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المقّدمة

دن�  الحمد هلل رّب الع�لمين وال�شالة وال�شالم على �شيِّ

محّمد وعلى اآله الطيبين الط�هرين.

تت�شّدر م�ش�ألة )حقوق المراأة( معظم الق�ش�ي� والم�ش�ئل 

المطروحة للنق��ش والبحث في ع�لمن� المع��شر.

حقوق  المراأة  مو�شوع  طرح  اإلى  يهدف  البحث  وهذا 

واأدوار وذلك من اأجل اإبراز ال�شورة الحقيقّية والم�شرقة 

المراأة  تتعّرف  ول��ك��ي  الإ���ش��الم،  ف��ي  وحقوقه�  ل��ل��م��راأة 

تنه�ش  اأن  من  لتتمّكن  ال�شرعّية  حقوقه�  على  الم�شلمة 

بدوره� العظيم في المجتمع.

»ولو ج��ّردوا الأمم من   :{ يقول الإم�م الخميني 

ُتهزم  ف�صوف  للإن�صان،  والمرّبيات  ال�صجاعات  الن�صاء 

.
)1(

هذه الأمم وتوؤول اإلى النحطاط«

هذا  م���ّدة  معظم  اأّن  اإلى  ُن�شير  اأن  ب�لذكر،  والجدير 

بت�ريخ  قم،  ن�ش�ء  من  جمع  في  له  حديث  من  ���ش238،  ج6،  الإم���م،  �شحيفة    )1(

1979/3/6م.



من  وتهذيبه�  اقتب��شه�  تّم  قد  واآراء،  اأفك�ر  من  البحث 

المراأة  مك�نة  م�ش�ألة  تن�ولت  وم��راج��ع  م�ش�در  جملة 

وحقوقه� في الإ�شالم، نذكر منه�:

مرت�شى  الإ�شالم/ال�شهيد  في  المراأة  حقوق  نظ�م  1 -

المطّهري.

جوادي  والجم�ل/ال�شيخ  الجالل  م��راآة  في  المراأة  2 -

اآملي.

اأ�شئلة وردود/ال�شيخ محّمد تقي الم�شب�ح اليزدي. 3 -

الأمير  ع��ب��د  ال�شيخ  الإ����ش���الم/  ظ���ّل  ف��ي  ال���م���راأة  4 -

الجمري.

الإم�م  المراأة/مكتب  ح��ول  و�شبهة  ���ش��وؤاًل  ثالثون  5 -

الخ�منئي { في �شوري�.

ن�ش�أل المولى عزَّ وجلَّ اأن يكون هذا البحث بمث�بة ن�فذة 

ُنطلُّ منه� على عظمة الإ�شالم من زاوية حقوق المراأة في 

الإ�شالم. واآخر دعوان� اأن الحمد هلل ربِّ الع�لمين.
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تمهيد

اإلى  اهتم�م،  اأّيم�  ب�لمراأة  العزيز  الإ�شالم  اهتّم  لقد 

الحّد اّلذي اأنزلت �شورة طويلة م�شّم�ة ب��شم »الن�صاء« في 

القراآن الكريم. وهذا يدّل على خطورة واأهّمية العن�شر 

الإ�شالم  اهتم�م  وعلى  الإن�ش�ني،  المجتمع  في  الن�ش�ئي 

ولم  ظلمه�،  قد  والح��شر  الت�ريخ  اأّن  اإّل  العن�شر،  بهذا 

وهدره�.  حقوقه�  ف�أنق�ش  دوره���،  خطورة  اإل��ى  يلتفت 

الإ�شالم،  في  الع�ّمة  المراأة  حقوق  بع�ش  ذاكرون  ونحن 

قد  اّلتي  ال�شبه�ت  بع�ش  لرّد  دافعً�  ذلك  يكون  اأن  ع�شى 

تعتري بع�ش الن��ش حول و�شع المراأة في الإ�شالم.

1 - حقُّ اإلرث والدية:

ين الإ�شالمّي   ُيثير بع����ش الن��ش �شبهة، تقول: اإّن الدِّ

ق���د ا�شطه���د الم���راأة، وظلمه���� عندم� جع���ل حّظه� من 

الميراث ن�ش���ف حّظ الرجل، كم� جع���ل ديته� في القتل 

ن�ش���ف ديته، وهذا معن����ه اأّن قيمة الرج���ل في الإ�شالم 

اأعظم من قيمة المراأة؟!
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أ - حقُّ اإلرث

الجواب: اإّنه كم� ك�نت المراأة في الع�شر الج�هلّي ل 

يحّق له� الإرث، بل ك�نوا يعتبرونه� جزءًا من اإرث الرجل 

ثه� اأبن�ءه، كذلك ك�نت المراأة الأوروبّية في  الميت، فيورِّ

القرون الو�شطى وحّتى ع�شر النه�شة في القرن الت��شع 

ع�شر، محرومة من الإرث.

ولكن عندم� ج�ء الإ�شالم قّرر للمراأة الحّق في الإرث، 

ٻ  ٱ   } ث. ق�ل تع�لى:  واأّنه� لي�شت م�ًل كي تورَّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
)1(

ڀ..} ڀ 
فعلى �شوء هذه الآية الكريمة تّم تثبيت حّق المراأة ب�لإرث، 

وفي اآية اأخرى حّدد اهلل تع�لى �شهم المراأة بقوله:{گ 

؛ اأي اأّن 
)2(

ڱ} ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
�شهم المراأة من الإرث ُيع�دل ن�شف �شهم الرجل، ف�لولد الذكر 

يرث �شعف م� ترثه البنت، ويرث الأخ �شعف م� ترثه الأخت، 

ويرث الزوج �شعف م� ترثه زوجته... ولكّن هذا كّله من حيث 

ة الرجل والمراأة في بع�ش فروع  المبداأ، اإّل اأّنه قد تختلف ح�شّ

، بل 
)3(

موارد الإرث وم�شتّق�ته�، بحيث اإّنهم� يت�ش�وي�ن اأحي�نً�

)1( �شورة الن�ش�ء، الآية: 7.

)2( �شورة الن�ش�ء، الآية: 11.

)3( اأي اأّن الختالف في الميراث هو في اإرث الأولد والزوجين، اأّم� الأبوان ف�إّنهم� يت�ش�وي�ن 

فيه، اإذ ن�شيب كلِّ واحد منهم� ال�شد�ش مّم� ترك الولد. وهكذا في ح�لت اأخرى.
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ة الرجل في موارد اأخرى. على  ة المراأة على ح�شّ وتزيد ح�شّ

ة المراأة على الدوام. ة الرجل �شعف ح�شّ اأّية ح�ل لي�شت ح�شّ

اأو اأختً�  � زوجًة  واأّم� �شبب تحديد الإ�شالم �شهم المراأة 

اأو بنتً� � بن�شف �شهم الرجل، فهو يعود اإلى الو�شع الخ��ّش 

ب�لمراأة في المهر والنفقة. حيث لم يفر�ش عليه� اأّي نفقة 

اأو مهر، فعندم�  تكون تحت كنف اأبيه� تجب نفقته� عليه، 

وبعد اأن تنتقل اإلى كنف الزوج ل تتحّمل من نفق�ت حي�ته� 

واأ�شرته� اأّي �شيء، بل اأوجب الإ�شالم على زوجه� نفقته� م� 

داقه� ومهره�. دامت على ع�تقه، كم� فر�ش على الرجل �شِ

له�  يبقى  الميراث  م��ن  اإليه�  ي�شل  فم�  هن�،  وم��ن 

الرجل  ي�أخذه  م�  بينم�  تّدخره،  اأو  ت�ش�ء  فيم�  وت�شرفه 

ُينفقه عليه� وعلى عي�له، لذا اقت�شت الحكمة الإلهّية اأن 

ُيوّزع الميراث للرجل مثل حّظ الأنثيين، تعوي�شً� له عّم� 

ُينفقه ويبذله على اأ�شرته.

يقول ال�شّيد الطب�طب�ئي في معر�ش تف�شيره لآية {ڳ 

ڱ}: ڱ  ڳ 
يفيد  الإرث  في  والن�صاء  الرجال  �صهام  في  التاأّمل  »اإّن 

ال���رج���ل ف���ي الجملة  ���ص��ه��م  ي��ن��ق�����ص ع���ن  ال���م���راأة  ���ص��ه��م  اأّن 

الأب  �صهم  على  ي��رب��و  ق��د  الأّم  �صهم  ف���اإّن  الأب��وي��ن  ف��ي  اإّل 

جانب  ع��ل��ى  الأّم  ج��ان��ب  تغليب  ول��ع��ّل  ال��ف��ري�����ص��ة  بح�صب 

بولدها  اأم�ّص رحماً  اأو ت�صويتهما لكونها في الإ�صلم  الأب 
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وم��ق��ا���ص��ات��ه��ا ك��ك��ّل ���ص��دي��دة ف��ي ح��م��ل��ه وو���ص��ع��ه وح�صانته 

وتربيته، قال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

 
(1(

{ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
اأو  اإل��ى حّد الم�صاواة  وخ��روج �صهمها عن ن�صف ما للرجل 

الزيادة تغليب لجانبها قطعاً.

واأّم� كون �شهم الرجل في الجملة �شعف �شهم المراأة 

تدبير  بح�شب  المراأة  على  الرجل  ف�شل  فيه  اعتبر  فقد 

الحي�ة عقاًل وكون الإنف�ق الالزم على عهدته، ق�ل تع�لى: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

من  والقوام   
)2(

ٺ} ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
الزي�دة  هو  ب�لف�شل  والمراد  المع��ش،  اإدارة  وهو  القي�م 

في التعّقل ف�إّن حي�ته حي�ة تعّقلية وحي�ة المراأة اإح�ش��شية 

ع�طفية، واإعط�ء زم�م الم�ل يدًا ع�قلة مدّبرة اأقرب اإلى 

ال�شالح من اإعط�ئه يدًا ذات اإح�ش��ش ع�طفي .

الثروة  اإل��ى  قي�ش  اإذا  والتخ�شي�ش  الإع��ط���ء  ه��ذا  و 

اإلى  الح��شر  الجيل  من  المنتقلة  الدني�  في  الموجودة 

الجيل الت�لي يكون تدبير ثلثي الثروة الموجودة اإلى الرج�ل 

تدبير  على  التعّقل  تدبير  فيغلب  الن�ش�ء  اإلى  ثلثه�  وتدبير 

الإح�ش��ش والعواطف في�شلح اأمر المجتمع وت�شعد الحي�ة.

)1(  �شورة الأحق�ف،الآية: 15.

)2(   �شورة الن�ش�ء،الآية:34.
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اأمر  بم�  الن�ش�ء  الوارد على  الك�شر  تدورك هذا  قد  و 

اهلل �شبح�نه الرجل ب�لعدل في اأمره� الموجب ل�شتراكه� 

بن�شف  المراأة  فتذهب  الثلثين  بيده من  فيم�  الرجل  مع 

اّلذي  الثلث  الم�شرف، وعنده�  الثلثين من حيث  هذين 

تتمّلكه وبيده� اأمر ملكه وم�شرفه.

الرجل  اأّن  العجيب  والت�شريع  الو�شع  هذا  وح��شل 

والمراأة متع�ك�ش�ن في الملك والم�شرف فللرجل ملك 

ثلثي ثروة الدني� وله م�شرف ثلثه�، وللمراأة ملك ثلث 

الثروة وله� م�شرف ثلثيه�، وقد لوحظ في ذلك غلبة 

روح التعّقل على روح الإح�ش��ش والعواطف في الرجل، 

والتدبير الم�لي ب�لحفظ والتبديل والإنت�ج وال�شترب�ح 

الرقيقة  العواطف  وغلبة  التعّقل،  بروح  واأم�ّش  اأن�شب 

المراأة،  في  التعّقل  روح  على  اللطيفة  والإح�ش��ش�ت 

في  ال�شّر  هو  فهذا  واأل�شق؛  اأم�ّش  ب�لم�شرف  وذل��ك 

الفرق اّلذي اعتبره الإ�شالم في ب�ب الإرث والنفق�ت 

بين الرج�ل والن�ش�ء.

في  الطبع  بح�شب  التعّقل  روح  زي���دة  يكون  اأن  وينبغي 

المراد  هو  ال�ش�أن  ه��ذا  في  ال��م��راأة  على  ومزيته  الرجل 

ق�ئل:  من  عّز  قوله  في  �شبح�نه  اهلل  ذكره  اّلذي  ب�لف�شل 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }
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وال�شّدة  الب�أ�ش  ف��ي  ال��زي���دة  دون  الآي���ة،   
)1(

ڀ} پ 
واإن  الرج�ل  قبيل  في  والخ�شونة  الغلظة  ف���إّن  وال�شالبة 

وتترّتب  المراأة  من  الرجل  به�  يمت�ز  وجودّية  مزية  ك�نت 

عليه� في المجتمع الإن�ش�ني اآث�ر عظيمة في اأبواب الدف�ع 

والحفظ والأعم�ل ال�ش�ّقة وتحّمل ال�شدائد والمحن والثب�ت 

وال�شكينة في الهزاهز والأهوال، وهذه �شوؤون �شرورّية في 

الحي�ة ل يقوم له� قبيل الن�ش�ء ب�لطبع.

لكّن الن�ش�ء اأي�شً� مجّهزات بم� يق�بله� من الإح�ش��ش�ت 

اللطيفة والعواطف الرقيقة اّلتي ل غنى للمجتمع عنه� في 

حي�ته، وله� اآث�ر ه�ّمة في اأبواب الأن�ش والمحّبة وال�شكن 

اأثق�ل التن��شل والحمل والو�شع  والرحمة والراأفة وتحّمل 

والح�ش�نة والتربية والتمري�ش وخدمة البيوت، ول ي�شلح 

ول  والرّقة،  اللينة  لول  والغلظة  ب�لخ�شونة  الإن�ش�ن  �ش�أن 

ب�لغ�شب لول ال�شهوة، ول اأمر الدني� ب�لدفع لول الجذب.

وب�لجملة هذان تجهيزان متع�دلن في الرجل والمراأة 

المرّكب  المختلط  المجتمع  الحي�ة في  تتع�دل بهم� كّفت� 

اأو  كالمه  في  يحيف  اأن  �شبح�نه  وح��ش�ه  القبيلين،  من 

يظلم في حكمه اأم يخ�فون اأن يحيف اهلل عليهم، ول يظلم 

وقد اأ�ش�ر 
)2(

ٺ} ٺ  ٺ  رّبك اأحدًا وهو الق�ئل: { 

)1( �شورة الن�ش�ء، الآية: 34.

)2(  �شورةاآل عمران،الآية: 195.



17

پ  ٻ  اإلى هذا اللتي�م والبع�شّية بقوله في الآية: { 

ڀ}. پ  پ  پ 
و ق�ل �شبح�نه اأي�شً�: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ف�نظر   

)1(

{ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ 
اإلى عجيب بي�ن الآيتين حيث و�شف الإن�ش�ن وهو الرجل 

بقرينة المق�بلة ب�لنت�ش�ر وهو ال�شعي في طلب المع��ش، 

واإليه يعود جميع اأعم�ل اقتن�ء لوازم الحي�ة ب�لتو�ّشل اإلى 

القّوة وال�شّدة حّتى م� في المغ�لب�ت والغزوات والغ�رات 

ولو ك�ن لالإن�ش�ن هذا النت�ش�ر فح�شب لنق�شم اأفراده اإلى 

واحد يكّر واآخر يفّر.

لكّن اهلل �شبح�نه خلق الن�ش�ء وجّهزهّن بم� يوجب اأن 

ي�شكن اإليهّن الرج�ل وجعل بينهم موّدة ورحمة ف�جتذبن 

الرج�ل ب�لجم�ل والدلل والموّدة والرحمة، ف�لن�ش�ء هّن 

الركن الأّول والع�مل الجوهري لالجتم�ع الإن�ش�ني.

وهو  المنزلي  الجتم�ع  الإ���ش��الم  جعل  م�  هن�  وم��ن 

ڄ   } تع�لى:  ق�ل  الب�ب  هذا  في  الأ�شل  هو  الزدواج 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

)1(  �شورة الروم،الآية:21.
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ب�أمر  ف��ب��داأ   ،
)1(

{ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ازدواج الذكر والأنثى وظهور التن��شل بذلك ثّم بنى عليه 

الجتم�ع الكبير المتكّون من ال�شعوب والقب�ئل.

قوله:  المذكور في  التف�شيل  اأّن  الآية يظهر  و من ذيل 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

}الآية، اإنّم� هو تف�شيل في التجهيز بم� ينتظم  ڀ  پ 
تنظيم،  اأح�شن  المع��ش  اأعني  الدنيوية  الحي�ة  اأم��ر  به 

المراد  ولي�ش  جّيدًا،  اإ�شالحً�  المجتمع  ح�ل  به  وي�شلح 

به الكرامة اّلتي هي الف�شيلة الحقيقية في الإ�شالم وهي 

يعب�أ  ل  الإ�شالم  ف���إّن  �شبح�نه  اهلل  من  والزلفى  القربى 

اإّل  ي�شتف�د منه�  ل  اّلتي  الج�شم�نية  الزي�دات  ب�شيء من 

للحي�ة الم�ّدية واإنّم� هي و�ش�ئل يتو�ّشل به� لم� عند اهلل.

لوا  ف�شّ الرج�ل  اأّن  قّدمن�  م�  جميع  من  ل  تح�شّ فقد 

على الن�ش�ء بروح التعّقل اّلذي اأوجب تف�وتً� في اأمر الإرث 

الف�شيلة  واأّم���  الزي�دة  بمعنى  ف�شيلة  لكّنه�  ي�شبهه  وم� 

التقوى  الإ�شالم فهي  ب�ش�أنه�  يعتني  اّلتي  الكرامة  بمعنى 

.
)2(

اأينم� ك�نت

ة: ب - حقُّ الديَّ

الدّية هي عب�رة عن عو�ش م�ليٍّ عن الإن�ش�ن المقتول 

)1(  �شورة الحجرات، الآية: 13.

)2(  تف�شير الميزان، العاّلمة الطب�طب�ئي، ج4، �ش 217.
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جزاء  نف�شه  الوقت  في  وتكون  اأنثى،  اأو  ذك��رًا  ك�ن  �شواء 

وعقوبة للق�تل، كي يرتدع الن��ش عن اقتراف القتل.

ولكّن الإ�شالم قد جعل دّية المراأة ن�شف دّية الرجل، 

وهذا الجعل والت�شريع ل ينطلق من زاوية احتق�ر الإ�شالم 

كم�  الإن�ش�نّية  قيمته�  اعتب�ر  عدم  زاوية  من  ول  للمراأة، 

يتوّهم البع�ش. بل الم�ش�ألة هي خالف ذلك تم�مً�، ويعود 

اإلى اأ�شب�ب وعلل اأخرى، منه�:

يوؤّمن  وبه  المراأة،  ج�شم  من  اأق��وى  الرجل  ج�شم  اإّن 

قتل  ف����إّن  ل��ذا  البيت،  اقت�ش�د  ويتحّمل  ال��ع��ي���ل،  نفقة 

لرزقه�  م�شدر  لأّنه  لأ�شرته؛  قتل   � الحقيقة  في   � الرجل 

المراأة،  دي��ة  �شعف  ديته  ك�نت  فلذلك  واحتي�ج�ته�، 

تغطية لنفق�ت اأ�شرته، وجبرًا لم� ف�ته� من خيره وك�شبه، 

بينم� قتل المراأة ل يوؤّثر على الأ�شرة من الن�حية الم�لّية 

والقت�ش�دّية ب�شيء؛ لأّن قي�م الأ�شرة ونفقته� لي�ش على 

ذّمته�، فك�نت دّيته� تعوي�شً� عن قتله� فقط.

ُي�ش�ركن  الع�شر  الن�ش�ء في هذا  اإّن  ورّب ق�ئل يقول: 

اإلى ج�نب  ب�شكل فّع�ل في كثير من الحقول القت�ش�دّية 

دية  من  الن�شف  على  الن�شوة  ه��وؤلء  دي��ة  فهل  ال��رج��ل، 

الرجل اأي�شً� اأم اأّنهّن يت�ش�وين مع الرجل؟!

فيه  ُي��الَح��ظ  الإل��ه��ّي  ال��ق���ن��ون  ت�شريع  اإّن  ال���ج���واب: 

الح�لت الع�ّمة والغ�لبة، ل الح�لت الفردّية المحدودة، 
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اأّي مجتمع � حّتى في  اأّن مجموع الرج�ل في  ول �شّك في 

الن�ش�ء.  مجموع  من  ون�ش�طً�  فّع�لّيًة  اأكثر   � هذا  ع�شرن� 

لذا الق�نون ُيطّبق على كّل الأفراد بال ا�شتثن�ء حّتى اأولئك 

ك�لرج�ل  وغ�ي�ته،  الق�نون  حكمة  فيهم  تتوّفر  ل  اّلذين 

جين مثاًل. غير المتزوِّ

2- حقُّ التعلُّم

اإّن طلب العلم واكت�ش�ب المعرفة والثق�فة في الإ�شالم 

اإلى  دع��وة  هي  بل  الن�ش�ء،  دون  الرج�ل  على  يقت�شر  ل 

»طلب   :
P

اهلل  ر�شول  فعن  الجميع.  حقِّ  ومن  الجميع 

.
)1(

العلم فري�صة على كلِّ م�صلم وم�صلمة«

 � اأي�شً� � ق�ل: »من كانت له ابنة فاأّدبها واأح�صن 
P

وعنه 

اأدبها، وعّلمها فاأح�صن تعليمها فاأو�صع عليها من نعم اهلل 

.
)2(

اّلتي اأ�صبغ عليه كانت له منعة و�صتراً من النار«

والتزوُّد  العلم  طلب  الإ�شالم  في  المراأة  حقِّ  من  اإذًا 

O قدوة ن�ش�ء  دة الزهراء  ب�لمعرفة، فهذه هي ال�شيِّ

الع�لمين، ك�ن من األق�به� )الع�لمة(.

ولكّن ال�شوؤال: م� هي �شوابط واأولوّي�ت التعلُّم ب�لن�شبة 

للمراأة؟

)1( العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج1، �ش 177.

)2( المتقي الهندي، كنز العم�ل، ج 16، �ش 452.
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الجواب:

اإّن الإ�شالم عندم� اأعطى المراأة حقَّ طلب العلم، ف�إّنه اأراد  اأ- 

ك بحج�به� ومراع�ة  التم�شُّ اأن يكون ذلك في ظلِّ  منه� 

الأحك�م ال�شرعّية، وعدم الت�أثُّر ب�لدع�ي�ت الب�طلة اّلتي 

تقول ب�أّن العلم يتع�ر�ش مع حج�به� ودينه�.

وذلك  واأهمّيته،  المراأة  تعلُّم  �شرورة  الإ�شالم  يرى  ب- 

الأّمة.  اأجي�ل  تربية  في  اأث��ٍر عظيم  من  له  م�  لجهة 

كالقراآن  ال��م��راأة  »اإّن   :{ الخميني  الإم���م  يقول 

كلهما اأوكل اإليه مهّمة �صنع الإن�صان«.

من هن� ك�ن من اأولوّي�ت طلب العلم ب�لن�شبة للمراأة، هو 

التزوُّد ب�لمع�رف الإ�شالمّية )ك�لعق�ئد والفقه والأخالق(، 

وب�لتحديد كّل م� يتعّلق ب�لحي�ة الزوجّية والأ�شرّية.

للمراأة،  ب�لن�شبة  العلم  طلب  اأول��وّي���ت  من  اأّن  كم�  ج- 

ب�لن�ش�ء،   تتعّلق  اّل��ت��ي  العلوم  ف��ي  �ش  التخ�شُّ ه��و 

�ش في الطبِّ بك�ّفة مج�لته وفروعه، حيث  ك�لتخ�شُّ

المجتمع، ويدفع عن  اأثر مهّم في  يترّتب على ذلك 

الن�ش�ء الحرج وال�شطرار وعدم الذه�ب اإلى الرجل 

مع وجود امراأة طبيبة.

اأّم� ب�لن�شبة لتعلُّم الفنون: ك�لخّط، والر�شم، والحي�كة  د- 

وم� �ش�به ذلك، ف�إّنه ل م�نع منه في الإ�شالم، كم� ل 

يمنع الإ�شالم المراأة من حقِّ مم�ر�شة الري��شة.
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حّرم  الري��شية  الألع�ب  اأو  الفنون  بع�ش  هن�ك  نعم، 

وتلويث  وانحراف  لم� فيه� من ف�ش�د  الإ�شالم مزاولته�، 

للكرامة، وذلك من قبيل: الغن�ء والرق�ش... الخ.

3- حقُّ العمل والتملُّك:

ب�لرغ���م من اأّن الإ�شالم لم يوجب على المراأة الإنف�ق 

عل���ى نف�شه���� اأو عل���ى غيره����، ل في مرحل���ة وجوده� في 

كنف اأبيه�، ول حين تكون في كنف زوجه�. ومع ذلك فقد 

ب وال�شتقالل  اأعطى الإ�ش���الم للمراأة حّق العم���ل والتك�شُّ

القت�ش����دّي والم�ل���ّي ع���ن الرجل )اأب���ً� اأو زوج���ً�(، كم� 

ف ب�أمواله� ب�شورة م�شتقّلة.  اأعط�ه� حّق التملُّك والت�شرُّ

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ق�ل تع�لى: { 

.
)1(

ۓ} ۓ  ے 
ب�لعمل  حّقه�  الم�شلمة  ال��م��راأة  ع��رف��ت  حين  وف��ي 

وال�شتقالل القت�ش�دّي منذ م� قبل األف واأربع مئة ع�م، 

ُيرفع  لم  الفرن�شّية،  وب�لتحديد  الأوروب��ّي��ة  ال��م��راأة  ف���إّن 

الحجر عنه� وعن اأمواله� اإّل في الع�م 1938م.

العمل  ح��ّق  للمراأة  اأع��ط��ى  حينم�  الإ���ش��الم  اإّن  طبعً�، 

والموازين  ال�شرعّية  الأحك�م  بمراع�ة  اأو�ش�ه�  ب،  والتك�شُّ

نموذج  وخيُر  المحّرم،  الختالط  تجنُّب  ومنه�  الدينّية، 

)1( �شورة الن�ش�ء، الآية: 32.
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عّفة  من  تحمالنه  بم�   Q �شعيب  ابنت�  الع�ملة  للمراأة 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ  تع�لى:  ق���ل  وح��ج���ب، 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

.
)1(

ڃ ڃ چ}
ففي قولهم�: {ڃ ڃ چ}  تعليل لق�شديهم� 

اأب�هم� ع�جز  اأّن  اأخ لهم� ول زوج، كم�  للعمل، اإذ هم� ل 

عن العمل، ف�أحوجهم� الدهر اأن تت�شّدي� للعمل.

ولكّن عملهم� ك�ن قّمة المراع�ة واللتزام ب�ل�شوابط 

ال�شرعّية، حيث � كم� ُت�شير الآية � ك�نت� تعمالن ول تقف�ن 

ع�ء الأج�نب حّتى ل يكون هن�ك اختالط محّرم،  مع الرِّ

بل تنتظران حّتى ينتهي الرج�ل من ال�شقي فت�شقي�ن.

وهن� ت�ش�وؤل، م�ذا لو تع�ر�ش حّق المراأة في العمل مع 

حّق الزوج في منعه� من الخروج من المنزل؟

يقول الإم�م الخ�منئي {: »... الرجل ي�صتطيع اأن 

اإذنه ب�صرط  يمنع المراأة من الخروج من البيت بدون 

اأن ل يكونا قد ا�صترطا اأثناء العقد �صرطاً يخالف هذا 

الحّق »حّق الزوج« ... فمتى ما كان هناك �صرطاً �صمن 

�صرط  اأّي  العقد من  واإن خل  اآخ��ر.  بحث  فهذا  العقد 

.
)2(

فيجب على المراأة اأن تطيع الرجل...«

)1( �شورة الق�ش�ش، الآية: 23.

)2( الإم�م الخ�منئي {، مك�نة المراأة في الإ�شالم، �ش 23.





الفصل الثاني

أدوار المرأة
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تمهيد

حقوق  ح��ول  الف�شل  ه��ذا  في  �شنذكره  م�  اأّنن�  رغ��م 

المراأة الع�ّمة اأي�شً� اإّل اأّنن� بّرزن�ه في ف�شل م�شتقل تحت 

عنوان اأدوار المراأه لأهمّيته.

حقُّ المشاركة في الفّعالّيات االجتماعّية والسياسّية:

حّقه�  لمم�ر�شة  وا�شعة  مج�لت  للمراأة  الإ�شالم  اأت�ح 

ال�شي��شّي  اأو  العمل الجتم�عّي  بفّع�لّية في  الم�ش�ركة  في 

اأو الثق�فّي، نذكر منه� م� يلي، وذلك اإلى ج�نب من�ق�شة 

الت�ش�وؤلت وال�شبه�ت الواردة حوله� والرّد عليه�: 

1- المرأة ودورها في العمل الرسالّي والتبليغّي:

والثق�فّية  الجتم�عّية  الفع�لّي�ت  تلك  اأب���رز  م��ن 

مم�ر�شة المراأة لدوره� الر�ش�لّي والتبليغّي في المجتمع، 

وب�لتحديد في الو�شط الن�ش�ئي، وهي م�شوؤولّية ل تقت�شر 

على الن�ش�ء دون الرج�ل، ق�ل تع�لى: {ۇ ۆ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  } وق��ول��ه:   ،
)1(

{ ې 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

.
)2(

ۀ}
 ف�إّنه ل يخفى مدى ت�أثير تبليغ المراأة خ�شو�شً� لجهة 

الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الن�ش�ئّي، 

حيث اإّنه توجد بع�ش الأحك�م ال�شرعّية الخ��شة ب�لن�ش�ء 

ي�شعب  كم�  لهّن،  وتبليغه�  تبيينه�  الرجل  على  ي�شعب 

عليهّن �شوؤاله عنه�، ك�أحك�م الحي�ش والنف��ش وغيرهم�، 

وذلك لم� في تلك الم�ش�ئل ال�شرعّية من جوانب الحي�ء 

والخجل وم� �ش�به ذلك، وهذا بخالف م� لو ك�نت المراأة 

والمح�ور  ال�شرعّية  الأح��ك���م  بتلك  الملّم  الطرف  هي 

للن�ش�ء، لتكون بدياًل عن الرجل في اأداء دور التبليغ والبي�ن 

والت�أثير  الن�ش�ء،  �شفوف  بين  ال�شرعّية  الأحك�م  و�شرح 

اأ�شلوب عر�ش  اإّن  عليهّن في مج�ل الوعظ والإر�ش�د، بل 

ة ب�لن�ش�ء من ج�نب المراأة يتن�غم مع  المف�هيم الخ��شّ

م� تحمله من م�ش�عر وعواطف م�شتركة مع الن�ش�ء، وكّل 

ذلك يح�شل دون اأدنى حرج اأو حي�ء اأو غيره.

في  ونموذٌج  قدوٌة   O الزهراء  ال�شّيدة  في  وللمراأة 

 ك�ن كثيرًا 
P

ثن� الت�ريخ اإّن النبّي  هذا ال�شي�ق، حيث ُيحدِّ

)1( �شورة الأحزاب، الآية: 39.

)2( �شورة اآل عمران، الآية: 104.
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اأحك�م  عر�ش  في   O ال��زه��راء  ابنته  على  يعتمد  م� 

الإ�شالم وتبليغه� في المجتمع الن�ش�ئّي.

2 - المرأة وحضورها في صالة الجمعة والجماعة:

لقد ورد في بع�ش الرواي�ت م�ش�ألة عدم وجوب ح�شور 

المراأة �شالة الجمعة والجم�عة، بم� جعل البع�ش يتوّهم ب�أّن 

ذلك فيه حرم�ن للمراأة لحّقه� ب�لم�ش�ركة في اأهّم فع�لّية 

واأ�شبوعّي.  يومّي  ب�شكل  الم�شلمون  ُيحييه�  دينّية اجتم�عّية 

لالإم�م   
P

النبّي  و�شّية  ورد في  م�  الرواي�ت  تلك  �شمن 

ول  جمعة  الن�صاء  على  لي�ص  علّي  »ي��ا  قوله:   Q علّي 

.
)1(

جماعة...«

ف��ي حّد  ال��رواي��ة ه��و  ف��ي  ال���وارد  اإّن الحرم�ن  ن��ق��ول: 

بين  فرقً�  هن�ك  اأّن  وبديهّي  العزيمة،  ولي�ش  الرخ�شة 

الرخ�شة والعزيمة، ف�لعزيمة تعني اأّن نهيً� عن �شيء ورد 

ول يحّق لأحد القي�م به )مثل(: الم�ش�فر يجب اأن ل ي�شّلي 

�شالة الظهر والع�شر اأو الع�ش�ء اأربع ركع�ت، بل ُي�شّليه� 

ب�)العزيمة(؛  ا�شطالحً�  ُي�شّمى  م�  وهذا  وجوبً�  ركعتين 

اأّم�  ال�شرعّي.  ب�لتكليف  والل��ت��زام  الإط���ع��ة  يجب  اأي 

اأن  ب��دون  م���،  عمل  عن  الوجوب  رف��ع  فهي  )الرخ�شة( 

العمل، فمثاًل: كم� هي نقطة بحثن�  ُحّرم هذا  يكون  قد 

)1( ال�شدوق، الخ�ش�ل، �ش 511.
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هن�، وهي م�ش�ألة ح�شور المراأة �شالة الجمعة، ف�إن قيل 

لي�ش واجبً� عليه� الح�شور والم�ش�ركة في �شالة الجمعة، 

فذلك ل يعني اأّنه� اإذا ح�شرت ف�إّن ح�شوره� و�شالته� لن 

يكون مقبوًل  اأو لي�ش له� ف�شيلة  واأمث�ل ذلك.

بع�ش  من  المراأة  اإعف�ء  اإل��ى  الأم��ر  هذا  يعود  طبعً�، 

التك�ليف ال�شعبة وال�ش�ّقة، واّلتي تتطّلب جهدًا وتعبً� يفوق 

طبيعته� وتكوينه�. ف�شالة الجمعة هي من تلك التك�ليف 

قد  بعيدة  م�ش�فة  � قطع  الأع��ّم  الأغلب  في   � تتطّلب  اّلتي 

ب�أّن من  لن�  المعلوم  اإّنه من  وُتتعبه�، حيث  المراأة  ُتجهد 

اأحك�م �شالة الجمعة و�شروط �شّحته�، اأن ل يكون هن�ك 

 بين موقع �شالة جمعة واأخرى، 
)1(

م�ش�فة اأقّل من فر�شخ

 � العينّية  الم�ش�ركة  بوجوب  قلن�  ح�ل  في  ف�إّنه  هن�  ومن 

الم�ش�فة  هذه  قطع  الم�شّلين  من  يتطّلب  ف�إّنه   � فر�شً� 

للو�شول اإلى موقع ال�شالة المحّدد، وهكذا عمل فيه �شيء 

حيث  الظهيرة  فترة  مع  المتزامنة  والتعب  ال�شعوبة  من 

المراأة من  عفيت 
ُ
اأ درج�ت الحرارة المرتفعة غ�لبً�. لذا 

وجوب ح�شور �شالة الجمعة وقطع تلك الم�ش�فة، ولكن لو 

تحّملت هذا العن�ء وح�شرت في �شالة الجمعة، ف�شالته� 

مقبولة، وله� الأجر والثواب كم� للرجل على حدٍّ �شواء.

ف�لأمر  العيدين  �شالة  اأو  الجم�عة  �شالة  ب�ش�أن  واأّم� 

)1( الفر�شخ ي�ش�وي 5.5 كلم تقريبً�.
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كذلك اأي�شً�، بم� اأّن الح�شور والم�ش�ركة فيهم� فيه �شيء 

من التعب والجهد، وهذا م� قد ُيرهق المراأة، فلم ُيلزمه� 

الإ�شالم بوجوب الح�شور، وذلك تحت عنوان )الرخ�شة 

ل العزيمة(، وذلك ب�لرغم من اأهّمّية �شالة الجم�عة في 

دة. الإ�شالم واآث�ره� التربوّية والجتم�عّية المتعدِّ

ولكن لو ح�شرت المراأة و�ش�ركت في ال�شالة وتحّملت 

م�شّقة ذلك، ف�شالته� مقبولة و�شحيحة، وتك�شب الأجر 

والثواب كم� الرجل دون تمييز اأو تف�شيل.

م�ش�ألة  هن�  ترد  المو�شوع،  بهذا  مّت�شل  �شي�ق  وفي 

ا�شتراط الذكورة في اإم�مة الجمعة والجم�عة، بم� جعل 

له  وتف�شياًل  للرجل  امتي�زًا  ذلك  في  ب�أّن  يعتقد  البع�ش 

على المراأة!!

والجواب على ذلك، كما يلي:

لقد اّتفق الفقه�ء على �شرط الرجولة )الذكورة( في 

اإم�مة الجمعة اأو الجم�عة، ول خالف بينهم اأو اإ�شك�ل في 

على  للرجل  امتي�زًا  يعني  ل  ال�شتراط  هذا  ولكّن  ذلك، 

هو  واإّنم�  ذلك،  في  عليه�  تفّوقه  عن  يك�شف  ول  المراأة، 

مجّرد م�شوؤولّية من الم�شوؤولّي�ت اّلتي تحت�ج اإلى موؤّهالت 

قة في الرجل  دون المراأة، كم�  معّينة ومحّددة هي متحقِّ

 � � كم� �شي�أتي معن� لحقً�  في �ش�ئر الم�شوؤولّي�ت الأخرى 

ك�لق�ش�ء والرئ��شة والمرجعّية...
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الأم���ر دون  ف��ي ه��ذا  ال��رج��ل  ك���ن اخت�ش��ش  ورب��م��� 

المراأة؛ لالعتب�رات الت�لية:

الجم�عة  �شالة  اأهّمّية  على  د  يوؤكِّ كم�  الإ�شالم  اإّن  اأ- 

عّفة  على  د  يوؤكِّ فكذلك  عب�دة،  بو�شفه�  وعظمته�  

المراأة و�شتره�.

الرج�ل  ينظر  ال�شالة بحيث  اإم�مً� في  المراأة  فكون 

وال�شتر  للعّفة  رم��زًا  كونه�  ُيالئم  ل  لمت�بعته�  وراءه���� 

والحي�ء.

للمراأة اأوق�ت ت�شقط عنه� ال�شالة، كم� في الحي�ش  ب- 

والنف��ش، فلو فر�ش وعّينت امراأة في م�شجد ك�إم�م 

ل�شالة الجمعة اأو الجم�عة، فيلزم اأّن ُتعّطل ال�شالة 

عندم� يطراأ عليه� عذره�.

اأو  ام��راأة  ب��شتن�بة  ذلك  دفع  ُيمكن  ق�ئل:  يقول  وقد 

ولكّنه  ممكن  هذا  نعم،  الح�لت.  هذه  في  مك�نه�  رجل 

الن�ئب  كّلم� ج�ء  يلزم  اأّنه  اأخرى، وهي  لإ�شك�لّية  موجب 

وعذره�،  المراأة  ح�ل  على  الم�شّلون  اّطلع  الن��ش  ليوؤّم 

وهذا مّم� يتح�ّش�ش منه الإ�شالم، كم� هو موجب لوقوعه� 

في الحي�ء والخجل اأي�شً�.

تبقى م�ش�ألة اإم�مة المراأة لمثيالته� من الن�ش�ء، ف�إّنه 

يوجد خالف بين الفقه�ء في جوازه�، فذهب جمع  اإلى 
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اإلى  واآخ��رون   ،
)1(

الخ�منئي{ الإم�م  عند  كم�  الجواز 

ا�شتراط الرجولة في الجم�عة �شواء ك�نت للن�ش�ء فقط اأم 

للرج�ل فقط، اأم لهم� معً�.

الجهادّي  العمل  في  ومشاركتها  المرأة   -  3
العسكرّي:

قد ي�ش�أل بع�ش، هل للمراأة حّق الم�ش�ركة في الجه�د 

الأعم�ل  من  النوع  هذا  اأّن  اأم  العدّو؟  وقت�ل  الع�شكرّي 

ذلك  يخت�ّش  فهل  ذل��ك  له�  ك���ن  واإن  ب�لرج�ل؟  خ��ّش 

ب�أعم�ل جه�دّية دون اأخرى؟!

الجواب: اإّن الجه�د هو ح�لة اجتم�عّية ع�ّمة يعي�شه� 

المجتمع بكّل �شرائحه، ويقوم كّل فرد في المجتمع بدوره 

ف�لرجل  الخ��شة،  واإمك�ن�ته  م�ش�حته  �شمن  الجه�دّي 

اّلذي يحمل �شالحً�، وينطلق اإلى ميدان الجه�د وال�شه�دة 

هو في الحقيقة وليد بيئة �شنعته� له امراأة: �شواء ك�نت 

اأّمً� اأو اأختً� اأو زوجة...

ز هو  ف�لمراأة �شريكة الرجل في جه�ده، وح�شوره� المتميِّ

ل مقّدم�ت الن�شر له، �شواء لجهة ت�أمين احتي�ج�ت  اّلذي �شهَّ

الجرحى  م��داواة  لجهة  اأو  ولب��ش،  طع�م  من  المج�هدين 

واإ�شع�فهم، وغير ذلك من المهّم�ت اّلتي ُتعتبر مقّدمة للعمل 

)1( انظر: الإم�م الخ�منئي، اأجوبة ال�شتفت�ءات، ج1، �ش 135.
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الجه�دّي، و�شببً� ل�شتمراره وتحقيق اأهدافه المقّد�شة.

نم�ذج  الإ�شالم  الإ�شالمّي منذ �شدر  الت�ريخ  �شهد  وقد 

ب�رزة للن�ش�ء اللواتي ك�ن لهّن الدور الفّع�ل في دعم العمل 

الجه�دّي وم�ش�ندة المج�هدين في �ش�ح�ت القت�ل وال�شه�دة، 

وهن� يح�شر اأبرز هذه النم�ذج وهو المتمّثل ب�ل�شّيدة زينب 

O اّلتي �ش�ندت اأخ�ه� الإم�م الح�شين Q في واقعة 

الإيرانّية  المراأة  المع��شر  زم�نن�  في  يح�شر  كم�  كربالء. 

اّلتي ُفر�شت  الثورة والحرب  الب�رز خالل مرحلتي  ودوره� 

على اإيران، حيث حّولت الأّمه�ت اأبن�ءهّن اإلى جند م�شّحين 

و�شجع�ن في �شبيل الإ�شالم والم�شلمين.

يقول الإم�م ال�شّيد الخ�منئي {: »اإّن دور الن�صاء 

كان  الحرب  وخ��لل  اأ�صا�صّياً  دوراً  ك��ان  الثورة  في 

الم�صتقبل  دوره��ّن م�صيرّياً، و�صيكون دوره��ّن في 

اأي�صاً م�صيرّياً اإن �صاء اهلل...«.

المق�ومة  دع��م��ت  اّل��ت��ي  الم�شلمة  ال���م���راأة  وك��ذل��ك 

الع�م  في  النت�ش�ر  حّققت  حّتى  لبن�ن  في  الإ�شالمّية 

2006م،  الع�م  في  ال�شمود  اأ�شطورة  و�شّطرت  2000م، 

وم� زالت تعمل على تربية المج�هدين واإعدادهم والدفع 

بهم نحو المرابطة على الجبه�ت لنتظ�ر �ش�عة الف�شل 

ب�إذن اهلل تع�لى مع العدو ال�شهيونّي.

الجه�دّي  العمل  ف��ي  وفّع�لّيته�  ال��م��راأة  دور  اإذًا 
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اأو  عنه  التغ�فل  ُيمكن  ل  ج��ّدًا  عظيم  دور  الع�شكرّي 

تحمل  اأن  له�  ُيمكن  هل  ال�شوؤال:  ولكّن  فيه،  الته�ون 

ال�شالح بنف�شه� وتواجه العدّو ب�شكل مب��شر، كم� يقوم 

الرج�ل بذلك تم�مً�؟!

هو  كم�   �  
)1(

الدف�عّي الجه�د  ح�ل  في  اإّن��ه  ال��ج��واب: 

ق�ئم اليوم � ف�إّن واجب الجه�د يتوّجه اإلى جميع المكّلفين 

�شواء ك�نوا رج�ًل اأم ن�ش�ًء، بل يجب عليهم حمل ال�شالح 

والمواجهة اإذا تطّلب الدف�ع ذلك. اإّل اأّن هذا يحت�ج اإلى 

الأدوار  وتق�شيم  ت�شعه من خطط  وم�  القي�دة  ت�شخي�ش 

بح�شب م� تراه من��شبً� من م�شلحة جه�دّية تخدم العمل 

القي�دة  �شّخ�شت  ف�إذا  ع�م،  ب�شكل  والمق�وم  الع�شكرّي 

�شرورة م�ش�ركة المراأة في حمل ال�شالح والقت�ل المب��شر 

، وجب عليه� القي�م بذلك. مع العدوِّ

ال�شرع  اأوج��ب��ه  فقد  الب��ت��دائ��ّي  الجه�د  ح���ل  في  اأّم��� 

ب�لأ�ش��ش على الرج�ل فقط، واأ�شقط وجوبه عن المراأة. 

ال�شرع  اأ�شقطه  واإّنم�  المراأة،  يعني ذلك حرمته على  ول 

ة،  خ��شّ �شعوب�ت  من  يحمله  لم�  عليه�  يوجبه  ولم  عنه� 

اأ�شقط  لذا  بليغً�،  وتحّماًل  و�شبرًا  قوّية  اأج�ش�مً�  تتطّلب 

)1( هن�ك نوع�ن من الجه�د: ابتدائّي ودف�عّي. ف�لبتدائّي هو اّلذي تكون المع�رك 

فيه على اأر�ش الغير نتيجة غزو الم�شلمين له� وهذا النوع من الجه�د لي�ش محّل ابتالء 

في هذا الزمن واأّم� الدف�عّي فهو اّلذي تكون المع�رك فيه نتيجة هجوم الأعداء على 

الم�شلمين وتهديدهم لهم...
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لو  ولكّنه�  به�،  وراأف��ة  رفقً�  الجه�د  من  النوع  هذا  عنه� 

تحّملته ج�ز له� ذلك وتوؤجر عليه.

الدينّية  للمرجعّية  التصّدي  ومسألة  المرأة   -  4
العاّمة:

يرى  هل  الت�لي:  ال�شوؤال  ُيطرح  العنوان،  هذا  تحت 

لمن�شب  للت�شّدي  واأج���زت��ه���  ال��م��راأة  اأهلية  الإ���ش��الم 

المرجعّية الدينّية الع�ّمة، وب�لت�لي ُيجيز تقليده� والعمل 

الإ�شالم  ُيجز  لم  واإن  ب�لرجل؟!  اأ�شوة  وذل��ك  بفتواه�، 

ذلك، فم�ذا ب�لن�شبة لمرجعّية المراأة الدينّية للن�ش�ء في 

ة بهّن. الأحك�م المخت�شّ

الجواب على ذلك، نوجزه فيما يلي:

اأّوًل: اإّن الم�شهور بين الفقه�ء هو الراأي الق�ئل بعدم 

الع�ّمة، حّتى ولو  الدينّية  للمرجعّية  المراأة  جواز ت�شّدي 

اجتمعت فيه� كّل ال�شروط والموا�شف�ت المطلوب توّفره� 

في من يت�شّدى لهكذا موقع.

ب�لت�شّدي  ال��م��راأة  قي�م  �شالحّية  ع��دم  اإّن  ث��ان��ي��اً: 

�شلبً�  ول  فيه�،  نق�شً�  ُيعّد  ل  الع�ّمة  الدينّية  للمرجعّية 

ل  لحقٍّ من حقوقه�، بل اإّن اهلل تع�لى قد و�شع عنه� تحمُّ

التخفيف  منطلق  م��ن  والأع��ب���ء،  الم�شوؤولّية  ه��ذه  مثل 

لو  فيم�  عليه�  من حرج  ذلك  في  لم�  به�،  والراأفة  عنه� 

ت�شّدت للمرجعّية الدينّية؛ لأّنه من�شب وم�شوؤولّية يتطّلب 
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الختالط والتوا�شل واللتق�ء مع مختلف �شرائح المجتمع 

على  وال��رّد  ال�شكوى  تلّقي  عن  ف�شاًل  هذا   ، يوميٍّ ب�شكل 

ل  ، بل وتحمُّ ال�شتفت�ءات وم� تتطّلبه من جهد بدنيٍّ وذهنيٍّ

م�شوؤولّي�ت كبرى واأعب�ء خطرة ترتبط بم�شير الأّمة.

ثالثاً: اإّن عدم اأهلّية المراأة للت�شّدي للمرجعّية الدينّية 

ه والجته�د، والعمل  الع�ّمة، ل يعني ذلك عدم اأهلّيته� للتفقُّ

بفت�وى نف�شه�، بل اإّن الإ�شالم بهذا المقدار قد اأج�ز له� ول 

اإ�شك�ل فيه؛ لأّن الفق�هة كم�ل ل فرق في ال�شعي نحوه بين 

تنفيذّية  وظيفة  الدينّية  المرجعّية  بينم�  والمراأة،  الرجل 

له� خ�شو�شّي�ته� اّلتي تالئم الرجل اأكثر من المراأة.

ال�شريعة  في  والجته�د  ه  التفقُّ اإّن  اأخ���رى:  وبعبارة 

ال�شعي  ح��قِّ  في  الرجل  مع  تت�ش�وى  وال��م��راأة  كم�ل،  هو 

 � ق���درة  فهي  العلمّية،  المراتب  اأعلى  ونيل  الكم�ل  نحو 

اإلى  ت�شل  واأن  الدينّية  الن�شو�ش  فهم  � على  الرجل  كم� 

ه  التفقُّ لأّن  والمجتهدين؛  الفقه�ء  �ش�ئر  اإليه  و�شل  م� 

والجته�د غير م�شروطين ب�لرجولّية، ولكّن تولّي من�شب 

�شعب  تنفيذّي  عمل  لأّنه  ب�لرجولّية؛  م�شروط  المرجعّية 

واأم�نة بيد المراجع، وحيث اإّن المراأة ي�شعب عليه� القي�م 

بهذه الم�شوؤولّية، فلي�ش من م�شلحته� وم�شلحة الأّمة اأن 

ول  ر�شوًل  ام��راأة  نجد  ل  كم�  فنحن  للمرجعّية،  تت�شّدى 

نبّية ول اإم�مً� فكذلك الح�ل في المرجعّية.
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اإلى م�ش�ألة ه�ّمة جّدًا،  ُن�شير  اأن  ب�لذكر هن�،  وجدير 

تربية  في   � الأّم  وب�لتحديد   � المراأة  دور  م�ش�ألة  وهي  األ 

والدة  ُيذكر،  نموذج  وخيُر  والمراجع،  الفقه�ء  ورع�ية 

في  الأعلى  المرجع   � الأن�ش�ري  مرت�شى  الأعظم  ال�شيخ 

زم�نه � حيث اإّنه عندم� �ُشئلت اأّمه عن ال�شبب اّلذي اأو�شل 

اإلى هذه المرتبة العلمّية الع�لية  ابنه� )ال�شيخ الأعظم( 

ر�شعه اإّل على و�شوء...
ُ
مة، ق�لت: ُكنت ل اأ والمتقدِّ

التنفيذّية  الأعم�ل  اأّن  �شبق،  مّم�  لن�  اّت�شح  راب��ع��اً: 

اأم�نة  بمث�بة  � هي  الع�ّمة  الدينّية  للمرجعّية  ك�لت�شّدي   �

الدولة  ورئ��شة  ال��وزارة  من�شب  هو  كم�  مق�مً�،  ولي�شت 

وم� �ش�به ذلك من الأعم�ل التنفيذّية. اأّم� المق�م�ت � اأي 

المق�م�ت المعنوّية � نعم، هي ملك لالإن�ش�ن ولي�شت اأم�نة 

وذلك من قبيل تح�شيل الفق�هة والتقوى.

يتعّلق  فيم�  مت�ش�وي�ن  والرجل  المراأة  ف�إّن  هن�،  ومن 

بكم�ل وتزكية النف�ش وكّل م� يتعّلق ب�لمق�م�ت المعنوّية، 

ف�لأعم�ل  تنفيذّية  ووظيفة  اأم�نة  هو  م�  ح��دود  في  اأّم��� 

مق�ّشمة بين الرجل والمراأة كلٌّ ح�شب قدراته وا�شتعداداته 

تحقيقً� للعدل الإلهّي.

مرجعّية  بم�ش�ألة  يتعّلق  بي�نه  تقّدم  م�  كلُّ  خام�صاً: 

المراأة على الإطالق.
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5 - المرأة بين القضاء والشهادة:

المراأة  على  للرج�ل  امتي�زًا  ُيعدُّ  مّم�  اإّن  بع�ٌش:  يقول 

في الإ�شالم، وفيه �شلٌب لحقوق المراأة وظلم له�، هو جواز 

ت�شّدي الرجل لمن�شب الق�ش�ء وحرم�ن المراأة منه ولو 

ك�ن في الج�نب الن�شوّي دون الرج�لّي؟!

الجواب بما يلي:

هو  الق�ش�ء،  ووظيفة  لمهّمة  العملّي  الواقع  اإّن  اأّوًل: 

واقع �شعب للغ�ية ووظيفة معّقدة جّدًا، ولذا ك�نت �شف�ت 

الق��شي و�شروط توّلي وظيفة الق�ش�ء هي من نوع خ��ّش 

ونمط محّدد، هذا ف�شاًل عن م� يتطّلبه الق�ش�ء من قّوة 

د  في الإدراك وعمق في الب�شيرة، ونف�ذ في الفكر، وتجرُّ

الروح،  في  و�شمّو  التع�طف،  عن  كبير  وبعد  ال��ذات،  عن 

ل، وعدالة ع�لية؛ ذلك  وتوازن في التفكير، و�شعة في التعقُّ

وبين  والب�طل،  الحقِّ  بين  الف�شل  هو  الق�ش�ء  لأّن  كّله 

ال�شبهة والحقيقة...

اّلتي  الدينّية  الن�شو�ش  في  النظر  معن 
ُ
اأ لو  ثانياً: 

المن�شب  اأّن هذا  لراأين� بجالء  الق��شي،  ُتبّين �شف�ت 

لي�ش من�شبً� للرج�ل دون الن�ش�ء فح�شب، بل هو من�شب 

ل�شنف خ��شٍّ من الرج�ل تتوّفر فيهم بع�ش الخ�ش�ل، 

على  المراأة  من  اأق��در  الرجل  اأّن  فيه  �شّك  ل  فمّم�  لذا 

والتغلُّب  ل  التعقُّ من  يتطّلب  لم�  الق�ش�ء،  من�شب  توّلي 
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تتمّيز  الأغلب  الأع��ّم  في  المراأة  بينم�  العواطف،  على 

بدرجة كبيرة من الرّقة والع�طفة، بل بعيدة عن مظ�هر 

العنف وال�شّدة والق�شوة، وهذا لي�ش بغريب ط�لم� هن�ك 

كلَّ  تجعل  والمراأة،  الرجل  بين  ونف�شّية  ج�شمّية  فوارق 

ة به هو اأقدر من الآخر  واحد منهم� له وظيفته الخ��شّ

على اأدائه�.

لمن�شب  الرج�ل  توّلي  من  نفهم  اأن  ينبغي  ل  ثالثاً: 

الق�ش�ء دون الن�ش�ء تف�شيل الإ�شالم للرج�ل على المراأة 

تقّدم  كم�   � والكم�ل  الف�شيلة  معي�ر  لأّن  ل��ه؛  وتمييزًا 

الإ�ش�رة اإليه � عند اهلل تع�لى هو التقوى والعمل ال�ش�لح، 

ك�لق�ش�ء  التنفيذّية  والوظ�ئف  والمواقع  المن��شب  ل 

وم� �ش�به ذلك، واّلتي هي في حقيقته� تكليف وم�شوؤولّية 

�شقطت عنه هذه 
ُ
اأ ولذا من  له�،  يت�شّدى  على ع�تق من 

�شلبً� لحقٍّ من  � ل يعني  المراأة  � كم� هو ح�ل  الم�شوؤولّية 

حقوقه لكي نقول ب�أّنه قد ُظلم.

رابعاً: قد يقول ق�ئل: هن�ك في مجتمع الن�ش�ء ا�شتثن�ءات، 

اأفقه من كثير من الرج�ل واأ�شمى في ن�ش�طه�  فُربَّ امراأة 

�شروط  فيه�  توّفرت  اإذا   � له�  يحقُّ  اأفال  وتدبيره�،  وعقله� 

الق�ش�ء و�شف�ت الق��شي � اأن تتوّلى من�شب الق�ش�ء؟!

الجواب وا�صح: اإّن الت�شريع الإ�شالمّي ينظر � دائمً� � اإلى 

الأعمِّ الأغلب من الأفراد، ف�إّن وجود امراأة بهذه ال�شف�ت 
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يرّتب  ل  والإ���ش��الم  وقليل.  ن���در  ذل��ك  ولكّن  ُينكر،  ل  مّم� 

ق. اأحك�مه على الأفراد الن�درة التحقُّ

خام�صاً: وفي �شي�ق مّت�شل بم�ش�ألة الق�ش�ء، يورد هن� 

اإ�شك�لّية اعتب�ر �شه�دة المراأة ن�شف �شه�دة الرجل!!

العزيز:  كت�به  محكم  في  تع�لى  ق�ل  اأخ��رى:  وبعب�رة 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    ...}

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
اأي  ؛ 

)1(

ڱ} ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
رجل  �شه�دة  تعدل  امراأتين  �شه�دة  الكريمة  الآية  جعلت 

واحد، فهل المراأة � بنظر الإ�شالم � ن�شف اإن�ش�ن؟!

الجواب على ذلك، يتطّلب طرح �شوؤالين رئي�شين والرّد 

ح م�ش�ألة ال�شه�دة في الإ�شالم وهم�: عليهم� كي تو�شّ

لم�ذا الأ�شل اأن ي�شهد الرجل؟ اأ- 

ل ال�شه�دة  اإذا ك�ن الرجل هو الأولى والأ�شلح لتحمُّ ب- 

واأدائه�، فلم�ذا ُتقبل �شه�دة المراأة ثّم ُتعتبر بم�شتوى 

ن�شف �شه�دة الرجل؟

لالإج�بة على ال�شوؤالين ال�ش�بقين، ينبغي قول م� يلي: 

ل ال�شه�دة واأدائه� هي من اأجل  اإّن الغ�ية من الإ�شه�د وتحمُّ

اأن ل ي�شيع اأو ُي�ش�در حّق، لذلك ي�شتلزم وجود خ�شلتين 

ب�لن�شبة لل�ش�هد، هم�:

)1( �شورة البقرة، الآية: 282.
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ل ال�شه�دة: يجب اأن يكون ذكّيً�  الأولى: في مق�م تحمُّ

فطنً� ي�شبط الحق�ئق بدّقة.

الثانية: في مق�م اأداء ال�شه�دة: اأن ل يقع تحت ت�أثير 

اأو  ُيدلي بم� ك�ن �ش�هدًا عليه دون نق�ش  واأن  العواطف، 

ال�شه�دة تحت  اأداء  ال�ش�هد في مق�م  زي�دة. فلرّبم� يقع 

فُيدلي  ال��ح��ّق  على  وي��دو���ش  وم�ش�عره،  عواطفه  ت�أثير 

ب�شه�دته ل�ش�لح اأحد اأقرب�ئه اأو اأ�شدق�ئه. لذا ق�ل تع�لى: 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   }
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

.
)1(

ٹ...} ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
امتالكهم�  مج�ل  في  والمراأة  الرجل  قورن  م�  اإذا 

له�تين ال�شفتين �شيّت�شح اأّن الرج�ل اأف�شل من الن�ش�ء 

اأ�شلح  الرج�ل  يكون  هذا،  على  بن�ًء  البعدين.  كال  في 

ب�لإ�ش�فة  هذا  واأدائ��ه���.  ال�شه�دة  لتحّمل  الن�ش�ء  من 

وقوع  واأثن�ء  المجتمع  و�شط  الرج�ل  تواجد  كثرة  اإلى 

اأن  الأ�شل  ك�ن  هن�  من  الوق�ئع،  وم�ش�هدة  الأح��داث 

الإ�شالم  ف���إّن  ذل��ك،  من  ب�لرغم  ولكن  الرجل.  ي�شهد 

المراأة  �شه�دة  تكن  لم  اإن  لأّن��ه  المراأة؛  ب�شه�دة  يقبل 

في  الحقوق  من  الكثير  ت�شيع  ف�شوف  ومعتبرة  مقبولة 

الأح��وال  ك��لِّ  في  لي�ش  اإّن��ه  حيث  ال��م��وارد،  من  الكثير 

)1( �شورة الن�ش�ء، الآية: 135.
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ر رجل اأو رجلين، وعليه ل مفّر من  والظروف ُيمكن توفُّ

عدِّ �شه�دة المراأة معتبرة ومقبولة.

واأّم� ب�لن�شبة لم�ش�ألة �شه�دة امراأتين في مق�بل �شه�دة 

رجل واحد، ف�إّن ذلك يعود اإلى اأّن المراأة ل تتمّتع ب�لقدرة 

ل ال�شه�دة ول في مق�م اأدائه�،  الالزمة، ل في مق�م تحمُّ

عواطفه�  ت�أثير  تحت  تقع  اأو  الواقعة  تن�شى  فقد  وب�لت�لي 

وم�ش�عره�، فتعدل عن الحّق فت�شّل � كم� اأ�ش�رت الآية اإلى 

ذلك � من هن� ك�ن الحتي�ط اأن ُترفق معه� امراأة اأخرى كي 

يت�ش�ءل الحتم�ل بم�ش�درة الحّق والوقوع في الخط�أ.

وعدم  ال��ح��ّق،  على  الن�ش�ء  بع�ش  بثبوت  ق��ي��ل:  واإن 

ت�أثُّرهّن بع�طفتهّن، نقول: هذا من الأمور ال�ش�ّذة والن�درة 

اّلتي ل تخ�شع للقي��ش كي ُيبنى عليه� الحكم ال�شرعّي.

من  ينتق�ش  ب�أّنه  الإ�شالم،  بوجه  ُيثير  من  ك�ن  واإذا 

المراأة عندم� يجعل �شه�دة امراأتين بمنزلة �شه�دة رجل 

يثبت  لم  لأّن��ه  اأي�شً�؛  الرجل  ينتق�ش  ب�أّنه  فليقل  واح��د، 

الحكم ب�شه�دته وحده، واإّنم� ب�شه�دة رجل اآخر معه.

بل  فح�شب،  المراأة  ب�شه�دة  يقبل  لم  الإ�شالم  اإّن  ثّم 

فيه�  يقبل  ل  اّلتي  ال�شرعّية  ال��م��وارد  من  الكثير  هن�ك 

الرجل، وذلك من  المراأة وحده� دون  �شه�دة  اإّل  ال�شرع 

والطه�رة  الزوج،  من  ب�لخلوِّ  نف�شه�  على  �شه�دته�  قبيل 

من الحي�ش اأو النف��ش وغير ذلك.
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6 - المرأة ومسألة رئاسة الدولة:

وردت بع�ش الرواي�ت اّلتي تمنع المراأة من الت�شّدي 

 قوله: 
P

لرئ��شة الدولة، كم� ج�ء عن الر�شول الأعظم 

بنظر   � المراأة  فهل   .
)1(

ام����راأة« وليتهم   ق��وم  ُيفلح  »ل��ن 

الإ�شالم � غير موؤّهلة للعمل ال�شي��شّي والم�ش�ركة في �شنع 

ول  الدولة  في  العلي�  المن��شب  توّليه�  خالل  من  القرار 

�شّيم� من�شب رئ��شة الدولة؟!

�ت الرج�ل دون الن�ش�ء،  اأم هذا � اأي�شً� � من مخت�شّ

نه�  مع اأّن المراأة تملك اأهلّية �شي��شّية ووعيً� �شي��شّيً� ُيمكِّ

من قي�دة النظ�م ال�شي��شّي وتوّلي بع�ش م�شوؤولّي�ته؟!

الجواب على ذلك يوجز في اأمور عّدة:

اأّوًل: اإّن العمل ال�شي��شّي والم�ش�ركة في ال�ش�أن الع�م ل 

يختلف اأبدًا عن العمل الجتم�عّي والثق�فّي والقت�ش�دّي 

الأعم�ل  هذه  في  الدخول  للمراأة  ُيمكن  فكم�  والدينّي، 

العمل  معترك  ف��ي  ال��دخ��ول  ُيمكنه�  كذلك  والأن�شطة، 

ال�شي��شّي والم�ش�ركة فيه دون اأدنى فرق.

وذلك لأّن العمل ال�شي��شّي كم� يترك اأثره في الرجل، 

كذلك يترك اأثره في المراأة، فك�ن له� الحّق في الم�ش�ركة 

ل في �شوؤونه� واأو�ش�عه� الع�ّمة. ال�شي��شّية والتدخُّ

)1( الطو�شي، الخالف، ج 6، �ش 213.
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ال�شي��شّية  الحقوق  الإ�شالم جملة من  اأقّر  لقد  ثانياً: 

ال�شي��شّي  للعمل  المراأة  اأهلّية  على  فيه�  د  يوؤكِّ للمراأة، 

حّق  المراأة  ُمنحت  حيث  الع�م،  ال�ش�أن  في  والم�ش�ركة 

الم�ش�ركة في البيعة والت�شويت والنتخ�ب وال�شتفت�ء وم� 

�ش�به ذلك. كم� منح الإ�شالم المراأة حقَّ اللجوء ال�شي��شّي 

ال�شي��شّية،  الموؤتمرات  في  الم�ش�ركة  وحقَّ  )الهجرة(، 

في  الم�ش�ركة  ح��قِّ  عن  ف�شاًل  والتنظيم�ت،  والهيئ�ت 

والم�شيرات  والت�ش�منّية  الحتج�جّية  الج��ت��م���ع���ت 

والعت�ش�م�ت وغيره�.

هذا وقد اأعطى الإ�شالم للمراأة حّق الم�ش�ركة في �شنع 

القرار ال�شي��شّي عبر اإبداء الراأي في الق�ش�ي� المطروحة 

ال�شحفي  والعمل  الكت�بة  خالل   من  �شواء  والم�شتجّدة 

اأو من خالل التمثيل الني�بي والبلدي، اأو من خالل توّلي 

من��شب اإدارّية وا�شت�ش�رّية.

الجمهورّية  كنف  في   � اليوم   � الإي��ران��ّي��ة  ال��م��راأة  وم��� 

الإ�شالمّية وتحت رع�ية وقي�دة الولّي الفقيه، اإّل نموذجً� 

النمو  �شبل  ن�شهد  حيث  الع�لمّي،  الم�شتوى  على  ب���رزًا 

والتطوُّر مهّيئة ومت�حة للمراأة الإيرانّية في ك�ّفة المج�لت 

وقدراتهّن  كف�ءاتهّن  لُيبرزن  الأ���ش��ع��دة،  جميع  وعلى 

وابداع�تهّن، ولكن مع الأخذ بعين العتب�ر عدم تع�ر�ش 

ذلك مع مهّم�تهّن الأ�ش��شّية في الحي�ة الزوجّية والأ�شرّية، 
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هذا ف�شاًل عن وجوب مراع�ة القيم الإ�شالمّية والآداب 

الع�ّمة في المجتمع.

على   { الخمينّي  الإم�����م  ت���أك��ي��د  ك���ن  هن�  وم��ن 

ُت�صارك  اأن  »يجب  ق�ل:  حيث  المجتمع،  في  المراأة  دور 

الجتماعّية  الن�صاطات  في  الرجال  جانب  اإل��ى  الن�صاء 

وال�صيا�صّية«.

ثالثاً: اأم� ب�لن�شبة لم�ش�ألة توّلي المراأة رئ��شة الدولة، 

ُيمكن للمراأة �شرعً�  اأّنه ل  ف�لفقه�ء مّتفقون ظ�هرًا على 

توّلي رئ��شة الدولة، اإذ ي�شترطون في ذلك الذكورّية. ولعّل 

ال�شبب في ذلك يعود � اإلى ج�نب ال�شتدلل الفقهّي على 

المنع � اإلى وجود خ�ش�ئ�ش في المراأة تحول دون توّليه� 

الرئ��شة الع�ّمة، وهي:

التركيب الف�شيولوجّي، والختالف الج�شدّي والنف�شّي  1 -

مهّم�ت  في  اختالفهم�  تقت�شي  والمراأة  الرجل  بين 

الحي�ة والمجتمع. حيث اإّن تركيبة المراأة الج�شمّية 

العمل  لمم�ر�شة  موؤّهلة  غير  تجعله�  ع�دة  والنف�شّية 

القي�دّي في م�شتوي�ته الع�لية، واّلذي يحت�ج اإلى جهد 

ال�شج�عة  وتطلُّب  الم�ش�ق  ل  وتحمُّ كبير،  و�شبر  بليغ 

والقدرة... وهذه اأمور وخ�ش�ئ�ش في الأعّم الأغلب 

تتواجد في الرج�ل دون الن�ش�ء.

المراأة  تعي�شه�  اّلتي  والجتم�عّية  الع�ئلّية  الظروف  2 -
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المهّمة  ال��م�����ش��وؤول��ّي��ة  ل��ه��ذه  ال��ت�����ش��ّدي  م��ن  تمنعه� 

والخطرة، لم� تتطّلبه من فراغ ب�ل وتدبير بعيد عن 

العواطف والأح��شي�ش، ف�شاًل عّم� تتطّلبه من حنكة 

�شي��شّية وثب�ت في المواقف، وجراأة في اإبداء الراأي، 

و�شج�عة في تطبيق الق�نون... هذه اأمور � كم� �شبق 

واأ�شرن� � غير مي�شورة في الأعم الأغلب في المراأة.

يعني  ل  الدولة،  رئ��شة  المراأة من  ن  تمكُّ عدم  رابعاً: 

بل  الث�نية،  الدرجة  من  اإن�ش�نة  واعتب�ره�  له�  انتق��شً� 

ين الإ�شالمّي دين النظ�م والم�شوؤولّي�ت، ولكّل مخلوق  الدِّ

ة وبم� يتن��شب مع قدراته وا�شتعداداته،  م�شوؤولّي�ته الخ��شّ

�شبح�نه  ورحمته  الإلهّية  العدالة  عين  ذلك  يعك�ش  بم� 

الوا�شعة في تحقيق خير الإن�ش�نّية و�شع�دته�.

ف�لعدالة هي اإعط�ء كّل ذي حّق حّقه ول تعني الم�ش�واة 

حّتى مع اختالف الموؤّهالت والقدرات.

واآخر دعوان� اأن الحمد هلل ربِّ الع�لمين




