
 (المرأة في نظر السيد الخامنئي)مكانة المرأة في اإلسالم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .اللهم صلِّ على محمد وعلى آؿ بيتو الطيبين الطاىرين

من قبل؛ فقد للمرأة في اإلسالـ مكانة عظيمة، حيث لم تولها إياىا أية شريعة من الشرائع الوضعية 
حفظ اإلسالـ للمرأة إنسانيتها الكاملة وكرامتها كأنثى، وساوى بينها وبين الرجل من حيث البناء الروحي 
والعبادي والسلوكي تشاركو في منظومة القيم والمعنويات مشاركة تامة وال تختلف عنو في الكماالت 

نجد أف المرأة أخذت حيزًا مهمًا في بل . اإلنسانية إال كما يختلف الرجل نفسو عن غيره من الرجاؿ
مسيرة النور والهداية، وشاركت األنبياء واألئمة في التضحية والصبر جنبًا إلى جنب، وتفوقت على 

وضرب }الرجاؿ في مواضع عديدة حتى جعلها القرآف مثاًل للذين آمنوا من الرجاؿ والنساء على السواء 
عمراف التي أحصنت فرجها فنفخنا فيو من  ومريم ابنت}ف {....اهلل مثاًل امرأة فرعوف

 [(1.)]{........روحنا

والقرآف ال . وجعل من ىاتين المرأتين مثاًل نقتدي بإيمانهما، حيث كانتا ترجواف ما عند اهلل دوف سواه
يا أيها اإلنساف إنك كادح إلى }يميز بين الرجل والمرأة من الناحية اإلنسانية، فيقوؿ تعالى 

فاإلنساف بمفهومو العاـ رجل وامرأة وبمفهومو الخاص إما رجل وإما امرأة، واألصل في (. [2)]{ربك
أي ىي صورة [( 3)]{وخلقكم من نفس واحدة}الرجل والمرأة ىو واحد انطالقهم من النفس اإلنسانية 

لكماؿ اهلل الكامل والهدؼ من اإلنسانية ىو واحد للرجل والمرأة على السواء وىو الوصوؿ إلى اهلل ا
وقد نظر اإلسالـ نظرة شمولية إلى المرأة، حيث نظر إلى جسدىا وروحها وعقلها وعاطفتها . المطلق

وإلى جميع مراحل طفولتها وشبابها وشيخوختها وإلى أمومتها وإلى بنوتها وإلى حياتها مع زوجها وإلى 
وما بعدىا في جميع العوالم محيطها األسري وإلى كونها فرد من أفراد المجتمع وإلى حياتها في الدنيا 

 .التي ستمر بها



فاالرتواء العاطفي ىو أمر فطرى في الطبيعة البشرية؛ فال فرؽ بين الذكر واألنثى في ىذا األمر إذ يحتاج  
ومن ىنا فالعالقة بينهما ىي . كل منهما إلى اآلخر بنفس الدرجة إف لم تكن حاجة الرجاؿ أقوى وأشد

لذلك نجد عملية التكامل المنسجمة بين الرجل والمرأة؛ فالرجل بحاجة . سالـعالقة تكامل بنظر اإل
 .إلى المرأة ليرتوي منها عاطفيًا، والمرأة كذلك األمر

... ىذه الحاجة المتبادلة نابعة من الطبيعة التكوينية للمرأة، حيث يتدفق منها العطف والحناف والرقة
ومن ىنا تطلب . ل حيث تتبدى فيو الرجولة والقسوة والخشونة غالباً غالبًا ومن الطبيعة التكوينية للرج

المرأة في الرجل الحماية والطمأنينة واألماف كما يجد الرجل في المرأة حاجتو إلى االستقرار والسكوف 
 .والمودة واأللفة

وكذلك المرأة  إال أف الرجل تجده بحاجة إلى حناف المرأة وعطفها بشكل غريب حتى ولو كاف قاسيًاف
تطلب ما حماية الرجل ووقاره وقوتو وعقلو ضمن عالقة حنونة ينصهر فيها الجالؿ مع الجماؿ والجماؿ 

فقلب المرأة قوة كبيرة، وفي الرواية . والمرأة تمثل قوة مختزنة ال تقف أمامها جيوش. مع الجالؿ
( ع)فرد عليو اإلماـ ... قلوبهم شديدة بأنو سيقاتلو برجاؿ( ع)التاريخية عندما توعد معاوية اإلماـ علي 

فالمرأة أشد وفاء وإخالصًا إذا أحبت، والقلب ىو الذي . بأنو سيقاتلو برجاؿ قلوبهم كقلوب النساء
 .يأمر عندىا البدف في التضحية

مع المرأة كإنساف إف نظرة اإلسالـ للمرأة ىي نظرة تتميز بالشمولية، لذلك نجد أف القرآف تعاطى 
فللمرأة شأف وسر عند . وكأنثى، فضمن لها جانب الحماية والرعاية عن طريق األب أو الجد ثم الزوج

اهلل، لذلك جعلها معززة ومكفولة ماديًا ومعنويًا فالمرأة ليست مطالبة بالنفقة وبأعباء الحياة وال 
فال يخرجنكما من الجنة }ادثة آدـ والشيطاف، واآلية القرآنية التي تذكر ح. بصعوباتها المادية والعملية

، فعبارة لتشقى جاعت بصيغة المفرد بينما جاء التعبير يخرجنكما بصيغة المثنى إشارة [(4)]{فتشقى
إلى أعباء الحياة وما تستتبعو من األعباء والصعوبات الملقاة على عاتق الرجل، فالمرأة ىي المصانة 

ل بل ىو يأتي مع تكاملو، فالرجل عندما يعتني بالمرأة ىو يتصرؼ من وىذا ليس انتقاصًا من مكانة الرج
خالؿ فطرتو الغيورة على المرأة بل ىو يندرج في إطار التوزيع الوظائفي الذي تقتضيو المصلحة في 



نطاؽ تكامل العالقة ببن الرجل والمرأة، كما يندرج في إطار الحفظ والرعاية والصوف الذي يبذلو الرجل 
 .ي نطاؽ العالقة الفريدة التي تجمع بينهماللمرأة ف

ويبدو أف الذريعة التي يتمسك بها الغرب تجاه اإلسالـ جهاًل منهم بحقيقتو أو عن سوء نية وتخطيط 
ىي موضوع المرأة، وذلك بعد عجزىم عن مواجهة ىذا الدين الذي يجيب اإلنساف عن جميع 

اإلنسانية ومنشأىا وجميع األحكاـ العملية في الدنيا  التساؤالت حوؿ الوجود وأسبابو وصفاتو وىدؼ
 (.ع)كما بعبر اإلماـ الصادؽ " االرش في الخدش" حتى 

لذلك، استغلوا مسألة المرأة ونظرة اإلسالـ لها ومن تلك الشبهات، مسألة الزواج المتعدد ومسألة 
شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل  الميراث ومسألة حقوؽ الرجل تجاه المرأة من طاعة وغيرىا ومسألة

واحد أو التكافؤ في العمل السلطوي والحجاب وغيرىا، ومن يرفع ىذه الشعارات ىم عادة إما من 
الذين لم يطلعوا على تفاصيل الدين اإلسالمي ليعلموا ما للمرأة من حقوؽ أو من الذين يريدوف تشويو 

 .صورة ىذا الدين الذي ينسجم مع العقل والمنطق

أما في مسألة الزواج المتعدد، فالزواج في اإلسالـ ىو عقد اتفاؽ بين المرأة والرجل، وقد أعطى 
اإلسالـ للمرأة والية على نفسها في موضوع الزواج واختيار الشريك، بل ىو حقها الطبيعي كإنساف، 

ا التي ترتئيها، وجعل لها تشترط في عقد الزواج ما تضمن بو مصيرىا في المستقبل وتحفظ بو حقوقه
. ومن جانب آخر أف الرجل أكثر تعرضًا للموت من المرأة بسبب الحروب واألخطار التي يواجهها

وحسب اإلحصاءات العالمية فإف الرجاؿ أكثر تعرضًا للوفاة من النساء، مما يسبب عدـ التكافؤ في 
ي يحتمل أف تطرأ مستقبال لذلك وضع اهلل حلواًل لجميع الظروؼ والحاالت الت. توازف الجنس البشري

 .على الناس ضمن نظاـ دقيق ال يؤدي إلى فساد في معيشتهم وحياتهم

وىناؾ حادثة في التاريخ الحديث حصلت بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا وبعد أف قتل الماليين 
فطالبت النساء من أفراد الجيش األماني، أصبح ىناؾ عدد من النساء يفوؽ عدد الرجاؿ بكثير، 

الكنيسة أف تسمح للرجاؿ بالزواج بأكثر من خمسة أو ستة نساء، فرفضت الكنيسة وكانت عاقبة األمر 
 .وغيرىا من المدف باللقطاء واألبناء غير الشرعيين" ميونخ"و" برلين"انتشار الزنا العلني وازدحاـ شوارع 



: من تركة األب وذلك العتبارات عديدة، منها أما مسألة اإلرث فإف المرأة ترث نصف ما يرث الرجل
أف الرجل ىو المسؤوؿ تجاه عائلتو من الناحية المادية شرعًا والمرأة معفاة من ذلك األمر، فما يعطى 
للمرأة إليجاب عليها أف تبذلو في النفقة بل تكوف النفقة على عهدة الزوج يكوف زائدًا على نفقتها 

 .المطالب بها زوجها

مسألة حقوؽ الرجل تجاه المرأة أو مسألة الحجاب، فهؤالء الذين دعوا إلى مساواة الرجل بالمرأة  وفي
والمرأة بالرجل، قد غابت عنهم حقيقة الفارؽ الكبير بين الرجل والمرأة على مستوى الذكورة واألنوثة 

ل يتمتع بمواصفات وطبيعة تكوينهما الفطري والجسدي والنفسي والفكري والعاطفي والوجداني؛ فالرج
تختلف عن المواصفات التي تتمتع بها المرأة، فالجانب الجاللي في الرجل أقوى مما في المرأة كالقوة 
والصالبة والقهر والسيطرة والعنفواف والشجاعة والقسوة والخشونة والشدة، وىذا ينعكس على نفسيتو 

 .وكيانو

جل كالنعومة واللطافة والرقة والليونة والحناف والعاطفة، والجانب الجمالي في المرأة أقوى منو في الر 
لذلك فالعالقة بين الرجل والمرأة يجب أف ينظر إليها من . وىذا ينعكس أيضًا على نفسيتها وكيانها

زاوية االختالؼ التكويني بينهما من خالؿ ميزات كل منهما ومن خالؿ الجانب النفسي لكل منهما، 
زوجتو حق الطاعة، فهذه الطاعة معطاة ضمن القوانين والضوابط الشرعية فإذا ما كاف للرجل على 

وليست طاعة مطلقة وفي جميع الحاالت؛ فليس للرجل سلطة على المرأة بحيث تعصي اهلل طاعة لو أو 
أف نقـو بخدمتو قهرًا، وحتى الخدمة المنزلية لم يوجب اإلسالـ على المرأة أف تقـو بها كما لم يحرضها 

ذلك، وإنما دعا إلى التعاوف المبني على المودة والرحمة والشعور بالمسؤولية والمبادرة إلى  على ترؾ
خدمة اآلخر تطوعاً وسرورًا ورضاً بذلك، وىذا ينطبق أيضاً على مسألة اإلرضاع، فيحق للمرأة أف تطالب 

هن ألف الزواج عالقة بأجرة مقابل ذلك فهذا الحق ثابت للمرأة وإف لم يشجعها اإلسالـ على المطالبة ب
نعم ىذا الحق يشعر المرأة بأنها تبذؿ من نفسها . إنسانية وليس عقدًا تجارياً تجري في ضمنو الصفقات

 .مجاناً في سبيل اآلخرين فتتضلع بمسؤوليتها وبكيانها وبحضورىا الفاعل في بناء األسرة



بل إف اهلل أوجب على المرأة طلب . اً كل ىذه األعماؿ تصدر منها تطوعًا ومحبة ولبس فرضا وإكراى
وىذا قد يستدعي الخروج من المنزؿ [(. 5")]طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"العلم 

 .والسعي ولكن العادات والتقاليد السلبية تفرض على المرأة خدمة المنزؿ

 .إلى غايتووطبعاً المقصود بالعلم ىنا ىو العلم اإللهي الذي يقـو بإيصاؿ اإلنساف 

أما مسألة طاعة المرأة لزوجها ىي من قبيل شركة أو مؤسسة موجودة، ويجب لكي تستمر أف يكوف لها 
مدير يقـو بإدارة أعماؿ ىذه الشركة، فإذا واجو ىذا المدير عدـ إطاعة أو رفض ألوامره من موظفيو أو 

؛ فالزوج ما ىو إال مدير يقـو بإدارة حتى من شركائو ستتعرقل أعماؿ الشركة مما يؤدي إلى ضرر كبير
الحياة الزوجية ضمن قوانين الشريعة اإللهية، ىذا إذا تغافلنا عن روحية المودة والرحمة الحاكمة على 
العالقة ببن الزوجين وإال فاإلسالـ يعطي األولوية لهذه الروحية التي تكفل استمرار األسرة والحياة 

 .م واالخالص والرحمةالزوجية في إطار التعاوف والتفاى

أما فبما يتعلق بالحجاب، فهو عبارة عن ستر الجسد عمومًا، وىذا األمر وإف كاف ال يختص بالنساء بل 
يشترؾ فيو الرجاؿ لدواعي الحشمة، إال أنو يغلب في المرأة حيث تتوفر فيها دواعي العفة والحياء 

فالستر مشترؾ بين سائر . لجذب من جهة ثانيةبوضوح من جهة، كما تتوافر فيها مظاىر االفتناف وا
البشر، وىذا األمر ينبع من صفات المرأة الفطرية العفة والحياء، فإذا كانت المرأة بطبيعتها األنوثية 
تمتلك حياء يدفعها لتستر بعض جسدىا فالمرأة المسلمة التي نشأت على أساس االلتزاـ الشرعي 

الوجو واليدين، وذلك ألف اليدين : تر كامل جسدىا إال ما استثنيوالديني لها من الحياء ما يجعلها تس
ومعرفة شخصها، أما ... تتعامل بهما مع األشياء العملية والوجو لمسألة الرؤية والتنفس والتكلم والشرب

الشعر وسائر األعضاء فال تلزمها ضرورات الحياة على إظهارىا لألجانب؛ فليس من الضروري للمرأة 
غرباء، وإال فالمرأة تظهر أماـ محارمها وجميع النساء واألطفاؿ وزوجها بدوف حجاب، إظهارىما لل

فالحجاب نسبي ىنا وىو حاجة لها أماـ الرجاؿ الغرباء فقط، وإذا ما تعمقنا بالنظر والتأمل في صفات  
 .كل من الرجل والمرأة لوجدنا أف الحجاب ضروري



ىو وسيلة تحفظ المرأة من خاللو الجماؿ والرقة والنعومة التي يمكن أف تفتن الرجل الغريب فالحجاب 
والمرأة بطبيعتها تجذب الرجل لما تتمتع بو من مواصفات تتكامل مع . فيطمع الذي في قلبو مرض

 والمرأة التي. ىناؾ بعض النساء تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة على صعيد الحجاب. الرجل
تنادي بالحجاب للرجل ىي في الواقع ال تقدر صفاتها، فالجماؿ أكثر جاذبية وجمااًل من الجالؿ لرقتو 

 .ونعومتو، لذلك الذي يجذب أكثر ىو الذي يكوف عاماًل مطلوباً ومرغوباً أكثر

وما الحجاب إال إجراء وقائي يحمي المرأة التي تمتلك كإنسانة صفات أنثوية مقابل إنساف يمتلك 
 .الصفات الذكورية

واإلسالـ أراد من المرأة أيضًا أف تظهر أماـ المجتمع من خالؿ عقلها وإنسانيتها، ال من خالؿ نظرة 
رخينا الستر وألقينا الظالؿ على مفاتن الجسد دونية تتعلق بالشهوة واإلثارة وإظهار المفاتن، فكلما أ

التي تثير اآلخرين وتوقع في الفتنة وتظهر المرأة مبتذلة ورخيصة كلما ألفتنا االنتباه أكثر وسلطنا الضوء 
على ما ىو أبعد من الجسد حيث تكمن قيمة المرأة في إبداعها الفكري والعقلي وفي جمالها القلبي 

فالمرأة كنز إذا حافظنا . ي والروحي وفي طهارتها وسموىا وارتباطها باهلل تعاليوالعاطفي وفي رقيها النفس
 .عليو أو حافظت ىي عليو بأف يكوف مستورًا فإنو لن يكوف عرضة للسرقة أو السطو

ويبقى ىناؾ مسألة شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد، فالقرآف يصرح لنا بأف ىذا األمر يتعلق 
ى المرأة، لذلك كانت شهادة امرأتين أنسب حتى إذا نسيت إحداىما تذكر األخرى، وصفة بالنسياف لد

النسياف مرتبطة بصفات المرأة الفطرية ومقوماتها الجسدية، فجسد الرجل أقوى من جسد المرأة 
لذلك نجد أف النسياف لدى العجائز أكثر من الشباب، وىذا يعود . والذاكرة تتعلق بقوة الجسد ووىنو

وعلميًا أثبتت الفحوصات الطبية بعد سلسلة من حوادث . ى وىن الجسد مما ينعكس على الذاكرةإل
السير لدى النساء أكثر من الرجاؿ بأف جهاز الذاكرة لدى المرأة ىو أضعف من جهاز الذاكرة لدى 

لها على الرجل، وىذا ال يعد نقصاً لدى المرأة، حيث نجد أف بعض أجهزة المرأة العضوية تتفوؽ في عم
أجهزة الرجل بل قد ال يقوى الرجل عليها أساسًا؛ فالرجل أيضًا لديو أجهزة أضعف من المرأة، مثاؿ 
على ذلك عملية الحمل واإلنجاب، ال يستطيع الرجل أف يقاـو ألف األجهزة عنده غير مستعدة لذلك، 



 يوجد فيو أي خلل، وتعود ىذه األسباب لحكمة تكامل الخلق واستمرارىم ضمن نظاـ محكم بديع، ال
 .ويمكن بأدنى تأمل أف نكتشف ىذا النظاـ الشامل في الوجود

ما ليس طبيعي ىو . االختالؼ في تكوين الرجل والمرأة يتبعو اختالؼ في التشريع، وىذا أمر طبيعي
تفضيل جنس الرجل على جنس المرأة، حيث استندوا في ذلك إلى االختالؼ والتمايز في التكوين 

سدي المادي، والحاؿ أنو ال فضل ألحد على أحد على أساس المعايير المادية، وإنما االختالؼ الج
والتفاضل يكوف على أساس المعايير الروحية، والروح موجودة في الرجل والمرأة على حد سواء، فال 

 ور السابقة؟لماذا تم تفضيل الرجل على المرأة في العص. تفاضل بينهما إال بمقدار االتقاء ىذه الروح

ألف العصور السابقة تميزت بالحروب والهمجية والتسلط والقوة غالبًا، وعندما يغيب المنطق والعقل 
أما عندما يسود . ويسود منطق القوة والعضالت فمن الطبيعي أف تحتقر المرأة بوصفها عنصر غير فاعل

يستتبع ذلك من فنوف وجماليات حيث المنطق والعقل ويفسح المجاؿ للقيم والمعنويات أف تبرز وما 
يستنشق القلب ورود الحياة وتنتشي الروح، فمن يستطيع أف يدعي تفوقًا على المرأة في ىذه 

 المجاالت؟

 والحمد هلل رب العالمين 

_________________________ 

 .12و  11سورة التحريم، اآليتاف    [(1)] 

 .84سورة االنشقاؽ، اآلية    [(2)]

 .4سورة النساء، اآلية    [(3)]

 .22اآلية : سورة طو  [(4)]



 .حديث شريف  [(5)]

 . اللهم صِل على حبيبك وخير خلقك محمد وعلى آلو الغر الميامين الطيبين الطاىرين

على كل أفراد المجتمع وعلى الرجاؿ في البالد اإلسالمية أف يعلموا بأف نظرة اإلسالـ للمرأة ىي يجب 
عبارة عن تواجد المرأة في كل مجاالت الحياة وعبارة عن تعّلمها وجّدىا وسعيها االجتماعي 

بها في واالقتصادي والسياسي والعلمي في المجتمع، ويجب أيضًا أف يعلموا ما ىو دور المرأة وواج
ومع ىذا إف لإلسالـ نظرة بيّنة وواضحة بالنسبة للمرأة، وإذا أردنا أف نقارف ىذه . محيط األسرة وخارجو

النظرة مع نظرة الثقافات األخرى كالثقافة الغربية نجد أف النظرة اإلسالمية ليست فقط قطعت أشواطًا  
وىذه النظرة اإلسالمية الصحيحة . لرجلكبيرة ومتقدمة بل لها تاريخ قديم يفوؽ عما ىي عليو بالنسبة ل

 . للمرأة ىي بسبب نجاح وتقدـ البالد وارتقاء المستوى النساء في ىذه البالد اإلسالمية

وفي مجاؿ التكامل والنمو والترقي المعنوي للمرأة، إف المرأة ال تختلف عن الرجل في ىذا المجاؿ، 
الكماؿ المعنوي كذلك الرجل يستطيع أف يصل إلى يعني المرأة تستطيع أف تصل إلى أعلى درجات 

ىذه الدرجات الرفيعة من النمو والتكامل المعنوي، فالمرأة تستطيع أف تصل إلى مستوى السيدة الزىراء 
؛ فالقرآف (ع)والرجل أيضًا يستطيع أف يرقى درجات الكماؿ حتى يصل إلى مستوى اإلماـ علي ( ع)

وضرب اهلل }ًا لإلنساف المؤمن يختار من بين النساء، ال من الرجاؿ الكريم عندما يريد أف يذكر نموذج
اهلل سبحانو [(. 1)]{..ومريم ابنت عمراف التي أحصنت فرجها{ }...مثاًل للذين آمنوا امرأة فرعوف

وتعالى يذكر نموذجين من النساء بصفتها رمزًا لإلنساف المؤمن ال رمزًا للمرأة المؤمنة، يعني اهلل تعالى 
ا أراد أف يذكر نموذجًا ال مثيل لو أو يندر مثيلو بين بني اإلنساف ومثاًل ألعلى درجات اإلنسانية عندم

بل ذكره من ( ع)والتكامل المعنوي لم يذكره من العظماء وال من الشخصيات العلمية والدينية واألنبياء 
إذ قالت }ا امرأة فرعوف النساء، حيث ذكر امرأتين كنموذج حي لإلنسانية والتكامل المعنوي، إحداىم

ىذه المرأة ىي التي كافحت ىذه القدرة المتغطرسة الطاغوتية . {رب ابِن لي عندؾ بيتًا في الجنة
إف عظمة . المتمثلة بزوجها، ىذه المرأة التي لم تخضع لظلم زوجها المقتدر الذي طغى بظلمو وعملو

ريق الضالؿ وىي في بيتو مع أف عظمتو ىذه المرأة تتجلى في أف زوجها لم يستطيع أف يفرض عليها ط



وقدرتو الواسعة استطاعت أف تسيطر وتهيمن على ماليين الرجاؿ وجعلتهم رىن إرادتو، بل عاشت ىذه 
المرأة حرة وآمنت باهلل وتركت طريق فرعوف وطرؽ الضالؿ واختارت الطريق اإللهي القويم، لذا ذكرىا 

 . أو ندرًا ليس لبني جنسها فقط بل للبشرية جمعاء رجااًل ونساءً القرآف الكريم نموذجاً بارزًا ال مثيل لو 

ومريم ابنت }( ع)وأـ عيسى ( ع)المرأة األخرى التي ذكرىا القرآف الكريم ىي مريم بنت عمراف 
ىذه المرأة التي وقفت كالجبل األشم أماـ كل الظنوف السيئة والتهم . {..عمراف التي أحصنت فرجها

يها من قبل سكاف مدينتها ومنطقتها وأخذت بيدىا روح اهلل وكلمتو، ىذه اآلية العظمى التي توجهت إل
التي زرعها اهلل تعالى في نطفتها الطاىرة بقدرتو وإرادتو لتشق بها الظالـ الذي كاف مهيمنًا على العالم 

 . في ذلك الزماف

الكامل لإلنساف المثالي ولم ينتخب رجلين  النموذج. فهاتاف المرأتاف قد مألتا الدنيا بنورىما وضيائها
 . وال رجل وامرأة وال بد أف يكوف لهذا االنتخاب سّر خفي

لقد جاء في اآلية الشريفة من سورة األحزاب أف الرجل والمرأة متساوياف في اإليماف والقانوف والخشوع 
سلمين والمسلمات والمؤمنين إف الم}والتصدؽ والصـو والصبر واالستقامة وحفظ العفة وذكر اهلل 

والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اهلل كثيرًا 

النشاطات التي تمارسها المرأة ىي نشاطات مباحة إذف . {والذاكرات أعد اهلل لهم مغفرة وأجرًا عظيماً 
بممارسة المرأة لهذه النشاطات تضمن نصف األيدي العاملة في . وذلك بشرط المحافظة عليها

المجتمع، حيث في الوقت الذي بدأت فيو المرأة بطلب العلم كاف طلب العلم مقتصرًا على الرجاؿ 
ح عدد المعلموف ضعف مما كاف عليو سابقًا وذلك وكذلك عندما دخلت المرأة ميادين التدريس أصب

 .قبل دخولها في ىذا الميداف وعندما كاف التدريس مقتصرًا على الرجاؿ فقط

 . وقد أعطى اإلسالـ أىمية خاصة للمرأة في كل األحواؿ سواء كانت زوجة أو أماً 



. األحكاـ اإلسالمية ىي منذ اللحظة األولى من تشكيك نواة األسرة ىي إلى جانب المرأةالحظوا 
واإلسالـ يخالف تصرفات بعض الرجاؿ الذين يحاولوف فرض آرائهم وممارسة الظلم في حياتهم 

 . الزوجية

األسرة وتشكيلها ال الرجل، إف المرأة ىي التي تحافظ على األسرة وتديرىا، وىي العنصر األساسي لبناء 
ألف المرأة إف كانت عاقلة وفاىمة ومدبرة لألمور وربة بيت ممتازة تستطيع أف تحتفظ على األسرة إف 
غاب الرجل عنها لسبب وفاتو أو غيره، أما الرجل فال يستطيع أف يحافظ على بنياف األسرة إذا ما 

أرجو من الشابات والدارسات . أة في داخل األسرةغابت المرأة عنها، ولهذا أّكد اإلسالـ على دور المر 
والسيدات المتعلمات والعالمات، أف ينتبهن جيدًا كي تكوف العقيدة اإلسالمية نسبة إلى المرأة، جلية 

 .واضحة

دور المرأة على أنها إنسانة في طريقها إلى : واإلسالـ ينظر إلى المرأة من خالؿ عدة جوانب منها
كاف ىناؾ نساء . في ىذه النظرة، ال يوجد أي فرؽ بين المرأة واآلخرين. ي والنفسيالتكامل المعنو 

عظيمات وبارزات، كما كاف من الرجاؿ في القرآف الكريم، عندما يريد اهلل سبحانو وتعالى أف يضرب 
من أرقى وأسمى ( ع)إف نموذج وشخصية السيدة الزىراء . مثاًل للمؤمنين، يضرب المثل من النساء

 . خصيات اإلسالمية، بل ونستطيع أف نقوؿ أرقى شخصية على مدى التاريخ البشريالش

أما تحبين أف تكوني سيدة ( "ع)إلى ىذه المسألة عندما قاؿ للسيدة الزىراء ( ص)كما أشار الرسوؿ 
يعني كيف أكوف سيدة نساء العالمين وقد ّصرح (. ع)فكيف مريم (: ع)، حيث أجابت "نساء العالمين

سيدة ( ع)إف مريم : قائالً ( ص)ىي سيدة النساء، فأجاب الرسوؿ ( ع)القرآف الكريم بأف السيدة مريم 
 . نساء عصرىا، وأنت سيد نساء العالم من األولين واآلخرين

ألذعنت ( ع)إذا استطاعت األذىاف الساذجة والنظرات المحدودة أف تدرؾ شخصية السيدة الزىراء 
لعالمين من األولين واآلخرين، ىذه الشخصية التي استطاعت ومنذ نعومة أظفارىا أف بأنها سيدة نساء ا

تصل إلى أعلى مدارج المعرفة والكماؿ المعنوي والعلمي، واستطاعت أف ترتقي منزلة األولياء واألنبياء 



ماء ىي الفجر الذي أشرقت فيو شمس اإلمامة والوالية والنبوة وىي الس( ع)؛ فالسيدة الزىراء (ع)
 . التي احتضنت كواكب ىذه الوالية المتأللئة

 (. ع)يكنوف احتراماً وتقديرًا وإجالاًل عظيماً ألّمهم الزىراء( ع)لقد كاف األئمة

ومن النساء العظيمات ( عليهما السالـ)إذا استطاع المجتمع اإلسالمي أف يجعل من الزىراء وزينب 
يجابيًا عبر التاريخ على العالم بأسره أسوة حسنة، تستطيع المرأة وفي اللواتي استطعن أف يتركن أثرًا إ

ظل ىذا المجتمع أف تصل إلى أعلى وأرقى مدارج الكماؿ اإلنساني، وعندما تصل المرأة إلى ىذه 
المنزلة الرفيعة من األخالؽ والكماالت المعنوية واألخالقية تستطيع أف ترّبي أوالدىا تربية صحيحة وأف 

لذا . أسري قيـو يستطيع كل من الرجل والمرأة أف يد سعادتو ضمن ىذا الجو السليم اآلمن تضمن جو
 . فتقدـ وتطور المجتمع مرىوف بحصوؿ المرأة على حقها الطبيعي

التي وصلت إليها نساء أيتها النساء الكريمات، أخواتي وبناتي المحترمات، إف العظمة والمنزلة الرفيعة 
صدر اإلسالـ ال تخص نساء ذلك الزماف فقط، بل المرأة وتحت ظل أي حكومة كانت وفي أي أسرة  

فزماننا . كانت تستطيع أف تصل إلى ىذه العظمة والمقاـ الرفيع وذلك إذا كانت تربيتها صحيحة وصائبة
سواء في بالدنا أـ البلداف  حافل بنساء عظيمات حققن خطوات جبارة في مسيرة التاريخ البشري

استطاعت ( رض)أخت الشهيد الصدر ( رض)اإلسالمية األخرى، فهذه الشهيدة الفاضلة بنت الهدى 
أف تترؾ أثرًا عظيمًا في تاريخنا المعاصر وفي ظل حكومة ظالمة وطاغية، واستطاعت أف تؤدي دورًا في 

رامة حيث استطاعت أف تصل إلى أعلى مسيرة الحركة اإلسالمية فهي ال تقل عن الرجاؿ شجاعة وك
درجات الكماؿ ونالت الشهادة التي ال ينالها إال ذو حظ عظيم، فحركتها ىذه ال تختلف عن حركات 
الرجاؿ ونهضاتهم ألنها حركة تكاملية تكشف عن عظمة الشخصية وجوىرىا القّيم، فهكذا يجب أف 

 . تكوف نساءنا

ؿ ىؤالء النساء؛ فقد كاف لنسائنا دورًا فاعاًل وىامًا في مسيرة الحركة ومجتمعنا أيضًا ال يخلو من أمثا
اإلسالمية أياـ الحكم الجائر، وكذلك بعد انتصار الثورة اإلسالمية ساىمت المرأة في تحكيم قواعد 

فهذه األمهات والزوجات قدمن رجااًل أفذاذًا ومضحين دافعوا عن حريم اإلسالـ . ىذه الدولة المباركة



وقد واجهت ورأيت العديد . تو وذلك خالؿ الصراع المرير الذي خاضتو إيراف مع أعداء اإلسالـوبيض
 . من ىؤالء النساء اللواتي كاف عطائهن أعظم من الوصف والتقدير

______________________ 

 .من سورة التحريم 12و 11آية [( 1)] 

ة يمكن أف نقسمو إلى ثالثة أقساـ، وأنا سابقًا أشرت إلى إف نظرة اإلسالـ لحياة اإلنساف وشؤوف المرأ
 .ىذا الموضوع، ولكن أحب أف أذكر مرة أخرى وخاصة فيما يتعلق بنساء بالدنا اإلسالمية

إذ كاف . ىم نساء مجتمعنا( مجاؿ شؤوف المرأة)إف الذي يجب أف يكوف لو نشاط في ىذا المجاؿ 
ي المجتمع اإلسالمية سواء كاف في إيراف أو بعض الدوؿ ىناؾ قصور بحق المرأة المسلمين ف

باعتقادي أف جزءًا منو يرجع إلى النساء أنفسهن، والجزء اآلخر يكوف بسبب الرجاؿ، ألف . اإلسالمية
يجب . الذي يجب عليو أف يعرؼ حقوؽ المرأة في اإلسالـ وأف يدافع عنها ىي المرأة بالدرجة األولى

ا يقوؿ اهلل تعالى في القرآف الكريم حوؿ المرأة وماذا يريد من المرأة، ويجب على النساء أف يعرفن ماذ
أيضًا أف يعرفن من الذي يحدد مسؤولية المرأة حتى تستطيع أف تدافع عن حقها بما يقولو اإلسالـ وفي 

سوا إطار اإلسالـ، وإذا كانت المرأة بعيدة عن ىذه األمور سوؼ تسمح لفاقدي القيم اإلنسانية أف يمار 
الظلم بحقها، كما نالحظ في المجتمع الغربي الخاضع لألنظمة المادية، وبالرغم من ىذه الشعارات 
والهتافات بحق المرأة نجد أف أكثر الظلم الذي يُمارس بحق المرأة في ىذا المجتمع ىو من قبل 

قاـ الموجودة الرجاؿ، فنجد ظلم األب البنتو واألخ ألختو والزوج لزوجتو وحسب اإلحصائيات واألر 
وعلى المستوى العالمي نجد أف نسبة كبيرة من الظلم والتعدي يمارس من قبل رجاؿ ىذه المجتمعات 

 . الغربية بحق نساءه

إذ لم تحّل القيم المعنوية مكانها الطبيعي، وإذا لم تكن ىي السائدة في نظاـ من األنظمة، سوؼ تخلو 
يجد الرجل طريقو لممارسة الظلم بحق النساء مستعينًا بقدرتو القلوب من القوة المعنوية اإللهية وس

 . الجسمانية المادية



وأيضًا في معرفة المرأة لحقها .. إف الرادع الحقيقي لممارسة الظلم يتمثل في اهلل واإليماف بالقانوف
 . اإلنساف واإللهي والدفاع عنو وسعيها لتحقيقو بكل معنى الكلمة

إذف . المجاؿ مفتوح أمامها بشرط أف تحافظ على عفتها وعفافها وأف تبتعد عن مسألة االختالطإف 
وىناؾ كثير من الكتابات اإلسالمية تشير إلى ما نقولو وحتى . المجاؿ مفتوح كل لمن المرأة والرجل

اعية واحدة  األوامر والواجبات اإلسالمية في ىذا المجاؿ تحّمل كل من الرجل والمرأة مسؤولية اجتم
ىذا الخطاب ال يخص الرجاؿ فقط بل ". من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم"كما ذُكر 

يخاطب النساء أيضاً، على النساء أف يهتمن بشؤوف المجتمع والعالم اإلسالمي بل بكل ما يحدث في 
   .العالم ويعتبر ىذا واجب إسالمي

ًا إلى نشاط المرأة في مسألة التكامل المعنوي، وأيضًا أشرنا إلى وفي مجاؿ األسرة لقد أشرنا سابق
الحكم النظرية اإلسالمية بالنسبة لكل أنواع النشاطات األخرى، أما في ىذا القسم نريد أف نطرح 
مسألة دور المرأة األسري يعني دور المرأة بصفتها زوجة وأمًا، واألحكاـ اإلسالمية في ىذا المضمار قد 

درجة من الوضوح والجالء والرفعة حتى ليشعر اإلنساف بالعزة والفخر عندما يراىا وصلت إلى 
 . ويواجهها

إف البنات اللواتي يمتنعن عن إنجاب . ومن واجبات المرأة داخل البيت والجو األسري تربية األوالد
 . ة ورضواف اهلل تعالىاألطفاؿ بسبب نشاطاتهم خارج البيت، عملهن ىذا يخالف الطبيعة اإلنسانية للمرأ

إف اللواتي يعرضن عن تربية أوالدىم أو إرضاعهم أو يحرمن أطفالهن من العطف والحناف الذي يمكن 
أف يجده أي طفل في حضن أمو وذلك بسبب بعض األعماؿ التي ال تتوقف إدارتها عليهم، فليعرفن 

طريقة لتربية األطفاؿ ىو تربيتهم في أحضاف أمهاتهن المملوءة وإف أفضل . أنهن قد ارتكبن خطأ فادحاً 
بالحب والحناف والعطف، واللواتي يحرمن أطفالهن من ىذا الحب والحناف فقد ابتعدف عن جادة 
الصوابن ألف ىذا الحرماف ال يضر الطفل وحده بل يرجع ضرورة إلى المجتمع كلو، وىذا ما ُيجيز بو 

 . اإلسالـ



عندما يصل كل . ات المرأة تربية أوالدىا تربية صحيحة ودقيقة وإحاطتهم بعطفها واىتمامهاومن واجب
من البنت والصبي إلى سن الرشد إذا كانت تربيتهم تربية صحيحة يكونوف في مأمن من العقد النفسية 

الغربية في  والمشاكل والبؤس والشقاء والذلة والبالد وكل ىذه األمور يبتلى بها أكثر شباب المجتمعات
 . أوربا وأمريكا

إذا التزمت المرأة باألسرة وتربية أوالدىا، وإذا اىتمت بإرضاعهم وإعطائهم الحب بأحضانها الحنونة، 
وإذا ما غذتهم الثقافة الصحيحة وعلمتهم األحكاـ والقصص القرآنية والمواقف التعليمية والتربوية، 

قات لتغذي أطفالها ىذا الغذاء الجسماني، تستطيع أف تقدـ وأيضًا إذا استفادت من كل الفرص واألو 
 . للمجتمع جياًل رفيعاً ورشيداً 

وكل ىذه األعماؿ التي تقـو بها المرأة ال تنافي مع طلبها للعلم أو ممارستها التدريس أو السياسة 
 . وغيرىا من النشاطات األخرى

يجب أف يعتبرف الكتاب، المطالعة، . ألخواتي وبناتي العزيزات أف يزدف من كسب معلوماتهنوصيتي 
، واالىتماـ باألعماؿ  الدقة، البحث، الدرس، المشاركة في حل المشاكل التي ىي مصدر ابتالئنا اليـو

أنتن .. الدينية، يجب أف يعتبرنها جزء من اىتمامهن ومسؤولياتهن، مثلما يكوف الرجاؿ مسؤوؿ عنها
أنتن الالتي تشجعن أزواجكن للدخوؿ في الميادين والمجاالت .. الالتي تربّين األوالد الصالحين

 .كثير من النساء يجعلن أزواجهن من أىل الجنة، وينقذونهم من مشاكل الدنيا واآلخرة.. الحسنة

مية تحقيق مسألة في مرحلة إعادة البناء في إيراف اإلسالـ يحاوؿ كلَّ من الشعب والحكومة اإلسال
إعادة البناء ماديًا واجتماعيًا ومعنويًا إعادة حقيقية في ىذا البلد اإلسالمي وذلك باالتكاء واالعتماد 
على األيدي العاملة، يعني إذ أرادت أي دولة أف تحقق مسألة إعادة البناء وإعمار البالد بصورتو 

 . دي العاملة في تلك البالدالحقيقية والمؤثرة يجب أف يكوف اىتمامها األوؿ باألي



وعندما نشير إلى األيدي العاملة يجب أف نأخذ بعين االعتبار بأف النساء يشكلن نصف عدد ىذه 
األيدي في البالد، لذا نقوؿ إذا كانت ىناؾ نظرة خاطئة في المجتمع بالنسبة للمرأة ال يمكن من 

  .خاللها تحقيق مسألة اإلعمار وإعادة البناء الشامل

ألف ىذه األعماؿ كانت في أكثر )إف المرأة في صدر اإلسالـ باإلضافة إلى تضميدىا لجروح الجرحى 
، كانت تشترؾ في ميادين الحرب حاملة السيف لتحارب، في نفس الوقت  (األحياف على عاتق المرأة

رسها المرأة بحجابها كل ىذه األمور كانت تما. كانت في بيتها تحتضن أطفالها لتربيهم تربية إسالمية
 . وعفافها وال تناقض بين األمرين

إذا ما دققنا في األمر نجد أنو ال يوجد أي تناقض بين ىذه األمور وحجاب المرأة، لكن البعض اتخذ 
فالبعض يقوؿ مثاًل إف النشاطات . في تفسير ىذه المسألة طريق اإلفراط واآلخر طريق التفريط

 . ىتماـ بالزوج واألوالد لذا يجب االحتراز منهااالجتماعية تمنع من اال

واآلخر يقوؿ بما أف الزوج وتربية األوالد عقبة في طريق النشاطات االجتماعية للمرأة لذا يجب محو 
 . ىذه العقبة

األسرة وىي للمرأة واجبات في . يجب أف ال نضع شيء مقابل اآلخر. والنظرتين بعيدتين عن الصواب
ركنية وأساسية المرأة في األسرة وأيضًا تربية وىداية أطفالها، والمرأة أيضًا السند الروحي لزوجها، ففي 
فترة النضاؿ والكفاح ضد النظاـ الطاغوتي في إيراف، كثير من الرجاؿ كاف لهم دور بارز في ميادين 

ؼ نسائهم كحجر عثرة في طريقهم الجهاد لكنهم لم يستطيعوا أف يواصلوا كفاحهم ىذا بسبب وقو 
 . وذلك ألنهن ال يتحملن مصاعب ومتاعب الجهاد ولفقدانهن العفو والتسامح

وكثير من النساء عكس ما ذكرتو، ىن اللواتي شجعن أزواجهن على الجهاد والنضاؿ والمقاومة 
 . والتصدي للنظاـ البائد حيث ساعدف أزواجهن وكن خير سند روحي لهم



في ذلك اليـو الذي اكتظت فيو شوارع إيراف بالناس، كاف ( ـ1978ػ1977)1357ػ1356ي سنة ف
للنساء دورًا بارزًا في التعبئة وإرساؿ أزواجهن وأوالدىن إلى ميادين الكفاح والمقاومة والمظاىرات 

 . العدوانية ضد الحكم الجائر

من أوالدىن فدائيين وحتى معوقين في سبيل  إف النساء في أياـ الثورة والحرب المفروضة قد جعلن
 . اإلسالـ والدفاع عنو، وقد جعلن من أزواجهن أناساً مقاومين أقوياء

وىذا ىو دور المرأةف وىذا ىو تأثيرىا في أوالدىا وزوجها، ىذا ىو الدور الذي تستطيع المرأة أف تؤديو 
 . في أسرتها، ويعتبر برأيي من أىم األدوار وأعظمها

وأىم دور للمرأة تربية أوالدىا ومساندة زوجها روحيًا ليستطيع أف يقتحم مجاالت الحياة العظيمة، 
 . ونشكر اهلل ونحمده بأف المرأة اإليرانية قد خطت خطوات عظيمة في ىذا المجاؿ

ورة والحرب إف نساء إيراف الواعيات والشجاعات والقويات والصبورات كاف لهن دور فاعل في زمن الث
 . المفروضة وذلك في جبهات القتاؿ وحتى في بيتها

ولنسائنا اليـو دور فاعل في المجاالت السياسية والثقافية والثورية وحتى على صعيد النشاطات العالمية 
الشورى اإلسالمي يحتوي عدد مناسب كماً فإف مجلس . لهن دور فاعل أماـ األعداء في العالم كلو

ونحن نشعر بضرورة دخوؿ المرأة العاملة والفاىمة والمثقفة والحكيمة ميداف العمل . وكيفًا من النائبات
 . الصحيح لضماف حقوقها الواقعية حتى ال تسمح لعواـ الناس التصدي لهذه األمور

ف ويفسروف قضايا بالدنا العزيزة عندما يروف ىذا إف المفسرين والمحللين السياسيين الذين يهتمو 
المجتمع العظيم وىذه اإلرادة القوية وىذا الوعي والرغبة، يحسوف بالتقدير واالحتراـ بالنسبة إلى إيراف 

 . العظيم والشعب المحتـر والنظاـ الجمهوري اإلسالمي

الثورة، أي منذ بداية انتصار ثورتنا حضرت النسوة في ميادين الكفاح السياسي وأثبتن دورىن، منذ بعد 
إف دور المجموعات النسوية في انتصار الثورة، وباحتماؿ كبير،  . ذلك الحين، تغير الوضع إلى حد كبير



وكاف دور ذو  كاف أكثر من المجموعات الرجالية، يعني حضور النساء في ساحات الكفاح السياسي،
الرجل الذي كاف شخصًا واحدًا، كاف ىو يأتي بنفسو إلى ساحات القتاؿ ويحضر في . عدة جوانب

أّما عندما تعتقد ربة البيت، أنها شريكة في . االجتماعات أو في المسيرات، ويشارؾ فيها، ىكذا فقط
البيت الذي منو الرجل، . قتاؿالقتاؿ وتنزؿ إلى الساحة ففي الواقع أنها تأتي بالبيت كلو إلى ساحة ال

 . المرأة، األوالد، كانت تجعل الجميع يحضروف في ساحة القتاؿ

. في الحرب أيضًا، إف لم تصبر أمهات وزوجات الشهداء، لتعرضت الحرب إلى مشكالت كثيرة وكبيرة
إلى التطلع والنمو ىذا الدور في المجتمع جعل نساءنا يتعرضن . دور النساء ىذا كاف دورًا بارزًا جداً 

عندما تكوف المرأة متعلمة على األمور السياسية، ال يمكن ألحد أف يفرض عليها الباطل . السياسي
 . بسهولة ويسحق حقها

 . ىذا الشيء حدث في زمن الثورة

ع طبقات إف المهم في يومنا ىذا، ىو أف اإلسالـ مع قوانينو ومعارفو على أتم االستعداد للدفاع عن جمي
مجتمعنا، امرأة ورجل، قروي ومدني، الطبقات المختلفة، خاصة الطبقات الضعيفة، النظاـ اإلسالمي 
واألحكاـ اإلسالمية على أتم االستعداد للدفاع عن المظلومين في كل مكاف، وعلى أساس ىذه النظرة، 

ادرًا ما يّمر شهر واحد يعمل االستكبار العالمي على حياكة المؤامرات ضد الجمهورية اإلسالمية، ن
واالستكبار بجميع تشكيالتو وأجهزتو وشركاتو وبأدمغة مرتزقة والمؤسسات التخطيطية التابعة لو، التي 
تكوف دائمًا منهمكة ومشغولة بتخطيط مشاريع حياكة مؤامرات ضد الشعوب والدوؿ الحّرة، لإليقاع 

 . وحتى يومياً ويستمر ذلك على الدواـ بنظاـ الجمهورية اإلسالمية، أحياناً يحدث ذلك أسبوعياً 

إف جميع مساعي االستكبار ضد الجمهورية اإلسالمية، بفضل الخالق تبارؾ وتعالى، ذىبت ىباًء 
وفشلت وذلك بسبب ىذه التجمعات، وىذا التودد، وىذه الروابط، وىذه المعلومات التي يتعامل بها 

المواجهة مع ىذا الشعب العظيم، تّمرغ أنف االستكباِر نساء ورجاؿ بلدنا بحمد اهلل، وفي ميداف 
 . ولمرات عديدة في التراب



فبعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيراف بذلت مساٍع كثيرة للدفاع عن المرأة وحقوقها؛ فأصبحت المرأة 
فهذه النظرة  .في موضع إجالؿ واحتراـ وتقدير، وكاف اإلماـ يّقدر المرأة ويكن لها احترامًا خاصاً 

اإليجابية جعلت المرأة تتمتع بدور فاعل ومؤثر في المجتمع، فلقد كاف للمرأة دورًا كبيرًا في انتصار 
الثورة اإلسالمية في إيراف، ولوال المرأة لما استطاع اإلسالـ أف ينتصر في إيراف بهذه العظمة والروعة، 

أو لواجهت إيراف مشاكل في طريق ىذه الثورة بل ونستطيع أف نقوؿ لما تحقق النصر في إيراف مطلقًا 
فتواجد المرأة في الساحة كاف لو دورًا فاعاًل ومؤثرًا حتى أياـ الحرب المفروضة؛ فقد حققت . المباركة

 . المرأة إنجازات رائعة في الدفاع عن اإلسالـ ونصرتو

شريعة على قبح تّبرج المرأة إف الحجاب بين الرجل والمرأة في اإلسالـ لو حكمة إلهية، وقد أّكدت ال
وظهورىا لغير زوجها، وقد جاء في األحاديث اإلسالمية واألحاديث النبوية حوؿ حكمة الحجاب 

 . باعتباره حفاظ بين الرجل والمرأة وفي مكاف خاص

ومنذ اللحظة األولى من تشكيل األسرة يشترؾ كل من الرجل والمرأة في ىذه الحياة الزوجية ويجب أف 
تعامل كل منها بحٍب وحناف مع اآلخر وال يحق لكل منهما أف يفرض رأيو على اآلخر، إف األحكاـ ي

اإلسالمية التي تنظم عالقة الرجل والمرأة أحكاـ دقيقة للغاية، واإلسالـ عند تشريعو ىذه األحكاـ أخذ 
 . بعين االعتبار مصلحة المجتمع اإلسالمي ومصلحة كل من الرجل والمرأة

 : لرجل في بعض المواقف فقط يستطيع أف يمارس سلطتو على المرأة، وأنا سأشير إلى بعضهاا

مثاًل الرجل يستطيع أف يمنع المرأة من الخروج من البيت بدوف إذنو بشرط أف ال يكونا قد اشترطا أثناء 
ي ىذه المسألة ، وىذه واحدة من أسرار الحكم اإللهي ف"حق الزوج"العقد شرطًا يخالف ىذا الحق 

حيث أعطى للزوج فقط حق ىذا المنع ولم يعطو حتى لألب، األب ال يستطيع أف يمنع ابنتو من 
الخروج من البيت دوف إذنو، وحتى األخ ال يستطيع أف يمارس ىذا الحق، أما الزوج فهو الشخص 

اء أف يضعن بعض طبعًا تستطيع النس. الوحيد الذي يستطيع أف يمنع خروج زوجتو من البيت دوف إذنو
الشروط أثناء عقد الزواج وعندئٍذ يجب على كل من الزوج والزوجة أف يعمال بهذه الشرط، فمتى ما كاف 



وإف خال العقد من أي شرط فيجب على المرأة أف تطيع . ىناؾ شرط ضمن العقد فهذا بحث آخر
   .الرجل في ىذا المجاؿ الذي ذكرناه سابقاً 

وكل ىذا بسبب طبيعة  . تطيع الرجل في أمور أخرى لم نذكرىا خالؿ ىذا البحث على المرأة أيضًا أف
كل من الرجل والمرأة، فلكل منهما لو طبيعتو ومزيتو الخاصة، لذا ال يمكن أف يُرجى من الرجل أف 
تكوف لو روحيات المرأة، لذا من مصلحة البشرية بل ومن مصلحة المجتمع والنظاـ االجتماعي أف 

التعامل األسري ىذه الروحيات الخاصة لكل منهما، ألف رعاية ىذه المسائل ىي سبب ُتراعى في 
سعادة الرجل والمرأة وال يمكن ألي واحد منهما أف يمارس الظلم والتجبر واالستعباد بحق اآلخر، 
فبعض الرجاؿ يتصور أف واجب المرأة أداء كل األعماؿ التي تخدـ الرجل، وطبعًا في المحيط األسري 

ا كانت العالقة الزوجية مبنية على الحب والتفاىم سعى كل واحد منهما بشوؽ ورغبة لخدمة اآلخر، إذ
، مثاًل أف تكوف المرأة   وأداء واجبو بشوؽ ورغبة يختلف عما إذا أدى اإلنساف عملو بصفتو مجبور وملـز

 . كالخادمة في عملها في البيت وىذا يخالف الشرع اإلسالمي الحنيف

الدين اإلسالمي، لم ُيسمح للرجل أف يمارس الظلم بحق المرأة ويفرض عليها أمرًا ما، لقد تقرر في 
للرجل في العائلة حقوقًا محددة تقـو على أساس كماؿ المصلحة والحكمة، ويجب أف ُتوّضح وتعّرؼ، 

خالؽ وروحية الرجل والمرأة كّل لو طبيعة وأ. ويجب أف تكوف للمرأة حقوؽ مّعينة أيضًا تجاه الرجل
ولو استفيد من ىذه األخالؽ الخاصة من قبل كل من الرجل والمرأة، بصورة . وغرائز خاصة تخصو

صحيحة في العائلة ألصبحا يشكالف زوجين كاملين ومتناغمين ومتساعدين، لو أفرط الرجل الختل 
 . التوازف، ولو أفرطت المرأة اختل التوازف أيضاً 

لجنسين في العائلة كطالقتي باب، أو كعينين في وجو اإلنساف، أو جنديين في إف اإلسالـ أّقر بأف ا
موضع واحد في ساحة حرب الحياة، أو كاسمين شريكين في محل واحد، كل لو طبيعتو وخصوصياتو 
وخصالو، جسمو، روحو، فكره، غرائزه، وعواطفو، تخصو دوف غيره، لو عاش ىذاف الجنساف معًا بتلك 

ن التي عّينها اإلسالـ، ألصبحت العائلة، عائلة ثابتة ومتحابة ومباركة وكثيرة الخير الحدود والموازي
 . والفائدة



ىدؼ اإلسالـ ىو الوصوؿ إلى الكماؿ اإلنساني، فال فرؽ بين المرأة وبين الرجل فكالىما سواء في 
أخرى يكّرـ الرجل ويمدحو، الجانب اإلنساني والمعنوي، فنجد اإلسالـ تارة يثني على المرأة ويكّرمها و 

ألنها ركنا أساسياف لجسد واحد وال فرؽ بينهما، وأيضًا لو دققنا النظر في آيات القرآف الكريم نجد أف 
اهلل ضرب مثَل امرأة فرعوف كنموذج حي لإلنساف المؤمن وضرب مثل امرأة لوط ونوح كنموذج لإلنساف 

اقفهم، وىكذا نرى اإلسالـ ال يّفرؽ بين الجنسين، الكافر، وفي آيات ومناسبات أخرى ذكر الرجاؿ ومو 
فمالؾ األرجحية واألفضلية يكمن في تحلي النفس باألخالؽ الفاضلة وامتالكها القدرات واإلبداعات 

 . وأداءىا الواجبات والمسؤوليات

جنس من لذا يجب معرفة طبيعة كل من الرجل والمرأة وذلك لتمييز الواجبات الملقاة على عاتق كّل 
ىذين الجنسين، ألف اإلسالـ قائم على أساس العدؿ واإلنصاؼ، فاختالؼ الواجبات يرجع إلى 
اختالؼ الطبيعة التي جبل عليها كل من الرجل والمرأة، فحقوؽ المرأة متساوية مع حقوؽ الرجل، ولكن 

ل، وىذا يرجع إلى ربما نجد بعض األحكاـ والواجبات الملقاة على عاتق المرأة ليست بعينها على الرج
 . االختالؼ الذي ذكرناه بين طبيعة الجنسين

لذلك يجب أف تكوف الشريعة اإلسالمية ىي األساس لنستطيع من خاللها أف نعطي للمرأة حقوقها 
 . ومكانتها االجتماعية المناسبة

مع كل من المرأة والرجل؛  والمسألة األخرى التي أود أف أطرحها ىي مسألة تعديل القوانين التي تتعامل
فبعض ىذه القوانين ىي بحاجة إلى إصالح وتعديل، فعلى المتخصصين بهذا المجاؿ االىتماـ بهذه 

ومن المسائل المهمة األخرى ىي مسألة بياف وتفسير نظرة اإلسالـ لحقوؽ المرأة والرجل، . المسألة
شريعة اإلسالمية الخوض في ىذا المجاؿ فعلى النساء وخاصة اللواتي لهم إلماـ ومعرفة باألحكاـ وال

   .وخاصة مجاؿ اختالؼ الحقوؽ المعطاة للرجل والمرأة

 . فيجب أف يعرؼ الناس أف اختالؼ الحقوؽ ىذه يرجع إلى اختالؼ الطبيعة البشرية بين المرأة والرجل



أيضًا االبتعاد عن ذكر بعض المواضيع التي ربما تحرؼ الفكر وتشوشو، فمن ىذه المواضيع ىو ويجب 
موضوع دية الرجل والمرأة واختالؼ قيمتها، ألنو ال فائدة من وراء طرح ىذه المواضيع وأمثالها ألف 

 . نظرة اإلسالـ إلى األسرة وبناءىا والحقوؽ المترتبة عليها نظرة واضحة وبّينة

ظلم الثقافة الغربية للمرأة يفوؽ بقية الثقافات األخرى؛ ففي ظل الثقافة الغربية المعروؼ أف كل من إف 
الرجل والمرأة متساوياف في التعامل االجتماعي، أما اإلحصاءات الدقيقة تشير إلى المرأة الغربية تتعرض 

لسعيها، وأكبر ظلم يتوجو للمرأة لظلم ضمن نطاؽ األسرة حيث ال يود أي اىتماـ لرأيها وال لثورتها وال 
الغربية ىو عالقة زوجها العاطفية والجنسية والحميمة مع النساء األخريات مع أف المرأة ترغب وتميل 

 . إلى أف يكوف زوجها أقرب إليها من أي أحد آخر

نشرت الصحف إف مسألة تعرض النساء الغربيات إلى الضرب والظلم وخاصة المرأة األمريكية حيث 
األمريكية إحصاءات وأرقاـ فظيعة حوؿ الظلم المتوجو للمرأة من قبل الرجل وذلك في المحيط األسري 

ال يصل إلى : العائلي، فعلى المدافع عن حقوؽ المرأة أف ال يستعين بالثقافة الغربية ألنو وبعملو ىذا أوالً 
ي فهم نظرة اإلسالـ الصحيحة للمرأة، وإذا ومن الضرور . ال يحظى برضواف اهلل تعالى: نتيجة، وثانياً 

إف معرفة المشكلة الحقيقية . فهمت ىذه النظرة اإلسالمية يكوف الدفاع عنها والسعي لنيلها أمرًا مطلوباً 
 . تحتاج إلى ابعاد التخيالت والتصورات التي تحيط وتختلط بالحقائق اإلسالمية

با التي تدعي حرية المرأة قبل نصف قرف لم يكن للمرأة أيتها الفتيات والنساء والمؤمنات، إف أور 
األوربية واألمريكية حق التصرؼ بثروتها الشخصية وكاف يجب عليها أف تضعها تحت تصرؼ أخيها أو 
أبيها أو زوجها ليستطيع التصرؼ بها لصالحها أو لصالحو، أما في اإلسالـ فالمرأة ىي المالكة لثروتها 

 . ء رضي الزوج أو األب أو لم يرَض وال يستطيع أحد أف يمنعهاولها حق التصرؼ بها سوا

إف النظرة اإلسالمية في استقاللية المرأة اقتصاديًا قد سبقت العالم، حيث ّصرح اإلسالـ بهذه المسألة 
أما في أوربا فلم ُيصرح بهذه المسألة إال قبل أربعين أو خمسين سنة، وحتى إف . قبل ثالثة عشر قرناً 

ض الدوؿ لم تعط للمرأة استقالليتها االقتصادية إال قبل سنين أخيرة حيث ُسمح للمرأة حق التصرؼ بع
 . لذا نقوؿ إف اإلسالـ قد سبق غيره في ىذه المسائل. بأموالها



لذا نرى المجتمعات الغربية مملوءة . إف المرأة في الغرب لم تعط اىتمامًا لألسرة وتربية األطفاؿ
ألحداث المجرمين، ففي أوربا وأمريكا وتحت ظل الحضارة المادية والقصور الشامخة بالشباب وا

والمراكز النووية وناطحات السحاب الشاىقة ذات المائة طابق وفي ظل ىذه التطورات العلمية 
والتكنولوجية، نجد األحداث وىم في سن العاشرة أو الثانية عشر قد اتخذوا طريق اإلجراـ مسلكاً، 

سارؽ وذاؾ القاتل والُمهّرب والمعتدي، يدخنوف السجائر والحشيش وغيره، وكل ىذه األمور فهذا ال
 . بسبب جهل المرأة الغربية بقيمة ومنزلة األسرة

سنة بدأ وضع  52أو  42أو  32لم يكن وضع المرأة الغربية سابقًا مثلما ىي عليو اآلف، لكن قبل 
األوربية وأمريكا بالتردي واالنحطاط، عندما سلكت المرأة الغربية المرأة الغربية وخاصة في بعض الدوؿ 

ىذا الطريق المنحرؼ لم تكن تتوقع أف تتصور بعد ثالثين أو أربعين أو خمسين سنة أخرى سيبتلى 
المجتمعات بهذه الباليا، فنرى األوالد واألحداث وحيث ال يتجاوز سنهم عن اثني عشر عامًا يحملوف 

م في جيوبهم يتسكعوف لياًل ونهارًا في شوارع نيويورؾ ولندف وبعض الدوؿ الغربية مسدساتهم وشفراته
 . واف استطاعوا قتل أحد يقتلوه دوف أي أىمية وكل ىذا بسبب انهيار أساس األسرة ونواتها

تعاني من االنفصاؿ اليـو في عالم الغرب، يكوف أساس العائلة ضعيف جدًا، العوائل ػ خاصة النساء ػ 
وكثرة األعماؿ، لو انهدمت العائلة العائلة ػ ال سمح اهلل ػ فإف المرأة والرجل، على حد سواء، سيتحيرف 

أما المرأة، فيكوف نصيبها من العذاب أكثر في عالم الغرب، . ويتشردوف ويتألموف ويالقوف العذاب
، تفنى وتزوؿ، وأحيانًا النساء ىن يطلبن ذلك، تعاني المرأة من ىذا العذاب، ألف العوائل تنهدـ بسهولة

 . لكن يكوف الوقع والتأثير عليهم أكثر وأشد

البعض تكوف نظرتو ظاىرية لألشياء، ينظر إلى المحيط االجتماعي في الغرب، يرى فيو أف المرأة تأتي 
لقد وقع . ا ىو الخطأوتذىب دوف أف تعير أية أىمية، يخاؿ أنها داخل العائلة ىكذا تتصرؼ أيضًا وىذ

لو حصل قصور في ىذا الصدد في . اإلسالـ يمنع ذلك. الظلم على النساء كثيرًا في المحيط العائلي
 . مجتمعنا، يجب الحيلولة دونو وتتم الحماية القانونية عن المرأة بكامل القوة واإلصرار



لتي تعيش في ظل الثقافة الغربية حركة ألننا وكما نعرؼ ال ُتوجد في الدوؿ الغربية وكذلك في الدوؿ ا
، ىذه الحركة (Feminiseme)باسم حركة المطالبة بحقوؽ المرأة بل يوجد بما ُيسمى بالفيمينيسيم 

 . تتبع أساليب اإلفراط والتفريط في مسألة حقوؽ المرأة وإعطاءىا حريتها

، أـ يختلف عنو اختالفاً  (Feminiseme)وىذا ما نشاىده في إيراف اليـو ىل ىو عين الفيمينيسيم 
 كليًا؟ 

من المؤسف أف الغرب يفسر الحرية بالتحرر من القيود األسرية وااللتزامات الزوجية وتأسيس األسرة 
وتربية األوالد ألنهم يعتبروف ىذه األمور تبعات شهوانية تعترض اإلنساف وال يجب على أحد أف يتقيد 

 . ن مصّرحاً بمسألة حريّة اإلجهاضبنتائجها، لذلك نرى الغرب يعل

وبما أف ىذه المسألة يعني حرية اإلجهاض تبدو مسألة سهلة عادية، لكنها في الحقيقة والواقع تضمر 
 . تبعات ونتائج ال يمكن غض النظر عنها

والتقارير التي يكتبها فمسألة حقوؽ المرأة والمطالبة بها يجب أف ال يكوف الداعي لها اتهاـ المجالت 
الغرب وساستهم بأف إيراف اإلسالمية أىملت حقوؽ المرأة ولم تهتم بها، فنحن إذا كاف ىدفنا من 
الدخوؿ في ىذا المجاؿ يعني مجاؿ الدفاع عن المرأة ىو أف ال تتأخر عن الغرب في ىذه المسألة وأف 

وعظيمًا، ونكوف قد ارتكبنا نفس الخطأ  ال يكوف لهم نظرة سلبية تجاىنا نكوف قد ارتكبنا خطأ فادحاً 
ومن المؤسف أف نجد . إذا خضنا ىذه المسألة معتقدين بأف الغرب خطا خطوات صحيحة وصائبة فيها

بعض المقاالت والخطب التي تحمل عنواف الدفاع عن حقوؽ المرأة وإعطاءىا حريتها قد تأثرت بما  
موقفنا من ىذه المسألة، ألننا إذا كاف ىدفنا اإلجابة كتبو الغرب وبما دسو من التهم واالفتراءات حوؿ 

عما يفتريو الغرب من اإلشاعات والتهم نكوف قد انحرفنا عن جادة الصواب، ألف واجبنا األساسي 
يكمن في التعرض على الحقائق التي نستطيع من خاللها أف نصل إلى ىدفنا السامي المرموؽ، وكل 

 . مية السمحاءىذه الحقائق تحويها الشرعية اإلسال



أود أف أشير إلى بعض المشاكل التي يتعرض إليها الغرب وثقافتو في مجاؿ حقوؽ المرأة ومن ثم أشير 
 . إلى العقيدة اإلسالمية في ىذا المضمار

لقد أفرط الغرب في تعاملو مع المرأة، فها نحن نجد شعارات الغرب تنادي بالمرأة وحقوقها ومساواتها 
جل، كل ىذه الشعارات شعارات خاوية وبعيدة عن الواقع الموجود، ألف نظرة الثقافة الغربية مع الر 

للمرأة قائمة على أساس عدـ المساواة بينها وبين الرجل، وال يمكننا التعرؼ على الثقافة الغربية من 
بي، فالمطّلع خالؿ ىذه الشعارات المطروحة، وإنما ىذه الثقافة تتجلى من خالؿ األدب والشعر األور 

على ىذا األدب يجد أف الغرب اعتبر المرأة منذ القروف الوسطى وحتى يومنا ىذا عنصرًا ثانويًا بعد 
الرجل؛ فهذه القصص الروايات األوربية تحمل ىذا المعنى بين طياتها؛ فمسرحية شكسبير المعروفة 

 . رة الثانوية للمرأةروميو وجوليت والتي تعتبر من إبداعات األدب األوربي تعكس ىذه النظ

فمن األعراؼ األوربية والتي تعكس تحكم الرجل بالمرأة ومسخ ىويتها ىي مسألة تغيير المرأة اسم 
عائلتها ولقبها بعد الزواج فتحمل لقب زوجها واسم عائلتو، أما في بالدنا المسألة تختلف كلّيًا حيث 

 . لتي كانت تحملو قبل زواجهاتبقى المرأة وحتى بعد الزواج تحتفظ بنفس اللقب ا

ومن األمور التي ال يستطيع الغرب إنكارىا ىي أف الرجل في ظل الثقافة الغربية السائدة في المجتمعات 
األوربية بعد أف يتزوج بالمرأة ال يملك جسدىا فقط بل يملك أموالها وكل ما تملك بحيث تنتقل كل 

اجها وما حصلت عليو من أسرتها إلى زوجها، ونستطيع أف أمواؿ المرأة وكل ما كانت تملكو قبل زو 
نقوؿ أيضًا إف الرجل في ظل ىذه الثقافة يملك حتى روح المرأة بعد أف يتزوج بها، فنجد وبمجرد بروز 

 . بعض المشاكل بينو وبين زوجتو يقدـ على ضربها وال يستطيع أحد أف يعاقبو أو يلومو على ما فعل

يها تعاني من نفس المشاكل أيضًا فهي مسلوبة االختيار، فعلى الرغم من الحرية فالبنت في بيت أب
الموجودة في إيجاد وإقامة العالقات بين الرجل والمرأة تبقى مسألة الزواج واختيار الزوج المناسب بيد 
األب وإرادتو وال يوجد للبنت أي حق في ىذا االنتخاب، فنحن ومن خالؿ ىذه المسرحيات التي 

نا إليها سابقًا نجد نماذج من ىذا اإلجبار والظلم الذي تتعرض لو المرأة في الجو األسري السائد أشر 
في ىذه المجتمعات، وحتى نجد بعض القصص تعكس الواقع المؤلم الذي تعيشو الزوجة مع زوجها، 



ميالدي حيث فهذه الحالة وكما قلنا كانت سائدة منذ القروف الوسطى وحتى نهاية القرف التاسع عشر ال
 . بدأت بعض النهضات والحركات تطالب بحرية وحقوؽ المرأة

أطلب منكن أيتها الشابات الكريمات أف تمعن النظر بكل ما يحدث في ىذه المجتمعات الغربية، 
المرأة حقها في الملكية، وىذه فهذه المجتمعات أقدمت مؤخرًا وفي أوائل القرف العشرين على إعطاء 

الخطوة كانت نتيجة بحث ودراسات أجراىا مجموعة من علماء االجتماع عندما رأوا بأف الغرب بحاجة 
إلى أيدي عاملة أكثر لتشغيل مصانعهم التقنية التي وجدت طريقها إلى الغرب، ولهذا أصدرت قوانين 

قابل أجور زىيدة تتقاضاىا مقابل ما تؤديو من تعطي للمرأة حق الملكية لتجّرىا إلى ىذه المعامل م
 . الخدمات في ىذه المصانع

لقد أشرنا سابقًا بأف الحركات التي ظهرت من أجل الدفاع عن المرأة وإعطاءىا حقوقها مقابل الظلم 
وىذه الحركات أفرطت في ىذه المسائل الذي تتعرض لو كانت قد ظهرت في أوائل القرف العشرين، 

بحيث شاع الفساد في المجتمعات الغربية وخالؿ ىذه العقود األخيرة وحتى وقف المصلحين 
وأصحاب الفكر حيارى وعاجزين أما ىذا الفساد واإلباحة الجنسية، فهذه الحركات وجهت ضربة 

لتفريط الذي اتبعتو ىذه الحركات قاضية للمرأة بدؿ من أف تقدـ إليها خدمة في ىذا المجاؿ، ألف ا
أدى إلى إشاعة الفساد والفحشاء وأّدى إلى ىدـ البنياف األسري في المجتمع الغربي، فعندما يستطيع 
الرجل أف يمارس شهواتو وبحرية مطلقة وعندما تستطيع المرأة أف تقيم عالقة مع من تريد من الرجاؿ 

قويم ويكوف التشتت والفناء مصير ىذه األسر، يعني يفقد كل منهما صالحيتو على البناء األسري ال
مسألة التشتت األسري ىي من المشاكل المهمة التي يعاني منها الغرب حيث ساؽ ىذا التشتت 

لذا نرى أف أكثر الغربيين وخاصة النساء منهم يكنوف جّل االحتراـ . المجتمع األوربي إلى ىاوية الطريق
، ألف األسرة ىي المكاف الذي يستطيع كل من الرجل والمرأة أف لكل من يحمل شعار األسرة وبناءىا

ومع األسف الشديد إننا ال نستطيع أف نرى ىذا البنياف القويم في . يجد أمنو واستقراره فيها
المجتمعات الغربية، فنجد الكثير من النساء الغربيات تحمّلن ألم الوحدة إلى نهاية حياتهن، ونجد أيضاً 

ىذه المجتمعات لم يستطيعوا أف يثقوا بزوجة صالحة توفر لهم األمن واالستقرار في الكثير من رجاؿ 
 . حياتهم األسرية حيث أكثر الزيجات عندىم تبوء وتنتهي بالفشل



أما األسرة في بالدنا فعلى العكس مما نجده في المجتمعات الغربية؛ فهي تمتاز بعالقاتها الحميمة 
قات بين ربة ورب البيت وأوالدىم وأحفادىم وأقاربهم قائمة على أساس وبجذورىا القويمة؛ فالعال

المحبة واالحتراـ المتبادؿ فهم يتزاوروف في ظل جو أسري سليم، وقّلما نجد مثل ىذه األسر في 
المجتمعات الغربية وحتى الزوج والزوجة عندىم يفتقداف العالقة الزوجية الحميمة التي تربط كل منهما 

 . ل نواة أسرية قويمةباآلخر لتشك

وأما المسألة األخرى فهي مسألة القتل الذي تتعرض لو المرأة في ىذه المجتمعات وخاصة المجتمع 
األمريكي، حيث أصبحت مسألة القتل وسفك الدماء من المسائل العادية في أمثاؿ ىذه المجتمعات، 

ونحمد اهلل . غير مستنكرين ما يفعلوف وأصبح الناس يقدموف على ىذه األعماؿ الجنائية وبكل سهولة
ونشكره أف ىذه األمور قلما تحدثت في بالدنا وال تتعدى سوى الظروؼ االستثنائية التي يتعرض لها 

وعلى كل حاؿ، يجب محاربة جميع أنواع الظلم الموجو للمرأة ليستطيع المجتمع أف يشق . المجتمع
 . اإلسالـ لوطريقو في الحياة ويصل إلى مكانة التي عّينها 

وموضوع المرأة في الحقيقة . إف القوة الجسمانية للرجل والتي تفوؽ المرأة جعل التاريخ يظلم المرأة
يتجلى في مبارزتها لهذا التاريخ، وإذا كانت ىذه المبارزة سطحية سوؼ تتأخر المرأة في نيل حقوقها 

ومن الضروري التحرؾ الجدي . روساً لذا يجب أف يكوف عملها ىذا متواصاًل ودقيقًا ومد. من التاريخ
والصائب للمرأة المثقفة الستعادة شخصيتها الحقيقية على ضرورة محاربة المرأة للظلم التاريخي 

 . بالحكمة والنطق والتدبر

يجب أف تتمتع النساء بالوعي الكامل واإللماـ الشامل لمسألة المرأة ونظرة اإلسالـ لها لتستطيع أف 
 . قها باالتكاء واالعتماد على ىذه النظرة الرفيعة للمرأةتدافع عن حقو 

إف اإلسالـ قد عّين حدًا وسطاً في مسألة حقوؽ المرأة خاؿ من اإلفراط والتفريط، حيث لم يعِط للمرأة 
. حق ممارسة الظلم، وفي نفس الوقت لم يغض النظر عن الطبيعة الحاكمة التي تميز الرجل عن المرأة

 . المستقيم والقويم ىو الصراط اإلسالمي الذي حّدده اإلسالـإف الصراط 



المشكلة الكبيرة في يومنا ىذا ال يقتصر وجودىا في إيراف، بل موجودة في جميع أنحاء العالم وىي 
البعض . التقصير والتعدي لحقوؽ وشخصية المرأة في بعض نواحي الحياة، يعني الظلم الواقع عليها

ر والتعدي يقتصر على البلداف الشرقية أو اإلسالمية، وىذا خطأ جلي، فالظلم الواقع يتصور أف التقصي
على المرأة في الدوؿ الغربية، مع كل تلك االدعاءات التي تدعيها الدوؿ الغربية نسبة إلى المرأة، إف لم 

مذكورة ( اـأرق)ىناؾ إحصاءات . يكن أكثر مما عليو في الدوؿ اإلسالمية والشرقية، لم يكن أقل منو
ىذه األرقاـ تهّز . عن تعرض المرأة لألذى من قبل الرجل سواء كاف زوج أو أخ أو ابن، وأنا قد شاىدتها

وعلى ىذا تكوف ىذه المشكلة في جميع أنحاء العالم، ويجب أف تحل ىذه . اإلنساف وتدىشو
 . المشكلة

الضروري تصديق قوانين تهيأ الجو اآلمن للمرأة في المحيط األسري وفي بيت زوجها، ويجب أف ومن 
تحس المرأة بأنها تستطيع أف تلتجئ إلى القانوف وتدافع عن حقها مقابل الظلم الذي يمكن أف تتعرض 

. المرأة لو من قبل زوجها، وفوؽ تحقق ىذا األمر نكوف قد حققنا عماًل عظيمًا في الدفاع عن حقوؽ
 . وأنا أجد في نفسي رغبًة شديدة لتحقيق ىذا األمر

يجب الدفاع عن المرأة من الناحية القانونية واألخالقية؛ فالدفاع القانوني يتمثل بتعديل بعض القوانين 
المتوجهة للمرأة، والدفاع األخالقي يكوف بمواجهة من يمارس الظلم بحق المرأة ويحرمها من التقدـ 

إف مجاؿ . وىذه المواجهة يجب أف تكوف على أساس المنطق والعدؿ. ي المعنوي والعلميوالرق
لو أراد أي شخص . النشاطات والجهاد العلمي واالقتصادي السياسي للمرأة مفتوح بشكل كامل

استنادًا إلى العقيدة اإلسالمية، أف يحـر المرأة من األعماؿ العلمية والمساعي االقتصادية والسياسية 
النشاطات التي تتناسب مع القدرة الجسمانية للمرأة، . االجتماعية، يكوف حكمو ىذا خالفًا لحكم اهللو 

والحاجات والضرورات، ال يمنعها أي شيء ليعلمن ما يمكنهن في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي 
 . الشرع المقدس ال يمنعهن من ذلك. والسياسي

إف فرض . المرأة ألطف من الرجل، وعليها أف تراعي الضرورات طبعًا من الناحية الجسمية، تكوف
األعماؿ الثقيلة على المرأة، يكوف بمثابة الظلم عليها، وىذا ما ال يوصي بو اإلسالـ، وكذلك ال يوصي 



ىناؾ رواية عن . باألعماؿ العلمية والمساعي االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تفوؽ طاقة المرأة
، ىذه الرواية ". المرأة ريحانة وليست قهرمانة(: "ص)كـر النبي األ القهرماف يعني الخادـ المحتـر

خطاب موّجو للرجاؿ، يعني أف المرأة كالورد اللطيفة في بيوتكم، ويجب أف تتعاملوا معها بكامل الدقة 
 . ىذا أمر مهم. لم تكن خادمة كما تظنوف وتحّملوىا األعماؿ الثقيلة. والظرافة

وكذلك إجبار المرأة على القياـ بأعماؿ ثقيلة، اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية صعبة، ىذا ال يوصي بو 
يعني لو تّسنى للمرأة وقت الفراغ، ولم يمنعها من تربية . اإلسالـ، النظرة اإلسالمية ىي نظرة متعادلة

لنشاطات االجتماعية األطفاؿ، ولها رغبة وشوؽ وطاقة جسمية كافية، وتريد أف تدخل ميادين ا
ولكن عندما ُتجبر على عمٍل ما، ويُعين مقدار العمل . والسياسية واالقتصادية، فال مانع من ذلك

المطلوب منها لكي يكوف لها وارد مالي وتقع عليها حصة من ميزانية مصروؼ العائلة، ىذا ما لم يطلبو 
 . ى المرأةويعتبر ىذه نوع من األمور المفروضة عل. اإلسالـ من المرأة

النقطة المهمة في المحيط العائلي، وكما قلت، إف ىذين العنصرين الموجوداف الرجل والمرأة 
وبخصوصياتهما، لهما معًا تناسق وتعايش، لكن ألحدىما ظرافة من الناحية الجسمية واآلخر أقوى 

تقع على عاتق القانوف  لذا،. وإذا لم يدافع القانوف عن المرأة، ألمكن للرجل أف يضايقها. وأغلظ
وظائف ومسؤولية ثقيلة جدًا مقابل حمايتو للنساء الالتي كّوّف عائلة وىن يعشن في محيط عائلتهن، ىذا 

 . األمر الذي يجب أف نتابعو بجدية في بلدنا

ذلك طبعًا، بعد الثورة دخلت إصالحات كثيرة على قوانين الزواج وقوانين حماية العائلة، ولكن ال يكفي 
الشيء الذي نوصي بو المسؤولين، إف كانوا في المجلس أو في أجهزة الدولة األخرى، أو أولئك الذين 
يعلوف منابر الخطابة والوعظ وذلك أنو يجب أف تتم الحماية األخالقية والقانونية للمرأة، كي ال يتمكن 

 . الرجل في المحيط العائلي أف يفرض كالمو

ىي النقطة األساسية التي عمل بها اإلسالـ في ىذا القسم من الحياة، وىذه ىي النقطة التي ىذه 
 . ابتليت بها المرأة في عالم الغرب، ووقعت تحت مظلوميتها القاسية أو الشديدة



والمرأة لها حق إنجاز النشاطات االجتماعية والسياسية والعلمية وحسب مقتضيات زمانها وما تجده 
بًا على عاتقها، وأيضًا لها حق في أف تمأل الخأل الذي تجده في مجتمعها وذلك فيما تؤديو من واج

مثاًل تستطيع الفتاة أف تكوف طبيبة أو أف تخوض المجاؿ االقتصادي أو تشغل في الحقل . النشاطات
 ... رىاالعلمي كأف تكوف مدرسة تمارس التدريس أو تدخل المجاالت السياسية وأف تكوف صحفية وغي

ففي خالؿ السنوات األخيرة ُبذلت مساعي قّيمة وواضحة للعياف في المجاؿ الثقافي والفكري لقضايا 
ونحن عندما نتكلم حوؿ أمور فكرية وثقافية تخص المرأة وقضاياىا وضرورة ارتقاءىا إلى مدارج . المرأة

أؿ ونقوؿ ما ىو الهدؼ من ىذه البحوث الكماؿ العليا وضرورة تهيئة الفرص والقوانين المناسبة لها نس
والدراسات والكتابات في ىذا المجاؿ؟ وما ىو ىدؼ ىذه المساعي كلها وخاصة في المجاؿ القانوني 
للمرأة؟ ونسأؿ أيضًا ما ىي الشعارات والعناوين والوسائل التي يمكن من خاللها أف تحصل المرأة على 

 منزلتها ومقامها الطبيعي؟ 

ألة أخرى تحتاج أيضًا إلى تفكر وإمعاف وىي مسألة النضاؿ من أجل رفع الظلم الذي تتعرض وىناؾ مس
لو المرأة، وما ىي المسألة المطروحة في الساحة؟ وما الذي يجب أف نعملو؟ وما ىي األمور التي تضر 

حركات المجتمع؟ كل ىذه األمور تحتاج إلى نوع من الدقة والتفكير، وكذلك الحاؿ بالنسبة إلى ال
والنهضات االجتماعية؛ فهذه الحركات إذا أردت أف تخطو خطوات صحيحة وإذا أرادت الوصوؿ إلى 
نتائج صائبة يجب أف تكوف مبنية على التعقل والتفكير وعلى أسس عقلية صحيحة تستطيع من خاللها 

ها المجتمع في إذف مسألة التفكير من المسائل المهمة التي يحتاج إلي. أف تمّيز مصالحها المتوخاة
 . مسيرتو العملية

وأما الحركات والنهضات التي تطالب بحقوؽ المرأة، فيجب أف تكوف ىذه الحركات معتمدة على 
النظرة الصحيحة لحقائق الكوف والوجود ومعرفة طبيعة وفطرة كل من الرجل والمرأة، ويجب أيضًا أف 

الطرفين والواجبات المشتركة بينها، وعلى ىذه  تتعرؼ على المسؤوليات والواجبات التي تخص كّل من
الحركات أف تحذر من التقليد األعمى ألف ىذا التأثر والتقليد سوؼ يسوقها إلى اتخاذ قرارات مضرة 

 . وخاطئة



تجارب فاإلسالـ ىو الذي يرسم لنا طريق الوصوؿ إلى أىدافنا بطريقة عقالنية وحكيمة وال يرفض 
اآلخرين التي يمكن لإلنساف االستفادة منها بشرط أف تكوف مبنية على أسس عقالنية صحيحة بل 

 . اإلسالـ يرفض التقليد األعمى والتبعية

فعلى الذين يسعوف من أجل حصوؿ المرأة على حقوقها وتنمية وتفجير طاقاتها وقدراتها أف يحددوا 
 . لشعارات والعناوين التي يجب أف تطرح في ىذا المجاؿىدفهم ومسيرىم وأف يعرفوا ما ىي ا

كل ىذه المشاكل في المجتمع الغربية وكل ىذه األمور ىي نتيجة اإلفراط الذي اتبعتو الحركات 
على أسس منطقية وعقالنية سليمة والنهضات التي تحمل اسم الحرية، ىذه الحركات حركات ال تقـو 

بل حركات عشوائية ال تعير للسنن اإللهية أىمية خالؿ مسيرىا في إعطاء الحق الطبيعي للمرأة وال 
تأخذ بعين االعتبار الطبيعة التي جبل اهلل سبحانو وتعالى عليها كل من الرجل والمرأة، لذلك كانت 

فالمجتمعات اإلسالمية يجب أف . وخاصة المرأة منونتيجتها جلب الويالت والمشاكل للمجتمع الغربي 
ال تأخذ ىذه النهضات التحررية طريقًا للوصوؿ إلى أىدافها في مجاؿ حقوؽ المرأة، بل يجب أف تبعد 
أمثاؿ ىذه األفكار عن ساحتها اإلسالمية وأف تستلهم من الشريعة اإلسالمية السمحاء ما يؤىلها على 

 . الؿ السنين المنصرمةنيل حقوقها التي حرمت منها خ

نحن ال نستطيع أف نقوؿ أف ال معنى لهذه الشعارات التي تحمل اسم حقوؽ المرأة في ظل المجتمعات 
اإلسالمية، ألف المرأة وىي تعيش في ىذه المجتمعات ال ينقصها شيء يجعلها تطالب بحقوقها 

ا تعرضت إلى الحرماف وسلب حقوقها عبر ألف المرأة أينما كانت تحتاج إلى ىذا الدعم ألنه!! الضائعة
التاريخ سواء كانت في المجتمعات اإلسالمية أو غير اإلسالمية، مع فارؽ في المضموف ألف الحرماف 
الذي تعرضت لو المرأة في المجتمع اإلسالمي ال يتجسد في حرمانها من الحرية المطلقة وإنما يتمثل 

دىا تربية صحيحة، وكذلك حرمانها من التحلي باألخالؽ التي بإضاعة فرص التكامل والمعرفة وتربية أوال
لذلك يجب تهيئة الفرص المناسبة للمرأة لتأخذ حقها . تؤىلها الوصوؿ إلى مدارج الكماؿ العالية

 . الطبيعي في ىذا المجاؿ وىذا ما يؤكد عليو اإلسالـ والشريعة اإلسالمية



إيجاد ىذا الجو األسري السليم ليساعد على تقدـ  إذف فالهدؼ من المطالبة بحقوؽ المرأة ىو
المجتمع وازدىاره، وليس الهدؼ من ىذه المطالبة خلق جبهتين متعاديتين من الرجاؿ والنساء تحاؿ  

 . كل منها السيطرة والغلبة على األخرى

إال الحرية ىناؾ بعض النساء يحملن شعارات المطالبة بحقوؽ المرأة وحريتها وال يبغين وراء ىذا 
المبتذلة التي ينادي بها الغرب، فهذا النوع من النساء ال يهّمو من الحياة سوى الماديات ووسائل الزينة 

نحن نخاطب ىؤالء . والمكياج، فال نجد لهم عطاء يذكر خالؿ الثماني عشر سنة تلت الثورة اإلسالمية
ا وحقوقها وحرياتها لما اضطر إلى إيجاد ونقوؿ لهم إذا كاف الغرب صائبًا في نظرتو إلى المرأة عطاءى

حركات تحررية تطالب بحقوؽ المرأة من جديد وذلك بعد مضي سبعة عشر أو ثمانية عشر عامًا ولربما 
 . بعد مضي مائة سنة من تاريخ المرأة التحرري على ما يزعموف

ديدة، فالدوؿ الغربية ورغم وكما ذكرنا يجب مجابهة الذي يتعدوف على حقوؽ المرأة مجابهة قانونية ش
، فهناؾ  شعاراتها التي تنادي بحقوؽ المرأة وحريتها لم تستطع أف تضمن لنسائها األمن واالستقرار الالـز
إحصاءات تشير إلى أف عددا كبيرا من نساء ىذه المجتمعات تتعرض للضرب والجرح من قبل زوجها 

 . وأبيها

لنشاطات االقتصادية والسياسية والنشاطات االجتماعية إف مجاؿ النشاطات االجتماعية التي تشمل ا
بالمعنى األخص وأيضًا تشمل النشاطات العلمية وطلب العلم والتدريس والسعي في سبيل اهلل والجهاد 

وفي ىذا المجاؿ أيضًا اإلسالـ ال يجد فرقًا بين الرجل والمرأة في . وكل ميادين العمل في المجتمع
ذا كاف ىناؾ اّدعاء بأف الرجل يستطيع أف يدرس والمرأة ال تستطيع أو وإ. ممارسة ىذه النشاطات

الرجل يستطيع أف ُيدّرس والمرأة ال تستطيع والرجل يستطيع أف تكوف لو نشاطات اقتصادية والمرأة ال 
 . تستطيع فهذا ادعاء يخالف الدين اإلسالمي

لرجاؿ والنساء متساويات في ممارستهما، اإلسالـ يرى بأف النشاطات المتعلقة بالمجتمع البشري ا
وطبعًا توجد بعض األعماؿ ال تالئم طبيعة جسم المرأة، وىناؾ أيضًا بعض األعماؿ ال تالئم مع طبيعة 



الرجل، وىذا ال يعني بإمكاف أو عدـ إمكاف مشاركة المرأة في النشاطات االجتماعية، بل تقسيم العمل 
 . االت تقتضي العمل فيهايكوف حسب القدرة والرغبة ووجدوا مج

فالمرأة إذا أرادت وكاف لها رغبة تستطيع أف يكوف لها نشاطات مختلفة وتستطيع أف تؤدي أي عمل 
 . يتعلق بالمجتمع

بجواز مشاركة المرأة في لقد عّين اإلسالـ حدودًا في ممارسة المرأة لنشاطها، وىذه الحدود ال تتعلق 
النشاطات االجتماعية، لكن ىذه الحدود تتعلق بمسائل أخرى مثل االختالط بين الرجل والمرأة، 
فاإلسالـ يؤكد بأنو يجب أف تكوف حدود ىناؾ حدود لالختالط بين الرجل والمرأة سواء كاف في 

 . الشارع أو الدائرة أو المتجر وغيره من األماكن األخرى

النساء يستطعن أف يتابعن مسألة طلب العلم وأف يصلن إلى درجات عالية ومرموقة منو، والبعض  إف
يعتقد بأنو ال يمكن للفتيات طلب العلم وذلك في الفرع التي يرغبن فيها ألف المجتمع بحاجة إلى 

 . االختصاصات العلمية للفتيات والنساء كما ىو بحاجة إلى اختصاصات الذكور

إف الجو الدراسي ولكل من الذكر واألنثى يجب أف يكوف طاىرًا ونقيًا، ويجب أف تكوف  وطبعاً 
الجامعات مكانًا آمنًا ألوالد الناس إناثًا وذكورًا، والمحيط الخارجي يجب أف يكوف محيطًا مناسبًا من 

ط الخارجي  الناحية األخالقية ومؤىاًل للمحافظة على عفة كل من اإلناث والذكور، وفي حالة المحي
كالشارع والسوؽ والدراسة وغيرىا محيطًا آمنًا نقيًا من الناحية األخالقية والفكرية تستطيع كل من 

 . المرأة والفتاة المسلمة والرجل والصبي المسلم أف يمارس نشاطو في المجتمع

، فنجد المرأة حققت إف مجتمعنا اليـو وبحمد اهلل خاض شوطًا واسعًا في مجاؿ مسألة التربية والتعليم
. ومع ىذا توجد بعض العوائل تمنع بناتها من التعّلم وطلب المعرفة. إنجازات قيمة في ىذا المجاؿ

فيجب على مثل ىذه العوائل فسح المجاؿ أماـ أوالدىا وبناتها لينتهلوا من المعارؼ والعلـو الدينية 
يع أنواع المفاسد التي يمكن أف تتعرض واإلنسانية، ألف الجو الدراسي اليـو جو مناسب وخاؿ من جم

 . لها المرأة خالؿ مسيرىا العلمي



إف اآلباء واألمهات والمسؤولين يقع عليهم عاتق إيجاد مثل ىذا المحيط السالم أخالقيًا، وألجل 
الحجاب ىو وسيلة من وسيلة من وسائل . االبتعاد عن مسألة االختالط فرض اهلل تعالى مسألة الحجاب

وبالحجاب يستطيع كل من الرجل والمرأة أف يحافظ على نفسو، وفي حالة . اد األمن األخالقيإيج
ابتعاد المرأة عن مسألة الحجاب وسلوكها طريق الخالعة والتعري تضر نفسها وتسلبها أيضاً حالة األماف 

عية يستطيع كل من أواًل وتضر الرجل ثانيًا، ألنو كلما كاف المجتمع والمحيط خالي من المفاسد االجتما
 . الرجل والمرأة أف يؤديا مسؤولياتهما االجتماعية

لقد ذكرنا واحدة . إف اإلسالـ ىو الذي فرض الحجاب باعتبار واحد من األحكاـ المهمة في اإلسالـ
 . من فوائده، وللحجاب وفوائد أخرى نشير إليها في بحث آخر

ففي مسألة انتخاب الزوج تملك الحرية المطلقة في انتخاب شريك حياتها، وال يستطيع أحد أف يجبرىا 
 . حتى أخيها أو أبيها فكيف بأقاربها؟

ىذه ىي نظرية اإلسالـ، ورأيو في مسألة . يعني ال يستطيع أحد أف يجبرىا بأف تتزوج بشخص معين
ض العادات والتقاليد الجاىلية وال زالت موجودة في بعض وتوجد في المجتمع اإلسالمي بع. الزواج

الدوؿ اإلسالمية وحتى في بعض مناطق إيراف مثاًل في المحافظات المركزية مثل خوزستاف ومناطق 
أخرى، فمثاًل في بعض العشائر يستطيع ابن العم أف يتدخل في زواج ابنة عمو، وىذه عين الخطأ ألف 

خل في ىذه المسائل، وىذه عادات جاىلية ال يمكن أف نتهم اإلسالـ اإلسالـ لم يعط ألحد حق التد
بها بمجرد ما صدرت عن بعض جهالء المسلمين وىؤالء يتصرفوف حسب عادات وتقاليد جاىلية ال تم 

 . لإلسالـ وأحكامو الجلية بأي صلة

ي، وكذلك لم من الذي يجبر فتاة على الزواج من ابن عمها يكوف عملو ىذا خالؼ الشرع اإلسالم
فقد خالف الشرع اإلسالمي . يحـر ابنة عمو من الزواج أو ال يوافق على زواجها ألنها لم تتزوج منو

 . الحنيف



بزواج ابنة أحد إذا حدث نزاع وسفك دماء بين قبيلتين من القبائل وأراد أحد أف يحل ىذا النزاع 
القبيلتين بشاب القبيلة األخرى وذلك دوف استشارتها يعتبر ىذا الزواج زواج خالؼ الشرع اإلسالمي 

أما إذا استشيرت البنت ووافقت على ىذا الزواج وكاف الزواج حاًل لهذا الخالؼ الدائرة فهذا . الحنيف
   .خالؼ الشرع اإلسالمي زواج جائز ومبارؾ أيضًا، واإلجبار وإالكراه في ىذه المسألة

وعلى ذلك األساس، في النظرة الثانية الذي ذكرناه بشكل مختصر، نظرة اإلسالـ، وىي أف المرأة 
يجب ال ُتجبر وال ُتفرض عليها النشاطات العلمية واالقتصادية واالجتماعية السياسية وأمثالها، وفي 

لو أرادت النساء أف تشاركن في النشاطات نفس الوقت يجب أف ال ُيسد الطريق أماـ المرأة، و 
طبعًا النشاطات العلمية جيدة جدًا، وترجح على . االجتماعية والسياسية، ال يمنعهن من ذلك شيء

 . غيرىا

ال يتصور الوالد أو الوالدة، ومن ناحية التعصب . فأنا أوصي بأف تسمح العوائل بذلك لتدرس بناتهن
ال، لم يقبل الدين بذلك، الدين من الناحية . بناتهن من الدراسات العلياالديني بأنو يجب أف ُتمنع 

الدراسية، ال فرؽ بين البنت والولد، إف كاف ابنكم يدرس دراسات عليا، لتكن ابنتكم مثلو أيضاً، 
واسمحوا لبناتكم الشابات أف يدرسن، ليتعلمن العلم، وليكتسبن المعلومات، ليعرفن الشؤوف التي 

عرفن قدرة أنفسهن، ليفهمن إف إعالـ االستكبار العالمي ػ فيما يخص المرأة ػ كم ىو تخصهن، ولي
 . سطحي وفاقد لألسس وأجوؼ، ويمكن فهم كل ذلك في ظل التعليم

، األكثر تدينا، ثورية، طهرًا، إيمانًا، ىن من الطبقات المتعلمة  . إف بناتنا ونساؤنا الشابات، اليـو

الذين ىم أىل التجمل والتعلق بالذىب والزينة، إنهم يريدوف بذلك تقليد الغرب في ملبسهم األشخاص 
وشكل معيشتهم، ىؤالء غالبًا بل يكونوف ضئيلي المعلومات والمعارؼ، فالشخص الحاصل على 
 معلومات كافية يمكنو السيطرة على تصرفاتو وسلوكو، وأف يطابقها ويوافقها مع الحق والحقيقة ومع ما

 . ىو حسن



أما في مجاؿ الشعارات والعناوين المطروحة، نقوؿ إف اإلسالـ يفسر بعض األمور المتعلقة بالمرأة 
. وحقوقها تفسيرًا يختلف جذريًا عن النظرة الغربية لتلك األمور، فأوؿ شعار يطرحو الغرب ىو الحرية

د، وإما أف تعني التحرر من سيطرة وظلم وللحرية معاني متعددة، فإما أف تعني التحرر من األسر والقيو 
رّب العمل الذي يّجر بالمرأة ويسوقها إلى العمل مقابل أجور ضئيلة تتقاضاىا، والحرية تعني أيضًا تحرر 

 . المرأة من القوانين التي تجعلها تلتـز مقابل زوجها وشريك حياتها

ربما يتناقض مع المعنى اآلخر، ولذا نسأؿ فكّل معنى من ىذه المعاني لو مفهـو ومصداقو الخاص بو و 
 ونقوؿ أي منها ىو المراد من ىذه المساعي والخطوات المبذولة إلعطاء المرأة حريتها وحقوقها؟ 

ومن المسائل المهمة التي نحاوؿ ذكرىا مسألة التعالي والرقي المعنوي الذي يجب أف تتحلى بو المرأة، 
نويات التي طالما كانت بعيدة عنها خالؿ العصر المنصـر وذلك فعلى المرأة أف تسعى لكسب المع

 . لتأثرىا بالثقافة الغربية الخاطئة

إف إقباؿ المرأة على التبرج واستعماؿ وسائل الزينة خارج البيت ىو مظهر من مظاىر عبوديتها للرجل 
ة يريد أف يستمتع بمظهر وفرض سلطتو وتحقيقًا لحريتو على حساب حريتها، ألف الرجل في ىذه الحال

. المرأة المتبرج كما يستمتع باألشياء األخرى التي توفر لو الحرية والجو المناسب لممارسة شهواتو
فهذه كانت وال زالت موجودة في المجتمعات الغربية وخاصة المجتمعات البعيدة عن االعتقادات 

 . بالرقي المعنوي وكسب العلم والمعرفةفعلى المرأة أف تخلص نفسها من ىذه العبودية وذلك . الدينية

إف إىماؿ ىذا الركن . يعتبر عفاؼ المرأة من األركاف األساسية لحركة الدفاع عن حقوؽ المرأة وحريتها
 . األساسي يسوؽ ىذه الحركات إلى ىاوية االبتذاؿ وىتك القيم األخالقية

ا حتى في أعين االستغالليين الذين يتبعوف شهواتهم فالعفاؼ يعطي للمرأة شخصية متوازنة ويرفع منزلته
الحيوانية، فمسألة الحجاب والمحاـر وجواز النظر إليهم وعدـ النظر لغيرىم كلها من أجل الحفاظ على 

 . ىذا العفاؼ



السبب الذي يدفع أما . إف العفاؼ ال يخص المرأة، بل الرجل أيضاً يجب أف يتصف بهذا العفاؼ أيضاً 
إلى التأكيد واإلصرار على عفاؼ المرأة ىو قدرة الرجل الجسمانية التي تساعده على ممارسة الظلم 

 . بحق المرأة رغم إرادتها

أرجو من اهلل تعالى أف يشمل جميع المؤمنات بلطفو وفضلو وأقدـ شكري وإعجابي لكل األخوات 
مؤمنة ومصممة وفّعالة وكثيرة الجهود ولها ىمة عالية ومعلومات  المؤمنات على ما أظهرف بأف المرأة ال

 ... كافية

 . وأسأؿ اهلل تعالى أف يمّن على المؤمنات بلطفو وفضلو الوفير

 والحمد هلل رب العالمين 

 


