُك ّرمات في المجتمع .بينما يريد اآلخرون
حصول عكس ذلك .ولألسف ّ
مؤسسة اإلذاعة
فإن بعض البرامج في ّ
والتلفزيون يصب في خانة أولئك الجماعات ،ويجب العمل عكس
المؤسسة  % 100في خدمة هذا الفكر(((.
ذلك ،أعني أن تكون
ّ

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من السيّدات الحوزويّات والجامعيّات ،بمناسبـة والدة
السيدة فاطمة الزهراء  Oفي طهران ،بحضور جمع من السيدات والحوزويات والجامعيات،
بتاريخ 2013/05/11م.

الباب الثاني:

ّ
المرأة مسؤوليات وأدوار

الفصل األ ّول :دور المرأة في الحياة الزوج ّية واألسر ّية
الفصل الثاني :دور المرأة في الحياة االجتماع ّية

األول:
الفصل ّ

واألسرية
الزوجية
دور المرأة في الحياة
ّ
ّ

النقاط المحوريّة

َّ
الزوجية:
المرأة والحياة
·
·
·
·

قداسة الزواج.
هدف الحياة الزوجية.
معايير الزواج :اإليجاب ّية والسلب َّية.
دور المرأة في الحياة الزوجية.

المرأة والحياة األسرية:
·
·
·
·

األسرة وموقعية المرأة فيها.
وظيفة المرأة في األسرة.
من وصايا اإلمام الخامنئي لألسرة المجاهدة.
وصايا لألخوات والزوجات.

الزوجية
المرأة والحياة
َّ
قداسة الزوج

ً
قداسة من وجهة
هناك نقطة أيضاً في مسألة الزواجّ .إن للزواج
نظر األديان التي أعرفها .وأنا لم أد ّقق كثيراً في هذا الخصوص .ال
بأس كذلك بأن يقوم بعض األصدقاء المستع ّدين للعمل في التدقيق
في هذا المجال .في الغالب ،مراسم الزواج هي مراسم دينية يجريها
المسيح ّيون في الكنيسة ،واليهود في معابدهم ،المسلمون وإن لم
يجروا مراسم الزواج في المساجدّ ،إل أ ّنهم يجرونها حين يقدرون في
المشاهد المش ّرفة أو في األيام المباركة وبواسطة علماء الدين ،حين
يقوم عالم الدين بعقد القران فإ ّنه يُب ّين بعض التعاليم الدينية .بنا ًء
على هذاّ ،
فإن الصبغة صبغة دينيةّ .إن للزواج بُعداً مق ّدساً.
وال ينبغي نزع هذا ال ُبعد المق ّدس عن الزواج .سلب القداسة يتمّ
عبر هذه األعمال القبيحة والتي لألسف أصبحت رائجة في مجتمعاتنا.
هذه المهور الباهظة التي يتمّ وضعها ،ويتخ ّيلون أ ّنها تستطيع أن
تدعم الزواج وتحفظ األسرة ،والحال أ ّنها ليست كذلك .فالح ّد األقصى
أن يقوم الزوج باالمتناع عن دفع المهر ،فيؤخذ إلى السجن ،ليبقى
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هناك سنة أو سنتين .وفي هذه الحال ال تستفيد المرأة شيئاً ،ال تحظى
بشيء سوى ّأن بنيان األسرة سيته ّدم.
ولهذا حينما يُنقل عن اإلمام الحسين  Qأ ّننا لم نزوّج بناتنا
الس ّنة ،فألجل هذا األمر ،وإ ّال فإ ّنه كان
وأخواتنا ونساءنا إ ّال على مهر ُ
يستطيع ،لو شاء اإلمام ،أن يُزوّج بألف دينار لفعل ولم يكن من
الضروريّ مث ًال أن يُلزم نفسه بخمسمئة درهم  -المعادل الثنتي عشرة
أوقية ونصف .لقد كانوا يستطيعون ذلك لك ّنهم ق ّللوا المهور .هذا
التقليل للمهور كان مدروساً ومحسوباً بد ّقة .هذا جيد جداً .وهناك
أيضاً المبالغات الزائدة في الزواج ـ صرف المبالغ الطائلة وإقامة
الحفالت المتع ّددة ـ والتي يغتمّ قلب اإلنسان في الحقيقة عندما
يسمع بها .هذه من النقاط التي ينبغي صياغة خطاب لها والترويج
لثقافة حولها .حيث ّإن السيدات مؤ ّثرات والسادة مؤ ّثرون ،وكذلك
خاص اإلذاعة والتلفاز
أساتذة الجامعات وعلماء الدين ،وبشكل ّ
ووسائل اإلعالمّ .إن عليهم جميعاً أن يعملوا في هذا المجال ،وأن
يُخ ّلصوا األجواء من هذه الحالة(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.
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هدف الحياة الزوجية

ّإن لألسرة حدوداً وحقوقاً .وللرجل حقوقه وللمرأة حقوقهاّ ،
وإن
كل منهما قد جعلت بشكل عادل ومتوازن .ونحن نرفض ّ
حقوق ّ
كل
أمر مغلوط يُنسب إلى اإلسالم .ورأي اإلسالم في هذا الشأن واضح
وب ّين ويق ّر حقوقاً متوازنة ّ
لكل من الرجل والمرأة في إطار األسرة.
ُأنظروا إلى هذه اآلية الشريفة وما فيها عن المرأة والرجل ـ في
َۡ َ َ
َ
أجواء األسرة على وجه الخصوص ـ تقول اآليةَ ﴿ :وم ِۡن َءايٰتِهِۦٓ أن خل َق
ُ َ
َ ُ
َ ُ
ِك ۡم أ ۡز َو ٰ ٗجا﴾((( ،أي جعل لكم أيّها الرجال نسا ًء ،وجعل
لكم ّم ِۡن أنفس
َ ُ
ُ
ُ
لك َّن أيتها النسوة رجاالًّ ﴿ ،م ِۡن أنفس
ِك ۡم﴾ أي ليس من جنس آخر ،وال
من مرتبتين متفاوتتين؛ بل من حقيقة واحدة ومن جوهر واحد ومن
الطبيعي أ ّنهما يختلفان في بعض الخصائص بسبب
ذات واحدة .ومن
ّ
تفاوت وظائفهما.
َ
ْ
ّ
ُ
ثم يقول تعالى﴿ :ل ِتَ ۡسك ُن ٓوا إ ِ ۡل َها﴾ أي جعلت الزوجية في الطبيعة
البشرية لهدف أكبر ،وذلك هو االستقرار والسكينة إلى جانب الزوج
ذكراً كان أو ُأنثى .فالرجل حينما يأوي إلى داره يجد ج ّواً آمناً وزوجة
عطوفة وأمينة إلى جانبه ،وكذا يم ّثل الرجل بالنسبة للمرأة مالذاً
تعشقه فتركن إليه وتحتمي به ـ أل ّنه أقوى منها بدنياً ـ واألسرة تضمن
هذه األجواء لكال الجنسين .الرجل يحتاج إلى المرأة ضمن إطار األسرة
ُ ۡ َ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ َ َ َ ۡ ً َّ
َۡ َ ََ َ ُ ّ ۡ َ ُ
َ َ
َ ۡ َ َ
ف ذٰل ِك
((( ﴿ومِن ّءايٰتِهِۦٓ أن َّ خلق لكم مِن أنفسِكم أزوٰجا ل ِتسكنوا إِلها وجعل بينكم مودة ورحة ۚ إِن ِ
َٰ َ ۡ َ َ َ ُ َ
ٓأَلي ٖت لِقو ٖم يتفكرون﴾ (سورة الروم ،اآلية .)21
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من أجل توفير السكينة واالستقرار لنفسه ،والمرأة بحاجة إلى الرجل
ضمن إطار األسرة من أجل الحصول على االستقرار واألمن .وكالهما
بحاجة إلى بعضهما بعضاً من أجل تحقيق السكينة واالستقرار.
ّإن أهم ما يحتاجه اإلنسان في حياته هو االستقرار ،وسعادته
تكمن في أن يكون بمأمن من االضطراب والقلق .وهذه األجواء
األمنية تتو ّفر له في ّ
ظل محيط األسرة؛ رج ًال كان أو أمرأة .المقطع
َ
َّ ٗ
ُ
اآلخر من اآلية له معنى جميل أيضاً ،قال تعالىَ ﴿ :و َج َعل بَ ۡي َنكم َّم َودة
َ ًََۡ
حة ۚ﴾((( ،وهذه المودّة ال يكتمل معناها بدون المح ّبة ،وال الرحمة
ور
تصدق فيما إذا رافقها العنف.
ظل الج ّو ُ
الطبيعة التي أو ِدعت في الرجل والمرأة ـ في ّ
األسريّ ـ
توجب قيام عالقة مح ّبة ومودّة فيما بينهما .بيد ّأن هذه العالقة إذا ما
طالها التغيير؛ كأن يتص ّرف الرجل في البيت وكأ ّنه المالك ،أو أن ينظر
إلى المرأة بعين االستغالل واالستخدام فهذا ظلم .وم ّما يؤسف له ّأن
الكثيرين يمارسون هذا الظلم .وهكذا الحال أيضاً خارج إطار األسرة(((.
َّ
ّ
والسلبية
اإليجابية
معايير الزواج

الزواج ضروريّ للشباب وهم يطمحون إليه .ولكن ث ّمة عقبات
في طريقه ال تقتصر على المشاكل االقتصادية ،بل هي جانب من
((( سورة الروم ،اآلية .21

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
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المشكلة ،والمشكلة األساس ثقافية وتتم ّثل في األعراف والتقاليد
وحب األبّهة ،فهي التي تحول إلى حد ما دون حصول الزواج
والتكاثر ّ
كما ينبغي .فعليكم أنتم وعوائلكم معالجة هذه المعضالت .وإ ّنني
أشعر بالغبطة والسرور لمراسيم زواج الطلبة التي تقام سنوياً .وإذا
درجت العادة على إقامة مراسم الزواج على بساطتها وبعيداً عن
البهرجة والتشريفات ،فإ ّنني أتو ّقع ّ
حل الكثير من المشاكل .وأساس
الزواج في اإلسالم يقوم على البساطة ،وهذا ما كان سائداً مطلع
انتصار الثورة ،غير ّأن ثقافة التكاثر والتفاخر والثراء ع ّقدت األمور إلى
ح ّد كبير(((.
أنا شخصياً أوصي بتسهيل أمر الزواج وعدم المبالغة في المهر،
وتحاشي تك ّلف األثاث الباهظ الثمن ،وأن ال يكون هناك تبذير
وإسراف في حفالت الزواج ،وهذا أمر جدير بأن ُتبذل في إشاعته
الجهود .ويا ح ّبذا (لو توجد) دعاية إعالمية وثقافية بشأنه من أجل
أن يتن ّبه إليه الناس .وإذا هم تن ّبهوا إليه أعتقد ّأن أمر الزواج يصبح
أكثر سهولة.
أما ّ
سن الزواج فيجب أن ال يكون فيها إفراط أو تفريط .فقد يرى
بعض الناس التعجيل في الزواج .إ ّني ال أعارض هذا النمط من الزواج
طبعاً ،وال مؤاخذة على من يريد التزويج مبكراً جداً ،ولكن ال ضرورة
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ،في طهران ،بحضور
جمع من الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.
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للتأكيد عليه ،وال ينبغي التأخير فيه كما يفعل الغرب ّيون ويتزوّجون
في ّ
سن الثالثين أو األربعين .ثمّ ّإن النزعة األنان ّية السائدة في ذلك
المجتمع تجعل الكثير من الرجال في ّ
سن الثالثين أو األربعين أو
الخمسين يتزوّجون فتيات شابات ،فيكون بينهما فاصل في العمر
شاسع .وهذا طبعاً من أسباب عدم استقرار الحياة الزوجية .ولهذا
نالحظ كثرة من الناس الذين يقضون أعمارهم بمفردهم في الغرب،
وهي لحسن الحظ ظاهرة نادرة في إيران وعموم البلدان اإلسالمية.
وعلى ّ
كل حال يجب التساهل في أمر الزواج وعدم التش ّدد في
الشكل ّيات لكي يتس ّنى للشباب الزواج بسهولة .ويجب أن يتو ّفر العزم
واله ّمة لدى األسرة ولدى الفتيان والفتيات أنفسهم ،وأن ال يكون هناك
إحجام عن الزواج .ويا ح ّبذا لو تساهم الدولة في تقديم التسهيالت.
ّ
وأحث المسؤولين على الدوام ليو ّفروا للشباب السكن
وأنا أحرص
والسلفة المالية وسائر متط ّلبات الحياة ،ونحن ننظر إلى هذه األمور
كفرض علينا .ولكن ّ
أؤكد ثانية على ّأن مسؤولية هذا العمل تقع
بالدرجة األولى على األسرة وهي قضية خاصّ ة.
وقد ق ّدمنا في هذا الصدد توصيات كثيرة للمسؤولين الحكوميين ـ
بشأن زواج الشباب ،وبشأن ما يستلزمه الزواج من متط ّلبات ـ ومن جملة
ذلك قضية السكن ،حيث أوصيت وزارة اإلسكان منذ م ّدة ،وهم حالياً قيد
ا ّتخاذ بعض التدابير لبناء دور مؤ ّقتة يستأجرها المتزوّجون حديثاً .أتأمّل
توفير هذه المق ّدمات ّ
لتحل قض ّية الزواج على نحو ما بإذن الله.

َّيجوزلا ةايحلاو ةأرملا

91

ث ّمة معايير مع ّينة في ذهنيّ ،إل أ ّنها ال تبتعد كثيراً عن المعايير
الشرعية المتعارفة لدينا .ولك ّنني ّ
أؤكد على رفض بعض المعايير .أي
ّإن أكثر ما ّ
أؤكد عليه ال يتع ّلق بطرح إطار معياريّ مع ّينّ ،
ألن اإلسالم
ـ كما تعلمون ـ ترك الميدان مفتوحاً ولم يطرح ّإل قيماً ذات أهمية
من الدرجة األولى ،ولم يق ّيد الناس ضمن ذلك اإلطار تقييداً صارماً.
ومعنى كالمي هذا هو أ ّنني ال ّ
أؤكد على تحديد معايير مع ّينة بقدر
ما ّ
أؤكد على رفض معايير أخرى.
أمّا المعايير التي أرغب في أن ترفض بش ّدة فمنها معيار الغنى .أي
الشاب أو الشابّة اإلقدام على الزواج يجب أن ال يضع أيّ
حينما يريد
ّ
منهما نصب عينه ثروة الخطيبة أو الخطيبّ .
ألن هذا يعتبر في رأيي
عنصر إغفال وليس نقطة ايجابية حقيقية ،ويجب أن ال تؤخذ بنظر
يخص زواج أوالدنا الذين
االعتبار .ونحن لم نأخذه بنظر االعتبار فيما ّ
تزوّج اثنان منهما.
الجانب الثاني الذي يجب أن ال يُعار له أيّ اهتمام هو جانب
االجتماعي .فقد طرق سمعي أن بعض الناس يبحث كي يجد
البروز
ّ
زوجاً البنته أو زوجة البنه ،م ّمن ي ّتصل باألسر المشهورة أو أن يكون له
منصب رفيع ـ وهذه الظاهرة ق ّلما توجد ،لحسن ّ
الحظ ،بين الفتيات
والفتيات أنفسهم ،وإ ّنما هي م ّما يهتمّ به اآلباء واألمّهات ـ وهذا في
رأيي معيار مغلوط ويجب أن ال يؤخذ بنظر اإلعتبار .كما وتوجد
عوامل جذب ظاهرية تستقطب اهتمام الش ّبان ،وهذه أيضاً يجب أن

ال ُت ّتخذ ـ حسب رأيي ـ كمعيار للزواج .كأن يبحث الشباب ّ
والشابّات،
فإذا وجدوا ما يش ّد أبصارهم ،اعتبروه معياراً وافياً .وهذا أيضاً مما
نح ّذر وننذر منه بش ّدة ،وال نريد للفتيان والفتيات التورّط في هذا
ّ
الفخ.
فتى يرغب في أن يكون شريك
وفض ًال عن ذلك ،قد تجد فتاة أو ً
حياته ذا شهادة دراسية عالية ،بينما تجد آخرين ال يعيرون أه ّمية لهذا
الجانب .وإ ّنما جئت بهذا المثل ألثبت ّأن المعايير االيجابية والمقبولة
غير محدودة .أو على سبيل الفرض يرغب أهالي بعض األقاليم في أن
تكون الزوجة من نفس أهالي ذلك االقليم .بينما يرغب بعضهم اآلخر
بالزواج من ُأسر مجاهدة في سبيل ال ّله أو م ّمن ق ّدمت الشهداء وما
إلى ذلك من المعايير األخرى .ولكن هناك أشخاص آخرون ال يلزمون
إيجابي
أنفسهم بمثل هذه المعايير .وأنا ال أريد أن يُطرح معيار
ّ
امي ،وإ ّنما أريد فقط تسليط
مع ّين ح ّتى ال يكون بمثابة القيد اإللز ّ
األضواء على المعايير السلبية .وهذه هي الموازين التي وضعناها
يخص أوالدنا.
نصب أعيننا فيما ّ
أرى من ّ
اللزم مراعاة ذوق ورغبة الفتى والفتاة نفسيهما .والحقيقة
هي أ ّنني أقول بنمط آخر من الرضا غير الرضا الذي يتناوله عالم
المباحث الحقوقية والذي يشترط رضا الفتى والفتاة كشرط لصحّ ة
عقد الزواج .أمّا الرضا الذي أرغب في وجوده كشرط لتح ّقق الزواج
فهو أن تكون الظروف على نحو يؤدّي إلى ايجاد المح ّبة بينهما ،وأن
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ال يتمّ الزواج أساساً بدون تو ّفر عنصر المح ّبة .ال بمعنى ضرورة وجود
المح ّبة قبل الزواج .وإ ّنما ينبغي على العموم تو ّفر نوع من اإلعجاب
والميل؛ أي أن يكون هناك ميل من الفتاة نحو الفتى ،ومن الفتى
نحو الفتاة ،ليكون هذا الميل بمثابة األرضية التي تقوم عليها المح ّبة
الدائمة.
الطبيعي ّأن المح ّبة قابلة للزوال ،إال أ ّنه يمكن أيضاً تكريسها
من
ّ
وتعميقها .وهذا منوط باإلنسان ذاته .فمن جملة ما أودعه الباري
تعالى في التركيب المعقد لإلنسان هو أن جعل المح ّبة رهن يديه
الحب الجارف الذي يُقال
إلى ح ّد بعيد .وبصرف النظر عن بعض أنواع ّ
حب ال إراديّ  ،وأكثر الشعراء في وصفه ،وإذا اعتبرنا هذا النوع
إ ّنه ّ
الحب ظاهرة استثنائية في حياة اإلنسانّ ،
فإن القاعدة العامّة هي
من ّ
ّأن الشخصين اللذين يوجد بينهما شيء من المح ّبة يمكنهما بكل
سهولة إرواؤها والتسامي بها وإنماؤها .وعلى ّ
كل األحوال هذا شيء
ضروريّ والزم(((.
دور المرأة في الحياة الزوجية

ّ
إن الجنس هو أمر ثانويّ  ،هو أمر عارض يتج ّلى عملياً في
الحياة .في السير األساس للبشر ليس له أيّ تأثير وال معنى .ح ّتى
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ميالد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من األخوات المؤمنات العامالت في حقل الثقافة واإلعالم ،بتاريخ 1419/06/19ه.ق.
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ّ
ّ
التبعل»
إن أعمالهم تختلف فيما بينها« ،جهاد المرأة حسن
لك ّنه جهاد ،أي ّ
الشاب المجاهد الذي وضع دمه
إن ثواب ذلك
ّ
على ك ّفه وذهب إلى ميدان الحرب يُعطى لهذه المرأة؛ ّ
ألن هذا
العمل ال ّ
يقل تعباً عن الجهاد .بالتأكيد ّ
صعب
إن التبع َّل أم ٌر
ٌ
جداًْ ...،
فأن تستطيع امرأة مع هذه الظروف المحيطة أن تحافظ
على محيط المنزل دافئاً وهانئاً ،وحنوناً وفيه سكينة وهدوء ،ذلك
ّ
فن كبير -هذا حقاً جهاد -هذا فرع من ذلك الجهاد األكبر الذي
تك ّلموا عنه ،الجهاد مع النفس.
بالنسبة لموضوع العائلة ،يوجد كالم كثير ،مسألة الزواج ،مسألة
األمومة ،ك ّلها مسائل ينبغي التفصيل فيها .لدى المرأة في األسرة
استثنائي ،ح ّتى لو لم يكن هناك دور أمومة.
دورها كزوجة ،هذا دور
ّ
افرضوا ّأن هناك امرأة ،إمّا أ ّنها لم ترغب في اإلنجاب ،أو أ ّنها وأليّ
سبب آخر لم تنجب ،ولك ّنها زوجة ،ال ينبغي االستخفاف بدورها
كزوجة .إذا أردنا أن يكون الرجل شخصاً مفيداً في المجتمع ،ينبغي
لهذه المرأة أن تكون امرأة ج ّيدة في المنزلّ ،
وإل فلن يحصل هذا.
نحن اختبرنا (هذا األمر) في زمن المقاومة وما بعدها في زمن انتصار
الثورة .الرجال الذين كانت ترافقهم زوجاتهم في حركتهم استطاعوا
أن يصمدوا في نضالهم ،وكذلك استطاعوا أن يتابعوا استقامتهم على
الطريق الصحيح .وبالطبع ،كانت هناك حاالت معاكسة .أحياناً عندما
(((

((( الشيخ الكليني ،الكافي ،ج ،5ص ،507باب حق الزوج على المرأة ،ح.4
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ُ
كنت أقوم بعقد قران ألولئك الشابّات والشباب الذين كانوا يأتون -
كنت أقوم بهذا ولكن حالياً ال أحظى بهذا التوفيق ُ -
فيما مضى ُ
كنت
ّ
أزواجهن من أهل الج ّنة،
أقول لهمّ :إن الكثير من الس ّيدات يجعلن
ّ
أزواجهن من أهل النار ،هذا ٌ
رهن
والكثير من الس ّيدات أيضاً يجعلن
بهن .وبالتأكيد ّ
ّ
فإن للرجال هذا الدور أيضاً .في مجال األسرة ال ينبغي
تجاهل دور الرجال كذلك .بنا ًء على هذاّ ،إن دور الزوجية هو دور
بالغ األه ّمية(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.

المرأة والحياة األسرية
ّ
وموقعية المرأة فيها
األسرة

يختص باألسرة وموقعية المرأة فيها هي
ّإن نظرة اإلسالم لما
ّ
النبي
رؤية واضحة جداً« .المرأة س ّيدة بيتها»((( ،وهذا مرويّ عن ّ
األكرم ّ .Pإن موقعية المرأة في األسرة هي ما ورد في العديد من
الروايات عن األئ ّمة « :Rالمرأة ريحانة وليست بقهرمانة»((( ،وفي
تعبير اللغة العربية القهرمان هو العامل ،الخادم المحترم ،يقولونّ :إن
المرأة داخل البيت ليست قهرمانة بل هي ريحانة ،هي وردة البيت.
والخطاب للرجال :خيركم من يكون صاحب أفضل سلوك مع زوجته(((.
هذه هي رؤى اإلسالم ،ويوجد من هذا القبيل إلى ما شاء الله .لكن
في الوقت نفسه ّإن تح ّقق ما يريده اإلسالم على صعيد األسرة هو أم ٌر
ال يتح ّقق بمثل هذه الكلمات وال ي ّ
ُحل؛ فهو يحتاج إلى دعامة قانونية
وتنفيذية وضمانات إجرائية؛ وهذا العمل يجب أن يتح ّقق .وهذا
العمل لم يُنجز طيلة السنوات الماضية المديدةُ .
فاألسر التي كانت
((( السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،الجامع الصغير ،بيروت ـ لبنان ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع1401 ،هـ ـ 1981م ،ط ،1ج ،2ص.288
((( الشيخ الكليني ،الكافي،ج ،5ص ،510باب إكرام الزوجة ،ح.3
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.
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بأخالق ج ّيدة ،والتزامات شرعية ،ق ّدموا
متديّنة والرجال الذين تم ّتعوا
ٍ
اعتراضات ،لكن في الموارد التي لم تكن فيها هذه الخصوصيات ،لم
ُتسجّ ل هذه االعتراضات وتع ّرضت المرأة داخل األسرة للظلم.
بالطبع ،هذا ال يعني أن ّ
نظن ّأن الغرب ّيين متق ّدمون علينا في هذا
المجال ،أبداً .لدى هذا العبد إحصاءات كثيرة ،وهذه الس ّيدة المحترمة
الداخلي لألسرة الغربية
أيضاً ذكرت إحصاءات((( ،وباليقين ّإن الوضع
ّ
من ناحية مظلومية المرأة وعدم رعاية حقوقها هو أسوأ من وضع
األسر اإلسالمية واإليرانية والشرقية ،وما لم تكن أسوأ ،فهي ليست
أفضل ،وفي بعض الموارد هي أسوأ .نحن إذاً ال ننظر إليهم وهم
ليسوا قدوتنا .نحن لدينا نقائص عديدة على مستوى األسرة وهذا
ما يحتاج إلى دعامات وضمانات قانونية وإجرائية يجب أن تتح ّقق.
فهذه القض ّية من جملة الميادين التي قلي ًال ما تمّ العمل عليها داخل
البلد حيث يجب ذلك.
نقص
أمّا من ناحية الرؤية اإلسالمية والمتون اإلسالمية فال يوجد أيّ ٍ
في هذا البعد من القض ّية .نحن نرى بعض األشخاص الذين ينتقدون
األفكار اإلسالمية ،حيث يُش ِك ُلون على اإلرث والديَة وأمثالهما ،في حين
ّأن هذه اإلشكاالت غير واردة ،وتوجد عليها أجوبة منطقية وقويّة.
أمّا في مجال السلوكيات داخل األسرة فلألسف قد بقي مغفوالً عنها
في األغلب .في حين أ ّنه بنظر اإلسالم توجد رؤية شديدة الوضوح.
((( إحدى السيدات التي عرضت في مستهل اللقاء تقريرا ً عن واقع المرأة في الغرب.
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يجب أن تكون بيئة األسرة بالنسبة للمرأة بيئة آمنة عزيزة هادئة لكي
ّ
تتمكن من تأدية مسؤوليتها األساس التي هي الحفاظ على األسرة على
أفضل وجه(((.
ّ
تتشكل من الرجل والمرأة ،وكالهما مؤ ّثر في
فرغم ّأن األسرة
تشكيل األسرة ،ولكن استقرار أجواء األسرة هو ببركة المرأة وطبيعة
النساء(((.
وظيفة المرأة في األسرة
ّ
المنزلي:
 .1التدبير

المنزلي .الجميع يعلم أ ّنني ال
من أهمّ وظائف المرأة ،التدبير
ّ
أؤمن بفكرة أن ال تعمل المرأة في المجاالت االجتماع ّية والسياس ّية،
المنزلي،
ال ،ال مشكلة في ذلك ،لكن إن قصدنا بذلك تحقير التدبير
ّ
حساس،
فهذا ذنب .فالتدبير
المنزلي عمل عظيم ،عمل مهمّ  ،عمل ّ
ّ
عمل لبناء المستقبل ،فإنجاب األطفال جهاد عظيم ،ونحن لألسف
بسبب أخطائنا ،أو عدم د ّقتنا ،غفلنا عنه لم ّد ٍة من الزمن ،ونشهد
مخاطر هذه الغفلة في أيّامنا هذه ،لقد ذكرت هذا األمر مراراًّ ،إن
هرم البالد ،وانخفاض جيل ّ
الشباب في األعوام القادمة ،سيترك آثاره
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة مولد الصديقة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جموع من
أعضاء المراكز والجامعات الثقافية والسياسة وأسر الشهداء ،بتاريخ 1413/06/21هـ.ق.
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المستقبل ّية الس ّيئة .حينها لن ّ
نتمكن من معالجة األمر .لكن يمكننا
تداركه(((.
 .2اإلنجاب:

إنجاب األبناء من أهمّ أشكال الجهاد بالنسبة إلى النساء ووظائف
النساءّ ،
ألن اإلنجاب هو في الحقيقة ّ
فن (صنعة) المرأة ،فهي التي
تتح ّمل مشا ّقه ومصاعبه وآالمه ،وهي التي منحها الله تعالى أدوات
ولوازم تربية األطفال .والله تعالى لم يعط أداة التربية هذه إلى
الرجل ،إ ّنما جعلها لدى الس ّيدات ،فأعطاها الصبر والتح ّمل ،ومنحها
الجسمي لذلك .في
العاطفة واألحاسيس ،وأعطاها القامة والتركيب
ّ
الواقع هذا ّ
فن المرأة .فإذا لم نغفل عن هذا األمر في مجتمعنا،
عندها سنتق ّدم إلى االمام(((.
 .3تربية األبناء:

السير في هذا الطريق إلى نهايته .ومن أهمّ ُأسسه ،تشكيل
يجب ّ
العائلة ،ومن أهمّ ُأسسه حفظ حريم العائلة واألنس بالعائلة وإفشاء
المودّة .وهذا ما ّ
تتوله ربّة البيت .تستطيع األ ّم أن ُتربّي أوالدها على
أفضل نحو .تربية األ ّم ألوالدها ليس كالتربية على مقاعد الدراسة،
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبـة ذكرى والدة
سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من الشعراء والمدّاحين ،بتاريخ
2013/05/01م.

((( م.ن.
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بل هو بالتص ّرف ،بالكالم ،بالعاطفة ،بالمالطفة ،بغناء هدهدة ما قبل
النوم ،بالعيش .األ ّم تربّي أوالدها بالحياة والعيش ،فك ّلما كانت المرأة
أصلح ،أعقل ،أذكى ،ك ّلما كانت التربية أفضل .لذلك ينبغي البرمجة
ووضع الخطط في البالد ،من أجل رفع مستوى اإليمان ،والعلم والذكاء
لدى الس ّيدات.
من وصايا اإلمام الخامنئي لألسرة المجاهدة

ّإن المجاهد ،الرجل المؤمن ،الرجل الذي يعمل في سبيل الله،
ينبغي أن تكون ّ
كل ميادين وساحات حياته إلهية .إحدى هذه الساحات
هي العالقة مع العائلة ،وبالخصوص مع الزوجة واألوالد .أنتم ينبغي
أن تكونوا مظهر األخالق .من الممكن أن ُتغضبكم حادثة صغيرة خارج
المنزل ،لكن داخل المنزل ال ينبغي لهذا الغضب أن يظهر.
الحقيقي.
كونوا رحماء مع زوجاتكم ،كونوا آباء ألوالدكم بالمعنى
ّ
أوصي المسؤولين في المناسبات المختلفة وبالخصوص أنتم،
كونوا آباء ألبنائكم ،ال تكونوا أجانب معهم .الكثير منكم اليوم لديه
أبناء وبنات شباب ،وفي يوم من األيام كنتم -أنتم -في مثل هذا
العمر حين خضتم هذا الميدان .أنا قد رأيت بعضكم في ِس ِن ّي
سني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين .قدمتم إلى
شبابكمّ -
هذا الميدان بحماسة واندفاع .في ذلك الوقت كانت حرارة ساحة
الثورة ،وبالخصوص بعدما نشبت الحرب ،تنسيكم كل همّ  .كانت أتوناً
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يصهر الكل فيه .أمّا اليوم فأبناؤكم يحتاجون إلى أتون محبة ،وذلك
هو كنف العائلة.
تواصلوا مع أبنائكم وتعاملوا معهم بصداقة وأب ّوة .أفضل اآلباء هم
الذين يصادقون أبناءهم وبناتهم؛ فمع أنهم يظهرون الهيبة واإلرشاد
والتوجيه األبويّ والمحبة ،هم أيضاً يتح ّلون بإخالص الصديق.
الشاب سؤال أو كالم أو هموم ،فإن أول ُأ ُذن يجب
إن كان لولدكم
ّ
أن تسمعه هي أذنكم وأذن زوجاتكم.
عليكم أن تتواصلوا مع عائالتكم .ال تقولواّ :
«إن األعمال ك ّلها ملقاة
على عاتقي( ،أو) ّ
تأخرنا ساعة أو ساعتين ،ولم نب ِد البشاشة ،األمر
بسيط فهذا ليس كفراً ،لم تنزل السماء على األرض»!! .ال ،أنا أوصيت
ّ
كل مسؤولي الدولة بهذا ،أنا أقول خصّ صوا ساعات من وقت عملكم
المتواصل ،من أوقات استراحتكم ،لعائلتكم ،وأفيضوا على زوجتكم
وأوالدكم من مح ّبتكم ورعايتكم واهتمامكم وعاطفتكم .يجب أن
تكونوا أنتم القدوة.
هن شريكاتكم ،إن لم ّ
زوجاتكم ال ّالتي ّ
يكن متآلفات معكم فال
ّ
وسايروهن ،ح ّد ّ
ّ
ثوهن
يحق لكم أن تبقوا مكتوفي األيدي...تريّثوا
بشيء م ّما تعرفون من معارف وعلوم ،ر ّغ ّ
بوهن بالصالة والدعاء.
طالما أحسستم ّأن العمل واجب والزم فامضوا فيه .هناك بعض
األوقات الضائعة في هذا الخضمّ  ،ق ّللوا هذه األوقات وأضيفوها إلى
وقت المنزل.
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قد يطرح عليكم ولدكم إشكاالً ال تعرفون ح ّله .ما الذي ينبغي
فعله ها هنا؟
للشاب اسكت ونقابله بالعبوس؟ هذا ليس ح ًال.
هل يصحّ أن نقول
ّ
إ ّنه خطأ .هل يصحّ القول له وماذا يعنيك من هذه األمور؟ هل ّ
يحق
لكم إن لم تكونوا ّ
متمكنين فكرياً من هذا المطلب أن تق ّدموا جواباً
واهياً وتمزجوا ّ
الغث بالسمين فتق ّدموه غذاء لولدكم؟ هذا ك ّله س ّيئ،
ولكن يمكن التص ّرف بنحو سليم؛ أن تقول لهذا الشاب أو الشابة من
أبنائك يوجد لسؤالك جواب وال ب ّد ،غير أ ّنني ال أعرفه .ولكن ألجلك
سوف أسأل ،واسأل .إن كانت شبهة دينية فارجع إلى شخص ثقة
وعالم بالدين ،وإن كانت شبهة سياسية فارجع إلى عالم بالسياسة
الشاب وتمنحه
ثقة ،اذهب واسأل أنت تتع ّلم وكذلك تن ّور ذهن هذا
ّ
الطمأنينة .وإن وجدت ّأن انتقال ونقل المطلب صعب عليك ،ر ّتب
الشاب إلى منبع الهداية ذاك -الذي يملك ّ
حل
األمر بحيث يصل هذا
ّ
الشبهة -ليزيل شبهته بيسر.
تواصلوا مع أوالدكم .تعاطفوا وتعاونوا مع زوجاتكم .ينبغي أن
تشعر هذه الس ّيدة حقاً أ ّنك تق ّدر جهودها.
لقد تناهى إلى سمعي م ّرات ّأن بعض إخوتنا الخ ّيرين المنشغلين
بالخدمة (في األعمال الجهادية) وتكون أعصابهم مرهقة ،يفتقرون
إلى حسن المعاشرة مع زوجاتهم داخل المنزل .ال ،نحن ال نقبل هذا
السلوك .انظروا كم ّأن المسألة مه ّمة بحيث ّإن الله تبارك وتعالى
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ۡ

َ َ ُ ُ
ۡ
وف﴾((( .عندما يكون هذا العناء
يأمر بنحو مطلق ﴿وع ِ
شوه َّن بِٱل َمع ُر ِ ۚ
الذي تتح ّمله الزوجة ثقي ًال ،تصير مهمتكم أثقل .إ ّن ّ
هن مركز العواطف
واألحاسيس .ففي وجود المرأة هناك مجموعة من العواطف والمشاعر
المرهفة .وال ّ
يحق لكم أن ُتهملوا هذه العواطف والمشاعر أو أن
تتع ّدوا عليها ال سمح الله.
أنا أوصيت األصدقاء مراراً وأوصيكم أنتم كذلك تكراراً:
خصّ صوا وقتاً ألبنائكم ،واعلموا ّأن الشباب بفضل النورانية والصفاء
الموجود في قلوبهم سيقبلون كالمكم.
ّ
أسمعن والعياذ بالله ّأن أحدكم سيئ الخ ُلق مع زوجته أو أ ّنه
فال
يسيء التص ّرف داخل البيت مع أسرته وأوالده.
ومنطقي مع أبنائكم ،حول ّ
كل
يجب أن يكون لديكم كالم مقبول
ّ
الخميني،..
مسألة مه ّمة بنظركم؛ حول الدين ،حول الثورة ،حول اإلمام
ّ
حول المسائل المستج ّدة التي تطرح يومياً .ينبغي أن يكون لديكم
َ َ
ْ ُ ْ َ ُ
ُ َۡ
ُ
يأ ُّي َها َّٱل َ
كلمة في هذا المجالٰٓ ﴿ .
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َسك ۡم َوأهل ِيك ۡم
ۡ
َ ٗ َُ ُ
ود َها ٱنلَّ ُ
اس َوٱل َِج َارةُ﴾((( .هذا مهمّ جداً .ن ّوروا بصيرتكم وبصيرة
نارا وق
أبنائكم.

((( سورة النساء ،اآلية .19
((( سورة التحريم ،اآلية .6
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أوصيكم ببعض الوصايا:
وص ّيتي األولى حول ُ
األ َسر .هؤالء األخوات العزيزات اللواتي ّ
هن
زوجاتكم وبناتكمّ ،
هن شريكات لكم في األجر والثواب المعنويّ ،
أل ّن ّ
هن يُقاسين ألم البعد والقلق عليكم وعذاب الفراق .وهذه اآلالم
ك ّلها لها أجر عند الله .ما من ش ّدة أو صعوبة ّإل ويقابلها شيء
ثمين في خزانة العطاء والرحمة اإللهية .وال يوجد أعلى من هذا.
أنتم حين تخرجون من البيت ،هذه الس ّيدة في المنزل (بأي عمل
كانت مشغولة) هي قلقة عليكم .هذا القلق واالضطراب هو محنة
كبيرة ،وإذا جئتم إلى هنا من محافظات أخرى ّ
فإن مقاساة المحيط
الغريب والمجهول ،يضاعف هذا القلق واالضطراب .وهذه المعاناة
لها عند الله أجر كذلك .حسنا فحيث ّإن هذه المش ّقات التي تعانيها
الس ّيدات؛ زوجات وبنات وأمهات -إذا ّ
كن برفقتكم -لها أجر ،أفال
يكون عليكم واجب مقابل هذه المش ّقات؟ هل ينتهي األمر بقولنا
أجرها على الله؟ كال .فهناك مه ّمة ثقيلة ملقاة على عاتقكم .أنا أريد
أن أوصي ّ
كل واحد منكم فرداً فرداً ،أيّها األعزاء العاملون في مجال
خاص ،إذا كان غيركم((( يتواصلون مع أسرهم ويحسنون
الجهاد بشكل ّ
العشرة والسلوك بأيّ مقدار كان ،أمّا أنتم فينبغي أن يكون تق ّيدكم
بهذه األعمال بقدر مضاعف.
((( عامة الناس أو غير المتدينين.
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أيّها المجاهدون األعزّاء! أيّها الشباب األعزّاء! ال ب ّد أن بعضكم -
يرى نفسه  -قد عبر سنوات الشباب ،لكن برأينا ك ّلكم شباب وأعتبركم
جميعاً مثل أبنائي ،أنتم وزوجاتكم وأبناؤكم.
وأوّل وص ّية أبويّة لكم م ّني هي أن ّ
تنظموا سلوك ّياتكم داخل
المنزل بتع ّقل.
العقالني كيف يكون؟ إ ّنه بالرحمة والحضور داخل
السلوك
ّ
المتيسر مع الصدق والتواصل الفعّال ،وليس باإلهمال
المنزل بالقدر
ّ
والعبوس.
ال ب ّد في وضح النهار ،وحين يكون األوالد مستيقظين ،أن توجّ هوا
أبناءكم ح ّتى فيما يتع ّلق بمشاهدة التلفاز ..هذا الفيلم شاهدوه وذاك
الفيلم ال تشاهدوه.
أقول لكم أيّها المجاهدون األعزّاء :يجب أن تكونوا حتماً األنموذج
في الحياة الزوج ّية.
كاف للمرأة
ال تغرقوا أنفسكم في العمل بحيث ال يبقى وقت ٍ
واألوالد.
أعزّائي ،افهموا ش ّبانكم ،افهموا زوجاتكم ،خصّ صوا لهم وقتاً.
هذا مهمّ ّ
جداً ..أولوا ش ّبانكم العناية وأعطوهم من وقتكم ،ال
تعودوا إلى بيوتكم متعبين ،فحينما تعودون منهكين وبال حيوية
ّ
ويطل عليكم بناتكم وأبناؤكم ستقابلونهم بالعبوس والالمباالة.
هذا ليس صحيحاً.
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أصلحوا هذا األمر منذ هذه الليلة وال مجال للتردّد .هذا األمر
قطعي ،ولذا ،فإ ّنني أص ّر عليه.
ّ
اعتنوا بوعي أوالدكم وزوجاتكم .اهت ّموا به.
وص ّيتي (األولى) لكم ،والتي هي في غاية األهمية ،هي أن تسعوا
قدر المستطاع بسلوككم داخل المنزل لجبران آالم البعد والقلق التي
تعانيها زوجاتكم وأبناؤكم وأسركم .اعتنوا بأبنائكم األعزّاء  -صغارهم
وكبارهم .هذا الجيل الشاب ،الذي يس ّمى بالجيل الثالث والرابع ،هو
نفس أوالدكم وأعزائكم ،يجب أن ت َن ِّشئوه وفق الفكر السليم.
أولوا ش ّبانكم االهتمام .فلو أ ّنكم ،ال سمح الله ،لم تولوهم العناية
َ
ۡ َۡ
ولم تأخذوا بعين االعتبار الخطاب ﴿ َوأنذ ِۡر َعشِ َريتَ َك ٱلق َرب ِ َني﴾((( و
ُ ۡ َ
ُ ْٓ َ ُ َ ُ ۡ ََ ۡ
ٗ
(((
ّ
﴿قوا أنفسكم وأهل ِيكم نارا﴾  ،أنظروا كم أن المسألة مه ّمة في
الواقع .قوا يعني احفظوا ،وأنفسكم يعني ذواتكم وأهليكم ،أي أهلكم
وأبناءكم ونساءكم وعائلتكم ،احفظوهم من أي شيء؟ «ناراً» ،من نار
اإللهي ،نار جه ّنم .ال تتص ّوروا ّأن ذاك الشاب فقط
الضاللة والغضب
ّ
ويضل ويهلكّ ،
ّ
كل ،فهو يترك أثراً بنحو ما ،شئتم أم
هو الذي يفسد
أبيتم ،على تفكيركم وتوجيهكم .بالطبع الناس مختلفون لكن يمكن
القول بشكل عام إ ّنه يترك أثراّ ،
قل أو كثر.
((( سورة الشعراء ،اآلية .214
((( سورة التحريم ،اآلية .6

 108رسألاو ةأرملا

وعليه ،أنا اليوم أعتبر ّأن المجاهدة الضرورية والمه ّمة لكم -
أيّها القادة األعزّاء ،أيّها الرجال المضحّ ون الشرفاء الذين ا ّتخذتم نهج
علي  Qأسوة لطريق حياتكم -هي الرجوع إلى
الحسين بن ّ
الشخصي وعلى المستوى
النفس وتهذيبها وتزكيتها على المستوى
ّ
المؤسسة وعلى مستوى األسرة.
العملي في
ّ
ّ
وصايا لألخوات الزوجات

ّ
أزواجكن -وقد قلت هذا
أقول للسيدات أيضاً جملة :إعرفن قدر
سابقاً -إ ّنهم من أفضل رجاالت وطننا اليوم .وال أقول أفضلهم بل هم
جزء من األفضلّ .
أنتن اعرفن قدر هؤالء الرجال وهذه األعمال وهذه
المش ّقات ،واعلموا ّأن ذاك الذي ينفض غبار التبعية ويزيل غبار
الوضاعة والذ ّلة عن وجه شعب هو وجود أمثال هؤالء الرجال في
ّ
بأزواجكن.
هذا الوطن ..وعلى هذا افتخرن
ّإن جهاد المرأة هو ببساطة توفير أسباب راحة الرجل؛ عندما يعود
الرجل إلى المنزل متعبا منهكاً وس ّيئ الخلق أحياناً؛ وهذه األخالق
الس ّيئة والتعب والتململ الناشئ من محيط العمل تتمظهر داخل
المنزل .في هذا الظرف لو أرادت هذه الزوجة الجهاد ،فجهادها هو
أن تتعامل مع هذه المحن وتتح ّملها قربة إلى الله .هذا هو «حسن
التبعّل».
كذلك أوجّ ه عناية زوجات المجاهدين ،انتبهن ح ّتى ال تقعن في ّ
فخ
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التنافس والمقارنة الذي يسود في بعض المحافل النسائية ولألسف.
ّإن التنافس من أجل ُ
األبّهة ومن أجل التفاخر وطلب الكماليات هو
ّ
أقل من أن تقع النساء الصالحات رفيعات الشأن في أسره.
ّ
كل إنسان  -رج ًال كان أو امرأة -إذا وقع في ّ
فخ طلب زوائد العيش
والكماليات وصار أسيراً لها ستضعف المعنويات الرفيعة في وجوده

بالتدريج وستأفل.
ّ
ّ
أزواجكن
عليكن أيّتها الس ّيدات أن تلتفتن إلى نكتة ،وهي ّأن
المجاهدين قد أخــذوا على عهدتهم أحد أهــمّ وأشــرف أعمال
هذا العصر ،عمل شريف مصاحب بالمسؤولية ،مصاحب بالخطر
والمشقة ،..،عملهم عزيز عند الله ،وعليه ّ
فإن معاضدتهم وخدمتهم
تبعث على الفخر .استوعبن هذا واعملن بهذه الن ّية .وبما ّأن زوجك
المجاهد قد قضى مرحلة شبابه في سبيل الله؛ فلتكن ني ّتكن أن ما
تقمن به هو لوجه الله.
ّ
حياتكن الزوجية ليست حياة زوجية بسيطة فحسب ،بل هي
ّإن
كن على ثقة بثواب الله وق ّدرن أيضاً
ساحة للخدمة كذلك .ولهذاّ ،
هذه الفرصة.
أيّتها الس ّيدات المؤمنات ،ال تسعين وراء الترف والكماليات .أن ُت ّن
بالتأكيد ّ
لستن كذلك ،ولكن أسمع أحيانا أخباراً من هنا وهناكّ .إن
الفالني طبق الموضة الفالنية أو تغيير زخارف المنزل -
تبديل اللباس
ّ
ّ
تعبيركن ديكور المنزل -بذاك النحو ،وإلقاء مسؤولية تأمين
وبحسب
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َ
يجعلن السيدات
المصروف على الرجل ،ليس مدعاة لالفتخار .ال
ّ
أنفسهن ُأسارى التنافس والمقارنة في مجال اللباس والزينة والديكور
ّ
ّ
أزواجهن في المتاعب ،ولن يحصّ لن
يؤذيهن ويوقع
وأمثالها ،هذا
المقام عند الله بل يتسافلن.
ّإن قيمة المرأة تكمن في قدرتها على تبديل محيط عيشها ،من
أجلها ومن أجل زوجها وأوالدها ،إلى ج ّنة ،إلى مدرسة ،إلى محيطٍ
آمن ،إلى معراج نحو المعارف والمقامات المعنوية.
فلنروّج لعادة المطالعة بين الناس ،هذا العمل الذي سمعت ّأن
األوروبيين اعتادوه في منازلهم؛ األ ّم تقرأ البنها كتاباً وقت النوم؛ هذه
العادة التي ال وجود لها في مجتمعنا.
ال ينبغي للنساء أن تنساق وراء الزينة وزخرف العيش .هذا الخطر،
وإن كان يحدق بالرجال أيضاً ،غير أ ّنه في النساء أكبر وأكثر ترجيحاً .عالوة
على ذلك ،فالرجال في هذه القض ّية ،وفي موارد كثيرة ،يقعون تحت تأثير
زوجاتهم .أنتن واقعاً عليكن أن تحاربن هذه القضية وأن تراقبن أنفسكن.
أنا لست ضد الزخرفة والتزيين في ح ّده المعتدل القليل الذي ال
اطي فإ ّنه ُّ
يعد شيئاً غير
مف ّر منه ،ولكن إن آلت األمور إلى مسار إفر ّ
الئق بتاتاً.
يجب على الس ّيدات أن ال يولين أه ّمية كبيرة ل ّلباس والزينة والذهب
والمجوهرات ،ح ّتى يستغنين عن هذه األمور ،ويزداد -إن شاء الله-
الشكلي.
الحقيقي ،أكثر من الجمال
التوجه لمظاهر الجمال ،والحُ سن
ّ
ّ

الفصل الثاني:

االجتماعية
دور المرأة في الحياة
ّ
والسياسية
النقاط المحوريّة

المرأة والعلم:
·
·
·

التعلّم تكليف وضرورة.
اقتران العلم باألخالق والقيم المعنوية.
والكيفي).
العلمي (الك ّم ّي
ضرورة التقدّ م
ّ
ّ

المرأة والعمل:
·
·
·

مشروعية عمل المرأة.
شروط عمل المرأة.
الثقافة اإلسالم َّية هي ثقافة عدم االختالط.

ّ
والتجمل والحجاب:
الزينة
·
·
·
·

فطري ومشروع.
التج ّمل أمر
ّ
حدود التج ّمل والتزيّن.
الحجاب مدعاة للحرية والع ّزة.
والعلمي.
االجتماعي
الحجاب ال يمنع من تحقيق التقدّ م
ّ
ّ

·
·

وجوب مراقبة وضع الحجاب والعفاف والضوابط وااللتزام.
خلع الحجاب :ثقافة غربية.

ّ
السياسي:
المرأة والدور
·
·
·
·
·
·

السياسي للمرأة.
الدور
ّ
دور المرأة في التح ّوالت االجتماع ّية والثورات.
الخميني { .
دور المرأة في الثورة عند اإلمام
ّ
أ ّول حركة شعبية كانت نسائية.
دور أ ّمهات وزوجات الشهداء والجرحى.
الحركة النسوية في الثورة اإليرانية حركة زينبية.

المرأة والعلم
ّ
التعلم تكليف وضرورة

ليست القراءة والتع ّلم اليوم واجباً وطنياً فحسب بل هي واجب
ديني أيضاً .وعلى الشباب واليافعين اإلحساس بهـذا الواجـب المق ّدس
ّ
أكثر من أيّة شريحة اجتماعية أخرى .فإذا استأنس أحد بالكتاب حينها ال
تكون القراءة واجباً شرعياً فحسب بل تكون عم ًال جمي ًال وعذباً وحاجة
ماسة وغير قابلة للتأخير ووسيلة إلصالح الشخصية اإلنسانية ،وعندها
ّ
ليس الشباب فقط ،بل سائر الشرائح االجتماع ّية ،سوف ت ّتجه نحو قراءة
الكتاب ّ
بكل رغبة وشوق(((.
ّ
أنفسهن مك ّلفات اليوم كالرجال
[لذا] يجب أن تعتبر النساء
باالهتمام بالكتب ،والمطالعة ،والتحقيق ،والدراسة ،والخوض في
اليومي ،واالهتمام بالشؤون الدينية التي هي
القضايا موضع االبتالء
ّ
من جملة الواجبات الحتمية والبديهيةّ .
أنتن الالتي تربّين األوالد
ّ
ّ
ّ
أزواجكن على دخول الميادين
تشجعن
وأنتن الالتي
الصالحين،
((( بيان اإلمام الخامنئي
1414/07/11ه.ق.

}

بمناسبة افتتاح الحفل الخاص بأسبوع الكتاب ،في طهران ،بتاريخ
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ّ
أزواجهن من أهل الج ّنة
الصالحة ،حيث َّإن الكثير من النساء يجعلن
ويستنقذنهم من مشاكل الدنيا واآلخرة(((.
َّ
[إن] ظاهرة الدراسة الدينية والحوزوية لألخوات ،هي ظاهرة عظيمة
جداً ومباركة ،فآالف العالمات والمح ّققات والفقيهات والفيلسوفات
ّ
إعدادهن في الحوزات العلمية للنساء .فأيّة حركة عظيمة ستكون
يتمّ
هذه؟ انظروا إلى نظرة العالَم المادّي إلى ظاهرة المرأة كم هي نظرة
س ّيئة واستحقارية ومنحرفة .فحضور العالمات اإلسالميات في الميادين
المختلفة ـ كحضور العالمات الصالحات والواعيات الجامعيات اللواتي
ّ
هن من أهل الدين والشرع ـ له آثا ٌر عظيمة جداً في العالم وهو يُع ّد
ُسمعة حسنة للثورة .فعلى النساء أن يدرسن ج ّيداً .وبالطبع ال ينحصر
ّ
الهدف النهائي لدر ّ
صيرورتهن مجتهدات أو فيلسوفات بل
استهن في
يمكن أن يكون األمر في مجال المعارف اإلسالمية والقرآنية التي يمكن
ّ
أن تكون مفيدة ّ
لهن
ولغيرهن(((.
اقتران العلم باألخالق والقيم المعنوية

ّإن المزج بين العلم والعاطفة اإلنسانية أمر مهمّ وضروريّ في ّ
كل
الغربي
مكان .والسبب الذي جعل هذا العلم المتطور جداً في العالم
ّ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة االجتماع النسوي الكبير في محافظة آذربيجان ،بحضور
مختلف شرائح نساء محافظة آذربيجان ،بتاريخ 1417/05/04ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء التعبويين من محافظة قم ،بمناسبة الزيارة الخاصة لمدينة قم،
في قم ،بحضور حشد كبير من التعبويين في محافظة قم ،بتاريخ 2010/10/24م.
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اإلنساني؛
عاجزاً عن استنقاذ البشرية ،يُعزى إلى عدم اقترانه بالبعد
ّ
فحيثما وجد علم مج ّرد عن الضمير واألخالق وال ُبعد المعنويّ والمشاعر
اإلنسانيةّ ،
فإن البشرية ال تنتفع به .العلم إذا تج ّرد عن األخالق والقيم
المعنوية يصبح قنبلة ذرّية تفتك باألبرياء ،ويصبح سالحاً يص ّوب إلى
صدور المدن ّيين في لبنان وفلسطين المحت ّلة ومناطق العالم ُ
األخرى،
ويتح ّول إلى أسلحة كيمياوية ُتلقى على (حلبجة)((( وعلى نقاط ُأخرى
في العالم ،لتقضي على النساء واألطفال والكبار والصغار ،واإلنسان
والحيوان.
من أين جاءت هذه األسلحة الف ّتاكة؟ أنتجتها مراكز العلم .قد
جاءت من هذه البلدان ُ
األوربية ،فهم الذين صنعوا هذه الموا ّد
ووضعوها تحت تص ّرف نظام ال يراعي ما ينبغي مراعاته! فكانت
النتيجة هي ما شاهدتموهّ .إن األسلحة وجميع أنواع المنتجات
العلمية غير قادرة اليوم على إسعاد البشرية ،أو إسعاد األسرة أو أن
تهب الفتيان واألطفال والنساء والرجال ل ّذة الحياة؛ ألنها ال تواكبها
االخالق والقيم المعنوية.
ظل الحضارة اإلسالمية ،وفي ّ
نحن في ّ
ظل نظام الجمهورية
اإلسالمية المق ّدس الذي ي ّتجه صوب تلك الحضارة ،جعلنا نصب أعيننا
أن نط ّور العلم جنباً إلى جنب مع القيم المعنوية .وما تالحظونه من
تمسكنا بالقيم المعنوية ،ووصمه التزامنا
حساسية لدى الغرب إزاء ّ
((( المنطقة الواقع شمال العراق.
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الديني بالتعصّ ب والتحجّ ر ،واعتباره توجّ هاتنا نحو ُ
األسس األخالقية
ّ
واإلنسانية مناهضة م ّنا لحقوق اإلنسان ،إ ّنما يعود سببه إلى اختالف
مسارنا عن مسارهم .فهم قد ط ّوروا العلم ـ وقد كان بال ّ
شك عم ًال
عظيماً وعلى درجة من األه ّمية ـ ولكن بمعزل عن األخالق والقيم
المعنوية ،فنتج عن ذلك ما نتج! أمّا نحن فنريد أن يتط ّور العلم إلى
جانب األخالق .ومثلما تكون الجامعة مركز علم ،يجب أن تكون أيضاً
مركزاً للدين والقيم المعنوية ،وأن يتح ّلى خ ّريج الجامعة بالتديّن مثل
خ ّريج الحوزة .وهذا ما ال يح ّبذونه وال يرغبون فيه.
ولهذا السبب استم ّروا سنوات طويلة يل ّفقون التهمّ ض ّد الجمهورية
اإلسالمية ودأبوا على اجترار تلك التهم ح ّتى باتت تشمئ ّز منها نفوس
السامعين! هكذا ي ّتهمون الجمهورية اإلسالمية بالتعصّ ب والتحجّ ر،
وباألصولية ـ على ح ّد تعبيرهم ـ أي الجمود الذي ال مرونة فيه ،هكذا
يصفون اإلسالم ،في حين ّأن الجمود عندهم ،وحياتهم هي البعيدة
عن القيم المعنوية وعن الرحمة والشفقة واإلنسانية ،ح ّتى ّأن ج ّو
األسرة عندهم غير قادر على احتضان األطفال! الحظوا كم يوجد
اليوم في الدول المسماة بالدول المتق ّدمة صناعياً صبيان وأطفال بال
ّ
ويتسكعون في
معيل ،أو قد يوجد المعيل إ ّال أ ّنهم يف ّرون من بيوتهم
الشوارع لي ًال ،ويرتكبون الجرائم ويقتلون ،ويعتادون التدخين ويقعون
فريسة ألنواع االعتياد الضارّ .هذا بعض ما لديهم! وهذا هو الجمود
الذي يدفع الش ّبان هناك إلى العصيان.
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األعمال التي كان يمارسها قبل ثالثين أو أربعين سنة ش ّبان بأسماء
مختلفة ـ وما شابه ذلك ـ وح ّتى هذا اليوم ،يعود سببها إلى ّأن تلك
المجتمعات غير قادرة على إشباع تلك العواطف اإلنسانية ،أل ّنها
مجتمعات جامدة ومتحجّ رة وظالمة ومتش ّددة .أمّا األجواء اإلسالمية
اإلسالمي تملؤه الرحمة واالعتدال،
فهي على الض ّد من هذا ،الج ّو
ّ
وتشيع فيه القيم المعنوية والتقوى ،والتقوى تعني فيما تعنيه أن
تكون القلوب منشرحة لجميع العواطف والمشاعر اإلنسانية السليمة،
ويتو ّفر إلى جانبها التعايش واالستقرار المعنويّ وسكينة القلوب(((.
ّ
ّ
العلمي
التقدم
ضرورة

الكيفية مه ّمة للغاية .وأنا أرى أيضاً ّأن طالباتنا في المرحلة
الجامعية يجب أن يعملن ويدرسن ويطالعن؛ إذ بدون المش ّقة والعمل
ال تتح ّقق الغاية المرج ّوة ،وإ ّنما يتخ ّرج من الجامعة حفنة من أنصاف
المتع ّلمين ـ سواء من الذكور أم من االناث ـ ولكن في الوقت ذاته
هناك حقيقة أخرى ،وهي ّأن دخول الشباب إلى الجامعة ـ وخاصة
دخول الفتيات في أيامنا هذه إلى الجامعة ـ يع ّد بح ّد ذاته شيئاً
ايجابياً؛ وذلك ّ
ألن الجامعة تم ّثل بالنتيجة مكاناً للدرس والمطالعة
والثقافة والوعي.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم الممرضين ،في
طهران ،بحضور حشود من العاملين في حقل التمريض وطلبة الجامعات الطبية في البالد ،بتاريخ
1418/05/7ه.ق.
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صحيح ّأن المرء خارج الجامعة قد يطالع ويقرأ في الكتب ويتع ّلم
ويصبح فاض ًال ،إال ّأن هذه الحالة نادراً ما تحدث.
الطبيعي ّأن النساء في الجامعات ـ وأكثر ما ينطبق هذا
ومن
ّ
ّ
ّ
طاقاتهن ويصبحن أكثر
أذهانهن وتزدهر
الوصف على النساء ـ تتف ّتح
جرأة على تناول المواضيع العلمية .كما وينطبق هذا الوصف على
ّ
وحدهن.
الذكور أيضاً وال يقتصر على اإلناث
ولهذا السبب كان دخول الجامعة بح ّد ذاته حالة مطلوبة ،وكانت
للكم والعدد أهمية خاصة لفترة من الزمن ،ح ّتى أصبح عدد الطلبة
في بلدنا ال يُستهان به .وهذه طبعاً ظاهرة إيجابية .وفي الوقت
الحاضر أيضاً إذا تح ّولنا إلى شعار المناداة بتحسين الكيفية يجب أن
ال نهمل الكمية إهماالً تا ّماً .ح ّتى وإن ك ّنا في وقت ما أعطينا األه ّمية
للكم ّية دون الكيف ّية ـ على ح ّد تعبيركم ـ فأنا ال أؤيّد إهمال الكم ّية،
بل أميل إلى ان تصبح الجامعات أكثر سعة وتستوعب أكبر عدد
من الطلبة ،طبعاً بالح ّد الذي يتو ّفر فيه األساتذة واألجواء التعليمية
والمختبرات وما شابه ذلك(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ميالد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من األخوات المؤمنات العامالت في حقل الثقافة واإلعالم ،بتاريخ 1419/06/19ه.ق.

المرأة والعمل
ّ
مشروعية عمل المرأة

اإلسالم يؤيّد عمل المرأة ،بل لع ّله يعتبره الزماً عندما ال يزاحم
عملها األساس ،والذي هو أ ّم أعمالها ،أي تربية األوالد والمحافظة على
األسرة .وال يمكن للبلد أن يستغني عن طاقة العمل عند النساء في
المجاالت المختلفةّ .
ولكن هذا العمل يجب أن ال يتنافى مع كرامة
المرأة وقيمتها المعنوية واإلنسانية ..المعجزة العظيمة التي تصنعها
المرأة المسلمة عندما تعود الى فطرتها وأصلها ،كما حصل في الثورة
اإلسالمي ،ولله الحمد(((.
والنظام
ّ
بالتأكيد نحن ال نخالف عمل المرأة ،أنا العبد لله ،ال أعارض عمل
َ
ّ
وتتناف مع المسائل األصل ّية(((،
إدارتهن ،طالما لم تتعارض
النساء وال
إذا تعارضت فالمسائل األساس ّية مق ّدمة(((.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة مولد الصديقة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جموع من
أعضاء المراكز والجامعات الثقافية والسياسة وأسر الشهداء ،بتاريخ 1413/06/21هـ.ق.

((( المقصود من المسائل األصلية عدم تنافي العمل مع كرامة المرأة وطبيعتها اإلنسانية الجسدية
والمعنوية إضافة إلى عدم تنافيه مع دورها ومقامها األُسري.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.
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شروط عمل المرأة

من جملة المسائل التي ُتطرح ،مسألة عمل الس ّيداتّ .إن عمل
الس ّيدات هو من جملة األدوار التي نوافق عليها .إ ّنني موافق على
أنواع المشاركة ،سواء كان من نوع العمل االقتصاديّ أو من نوع العمل
واالجتماعي واألنشطة الخيرية وأمثالها ،فهي جيدة أيضاً.
السياسي
ّ
ّ
النساء نصف المجتمع ،وأمر ج ّيد جداً أن ّ
نتمكن من االستفادة من
نصف المجتمع هذا في المجاالت المتن ّوعة .ولكن خالصة القولّ :إن
هناك أصوالً ينبغي رعايتها وعدم تجاهلها.
 .1أن ال يتنافى [عمل المرأة] مع كرامة المرأة وقيمتها
اإلنسانية والمعنوية:

هذا العمل يجب أن ال يتنافى مع كرامة المرأة وقيمتها المعنوية
واإلنسانية .ويجب أن ال يذ ّلوا المرأة وال يدفعوها إلى التواضع
والخضوع ،فالتك ّبر مذموم من جميع الناس إ ّال من النساء أمام
األجنبي (فال
األجانب .فيجب أن تكون المرأة متك ّبرة أمام الرجل
ّ
تخضعن بالقول) .وهذا من أجل المحافظة على كرامة المرأة ،واإلسالم
يريد هذا.
ّ
ُ
األ ّ
سري:
 .٢أن ال يؤثر عمل المرأة على الدور

أن ال يلقي هذا العمل بظالله على العمل األساس  -والذي هو الدور
المنزلي  -وهذا أمر ممكن.
األسري والعالقة الزوجية واألمومة والتدبير
ّ
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كن يقمن بهذا ،وال ّ
شك ّ
أعتقد أن لدينا نماذجَ من س ّيدات ّ
بأنهن واجهن
بعض الصعوبات ،درسن وكذلك درَّسن ،أنجزن أعمال البيت ،أنجبن
أطفاالًَ ،
قمن بتربيتهم واالهتمام بهم .فإذن نحن موافقون على العمل
والمشاركة ،على ّأل تؤ ّثر وتض ّر بهذه المسألة األصلية ،أل ّنه ال بديل
ّ
ّ
ّ
أبنائكن في المنزل أو لم
بأنفسكن بتربية
عنهن فيها .فإن لم تقمن
تقمن ّ
بفك عقد خيوط عواطف الطفل الظريفة جداً  -والتي هي أنعم
من خيوط الحرير  -ح ّتى ال يتع ّقد عاطفياً ،فال يمكن أليّ أحد آخر أن
يقوم بهذا العمل ،ال أبوه ،وال غيره بطريق أولى ،إ ّنه عمل األم فقط .أمّا
لديكن في الخارج ،فإن لم تقمن به أنتن ّ
ّ
فإن هناك
ذلك العمل الذي
عشرة أشخاص آخرين سيقومون به .بنا ًء على هذاّ ،
فإن األولوية هي
للعمل الذي ال بديل ّ
عنكن فيه ،هذا هو المطلوب والمتع ّين.
وهنا تقع مسؤولية على عاتق الحكومة .ينبغي القيام بمساعدة
سبب أو أي حيثية أو ضرورة ،يقمن بعمل
تلك النساء اللواتي ،وأليّ ٍ
جزئي ،كي ّ
يتمك ّن من االهتمام بشؤون األمومة وأمور
كامل أو ّ
بدوام ٍ
ٍ
المنزل ،من خالل اإلجازات ّ
اليومي،
وسن التقاعد وساعات الدوام
ّ
بشكل ما كي ّ
تتمكن هذه السيدة التي
ينبغي للحكومة أن تساعد
ٍ
تقوم بالعمل ،أليّ سبب من األسباب ،من متابعة تلك الشؤون.
 .3أن يتناسب العمل مع الطبيعة األنثوية للمرأة:

من األعمال التي يجب أن تتمّ في هذا المجال الثالث ،الذي أشرت
له ،مالحظة أيّ أعمال ومهن تتناسب مع هذه الخصوص ّيات (للمرأة).
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بعض المهن ال يتناسب مع تركيب المرأة ،حسن ،ال ينبغي للنساء أن
يسعين خلفها.
من األعمال ّ
اللزمة في هذا المجال أن ال يُفرض على المرأة تلك
التخصّ صات التي تنتهي عمل ًّيا بتلك المهن (التي ال تتناسب مع المرأة).
وإن ّما أثير حول التخصّ صات الجامعية من ضوضاء ،وافتعال األزمات
حولها ّ
وأن هناك تميي ًزا (بين الشباب والفتيات في التخصّ صات) .مثل
هذا التمييز ليس س ّي ًئا دائمًا ،فالتمييز عندما يخالف العدالة يكون
ومرفوضا .ولكن افرضوا ً
ً
مثل ،حين يكون هناك فريق كرة قدم،
س ّي ًئا
ف ُيجعل أحد ّ
اللعبين مهاجمًا واآلخر مدافعًا والثالث حارس مرمى.
أيضا .ولو وُضع المدافع مكان المهاجمّ ،
حسنّ ،إن هذا تمييز ً
فإن
الفريق سيخسر المباراة .إذا وُضع المهاجم مكان حارس المرمى وهو
ال يتقن هذه المه ّمة ،فالفريق حينها سيخسر .هذا تمييز ،ولكن هذا
التمييز هو عين العدالة .يوضع أحدهم هنا ،واآلخر هناكٌّ ،
وكل في
مكانه.
فلن َر ،والحال هــذه ،وبالتوجّ ه إلى األهــداف العليا ،ما هي
الدروس والتخصّ صات المناسبة للس ّيدات ،ولنق ّدم ّ
لهن هذه الدروس
ّ
نجبرهن هكذا :وأل ّن ّ
ّ
اشتركتن في االمتحانات
كن
والتخصّ صات ،وال
ّ
ّ
عليكن حتمًا
وحصلتن على هذه العالمات يجب
الرسم ّية بهذا الشكل
الفالني ،بينما هذا االختصاص ال يتناسب مع
أن تدرسن االختصاص
ّ
طبيعة المرأة األنثويّة ،وكذلك ال ينسجم مع أهدافها العليا ،وال المهنة
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التي يفرضها هذا التخصّ ص تتناسب معها .برأييّ ،إن هذه األمور يجب
أن تراعى في مجال عمل المرأة.
وخالصة القول ،علينا أن ال نعتبر ّأن عدم قيام المرأة بجميع المهن
(((
التي يقوم بها الرجل عي ًبا أو نقصً ا...
 .4أن ال يتنافى العمل مع مراعاة ضوابط الشرعية:

(ينبغي مراعاة) الح ّد الفاصل بين الرجل والمرأة ،وال يعني هذا
عدم العمل في محيط واحد وعدم التعامل (بيع وشراء) في محيط
واحد ،ك ّال ،فالجميع يشاهدون ذلك ،بل معناه ّأن هناك حدوداً
وضوابط للتعامل بينهما(((.
َّ
اإلسالمية هي ثقافة عدم االختالط
الثقافة

ّإن الثقافة اإلسالمية هي ثقافة عدم االختالط بين الرجل والمرأة،
ومثل هذه الحياة تستطيع ـ برعاية الموازين العقلية ـ أن تح ّقق
السعادة وأن تتق ّدم بصورة صحيحة ،وقد ش ّدد اإلسالم عليها.
وهذه الثقافة اإلسالمية  -بخالف القضية التي أرادها وعمل لها
ّ
طلب الشهوة وأصحاب السلطة والمال والقدرة من رجالهم ونسائهم
ومن تحت سلطتهم ( -فقد) رغبوا في إزالة هذا الحاجز الموجود بين
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مجموعة من النساء النخبة ،بمناسبة ذكرى والدة السيّدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من النساء النخبة في المجتمع ،بتاريخ 2014/04/19م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة السيدة زينب الكبرى  ،Oفي طهران ،بحضور حشود
من األخوات ،بتاريخ 1415/05/05ه.ق.
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الرجل والمرأة .وطبعاً هذا شيء يعود بالضرر على حياة المجتمع
وعلى أخالق المجتمع ،وهدر لعفة المجتمع ،واألسوأ من ذلك أ ّنه
يه ّز أركان األسرةّ .إن اإلسالم يبدي اهتماماً باألسرة ،وهذه هي الثقافة
اإلسالمية(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة السيدة زينب الكبرى  ،Oفي طهران ،بحضور حشود
من األخوات ،بتاريخ 1415/05/05ه.ق.

والتجمل والحجاب
الزينة
ّ

ّ
ّ
فطري ومشروع
التجمل أمر

(((

وحب الجمال والزينة تعتبر أمراً
َّإن غريزة النزوع نحو الجمال ّ
فطرياً ،إ ّال أ ّنها قد تتفاوت إلى ح ٍد ما مع مفهوم نزعة التجديد الذي

ي ّتسم بطابع من الشمولية .أمّا ما أشرتم إليه في سؤالكم من تجميل
خاص مؤدّاه ّأن اإلنسان ـ
وزينة وملبس وما إلى ذلك فله مفهوم ّ
حب الجمال والزينة ،ويرغب في أن
والشاب خاصّ ة ـ مجبول على ِّ
ّ
طبيعي وفطريّ  ،وال أعترض عليه
يكون على هيئة جميلة .وهذا ميل
ّ
ولم يح ّرمه اإلسالم ،وإ ّنما ح ّرم اإلسالم الفتنة والفساد.
لقد أعار اإلسالم قضية الجمال أه ّميتها ،وتناهى إلى أسماعنا
كثيراً َّ
يحب الجمال»((( .ولدينا روايات كثيرة في كتبنا
«أن الله جميل ّ
الحديثية حول تحسين الظاهر والهندام .وفي باب النكاح بحث مفصّ ل
ّ
يؤكد على وجوب اهتمام ّ
كل من الرجل والمرأة بوضعهما الظاهريّ .
وقد يتبادر إلى أذهان بعض الناس ّأن الرجل يجب أن يقصّ ر شعر
((( خطاب اإلمام الخامنئي دام ظله بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ,في طهران،
بحضور جمع من الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،ج ،6ص.438
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يستحب للشباب إطالق شعر الرأس ،وجاء
الرأس .ولكن ليس كذلك ،إذ
ّ
في حديث شريف« :الشعر الحسن من كسوة الله تعالى فأكرموه»(((.
و ُنقل ّأن رسول الله  Pكان ينظر في إناء فيه ماء ،حيث لم تتو ّفر
المرايا آنذاك كما هي عليه اآلن ،إضافة إلى فقر مجتمع المدينة
آنذاك ،وير ّتب ظاهره ،عند خروجه من منزله .ولهذا كان ينظر في إناء
ّ
ويستشف من
فيه ماء بدالً عن المرآة ،ليرى وجهه وير ّتب هندامه.
هذا ّأن االعتناء بالوضع الظاهريّ والثياب الحسنة والميل إلى الجمال
مح ّبذ شرعاًّ ،إل ّأن القبيح والمض ّر فيه هو أن يتح ّول إلى أداة إلشاعة
التب ّرج والفتنة والفساد ،ح ّتى أن أضرارها تنسحب ـ كما سبقت اإلشارة
ـ على األسرة واألجيال الالحقة(((.
ّ
ّ
والتزين
التجمل
حدود

يجب أن ال يكون الجمال والزينة مدعاة ّ
لتفشي الفساد والرذيلة
في المجتمع ،وال يقود إلى إشاعة التح ّلل ُ
لقي .ولكن كيف يشيع
الخ ّ
الخلقي؟ ال ّ
شك في ّأن أساليب شيوعه واضحة.
التح ّلل
ّ
فإذا كانت عالقات الرجل والمرأة ال تخضع لحدود أو قيود ،فهي
تؤدّي تلقائياً إلى نشر الفساد.
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،من ال يحضره الفقيه ،تحقيق وتصحيح علي أكبر
غفاري ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم1413 ،ه ،ط ،2ج،1ص.129
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ،في طهران ،بحضور
جمع من الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.
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وكذلك الغل ّو في االندفاع نحو التجديد (الموضة) في الثياب
والمالبس ينتهي بإشاعة الفساد ،إذا أصبح االهتمام بالزينة والظاهر
الجميل وأمثال ذلك هو الهاجس األساس والهمّ الرئيس في الحياة ،فهو
عين االنحطاط واالنحراف ،كما كان حال النساء من طبقة األشراف
ممن ُك َّن يجلسن خلف طاولة التجميل في عهد النظام البائد .هل
تتص ّورون كم ساعة ُك َّن يجلسن على تلك الهيئة؟ ُك َّن يجلسن ّ
ست
ساعات .وهذه حقيقة كانت لدينا معلومات دقيقة عنها حيث كان
بعض النساء يستهلك مثل هذا الوقت من أجل تجميل وجهها وتصفيف
شعرها وإعداد نفسها للذهاب إلى حفلة زواج مث ًال .فإذا بلغت
األمور هذا الح ّد فهي عين االنحراف واالنحطاط .ولكن ال إشكال في
ترتيب المظهر والملبس بالشكل المناسب بعيداً عن مظاهر التب ّرج
والمباهاة(((.
ّ
زينتهن أمام
لقد ح ّرم اإلسالم التب ّرج بما يعنيه من إظهار النساء
الرجال .إ ّنه من أنواع إثارة الفتنة وعليه مؤاخذات كثيرة ال تقتصر
الشاب والشابّة في اإلثم ـ فاإلثم أوّلها ـ وإ ّنما
إفرازاتها على وقوع
ّ
تسري مخ ّلفاتها إلى كيان األسرة أيضاًّ .
ألن مثل هذه العالقات المتح ّللة
كل القيود ذات أثر مدمّر على كيان األسرة؛ فبناء األسرة قائم أساساً
من ّ
وحب الجنس اآلخر
حب الجمال ّ
الحب ّ -
الحب ،وإذا تو ّفر هذا ّ
على ّ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ،في طهران ،بحضور
جمع من الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.
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في موضع آخر -ال تبقى ثمة دعامة قوية يرتكز عليها بناء األسرة ،م ّما
ينتهي إلى ضعضعة كيانها وتصبح على غرار ما هي عليه في البلدان
الغربية ،وخاصّ ة في دول أوربا الشمالية وأمريكا.
أخذ األمريكيون في اآلونة األخيرة يعانون األم ّرين من هذه
المشكلة؛ فالعوائل أخذت تتالشى ح ّتى أصبحت هذه الظاهرة معضلة
مستعصية لديهم ،وتنعكس أضرارها بالدرجة األولى على النساء،
إضافة إلى ما يعانيه الرجال بسببها من متاعبّ ،إل ّأن ضررها يصيب
النساء أكثر ثمّ يصيب الجيل الوليد .أال تالحظون هذا الجيل الضائع
الفاسد الموجود في العالم عامّة وفي أمريكا خاصّ ة؟ فهذا كله نابع
أساساً من ذاك .أي ّأن تلك هي المق ّدمة والمنفذ الذي تأتي من خالله
بقية الشرور(((.
ّ
المجلت األمريكية ّ
مؤخراً خبراً نقلته عنها
طالعت في إحدى
صحفنا أيضاً ،جاء فيه ّأن تلميذين في العاشرة والثانية عشرة من
عمريهما أطلقا النار على التالميذ والمع ّلمين في مدرستهما ،وقتال
عدداً منهم ..وكانا أطلقا صفارة االنذار ليحتشد التالميذ في مكان
واحد ثمّ أطلقا النار .والحقيقة ّأن مثل هذا الوضع مؤلم ومدمّر
للمجتمع .فمثل هذه الجريمة التي ترتكب بهذا البرود وعدم المباالة
جاءت كنتيجة لسوء التربية النابعة من ذلك التح ّلل(((.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ،في طهران ،بحضور
جمع من الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.

((( م.ن.
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الحجاب مدعاة للحرية والعزة

الحجاب مدعاة لرفعة شخص ّية المرأة وح ّريتها ،خالفاً للدعايات
البلهاء والسطحية للماديين .ليس الحجاب مدعاة ألسر المرأة .المرأة
بتركها حجابها وبتعرية الشيء الذي أراد الله تعالى والطبيعة أن
ّ
وتحط من قدرها وتهين نفسها .الحجاب
تستره ،إن ّما تص ّغر نفسها
وقار ورصانة وقيمة للمرأة .إ ّنه رجحان ك ّفة سمعتها واحترامها .ينبغي
معرفة قدر ذلك ّ
حق المعرفة ،ويجب تقديم الشكر لإلسالم على نعمة
الحجاب هذه ،فهذا من النعم اإللهية(((.
ّإن عظمة المرأة ال تكمن في جذب أنظار الرجال وهوس
المهووسين إلى نفسها ،وليس هذا فخراً للمرأة ،وليس هذا تعظيماً
لها بل هو تحقير للمرأةّ .إن عظمة المرأة في ّ
تمكنها من الحفاظ على
الحجاب والحياء والعفاف األنثويّ الذي أودعه الله في جب ّلتها ،فتقوم
بجعل هذا ك ّله مع العزّة اإليمانية ،وتضيف إليه الشعور بالتكليف
اإليماني في
والمسؤولية ،ف ُتعمل تلك اللطافة في مح ّلها وذاك الحزم
ّ
مختص بالنساء فقط ،ومثل هذا
مح ّله .فمثل هذا التركيب الدقيق
ٌّ
العمل الدقيق ،من اللطف والحزم ،من خصائص النساء(((.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبة والدة السيدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران  -حسينية اإلمام الخميني { ،بحضور جم ٌع من الشعراء والمدّاحين

ألهل البيت  ،Rبتاريخ 2012/05/12م.
O
ويوم الممرضة ،في طهران،
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب
بحضور جمع غفير من الممرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.
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ّ
ّ
ّ
والعلمي
االجتماعي
التقدم
الحجاب ال يمنع تحقيق

ّ
يمكنهن كسب العلم إذا حافظن
يثير بعض الناس أن النساء ال
على الحجاب والع ّفة وإدارة البيت وتربية األوالدّ ،
ولكن الواقع بخالف
هذا الكالم ،فكم من النساء العالمات لدينا في مختلف المجاالت في
مجتمعنا؟ فهناك عدد كبير من الطالبات الجامعيات المج ّدات ومن
ذوات األهلية والجدارة ،وكذلك من الخ ّريجات في مستويات عالية
وطبيبات ممتازات من النمط العالي في مجاالت علمية متن ّوعة(((،
وقد حافظن على الحجاب والعفة.
واليومّ ،
فإن صراع األبواق اإلعالمية الغربية مع المسلمين هو حول
اإلسالمي ،فإن
هذه النقطة .انظروا إلى مدى حساس ّيتهم إزاء الحجاب
ّ
كان هذا الحجاب يراعى في الجمهورية اإلسالمية يعتبرونه قبيحاً ،وإن
كان في جامعات الدول العربية ،والذي اختارته الشابّات والجامعيات
الواعيات وذوات المعرفة عن ميل ورغبة ،أبدوا حساسيتهم تجاهه،
وإن كان بين األهــداف السياسية أبدوا حساسية أيضاً ،وإن كان
في مدارسهم التي هي تحت سيطرتهم ح ّتى االبتدائية منها أبدوا
حساس ّيتهم.
إذاً ،هنا تكمن نقطة الصراع ،فتراهم يط ّبلون في إعالمهم دائماً
 وإن كانوا ال يؤمنون به ّ -أن ّحق المرأة في اإلسالم أو الجمهورية
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة مولد الصديقة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جموع من
أعضاء المراكز والجامعات الثقافية والسياسة وأسر الشهداء ،بتاريخ 1413/06/21هـ.ق.
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اإلسالمية ينتهك .ك ّالّ ،
فحق المرأة في الجمهورية اإلسالمية لم يُنتهك
بل يحترم أكثر من ذي قبل ،فهل ّأن عدد الجامعيات والطالبات في
المعاهد العليا اليوم أكثر أم في عهد الطواغيت؟ وهل ّأن عدد طالبات
الجامعات البارزات والممتازات في العلم اليوم أكثر أم ذاك الزمان؟
وهل عدد العامالت في مجال العمل والتحقيق في المراكز الطب ّية
والعلمية المختلفة في أنحاء البالد اليوم أكثر أم في ذاك الزمان؟
تشاهدون ّأن العدد اليوم أكبرـ وهل عدد النساء في ميادين سياسة
الدولة ،وفي ميادين المؤتمرات الدولية ،حيث يتواجدن ّ
بكل ق ّوة
ويدافعن عن حقوق ومعتقدات هذا الوطن وهذا الشعب اليوم أكثر
أم سابقاً؟ نعم كانت النساء تسافر في السابق مع الوفود المختلفة
َّ
ّ
أجسامهن
حضورهن صورياً وألجل اللهو واللعب ،وإلظهار
لكن كان
وخدماتي
وسياسي
علمي
ّ
ّ
للرجال .أمّا المرأة المسلمة اليوم فلها حضور ّ
في المجامع اإلسالمية وفي المؤتمرات الدولية المختلفة وفي المراكز
العلمية والجامعات .نعم كانوا في السابق ينتزعون الفتيات من حمى
َّ
َّ
ويرسموهن في لوحات
ليدخلوهن في مستنقع الفساد
وعفاف ُاسرهم
فنية تحت عنوان المرأة المثالية ،طبعاً هذا ال وجود له اليوم(((.
اإلسالمي أن تشاهد فيه الكثير من النساء
وهذا فخر للنظام
ّ
المسلمات المؤمنات الحزب اللهيات ـ بما للكلمة من معنى ـ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة السيدة زينب الكبرى  ،Oفي طهران ،بحضور حشود
من األخوات ،بتاريخ 1415/05/05ه.ق.
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مشغوالت بالدراسة أو التدريس في الجامعات في أرقى أنواع العلوم
الطب والعلوم
وأعلى مدارج العلم ،نساء في أعلى التخصّ صات في ّ
المختلفة اإلنسانية والتجريبية ،نساء قد بلغن في العلوم الدينية
أعلى المراتب ،فإن كانت في يوم ما أمرأة عظيمة الشأن مجتهدة
عارفة فقيهة في أصفهان اسمها (بانو اصفهاني)((( ،فاليوم يوجد الكثير
من الفتيات الالئي سيبلغن في المستقبل القريب المدارج العلمية
والفقهية والفلسفية العليا ،وهذا معنى تق ّدم المرأة(((.
((( السيدة بانو أمين هي بنت الحاج السيد محمد علي أمين التجار األصفهاني أحد تجار أصفهان.
ولدت سنة 1886م .كانت عالمة مجتهدة معروفة واشتهر اسمها بعد تأسيس الجمهورية
اإلسالمية في إيران ،وكان من أشهر أساتذتها الشيخ علي اليزدي وباألخص آية الله السيد علي
النجف آبادي .ومنح السيدة بانو أمين مرتبة االحتهاد عدة فقهاء مثل العالمة عبد الكريم
الحائري مؤسس حوزة قم الحديثة والسيد أبو الحسن األصفهاني .كما تتلمذ عندها العديد
من الفقهاء ومنحت بعضهم أيضاً مرتبة االحتهاد كالعالمة األميني وابنة أخيها (أو أختها)
عفة الزمان أمين (1977 - 1912م) التي نالت مرتبة االجتهاد عند السيد محمود الهاشمي
الشاهرودي .ألفت السيدة بانو أمين عدة كتب في العلوم اإلسالمية منها مخزن العرفان،
تفسير للقرآن الكريم في  15مجلدا ً ،وكتاب أربعين الهاشمية وهو عبارة عن شرح ألربعين
حديثاً باللغة العربية ،وكتاب جامع الشتات الذي يحتوي على أحكام فقهية باللغة العربية
على طريقة السؤال والجواب والعديد من الكتب القيمة األُخرى.
وأسست السيدة بانو أمين في أصفهان سنة 1965م معهد فاطمة الزهراء والذي أقبلت أكثر
من  600طالبة على دراسة الفقه واألصول والفقه والعرفان فيه.
أنجبت السيدة بانو أمين ثمانية أوالد لم يبق على قيد الحياة منهم إال السيد محمد علي أمين
ورغم ذلك تحلت بالصبر ولم يثنها ذلك عن متابعة علومها .ومن الجدير ذكره أن دراساتها
كانت بيتية حيث كان األساتذة يأتونها إلى البيت ويدرسونها من وراء حجاب .ولكن كانت
عندما يصب األمر في المصلحة اإلسالمية تبرز للمجتمع لتؤدي دورها ال سيما في مجال
التدريس والوعظ والمحاضرات تلبية لواجبها اإلسالمي.
وأكثر ما كان يُعرف عن السيدة بانو أمين عفتها وأخالقها الرفيعة وحشمتها .توفيت السيد
الجليلة بانو أمين سنة 1982م ودفنت في مقبرة تخت فوالد في مسقط رأسها في أصفهان.
وقد قال عنها اإلمام الخامنئي إنها كانت فيلسوفة وفقيهة كبيرة وأثنى على خدماتها لإلسالم
ونشر القيم اإلسالمية للمرأة.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة السيدة زينب الكبرى  ،Oفي طهران ،بحضور حشود
من األخوات ،بتاريخ 1415/05/05ه.ق.
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وجوب مراقبة وضع الحجاب والعفاف والضوابط وااللتزام

طبعاً اإلنسان مع ّرض للزلل ،الرجال مع ّرضون للزلل ،والنساء
مع ّرضات للزلل ،والشباب عرضة للزلل ،وكذلك الشيوخ ،والعالم
ّ
والكل معرضون للزلل« ...والمخلصون في خطر عظيم»(((.
والجاهل
أين المخلص اآلن؟ ك ّلنا سيجري علينا هذا المعيار .حتى لو ح ّققنا هذا
المعيار وك ّنا من المخلصينّ ،
فإن المخلصين في خطر عظيم أيضاً!
لذلك علينا أن نراقب ،أعداء دنيانا وأعداء آخرتنا وأعداء عزّتنا وأعداء
نظام الجمهورية اإلسالمية يستغ ّلون نقاط ضعفنا :كالميل للشهوات،
ومشاعر الغضب ،وسعينا للسلطة ،وح ّبنا للتباهي والتظاهر .لذا يجب
ّ
أنفسهن،
أن نراقب أنفسنا ،والسيدات العزيزات أيضاً يجب أن يراقبن
ّ
أنفسهن.
والفتيات الشابّات أيضاً يجب أن يراقبن
هذه الحياة تنقضي ،ملذاتها وصعابها تنقضي بطرفة عين .إ ّنكم
في فترة الشباب ال تدركون هذا الكالم جيداً .اإلنسان في فترة الشباب
يتص ّور ّأن الدنيا ثابتة وساكنة ،وأ ّنه هكذا هو األمر دائماً .لكن حينما
تصلون إلى أعمارنا وتلقون نظرة تجدون كم الدنيا سريعة االنقضاء،
َّ
ِإَون َّ
ٱدل َار ٱٓأۡلخ َِرةَ ل َ ِ َ
ه
تنقضي بطرفة عين ،وفي ذلك الجانب﴿ :
َّ
َ َ َّ
ّ
َۡ ُ
ـر ٱلل ُ
ش ُ
ـه ع َِب َادهُ﴾((( وهناك
ان﴾((( ،الحياة هناك﴿ ،ذٰل ِك ٱلـذِي يُبَ ِ
ٱل َي َو ۚ
((( ذكرها سماحته بالعربيّة في سياق خطبته.
((( سورة العنكبوت ،اآلية .64
((( سورة الشورى ،اآلية .23

 134رسألاو ةأرملا

البشارات اإللهية .لذا على النساء أن يراقبن وضع الحجاب والعفاف
والضوابط وااللتزام ،هذا واجب ،فاالستعراض والتمظهر بالزينة [يدوم]
لحظة واحدة ،وآثاره السيئة على البالد وعلى المجتمع وعلى األخالق،
وحتى على السياسة ،آثار تخريبية دائمة .والحال ّأن مراعاة العفاف
والحدود الشرعية في سلوك الس ّيدات وتح ّر ّ
كاتهن ح ّتى لو كان فيها
صعوبة فهي صعوبة قصيرة األمد ،لكن آثارها عميقة باقية .الس ّيدات
ّ
أنفسهن يجب أن يراقبن بد ّقة قض ّية الحجاب والعفاف .فهذا من
ّ
واجبهن وفخر ّ
ّ
لهن ،ويم ّثل
شخصيتهن(((.
خلع الحجاب ثقافة غربية

ّإن عالم الغرب الفاسد أراد أن يحشو أذهان العالم حول تع ّري
المرأة وشخص ّيتها من خالل األساليب الخاطئة والمنحرفة التي تتالزم
مع تحقير جنس المرأة :فألجل أن تظهر المرأة شخصيتها ينبغي أن
تم ّتع أنظار الرجال .فهل هذه هي شخصية المرأة؟! وأن تضع حجاب
العفاف جانباً وتتظاهر لكي يستمتع الرجال .فهل هذا تعظيمٌ أم
تحقي ٌر للمرأة؟ هذا الغرب المستغرق في سكرته وخباله ال يعرف شيئاً
م ّما يجري ،وتحت تأثير األيادي الصهيونية رفع ذلك كعنوان إلجالل
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبة والدة السيدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران  -حسينية اإلمام الخميني { ،بحضور جم ٌع من الشعراء والمدّاحين

ألهل البيت  ،Rبتاريخ 2012/05/12م.
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المرأة ،وقد ص ّدق بعض الناس هذا األمر(((.
ّإن الغرب بصدد تصدير ثقافته إلى ّ
كل البالدّ ،
وإن الثقافة الغربية
تعني ثقافة الفساد والعُ ري .هذه الصورة الفظيعة لحياة بعض النساء
في المجتمعات الغربية ،ليست شاملة ـ ول ّله الحمد ـ لجميع النساء
هناك ،بل ّإن هذه الحالة هي نتيجة لإلعالم الخاطئ والمتزايد يوماً
بعد يوم .فقبل  40ـ  50سنة لم يكن الفساد في المجتمعات الغربية
بالصورة التي هو عليها اليوم ،والغرب ينوي تصدير هذا الفساد الواقع
فيه إلى الدول اإلسالمية .إ ّننا ال نريد ذلك ،فهذا يعود بالضرر على
حياتنا االجتماع ّية وعلى حياتهم االجتماع ّية أيضاًّ .إن الحياة اإلسالمية
هي أفضل أسلوب حياة لنا(((.
لقد م ّر زمن أغمض [فيه] المبهورون بالغرب عيونهم داعين
الستلهام ّ
كل شيء من الغرب .فما الذي تع ّلمه هؤالء من الغرب؟
ومن المزايا الجديدة لدى األوربيين؟ ،وهي كانت منطلق نجاحاتهم،
فهل تع ّلم المبهورون بالغرب تلك الميزة وجلبوها إلى إيران؟ هل
أصبحت لدى اإليرانيين قابلية المخاطرة؟ ومن مزايا األوربيين الجيدة
أيضاً مثابرتهم وعدم الته ّرب من العمل ،فهل جاء «المتغ ّربون» بذلك
إلى إيران؟ لقد كان أكابر العلماء والمخترعين في الغرب وأكثرهم
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم الممرضة ،في طهران،
بحضور جمع غفير من الممرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة السيدة زينب الكبرى  ،Oفي طهران ،بحضور حشود
من األخوات ،بتاريخ 1415/05/05ه.ق.
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مهارة من أولئك الذين عاشوا حياة قاسية ،وانهمكوا سنوات طواالً
في حُ جَ رهم ح ّتى أفلحوا في تحقيق االختراعات .وحينما يتص ّفح
المرء حياتهم ت ّتضح أمامه الطريقة التي عاشوا فيها .فهل جاؤوا بهذه
اني
الروحية التي ال تعرف الكلل من أجل أن يعرفها الشعب اإلير ّ
فقط؟ هذه جوانب صالحة من الثقافة الغربية لم يأت بها هؤالء،
فما الذي جاؤوا به يا ترى؟! لقد جاؤوا باالختالط بين الرجل والمرأة،
والحرية الجنسية ،والتربّع وراء طاوالت العمل ،واالهتمام باللذات
والشهوات!
ل ّما أراد الطاغية رضا خان المجيء لنا بهدايا الغرب كان أوّل ما
جلبه خلع الحجاب وفرضه [المنع] بق ّوة حرابه وعنجهيته ،وفرض أن
يكون اللباس قصيراً وأن يكون ارتداء الق ّبعة وفق طريقة معينة ،ثمّ
تغ ّيرت فيما بعد ،بل ال ب ّد من أن تكون الق ّبعة على الطريقة الـ«شاپو»!
وكل من يتج ّرأ ويرتدي غير القبعة البهلوية التي اشتهرت وقتذاك أو
يرتدي المالبس الطويلة (من النساء) فإ ّنه يواجه الضرب والطرد ،ولم
يكن مسموحاً للنساء بارتداء الحجاب ،ليس فقط العباءة التي مُنعت
يومذاك ،بل ح ّتى لو ّ
ّ
رؤوسهن بالخمار وأخفين مق ّدمة
غطت النسوة
ّ
شعورهن فإ ّنهن يتع ّرضن للضرب ،فلم ذاك؟! إ ّنه نتيجة السفور الذي
ظهرت به المرأة في الغرب! وهذا ما جلبوه لنا من الغرب ،إ ّنهم
اني ،فلم يجلبوا العلم والخبرة
لم يأتوا بما هو ضروريّ للشعب اإلير ّ
فإن ّ
والج ّد واالجتهاد والمثابرة والمخاطرة  -وبطبيعة الحال ّ
لكل شعب
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خصاالً جيدة  -إ ّنهم لم يأتوا ّ
بكل تلك الخصال ،وما جاؤوا به من فكر
وعلم تق ّبلوه دون تردد بعيداً عن التحليل ،قائلين بوجوب تق ّبله أل ّنه
صادر عن الغرب ،فال ب ّد من القبول بطريقة الملبس والطعام والتك ّلم
والمشي أل ّنها وصفة غربية وال مجال في ذلك للنقاش! وهذا بمثابة
أخطر سمّ يتناوله أيّ شعب(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة زيارة محافظة جيالن ،في مدينة رشت ،بحضور اآلالف من
شباب محافظة جيالن ،بتاريخ 1422 /02/08ه.ق.

السياسي
المرأة والدور
ّ
ّ
السياسي للمرأة
الدور

(((

ّإن اإلسالم يعتبر بيعة المرأة أمراً ضرورياً وقضية حيوية على
صعيد القضايا السياسية واالجتماع ّية.
الغربي وتلك البلدان األوربية التي ت ّدعي
وبإلقاء نظرة على العالم
ّ
جميعها الدفاع عن حقوق المرأة ـ وهي أكاذيب في مجملها ـ فإ ّننا
نجد ّأن المرأة ،وح ّتى العقود األولى من هذا القرن ،لم يكن لها ّ
حق
في إبداء الرأي ،وال في االنتخاب ،بل وح ّتى لم يكن لها ّ
حق في
الملكية؛ أي أ ّنها لم تكن أيضاً مالكة ألموالها الموروثة ،وإ ّنما كان
المالك هو زوجها! ولكن اإلسالم يق ّر بيعة المرأة ومالكيتها ومشاركتها
في الساحات األساسية السياسية واالجتماع ّية ،فيقول القرآن الكريم
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ ُ َ ۡ َ َ َ َ ٰٓ َ َّ ُ ۡ ۡ َ َّ
ٱللِ﴾(((؛ فالنساء ّ
كن
شكن ب ِ
﴿ إِذا جاءك ٱلمؤمِنت يبايِعنك ع أن ل ي ِ
النبي  Pولم يقل رسول اإلسالم الرجال ينوبون
يأتين أيضاً لمبايعة ّ
عن النساء فيخترن من اختاروا ويقبلن بمن قبلوا ،بل قال ّإن النساء
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  Oويوم
المرأة ،في طهران ،بحضور جمع غفير من األخوات المسلمات1421/06/20 ،ه.

((( سورة الممتحنة ،اآلية .12
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يبايعن أيضاً ّ
ولهن أن يشاركن في القبول بهذه الحكومة وهذا النظام
والسياسي .فالغرب ّيون ّ
متأخرون عن اإلسالم ألفاً وثالثمائة
االجتماعي
ّ
ّ
سنة في هذا المجال ،ولك ّنهم يتش ّدقون بهذه المزاعم!
ولقد كانت فاطمة الزهراء  ،Oهي نفسها ،أسوة في ذلك ،سواء
في مرحلة الطفولة أو في المدينة المن ّورة بعد هجرة الرسول  Pإليها،
وكذلك في الشؤون العامّة كا ّفة ،في ذلك الزمان الذي كان فيه أبوها
محورا ً لجميع األحداث السياسية واالجتماع ّية ،حيث كان لها O
اإلسالمي .وبالطبع
حضور واسع ،وكانت مظهراً لدور المرأة في النظام
ّ
ّ
فإن فاطمة الزهراء  Oكانت ق ّمة في هذه األمورّ ،
ولكن س ّيدات
أخريات ّ
كن في صدر اإلسالم على قدر كبير من المعرفة والحكمة
والعلم ،وكان ّ
لهن حضور في ميادين الحرب ،لدرجة ّأن بعض مَن ُك ّن
يتم ّتعن بق ّوة بدنية كانت ّ
لهن صوالت وبطوالت في المعارك والضرب
بالسيف وسوح التضحيةّ .
ولكن اإلسالم لم يوجب ذلك طبعاً على النساء،
ّ
ّ
بل أسقطه ّ
لعواطفهن.
لطبيعتهن الجسدية وكذلك
عنهن لعدم مالءمته
ّ
ّ
االجتماعية والثورات
التحوالت
دور المرأة في

فيما يتع ّلق بدور النساء في التح ّوالت االجتماع ّية وفي الثورات،
في هذه الحركة العظيمة للصحوة اإلسالمية ،لو ّأن النساء لم يشاركن
شعب ّ
فإن تلك الحركة لن تصل إلى أيّ
في الحركة االجتماع ّية أليّ
ٍ
مكان ولن تنجح .ولو ساهمت النسوة في أيّة حركة مساهمة جادّة
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وواعية وعن بصيرة ّ
فإن تلك الحركة ستتق ّدم بنح ٍو مضاعف .وفي هذه
الحركة العظيمة للصحوة اإلسالمية ّ
فإن دور النساء هو دو ٌر ال بديل
ّ
ّ
عنه ،ويجب أن يستم ّر .فالنساء ّ
وأبناءهن
أزواجهن
هن اللواتي يه ّيئن
ويدفعنهم للمشاركة في أخطر الميادين والجبهات.
نحن ،وفي زمن النضال ض ّد الطاغوت في إيران ،وكذلك بعد انتصار
واضح
بشكل
النسائي
الثورة وإلى اليوم ،ك ّنا نشاهد عظمة الدور
ّ
ٍ
ٍ
وملموس .فلو لم يكن لنسائنا في هذا البلد أثناء الحرب ،التي ُفرضت
علينا طيلة ثماني سنوات ،حضور في ميادين الحرب وفي الساحات
الوطنية العظيمة لما انتصرنا في هذا االختبار الصعب والمليء
بالمحن .فالنساء ّ
هن اللواتي نصرننا ،أمّهات الشهداء وزوجاتهم
فبصبرهن أشاعت األمّهات مناخاً
ّ
وزوجات المع ّوقين واألسرى واألحرار،
نطاق محدو ٍد كان يدفع بالشباب والرجال للحضور بشوق ورغبة
في ٍ
عارمة .وقد انتشر هذا في سائر البلد وا ّتسع .وكانت النتيجة ّأن الج ّو
العا ّم لبلدنا أضحى ً
دفعة واحد ًة مناخ الجهاد والتضحية واإليثار وبذل
اإلسالمي ،في
النفوس ،وانتصرنا .واليوم الوضع هو كذلك في العالم
ّ
تونس وفي مصر والبحرين وليبيا واليمن ،وفي ّ
كل منطقة أخرى .لو ّأن
ّ
حضورهن في الصفوف األمامية واستمررن على
النساء استطعن تقوية
نصيبهن .وال ّ
ّ
شك في ذلك(((.
ذلك ستكون االنتصارات المتالحقة من
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالمية،
بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة اإلسالميّة ،في طهران ،بحضور المشاركات في المؤتمر (من
 84دولة) ،بتاريخ 2012/07/11م.
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ّ
الخميني {
دور المرأة في الثورة عند اإلمام

المرأة من بعد انتصار الثورة حظيت بالتكريم ،وكان رائد هذا
الخميني {]
التكريم والس ّباق إليه هو اإلمام القائد [اإلمام
ّ
الذي كان يحترم المرأة اإليرانية المسلمة كل كمال االحترام،
وهذه النظرة هي التي استقطبت النساء لمناصرة الثورة اإلسالمية
بحيث يمكن القول إ ّنه لوال مشاركة النساء فيها لكان من المحتمل
جداً أن ال يكتب لها ال َّنصر بتلك الكيفية ،أو ال تنتصر أساساً ،أو
تعترضها مشاكل كبرى .وعلى هذا األساس أدّى حضور النساء إلى
سقوط المعوقات أمام طريق الثورة .وهكذا كان موقفها أيضاً
طوال فترة الحرب ،وفي قضايا الثورة األخرى كا ّفة منذ انطالقتها
ولح ّد اآلن(((.
ّ
مشاركتهن في
الخميني { دور النساء ،وأهم َّية
لقد أدرك اإلمام
ّ
التظاهرات ،والحضور في الساحات ،على الرغم من الموقف المعارض
لبعض العلماء الكبار(((.
ّ
ويطمئن ليقدر
ذلك الحصن المنيع الذي كان اإلنسان يعتمد عليه
على الوقوف في مواجهة مثل هذه اآلراء الصادرة عن مراكز هامّة،
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.
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ّ
حصن رأي اإلمام وفكر اإلمام وعزمه .رحمة الله تعالى على هذا
كان
الرجل العظيم إلى أبد اآلبدين(((.
ّأول حركة شعبية كانت نسائية

ّإن النساء كان ّ
لهن دور (مم ّيز) سواء أكان في بدايات النهضة أم
في زمن الثورة ،أي في تلك السنة والنصف من التح ّركات الجماهيرية
الثورية ،كان للنساء دور مؤ ّثر وال بديل له ح ّتى أ ّن ّ
هن لو لم يشاركن
فقط في هذه التح ّركات والتظاهرات الحاشدة والعظيمة ،لما كان
لهذه التح ّركات كل ذلك األثر .بل إ ّنه في بعض األماكن  -مث ًال عندنا
في مشهد  -كان انطالق التظاهرات بواسطة النساء ،أي ّإن أوّل حركة
شعبية كانت حركة نسائية ،وقد تص ّدت ّ
لهن الشرطة ،وانطلقت فيما
بعد التح ّركات من الرجال .هكذا كان األمر في الثورة والمواجهات.
ّ
دورهن في تشكيل النظام وما جرى بعده بشكل
وكذلك بالنسبة إلى
َ َّ ٰٓ َ
ت إِذا
سريع ،أي زمن الحرب ،زمن المحنة ،زمن االمتحان الصعب ﴿ح
َ َ ۡ َ َۡ ُ ۡ َ ُ
ۡرض ب ِ َما َر ُح َب ۡت﴾((( .لقد كانت األوضاع قاسية في
ضاقت علي ِهم ٱل
زمن الحرب .والحالّ ،
فإن بعضهم شاهد الحرب عبر التلفاز واإلذاعة
وما شابه ،وبعضهم كان في ميدان الحرب بجسده وروحه ،ما يتمّ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.

((( سورة التوبة ،اآلية .118
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عرضه من تقارير وأخبار مفعمة بالحماس والشوق في الحرب ،ك ّله
وحقيقي ،حيث إ ّنني أقرأ الكثير من الكتب المتع ّلقة بذكريات
صحيح
ّ
المقاتلين وأعلم بأ ّنها صحيحةّ ،
كل ذلك الشوق والحرقة والعشق
للجهاد واالشتياق للشهادة وعدم الرهبة من الموت وما شابه ،هو ما
يُعرض في التقارير وهو صحيحّ ،
لكن النظرة العامة للحرب كانت نظرة
مثقلة بالمحنة والحزن.(((...
دور ّأمهات وزوجات الشهداء والجرحى

لقد كان زمناً صعباً ،وفي هذا الزمن الصعب كان دور النساء دوراً
استثنائياً ،دور أمّهات الشهداء ،دور زوجات الشهداء ،دور النساء

المباشر الم ّتصل بساحة الحرب مباشرة في أعمال الدعم والمؤازرة،
وأحياناً ،وبشكل نادر ،في األعمال العسكرية والعمليات .ولقد
ُ
الحربي للنساء في األهواز حيث
شاهدت عن قرب أعمال الدعم
ّ
كان دوراً منقطع النظير .لقد كانت النساء فاعالت ح ّتى في األقسام
العسكرية .القصة «دا»((( التي كتبتها السيدة حسيني ّ
تدل على هذا
األمر ،لقد ّ
شكلن فريق عمل ال يمكن قياسه بأيّ مقياس وال ميزان .أن
تكون أ ّماً ،أ ّماً لشهيد ،أ ّماً لشهيدين ،لثالثة شهداء ،ألربعة شهداء ،ليس
((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في
موضوع المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع
من العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.

((( اسم سلسلة قصص أدبية كتبت حول الجبهة أثناء الحرب المفروضة على الجمهورية اإلسالمية.
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األمر بالطرفة التي يسهل ذكرها على اللسان .إذا تع ّرض طفل للزكام
وسعل ع ّدة مرات ،كم نقلق عليه؟ فماذا لو ذهب الولد ف ُقتل ،ثم ُقتل
الثاني ،ثمّ الثالث ،هل هذه طرفة؟ وهذه األ ّم بكل عواطفها األمومية
المرهفة والملتهبة تؤدّي دورها بشكل تتشجّ ع معه مئة أ ّم أخرى
ّ
ّ
وصلتهن
أوالدهن إلى ساحة الحرب ،لو ّأن تلك األمهات  -حين
إلرسال
عنهن آهات وأنين ،عتاب ّ
جثامين أبنائهن أو لم تصل  -صدرت ّ
وشق
(الخميني{) وعلى الحرب ،فال ّ
للجيوب أو اعتراض على اإلمام
شك
ّ
ّأن الحرب كانت س ُت ّ
شل في تلك السنوات والمراحل األولى للحرب.
وهذا هو دور أمّهات الشهداء ،وزوجات الشهداء الصابرات .نساء
أزواجهن في بداية الحياة الجميلة التي ّ
ّ
كن يتم ّنينها ،أن
شابّات يفقدن
ّ
أزواجهن الشباب إلى حيث من الممكن أن ال
يرضين أوالً بأن يذهب
ّ
رؤوسهن
يرجعوا ،ومن ثمّ يتح ّملن شهادتهم ،ثمّ يفتخرن بهذا ويرفعن
شموخاً ،هذه أدوار ال بديل لها وال مثيل .ثمّ المعاناة المستم ّرة ح ّتى
اآلن لزوجات المع ّوقين من جرحى الحرب .س ّيدات تزوّجن بمع ّوق
جسده ناقص ،وفي بعض األحيان يكون س ّيئ ُ
الخ ُلق بسبب وضعه
العصبي ،أن
الجسديّ أو العوارض الناشئة من حاالت الصرع والتش ّنج
ّ
تقوم س ّيدة بملء إرادتها وبشكل ملتزم ومسؤول وتتح ّمل هذا بشكل
فدائي كبير .أحياناً قد
تط ّوعي وبدون أي إجبار تكون قد قامت بعمل
ّ
َت ُق َ
لن (أيّتها الس ّيدات) إ ّننا نجيء في اليوم لزيارة أحد الجرحى لمدة
تعبكن ،ولكن أحياناً
ّ
ساعتين ،حسناً في كل مرة تذهبن ُتشكرن على
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أنتن تخترن أن ّ
يكون العكسّ ،
تكن زوجات لهؤالء الجرحى ،تصبحن
أنتن بهذا العملّ ،
دائنات! أي ّإن طبيعة الحال أن تقمن ّ
لكن أولئك
النسوة قمن بتلك التضحية .وفي الحقيقة ّإن دور النساء ال يمكن أن
يُح ّد ويُحسب(((.
لقد قلتها مراراً! .إ ّنني في زياراتي لعوائل الشهداء غالباً ما أجد
أمّهات الشهداء أشجع وأكثر مقاومة من آباء الشهداء .وهل يمكن
مقارنة مح ّبة األم وعاطفتها بعاطفة األب؟ فالمشاعر النسوية الرقيقة،
وخصوصاً تجاه فلذة كبدها بعد أن ربّته وك ّبرته وأنشأته كباقة ورد ،ثمّ
ترضى بأن يتوجّ ه لساحات الحرب ويستشهد ،ثمّ ال تبكي على جنازته
من أجل أن ال يفرح أعداء الجمهورية اإلسالمية! وقد قلت  -أنا العبد -
لعوائل الشهداء مراراً ابكوا! لماذا ال تبكون؟ ال عيب في البكاء .لك ّنهم
ال يبكون ،ويقولون نخشى أن يفرح بذلك أعداء الجمهورية اإلسالمية.
ال تس ّمها امرأة بل س ّمها صانعة رجال العصر .(((...هؤالء ّ
هن نساء
إيران ،وقد خرجن من االمتحان مرفوعات الرؤوس(((.

(((خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء المشاركين في الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة في موضوع
المرأة واألسرة ،بمناسبة إقامة الملتقى الثالث لألفكار االستراتيجيّة ،في طهران ،بحضور جم ٌع من
العلماء والمفكّرين والمسؤولين والنخب ،بتاريخ 2012/01/14م.

((( عمان الساماني ،ديوان األشعار.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبة والدة السيدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران  -حسينية اإلمام الخميني { ،بحضور جم ٌع من الشعراء والمدّاحين

ألهل البيت  ،Rبتاريخ 2012/05/12م.
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الحركة النسوية في الثورة اإليرانية حركة زينبية

ّإن ثورتنا هي ثورة زينبية .منذ بداية الثورة قامت النسوة بأحد
أبرز األدوار فيها ،سواء في واقعة الثورة الكبرى نفسها أو في تلك
الواقعة العظيمة للدفاع المق ّدس طيلة السنوات الثماني .ودور
األمهات ،ودور الزوجات ،وإذا لم يكن أكثر ثق ًال من دور المجاهدين
وأكثر إيالماً وتح ّم ًال فهو يقيناً ليس ّ
بأقلّ .إن األ ّم التي ربّت ولدها
وعزيزها طيلة ثماني عشرة أو عشرين سنة ح ّتى نضج بتلك العاطفة
األمومية ،ها نحن نراها ترسله إلى ميدان الحرب حيث ال يَعلم أحد
إذا كان جسده سيرجع أم ال ،فأين هذا العمل من نفس ذهاب هذا
الشاب؟ ّإن هذا الشاب يتح ّرك بحماس مع اإليمان والروحية الثورية.
ّ
فلو لم يكن عمل هذه األم أكبر من عمل هذا الشاب فهو ليس ّ
بأقل.
وإذا أرجعوا جسده فإ ّنها تفتخر ّ
بأن ولدها شهيد .فهل ّأن هذه األمور
قليلة؟ ّإن هذه الحركة النسوية هي حركة زينبية في ثورتنا.
أعزائي ،أخواتي ،إخواني! ّإن ثورتنا قد مضت في هذا الطريق
بالتمسك بالمعنويات
ُق ُدماً .وقدرتها وعظمتها إ ّنما كانت بهذه األمور،
ّ
اإللهي .وعندما أراد العد ّو أن يشمت بزينب
المدعومة من اللطف
ّ
الكبرى لما جرى عليها قالت« :ما رأيت إال جمي ًال»((( ،(((憀فقد ّ
قطعوا
((( ذكرها سماحته بالعربيّة في سياق خطبته.
(((المجلسي ،العالمة محمد باقر ،بحار األنوار ،الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت1403 ،هـ ،ط ،2ج ،45ص.116
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إخوتها وأبناءها وأعزّاءها وأقرب أنصارها أمام ناظريها إرباً إرباً،
وسفكوا دماءهم ورفعوا رؤوسهم فوق الرماح وهي تقول :جميل! فأيّ
جميل هو هذا؟ الحظوا هذا الجميل بما ُنقل من ّأن زينب الكبرى لم
تترك صالة الليل ح ّتى في ليلة الحادي عشر .على طول مرحلة األسر
لم يضعف انقطاعها إلى الله وتوجّ هها إليه وتع ّلقها به ،نعم ،لم ّ
يقل
بل ازداد .هذه المرأة هي القدوة.
ّإن تلك الرشحات الربانية التي تنزّلت من هذه الحقيقة في
مجتمعنا وفي ثورتنا هي التي أعطت العظمة لهذه الثورة .فهذه األمور
هي التي جعلت شعب إيران في هذا الزمان ـ ورغم كل العداوات
ـ ملهماً للشعوب ورغم أنف العدوّّ .إن شعب إيران اليوم يع ّد شعباً
ملهماً بين الشعوب المسلمة .وال شك ّ
بأن األعداء ال يعجبهم هذا
األمر ولهذا يسعون إلى خنق صوتهّ ،
ولكن واقع القضية هو هذا(((.
ّإن نساءنا قد أظهرن طوال فترة أحداث الثورة وما تلتها إلى يومنا
هذا ّ
أنهن بمستويات عالية في األمور التي تعتبر معايير حقيقية
للحياة والقيم والعظمة ،فأ ّم ضحّ ت بأبنائها ل ّله وفي سبيل هدف
مق ّدس ،وال تبالي لذلك ،هي امرأة عظيمة حقاً ،وهذا شيء عظيم
وإن وزن بأيّ ميزان وفي أيّ مكان من هذا العالم ،وزوجة شابّة
تحافظ مع كامل الع ّفة والطهارة على حرمة زوجها األسير لمدة عشر
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم الممرضة ،في طهران،
بحضور جمع غفير من الممرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.
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َ
حضرن في
أو إحدى عشرة سنة في سجون العدوّ ،هذه هي القيم.
َ
وحضرن في ميادين الحرب
سوح الحرب ،وفي ميادين البناء واإلعمار،
ّ
غيرهن .فعندما حاولت األبواق المعادية إضعاف
النفسية أكثر من
روحية الشعب ،واجهت النساء المؤمنات هذه األبواقَّ ،
وهن اآلن
كذلك ،فأنتم تشاهدون اإلعالم المعادي بأشكاله المختلفة يطرح
ّ
ويضخم األشياء الصغيرة عشرات األضعاف،
االنتقاد تلو االنتقاد،
وينقلها في اإلذاعــات المختلفة وبواسطة اإلجراء في الداخل في
المنشورات والمنشورات الفالنية .بعضهم يروّج لإلشاعات بالبيانات
السريّة وبعضهم اآلخر علناً في المنشورات المسموح بها قانوناً،
يدفعون األموال لألشخاص للذهاب في الصف الفالني أو في وسائل
النقل العام لتشويه سمعة الدولة ،نعم يدفعون األموال لبعض الناس
إلثارة اإلشاعات ولخلق البلبلةّ .إن أفضل أناس صمدوا في مثل هذه
َّ
أعدادهن ـ ول ّله الحمد ـ كبيرة
األوضاع هم نساؤنا المؤمنات واللواتي
جداً ،بل إن أكثر نسائنا هكذا رغم أنف األعداء ،فهذا هو مجتمع
المرأة الزينبية ،ومجتمع المرأة الفاطمية ،وهذه هي التربية اإلسالمية
اإلسالمي ،وهذه هي قيمة وعظمة وح ّرية المرأة(((.
وتربية النظام
ّ
يوم
ّإن الس ّيدات الفعّاالت في جبهة الثورة ،قمن بدور بارز في ٍ
من األيّام ـ قبيل انتصار الثورة بقليل ،وفي أوائل الثورة ،وطوال الحرب
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة السيدة زينب الكبرى  ،Oفي طهران ،بحضور حشود
من األخوات ،بتاريخ 1415/05/05ه.ق.
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المفروضة  -فكان ّ
لهن حضور فعّال .فال َت َدع َْن حضور الس ّيدات
الفعّال في جبهة الثورة ي َْخفت ،فاآلخرون يحاولون ،في مواجهة الثورة
ومعارضة الثورة ،اإلفادة من عنصر المرأة الفعّال .بينما للثورة عدد أكبر
من النساء الفعّاالت ،البارزات ،الكاتبات ،والعالمات .وعلى الس ّيدات
ّ
المفكرات ،من صاحبات القلم والتأليف والخطابة ،من
ال ِمق َدامات،
اللواتي يُق ّد َ
من األفكار ،أن ال يدع َْن ساحة الثورة والدفاع عن الثورة(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء جمع من السيّدات الحوزويّات والجامعيّات ،بمناسبـة والدة
السيدة فاطمة الزهراء  ،Oفي طهران ،بحضور جمع من السيدات والحوزويات والجامعيات،
بتاريخ 2013/05/11م.

الباب الثالث:

المرأة القدوة بين الماضي
والحاضر
الفصل األول :نساء رساليات
النسائي المعاصر
الفصل الثاني :النموذج
ّ

الفصل األول:

نساء رساليات
النقاط المحوريّة
·
·
·
·
·
·
·

كيفية اتّخاذ القدوة.
السيدة مريم  Oوالسيدة آسية :Oمثالن للذين آمنوا.
السيدة الزهراء  :Oأسوة المرأة المسلمة.
بين يوم المرأة ووالدة السيدة الزهراء.O
زينب Oودورها التاريخي في كربالء.
زينب ،Oقدوة الرجال والنساء.
السيدة زينب الكبرى Oوق ّوة بيانها.

ّ
كيفية اتخاذ القدوة

(((

ُأب ّين ّ
لكن((( أوالً ّأن القدوة يجب أن ال يُع ّرف ويُق ّدم لنا كقدوة
وخال
ويقال لنا هذا قدوتكم؛ فمثل هذا االقتداء تعاقديّ ومفروض
ٍ
من الجاذبية .فنحن الذين يجب أن نختار قدوتنا بأنفسنا .أي أن ننظر
في ُأفق رؤانا ومعتقداتنا الح ّقة ونالحظ الصورة التي نرتضيها ألنفسها
من بين تلك الصور .هكذا تصبح تلك الصورة وتلك الشخصية قدوة لنا.
الشاب
الشاب المسلم وخاصة
وال أعتقد بوجود صعوبة في حصول
ّ
ّ
ّ
المطلع على حياة األئ ّمة وأهل البيت في صدر اإلسالم ،على قدوة له.
األشخاص القدوة ليسوا قليلين.
والصناعي
العلمي
أنت سيدة تعيشين في عصر طغى عليه التط ّور
ّ
ّ
ِ
وعالم رحب وحضارة مادية زاخــرة بمختلف المظاهر
والتقني
ّ
ٍ
الجديدة ،فما هي الخصائص التي يتح ّقق فيها معنى االقتداء بشخصية
سبقك عهدها بألف وأربعمائة سنة مث ًال؟ هل تتو ّقعين في القدوة
تتأسين بها أن يكون لها وضع كوضعك تقتفين أثره في حياتك
التي ّ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ,في طهران ،بحضور
جمع من الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.
((( نص اإلمام الخامنئي} إجابة عن سؤال إحدى الطالبات الجامعيات وهو:كيف يمكننا االقتداء
بحياة السيدة الزهراء O؟
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الحالية وتفترضين على سبيل المثال كيف كانت تذهب إلى الجامعة،
أو كيف كانت تفكر في القضايا العالمية ،أو ما شابه ذلك؟
ّ
كل ،ليس األمر كذلك ،واألمور المطلوبة التي يُقتدى بها ليست
هذه .بل هناك في شخصية ّ
كل إنسان خصائص أصيلة يجب
تحديدها أ ّوالً ،ثمّ ينظر إلى القدوة في ضوء تلك الخصائص
والميزات .لنفرض على سبيل المثال كيفية التعامل مع وقائع
الحياة اليومية المحيطة باإلنسان .فقد تكون هذه الوقائع متع ّلقة
تارة بعصر انتشار المترو والقطار والطائرة النفاثة والحاسوب ،وقد
تكون تارة ُأخرى متع ّلقة بعهد ال وجود لمثل هذه األشياء فيه.
ّإل ّأن اإلنسان ال ب ّد من أن يواجه وقائع وأحداث الحياة اليومية،
وبإمكانه التعامل معها على نحوين متفاوتين ـ من دون فرق بين
العصرين.ـ فهو إمّا أن يتعامل معها تعام ًال مسؤوالً ،وإمّا أن يقف
مبال.
منها موقفاً غير ٍ
ويتف ّرع التعامل المسؤول بدوره إلى ع ّدة أنواع وأقسام ،فبأية
روحية وبأية نظرة مستقبلية يكون التعامل؟
فاإلنسان يجب أن يبحث عن تلك الخطوط العريضة واألساسية في
الشخصية التي ي ّتخذها قدوة له ،من أجل ا ّتباعها والسير على خطاها.
السيدة مريم Oوالسيدة آسية  Oمثالن للذين آمنوا

لقد أجريت الكثير من األبحاث حول الرؤية اإلسالمية للمرأة .ونحن
أيضاً تح ّدثنا في المسألة م ّرات ع ّدة .وذكرت أّ ّن المرأة قد عُ رضت
ضي عند الله ،وكنموذج
في القرآن
كنموذج لإلنسان المؤمن وال َم ْر ّ
ٍ
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ٌ
ملفت .فالقرآن
لإلنسان الكافر المطرود من جنب الله؛ وهذا أم ٌر
عندما يريد أن يذكر نموذجاً لإلنسان الصالح واإلنسان السيئ فإ ّنه
َ َ َ َّ ُ َ َ ٗ ّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ ُ
يختار لهما من النساء﴿ :ضب ٱلل مثل ل ِلِين كفروا ٱمرأت ن ٖ
وح
َ ۡ ََ َ ُ
وطۖ﴾((( ،فهاتان المرأتان هما بحسب القرآن مثل أيّ نموذج
وٱمرأت ل ٖ
ومظهر للمرأة السيئة ،زوجة نوح وزوجة لوط ،وبالمقابل ﴿ َو َ َ
ض َب
ْ َ
َّ ُ
ٱلل َم َث ٗل ّل َِّل َ
ِين َء َام ُنوا ۡٱم َرأ َت ف ِۡر َع ۡو َن﴾((( ،كنموذج للمرأة الصالحة
والسامية والمؤمنة ،فيذكر االثنين ،إحداهما زوجة فرعون واألخرى
َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ
َ
مريم ﴿ومريم ٱبنت عِمرٰن ٱل ِ ٓ
ت أ ۡح َص َن ۡت ف ۡر َج َها﴾((( ،والملفت ّأن ك ًال
ّ
ّ
وسوءهن مرتبط باألسرة .ففي مورد
صالحهن
من هؤالء النساء األربع
َ
َ ََ ۡ
ت َ
ت
المرأتين السيئتين امرأة نوح وامرأة لوط يقول تعالى﴿:كنتا
ۡ َ َ َٰ َۡ َ َ ََ ُ
ََۡۡ
اه َما﴾((( ،فالقضية هي قضية األسرة.
ي فخانت
عبدي ِن مِن عِبادِنا صل ِح ِ
وموضوع المرأتين األخريين يتع ّلق باألسرة ،األولى زوجة فرعون
قيمتها وأهميتها أ ّنها قد ربّت في حضنها نبياً من أولي العزم ،موسى
كليم الله وآمنت به وساندته لهذا انتقم فرعون منها .القضية قضية
داخل األسرة مع هذا التأثير والشعاع العظيم للعمل الذي قامت به،
حيث ربّت شخصاً كموسى .وبشأن مريم األمر كذلك :التي أحصنت
فرجها فحفظت شأن ّيتها وع ّفتها .وهذا ّ
يدل على وجود عوامل متع ّددة
((( سورة التحريم ،اآلية .10
((( سورة التحريم ،اآلية .11
((( سورة التحريم ،اآلية .12
((( سورة التحريم ،اآلية .10
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في البيئة االجتماع ّية لمريم  Oكان من الممكن أن ته ّدد ع ّفة
وشرف امرأة عفيفة ،وقد استطاعت أن تواجهها(((.
هذا هو االمتياز الذي أعطاه الله تعالى للمرأة .لهذا يضرب في
القرآن مث ًال لإليمان ـ ليس نموذجاً إليمان النساء ،بل هو نموذج إليمان
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ٗ ّ َّ َ َ َ ُ ْ
ّ
كل الناس نساء ورجاالً ـ امرأتين ﴿ :وضب ٱلل مثل ل ِلِين ءامنوا
َ
ۡٱم َرأ َت ف ِۡر َع ۡو َن﴾َ ﴿ ،و َم ۡر َي َم ۡٱب َن َت ع ِۡم َر ٰ َن﴾ فهاتان إشارتان وداللتان على
منطق اإلسالم(((.
السيدة الزهراء  Oأسوة المرأة المسلمة

(((

أذكر بضع كلمات حول الزهراء ّ ،O
ولعل هذه الكلمات يمكن
تعميمها في شأن األئ ّمة واألكابر ،ويمكن لكم التأمل في هذا المعنى:
 .1الزهراء ّ :Oأم أبيها:

الحظوا ّأن الزهراء  Oكانت في السادسة أو في السابعة من
عمرهاـ والتردّد الختالف األخبار في تاريخ والدتها ـ حينما وقع حصار
شعب أبي طالب .وقد م ّرت في الشعب على المسلمين فترة عصيبة
من تاريخ صدر اإلسالم .فبعدما أعلن الرسول دعوته في ّ
مكة بدأ أهالي
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة بضعة النبي  Pفاطمة الزهراء  ،Oفي طهران،
بحضور جمع من السيدات ،بتاريخ 2011/05/22م.
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم الممرضة ،في طهران،
بحضور جمع غفير من الممرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.
((( اإلمام الخامنئي } بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ،في طهران ،بحضور جمع من
الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.
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ّ
مكة يستجيبون له وخاصّ ة الشباب منهم والعبيد .أما أكابر الطواغيت
من أمثال أبي لهب وأبي جهل فرأوا أنهم ال سبيل أمامهم سوى إخراج
الرسول وأصحابه من ّ
مكة .وهكذا أخرجوهم وكان عددهم قد بلغ
عشرات العوائل ..وفيهم الرسول وأهل بيته وأبو طالب الذي كان من
أكابر قريش ووجوهها.
كان ألبي طالب ِشعب ِّ -
والشعب هو ّ
الشق بين جبلين  -على
مقربة من ّ
مكة يُس ّمى بشعب أبي طالب ،عزموا على الذهاب إليه مع
ما ي ّتسم به ج ّو تلك المنطقة من ح ّر شديد في النهار وبرد قارس في
الليل .أي ّإن الظروف كانت صعبة ال ُتطاقّ ،إل أ ّنهم مكثوا ثالث سنين
في ذلك الشعب القاحل وتح ّملوا الجوع وتج ّرعوا الشدائد والمحن.
وكانت تلك الفترة من الفترات العسيرة التي م ّرت في حياة الرسول
الذي لم تنحصر مسؤوليته حينذاك في قيادة تلك المجموعة وإدارة
شؤونها ،بل كان ينبغي له أيضاً الدفاع عن موقفه أمام أصحابه الذين
وقعوا في تلك المحنة .فأنتم على ب ّينة ّأن الجماعة الملت ّفة حول
القيادة ،تبدي ارتياحها ورضاها في حال الرخاء ،وتع ّبر عن امتنانها.
ولكن حينما يع ّرضون للبالء أو يقعون في محنة يبدأ الشك يتس ّرب
إلى نفوسهم ويلقون على تلك القيادة مسؤولية قيادتهم إلى ذلك
المآل الذي لم يكونوا راغبين في الوقوع فيه أبداً.
الطبيعي ّأن أصحاب اإليمان الراسخ يصمدون ويصبرون في
من
ّ
تصب في نهاية المطاف
مثل هذه الظروفّ ،إل ّأن جميع الضغوط ّ
على كاهل الرسول .وفي تلك الظروف العصيبة والضغوط النفسية
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الشديدة التي كان يواجهها رسول ال ّله تو ّفي في أسبوع واحد ّ
كل من
أبي طالب الذي كان أكبر عون وأمل له ،وخديجة الكبرى التي كانت
ونفسي له ،فكانت حادثة مريرة بقي الرسول على
روحي
خير سند
ّ
ّ
أثرها وحيداً فريداً.
ال أدري إن كان فيكم مَن تص ّدى لرئاسة فريق عمل وعرف معنى
المسؤولية .في مثل تلك الظروف يُغلب اإلنسان على أمره .ولكن الحظوا
االيجابي ،حيث
دور فاطمة الزهراء Oفي مثل تلك الظروف ،وموقفها
ّ
كانت فاطمة في تلك الظروف بمثابة األ ّم والمستشار والمم ّرضة بالنسبة
للرسول .ومن هنا ُأطلق عليها ُ«أم أبيها» .وهذه الصفة تتع ّلق بتلك الفترة
التي تكون فيها صبية عمرها ست أو سبع سنوات على هذا النحو .ومن
الطبيعي ّأن الفتاة في األجواء العربية واألجواء الحارّة تنمو بشكل أسرع
ّ
روحاً وجسماً بما يعادل نم ّو فتاة تبلغ العاشرة أو الثانية عشرة في وقتنا
الحاضر .فتكون على هذه الدرجة من الشعور بالمسؤولية.
ّ
لديهن
أال يمكن لمثل هذه الفتاة أن تكون قدوة للفتيات ليصبح
شعور مبكر بالمسؤولية إزاء القضايا المحيطة ّ
بهن ،ويتفاعلن معها
بنشاط؟ كان وجه فاطمة ينشرح بوجه أبيها وتنشط قواها وهي تزيل
بمنديل العطف والحنان غبار الهمّ والحزن عن وجه أبيها الذي تجاوز
حينذاك الخمسين من عمره الشريف ودخل في ّ
سن الشيخوخة
تقريباً ،قبل أن تزيله بيدها .أال يمكن لهذه الفتاة أن تكون قدوة
للشابات؟ هذه قضية ذات أه ّمية بالغة طبعاً.
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 .2السيدة الزهراء :Oالزوجة ّ
واألم:

يتجسد المثال اآلخر في حياتها الزوجية .فقد يتص ّور بعض الناس
ّ
ّأن الحياة الزوجية  -في طرف المرأة  -تعني االهتمام بشؤون المنزل
وإعداد الطعام وترتيب غرف البيت وتنظيفها وعندما يأتي الزوج
من العمل تق ّدم له الوسادة على غرار ما كان يفعله القدماء .الحياة
الزوجية ليس معناها هذا فقطُ .أنظروا كيف كانت الحياة الزوجية
لفاطمة الزهراء.
على مدى السنوات العشرة التي قضاها الرسول في المدينة عاشت
الزهراء مع أمير المؤمنين حياة زوجية استم ّرت سنوات ،وقعت في
تلك الفترة معارك متع ّددة صغيرة وكبيرة ـ بلغت نحو ستين معركة ـ
وشارك أمير المؤمنين في أغلبها.
ُأنظروا إلى حياة هذه الزوجة التي كانت في بيت زوج كان يشارك
في المعارك باستمرار؛ ّ
ألن نتائجها تتو ّقف على مشاركته فيها ،ولواله لما
كتب لها النصر ـ إضافة إلى ّأن حياتها المعيشية لم تكن على ما يرام من
َ
الرفاهية أو الغنى وال تتع ّدى ما سمعناه عنها في قوله تعالىَ ﴿ :و ُي ۡط ِع ُمون
َّ َ َ َ َ
َّ ُ
َّ
ُ
ع ُح ّبهِۦ م ِۡسك ٗ
ِينا َو َيت ِ ٗ
يما َوأَس ً
ٰ
ِريا  ٨إِن َما ن ۡطعِ ُمك ۡم ل َِو ۡجهِ ٱللِ﴾
ٱلطعام
ِ

(((

بمعنى أ ّنها كانت تعيش حياة فقر وعوز على الرغم من كونها ابنة الرسول
وزعيم األمّة ،وذلك يعني أ ّنها كانت تحمل كامل الشعور بالمسؤولية.
الحظوا كم تستلزم وضعية هذه المرأة من صالبة ح ّتى تفيض بها
((( سورة اإلنسان ،اآليتان  8و.9

 162رسألاو ةأرملا

على هذا الزوج ليكون متف ّرغاً من هموم وهواجس األهل والعيال
ومصاعب الحياة ،ولتبعث فيه السكينة والطمأنينة ،وتربّي األوالد بتلك
التربية العالية التي ربّتهم عليها .فإذا قال قائل ّإن الحسن والحسين
إمامان ومجبوالن على العصمة ،فزينب لم تكن إماماًّ ،
لكن فاطمة
الزهراء ربّتها تربية صالحة خالل تلك السنوات القصيرة ..إذ لم تلبث
فاطمة طوي ًال من بعد وفاة الرسول.
وهكذا كان دأبها أيضاً في حياتها العائلية وفي إدارتها لشؤون
البيت وفي حياتها ُ
األسرية .أال يمكن أن يكون ّ
كل هذا مثاالً تحتذي
به الفتاة أو ربّة البيت أو من تش ّرفت ت ّواً وأصبحت ربّة بيت؟ هذه
الجوانب مه ّمة جداً.
ّ .3
ّ
السياسي:
السيدة الزهراء  Oوموقفها

بعد وفاة الرسول  Pقصدت المسجد ذات يوم وألقت فيه خطبة
عصماء .وهذا من مواقفها الداعية إلى العجب ،ونحن أصحاب الخطابات
والكلمات االرتجالية نعرف مدى عظمة مثل هذه الخطبة ،وما معنى
أن تقدم امرأة في الثامنة عشرة أو العشرين أو الرابعة والعشرين على
أغلب االحتماالت ـ والحقيقة أن عمرها الشريف غير معروف على وجه
الد ّقة بسبب عدم وجود تاريخ موحّ د لوالدتهاـ مع ّ
كل ما كانت تحمله
من هموم ومصائب ،وتدخل المسجد وتخطب أمام حشد غفير من
المسلمين ويسجّ ل التاريخ ّ
كل كلمة من تلك الخطبة.
كان العرب مشهورين بق ّوة الحفظ ،فكان الرجل يأتي ويلقي
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ـال ـ مث ًال ـ يسارعون
قصيدة من ثمانين بيتاً ،ثم ترى عشرة رجـ ٍ
إلى كتابتها عن ظهر قلب .وأغلب األشعار المنقولة حفظت بهذه
الطريقة .وعلى غرار حفظ القصائد كانت تحفظ األحاديث والخطب.
وعلى هذا المنوال دوّنت وحفظت هذه الخطب أيضاً وبقيت ح ّتى
يومنا هذا .والكلمات ال يخ ّلدها التاريخ اعتباطاً ..وما ّ
كل كالم يُحفظ؛
فلطالما قيلت كلمات ُوألقيت خطب وأشعارّ ،إل ّأن أحداً لم يأبه لها
ولم تحفظّ ،
ولكن الشيء الذي يحفظه التاريخ بين جوانحه وحينما
ينظر إليه اإلنسان بعد ألف وأربعمائة سنة يشعر إزاءه بالخشوع ،ال
ّ
شك ّأن فيه داللة على العظمة.
وخالصة القول ّإن هذه المرأة خليقة بأن ت ّتخذها الشابّات قدوة
ّ
لهن(((.
بين يوم المرأة ووالدة ّ
السيدة الزهراء

(((

الخميني { في إحدى
بمناسبة يوم المرأة ،قال اإلمــام
ّ
ّ
ّ
رضيتن بأن يكون يوم والدة
«إنكن حين
كلماته مخاطباً النساء:
ّ
عواتقكن
فاطمة الزهراء  Oيوماً للمرأة ،فهذا ير ّتب على
مسؤول ّيات وتكاليف» .يومكم ،يوم المرأة ويوم األم ،وهو يوم
فاطمة الزهراء  ،Oفما معنى هذا؟ إ ّنها خطوة رمزيّة وعمل
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة أسبوع الشباب في الجمهورية اإلسالمية ،في طهران ،بحضور
جمع من الشباب من مختلف الشرائح االجتماعيّة ،بتاريخ 1419/01/11ه.ق.

((( م.ن.
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رمزيّ (شعائريّ ) .ومعناه ّأن المرأة يجب أن تسير على هذا الصراط،
والعظمة والجاللة ،وعل ّو المقام والقدر يتح ّقق للمرأة في هذا الدرب،
الدرب الذي تتو ّفر فيه التقوى والعفاف ،والعلم والخطابة ،والصمود
في مختلف الميادين التي تحتاج إلى الصمود ،وتربية األبناء ،والحياة
العائلية ،وفيه الفضائل والجواهر المعنوية ك ّلها .على النساء السير في
هذا اال ّتجاه(((.
زينب ،Oقدوة الرجال والنساء

هذه المرأة التي ُتع ّد قدوة ّ
لكل الرجال العظماء والنساء العظيمات
في العالم .فهي تب ّين أسباب الثورة النبوية والثورة العلوية ،وتقول
إ ّنكم لم ّ
تتمكنوا من معرفة ّ
الحق في الفتنة ،ولم تستطيعوا أن تعملوا
النبي  Pعلى
بتكليفكم ،وكانت النتيجة أن يُرفع رأس فلذة كبد ّ
الرماح ..من هنا يمكن َفهم عظمة زينب .(((O

((( خطاب اإلمام الخامنئي } في لقاء مدّاحي أهل البيت  ،Rبمناسبة والدة السيدة فاطمة
الزهراء  ،Oفي طهران  -حسينية اإلمام الخميني { ،بحضور جم ٌع من الشعراء والمدّاحين

ألهل البيت  ،Rبتاريخ 2012/05/12م.
((( م.ن.
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(((

زينب الكبرى أحد نماذج التاريخ البارزة التي ُتظهر عظمة حضور
امرأة في إحدى أهمّ قضايا التاريخ .عندما يُقال ّإن الدم انتصر على
السيف في عاشوراء وفي واقعة كربالء ،وهو كذلكّ ،
فإن عامل هذا
االنتصار هو زينب ّ ،O
وإل ّ
فإن الدم في كربالء قد انتهى.
واقعة عسكرية تنتهي بهزيمة ظاهرية لقوى ّ
الحق في ميدان
عاشوراء ،أمّا ذلك الشيء الذي أدّى إلى تبديل هذه الهزيمة العسكرية
قطعي دائم فهو زينب الكبرى  Oبمفردها،
الظاهرية إلى انتصار
ٍّ
الدور الذي قامت به زينب  ،Oأم ٌر في غاية األه ّمية .وقد د ّلت
هذه الواقعة على ّأن المرأة ليست موجودة على هامش التاريخ ،بل
هي في صلب األحداث التاريخية الهامة.
القرآن أيضاً نطق بهذه المسألة في موارد متع ّددةّ ،
لكن هذا
متع ّلق بالتاريخ القريب وليس مرتبطاً باألمم الماضية ،فحادثة ح ّية
ومحسوسة يشاهد فيها اإلنسان زينب الكبرى تظهر بهذه العظمة
بعمل ّ
يذل ويح ّقر العد ّو الذي
المح ّيرة والساطعة في الميدان ،تقوم ٍ
بحسب الظاهر قد انتصر في المعركة العسكرية واقتلع المعارضين
وقمعهم وجلس على عرش النصر في مق ّر قدرته وفي قصر رئاسته،
فتسم جبينه بوصمة عا ٍر أبدية وتب ّدل انتصاره إلى هزيمة ،هذا هو
ِ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم الممرضة ،في طهران،
بحضور جمع غفير من الممرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.
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عمل زينب الكبرى .أظهرت زينب  Oأ ّنها يمكنها أن تح ّول
الحجاب وعفاف المرأة إلى العزّة الجهادية وإلى جهاد كبير.
السيدة زينب الكبرىّ O
وقوة بيانها

(((

بقي من خطب زينب الكبرى ،م ّما هو في متناول األيدي ،يظهر
ما َ
عظمة حركتها .فخطبتها التي ال ُتنسى في أسواق الكوفة لم تكن كالماً
عادياً ،ولم تكن موقفاً عادياً لشخصية كبرى ،بل ب ّينت بتحليل عظيم
اإلسالمي في ذلك العصر بأجمل الكلمات وأعمق
أوضاع المجتمع
ّ
وأغنى المفاهيم في مثل تلك الظروف .الحظوا قوة الشخص ّية ،كم
هي قوية هذه الشخص ّية .فقدت في تلك الصحراء أخاها وقائدها
وإمامها مع ّ
كل هؤالء األعزّاء والشباب واألبناء ،وهذا الجمع المؤ ّلف
من بضع عشرات من النساء واألطفال قد ُأسروا ُوأحضروا على مرأى
األسر ،وجاء الناس ينظرون إليهم،
من أعين الناس وحُ ملوا على نياق ْ
وكان بعضهم يهلل وبعضهم كان يبكي ،ففي مثل هذه المحنة ،تسطع
فجأة شمس العظمة ،فتستعمل نفس اللهجة التي كان يستعملها
أبوها أمير المؤمنين وهو على منبر الخالفة مخاطباً أمّته ،تنطق
بنفس الطريقة وبنفس اللهجة والفصاحة والبالغة وبذلك السم ّو
في المضمون والمعنى« :يا أهل الكوفة ،يا أهل [الختر و] الغدر
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم الممرضة ،في طهران،
بحضور جمع غفير من الممرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.

ّيسايسلا رودلاو ةأرملا

167

والختل»((( ،أيّها المخادعون ،أيّها المتظاهرون! لع ّلكم ص ّدقتكم أ ّنكم
أتباع اإلسالم وأهل البيت ،لقد سقطتم في االمتحان وصرتم في الفتنة
عمياً« ،هل فيكم ّإل الصَّ لف والعُّ جب َّ
والش ِنف والكذب و َم َل ُق اإلماء،
وغمز األعداء»(((؟ ّإن تص ّرفكم وكالمكم ال ينسجم مع قلوبكم .لقد
غ ّرتكم أنفسكم ،وظننتم أ ّنكم مؤمنون ،وتص ّورتم أ ّنكم ال زلتم ثوريين،
ظننتم أ ّنكم ال زلتم أتباع أمير المؤمنين ،في حين ّأن واقع األمر لم
تتمكنوا من الصمود والنجاح في الفتنة ،ولم ّ
يكن كذلك .لم ّ
تتمكنوا
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ُ
ت غ ۡزل َها ِم ۢن َب ۡع ِد ق َّو ٍة
من النجاة بأنفسكم ﴿ول تكونوا كٱل ِت نقض
َ َ
أنك ٰ ٗثا﴾((( ،فقد أصبحتم كالتي ب ّدلت الحرير أو القطن إلى خيوط ،ثم
ووعي
أرجعت تلك الخيوط ونقضتها إلى قطن أو حرير ،فبدون بصيرة ٍ
للظروف وبدون تمييز بين ّ
الحق والباطل أبطلتم أعمالكم وأحبطتم
سوابقكم .الظاهر ظاهر اإليمان واللسان مليء باالدّعاءات الجهادية،
أما الباطن فهو ٌ
خال من المقاومة مقابل العواصف
باطن أجوف ٍ
المخالفة .فهذا ما يُع ّد تحديداً آ ّفات تصيب المجتمع.
بهذا البيان القويّ والكلمات البليغة ،وفي تلك الظروف الصعبة،
تح ّدثت زينب الكبرى .فلم يكن األمر بحيث نرى مجموعة من
المستمعين يجلسون أمام زينب ويستمعون إليها وهي تتح ّدث
((( ابن شهرآشوب ،مناقب آل أبي طالب  ،Rج ،4ص.115
((( ابن شهرآشوب المازندراني ،محمد بن علي ،مناقب آل أبي طالب
1421ه ،ط ،1ج ،4ص.115
((( سورة النحل ،اآلية .92

،R

قم ،نشر عالمة،
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معهم كخطيب عاديّ ّ ،
كل ،فالجماعة هم من األعداء ،وحملة الرماح
يحيطون بهم ،وكان هناك جماعة في ناحية أخرى كهؤالء الذين س ّلموا
مسلم إلى ابن زياد ،وأولئك الذين كتبوا الرسائل وبعثوا بها إلى اإلمام
الحسين  Qوتخ ّلفوا ،ومنهم من كان ينبغي أن يواجه ابن زياد
وقد اختبأوا في بيوتهم ـ هؤالء كانوا في سوق الكوفة ـ وجماعة ظهر
منهم ضعف النفوس وهم اآلن يشاهدون ابنة أمير المؤمنين ويبكون.
لقد كانت زينب الكبرى  Oفي مواجهة هذه الجماعات المختلفة
التي ال يمكن الثقة بها ،ولكنها كانت تتح ّدث ببيان مُحكم ورائع.
فهي امرأة تاريخية ،هذه المرأة لم تعد ضعيفة ،وال يصح ع ّدها امرأة
ضعيفة .فهذا جوهر المرأة المؤمنة حيث ُتظهر نفسها في مثل هذه
الظروف الصعبة(((.

((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم الممرضة ،في طهران،
بحضور جمع غفير من الممرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.

الفصل الثاني:

النسائي المعاصر
النموذج
ّ
النقاط المحوريّة
·
·

السيدة بنت الهدى.
المرأة اإليرانية.

ّ
السيدة بنت الهدى

في عصرنا هذا استطاعت امرأة شجاعة عالمة ّ
مفكرة بارعة في
مقتبل العمر اسمها الس ّيدة بنت الهدى ـ ُأخت الشهيد الصدر((( ـ أن
تترك بصماتها على التاريخ ،وأن تؤدّي دوراً في العراق المظلوم إلى أن
استشهدت .عظمة مثل هذه المرأة ال ّ
تقل عن عظمة أيّ من الرجال
الشجعان والعظماء .لقد كان موقفها موقفاً نسوياً وموقف ذلك الرجل
[أخيها الشهيد محمد باقر الصدر] موقفاً رجولياً ،ولكن كالهما َي ِن ّمان
((( ولدت الشهيدة الخالدة آمنة بنت آية الله السيد حيدر الصدر (بنت الهدى) عام 1356ه-
1937م في مدينة الكاظمية ،في بيت عريق في العلم والجهاد والتقوى .وكانت أصغر شقيقيها
وأختهما الوحيدة.
ولم يختلف حالها عن حال باقي أسرتها في مكابدة الفقر والحرمان ،وتحمل الصعاب والمشاق،
بروح غمرها اإليمان والقناعة بأدنى ضروريات الحياة.
لم تر بنت الهدى أباها وال تتذكره وكأنها ولدت يتيمة ،إال أن الله عز وجل عوضها عن ذلك
بأخويها المرحوم السيد إسماعيل الصدر والشهيد السيد محمد باقر الصدر  -رضوان الله
يرب
عليهم جميعاً  -فقد أغدقا عليها حناناً ومحبة تفوق ما يتوقع اليتامى ،وربّياها بما لم ّ
أب فلذة كبده.
تعلمت الشهيدة بنت الهدى القراءة والكتابة في البيت على يد والدتها  -رحمها الله  -فكانت
األم هي المعلم األول ،وكانت والدتها تثني على ابنتها وقدرتها على التعلم واالستيعاب والفهم،
ثم استكملت مراحل تعليمها القراءة والكتابة على يد أخويها ،وشمل ذلك علوم العربية في
أكثر جوانبها ،حتى تمكنت من كتابة الشعر في السنوات المبكرة من عمرها.
وكانت الشهيدة بنت الهدى  -رحمها الله  -حريصة على تثقيف نفسها ثقافة إسالمية رفيعة،
سواء في مراحل حياتها األولى أو فترة ما قبل االستشهاد .فتمكنت من توسيع أفق ثقافتها
توسعاً شامالً متعدد األبعاد ،وكتاباتها في مجلة األضواء في تلك الفترة (1966م) تعكس لنا
جوانب من تلك األبعاد ،ذلك أن مجلة األضواء التي كانت تصدرها جماعة العلماء في النجف
األشرف لم تكن منبرا ً إال للنتاجات المتميزة فقط ،وكانت بنت الهدى ــ رحمها الله ــ من أبرز
من كتب فيها بل كانت الرائدة األولى في الكتابة والتأليف.
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عن حركة تكاملية ويع ّبران عن عظمة وتأ ّلق جوهر هذا اإلنسان.
فلترب النساء.
وهكذا
َّ
وفي مجتمعنا أيضاً كان لدينا الكثير من أمثال هذه النساء ح ّتى
في عهود الكبت ،وفي عهود المواجهة .ولدينا من بعد قيام النظام
اإلسالمي نساء عظيمات استطعن تربية أبناء مستعدين للبذل
ّ
ّ
وأزواجهن للدفاع عن البلد وعن الثورة،
والتضحية ،وق ّدمن أبناءهن
وللدفاع عن كيان وكرامة الشعب ،ومثل هذا العمل الكبير استطاعت
ُ
شاهدت أنا بنفسي حاالت متع ّددة من هذا
أن تنجزه المرأة .وقد
القبيل(((.
المرأة اإليرانية

(((

آالف النسوة الشهيدات ،اللواتي أدّين دوراً كبيراً في تغيير مسار
ّ
بأرواحهن
اإلسالمي .هذا الجيش من المالئكة اللواتي ضحّ ين
التاريخ
ّ
المقدسة في سبيل اإلسالم ،لم يبالين وسرن في طريق العمل وظهرن
كبانيات لصرح إيران الجديدةّ .
هن نسوة عظيمات ق ّدمن للشرق
والغرب تعريفاً جديداً لـ«المرأة».
هامشي ال
فغالباً ما تق ّدم المرأة في النظم الشرقية كعنصر
ّ
دور لها في صناعة التاريخ ،وفي النظم الغرب ّية باعتبارها موجوداً
((( خطاب اإلمام الخامنئي } بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة  Oويوم المرأة ،في طهران -
ملعب الحرية الرياضي ،بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات ،بتاريخ 1418/06/19ه.ق.
((( رسالة اإلمام الخامنئي } إلى ملتقى  7000شهيدة إيرانية ،في طهران ،بتاريخ 2013/03/06م.
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يتف ّوق جنسه على إنسانيته ووسيلة جنسية بيد الرجال ،وفي خدمة
الرأسمالية الجديدة .فالنسوة اإليرانيات الشجاعات في الثورة والدفاع
المق ّدس ق ّدمن نموذجاً ثالثاً جديداً.
لقد فتحت المرأة اإليران ّية المسلمة تاريخاً جديداً أمام أعين
النساء في العالم ،وأثبتت أ ّنه يمكن للمرأة أن تكون امرأة وعفيفة
ومحجبة وشريفة ،وتمارس في الوقت ذاته دورها في مركز األحداث.
يمكنها أن تحافظ على طهارة خندق العائلة ،وأن تبني خنادق جديدة
في الميادين السياسية واالجتماع ّية وتحقق الكثير من الفتوحات
واإلنجازات الكبرىّ .
هن نسوة مزجن بين ذروة المشاعر والر ّقة
والرحمة النسوية وبين روح الجهاد والشهادة والمقاومة ،وخضن
بشجاعة وإخالص وتضحية أكثر السوح رجول ّية.
ّ
يمكنهن أن
لقد ظهرت في الثورة اإلسالم ّية والدفاع المق ّدس نسوة
يق ّدمن للعالم تعريف المرأة وحضورها في ساحات الرشد والتهذيب
وفي ساحة حفظ سالمة المنزل والعائلة المتوازنة ،وفي ساحة الوالية
االجتماع ّية والجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد
االجتماعي ،ويستطعن تحطيم واقتحام أكبر الطرق المسدودة.
ّ
لقد ظهرت حالة جديدة من االقتدار والهيبة بفضل دماء هؤالء
النسوة المجاهدات في العصر الحديث ،تركت تأثيراتها أوالً على
اإلسالمي ،وسوف تترك تأثيراتها عاج ًال أم آج ًال على
المرأة في العالم
ّ
مصير مكانة المرأة في العالم.
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طالما بقيت شمس س ّيدتنا خديجة الكبرى المتأ ّلقة ،وس ّيدتنا
ّ
فاطمة الزهراء ،وس ّيدتنا زينب الكبرى ساطعة مشرقةّ ،
المخططات
فإن
القديمة والجديدة المعادية للمرأة سوف لن تنتج شيئاً.
وإن اآلالف من نسائنا الكربالئيات لم ّ
ّ
يحطمن الخطوط السوداء
للظلم الظاهريّ وحسب ،بل وفضحن أيضاً حاالت الظلم الحديث ض ّد
المرأة ،وأثبتن ّأن ّ
حق المرأة في الكرامة اإللهية هو أعلى حقوق
المرأة ،وهو ّ
حق غير معروف بالم ّرة في العالم الذي يس ّمى بالحديث،
وقد آن األوان اليوم لمعرفته.
وستكون المرأة المسلمة اإليرانية المجاهدة المع ّلم الثاني لنساء
العالم ،بعد المع ّلم األول ّ
لهن وهو نساء صدر اإلسالم.
سالم الله على س ّيدة اإلسالم العظيمة فاطمة الزهراء ،وعلى ّ
كل
نساء صدر اإلسالم العظيمات وعلى النسوة المضحّ يات في إيران
اإلسالم ّية(((.
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