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كلمة اللجنة
(املـرأة ،األمومـة واألسـرة) مفـردات َكثُـر حولهـا البحـث واجلـدل والـكالم ،ولـم
تـزل معبـراً لسياسـات وأغـراض متباينـة ،وهـي بحـقّ مـن أبـرز مفاتيـح السـعادة
اإلنسـاني.
والشـقاء فـي املجتمـع
ّ
ولـم يهمـل اإلسلام منـذ مجيئـه هـذه املفـردات بـل أوالهـا عنايـة فائقـة ،سـواء
علـى مسـتوى التنظيـر والتشـريع وبيان احلـدود والضوابط ،أم على مسـتوى اإلعداد
العينـي الكامـل واألسـوة .وك ّلمـا جتـدّ دت لإلسلام حيـاة وصحـوة
وتقـدمي النمـوذج
ّ
وانبعـاث فـي واقـع املسـلمني ،ك ّلمـا حضـرت هـذه املفـردات فاعلـة مؤثـرة .
السـماوي
واليـوم وفـي عصـر الثـورة اإلسلام ّية املباركـة والظهـور املتألّـق للمنهـج
ّ
القـومي جندهـا أشـدّ حضـوراً فـي العمـق والسـطح ،فـي اخلطـاب والفاعل ّيـة امليدان ّيـة،
واملوجهـة مـن العـد ّو ،وفـي مقدّ مـة
وجندهـا أيضـ ًا فـي أولو ّيـات الضربـات اجلـا ّدة
ّ
سـاحات املقاومـة املتجـددة واملتناسـبة مـع مـدى الهجـوم والعـداء فـي مختلـف
السـاحات.
اخلاصـة كان للعاملـة الفاضلـة أم عبـاس النمـر (حفظهـا اهلل) قـدم
و فـي سـاحتنا ّ
يخـص هـذه املفـردات ،مبختلف اآلل ّيـات املتاحة مـن محاضرات
سـبق فـي معاجلـة مـا
ٍ
ّ
خاصـة
ونـدوات واستشـارات وكتابـات ،بـل قـد أحدثـت الفاضلـة مشـاريع
ّ
ومتخصصـة فـي شـؤون املـرأة واألسـرة سـرعان مـا ُع ّممـت علـى مسـتوى املنطقـة،
ّ
العاملـي املصـادف للـوالدة املباركـة للصدّ يقـة الطاهـرة
و مـن أبرزهـا إحيـاء يـوم املـرأة
ّ
بنحـو تتكاتـف فيه جهود الناشـطات و املجموعات النسـو ّية
فاطمـة الزهـراء (ٍ ،)h
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الفاعلـة علـى مـدار السـنة لتكويـن مالمـح لوحة ف ّن ّيـة ثقاف ّية تعاون ّيـة رائعة حتكي
منـاء و تالحمـ ًا بين زواياهـا الظاهـرة البـارزة واملسـتترة اخلافيـة.
نضجـ ًا و ً
املختصـة بتقريـر ونشـر آثـار العاملـة الفاضلـة
وقـد ارتـأت جلنـة (فكـر و ذكـر)
ّ
أم ع ّبـاس النمـر (حفظهـا اهلل) أن تقـدّ م لقرائهـا الكـرام مبناسـبة والدة الصديقـة
الطاهـرة ( )hلهـذا العـام 1438هــ هـذا الكتـاب الـذي جمعنـا بين د ّفتيـه مـا
حصلنـا عليـه مـن محاضـرات و مقـاالت و أوراق عمـل متع ّلقـة بالزهـراء (،)h
خـاص.
أو باملـرأة علـى نحـو
ّ
سـيجد القـارئ فـي هـذا الكتـاب معاجلـات علم ّيـة وتربو ّيـة للفكـرة والواقـع
اخلـاص مبفـردات (املـرأة ،األمومـة واألسـرة) بخطابـات ومجـاالت متن ّوعـة:
ّ
فلسـف ّية ،عرفان ّيـة ،قرآن ّيـة ،تاريخ ّيـة واجتماع ّيـة  .كمـا سـيقف علـى تنـ ّوع
والنقلـي والتحليـل واملقارنـة
العقلـي
األسـاليب البيان ّيـة واإلقناع ّيـة بين البرهـان
ّ
ّ
والقـراءة املعاصـرة للواقـع ومعاجلتهـا باألطروحـة املختـارة.
العيني الكامل
اخلاصة والتأ ّمل في املصـداق
ولقـد مت ّيـز الطـرح والبيان بالقـراءة ّ
ّ
لألطروحـة اإلسلام ّية الكاملـة وهـو الوجـود املبـارك لسـ ّيدة نسـاء العاملين فاطمـة
األرضي
واإلنسـي
الغيبي مبقاماته وعالماته،
امللكوتـي
الزهـراء ( )hفـي بعديهـا
ّ
ّ
ّ
ّ
ومـا يالزمـه مـن أدوار اجتماع ّيـة وإصالح ّية.
وأ ّمـا النظر ّيـات واألطروحـات املضـا ّدة ّ
فـإن األسـتاذة الفاضلـة وإن لـم تتعـ ّرض
لتفاصيلهـا وجزئ ّياتهـا باألخـذ والـر ّدّ ،إل أنّهـا اسـتعرضت أساسـ ّياتها وأغراضهـا
اخلاصـة ،وتركـت علـى القـارئ
ومنافذهـا مبـا يلـزم عرضـه وبيانـه فـي سـاحتنا
ّ
واملوضوعـي.
اجلزئـي
واملتل ّقـي مسـئول ّية التت ّبـع واالسـتقراء
ّ
ّ
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لقـد جمـع الكتـاب مواضيـع وكتابـات كتبـت وألقيـت فـي أماكـن مختلفـة
يفسـر للقارئ
وأزمان متباعدة وملسـتويات متفاوتة في التل ّق ّي واخلطاب .وهذا ما ّ
التفـاوت الـذي قـد يلحظـه فـي العـرض والبيـان ومـا قـد يجـده مـن التكـرار لبعـض
املطالـب أو العموم ّيـة فـي بعـض األفـكار وحاجتهـا ملزيـد مـن البسـط واالسـتيفاء .
أهـم وغـرض أولـى.
ولكـن اللجنـة قـ ّررت جتـاوز هـذه املسـألة ٍ
ألمـر ّ
لقـد بدأنـا الكتـاب بـأوراق العمل التي قدّ مت في امللتقيات السـنو ّية ليوم املرأة
العاملـي ،والتـي شـاركت بهـا العاملة الفاضلة أم عبـاس النمر (حفظها اهلل) كمحور
ّ
ضمـن محـاور تتك ّفـل مبعاجلتهـا بق ّيـة املشـاركات .ولقد بدأنا بهـا الحتوائها على
مفاهيـم وأسـس تأصيل ّيـة لبق ّيـة أفـكار الكتـاب ،ولكونهـا مكتوبـة بقلـم األسـتاذة
الفاضلة (حفظها اهلل) ،كما هو شـأن املقاالت التي تتلوها أيض ًا لنفس السـبب،
وختمنـا بالتقاريـر التـي أعدّ تهـا اللجنـة لـدروس ومحاضـرات ألقيت في مناسـبات
عدّ ة.
وفـي اخلتـام نتقـدّ م بوافـر الشـكر وخالـص الدعاء جلميع من سـاهم في إجناز هذا
العمـل ،ونخـص بالشـكر أسـتاذتنا الفاضلـة (حفظهـا اهلل) ملـا بذلتـه وتبذلـه فـي
هـذا السـبيل ،واهلل نسـأل أن يـدمي لنـا وعلينـا ظ ّلهـا الـوارف ،وأن يحشـرنا جميعـ ًا
محمـد وآله األطهـار (.)b
فـي حمـى ّ
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
جلنة فكر وذكر
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمـد هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على أشـرف األنبياء واملرسـلني وعلى
أهـل بيتـه الطيبين الطاهريـن املعصومني امليامني.
تتطلـع األمم والشـعوب  -بـكل أشـكالها وأطيافهـا  -جـادة للتقـدم والنهضـة،
باحثـة عـن مواقـع العزة والكرامة والسـؤدد واملنعة طلب ًا للذود عن احلياض واحلفاظ
ال للرفاهية والسـعادة.
علـى الهويـة وحتصي ً
ولكـن فـي ضمـن هـذا التسـابق البشـري احملمـوم تتخبـط فيـه املناهـج
والـرؤى واألفـكار واأليديولوجيـات بين مشـرق ومغـرب ،ولعلـه لـم تبلـغ حالـة
التنـازع والتدافـع علـى مسـتوى الطـرح املهنـي والتسـويق الفكـري واالختصـام
األيديولوجـي ،مـا بلغتـه اإلنسـانية اليـوم.
ولـم تكـن مفـردة املـرأة (فتـاة وزوجـة وأم) غائبـة عـن مضمار النقـاش والبحث
والتنـازع ،بـل كان هـذا املوضـوع مـن أشـد األمـور تطويعـ ًا واسـتغال ًال وتخبطـ ًا فـي
املذاهـب واملشـارب املتقاطعة.
وهـذا يحكـي  -فيمـا يحكـي  -عـن حساسـية هـذا العنصـر (املـرأة) فـي بنـاء
النهضـة اإلنسـانية ،وموقعيتـه فـي عمليـة االسـتقامة والتكامـل اإلنسـاني ألي
مشـروع نهضـوي تقدمـي يهـدف إلـى إسـعاد البشـرية وحتقيـق طموحهـا املنشـود
فـي إقامـة مجتمـع العـدل والكرامـة التـي يسـميها الديـن باالسـتخالف.
فلـن تسـتطيع أمـة أن تنهـض ،وتزيل عـن كاهلها آصار اجلهـل وأغالل العادات
وقيـود األوثـان ،مهمـا أوتيـت من أسـباب النهـوض والغلبة مالـم تتوفر على عنصر
(املرأة) كمقوم أسـاس للنهضة اإلنسـانية القومية.
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فاملـرأة ليسـت مجـرد شـريكة الرجـل وصنـوه  -وهـي كذلـك علـى مسـتوى
البنـاء احلضـاري والنهضـة اإلنسـانية واالسـتخالف الربانـي  -بـل للمـرأة مبا متلك
مـن خصائـص ،وتنطـوي عليـه مـن إمكانيـات وتتحلـى بـه مـن هبـات تكوينيـة
فـي ذاتهـا وفـي أعماقهـا وبنائهـا ،هـذا الكائـن وبهـذه اخلصائـص عنصـر أسـاس
فـي إعطـاء احلركـة اإلنسـانية والنهضـة املرجـوة األفـق اإلنسـاني واللـون امللكوتـي
والطابـع اإلنسـاني املكتمـل.
فالصـرح اإلنسـاني الكامـل واالنبثاقـة اإلنسـانية املسـتهدفة مـن كل هـذا
الوجـود ،والغـرض النهائـي مـن هـذه اخلليقة التي تتحقق بهـا حكمة اخللق رهينة
مبسـاهمة املـرأة ومشـاركتها وأخذهـا دورهـا املفـروض فـي هـذه النهضـة.
وهـذه النتيجـة هـي مـا اسـتطاع يـراع األخـت الفاضلـة (أم عبـاس) فـي هـذه
الدراسـات أن يبرهنـه ويقـرره بأسـهل أسـلوب وأرقـاه.
وذلك من خالل االنطالق في استكشاف مكنون وإمكانات املرأة النموذجية
فـي تاريـخ اإلنسـانية (الزهـراء فاطمة بنـت محمد ( ،))hو َت َل ُّمـس معالم ذاتها
وأعماقهـا (ضمـن اإلمـكان البشـري) ثـم االسـتهداء مبسـلكها ومنهجهـا فـي
املضمـار العملـي وامليدانـي ،ونحـو معاجلتهـا لشـؤون األمة وشـجونها.
فانطلقـت هـذه الدراسـات فـي نحـت مجموعـة مـن املفاهيـم والـرؤى التي من
خاللهـا تتبين هويـة املـرأة وماهيتهـا فـي أبعادهـا العرفانيـة والعملية.
وبلا شـك سـيكون هـذا اإلدراك واالسـتيعاب لعمـق هـذا املوجـود املتميـز
ِ
منهـج عملـي متوافـق ومنسـجم مـع املـرأة واملجتمـع
انطلاق
منصـ َة
(املـرأة) ّ
ٍ
والنهضـة .وميكننـا اإلشـارة هنـا إلـى بعـض املرتكـزات التـي بنـت عليهـا (العاملـة
الفاضلـة) هـذا البنـاء التأسيسـي فـي إدراك عمـق املـرأة وهويتهـا.
أو ًال :صياغـة املعاييـر (األنثويـة) للكمـال  .وبهـذا أضفـت علـى املـرأة
شـخصيتها وهويتهـا فاسـتقامت فـي ذاتهـا واسـتقلت فـي خصوصياتهـا .وبهـذا
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اسـتطاعت (األسـتاذة أم عبـاس) أن تفـكك هـذه العقـدة البشـرية املسـتعصية التي
أوقعـت كثيـراً مـن املجتمعـات فـي آصـار اخللـط والتخبـط فـي بنـاء شـخصية املـرأة،
وترتـب علـى ذلـك الكثيـر مـن اإلربـاك واخللـل االجتماعـي واألسـري ممـا أدى إلـى
خلـل فـي كل البنـاء اإلنسـاني واالسـتواء البشـري.
ثانيـاً :فقاهـة الزهـراء ( )hوتشـخيص حقيقـة الفقـه أو ًال والفقاهـة الفاطميـة
ثانيـا ،فالفقـه  -حسـب هـذا الفهـم الدقيـق واإلدراك العميـق  -لـم يعـد مجموعـة
مـن القوالـب اجلامـدة والقيـود احملـددة حلركـة اإلنسـان بـل أصبـح أكثـر انسـيابية
ومرونـة وعمليـة .واألهـم أن الفاضلـة قـد أبـرزت لونـ ًا خاصـ ًا من التصويـب بالزهراء
(عليهـا السلام) ،إذ أن املذهـب يـرى أن الفقيـه (اإلمامـي) معـرض للخطـأ تبعـ ًا
الهتدائـه للدليـل أو خطئـه ،فـإن أصـاب وإال فقـد وقع في اخلطـأ (وهذا هو مذهب
املخطئة) 1وهذا املعنى من التخطئة ال يتحقق في شـأن الزهراء ( )hفهي ليسـت
الباحثـة عـن احلكـم ،بـل احلكـم والفقـه متقـرر بقولهـا وفعلهـا وتقريرهـا.
وهنـاك الكثيـر مـن اجلوانـب التـي اسـتنبطتها التفاتـات (األسـتاذة الفاضلـة)
سـوف تسـتوقفك عنـد مطالعـة الكتـاب ،وسـتحقق مـن خاللهـا املنظومـة املتكاملة
لبنـاء شـخصية املـرأة السـوية.
فـي اخلتـام ال يفوتنـي اإلشـارة إلـى طبيعـة البيئـة املخاطبـة بهـذه األحاديـث التـي
كانـت تتشـكل فـي أغلبهـا مـن النخبـة النسـوية املؤمنـة الصاحلـة ،ممـا يفـرض علـى
األسـتاذة بعـض القيـود واالمتيـازات.
واحلمد هلل رب العاملني.
سماحة احلجة الشيخ /عبد اهلل الطاهر النمر.

((( مصطلـح أطلـق علـى أتبـاع املذهـب اإلثنـي عشـري ألنهـم يعتبـرون أن هنـاك أحكامـ ًا إلهيـة واقعيـة قـد يصيبهـا الفقيـه وقـد
يخطئهـا ،فـي مقابـل املص ّوبِـة مـن العامـة الذيـن يـرون أن الفقيـه مصيـب علـى كل حـال.
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أوراق

مكانــة األمومــة فــي أصــول الفكــر الدينــي ،الصدّ يقــة
الزهــراء منوذجــا

1

يقـول املتابعـون فـي علـم االجتمـاع اإلنسـاني أنـه لـم ُ
يخـل عصـر وال زمـان مـن
احلديـث عـن مكانـة املـرأة ،وزخـر التاريخ باالختلاف حول معرفـة هويتها وموقعها
ودورهـا وتأثيرهـا ،وإن اختلفـت األغـراض والبواعـث والدواعـي واألسـباب املؤديـة
إلـى هـذا البحـث؛ بين  تلـ ّون بعـض بواعثـه باألغـراض السياسـية واالقتصاديـة
املغرضـة ،وبين اتسـام بعضـه بالفلسـفية والكالميـة اجلـادة ،لكنـه  -علـى كل حـال
 مـن املسـائل األساسـية التـي إن خمـدت جـذوة البحـث بشـأنها في مـكان ما ،فالتلبـث أن تبـدأ فـي مـكان آخـر .ويبـدو أنـه مـادام الفاعـل الظاهـر علـى وجـه األرض
جنسـي الرجـل واملـرأة ،فلـن يقـف هـذا البحـث وتداعياتـه وتبعاتـه إلـى أن
همـا
ّ
والقانوني في ّ
يشـاء اهلل ّ
ظل املدينـة الفاضلة واملجتمع
العلمـي
وحتـل مشـكلة الظلـم
ّ
ّ
العـادل والنظـام املرتقـب ،وتـذوب كل الشـبهات واألسـئلة بتفعيل مشـيئة اهلل على
وجـه األرض .
فـي وسـط هـذا األخـذ والـرد علـى طـول التاريـخ حـول هويـة املـرأة ،ال شـك أن
لإلسلام كلمتـه فـي هـذا املجـال ،فهـو ديـن احليـاة الـذي يشـارك العالـم اإلنسـاني
همومـه واهتماماتـه.
وإن كانـت أذيـال هـذا البحـث واسـعة جـداً ال ميكـن مللمتهـا فـي باب مـن أبواب
الفكـر اإلسلامي ،كالميـة كانـت أو فقهيـة أو تاريخيـة أو اجتماعيـة؛ إال أن املطلـع
املنصـف يجـد أنـه فـي الوقـت الـذي تاهـت فيـه املنظمـات النسـوية احلديثـة فـي
الدعـوة إلـى حريـة املـرأة ،واسـتقاللها الشـخصي واالقتصـادي واالجتماعـي؛ بـدأ
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((( ورقة العاملة الفاضلة في ملتقى املرأة في صفوى 1437هـ.

قطعـي
اإلسلام التأسـيس والتأصيـل لهـذه املسـألة ليح ّلهـا أ ّو ًال مـن القواعـد بشـكل
ّ
وواضـح وصريـح ،لتصبـح املطالبـة بحقـوق املـرأة وحريتهـا الفكريـة واالقتصاديـة
واالجتماعيـة محلولـة بالتبـع بشـكل تلقائـي وثانـوي .وهـذه نقطـة قـوة فـي منهـج
اإلسلام سـواء قبِـل بذلـك اآلخـرون أو لـم يقبلـوا بـه ،فهمـوه أو لـم يفهمـوه بسـبب
مـا حملـوه مـن صـورة مغلوطـة لإلسلام ،أو ألي غـرض آخـر.
وحيـث أن احلديـث عـن جميـع أبعـاد هـذه الدعـوى  -كمـا أسـلفت  -غزيـرة
احملتـوى واسـعة الذيـل ،فسـأحتدث فـي بعـض جهاتهـا ألصـل إلـى الفكـرة التـي أريد
بيانهـا خلال هـذه الورقـة.

مكانة األمومة في أصول الفكر اإلسالمي

مـع أن األصـول الكالميـة تعتمـد علـى األدلـة العقليـة والفلسـفية ،إال أن
النصـوص املقدسـة لهـا دور األحـكام اإلرشـادية ،ويكفينـا قـول النبـي ( )oفـي
شـأن األمومـة« :حتـت أقـدام األمهـات روضـة مـن ريـاض اجلنـة» .1
مـن الواضـح أن الروايـة تتحـدث عـن مكانـة األمومـة بغـض النظر عـن عقيدة األم
أو عملهـا أو موقعهـا ،فاجلنـة حتـت أقدامهـا ألنهـا (أ ّم) فقـط ،وأمـا سـائر الفضائـل
فهـي تزيدهـا مكانـة علـى مكانتهـا وموقعـ ًا علـى موقعها.
يقول السـيد الطباطبائي 2الفيلسـوف اإلسلامي ما مضمونه« :املرأة هي جوهر
احليـاة ألنهـا جلاذبيتهـا وسـكونها ورحمهـا ورضاعتهـا وحنوهـا؛ تتحقـق العناصـر
األولـى ألول مدنيـة إنسـانية» .

((( السـید محمـد حسين الطباطبائـي املعـروف بــالعالمة الطباطبائـي ( 1402 -1321هــ .ق) من أبرز فالسـفة وعرفاء ومفكري
الشـيعة فـي القـرن العشـرين .اشـتهر بتفسـيره املعـروف بامليـزان فـي تفسـير القـرآن ،مـن أبـرز كتبـه :بدايـة احلكمة ونهايـة احلكمة
في الفلسـفة.

أوراق
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الزهراء منوذج األمومة القرآنية
لـو أجرينـا مقارنـة بين مكانـة القـرآن ومكانـة امـرأة اإلسلام األولـى الصديقـة
الزهـراء ( ،)hفسـنجد أن املقارنـة بين الصديقـة الزهـراء والقـرآن الكـرمي مـن كل
احليثيـات مقارنـة صحيحـة وال ير ّدهـا مسـلم بعـد قول النبي األكـرم (« :)oإنّي
َـارك ُ
ت ٌ
فيكـم َخ ِلي َفتين كتـاب ا ِ
علـي
هلل َوأهـل َب ْيتـي وإن َ
ّهمـا لـن َي ْف َترقـا حتـى َيـر َدا ّ
ا َحلـوض»  1فليـس للقـرآن مكانـة ومرتبـة وجود ّيـة إال وهـي للزهـراء ( ،)hوإال لـم
يصدق قول رسـول اهلل ( .)oوعليه ميكن القول أنه ال تخلو من الزهراء ()h
آيـة لتقـاس ببعـض القـرآن دون بعـض.
ولكـن القـرآن فـي حـدّ نفسـه تختلـف آياتـه فـي اإلعجـاز واإلبـداع والوضـوح
معرفـي ،فـإن كان
واخلفـاء واإلحـكام والتشـابه؛ كمـا تختلـف فصـول أي كتـاب
ّ
يسـتحيل التفكيـك بين فاطمـة والقـرآن ،إال أنـه ميكـن عقـد مقارنـة بين الزهـراء
والقـرآن فـي حيثيـة مع ّينـة ميكـن أن نعنونهـا بــ (أ ّم الكتـاب وأم األئمـة).
فمـن خلال النظـر إلـى هـذا البعد األمومي جند أن آيات القرآن تنقسـم  -بلحاظ
هـن أم
أصالتهـا ووضوحهـا وموقعهـا ومرجعيتهـا وتبعيتهـا إلـى آيـات محكمـات ّ
الكتـاب ،تتميـز بأنهـا واضحـة جل ّيـة تهـدي للرشـاد والتكامـل ،وأخر متشـابهات،
وهـي مـا يكتنـف اتّباعهـا الضلال والفتنـة واالختلاف ،واالقتصـار عليهـا يخلـق
التيـه والضيـاع .وال يتبعهـا ويقفـو أثرهـا إال مـن كان فـي قلبـه زيـغ .يقـول اهلل
ُ َ
ُ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ُّ ْ َ َ ٌ
ـن أُ ُّم الْكتَ
ات ُه َّ
اب َوأخ ُر
كتـاب ِمنه آيـات مكم
تعالـى﴿ :هـو ِ
ِ
الي أنـزل عليك ال ِ
ِ
ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ
اء ال ِفتْنَـ ِة َوابْت َغ َ
ون َما ت َ َشـابَ َه ِمنْ ُه ابْت َغ َ
آء
اليـن ِف قلوبِ ِهم زيـغ فيت ِبع
متشـابِهات ۖ فأمـا ِ
ِ
ِ
َْ
تأ ِوي ِل ِه﴾ .2
((( مسند أحمد ابن حنبل.
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((( آل عمران7 /

إن آثـار اآليـات احملكمـات هـي آثـار األمومـة ومقتضياتهـا ،أي أن هنـاك آثـار
خاصـة لآليـات التـي هـي أ ّم الكتـاب ،وهـي نفسـها موجـودة فـي أم األئمـة ()h
وبنفـس املرتبـة .هـذه اآلثـار هـي :املرجعيـة ،وإظهـار االسـتعدادات ،وبتـر أسـباب
االنحـراف ،وسـنبني ذلـك بشـيء مـن التفصيـل:

 .1املرجعية:

مـن الواضـح أننـا نرجـع فـي كل األبحـاث العلميـة العقليـة منهـا والنقليـة إلـى
أمهـات املسـائل واألصـول ،ليكـون مسـلكنا وسـيرنا مطابقـ ًا لعلم ّيتهـا  .ففـي
املنطـق العقلـي هنـاك مـا يسـمونه بأ ّمهـات القضايـا مثـل (قاعـدة التناقـض) ،وفـي
مجـال العقـل العملـي واألخالقـي هناك أمهـات الوجدانيات مثل (احلسـن والقبح
العقليـان) كمـا أنـه فـي كل العلـوم هنـاك قضيـة أساسـية هـي أ ّم كل مسـائله،
ونـص مقدس توجد فيه آيات تسـمى أ ّم
تفسـرها جميعـا .والقـرآن ككتـاب إلهـي ّ
الكتـاب تعتبـر لهـا املرجعيـة األولـى لتفسـير سـائر آياتـه.

 .٢إظهار االستعدادات:

األم هـي التـي ّ
تغـذي وتر ّبـي وتظهـر االسـتعدادات املضمـرة فـي الطفـل منذ أن
يتكـون نطفـة فـي بطنهـا ،إلـى أن تتولـى حضانتـه وتربيتـه في أحضانهـا .وكذلك
اآليـات التـي هـي أ ّم الكتـاب فإنهـا حتمـل فـي أحشـائها معانـي اآليات املتشـابهات
وتوجههـا وتظهـر مفاداتهـا ومعانيها.

 .٣بتر أسباب االنحراف:

أوراق

األ ّم حتتضـن الطفـل وتقطـع وتبتـر كل أسـباب الضلال واالنحـراف واملفاسـد
التـي تـؤدي إلـى ضـرره ،وحتـرص على بقائه بعيداً عن املضا ّر أشـد احلرص مبقتضى
األمومـة .واآليـات التـي هـي أ ّم الكتـاب لهـا نفـس الـدور ،فـإذا انفصلـت اآليـات
املتشـابهات عـن أحضـان احملكمـات اتصلـت في األذهان بأسـباب الزيغ والضالل.
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بني أم الكتاب وأم األئمة

إن وصـف الزهـراء ( )hبـأ ّم األئمـة هـو وصـف موضوعـي وقيمـة واقعيـة وليـس
وصف ًا طريق ّي ًا يجعلها صرف معبر طبيعي لوجود األئمة ،فلقد جاءت هذه السـمة
للصديقـة الزهـراء ( )hفـي نصـوص كثيـرة ،ومـن أهمهـا مـا جـاء فـي زيارتهـا مـن
بـاب مقـام بيـان الفضيلـة واملوقعية واملـدح واإلطراء .
(الس َلا ُم َع َلـى ا ْل َب ُتو َلـ ِة َّ
الص ِّدي َقـ ِة ْالَ ْع ُصو َمـ ِة
الط ِاهـ َر ِة َو ِّ
جـاء فـي زيارتهـا (َّ :)h
َوا ْل َبـ َّر ِة ال َّت ِق َّيـ ِة َسـ ِلي َل ِة ْالُ ْص َط َفـى َو َح ِلي َلـ ِة ْالُ ْرت ََضـى َو ُأ ِّم ْ َ
ال ِئ َّمـ ِة ال ُّن َج َبـاء) 1وجـاء فـي
إحـدى الزيـارات اجلامعـة التـي يـزار األئمـة ( )bبهـا( :ال َّل ُه َّـم َو َص ِّـل َع َلـى َّ
الط ِاه َر ِة
ا ْل َب ُتـولِ ال َّز ْهـ َرا ِء ا ْب َنـ ِة ال َّر ُسـولِ ُأ ِّم ْ َ
يمـ ِة
(الس َلا ُم َع َلـى َخ ِص َ
ال ِئ َّمـ ِة ا ْل َه ِاديـن) 2ووردَّ :
الس َلا ُم َع َلـى ُأ ِّم ْ َ
ين َو ِب ْن ِ
ـت
(الس َلا ُم َع َلـى َسـ ِّيدَ ِة ِن َسـا ِء ا ْل َع َالِ َ
ال ِئ َّمـ ِة ا ْل َبـ َر َر ِة)َّ 3
ا ْل َف َجـ َر ِة َّ
ال ِئ َّمـ ِة َّ
ين َو ُأ ِّم ْ َ
الط ِاهرِيـن)  4
َسـ ِّي ِد ال َّن ِب ِّي َ
ولـو طبقنـا خصائـص اآليـات احملكمـات علـى السـيدة الزهـراء ( )hسـنجدها
منطبقـة متامـ ًا فـأم األئمـة حتمـل خصائـص أم الكتـاب التـي هـي :املرجعيـة ،وإظهـار
االسـتعدادات ،والقـدرة علـى بتـر أسـباب الضلال.

• املرجعية:

فاطمـة ( )hبالقيـاس لألئمـة هـي مـن أحكـم اآليـات التـي لهـا املرجعيـة كمـا
هـو متظافـر فـي الروايـات ومتواتـر بأشـكال وأنحـاء كثيـرة ،منها ما ذكرنـاه في بداية
حديثنـا ،ويكفينـا قـول اإلمـام احلسين ( )gوهـو يتحـدث مبـرراً
ومحتجـ ًا حين 
ّ
خـرج ملواجهـة الطغيـان واالنحـراف وبتـر الباطـل ،وهـو ٌ
كهل قد ّ
خط الشـيب حليته
((( مصباح الزائر.
((( بحار األنوار ،ج  99ص 200
((( بحار األنوار ،ج  99ص 220
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((( بحار األنوار ،ج  99ص 180

قائلاَ « :يأ َبـى ُ
ـت َ
اهلل ل َنـا َ
ذلـك و َر ُسـولُ ُه واملؤم ُن َ
وط ُهـ َر ْت»  1
ـون ،وحجـو ٌر طا َب ْ

• إظهار االستعدادات:

تفسـر معانـي األئمـة جميعـا ،وتظهـر آثارهـم واسـتعداداتهم
فاطمـة (ّ )h
الروحيـة واملعنويـة والعلميـة والفكريـة والوحيانيـة ،ألنهـا تورثهـم النور ّيـة؛ ألن
نـور األئمـة اشـتق مـن نورهـا اشـتقاق ًا تكوينيـ ًا وجوديـ ًا مرتب ّيـا، 2كمـا تشـتقّ
معانـي اآليـات املتشـابهة مـن أمهاتهـا احملكمـات ،لتصبـح للمتشـابهات أنـوار
إرشـاد وأعلام هدايـة.

• القدرة على بتر أسباب الضالل:

الزهـراء ( )hقـادرة علـى قطـع الفسـاد والزيـغ واألهـواء ،ألن فاطمـة هـي
الكوثـر ،وهـي التـي بوجودهـا بتـر اهلل شـانئ الرسـالة ،ليـس فـي صـدر الرسـالة؛
املهـدي قاطـع حبائـل
بـل فـي كل عصـر وفـي كل زمـان .ومـن هنـا يكـون ابنهـا
ّ
الكـذب واالفتـراء ومبيـد أهـل الزيـغ واألهـواء.
يقـول السـيد القائـد اخلامنئـي (حفظـه اهلل)« :فـإذا كان هنـاك مثـل ألمومـة
الزهـراء فهـي آيـات اهلل احملكمـات .وإذا كان هنـاك مـا يسـتطيع أن يكـون لـه دور
فهـن آيـات الكتـاب».
يشـابه دور أم األئمـة ّ

األمومة مقام لكل امرأة

(((  من خطبته ( )gفي يوم عاشوراء.
سـميت الزهراء ( )hزهـراء؟ فقال« :ألنها
((( عـن أبـان بـن تغلـب قـال :قلـت :ألبـي عبـد اهلل ( )gيـا بن رسـول اهلل ِل َم ّ
تزهـر ألميـر املؤمنين ( )gفـي النهـار ثلاث مـرات بالنـور ...فلـم يـزل ذلك النور فـي وجهها حتى ولد احلسين ( )gفهو
األئمـة منّـا أهل البيت إمام بعـد إمام» علل الشـرائع ،ج 1ص180
يتق ّلـب فـي وجوهنـا إلـى يـوم القيامـة فـي ّ

أوراق

إن مقـام األمومـة هـو باألصالـة للصديقـة الطاهـرة حين نقرنهـا بالقـرآن ،وكل
امـرأة متتلـك هـذه املقامـات الثالثـة (املرجعيـة ،وإظهـار االسـتعدادات ،وبتـر

19

أسـباب الفسـاد) .
فأمـا املرجعيـة :فلـم يعـد خفيـ ًا أن شـرط الذكـورة فـي املرجعيـة والتقليـد أمـر
منا َقـش فيـه ودليلـه مخـدوش.
وأمـا إظهـار االسـتعدادات عنـد األبنـاء :فالرجـوع إلـى كتـب علـم التربيـة
واالجتمـاع وكلمـات أهـل االختصـاص دليـل علـى ذلـك .
وأمـا قـدرة األم علـى بتـر الفسـاد :فالوجـدان والتجربـة اخلارجيـة شـاهدان علـى
أن األم أشـد حرص ًا وأكثر انفعا ًال وحساسـية وأسـرع وأسـبق في اكتشـاف انحراف
األبنـاء ومعاجلته.
ومـن نافلـة القـول التذكيـر بـأن للمـرأة وظائـف وأدوار وصفـات عـدّ ة فهـي بنـت
وزوجـة وأخـت ،وكل هـذه األدوار والوظائـف لهـا عمـر معين ثـم تبقـى سـمات
طريقيـة ينتهـي دورهـا لتدخـل مرحلـة تاليـة ،أمـا األمومـة فهـي صفـة أساسـية فـي
أنوثتهـا ،مالزمـة لوجودهـاَ ،ولـدت أو لـم تلـد ،شـابت أو هرمـت ،بقيـت فـي دار
وجـودي واحـد .وإذا كان الشـارع
الدنيـا أم رحلـت .املـرأة واألمومـة اسـمان ملوقـع
ّ
قـد نهاهـا عـن إظهـار خصائصهـا األنثويـة ،فقـد أمرها باحلذاقـة والتع ّلـم والتفنن في
أداء وظيفتهـا األموميـة .

عناصر األمومة ومشاريع التخريب

ممـا يلفـت لـه أن هـذه العناصـر الثالثـة لألمومـة أصبحـت هـي األركان التـي
تُسـتهدَ ف بالهـدم والتخريـب مـن قبـل كل املشـاريع السياسـية واالقتصاديـة
والسـلطوية التـي يـراد بهـا هـدم هـذا احلصـن األول داخـل املجتمعـات البشـرية.
فـاألم حتـا َرب اليـوم فـي الركـن األساسـي ألمومتهـا وهـو مرجع ّيتهـا ،ف ُتصرف عن
إدارتهـا ألسـرتها بإشـغالها بسفاسـف األمـور ،أو بتضعيـف دورهـا عبـر حصـره فـي
20

وظائـف قشـرية وثانويـة ،فـي حـال أنـه كمـا تتطلـب املرجعيـة أن يرجـع املق ّلـد
بشـكل تلقائـي معنـوي وعلمـي ملرجعـه فـي كل مـا يحتاجـه؛ فاألمومـة تقتضـي
أن يرجـع األبنـاء للأم فـي كل مـا يحتاجـون ماديـ ًا ومعنوي ًا وفكريـ ًا وعاطفيا ،وال
ميكـن أن تكـون األم مرجعـ ًا وهـي منشـغلة بتوافـه األمـور!
وموجهـ ًا لهـدم الركـن الثانـي وهـو الفطنـة فـي
كمـا أننـا نشـهد عملاً دؤوبـ ًا
ّ
اكتشـاف االسـتعدادات لـدى األبنـاء ،والتـي هـي محصـول تواصـل األم الدا ِئـم
بأبنائهـا وقربهـا منهـم ،األمـر الـذي بـات اليوم ُمكنة صعبة املنال بسـبب األجهزة
واألصدقـاء ومختلـف وسـائل التواصـل التـي احتلـت هـذا املوقـع وسـيطرت على
منافـذ االتصـال األمومي.
أمـا الركـن الثالـث لألمومـة والـذي يتمثـل فـي بتر أسـباب االنحـراف ،والذي
الوعظـي واإلرشـادي إلغلاق معابـر الشـيطنة ،هـذا الركـن ال
يقـوم علـى التأثيـر
ّ
شـك أنـه سـينهار بانهيـار الركنين األوليين ،فمـاذا يبقـى لألمومـة مـن عمـود
تتـوكأ عليـه؟

التوصيات

أوراق

ونحـن فـي هـذا االجتمـاع الواعـي واجلـاد ،وانطالقـ ًا مـن هـذه الرؤيـة؛ ندعـو
املؤسسـات االجتماعية والثقافية واحلوزوية والتربوية أن تتعاضد إلعادة األمومة
لألمهـات ،وإليكـم بعـض اآلليات:
 	.1إعطـاء األم موقعهـا ومكانتهـا ومقامهـا الروحـي من قبل اآلبـاء واألقرباء
بتكرميهـا كمـا يكـرم املراجـع الروحيـون.
 	.2تثقيـف األم علـى أولويـة دورهـا األمومـي حين يتعـارض أداء وظيفتهـا
األموميـة مـع سـائر مهمـات احليـاة االجتماعيـة واالقتصاديـة وحتمـل مسـؤولية
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البيـت .فـإن األم تغـذي الفكـر والعقـل والـروح وهـي وظيفـة حتتـاج إلى بذل الوسـع
والطاقـة فلا يجـب أن يزاحمهـا دور آخـر.
 	.3عقـد نـدوات ودورات وملتقيـات لتحديـد املخاطـر التـي يتعـرض لها هذا
اجليـل ،سـواء كانـت مضـار بدنيـة أو تربويـة أو سـلوكية.
 	.4تواصـل اجلهـات الواعيـة لوضـع برامـج جـادة ملـلء أوقـات الفـراغ للشـباب
عبـر تنظيـم زيـارات وجلسـات معهـم وكذلـك مع األطفـال لتوعيتهم علـى املخاطر
التـي حتيـط بهـم.
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هوية املرأة في اإلسالم حقيقة ومعالم ثابتة

1

     للحديـث حـول هو ّيـة املـرأة ال بـدّ مـن طـرح التعريـف الـذي تتب ّنـاه املناهج
واملـدارس األخـرى ،ثـم نعـرض التعريـف الذي نرتئيه نحن املسـلمون لنقارن بني
التعريفني:

هوية املرأة بني النظرية الغربية واإلسالمية

   ي ّتجـه الغـرب فـي تعريفـه لهو ّيـة األشـياء لالهتمـام بالنتائـج مـن خلال
التجربـة التـي هـي أوسـع مياديـن املعرفـة عندهـم ،فهـم يج ّربـون أكثـر مـن ظاهرة
وبأكثـر مـن نحـو ،وفـي أكثـر مـن بيئـة اجتماعيـة ،ثـم يدرسـون النتائـج التـي
أي مجـال له ارتباط
تتأتـى مـن هـذه التجربـة ،سـواء فـي مجال الترب ّيـة أو املرأة أو ّ
مبعرفـة هويـة اإلنسـان .
أهم ّيـة التجربـة
أ ّمـا نحـن أصحـاب املنهـج
اإلسلامي فإنّنـا وإن ك ّنـا ال ننكـر ّ
ّ
كبـاب واسـع مـن أبـواب املعرفـة ،في ّ
كل الشـؤون األخالق ّية واإلنسـان ّية واملعرف ّية
والكالم ّيـة ،إال أننـا نـرى أنّهـا ليسـت املنهـج الكامـل التـا ّم الـذي يوصلنـا ملعرفـة
ّ
أعـم من النتاج الـذي يحصد في هذه
هو ّيـات
األشـياء .ألن أصـل عنـوان الهو ّيـة ّ
الدنيـا ،خصوصـ ًا إذا ك ّنـا نتحـدّ ث عـن هو ّيـة موجـود أبعـاده أوسـع مـن حـدود
هـذه الدنيا وأسـبق.

أوراق

((( ورقة العاملة الفاضلة في ملتقى املرأة السنوي 1434هـ.
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نعـم ،هنـاك روايـات وأمثـال كاشـفة عـن دور التجربـة فـي الوصـول إلـى نتائـج
معرف ّيـة ،كتلـك التـي تتحـدّ ث عـن الفعـل ور ّدة الفعـل ،فعن أميـر املؤمنني (:)g
«مـن عـاب عيـب ومـن شـتم أجيـب»،1
وعـن رسـول اهلل (« :)oصنيـع املعـروف يدفـع ميتـة السـوء ،والصدقـة فـي
السـر تطفـئ غضـب الـرب ،وصلـة الرحـم تزيـد فـي العمـر وتنفـي الفقـر» 2وقيـل:
(مـن اغتـاب اغتيـب) .هـذه نتائـج ميكـن الوصـول إليهـا بالتجربـة ،إال ّأن مجـال
التجربـة محـدود وال ميكـن أن تكـون التجربـة منهجـ ًا يتناسـب مـع ّ
كل موضـوع
مطـروح للبحـث.

هوية املرأة في اإلسالم

      فـي النظريـة اإلسلامية ُينظـر لهو ّيـة املـرأة باعتبارهـا غيـر محـدودة األبعـاد،
ّ
حين أن هو ّيـة املـرأة
لذلـك ال ميكـن إخضاعهـا للتجربـة ،فالتجربـة محـدودة ،فـي
موضـوع ذو أبعـاد وحيث ّيـات غيـر محـدودة .لذلـك نحـن نعتقـد بـأن كثيـراً مـن
اإلسلامي .فاإلسلام
املعـارف منحصـرة علـى نحـو التمـام والكمـال فـي املنهـج
ّ
عندمـا يعـ ّرف هو ّيـة األشـياء فـي حقيقتهـا فإنّـه يعتنـي بأمريـن:
األ ّول :معرفة املبدأ.
الثاني :معرفة الغاية واملنتهى.
فلكـي يعـ ّرف اإلسلام شـيئ ًا ال بـدّ مـن معرفـة نقطـة انطالقـه وموقـع انتهائـه،
وهـو مـا يسـمى بتعبيـر الفالسـفة (الع ّلـة الغائ ّيـة) ،بينمـا خلط الغرب بين الوظيفة
والع ّلـة الغائ ّيـة ،فعمـدوا إلـى حتديـد وظيفة املـرأة من أجل تشـخيص هو ّيتها ،بينما
((( كنز الفوائد ،ج 1ص 279
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((( مستدرك الوسائل ،ج  15ص 234
  

يقـول اإلسلام ّأن الوظيفـة شـيء والهو ّيـة شـيء آخـر ،وإن كان بينهمـا ارتبـاط
وحبـل اتّصـال ممتـدّ .
ولكـي نحـدّ د هو ّيـة املـرأة ينبغـي أن نعـرف أ ّوال هو ّيـة اإلنسـان مبـا هـو إنسـان
في اإلسلام:
هو ّيـة اإلنسـان بحسـب القـرآن تتمثّـل فـي كونـه خليفـة اهلل سـبحانه وتعالـى
مضامين ومعـان كثيـرة وعميقـة.
فـي األرض ،وفـي ط ّيـات هـذا االصطلاح
ٍ
وخالفة اهلل في األرض دور يحتاج إلى تعليمني:
نظـري :وقـد جاء القرآن بأعلى وأكمل مسـتوى من التعاليم
األول /تعليـم
ّ
ّ
األرضـي ،فالقرآن عندمـا حتدّ ث عن
النظر ّيـة ،التـي حت ّقـق هـذه الهو ّيـة فـي الواقـع
ّ
فصـل
اإلنسـان مبـا هـو إنسـان قـالِ ﴿ :إنِّـي َج ِاع ٌـل ِفـي ا َأل ْر ِض َخ ِلي َفـةً﴾ 1وقـد ّ
القـرآن فـي احلديـث حـول اخلالفـة مـن اجلهـة النظرية.
عملـي :ويتمثّـل فـي تقـدمي النمـوذج ،فكمـا طرحـت
الثانـي /تعليـم
ّ
الرسـاالت السـماو ّية منـاذج مـن األنبيـاء والصاحلين الذيـن مثّلـوا هـذه اخلالفـة
علـى نحـو التمـام ،فاإلسلام كذلـك طـرح النمـوذج األكمـل واألعلـى واألسـمى
السـيدة الزهـراء ( ،)hالتـي هـي سـ ّيدة نسـاء العاملين مـن
واألرقـى واأل ّمت ،وهـي ّ
األ ّولين واآلخريـن.

أوراق

فـإذا أردنـا حتديـد هو ّيـة املـرأة فـي نظـر الديـن واإلسلام فعلينـا أن نرجـع إلـى
(((   البقرة30 /
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النظـري الـذي هـو القـرآن الكـرمي ،واملرجـع
هذيـن املرجعين األساسـيني :املرجـع
ّ
العملـي التـي هـي الصديقـة الزهـراء ( ،)hوسـنتناول هذيـن األساسين 
العينـي
ّ
ّ
بشـيء مـن التفصيـل:

النظري)
ّأوال /املرأة في القرآن( :التعليم
ّ

لـم مي ّيـز القـرآن الكـرمي بين املرأة والرجـل في أصل اخللق ،يقول تعالـىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها
اك ْـم ِم ْـن َذ َك ٍـر َو ُأ ْنثَـى َو َج َع ْل َن ُ
ـاس ِإ َنّـا َخ َل ْق َن ُ
اك ْم ُشـ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفـوا إ َِّن َأ ْك َر َم ُك ْم
ال َّن ُ
َ
ّ
1
الل َأ ْت َق ُ
ِع ْنـدَ ِ
اكْـم﴾  ،فليـس هنـاك تفـاوت في أصل اخللقـة وأصل الوجود بني املرأة
والرجـل ،وليـس هنـاك تفاوت بينهما في مسـألة اخلالفة.
والفـرق بين آدم وحـواء كان فقـط فـي اختصـاص آدم ( )gبالواليـة وحمـل
الرسـالة ،أ ّمـا فـي أصـل اخلالفـة مبعنـى اجتماع األسـماء والصفـات اإلله ّيـة والتمثيل
الواقعـي لهـذه االسـماء والصفـات؛ فلا تفـاوت بين أ ّمنـا حـواء وأبينـا آدم.
ّ
القرآنـي فـي تعريـف هو ّيـة املـرأة يعتبـر مـن املناهـج اجلديـدة ،والـذي
هـذا املنهـج
ّ
الطباطبائـي ( )uلكـي يعالـج بـه كثيراً ممّـا ورد عندنا
بـدأ بطرحـه السـ ّيد العالمـة
ّ
الدينـي ،والـذي ربّ ا يشـعرنا بالتمايز بني املـرأة والرجل من حيث اخللقة
فـي التـراث
ّ
والوجـود .وتبعـه علـى هـذا املنهـج تالمذتـه كالشـهيد ّ
هـري ( ،)uوالشـيخ
املط ّ
اآلملـي .والثقافـة السـائدة اآلن فـي فكرنـا وثقافتنـا الشـيع ّية ّإنـا تعـود إلـى
ّ
اجلـوادي ّ
الطباطبائـي رحمـة اهلل عليه.
أصـل هـذا التنظيـر الـذي وضعـه السـ ّيد
ّ
ونحـن نعتمـد النـص القرآنـي ،ونقدّ مـه علـى جميـع التـراث الدينـي اسـتناداً
علـى وصايـا أهـل البيـت ( )bأنفسـهم .عـن جابـر ،عـن أبـي جعفـر ( )gقـال:
«انظـروا أمرنـا ومـا جاءكـم عنـا ،فإن وجدمتوه للقـرآن موافق ًا فخذوا به وإن لم جتدوه
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((( احلجرات13 /

موافقـ ًا فـردوه ،وأن اشـتبه األمـر عليكـم فقفـوا عنـده وردوه إلينا نشـرح لكم من
1
ذلـك ما شـرح لنـا».
فـإذا صادفتنـا روايـات مـن قبيـل( :املـرأة شـ ّر كلهـا ،وشـ ّر مـا فيهـا أنّـه ال بـدّ
منهـا)  2فلا ميكـن لنـا أن نقبـل هـذه الروايـةّ ،
ألن الرؤيـة القرآنيـة فـي اخللـق
تنفيهـا ،تلـك الرؤيـة املتمثّلـة فـي قولـه تعالـى﴿ :الَّ ِـذي َأ ْح َس َـن ُك َّل َش ْـيءٍ
3
الشـر بأنّه
الشـر ثم يحكم على هذا ّ
َخ َل َق ُه﴾   إذ ال ميكن أن يخلق اهلل سـبحانه ّ
حسـن وأنّـه هـو الـذي خلقـه ج ّلـت قدرتـه!
عدمـي كمـا
العقلـي أيضـ ًا يرفـض ذلـك ،حيـث ّأن الشـ ّر أمـر
كمـا ّأن الدليـل
ّ
ّ
حصة
هـو متسـالم عليـه ،واألمـر
العدمـي ال يحتاج إلى خلق وإيجـاد ،إذ ليس له ّ
ّ
مـن الوجود.
فـإذا جعلنـا القـرآن مرجعـا ،فسـوف نـرى ّأن ّ
كل هـذه الروايـات التـي تُشـعر
بنـص اآليـات
بنحـو مـن الدون ّيـة أو عـدم الكرامـة للمـرأة هـي روايـات مرفوضـة ّ
القرآن ّيـة ،فالقـرآن هـو األصـل واملرجـع الـذي تعـرض عليـه الروايـات ،والقـرآن
يقـولَ ﴿ :و َل َقـدْ َك َّر ْم َنـا َب ِنـي آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْـم ِفـي ا ْل َبـ ِّر َوا ْل َب ْحـ ِر َو َر َز ْق َنا ُه ْـم ِم َـن
4
َّ
الط ِّي َب ِ
ـات َو َف َّض ْل َنا ُه ْـم َع َلـى َك ِث ٍيـر ِ َ
 م ّْـن َخ َل ْق َنـا ت َْف ِض ًيلا﴾.

العملي)
ثانيا /النموذج الكامل للمرأة( :التعليم
ّ

((( األصول األصيلة للفيض الكاشاني.ف

أوراق

العينـي هـو أقـرب إلـى جتربـة اإلنسـان
ال ّشـك ّأن احلديـث عـن املصـداق
ّ
احلسـية ،فالتعليـم بالنمـوذج (املصـداق) صالـح ليشـمل جميـع مناهـج املعرفة،
ّ

((( بحار األنوار  ،ج  100ص 252
((( السجدة7 /
((( اإلسراء70 /
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احلـس والتجربـة.
مبـا فيهـا منهـج ّ
لقـد كانـت الزهـراء ( )hمنوذجـ ًا حتتذيـه املـرأة ،فكانـت سـيدة نسـاء العاملين،
وبدراسـة هذا النموذج (السـ ّيد) املتكامل ميكن أن نخرج بتص ّور صحيح وسـليم
للهو ّيـة الكاملـة والنمـوذج الـذي يجب أن يحتذى ،والذي هو الوجه اآلخر للقرآن
علـي احلـوض»  1أي ليـس هناك فرق
إذ قـال النبـي (« :)oلـن يفترقـا ح ّتـى يـردا ّ
املتجسـد فـي
العملـي
النظـري املتكامـل فـي القـرآن وبين النمـوذج
بين النمـوذج
ّ
ّ
ّ
الصدّ يقـة الزهـراء (.)h
احلديـث عـن هـذا النمـوذج املتكامـل والـذي هـو الصدّ يقـة الزهـراء ()h
عملـي.
وعرفانـي ،وبعـد
كالمـي
نختصـره فـي بعديـن :بعـد
ّ
ّ
ّ
والعرفاني:
الكالمي
 /1الزهراء النموذج في البعد
ّ
ّ
الفطـري
العملـي ،ويعنـي اكتمـال وجودهـا
يعتبـر هـذا البعـد تأسيسـ ّي ًا للبعـد
ّ
ّ
( .)hفالفطـرة النظيفـة األساسـ ّية هـي فـي احلقيقـة ليسـت إال قطـرة مـن سـاق
العـرش ،والفطـرة التـي فطـر اهلل سـبحانه وتعالـى النـاس عليهـا ال انفـكاك بينهـا وبني
الديـن والعقـل ّ
وكل خيـر وفضيلـة ،فمـن ال فطـرة لـه ال عقـل لـه ،ومـن ال عقـل لـه
ال ديـن لـه .وهـذه املفاهيـم (العقـل والديـن والفطـرة) هـي جت ّليـات مختلفة حلقيقة
واحـدة.
ميجسـانه ّ 2
فـإن الزهـراء
فـإذا كان املولـود يولـد علـى الفطـرة ،وأبـواه يه ّودانـه أو ّ
( )hالتـي نشـأت بين أب كرسـول اهلل ( )oوأ ّم كالسـ ّيدة خديجـة  -التـي
هـي إحـدى سـ ّيدات أهـل اجل ّنـة  -قـد بقيـت فطرتهـا نقيـة طاهـرة كمـا هـي قطـرة
الفـ ْر َد ْو ِس َو ْ ُ
احـ ِة ِ
ال ْل ِـد) ، 3هـذه
مـن سـاق العـرش ،أو كمـا ورد فـي الزيـارة ( َو ُت ّف َ
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حجـة الـوداع قـال علـى املنبر« :يا أ ّيها الناس إنّي مسـؤول وإنكم مسـؤولون ...إنِّي تارك فيكم
((( ملـا صـدر النّبـي ( )oمـن ّ
علي احلوض» ينابيع املـودة ص  ،37املنقول من جامع الترمذي.
الثقلين :كتـاب اهلل وعترتـي ،وإنَّهمـا لـن يفترقـا حتـى يردا ّ
((( قال النبي (« :)oكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه» .بحار َ
االنوار ،ج  3ص 22
الفـ ْر َد ْو ِس َو ْ ُ
احـ ِة ِ
ال ْل ِـد ،الَّتـي
(سـ ِّيدَ ِة ال ِّنسـاءَِ ،و ُم َبشِّ ـ َر ِة ا ْال ْو ِليـاءَِ ،حلي َفـ ِة ا ْلـ َو َر ِع َوالزُّهْ ِـدَ ،و ُت ّف َ
((( ورد فـي بعـض زياراتهـا (َ )h

الفطـرة عندمـا تتضـوع وتتجلـى وتبـرز إلـى اخلارج فسـوف تعكس (السـيادة)،
والسـيادة تعنـي طـرد ّ
كل أسـباب الفقـر واجلهـل والظلمـات واحلاجـة.
الذاتـي  -بالقيـاس إلـى سـائر املوجـودات
السـيادة فـي الواقـع تقتضـي الغنـى
ّ
وليـس اهلل سـبحانه ّ -
ألن اإلنسـان مهمـا كان غن ّيـ ًا فـي مالـه وإمكان ّياتـه وما حتت
األساسـي ّإنـا هـو غنـى الـذات ،وغنـى
يديـه يبقـى هـذا غنـى عرضـي ،والغنـى
ّ
الـذات يعنـي سـعة العلـم ،وبتعبيـر آخـر هـو (النـور) ،ونحـن نعـرف ّأن الزهـراء
( )hهـي النـور ،وهـي نـور النـور ،والدعـاء املنسـوب لهـا واملعـروف بدعـاء
الذاتـي وطارد ّيـة اجلهـل،
النـور 1يحكـي هـذا املضمـون الـذي نع ّبـر عنـه بالغنـى
ّ
فأعلـى مسـتوى ميكـن أن يصـل إليـه اإلنسـان فـي تل ّقي املعرفة  -التـي هي الغنى
احلقيقـي  -هـو اإللهـام والوحـي ،وقـد بلـغ النبـي ( )oأعلـى الدرجـات فـي
ّ
املوهبـي والذي هو من قبل
تل ّقـي املعرفـة ،وأعلـى مسـتويات التعليـم هو التعليم
ّ
اهلل وبلا واسـطة ،وقـد فـاق فيـه رسـول اهلل (ّ )o
كل األنبيـاء  -إذ ّأن األنبيـاء
يختلفـون فـي درجـات اتّصالهـم بالوحـي  -بـل فـاق جبرئيـل نفسـه ح ّتـى قـال:
2
«لـو دنـوت أمنلـة الحترقـت».
هـذا االتّصـال بين رسـول اهلل ( )oوالوحـي ،كان لـه فيه مشـارك آخر وهو
فـإن قولهـا بعـد وفـاة رسـول اهلل (« :)oقـدْ َك َ
الصدّ يقـة الزهـراء (ّ ،)h
ان
ج ْبر ُ
ِ
باآليات ُيؤْ ِن ُس َـنا»  3ليس معناه األنس الذي يشـعر به سـائر املسـلمني ،إذ
ِيل
يسـمعون مـا يأتـي بـه جبرئيـل مـن خلال رسـول اهلل ( ،)oولـو كان هـذا هو
املعنـى ملـا كان هنـاك تفـاوت بين الزهـراء وسـائر املسـلمني! لقـد كانت تشـير إلى

(((  اخلطبة الفدكية ،قـد كـان جبريـل باآليات يؤنسنا          فغاب عنا فكـل اخليـر محتجب

أوراق

َش َّر ْف َت َم ْولِدَ ها ِب ِنسا ِء ْ َ
ال َّن ِة) بحار األنوار ،ج  97ص 199
َ
َ
َّ
َّ
ُـور ب ِْس ِـم اهلل ا ِلـذي ُهـ َو ُمدَ ِّبـ ُر اال ُمـو ِر ب ِْس ِـم اهلل ا ِلـذي خَ لـقَ النُّـو َر
((( «ب ِْس ِـم اهلل النُّـو ِر ب ِْسِـم اهلل نُـو ِر النُّـو ِر ب ِْسِـم اهلل نُـو ٌر عَ لـى ن ٍ
ِم َـن النُّـورِ ،ا َحل ْمـدُ ِ
هلل ا ِلَّـذي خَ لَـق النُّـو َر ِم َـن النُّـورِ ».....مهـج الدعـوات ،ص 142
((( بحار األنوار ،ج  18ص 380
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اجلبرائيلـي الـذي هـو أعلى مسـتوى لتعليم اإلنسـان من قبل السـماء ،ليس
الوجـود
ّ
فـي مسـتوى رقـي اإلنسـان مـن األرض للسـماء وإمنـا في نـزول العلم من السـماء إلى
اجلبرائيلـي هـو معجـون بني وجود رسـول اهلل ( )oووجود
األرض .هـذا الوجـود
ّ
الزهـراء ( ،)hولذلـك كانـت عذاباتهـا بعـد وفـاة رسـول اهلل ( )oشـيء ال
والسـماوي،
الروحي
يوصـف ،ألنّهـا قـد فقـدت جـزءاً أساسـ ّي ًا مـن امتـداد وجودهـا
ّ
ّ
وهـذا مـا جعـل جبريـل ( )gينـزل عليهـا بعـد وفاة رسـول اهلل ( )oليؤنسـها.
والروحـي  -وهو البعد األصيل في
العرفاني
لقـد كانـت الزهـراء ( )hفـي البعـد
ّ
ّ
قمة السـيادة ،فسـادت نسـاء العاملني من األ ّولني واآلخرين.
واليتها   -في أعلى ّ
ّ
تشـكل بعـداً مـن هو ّيـة
جسـدتها السـ ّيدة الزهـراء ()h
وهـذه السـيادة التـي ّ
تختص به الصديقـة الزهراء ()h
املـرأة فـي وجهـة النظـر اإلسلام ّية .هذا البعد لـم
ّ
ّ
اإللهـيّ ،
وبتمكنهاّ ،
فإن
وإنا اسـتحقت ذلك بكفاءتها وبجدارتهـا
مـن بـاب القـرار
ّ
اهلل سـبحانه وتعالـى باسـط اليديـن بالعط ّيـة ،ولـو كان هناك امرأة تسـتطيع أن تصل
إلـى هـذا املسـتوى ّ
فـإن عطايـا اهلل سـبحانه وتعالـى تفيـض وال تغيض.
والعقائدي جزء من الهو ّية املكونة
والكالمي
العرفاني
علينا أن نلتفت أن البعد
ّ
ّ
ّ
األساسـي واألصيل ،فثقوا
للمـرأة مـن وجهـة نظـر اإلسلام ،وإذا أغفلنا هـذا العنصر
ّ
أنّنـا سـوف نخطـئ فـي ّ
كل دراسـة ندرسـها بخصـوص هو ّية املـرأة ،ألنّه ُبعـد تتف ّوق
فيـه املـرأة علـى الرجـل بأشـواط ،وألنـه بعـد متتلـك املـرأة فيـه مـا ميكنهـا مـن اإلبـداع
والتفوق.
العملي:
البعد
ّ
 /2الزهراء النموذج في ُ
ّإن مـن أقـوى املؤثـرات فـي صناعـة هو ّيـة اإلنسـان هـو البيئـة االجتماع ّيـة،
فالظـروف واملنـاخ والوالديـن واألصدقـاء عوامـل لهـا بالـغ األثـر فـي صناعـة الهو ّيـة.
االجتماعـي الـذي أ ّثـر فـي صناعـة
وإذا قرأنـا حيـاة الزهـراء ( )hضمـن املنـاخ
ّ
هو ّيتهـا ( ،)hسـنجد ّأن بيئتهـا هـي البيئـة األولـى التـي احتضنـت الرسـالة،
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واحتضنـت الديـن فـي جهـاده وتضحياتـه وفدائـه ،ولـم يحـدث أن تراجعـت
ّ
بـكل التدافعـات والتجاذبـات
( )hفـي أداء وظيفتهـا فقـد كانـت واعيـة
االجتماع ّيـة  -علـى تعقيدهـا  -وكانـت تأخـذ أكمـل وأحسـن املواقـف منـذ
نعومـة أظفارهـا ،ال مـن أجـل بن ّوتهـا لرسـول اهلل  ،)oبـل حل ّبهـا لرسـول اهلل
( )oألننـا يجـب أن نعـرف أن العالئـق االجتماعيـة و األبو ّيـة واألموم ّيـة إذا
كانـت سـبب ًا لتحريـك اإلنسـان ،فهـي ال تكـون مـورداً للتقديـس وإعطـاء الثواب
عليهـا ،فـإن اهلل يقـولُ ﴿ :ق ْـل إِن َك َ
ان آ َبا ُؤ ُك ْـم َو َأ ْب َنا ُؤ ُك ْـم َوإِخْ َوان ُُك ْـم َو َأ ْز َو ُاج ُك ْـم
وهـا َو ِ َتـا َر ٌة ت َْخ َش ْـو َن َك َسـا َد َها َو َم َس ِ
ـاك ُن َت ْر َض ْون ََهـا
َو َع ِشـي َرت ُُك ْم َو َأ ْمـ َو ٌال ا ْق َت َر ْف ُت ُم َ
الل ورسـو ِل ِه و ِج َهادٍ ِفي س ِـبي ِل ِه َف َتربصو ْا ح َّتى َي ْأ ِتي َّ
َّ
الل ِب َأ ْم ِر ِه﴾  1
َ َّ ُ َ
َ
َ
َأ َح َّب ِإ َل ْي ُكم ِّم َن ِ َ َ ُ

(((  التوبة24 /

أوراق

فـإذا لـم يكـن الدافـع انتخاب ّيـ ًا واختيار ّيـ ًا فلا قيمـة للعمـل.
إن الدافـع واحملـرك لعمـل الزهـراء ( )hهـو حـب اهلل ورسـوله ،ال ّ
ألن النبـي
( )oأبوهـا بـل ألنّـه رسـول اهلل ( ،)oوألنّهـا تعـي مقتضيـات الرسـالة،
وقيمـة عملهـا ومواقفهـا هـو هـذا الدافـع املقـدس.
ثـم بعـد أن نتصـ ّور هـذه البيئـة التـي نشـأت فيهـا الزهـراء ( )hلننـزل إلـى
اإلجرائـي فـي حياتهـا (:)h
العملـي
املسـتوى
ّ
ّ
سـنجد أنـه أثنـاء حيـاة رسـول اهلل ( )oوفـي محضـر أميـر املؤمنين ()g
كان الصـوت الـذي يجـب أن ُيسـمع هـو صـوت رسـول اهلل ( )oوأميـر
املؤمنين ( ،)gلذلـك كان دور الزهـراء ( )hهـو دور املتـأ ّدب بالصمـت فـي
محضـر الواليـة ،وهـذا بحـدّ نفسـه قيمـة ّ
تشـكل جـزءاً مـن هو ّيـة املـرأة املؤمنـة.
مـن املهـم أن حتـدد املـرأة املؤمنـة عنصـر الواليـة الرابـط بينها وبني اهلل سـبحانه،
أساسـي عندمـا تعرفـه املـرأة املسـلمة ،وتعـرف ّأن هـذا هـو طريقهـا
ألنّـه عنصـر
ّ
لتحديـد هو ّيتهـا ،تكـون قـد اهتـدت فعلاً إلـى إمتـام هـذه الهو ّيـة وتكميلهـا،
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واجتـذاب الفضائـل فـي هو ّيتهـا اإلنسـان ّية ،وعندمـا تخسـر هـذا العنصـر تكـون قد
خسـرت عنصـراً أساسـ ّي ًا مـن هويتهـا.
ثـم بعـد وفـاة رسـول اهلل ( )oوانحـراف التجربـة اإلسلام ّية ،كانـت سـيرة
السـ ّيدة الزهـراء ( )hهـي سـيرة اهلل متامـا .يقـول اهلل تعالـىَ ﴿ :أ َف َن ْضـرِب َع ْن ُك ُـم
ِّ
الذ ْكـر َص ْف ًحـا َأ ْن ُك ْن ُت ْـم َق ْو ًمـا ُم ْسـ ِر ِفنيَ﴾  1عندمـا تبتعـد عـن اهلل سـبحانه وتعالـى
وتتحـ ّول إلـى مسـرف فليـس ديـدن اهلل أن يعـرض عنـك وينقطـع عـن ذكـرك ،هـذا
ديدننـا نحـن البشـر عندمـا نختلـف مـع بعضنـا ،أمـا الصديقـة الزهـراء ( )hفقـد
اتّبعـت سـ ّنة اهلل تعالـى ،فمـع وصولهـا إلـى حـدّ اليـأس مـن حـال املسـلمني لدرجـة
نياكـم قا ِل َيـ ًة لر ُ
صبحـت واهلل عا ِئ َفـ ًة لدُ ُ
ِجالكـم»  2إال أنّهـا كانـت
أن تقـول لهـمَ « :أ
ُ
متمسـكة مبحـاوالت اإلرشـاد والهدايـة والشـفاعة إلـى آخـر حلظـة.
ّ
العملـي الـذي نـراه فـي حيـاة الزهـراء ( )hهـو
هـذه السـيرة والسـلوك الر ّبانـي
ّ
أساسـي مـن هويـة املـرأة ،فـإن املـرأة هـي أ ّم أينمـا تضعهـا .املـرأة
حكايـة عـن جـزء
ّ
إلهـي ،وهـذا النـوع مـن احلنـان ال يتو ّقـف ح ّتـى مـع اليـأس مـن الطـرف
ك ّلهـا حتنـان ّ
اآلخـر ،ولذلـك كان أحـد أسـمائها (( )hاحلانيـة).
العملـي ،وهـو أننا لـو قارنّا
شـيء آخـر يلفتنـا فـي حيـاة الزهـراء ( )hفـي بعدهـا
ّ
أفعالهـا بأفعـال األنبيـاء لوجدناهـا تتفـ ّوق علـى األنبيـاء ،وسـنعرض شـاهداً واحـداً
علـى ذلك:
يحدثنـا القـرآن أن نبـي اهلل نـوح (َ ﴿ )gق َ
ـال َر ِّب ِإنِّي َد َع ْـو ُت َق ْو ِمي َل ْي ًل َون ََه ًارا
٭ َف َل ْـم َي ِز ْد ُه ْـم ُد َعا ِئـي إ َِّل ِفـ َر ًارا ٭ َو ِإنِّـي ُك َّل َمـا َد َع ْوت ُُه ْـم ِل َتغْ ِفـ َر َل ُه ْـم َج َع ُلـوا َأ َصا ِب َع ُه ْـم
((( الزخرف5 /
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((( عـن عبـد اهلل بـن احلسـن ،عـن أمـه فاطمـة بنـت احلسين (عليهـا السلام) قالـت :ملـا اشـتدت علـة فاطمـة بنـت رسـول
اهلل (صلـى اهلل عليـه وآلـه) ،اجتمـع عندهـا نسـاء املهاجريـن واألنصـار ،فقلـن لهـا :يـا بنـت رسـول اهلل :كيـف أصبحـت مـن
علتـك؟ فقالـت (عليهـا السلام)« :أصبحـت واهلل عائفـة لدنياكـم ،قاليـة لرجالكم ،لفظتهم قبل أن عجمتهم وشـنئتهم بعد أن
سـبرتهم ،فقبحـ ًا لفلـول احلـد ،وخـور القنـاة ،وخطـل الـرأي ،و «بئـس مـا قدمـت لهم أنفسـهم أن سـخط اهلل عليهم وفـي العذاب
هـم خالـدون» ،ال جـرم لقـد قلدتهـم ربقتهـا ،وشـننت عليهـم غارهـا فجدعـا ،وعقـرا ،وسـحق ًا للقـوم الظاملني» .معانـي األخبار.

ِفـي آ َذا ِنهِ ْـم َو ْاس َتغْ َش ْـوا ِث َيا َب ُه ْـم َو َأ َصـ ُّروا َو ْاسـ َت ْك َب ُروا ْاسـ ِت ْك َب ًارا ٭ ُث َّـم ِإنِّـي َد َع ْوت ُُه ْم
ـت ْاسـ َتغْ ِف ُروا َر َّب ُك ْـم
ـت َل ُه ْـم َو َأ ْسـ َر ْر ُت َل ُه ْـم إ ِْسـ َر ًارا ٭ َف ُق ْل ُ
ـارا ٭ ُث َّـم ِإنِّـي َأ ْع َل ْن ُ
ِج َه ً
ِإن َُّـه َك َ
الس َـما َء َع َل ْي ُك ْـم ِمـدْ َر ًارا﴾  1ثـم بعـد أن يئـس نـوح
ـارا ٭ ُي ْر ِس ِـل َّ
ان َغ َّف ً
ـارا﴾  2أ ّمـا الزهـراء
مـن قومـه قـالَ ﴿ :ر ِّب ال ت ََـذ ْر َع َلـى ا َأل ْر ِض ِم َـن ا ْل َكا ِفر َ
ِيـن َد َّي ً
( )hفمـع أنّهـا قـد دعـت قومهـا ليلاً ونهـاراً وسـ ّراً وجهارا ،ولـم يزدهم دعاؤها
إال فـرارا ،إال أنّهـا فـي آخـر حلظاتهـا طلبـت مـن أميـر املؤمنين ( )gأن يجعـل
كتـاب شـفاعتها فـي أ ّمـة أبيهـا رسـول اهلل ( )oمعهـا فـي القبـر حتـى تلقـى
اهلل بالشـفاعة لهـم ،وكان هـذا الكتـاب والعهـد الـذي فيـه هـو مهـر زواجهـا مـن
علي
علـي ( .)gجـاء فـي اخلبـر أن مـن جملـة مـا أوصـت به الزهـراء ( )hإلى ّ
ّ
3
( )gأنهـا قالـت« :إذا دفنتنـي ادفـن معـي هذا الكاغد   الّذي في احل ّقة .فقال
النبـي أخبرينـي مبـا فيـه .قالـت :حين أراد أن يز ّوجني
لهـا سـ ّيد الوص ّيين :بحـقّ
ّ
علـي [علـى] صـداق أربـع مائة درهـم ،قلت:
أبـي منـك قـال لـي :ز ّوجتـك مـن ّ
رضيـت عل ّيـاً ،وال أرضـى بصـداق أربعمائـة درهـم .فجـاء جبرئيـل ،فقـال :يـا
رسـول اهلل ،يقـول اهلل ّعـز وجـل :اجل ّنـة وما فيها صـداق فاطمة ،قلت :ﻻ أرضى .
أي شـيء تريديـن؟ قلـتُ :أريـد ُأ ّمتـك ،ألنّـك مشـغول ب ُأ ّمتـك .فرجـع
قـالّ :
جبرئيـل .ثـم جـاء بهـذا الكتـاب مكتـوب [فيـه] :شـفاعة ُأ ّمـة محمـد ()o
ّ
صـداق فاطمـة ( .)hفـإذا كان يـوم القيامـة أقـول :إلهـي هـذه قبالـة شـفاعة ُأ ّمة
4
محمـد ( .»)o

أوراق

((( نوح11-5 /
((( نوح26 /
((( أي الورق.
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األمومة والبنى التأسيسية

1

    قـال تعالـىَ ﴿ :و َق َضـى َر ُّب َ
ـك َأ َّال ت َْع ُبـدُ و ْا ِإ َّال ِإ َّيـا ُه َوبِا ْل َوا ِلدَ ْي ِـن إ ِْح َسـا ًنا ِإ َّمـا َي ْب ُلغ ََّن
ِعنـدَ َك ا ْل ِك َبـ َر َأ َحدُ ُه َمـا َأ ْو ِكال ُه َمـا َف َلا َت ُقـل لَّ ُه َمـا ُأ ٍّف َو َال َت ْن َه ْر ُه َمـا َو ُقـل لَّ ُه َمـا َق ْـو ًال
ـاح ُّ
َك ِر ًميـا ٭ َواخْ ِف ْ
الـذ ِّل ِم َـن ال َّر ْح َمـ ِة َو ُقـل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َمـا َك َمـا َر َّب َيا ِنـي
ـض َل ُه َمـا َج َن َ
ـك َر ُّب َ
ـك ِ مَّـا َأ ْو َحـى ِإ َل ْي َ
يـرا  2﴾.....إلـى أن يقـول ﴿ َذ ِل َ
ـك ِم َـن ْ ِ
ال ْك َمـ ِة َو َال
َص ِغ ً
َ ْت َ ْعـل َم َـع َّ ِ
الل ِإ َل ًهـا َ
ورا﴾ ال شـك أن موضوع املرأة
آخ َـر َف ُت ْل َقـى ِفـي َج َه َّن َـم َم ُلو ًما َّمدْ ُح ً

قابـل ألن نتحـدث فيـه مـن حيثيـات كثيـرة وجوانـب عـدة ،أمـا احلديـث عـن املـرأة
مـن حيـث كونهـا أمـاً ،فهـو حديث عن موقعها التأسيسـي في النسـيج االجتماعي
والبنـى التحتيـة لنظامـه ،مقابـل النظـرة التـي تـرى أن أسـاس البنـاء االجتماعـي هـو
االقتصـاد ،وأن الطبقـات االقتصاديـة والوضـع املالـي هـو األصـل فـي بقيـة النسـيج
االجتماعـي  3.
نحـن ندّ عـي أن األم هـي أصـل البنـاء االجتماعـي وأساسـه ،ومـن أفـكار ونتـاج
هـذا املدعـى أن األمومـة هـي األرض التـي تصنعهـا األم وتؤسسـها فتحـ ّول مـا حتـت
أقدامهـا إمـا إلـى جنـة أو إلـى جهنـم حارقـة وشـقاء الداريـن  -والعيـاذ بـاهلل  -وهـي
دعـوى يتفـق عليهـا التربويـون فضلاً عن الثقافات التي تزخر بهـا الديانات اإللهية .
ومـا أكثـر مضامين النصـوص الدينيـة التـي تؤكـد ذلـك ،فقـد جـاء رجـل إلـى النبي
( )oفقـال« :يـا رسـول اهلل مـن أبـر؟  قـال ( :)oأمـك .قـال :ثـم مـن؟
قـال ( :)oأمـك .قـال :ثـم مـن؟ قـال ( :)oأمـك .قـال :ثـم مـن؟ قـال

((( ورقة العاملة الفاضلة في ملتقى يوم املرأة العاملي لعام 1435هـ.
((( اإلسراء39-23 /
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((( إشارة إلى الفلسفة املادية	.

( :)oأبـاك» .1ومنهـا قولـه (« :)oاجلنـة حتـت أقـدام األمهـات» وقولـه
(« :)oحتـت أقـدام األمهـات روضـة مـن ريـاض اجلنـة 2 »..ولكننـا سـنثبت
هـذه الدعـوى بدليـل تلفيقـي مـن املعقـول واملنقـول:
قسم الفالسفة واملدارس العقلية احلكمة الى قسمني:
ّ
 حكمـة نظريـة :وسـموها بالعلـم األعلـى ،وهي معرفة ما يجـب أن ُيعرفأو العلـم باملوجـود كمـا هـو جتنبـ ًا من الوقـوع في الوهم واخليـال واجلهل.
 حكمـة عمليـة :والتـي موضوعهـا العمـل والسـلوك وصياغـة التعامـل وفقمـا يجـب أن ُيعمـل .وتعـد احلكمـة العمليـة هـي أسـاس سـعادة اإلنسـان ،وهـي
مـا يحـول بينـه وبين الوقـوع فـي االنحـراف واخلـروج إلى سـبيل الشـقاء ،ومن ثم
التأثـ ّر والتأثيـر علـى املجتمـع الـذي هـو عبـارة عـن روح مركبـة مـن مجموع هذه
السـلوكيات األخالقية.

دور األمومة في هذه املنظومة

حتـدث القـرآن عـن احلكمتين :النظريـة والعمليـة .واآليـة التـي صدّ رنـا بهـا
احلديـث تعتبـر مـن أهـم اآليـات التـي حتدثـت عـن جوانـب احلكمـة العمليـة،
وكونهـا الضمـان واألسـاس واألرضيـة الصلبـة التـي يقـوم عليها نسـيج املجتمع،
الـذي كلمـا كان قويـ ًا وراسـخ ًا سـادت بـه السلامة والعدالـة واألمن واالسـتقرار،
وانتظـم الشـأن االقتصـادي والسياسـي وأقيمـت بذلـك الدولـة الفاضلـة .

أوراق

((( الكافي ،ج 2ص 159
((( مستدرك الوسائل ،ج 15ص180
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العملـي أكثـر فعاليـة مـن عقـل الرجـل  -كمـا
وتتميـز األم هنـا؛ ألن عقـل املـرأة
ّ
يـرى الشـيخ اجلـوادي اآلملـي -1ولبيـان ذلـك نعـرض مـا قالـه احلكمـاء فـي هـذه
املسـألة:
قلنـا أن احلكمـاء يقسـمون فعاليـات العقـل إلـى :فعاليـة عملية وفعاليـة نظرية .
الفعاليـة النظريـة تتعلـق بالتدقيـق والتفكـر فـي األمـور النظرية ،ونفس هـذا التدقيق
سـمي بالعقـل
إذا تعلـق باألمـور ذات الطابـع العملـي كاحلـب واإلرادة والشـوق ّ
العملـي .وكثيـراً مـا يصـل العقـل نظر ّيـ ًا إلـى أن املصلحـة فـي أمـور معينة واملفسـدة
فـي أمـور أخـرى ،ولكـن يحجبـه عـن االلتـزام بذلـك علـى مسـتوى السـلوك ضعف
واحلـب والتحـرك والطلـب .
العملـي ،وضعـف االنبعـاث
شـ ّقه
ّ
ّ
عاطفـي سـريع امليـل،
يقـول احلكمـاء هنـا أنـه باعتبـار ّأن املـرأة موجـود رقيـق
ّ
فلا فاصـل بين وعيهـا حلقيقـة معينـة وسـرعة طلبهـا وانبعاثهـا لهـا .أي ليـس هنـاك
حجـاب  -علـى حـد تعبيرهـم  -بين اإلدراك والتأثـر ،وبين العمـل .وهـذا مائـز فـي
األمومة يجعلها أشـد حساسـية جتاه اخلطأ وأسـرع حترك ًا لتغييره .كما أن األم أشـد
حرصـ ًا علـى مصلحـة أبنائهـا بحيـث تلتفـت للجزئيـات وصغـار األمـور وتنفعـل
منهـا ولهـا .وال يخفـى أن عـدم التهـاون بالصغائـر كي ال تتحـول إلى كبائر هو أحد
عناصـر التربيـة الصحيحـة ،والوقايـة مـن املسـاقط وشـدة النفـور منهـا مبجـرد ظهـور
قرائنهـا؛ هـو خيـر عاصـم مـن االنـزالق فيهـا ،وهـذا احلـرص مـن خصوصيـات األم .
فحينمـا تالحـظ األم بـوادر اخلطـر علـى ابنهـا ،فـإن ذلك يدفعها ألن تتحرك بسـرعة
حلمايتـه ،فـي الوقـت الـذي ال يحـرك الرجـل قدمـ ًا واحـدة ،وذلـك ألن قـوى التأثيـر
والتحريـك واالنبعـاث واحلـب تختلـف تكوينـ ًا فيهمـا.
اآليـة التـي بين أيدينـا عبـارة عـن وصايا إلهية هـي مبثابة اخلريطـة العملية لتح ّقق
ـك َر ُّب َ
ـك ِ مَّـا َأ ْو َحـى ِإ َل ْي َ
احلكمـة العمليـة ،ألن اهلل فـي آخـر اآليـة يقـولَ ﴿ :ذ ِل َ
ـك ِم َـن
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((( راجع كتاب جمال املرأة وجاللها للشيخ اجلوادي اآلملي ،ص  ،192-189دار الهادي.

((( القضاء :احلكم املبرم الذي ال رجوع عنه.

أوراق

ِْ
ال ْك َم ِة﴾.
يقول تعالىَ ﴿ :و َق َضى َر ُّب َك َأ َّال ت َْع ُبدُ و ْا ِإ َّال ِإ َّيا ُه﴾.
    شـرعت اآليـة مـن أعلـى قمـة وأول مقتضـى مـن مقتضيات احلكمة ،وهذه
هي اخلطوة األولى التي إن ثبتت عليها األقدام يبدأ بناء املدينة الفاضلة .وكما
يقـول الشـاعر الفارسـي (ابـدأ التحـرك مـن بـاب ليلـى القلـب لتكـون صاحـب
عـزم وإرادة) .ثـم عطـف علـى هـذا القضـاء قضـاء آخـر 1فقـالَ ﴿ :وبِا ْل َوا ِلدَ ْي ِـن
إ ِْح َسـا ًنا﴾ وهـو محطـة توقفنـا .وهـذه هـي احللقـة الثانيـة مـن احلكمـة العملية.
    لقـد بحـث البعـض فـي ع ّلـة قـرن اإلحسـان للوالديـن بعبـادة اهلل سـبحانه،
فقالوا ّأن هناك تناسـب بني علتني :ع ّلة إيجادية وهي إيجاد اهلل لإلنسـان ،وع ّلة
ِ
معـدّ ة تتمثـل فـي وجـود األبنـاء عبـر واسـطة الوالديـن ،ومـن أجـل هذا التناسـب
كان مقتضـى ترتّـب احلكمـة العمليـة ،فـكان اإلحسـان إلـى الوالديـن بعد عبادة
اهلل مباشرة .
ولكـن بالتدقيـق فـي سـائر اآليـات نعلـم أن األمـر أكثـر عمقـ ًا ود ّقـة مـن ذلك،
وسنسـتعرض دليلاً آخـر لسـبب اقتـران دور األم بعبوديـة اهلل باسـتعراض مناسـبةٍ
هـي األهـم بينهمـا ،وهـي التـي تسـلط الضـوء علـى موقعيـة األمومـة كركيـزة
أساسـية فـي البنـاء االجتماعـي وهـي :أن التناسـب بين اإلحسـان واألمـر بشـدة
االرتبـاط بالوالديـن وترتيـب ذلـك على عبودية اهلل وربوبيته هو جانب املسـانخة
والتشـابه العجيـب بين الربوبيـة واألمومـة.
   إننـا مهمـا بحثنـا فـي الروابـط والعالقـات االجتماعيـة لـن جنـد عالقـة هـي
أشـبه بعالقـة اخلالـق باملخلـوق كرابطـة األم باألبنـاء ،ومبقارنـة سـريعة جنـد نقـاط
التشـابه التاليـة:
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غنـي عـن العبـاد ،وإمنـا يرزقهـم ح ّبـ ًا لهـم ،قـال اإلمـام علـي
 - 1اهلل سـبحانه ّ
(« :)gإن اهلل خلق اخللق حني خلقهم غني ًا عن طاعتهم» .1واألم سليمة الفطرة
أ ّيـ ًا كانـت ديانتهـا إمنـا ترعـى أبناءها بباعـث احلب واملودة والسـعي ملصلحتهم فقط
بـدون دافـع آخر.
 -2إن العبـد يتف ّلـت دومـ ًا مـن هـذا احلـب والرعايـة اإللهية ،وكلمـا تو ّهم الغنى
ّـض ِا َل ْي َ
ـكَ ،و َت َتـ َو َّد ُد ِا َل َّـى َفلا 
ـب ِا َل َّـي َف َأ َت َب َغ ُ
طغـى وسـعى فـي قطـع العالقـة « َو َت َت َح َّب ُ
اَ ْق َب ُـل ِم ْن َ
ـك» .2ونفـس هـذه املعادلـة جندهـا بين األم واألبنـاء ،فكلمـا كبـر االبـن
بـدا عنـده الشـعور بالغنـى والتف ّلـت حتـى مـن تل ّقـي احملبـة ،وظهـرت عنـده الرغبـة
فـي االسـتقالل ،بينمـا األم كلمـا كبـرت ونضجـت تشـبثت بهـا خصائـص األمومـة
ونشـبت فيهـا أظفـار احملبـة ،وتولّعـت فيهـا أحكامهـا.
 -3إن مـن شـأن الربوبيـة املراقبـة واحملاسـبة واملـراودة  -كمـا يقـول احلكمـاء -
وهـذا يتجلـى متامـ ًا فـي األمومـة ،فبعـد مرحلـة االحتضـان تقتضـي األمومـة مراقبـة
األبنـاء لكـي ال يقعـوا فـي املفسـدة ،واحملاسـبة حين الوقـوع فـي اخلطأ ،واملـراودة بعد
التوبـة .وتقصيـر األم عـن أداء هـذه الوظيفة يؤدي إلـى اختالل األخالق والفضيلة.
   يجـدر أن نشـير هنـا إلـى أن التوجيـه األول الـذي ذكرنـاه لآليـة يترتـب عليـه
أمـر ،وهـو إذا انقطعـت العالقـة مـع األم انقطـع النسـل املـادي والتناسـل ،ولكـن
بعـد عـرض جانـب املسـانخة بين األمومـة والربوبيـة سـنجد أن قطـع العالقـة مـع األم
والفكـري
الروحـي
ال يعنـي قطـع التناسـل املـادي فقـط؛ بـل يعنـي قطـع التناسـل
ّ
ّ
واملعرفـي ،وقطـع أسـباب الرحمـة؛ ألن األمومـة أشـبه بجرعـة ربانيـة مز ّرقة
والثقافـي
ّ
فـي النفـس اإلنسـانية وفطرتهـا.

((( نهج البالغة.
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((( دعاء االفتتاح.

األمومة وليدة جت ّلي الربوبية في املرأة

سـن
األمومـة فـي األنثـى ليسـت دوراً ملرحلـة معينـة كالزوجيـة التي تتفتح في ّ
معين ثـم تخبـو ،وليسـت وليـدة حاجـة بدنيـة أو ماد ّية كما هـي بق ّية احلاجات؛
بـل هـي وليـدة جت ّلي الربوبية بسـعة مفهـوم الربوبية.
ولـذا لـو أخذنـا مفهومـ ًا كـــ (صلـة الرحـم) مثلا ،سـنجد أنـه منسـوب للأم
وهـي أصلـه ،فـكل البشـرية تعـود لرحـم واحـد ،ومـن هنـا نعـي أن أمومـة املـرأة
مظهـر لسـعة رحمـة اهلل ﴿ َو َر ْح َم ِتـي َو ِسـ َع ْت ُك َّل َش ْـيءٍ ﴾ ،1فاملـرأة أم ألبنائهـا،
ّ
ولـكل
وأم ألبيهـا ،وأم ملجتمعهـا ،وكذلـك لصديقاتهـا وزميلات العمـل،
الشـرائح التـي ّ
حتتـك بهـا ،وحتـت أقـدام هـذه األنثـى ج ّنـة السـعادة ،وبهـا تبنـى
املدينـة الفاضلـة ،ولـذا كان عقوقهـا مـن أكبـر الكبائـر.
ومـن أصـول احليـاة احلكيمـة التأكيـد علـى هـذا الـدور ،والتثقيـف عليـه
ذكـوري إلـى مجتمـع ينسـج مـن هذيـن
وإعـداد املجتمـع ليتحـول مـن مجتمـع
ّ
العموديـن (املـرأة والرجـل) ج ّنة عرضها السـماوات واألرض ﴿و َذ ِل َ
ـك ِ مَّا َأ ْو َحى
2
ـك َر ُّب َ
ِإ َل ْي َ
ـك ِم َـن ْ ِ
ال ْك َمـ ِة﴾.

ممارسة األمومة في ظل التحديات املعاصرة

أوراق

رمبـا نتسـاءل بعـد هـذا ،كيـف متـارس املـرأة اليوم أمومتهـا في ّ
ظـل التحديات
الكبيـرة فـي هـذا العصـر ،ومـع هـذه الهجمـة الشرسـة التـي تتقاذف إنسـان اليوم
مـن كل األطراف؟
للجـواب عـن ذلـك نقـول :هناك قواعد أساسـية ّ
متكن مراعاتهـا األم من تأدية
((( األعراف156 /
((( اإلسراء39 /
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مسـؤوليتها اإللهية وهي:
 -1املراقبـة :وهـو مـا يذكـره صاحـب امليـزان فـي رسـالة الواليـة ،وهـي تبـدأ فـي
سـن الطفولة .فللتربية أصول ومن أهمها البِدار ،واالسـتفادة من خل ّو ذهن الطفل
مـن املزاحمـات .بـل حتـى فـي التربيـة االجتماعيـة يعـدّ السـ ْبق لزراعـة القيـم واقيـ ًا
لإلنسـان مـن الشـبهات املسـتحكمة .فاملبـادرة فرصـة ذهبيـة ،ولذلـك يقـول األميـر
( )gفـي وصيـة لإلمـام احلسـن (« )gولقـد بادرتـك بـاألدب قبـل أن يقسـو
1
قلبك».
 -2مراعاة مناهج وأساليب التربية ومنها:
 .1الدعـوة القوليـة ،والتدریـب واملمارسـة ،والتكـرار والتلقين .وممـا يؤسـف
لـه ّأن أغلـب األمهـات يتصـورن أن قولهـن تكوي ّنـي ،وكأنهـا تقـول للشـيء كـن
فيكـون! بينمـا يقـول العلمـاء واملتخصصـون أن التربيـة هـي سـماع املوعظـة مـرات
ومـرات ليقـع التأثيـر.
 .2الدعـوة العمليـة ألعلـى مراتـب الفضائـل .إن املتأمـل فـي سـلوك الزهـراء
( )hيراهـا عمل ّيـ ًا كانـت أعبـد الناس ،ومبرأى ومسـمع مـن أبنائها .وهذا بخالف
النظريـة التـي سـادت اليـوم والتـي تقـول أنـه يجـب أن نطـرح الديـن والتديـن فـي
األسـرة بسـلوك تسـامحي ،وجنعـل لألبنـاء احلر ّيـة واالختيـار فيمـا يعتنقـون لكـي
ال نن ّفرهـم مـن الديـن ،واحلـق أن الديـن هـو الدفينـة املودعـة فـي األعمـاق ،والـذي
يجـب أن ال نتوقـف عـن احلفـر داخـل الـروح والنفـس الفطريـة الكتشـافه وإثارتـه
وحتريكـه؛ ألننـا كلمـا حفرنـا أكثـر ظهـر لنـا الديـن أصفـى وأجلـى وأشـد.
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(((  نهج البالغة.

الزهراء ( )hواملرجعية الفقهية

1

ِعـي العقـل وعجـزه عـن معرفة الصديقـة الطاهرة
   حقيـق للعاقـل أن يعتـرف ب ّ
(  .)hوقـد وجـدت نفسـي فـي هـذه املقالـة أسـعى لنيـل ُاملـال ،وأطـر ُد خلـف
معـان بعيـدة املـدى ،وأطلـب مـا ال ينالـه غـوص الفطـن وال ُبعـد الهمـم  .ثـم
ٍ
تذكـرت الروايـة التـي تخبـر أنهـا ( )hإمنـا سـميت فاطمة ألن اخللـق ُفطموا عن
معرفتهـا  2،وكأن الباحـث ينسـى هـذه الواقعيـة وال يراهـا إال حين يرتطم بجهله
وع ّيـه وعجـزه ،وينقلـب إليـه البصـر خاسـئ ًا وهو حسـير.
   بدايـة ،ولكـي نراعـي الدقـة العلميـة ،ال بـد مـن اإلشـارة إلـى ضيـق العنـوان
الـذي اقترحتـه اللجنـة املنظمـة عن املعنون ،فالتعبير بفقـه الزهراء غير دقيق ،ألن
الفقيـه هـو مـن لـه رأي وحكـم وموقـف بعـد النظـر فـي األدلـة واملنابـع واألصـول
بنـاء علـى قاعـدة حجيـة العلـم .وأمـا مـن كانـت هـي حجـة كاملـة،
الشـرعيةً ،
وليـس الشـرع إال انتـزاع أحـكام ونتائـج وأغـراض مسـتفادة مـن أقوالهـا وأفعالهـا
وتقريرهـا ،فلا يصـح أن يقـال أن لهـا فقهـ ًا وفهمـ ًا للشـرع؛ ألن رتبتهـا حكايـة
التشـريع وجع ِلـه ،فهـي ( )hمـن تشـق للفقـه الطريـق ،وتشـرع للفقيـه أبـواب
األحـكام ،وتبقـر للمجتهـد بطـون اآلراء ،وتفلـق لـه نور امللـكات العلمية ،ال أن
هنـاك طريقـ ًا تتفقـه وتتعلـم منـه.

أوراق

    ولكـن مـن بـاب املشـاكلة والتجـ ّوز نقـول أننـا نتحـدث عـن فقـه الزهـراء
( ،)hكمـا قـال اهلل علـى لسـان عيسـى ابـن مـرمي﴿ :ت َْع َل ُـم َمـا ِفـي ن َْف ِسـي َو َل
((( ورقة العاملة الفاضلة في ملتقى املرأة الرابع 1436هـ
((( عـن أبـي عبـد اهلل ( )gأنّـه قـال« « :إنّـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر» الليلـة :فاطمـة ،والقـدر :اهلل ،فمن عـرف فاطمة حقّ
ّ
سـميت «فاطمـة» ّ
ألن اخللـق فطمـوا عـن معرفتها « .البحـار ،ج  43ص 65
معرفتهـا فقـد أدرك ليلـة
القـدر .وإنـا ّ
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َأ ْع َل ُـم َمـا ِفـي ن َْف ِس َ
ـك﴾  1فكمـا أنـه ليـس هلل نفـس ،فكذلـك ليـس للزهـراء ()h
مدرسـة فقهيـة ،وعبقريـة علميـة  .وهـذا متامـ ًا كمـا إذا قيـل :فقـه اإلمـام جعفـر
الصـادق ( ،)gفهـذه النسـبة أيضـ ًا غيـر صحيـة ،إال أننـا مـن بـاب االحتجـاج مـع
وجـود مـن يدعـي التخصـص فـي علـم الفقـه نصحح هذه النسـبة من بـاب اجلدال.
نقسـم مـا ورد عـن الزهـراء ( )hوفـي حقهـا إلـى أثـار علمية
وعليـه ،يجـب أن ّ
وكالميـة عقائديـة وآثـار عملية سـلوكية.
-1اآلثار العلمية العقائدية:
هـذه اآلثـار نؤمـن بهـا ونعتقـد بهـا ،ولكـن أحكامهـا كآيـات اهلل ،فهـي عبارات
وإشـارات ولطائـف وحقائـق 2فالعبـارة نفهمهـا ،واإلشـارة نتابعهـا ،واللطائـف
يسـتريح العقل بها ولها ،واحلقائق نستسـلم لها .يقول اإلمام اخلميني ( )uفي
ذلـك« :إنّهـا ظاهـرة مـن مرتبـة الغيـب األحد ّية ...،كحـال ا ُخل َّلص األوليـاء عليهم
سلام اهلل ،و ُيخطـئ َمـن يدَّ عـي معرفـة مقامهـا املقـدَّ س مـن العرفـاء أو الفالسـفة أو
العلمـاء .وكيـف يُ كـن إماطـة ال ّلثـام عـن منزلتهـا الرفيعة ،وقد كان رسـول اإلسلام
3
يتعامـل معهـا فـي حـال حياتـه معاملـة الكامـل املطلـق»
 -٢آثار عملية وسلوكية:
وهـذه اآلثـار عمليـة باعتبـار مقـام حجيـة الزهـراء ( )hالعمليـة ،وكونهـا فـي
موقـع توضيـح أبعـاد الرسـالة مـن جهـة ،وبالنظـر إلـى الـدور والوظيفـة التي مارسـتها
( )hمـن جهـة أخـرى .وال شـك أن هـذا عنـوان واسـع أيضـا ،ألننـا لـو وقفنـا علـى
سـيرتها القطعيـة ،سـنجد فقهـ ًا واسـع ًا فـي كل مراحـل حياتهـا املقدسـة .كدفاعهـا
((( املائدة116 /
((( جـاء عـن اإلمـام الصـادق ( )gأنـه قـال« :كتـاب اهلل عـز وجـل علـى أربعـة أشـياء :علـى العبـارة واإلشـارة ،واللطائـف
واحلقائـق ،فالعبـارة للعـوام ،واإلشـارة للخـواص ،واللطائـف لألوليـاء ،واحلقائـق لألنبيـاء» .بحـار األنـوار ،ج  75ص 278

42

((( مـن جـواب لـه ( )uعندمـا طلبـت منـه السـ ّيدة فاطمـة الطباطبائـي زوجـة املرحـوم السـ ّيد أحمـد اخلمينـي أن يكتـب لهـا
حـول مقام السـ ّيدة الزهـراء (.)h

عن الرسـول والرسـالة في أصعب الظروف ،والدفاع عن الرسـالة والرسـول واجب
ان ِ َ
 ل ْه ِـل ْالَ ِدي َنـ ِة َو َم ْـن َح ْو َل ُهـم ِّم َـن ْ َ
علـى كل مسـلم ﴿ َمـا َك َ
ال ْعـ َر ِ
اب َأن َي َت َخ َّل ُفـوا
عن َّر ُسـولِ َّ ِ
الل َو َل َي ْر َغ ُبوا بأنفسـهم عن نفسـه﴾  1ويشـمل هذا اجلانب حياتها
فـي كل جوانبهـا العباديـة واجلهاديـة ،كمـا يشـمل أمومتهـا وعالقاتهـا الزوجيـة
واالجتماعية.
    ومبا أن حديثنا في القسـم الثاني ،فإننا سـنتعرض إلى عدة مسـائل فقهية
مـن خطبتها الغراء  :

املسألة األولى :مرجعية القرآن لألحكام الشرعية

((( التوبة120/

أوراق

ونعنـي بذلـك تأصيـل الـرأي القرآنـي وجعلـه هـو املرجـع لألحـكام الشـرعية
حـال وجـود نقـوالت نبويـة تعارضـه.
نـص عليهـا رسـول اهلل ( )oواألئمـة األطهـار ( .)bولكـن
وهـي قاعـدة ّ
في حياة النبي ( )oوحال وجوده كان هو املرجع الوحيد للحكم وللتشريع
والتنفيـذ ،وأول ظاهـرة حدثـت بعـد وفاتـه كانـت ذلـك اخلالف املسـتحكم بني
الصديقـة الطاهـرة ( )hواخلليفـة األول على مسـألة إرثهـا من النبي (.)o
   ولـو وقفنـا علـى األصـول الفقهيـة التـي أبطلـت بهـا الصديقـة الزهراء ()h
دعـوى اخلصـم سـنجدها لـم تتـرك دليلاً قرآنيـ ًا وال عقليـ ًا وال عقالئيـ ًا وال عرفيـ ًا
إال وأقامتـه إلثبـات أن الروايـة التـي ا ّدعاهـا اخلليفـة مختلقـة مكذوبـة وال ترقـى
إلـى مسـتوى النظـر فيها.
    لقـد ُدونـت كتـب كثيـرة جـداً للنقـاش فـي هـذا البـاب ،ولكننـا هنـا
سـنتعرض لبعـض النتائـج الفقهيـة التـي أوردتهـا الصديقـة الطاهـرة فـي خطبتهـا
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ممـا لـه داللـة علـى فطنتهـا وعظيـم إحاطتهـا باملعـارف الفقهيـة.
   فإنهـا حينمـا أرادت االحتجـاج علـى اخلليفة في رد الرواية (إنا معاشـر األنبياء
ال نـو ّرث) لـم تستشـهد بخبـر آخـر معـارض لهـذا اخلبـر ،أو سـيرة للنبـي ()o
تنـص
مخالفـة ليعـارض اخلبـ ُر اخلبـ َر فيتسـاقطان؛ بـل أقامـت اآليـات القرآنيـة التـي ّ
بظاهرهـا علـى معارضـة مـا يدّ عيـه اخلليفـة .ونحـن نعلـم أنـه فـي آيـات األحـكام
يقسـم
الفقهيـة ُيكتفـى بظاهـر النـص وال ُيقبـل تأويلـه .يقـول اإلمـام اخلمينـي وهو ّ
اآليـات القرآنيـة إلـى آيـات تقبـل التأويـل وآيـات يكتفـى فيهـا بالظهـور وهـو حجـة
مـا مضمونـه :فـي القـرآن ضربـان مـن اآليـات أحدهمـا اآليـات العمليـة التـي ينبغـي
للجماهيـر أن تعمـل بهـا ويتعين تطبيقهـا .والثانيـة اآليـات العلميـة التـي ليسـت
لهـا ذات الصفـة .مادامـت األحاديـث واآليـات تنتمـي إلـى الصنـف األول فهـي
تتسـم بالعموميـة وقـد جـاءت مـن أجـل التطبيـق  -فالقانون يجـب أن تكون بنوده
واضحـة  -فالبـد أن تكـون علـى مسـتوى الفهـم العـام مـن دون أن يكـون منفـذ
مـد ت ْ
ـاب ا ِ
هللَ ،و َن َب ْذ ُ ُتـو ُه و َرا َء
فيهـا للتأويـل .وقـد قالـت (َ « :)hأ َف َعلـى َع ٍ
َرك ُتـم ِك َت َ
ان َدا ُوو َد﴾ و َق َ
ُظهور ُِكـم ،إذ يقـولَ ﴿ :و َور َ
ِث ُسـ َل ْي َم ُ
ـص مـن َخ َبـ ِر َي ْح َيي
يمـا ا ْق َت ّ
ـال ِف َ
ـب ِلـي ِم ْـن َلدُ ن َ
ْـك َو ِل ًّيـاَ ،ي ِر ُث ِنـي َو َيـر ُ
ِث ِم ْـن
بـن ز ََكر ّيـا عليهمـا السلام إذ قـالَ ﴿ :ف َه ْ
ـض
آلِ َي ْع ُق َ
ـوب َو ْاج َع ْلـ ُه َر ِّب َر ِض ًّيـاً﴾ وقـالَ ﴿ :و ُأ ْولُـوا ا َأل ْر َحـا ِم َب ْع ُض ُه ْـم َأ ْو َلـى ِب َب ْع ٍ
يكـم َّ ُ
الل ِفـي َأ ْو َال ِد ُكْـم ِل َّ
لذ َك ِـر ِمثُْـل َح ِّ
ـاب َّ ِ
الل﴾ وقـالُ ﴿ :ي ِ
ِفـي ِك َت ِ
ـظ ا ُألن ْ َث َي ِين﴾
وص ُ ْ
1
ِين ب ِْالَ ْعـ ُر ِ
ين﴾
وقـال﴿ :إ ِْن تَـ َر َك َخ ْي ًـرا ا ْل َو ِص َّيـ ُة ِل ْل َوا ِلدَ ْي ِـن َوا َأل ْق َرب َ
وف َح ّقًـا َع َلـى ْالُ َّت ِق َ
«  هـذه الكيفيـة فـي االسـتدالل حتيـي فـي أذهـان الصحابـة واحلضـور مـا كان يؤكد
2
عليـه رسـول اهلل ( )oمـن أن  مـا خالـف كتـاب اهلل فهـو زخـرف.
وقـد ّأكـدت الزهـراء ( )hعلـى هـذا األصل .ولكن قبل ذلك جتدر اإلشـارة إلى
((( اخلطبة الفدكية.
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((( عـن أيـوب بـن احلـر قـال :سـمعت أبـا عبـد اهلل ( )gيقـول« :كل شـيء مردود إلى الكتاب والسـنة ،وكل حديث ال يوافق
كتـاب اهلل فهـو زخـرف» الكافي ،ج  1ص 69

نكتـة لغويـة أيضـا ،وهـي أن نفـس كلمـة احلكـم تسـتبطن وجـود قضيـة سـابقة
عـن صـدور احلكـم ،وهـي مـا نسـميه بفلسـفة األحـكام مـن املصالـح واملفاسـد،
هـذه امللاكات تكـون موجـودة فـي املجعـول (متعلـق احلكـم) وقـد تكـون فـي
نفـس اجلعـل .وممـا ال شـك فيـه أن ارتبـاط األحـكام الشـرعية باملصالـح واملفاسـد
وبيـان ذلـك للنـاس يزيـد في محركيتهم لاللتزام باحلكم الشـرعي ،سـواء قلنا أن
ارتبـاط احلكـم الشـرعي مبالكـه كارتبـاط العلـة التامـة باملعلول ،أو قلنـا أنه مبنزلة
املقتضـي لتحقـق املعلول.
لقـد عرضـت الزهـراء ( )hفـي خطبتها مناشـئ األحكام وفلسـفتها .فقالت
«ج َع َل
فيمـا يتعلـق بـأول الواجبـات الشـرعية وهـو عقيدة اإلميـان باهلل عز وجـلَ :
ُ
اهلل اإلمي َ
الش ِ
َـان تَطهِ يـراً مـن ِّ
ـرك» ولهـذه العبارة معـان عميقة عدة:
قـال البعـض بـأن اإلميـان بـاهلل هـو إضافـة كمال علمـي وأخالقي ورفع ملسـتوى
اإلنسـان ،وذلـك اإلميـان يطهـر القلـب ،كمـا أن كلمة التوحيـد تطهر البدن.
ولكـن رمبـا هنـاك معنـى آخـر أكثـر تناسـب ًا وكلمـة التطهيـر التـي اسـتخدمتها
( ،)hوهـو أن اإلميـان ليـس دخـول حقيقـة جديـدة فـي القلـب ،وإمنـا هـو
إعـادة القلـب إلـى وضعـه السـليم ،ورفـع األثقـال التـي عرضـت عليـه ،متامـ ًا كما
يسـتخرج املعـدن بإزالـة التـراب اجلاثـم علـى نـوره .فالنـاس معـادن كمعـادن
الذهـب والفضـة ،أي أن ذواتهـم معـادن  .وكما أن املعدن موجود في األعماق،
ويحتـاج إلـى رفـع الغبـار عنـه؛ فكذلـك النـاس .وليـس فـي املسـألة جبـر بـل هـذا
إشـارة إلـى حقيقتهـم .وباإلميـان يبـرق هـذا املعـدن.

أوراق

كان هـذا مـا أوردتـه الزهـراء ( )hفـي الواجبـات واحملرمـات األول ّيـة .أما فيما
الصلا َة َت ْنزِيهـ ًا َل ُك ْـم َع ِـن ِ
الك ْبـرِ ،والـ َّزكا َة َت ْز ِك َيـ ًة
يتعلـق باألخلاق فقالـتَ « :و َّ
ـاء فـي الـ ِّرزْق» باعتبـار أن الطبقيـة االجتماعيـة توهـم الفقيـر بالدونية
ِلل َّن ِ ْفـس َو َن ً
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والغنـي بالعلـ ّو ،لـذا كانـت الـزكاة إزالـة لهـذا التو ّهـم مـن النفـس .وإمنـا وضعـت
ّ
الـزكاة ملعاجلـة التوهمـات الباطلـة من النفس ووضع معاييـر علمية وحقيقية .وهذه
هـي تزكيـة النفـس.
ين»
أمـا فيمـا يتعلـق بالعمـل وببناء املجتمع وقوتـه فقالت« :وا َحل َّج ت َْشـييداً ِللدّ ِ
حـاك عـن البعـد االجتماعـي للديـن،
ألن احلـج ليـس صـرف عبـادة روحيـة ،بـل هـو ٍ
فـكأن الديـن بنـاء وطوبـه ولبناتـه وعمارتـه هـو حال املسـلمني أنفسـهم ،حركتهم،
جتمعهـم ،مناسـكهم ...وباحلـج يعمـر هـذا البنـاء وتظهـر قـوة هندسـته وعظمتـه
وارتفاع شـأنه .

املسألة الثانية :حيثية تقسيم احلكم الفقهي

يقسـم احلكـم الفقهـي بلحاظـات عـدّ ة إلـى :وضعـي وتكليفـي ،وإلـى واجـب
ّ
ومسـتحب ومحـرم ومكـروه ومبـاح .أو واجـب ومحـرم ومبـاح مبعنـى أعـم .وفـي
تقسـيم آخـر يعـدّ تناسـب سـهولة األحـكام الفقهيـة مـع يسـر وسـماحة واعتـدال
الديـن اإلسلامي هـو حيثيـة أخـرى فـي التقسـيم ،فتنقسـم األحـكام حينهـا إلـى
واجبـات (أوامـر وزواجـر) ،ومباحـات ورخـص ومسـتحبات.
وللصدّ يقـة الزهـراء ( )hقـدم السـبق فـي هـذا التحييـث والتقسـيم املهـم جدا .
ولتوضيـح ذلـك يجـب أن نقـول إن أهـم خطـر ميكن أن يحارب به الدين اإلسلامي
هـو اإلفراطيـة والتفريطيـة فـي التعامـل مـع األحـكامّ ،
فـان عـدم االعتـدال فـي جعـل
األحـكام ِ
يوجـد فئـة ها ِلكـة ومه ِلكـة تهـدد أصـل وجـود كيـان دينـي .ألن املقـدار
الكمالـي النهائـي أو احلـدّ التـام مـن الشـرع ال ميكـن أن يلتـزم بـه جميـع النـاس على
حـدّ سـواء ،والنظـرة اإلطالقيـة للمسـتحبات تعنـي إسـقاط األكثـر عـن االنتمـاء
للديـن ،ولـذا كان هنـاك حـدّ نصـاب مـن الشـرع هـو مـن السـهولة بحيـث ميكـن
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ّ
للـكل االلتـزام بـه بلا اسـتثناء ،وهـو الـذي يدخـل اإلنسـان فـي ضمـن املجتمـع
الدينـي ،ويحسـب بـه عضـواً مهما ،وتترتب له حقـوق كثيرة مقابل هذا االلتزام .
نعـم ،هنـاك حـدود عاليـة ومحببـة ويحـث عليهـا الديـن ،ولكنهـا تبقـى فـي
عـداد الفضائـل وال تتحـول إلـى الزامـات ،ألن حتولهـا إلـى إلزامـات يجعلهـا أكبـر
خطـر يهـدد اإلسلام.
وهنـاك أيضـ ًا دائـرة َ
الرخـص وإطلاق العنـان واحلريـة للمك ّلـف ،وبهـا يتعاطـى
اإلنسـان مبقتضـى رغباتـه وميوالتـه مالـم تصطدم مع العزائم الشـرعية ،ويجب أن
تبقـى هـذه الدائـرة مباحـة للـكل فـإن اهلل يحب أن تؤتى رخصـه 1.وفي هذا قالت
مقسـمة اخلطابـات القرآنيـة بلحاظ الواجب واملسـتحب واملبـاحُ « :م َت َج ِّل َي ٌة
(ّ )h
َظ ِ
واهـ ُر ُهُ ،مغْ َتب َِطـ ٌة بِـ ِه َأ ْشـيا ُع ُه ،قا ِئـدٌ إلـى ال ِّر ْض ِ
وان اتّبا ُع ُهُ ،مؤَ ٍّد إلى ال َّنجا ِة ْإسـما ُع ُه .
بِـ ِه ت ُ
ُنـال ُح َج ُـج ا ِ
هلل املُ َنـ َّو َرةَُ ،و َعزا ِئ ُمـ ُه املُ َف َّس َـرةَُ ،و َمحا ِر ُمـ ُه ُاملََّـذ َرةَُ ،و َب ِّينات ُُـه اجلا ِل َي ُـة،
ُ 2
َو َب ِ
راهي ُنـ ُه الكا ِف َيـ ُةَ ،و َفضا ِئ ُلـ ُه املَ ْندو َبـ ُةَ ،و ُر َخ ُصـ ُه املَ ْو ُهو َب ُةَ ،و َشـرا ِي ُع ُه املَ ْك ُتو َبة».

املسألة الثالثة :التأكيد على موضوعية الفتوى

أوراق

ونعنـي بـه وجـوب اإلحاطـة بجزئيـات املسـائل واألحـكام الشـرعية والقـراءة
ـوص ا ْل ُقـ ْر ِآن َو ُع ُمو ِمـ ِه
املتكاملـة ألبعادهـا .قالـت (َ « :)hأ ْم َأ ْن ُت ْـم َأ ْع َل ُـم بِخُ ُص ِ
ِم ْـن َأبِـي َوا ْب ِـن َع ّمـي؟»  3فلا ينبغـي إصـدار األحـكام ونسـبتها للشـارع إال بعـد
اسـتيفاء مواضيعهـا ،ولـذا ال بـد مـن جمـع اآليـات والنصـوص جمعـ ًا عرفيـا،
فيحـدد العـام واخلـاص ،واملطلـق واملقيـد ،واحلاكـم واحملكـوم ،والـوارد واملـورود
عليـه ،وحتـرز املواضيـع بـكل أبعادهـا ،فمـا مـن عـام إال وقد خُ ص .وكـم عندنا من
(((  قال رسول اهلل (« :)oإن اهلل تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» كنز العمال ،ج  3ص 39
((( اخلطبة الفدكية.
((( اخلطبة الفدكية.
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مطلقـات ق ّيـدت ،فبين األحـكام هـام وأهـم ،فعلـى الفقيـه الفطـن أن يعالـج الوقائع
بتقـدمي املهـم علـى األهـم وحتديد املقاصد األساسـية مـن األحكام واألوامـر والزواجر
والنواهـي كمـا فعلـت ( ،)hإذ خرجـت للمطالبـة باتخـاذ موقـف معلـن وصريـح
بوجـه احلاكـم ،وعينـت للمسـلمني الوظيفـة ،وقدّ مـت أهميـة املوضـوع بالتحـرك
للمصلحـة العامـة .وإن لـم تكـن الشـرائط العامة تؤ ّمنها من الضـرر ،أو تكون هناك
لـت َعلـى
ـت مـا ُق ُ
مؤشـرات مرحليـة لبلـوغ األثـر ،فقـد قالـت (َ « :)hأال َو َقـدْ ُق ْل ُ
َم ْع ِر َفـةٍ ِم ِّنـي ب ْ
تـي خا َم َرت ُْك ْـمَ ،وا ْل َغـدْ َر ِة الَّ ِتـي ْاس َت ْشـ َع َرتْها ُقل ُو ُب ُك ْـمَ ،و ِ
لك َّنهـا
ِاخلذ َلـ ِة الّ ِ
َقد َمـ ُة ْ ُ
الصـدرَِ ،ون َْفثَـ ُة ا ْل َغ ْي ِـظَ ،وت ِ
َف َ
ال َّجـ ِة» 1وهـذا بحـث موسـع
يضـ ُة ال َّن ْف ِ
ـسَ ،و َبثَّـ ُة َّ
جـداً وهنـا تظهـر مهـارة الفقيـه وحذاقتـه وفطنتـه وجـودة فهمـه .
كانـت تلـك مسـائل تأسيسـية في علـم الفقه ،تعدّ الزهـراء ( )hأول من قررها
ثـم تبعهـا علـى ذلـك أبناؤهـا املعصومني ( .)bفـأي قيمة لهذه املـرأة التي فرضت
علـى كل عالـم وفقيـه أن يخضـع لعلمها ويق ّر بفضلها ويتأسـى بها!
خـرج مـن الناحيـة الشـريفة عـن اإلمام املهـدي ( )gأنه قال« :وفي ابنة رسـول
اهلل صلـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم لـي أسـوة حسـنة  2»..والتأسـي إمنـا يكـون باملوقـف
العملي.

((( اخلطبة الفدكية.
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((( موسوعة توقيعات اإلمام املهدي (عليه السالم) ،محمد تقي أكبر جناد ،ص 10

الزهراء واملرجعية احلقوقية واالقتصادية

1

ِـالل َو ُر ُسـ ِل ِه ُأ ْو َل ِئ َ
الص ِّدي ُق َ
يـن آ َم ُنـوا ب َّ ِ
ـون
ـك ُه ُـم ِّ
قـال اهلل تبـارك وتعالـىَ ﴿ :وا َلّ ِذ َ
َو ُّ
الش َـهدَ اء ِعنـدَ َر ِّبهِ ْـم َل ُه ْـم َأ ْج ُر ُه ْـم ونورهـم﴾     2
كان واليـزال احلديـث عـن الصديقـة الطاهـرة مصـدراً ومرجعـ ًا ال ينضـب وال
يجـف وال يـأزر.
تعـدّ الزهـراء ( )hمـن أبـرز مصاديـق اآليـة التـي افتتحنا بها ،فهـي الصدّ يقة
3
الشـهيدة كمـا جـاء فـي زيارتهـا (السلام عليـك أ ّيتهـا الصدّ يقـة الشـهيدة)
وهـي بهذيـن الوصفين متثـل مرجع ّيـة رئيسـية لألمـة ولإلنسـانية كافـة ،ولهـا
بذلـك أجرهـا ونورهـا ونورانيتهـا.
والنـور  -كمـا نعلـم  -منكشـف بنفسـه وكاشـف لغيـره ،وهو عين ما نريده
مـن معنـى املرجعيـة ،ألن معنـى الصديقـة الشـهيدة هنـا يعنـي فيمـا يعنـي أن
متارس الزهراء ( )hأدواراً ثالثة  -كما أشـار إلى ذلك الشـهيد الصدر ()u
 إذ يـرى أن الشـهادة هـي معرفـة عاليـة باألهـداف اإلله ّيـة التـي يريدهـا اهللتعالـى ملسـيرة البشـر ّية ،وهـي معرفـة وإشـراف علـى واقـع األ ّمـة يقتضـي التوجيـه
الصحيـح والسـعي ملنـع االنحـراف.
هذه األدوار هي:
األ ّول :استيعاب الرسالة السماو ّية واحلفاظ عليها .
الثاني :اإلشـراف على ممارسـة الناس لدورهم في خالفة اهلل ،وإعطاء التوجيه

أوراق

((( ورقـة العاملـة الفاضلـة فـي امللتقـى اخلامـس للمـرأة 1437هــ والتـي كانـت بعنـوان (الزهـراء منـوذج املطالبـة باحلقـوق
واإلرشـاد إلـى مـوارد الصـرف).
((( احلديد19 /
((( بحار األنوار ،ج 97
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الرسـالي املناسب لهم.
ّ
ّ
ّ
التدخـل ملقاومـة االنحـراف واتّخـاذ كل التدابيـر املمكنـة مـن أجـل
الثالـث:
سلامة املسـيرة  .
وجديـر باملـرأة املؤمنـة الواعيـة أن تتعلـم كيفيـة الرجـوع إلـى هـذا املصـدر الثـ ّر
علـى نحـو قـوة النظـر فيـه ،وفهـم أبعاده ،واسـتخراج احللـول النافعة ّ
لـكل ما حتتاجه
فـي حياتهـا خصوصـ ًا وهـي تواجـه اليـوم البـدع والتحديـات والشـبهات واخلطـط
الشـيطانية حلرفهـا عـن مركـز السـيادة واالقتـدار وحسـن التدبيـر.
سأحتدث وفق عنوان امللتقى في محورين:
-١الزهراء منوذج للمطالبة باحلقوق
-٢الزهراء منوذج لإلرشاد في موارد الصرف

احملور األول :الزهراء منوذج للمطالبة باحلقوق

    ممـا ال شـبهة فيـه أن أحـد أهـم ُشـعب الفقـه اإلسلامي هـو نظـام احلقـوق .فـإن
الديـن كمـا يعطـي نظامـ ًا حليـاة اإلنسـان العباديـة وعالقتـه بـاهلل ،فهـو أيضـ ًا نظـام
اجتماعـي يضمـن لإلنسـان حقوقـه املاليـة والعلميـة واالجتماعيـة ،وهذا مـا يجعله
دينـ ًا قابلاً لالنبسـاط علـى حيـاة اإلنسـان مسـتوعب ًا جميـع أبعـاده الوجوديـة ،إذ
تطابـق أحكامـه حاجـات اإلنسـان مبوضوعيـة وواقعيـة.
    وحين جنعـل الزهـراء ( )hمنوذجـ ًا للمطالبـة باحلقـوق ،فألنـه رمبـا لـم يعهـد
فـي املجتمـع اإلنسـاني  -علـى علمنـا  -أن امـرأة اسـتطاعت أن تضفـي القدسـية
والنزاهـة والربانيـة علـى القيـام بهـذا الـدور كالصديقـة الزهـراء ( .)hفـإن خطبتها
الفدك ّيـة كانـت منوذجـ ًا متميـزاً لقوة احلجـة والبرهان للمطالبـة بحقوقها .خصوص ًا
أنهـا فـي مجتمـع ال يـرى للمـرأة احلـق فـي معرفـه حقوقهـا ،بـل قـد يضفي القدسـية
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علـى منهـج االسـتكانة والضعـف واالستسلام لـرأي اجلماعـة والكثـرة ،خصوصـ ًا
إذا كان احلاكـم والسـلطان طرفـ ًا مـن أطـراف القضيـة والطـرف املقابـل امـرأة ،فـإن
املعادلـة هنـا تكـون خاسـرة غالبـ ًا بسـبب التفـاوت الكبيـر بين الطرفين .
وإذا تأملنـا فـي واقـع املجتمعـات عبـر التاريـخ وجدنـا أن معادلـة كهـذه تكـون
غالبـ ًا غيـر متوازنـة .إال أننـا إذا حللنـا حركـة الصديقـة الزهـراء ( )hسـنلحظ أن
حلركتهـا عنصريـن أساسـيني  :
  أوالً :قلب الصورة من القاع إلى القمة:
وذلـك أنهـا حولـت نقـاط الضعـف فـي هـذه املعادلـة إلـى نقـاط قـوة والعكـس
صحيـح .فقـد قلبـت موقـع احلاكـم إلـى موقـع احملكـوم ،وحولتـه مـن كونـه أعلـى
سـلطة ،إلـى كونـه مدانـ ًا ومتهمـ ًا بـأ ّمت برهـان وهـو كالم اهلل فقالـت (َ « :)hيا ا ْب َن
ِث َ
أبـاك ،وِال أر َ
الل ْأن تَـر َ
تـاب ّ ِ
أبـي ُقحا َفـ َة! أفـي ِك ِ
ِث أبـي؟ لقـد جئـت شـيئ ًا فريـاً!
اللَ ،و َن َب ْذ ُ ُتـو ُه َورا َء ُظ ُهور ُِك ْـم ْإذ َي ُق ُ
ـولَ ﴿  :و َور َ
تـاب ّ ِ
ِث
َأ َف َعلـى َع ْم ٍـد َت َر ْك ُت ْـم ِك َ
سـليمان َدا ُوو َد﴾َ ،1و َ
ـب ِلـي
فيمـا اق َت َّ
ـص ِم ْـن َخ َبـ ِر َي ْح َيـي ْب ِـن ز ََك ِر ّيـاَ ﴿ :ف َه ْ
قـال َ
ِمـن لَّدُ َ
نـك َو ِل ًّيـا ٭ َي ِر ُث ِنـي َو َيـر ُ
ـوب َو ْاج َع ْلـ ُه َر ِّب َر ِض ًّيـا﴾ ،2وقـال:
ِث ِم ْـن آلِ َي ْع ُق َ
الل﴾َ ،3أ َف َخ َّص ُكـم ُ
﴿ َو ُأولُـو ْ َ
ـاب َّ ِ
ـض ِفـي ِك َت ِ
اهلل بِآ َيـةٍ
ال ْر َحـا ِم َب ْع ُض ُه ْـم َأ ْو َلـى٭ ِب َب ْع ٍ
ُ
أخْ ـ َر َج ِم ْنهـا أبِـي؟ أ ْم َه ْـل َت ُق َ
ولـون َأ ْه ُـل ِم َّل َت ْ ِين ال َي َتوا َر َث ِ
ـت َأنَـا َو َأبِـي ِم ْـن
ـان ،أ َو َل ْس ُ
َأ ْه ِـل ِم َّلـةٍ ِ
ـوص ا ْل ُقـ ْر ِآن َو ُع ُمو ِمـ ِه ِم ْن َأبِـي َوا ْب ِن َع ّمي؟
واحـدَ ةٍ ؟! َأ ْم َأ ْن ُت ْـم َأ ْع َل ُـم بِخُ ُص ِ
ُ
قـاك َي ْـو َم َح ْشـر َِكَ ،ف ِن ْع َـم ْ َ
َفدُ ون ََكهـا َم ْخ ُطو َمـ ًة َم ْر ُحو َلـةًَ ،ت ْل َ
يـم
ال َك ُـم اهللَ ،وال َّز ِع ُ

أوراق

((( النمل16 /
((( مرمي6-5 /
((( األنفال75 /
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ُم َح َّم ٌـدَ ،و ْالَ ْو ِعُـد ا ْل ِقيا َمـ ُة».

1

ثانياً :حتميل الناس املسؤولية:
فقـد بدّ لـت موقعهـم مـن موقـع املتفـرج أو الالئـم إلـى موقـع مـن يفـ ّوت الفرصـة
والتبصـر فيه ،واتخاذ الدور واملوقف ،فقالتَ « :م ِ
عاشـ َر
علـى الظالـم بتحليـل الواقـع
ّ
اخلاس ِـر ﴿ َأ َفال َي َتدَ َّب َ
بيح ِ
الباط ِل ،املُغْ ِض َي ِة َعلى ِ
يل ِ
رون
ال ّن ِ
اس املُ ْس ِـر َع ِة إِلى ِق ِ
الف ْع ِل ال َق ِ
لـوب َأ ْقفالُهـا﴾َ 2
  ك ّ
ران َعلى ُقلوب ُِك ْم ما َأ َس ُ ْ
ال َب ْـل َ
ال ُق َ
ـأت ِم ْن َأ ْعما ِل ُك ْم،
ـرآن َأ ْم َعلـى ُق ٍ
ْـس مـا َت َأ َّو ْل ُت ْـمَ ،وسـا َء مـا َأ َشـ ْر ُ ْتَ ،
وشـ َّر مـا ِم ْنـ ُه
َف َأ َخ َـذ ب َِس ْـم ِع ُك ْم َو َأ ْبصار ُِك ْـمَ ،و َل ِبئ َ
الغطـا ُءَ ،و َ
ـف َل ُك ُـم ِ
اع َت ْض ُت ْـمَ ،ل َت ِجـدَ َّن َوا ِ
هلل َم ْح ِم َلـ ُه َثقيلاً َ ،و ِغ َّبـ ُه َوبيلاً إِذا ُك ِش َ
بـان
مـا َورا َء ُه َ
الضر»
3هـذا باإلضافـة إلـى عناصـر أخـرى كثيـرة ،وملـن أراد حتليـل نهجهـا ( )hفـي
املطالبـة باحلقـوق ،أن يراجـع املطـوالت مـن الشـروح والتحقيقـات.

احملور الثاني :الزهراء منوذج لإلرشاد في موارد الصرف

  األمـر اآلخـر الـذي نريـد طرحـه واملتعلق مبوضوع ملتقانـا ،4هو أن الزهراء ()h
منـوذج لإلرشـاد فـي مـوارد الصـرف.
قـد يتبـادر سـؤال حـول مطالبـة الزهـراء ( )hبفـدك مفـاده :ملـاذا تريـد الزهـراء
( )hاسـترجاع حقوقهـا املاليـة وهـي الزاهـدة املنقطعـة القديسـة البتـول العابـدة؟!
أال يتنافـى هـذا اإلصـرار فـي املطالبـة باحلقـوق املاليـة بالـذات مـع هـذه الصفـات؟!!
((( بحار األنوار ،ج 29
((( محمد24 /
((( بحار األنوار.

52

((( كان عنوان ملتقى املرأة لذلك العام( :األسرة والواقع االقتصادي من منظور إسالمي).

أوراق

قيلـت فـي جـواب ذلـك مبـررات كثيرة جدا ،وهـي حقيقية وواقعيـة .ولكننا
سـنورد إجابة تتناسـب وموضوع هـذا امللتقى:
ينقـل عـن الزهـراء ( )hهـذا اخلبـر الـذي يحـدد لنـا قيمـة وموقـع ودور
اإلمكانـات املاديـة مـن دنيانـا ،فقـد روي عنهـا ( )hقولهـا« :حبـب إلـي مـن
دنياكـم ثلاث :تلاوة كتـاب اهلل والنظـر فـي وجـه رسـول اهلل واإلنفاق في سـبيل
اهلل» .1وبقـراءة عرفانيـة لهـذا الـكالم نعلـم أن هـذه األمـور الثالثـة تعـود إلـى
وجـه واحـد ،وغايتهـا واحـدة هـي (النظـر إلـى وجـه اهلل) فالقـرآن جتلـي اهلل فـي
كلمـات ،والنظـر إلـى وجـه النبـي  -وهـو الوجيـه عنـد اهلل  -أيضـ ًا كذلـك ،وأما
فيمـا يخـص اإلنفـاق املالـي فالقـرآن ينـص علـى أن اإلنفـاق األسـري فـي بيـت
فاطمـة ( )hليـس إال إزاحـة التعلقـات املاديـة وتقشـير وجـه الدنيـا ،وطرد حب
الل َ ل ُنرِيـدُ ِم ُ
العاجلـة للنظـر إلـى وجـه اهلل َّ
﴿إنَـا ن ُْط ِع ُم ُك ْـم ِل َو ْجـ ِه َّ ِ
نك ْـم َجـ َزاء
َو َل ُ ُشـكوراً﴾ ،2ففـي النظـام االقتصـادي العـادل فـي اإلسلام ،ال ينفـك الواقـع
التطبيقـي لهـذا النظـام عـن اخلصائـص الروحية واألخالقية ،ألنهـا هي التربة التي
ميكـن أن ُيـزرع فيهـا هـذا النظـام .يقـول الشـهيد الصـدر فـي كتـاب اقتصادنـا:
«واالقتصـاد اإلسلامي مترابـط فـي خطوطـه وتفاصيلـه ،وهـو بـدوره جـزء مـن
صيغـة عامـة للحيـاة ،وهـذه الصيغـة لهـا أرضيـة خاصـة بهـا .وتتكـون التربـة أو
األرضيـة للمجتمـع اإلسلامي ،ومذهبـه االجتماعـي مـن العناصـر التاليـة:
أو ًال :العقيـدة ،وهـي القاعـدة املركزيـة فـي التفكيـر اإلسلامي ،التـي حتـدد
نظـرة املسـلم الرئيسـية إلـى الكـون بصـورة عامـة.
وثانيـاً :املفاهيـم التـي تعكـس وجهـة نظـر اإلسلام فـي تفسـير األشـياء ،على
ضـوء النظـرة العامـة التـي تبلورهـا العقيدة.
((( بحار األنوار ،ج  43ص 91
((( اإلنسان19 /
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وثالثـاً :العواطـف واألحاسـيس التـي يتبنـى اإلسلام بثهـا وتنميتهـا ،إلـى صـف
تلـك املفاهيـم ،ألن املفهـوم بصفتـه فكـرة إسلامية عـن واقـع معين يفجـر فـي نفـس
املسـلم شـعوراً خاصـ ًا جتـاه ذلـك الواقـع ،ويحـدد اجتاهـه العاطفـي نحـوه.
       ال نسـتطيع فـي عرضنـا هـذا ،أن نبـرز جميـع أوجـه االرتبـاط فـي االقتصـاد
اإلسلامي ،وأوجـه التفاعـل بينـه وبين سـائر مـا يتصـل بـه مـن خصائـص وعناصـر
إسلامية أخـرى ،وإمنـا نقتصـر علـى منـاذج مـن ذلـك كمـا يلـي:
 .1ارتبـاط االقتصـاد بالعقيـدة ،التـي هـي مصـدر التمويـن الروحـي للمذهـب،
فـإن العقيـدة تدفـع املسـلم إلـى التكيـف وفقـ ًا للمذهـب ،بوصفـه نابعـ ًا مـن تلـك
العقيـدة ،وتضفـي علـى املذهـب طابعـ ًا إميانيـ ًا وقيمـة ذاتيـة ،بقطع النظـر عن نوعية
النتائـج املوضوعيـة التـي يسـجلها فـي مجـال التطبيـق العملـي ،وتخلـق فـي نفـس
املسـلم شـعوراً باالطمئنـان النفسـي فـي ظـل املذهـب ،باعتبـاره منبثقـ ًا عـن تلـك
العقيـدة التـي يديـن بهـا.
 .2ارتبـاط االقتصـاد اإلسلامي مبفاهيـم اإلسلام عـن الكـون واحليـاة ،وطريقتـه
اخلاصـة فـي تفسـير األشـياء ،كاملفهـوم اإلسلامي عـن امللكيـة اخلاصـة وعـن الربـح .
فاإلسلام يـرى أن امللكيـة حـق رعايـة يتضمـن املسـؤولية ،وليـس سـلطان ًا مطلقـاً،
كمـا يعطـي للربـح مفهومـ ًا أرحـب وأوسـع ممـا يعنيـه فـي احلسـاب املـادي اخلالـص،
فيدخـل فـي نطـاق الربـح مبدلولـه اإلسلامي كثير من النشـاطات التي تعتبر خسـارة
مبنظـار آخـر غير إسلامي.
 .3ارتباط االقتصاد اإلسلامي مبا يبثه اإلسلام في البيئة اإلسلامية من عواطف
وأحاسـيس ،قائمـة علـى أسـاس مفاهيمـه اخلاصـة ،كعاطفـة األخـوة العامـة ،التـي
تفجـر فـي قلـب كل مسـلم ينبوعـ ًا مـن احلـب لآلخرين ،واملشـاركة لهم فـي آالمهم

54

وأفراحهـم ،وإنفـاق الثـروة علـى احملتـاج مبـا هو محتـاج ال باسـتحقاقه للنفقة»

1

إذن ال ينفـك النظـام االقتصـادي فـي اإلسلام عـن أرضيـة تناسـبه وتضمـن
منـاءه بلا اسـتغالل ،أو حتويـل الثـروات ومـوارد أرزاق النـاس إلـى عنصـر إذالل
وحتقيـر وسـلب كرامـة.

موقع املكنة العقلية في االقتصاد اإلسالمي

أوراق

من أهم عناصر استقامة االقتصاد في اإلسالم:
  -1إعطاء الثروة ملستحقها
 -2حتديد موارد صرفها
وال شـك أن حتقيـق هذيـن العنصريـن ال يكـون إال بقـدرة عقليـة ،يقـول
تعالـىَ ﴿ :و َال تُؤْ تُـو ْا السـ َف َهاء َأ ْموا َل ُكـم ا َلّ ِتـي َج َع َـل َّ ُ
الل َل ُك ْـم ِق َيا ًمـا َوا ْر ُز ُقو ُه ْـم
ُّ
َ ُ
2
يهـا َو ْاك ُسـو ُه ْم َو ُقولُـو ْا َل ُه ْـم َق ْـو ًال َّم ْع ُروفًـا﴾   ويتضـح في اآليـة ربطها بني املكنة
ِف َ
االقتصاديـة واملكنـة العقليـة ،حيـث اعتبـرت األمـوال مثل العمـود الفقري الذي
يسـتقيم باسـتقامته بـدن املجتمـع ،وأنـه إذا وقـع فـي أيـدي السـفهاء عدميـي
التدبيـر فسـوف تتفـكك حلقـات املجتمـع ثـم تنفصـم عـراه .
وسـوف أحتـدث عـن هذيـن العنصريـن بعد بيان هذه املقدمـة التاريخية حول
التحـوالت التـي م ّر بها وضع املـرأة االقتصادي:
حينمـا كان اإلنسـان يعيـش علـى الكسـب املـادي الـذي يعتمـد علـى ق ّوتـه
((( رائـد االقتصـاد اإلسلامي احلديـث :الشـهيد السـيد محمـد باقـر الصـدر وكتابـه( :اقتصادنـا) أمنوذجـ ًا لوحـدة الفكـر
االقتصـادي عنـد املسـلمني /مقـال للشـيخ علاء الديـن الزعتـري.
((( املائدة5 /
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وجـب اجلبـال ،ورعاية املواشـي
البدنيـة مـن قطـع الصخـور وحملهـا ،وحفـر اآلبـار،
ّ
ومـا شـابه ،لـم ُيعهـد فـي هـذا التاريـخ حق اقتصـادي يذكـر للمرأة ،بل كانـت املرأة
حينهـا متثـل جـزءاً مـن حقـوق الرجل املعيشـية.
ثم حني أصبح كسـب اإلنسـان من األرض وإمنائها وزراعتها ،أصبح للمرأة حقّ
مـن الثـروة االقتصاديـة باعتبارهـا شـريك ًا للرجـل فـي هـذا املجـال ،إذ يقـوم الرجـل
باسـتخراج املـواد األوليـة لإلمنـاء وذلـك لقوتـه البدنية واجلسـدية ،بينما متـارس املرأة
األعمـال التـي تتناسـب وبنيتها اجلسـدية  .
ومـع تطـ ّور احلركـة البشـرية لـم تقتصـر منابـع الثـروة االقتصاديـة علـى املـوارد
املاديـة ،بـل أضيفـت مصـادر علميـة ومعرفيـة وإدار ّيـة وهنـا أصبـح للمـرأة نصيبهـا
كمـا الرجـل متامـا.
وقـد سـاوى اإلسلام بين املـرأة والرجـل في هـذا املجال ،فـإن احلقـوق العلمية في
اإلسلام تكـون مـن حـق املكتشـف واملختـرع واملؤلـف سـواء كان رجلا أو امـرأة ،إذ
ال يجوز في القانون اإلسلامي سـرقة العلم .جاء في اسـتفتاء للسـيد السيسـتاني:
«السؤال :ما هو املقدار الذي أمضاه سماحة آية اهلل العظمي السيد السيستاني
مـن قانـون حقـوق الطبـع و النشـر وفـي أي البلـدان؟ وكان اجلواب :سـماحة السـيد
ال يسـمح مبخالفـة القوانين املذكـورة املتبعـة فـي البلاد اإلسلامية» 1هـذا وقـد
تسـالم العقلاء علـى أن املوقـع املالـي ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار هو لألعلـم واألقدر
علـى التدبيـر ،لـذا فإننـا جنـد أن أغلـب األثريـاء اليـوم هـم املفكـرون واملخترعـون
واملكتشـفون واملبدعـون .ونفـس هـذا القانـون العقالئـي جرى على الزهـراء وأبنائها
( ،)bفبمـا أن الصديقـة الزهـراء ( )hتتقـدم األمـة عقلاً وفطنـة وعلمـ ًا وعملاً
وحصافـة ،كان لهـا وألبنائهـا خمـس الثـروة املاليـة املودعـة علـى وجـه األرض.
ولعلـه مـن أجـل هـذا التقـدم املعرفـي  -والـذي يعتمـد علـى مرجعيـة العلـم -
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((( منهاج الصاحلني للسيد علي السيستاني دام ظله.
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منحهـا النبـي ( )oنحلـة كبيـرة مـن مصـدر الثـروة فـي الدولـة اإلسلامية،
فاملجتمعـات املتحضـرة تعتبـر للنتـاج العقلـي والعلمـي واملعرفـي قيمـة عظمـى .
وتـرى أن للشـخصية احلقوقيـة األولويـة فـي التصـرف باملـال ومنابـع الثـروة ملـا
فيـه مصلحـة املجتمـع .مـن هنـا فـإن اخلمـس مـن الشـؤون احلقوقيـة ال احلقيقيـة
للزهـراء ( )hوأبنائهـا ،فاألخيـرة ال تقـدّ ر بثمن .وألن هذا حق مالي ،واحلقوق
تؤخـذ وال تعطـى ،وإذا سـلبت وجـب املطالبـة بهـا ،فقـد طالبـت الزهـراء ()h
بحقهـا ممارِسـة دوراً عظيمـ ًا إلعـادة إرسـاء عناصـر االقتصـاد اإلسلامي ،وسـعت
السـتعادة هـذا املصـدر االقتصـادي األساسـي ،وطالبـت بهـذا احلق لكـي ال تعود
األمـة إلـى جاهليتهـا وبداوتهـا .
وميكـن القـول أن حركـة الزهـراء ( )hكانـت تعيـد أهـم دعائـم االقتصـاد
اإلسلامي فـي بعـده اإللهـي األصيـل ،فطالبـت بحقهـا ألن الثـروة فـي اإلسلام
البـد أن تعطـى ملسـتحقها العاقـل الـذي يتمكـن مـن حتديـد مـوارد صرفهـا.
هـذه القاعـدة التـي تقضـي بإعطـاء الثـروة ملسـتحقها العاقـل ،والتـي تبـدو
أخالقيـة هـي فـي النظـام االقتصـادي اإلسلامي ذات ارتبـاط وثيق بعدالـة اإلدارة
املاليـة كارتبـاط الـروح باجلسـد  .
  مـن هنـا أال يحـق للمـرأة التـي متلـك االقتـدار واملكنـة ،واملهـارة ،والعاطفـة،
واحملبـة ،واإلحسـاس باملعـوز والفقيـر ،والرأفـة باملجتمـع ،والتـي يضربهـا القـرآن
مثلاً فـي حتويـل االمكانيـات املاديـة واملـال واحلنطـة والشـعير واخلبـز وسـائر مـا
مـراق ومعـارج تـرى فيهـا وجـه
هـو حتـت تصرفهـا وتصـرف أبنائهـا وزوجهـا إلـى ٍ
اهلل ...أال يحـق لهـذه املـرأة أن تضـع يدهـا علـى إمكانيـات واقتصـاد العالـم
الحـب وطريـق مهيـع للوصـول إلـى
وتديـره وتدبـره ومتنهجـه وحتولـه إلـى سـبيل
ٍ
الغايـة املثلـى ،وأن تقلـب االقتصـاد االجتماعـي مـن عنصـر للتكاثـر إلـى نهر من
الكوثـر؟

57

إن مشـكلة الرأسـمالية والنظـام احلاكـم اليـوم هـي مشـكلة أخالقيـة وسـلوكية
فـي األصـل ،وإن ك ّنـا ال نسـتطيع معاجلـة املشـكلة االقتصاديـة العامليـة التي أوجدها
هـذا النظـام ،إال أننـا نسـتطيع معاجلـة مشـاكلنا االجتماعيـة الداخليـة باعتمـاد هذه
العناصـر األساسـية ،والدعـوة لهـا ،والتثقيـف عليهـا ،وترويجهـا اجتماعيـ ًا فـي
محافلنـا ومنتدياتنـا ومراسـمنا.
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املرأة واحلصانة االجتماعية  -الزهراء منوذجا

1

مقدمة:

أبـارك للحضـور ميلاد الصديقـة الطاهـرة ويـوم املـرأة العاملـي ،وكذلـك ميالد
ابنهـا باحلـق الـذي بعثـه اهلل علـى رأس هـذا القرن ليكون هذا امليلاد مبثابة الدورة
اجلديـدة النبثـاق واقـع جديـد لـه مزايـاه وخصائصه ،ولـه متطلباته أيضا.
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وإذا كانـت السنن التاريخيـة اإللهيـة تؤكـد أن لـكل جيـل وفـي كل قـرن
متغيـرات تعكـس بظاللهـا علـى حركـة الفـرد واملجتمـع ،فلا شـك أن هنـاك فـي
مقابـل هـذه التغيـرات احلياتيـة خطـاب دينـي وإلهـي يسـتوعبها.
يؤكـد الشـهيد الصـدر فـي كل إجنازاتـه العلميـة ،أن اإلسلام ليـس دوره أن
يدافع عن مفاهيمه ،أو يسـتجيب للتحديات فقط ،بل هو ميلك مشـروع حياة
ومجتمع ،ويدعو إلى مالحقة مسـتجدات الوضع البشـري من أجل التنظير لها
وإعطائهـا الصيغـة اإلسلامية الصحيحـة فـي سـياق الـكل الدينـي ،بـل هـو يقف
فـي مقدمـة املسـيرة ويجرها إلـى األمام .
وهـذه النظـرة بطبيعـة احلـال لـو كانـت هـي احملـرك فـي النشـاط الفكـري
واإلسلامي ،فإنها سـتحدث حتوالت حقيقية في البناء االجتماعي واإلنسـاني .
وهـي تبـدو كاملسـ ّلمة بعـد إمياننـا بخامتيـة وإلهيـة الديـن اإلسلامي ﴿ َو َمـن َي ْب َت ِغ
2
ال ْس َلا ِم ِدي ًنـا َف َلـن ُي ْق َب َـل ِم ْنـ ُه َو ُهـ َو ِفـي ْال ِخـ َر ِة ِم َـن ْ َ
ال ِ
ِين﴾
َغ ْيـ َر ْ ِ
اسـر َ

((( ورقة العاملة الفاضلة في ملتقى املرأة السادس 1438هـ.
((( آل عمران85 /
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وإذا أردنـا اإلشـارة إلـى أهـم عنصريـن لهمـا الدخالـة فـي ضـرورة تقـدمي مكـ ّون
متكامـل ومنظومـة منطقيـة تسـتوعب كل املفـردات الدينيـة فيمكننـا أن ندعـي
أنهمـا:
 -1املـد اإلسلامي الـذي فـرض نفسـه كبديـل واقعـي ناشـط ومتقـدم علـى
النمـاذج البشـرية األخـرى فلسـفي ًا وميدانيـا .
 -2الثورة العلمية الواسـعة والشـاملة التي حولت العالم بأسـره إلى قرية صغيرة
مشـتركة فـي املصالـح واملفاسـد ،وحـددت مركزيـة واحـدة إلدارة تلـك القريـة،
وأخضعـت العالـم لذلـك املركـز .مما وضعنا كإسلاميني حتت مسـئولية جا ّدة لعرض
عقائدنـا ضمـن شـبكة متكاملـة لـكل املفاهيـم مبـا يتناسـب ومشـروعنا اإلسلامي
الناهـض مـن جهـة؛ وحتديـد موقعنـا املسـتقل عـن هـذه املركزيـة الضاغطـة بثقلهـا
وإمكانياتهـا وحتدياتهـا املتسـارعة مـن جهـة ثانيـة .
ومـن هنـا فلا تُختصـر وظيفتنـا العلميـة اليـوم فـي اإلجابـة عن اإلشـكاالت حول
احلجـاب أو حقـوق املـرأة فقـط ،وليسـت وظيفتنـا العمليـة منحصـرة فـي الترويـج
للديـن وإقامـة محافـل التكليـف للفتيـات وتوعيتهـن علـى حقوق املرأة في اإلسلام
وحسـب؛ بـل يصـح أن نقـول أن موضـوع املـرأة ومكانتهـا ودورهـا يجـب أن يكـون
جـزءاً مـن كل ،وعلينـا أن نوظـف إمكانياتنـا ألجلـه ليصـح أن ندّ عـى أمـام العالـم
كلـه أن الديـن عنـد اهلل اإلسلام ،وأعنـي بذلـك أن ننقـح فـي مرتبـة سـابقة عالقـة
العقـل بالديـن ،والديـن بالعلـم ،واحلياة بالدين ،وحاجة اإلنسـان إلـى الدين والعلم
والعقـل ،إلـى غيرهـا مـن أمهـات املسـائل الكالميـة.
انطالقـاً مـن هـذه املقدمـة أطـرح ورقتـي حتـت عنـوان :دور املـرأة فـي حتقيـق
احلصانـة االجتماعيـة  -الزهـراء منوذجـا.
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واضـح مـن العنـوان أننـي سـأتناول العنصـر الثانـي الـذي عبـ ّر ُت عنـه بتنشـيط
وإبـراز دور املـرأة املسـلمة فـي احلفـاظ علـى املشـروع اإلسلامي األصيـل ،وتنقيته
مـن احليـاة الالدينيـة التـي تتحكـم فـي كل أمورنـا وتـكاد تسـيطر علـى حياتنـا .
فالوظيفـة عمليـة بالدرجـة األولـى ،ولكنها تعتمد على نظريـة متكاملة ومفروغ
مـن قبولهـا مسـبقا ،فالتحصين ليـس كالتعليـم والبرهنـة وإقامـة الدليـل علـى
شـيء مـا أو تعريفـه باملعنـى اإلسـمي.
التحصين دو ٌر نفسـي وروحـي وعملي ،وهـو ال يتحقق بإقامة البرهان واألدلة
عليـه فحسـب ،بـل يحتـاج إلـى قـدوة .فأنـت ميكـن أن تتعلـم الرياضيـات ولـم
تـر رياضيـ ًا فـي حياتـك ،وكذلـك الطـب والكيميـاء ،وكل العلـوم النظريـة .أمـا
احلصانـة فهـي أمـر مختلـف ،فعلاوة علـى حاجـة اإلنسـان إلـى تعلـم إدارة األمور
وحتديـد املسـاحات املطلـوب منـه مراعاتهـا وصيانتهـا فيـه ،فهـو يحتـاج إلـى
القـدوة العمليـة أيضـ ًا ليتأسـى بهـا.
يجـدر القـول أن الدراسـات فـي علـم االجتمـاع اإلنسـاني تشـير إلـى أن
احلاجـة إلـى القـدوة ليسـت أمـراً طارئـ ًا علـى احلركة البشـرية ،ألنها هـي النموذج
الـذي تُسـتلهم منـه القيـم واملبـادئ واألهـداف ،وأن تأثيـر النمـوذج امللهِ ـم أشـد
عمقـ ًا مـن التلقين الفكـري ،ألن النمـوذج يالمـس بعـداً فطريـ ًا في اإلنسـان وهو
اجنذابـه لألكمـل.

احلصانـة االجتماعيـة تعنـي :املمانعة ملواجهة الضد ،وهي حتتاج إلى شـجاعة
واقتـدار نفسـي علـى إزالـة املوانـع وحذف املضـار ودفعها باليد واللسـان والقلب
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معنى احلصانة االجتماعية
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وقـوة اجلـوارح .نقـول فـي دعـاء كميـل «قـ ّو علـى خدمتـك جوارحـي واشـدد علـى
العزميـة جوانحـي» .وهـذه الصفـات ال تؤخـذ مـن مع ّلم فقط؛ بل من سـابقني كانوا
قـد خاضـوا التجربـة وخرجـوا منها ظافريـن منتصرين.
وكمـا أن الـدور العلمـي يحتـاج إلـى قـوى عقليـة تطـرد الوهـم واخليـال ،يحتـاج
الـدور العملـي إلـى طـرد الشـهوات والتوانـي وبلادة احلـس وضعـف اجلـوارح ،وهذا
يتوقـف علـى وجـود منـوذج خارجـي مؤثـر ،وهـو متحقـق بشـكل واضـح ال يشـك
فيـه أحـد فـي صاحبـة هـذا اليـوم الصديقـة الطاهـرة ( ،)hفقـد جـاء عـن ابـن شـهر
آشـوب فـي مناقبـه أن مـن أسـمائها ا َحلصـان ،وهـي ميـزة للمـرأة املؤمنـة .ورد عـن
رسـول اهلل ( ...« :)oأال أخبركـم بخيـر نسـائكم؟ قالـوا بلـى يـا رسـول اهلل
فأخبرنـا فقـال :إن مـن خيـر نسـائكم الولـود الـودود ،والسـتيرة العفيفـة ،العزيزة في
1
أهلهـا ،الذليلـة مـع بعلهـا ،املتبرجـة مـع زوجهـا ،ا َحلصـان مـع غيـره »...

خصوصية املرأة في التحصني االجتماعي

هنـاك خصوصيـة للمـرأة األنثـى جتعلهـا أكثـر اقتـداراً علـى اكتسـاب وممارسـة
التحصين  االجتماعـي ،والنصـوص الدينيـة ،والتجربـة العمليـة ،واملعرفـة
الفيسـيولوجية ،واألدلـة الفلسـفية كلهـا تشـير إلـى مهـارة خاصـة عند املـرأة بحيث
تكـون أسـوة عمليـة للرجـال والنسـاء فـي هـذا املجـال.
ـت َف ْر َج َها
فـي القـرآن الحظـوا قـول اهلل تعالـىَ ﴿ :و َمـ ْر َ َي ا ْب َن َت ِع ْمـ َر َان ا َلّ ِتي َأ ْح َص َن ْ
َف َن َف ْخ َنـا ِفيـ ِه ِمـن ُّر ِ
وح َنـا﴾ ،2فمـع أن القـرآن الكـرمي يذكر مرمي بنـت عمران بفضائل
عباديـة كثيـرة وبأنهـا كانـت محدثـة ،وأن ابنهـا آيـة للعاملين؛ لكنـه حين يجعلهـا
مثلاً للذيـن آمنـوا يبـرز خصوصية (احلصانة) إذ يقولَ ﴿ :و َمـ ْر َ َي ا ْب َن َت ِع ْم َر َان ا َلّ ِتي
((( تذكرة الفقهاء للعالمة احللي ،ص 569

62

((( التحرمي28 /

ـت َف ْر َج َها﴾
َأ ْح َص َن ْ
أمـا فـي الروايـات فقـد ورد فـي شـأن كل أم أن املالئكة تنفخ في بطنها الروح
التـي هـي مـن أمـر اهلل حين بلـوغ جنينهـا الشـهر الرابـع  1.هـذا النفـخ اإللهـي هـو
فـي واقعـه حتصين بدنـي وروحـي ونفسـي ليس مـن جهة الرجل بال شـك.
أمـا فـي الفلسـفة فيقـول ابـن سـينا أن املـرأة مـادة والرجـل صورة ،واملـادة فيها
قـوة تفقدهـا الصورة .
وأمـا فـي التجربـة فقـد ثبـت أن األم مـع حتملهـا آلالم احلمـل والـوالدة وأعبـاء
التربيـة ،فهـي متـارس كل هـذه األدوار بع ّفـة وتغافـل عـن أتعابهـا ،وتزيـل كل مـا
مينعهـا عـن ممارسـة هـذ األدوار.

البعد الفقهي في احلصانة

((( عـن أبـي جعفـر ( ...« )gفتصـل النطفـة إلـى الرحـم فتـردد فيـه أربعين يومـا ،ثـم تصيـر مضغـة أربعين يومـا ،ثـم
ّ
ملكين خلقين يخلقـان فـي األرحـام مـا يشـاء اهلل...فينفخـان فيهـا
تصيـر حلمـ ًا جتـري فيـه عـروق مشـتبكة ،ثـم يبعـث اهلل
روح احليـاة والبقـاء» الكافـي ،ج 6ص 13

أوراق

ونحـن وإن قلنـا أن احلصانـة مـن املـرأة هـي امليـزة األكمـل؛ إال أنهـا فـي املجـال
ّ
تشـكل الـدور األصعـب واألكثـر تعقيـدا ،ألن مقتضـى احلصانـة أال
الفقهـي
تنشـغل املـرأة بغيـر حتصيـل العلـوم بأصـول املعـارف والعلـوم الفرعيـة الدينيـة.
يقـول العالمـة الطباطبائـي (« :)uواملتحصـل مـن جميـع ذلـك :أنهـا ال
يجـب عليهـا فـي جانـب العلـم إال العلم بأصـول املعارف والعلـم بالفروع الدينية
(أحـكام العبـادات والقوانين اجلاريـة فـي االجتمـاع) ،وأمـا فـي جانـب العمـل
فأحـكام الديـن وطاعـة الـزوج فيمـا يتمتـع بـه منهـا ،وأمـا تنظيـم احليـاة الفرديـة
بعمـل أو كسـب بحرفـة أو صناعـة وكـذا الـورود فيمـا يقـوم بـه نظـام البيـت
وكـذا املداخلـة فـي مـا يصلـح املجتمـع العـام كتعلـم العلـوم واتخـاذ الصناعـات
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واحلـرف املفيـدة للعامـة والنافعـة فـي االجتماعـات مع حفـظ احلـدود املوضوعة فيها
فلا يجـب عليهـا شـيء مـن ذلـك ،والزمـه أن يكـون الـورود فـي جميع هـذه املوارد
مـن علـم أو كسـب أو شـغل أو تربيـة ونحـو ذلـك كلهـا فضلاً لهـا تتفاضـل بـه،
وفخـراً لهـا تتفاخـر بـه ،وقـد جـوز اإلسلام بـل نـدب إلـى التفاخـر بينهـن ،مـع أن
الرجـال نهـوا عـن التفاخـر فـي غيـر حـال احلـرب .
  والسـنة النبويـة تؤيـد مـا ذكرنـاه ،ولـو ال بلـوغ الـكالم فـي طوله إلى ما ال يسـعه
هـذا املقـام لذكرنـا طرف ًا من سـيرة رسـول اهلل ( )oمع زوجتـه خديجة ،ومع بنته
سـيدة النسـاء فاطمـة ( ،)hومـع نسـائه ،ومـع نسـاء قومـه ،ومـا وصـى بـه فـي أمـر
النسـاء واملأثـور مـن طريقـة أئمـة أهـل البيـت ونسـائهم كزينب بنت علـي ،وفاطمة
1
وسـكينة بنتـي احلسين وغيرهـن على جماعتهم السلام»
فـاذا كان يجـوز للمـرأة؛ بـل ممـا نـدب لـه أن تتفاخـر باملقـدار الزائـد مـن العلـوم
الضروريـة لهـا  -بخلاف الرجـال   -وفـي نفـس احلـال أمرهـا أال تخضـع بالقـول
ت َف َل ت َْخ َض ْع َن بِا ْل َق ْولِ
تن َك َأ َح ٍد ِّم َن ال ِّن َسـا ِء ٭ إ ِِن ا َّت َق ْي ُ َّ
للرجال ﴿ َيا ِن َسـا َء ال َّنب ِِّي َل ْس ُ َّ
َف َي ْط َم َـع ا َلّ ِـذي ِفـي َق ْلبِـ ِه َمـ َر ٌ
ض َو ُق ْل َـن َق ْو ًل َّم ْع ُروفًـا﴾  2واملراد أال تخضع بالقول ال من
حيـث أسـلوب الـكالم وال مـن حيـث مضمونـه ،فهـذا يعنـي أن تـوازن بين دوريـن
مختلفين ،ففـي مجتمـع النسـاء يحـق لهـن أن يتز ّيـن ويتفاخـرن بالفضـل مـن علوم
الكسـب والتربيـة ،ولكـن يجـب أن ال يـؤدي ذلـك إلى مفسـده اجتماعية وتتحول
هـذه اإلمكانيـات إلـى آلـة جـذب وحتريـك ملـن كان فـي قلبـه مـرض.
وبنـاء علـى هـذا املطلـوب مـن التـوازن جـاءت الفتـاوى الشـرعية تراعـي دفـع
ً
املفاسـد الـذي هـو أمـر أهـم مـن جلـب املنافـع لتبقى احلركـة االجتماعيـة والعالقات
بين الرجـل واملـرأة محميـة بسـور مـن القيود اإللزاميـة فأمر بأن ال تبدي املـرأة زينتها
((( امليزان في تفسير القرآن ،ج  2ص  ٢٧٦
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((( األحزاب32 /

احلائـري .ينتهـي نسـبه لإلمـام زيـن
احلسـيني
((( السـ ّيد كاظـم بـن السـ ّيد علـي بـن السـ ّيد جليـل بـن السـ ّيد إبراهيـم
ّ
ّ
مقيـم مبدينـة قـم اإليرانيـة ،و ُيعـد مـن القيـادات الدينيـة والسياسـية البـارزة
العابديـن ( ،)gمرجـع شـيعي عراقـي ُمعاصـر
ٌ
فـي السـاحة العراقيـة.

أوراق

الظاهريـة واملعنويـة إال حملارمهـا .وقـد شـدد الفقـه مـن بـاب ضمـان املصلحـة
االجتماعيـة علـى أهميـة هـذا التـوازن ،فقـد جـاء فـي االسـتفتاءات لسـماحة آية
اهلل السيسـتاني ممـا لـو وقفنـا علـى بعضـه لتبين أن احلصانـة املطلوبـة مـن املـرأة
هـو قـدرة روحيـة ونفسـية كبيـرة جـداً ال تتحقـق إال مـن النفـوس املتمكنـة فـي
الفضيلـة .
وقبـل ذكـر منـاذج مـن هـذه األحـكام الفقهيـة ،أشـير إلـى قيمة هـذا االعتدال
والعدالـة النفسـانية والسـير علـى اجلـادة .يقـول السـيد كاظـم احلائـري  1فـي
معـرض حديثـه عـن العدالـة وأنهـا كيـف نفسـاني قـد يفقـده اإلنسـان إذا كان
مقتضـى طبعـه الوقـوع حتـت ضغـوط عـدم التـوازن النفسـي « :كمـا ال ينبغـي
اإلشـكال فـي ّأن مجـ ّرد تـرك املعاصـي ومـن دون وجـود الـرادع النفسـاني اإللهـي
عنهـا ال يعتبـر اسـتقامة فـي الديـن ،كمـا لـو حـدث صدفـة أو لكونـه حديـث
العهـد بالبلـوغ أو التوبـة أو نحـو ذلـك .وال ينبغـي اإلشـكال كذلـك فـي ّأن تـرك
املعاصـي مـع وجـود ذلـك الـرادع اإللهـي يعتبـر اسـتقامة فـي الديـن ،وال نقصـد
بذلـك الـرادع مـا يشـبه الرادع املوجود لدى املعصـوم ( ،)gبل املقصود به ذاك
الـذي يتميـز بخاصتين:
اخلاصـة ا ُالولـى :أن يكـون كافيـ ًا فـي احلالـة العاديـة للنفـس لـدى املغريـات
االعتياديـة والشـهوات املتعارفـة للـردع وحجـز النفـس عـن املعصيـة وإن كان مـن
احملتمـل أن يتفـق صدفـة انـزالق الشـخص بسـبب تصـادف قـوة املغريات بشـكل
غيـر مألـوف أو بسـبب تصـادف ابتلاء هـذا الشـخص بانهيـار نفسـي أوجـب
انزالقـه.
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اخلاصـة الثانيـة :أنّـه متـى مـا انزلـق هـذا الشـخص صدفـة ألحـد السـببني ينـدم
ويتـوب فـي أسـرع وقـت بسـبب ذلك الـرادعّ ،
ولعل هـذا هو املقصـود بقوله تعالى:
َ 1
ـف ِم ْـن َّ
يـن ا َّت َق ْـوا ِإ َذا َم َّس ُـه ْم َطا ِئ ٌ
الشـ ْي َط ِان ت ََذ َّكـ ُروا َفـ ِإ َذا ُه ْـم ُم ْب ِصـ ُرون﴾
﴿إ َِّن ا َلّ ِذ َ
ال للمغريات ،وهي اخلاصرة الرخوة في اجلسـد
وال شـك أن طبيعة املرأة أكثر مي ً
االجتماعـي التـي ميكـن أن يسـتغلها األعـداء للسـيطرة علـى املقـدرات السياسـية
والفكريـة واالقتصاديـة يقـول السـيد القائـد (حفظـه اهلل)« :قـرأت خبـراً أن أحـد
املسـؤولني فـي مركـز سياسـي مهـم فـي أمريـكا قـال بـدل إلقـاء القنابـل أرسـلوا
لهـم تنانيـر قصيـرة! صحيـح مـا يقولـون إذا مـا ُعمـل علـى إشـاعة الغرائـز اجلنسـية
واالختلاط اللا مـدروس بين الرجـال والنسـاء والشـباب والشـابات وجـ ّروا الشـباب
ـرق هـو بطبيعتـه مييـل إليهـا فإنّـه ال حاجـة لالسـتفادة مـن األسـلحة ضـد هـذا
إلـى ُط ٍ
ّ
الشـعب ...إن الفسـاد بنفسـه يض ّيـع ويهلـك ويد ّمـر مسـتقبل شـعب»
وأذكر هنا مناذج من الفتاوى الشرعية التي حتقق هذه الضوابط:
  السـؤال :هـل يجـوز التحـدث مـع فتـاة عـن طريـق الهاتـف مـع خلـو احلديـثمـن الـكالم السـيء أو املثيـر للشـهوة؟
 اجلـواب :ال يجـوز ملـا فيـه مـن خـوف الوقـوع فـي احلـرام ولـو باالجنرار إليه شـيئ ًافشيئاً.
  السـؤال :حكـم املراسـلة بين البنـت والولـد عبـر اإلنترنـت هـل هـو حـرام أمحلال ...مـع العلـم أن الـذي يـدور مجـرد السـؤال عـن الصحـة وعـن موضوعـات
اجتماعيـة متفرقـة؟
2
  -اجلواب :ال يجوز ملا فيه ،من خوف االجنرار إلى الوقوع في احلرام.

((( األعراف201 /
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((( االستفتاءات ،السيد علي السيستاني ،احلديث مع األجنبي.

مقومات التحصني االجتماعي

أوراق

إن أهم مقومات التحصني االجتماعي هي مجموعة أمور:
 /1التعفف في معناه الواسع:
ونقصـد بالعفـة هنـا :امللكـة األخالقيـة التـي تعالـج فـي مجـال فلسـفة
األخلاق وليـس السـلوكيات الفقهيـة فقط .وال نقصـد بالعفيفة املرأة الضعيفة،
فهنـاك خلـط كبيـر فـي املصـداق بين العفيـف والضعيـف ..فالعفـة قـوة نفسـية،
والروايـات شـاهد علـى هـذه احلقيقـة ومـن ذلـك مـا ورد عـن األميـر (« )gمـا
املجاهـد الشـهيد فـي سـبيل اهلل بأعظـم أجـراً ممـن قـدر ّ
فعـف ،لـكاد العفيـف أن
1
يكـون م َلـك ًا مـن املالئكـة»
إن املقارنـة بين العفـة والشـهادة التـي هـي اختيـار احليـاة الطاهـرة مـن األبـدال
واألغيـار ،وانتخـاب القـرب اإللهـي علـى عالـم التكاثـر ،حتتـاج إلـى شـجاعة
باطنيـة واقتـدار وبـذل لإلمكانيـات املاديـة للحصـول علـى مكانـة معنويـة أرفـع
وأسـمى .فحقيقـة العفـة أنهـا اقتـدار نفسـاني للوصـول إلـى حيـاة أطهـر ّ
ومتكـن
معنـوي للتخلـص مـن األرذل األدنـى.
إن نفـس مفهـوم ا َحلصـان 2يسـتبطن القـوة واملناعـة ،ألن الضعـف أمـام
املسـتجدات كاشـف عـن ميوعـة وتق ّلـب وفقـد للسـيطرة علـى مركـز القـرارات .
وكذلـك التحجـر واجلمـود ال يعنـي الثبـات واالسـتقامة ،بـل هـو كاشـف عـن
شـخصية انهزاميـة تفـ ّر مـن الوظيفـة وتتخ ّفـى وراء التاريـخ.
فلا  َمـن تسـارع اللتقـاط كل جديـد متتلـك التـوازن والثبـات؛ وال التـي تقف
بلا حـراك وتغفـل عـن اللوابـس ميكنهـا أن تكـون حصنـ ًا منيعـ ًا دون االختـراق،
فكلتاهمـا متثلان دوراً انهزاميـ ًا لكنـه متضـاد فـي املظهـر.
((( نهج البالغة.

((( ا َحلصان في اللغة العفيفة من النساء.
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عملـي ،ومـن مظاهرهـا العفـة
إن العفـة باملعنـى العـام هـي قـوى علميـة واقتـدار
ّ
األدب في اللسان والبيان والبنان والسلوك .ونحن إذا تأملنا اخلروقات االجتماعية
والثغـور التـي حتـول املجتمـع إلـى لقمـة سـائغة سـنجد أن أولهـا فقـد األدب.
إن أحـد جوانـب إعجـاز القـرآن الكـرمي أنـه كتـاب آداب .أضـرب مثـا ًال لذلـك:
تـرى كـم حـارب املشـركون والكفـار الرسـالة اإللهيـة؟! ففـي أبي سـفيان وحده نزل
مـا يقـارب املائـة آيـة ،وقـد كان عـدواً للرسـالة اإللهيـة منـذ بعثـة النبـي ( )oإلى
آخـر حياتـه ،لكـن  -مـع ذلـك  -لم يتعرض القرآن ملمارسـاته الشـخصية األخالقية
فـي آيـة واحدة.
يسـب أحداً أبـداً مع كثرة
يقـول أسـتاذنا الشـيخ اجلـوادي اآلملـي 1أن القـرآن لـم
ّ
ذكـره للحـروب والغـزوات وظـروف املصادمـات التـي نزلـت فيهـا آياتـه ،وإذا وصـف
القـرآن صنفـ ًا مـن النـاس بأنهـم كاحلمـار أو كالكلـب فإنـه يصفهـم بلحاظـات فقـد
يـن
العلـم أو عـدم القـدرة علـى حتمـل الـدور العملـي .نعـم قـال القـرآن ﴿ َمث َُـل ا َلّ ِذ َ
وهـا َك َمث َِـل ْ ِ
ال َمـا ِر َي ْح ِم ُـل َأ ْسـ َف ًارا﴾  2وقـالَ ﴿ :م َث ُلـ ُه
ُح ِّم ُلـوا ال َّت ْـو َرا َة ُث َّـم َل ْـم َي ْح ِم ُل َ
ـب إ ِْن َ ْ
ـث َذ ِل َ
ـث َأ ْو َت ْت ُر ْكـ ُه َي ْل َه ْ
 ت ِم ْـل َع َل ْيـ ِه َي ْل َه ْ
َك َمث َِـل ا ْل َك ْل ِ
يـن
ـك َمث َُـل ا ْل َق ْـو ِم ا َلّ ِذ َ
َك َّذ ُبـوا بِآ َيا ِت َنـا﴾  3لكـن إذا دققنـا فـإن هـذه اآليـات نزلـت فـي بيئـة تسـتخدم هـذه
األسـماء ألغـراض مسـلوبة القبـح ،فقـد كان هنـاك مـن يسـمى ببنـي كالب ،وبنت
جحـش ،وعنتـرة ،وبنـي أسـد ...بـل إن العـرب إلـى اآلن تسـمي بالقـروص والنمر،
وال تـرى فـي ذلـك نقصـا ،فاملهـم هـو وجـه التشـبيه.
وفـي تاريـخ صاحـب هـذه املناسـبة مثـال حـي لذلـك األدب القرآنـي ،فقـد كان
((( آيـة اهلل الشـيخ عبـد اهلل اجلـوادي اآلملـي ( )..- 1932فيلسـوف ،مفسـر وعالـم ديـن إسلامي ومرجـع شـيعي ،مؤسـس
مؤسسـة اإلسـراء للبحـوث فـي مدينـة قـم اإليرانيـة ،وأحـد أبـرز علمـاء الديـن اإليرانيين وهـو مـن تالمـذة املفسـر والفيلسـوف
اإلسلامي الكبيـر محمـد حسين الطباطبائـي وهـو مـن أشـهر املفسـرين والفالسـفة الشـيعة فـي الوقـت الراهـن.
((( اجلمعة5 /
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((( األعراف176 /

أكبـر عـدو لإلمـام اخلمينـي هـو الشـاه ،وقـد كان بيـت الشـاه وعائلتـه وخصوص ًا
أشـرف بهلـوي 1معروفـون بسـوء السـلوك ،ولكـن اإلمـام لـم يتعـرض أبـداً حتـى
2
لسـب الشـاه وهـذه وصيـة األميـر ألصحابـه «إني أكـره لكم أن تكونوا سـبابني»
ّ
واإلمـام اخلمينـي ( )uيشـ ّبه املـرأة بالقـرآن فـي هـذا البعـد مـن اآلداب ،ألن
مقتضـى كونهـا عاطفيـة يعنـي أنهـا تـدرك مواقـع اجلماليـات ،فهـي نقطـة قوتهـا
فـي صـون لسـانها وحجـب نفسـها عـن متابعـة العيـوب الشـخصية لآلخريـن،
وهـذا احلـس الروحـي هـو الضامـن لعـدم انهـدام األدب االجتماعـي.

مقاالت

إذن ميكـن للمـرأة أن تشـكل حصانـة عفـة وأدب ،وأن تكـون قـوة رادعـة
وفاعلـة فـي املجتمـع ،وليسـت منفعلـة فقـط .وتكـون سـداً مانعـ ًا لـكل مـا يهدم
اآلداب واألخلاق والسـلوك الراقـي االجتماعـي ،وميكنهـا بذلـك أن حتقق األمان
االجتماعـي .
فلـو افترضنـا أن كل امـرأة هـي َحصان عن الرجال فسـيعيش املجتمع أمان ًا في
البيـت ،وفـي الشـارع ،وفـي السـوق ،وفـي العالـم االفتراضـي أيضـا؛ ألن الرجـال
سـوف يواجهـون حصونـ ًا منيعـة قويـة يصعـب جتاوزهـا .ومـا انهيـار املجتمعـات
أخالقيـاً ؛ بـل حتـى سياسـي ًا إال بسـبب وجـود امـرأة تفقـد هـذه امل َلكـة الق ّيمـة
فتسـلب املجتمـع أمانـه واعتدالـه وبالتالـي عدالتـه وقدسـيته .
وفـي ظـل التحديـات الكبـرى واخلروقـات الواسـعة وضيـاع األولويـات؛
فـإن املـرأة العفيفـة هـي التـي تضبـط السـاحة عـن االلتقـاط الفكـري والنفسـي
((( هـي أميـرة إيرانيـة .ابنـة الشـاة رضـا بهلـوي مؤسـس الدولـة البهلويـة والشـقيقة التـوأم لــمحمد رضـا بهلـوي آخـر شـاه
حكـم إيـران قبـل قيـام الثـورة اإلسلامية عـام 1979م.
((( نهج البالغة.
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والعملـي ،خاصـة وأن فـي تاريخنـا سـيدات اإلسلام فاطمـة وخديجـة وزينـب
(عليهن السلام) .التي كانت كل واحد منهن متثل جيال ،فبني حركة أم املؤمنني
خديجـة وحركـة الصديقـة الزهـراء والسـيدة زينـب أجيـال ومتغيـرات وتداعيـات
كـن يتمتعـن بنفـس العفـة واالقتـدار النفسـي الـذي يتناسـب
مختلفـة ،ولكنهـن ّ
واملرحلـة ،فـي حـال أننـا  -غالبـ ًا  -مـا نع ّلـق فشـلنا فـي هـذا املضمار علـى التغيرات
األجياليـة ،ونصورهـا وكأنهـا ريـاح تقتلـع الثوابـت وتعصـف بالعقـول واألخلاق
فتردينـا بلا إرادة.
وألهميـة هـذا البعـد ،وكونـه ّ
احملـك الكاشـف عـن األدب اإلسلامي الرفيع الذي
يرفـع مـن سـقف حتصين املجتمـع ،أذكـر شـواهد تاريخيـة مـن حيـاة مـن ُأمرنـا أن
نتأسـى بهـن :خديجـة أم األئمـة ،وفاطمـة والسـيدة زينـب (.)h
إن حيـاة هـؤالء السـيدات مليئـة باجلهـاد واملواجهـة واملعارضـة لالنحرافـات
االجتماعيـة فـي عصرهـن ،وإن كان التاريـخ لـم ينقـل لنـا جزئيـات كثيـرة مـن
سـيرتهن ،إال أنـه حفـظ لنـا هـذا املقطـع اجلهـادي مـن حياتهـن.
خديجـة بنـت خويلـد ( )hسـبقت كبار الرجال في تشـخيص ح ّقانية الرسـالة
احملمديـة والوحـي املنـزل علـى رسـول اهلل (صلـى اهلل عليـه وآلـه) ،وكانـت حصنـ ًا
للنبـي (صلـى اهلل عليـه وآلـه) إذ خذلـه النـاس؛ بـل حصنـ ًا للدعـوة اإلسلامية بـكل
مـا متتلـك مـن وجاهـة وتاريـخ وأموال.
فمـع مـا تعرضـت لـه هـذه السـيدة اجلليلـة من مواجهـة عنيفة مـن مجتمعها ،إال
أنهـا لـم تلجـأ لـدور انفعالـي ،ونحـن نعلـم أن املـرأة فـي العـادة تضعـف إذا واجههـا
املجتمـع وقاطعهـا ،وتنفعـل حيـال ذلـك ،ومعلوم أن احلل األقصر إلسـقاط أي عدو
هـو ذكـر مثالبـه ونقائصـه وعيوبـه األخالقية الشـخصية ،ولكن هذا موقـف انفعالي
ال يتناسـب وعقالنيـة مـن يحمـل دينـ ًا إلهيـا ،فلـم تلجأ لـه خديجة (.)h
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وهـذا يؤكـد أن احلصانـة متقومـة بالفعـل (البنـاء الفكـري) واالنفعـال
املتناسـب مـع ذلـك البنـاء الفكـري (التأثـر السـلوكي باملعرفـة).
وكذلـك الصديقـة الطاهـرة فاطمـة ( ،)hفرغـم ما جرى عليهـا من ظلم من
قبـل األمـة ،ومـع معرفتهـا بنقـاط ضعـف منافقـي عصرهـا؛ إال أنهـا لـم تسـتنكر
بسـب أو شـتم .نعـم ،ذكـرت خـوار قواهـم ،وعـدم اتخاذهـم املوقـف
عليهـم
ّ
املناسـب باحلجـج والبراهين واألدلـة العقليـة والنقليـة؛ ولكنهـا لـم تسـتغل نقاط
ضعفهـم ولـو عبـر مجـرد كشـفها.
وفـي جيـل ثالـث وبعـد مـا يقـارب السـتني عامـ ًا  -وهـي سـنوات حافلـة
بالتغيـرات كمـا هـي سـ ّنة احليـاة   -كانت زينب ( ،)hوكانت كربالء كاشـفة
لسـب القـوم،
للسـوآت والعيـوب الشـخصية ،ولكـن زينـب ( )hلـم تتعـرض
ّ
بـل ذكـرت فعالهـم وحللـت مواقفهـم ،وانتقـدت تضييـع املجتمـع ملصاحلـه
الواقعيـة ،وتوثبـه علـى مـا يفسـد تاريخـه ومسـتقبله.

مقاالت

إن هـذه املواقـف تشـكل فـي ثقافتنـا الدينيـة ثوابـت احلـوار وأدب االختلاف
وأدب اجلهـاد ،وترسـم مدرسـة متكاملـة راسـخه ملعنـى العفـة التـي يدعـو لهـا
اإلسلام.
ٌ
سؤال عريض :أين هي العفة في حياتنا اليوم؟
ويبقى هذا
أليـس خسـران هـذا العنصـر يـدس فـي داخلنـا مـا ليـس منـا ويحرفنـا عـن
أهدافنـا؟
وقيسـوا علـى ذلـك عـدم العفـة فـي النوايـا وتلـوث العقـل ،فهل يبقـي هذا أو
يذر؟؟!
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 /٢االهتمام مبعالي األمور:
وهـو العنصـر الثانـي مـن عناصـر التحصين االجتماعـي ،فاحلصـن إمنـا يجـدر أن
ُيتحصن به إذا كان عالي ًا ال ميكن للعدو أن يعبر من فوقه .هذا في احلصن املادي،
أمـا فـي احلصـن النفسـي فـإن االنشـغال بسفاسـف األمـور يسـلب اإلنسـان الفطنـة
والبصيـرة ،أو لنقـل يفقـده الوقـار الروحـي الـذي هـو امللاك فـي تعقـل املوقف.
تـرى ملـاذا ورد عندنـا فـي الروايـات أن ثلـث العقـل فـي التغافـل؟  1ال شـك أنـه
ليـس املـراد هنـا التغافـل عـن املخاطـر الكبـار التـي تهـدد املجتمـع ،وإمنـا التغافـل
عـن األمـور اجلزئيـة التـي متـوت بتجاهلهـا .فالوقـار يصاحـب اإلميـان فـي الصفـات،
والتغافـل يحتـاج لضبـط نفسـي ويعين على إسـكات هذيان النفـس وهذرها وهدر
طاقاتهـا ،فـإذا كان اإلنسـان سـيغضب وينفعـل أو يتخـذ موقفـ ًا مـن اآلخرين عملي ًا
لـكل مـا ال يـروق لـه فإنـه سـيفقد موقعيتـه واقتـداره علـى التأثيـر ويفقد وقـاره ،وال
ميكـن حينهـا أن يكـون مؤثـراً
ومحصنـا .
ِّ
وسـمة التغافـل مـن أهـم سـمات املـرأة األم ،وهـل األمومة إال التفطـن في األصول
والتغافـل عـن صغـار األمـور وإعطـاء الفرصـة تلـو الفرصـة للتوبـة واألوبـة ،وضـم
العجـز فـي حضنهـا الدافـئ حتـى يتالشـى باملقابلـة بالضد؟ إن ميـزة األمومة هو هذا
تعـام مقصـود وتغافـل متعمـد.
الـدفء الـذي كثيـر منـه ٍ
 /٣إزالة املوانع وإذابة العوائق:
وهو العنصر األخير في عملية حتصني املجتمع.
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((( قـال اإلمـام الباقـر (« :)gصلاح شـأن النـاس التعايـش والتعاشـر مـل ُء مكيـال :ثلثـاه فطـن ،وثلـث تغافـل» بحـار األنـوار،
ج  74ص 167

إن كل إنسـان يريـد أن يفجـر أمامـه ،أي يزيـل املوانـع عـن طريقـه ﴿ َب ْـل ُيرِيـدُ
نس ُ
ـان ِل َي ْف ُجـ َر َأ َما َمـ ُه﴾ 1فـإن كان مـن أهـل الفسـاد فهـو سـيحارب الصاحلين،
ِْ
ال َ
ويكسـر قيـود العـرف واألدب ،ويقفـز علـى املبـادئ والقيـم ،ويحطـم كل مـا
مينعـه مـن الوصـول ملـا يشـتهي ،بـل ليفجـر أمامـه  -بالتعبيـر الدقيـق لآليـة -
وإن كان اإلنسـان مـن أهـل الذكـر والطاعـات والعبـادات وممـن يطمئـن قلبـه
لذكـر اهلل ومناجاتـه فهـو بشـكل دائـم يزيـل كل احلجـب التـي متنعـه عـن الذكر  .
وإذا كان مـن أهـل التقـوى فهـو أيض ًا سـيفجر كل ما يقف حاجزاً دون بلوغه
منـاه ،وسـيطرد كل مـا يصـدّ ه عـن مبتغـاه ،ألنـه يريـد مجتمعـ ًا صاحلـ ًا يتناغـم
معـه .هـذا أيضـ ًا يريـد أن يفجـر أمامـه .وهـذا السـلوك هـو مـن لـوازم احلصانـة
االجتماعيـة ،وهـو ينعكـس علـى كل سـلوكيات املجتمـع تلقائيـا.

الزهراء وحصانة األمة

أمـا ادعاؤنـا بـأن الزهـراء ( )hمنـوذج كامـل للتحصني االجتماعي ،فسـيرتها
احملصنـة لألمـة وللرسـالة ،ويكفينـا علـى ذلـك شـواهد
حتكـي بأنهـا الفاطمـة ّ
ثالثـة:

((( القيامة 5 /

مقاالت

 -1إصرارهـا علـى إخفـاء قبرهـا  -مـع ما فـي التبرك بقبرها مـن آثار معنوية
 ومتسـكها بـأن تتـرك خلفهـا سـداً منيعـ ًا حائلاً دون انـزالق األمـة أمـام مغرياتالسـلطان والوجاهـة واملـال الـذي حازتـه السـلطة عـن طريـق الفتوحـات واشـترت
بـه ضعـاف النفـوس .كان موقفهـا مؤ ّمنـا لـكل مسـلم ومسـلمة عـن التراخـي
والوهـن والضعـف واالنهيـار ،ومثـا ًال للممانعـة عـن االنسـياق للـرأي العـام الذي
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يسـتبدل النمـوذج األصيـل بالدخيـل ويسـتبدل القـوادم بالذنابـي.
 	-2إذا كانـت الطبقـة األجياليـة فـي علـم الرجـال ثالثين سـنة فـاآلن مـع
املتغيـرات أزيلـت هـذه الفـوارق ،فالشـيخ والشـيخة أصبحـا يتصابيـان فـي اللبـس
واملنطـق ومنـط احليـاة ،ولكـن الزهـراء ( )hكانـت تكبـر فـي اليوم مبقدار شـهر وفي
الشـهر مبقدار سـنة  -كما في األخبار   -وال شـك أن معنى ذلك أنها كانت تزداد
عقلاً ووقـاراً وصبـراً وحتملاً حتـى صـارت املمتحنـة علـى اإلطلاق ،وكانـت ثابتـة
املعاييـر مـع تغيـر الظـروف واألوضـاع حيـث بـدأت بنـت النبـي املكـذب املطـرود،
وفـي أواسـط حياتهـا كانـت بنـت الزعيـم املنتصـر القائـد الفـاحت ،وفـي آخـر حياتهـا
كانـت فـي ظـرف آخـر متامـا .وهـذا هـو الوقـار الروحـي الذي يسـتحيل معـه التقلب
وتغييـر املوازيـن .ومحـور احلصانـة اسـتحكام الثوابـت.
 -3تسـمية النبـي ( )oلهـا بأنهـا سـيدة نسـاء العاملين ،ولـم يقـل سـيدة
نسـوة العاملين ،فعلاوة علـى مـا فـي االختلاف الوضعـي بين اللفظين مـن القلـة
والكثـرة هنـاك مـن حيـث االسـتخدام القرآنـي للفظين  تفـاوت جـذري .
فلفظـة النسـاء جـاءت فـي القـرآن الكـرمي مبا يقارب  42مرة مـن مجموع اخلطاب
املوجـه للمـرأة ،وغالبـ ًا مـا يتعلـق بتنظيـم وترتيـب وضعهـا فـي داخـل املجتمـع
اإلسلامي .فالقـرآن حين يريـد أن يع ّبـر عـن املرأة باعتبارهـا مكونـ ًا اجتماعي ًا صاحل ًا
ومصلحـ ًا لـه حضـوره وفاعليتـه ،فهـو يعبـر عنهـا فـي املجمـوع بالنسـاء ﴿ َو َل ْـو َل
ر َِج ٌ
ـال ُّمؤْ ِم ُن َ
ـات َلّ ْـم ت َْع َل ُمو ُه ْـم َأن ت ََطئُو ُه ْـم َف ُت ِصي َب ُكـم ِّم ْن ُهـم َّم َعـ َّر ٌة
ـون َو ِن َسـا ٌء ُّمؤْ ِم َن ٌ
ِب َغيـ ِر ِع ْلـم ۖ ِلّيدْ ِخ َـل َّ ُ
يـن َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم
  الل ِفـي َر ْح َم ِتـ ِه َمـن َي َشـا ُء ۚ َل ْـو َت َز َّي ُلـوا َل َع َّذ ْب َنا ا َلّ ِذ َ
ْ
ٍ ُ
2
1
َ
َ
َ
تن كأ َح ٍـد ِّم َـن ال ِّن َسـا ِء﴾   
ِـي ل ْس ُ َّ
يمـا﴿   ﴾..يـا ِن َسـا َء ال َّنب ِّ
َع َذا ًبـا َأ ِل ً
((( الفتح25 /
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((( األحزاب32 /

﴿ال ِّر َج ُ
ال َق َّوا ُم َ
ون َع َلى ال ِّن َسـا ِء﴾  1وغالب ًا ما يقصد بهذه التسـمية إصالح  وضع
أسري أو اجتماعي أو اقتصادي.
أمـا التعبيـر بــ النسـوة فلـم يـرد إالفـي موضعين فـي سـورة يوسـف يتعلقـان
بتجمـع مفسـد ،أو ذو اهتمامـات تافهـة ،كالكيـد والنميمـة والقـذف ﴿ َو َق َ
ـال
ِن ْسـ َو ٌة ِفـي ْالَ ِدي َنـ ِة ا ْمـ َر َأ ُة ا ْل َعزِيـ ِز تُـ َرا ِو ُد َف َت َاهـا َعـن َن ّْف ِسـ ِه﴾  2وفي آيـة ثانية جند نفس
اسـ َأ ْل ُه َمـا َب ُ
التعبيـر لنفـس الغـرض ﴿ا ْر ِج ْـع ِإ َلـىٰ َر ِّب َ
ـال ال ِّن ْسـ َو ِة َّ
الل ِتـي َق َّط ْع َـن
ـك َف ْ
يـم﴾ .3مـن هنـا فـاذا كانـت فاطمـة سـيدة نسـاء
َأ ْي ِد َي ُه َّـن ۚ إ َِّن َر ِّبـي ب َِك ْي ِد ِه َّـن َع ِل ٌ
العاملين؛ فهـذا يعنـي أنهـا سـيدة املصلحـات وسـيدة الفاعلات.

ختاما

مقاالت

إذا قيـل أن أقـوى طريـق للمعرفـة هـو الوجـدان الفطـري ،وأن دليـل احلسـن
والقبـح وجدانـي ،فـإن الزهـراء ( )hوجـدان العفـة الـذي يجرنـا فطريـ ًا إلـى
االشـمئزاز مـن كل سـلوك وممارسـة تنافـي العفـة .ونفـس هـذا الشـعور هـو توبـة
وتطهيـر روحـي ،يتحـول تدريجيـ ًا إلـى منطـق اجتماعـي ،وهـو املنشـأ لتحقيـق
حصانـة اجتماعيـة.
وميكـن أن نوجـز هدفنـا بالقـول :إن دور املـرأة فـي البنـاء االجتماعـي يكـون
باحلصانـة املتقومـة بالعفـة واالهتمامـات الكبـرى ،وإزالـة املوانع للوصـول إلى مقام
الذكـر الـذي يتفـرع عنـه االسـتقامة والوعـي واالميـان.
وأظـن أن هـذا العنـوان اليـوم هـو عنـوان مهـم ،خصوصـ ًا مـع الغـزو الثقافـي
األخيـر الـذي يحـاول أن يقصـف كل البنـى التحتيـة لألخلاق والفكـر.
((( النساء34 /
((( يوسف30 /
((( يوسف50 /
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مـقاالت

فاطمة احلوراء األنسية ()2 - 1
ورد عن رسـول اهلل ( )oقوله« :ملا عرج بي إلى السـماء أخذ بيدي جبرئيل
فأدخلنـي اجلنـة فناولنـي مـن رطبهـا فأكلتـه فتحـول ذلـك نطفـة فـي صلبـي ،فلمـا
هبطـت إلـى األرض واقعـت خديجـة فحملـت بفاطمـة ،ففاطمـة حـوراء إنسـية،
فكلمـا اشـتقت إلـى رائحـة اجلنـة شـممت ابنتـي فاطمـة» .1وورد فـي زيـارة الزهراء
(( :)hالسلام عليـك أ ّيتهـا احلـوراء اإلنسـ ّية).
ّ
املقولتين أن (حـوراء إنسـ ّية) صفـة كمـال ،حيـث ّأن الزيـارة
ويتبين مـن كال
ّ
النبي ( )oتوحـي بذلك أيضاً.
فـي مقـام ذكـر املآثـر والفضائـل ،كمـا ّأن مقولـة ّ
إن سـ ْبق صفـة (حـوراء) التـي تفيـد عمـق االرتبـاط بعالـم الغيـب علـى صفـة
األخالقـي ومنهـا
العقائـدي ومنهـا
(إنسـ ّية) يسـتفاد منـه فـي أبحـاث عـدّ ة منهـا
ّ
ّ
االجتماعـي.
ّ
يجـدر أن نؤكـد أن عقيدتنـا فـي الصدّ يقـة الزهـراء ( )hتتطابـق وعقيدتنـا فـي
ليلـة القـدر ،فـإذا كانـت ليلـة القـدر ك ّلهـا بـركات وخيـرات ،وسلام وأمـان يتنـ ّزل
علـى أهـل األرضّ ،
فـإن فاطمـة ( )hسـماو ّية التكويـن (حـوراء) ،وهـي رحمـة
(إنسـي).
بشـري
للنـاس أنزلهـا اهلل إلـى األرض بثـوب
ّ
ّ
جتـدر اإلشـارة إلـى أن مسـألة إنـزال احلقائـق إلـى عالـم املـادة مـن أهـم األبحـاث
القرآنيـة .بـل ّإن القيمـة احلقيق ّيـة آليـات اهلل التي نتلوهـا تكمن في حكايتها لذلك
ثـم تنـ ّزل علـى قلبـه بشـكل
العالـم
الواقعـي الـذي رآه رسـول اهلل ( )oبفـؤادهّ ،
ّ
ألفـاظ وكلمـات إله ّيـة.
وإنـزال وترقيـق هـذه احلقائـق مـن عالـم املعانـي والواقع ّيـات إلـى ح ّيـز األلفـاظ هـو
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((( عيون األخبار.

طريـق هدايـة بنـي اإلنسـان إلـى عالـم الغيـب وإيصالهـم إلـى املعرفـة احل ّقـهّ ،
ألن
األلفاظ هي ّ
البشـري إلى احلقيقة .إذ تسـمى عمل ّية إلباس احلقائق
سـلم العروج
ّ
ثوب ًا بشـر ّي ًا إنسـ ّي ًا (إنزاال) .وهذا ال يعني ّأن هذه احلقائق كانت موجودة فوقنا
فـي السـماء ثـم نزلـت مكان ّيـ ًا إلـى األرض؛ بل مبعنـى ّأن تلك احلقائـق كانت في
مرحلـة أوسـع وأكثـر ح ّقانيـة ووضوحـ ًا وتأثيـراً وفاعل ّيـة وواقع ّيـة ،وبتح ّولهـا إلـى
عبـارات وكلمـات سـتنزل إلـى مسـتوى عقـول البشـر وتص ّوراتهم ،التـي هي في
األغلـب مق ّيـدة ومحدودة ومشـوبة.
ّإن مثـل وجـود الزهـراء ( )hفـي عقيدتنـا مثل نزول القـرآن الكرمي .فكما ّأن
القـرآن حقيقـة تن ّزلـت علـى شـكل ألفـاظ مـن عالـم الغيـب ألجـل هداية البشـر،
معنـوي
فكذلـك الزهـراء ( ،)hهـي مـن جهـة (حـوراء) أي أنّهـا موجـود
ّ
حقيقـي نابـت فـي ذلـك العالـم األصيـل ،ح ّتـى ّأن نطفتهـا األرض ّيـة كان يجـب
ّ
1
أن تكـون مـن ذلـك العالـم ،وليـس التعبيـر عنها بتفاحة الفردوس إال إشـارة إلى
القدسـي.
الفردوسـي
ذلـك العالـم
ّ
ّ
وهـي ( )hمـن جهـة أخـرى (إنسـ ّية) لكونهـا طريقـ ًا لهدايـة البشـر ،وفتـح
أبـواب الرحمـة والبركـة والشـفاعة والرضـا والعبوديـة هلل تعالـى ،فـكان ال بـدّ مـن
(إنسـي) لتقـوم
(احلـوري) فـي مرحلـة نازلـة إلـى تكويـن
أن يتحـ ّول تكوينهـا
ّ
ّ
مبهمـة الهدايـة .ونحـن كمـا نحتاج في عالم الشـهادة إلى أسـباب ومفاتيح ّ
لكل
ّ
أمورنـا ،فنحـن نحتـاج كذلـك إلـى مفاتيـح للولـوج إلـى عالـم الغيب.
والتركيـز علـى (حور ّيـة) الزهـراء ثـم (إنسـ ّيتها) فـي مرتبـة ثانيـة غايتـه أن

مقاالت

محم ٍـد َو َأهْ ِـل َب ْي ِتـ ِهَ ،و َص ِّـل عَ لـى ال َب ُتولـ ِة َّ
الصديقـة املَ ْع ُصو َم ِة الت َِّق َّيـ ِة الن َِّق َّي ِة ال َّر ِض َّيـ ِة ال َّز ِك َّي ِة
الط ِاه َر ِة ّ
((( «...ال ّل ُه َّـم َص ِّـل عَ لـى ّ
ال َّر ِشـيدَ ِة املَ ْظ ُلو َم ِـة املَ ْق ُهـو َر ِة املَغْ ُصو َب ِـة َح ُّقهـا ،املَ ْمنُوعَ ِـة ِإ ْر ُثهـا ،املَ ْك ُسـو ِر ِض ْل ُعهـا ،املَ ْظ ُلـو ِم َب ْع ُلهـا ،املَ ْق ُتـولِ َو َلدُ هـاِ ،
فاط َم َة ِب ْن ِت
َر ُسـو ِل َكَ ،و َب ْض َعـ ِة َ ْ
يـم َق ْلبِـ ِهَ ،و ِف ْل َـذ ِة َكب ِِـده ِ ،والتح ّيـ ِة ِم ْن َ
ـت بِهـا َو ِص َّيـ ُه َو َحبِي َبـ ِه
ـك َلـهَُ ،والت ُّْح َفـ ِة التـي خَ َص ْص َ
 ل ِمـه َِ ،و َص ِم ِ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بشِّ
احـة الفـ ْر َد ْو ِس َواخللـد .»...زيـارة
املُ ْص َط َفـى َو َقرِينَـ ِة املُ ْرتَضـىَ ،و َسـ ِّيدَ ة ال ِّنسـاء و ُم ـرة األ ّوليـاءَِ ،حليفـة الـ َو َر ِع َوالزُّهْ ـدَ ،و ُتف َ
السـيدة الزهـراء ( ،)hكتـاب اإلقبـال البـن طـاووس.
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نلتفـت إلـى ّأن مـا نعرفـه عن حياة الزهراء ( )hوما نقرؤه من سـيرتها ( )hيجب
الغيبـي األصيـل .وقـد وقـع البعـض فـي االشـتباه حينمـا أراد أن
أن نربطـه ببعدهـا
ّ
يتعـ ّرف علـى خصوص ّياتهـا مسـتثني ًا أصالـة احلور ّيـة فيهـا.
للتأسـي،
وهذا ال يعني ّأن سـيرتها ( )hمجموعة طالسـم ال تُفهم وال تصلح ّ
فهي ( )hإنسـ ّية بنفس درجة حور ّيتها ،أي ّأن فيها خصائص البشـر ،فهي تتألّم
وحتـب وحتنـو علـى أبنائهـا ،وجتتهـد فـي أداء وظائفهـا األسـر ّية
وترضـى وتغضـب
ّ
والسياسـية.
واالجتماع ّية
ّ
أي إنسـان ،فأملهـا ملـا يجـري علـى أبنائهـا مثلاً
بـل ّإن إنسـ ّيتها أكثـر عمقـ ًا مـن ّ
وفطـري
بشـري
أي إنسـان آخـر علـى أبنائـه ،ذلـك ّأن األمومـة شـعور
ّ
ّ
أشـدّ مـن ألـم ّ
م ّتصـل بقيـم اإلنسـان ،وإنّـه خلطـأ فـادح تصـ ّور أصحـاب املثـل والهمـوم العاليـة
اخلاصـة وف ّرغـوا أنفسـهم للشـأن العـا ّم ،فالديـن قـد
أشـخاص ًا تخ ّلـوا عـن مشـاعرهم ّ
األقربين ويهتـم
اهتـم بالشـأن العـا ّم ،ومـن ال يحنـو علـى
ّ
اهتـم بشـؤون الفـرد كمـا ّ
ّ
اخلاصـة ،فكيـف يصلـح حلمـل رسـالة اجتماع ّيـة؟!
بشـؤونهم ّ
البشـري كاملـة األمومـة والبنـ ّوة والزوج ّيـة .ولكننـا
فالزهـراء ( )hفـي بعدهـا
ّ
البشـري ممزوجـ ًا بحور ّيتهـا ليظهر لنا العمـق والبعد اإللهي
نحتـاج إلـى قـراءة بعدهـا
ّ
يشـم في بدن الزهراء
سـيد البشـر أجمعني كان ّ
فيه .فالنبي (صلى اهلل عليه وآله) ّ
ّ
احلـوري لـم يفقـد رائحـة اجل ّنـة ،رغـم تن ّزلـه
( )hرائحـة ج ّناو ّيـة ،فذلـك املوجـود
ّ
بشـري .فكان ( )oإذا اشـتاق إلى اجل ّنة ّ
بكل طهرها ومعانيها
في شـكل وجود
ّ
شـم بدنها (.)h
ّ
ومـن هنـا كان ظلـم الزهـراء ( )hعلـى درجـة مـن البشـاعة تتناسـب مـع درجـة
ذاتـي ،لكن تتفـاوت درجاته
القدسـ ّية التـي حتملهـا ( ،)hإذ يقـال ّأن قبـح الظلـم ّ
بحسـب درجـات وجـود املظلـوم ،فـإذا ُأعطي متفوق درجة ّ
أقل من اسـتحقاقه فهذا
عنـد العقلاء أقبـح مـن ضربـه ،ألنّـه ظلـم فـي خصوص ّياتـه التي متيزه عـن غيره.
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الزهـراء ( )hموجـود أحاطـه اهلل تعالـى بأعظـم البشـر علـى وجـه األرض
فـكان رسـول اهلل ( )oأباهـا ،وعلـي ( )gزوجهـا ،وكان احلسـنان ()c
ولديهـا ،وكان هـذا عـن اسـتحقاقّ ،
ألن احملابـاة بلا أهل ّيـة فعـل قبيـح ال يصـدر
إلهـي حكيم ،فيه إشـعار بعظيـم درجاتها ( .)h
عـن اهلل تعالـى ،بـل هـو تقديـر ّ
مـن هنـا فظلمهـا مـع كل هـذه اخلصوصيـات هـو غايـة القبـح والبشـاعة .

مقاالت
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فاطمة احلوراء األنسية ()2 - ٢
ات
﴿حو ٌر َم ْق ُصو َر ٌ
القـرآن الكـرمي يصف احلور العني في سـلوكهم العملـي بقوله ُ
ّ
ِفـي ْ ِ
والواقعـي،
الروحـي
لوضعهـن
بلا شـك مقـارن
ال َيـا ِم﴾ 1وهـذا السـلوك هـو
ّ
ّ
ّ
فالسـلوك فـي ذلـك العالـم مـا هـو إال ظهـور للباطـن.
واقتصارهـن
وتعبيـر (مقصـورات فـي اخليـام) يشـير إلـى شـدّ ة احتجـاب احلـور،
ّ
ّ
بلا شـك ليسـت كخيـام الدنيـا .ولـم تصف
علـى البقـاء فـي اخليـم اجل ّناويـة ،وهـي
اآليـات نـوع هـذه اخليـامّ ،
مهمـة جـدّ اً
ألن اآليـات تهـدف إلـى اإلشـارة إلـى مسـألة ّ
إلهـي هانـئ ال يكذبـه سـليم
وأساسـ ّية فـي ارتبـاط هـذا السـلوك
العملـي بنعيـم ّ
ّ
ِ 2
الفطـرة ﴿ َفبِـ َأ ِّي َآل ِء َر ِّب ُك َمـا ت َُك ِّذ َبـان﴾
وللتفصيل في هذا املعنى نسأل :ما هو وجه النعيم في االحتجاب؟
لقـد أوجـب اإلسلام احلجـاب علـى املؤمنـات ،وهذا أمر شـائع في سـائر الشـرائع
التـي م ّيـزت املنتميـات إليهـا بشـعار مـا .بـل إنّنـا جنـزم بلا تـر ّدد بقاعدة مفادهـا :أنّه
وتعمـق فـي باطـن النفس كلما كانت له آثار عملية .وفي شـأن
ك ّلمـا اشـتدّ اإلميـان ّ
املـرأة فـإن أ ّول مظاهـر إميانهـا ولـوازم عملهـا الصالـح هـو احلجـاب ،إلـى حـدّ اتّفقـت
سـيرة املتشـ ّرعة علـى كونـه كاشـف ًا عن صلاح املرأة.
يـرى بعـض الفضلاء ّأن املِلاك فـي االحتجـاب ،والتح ّفظ حيال ّ
كل مـا يخالفه،
ووجـوب خلـ ّوه مـن عوامـل اإلثـارة وحفظـه للوقـار ّ -
بغـض النظـر عـن شـكله  -هو
احلفـاظ علـى املصالـح االجتماع ّيـة ،وصيانـة املجتمـع مـن الوقـوع فـي االنحرافـات
األخالق ّيـة ،وبالتالـي الوقـوف فـي وجـه تكـ ّون عالقـات غيـر مق ّننـة يترتّـب عليهـا
فوضـى اجتماع ّيـة .إذ ّأن التـوارث وانتقـال امللك ّيـة يثبت بال ّنسـب الناجت عن التوالد
((( الرحمن72 /
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والعالئـق الرحم ّيـة ،وحينمـا ّ
حتـل هـذه العالئـق وتضيـع ،بسـبب التهـاون فـي
ّ
ينحـل ّ
املركـب
مقدّ مـات حفـظ الروابـط املشـروعة ،والتـي مـن أهمهـا احلجـاب،
األسـري الـذي هـو املعقـل األ ّول للبنيـة االجتماعيـة .وقـد قيـل فـي تفسـير ﴿
ّ
َو َل ت َْق َر ُبـوا ال ِّزنَـاّ 1﴾..
  أن اآليـة ال تقـف عنـد حـدّ النهـي عـن ارتكاب الفاحشـة
الكبـرى ،بـل تنهـى عـن مجـ ّرد االقتـراب منهـا ،إذ تقـول( :ال تقربـوا) أي أنّهـا
أهمهـا عـدم احلشـمة وتـرك احلجـاب.
تنهـى عـن مقدّ ماتهـا ،والتـي مـن ّ
ونع ّلـق علـى هـذا الـرأي بالقـول :ال ّ
شـك ّأن هـذه املصلحـة مـرادة من الشـارع
سـواء ثبتـت بآيـات احلجـاب ،أو بوصايـا الديـن العا ّمـة فـي الشـأن االجتماعـي .
عقالئـي ،وهـو كذلـك أحـد
االجتماعـي النزيـه مطلـوب
فاحلفـاظ علـى السـلوك
ّ
ّ
فرائـض الشـرائع اإلله ّيـة ك ّلها.
ّهـن محتجبات؛
ولكـن إذا د ّققنـا فـي اآليـة التـي تصـف احلور ونسـاء اجل ّنـة بأن ّ
حركتهن في اخليام ،سـنجد أن هذه املصلحة
بـل فـي غايـة اخلفـاء بحيث تقتصر
ّ
(احلفـاظ علـى السلامة االجتماع ّيـة وعـدم وقـوع املفاسـد) ليسـت هـي الغايـة
النهائ ّيـة مـن هـذا االحتجـاب ،إذ ّأن عالـم اجل ّنـة مأمـون مـن كل أنـواع الفسـاد
واالجتماعـي ،وكذلـك ليـس فـي تلـك النشـأة توالـد وتناسـل وتكاثـر،
الفـردي
ّ
ّ
منتـف.
فحـدوث اختلاط األنسـاب ووقـوع الفوضـى االجتماعيـة أمـ ٌر ٍ
ومـن هنـا نعـرف ّأن هنـاك مصلحـة ذات ّيـة فـي االحتجـاب ،وتلـك املصلحـة
األخالقـي
يصـح أن نع ّبـر عنـه بــ (البعـد
محفوظـة فـي كل العوالـم ،ولع ّلـه
ّ
ّ
للحجـاب).
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احلجاب فضيلة عليا

االجتماعي بكثير .
احلجـاب فـي حـدّ نفسـه فضيلـة عليا ،وآثاره تتجـاوز الشـأن
ّ
واقعـي مطلـق ال يقتصـر
ففـي احلجـاب خيـرات روح ّيـة ومعنو ّيـة ور ّبان ّيـة ،ونعيـم
ّ
وجـوده علـى عالـم دون آخـر ،وسـيرة الزهـراء ( )hمليئـة بشـواهد علـى ذلـك،
علـي ( )gقـال« :ك ّنـا جلوسـ ًا عنـد رسـول اهلل
فالروايـة الـواردة املشـهورة عـن ّ
أي شـيء خيـر للنسـاء؟ فعيينـا بذلـك حتـى تفرقنـا،
( )oفقـال :أخبرونـي ّ
فرجعـت إلـى فاطمـة ،فأخبرتهـا الـذي قـال لنـا رسـول اهلل ( )oوليـس أحـد منـا
علمـه وال عرفـه .قالـت :ولك ّنـي أعرفه :خير للنسـاء أن ال يريـن الرجال ،وال يراهن
أي شـيء
الرجـال ،فرجعـت إلـى رسـول اهلل ( )oفقلـت يـا رسـول اهلل ،سـألتناّ :
خيـر للنسـاء؟ وخيرهـن أن ال يريـن الرجـال وال يراهـن الرجـال .قـال :مـن أخبـرك،
فلـم تعلمـه وأنـت عنـدي؟ قلـت فاطمـة ،فأعجـب ذلـك رسـول اهلل ( )oوقال:
1
(إن فاطمـة بضعـة م ّنـي)»
لقـد كان فـي املسـجد كبـار الصحابـة ومنهـم علماؤهـا سـلمان وابـن عبـاس
النبـي ( )oلـم يرتـض إجاباتهـم ،ولـم
لكـن
وغيرهـم ممـن عـرف ذوق الديـنّ ،
ّ
يرهـا كاملـة ،وارتضـى جـواب الزهـراء ( ،)hبـل إنّـه عرفـه وم ّيـزه ألنّـه جـواب
النبـي (صلـى اهلل عليـه وآلـه) عـن األفضل واخلير بالنسـبة
ّ
حـوري ،فقـد كان سـؤال ّ
للمـرأة ،وكان جـواب الزهـراء ( )hهـو (االحتجـاب) الـذي يشـبه سـلوك وسـيرة
حـور اجل ّنـة.
حسـ ًا مودعـ ًا فـي أعمـاق اإلنسـان ،وإذا
نحـن نعلـم أن السـلوك
العملـي يحيـي ّ
ّ
كان للموجـودات بصمـات وسـمات إله ّيـة قـد ملأت أركان الوجـودّ ،
فـإن للمـرأة
بصمتهـا الر ّبانيـة وسـمتها اجل ّناو ّيـة .يقـال فـي العرفـان والفلسـفة اإلله ّيـة :كمـال
الشـيء محوضتـه فـي ذاتـه ،أي أن كمـال الشـيء أن تظهـر عليـه األسـماء اإللهيـة
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((( كشف ّ

املكنونـة فـي ذاتـه ،فيتع ّرف بها «اللهم إني أسـألك بأسـمائك التي مألت أركان
ّ
شـيء»  .وكل مع ّرفـات اإلنسـان ال قيمـة لهـا ،وهـي زائلـة إال التعـ ّرف بـاهلل
كل
وصفاتـه وأسـمائه .
وأحد أسـماء اهلل الباطن واحملتجب .والفلسـفة احلقيقية للحجاب هي ظهور
هذا االسـم في سـلوك املرأة وفي شـخصها وأن تتع ّرف به .
مـن هنـا يتضـح أن جـواب الزهـراء (( )hخيـر للنسـاء أن ال يريـن الرجـال
حـوري ي ّتكـئ علـى فهـم عميـق جـداً للشـريعة
وال يراهـن الرجـال) هـو جـواب
ّ
وآثارهـا ومقاصدهـا البعيـدة.
ثـم إن اسـتقام لـك املعنـى فانظـر إلـى مـن كانـت تـرى أن خيرهـا وحفـظ
حور ّيتهـا وصيانـة مقامهـا يكـون فـي شـدّ ة احتجابهـا ،وهـي مسـتعدّ ة أن تدفـع
عنـه ّ
بـكل كيانهـا ،فـإذا بهـا تدفـع بـه عد ّوهـا ...فـأي مظلومية أعظـم من هذه!   
فاليـوم أخشـع للذليـل وأتّقـي ٭٭٭ ضيمـي وأدفـع ظاملـي بردائيـا
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الزهراء ( )hموجود عالم امللكوت ()2 - 1
يقـول اإلمـام اخلمينـي ( )uفـي جدتـه الزهـراء (« :)hإنّهـا ليسـت امـرأة
عاد ّيـة ،بـل موجـود َم َل ُكوتـي قـد ظهـر فـي العالـم فـي صـورة إنسـان ،موجـود إلهـي
جبروتـي ظهـر بصـورة امـرأة».
بدايـة أرجـو أن ال تتأملـوا فـي حديثـي هـذا شـيئ ًا من بيان عظمـة الزهراء (،)h
إذ أن هـذا الطمـوح فـوق حـد اإلمـكان للجميـع بلا اسـتثناء ،مـا خال أبيهـا وكفئها
بعلهـا ( .)gذلـك أن لفضائـل الزهـراء ( )hمـن السـعة واإلحاطـة والكثـرة مـا
ال يتصـوره ذهـن بشـر ،فهـي ٍ ّ
جتـل لعالـم اجلنـان ،وهـي ريحانـة الفـردوس فـي نشـأة
الدنيـا ،فرسـول اهلل ( )oالـذي كان يشـم أهـل املدينـة فـي طريـق عبـوره روائـح
العطـر والطيـب كان هـو ذاتـه يشـم منهـا رائحـة اجلنـة.
فاطمـة هـي الكوثـر الـذي ال يدخـل اجلنـة مـن حـرم منـه ،فقد ُجعل ملاك اجلواز
علـى الصـراط والدخـول للجنـة أن يسـقى املـرء مـن هـذا النهـر ،وباإلضافـة إلـى أن
وجودهـا ( )hمنـزه مـن كل نقـص وعيـب؛ كذلـك هي علة للتطهيـر من النقائص
والعيـوب .وكفـى عالـم اإلسلام فخـراً أن تكـون هـذه املـرأة هـي الفلك الـذي تدور
حولـه جنـوم اإلمامـة ،وهـي الفيـض الـذي انتشـرت منـه أعلام الهدايـة وأزهـرت منـه
ـت
مشـاعل البشـرية .ورد فـي زيارتهـا (َ « )hو َسـ َل ْل َت ِم ْنهـا اَنْـوا َر األئمـةَ ،واَ ْر َخ ْي َ
ِ 1
جـاب ال ُّن ُب َّوة»
ُدونَهـا ِح َ
      إن مـن إبداعـات اإلمـام الراحـل قائـد األمـة اخلمينـي العظيـم ( )uأنـه
أطلـق اسـم يـوم املـرأة العاملـي علـى يـوم والدة الزهـراء ( )hإذ أن وجودهـا فـي عالم
العصمـة والطهـارة والكمـال واجلالل لم ُيبقِ شـبهة وال إشـكا ًال حول إمكانية نسـبة
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مراتـب الكمـال للمـرأة .
ثـم إن حضورهـا ( )hوجتليهـا فـي عالـم الدنيـا يسـقط كل الذرائـع واحلجج
واألوهـام والشـبهات حـول املـرأة ،والتي جـاءت من حتريفات الديانات السـابقة .
فـإذا قرأنـا قصـة خلـق حواء والسـكن فـي اجلنة واخلروج منها والنـزول الى األرض
فـي التـوراة واالجنيـل سـنرى أنهـا تُصـور شـيطان ًا بصـورة امـرأة ،ولـو لـم يظهـر
اإلسلام عظمـة ومقـام مـرمي ابنـة عمران وآسـيا زوجة فرعون وبقينـا على املوروث
1
مـن الكتـب املنسـوبة لبقيـة الديانـات لبقيـت صـورة املـرأة مشـوهة ومشوشـة.
بنـاء علـى هـذا اليقين العقائـدي مبقـام الزهـراء ( )hالتـي يرضـى اهلل لرضاها
أمـا ً
ويغضـب لغضبهـا فلـم يبـق فـي يـد الباحـث واحملقـق إال التسـليم باملنزلـة العاليـة
التـي ميكـن أن حتصـل عليهـا املـرأة إذا ترقـت فـي سـلم الكمـال.
إن يـوم ميلاد الزهـراء ( )hهـو يـوم املـرأة بحـق ،ال املـرأة املسـلمة فقـط -
وإن كانـت للمـرأة املؤمنـة مـن جهـة عمليـة النصيـب األكبـر  -فبوالدتهـا ()h
انتقـض مـا تركـه التاريـخ مـن جهـاالت علمية وعملية في شـأن املـرأة ،بل ُح ّل ما
سـوف تولّـده اجلاهليـة عبـر األجيـال مـن تسـاؤالت .

الزهراء وامللكوت

((( جـاء فـي التـوراة (سـفر التكويـن ،اإلصحـاح  - 3اآليـات  7-6و )16أن علـى املـرأة أن تعاقـب طـوال عمرهـا للذنـب
الـذي ارتكبتـه فـي اجلنـة وإخراجهـا آدم منهـا .ومـا احلمـل والـوالدة إال جـزء مـن هـذه العقوبـة« :وقـال للمـرأة تكثيـراً ُأ َكثِّـ ُر
أتعـاب حبلـك بالوجـع ،تلديـن أوالداً ،وإلـى رجلـك يكـون اشـتياقك وهـو يسـود عليـك».
َ

مقاالت

    إن كل مـا ورد حـول الزهـراء ( )hفـي تراثنـا الدينـي شـاهدٌ علـى عظيـم
منزلتهـا .ومـن اجلديـر بنـا أن نتأمـل فيمـا ّ
ترشـح عنهـا مـن أقوال و أفعال وسـلوك
لكونـه دليلاً قاطعـ ًا علـى سـعة أبعادهـا الوجوديـة ،وعظمتهـا املطلقـة ،وأنّـى
ألذهاننـا أن تتصـور امـرأة يرضـى اهلل لرضاهـا ويسـخط لسـخطها؟!.
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فهـي التـي نوجـه لهـا السلام بقولنـا( :السلام عليـك يـا ممتحنـة امتحنـك
اهلل الـذي خلقـك قبـل أن يخلقـك) 1فقـد امتحـن اهلل قلبهـا للتقـوى فـي أعلـى
يـن ا ْم َت َح َـن َّ ُ
مراتـب عالـم اإلمـكان .يقـول اهلل تعالـىُ ﴿ :أ ْو َل ِئ َ
الل ُق ُلو َب ُه ْـم
ـك الَّ ِذ َ
ِلل َّت ْق َوى﴾2وللنجـاح فـي االمتحانـات اإللهيـة أثـران أساسـيان:
األثـر األول :أن النجـاح والفـوز والفلاح فـي البلاء اإللهـي يجعـل اإلنسـان
وت
يم َم َل ُك َ
يـرى ملكـوت السـماوات واألرض ،يقـول تعالىَ ﴿ :و َك َذ ِل َك نُـرِي ِإ ْب َر ِاه َ
ات َوا َأل ْر ِض َو ِل َي ُك َ
السَـما َو ِ
ين﴾  3هـذه املرتبـة التـي هـي رؤيـة امللكـوت
ـون ِم َـن ْالُو ِق ِن َ
َّ
وانكشـافه نالهـا إبراهيـم ( )gبعـد أن صبـر علـى االمتحانـات اإللهيـة .
األثـر الثانـي :أن النجـاح فـي البلاء اإللهي يعطي اإلنسـان القدرة على جتسـيد
وإظهـار آثـار عالـم امللكـوت للخلـق فـي عالم احلس متى رأى موجبـ ًا لذلك ،كما لو
توقفـت عليـه هدايـة النـاس وتعليمهـم ،وهـذا هو معنـى الكرامات ومبـرر صدورها
عـن األولياء.
   لقـد نالـت الزهـراء ( )hأعلـى درجـات االتصـال بعالـم امللكـوت ،ولذلـك
أدلـة حسـية .فقـد أكـدت الروايـات علـى أنهـا محدَّ ثـة حتدثهـا املالئكـة 4ويراودهـا
جبرائيـل ( ،)gوكان لهـذا االتصـال بعالـم امللـك األثـر الظاهـر واملسـتند الواضـح
عنـد أئمـة أهـل البيـت ( .)bوإن مصحـف فاطمـة ( )hالـذي يرجـع إليه األئمة
األطهـار ( )bويسـتندون إليـه فـي تثبيـت األحـكام اإللهيـة لهـو الدليـل احلسـي
علـى شـدة ارتباطهـا بعالـم امللكـوت ،وقدرتها على جتسـيد وإظهار آثـار هذا العالم
((( زيارة الزهراء ( ،)hمفاتيح اجلنان.
((( احلجرات3 /
((( االنعام75 /
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((( عـن إسـحاق بـن جعفـر بـن محمـد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـي قـال :سـمعت أبـا عبـد اهلل ( )gيقـول« :إمنـا سـميت
فاطمـة محدثـة ،ألن املالئكـة كانـت تهبـط مـن السـماء فتناديهـا كمـا تنـادي مـرمي بنـت عمران فتقـول :يا فاطمـة (إن اهلل اصفاك
وطهـرك واصطفـاك علـى نسـاء العاملين) يـا فاطمـة اقنتـي لربـك واسـجدي واركعـي مـع الراكعين) فتحدثهـم ويحدثونهـا»...
علـل الشـرائع ،ج  1ص 182

إلـى عالـم احلـس ،ولذلـك كان هـذا املصحـف النورانـي عنـد األئمـة يتوارثونـه
1
وليـ ًا بعـد ولـي .
   وأمـا بالنسـبة لألمـة ،فقـد كانـت خطبتهـا الغـراء هـو مصحفهـا الـذي تلت
فيـه نفسـها ،وأنشـأت فيـه واليتهـا ،وأزاحـت السـتار عـن ملكوتهـا ،حتـى
حـد يالمسـون فيه واليتها مالمسـة احلس ،فلم يسـمعوا
أوصلـت املسـلمني إلـى ٍ
منهـا إال منطـق النبـوة .وقـد أحيـت صـوت الرسـالة احملمديـة العظمى ،فما يسـع
وحـى﴾.
سـامعها إال أن يقـول﴿ :إ ِْن ُهـ َو إ َِّل َو ْح ٌـي ُي َ
2وميكـن أن نقـول أن الزهـراء ( )hقـد أسـمعت املسـلمني يـوم ذاك صـوت
بشـكل كامل ،ولوال
جبرئيـل الـذي يحدثهـا وحتدثه حتى هيمنت على قلوبهم
ٍ
حـد بعيد املبعـث النبوي.
قضـاء سـبق فـي علـم اهلل لـرأوا بعثـ ًة ثانيـ ًة تشـبه إلـى ٍ
ً
كان الزمـان أحلـك األزمنـة ،ففيـه وقعـت أصعـب الظـروف ،وأشـد الوقائـع
التـي مـرت علـى املسـلمني عامـة وعليهـا ( )hبنحـو خـاص مـن فقـد النبـي
( )oوغصـب الوصـي (.)g
وكان املـكان املسـجد النبـوي الـذي حتكـي كل جنباتـه الوجـود الروحـي
لرسـول اهلل ( .)oوكانـت فيـه قائمـة بعمـل عبـادي ،ولـذا كانـت تقـول« :
ـول مـا أ ُق ُ
َوال أ ُق ُ
ـول َغ َلطـاًَ ،وال أ ْف َع ُـل مـا أ ْف َع ُـل َش َـططاً» وكل شـؤونها عبـادة ،بـل
رمبـا كانـت تقـوم بأفضـل عباداتهـا التـي هي التعليـم والهداية واإلرشـاد  .لذا لم
تتحـدث عـن فـدك فقـط؛ بـل كانـت املـادة األكثـر مـن حديثهـا غيـر فـدك ،ومبـا
أنهـا تقـوم بعمـل عبـادي فلا شـك أن خلطبتها  -كما هـي كل العبادات  -ظاهر

((( النجم4 /

مقاالت

((( عـن اإلمـام الصـادق (« :)gوإن عندنـا ملصحـف فاطمـة ( )hومـا يدريهـم مـا مصحـف فاطمـة ،مصحـف فيـه مثـل
قرآنكـم هـذا ثلاث مـرات ،واهلل مـا فيـه مـن قرآنكـم حـرف واحـد ،إمنـا هـو شـيء أملاه اهلل و أوحـى إليهـا» بصائـر الدرجات،
ص 152

89

وباطـن ،ملـك وملكـوت ،جسـد وروح ،وهـي التي يغلب امللكوت فـي عباداتها.

1

وللسـيدة الزهـراء ( )hأغـراض عـدة مـن حتديـد الزمـان واملـكان ،ولعـل مـن
أهمهـا االسـتفادة مـن كل أسـباب التأثيـر لتحقيـق الهدايـة والتوجيـه والتعليـم
والتربيـة ،وكل مـا يتناسـب وشـؤون الواليـة العظمـى املاديـة واملعنويـة التـي مـرت
عليهـا.
لنتوقف عند بداية خطبتها ( )hولنقرأها بعمق:
لقـد ابتـدأت ( )hباحلمـد والشـكر والثنـاء فقالـتَ ْ :
«ال ْمـدُ ِ
هلل َعلـى مـا أ ْن َع َم،
َو َلـ ُه ُّ
الش ْـك ُر علـى مـا َأ ْل َه َـمَ ،وال َثّنـا ُء بِ ـا َق َّـد َمِ ،م ْـن ُعمـو ِم ِن َع ٍـم ا ْب َتدَ أهـاَ ،و ُسـ ُبوغ آالءٍ
اإلحصـا ِء عدَ ُدهاَ ،ونأى َع ِـن ْ َ
الـزا ِء َأ َمدُ ها»..
أسـداهاَ ،و َتـا ِم ِم َ ٍنن واالهـاَ ،ج َّـم َع ِـن ْ
ْ
وفـي هـذه اجلمـل مـن النـكات العرفانيـة والعلميـة والبالغيـة مـا ال يخفـى على أهل
واحـد منهـا متعلـق .فاإلنعـام :هـو مـا يوجـب احلمـد
االختصـاص ،إذ ذكـ َر ْت لـكل ٍ
بشـكل خاص .
بشـكل عام ،واإللهام :هو العطية الباطنية اخلاصة فيوجب الشـكر
ٍ
ٍ
والثنـاء :يكـون لسـوابغ النعـم املتكـررة حلظـةٍ بلحظـة .وكل هـذه (احلمـد والشـكر
والثنـاء) إمنـا جتتمـع ملـن المـس بحسـه الروحـي سـريان اللطـف واجلمـال اإللهـي،
قلـب قـد تصورهـا وعايشـها وعرفهـا
فكلهـا حـاالت روحيـة ،وإذا اجتمعـت فـي ٍ
سـميت الزهراء ( )hزهـراء؟ فقال« :ألنها تزهر
((( عـن أبـان بـن تغلـب قـال :قلـت :ألبـي عبـد اهلل ( )gيا بن رسـول اهلل ِل َم ّ
ألميـر املؤمنين ( )gفـي النهـار ثلاث مـرات بالنـور ،كان يزهـر نـور وجههـا صالة الغداة والناس في فرشـهم فيدخـل بياض ذلك
عمـا رأوا فيرسـلهم إلى منزل
النـور إلـى حجراتهـم باملدينـة فتبيـض حيطانهـم فيعجبـون مـن ذلـك فيأتـون النبي ()oفيسـألونه ّ
فاطمـة ( )hفيأتـون منزلهـا فيرونهـا قاعـدة فـي محرابهـا تص ّلـي والنـور يسـطع مـن محرابهـا مـن وجههـا فيعلمـون ّأن الـذي رأوه
كان مـن نـور فاطمـة ،فـإذا نصـف النهـار وترتبـت للصلاة زهـر وجههـا ( )hبالصفـرة فتدخـل الصفـرة حجـرات النـاس فتصفـر
عمـا رأوا فيرسـلهم إلـى منـزل فاطمـة ( )hفيرونهـا قائمـة فـي محرابهـا وقـد
ثيابهـم وألوانهـم فيأتـون النبـي ( )oفيسـألونه ّ
زهـر نـور وجههـا صلـوات اهلل عليهـا ،فـإذا كان آخـر النهـار وغربـت الشـمس احمـ ّر وجـه فاطمـة ( )hفأشـرق وجههـا باحلمـرة
فرحـ ًا وشـكراً هلل عـ ّز ّ
وجـل فـكان يدخـل حمـرة وجههـا حجـرات القوم وحتم ّر حيطانهـم فيعجبون من ذلك ويأتـون النبي ()o
ومتجده ونور وجهها يزهر باحلمرة فيعلمون ّأن
ويسـألونه عن ذلك ،فيرسـلهم إلى منزل فاطمة ( )hفيرونها جالسـة تسـ ّبح اهلل ّ
الـذي رأوا كان مـن نـور وجـه فاطمـة ( ،)hفلـم يـزل ذلـك النـور فـي وجههـا حتـى ولـد احلسين ( )gفهـو يتق ّلب فـي وجوهنا
األئمـة منّـا أهـل البيـت إمـام بعـد إمام» علـل الشـرائع ،ج  1ص 180
إلـى يـوم القيامـة فـي ّ
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((( «ال تكـرار فـي التجلـي وأن اهلل ال يتجلـى فـي صـورة مرتين فهـو تعالـى دائمـ ًا فـي التجلـي بأسـمائه الظاهـرة كالرحمـن
واملبـدئ وبأسـمائه الباطنـة كاملالـك والقاهـر واملعيـد ،واحلقائـق دائمـ ًا فـي الظهـور والبطـون فـكل يوم هو في شـأن من اجلمال
والظهـور واجللال والبطـون» االمـام روح اهلل املوسـوي اخلمينـي ( )uفـي تعليقـه علـى مصبـاح األنـس ص ٣٠١

مقاالت

حـق معرفتهـا ،ظهـرت عليـه آثـار خضـوع القلب وخشـوع اجلـوارح لتبـرز حمداً
وشـكراً
وثناء.
ً
مـن املعلـوم أن عبـادة النـاس وشـكرهم وثناءهم وحمدهـم مختلف باختالف
معرفتهـم ورضاهـم عـن اهلل ،ومبعرفتنـا للزهـراء ( )hنعلـم أنهـا حتمـد اهلل
وتشـكره وتثنـي عليـه حـق حمـده ،بـكل مـا فيهـا مـن عبوديـة مطلقـة .فمـن
يـرى املواهـب املاديـة والنعـم الظاهريـة ويتمتـع بهـا ويعلـم أنهـا نعمـة مـن اهلل،
يختلـف متامـ ًا عمـن يـرى باطـن النعـم ويتمتـع باملعـارف والتجليـات اإللهيـة،
ويرفـل باإللهامـات اخلاصـة ،ويغـرق فـي رحـاب رب العاملين ومحضـر القـدس،
ورضـاه عـن اهلل ال يوصـف.
ولـذا يقـول بعـض العرفـاء أن فـي قولهـا (َ ...« :)hوال َثّنـا ُء بِ ـا َق َّـد َمِ ،م ْـن
أسـداهاَ ،و َتـا ِم ِم َ ٍنن واالهـا »..إشـارة منهـا إلى
ُعمـو ِم ِن َع ٍـم ا ْب َتدَ أهـاَ ،و ُسـ ُبوغ آالءٍ ْ
مـا تـرى مـن دوام الفيوضـات اإللهيـة ،ألنه في قولها معنـى أنها ال ترى تكرراً في
التجلـي كمـا يقـول احلكماء  1وأن املوجـودات واملخلوقات واألحداث وإن بدت
غيـر مترابطـة ملـن يلحـظ ظاهرهـا فقـط ،إال أن حقيقـة األمـر ليسـت كذلـك؛ إذ
أنهـا فـي نظـام امللكـوت مترابطـة متصلـة ،فـكل مـا خلقـه اهلل من نعم هي سـابغة
ال انفطـار فيهـا .
متـوال ويسـير كلـه باجتـاه
فعالـم الوجـود علـى تنوعـه واختلاف آثـاره هـو
ٍ
هـدف واحـد ومقصـود فـارد .وإمنـا تعبـر ( )hعـن هـذه احلقائـق كمـا تراهـا،
وكمـا هـي منكشـفة لهـا فـي وجهها امللكوتي .ولذا فإن هـذا احلمد الذي جرى
علـى لسـانها هـو مطابـق لهـذه الرؤيـة.
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ومـن الشـواهد علـى ذلـك حالهـا الـذي ال يخفـى علـى أحـد عرفهـا ،فلـو أردنـا
أن نتأمـل الظـرف الروحـي واالجتماعـي الـذي تلـت فيـه الزهـراء ( )hهـذه احملامـد
لعرفنـا سـر هـذا احلمـد ،وال يخفـى علـى أحـد أنهـا ( )hإذ ذاك كانـت تعيـش
أصعـب أيـام عمرهـا ،وأشـق حلظـات دهرهـا ،وهـي القائلـة:
صبت على مصائب لو أنها   ٭٭  صبت على األيام صرن لياليا
«جـم عـن ا ِإلحصـا ِء عد ُدهـا» فإنهـا حمـدت اهلل حـق حمـده كيفـا
ثـم تقـول:
ّ
كمـا ،أمـا احلمـد بالكيـف ،فهـو متحقـق منهـا بـكل شـؤونها ،كمـا ورد فـي
ال ّ
الدعـاء «فأنـت عنـدي محمود ،وصنيعك عندي موجود ،يحمدك سـيدي نفسـي
وعقلـي ولسـاني وشـعري وبشـري وحلمـي ودمـي ومخـي وعصبـي وعظامـي ،ومـا
أقلـت األرض منـي حمـداً يكـون مبلغـ ًا رضـاك ،منجيـ ًا مـن سـخطك» ،1وأمـا عدد
مـوارد احلمـد فخـارج عـن قـدرة املمكـن ،يقـول تعالـى﴿ :وان تعـدوا نعمـة اهلل ال
2
حتصوهـا﴾
ولكـن كيـف جنمـع بين  حالهـا هـذا مـن احلمـد والثنـاء والشـكر واالمتنـان
والرضـى؛ واحلـال أنهـا فـي ظـرف لـم تـذق أنثـى مرارتـه؟!
ال ميكـن فهـم ذلـك إال أن نقـول أنهـا كانت ترى الوجـه الغيبي امللكوتي لكل ما
يجـري ،وتـرى اخليـوط الباطنيـة التـي تربـط بين األحـداث ،وتعلم أن نعمـة الهداية
واإلرشـاد وااليصـال الـى مرضـاة اهلل ال متـر إال عبـر آالمهـا ،فقـد وجدهـا اهلل سـبحانه
ملـا امتحنهـا صابـرة (فوجـدك ملا امتحنـك صابرة) .
لقـد كانـت تـرى باطـن هـذه األحـداث ،وتـرى أن التدبيـر لنظـام الهداية ال يقل
حكمـة وروعـة عـن النظـام الظاهـري للخلـق ،ولقـد جتلى ذلك فـي حمدها.

((( بحار األنوار ،ج  92ص 423
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((( النحل18 /

وقـد رأى وسـمع املسـلمون منهـا حمـداً ال يشـابهه إال حمـد رسـول اهلل
( )oيسـري مـن القلـب واجلوانـح إلـى اجلـوارح .ومـن أعمـاق النفـس إلـى
اللسـان ،ورأوا أنهـا فاطمـة بنـت محمـد الرسـول الـذي أدى الرسـالة صادعـ ًا
بالنـذارة بحـق ،وليسـت ابنـة تنسـب لـه عنصريـ ًا فحسـب.
«اع َل ُمـوا أنِّـي ِ
حمـدٌ » إال وقـد أحيـت جميـع
فمـا أن قالـتْ :
فاط َمـ ُةَ ،وأبـي ُم َّ
مآثـر النبـوة وأحضـرت آثـار الرسـالة وعالمـات الواليـة اإللهيـة .وأنـى يكـون
لهـم أن يـروا أو يسـمعوا هـذه املعانـي وهـذه احلقائـق لـوال أنهـا تلطفـت بهـم
وكشـفت عنهـم حجـاب الغفلـة ،فكان ذلك كالتيار الروحـي الذي يهز القلوب
وتستسـلم لـه العقـول.

مقاالت
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حينمـا نحلـل وبنظـرة إجماليـة حركـة الزهـراء ( )hال جنـد أبلغ مـن القول بأنها
أشـبه مـا تكـون بحركـة ليلـة القـدر التـي حتـدد املقاديـر ،وتغيـر مصيـر املوجـودات
كلهـا مبـا فيها اإلنسـان.
     لقـد غيـرت حركـة الزهـراء ( )hمصيـر األمـة مـن الضلال املطلـق واالنقالب
التـام والرجـوع علـى األعقـاب؛ إلـى فتـح بـاب لتـدارك مـا ميكـن أن يتـدارك مـن
األمـر ،وإلعـادة العجلـة إلـى اجلـادة ،أو علـى األقـل حفـظ مـا ميكـن أن يحفـظ مـن
الديـن ،كعقيـدة وشـريعة ومنهـاج حيـاة .وهـذا العمـل يحتـاج فـي تلـك الفتـرة
بالـذات  -والنـاس حديثـو عهـد باإلسلام  -إلـى عنصـر من عناصر النبـوة وبقية من
االتصـال بالوحـي ،وحبـل مرتبـط بحديـث السـماء ،فكانـت الزهـراء ( )hبضعـة
خـامت الرسـل ،وبقيـة النبـوة احملمديـة هـي مـن حتملـت هـذه املسـؤولية .
واسـم (بقيـة النبـوة) هـو االسـم الـذي يناديهـا بـه األميـر ( )gبعد وفـاة النبي
( )oورحيلـه مـن هـذه الدنيـا .ويقـول بعـض العرفـاء أن عليـ ًا ( )gإمنـا كان
يناديهـا بهـذا النـداء ملـا يرى مـن اتصالها الوثيق بعالم الغيـب ومحادثتها جلبرائيل .
وهـذا االتصـال هـو الـذي أعطاهـا القـدرة علـى تغييـر املصيـر املقـدور لألمـة بعـد أن
اختـارت األمـة لنفسـها أن تسـير إلـى الهاوية .
وتطالعنـا فـي خطبـة الزهـراء ( )hأمـور شـتى ،لعـل مـن أهمهـا أنهـا ذهبـت
لتطالـب بقضيـة شـخصية حسـب الظاهـر (فـدك) ولكنهـا اختـارت مكانـ ًا يجتمع
فيـه النـاس ،ثـم وجهـت خطابهـا لهـم عامـة وليـس للطـرف الـذي تدعـي عليـه
الغصـب ،بـل ادعـت أمـوراً هـي متن الرسـالة احملمديـة ،وأقامـت احلجـج علـى أهـم
األصـول العقائديـة والفكريـة والفقهيـة والثقافيـة والسياسـية.
    وميكننا أن ندّ عي أنه لوال أن الزهراء ( )hث ّبتت محورية التوحيد والرسـالة

والواليـة لـم يبـق مـن اإلسلام أثـر وال خبـر .كمـا أنـه ومبالحظـة خاطفـة حملتـوى
اخلطبـة يتأكـد لنـا أنهـا أقامـت فـي ذلـك املجلـس نفسـها كحجـة هلل كاملـة،
واسـتطاعت بهـذا أن تريهـم عصمتهـا الكاملـة.

معنى شهادة الزهراء ()h

مقاالت

   مما قالت ( )hفي خطبتهاَ ...« :و َأ ْش َهدُ َأ ْن ال إل َه إ َّال ُ
اهلل َو ْحدَ ُه ال َش َ
ريك
وب َم ْو ُصو َلهـاَ ،و َأنا َر في ا ْل ِف َك ِر
لاص َت ْأوي َلهاَ ،و َض َّم َـن ا ْل ُق ُل َ
َلـ ُهَ ،ك ِل َمـ ٌة َج َع َـل اإلخْ َ
َم ْع ُقو َلها »...ولكن أي نحو من الشـهادة هذه؟
   إننـا بضميمـة اآليـات القرآنيـة نعلم أن شـهادتها علـى وحدانية اهلل تختلف
جوهريـ ًا عـن شـهادة عامـة املسـلمني ،إذ أن القـرآن يعلمنـا أن شـهادة أولـي العلم
﴿شـهِ دَ َّ ُ
تختلـف متامـ ًا عـن شـهادة النـاس ،يقـول تعالـىَ :
الل َأ َنّـ ُه ال ِإ َلـ َه إ َِّل ُهـ َو
َو ْالَال ِئ َك ُـة َو ُأ ْولُـوا ا ْل ِع ْل ِـم َقا ِئ ًمـا بِا ْل ِق ْس ِـط﴾ 1يقـول أسـتاذنا اجلـوادي اآلملـي فـي
شـرح اآليـة أن الشـهادة أنـواع :لفظيـة وعلميـة وذاتيـة .اللفظيـة تعنـي الشـهادة
باأللفـاظ علـى الوحدانيـة ،كقولـه تعالـىَ ﴿ :ف ْاع َلـم َأنَّـ ُه َ ل ِإ َلـ َه إ َِّل َّ ُ
الل﴾ .2أمـا
ْ
ان ِفيهِ مـا آ ِل َهـ ٌة إ َِّل َّ
اللُ
العلميـة فهـي نحـو مـا جـاء فـي قولـه تعالـىَ ﴿ :ل ْـو َك َ
َ
َل َف َسـدَ تَا﴾ ،3فقـد ُأخـذ فـي هـذه الشـهادة مفهـوم وحـدة العالم وانسـجام نظامه
 والـذي هـو فعـل اهلل  -دليلاً علـى وحدانية اهلل سـبحانه .أمـا الذاتية فهي نحوأرقـى مـن الشـهادة ،وهـي شـهادة الـذات ﴿شـهد اهلل أنـه ال إلـه إال هـو﴾ أي أن
ذاتـه شـاهدة علـى وحدانيتـه.
وشـهادة أولـي العلـم  -وهـم مـن رسـخ العلـم فيهـم وليـس مـن عندهـم العلم
((( آل عمران18 /
((( محمد19 /
((( األنبياء22 /
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فقـط  -علـى وحدانيـة اهلل ال تنحصـر فـي الشـهادة اللفظيـة أو العلميـة املتمثلـة فـي
إقامـة البراهين علـى وحدانيـة اهلل؛ بـل إنهـم قـد شـهدوا بوحدانيـة اهلل قبـل أن يكون
هنـاك أرض وسـماء ونظـام ،ألن ذواتهـم شـهدت بـاهلل ،وشـهادة الزهـراء ( )hهـي
مـن هـذا النـوع من الشـهادة .
    واملقصـود أن ذوات أولـي العلـم تشـهد بالوحدانيـة ،هـو متامـ ًا كمـا أن الكفـار
تشـهد ذواتهم على كفرهم َ
﴿ش ِ
ين َع َلى َأن ُف ِسـهِ م بِا ْل ُك ْفرِ﴾  1فإن أولي العلم
ـاه ِد َ
كذلـك بتمحـض ذواتهـم فـي العبوديـة يشـهدون باأللوهيـة .ويعبـر عـن ذلـك قـول
اإلمـام احلسين ( )gفـي دعـاء عرفـة« :أيكـون لغيـرك مـن الظهـور مـا ليـس لـك
حتـى يكـون هـو املظهـر لـك!!» ،وقـول أمير املؤمنين ( )gفي دعـاء الصباح« :يا
مـن ّ
دل علـى ذاتـه بذاته» .
أمـا اآليـات واألدلـة والبراهين التـي تـدل علـى وحدانيـة اهلل بالنسـبة لنـا هـي
بالنسـبة لهـؤالء طـرق ضيقـة ومرايـا محـدودة كمـا يعكـس أحدنـا صـورة محيـط
مترامـي األطـراف فـي مـرآة صغيـرة ،فـإن مـا ميلأ املـرآة ليـس إال مقـداراً قليلاً مـن
مـاء احمليـط ،لذلـك فـإن املوجـودات كلهـا علـى سـعتها وتعددهـا وتنوعهـا وتكثرها
بالنسـبة لهـؤالء ماهـي إال آيـات محـدودة ،فليـس هناك مرآة أوسـع مـن ذواتهم ،وال
2
آيـة أكبـر منهـم .
إذن ،فشـهادة الزهـراء ( )hبالوحدانيـة تتناسـب ومقـام عبوديتهـا املطلـق هلل .
جـاء فـي كتـاب فاطمـة بهجـة قلـب املصطفـى 3أن النبـي ( )oقـال لفاطمـة:
«شـق اهلل لـك يـا فاطمـة اسـم مـن أسـمائه فهـو الفاطـر وأنـت فاطمـة» .إن هـذا
االشـتقاق هـو الـذي جعـل جوهـر ذاتهـا يشـهد بالوحدانيـة .
((( التوبة17 /
((( عـن أيب الحسـن الرضـا ( ،)gيف قولـه« :عـ ّم يتسـاءلون ،»..قـال :قـال أمير املؤمنين (عليـه السلام)« :مـا للـه نبأ أعظـم م ّني وما
للـه آيـة أكبر م ّني» .تفسير القمـي ،ج  2ص 410
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ثـم قالـت( )hتفصيلاً بحقيقـة هـذه الشـهادة وحتديـداً ملعالـم السـير
والسـلوك إلـى وحدانيـة اهلل:
 .1جعل اإلخالص تأويلها.
 .2وضمن القلوب موصولها.
 .3وأنار في التفكر معقولها.
سـنتناول بيـان هـذه العبـارات الثلاث بالعكـس ألن الزهـراء ( )hبـدأت
بالتسلسـل املعصومـي ،ولنفهـم ذلـك دعونـا نتنـاول العبـارات بالشـرح:

«وأنار في التفكر معقولها»

وقـد بدأنـا مـن هنـا ألن التفكـر بالنسـبة لإلنسـان العـادي يعـد هـو اخلطـوة
األولـى للمعرفـة ،فهـو يعـرف احلقيقـة أو ًال عـن طريـق التعلم واحلـواس الظاهرية،
وقـد يفهمهـا وقـد ال يفهمهـا ،ثـم قـد تنـزل إلـى سـاحة القلـب وقـد ال تنـزل .
فاالتصـال بعالـم التوحيد بالنسـبة لإلنسـان هو أن يسـمع ويقـرأ ويتعلم البراهني
واألدلـة علـى وحدانيـة اهلل  .فالتفكـر والرياضـات العقليـة هـو طريـق العقـل
الكتشـاف هـذه احلقيقـة والتنـور هـو محصـول املعرفـة.
بخلاف املعصـوم الـذي يتصـل باحلقيقـة أوال ،ثـم يجدهـا حاضرة فـي قلبه،
ثـم يدركهـا بعقلـه ،ثـم يسـمعها مـن لسـان الوحـي .ألن السـير املعرفـي عنـد
املعصـوم هـو عكـس السـير عنـد اإلنسـان العـادي ،ألن املعصـوم يتصـل بعالـم
الواقـع أوال ،ولـذا بـدأت ( - )hكمـا قلنـا  -بالطريـق املعصومـي .
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   «وضمن القلوب موصولها»
ّ

إذا اتضحـت احلقيقـة للعقـل فإنهـا تنير فضاءه وتفيض عليه الكاشـفية ،ولكنها
ليسـت إال مقدمـة والزم ضـروري للوصـول إلـى حركـة القلـب .ورد عـن رسـول
قذ ُفـ ُه ُ
«الع ُلـم نـو ٌر وضيـا ٌء َي ِ
اهلل (ِ )o
اهلل فـي ُق ِ
لـوب أو ِليا ِئـ ِه»  1إن العلـم مقدمـة
النكشـاف احلقائـق فـإذا ُقـذف العلـم فـي القلـب حصلـت الهدايـة .ولكـن العقـل
ليـس هـو الوعـاء الـذي يحمـل كلمـة التوحيـد ،وال هـو القـادر علـى اإلحاطـة بهـا،
إذ أنـه مـن طبيعـة األمـور املجـردة أنهـا حتتـاج إلـى حفـظ وتثبيـت فـي وعـاء يشـبهها
فـي التجـرد ،لتبقـى حاضـرة بشـكل دائـم ،وهـذا ال يسـعه إال القلـب .وهـو ما عنته
«وضمـن القلـوب موصولهـا»  ،والقلـوب باملعنـى الدقيـق
الزهـراء ( )hبقولهـا:
ّ
هـي العالقـات والروابـط و ليسـت هـي أوعيـة االتصـال فحسـب ،بـل هـي االتصـال
عينـه ،فليسـت القلـوب أوانـي جتمـع املعـارف واحلـب والبغـض والقـرب والبعـد
واالجنـذاب والنفـور واالتصـال واالنفصـال؛ بـل القلـب هـو نفـس االتصـال الحتـاد،
وهـو الواصـل والصلـة ،وهنـا تكـون وظيفـة القلـب ورياضتـه ،فهـو األوفـى واألقـدر
واألوسـع لتضمين كلمـة التوحيـد ،ورمبـا تسـاعد هـذه املقولة على املعنـى ،ورد في
احلديث القدسـي« :ما وسـعني عرشـي وال كرسـيي وال سـمائي وال أرضي وال بري
2
وال بحـري ،ولكـن وسـعني قلـب عبـدي املؤمـن»

«وجعل االخالص تأويلها»

    وأمـا تأويـل كلمـة التوحيـد فهـو مـن أدق األبحـاث فـي املعـارف اإللهية ،ومن
ألطـف األبحـاث العرفانيـة وهـو ما يسـميه العرفاء بالتوحيد الشـهودي ،أو التوحيد
الوجـودي وعليه معترك اآلراء.
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((( ق ّرة العيون للفيض الكاشاني ،ص 438
((( نور البراهني ،السيد نعمة اهلل اجلزائري ،ج  2ص 172

    ولبيـان ذلـك نحتـاج إلـى تعاضـد علـوم شـتى لكـي نصـل إلـى بعـض
معانيهـا ،لكـن ميكـن أن نقول بشـكل مختصـر إن التأويل حقيقة ال تُنال بالعلم
وال بالتعلـم ،وال بالعقـل والتعقـل ،وال يحملـه لفـظ ،وال يهتـدى إليه بالكسـب
والبحـث والتحقيـق ،وال هـو مـن املفاهيـم أو املعاني ،بل هو روح املفهوم واملعنى
والصـور العقليـة التـي حتكيهـا األلفاظ وال ُينال إال بطهارة خاصة .يقول أسـتاذنا
الشـيخ اجلـوادي اآلملـي (حفظـه اهلل)« :ليـس التأويـل مـن سـنخ اللفـظ وال
املفاهيـم  وال املعانـي ،بـل ارتباطـه باللفـظ كارتبـاط احلقيقـة باللفـظ ،وهـذا ال
يسـاعد عليـه أي نـوع مـن أنـواع الـدالالت ،وال تعين عليـه العلـوم أ ّيـ ًا كانـت،
وإمنـا هـو مـن مختصـات أهـل بيـت العصمـة والطهـارة»
     إن تأويـل القـرآن هـو عنـد بيـت علـي وفاطمـة - ،وهـذا املضمـون ممـا راج
فـي عصـر اإلسلام األول حتـى غـدا كاملسـلمات  -فمن يناقـش الزهراء ( )hإن
أ ّولـت كلمـة التوحيـد وهي العارفة بحقيقتها ،وما يرون ويسـمعون منها شـاهد
علـى ذلـك؟! فهـم ( )bحملـة التوحيـد  -وهـذا هـو مضمـون املباهلـة  -فلـو
كان التوحيـد الـذي يجـب أن يقابـل بـه النبـي ( )oاملشـركني هـو توحيـد
باللفـظ والدليـل والبرهـان والبينـة؛ بـل حتـى بالسـير والسـلوك ،لصـح أن يدخل
رسـول اهلل ( )oفـي املباهلـة صلحـاء أصحابـه وخيارهـم ،ولكـن املباهلـة
كانـت تتطلـب توحيـداً مـن درجـة أخـرى وهـو عني مـا تدعيه الزهـراء ( )hهنا
وهـي مرتبـة مـن التوحيـد ال يشـاركها فيهـا إال علـي واحلسـنان حينـذاك.
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وتأويـل كلمـة التوحيـد فـي مرتبتهـا السـامية تلـك ،واألثـر املرجـو منهـا هـو
اإلخلاص ،فليـس املـراد هنـا اإلخلاص فـي مقـام العمـل ،أبـدا ،بـل املـراد هـو
اإلخلاص الـذي تتضمنـه سـورة اإلخلاص التـي ال تتحـدث عـن البرنامـج العملـي
الـذي حتكيـه اآليـة ﴿ومـا ُأ ِمـروا إ َِّل ِليعبـدُ وا َّ َ
ين َلـ ُه ِّ
يـن﴾  1بـل عـن
الل ُم ْخ ِل ِص َ
الد َ
َُْ
ُ
اإلخلاص فـي مقـام التوحيـد واأللوهيـة ووحدانيـة الـذات .وهـذه املرتبـة ال يدعـي
تأويلهـا إال أهـل بيـت العصمـة العلميـة والعمليـة ،مـن باهـل بهـم النبـي ()o
دون بقيـة املسـلمني علـى اختلاف مقاماتهـم.

((( البينة5 /
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سيادة املرأة الصاحلة تعني سيادة املجتمع
قـال رسـول اهلل (« :)oفاطمـة سـيدة نسـاء العاملين» 1هـذه املقولـة التـي
نحفظهـا جميعـا نحتـاج أن نقـف عليهـا لنعربهـا علـى قلوبنـا ،فقـد ورد عـن
الصـادق ( « :)gأعربـوا كالمنـا فإنّـا قـوم فصحـاء»  2فإنـه بإعـراب الـكالم
يظهـر معنـاه ومحتـواه.
وكمقدّ مـة نقـولّ :إن الصلاح والفسـاد فـي ّ
كل املعمـورة هـو سـيادة امـرأة
وحجـة
فـي عالـم النسـاء ،وإن كانـت فاطمـة ( )hسـ ّيدة رجـال العاملين أيضـ ًا ّ
وحساسـة،
عليهـم .ولكـن ربّ ـا ّأن الروايـة تتحـدّ ث عـن مسـألة ّ
مهمـة وعميقـة ّ
ولتوضيـح ذلـك نقـول:

ّأوال :فساد فرد فاعل فساد لألرض

ّإن فسـاد األرض وخرابهـا ميكـن أن يكـون منوطـ ًا بفسـاد إنسـان واحـد إذا
كان لـه دور ف ّعـال ومؤ ّثـر .وقـد نسـب إلـى أميـر املؤمنين ( )gفـي حديثـه
أطهـر األرض مـن هـذا
وخطبـه فـي حربـه مـع معاويـة قولـه« :سـأجهد فـي أن ّ
الشـخص املعكـوس واجلسـم املركـوس» .3وإن كان معاويـة واحـداً مـن اخللـق،
لكـن القضـاء عليـه هـو تطهيـر للأرض ،وتنظيـف للمعمـورة وتصفيـة للبيئـة
واملنـاخ اإلسلامي.
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((( قـال رسـول اهلل (« :)oفاطمـة سـيدة نسـاء العاملين مـن األولين واآلخريـن ،وإنهـا لتقـوم فـي محرابهـا فيسـلم عليهـا
سـبعون ألـف ملـك مـن املقربين ،وينادونهـا مبـا نادت به املالئكـة مرمي فيقولون« :يا فاطمـة إن اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك
علـى نسـاء العاملين» بحار األنـوار ،ج  43ص 49
((( الكافي ،ج  1ص 52
((( نهج البالغة ،من كتاب األمير إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة.
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وكشـاهد آخـر فـي شـقّ الصلاح جنـد فـي عاملنـا املعاصـر سـماحة اإلمـام اخلمينـي
الراحـل ( )uالـذي صلحـت األرض بصالحـه ،اسـتفاد منـه اجلميـع ،كل مبقـدار
قربـه منـه ،وصلـح صالحـ ًا يتناسـب واسـتفادته مـن مدرسـته.

ثانيا :دور املرأة الفعال في سيادة املجتمعات

يضـج باملفاسـد الثقاف ّيـة واالجتماع ّيـة والبيئ ّيـة التـي ال يرفدهـا مبنـى
عالـم اليـوم
ّ
عقائـدي ناضـج ،بـل تعتمـد علـى ثقافـة التهييـج
فكـري أو
علمـي أو
عقالئـي أو
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلثـارة ،واالنفعـاالت السـريعة والعجلـة التي هي مهلكـة للرجل واملرأة ،ألنها متنع
وجـود اجلـ ّو الهـادئ النظيـف الـذي يحتاجـه اإلنسـان للتو ّغـل فـي العلـوم واملعـارف
والقيـم والثقافـة األصيلـة ،كمـا تعيـق التربيـة الصاحلـة التـي حتتـاج إلـى ثقافـة إلهيـة
بعيـداً عـن الثقافـة التـي يصنعهـا أصحـاب السـلطات وكبـار رجـاالت الرأسـمالي ّة
الذيـن يسـعون إلـى حتويـل املـرأة إلـى ألعوبـة للحفـاظ علـى مصاحلهـم الرخيصـة.
الربانـي ،هـو الضامـن لبقـاء
الريـادي
إذ ّأن إشـغال املـرأة وإلهائهـا عـن دورهـا
ّ
ّ
ّ
يتحكـم باحلركـة الثقاف ّيـة واإلعالم ّية أولئك
املصالـح واملنافـع ألهـل الدنيـا ،فعندمـا
فإن العلوم سـتكون بداية الهالك .وال ّ
البعيـدون عـن األمـور األخرو ّيـة ّ
نشـك ّأن من
ّ
نشـك فـي تأثيـر
أخطـر األسـلحة فـي يـد هـؤالء هـي املـرأة ،ومـن البالهـة مبـكان أن
دور املـرأة فـي هـذا العالـم جملـة وتفصيلا .
إن سـيادة املـرأة الصاحلـة تعنـي سـيادة املجتمـع .وبنفـس هذا االعتبار ّ
فإن سـيادة
املـرأة اجلاهلـة والفارغـة لهـا تأثيـر وفاعل ّيـة فـي تسـافل املجتمـع وانحطاطـه ،ولهـذا
فـإن فاطمـة سـيدة ّ
ّ
وبهن
منهن اخليـر يؤتىّ ،
كل الوجـود وباخلصـوص النسـاء الالتي ّ
التوفيـق يرجـى .فالفـرد واحلركـة الفرد ّيـة هـي األصيلـة في الصالح ،ملا لإلنسـان من
قابل ّيـة فـي اشـتداد القـوى واالزديـاد في عالـم الفضيلة.
والقـرآن ّ
يؤكـد علـى هـذه احلقيقـة ،فيضـرب املثـل للذيـن آمنـوا باملـرأة النمـوذج
102

مقاالت

كآسـية ،ومـرمي بنـت عمـران التـي لهـا كمـاالت كثيـرة ،ولكـن القـرآن ّ
يؤكـد -
ونهـم
مـن بين هـذه الكمـاالت  -علـى روح الع ّفـة واحلجـاب ﴿ َف ِا َت َّخ َـذ ْت ِم ْـن ُد ْ
ِح َجا ًبـا﴾  1لتتفـ ّرغ املـرأة لعبـادة اهلل وطاعتـه وعرفانـه .هذا الكمـون واالحتجاب
والبطـون يضيـف جمـا ًال علـى املـرأةّ ،
وإنـا ّ
يؤكد القرآن ذلك لبيان مبدأ السـيادة
ينـص عليهـا القرآن.
وملاك السـيادة التـي ّ
وللعرفـاء مقطوعـات رائعـة فـي احلديث عما يفعله احتجاب احملبوب وتسـ ّتره
علـى قلـب احلبيـب ،فاالحتجـاب واحلجـاب صفـة إله ّيـة حبـا اهلل بها املـرأة ،وهي
مـن أسـمائه ج ّلـت قدرتـه وقـد ورد في مقولة لإلمـام الكاظم (« :)gاحتجب
بغير حجاب محجوب واسـتتر بغير سـتر مسـتور».2
وباإلمـكان مراجعـة أشـعار العرفـاء عـن نقـاب احملبـوب واختفـاء جمالـه وجت ّلي
بهائـه مـن وراء احلجـب ،فاحلجـب تزيـد اشـتعال قلب الواله الهائـم إرادة ورغبة،
إيجابـي
أمـا البـروز والظهـور اخلالـي مـن احملتـوى  -خصوصـ ًا مـا لـم يكـن لـه دور
ّ
وف ّعال ومفيد  -فهو نوع سـيادة وريادة ولك ّنه غير مضمون العواقب ،خصوص ًا
في املرأة ملا في طبيعتها من سـرعة االنفعال وعجلة اتخاذ القرار والتأ ّثر والتأثير،
علـى األخـص فـي الشـؤون االجتماع ّية التي يكثـر فيها االنزالق.
3
يقـول أميـر املؤمنين (« :)gخيـار خصـال النسـاء شـرار خصـال الرجـال»   
فاجلبن مثلاً خصلـة مذمومـة فـي الرجـل ،ولكنـه ليـس مذمومـ ًا بالنسـبة للمـرأة،
باعتبـاره مينـح املـرأة مقـداراً مـن التر ّيـث والتأ ّمـل والتراجـع قبـل اتخـاذ القـرار ،مبا
يعـدّ ل مـن طبيعتهـا االنفعال ّيـة والعاطف ّيـة .وعليـه ّ
فـإن سـيادة املـرأة فـي اعتـدال
صفاتها.
((( مرمي 17/
((( الكافي ،كتاب التوحيد.
((( نهج البالغة ،قصار احلكم.
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حين سـئلت الزهـراء ( )hعـن مـا هـو خيـر للمـرأة قالـت« :خيـر للمـرأة أن ال
تـرى الرجـال وال يراهـا الرجـال»  1إن عاملنـا املـا ّد ّي اليـوم يصـ ّور لنـا اإلنسـان السـ ّيد
بأنّـه مـن يعتمـد علـى القـوى اجل ّبار ّيـة والسـلطو ّية وذلـك الختالل مفهوم السـيادة،
فـي الوقـت الـذي ّ
يؤكـد فيـه القـرآن علـى ّأن السـيادة تعتمـد علـى صفـات اللطـف
اب َأ َّن َّ َ
والرحمـة ،وهـو مـا يحكيـه بــ ﴿ َف َنا َدتْـ ُه ْالَ َل ِئ َكـ ُة َو ُه َو َقا ِئ ٌـم ُي َص ِّلي ِفي ْ ِ ْ
الـ َر ِ
الل
ُي َب ِّش ُـر َك ِب َي ْح َيـى ُم َصدِّ قًـا ب َِك ِل َمـةٍ ِم َـن َّ ِ
ـورا﴾  2وفي وصف خصائص
الل َو َسـ ِّي ًدا َو َح ُص ً
ـاب ِب ُقـ َّوةٍ َوآ َت ْي َنـا ُه ْ ُ
ال ْك َـم
النبـي يحيـى ( )gالسـيد يقـولَ ﴿ :يـا َي ْح َيـى خُ ِـذ ا ْل ِك َت َ
َص ِب ًّيـا َو َح َنا ًنـا ِم ْـن َلدُ نَّـا َوز ََكا ًة َو َك َ
ـارا َع ِص ًّيـا﴾، 3
ان ت َِق ًّيـا َو َبـ ًّرا ِب َوا ِلدَ ْيـ ِه َو َل ْـم َي ُك ْـن َج َّب ً
فـإن احلنـان هـو ِملاك السـيادة؛ ّ
ّ
ألن سـيادة النـاس ال تكـون ّإل بالرأفـة والرحمـة وبـ ّر
الوالديـن وصلـة الرحـم ،بخلاف اجل ّبار ّيـة والق ّوة السـبع ّية ،فإنّها تف ّرق سـواد الناس
وتبعدهـم وال جتمعهـم ،فالسـيادة مـا هـي ّإل قيـادة سـواد النـاس نحـو الفضيلـة.
ومثله احلديث عن سـيادة عيسـى بن مرمي ( ،)gفالقرآن يتحدّ ث عنها بنفس
اللحـن واملعانـي وبـذات املضمـون واملِلاك .يقول تعالىَ ﴿ :و َج َع َل ِني ُم َبـا َركً ا َأ ْي َن َما
ِالص َلا ِة َوالـ َّز َكا ِة َمـا ُد ْم ُت َح ًّيـا ٭ َو َب ًّرا ِب َوا ِلدَ ِتي َو َل ْـم َي ْج َع ْل ِني َج َّب ًارا
ُك ُ
نـت َو َأ ْو َصا ِنـي ب َّ
َش ِـق ًّيا﴾  4ولهـذا نالحـظ ّأن مـن أوسـع الديانـات وأكثرهـا عدداً في عاملنـا اليوم هي
حـس العاطفة والقيم األخالق ّية ،وهذا لسـان
الديانـة املسـيح ّية ،ألنّهـا تعتمـد علـى ّ
تسـتجيب له ّ
كل اإلنسان ّية.
ولذلـك ّ
محمـد ( )bهـم آل بيـت الرحمـة ومظهرهـا الكامـل ،ومـن
فـإن آل ّ
ذا يشـك أنّـه بالرحمـة تقـاد األمم ،وباحللـم يسـود العاقـل ،وعلـى احلنـان والرحمـة
عصـي وال ج ّبـار وال كانـت لهـم أهل ّيـة ذلـك يومـا .
جتتمـع النفـوس؟! فمـا سـاد
ّ
((( مناقب آل أبي طالب ،ج  3ص 119
((( آل عمران39 /
((( مرمي14 ،13 ،12 /
((( مرمي32 ،31 /
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((( آل عمران 39/

مقاالت

ّ
يفسـر تسـمية الصديقة الزهـراء ( )hبـ (احلانيـة) التي حتنو على
ولعـل هـذا مـا ّ
ّ
علـى  كل البشـر .
أبنائهـا وعلـى شـيعتها بـل
لـو أتيـح للمـرأة ممارسـة وظيفتهـا ،والتفـرغ ملـا خلقـت لـه ،فسـوف تسـود
وترقـى مراقـي الريـادة التـي ّ
تتعطـش لهـا البشـر ّية اليـوم .لك ّننـا جنـد خلاف
ذلـك ،خصوصـ ًا مـع التطويـع اخلاطئ والتفعيل السـيء لإلنتاج البشـري والتطور
التكنولوجـي الـذي لـم يكـن فـي صالـح املـرأة علـى وجـه اإلطلاق ،بـل ربّ ـا
مـا أراقتـه تلـك التكنولوجيـا مـن قيـم جعلـت ضررهـا أكثـر مـن نفعهـا ،كمـا
سـاعدت احليـاة احلديثـة بشـكل عـام علـى ّ
تفشـي كثيـر مـن األخلاق التـي هـي
فـي ضـرر املـرأة.
أو ليسـت الغيبـة والثرثـرة وضيـاع الوقـت وقسـاوة القلوب واجلـرأة وق ّلة احلياء
والهتـك هـي أمـور تنتشـر وتستشـري بسـبب وجـود وسـائل التواصـل بصـورة
أوسـع وأسـرع؟!
فيمـا سـبق وقبـل وجـود هـذه الوسـائل ،إذا أراد شـخص أن يغتـاب ويذكـر
مسـاوئ اآلخريـن فإنـه يحتـاج إلى جهد وعناء وسـعي وإمكان ّيات .أ ّما اآلن فقد
التحصـن ،وأن
ته ّيـأت األسـباب للوصـول إلـى املعاصـي وعليـه فإنّنـا نحتـاج إلـى
ّ
نحصـر أنفسـنا عـن هـذا البلاء الـذي يحيط بنا .فالسـيادة في كثيـر من األحيان
بحاجـة إلـى أن منسـك وال نفعـل ،يقـول تعالـى فـي وصـف نبيـه يحيـى (:)g
﴿ َأ َّن َّ َ
الل ُي َب ِّش ُـر َك ِب َي ْح َيـىٰ ُم َص ِّدقًـا ب َِك ِل َمـةٍ ِّم َـن َّ ِ
ـورا﴾  1فحصـوراً
الل َو َسـ ِّي ًدا َو َح ُص ً
ّ
ومهذبـ ًا لنفسـه ،وبهـذا
تعنـي ممسـك ًا محاصـراً نفسـه عـن الشـهوات والرغبـات
تتح ّقـق السـيادة الواقع ّية.
ّ
التحصـن والتعفـف ،هـذا
واحلـظ األوفـر مـن
وللمـرأة االسـتعداد الكامـل
ّ
مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فاملـرأة متتلـك القلـب الوفيـر الـذي ميتلـئ بالعاطفـة
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الصادقـة واحلنـان بلا مقابـل.
إذن ّ
أهـم عناصـر السـيادة .وما أحوجنـا خصوص ًا
فـإن التع ّفـف واحلنـان همـا مـن ّ
نحـن معاشـر النسـاء إلـى ع ّفة الزهـراء ( )hوحيائها وحنانها ومح ّبتها ،لنسـود في
مجتمعاتنـا وأمتنـا باالقتـداء مبـن هـي سـ ّيدة نسـاء العاملني من األ ّولين واآلخرين.

106

املرأة مركز التغيير ،واألم تصنع أمة

((( الرعد11 /

مقاالت

    مما ال شك فيه أن املجتمع اإلنساني مركب من أفراد لهم قدرات وإمكانيات
شـخصية جوارحيـة وجوانحيـة ،وقـوة املجتمـع هـي رهينة بقوتهـم ،كما أن ضعف
أفـراد املجتمـع ينتهـي إلـى ضعـف املجتمـع وانحطاطـه ،ولـذا فـإن القـرآن الكـرمي
يؤكـد علـى أن قـوة املجتمـع مرتكـزة علـى أصالـة الفـرد مـن هـذه اجلهـة ،فقـد جـاء
فـي القـرآن الكـرمي ﴿إ َِّن َّ َ
الل َ ل ُي َغ ِّي ُـر َمـا ِب َق ْـو ٍم َح َّتـىٰ   ُي َغ ِّي ُروا َما ِب َأن ُف ِسـهِ ْم﴾  1مبعنى أن
مصـب تغييـر املجتمـع هـو تغييـر الفـرد ،ألن تغييـر اإلنسـان  يقـاس مبا له مـن قابلية
باجتـاه احلركـة التكامليـة فهـو األصـل لهـذا التغييـر ،وإن لـم يكـن فـي محيـط يعينـه
علـى ذلـك .فاإلنسـان لـه القـدرة النفسـانية والفعاليـات الكماليـة في تغيير نفسـه؛
بـل ومـا حولـه مـن أسـرته أو عشـيرته؛ بـل رمبـا مجتمعـه ،علـى الرغـم من كونـه فرداً
واحداً.
وهذه املسألة ثابتة بنفس االعتبار فيما لو كان الفرد إنسان ًا فاسداً ،فإن العاصي
املفسـد يتمكـن مـن اإلفسـاد مبـا ال يخطـر علـى بـال أحـد .فالصلاح والفسـاد فـي
املجتمعـات مـن نتـاج احلركـة الفرديـة ،وعليـه فقـد حـاول أميـر املؤمنين ()g
تطهيـر األرض ممـن تسـببوا فـي إهلاك احلـرث والنسـل وإفسـاد البيئـة االجتماعيـة.
     وتتسـع دائـرة نتـاج اإلنسـان مبقـدار فعاليتـه فـي ِشـ ّق ْي السـعادة والشـقاء،
فـإذا كان اإلنسـان فـي ظـروف ومحيـط ومالبسـات تشـجعه علـى اإلفسـاد ومتكنـه
مـن الطغيـان والفجـور فـإن أفعالـه السـيئة تصبـح أشـد أثـراً وأعظم دائرة .فاإلنسـان
يعمـل علـى شـاكلته ،ويؤثـر فـي محيطـه الفـردي والعائلي واالجتماعي ما اسـتطاع
ذلك.

107

مـن املسـ ّلم أن التغييـر يوجـد أو ًال فـي ذات اإلنسـان مبـا أنـه قابـل للتربيـة
واإلرشـاد وقـادر علـى إمتـام مسـيرته الكماليـة ،حتـى لـو لـم تكـن املالبسـات
الثقافيـة والفكريـة واالجتماعيـة معينـة علـى هـذا التحـول .ومتثـل هـذا النموذج
آسـيا بنـت مزاحـم ،فهـي وإن كانـت فـي بيـت سـوء ،وعاشـت مـع أحـد الفراعنة
الـذي وصـل بـه األمـر إلـى ادعـاء الربوبيـة؛ إال أنهـا مـع ذلـك أوجـدت تغييـراً فـي
ذاتهـا الكرميـة حتـى رزقـت الشـهادة ،وقـد طلبـت مـن اهلل بيتـ ًا عنـده فـي اجلنـة
مقابـل القصـور احلسـية حتـى ضربهـا اهلل مثلاً فقـالَ ﴿ :و َضـر َب َّ ُ
يـن
الل َمثَلا  ِلّ َّل ِذ َ
َ
1
ـت َر ِّب ا ْب ِـن ِلـي ِعنـدَ َك َب ْي ًتـا ِفـي ْ َ
ال َّنـ ِة﴾
آ َم ُنـوا ا ْمـ َر َأ َة ِف ْر َع ْـو َن ِإ ْذ َقا َل ْ
لقد كان آلسـيا بنت مزاحم دوراً إيجابي ًا في تغيير نفسـها وإصالح املجتمع،
وكان لهـا القـدرة علـى نقـل املجتمـع الفاسـد إلى ضفة الصلاح واخلير حتى بعد
مـرور الزمان وتغير املكان.
مـن هنـا نحـن بحاجـة إلـى أن نتعرف إلـى العوامل األصيلـة األولية في تكوين
وتأسـيس شـاكلة اإلنسـان التي يعمل عليها في حياته.

عوامل تكوين شاكلة اإلنسان

   -1األسـرة :تعد األسـرة أول العوامل وأهمها في تكوين شـاكلة اإلنسـان،
فمنابـت الصلاح والفسـاد لـكل بنـي البشـر تتكـون بدايتها في احمليط األسـري،
ألن أول مـكان يتعلـم منـه اإلنسـان ويـدرس فيـه أ ّوليـات العلـوم هـو أسـرته .
ولذلـك يشـير أميـر املؤمنين ( )gفيقـول« :العلـم فـي الصغـر كالنقـش فـي
احلجـر» ،2ومعلـوم أن دور الصغـر والطفولـة ُيقضى في أحضان األسـرة ،واألسـرة
هـي التـي تـزرع أوليـات العلـوم التـي ال تـزول عـن ذهن اإلنسـان وفكـره ووجدانه
((( التحرمي11 /
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((( نهج البالغة.

مقاالت

أبـداً ،كالنقـش الـذي ال يعفـي عليـه الزمـان وال متحـوه التغيـرات.
    وفـي هـذا اجلانـب نقطـة مهمـة يجـب التوجـه إليهـا ،وهـي أن التعليـم الـذي
يتلقاه اإلنسان في محيط األسرة بصورة عفوية يختلف عن مراكز التعليم والتربية
األكادميية والرسـمية ،فاملتعلم  -الذي هو الطفل هنا   -يحاكي ما يتعلمه بأقواله
وأفعالـه ،وهـذا هـو السـر فـي متيـز األفـراد علـى صعيـد العقيـدة والعمـل ،وهـذا هـو
وجـه التفـاوت بين املراكـز العلميـة واألحضـان األسـرية ،خصوصـ ًا أن نظـام التعليـم
في عصرنا احلديث  -ولألسـف  -يبنى على أسـاس هدم املميزات وتكوين النظام
املوحـد فـي الثقافـة والسياسـة واالجتمـاع واالقتصـاد .وعلـى الرغم من انتشـار هذه
الفكـرة وتصـدي الوسـائل اإلعالميـة العامليـة االسـتكبارية لترويجـه ،إال أن هنـاك
مـن يخـرج مـن شـرنقة هـذا النظـام إلـى فضـاء نظيـف ومسـتقل ،فالفتيـان والفتيات
املؤمنـون الذيـن نشـأوا فـي بيئـة أسـرية نظيفـة قـد حصنـوا أنفسـهم من هـذه العوملة
الغربيـة وأمواجهـا الفكريـة واإلعالميـة التي حتاول أن تنشـر نفوذها في املجتمعات.
   نعـم يكمـن الفـرق بين األفـراد فـي النظـام األسـري الثقافـي والدينـي ،والـذي
يختلـف مـن أسـرة إلـى أخـرى ،إذ أن لـكل أسـرة تركيبـة بيولوجيـة وتربويـة ودينيـة
وثقافيـة مغايـرة .هـذا الفـارق فـي النظـام األسـري يشـكل الوالـدان العنصر األسـاس
فيـه وهمـا القـادران علـى حفـظ هـذا االسـتقالل وصياغـة البعـد الدينـي والثقافـي
جيلاً بعـد جيـل .
   -2األم :تعـد األم العامـل اآلخـر املتفـرد لتكويـن شـاكلة اإلنسـان ضمـن نطاق
األسـرة ،ففاعليـة األم والزوجـة متميـزة عـن فاعليـة الرجـل ،فإلـى جانـب كل رجـل
هنـاك امـرأة يسـكن إليهـا ويسـتظل بفيئهـا ،هذا السـكن يربـط الرجل باملـرأة برابطة
ال
قويـة ومنهـا ينشـأ مفهـوم األمومـة ،فمنـذ نعومـة أظفـار الطفل ،يجد نفسـه متص ً
بامـرأة  -التـي هـي أمـه   -ويتـدرب فـي ضمـن إطـار هـذا االرتبـاط علـى تكويـن
الروابـط االجتماعيـة الواسـعة.
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لذا ميكننا القول ّأن الكون كله حتت إدارة األمهات من جهة فكرية وتربوية،
ال وسلوكاً .
ألن اإلنسان يتلقى العلوم األولية في أحضان األم قو ًال وفع ً
ومن هنا تنبثق مجموعة من األسئلة املهمة منها:
ما مفهوم األمومة في عصرنا هذا؟
وما هي املوانع الطارئة على تأدية هذا الدور املهم واملؤثر جداً؟
ومـا هـي خصائـص األم التـي تتمكـن مـن تربيـة األفـراد بشـكل صحيـح
ومطلـوب؟
إن املـراد مـن األمومـة ليـس هـو املعنـى العرفـي ،بـل إن األمومـة معنـى واسـع
وعميـق ،إذ أن املـرأة بعناصرهـا التكوينيـة وتأثيـر موقعهـا فـي عاملـي الصلاح
والفسـاد االجتماعي؛ لها شـأن تربوي أساسـي بالقياس إلى جميع املجتمعات،
ولـذا أكـد القـرآن الكـرمي علـى وجـود نسـاء كمثال وقـدوة .واآلية التـي تتحدث
عـن آسـيا بنـت مزاحـم جتعـل املـرأة كقـدوة للمجتمـع إذ قالت( :ضـرب اهلل مثال
للذيـن آمنـوا) ،ونحـن نسـتنبط مـن هـذه اآليـات أن املـرأة إذا أحـرزت خصلتين 
أساسـيتني ،متكنت بهما من هداية الناس وإرشـادهم إلى سـبيل الصالح وهما:
 /1االسـتقالل فـي فكرهـا التوحيـدي وعدم ذوبانها فـي احمليط الطاغي الذي
حولهـا .وبهـذا االسـتقالل النظـري تكـون قـد حققـت الركيـزة األولـى وملكـت
الرصيـد األسـاس فـي القـدرة علـى هدايـة الناس.
 /2اإلميـان الـذي يخالـط حلمهـا ودمهـا ،فالقـرآن ميـدح آسـيا بنـت مزاحـم،
والنبـي ( )oميـدح العجـوز التـي اسـتدلت علـى التوحيـد مـن جتربتهـا
الشـخصية .والعالـم بـكل ذراتـه ميـدح فاطمـة بنـت محمـد ( )oالتـي إذا
قامـت عنـد اهلل بالعبـادة زهـرت األرض والسـماء واستبشـرت مالئكـة اهلل ،إذ أن
سـعة دائـرة عبـادة فاطمـة بنـت محمـد ( )oيتمتـع بهـا أهل السـماوات كما
أهـل األرضين.
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املرأة في واقع اليوم

مقاالت

وعلـى هـذا فمـن منـا ينكـر اليوم هذا الواقع املر الذي تعيشـه املـرأة ،والعالم يدار
مـن قبـل الذيـن يتخـذون سـلوك املعصيـة نهجـ ًا حلياتهـم ،ويسـيئون االسـتفادة مـن
املـرأة للوصـول إلى مقاصدهـم الباطلة؟
من منا ينكر دور الرجل املسبب إلثارة الفحشاء عبر استغالل املرأة؟!
   إن الفحشـاء التـي تباشـرها املـرأة ،إمنـا يخطـط لهـا الذيـن يكنـزون الذهـب
والفضـة ،فتزيين املعاصـي وتزويقهـا وبهرجتهـا عبـر اإلنتـاج العاملـي للبـاس ومـواد
الزينـة كلـه بيـد الرجـل ،هـذا الواقـع يلـوث اجلو النظيـف للفكر التوحيـدي والعمل
اإللهـي؟!
   فـي هـذا املنـاخ الـذي يديـره االسـتكبار العاملي أريدَ للمرأة أن تنشـغل باألمور
التافهـة وسفاسـف احليـاة التـي حتولهـا إلـى ألعوبـة بيـد الرجـل ،وحتـول دون توغلهـا
فـي املسـائل االجتماعيـة والثقافيـة والروحيـة .فـي حين أن منهـج التوحيـد يحـث
علـى الكـدح والسـعي والتوجـه احلـر والتخطيـط للحيـاة املاديـة واملعنويـة فـي ضمن
السـعي باجتـاه التوحيـد ،بحيـث يوجـه اإلنسـان وجـه معيشـته املاديـة واملعنويـة إلـى
املوحـد هـو بصـدد تقسـيم حياتـه وأمـوره دائمـ ًا
صلاح الفكـر والعمـل .فاإلنسـان ِّ
إلـى اخليـر والشـر ،والبـر واإلثـم ،وهـو يوجـه عيشـه إلـى اخليـر والصلاح فـي الفكـر
والقـول والعمـل فلا يعيـش الهـوى ،بـل يعطـف الهـوى علـى الهـدى ويبـدأ بذاتـه
أو ًال ويصحـح ميوالتـه وقدراتـه ،فمعرفـة املنزلقـات ونقـاط الضعـف ليسـت بأقـل
أهميـة مـن معرفـة أسـباب الهـدى ،فقـد سـئل أحـد أعاظـم أصحـاب رسـول اهلل
( :)oكيـف وصلـت لهـذا املقـام فقـال :كان أصحـاب رسـول اهلل ()o
يسـألونه عـن البـر فيأتـون بـه ،أمـا أنـا فأسـأله عـن اإلثـم ألجتنبـه .
   إن توجيـه امليـول غيـر الصاحلـة بـكل اقتـدار وعطفهـا علـى الهـدى هـي ركيـزة
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صلاح اإلنسـان ،ولهـذا نـرى أن املـرأة املؤمنـة  -علـى الرغـم مـن صخـب هـذا
العالـم الفاسـد الـذي يحيـط بهـا والـذي صنعـه الغـرب  -قـد حققـت خطـوات
كبيـرة فـي نشـر الفكـر التوحيـدي فـي مختلـف مجـاالت احليـاة ،ذلـك ألنهـا أم
املجتمـع .فلـو صممـت املـرأة علـى أن تأخـذ السـلوك اإللهـي منهجـ ًا ورضـا اهلل
طريقـ ًا حلياتهـا ،بحيـث ال تخفـي وال تعلـن إال مـا يرضـي اهلل وال تنطـق وال
تسـكت إال مبـا يرضـي اهلل ،فسـوف يقـع العالـم كلـه بطريـق الهـدى .

حياء املرأة ضمان استقرار املجتمع

ألن صلاح املـرأة صلاح للمجتمـع ،يجدر بنا اإلشـارة إلى قيمتني أساسـيتني
سـعى الغـزو الثقافـي املمنهج لتشـويههما ،وهمـا العفة واحلياء.
احليـاء سـلوك نسـوي خـاص يعين علـى إكمـال عيـش املجتمـع وضمـان
اسـتقراره .بعبـارة أخـرى ،املـرأة مبعونـة احليـاء والعفـة التـي تترجـم فـي حجابهـا،
تعكـس أثـراً أساسـي ًا علـى سـلوكها وتصـرف نظـر النـاس إلـى فكرهـا واعتقادهـا
وعلمهـا واختصاصهـا بـد ًال عـن جسـدها وأنوثتهـا .وميكننـا القـول أن النسـاء
ميلكن ميولهن وشـهواتهن ،وميلكن أيض ًا ميول الرجال وشـهواتهم ،إذ أن إدارة
امليـول اجلنسـية والقـوى الشـهوانية للرجـال مرهونـة بعفـة املـرأة ،فمتـى مـا ع ّفـت
النسـاء فـي املجتمـع ضمـرت فيـه الشـهوة والرذيلـة.
   ومـن هنـا ميكـن القـول إن العفـة واحليـاء همـا مبنزلـة البرنامـج النسـوي
لإلصلاح االجتماعـي وتربيـة األجيـال ،فبالعفـة تُطـوى مظاهـر الفحشـاء ،إذ
سـتل ّبى الشـهوات عبـر الـزواج وحتمـل املسـؤوليات األسـرية ،وسـوف تصفـو
أذهـان النـاس مـن عوامـل االنحـراف باجتـاه الشـهوات ،وهـذا أفضـل طـرق صـون
القـوى اإلنسـانية والطاقـات اإللهيـة املودعـة فـي اإلنسـان.
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  إن النظريـة اإلسلامية تعتبـر املجتمـع املتزكـي النظيـف هـو املجتمـع الراقـي،
وهـذا يعنـي أن الرشـد والكمـال فـي الثقافـة اإلسلامية ال يكمـن فـي اإلمكانيـات
املاديـة فقـط؛ بـل يكمـن أيضـ ًا في الثقافـة الدينية التي تهندس االقتصاد والسياسـة
النظيفة .
ملخص كالمنا أن سلامة الثقافة اإلنسـانية بيد املرأة مبا أنها هي األم ،أم األسـرة
وأم املجتمع وأم القافلة البشرية .

الدور احلقيقي للمرأة

مقاالت

    مـن املهـم أن نلتفـت إلـى مسـألة أساسـية غفـل عنها احلداثيـون والتقليديون،
وهـي الـدور احلقيقـي للمـرأة .فإن النسـاء غالب ًا بني التقليديني واحلداثيني يتسـاءلن
عن دورهـن احلقيقي .
    املهـم هنـا هـو التأكيـد والتركيـز علـى أن املـرأة قـادرة علـى التأثيـر فـي دائـرة
واسـعة معتمـدة علـى اخلصائـص الباطنيـة األنثويـة املودعـة فيهـا.
النسـاء فـي النظـرة التقليديـة ُيتهمـن بالضعـف والنقـص لكـون العاطفـة بعـداً
مـن أبعادهـن ،ولكـن هـذه النظـرة تغفـل عـن أن هذه العاطفـة هي الذخيـرة املعنوية
فـي املـرأة ،إذ أن العاطفـة واإلحسـاس مـن النعـم والذخائـر اإللهية النفسـية واملعنوية
والتـي اسـتهدف النظـام الكونـي واحلكمـة الربوبيـة بهـا تنظيـم حيـاة هـذا الكائـن
البشري.
    اليـوم تُطـرح نظريـة خاصـة فـي الغـرب تُسـمى بــ (األخلاق النسـوية) أو
(أخلاق احلضانـة) واملـراد مـن هـذه املدرسـة األخالقيـة إبقـاء املـرأة فـي مسـيرتها
الطبيعيـة التـي تتناسـب وخ ْلقهـا بحيـث يصـب ذلك في سلامة املجتمـع وفالحه،
وهـذه الفكـرة وإن كانـت إفراطيـة إلـى حـد مـا؛ إال أن اإلسلام يؤمـن بأصلها ،ويرى
أنـه كمـا ال تقـوم احليـاة األسـرية إال بالزوجيـة واألمومـة واألبـوة؛ فـإن تلـك املقومات
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عينهـا هـي مـا تقـوم عليهـا احليـاة االجتماعيـة.
    وتوضيـح ذلـك هـو أن األسـاس فـي األركان الثالثـة  -أي احليـاة الزوجيـة
واألبـوة واألمومـة  -هـو البعـد العاطفـي وإبـرازه بصـورة متميـزة عـن العالقـات
االجتماعيـة األخـرى ،فـإن نظـام الترابـط األسـري والرحمـي فـي حقيقتـه يختلـف
عـن أي نظـام آخـر ،وإدارة العالقـات األسـرية تختلـف عـن أي إدارة أخرى ألن لها
طرقهـا الفطريـة اخلاصـة.
    بـل حتـى نظـام الرئاسـية واملرؤوسـية داخـل األسـرة أيضـ ًا لـه طابعـه اخلـاص
الذي ال يحاكيه نظام أي مؤسسة اجتماعية أخرى ،فإن كل ذي اقتدار وإمكانية
وطاقـة فـي األسـرة يجـب عليـه  -فـي ظـل الشـريعة اإلسلامية  -أن ُيعمـل و ُيبـرز
رئاسـته ضمـن الضوابـط األخالقيـة احلسـنة ،فالرحمـة والشـفقة علـى األقـارب
أعلـى وأفضـل ،واإلنفـاق عليهـم أولـى وأكمـل ،والعفـو عنهـم أحـق وأجـدر،
وحيـث أن املـرأة أقـدر علـى الفعـل واالنفعـال العاطفـي ،فهـي األقـدر علـى إظهـار
الرأفـة والرحمـة ملـكان طبيعتهـا الفطريـة.
   ثـم إن املجتمـع كثيـراً مـا يصبـح في مورد احلاجة إلـى إبراز العاطفة ،فاإلنفاق
واإليثـار والتفانـي وبـذل النفـس والنفيـس بحاجـة إلـى موجـود أكثـر إحساسـ ًا
وأشـد انبعاثـا  .بـل كثيـراً مـا يكـون املجتمـع فـي تغيراتـه األساسـية وفـي حتوالتـه
وانقالباتـه العميقـة بحاجـة إلـى هـذا الكنـز والوديعـة الفطرية ،ولعل أحد أسـباب
انتصـار الثـورة اإلسلامية  -مـع جميـع اخلطـط واألسـاليب واخلـدع التـي يحيكها
العالـم الغربـي  -مدانـة لهـذه العواطـف األموميـة العميقـة ،فـإن املواقـف البطوليـة
لكثيـر مـن الشـباب والرجـال هـي مـن نتـاج هـذه العواطـف األموميـة الصادقـة.
هـذه العواطـف العميقـة والعالقـات القويـة التـي متلكهـا املرأة لها بالـغ األثر في
جنـاح وفلاح املجتمعـات البشـرية ،فاملـرأة هـي مركز التغييـر ،واألم تصنع أمة.
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املثالي للمرأة الواعية
املوقف
ّ
    ال ّ
شك أن من أكبر موارد سقوط اإلنسان وقوعه بني قطبي اإلفراط والتفريط،
بين التقصيـر والغلـو .فاجلاهـل غيـر العالـم ال ُيـرى إال مفرطـ ًا أو مف ّرطـ ًا كمـا جاء في
الروايـات ،والقليـل جـدّ اً مـن النـاس هـو مـن يهتـدي إلـى جـادة الصـواب ،وميتلـك
االعتـدال النفسـي فضلاً عن االعتـدال العلمي.
     إن أسـباب االعتـدال عزيـزة وباهظـة الثمـن ،وحتتـاج إلـى سـعة فـي األفـق
وصفـاء فـي الـروح ،وتوفيـق اهلل ورعايتـه ،فـإن العصمـة للمعصـوم فقـط.
      وأحـد مـوارد التطبيـق لإلفـراط والتفريـط هـو دور املـرأة فـي التصـدّ ي للعمـل
االجتماعـي ،وحجـم وظيفتهـا ومكانهـا الالئق بها.
حين يهمـش ويلغـي دور املـرأة فـي عمليـة التعليـم
يقـع البعـض فـي اإلفـراط
ّ
والتوعيـة والتربيـة االجتماعيـة ،بينمـا يؤكـد اإلسلام  -الـذي هـو ديـن الشـمولية
ّ
لـكل أبعـاد احليـاة  -علـى أهميـة الـدور الريـادي الفعـال للمـرأة فـي عمليـة التغييـر

مقاالت

االجتماعـي.
ّ
لقـد أخرجـت هـذه النظـرة األحاديـة القاصـرة عنصـراً أساسـي ًا مـن عمليـة
اإلصلاح والتغييـر حين أبعـدت املـرأة عـن املياديـن األخالقيـة والتربويـة ،وأحلقـت
الضـرر بالبنـى التحتيـة والبيئيـة ،وبالتركيبـة النفسـية الطبيعيـة للمجتمـع اإلميانـي
حـس التسـامح والتراحـم ،ومراعـاة اآلداب والفنـون األخالقية في
املسـلم ،وق ّلصـت ّ
األقـوال واألفعـال.
شـمولي ال يلغـي عنصـر األنوثـة ،ألنـه
     اإلسلام الـذي يدعـو لنظـام متـوازن
ّ
يؤسـس العالقـات اإلميانيـة واالجتماعيـة علـى ركيـزة الرأفـة واحمل ّبـة واحلنـان،
عنصـر ّ
لضمـان حيـاة اجتماعيـة معتدلـة ،وبيئـة نفسـية سـليمة.
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إن املجتمـع السـليم هـو الـذي يكـون مظهـراً لــ «أرحـم الراحمين فـي موضـع
﴿اد َف ْـع بِالَّ ِتـي ِه َـي َأ ْح َس ُـن﴾َ ﴿ 3و ُقولُـوا
العفـو والرحمـة»ُ ﴿ 1ر َح َمـا ُء َب ْي َن ُه ْـم﴾ْ 2
ـاس ُح ْسـ ًنا﴾ 4كمـا يكـون مظهـراً لــ «أشـدّ املعاقبين  فـي موضـع النـكال
ِلل َّن ِ
والنقمـة».
إن مقتضـى احلكمـة والعقـل معرفـة مواقـع الرحمـة ،ومواضـع النـكال
واالنتقـام ،ومـلء هـذه املواقـع بعناصـر مفيـدة ومؤثـرة .
قيـل ألميـر املؤمنين (« :)gصـف لنـا العاقـل فقـال :هـو الذي يضع الشـيء
مواضعـه .قيـل لـه :فصـف لنـا اجلاهـل قـال :قـد فعلـت» .5فليـس العقـل هـو أن
تعـرف اخليـر مـن الشـ ّر فقـط ،وإمنـا أن تعـرف أيـن تضعـه ،وكيـف ،ومتـى لكـي
تصيـب الواقـع ،فهنـاك مواقـع ليـس للخيـر فيها تأثير ،وال للحكمـة فيها منبت،
وال لإلصلاح فيهـا أثر.
ولهـذا نـرى أن ّ
أقـل املواجهـات والصدامـات شراسـة وخسـائر هـي التـي
خاضهـا أئمـة أهـل البيـت ( )bوأتباعهـم ،وذلـك جللاء البعـد الرحمانـي
مهـم فـي هـذا البنـاء
فيهـم ،واعتـدال قواهـم وعصمـة نفوسـهم .وللمـرأة دور ّ
االجتماعي أن تكون
املنسـجم املتماسـك ،ويفتـرض فـي املرأة التي متارس الـدور
ّ
هـي األمـان حلفـظ هـذه الـروح األمومية ،والسـعي لتأكيـد جانب الرأفـة والرحمة
وعـدم التجـاوز ،وذلـك بتنشـيط عناصـر األنوثـة واجلمـال الروحـي التـي اقتضتها
حكمـة اخلالـق ّ
جـل وعلا.
    إن مـن التفريـط تصـ ّور املـرأة كائنـ ًا ال ميتلـك القـدرة علـى تشـخيص احلـقّ
((( دعاء االفتتاح.
((( الفتح29 /
((( فصلت34 /
(((   البقرة83 /
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((( نهج البالغة.

(((هـو الشـيخ اجلليـل املولـى محمـد مهـدي بـن أبـي ذر النراقـي أحـد أعلام املجتهديـن فـي القرنين الثانـي عشـر والثالـث عشـر
مـن الهجـرة ،ومـن أصحـاب التأليفـات القيمـة.

مقاالت

مـن الباطـل ،وجعـل الوصايـة للرجـل عليهـا فـي تشـخيص األمـور ،ثـم إخراجهـا
بالكامـل مـن عمليـة اإلصلاح.
ومـن اإلفـراط وضـع املـرأة في موقع ال يتناسـب وطبيعتها ،مـا يجعلها في معرض
األخطـاء ،ويخضعهـا لتالطمـات روحيـة وعاطفيـة ،وجتاذبـات اجتماعيـة تفقـد
أهم األسـباب التي
معها السـيطرة وتستسـلم فيها لنقاط الضعف .وذلك ألن أحد ّ
تُعرقـل عمليـة الفهـم واإلدراك الصحيـح هو الهيجان واالنفعـال والتأ ّثر العاطفي في
مواجهـة األحداث.
    إن احلساسية املفرطة والعاطفة اجلياشة  -التي هي من طبيعة املرأة  -كثيراً ما
ّ
تشـكل حجـر عثـرة ّ
تخـل بالتـوازن فـي قبـال الصدامـات االجتماعية ،فهنـاك عالقة
وثيقـة بين اخلضـوع للمؤثـرات العاطفيـة ،وبين عـدم صـدور التصـرف العقالئـي
ويصـم ،والبغـض أيضـ ًا كذلك.
فاحلـب يعمـي
احلكيـمّ ،
ّ
   ومـن اإلسـراف إبـراز هـذه القـوى العاطفيـة وصرفهـا في النزاعـات االجتماعية،
ومـن اإلفـراط إنـزال املـرأة في سـوح معارك للقيـم واملبادئ ،التي ال حتسـن املرأة إنقاذ
نفسـها مـن لهواتهـا .وحـقّ هـذه القـوى الروحيـة املقدسـة (العاطفـة األنثويـة) أن
ّ
توظـف فـي مح ّلهـا الصحيح.
يقـول صاحـب جامـع السـعادات 1مـا مضمونـه( :احمل ّبـة نـار حتـرق مـا سـوى
احملبـوب) ،وللعرفـاء كلمـات كثيـرة تفيـد هـذا املعنـى أيضـا .هـذه القـوى الروح ّيـة
الر ّبانيـة النوران ّيـة (العاطفـة األنثويـة) ميكـن أن تكـون الـزاد فـي طريـق العبـادة
واملناجـاة ،وطاعـة اهلل ،وإرسـاء القيـم بحيـث تؤتـي ثمارهـا الروحيـة ،فاملرأة بسـبب
هـذه العاطفـة ،هـي األقـدر علـى خـرق حجـب الظلمـات والذنـوب ،وإزالـة أوسـاخ
النفـوس وتطهيـر آثـار الصراعـات.
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معنـى لطيفـ ًا لفتتنـي إليـه ابنـة أحـد الشـهداء ،وزوجـة شـهيد أيضـا،
أذكـر
ً
1
تقـول« :كنـت أفهـم مـن قـول الشـاعر بـن أبـي ربيعـة :
ُكتب القتل والقتال علينا ٭٭٭  وعلى الغانيات ج ّر الذيولِ
أن اجلهـاد والبـراز مـن شـأن الرجـال ،أ ّمـا املـرأة فوظيفتهـا التسـ ّتر واحلجـاب
فقـط ،لكـن التجربـة واحليـاة االجتماعية كشـفت لي معنى إضافيـ ًا آخر ،وهو أن
حتمـل آثـار وأذيـال وتبعـات الصراعـات االجتماعيـة عـبء يقع علـى عاتق املرأة،
ّ
ّ
وكل خلاف وصـراع مهمـا كانـت طبيعتـه وحجمـه لـه آثـار وأذيـال اجتماعيـة
وأخالقيـة وتربويـة عميقـة تبقـى فـي النفـوس واألرواح»
والتربـوي مسـؤولية كبيـرة
واألخالقـي
والفكـري
االجتماعـي
ّإن إعـادة البنـاء
ّ
ّ
ّ
ّ
وثقيلـة ،واملـرأة هـي األقـدر علـى تضميـد اجلـراح ،وترميـم ال ّنقـص ،وجبـر
ولـم الشـعث ،ورأب الصـدع ،وهـي األقـوى واألكثـر ميلاً لإلصلاح
اخلواطـرّ ،
الروحـي.
تقـول عائلـة أحـد الشـهداء« :بعـد شـهادة السـ ّيد الوالـد قاط َعنـا النـاس،
وأمعـن املجتمـع فـي ظلمنـا ،ومـن أجـل إصلاح هـذا األمـر احتجنـا إلـى القيـام
بـدور كبيـر ،ليـس بأيسـر مـن البـروز للميـدان والتضحيـة بالنفـس ،وهـذا الـدور
والثقافـي».
والروحـي
التربـوي
متثّـل فـي اجلهـاد
ّ
ّ
ّ
هنـا يتج ّلـى أحـد أسـرار اإلبـداع فـي خلقـة املـرأة ،وهنـا تكمـن قـ ّوة أنوثتهـا،
الروحـي والثـورة العاطف ّية إذا جعلـت زاداً إلى بلوغ املقامات
ألن احمل ّبـة والهيجـان
ّ
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((( البيـت لعمـر بـن أبـي ربيعـة ،وذلـك أن مصعـب بـن الزبيـر بعـد أن قتـل املختـار بن أبي عبيـد الثقفي دعـا امرأته  -وهي
بنـت النعمـان بـن بشـير -إلـى البـراء مـن املختـار ،فأبـت فقتلها ،فقـال في ذلك ابن أبـي ربيعة:
إن من أعظم الكبائر عندي  ...قتل حسناء غادة عطبول
قتلت باطال على غير ذنب  ...إن هلل درها من قتيل
كتب القتل والقتال علينا  ...وعلى الغانيات جر الذيول
«والعطبول كعصفور :املرأة الفتية اجلميلة املمتلئة الطويلة العنق»

اإلنسـانية العاليـة ،فسـتخلق النفـوس املسـتعدّ ة الحتضـان احلـقّ  ،وهـي املؤ ِّمـن
ـاس
االجتماعـي للبنـى التحتيـة للفضائـل وحسـن القـول والفعـل ﴿ َو ُقولُـوا ِلل َّن ِ
ّ
1
ُح ْسـ ًنا﴾
ّإنـا حتـدث الطا ّمـة الكبـرى حين تندفـع املـرأة للتصـدّ ي إلـى موقـع يجـب أن
ويتحمـل عنهـا عواقبـه وأعبـاءه وسـلبياته ،ألنهـا ريحانـة وليسـت
يشـغله الرجـل
ّ
بقهرمانـة كمـا قـال أميـر املؤمنين (َ :)g
«ل ُ َ
 ت ِّل ِ
ـك ْالَـ ْر َأ َة ِم ْن َأ ْمر َِها َما َجا َو َز ن َْف َس َـها
2
ـت ِب َق ْه َر َما َنـةٍ »
َفـ ِإ َّن ْالَ ْـر َأ َة َر ْی َحانَـ ٌة َو َل ْی َس ْ
إن طيب الرياحني يظهر حني تتع ّرض للنسائم الهادئة العليلة ،لكن حني تضع
الرياحين فـي مواجهـة الريـاح العاتيـة واملصارعـات الرجاليـة فلن تظهـر خصوص ّيتها
مـن طيـب وجمـال ،بـل سـتذبل ومتـوت .ونحـن حني نعـ ّرض املرأة ملثل هـذه األدوار
الرجاليـة نلغـي خصوص ّيتهـا ،ونسـتثني بعدهـا األنثـوي ،ونتسـ ّبب بإخراجهـا مـن
السـاحة االجتماعيـة بسـلبها أغلى مـا لديها.
روحي يشـغل
إن دفـع املـرأة لتنـوب عـن الرجـال فـي مواضعهم يسـلمها إلى نزاع
ّ
الريـادي،
ويحملهـا فـوق طاقتهـا ،وإن هـذا  -واهلل  -إخـراج لهـا عـن دورهـا
قلبهـا،
ّ
ّ
الطبيعـي ولكن بطريـق آخر    .
ومنـع لهـا مـن ممارسـة دورهـا
ّ

مقاالت

إن أكبـر ظلـم للمـرأة هـو توظيفهـا ألداء أدوار تغفـل بـه خصوص ّيتهـا الروحيـة،
واسـتخدامها -مـن حيـث تعلـم أو ال تعلـم -إلشـباع الرغبـات النفسـية للرجـل،
وإلجنـاح أغراضـه االجتماعيـة ،ح ّتـى لـو كانـت هـذه األغـراض مقدّ سـة كاجلهـاد
والقضـاء واحلكـم والواليـات.
((( البقرة83 /
((( نهج البالغة ،والقهرمان هو املصارع.
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يحمـل املـرأة تبعات املسـؤولية االجتماعية والواجبـات الكفائية،
اإلسلام لـم ّ
خصوصـ ًا فـي املواضـع التـي تترتّـب عليها مشـاكل اجتماعية كبرى.
للنبـي ()o؟
أهـم مـن حفـظ النفس الشـريفة
هـل عندنـا فـي اإلسلام أمـر ّ
ّ
ومـع ذلـك فقـد نهـى النبـي ( )oنسـيبة (أم عمـارة) عـن الهجـوم للدفـاع
عنـه ،مـع أنـه لـم ميـر علـى اإلسلام ظـرف أشـدّ مـن األيـام األولـى ،مع ذلـك ليس
النبـي ( )oالنسـاء للقيـام بـدور الرجـال فـي
هنـاك مـورد واحـد يدعـو فيـه
ّ
والنهـي عـن املنكر إمنا جتـب عند األمن
اجلهـاد ،بـل ح ّتـى وظيفـة األمـر باملعـروف
ّ
مـن الضـرر ،وال ّ
شـك أن املـرأة تتضـرر روح ّيـ ًا ونفسـ ّي ًا واجتماع ّيـ ًا أكثـر مـن
الرجـل ،بـل يؤمـن كثيـر مـن مفكـري الشـيعة أن دور الزهـراء ( )hكان دفاع ّيـ ًا
ولـم يكـن دوراً هجوم ّيـا ،ولـو كان هنـاك من يكفيها املؤونـة ربّ ا لم يجب عليها
التصـدي.
ّ
كل ذلـك ألن اإلسلام أعطـى املـرأة حصانـة قانونيـة إضافيـة ،لضمـان أكبـر
مقـدار مـن حفـظ كرامتهـا فـي ّ
كل الظـروف ،صيانـة لهـا وحفاظـ ًا عليهـا ورفعـة
لشـأنها ،وقد ورد عن أمير املؤمنني ( )gفي وص ّيته جليشـه« :ال ته ّيجوا امرأة
1
بـأذى وإن شـتمن أعراضكـم وسـبنب أمراءكـم فإنهـن ضعـاف القـوى والنفـوس»   
وهـذا طبـع يغلـب علـى النسـاء .وإن كان الكثيـر قـد اسـتفاد مـن هـذا النـص في
تكريـس النظـرة السـلبية لطبيعـة املـرأة فـي ظـرف الصراعـات؛ ولكنـه فـي الواقـع
فـي خطابـه األولـي ّ
يؤكـد علـى مفهـوم قانـون احلمايـة والصيانـة للمـرأة.
  ال ّشـك أن أي خبيـر بالقضايـا االجتماع ّيـة يحكـم أن الرجـل الرشـيد العاقل
احلكيـم غيـر املسـتبدّ برأيـه هـو أكثـر صالحيـة في حـال الفوضـى ،واالضطرابات
االجتماعيـة التـي تقتضـي املصابـرة والتص ّبـر ،والسـيطرة علـى املشـاعر ،وممارسـة
120

((( نهج البالغة.

التدبيـر .وقـد أفـرط مـن أبـرز املـرأة كقهرمانـة ،خصوصـ ًا مـع وجـود مـن يكفيهـا
مؤونـة هـذا الـدور ،إذ أن أغلـب التكاليـف االجتماعيـة كفائيـة ،ومـن صلاح
حـال املـرأة أن ال تسـلك طريقـ ًا ال تأمـن كلفتـه ،فاملـرأة التـي ترعـى وظيفتها تبقى
محفوظـة الكرامـة ،مصانـة املكانـة ،ممنوعـة اجلانـب.

مقاالت
121

حني تتكلم الرحى
ورد أن الزهراء ( )hطحنت بالرحى حتى مجلت يداها

1

ال عن مـا يحكي في ظاهره
احلديـث عـن الرحـى شـيق وجميل وتأسيسـي ،ففض ً
مـن الزهـد واجلـد واالجتهـاد فـي قيـام الزهـراء ( )hبوظائفهـا األموميـة بأفضـل
وجـه ،هـو أيضـ ًا ذو بعـد منهجـي وتأصيلـي سنشـير إليـه.
كمقدمـة منهجيـة حـول النظـام الطبيعـي لألسـرة فإننـا نـرى بـأن هنـاك هجـوم
عاملـي لتحطيـم البيئـة األسـرية النظيفـة .وتشـعبات احلديـث حـول هـذا املوضـوع
متنوعـة وواسـعة جـدا ،فاإلسلام يعتمـد نظـام حتديـد األدوار والوظائـف مـن خلال
وضـع قوانين  وأحـكام كثيـرة واجبـة ومسـتحبة ومكروهـة بحيـث حتفـظ املنـاخ
النظيـف فـي األسـرة واملجتمـع.
وال يخفـى علينـا أن هنـاك حـرب شـمولية كونيـة شـنت علـى اإلسلام مـن كل
جهـة ،لـم تكـن األسـرة بعيـدة فيهـا عـن ذلـك ،بـل كان أشـرس تلـك املواجهات هو
احلـرب علـى األسـرة لضعضعـة كيانها الفطـري والطبيعي ،وحـل تركيبتها وتفتيت
أجزائها وعزل كل عضو من محله؛ لتتحول األسـرة املسـلمة إلى بدن مشـوه غريب
ال تنسـجم عقائـده مـع سـلوكياته وال سـلوكياته مـع أخالقـه وال أخالقه مـع مزاياه .

((( علـل الشـرائع للشـيخ الصـدوق ص .83ومجلـت :يبسـت وصلبـت و َثخُ َـن جِ لدُ هـا َو َت َع َّجـ َر َو َظ َهـ َر فيهـا مـا ُيشـب ُه ال َبثَـ َر مـن
الصلبـ ِة ا َخل ِشـنة.
ِ
العمـل باألشـيا ِء ُّ
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وممـا ال شـك فيـه أن احلـرب علـى هـدم الكيـان األسـري هـو أشـد مـن احلـرب
علـى الفـرد ،كمـا أن األعـداء يصلـون إلـى أهدافهـم أسـرع إذا عبثـوا فـي توزيـع
أدوار األسـرة ،فيكفـي أن يـزال عنصـر واحـد مـن دوره األسـاس ويحـل اآلخـر
ّ
لتنحـل األسـرة بشـكل تلقائـي ،فهـي كالبنـاء الـذي يعتمـد بعضـه علـى
مكانـه
بعـض.

تنوع أدوار ووحدة هدف
األسرة ّ

إذا أردنـا أن نعالـج هـذه املسـألة ونصحـح النظـرة لـدور كل مـن املـرأة والرجـل
وفـق املعاييـر اإلسلامية ،فإنـه يجـب  -وفـي املرحلـة األولـى  -أن نثبـت أن هناك
تنـوع أدوار ووحـدة هـدف فـي عالـم األسـرة .حيـث أن اإلسلام أعطـى لكل فرد
مـن األسـرة دوراً يتناسـب مـع هويته.
علـى سـبيل املثـال ،اإلنفـاق واجب على الرجـل ،وهو مما تتحمله طبيعة بنيته
البدنيـة والنفسـية والروحيـة ،وهـذا املوقع يعطيه امتيـازات معينة وحقوق معينة
وموقـع ومكانـة تتناسـب وطبيعتـه .وأمـا متابعـة اجلزئيـات والتفاصيـل اإلداريـة
والتربويـة فهـي وظيفـة للمـرأة تتناسـب مع ماهيتهـا وطبيعتها ،وهـذا مما يعطيها
امتيـازات كبيـرة فـي داخـل األسـرة ،تتالئـم مـع وظيفتها وطبيعتهـا .وعليه فمن
النتائـج الطبيعيـة لهـذا التفـاوت فـي الوظائـف بين الرجـل واملـرأة َت َولّـد امتيـازات
روحيـة ونفسـية تنعكـس علـى تناسـق هـذا البناء وهندسـته بشـكل طبيعي.

مقاالت

ولكـن إذا افترضنـا بـأن املسـألة أصبحت عكسـية فمـن نتائج ذلك أن يحدث
تصـادم فـي االمتيـازات ،فـاذا كانـت املـرأة هـي التـي تنفـق فمـن الطبيعـي أن
يكـون لهـا امتيـاز اتخـاذ القـرارات ،وباملثـل ،إذا كان الرجـل يراقـب ويتابـع
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اجلزئيـات والتفاصيـل سـتتمكن منـه امللـكات التـي تتناسـب مـع هـذا الـدور ،وهذا
ممـا يـؤدي إلـى التفتـت الداخلـي ملـا لـه مـن أثـر فـي العبـث فـي أصـول الفطـرة عبـر
خلـط األدوار واملواقـع .
نعـم ،ال مانـع بـأن يكـون للمـرأة وظيفـة وعمل ونتـاج اقتصادي ،وهـذا املوضوع
يختلـف عـن كونهـا تتحمـل مسـؤولية املصـرف أو القواميـة املاليـة واإلنفـاق ،ألن
ـون َع َلـى ال ِّنسـاءِ بِ َـا َف َّض َـل َّ ُ
اإلنفـاق املالـي يعطـي لآلخـر درجـة ﴿ال ِّر َج ُ
ـال َق َّوا ُم َ
الل
َ
ـض َوبِ َـا َأن َف ُقـوا ِم ْـن َأ ْم َوا ِلهِ ْـم﴾ 1وهنـا يجـب أن نفـرق بين أمريـن
َب ْع َض ُه ْـم َع َلـىٰ َب ْع ٍ
همـا :اإلنفـاق واملكنـة املاليـة.
لقـد حـث اإلسلام كال اجلنسين علـى احلصـول علـى املكنـة املاليـة ،ولكـن هـذا
عنـوان يختلـف عـن عنـوان تبـادل األدوار ،ألن الـدور يتناسـب مـع الفـرد ماهو ّيـاً،
فاملـرأة ألنهـا رقيقـة ودقيقـة فهـي أقـدر علـى إدراك اجلزئيـات ،ومـن ثـم ترتيـب ردة
الفعـل احلكيمـة قبالهـا ،ولكنهـا إن ُأشـغل ذهنهـا وعقلهـا وقلبهـا بوظيفـة أخـرى
وكلفـت مـا ال تتحمـل ،فسـوف تغفـل وتقصر وتتكاسـل عن دورها األساسـي وهو
التربيـة ،والتـي تعـد مسـألة يحركهـا الوجـدان الفطـري بالبداهـة.
فـاألم بشـكل بديهـي تقـوم مبراقبـة األطفـال واألبنـاء بشـكل تفصيلـي ،ولذلـك  
كانـت هـي املخلـوق الوحيـد الـذي يحسـن تشـخيص مـا يريـده الطفـل ،ألن إرادة
اآلخـر ومعرفـة مـا يطلـب مهـارة خاصـة حتـدث باملمارسـة واالحتـكاك اليومـي،
وتتكـون باملراقبـة واملتابعـة الطبيعيـة ،ولكننـا إذا بدلنـا األدوار فسـتفقد األم هـذه
املهـارة ،وبالنتيجـة سنخسـر امتيـازاً واقعيـا ،ومـن الطبيعـي أنـه سـتختفي بذلـك
الكثيـر مـن معالـم التربيـة ،ومـن أهمهـا ضعـف التأثيـر؛ ألن القـدرة علـى التأثيـر
((( النساء34 /
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تكمـن فـي وجـود امتيـازات ،فمـن املعلـوم أن ال يتأثـر العالـم بـكالم اجلاهـل،
وال يطيـع احلكيـم مـن ال يـرى لـه أي نـوع مـن االمتيـاز عليـه ،بـأي جهـة كانت.

عطاء األم ألبنائها تربية لهم

مـا سـبق هـو جانـب مـن جوانـب النظريـة اإلسلامية التـي نسـتفيدها مـن
حديـث الرحـى ،أمـا اجلانـب اآلخـر ،فهـو أثـر عطـاء األم تربويـ ًا علـى أبنائهـا.
فلـو افترضنـا بـأن أسـرة بأكملهـا فـي منتهـى الرحمـة والرفـق والرقـة والرأفـة
باملؤمنين ولديهـم مقـدار عـال مـن اإلحسـاس ،ويـرون أمهـم تقـوم بالطحن بكل
مقدماتـه الشـاقة حتـى تخشوشـن يدهـا ،لتحـول هـذه احلنطـة إلـى خبـز ّلين
ليأكلـوه هنيئـ ًا مريئـا ،وتعمـل ذلـك بلا مقابـل وال م ّنـة .تـرى ماذا سـيتعلم منها
األطفـال؟!
خصوصـ ًا إذا كانـوا ّ
أرق شـعورا ،وأكثـر فطنـة فـي مراقبة فعلها ،فمما ال شـك
أنهـا سـتخلق فـي أعماقهـم حس اإليثـار ،وقيم الفـداء بال مقابل.

مقاالت

حس أهم من هذا احلس؟
وهل حتتاج اإلنسانية اليوم إلى ّ
مـا أحوجنـا اليـوم لصـوت الرحـى التـي تعلمنـا آالف املعاني بلا كالم ،ونحن
أحـوج مـا نكـون إلـى اشـتعال حـس الفـداء لآلخريـن بلا مقابـل وال توقـع جـزاء
وال شـكور .فلا يكبـر اإلنسـان فـي اخلـارج حتـى يكبـر فـي ذاته ويلمس مشـاعر
كبيـرة فـي ذاتـه ،إذ أن لـذة اإلنفـاق مـن أجـل اآلخـر جتعـل اإلنسـان يلمـس
إنسـانيته ويـدرك حقيقـة ذاتـه.
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ـب وهـو حنطـة غيـر قابـل للمطعم وال لسـد احلاجة ،ثم
حينمـا يـرى اإلنسـان ا َحل ّ
يرقبـه بالتدريـج كيـف يتحـول إلـى وجـود تستسـيغه الذائقـة وتطلبـه ،ويتسـاءل:
هـذا التحويـل والتبديـل ،وهـذا البـذل ملصلحـة من؟
هـذا األمـر يدركـه اإلنسـان فـي أعماقـه ويلقـى فـي الال شـعور معان عاليـة وراقية
جدا .
إن مـا نـراه اليـوم مـن كثـرة االسـتعانة بالطعـام مـن خـارج البيـت النشـغال األم
بأمـور أخـرى؛ يجعلنـا نخسـر أمـوراً كثيـرة فـي مجـال التربيـة .نعـم ،ال مانـع من أن
يكـون الطعـام مـن خـارج املنـزل بين فينـة وأخـرى ،فلـه آثـار إيجابيـة منهـا إدخـال
البهجـة علـى العائلـة ،لكـن ذلـك  -ومـع آثـاره اإليجابيـة  -ال ميكـن أن يأخـذ أثـر
الرحـى وقدرتهـا علـى الفـداء واإليثـار.
ومـع اختلاف األزمنـة وتغيـر الظـروف ،تتبـدل اآللـة من رحى إلـى آالت أخرى،
وهـذا ال يعنـي انعـدام األثـر ،ألن املهـم هـو حفـظ هـذه امللـكات واالمتيـازات التـي
يسـعى أعداؤنـا لسـلبها م ّنـا فـي حـرب مخمليـة علـى البنـاء األسـري ،واملـراد منهـا
تفكيـك األسـرة فـي األعمـاق .لـذا ينبغـي أن نتنبـه لذلـك ،وأن نصغـي ملـا تقولـه
الرحى.
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أثــر تغيــر الزمــان واملــكان علــى احلكــم الفقهــي -
أحــكام املــرأة منوذج ـ ًا

مقاالت

ال شـك أن لتغيـر الزمـان واملـكان أثـر علـى األحـكام الشـرعية عامـة وعلـى مـا
يتعلـق باملـرأة ويهمهـا خاصـة .
    مبدئيـ ًا يجـب أن نقـول أن هـذا املوضـوع تخصصـي جـداً فـي موضوعـه
ومفرداتـه ،وكثيـرة هـي التفاصيـل احمليطة باحلكم الشـرعي والتـي يجب معرفتها
مـن أجـل الوقـوف علـى احلكـم ،كطبيعة احلكم الشـرعي وتقسـيماته إلى حكم
وضعـي وتكليفـي ،ومعرفـة ملاكات األحـكام وعللهـا وتبعيـة األحـكام لهـا،
وتشـخيص األوليـة منهـا و الثانويـة .كل تلـك التفاصيـل تتدخـل فـي فهـم هـذا
املوضـوع ،ووضـوح انعـكاس كل هـذه املفـردات علـى األحـكام اخلاصـة باملـرأة
 بطبيعـة احلـال  -ال يخلـو مـن حاجـة إلـى معرفـة مبـا تقـدم .إال أننـي سـأحاولجاهـدة أن أبين األبعـاد الثقافيـة للموضـوع   -إن صـح التعبيـر -وذلـك بشـكل
مبسط  .
مـع أن البحـث فقهـي إال أنـه مـن الضـروري اسـتعراض بعـض أطرافـه الكالمية
والعقائديـة ،ألننـي أعتقـد أن الشـبهات التـي تثـار حـول موضـوع املـرأة أغلبهـا
وليـدة اجلهـل بفلسـفة تلـك األحـكام ومبانيهـا العقالئيـة ،أو قولـوا هـي وليـدة
نقـص فـي زوايـا املعرفـة بالنظريـة الكاملـة لكثيـر مـن املسـائل  .ألن طبيعـة
الذهـن البشـري أنـه حينمـا يسـمع نظريـة ناقصـة املعالـم فهـو يحيطهـا بشـبهات
وتسـاؤالت حتتـاج إلـى أجوبـة تكلـف مـن الوقـت واجلهـد أضعـاف مـا لـو بـذل
ذلـك الوقـت واجلهـد لتحصيـل النظريـة كاملـة بشـكل صحيـح ،وقـد جـاء فـي
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الروايـة «العلـم قطـره كثّـره اجلهـال» 1كمـا أن النظـرة اجلزئيـة البتراء لبعـض األحكام
الشـرعية تـؤدي إلـى نفـس املشـكلة .
     انطالقـاً مـن هـذا الواقـع أرى أن علينـا بـادئ األمـر أن نعالـج بعـض الشـبهات
حول بعض املسـائل التي تبتلى بها املرأة املسـلمة في حياتها الفردية واالجتماعية،
ثـم نعـرض بعـض املسـتجدات فـي فتـاوى العلمـاء التـي تتوافـق مـع ما يقتضيـه تغير
الزمـان واملكان والتحـوالت االجتماعية.
   علي أن أشـير قبل ذلك إلى أن سـبب وجود هذه الشـبهات في أذهان الكثير
ّ
مـن املؤمنـات ليـس ناشـئ ًا مـن عـدم رغبتهـن فـي الديـن وعدائهـن لـه ،أو اتهامهـن
الديـن بعـدم القـدرة علـى تلبيـة طموحاتهـن ،بقـدر مـا هـو ناشـئ مـن حرصهـن
وغيرتهـن علـى دينهـن مـن أن ُيجعـل فـي قفـص االتهـام .ثـم إن االعتـراض ليـس
منصبـ ًا علـى نفـس األحـكام الشـرعية بقـدر مـا هـو اعتـراض على األسـاليب اخلاطئة
التـي يفسـر بهـا الديـن.
    سـنتناول بعـض املفـردات اخلاصـة باملـرأة والتـي تكتنفهـا الشـبهات ،ونقـوم
بتوضيحهـا وفـق مـا أسـلفنا مـن منهـج ،منهـا القواميـة ،القضـاء ،تعـدد الزوجـات.

املرأة والقوامية:

أريد أن أدخل في هذه املفردة من باب جديد ،وأبدأ بسؤال:
ال لتحمل مسـؤولية مضاعفة أكثر
لو أن إنسـان ًا ميتلك عناصر وراثية جتعله مؤه ً
مـن غيـره ،ولـو فرضنـا أنـه أيضـ ًا علـى صعيـد عملـي يبـذل وسـعه فـي رفع املسـتوى
املعيشـي واالجتماعـي والتربـوي واإلميانـي ملـن هـم فـي عهدتـه ،فهـل يرفـض العقـل
يحمـل اآلخـرون مقـداراً يسـيراً مـن الطاعـة واالنقيـاد لبعـض القـرارات
واملنطـق أن ّ
((( حقائق اإلميان ،الشهيد الثاني ،ص 167
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((( النساء34 /

مقاالت

التـي يتخذهـا هـذا الشـخص ويـرى فيهـا مصلحـة ما؟!  
واآلن ،لنقـرأ اآليـة الكرميـة فـي هـذا السـياق ﴿ال ِّر َج ُ
ـال َق َّوا ُم َ
ـون َع َلـى ال ِّن َسـا ِء
بِ َـا َف َّضَـل َّ ُ
ى َب ٍ ْعـض َوبِ َـا َأ ْن َف ُقـوا ِم ْـن َأ ْم َوا ِلهِ ْـم﴾  1أال جنـد أن ظلال
الل َب ْع َض ُهْـم َع َلـ ٰ
ذلـك املعنـى تعطـي اآليـة بعـداً آخـر؟
ما هي القوامية؟  
   القيـّـم :هـو الـذي يقـوم بأمـر غيـره ،والقـ ّوام مبالغـة منـه .وهـذه اجلملـة وإن
كانـت خبريـة تخبرنـا بأمـر القوامـة ،إال أنهـا كسـائر آيـات األحـكام واملقـررات
واحلقـوق قـد سـيقت بداعـي اإلنشـاء وجعـل القانـون .وهـي وإن كانـت تتضمن
اإلشـارة إلـى وجـوب االنقيـاد والطاعـة مـن املرأة للرجل (في مـوارد خاصة) لكن
اخلطـاب األول هـو للرجـل نفسـه ،فهـي تقـرر أن مسـؤولية القوامـة داخـل األسـرة
 علـى أقـل التقاديـر  -هـي للرجـل.    والقوامـة التـي هـي مبالغـة فـي القيـام بأمـر شـيء ال بـد أن تكـون إلصالحـه
بلا شـك ال إلفسـاد شـأنه .والقوامـة تنطـوي على إلفـات للرجل بـأن يقوم بتلك
املسـؤولية بـكل جديـة ومبالغـة ،فتعبيـر (قـ ّوام) يفيـد التأكيـد علـى النشـاط
اإلداري والعمـل الـدؤوب املسـتمر لتأمين الرعايـة الالزمـة لألسـرة ،فـإذا كانـت
حتمـل الرجـل أيضـ ًا
اآليـة ّ
تعين القوامـة داخـل األسـرة ،فهـي فـي مرتبـة سـابقة ّ
تبعـات هـذه املسـؤولية التـي بعضهـا مالـي وبعضهـا معنـوي وشـأني وبعضهـا
اجتماعـي ،ومـن هنـا فالقواميـة ليسـت صـرف حـق بـل هـي واجـب ومسـؤولية
أو ًال .
سـوي ال يتسـم بالفعليـة والصـدق فـي حتمـل
ومـن املعلـوم أن أي إداري
ّ
املسـؤولية إذا حتـول برنامـج إدارتـه إلـى تسـلط واسـتبداد وظلـم لآلخريـن ،فمـن
الطبيعـي أن ذلـك سـيخلق جـ ّو املعارضـة ،فهنـاك ارتبـاط قـوي بين االسـتبداد
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ووجـود املعارضـة والنفـور مـن الظلـم فـي كل مـكان ،وفـي األسـرة خاصـة .وكل
مضمنـة فـي اآليـة ،والقـرآن يؤكد علـى قاعدة كلية فـي كل عمل
هـذه املعانـي هـي ّ
1
اجتماعـي مهمـا يكـن حجمه فيقولَ ﴿ :و َت َعا َونُـوا َع َلى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى﴾   فبالتعاون
فقـط وفقـط ميكـن إدارة األمـور غيـر الشـخصية.
َّ
ُ
ثـم إن اآليـة حـددت علـة القوامـة قائلـة﴿ :بِ َا َف َّض َـل الل َب ْع َض ُه ْم َع َلـىٰ َب ْع ٍض َوبِ َا
َأ ْن َف ُقـوا ِم ْـن َأ ْم َوا ِلهِ ْـم﴾ وكمـا أشـار الشـهيد الثانـي الشـيخ زيـن الديـن العاملي 2في
كتابـه (آيـات األحـكام) ،وذهـب إليـه آيـة اهلل اجلـوادي اآلملـي فـإن اآليـة ال تقـول:
َّ ُ
ـض﴾ أي أن هنـاك فـي
(مبـا فضلـوا عليهـن) وإمنـا ﴿بِ َـا َف َّض َـل الل َب ْع َض ُهْـم َع َلـىٰ َب ْع ٍ
صنـف الرجـال مـن هـم أفضـل مـن بعـض النسـاء والعكـس صحيح.
3
ورمبـا يفيـد هـذا املعنـى قـول النبـي (« :)oلوال علي ملـا كان لفاطمة كفؤ»   
فليـس صنـف الرجـال جميعـ ًا وعلـى أي حال ودائم ًا هو أفضـل من كل امرأة.
مـن جهـة أخـرى فـإن القانـون ال يضمـن صحـة تطبيقه وتنفيـذه ،وإذا حدث من
قبـل البعـض سـوء اسـتفادة مـن القانـون وخطأ في التطبيق فاللوم فـي ذلك يقع على
ِ
املسـتغل ،وكل قانون  -مهما كان  -قابل للتالعب واالسـتغالل وهذا أمر واضح.
   ثـم إن انتخـاب الـزوج أمـر اختيـاري إلـى حـد بعيـد ،ولـذا جـاء فـي الشـرع
توصيـات معينـة لالنتخـاب األفضـل ،فـإذا أحـرزت األفضليـة عنـد الرجل وإال فــقد
اشـتهر هـذا القـول عـن النبـي (« :)oابنتـك كرميتـك فانظـر ملـن تر ّقهـا» .فلـو
اجتمـع فـي إنسـان أفضليـة واقعيـة وضـم إلـى جانبهـا سـعي ًا حثيثـ ًا ودؤوبـا ،وبـذ ًال
ماليـ ًا وتأمينـ ًا للشـأن االجتماعـي لآلخـر ،فهـل يـرى املنطـق السـليم أن تقـدمي
((( املائدة2 /
((( زيـن الديـن بـن نـور الديـن علـي بـن أحمـد بـن جمـال الديـن بـن تقي الديـن بن مشـرف العاملي ،املعـروف بالشـهيد الثاني
أيضـا،
( 911هــ 965 -هــ ) كان أول مـن صنّـف فـي الدرايـة عنـد الشـيعة ،وأول مـن كتـب الشـرح املزجـي فـي الفقـه الشـيعي ً
ومتتـاز مؤلفاتـه بد ّقـة النظـر وعمـق املعنـى وجزالـة التعبيـر وحسـن األسـلوب ،اغتالـه أحـد أزالم ملـك الـروم بوشـايةٍ مـن قاضـي
مدينـة صيدا.
((( اُصول الكافي ،ج  1ص 461
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مقـدار مـن االنقيـاد واالستسلام إلدارة ذلـك الشـخص أمـر غيـر معقـول؟! ال
سـيما والقـرآن يؤكـد علـى أن الوظيفـة األسـرية ال تقتصر على البـذل املالي فقط
وإمنـا وظيفتهـا تأمين املسـتقبل األخـروي ورفع املسـتوى الروحي ﴿ ُقوا َأن ُف َس ُـك ْم
1
َو َأ ْه ِل ُ
َـارا﴾.
يك ْـم ن ً

املرأة ومنصب القضاء:

((( التحرمي6 /

مقاالت

يعدّ القضاء نوع سـلطة على اآلخرين ،وتدخل عملي في قضاياهم اخلاصة،
وال شـك أن لهـذا املنصـب دور كبيـر فـي احلفـاظ علـى حقـوق النـاس وأموالهـم
ومصاحلهـم ،فلا قـوام ملجتمـع مـا ،إال بإجـراء العـدل فيه  .واإلسلام يعتبر الناس
باألصالـة مسـلطون علـى أنفسـهم وأموالهـم ،مـن هنـا فإثبـات السـلطة القضائية
يحتـاج إلـى دليـل لنرفـع اليـد عن هـذا األصل .
    إذا ح ّللنـا عمليـة القضـاء سـنجد أن فيهـا عنصريـن :عنصـر نظـري وعنصر
عملي .
• العنصـر النظـري :يتمثـل فـي القضيـة التـي يـراد القضـاء فيهـا والرجـوع
فـي ذلـك للفتـوى والقوانين الشـرعية ،واملقارنـة بين موضـوع القضيـة واحلادثـة
املختلـف فيهـا ومقابلتهـا بالقوانين والفتـاوى ،والبحـث عـن جهـات االنطبـاق
فيمـا بينهمـا .وهـذه املكنـة النظريـة حتتـاج  -علاوة علـى املعرفـة واإلحاطـة
بالفتـوى الشـرعية  -إلـى خبـرة وتخصـص فـي التطبيـق علـى مـورد اخللاف .
  ثـم إن مهمـة القضـاء ال تتوقـف علـى ذلـك فقـط ،ولـو كان األمـر في القضاء
هـو اإلفتـاء باحلكـم الشـرعي وحسـب لقلنـا أنـه ال مانـع مـن أن متتلـك املـرأة
هـذه القـوة النظريـة فـي دراسـة املوضـوع ،وكذلـك القـدرة علـى اكتشـاف وجـه
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االنطبـاق مـع الفتـوى الشـرعية .ولكـن ليـس هـذا هـو القضـاء ،فللقضـاء بعـد آخـر
هـو البعـد العملـي.
  • العنصـر العملـي :ويتمثـل فـي إعلان احلكـم واإللـزام بتطبيقـه ،وهـذا األمـر
تترتـب عليـه تبعـات اجتماعيـة واسـعة .ففـي كل عمليـة قضـاء هنـاك طرفـي نـزاع،
وبينهمـا خلاف مسـتحكم ،هـذا البعـد االجتماعـي فـي عمليـة القضـاء يعني فتح
بـاب لنـوع خـاص مـن العالقـات واملسـؤوليات والروابـط االجتماعيـة  .وبشـكل
مختصر :القضاء ليس إال االحتكاك باملجرمني واملعتدين والظاملني وس ّراق احلقوق،
ومجـازاة املخالفين ومختلسـي األمـوال ،ومحاكمة ذوي االنحلال األخالقي ،وأين
املـرأة والتصـدي لهـذه األتعـاب الروحية؟
   إن طبيعـة املـرأة جبلـت علـى االهتمـام باآلخـر ،وحتسـس حاجاتـه ،والرحمـة
باحملتـاج واملضطـر ،أو قولـوا إن عنصـر جتـاوز الـذات فيهـا قـوي للغايـة ممـا يجعلهـا
تعيـش همـوم اآلخريـن بـكل كيانهـا .وال شـك أن هـذه الطبيعـة ليـس مكانهـا
القضـاء علـى املعتـدي وجتـرمي اآلخـر وإنـزال العقوبـات الصارمـة.
يحملهـا هـذا املنصـب مـن تبعـات اجتماعيـة كثيـراً مـا
    هـذا علاوة علـى مـا ّ
جتعلهـا فـي موضـع لـوم اآلخريـن وتو ّقعهم ورجائهم ومحاسـبتهم ،وال أظن ّأن امرأة
تتمنـى لنفسـها هـذا املوقـع إال مـن كانـت عدميـة التجربـة.

املرأة وتعدد الزوجات:

بالتحليـل العلمـي الدقيـق جنـد أن مـا قام به اإلسلام من تشـريع حكيم في إباحة
التزويـج باألربـع هـو متامـ ًا عكـس مـا ُيتهـم بـه ،فالكثير مـن الرجال ميلك االسـتعداد
بـأن يقتـرن بنسـاء كثيـرات سـواء مـن ناحيـة تكوينيـة أو مزاجيـة مذاقيـة ،والتاريـخ
والتجربـة بـل والعلـم شـاهد علـى ذلـك ،فهـذه طبيعة في تكويـن الرجل.
    كل مـا فـي األمـر أن اإلسلام جـاء وحـدد دائـرة هذه الصالحيـة وأجاز االقتران
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بأربـع نسـاء ال أكثـر ،مـع اشـتراط العدالـة االجتماعيـة ،وأدنـي مطالعـة في تاريخ
األمم والشـعوب السـابقة يجعـل األمـر علـى عكـس املشـهور متامـا ،فاإلسلام لـم
يطلـق العنـان للرجـل فـي االقتـران مبـا شـاء مـن النسـاء؛ بـل ق ّيـده بعـدد محـدد
وبشـروط معينـة ،واحلـق أن هـذا القانـون يسـتدعي أن يناقـش فيـه الرجـال ال أن
يعتـرض عليـه النسـاء!

أحكام الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان:

مقاالت

   بعـد أن عرفنـا فلسـفة بعـض األحـكام الفقهيـة وأدركنـا أن األحـكام ذات
مناشـئ عقالئية ،وهي ترمي إلى عالج مشـكلة الفرد واملجتمع بنفس الدرجة،
نسـتطيع القـول أن هـذه الشـريعة التـي بنيـت على الفطرة السـليمة هي الشـريعة
اخلامتـة للشـرائع ،وأن «حلال محمـد حلال إلـى يـوم القيامـة وحـرام محمـد
حـرام إلـى يـوم القيامـة» ،1ونحـن نؤمـن بــ ﴿ ُق ْـل َمـا َي ُك ُ
ـون ِلـي أن ُأ َب ِّد َلـ ُه ِم ْـن
وحـى ِإ َل َّـي أنـي َأ َخ ُ
اب َي ْو ٍم
ـاف أن َع َص ْي ُ
ـت َر ِّبـي َع َـذ َ
ِت ْل َقـا ِء ن َْف ِسـي أن َأ َّتب ُِـع إ َِّل َمـا ُي َ
2
  وبنـاء علـى هـذا سـنبني كيـف عاجلت الشـريعة ما اسـتجدّ عبـر تغيير
يـم﴾
ً
َع ِظ ٍ
الظـروف وعبـر التحـوالت التـي تفـرض نفسـها فـي كل قرن بل فـي كل عام وكل
يـوم وآن ،مـع أنهـا نزلـت قبـل مـا يتجـاوز األلـف عـام فـي بيئـة بدويـة عشـائرية
محـدودة الروابـط ومغلقـة إلـى أبعـد حـدّ  ،ومـع أن التطـور والتحـول والتبـدل هو
مـن املظاهـر الكونيـة التي تعم كل السـاحات اإلنسـانية سـيما االجتماعية منها .
إال أن األحـكام الشـرعية قـد أخـذت فـي مواضيعهـا قواعـد كليـة جتعلهـا قابلـة
لالنطبـاق مـع مـا يتناسـب ومقتضيـات كل عصـر .
وبشـكل موجـز ومختصـر نقـول :يجـب أن نفهـم عبـارة (أثـر تغيـر الزمـان
((( بصائر الدرجات ،ص 148
((( يونس15 /
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واملـكان علـى األحـكام الشـرعية) بشـكل أكثـر دقـة لتكـون :أثـر حتـوالت العصـر
(الزمـان واملـكان) علـى فعليـة احلكـم الشـرعي .

ما املراد بالزمان واملكان؟

    ال شـك أننـا ال نقصـد ظرفـي الزمـان واملـكان .ألن الظرفين ال يتغيـران .هـذه
األربع والعشـرون سـاعة التي متر علينا ،هي نفسـها جتري بنظامها على كل البلدان
والعصـور ،وكـذا نظـام األرض وفصـول السـنة كمـا أن حركـة األرض هـي هـي .
إمنـا نقصـد باملتغيـر هنـا هـو مظـروف الزمـان واملـكان ،كاحلضـارات ،واملوضوعـات
اخلارجيـة كالثقافـات واألعـراف ،واملصالـح واملفاسـد ،واألسـاليب والطـرق .
ولنا أن نسأل :أين يقع التغيير والتحول بعد االحتفاظ بالثابت من األحكام؟
وجنيب :أنه ميكن أن نذكر هنا نوعني من التغيرات في أبسط صورهما:
 .1التغيـر فـي ِملاكات األحـكام :ومـن الشـواهد عليـه مـا كان مـن حرمـة بيع
الـدم النحصـار املصلحـة فـي احملـرم ،وكذلـك حرمـة قطـع األعضـاء النحصـار ذلـك
فـي التشـ ّفي ،ولكننـا نـرى اليـوم املصالـح املترتبـة علـى التبـرع بالـدم واألعضـاء.
 .2التغيـر فـي أسـلوب تطبيـق األحكام :فهناك أحـكام هي أهم املسـائل ومع
ذلـك لـم يحـدد الشـارع أسـلوب ًا خاصـ ًا لتطبيقهـا مـع أهميتهـا .مثـل :الدفـاع عـن
بيضـة الديـن ،نشـر العلـوم ،األمـر باملعـروف والنهـي عن املنكر ،حمايـة احلقوق عبر
احملاكـم .فلـكل زمـان ومـكان أسـاليب تتناسـب مـع متغيراتهمـا لتطبيـق األحـكام
الشرعية.
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فتاوى مستجدة في شأن املرأة:

الشيخ اجلوادي اآلملي (حفظه اهلل):
• يجوز للمرأة أن تتولى املرجعية للنساء.
• يقبـل آيـة اهلل اجلـوادي النبـوة اإلنبائيـة للمـرأة وإمنـا يختـص الرجـال بالنبـوة
التشريعية.
• جتوز إمامة املرأة للمرأة.
• كمـا يجـب علـى الولـد األكبـر قضـاء الصلـوات والصيـام الفائـت عـن أبيـه
كذلـك يجـب القضـاء عـن األم.
آية اهلل جناتي:
• ال يشترط في مرجع التقليد أن يكون ذكراً.
• تتصدى املرأة احلائزة على الشروط ملنصب القضاء.
• مـع مراعـاة احلجـاب الشـرعي تشـترك املـرأة فـي صـف اجلامعـة إلـى جانـب
الرجـل.
• ال مانـع مـن تعلـم املـرأة السـياقة مـن رجـل (فـي نظـره ال يحقـق هـذا خلـوة
محرمة).
• ال يشترط إذن األب في زواج املدركة للمصلحة واملفسدة.
• ميكـن أن يكـون حـق الطلاق بيـد املـرأة وذلـك بجعلـه شـرط ًا فـي ضمـن
العقـد.
• فـي حـال العسـر واحلـرج ميكـن للمـرأة إبطـال مفعـول العقـد فـي مثـل عـدم
أداء الـزوج احلقـوق الواجبـة عليـه ،أو املعاشـرة إلـى حـد يشـق علـى الزوجـة ،أو
كـون الـزوج مبتلـى بأمـراض عسـيرة معديـة.
1

مقاالت

((( أحد العلماء البارزين في اجلمهورية اإلسالمية وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
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• ميكـن للمـرأة وبـدون علـم الـزوج احليلولـة دون احلمـل ،وال ميكـن لـه إجبارهـا
علـى احلمل.
منـاف
• إمنـا يلـزم علـى املـرأة أخـذ اإلذن للخـروج مـن البيـت إذا كان خروجهـا ٍ
حلـق الـزوج اخلـاص فقـط وليـس مطلقـا.
آية اهلل هادي معرفت:
• إن اآليـات التـي تتحـدث عـن ضـرب املـرأة وتأديبهـا منسـوخة بالنسـخ
التمهيـدي ،فقـد نسـخها رسـول اهلل ( )oمبـرور األيـام.
• يرفـض العالمـة آيـة اهلل معرفـة التفصيل املشـهور بني الفقهاء في مسـألة عيوب
فسـخ النكاح بني املـرأة والرجل.
• يثبت حق احلضانة لألم سبع سنوات وال فرق في ذلك بني الولد والبنت.
1

مـن هنـا جنـد أن كثيـراً ممـا اشـتهر علـى األلسـن مـن فتـاوى فقهيـة فـي شـأن املـرأة
أخـذت موقعهـا فـي الثقافـة الدينيـة مـن سـعة انتشـارها وتكرارهـا ،ال مـن جهـة قوة
أدلتهـا أو انحصـار األدلـة فيهـا .واليـزال بـاب البحـث والتحقيـق واالجتهـاد والنظـر
مفتوحـ ًا إلـى ظهـور القائـم (.)g

((( محمـد هـادي بـن علـي بـن امليـرزا محمـد علـي معرفـة ( 1930كربلاء  2006 -قـم املقدّ سـة) ،عالـم ورجـل دیـن مـن
املسـلمني الشـیعة وبحـاث فـي العلـوم والبحـوث القرآنيـة .مؤسـس معهـد التمهيـد الثقافيـة ،وسـبق أن كان مـن أعضـاء جماعـة
مد ّرسـي احلـوزة العلميـة فـي قـم.
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فقه املرأة   -قراءة ومحاوالت جتديد

((( الكافي ،ج  1ص 33

مقاالت

جـاء فـي اخلبـر عـن اإلمـام الصـادق (« :)gلـوددت ّأن أصحابـي ضربـت
1
رؤوسـهم بالسـياط حتـى يتف ّقهـوا»
االصطالحـي ،الـذي هـو قسـم مـن العلـوم
اخلـاص
إن املـراد بالفقـه هنـا املعنـى
ّ
ّ
العملـي جتـاه الوقائـع.
تتخصـص فـي دراسـة املوقـف
الدين ّيـة التـي
ّ
ّ
والفقـه مـا هـو إال محاولـة بشـر ّية لفهـم الشـريعة ،ولـذا نحتـاج ملعرفـة مـا
يسـتبطنه لفـظ (الشـريعة) لتحديـد موقع ّيـة املضـاف إليـه وعناصـر املوضـوع .
في اللغة الشـريعة هي « َم ْشـ َرع ُة املاء وهي َم ْو ِر ُد الشـارب ِة التي َي ْشـ َر ُعها الناس
فيشـربون منهـا و َي ْسـ َت ُق َ
ون .والعـرب ال تسـميها َشـريع ًة حتـى يكـون املـاء ِع ًّـدا
ال انقطـاع لـه ،ويكـون ظاهـراً َم ِعينـ ًا ال ُي ْسـقى بال ِّرشـا ِء ،وإِذا كان مـن السـماء
2
وا َألمطـار فهـو َ
الكـ َر ُع»
من خالل التعريف السابق نستجلي اآلتي من أجل الوصول إلى نتيجة:
 	.1اجلنبـة العمل ّيـة والسـلوك ّية هـي األظهـر فـي التعريـف ،فالشـريعة هـي
الطريـق املسـلوك الـذي يشـرعه النـاس ،والنهـج امل ّتبـع فـي سـبيل اإلرواء .إذن
والسـلوكي قيـد فيهـا بخلاف األمـور الكل ّيـة والتجريد ّيـة
العملـي
فاجلانـب
ّ
ّ
والعقائد ّيـة ،ولـذا ورد وجـوب تقليـد رأي اآلخريـن فيهـا.
 	.2فـي الشـريعة حيث ّيـة السـهولة والسالسـة .فالشـريعة ليسـت مطلـق
الطريـق ،وقـد قـال ابـن سـيناّ :
«إن أسـهل السـقي الشـريعة» 3ولـذا تالحظـون ّأن
أهـم القواعـد الفقه ّيـة هـي نفـي احلـرج والضـرر والضيـق.
مـن ّ
((( لسان العرب البن منظور.
((( كمـا جـاء فـي لسـان العـرب :يقـول العـرب أهـون السـقي التشـريع ،أي أسـهل السـقاية للنـاس ولإلبـل هـي عنـد وجـود
شـريعة املـاء الظاهـرة التـي ال انقطـاع لهـا وال حاجـة السـتعمال اي أدوات للوصـول إلـى املـاء.
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 	.3لفـظ الشـريعة يوحـي بالظهـور والعمـق معـ ًا بشـكل واضـح ،أمـا الكـراع
فهـو املـاء النـازل مـن السـماء .ومـا ال يضـرب فـي أعمـاق األرض ،أو لـم يكـن لـه
يسـمى شـريعة ،وكذلـك املاء العميق غير الظاهـر الذي يحتاج الدلو
عمـق ،وهـو ال ّ
العرفـي أ ّول
حج ّيـة الظهـور
والرشـاء 1ليوصـل إليـه ،فهـو بئـر ال شـريعة؛ لـذا كانـت ّ
ّ
القواعـد فـي أصـول الفقـه.
اللغـوي  -هـي مـاء ِ
معين ،ولـه عمـق ،وهـذه
فالشـريعة إذن  -وفـق التعريـف
ّ
اخلصائـص يفتـرض أن تكـون موجـودة فـي ّ
فقهي شـرعي ،ونوجزها في:
كل حكـم ّ
    -1حتديد الوظيفة العمل ّية.
والشـخصي ،فلا ضـرر وال
النوعـي
    -2اليسـر والسـهولة واخللـ ّو مـن احلـرج
ّ
ّ
ضـرار فيـه.
   -3املوافقة لقواعد الظهور العقالئ ّية والعرف ّية السليمة .
ممّـا ّ
أهم املراحـل التاريخ ّية التي نشـط فيها
الشـك فيـه ّأن زماننـا احلالـي يعـدّ مـن ّ
الفقهـي حـول األحـكام الشـرع ّية بعـد الصحـوة اإلسلام ّية ،وخصوص ًا بعد
البحـث
ّ
اخلمينـي ( )uمشـروع إقامـة
انتصـار الثـورة اإلسلام ّية فـي إيـران وطـرح اإلمـام
ّ
شـيعي مـن
إسلامي
الدولـة اإلسلام ّية ،وربّ ـا يعـدّ حتقيـق الثـورة علـى يـد مرجـع
ّ
ّ
فأهـم نقلـة ح ّققتهـا إقامـة الدولـة اإلسلام ّية هـي رفـع مسـتوى
أكبـر النعـم اإلله ّيـةّ ،
حـي .فقـد ك ّنـا قبل هـذه التجربـة ندّ عي
التعامـل مـع الديـن مـن شـعارات إلـى واقـع ّ
ّأن اإلسلام ديـن احليـاةّ ،
وأن الشـريعة هـي التـي تأخـذ بيـد اإلنسـان إلـى السـعادة
الكاملـة .لكـن ّ
الفكـري حينهـا كان نتاجـ ًا شـعارات ّيا .
كل نتاجنـا
ّ
العملـي للشـريعة أضفـت خصوبـة وحيو ّيـة ومرونـة وسـرعة
إن مرحلـة االنتقـال
ّ
والفتوائـي ،وال أبالـغ إذا قلـت بأنّها في
العلمـي
وتوسـع فـي العمـق والعـرض للنتـاج
ّ
ّ
ّ
هـذه السـنوات الثالثين قطعـت أشـواط مئـات السـنوات التـي مـا كانـت لتقطعهـا
((( الرشاء احلبل وجمعه أرشية.
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لـوال انتصـار الثـورة اإلسلام ّية فـي بلـد يتب ّنـى مراجعـه وشـعبه والق ّيمـون عليـه
هـذا املذهـب.
ومـن املواضيـع التـي نالـت االهتمـام البالـغ لـدى املسـئولني والعلمـاء واحلـوزة
ّ
ين واملفكريـن هـو موضـوع املـرأة .موقعهـا ،دورهـا ،مكانتهـا
والفقهـاء واحلقوق ّي
فـي القـرآن ،حقوقهـا ،وواجباتهـا حيـث طرحـت أفـكار ونظر ّيـات ودراسـات
ق ّيمـة ومفيـدة جـداً وأحدثـت وسـتحدث تغييـرات أساسـ ّية فـي عالـم املـرأة.
ولكـن كمـا أن عمليـة االجتهـاد مشـدودة لألمـام بسـبب فتـح بـاب املعـارف
ك ّلهـا علـى مصراعيهـا؛ ومـع وجـود اآليات التـي تفيد في عملية االسـتنباطّ ،إل
أنّهـا أيضـا مشـدودة مـن خلفهـا بحبـال قو ّيـة ومتينـة ومحكمة تربطهـا بأحداث
الفقهـي أحيانا،
تاريخ ّيـة وحمـوالت ربّ ـا كانـت سـبب ًا فـي تأخيـر حركـة التقـدّ م
ّ
العلمـي بين املاضـي واحلاضر.
صمـام أمـان لضبـط السـير
ولك ّنهـا الزالـت ّ
ّ

عناصر أثرت سلبا على البحث الفقهي في شأن املرأة

مقاالت

الفقهي السـابق
أشـير هنا إلى عنصرين أساسـ ّيني يؤخذان على منهج البحث
ّ
كان لهمـا األثـر الكبيـر علـى املنهـج بشـكل عـام ،وعلـى بعـض األبـواب بشـكل
خـاص ،وسـنركز فـي ذلـك على موضـوع املرأة.
ّ
القرآني في عمل ّية االستنباط:
العنصر األول :ضيق تأثير البحث
ّ
اخلـواص منهـم ّ -أن القـرآن هـو املصدر األ ّول
يعلـم جميـع املسـلمني  -سـ ّيما
ّ
ّ
يصحـح
حج ّي
تـه .وإنـا ّ
للتشـريع ،ومنـه يسـتمدّ احلديـث الـوارد عـن املعصـوم ّ
العمـل باألخبـار  -مهمـا كان طريقهـا  -موافقتهـا بالدرجة األولـى للقرآن وعدم
العملي ،فيكفي
النظـري ،وأ ّما على املسـتوى
مخالفتهـا لـه .هـذا على املسـتوى
ّ
ّ
أن أنقـل كالم صاحـب امليـزان السـيد الطباطبائـي ( )uوهـو ينتقـد طريقـة
تبصـرت فـي أحـد هـذه العلـوم
تدريـس العلـوم الدين ّيـة فيقـول« :ذلـك أنّـك إن ّ
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وجـدت أنّهـا ّ
ال حتى أنّـه ميكن ملتع ّلم
نظمـت تنظيمـ ًا ال حاجـة لهـا إلى القـرآن أص ً
أن يتع ّلمهـا جميعـ ًا فيأتـي آخرهـا ثـم يتضلـع بهـا ثـم يجتهـد ويتمهـر فيهـا وهـو
1
لـم يقـرأ القـرآن»
أريـد أن أسـتفيد مـن هـذه املقولة ألحتـدّ ث عن ك ّل ّيات ونظر ّيـات وأصول قرآن ّية
الفقهـي ّ
لشـكلت خلف ّيـة قو ّية
بخصـوص املـرأة ،والتـي لـو كانـت منطلقـ ًا للبحـث
ّ
وأعانـت علـى ّ
حـل الكثيـر مـن التناقضات الفقه ّيـة التي تصادفنا فـي موضوع املرأة
وشؤونها.
منهـاّ :إن القـرآن الكـرمي يقـ ّرر ّ
بـأن حقيقـة الرجل واملرأة من أصـل اخللقة هي من
ـك ْ َ
ْـت َو َز ْو ُج َ
ال َّنـ َة﴾  2واجل ّنـة
اجل ّنـة ،وأنهمـا مـن سـكان اجلنـة ﴿ َيـا آ َد ُم ْاس ُـك ْن َأن َ
انـي وحظيرة اللطف والرحمة ،ويتسـاوى
هنـا هـي مقـام القـرب
اإللهـي واألنس الر ّب ّ
ّ
حـقّ املواطن ّيـة الروح ّيـة لهمـا فيـه .وإذا كان اخلطـاب آلدم؛ فليـس ألجل خصوص ّية
ذات ّيـة فيـه؛ بـل ألنّـه كمـا يقـول أسـتاذنا الشـيخ اجلـوادي اآلملـي (حفظـه اهلل) هـو
ـة .واحلجـة فـي ّ
بنـاء علـى نظر ّيـة عالـم الوحـدة ،ثم
واحلج
الولـي
ّ
ّ
ّ
كل العوالـم واحـد ً
أنّهمـا أكال مـن الشـجرة وهبطـا إلـى األرض معـا ،وهمـا متسـاويان فيمـا يحمالنـه
مـن اسـتعدادات فـي اخللـق والقـدرة اإلدراك ّيـة ،والفطـرةّ ،
وكل الثـروات املعنو ّيـة
ني َو ْالُ ْس ِـل َم ِ
ات
ثم في السـلوك ّيات األخالق ّية ،يقول تعالى﴿ :إ َِّن ْالُ ْس ِـل ِم َ
واملا ّد ّيةّ ،
الصا ِد َق ِ
ين َوا ْل َقا ِن َت ِ
ين َو ْالُؤْ ِم َن ِ
الصا ِبر َِيـن
الصا ِد ِق َ
ـات َوا ْل َقا ِن ِت َ
َو ْالُؤْ ِم ِن َ
ـات َو َّ
ين َو َّ
ـات َو َّ
3
ني َو ْ َ
ات َو ْ َ
ال ِ
ال ِ
ين َو ْالُ َت َصدِّ َق ِ
اش َـع ِ
الصاب َِـر ِ
ـات﴾.....
ات َو ْالُ َت َصدِّ ِق َ
اش ِـع َ
َو َّ
  وحين ننتقـل مـن اخللقـة إلـى األحـكام فهمـا كذلـك يسـلمان معـا ،ويؤمنـان
يحجـان ،ال تفـاوت بين قيمـة إسلام وإميـان
معـا ،يهاجـران ،يجاهـدان ،يص ّليـانّ ،
((( امليزان في تفسير القرآن للعالمة الطباطبائي ،ج 5
((( البقرة35 /
((( األحزاب35 /
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قانونـي فهـو فـي أغلـب احلـاالت  
أحدهمـا علـى اآلخـر ،وإذا كان هنـاك اختلاف
ّ
َّ
ُ
اختلاف مع ّلـل ﴿ال ِّر َج ُ
ـال َق َّوا ُم َ
ـون َع َلـى ال ِّن َسـاءِ بِ َـا َف َّض َـل الل َب ْع َض ُهْـم َع َلـىٰ
ـض﴾ َ ﴿ 1فـ ِإن لَّ ْـم َي ُكونَـا َر ُج َل ْ ِين َف َر ُج ٌـل َوا ْم َر َأت ِ
َـان ِ مَّـن َت ْر َض ْـو َن ِم َـن ُّ
الش َـهدَ ا ِء
َب ْع ٍ
2
َأن ت َِض َّـل إ ِْحدَ ا ُه َمـا َف ُت َذ ِّكـ َر إ ِْحدَ ا ُه َمـا ْ ُ
الخْ ـ َرىٰ﴾   وهنـا نكتـة أشـير إليهـا :وهـي
ّأن التعليـل داللـة علـى احتـرام عقـل اآلخـر وأنّـه ميكـن أن يصـل ِ
للملاك فـي
السـوق إلـى إلـزام بلا مبـ ّررّ ،
فـإن اإلنسـان  
االختلاف والتفـاوت وليـس هـو مثـل ْ
عـد ّو مـا جهـل( ،وإذا عـرف السـبب بطـل العجـب).
العنصر الثاني :عدم االهتمام بالسيرة التاريخ ّية للمعصومني:
إذا قيـل ّأن السـ ّنة هـي قـول املعصـوم وفعلـه وتقريـره ،ففـي موضوعنـا أطـرح
مهمـا :أيـن هـي الصديقـة الزهـراء سـيدة نسـاء العاملين ( )hمـن فقهنـا
سـؤا ًال ّ
ك ّلـه ،العبـادات واملعاملات؟ وأيـن هـي فـي نشـاطاتنا االجتماع ّيـة والفرد ّيـة؟
وكيـف نبقـى نتعامـل علـى ّأن صـوت املـرأة عورة بال حتييث لهـذه الرواية بناء
على السيرة؟!
نـص مقابـل سـيرة واضحـة جـدّ اً وذات آثـار كبيـرة فـي
وكيـف جنمـد علـى ّ
حياتنـا العقائديـة؟
جنسـية
جنسـية بالدرجة الثان ّية ،أو ال
وملاذا نتعامل دائم ًا على ّأن املرأة ذات
ّ
ّ
لها؟
هـذان العنصـران  -كمـا قلنـا   -نقـدان أساسـ ّيان علـى املنهـج فـي البحـث
الفقهـي السـابق ،لكـن التجديـد الـذي حـدث فعلاً جتـاوز هذيـن النقديـن.
ّ
اإلسلامي .
فقـد أخـذت املـرأة دورهـا الكبيـر وموقعهـا األسـاس فـي النظـام
ّ
فاملـرأة اليـوم فقيهـة ،وفيلسـوفة ،ودكتـورة ،وعضـوة برملـان ،ومستشـارة لرئيـس
((( النساء34 /
((( البقرة282 /
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اجلمهور ّيـة .وهـي فـي املسـجد ،وفـي االنتخابـات ،وفـي املعارضـة .وهـذه ليسـت
صـرف شـعارات وتطمينـات؛ بـل إن هنـاك تغييـرات قانون ّيـة أيضـ ًا فـي هـذا امليـدان
أذكـر منهـا بعـض املسـائل:

املسألة األولى :إرث الزوجة من األرض.

مـن املعلـوم ّأن املـرأة ال تـرث مـن األرض ،وإمنـا تـرث من قيمة البنـاء .إال أن هناك
1
اسـتفتاءات جتديد ّيـة فـي ذلك ،منها  :
ج 1الزوجة ترث من قيمة املنازل كلها.
ج 2الزوجة ترث من قيمة األراضي كلها.
ج 3تقدم أن الزوجة ترث من قيمة األرض والبناء معاً.
   

املسألة الثانية :مسألة دية املرأة وأنّها نصف دية الرجل.

ويعتبـر الفقـه هنـا منحـازاً إلـى جانـب الرجـل ،فلمـاذا تكـون ديـة املـرأة نصـف
ديـة الرجـل مـع أن لـكل مـن املـرأة والرجـل روح متسـاوية؟ وللجـواب نقـول :إنّنا ال
نعـرف ِملاكات األحـكام الشـرع ّية علـى نحـو القطـع واجلـزم ،ولكـن ميكـن أن جنـد
توجيهـ ًا مـن نفـس لسـان الشـرع والديـن.
ّإن مسـألة الديـة مسـألة حقوق ّيـة وليسـت حقيق ّيـة ،مبعنـى ّأن لإلنسـان وجـود
حقيقـي ،وهـو نفسـه ،وهـذه ال قيمـة تقابلهـا ،وهو ما حتكيه اآلية ﴿ َمن َق َت َل ن َْف ًسـا
ّ
2
ِب َغ ْيـ ِر ن َْف ٍـس َأ ْو َف َس ٍـاد ِفـي ْ َ
ـاس َج ِمي ًعا﴾   ال فرق بني نفس املرأة
ال ْر ِض َف َك َأ َّنَـا َق َت َـل ال َّن َ
((( مركـز الفقاهـة للدراسـات والبحـوث الفقهيـة ،مسـائل وردود حـول إرث الزوجـة مـن األراضـي واملنـازل( .جواب االسـتفتاء
للسـيد اخلامنئـي (حفظه اهلل)).
(((  املائدة32 /
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والرجـل .ثـم هنـاك لإلنسـان وجـود غيـر نفسـه ،وهـو بدنـه ،وفـي هـذا اجلانـب
ينظـر للبـدن ال للنفـس ،وهـذا البـدن ال فـرق فيـه بين العالـم واجلاهـل والوضيـع
والعـارف واملرجـع واملجنـون ،فديتهم واحدة ،واملـال يرجع ألهل امل ّيت وأوالده .
فـإذا كانـت ديـة املـرأة النصـف ّ
فلأن املـرأة في األغلب غير مسـؤولة عن أسـرة وال
تتحمـل تكاليـف أكثـر من شـأنها.
ّ
ينـص علـى
ولكـن هنـاك اليـوم قانـون فـي إيـران أقـ ّره مجلـس الشـورى أخيـراًّ ،
مروري ّ
فإن
أنّـه لـو ّمت التأمين علـى روح امـرأة أو رجل ،ثم حدث أن ُقتل بحادث
ّ
قيمـة اخلطـأ فـي احلـادث واحـدة ،سـواء كان املتو ّفي رجلا أو امرأة.

املسألة الثالثة :شهادة املرأة في الهالل .

((( الطالق2 /

مقاالت

أصـل املِلاك فـي الشـهادة هـي العدالـة والتث ّبـت ﴿ َو َأ ْشـهِ دُ وا َذ َو ْي َعـدْ ٍل
ِّم ُ
نكْـم﴾  1فشـهادة الفاسـق تـر ّد ولـو كان رجلاّ ،
ألن املنـاط ليس فـي الذكور ّية .
علمـي لعلـه يفيـد فـي هـذا املجـال ،يقـول أحـد
ولكـن أيضـ ًا هنـاك توجيـه
ّ
املفكريـن األجانـب :لقـد سـبق اإلسلام العلـم بكثيـر حينما قبل بشـهادة الرجل
فـي رؤيـة الهلال ولـم يقبـل بشـهادة املـرأة ،وذلـك ألنّـه ثبـت علم ّيـ ًا ّأن هنـاك
تكوينـي فـي كيف ّيـة عمـل نظـر املـرأة ونظـر الرجـل ،متامـ ًا كمـا ّأن هناك
اختلاف
ّ
وظائـف جلسـميهما مختلفـة فسـيولوج ّياّ ،
فـإن املـرأة إذا نظـرت لشـيء بعيـد
فنظرهـا أفقـي .مثلاً إذا كانـت تبحـث عـن شـيء فهـي تنظـر ّ
لـكل مـا حولهـا
عمـودي .والنظـر فـي السـماء لتشـخيص شـيء حـاد
أفق ّيـا ،بينمـا نظـر الرجـل
ّ
عمـودي .
يحتـاج لتمركـز
ّ
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إن هـذه حقيقـة علم ّيـة قـد ال تكـون فعلاً هـي السـبب واملالك فـي عدم قبول
شـهادة املـرأة فـي رؤيـة الهلال ..لك ّنـه إذا ثبـت ذلـك علم ّي ًا فهو يصلـح لتوجيه
هذا اإلشـكال.
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قضايا املرأة وإرباك املفاهيم

1

أبارك لألخوات ميالد سيدة نساء العاملني بضعة الرسول األكرم ( )oوزوج
مفجـر الصحـوة اإلله ّيـة ومنقذ
علـي ( )gوأ ّم األطهـار ( .)bكمـا أبـارك ميلاد ّ
املسـتضعفني مـن نيـر الظاملين اإلمـام اخلمينـي ( .)uوإذا كان بينهمـا وجـه شـبه
كمـا بين األصـل والبرعـم ،فشـبههما فـي الـدور أوضـح ،فقـد قامـت الزهـراء ()h
بـدور نبـوي حين أنقـذت النـاس مـن الغوايـة ،الـدور الـذي تصفـه بقولهـاَ « :فـ َرأى
ا ُأل َ َم ِف َرقـاً فـي ْأديا ِنهـاُ ،ع َّكفـ ًا علـى نيرا ِنهـا ،عابِـدَ ًة َألوثا ِنهـاُ ،م ْن ِكـ َر ًة هلل َم َـع ِع ْرفا ِنهـا
َف َأنـار ُ
اهلل بِ َُح َّ ٍمـد صلـى اهلل عليـه وآلـه ُظ َل َمهاَ ،
وك َش َ
ـف َع ِـن ال ُق ُل ِ
ـوب ُب َه َمهاَ ،و َج ّلى
َ
اس بِالهِ دا َي ِة ،وأن َق َذ ُه ْم ِم َـن الغَوا َي ِةَ ،و َب َّص َر ُه ْم ِم َن
َع ِـن ا َأل ْبصـا ِر ُغ َم َمهـاَ ،و َقـا َم فـي ال ّن ِ
يـن ال َقـو ِميَ ،و َدعا ُه ْـم إلى َّ
الطريقِ املُسـ َتقيم»  2
ال َعما َيـ ِةَ ،
وهدا ُه ْـم إلـى الدّ ِ
متأسـي ًا بأ ّمـه الزهراء
وقـد تكـ ّرر هـذا الـدور بنحـو مـا فـي اإلمـام اخلميني (ّ )u
( ،)hفنحـن أمـام دور مشـترك بين اإلمـام اخلميني وجدته الزهـراء( ،)hوالفارق
بينهمـا أن دور الزهـراء ( )hأصـل ودور اإلمـام ( )uبالتبـع .فيحـقّ لنـا ونحـن
اإللهي أن جنعل يوم ميالده عيداً ،وال ّسـيما ّأن
مـن اهلل عليـه بهـذا اللطف
جيـل قـد ّ
ّ
أهـم القضايـا التـي عاجلهـا اإلمـام هـي قراءة ّ
ملـف املرأة قـراءة صحيحة .
مـن ّ
هنـاك أمـور مـع أنّهـا من البديه ّيات ،لك ّنها مش ّوشـة وغير واضحة .ومن أسـباب
عـدم وضـوح الرؤيـة وجالئهـا وجـود مش ّوشـات وموجـات مضـا ّدة تثار حـول األمور
فتـؤ ّدي إلـى غموضها وعجز اإلنسـان عن اكتشـافها.
وكمـا ّأن الغبـار الكثيـف يحـول بين العين الباصـرة ورؤيـة الواقـع ّ
فإن الشـبهات
البيئـي واألهـواء حتـول بين العقـل والبصيـرة وبين رؤيـة احلقيقـة .ومـن
والوضـع
ّ
((( كلمة للعاملة الفاضلة في حوزة الزهراء ( )hفي سيهات.
((( اخلطبة الفدكية للسيدة الزهراء (.)h
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اإلسلامي فـي القرنين األخيرين خلـط املفاهيم
األمـور التـي ابتلـي بهـا مجتمعنـا
ّ
وتضييـع حدودهـا.
املفاهيمـي ميدان املـرأة .فما أثير
ومـن املياديـن التـي حـدث فيهـا هـذا اخللط
ّ
مـن شـبهات وأفـكار وتسـاؤالت فـي شـأن املـرأة وموقعهـا ،بـل حـول وجودهـا
وكيانهـا ،دفـع زعيمـ ًا بحجـم اإلمـام اخلمينـي ( )uإلعلان يـوم ميلاد الزهراء
خـاص بهـذه املناسـبة فـي كل عـام علـى
( )hيومـ ًا للمـرأة ،وتوجيـه خطـاب
ّ
خلاف املناسـبات األخـرى.
وكأنّـه أريـد لهـذه األمـة أن تغـرق فـي شـبر مـن املـاء ،فقـد حجبـت تلـك
الشـبهات الرؤيـة الواضحـة حـول املـرأة ،والتـي ّ
شـكلتها النصـوص القرآن ّيـة
الصريحـة وأرسـتها السـ ّنة املطهـرة .ومـن الغريـب أن تولـد هـذه الفكـرة فـي
اإلسلاميّ ،
ـاس ا َّت ُقـوا َر َّب ُك ُم ا َلّ ِذي
املجتمـع
ألن القـرآن الكـرمي يقـول ﴿ َيـا َأ ُّي َها ال َّن ُ
ّ
1
النـص احملكـم
َخ َل َق ُك ْـم ِم ْـن ن َْف ٍـس َو ِاحـدَ ةٍ َو َخ َلـقَ ِم ْن َهـا َز ْو َج َهـا﴾ فمثـل هـذا ّ
الواضـح كان مـن املفتـرض أن يكـون سـياج ًا قو ّيـ ًا وحصنـ ًا منيعـ ًا يحـول دون
نفـوذ الكثيـر مـن املفاهيـم املربِكـة ،ومـن املؤسـف أن نحتـاج إلـى الكثيـر مـن
اجلهـد والوقـت وإهـدار اإلمكانيـات مـن أجـل تثبيـت حقيقـة بهـذا الوضـوح،
إال أن هنـاك غبـاراً فكر ّيـ ًا كثيفـ ًا جـدّ اً يحجـب رؤيـة الواقـع ،وهنـاك أزمـة فكر ّيـة
وأخالق ّيـة وقيم ّيـة؛ بـل هنـاك أهـواء ت ّتبـع ،ومناهـج تبتـدع ،بعضهـا مـن الداخل
وبعضهـا مـن اخلـارج حالـت دون وضـوح الرؤيـة فـي شـأن املـرأة.
أما التي من الداخل فهي بحسب رأي أستاذنا الشيخ اجلوادي اآلملي:
موضوعي.
  -1خلط النصوص الدين ّية مع ما وصلنا من التراث خلط ًا غير
ّ
ومـن أهـم عوامـل اخللـط فـي قـراءة النصـوص الدين ّيـة امل ّتصلـة باملـرأة عـدم
الدينـي باختلاف اخلصوص ّيـات والعناويـن .ويقصـد بالتحييـث
النـص
حتييـث ّ
ّ
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وضـع ّ
نـص دينـي فـي موضعـه حتـى ُيعـرف رأي الديـن .يقـول سـماحة الشـيخ
كل ّ
الدينـي أ ّوال
النـص
مـا مضمونـه :يجـب أن يح ّيـث موضـوع املـرأة ،فنـدرس فـي ّ
ّ
املـرأة مقابـل الرجـل .فاملـرأة مـن حيـث العمـوم هـي كالرجـل متامـا ،وتفاضلهمـا ّإنـا
الل َأ ْت َق ُ
هـو بالتقـوى التـي هـي مـدار الكرامـة ﴿إ َِّن َأ ْك َر َم ُك ْـم ِع ْنـدَ َّ ِ
اك ْـم﴾  1والتقـوى
محلهـا القلـب والـروح وليـس البـدن ،والقلـب ليـس مذكـراً وال مؤنّثـا .فالتفـاوت
الروحـي .
الواقعـي هـو بحسـب الكمـال
ّ
ّ
الديني.
للنص
  -2النظرة املجتزأة ّ
ّ
ويـرى الشـيخ اجلـوادي هنـا أننا يجب أن ندرس النصـوص الدينية التي تتحدّ ث
عـن املـرأة مـن حيـث كونهـا أ ّمـا ،أو زوجـة ،أو بنتـا ،مضافة إلى بقيـة األبعاد لنخرج
مـن النصـوص بصـورة مكتملة للمرأة في املنظور اإلسلامي.
هـذان العاملان سـ ّببا إربـاك ًا فكر ّيـ ًا حـول املفاهيـم التـي تتع ّلـق بشـأن املـرأة ومـن
أهمهـا الزوج ّيـة ،التـي أصبحـت مثـار شـبهات كثيـرة بين املتد ّينين واملث ّقفين.
ّ

الزوج ّية وموقعها في اإلرباك املفاهيمي في شؤون املرأة

حلـل ّ
لكـي نعطـي مفتاحـ ًا ّ
كل اإلشـكاالت والتسـاؤالت املتع ّلقـة بالزوج ّيـة البـدّ
أن نعـرف ّأن عقـد الزوج ّيـة هـو مثـل سـائر العقـود ،ال يختلـف عـن عقـد البيـع
واإلجـارة ،وجتـري فيـه ّ
أي امـرأة برجل
كل أحكامهـا ماعـدا خيـار الفسـخ .وارتبـاط ّ
ّ
والسـكر).
احللولـي (أي الذوبـان كمـا يحـدث فـي املـاء
ال يعنـي االرتبـاط
ّ
شـرعي آخـر ال ميكـن ضمـان العدالـة فيـه،
أي عقـد
ثـم إن عقـد الزوج ّيـة مثـل ّ
ّ
يقـول أميـر املؤمنين (« :)gاحلـق أوسـع األشـياء فـي التواصـف وأضيقهـا فـي
التناصـف» 2فيمكـن أن يحـدث فـي عقـد الزوجيـة مـا يحـدث فـي سـائر العقـود
((( احلجرات13 /
((( نهج البالغة ،من خطب األمير في صفني.
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((( حقائـق األصـول للسـيد محسـن احلكيـم ج « 2والجـواز لالسـتدالل بهـا وإن نسـب إلـى املشـهور تواترهـا لكنـه ممـا ال
أصل لـه»...
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مـن سـوء االسـتفادة مـن الصالح ّيـة ،وسـوء تطبيـق األحـكام ،وأحاد ّيـة النظـر،
واالختلاف فـي فهـم املـواد ،وعدم اإلنصاف ،فأكثر اخللطـاء يبغي بعضهم على
يـرا ِّم َـن ْ ُ
َّ
ـض إ َِّل
بعـض .يقـول تعالـى:
ال َل َطـا ِء َل َي ْب ِغـي َب ْع ُض ُه ْـم َع َلـىٰ َب ْع ٍ
﴿وإن َك ِث ً
1
الص ِ َ
ـات َو َق ِل ٌ
ال ِ
يـل َّمـا ُه ْـم﴾.
يـن آ َم ُنـوا َو َع ِم ُلـوا َّ
ا َلّ ِذ َ
الزوجـي كمـا ينظـر لغيـره من العقـود ،وال يعني هذا ّأن
اإلسلام ينظـر للعقـد
ّ
اإلسلام ال يريـد أن يحيـي روح احمل ّبـة واملـو ّدة ،فذلـك ّ
ملـف آخـر .حديثنـا فـي
شـرعي لـه مـا للعقـود الشـرع ّية مـن أحـكام ولـوازم،
عقـد الزوج ّيـة مبـا هـو عقـد
ّ
صحـة بقـاء هـذه الشـراكة .وال
فيفتـرض أن تؤخـذ فيـه الشـروط التـي تضمـن ّ
كراهيـة فـي إضافـة شـروط مـن قبـل الزوجـة للشـروط األساسـ ّية ضمـن العقـد  .
وغفلتنـا عـن هـذا القانـون (أي جـواز إضافـة شـروط في العقد) ال يعنـي أن نقرأ
احلقـوق الزوج ّيـة مجتـزأة مـن هـذا ّ
املركـب املتكامل .أما كون البيئـة االجتماعية
ال تـرى حسـن هـذا النمـط مـن التعاطـي فـي عقد الزوج ّيـة فال يعني أنّـه مخالف
الدينـي .وعلينـا هنـا أن نلفـت إلـى أمـر ،وهـو ضـرورة تنظيـم مشـاعرنا
للمـذاق
ّ
وسلائقنا ضمـن ّ
احلسـن والقبـح
املركـب
الدينـي وليـس العكـس  .فمـن قـال أن ْ
ّ
محكـوم ألمواجنـا النفسـ ّية التـي تولّـدت مـن تراكمـات بيئ ّيـة ،والتـي كثيـراً
مـا تكـون مانعـ ًا عـن النظـرة الواضحـة األصيلـة للمواضيـع الشـرع ّية والنصـوص
الدين ّيـة؟! أليـس مـن احملتمـل أن تكـون بعـض املشـهورات االجتماع ّيـة ال أصـل
لهـا كمـا كان يكـ ّرر السـيد محسـن احلكيـم فـي فقهـه« :كـم مـن مشـهور ال
أصـل لـه» .2ملـاذا نلقـي بأثقـال جهلنـا علـى الشـرع ثـم جنعلـه فـي قفـص االتهـام
ونحاكمـه؟!
سأضرب مثا ًال لذلك:
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الروايـة املشـهورة املتداولـة فـي األوسـاط الدينيـة (لـو أمـرت أحـداً أن يسـجد
ألحـد ألمـرت املـرأة أن تسـجد لزوجهـا) 1حين نقـرأ الروايـة ضمـن مـا ذكرنـا مـن
ضوابط فسـنقول :إذا افترضنا أن هناك شـريكني ،واسـتغالل الصالحيات وارد من
ويضحي أكثر
يتحمل
الطرفين ،وأحـد الطرفين قابـل للموعظـة دون اآلخر ،بحيـث
ّ
ّ
(وهـو املـرأة) فالعاقـل يقـول لـه ال بـد لـك أن تتحمـل وتتغاضـى وترضـى حتـى ال
تقـع فـي الظلـم ،هـذا محمـل معقـول نحمـل عليـه الروايـة.
اإلسلامي لم يجعل لطرف صالحية ّإل وجعل لآلخر ح ّق ًا للحدّ
    إن التشـريع
ّ
مـن سـوء اسـتخدام الصالحيـة ،وأغلـب مشـاكلنا األسـر ّية إمنـا هـي ناجتة عـن جهلنا
بالتشريع.
وأمـا العوامـل اخلارجيـة التـي حالـت دون وضـوح الرؤيـة فـي شـأن املـرأة ،فهـي
تصـدّ ر لنـا بألـوان الطـرق التـي ربّ ـا ال نلتفـت لهـا.
فمـا يتسـرب لنـا مـن العالـم الغربـي ،مـن شـأنه ليـس فقـط تشـويش القانـون
اإلنسـاني ،لدرجـة
والفقـه والشـرع ،بـل تشـويش وهـدم األصـول األساسـ ّية للبنـاء
ّ
إعمـاء البصيـرة وطمـس الفطرةّ ،
ال عن القانون
وشـل احلركة اإلنسـان ّية الطبيع ّية فض ً
الشـرعي.
ّ
الغربـي يؤمـن بأصالـة اإلنسـان ومحور ّيـة البـدن ويسـعى جاهـداً للتف ّلـت مـن
ّإن
ّ
َ
اجلذبـات الفطر ّيـة الواقع ّيـة ،ومنظومتـه الفكر ّيـة تُظهـر مـن املفاهيـم ب ّرانيها وقشـرها
فقـط .فاحلر ّيـة وفـق املدرسـة الغرب ّيـة هـي التصـ ّرف فـي البـدن ،والسـعادة هـي متـدّ د
البـدن فـي لذائـذه ،فالـذي ُيضـرب هنـا ليـس القانـون بـل األصـول.
إن أهـم مفهـوم تدعـو لـه الثقافـة الغربيـة فـي حقـوق املـرأة وتعتبر نفسـها ح ّققت
تقدّ مـ ًا فيـه هـو مفهـوم احل ّر ّيـة .ولك ّنـه مفهـوم باملعنـى الـذي ينسـجم مـع أصولهـا
الل َ َ
«لو ُك ْن ُت آ ِم ًرا َأ َح ًدا َأنْ َي ْس ُجدَ ِل َغ ْي ِر َّ ِ
 ،ل َم ْر ُت ْالَ ْر َأ َة َأنْ ت َْس ُجدَ ِل َز ْوجِ َها «سنن ابن ماجه.
((( ْ

152

محاضرات

حيـث تبـدأ وتنتهـي فـي محـور اجلسـد .هـذه املوجـة التـي أغرقـت الكثيريـن
فـي جلجهـا الغامـرة بلا رحمـة ،لهـي أضعـف وأوهـن مـن بيـت العنكبـوت ،وإذا
واجهناهـا بأصولنـا الكالم ّيـة والفلسـف ّية واألخالق ّيـة فإنّنـا سـننقض مـا يقولـه
الغـرب مـن األسـاس.
معنـوي،
روحـي
باطنـي،
انـي
ّ
ّ
ّ
احل ّر ّيـة فـي املفاهيـم الدين ّيـة هـي وصـف ج ّو ّ
وهـي رسـالة األنبيـاء ( .)bواحلر ّيـة فـي املفاهيـم الدين ّيـة ليسـت ح ّريـة البـدن،
وليسـت كسـر قيود األخالق للسـقوط في قيود أشـد وأكثر ضراوة منها  .يقول
األميـر (« :)gوال تكـن عبـد غيـرك وقـد جعلـك اهلل حـرا» .1الدقيـق في كالم
األميـر ( )gهـو أنّـه يجعـل احل ّر ّيـة موضوعـ ًا كالم ّيـ ًا عقائد ّيا ،وأصلاً وجود ّيا،
فنقطـة انطلاق احل ّر ّيـة هـي تكويـن وجـود اإلنسـان ،وهي بعد من أبعـاد أصوله .
ومنشـأ التحـ ّرر هـو مـن اهلل .واحل ّر ّيات األخرى (البدنية واالجتماعية والسياسـية
الغربي ومـدّ بصره.
واالقتصاديـة) ّإنـا هـي بالتبـع ،والتـي هـي منتهـى نظـر
ّ
ليـس شـرط ًا أن يقيـدك غيـرك بـل قـد تق ّيـدك شـهواتك ،رغباتـك ،جهلـك .
وأكثـر النـاس كذلـك ،فأكثرنـا يعتقـد أنّـه حين ميلـك مسـكن ًا واسـع ًا ووظيفـة
وأمـوا ًال فهـو حـ ّر ،وال يلتفـت أنّـه إذا مـ ّر يـوم لـم يتع ّلـم فيـه فهـو أسـير جلهلـه.
مشـكلتنا أنّنا نريد ّ
حل املشـاكل اخلارج ّية ،لك ّننا في الواقع ال نعرف بجهلنا
مطلوبنـا األصيـل ،وال نعـرف عد ّونـا األصيـل .لـذا فعلينـا حني ننـادي باحلر ّية أن
ننـادي بتحـ ّرر اإلنسـان املك ّبـل باجلهـل والهـوى والتع ّلـق بالدنيـا والراكـض وراء
العاجلـة .قـال تعالـىَ ﴿ :و َم ْـن َأ َرا َد ِ
اآلخ َر َة َو َسـ َعى َل َها َس ْـع َي َها َو ُهـ َو ُمؤْ ِم ٌن َف ُأو َل ِئ َك
َك َ
ورا﴾  2الحظوا الدقة في قوله (وسـعى لها سـعيها) سـعيها
ان َس ْـع ُي ُهم َّم ْش ُـك ً
وليـس سـعيه هـوّ ،
ألن اآلخـرة هـي الهـدف ،فالوسـيلة البدّ أن تكـون أخرو ّية.
((( نهج البالغة ،من وصية أمير املؤمنني ( )gالبنه اإلمام احلسن (.)g
((( اإلسراء19 /

153

واالشـتباه احلاصـل اليـوم هـو أن أكثـر النـاس يسـعى لآلخـرة بطريقتـه هـو .بينما
السـعي البـدّ أن يكـون متناسـب ًا مـع الهدف .وأنّى للجاهل املك ّبـل باألنان ّية والهوى
أن يسـعى إلى احلـرب الواقع ّية؟
إذا نظـر اإلنسـان إلـى خالقـه وعرفـه ،ثـم عـرف عالقتـه بـه وكمـا يقـول الفالسـفة
عـرف عالقـة اخلالـق باملخلـوق ،فسـيرى نفسـه فـي فضـاء واسـع ،ويـرى نفسـه فـوق
ّ
بهمتـه معالـي األمـور .وهنـا مكمـن احل ّر ّيـة فـي فهـم
كل قيـد وضعـف ،فيطـال ّ
الديـن ،وال يأسـر اإلنسـان فـي نظـر الديـن ّإل الهـوى واجلنب والبلادة وضعف العقل
أي جهة صدر ،سـواء من نفس اإلنسـان أو من زوج أو أخ أو نظام أو مجتمع .
من ّ
ومقاومـة اجلهـل والعجـز والهـوى هـي احلر ّيـة بحـقّ  .وعليـه فاجلبـان أسـير ،واجلاهـل
أسـير ،رجلاً كان أو امـرأة.
نحن في احلقيقة نعيش أزمة فكر ،وينبغي أن نواجه هذه األزمة على جبهتني:
جبهـة داخل ّيـة نعالـج بهـا التشـكيكات املثـارة حـول املـرأة مـن خلال تصحيـح فهم
النصـوص الدين ّيـة واألحـكام الشـرع ّية فـي هذا الباب ،وجبهة خارج ّيـة نصدّ بها ما
يأتينـا مـن الغـرب ليضـرب أصولنـا األساسـ ّية ،وأفضـل يوم لإلعالن عن هـذا اجلهاد
والفكـري للكفـر واالنحـراف بكل أشـكاله هو يوم ميلاد الزهراء (.)h
الروحـي
ّ
ّ
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أصابت امرأة وأخطأت أ ّمة

1

((( احملاضرة مبناسبة ميالد الس ّيدة الزهراء ( )hلعام 1436هـ.

محاضرات

قـال تعالـىِ ﴿ :إ َنّـا َأ ْع َط ْي َن َ
ـاك ا ْل َك ْو َثـ َر٭ فصـل لر ّبـك وانحـر٭ إن شـانئك هـو
2
األبتـر﴾
بهـذه السـورة التـي هـي أقصـر السـور كشـف القـرآن عـن كوثر ّيـة الصدّ يقـة
الزهـراء ( ،)hفالكوثـر هـو مصـدر اخليـر الدائـم املسـتم ّر الـذي يعـود إليـه ّ
كل
خيـر وبركـة وفيـض .يقـول الراغـب األصفهانـي« :ويقـال تكوثـر الشـيء :كثـر
3
كثـرة متناهيـة  ».
ّ
ومفكـري األ ّمـة
التجمـع للرجـال والنسـاء والعلمـاء والفضلاء
ّإن نفـس هـذا
ّ
مـن أجـل إحيـاء ذكـرى ميلاد هـذه السـيدة اجلليلـة هـو معجـزة فـي حـدّ ذاتـه،
فإنّنا ال نعرف ّ
مفكراً وال فيلسـوف ًا وال ح ّتى نب ّي ًا يحيي الناس ذكرى ميالده بعد
آالف السـنني ّ
بـكل هـذا الزخـم والعظمـة ،وهـذا كاشـف عـن ر ّبانيـة هـذا القـرآن
وإعجـازه إذ قـ ّرر سـبحانه هـذه احلقيقـة بعـد أن وهـب الزهـراء ( )hلنب ّيه فقال:
﴿ ِإ َنّـا َأ ْع َط ْي َن َ
ـاك ا ْل َك ْو َث َر﴾.
حديثـي بعنـوان (أصابـت امـرأة وأخطـأت أ ّمـة) ،وسـأقدّ م لهـذا احلديـث
حياتـي تعيشـه البشـر ّية اآلن ،ولـه انعـكاس علـى واقعنـا:
باسـتعراض واقـع
ّ
عـادة مـا نلقـي بأسـباب ضعفنـا ومشـاكلنا الثقاف ّيـة واألخالق ّيـة واالقتصاد ّيـة
الغربـي ،وعلـى سـير عجلـة حياتنـا وفـق املنطـق
الثقافـي
والسياسـ ّية علـى الغـزو
ّ
ّ
الرأسـمالي ،ومـا لـه مـن آثـار وانعكاسـات سياسـ ّية واجتماع ّيـة وثقاف ّيـة وفكر ّيـة
ّ
ّ
واقتصاد ّيـة .ومـع واقع ّيـة هـذا األمـر ،إل ّأن املشـكلة ليسـت منحصـرة في ذلك،
((( سورة الكوثر.

((( مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني ،ص703
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بـل أعتقـدُ ّأن جـزءاً مـن املشـكلة يكمـن فـي عـدم معرفتنـا بالتـراث الـذي عندنـا،
وعـدم اسـتفادتنا منـه.
أي إنسـان هـو عـدم معرفتـه
وأي مجتمـع؛ بـل ّ
أي أ ّمـة ّ
ّإن أحـد أسـباب مـوت ّ
الفكري
أهم أسـباب التخ ّلف
ّ
بالتـراث الـذي بين يديـه معرفـة عميقة .من هنا فمن ّ
والثقافـي عندنـا هـو عـدم معرفتنـا بتراثنـا الـذي ورثناه من
والسياسـي
واالجتماعـي
ّ
ّ
ّ
أهـل البيـت (.)b
فـي هـذه املناسـبة سـأقف علـى مفـردة مـن تـراث الصدّ يقـة الزهـراء ( )hمـن
خلال روايـة يحفظهـا اجلميـع ،ويقـول بهـا املخالـف واملؤالـف ،ثـم سـنتأ ّمل فـي مـا
ونبين كيـف ك ّنـا منـ ّر عليهـا مـروراً عابـراً.
تسـتبطنه هـذه الروايـة مـن دروس ّ
الروايـة هـي قـول رسـول اهلل (...« :)oفاطمـة سـ ّيدة نسـاء العاملين مـن
1
األ ّولين  واآلخريـن».
ّإن عـدم فهمنـا لعمـق هـذه الروايـة ،ومرورنـا علـى مفهوم السـيادة مروراً سـطحي ًا
هـو أحـد أسـباب عـدم قدرتنـا علـى بنـاء مفاهيـم ثقافـة صحيحـة وأصـول سـليمة .
ومـن خلال التأ ّمـل العميـق فـي هـذه الروايـة سـنقف علـى ثالثـة أركان تسـتبطنها
السـيادة هي:
   -1سالمة املعايير.
   -2روح العزمية.
   -3خدمة اآلخرين.

الركن األول :السيادة وسالمة املعايير.

الشـرقي ّ -أن
الغربـي أو املجتمع
نحـن نـرى فـي عالـم اليـوم  -سـواء فـي املجتمع
ّ
ّ

((( األمالي للصدوق ،ص 26
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االجتماعـي
األسـري ،ثـم
املـرأة تضـع الرجـل معيـاراً لطموحهـا بـدءاً مـن جانبهـا
ّ
ّ
األممـي ،وعندمـا تطالـب بحقوقهـا سـواء فـي الشـأن املـادي ،أو فـي
وصـو ًال إلـى ّ
واالجتماعـي ،فهـي جتعـل موقع الرجل سـقف ًا ملطالبها،
والثقافـي
الفكـري
الشـأن
ّ
ّ
ّ
فالرجـل املرجـع أو الرجـل املث ّقـف أو غيـره هـو الهـدف والرؤية والطموح بالنسـبة
للمـرأة ،ومطلبهـا املسـاواة معه .
هـذا املعيـار فـي الواقـع يحدث صراعـ ًا بني املرأة والرجل ،خاصة على مسـتوى
املجتمـع واألسـرة .فالرجـل لـن يرضـى أن تسـابقه املـرأة ،وميكـن بالتالـي أن يرفع
سـقف صالح ّياتـه االجتماعيـة واألسـرية .وهـذا النـوع من التنافس يولّـد التنازع
واالختلاف بين اجلنسين فـي كل املجاالت ،ويشـتد أثره على الواقع األسـري إذ
قـد يحـدث نوعـ ًا من عدم االنسـجام بين الزوجني.
لكـن لـو تعمقنـا فـي فهـم الرواية ،فسـنجدها تشـير إلى ميزان آخـر ،ال يجعل
مـن التسـابق فـي املوقع ّيـة هـو امليـزان بين املـرأة والرجـل ،بـل يقـدّ م معيـاراً قرآن ّيـ ًا
وهـو :السـبقة إلـى اخليرات.

فاستبقوا اخليرات

(((   البقرة148 /

محاضرات

وطبيعي ،لكن القرآن
يدعـو القـرآن إلـى التنافس والتسـابق ،فهو أمر مطلـوب
ّ
اسـ َت ِب ُقوا ْ َ
ال ْيـ َر ِ
ات﴾  1مب ّينـ ًا
يضـع معيـاراً للتسـابق يتمثّـل فـي قولـه تعالـىَ ﴿ :ف ْ
أن الهـدف املطلـوب واملعيـار الـذي نتسـابق في الوصول إليـه يجب أن يكون هو
(اخليـرات) ال (موقع ّيـة الرجـل) أو غيـره .فاخليرات هـي النهاية.
إذن ،ووفـق هـذا املعيـار القرآنـي ،تكـون اخليـرات هـي املعيـار الـذي يجـب أن
  بنـاء عليـه.نطالـب بحقوقنـا  -نحـن معاشـر النسـاء
ً
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نعـم ،نحـن ال ننفـي وجـود قـدوات في عالـم الرجال ،لكن الرجولـة والذكورة ال
تصلـح أن تكـون قيـداً فـي التقـدّ م أو عدمـه .هـذه الفكـرة التـي تشـ ّبعنا بها ليسـت
ّ
والتأخـر هـو الرجـل ،واملـرأة التـي
صحيحـة ،فليـس معيـار احلـقّ والباطـل والتقـدّ م
تضـع الرجـل معيـاراً لهـا ،وتتصـور أنّـه ال كمـال لهـا ّإل بنيـل رضاه ،ويكون سـقف
طموحهـا هـو اللحـاق بـه ،هـذه املرأة سـوف تعيـش دائم ًا على الهامـش! وفرق كبير
بين اإلنسـان الـذي يعيـش علـى الهامـش واإلنسـان الـذي يعيـش في قلـب احلياة.
ثـم إن هـذا النـوع مـن التسـابق يوقـع املجتمـع فـي إربـاكات كثيـرة اجتماعيـة
واقتصاديـة وغيرهـا ،فـإذا أصبـح الرجل هو املقياس ،فسـتبذل املرأة اجلهود وسـتنفق
األمـوال لتتسـاوى بالرجـل  .أو سـت ّتجه نحـو إرضـاء الرجـل بالغـرق فـي توفيـر
الكمال ّيـات .وهـذا الطريـق سـيوصلها حتمـ ًا إلـى الهامـش .لـذا يجـب أن يكـون
معيـار املـرأة والرجـل هـو السـبق إلـى اخليـرات.

تصيب امرأة ويخطئ رجال

قـد يخطـئ ّ
كل الرجـال  -مبـا فيهـم العقالء واملتقدّ مني علم ّي ًا وفكر ّيا  -وتصيب
امـرأة ،وهـذا فعلاً ما حدث في تاريـخ الصديقة الزهراء (.)h
قبل أن أشرح كيف أصابت الزهراء ( )hوأخطأت ّ
كل األ ّمة ،ال بدّ من اإلشارة
ّ
ومنحرفيهـا .فـإن
إلـى ّأن مرادنـا مـن األ ّمـة هـو عقلاء األ ّمـة آنـذاك ،وليـس منافقيهـا
مـن كانـوا أعضـاد الديـن وحضنـة اإلسلام وحفظـة الوحـي آنـذاك ،ك ّلهـم أخطـأوا
وأبطـأوا عـن السـبق فـي اخليـرات وتقدّ مـت الزهـراء ( )hحتـى كانـت بحـق سـيدة
نسـاء العاملين ،ولـو جعلـت الرجـل معيارهـا ملـا حققت تلك السـيادة ،حتـى لو كان
هـذا الرجـل هـو أميـر املؤمنين ()g؛ إذ لـو جعلت السـيدة الزهـراء ( )hحركتها
فـي إطـار حركـة أميـر املؤمنين ( )gلـم تكـن لتح ّقـق هـذا الـدور فـي األ ّمـة .فمـع
أن أميـر املؤمنين ( )gهـو نفـس رسـول اهلل ()o؛ إال أن دور الصديقـة الزهـراء
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خاصـا ،ووظيفتهـا كانـت مسـتق ّلة.
( )hكان ّ
عمـراً حتـى نفتـح العقـول واألذهـان لفهـم ّأن الزهـراء ()h
نحـن نحتـاج ْ
لـم تعـش علـى هامـش الرجـل ،ومـن أجـل أن نفهـم أن سـيدة نسـاء العاملين ال
يعنـي أنهـا ( )hسـيدة للنسـاء فقـط  -كمـا يقـول أسـتاذنا احلائـري -بـل هـي
سـيدة النسـاء والرجـال .أ َو ليـس ّ
كل الرجـال يخاطبونهـا فـي الزيـارة بـ (سـيدتي
وموالتـي)؟!
ّ
والواقعـي الـذي
احلقيقـي
لنتمكـن مـن الطـرح
كـم نحتـاج إلـى زمـن طويـل
ّ
ّ
يصحـح هـذه املفاهيـم!
ّإن مـن أهـم أسـباب عـدم فهمنـا ملعنـى (سـ ّيدة نسـاء العاملني) هـو أنّنا  -كما
تقـدّ م  -لـم نتأ ّمـل فـي تراثنـا ،والقـرآن يـذ ّم ذلـك ،يقـول تعالـىَ ﴿ :و َك َأ ِّي ْـن ِم ْـن
الس َـم َوات َو ْ َ
ون َع َل ْي َهـا َو ُه ْـم َع ْن َها ُم ْعر ُِض َ
ال ْرض يَ ُـ ُّر َ
ـون﴾  1أي أنّنا نحفظ
آ َيـة ِفـي َّ
هـذا التـراث العظيـم ،لك ّننـا منـ ّر عليه مـروراً عابراً بال تأ ّمل وتد ّبر .يقول الشـهيد
الصـدر ( :)uإن أحـد أسـباب جهـل اإلنسـان هـو أن يأخـذ املعانـي بنحـو
ارتـكازي ،أي يتو ّهـم أنّـه فهـم املضمـون ووعـاه ،لك ّنـه ليـس كذلـك ،وهـذا مـا
ّ
يسـمى باجلهـل املركب.
ّ

كيف أصابت الزهراء ( )hوأخطأت األ ّمة؟

األمـر األ ّول الـذي نسـتفيده  -مـن ناحيـة اجتماع ّيـة  -فـي قولـه (:)o
«ابنتـي فاطمـة سـيدة نسـاء العاملين 2»...هـو ّأن املـرأة قـد تفقه أمـوراً ال يفقهها

محاضرات

((( يوسف12 /
((( « ...وإنهـا لسـيدة نسـاء العاملين .فقيـل :يـا رسـول اهلل! أهـي سـيدة نسـاء عاملهـا؟ فقـال ( :)oذاك ملـرمي بنـت
عمـران ،فأمـا ابنتـي فاطمـة فهـي سـيدة نسـاء العاملين مـن األولين واآلخريـن ،وإنهـا لتقـوم فـي محرابها فيسـلم عليها سـبعون
ألـف ملـك مـن املالئكـة املقربين وينادونهـا مبـا نـادت به املالئكة مرمي فيقولـون :يا فاطمة (إن اهلل اصطفـاك وطهرك واصطفاك
علـى نسـاء العاملين)  »...أمالـي الصـدوق.
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الرجـال .فاملـرأة التـي تسـابق ومعيارهـا (اخليرات) ال (الرجل) سـوف تسـبق أقوام ًا
ثـم تضعضعـوا عـن هـذا احلمـل ،وتركـوا
حملـوا ثقـل هـذه الرسـالة فـي مـورد مـاّ ،
ثقل الرسـالة.
قالـت ( )hفـي خطبتهـا وهـي تتحـدّ ث عـن ذلـك واصفـة األنصـار...« :
أعضاد امل ّلة ،وحضنة اإلسلام ،ما هذه الغميزة في ح ّقي والسـنة عن ظالمتي؟!»  1
واألعضـاد هـم الرجـال األقويـاء الذيـن يقـدرون علـى احلمـل الثقيـل .لكـن الزهـراء
( )hمـع ذلـك لـم جتعـل تاريخهـم وواقعهـم ومواقفهم معياراً لهـاّ ،
ألن ذلك معناه
أن تعيـش هـي علـى الهامـش ،وال تكـون سـ ّيدة.
يجـب أن ال جتعـل املـرأة منتهـى آمالهـا وطموحهـا ونهايـة مـا ترجـو مـن احلقـوق
أن تتسـاوى بالرجل؛ ّ
مبنى قوي ًا وصحيح ًا
ألن معنى ذلك أنّها لم ّ
تؤسـس لنفسـها ً
للمسـابقة الواقع ّيـة باجتـاه اخليـرات ،وباجتـاه األعمـال الصاحلـة واإلجنـاز ،واخلـروج
االجتماعـي ،وهـذا فعلاً مـا أصابت فيـه الزهراء
مـن الذات ّيـة إلـى الف ّعال ّيـة فـي الواقـع
ّ
( )hو أخطـأت األ ّمـة.
اسـ َت ِب ُقوا ْ َ
ال ْيـ َر ِ
ويصحح املسـار .
ات﴾
ّ
لقـد أراد اإلسلام أن يرفـع هـذا املعيـار ﴿ َف ْ
فالسـبق إلـى اخليـرات يحتـاج إلـى احلكمـة ،والعقـل ،وحسـن اإلدارة ،والعلـم،
والقـدرة علـى تشـخيص الواقـع ،وال تفـاوت هنـا بين املـرأة والرجـل .وأحد أشـكال
السـبق فـي اخليـرات هـو معرفـة احلـقّ والدفاع عنه .مثالً :لـو كان الرجال في مجتمع
معينّ ،
فـإن هـذا ال يلـزم املـرأة باتّخـاذ نفـس
مـا ي ّتجهـون للعمـل بالتق ّيـة فـي موقـف ّ
املوقـف واإلجـراء ،فكثيـراً مـا متتلـك املـرأة مسـاحة أكبـر مـن احلر ّية ،وميكنهـا اتخاذ
موقـف أكثـر تقدّ مـ ًا مـن الرجل.

((( دالئل اإلمامة ،الطبري اآلملي ،ص120
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نحـن ال نريـد أن ِ
نحـدث صدامـ ًا اجتماع ّيـا ،لكـن الغـرض هـو بيـان ّأن وضـع
الرجـل كمعيـار قـد سـ ّبب خللاً وإربـاك ًا فـي فهـم دور املـرأة ألنّنـا لـم نفهـم
مضمـون الروايـة.

الركن الثاني :السيادة وروح العزمية

سـيداً ّإل عندما يحمل
ّإن السـيادة وروح العزمية واحدة ،فال يكون اإلنسـان ّ
فـي حنايـاه العزميـة علـى حتقيـق النصـر والفـوز والفلاح فـي الدنيـا واآلخـرة .وال
ميكـن ملـن ينطـوي علـى اجلبن وروح الهزميـة أن يكـون سـيداً.
الدنيـوي
السـ ّيد هـو مـن ميلـك اإلرادة ،والنظـر اجلـا ّد للحيـاة فـي بعديهـا
ّ
واألخـروي ،وهـذه هـي امتيـازات الصديقـة الزهـراء (عليهـا السلام) ،فلم تكن
ّ
(عليهـا السلام) الغيـة وال الهيـة ،بـل كانـت حياتهـا مليئـة باجلدّ يـة واجلـدّ  .
ومـن املؤسـف أن نـرى واقـع املـرأة اليـوم وهو بعيـد كل البعد عن سـيرة الزهراء
(عليهـا السلام) ،إذ طغـى علـى حياة املرأة عـدم االكتراث بالوقت وعدم اجلدّ ّية
فـي احليـاة ممـا أدى إلـى سـلب ّيات كثيرة على األسـرة وتربية األبناء.

الركن الثالث :السيادة واخلدمة وجهان لعملة واحدة

((( بحار األنوار ،ج  73ص 273

محاضرات

ثمـة مثـل معـروف يقـول« :سـ ّيد القـوم خادمهـم»  1وليـس املقصـود باخلـادم
ّ
هنـا الشـخص الـذي تـوكل إليـه الوظائـف الثانو ّيـة؛ بـل هـو الـذي يخـدم عندمـا
يعجـز غيـره عـن القيـام باخلدمـة .سـ ّيد القـوم هـو الـذي يسـدي لقومـه أكبـر
اخلدمـات.
الزهـراء ( )hسـ ّيدة بهـذا املعنـى أيضـا ،فقـد قامـت بـدور عجـز اجلميـع عـن
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أدائـه ،بـل عجـزوا حتـى عـن تشـخيصه .وعندمـا ّ
شـخصت لهـم الزهـراء ()h
املوقـف لـم
يتحملـوا الـدور .وقـد ع ّبـرت ( )hعـن ذلـك بقولهـا...« :أال َو َقـدْ
ّ
ـت َعلـى َم ْع ِر َفـةٍ ِم ّنـي ب ْ َ
ِال ْذ َل ِة الَّ ِتـي خا َم َرت ُْك ْـمَ ،وال َغدْ َر ِة ال ِتي ْاس َت ْشـ َع َرتْها
ـت مـا ُق ْل ُ
ُق ْل ُ
ُق ُلو ُب ُك ْـم .1»...فمـع تشـخيص الزهـراء ( )hللـدور واملوقـف ،إال أن هـذه األ ّمـة
لـم تكـن تريـد أن تخـدم الديـن ،ولـم تكن مسـتعدّ ة لبذل شـيء ،فـي الوقت الذي
كانـت الواليـة أحـوج مـا تكـون إلـى خـادم.
عندمـا نقـول أن الزهـراء (( )hسـيدة نسـاء العاملين) فألنّهـا قامـت بخدمـة لـم
يسـتطع أحـد القيـام بهـا ،ولـم يتقـدّ م أحـد للقيـام بهـا .فالسـيادة قرينـة اخلدمـة،
فعندما يحتاجك مجتمعك عاملا ،أو فقيها ،أو مؤلّفا ،أو ثائراً على الواقع الفاسد،
فيجـب أن تقـدّ م هـذه اخلدمـة مهما ك ّلفت من تضحيات .عندها سـتكون سـ ّيدا.
ّإن الـذي جعـل الزهـراء ( )hسـ ّيدة نسـاء العاملين هـو أنّـه لـم يكن لهـا معيار ّإل
اسـتباق اخليـرات ،وقـد ملأت ( )hالقلـوب بـاإلرادة والقـ ّوة والشـجاعة ،وقدّ مـت
لأل ّمـة مـا عجـز عنـه غيرهـا .وحـقّ لنـا أن نعت ّز مبثل هـذه املرأة وأن نرفع رؤوسـنا حني
نكـون خدمـ ًا لها .h
املتمسـكني
أسـأل اهلل سـبحانه وتعالى الذي رزقنا في الدنيا واليتها وجعلنا من
ّ
رب العاملني.
بهـا؛ أن يرزقنـا فـي اآلخرة رضاها وشـفاعتها واحلمد هلل ّ

((( بحار األنوار ،ج  29ص 229
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العفاف الفاطمي أبعاد وآثار

1

((( ميالد السيدة الزهراء ( )hلعام 1437هـ.

محاضرات

عـن اإلمـام علـي بـن احلسين ( )gقـال :قـال رسـول اهلل (« :)oهبـط
علـي جبرئيـل الـروح األمين ( )gفقـال لـي يـا محمـد أقـرئ فاطمـة السلام
وأعلمهـا أنهـا اسـتحيت مـن اهلل تبـارك وتعالى فاسـتحى اهلل منهـا فقد وعدها أن
2
يكسـوها يـوم القيامـة حلتين مـن نـور»
اسـ ُه ْ َ
ال ْس َلا ُم ُع ْر َي ٌ
ال َيـا ُء
وقـال اإلمـام الصـادق (َ « :)gيـا ا ْب َـن ُج ْنـدَ ٍب ْ ِ
ـان َف ِل َب ُ
3
َوزِي َن ُتـ ُه ا ْل َو َقا ُر»
فـي الروايـة األولـى معنـى ملفـت ،وهـو ّأن اهلل قـد اسـتحى مـن فاطمـة (،)h
واحلـال أن احليـاء ال يكـون ّإل نتيجـة وجـود نقـص أو عيـب ،واهلل سـبحانه هـو
الـذات التـي لهـا مطلـق اجلمـال والكمـال ،فلا ميكـن أن نقبـل هـذه الروايـة مـن
ّ
سـنوضح
جهـة عقل ّيـة ّإل إذا عرفنـا معنـى حيـاء اهلل سـبحانه .لك ّننـا قبـل ذلـك
قيمة احلياء في الثقافة الدين ّية ،ومعنى أن احلياء لباس اإلسلام ثم نشـرح معنى
الروايـة اآلنفـة الذكـر .
اإلسلام عبـارة عـن مفاهيـم وتصـ ّورات فـي الذهن تشـمل العقائـد واألخالق
واألحـكام ،كاالعتقـاد بوحدانيـة اهلل ،واإلميـان بعدل اهلل ،وإدراك حسـن العدل،
وقبـح الظلـم ،وحسـن الصـدق ،وقبـح الكـذب ،ووجـوب الصلاة وغيـر ذلـك،
وهـذه املفاهيـم الذهن ّيـة هـي مجـ ّرد صـورة هيكل ّيـة لإلسلام ،ولكـي تبـرز فـي
اخلـارج حتتـاج إلـى أن تلبـس ح ّلـة السـلوك واحلركـة ،واحليـاء هـو ذلـك اللبـاس
الـذي يجـب أن تُكسـى بـه سـلوكيات املسـلم ليظهـر جمـال اإلسلام.

((( كشف الغمة ،ج  1ص 496
((( حتف العقول عن آل الرسول ()o ،ابن شعبة احلراني ،ص 307
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احلياء وموقعه في منظومة القيم الدينية

احليـاء فـي حقيقتـه عبـارة عـن حالـة روح ّية وخاص ّية إنسـان ّية تكسـو مفاهيمك
التـي تتب ّناهـا فـي ذهنـك ،ويجـب أن تكسـو سـلوكك فـي اخلـارج .فنظـرك إلـى
تتفحص اآلخرين،
اآلخريـن  -مثلا   -يجـب أن يخضـع إسلام ّي ًا ملنهج احلياء ،فال ّ
يتفحصـك اآلخـرون ،ولذا ما نراه اليوم من شـياع
تعـرض نفسـك للنظـر بحيـث ّ
وال ّ
اسـتعراض تفاصيـل احليـاة علـى وسـائل التواصـل والشـبكات االجتماع ّيـة ليـس من
قيـم اإلسلام ،ومـن يفعـل ذلـك فهـو ال ميشـي علـى األرض هونـا ،بـل يقـول هـا أنـا
ذا!  1
احليـاء أصـل تعتمـد عليـه كثيـر مـن القيـم ،وتترتّـب عليـه كثيـر مـن البـركات .
فبعـد أن يختـار اإلنسـان اإلسلام ويقتنـع بـه ال بـدّ لـه مـن تقويـة روح احليـاء فـي
نفسـه .واحلكمـة مـن ذلـك هـي زيادة سـعي اإلنسـان للتخ ّلص من النقص والتسـ ّتر
احتـرازي وقائـي مـن الوقـوع فـي األخطـاء .ولدينـا الكثيـر
مـن ظهـوره .وهـو عامـل
ّ
تنـص علـى ذلك .فقـد جاء عن اإلمـام الصادق ()g
مـن الوصايـا األخالق ّيـة التـي ّ
أن الصفـة التـي وهبهـا اهلل اإلنسـان وحـرم منها احليـوان هي احلياء .2لذلك من أقذع
الشـتائم أن تصـف إنسـان ًا بأنّـه بلا حيـاء .
كذلـك جنـد فـي الروايـات تالزمـ ًا بين اإلميـان واحليـاء ،فقـد جـاء فـي الروايـة ّ
«إن
َّ
الل إذا أراد أن يهلـك عبـداً نـزع منـه احليـاء فـإذا نـزع منـه احليـاء لـم تلقـه ّإل مقيتـا
ممقتـا ،فـإذا لـم تلقـه ّإل مقيتـا ممقتـا نزعـت منـه األمانـة فـإذا نزعـت منـه األمانـة لـم
اط َب ُه ُم ْ َ
ـون عَ َلى ْ َ
ال ْر ِض هَ ْو ًنـا َو ِإ َذا خَ َ
ال ِاه ُل َ
ميش َ
يـن ُ
ون َقالُوا َس َلا ًما» فمن
((( إشـارة لصفـات املؤمنين التـي حتكيهـا اآليـة « ...ا َلّ ِذ َ
يفقـد احليـاء يفقـد صفات اإلميـان القرآنية ويضخـم األنا فيه .
يم َغنَا ُؤ ُه َأ ْع ِنـي ْ َ
ال ْلقِ ْ َ
ال َي َوانِ  ِم ْـن هَ َذا ْ َ
يـع ْ َ
الن َْسـانُ  ُد َ
ال َيا َء َف َل ْو َل ُه
ال ِل ِ
((( «ان ُْظـ ْر َيـا ُم َف َّض ُـل ِإ َلـى َمـا خُ َّ
ـص بِـ ِه ْ ِ
يل َقـدْ ُر ُه ا ْل َعظِ ِ
ون َج ِم ِ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ـف َو َل ْـم ُي َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ـوف بِا ْل ِعـدَ ِ
شْ
َل ْـم ُي ْقـ َر َض ْي ٌ
َ
َ
ِيح في ش ْـيءٍ م َن ال ـ َياءِ ...أ فل ت َرى
ات َو َل ْـم تُقـض ال َوائ ُـج َول ْـم ُيت ََح َّر الميـل َول ْم ُي َتنَك ِب القب ُ
يـع ْ ِ
َك ْي َ
يها َص َل ُح ُه َو َ َتا ُم َأ ْمـ ِر ِه» .توحيد املفضل ،ص 79
ال َلالِ الَّ ِتـي ِف َ
ـف َو َفـى ْ ِ
الن َْسـانُ َج ِم َ
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تلقـه ّإل خائنـا مخ ّونـا نزعـت منـه ال ّرحمـة فـإذا نزعـت منـه ال ّرحمـة لـم تلقـه ّإل
رجيمـا مل ّعنـا نزعـت منـه ربقـة اإلسلام  1».والربقـة حبل أو قيد يربـط في العنق
وتشـدّ بـه البهـم .2واملعنـى ّأن اإلنسـان الـذي يتحـ ّرر مـن قيـد احليـاء فسيمشـي
إلـى طـرق وجهـات شـتى بدافـع تلبيـة رغباتـه فقـط ،وعـدم حيائـه سـيج ّره إلـى
منـط مـن األقـوال واألفعـال واملعاشـرات ال تتماشـى مـع اإلميان ،وقد تـؤ ّدي به إلى
الهلاكّ ،
ألن احليـاء جاذبـة معنو ّيـة جتـ ّر اإلنسـان باجتـاه الفضائـل ،ومـن ينـزع منـه
احليـاء فهـو يتهـاوى إلـى احلضيـض تدريجيـا والعيـاذ بـاهلل.
هذه القيمة العظيمة هي ما يكسـو سـلوكيات اإلسلام ،فاحلجاب  -مثال -
قانونـي ،وخلفيـة هـذا القانـون وجوهر لبـس احلجاب هو احليـاء ،ومقدار
هـو أمـر
ّ
احليـاء هـو ما يفرض شـكل احلجـاب ومنطه .
واحلجـاب مـا هـو إال مفـردة مـن آالف املفـردات فـي السـلوكيات اإلسلام ّية
كالـكالم ،واملـأكل ،واملشـرب وامللبـس ،والعالقـات ،وغيرهـا ،وهـو ّ
يتدخل فيها
ألن احليـاء  -وفـق الروايـة السـابقة ُ -يلبِـس ّ
جميعـاّ ،
كل مـا يصـدر عـن اإلنسـان
مـن عمـل ،ويعطيـه نحـواً واجتاهـ ًا مع ّينـا.

اخللط بني احلياء واخلجل

محاضرات

كثيـر مـن النـاس يخلطون بين احلياء واخلجل .احلياء واخلجـل كالهما انفعال
روحـي ،لكـن احليـاء ممـدوح وهـو تـوأم اإلميان ،أ ّما اخلجل فمذمـوم ّ
ألن فيه نقاط
ّ
ضعـف وله آثار سـلب ّية.
اخلجـل قـد يكـون معيقـا عـن التكامـل ،فالـذي يخجـل  -مثلا -من السـؤال
عمـا ال يعلـم ،فسـيبقى فـي ظلمـات اجلهل .واحلـال أن اجلهل نقص ال ينبغي أن
ّ
((( نهج الفصاحة ،پاينده ،أبو القاسم ،ص 288
((( لسان العرب البن منظور ،ج 10ص 112
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يحتملـه اإلنسـان ،بـل يجـب عليـه التخ ّلص منه ،فمحاولـة إخفاء العيب ال متحوه .
روحـي يظهـر علـى اإلنسـان إذا صـدر
خاص ّيـة إنسـان ّية وانفعـال
أمـا احليـاء فهـو ّ
ّ
منـه خلاف مـا يتو ّقـع منـه اآلخـرون .ويخطـئ مـن يظـن ّأن احليـاء مـن موانـع الثقـة
بالنفـس وقـ ّوة الشـخص ّية .بـل هـو خصلـة وهبهـا اهلل ّ
لـكل إنسـان فـي حالتين:
 -١حني يتص ّور ّأن فيه نقص ًا ّ
سيطلع عليه اآلخرون.
 -٢حني يظهر أحد عيوبه بالفعل.
وهـذه احلالـة موجـودة بالفطـرة لـدى اإلنسـان ،لك ّنهـا مشـروطة بـأن يـدرك
اإلنسـان كرامـة نفسـه ،فمـا لـم يـدرك ويطلـب اإلنسـان كرامـة النفـس فلـن يسـعى
لكسـب الفضائـل.

واقعنا واختالل املنظومة القيم ّية

ّ
تختـل املوازيـن عنـد النـاس ،فيعتبـرون مـا ليـس بعيـب عيبـاً .مثلا:
يحـدث أن
الـذي يسـكن بيتـ ًا متواضعـ ًا ويزهـد فـي اقتنـاء الكمال ّيـات يعتبـر النـاس هـذا نقصـا
فيـه ،فيسـتحي أن يدعـو أحـداً إلـى بيتـه .كمـا يعتبـر النـاس مـن ال ميلـك شـهادة
أكادمييـة إنسـان ًا ناقصـا ،لـذا نـرى الكثير يخجل من كونه ال ميتلك شـهادة أكادميية
متصـ ّوراً ّأن ذلـك نقـص واقعـي .ومـن الناس من يسـتحي أن يسـأل ليعرف ،واحلال
ّأن اجلهـل هـو أكبـر العيـوب! هـذه األمثلـة فـي الواقـع حتكـي اختلا ًال فـي معيـار
العيـب .ألن العيـب احلقيقـي ليـس الزهـد ،بـل هـو زيـادة الرفاهيـة ،أ ّمـا الزهـد فهـو
كمـال .وإلعـادة القيـم الواقع ّيـة يجـب تلقين املجتمـع املفاهيـم الصحيحـة ،ثـم
ثـم تثبيـت معاييـر النقـص والكمـال ،لكـي ال تسـود قيـم
مترينهـم عليهـا سـلوك ّياًّ ،
منكوسـة فـي أوسـاطنا.
إن مـا يحـدث فـي واقعنـا اليـوم هـو اختلال فـي املعاييـر القيم ّيـة ،وابتعادهـا عـن
روح اإلسلام .مثلا :اإلسلام يعتبـر ّأن كثيـراً مـن احلاجـات الطبيع ّية هـي ممّا يجب
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سـتره ،يقول تعالىَ ﴿ :ف َل َّما َذا َقا َّ
الش َـج َر َة َبدَ ْت َل ُه َما َس ْـوآت ُُه َما َو َط ِف َقا َي ْخ ِص َف ِان
َع َل ْيهِ َمـا ِم ْـن َو َر ِق ْ َ
ال َّنـ ِة﴾ 1خطيئـة آدم بـاألكل مـن الشـجرة تُظهـر  -تكوينيـ ًا -
عوامـل التكاثـر فـي احليـاة الدنيـا ،فبعـد أن أكل آدم وحـ ّواء مـن الشـجرة شـ َعرا
بفطرتهمـا بوجـوب االسـتتار .مـن هنـا يجـب أن نعـرف أنّـه ليـس صحيحـ ًا أن
نعتقـد أنـه ال ضيـر فـي ظهـور احلاجـات التكوين ّيـة الفطريـة ،ألنهـا فـي أعماقهـا
عمـا نـراه اليـوم فـي طريقـة
تشـير إلـى النقـص واحلاجـة .وهـذا يختلـف كثيـراً ّ
التعاطـي بين النـاس ،خصوصـ ًا مـع تطـور وسـائل التواصـل اليـوم.
احليـاء فـي احلقيقـة قـ ّوة موجـودة فـي اإلنسـان ،إذا وضعـت هـذه القـ ّوة فـي
شـخص ،أو فـي أسـرة ،أو فـي بيئـة مـا؛ فسـوف تبـرز إسلامها ودينهـا مبضامين 
تتناسـب وروح اإلسلام  .ولذلـك نحـن نحتـاج إلـى معرفـة تنميـط احليـاء
إسلام ّياً ،لنعـرف املقبـول مـن غيـر املقبـول مـن وجهـة نظـر اإلسلام ال مـن وجهـة
نظـر املجتمـع والعـرف الـذي اختلـط فيـه احلابـل بالنابـل.

كيف نف ّعل قيمة احلياء؟

((( األعراف22 /

محاضرات

ّ
كل احلـواس حتتـاج إلـى تفعيـل لتعمـل .الباصـرة  -مثلا  -ال تعمـل ّإل مـع
وجـود النـور ،فلـو عـاش اإلنسـان فتـرة طويلـة فـي كهـف مظلم ،فإنه لـن يحتمل
النـور لـو خـرج مـن كهفـه .والقـوى العقليـة كذلـك ،فـإذا عـاش اإلنسـان جاهلاً
فإنه يتعب من أدنى إعمال للعقل ،ويشـعر أنّه جهد يفقده راحته واسـترخاءه .
ينطبـق األمـر نفسـه علـى احليـاء؛ فـإذا عـاش اإلنسـان حياة التسـ ّيب؛ فسـوف
يـرى الضوابـط ثقلاً عليـه .واحلـال ّأن احليـاء حالـة إنسـان ّية طبيع ّيـة حين يـرى
اإلنسـان لنفسـه كرامـة  -كمـا أسـلفنا  -ألن احليـاء يتناسـب ومقـدار شـعور
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اإلنسـان بالكرامـة ،فك ّلمـا شـعر بالكرامـة والعـ ّزة نفـر مـن النقـص ،فـإدراك الكرامـة
يتناسـب طرديـ ًا مـع الشـعور باحليـاء.
حياء فاطمة ()h
يتحـدّ ث اإلمـام ( - )gفـي الروايـة التـي ابتدأنا بها  -عن سـ ّر من أسـرار عالقة
فاطمـة ( )hبـاهلل تعالـى .وميكـن أن نقـول أنـه مقـام مـن مقامـات الزهـراء (،)h
وهـو أنّهـا فعلاً تسـتحي مـن اهلل بنحـو خـاص .مبعنى أنهـا ترى نقصهـا بالقياس إلى
الرحمـة اإلله ّيـة ،فتسـعى لرفـع هـذا النقـص والعيـب فترحم وتعطي وتشـفع وتدفع
الظلـم وتع ّلـم ...فتظهـر فيها أسـماء اهلل تعالى.
إن مقـدار حيـاء اإلنسـان يتناسـب مـع موقـع ّ
املطلـع علـى عيبـه ،فـإذا ظهـر نقـص
اإلنسـان ملـن هـم أدون منـه سـتكون وطأتـه عليـه ّ
أخـف .ولكـن إذا ظهـر عيبـه عنـد
مـن لـه موقع ّيـة اجتماع ّيـة سيسـتحي أكثر.
الكثيـر م ّنـا يسـتحي مـن املجتمـع ،ويقـوم مبا ينبغـي عليه اجتماع ّيـاً ،واحلال ّأن
علـى اإلنسـان أن يسـتحي أمـام اهلل ،ولـذا كان أعلـى مراتـب االسـتغفار ،اسـتغفار
حيـاء مـن اهلل؛ ّ
ألن االسـتغفار هنـا نابـع مـن معرفـة اإلنسـان بعظمـة اهلل
اإلنسـان
ً
وشـعوره بأنّـه يـراه.
إن حيـاء فاطمـة ( )hمـن اهلل نابـع مـن معرفتهـا مبقـام اهلل سـبحانه وتعالـى أ ّو ًال،
ورؤيتهـا أنّهـا مبحضـر اهلل ثانيـاً .فاحليـاء ق ّوة روح ّية تظهـر مبقارنة احمليط الذي يوجد
فيـه اإلنسـان ،فـإذا كان اإلنسـان يـرى ّأن اهلل ّ
بـكل شـيء محيـط ،فأيـن يخفـي عيبه
ونقصـه بالقيـاس إلـى صفـات اهلل؟! ولـذا فهـي شـديدة احليـاء منـه سـبحانه بشـكل
ال ميكـن مقارنتـه بحيـاء النـاس؛ ّ
ألن الطـرف الـذي تسـتحي منـه ال يقـاس بالناس.
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ما معنى أن اهلل استحى من فاطمة؟

تتمـة الروايـة ّ
(أن اهلل اسـتحى منهـا) فال ميكن قبولـه باملعنى املتبادر ،فهو
أ ّمـا ّ
تعالـى ك ّلـه كمـال ،وليـس فـي الذات اإلله ّية نقص ليسـتحي سـبحانه من أحد .
ولكـن املـراد ّأن حيـاء اهلل وصـف لفعـل اهلل وليـس هلل ،وحياؤه فعله كما في سـائر
األسـماء املنتزعـة مـن فعـل اهلل ،مـن هنـا يكـون حيـاء اهلل مـن الزهـراء ( )hيعني
تكميـل فضائـل الزهـراء( .)hأي أنـه سـبحانه يعطيهـا فـي مقابـل حيائهـا منـه
القـدرة أن ترحـم وتهـب وتصبـر وتشـفع وتؤ ّثـر فـوق مـا يتو ّهمـه بشـر .ومن هنا
1
جبروتي .
ملكوتي بـل
يقـول عنهـا اإلمـام اخلمينـي ( )uإنّهـا موجـود
ّ
ّ

محاضرات

((( مـن أقـوال اإلمـام اخلمينـي ( )uفـي فضـل فاطمـة الزهـراء (« :)hإنّهـا لـم تكـن امـرأة عاد ّيـة ،بـل كانـت امـرأة
روحان ّيـة ،امـرأة ملكوت ّيـة ،إنسـانا بتمـام معنـى اإلنسـانّ ،
بـكل األبعـاد اإلنسـان ّية ،حقيقـة املـرأة الكاملـة ،حقيقـة اإلنسـان
جبروتـي ظهر
إلهـي
الكامـل ،إنّهـا ليسـت امـرأة عاد ّيـة ،بـل موجـود
ّ
ملكوتـي قـد ظهـر فـي العالـم فـي صـورة إنسـان ،موجـود ّ
ّ
بصـورة امـرأة».
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علي ملا كان لفاطمة كفؤ»  -قراءة مختلفة
«لوال ّ

1

علي ملا كان لفاطمة كفؤ»
ورد عن رسول اهلل ( )oقوله« :لو لم ُيخلق ّ
هـذه الروايـة مـن الروايـات احملفوظـة فـي األذهـان ،وهي  -ككثير ممـا نحفظ  -مما
نتصـ ّور أنّنـا اسـتنفدنا ّ
كل مـا فيهـا مـن معـان وحقائـق ،لكن هذا التصـور في الواقع
هـو أ ّول احلجـب التـي متنـع اإلنسـان مـن التأ ّمـل والتعمـق فـي النصـوص الدين ّيـة،
النـص بذلـك فاعل ّيتـه ويقـل تأثيـره .واحلـال أنّنا مأمـورون باالعتنـاء بتحليل
فيفقـد ّ
كالم أهـل البيـت ( )bإلظهـار مضامينـه العاليـة والكثيـرة .فقـد قالـوا ()b
«أعربـوا كالمنـا»  3أي ّ
فككـوه وح ّللـوه.
  حين نتأمـل فـي النـص الـذي افتتحنـا بـه احلديـث سـنجد أنّـه ملـيء بأبعـاد
كثيرة ،ربّ ا ليسـت ممّا ارتكز في األذهان حول الكفاءة الزوج ّية ،وأغلبنا يستشـهد
ِّ
بلا محكـم .
بالروايـة فـي هـذا املـورد .ولكـن بالتأ ّمـل نـرى ّأن هـذا التوجيـه حتكيـم
النـص .فالكفـاءة هنـا مطلقـة وغيـر محـدودة مبـورد
وحتديـد لإلطلاق املوجـود فـي ّ
الوجـودي يجـد فاطمـة ( )hتكافئـه
الزوج ّيـة .فمـن يقـرأ عل ّيـ ًا ( )gفـي بعـده
ّ
نصـت الروايـات .هـذا
علـى مسـتوى الوجـود واحلقيقـة ،فهمـا مـن نـور واحـد كمـا ّ
أصـل ك ّل ّـي ،وهـي الكبـرى التـي سـوف نقيـس عليهـا صغريـات هـذه الروايـة .فـإذا
كان علـي وفاطمـة ( )cمتكافئين مـن حيث الذات؛ فال ّ
شـك أنّهما يتكافآن في
املراتـب األخـرى .وهـو مـا سـيفتح لنـا نوافـذ جديـدة فـي فهـم الروايـة.
2

((( وفاة الزهراء (1436 )hهـ.
((( عـن علـي ( )gقـال :قـال لـي رسـول اهلل (« :)oيـا علـي لقـد عاتبتنـي رجـال قريـش فـي أمـر فاطمة ،وقالـوا :خطبناها
علـي جبرئيـل
إليـك فمنعتنـا وز ّوجـت عليـ ّاً؟! فقلـت لهـم :واهلل مـا أنـا منعتكـم وزوجتـه ،بـل اهلل تعالـى منعكـم وز ّوجـه! فهبـط َّ
محمـد ّإن اهلل ّ
جـل جاللـه يقـول :لـو لـم أخلـق عل ّيـ ًا ملـا كان لفاطمـة ابنتـك كفـؤ علـى وجـه األرض ،آدم فمـن
( )gفقـال :يـا ّ
دونـه!» عيـون أخبـار الرضـا ( ،)gج  2ص 203ف
((( الكافي ،ج  1ص 52
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لنتأ ّمـل سـيرة األميـر ( )gفـي فضائلـه ومراتبـه ومقاماتـه العاليـة ..إنـه مـن
1
وبنـاء
علـي»،2
علـي» « ،أقضاكـم ّ
قـال فيـه رسـول اهلل (« )oأعلمكـم ّ
ً
علـى فهمنـا الـذي أسـلفناه فـي معنـى الكفـاءة ،فذلـك يعنـي ّأن للزهـراء ()h
نفـس املرتبـة مـن العلـم والشـجاعة والقـدرة علـى احلكـم والقضـاء ،ومـن خلال
هـذه امللـكات تأتـي مراتـب األخلاق والفضائـل ،لتكـون الزهـراء ( - )hوفـق
قراءتنـا اجلديـدة   -جنبـ ًا إلـى جنـب مـع األميـر ( )gفـي هـذه املرتبـة أيضـا .
حتمـل ثقـل الرسـالة ،ولـم يتحمـل أحـد مـن
ثـم لننتقـل إلـى مرتبـة أخـرى وهـي ّ
ّ
املسـلمني ّهـم الرسـالة بعـد رسـول اهلل كأميـر املؤمنين ( ،)gفـإذا قرأنـا الروايـة
علـى هـذا املسـتوى أيضـ ًا ّ
فـإن الزهـراء ( )hتقـف جنبـ ًا إلـى جنـب مـع اإلمـام
هـم الرسـالة.
علـي ( )gفـي ّ
حتمـل ّ
ّ

القراءة احملدودة واخلاطئة لسيرة الزهراء ()h

محاضرات

املشـكلة أنّنـا عندمـا نقـرأ حيـاة الزهـراء ( )hال نلتفـت إلـى هـذه اجلوانـب
فـي سـيرتها ،وحينمـا نسـتعرض الزهـراء ( )hكقـدوة نغفـل هـذه الكمـاالت
األسـري ،فنجعـل الكفـاءة هنـا (فـي
ونلتفـت إلـى جانـب محـدود وهـو اجلانـب
ّ
الروايـة) زوجيـة فحسـب ،وذلـك ألن تناولنـا لسـيرة الزهـراء ( )hغالبـ ًا مـا
األسـري ،ودور الزهـراء ( )hكزوجة ور ّبة
البيتي
يكـون محصـوراً إ ّمـا فـي البعد
ّ
ّ
منـزل ،كأمثـال الروايـات التـي تذكـر أنّهـا ( )hطحنـت حتـى مجلـت يداهـا،
وكنسـت الـدار حتـى اغبـ ّر ثوبهـا ،أو فـي بعـد مظلوم ّيتهـا .واحلـال ّأن اختـزال
سـيرة الزهـراء ( )hفـي هذيـن البعديـن ال يقدّ مهـا منوذج ًا متكاملاً للمرأة ،وال
يقدّ مهـا ( )hكصاحبـة كفـاءات مطلقـة؛ ألنّـه غ ّيـب الكثيـر مـن الفضائـل بين 
((( الكافي ،ج 7ص 421
((( دالئل اإلمامة ،ص 218
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هذيـن البعديـن.
ّإن القـراءة احملـدودة ملوقع ّيـة الصدّ يقـة الزهـراء ( )hجتعلنـا نتعاطـى مـع الزهـراء
الدينـي،
( )hبشـكل خاطـئ ،وهـذه القـراءة تؤثـر علـى موقـع املـرأة فـي اخلطـاب
ّ
فتحـدّ مـن دورهـا وقيمتهـا .فبحسـب هـذه القـراءة احملـدودة يكون العلـم  -مثال -
مسـألة ثانو ّيـة بالنسـبة للمـرأة ،والرجـل هـو مـن ينبغـي لـه طلـب العلـم ،ومـا علـى
املـرأة ّإل أن تطحـن ح ّتـى متجـل يداهـا!
الدينـي ،بـل هـي ناجتـة عـن اقتطاعنـا صـورة
النـص
هـذه القـراءة لـم يفرضهـا ّ
ّ
ناقصـة ،تبعتهـا قـراءة خاطئـة لشـخص ّية الزهـراء ( ،)hأ ّثـرت كثيـراً فـي ترتيـب
االجتماعـي للمـرأة املتد ّينـة ،وحصـره في االهتمـام بالبيت
األولو ّيـات وفهـم الـدور
ّ
واألسـرة وبعـض االلتزامـات االجتماع ّيـة الض ّيقـة ،واحلـال ّأن املـرأة يجـب أن حتمـل
رسـالة أ ّمـة.
ّإن قـراءة سـيرة الزهـراء ( )hعلـى ضـوء الكفـاءة املطلقـة ألميـر املؤمنين ()g
يجعلنـا نراهـا املـرأة التـي تتحـدّ ث بلسـان أ ّمـة ،ومتتلـك قـدرة االحتجـاج علـى أ ّمـة
كاملـة ،لتقـدّ م بهـذا منوذجـا للحركـة االجتماع ّيـة والسياسـ ّية للمـرأة املسـلمة.

كفاءة الزهراء في احتجاجها

لنتأ ّمـل فـي احتجـاج الزهـراء ( )hألخـذ حـقّ أمير املؤمنين ( )gفي اخلالفة،
والحظـوا حكمـة الزهـراء ( )hفـي اسـتخدام الدليـل .لقـد كان بإمـكان الزهـراء
( )hأن تقيـم أكمـل األدلّـة املعنو ّيـة علـى غاصب ّيـة هـؤالء ،وأقـوى األدلّـة علـى
علـي ( )gفـي اإلسلام
خصائـص األميـر ( )gوفضائلـه ،كدليـل أسـبقية ّ
وأعلم ّيتـه ،لك ّنهـا لـم تفعـل! ّ
ألن األدلّـة املعنو ّيـة ال ميكـن إلـزام اجلميـع بهـا .
خصوصـ ًا أذهـان عـوا ّم النـاس ،فـكان مـن حكمة الزهـراء ( )hأن اسـتخدمت أدلّة
تلـزم بهـا أبسـط املسـلمني فطالبـت باحلـقّ املـا ّد ّي وهـو (فـدك).
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ولكن ملاذا (فدك)؟
لفدك خصوص ّيات مرتكزة في أذهان املسلمني وهي:
أ ّو ًال :أنّهـا أعطيـت للزهـراء ( )hبأمـر مـن اهلل سـبحانه مباشـرة ،إذ نـزل قولـه
آت َذا ا ْل ُق ْر َبىٰ َح َّق ُه َو ْالِ ْ ِ
تعالىَ ﴿ :و ِ
يل﴾ 1فالهبة إله ّية ،ورسـول
سـك َ
الس ِـب ِ
ني َوا ْب َن َّ
اإللهـي .وهـذه رحمـة لرسـول اهلل ( )oلكـي
اهلل ( )oمن ّفـذ مطيـع لألمـر ّ
ال ي ّتهـم بأنّـه يتصـ ّرف مـن تلقـاء نفسـه .مـن هنـا ميكـن عـدّ إعطـاء فـدك للزهراء
إلهي:
( )hكتنصيـب أميـر املؤمنين (عليـه السلام) فـي الغديـر ،إذ جـاء بأمـر ّ
﴿ َيـا َأ ُّي َهـا ال َّر ُس ُ
ـك ِمـن َّر ِّب َ
ـول َب ِّلـغْ َمـا ُأنـز َِل ِإ َل ْي َ
ـك﴾ 2ومتليـك الزهـراء ( )hفـدك
إلهـي كان واضحـ ًا فـي أذهان املسـلمني.
بأمـر ّ
عادي ،بل أعطيت لها بعد
ثانياً :فدك لم تصل إلى الزهراء ( )hفي ظرف ّ
فتـح خيبـر ،هـذا الفتـح الـذي يعلـم اجلميـع أنّـه لـم يشـارك أميـر املؤمنني ()g
خاصـة فـي أذهان املسـلمني ،فقـد تعامل معها
فيـه أحـد .ولواقعـة خيبـر موقع ّيـة ّ
القـرآن الكـرمي والرسـول ( )oتعاملاً اسـتثنائ ّيا ،يقـول تعالـى﴿ :هـ َو الَّ ِـذي
 ل َّولِ ْ َ
ـاب ِمن ِد َيار ِِه ْم ِ َ
يـن َك َفـ ُروا ِم ْـن َأ ْه ِـل ا ْل ِك َت ِ
ال ْشـرِ﴾  3فهذه سـابقة
َأخْ ـ َر َج الَّ ِذ َ
لكـن اهلل ينسـب الفعـل إلـى
تاريخ ّيـة ،وكان الفاعـل فيهـا أميـر املؤمنين (ّ )g
ألهم ّيـة هـذه املعركـة .وبعـد خيبـر يعـرف ّ
كل املسـلمني ّأن رسـول اهلل
نفسـه ّ
4
( )oقـال فـي شـأن علـي (« :)gيـا أيهـا النـاس امتحنـوا أوالدكـم بحبـه»   
هـذه املقولـة تعنـي ّأن مـن ّ
اإللهـي علـى
يتنكـر لألميـر ( )gبعـد حتقيـق النصـر
ّ
((( املائدة67 /
((( احلشر2 /
((( فـي حديـث طويـل عـن أنـس بـن مالـك يرويـه العالمـة األميني في كتـاب الغدير «يا أيهـا الناس امتحنـوا أوالدكم بحبه
فـإن عليـ ًا ال يدعـوا إلـى ضاللـة وال يبعـد عـن هـدى فمـن أحبه فهو منكم ومن أبغضه فليس منكم ثـم قال أنس وكان الرجل
مـن بعـد خيبـر يحمـل ولـده علـى عاتقـه ثـم يقـف علـى طريـق علـي وإذا نظـر إليـه بوجهـه تلقـاه وأومـأ بإصبعـه أي بنـي حتب
هـذا الرجـل املقبـل؟ فـإن قـال الغلام ،نعـم قبلـه وإن قال ال خـرق به األرض وقال احلـق بأمك»...

محاضرات

((( اإلسراء26 /
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يديـه فلينظـر فـي طهارة نسـبه.
إذن لفـدك هـذه املوقع ّيـة وهـذا الوضـوح فـي أذهـان املسـلمني ،ومـن ينكـر حـقّ
الزهـراء ( )hفـي فـدك مـع ّ
علي ()g
كل هـذا الوضـوح فهـو كمـن ينكر فضيلـة ّ
بعـد خيبر.
وعمالهـا فيهـا ،فاالسـتدالل بهـذا الواقع
لقـد كانـت فـدك فـي يـد الزهـراء (ّ )h
احلسـي الشـائع عنـد ّ
كل املسـلمني هـو دليـل علـى حكمـة الزهـراء ( .)hوقـد
ّّ
أثبتـت بهـذا الدليـل ّأن أولئـك القـوم ك ّلهـم منافقون ،فما زال املسـلمون يحفظون
قـول رسـول اهلل (« :)oآيـة املنافـق ثلاث :إذا حدّ ث كـذب ،وإذا وعد أخلف،
وإذا ائتمـن خـان» 1فـإذا كانـت األمانـة شـرط فـي رعايـة األغنـام كمـا يـروي القـرآن
ـت إ ِْحدَ ا ُه َما َيـا َأ َب ِت
علـى لسـان ابنـة شـعيب فـي شـأن نبي اهلل موسـى (َ ﴿ )gقا َل ْ
2
النبي
ْاسـ َت ْأ ِج ْر ُه إ َِّن َخ ْيـ َر َم ِـن ْاسـ َت ْأ َج ْر َت ا ْل َقـوِ ُّي ا َأل ِم ُ
ين﴾   فكيـف يسـتأمن علـى أ ّمة ّ
( )oمـن لـم يكـن أمينـا؟!
ّإن إلـزام اخلصـم بأوضـح الواضحـات كاشـف عـن سـعة إحاطـة ،فحين حتاجـج
بـكالم مع ّقـد ال يفهمـه ّإل اخلـواص فليـس بالضـرورة أن تنجـح فـي إثبـات احلـقّ ،
احلجـة .والزهـراء
لكـن عندمـا تأتـي بـكالم يفهمـه اجلميـع فهـذه هـي القـ ّوة فـي ّ
( )hبحكمتهـا وفطنتهـا وشـجاعتها ألزمـت خصومهـا بهـذه الواضحات ،بحيث
لعلـي ( )gبعـد رسـول اهلل ( )oبديهيـة ال ميكن االختالف
أصبحـت الواليـة ّ
فيهـا .هـذه كفـاءة فاطم ّيـة ال يدانيهـا ّإل كفـاءة علـي (.)g
ونختـم بالكفـاءة فـي جانـب املعانـاة ،فقـد كافـأت الزهـراء ( )hعل ّيـ ًا ()g
ح ّتـى فـي هـذا اجلانـب .ربّ ـا نتصـ ّور ّأن األميـر ( )gعانـى أكثر مـن الزهراء ()h
أكثر .لكن ذلـك ليس صحيحا؛
ألنّـه عـاش عمـراً أطـول ،وخـاض حروبـ ًا وصراعات
ّ
((( صحيح مسلم كتاب اإلميان باب بيان خصال املنافق.
((( القصص26 /
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الزمنـي ،بل باالرتـدادات الروح ّيـة التي تنطبع
فاملعانـاة ال تقـاس بطـول امتدادهـا
ّ
فـرب معانـاة سـاعة تعادل سـنوات طويلة من املآسـي والعناء.
فـي روح اإلنسـانّ ،
والزهراء ()hتع ّبر عن هذه املعاناة بقولها:
1
ّ
واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا
إنّا فقدناك فــــقدَ األرض وابلــــــها  ٭
قولهـا (( )hفقـد األرض وابلهـا) ُيشـعر ّ
بـأن األرض ك ّلهـا تتحـول إلـى
يابسـة ،فهـي ( )hتصـور حياتهـا بعـد رسـول اهلل ( )oوغصـب حـقّ األمير
أنهـا تعيـش فـي أرض عطشـى ال حيـاة فيهـا .والزهـراء ( - )hفـي ذلـك -
تتحـدّ ث عـن قحـط بسـعة األرض! مـن يتصـ ّور هـذا العطـش بعـد فقـد الرسـول
النبـي ( )oعلـى بيـوت
وأي معانـاة أشـدّ مـن أن تطـوف ابنـة
()o؟ ّ
ّ
املهاجريـن واألنصـار ليشـهدوا لهـا باحلـقّ  -ال أكثـر  -فلا يسـتجيب لهـا أحـد!
الش َـها َد َة ِ َّ ِ
 ل﴾ 2ويقولَ ﴿ :و َل ت َْك ُت ُموا َّ
يموا َّ
الش َـها َد َة
واهلل يقول في كتابه ﴿ َو َأ ِق ُ
3
َو َمـن َي ْك ُت ْم َهـا َف ِإنَّـ ُه آ ِث ٌـم َق ْل ُبـه﴾
النبـي ( )oمـن هـذه األ ّمـة ّإل أن أحـاط بهـا أشـرس وأشـدّ
لـم جتـد ابنـة
ّ
رجالهـا ،وهـي بلا ناصـر وال معين ،وحالهـا حتكيـه بقولهـا:
4
ا ْل َي ْو َم َأخْ َض ُع ِل َّ
ّقي   ٭٭٭  ض ْيمي َوأ ْد َف ُع ِ
َ
ظالي ِبرِدائيا
ليل وأ َت
لذ ِ
أال لعنة اهلل على الظاملني

((( الطالق2 /

محاضرات

((( العقد الفريد ،ج  3ص 238
((( البقرة283 /
((( مناقب آل أبي طالب ،ج  2ص 131
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والنص
الزهراء م ّنا بني العقل
ّ

1

ـك ّ ُ
الل الّـذي َخ َل َق ِ
ورد فـي زيـارة الصديقـة الطاهـرة (( )hيـا مُ َت َح َنـ ُة ام َت َح َن ِ
ـك
َق َ
ـك أو ِليـا ُء و ُم َصدّ َ
ـك صابِـ َر ًة ،وز ََعمنـا أنّـا َل ِ
ـكَ ،ف َو َجـدَ ِك ِ لَـا ام َت َح َن ِ
بـل أن َيخ ُل َق ِ
قـون
الل َع َليـ ِه وآ ِلـ ِه وأتانا بِـ ِه َو ِصي ُه َص ّلـى ّ ُ
أبـوك َص ّلـى ّ ُ
وصاب َ
ِـرون ِل ُـك ّل مـا أتانـا بِـ ِه ِ
الل َع َلي ِه
ّ
ِ
وآ ِلـ ِهَ ،ف ِإنّـا نَسـ َألُ ِك إن ُك ّنـا َصدّ ِ
صديقنـا َل ُهمـا ِل ُن َب ّشـ َر أن ُف َسـنا ِب َأنّـا
قنـاك ّإل أ َحلق ِتنـا ِب َت
َقـد َط ُهرنـا ِب َوال َي ِت ِك)
نريد في هذه اجللسة اجلواب عن هذا السؤال:
والنص؟
ماذا متثّل لنا الزهراء ( )hبني األبحاث العقل ّية
ّ
وال أريـد بالعقـل مطلـق العقل ّيـاتّ ،
وإنـا أعنـي جانب اإلله ّيـات واحلكمة ،وكل
مـا يطـرح فـي هـذا املجـال مـن األدلـة العقل ّيـة اإلله ّيـة املترتّبـة علـى التوحيـد واخللـق
النصـي مـا ورد فـي
والبعـث والنشـر واحلسـاب والقـرب مـن اهلل .وأريـد باملنحـى
ّ
شـأنها ( )hمـن نصـوص ،وسـنجيب عـن السـؤال فيمـا يلـي:
كالمـي
نـص الزيـارة الـذي صدّ رنـا بـه حديثنـا يتك ّلـم عـن مقـام
مـن الواضـح ّأن ّ
ّ
وعقلـي للصدّ يقـة الزهـراء ()h؛ إذ أنّـه فـي دائـرة احلديـث عـن مقـام اخللـق
ّ
واإليجـاد ،وفـي دائـرة بيـان مرتبتهـا الوجود ّيـة ،ولذلـك سـنقيم الدليـل بالدرجـة
بنـاء علـى املبـادئ التي نقيم
األولـى علـى موقـع الزهـراء ( )hم ّنـا فـي بحـث
ّ
عقلـي ً
النـص ونقـرؤه وفـق
ثـم نترجـم هـذا ّ
عليهـا األدلّـة العقل ّيـة فـي املسـائل العقائد ّيـةّ ،
سـياق هـذه األدلّـة.

((( الكلمة مبناسبة شهادة السيدة الزهراء ( )hعام 1436هـ.
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حينمـا نريـد أن نحاسـب أنفسـنا فإنّنـا غالبـ ًا مـا ن ّتجـه إلـى املعاصـي العمل ّيـة
والسـلوك ّية ،ولكن إذا بحثنا في كتب التحقيق فسـنعرف ّ
بأن املعاصي واخلطايا
العلم ّيـة هـي أكبـر بكثير مـن اخلطايـا العمل ّية.
نعـم فـي الفقـه يبحثـون عـن اخلطايـا والذنـوب العمل ّيـة ،لكـن وفـق مناهجنـا
الدين ّيـة األساسـ ّية ُيعـدّ التقصيـر واخلطـأ فـي القضايـا العلم ّيـة واملعرف ّيـة
األخـروي مـن اخلطايـا
والعقائد ّيـة أشـدّ أثـراً فـي  وجـود اإلنسـان وفـي مصيـره
ّ
يقصر في األمور
العمل ّيـة ،وذلـك بأدلّـة كثيـرة ،منها  -مثال ّ -أن اإلنسـان الذي ّ
العمل ّيـة كصالتـه وصيامـه ميكنـه أن يوصي بقضائها بعـد املوت ،وتكون بذلك
صحيحـة ومقبولـة شـرع ًا وقابلـة للتعويـض ،بينمـا ال تقبـل النقائـص العقائد ّيـة
الترميـم والتعويـض؛ إذ ال ميكنهـا أن تصـل لإلنسـان عبـر أحـد ،وال ميكـن أن
يـُـتجاوز عنهـاّ ،
ألن النقـص فيهـا نقـص يعـرض علـى ذات اإلنسـان وحقيقتـه .
والعقائدي في اإلنسـان ،بل
العلمي
ومـن هنـا نلتفـت إلـى عظمـة وقيمة اجلانـب
ّ
ّ
سـوف نـرى أنّـه هـو األصـل وهـو األسـاس .
وحـب الدنيـا)
(حـب اهلل
للشـهيد الصـدر ( )uمحاضـرة نوعيـة بعنـوان
ّ
ّ
يقـول فيهـا  -مـا مضمونـه ( -إن الذيـن تركـوا أميـر املؤمنين ( )gلـم يتركـوا
صلا ًة ،ولـم يشـربوا منكـراً ،لكـن اخلطيئـة التـي قاموا بهـا ج ّرت األ ّمة اإلسلام ّية
والبشـر ّية إلـى الويلات وفتحـت عليهـم أبـواب جه ّنـم إلـى آخـر الدهر).
إذن فاألصـل هـو العقيـدة ،وهـي مـا يحـدّ د املرتبـة الروح ّية الواقع ّيـة واحلقيق ّية
لإلنسـان ،وهـي املطلوبـة باألصل ،وبق ّية أعمال اإلنسـان إمنـا تترتّب عليها ،ومن
الكالمـي وإقامـة الدليـل
هنـا سـيكون كالمنـا عـن مقـام الزهـراء ( )hوموقعهـا
ّ
العقلـي علـى هـذا املوقع .
ّ
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مع حتليل النص

ال عقل ّي ًا وكالم ّياً.
النص حتلي ً
سوف نح ّلل هذا ّ
ِ
نحـن نقـول فـي الزيـارةَ ( :ف ِإنّـا نَسـ َألُ ِك إن ُك ّنـا َصدّ ِ
صديقنـا
قنـاك ّإل أ َحلق ِتنـا ِب َت
بنـاء علـى هذا النص هو أنها واسـطة
َل ُهمـا) فهـذا يعنـي ّأن موقـع الزهـراء ( )hم ّنـا ً
ِ
ملحقـة بيننـا وبين رسـول اهلل ( )oوأميـر املؤمنين ( ،)gوكذلـك بيننـا وبين 
جميـع مراتـب السـعادة .ولهـا مقـام الواسـطة والقـدرة واإلمكان ّيـة على إمتـام النقص
الـذي يـرِد علـى أعمالنـا ومعتقداتنـا وإمياننـا فيلحقنـا مبراتـب أعلى.
وملزيد بيان نقول:
لنتأمل أكثر في قولنا في الزيارة ّ
ِ
صديقنا َل ُهما) التصديق برسـول
(إل أ َحلق ِتنا ِب َت
وعلمـي ،والطريـق للوصـول إلـى هـذا التصديـق هو
وعقلـي
قلبـي
ّ
ّ
اهلل ( )oفعـل ّ
الصدّ يقـة الزهـراء (ّ )h
وكل مـن بحـث عـن طريق آخر غير الصديقة الزهراء ()h
لـم يقـع على هـذه احلقائق احل ّقة.
وميكـن فـي ّ
ظـل هـذا املعنـى أن نفهـم تعبيـر رسـول اهلل ( )oعـن عالقتـه
بين جنبـي» 1فالـروح هـي جـزء مـن الـذات
بفاطمـة ( )hبقولـه« :روحـي التـي
ّ
واحلقيقـة بـل الـروح هـي احلقيقـة.

إطاللة على قانون اإلحلاق في ثقافتنا الدين ّية

يذكـر اهلل قانـون اإلحلـاق فـي القـرآن الكـرمي ،كمـا ُيذكـر اإلحلـاق فـي املسـائل
العقائديـة الدقيقـة التـي تبحـث اجلزئيـات العقائديـة ،ويطـرح هـذا القانـون أيضـ ًا
فـي ضمـن بحـث الوسـائط.
ملحقـة ّ
تبين ممّـا مـ ّر ّأن الزهـراء (ِ )h
توجـب أن
وقـد ّ
(إل أ َحلق ِتنـا) .مـن هنـا ّ
((( ورد عن رسول اهلل (« :)oفاطمة بضعة مني وهي قلبي وهي روحي التي بني جنبي» األمالي للصدوق ص175
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نبحـث فـي قانـون اإلحلـاق وفـي تأثيـره فـي هـذا الكـون ،وأن نرجـع إلـى األدلّـة
العقل ّيـة والقرآن ّيـة إلثبـات هـذا القانـون.
معنى اإلحلاق:
اإلحلـاق هـو أن يكـون هنـاك شـخص ليـس لـه إمكان ّيـة الوصـول إلـى مرتبـة
ثـم يأتـي طـرف آخـر مـن اخلـارج ويضيـف عليـه كمـا ًال وفضلاً وقيمـة،
عاليـةّ ،
ّ
املرتبـة .ويوضحـه مثـال طالب املدرسـة الذي يحصـل على درجة
فيلحقـه بتلـك
ال تؤ ّهلـه للصـف الالحـق ،لكـن ميكن أن ّ
يتدخـل طرف ويضع له عالمة إضاف ّية
ّ
يسـمى ملحـِـقا.
جتعلـه يلحـق مبـن انتقلـوا ملرحلـة أخـرى .هـذا الطـرف
املتدخل ّ
إن مثـل هـذا اإلحلـاق للناقصين ليكملـوا ،ولـذوي املراتـب الدانيـة لتعلـو
مراتبهـم موجـود فـي نصوصنـا الدين ّيـة.
أنواع اإلحلاق :يوجد نوعان من اإلحلاق:
ـــبي :وقـد ورد ذكـره فـي القـرآن الكـرمي إذ يقـول تعالـى         :
   -1إحلـاق َ
نس ّ
َـان َأ ْ َل ْق َنـا بِهِ ْـم ُذ ِّر َّي َت ُهْـم َو َمـا َأ َل ْت َنا ُهـم ِّم ْـن
﴿ َوالَّ ِذ َيـن آ َم ُنـوا َوا َّت َب َع ْت ُه ْـم ُذ ِّر َّي ُت ُهـم ِب ِإمي ٍ
ـب َر ِهين﴾ 1ومـع أن القـرآن يتحـدث عـن
َع َم ِلهِ ـم ِّمـن َش ْـيءٍ ُك ُّل ا ْمـر ٍِئ بِ َـا َك َس َ
أحـوال النـاس يـوم القيامـة فيقـولَ ﴿ :ي ْـو َم َي ِفـ ُّر ْالَـ ْر ُء ِم ْـن َأ ِخيـ ِه ٭ َو ُأ ِّمـ ِه َو َأبِيـ ِه ٭
َو َص ِ
اح َب ِتـ ِه َو َب ِنيـ ِه ٭ ِل ُـك ِّل ا ْمـر ٍِئ ِم ْن ُه ْـم َي ْو َم ِئ ٍـذ َشـ ْأ ٌن ُيغْ ِنيـ ِه﴾  2لكـن هـذه احلـال
ليسـت عا ّمـة والفـرار ليـس مطلقـا .نعـم ،إذا كانـت األبـ ّوة واألمومـة مبن ّيـة علـى
والدنيـوي ،فلـن تبقـى هذه العالقة ،وسـوف يف ّر اإلنسـان منها يوم
البعـد املـا ّدي
ّ
أخـروي ّ
فـإن اهلل
بنـاء لـه بعـد
ّ
القيامـة ،ولكـن لـو ّأن هـذه العالقـة النسـب ّية بنيـت ً
سـبحانه ّ
يتدخـل ويلحـق الـذراري الناقصين بآبائهـم وأجدادهـم.
اآليـة دقيقـة ،فهـي تقـول فـي البـدءَ ﴿ :أ ْ َل ْق َنـا بِهِ ْـم ُذ ِّر َّي َت ُه ْـم﴾ وهـذا معنـى
((( الطور21 /
((( عبس37 /
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اإلحلـاق ،إذ تـزال أسـباب النقـص عـن الناقـص ،ويعطـى أسـباب التر ّقـي ،ثـم يرفـع
ويلحـق مبـن هـو أعلـى منـه .
واإلحلـاق يقتضـي بـأن ينتقـي البـاري سـبحانه مـن اآلبـاء واألمهـات مـن هـم
األعلـى درجـة ويلحـق بهـم مـن هـم أدون درجـة .وال يقتصـر اإلحلـاق علـى األبنـاء
إلهـي.
بـل علـى الذر ّيـة ك ّلهـا .وهـذا كـرم ّ
ـب َر ِهين﴾ أي ّأن ّ
ثـم تقـول اآليـةُ :
كل إنسـان مرتهـن
﴿ك ُّل ا ْمـر ٍِئ بِ َـا َك َس َ
بالعمـل الـذي قدّ مـه ،ولكـن الـذي ّ
يفـك رهـان هـؤالء هـو إحلاقهـم بآبائهـم من قبل
اهلل الـذي هـو أشـفع الشـافعني.
مـا تقـدّ م هـو إحلـاق بسـبب النسـبِ ،
والرحـم فـي الديـن  -كمـا نعلم   -ليسـت
متولّـدة فـي عالـم الدنيـا لتنتهـي فـي عالـم الدنيـا ،وإمنـا هـي تلـوذ بالعـرش ،أي ّأن
عرشـي فـي األصـل ،فلذلـك هـي حت ّقـق هـذا النـوع مـن اإلحلـاق.
موقعهـا
ّ
سببي :وهو ما تقوم به الزهراء ( )hكما ّ
نص الزيارة.
   -2إحلاق
يوضحه ّ
ّ
النسـبي .وهـو يعنـي أن
أهـم وأقـوى تأثيـراً مـن اإلحلـاق
هـذا النـوع مـن اإلحلـاق ّ
ّ
يعطـي اهلل شـخص ًا قـدرة علـى التأثيـر بسـبب هـو أقـوى مـن ّ
كل األسـباب ،ومنـه
سـمي سـبب ّيا .وأعلـى سـبب ميكـن أن يلحـق اإلنسـان الدونـي بالدرجـات الرفيعـة
ّ
هـو مقـام الزهـراء ( ،)hواألدلّـة علـى ذلـك كثيـرة ،روائ ّيـة وعقل ّيـة .
لكـن دعونـا نـرد بدايـة علـى مـن ينكـر معانـي الشـفاعة واإلحلـاق والواسـط ّية .
كالمـي واحـد مفـادهّ :أن اهلل سـبحانه هـو أرحـم الراحمين ،وهـو
هـؤالء لهـم دليـل
ّ
مـن يحـول بين املـرء وقلبـه ،وهـو معكم أينمـا كنتم ،فلماذا نحتاج إلى واسـطة غير
اهلل تعالـى لتزيـح نقائصنـا؟!
وللرد على هذا نقول:
هنـاك مسـألة عقل ّيـة يجـب معرفتهـا تتع ّلـق بالفرق بين اإلضافة في األمـور املاد ّية
املجـردة واملعنو ّية:
واإلضافـة فـي األمور ّ
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اإلضافـة فـي األمـور التـي لهـا بعـد مـا ّدي متسـاوية دائمـا ،فـي حني أنهـا قد ال
تكـون متسـاوية بين املتضايفين فـي األمـور املجـردة .وملزيد من اإليضـاح نقول:
إذا كان هناك شـيئان ما ّد ّيان ،أحدهما مضاف إلى اآلخرّ ،
فإن نسـبة اإلضافة
بينهمـا تكـون متسـاوية دائمـا .فاملسـافة  -مثلا  -بين الـكأس ويـدي هي نفس
املسـافة بين يـدي والـكأس .أ ّما فـي اإلضافة املعنوية فالتفـاوت بني الطرفني ميكن
أن يكـون مـن جهـة واحـدة ،وليـس مـن جهتني ،فقـد يكون طـرف منهما قريب
واآلخـر بعيـد .ونحـن نفهـم ذلـك فـي عالقاتنا ،ففي عالقات احمل ّبـة  -مثال  -قد
يحـب أحـد الطرفين اآلخـر أكثـر ويكـون أحدهما لآلخر أقرب ،هذا ّ
ألن النسـبة
ّ
فـي البعـد والقرب فـي األمور املعنو ّية غير متسـاوية.

اهلل قريب ولك ّننا بعيدون!

محاضرات

فـي عالقتنـا بـاهلل األمـر شـبيه وقريـب  .ولنوضـح ذلـك نقـول :إن اهلل سـبحانه
سـميع وبصيـر وعليـم ،لكـن إذا كان بقـرب هـذا السـميع البصيـر العليـم من هو
عمـي فهـل يسـتفيد إذا ك ّلمـه اهلل؟ ّ
كل بالطبـع؛ ألنّـه فاقـد للقـدرة
بكـم
صـم ّ
ّ
ّ
علـى السـمع لوجـود الفاصلـة بينـه وبين اهلل ،ولكنهـا ليسـت فاصلـة طرفين ّية بل
هـي فاصلـة مـن طرفـه هو.
اآلملـي يضرب مثـا ًال لطيف ًا لتوضيح النسـبة املعنوية
أسـتاذنا الشـيخ اجلـوادي
ّ
فيقـول :لـو كان هنـاك شـخص ال يسـمع وال يـرى وال يشـعر ،وعـاد لـه ابـن
مـن سـفر طويـل وبـادره االبـن بالتحيـة والسلام والترحيـب ،فمـع قـرب االبـن
ومشـاعره اجل ّياشـة ّإل ّأن األب بعـدم اسـتعداده للسـمع والبصـر يعـدّ بعيـدا .
فالنسـبة ليسـت طرفين ّيـة فـي العالقـة هنـا ،بـل هـي مـن طـرف واحـد ،والنقـص
واحـد .بنـاء علـى هـذا املثـال سـنفهم طبيعـة عالقتنـا باهلل ،وسـي ّتضح
مـن طـرف
ً
ر ّدنـا علـى مـن ينكـر الواسـط ّية واإلحلـاق.

181

اهلل سـبحانه أقـرب لإلنسـان مـن حبـل الوريـد ،ولكـن ليـس معنـى ذلـك أن
اإلنسـان قريـب مـن اهلل سـبحانه مبقـدار قـرب اهلل منـه ،ألنّـه مـع ّأن اهلل قريـب سـميع
بصيـر رحيـمّ ،إل ّأن ذلـك الطـرف  -اإلنسـان  -ال ميتلـك القـدرة علـى السـمع
والبصـر ليـرى قـرب اهلل منـه ،ومـا لـم يتدخل قانـون ليضيف عليه كمـاالت فيترجم
لـه السـميع البصيـر فلـن ّ
يتمكـن مـن أن يقتـرب مـن اهلل سـبحانه.
حين نسـمي أهـل البيـت (( )bتراجمـة لوحيـه) 1فهـذا ال يعنـي ّأن
نحـن
ّ
الوحـي ينـزل عليهـم بلغـة ثـم يترجمونه لنا بلغة أخرى لنفهمهـا ،بل ّإن هذا العالم
الوحيانـي ال ميكـن لنـا أن ن ّتصـل بـه ّإل عبـر هذه الوسـائط التي تتل ّقـى الوحيان ّية ثم
ّ
تترجـم لنـا هـذه الوحيانية.
رحمـة اهلل أال حتتـاج إلـى ترجمـة؟ فيـض اهلل أال يحتـاج إلـى ترجمـة؟ نحـن ال
نسـتوعب رحمـة اهلل وال فيـض اهلل سـبحانه .لـذا ال ّبـد مـن واسـطة ،وال بـدّ مـن
وجـود مـن ميلـك هـذه األهل ّيـة ألن يقطـع املسـافة مـن طـرف واحـد .طرفنـا نحـن .
ّ
ألن الفاصلـة واملانـع م ّنـا ،لـذا نحـن نحتـاج ملـن ُيلحقنا ويرفع نقصنـا .وهذا اإلحلاق
سـببي ،أي أنّـه يدخـل أسـباب ًا تغ ّيـر وضع ّيـة هـذا البعيـد وحت ّولـه إلـى قريـب .
إحلـاق
ّ
امللحقـة البـدّ أن تكـون موجـودة دائمـ ًا وفـي ّ
وهـذه الواسـطة ِ
كل املراحـل.

الزهراء ( )hواسطة ِ
ملحقة

السـببي
عندمـا نصـدّ ق بالصديقـة الزهـراء ( )hفهـي سـتح ّقق لنـا هـذا اإلحلاق
ّ
يلحـق برسـول اهلل ()o
برسـول اهلل ( )oوأميـر املؤمنين ( .)gوالـذي َ
يعنـي أنّـه يلحـق بالسـعادة واجلنـة واملغفـرةّ ،
ألن أعلـى مرتبة ميكـن أن نتص ّورها في
باحملمد ّيـة.
اإلحلـاق هـي أن نلحـق ّ
((( الزيارة اجلامعة.
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((( بحار األنوار ،ج 29

محاضرات

اللطيـف ّأن الزيـارة تذكـر هـذا املدّ عـى الـذي قدّ منـاه ودليلـه ،فتقـول( :فإنّـا
نسـألك إن ك ّنـا صدّ قنـاك ّإل أحلقتنـا  )...يعنـي ّأن مراتبنا متدنّية ونحن ناقصو
األهل ّيـة ونحتـاج إلـى إحلـاق .أي نحتـاج إلـى قطـع مراحل ،وإضافة علـم ،إدراك،
معرفـة ،عمـل ،سـعة وجود ّيـة تـؤ ّدي إلـى علـ ّو الدرجـات حتى نصل إلـى اإلحلاق
برسـول اهلل ( .)oوالـذي يلحـق برسـول اهلل ( )oكمـا قلنـا ينـال أعلـى
الدرجـات  .هـذا هـو املدّ عى.
ّ
ُ
ـك الل الّـذي َخ َل َق ِ
أمـا الدليـل :فهـو مقدّ مـة الزيـارة (يـا مُ َت َح َنـ ُة ام َت َح َن ِ
ـك
َق َ
ـكَ ،ف َو َجـدَ ِك ِ لَـا ام َت َح َن ِ
بـل أن َيخ ُل َق ِ
حتملـت أشـقّ
ـك صابِـ َر ًة) فألنّهـا (ّ )h
ابتلاء وامتحـان فهـذا دليـل علـى كونهـا ِ
ملحقـة ،فبمقـدار مـا يتحمـل اإلنسـان
مـن مشـقة فـي سـبيل اهلل ،وفـي سـبيل هدايـة النـاس ،يهـب اهلل سـبحانه وتعالـى
لـه قـدرة تكوينيـة علـى اإلحلـاق الـذي هـو نـوع مـن أنـواع الشـفاعة .والروايـات
متضافـرة فـي هـذا املعنـى ،فقـد ورد أن العا ِلـم يشـفع يـوم القيامـة.
والـكالم هنـا عـن عالـم امتحـان وابتلاء قبـل أصـل اخللـق ،وهـذا يحتـاج
ألن نفهمـه ونتصـ ّوره ،وذلـك ممـا يشـقّ علـى العقـول ،لكـن لـو قرأنـا مـا ميكننـا
اخلارجـي ،فسـنراه يشـهد علـى ّأن امتحانـات الزهـراء ()h
إدراكـه مـن الواقـع
ّ
هـي امتحانـات نوع ّيـة ،لـم َ
يبتـل بهـا حتـى سـائر املعصومين واألنبيـاء ( .)b
حتملها مسـؤول ّية الرسـالة ،إلى موقف
فمـن موقعهـا مـن رسـول اهلل ( ،)oإلى ّ
املسـلمني منهـا بعـد وفاة رسـول اهلل (ّ )o
كل ذلك عالـم مليء باملظلوم ّيات.
خـاص أشـارت لـه ( )hفـي
أريـد فـي اخلتـام أن أتعـ ّرض ملظلوم ّيـة وابتلاء
ّ
خطبتهـا الفدك ّيـة حين قالـت« :يا معشـر النقيبـة وأعضاد امللة وحضنة اإلسلام
مـا هـذه الغميـزة فـي ح ّقـي والسـنة عـن ظالمتـي؟! أمـا كان رسـول اهلل ()o
أبـي يقـول :املـرء يحفـظ فـي ولـده؟!»  1
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حينمـا يبتلـى اإلنسـان بظلـم عا ّمـة النـاس فهـذا النـوع مـن االبتلاءات ميكنـه أن
يتحملـه ،كمـا ميكنـه أن يجـد لهـؤالء العـوا ّم مبـ ّرراً فـي ظلمهـم ،كعـدم معرفتهـم
قـدره أو مـا شـاكل ،لكـن حينمـا يظلـم اإلنسـان ممّـن كان عضيـداً لـه (وأعضـاد
امل ّلـة) فهـذا بلاء مـن نـوع خـاص! وتقـول« :أ ْيهـ ًا َب ِنـي َق ْي َلـ َة! أ ُأ ْه َض ُـم ت َ
ُـراث أب َِـي
َوأ ْن ُت ْـم بِ َـ ْرأى ِم ّنـي َو َم ْس َـم ٍع ،و ُم ْب َتـدأ َو َم ْج َم ٍـع؟! َت ْل َب ُس ُـك ُم الدَّ ْعـ َوةُ ،وت َْش ُـم ُل ُك ُم
َْ
لاح َو ْ ُ
ال َّن ُـة؛
الس ُ
ال ْب َـرةَُ ،وأ ْن ُت ْـم َذ ُوو ا ْل َعـدَ ِد َوا ْل ُعـدَّ ِةَ ،وا َألدا ِة َوا ْل ُقـ َّو ِةَ ،و ِع ْندَ ُك ُـم ِّ
ـونَ ،و َت ْأ ُ
ت ُ
ُوافيك ُـم الدَّ ْعـ َو ُة َف ُ
الص ْر َخـ ُة َفلا  تُغيث َ
لا تِي ُب َ
  فـأي صرخـة
ُـون؟!»ّ 1
تيك ُـم َّ
تلـك التـي لـم يغثهـا األنصـار!
أال لعنة اهلل على الظاملني.

((( اخلطبة الفدكية.
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في الزهراء ( )hال تتعدّ د القراءات

1

     
للزهـراء ( )hمقامـات علميـة كثيـرة؛ بـل إن األصـل فـي مكانـة الزهـراء ()h
السـلوكي ّإل ظهور ّ
أرضي
وجتل وشـعاع
الواقع ّيـة هـو مكانتهـا العلم ّيـة ،وما مقامها
ّ
ّ
الواقعـي .وسـنضيء فـي هـذه الوقفـة علـى شـيء مـن مقاميهـا
مـن كوكبهـا الـد ّري
ّ
والسـلوكي:
العلمي
ّ
ّ

 -1مقامها العلمي :

((( الكلمة مبناسبة شهادة الصديقة الزهراء (.)h

محاضرات

العلمي بالقرآن الكرمي:
سأتوسل لبيان الفكرة هنا مبقارنة مقام الزهراء
ّ
ّ
نحـن نقـرأ القـرآن وندرسـه ونحفـظ ألفاظـه ،ونبالـغ فـي دراسـة تفسـيره؛ ولك ّننا
نعلـم فـي قـرارة أنفسـنا أنّنـا ال ميكـن أن نـدرك مغـازي معانيـه ،علـى خلاف كتـب
سـائر الديانـات اإلبراهيم ّيـة ،فمـع ّأن أحـكام هـذه الكتـب إله ّيـة؛ ّإل ّأن قوالبهـا
أرض ّيـة إنسـان ّية ّ
تتغـذى وتنمـو مـن قـدرات البشـر ،فتتنـ ّوع فـي الـدالالت وتتعـدّ د
الناسـوتي  2.
فـي القـراءات بتكثّـر هـذا البعـد
ّ
إلهـي فـي كل كلماتـه وعباراتـه ،لـم
أ ّمـا القـرآن فهـو كتـاب
ّ
سـماوي صـرفّ ،
أرضـي ،فالقـرآن هـو كالم اهلل الواحـد ،وهـو ذو
ميتـزج بكلمـة؛ بـل وال بحـرف
ّ
مقصـد واحـد ،ومهمـا تعـدّ دت دالالت معانيه فإنّنا نذعن ّأن هناك معنى ومقصداً
إله ّيـ ًا واحـداً يـراد منهـا ﴿ َو َل ْـو َك َ
نـد َغ ْيـ ِر َّ ِ
ان ِم ْـن ِع ِ
الل َل َو َجـدُ وا ِفيـ ِه اخْ ِت َلفًـا َك ِث ًيرا﴾  3
كمـا نُذعـن ّأن اخللاف فـي تفسـيره وتأويلـه ،واالختلاف فـي معرفـة مقاصـده ،و
الظاهـري بين مداليـل بعـض آياتـه ال يعنـي تعدّ د قراءاتـه؛ وتعدد
التكثّـر والتعـارض
ّ
((( الناسوت :الطبيعة البشرية ،ويقابله الالهوت مبعنى األلوهية .وميكن أن يع ّبر أيضا بامللك وامللكوت.

((( النساء82 /
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القـراءات لنصوصـه راجـع لنقـص فـي فهمنـا وقدرتنـا علـى اسـتنطاقه ،فنحـن
مزيـج ّ
ـت ِفيـ ِه ِمـن ُّر ِ
أرضـي     
وحـي﴾ ،1وبعـدٌ
مركـب مـن بعـد روحـي ﴿ َو َن َف ْخ ُ
ّ
﴿ ِم ْن َهـا َخ َل ْق َن ُ
يهـا ن ُِعيدُ ُك ْم َو ِم ْن َها ن ُْخر ُِج ُك ْـم تَا َر ًة ُأخْ َرى﴾ 2ومن الطبيعي
اك ْـم َو ِف َ
أن تسـانخ علومنـا ومعارفنـا هـذا املزيـج.
ومبقارنـة بين الزهـراء ( )hفـي مقامها العلمـي والقرآن الكرمي ،جند الروايات
التـي تتحـدّ ث عـن نشـأتها حتكـي ّ
بأن أصلها ت ّفاحة من الفـردوس أعطيت للنبي
( )oمـن السـماء ،لـم يخالطهـا شـيء ،ولـم تخـرج مـن زرع وال نبـت وال
غربـي .إنّهـا ليسـت مـن عالـم األرض ،هـذا العالـم هـو قطـع
شـرقي أو
شـجر
ّ
ّ
ويفضـل اهلل بعضهـا علـى بعـض فـي ُ
ّ
األكل وفـي اآلثـار والنتـاج،
متجـاورات،
وهـذا التفـاوت فـي نبـات األرض ال ينبغـي أن يطـال حقيقـة الزهـراء (،)h
فمنبتهـا وزرعهـا ومناؤهـا مـن نـور واحـد وبقـ ّوة واحـدة .مـن هنا كانـت فضائلها
النبـي
العلم ّيـة كالقـرآن الكـرمي لـم يخالطهـا شـيء ،ويشـهد علـى ذلـك اعتـزال ّ
( )oأ ّمهـا خديجـة الكبـرى وانقطاعـه إلـى اهلل حتـى رزق بالزهـراء (،)h
متامـاً كمـا كان ينقطـع فـي غـار حـراء لتل ّقـي القـرآن الكـرمي.
أرضـي ،ومقصـده
إلهـي كامـل لـم يخالطـه حـرف
ّ
وكمـا أن القـرآن وجـود ّ
سـماوي ،وال تتعـدّ د
واحـد ال يتعـدّ د؛ كذلـك وجـود الزهـراء ( )hهـو وجـود
ّ
فيهـا القـراءات ،ومـن هنـا ال ُيعـذر فـي رضاهـا وسـخطها وح ّبهـا وبغضهـا أحـد،
وال معنـى أن نلتمـس عـذراً ملـن أغضبهـا.

((( احلجر29 /
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((( طه55 /

العملي:
السلوكي
 -2مقامها
ّ
ّ

السـلوكي بااللتفـات إلـى أنّـه إذا كان الرسـول
ي ّتضـح علـ ّو مقـام الزهـراء ()h
ّ
( )oقـد ُبعـث ّ
ليزكـي الناس ويع ّلمهم الكتاب واحلكمة ،ويأخذ من أموالهم
يطهرهـم ّ
ويزكيهـم بهـا؛ فكيـف نتصـور أداءه لهـذا الـدور فـي شـأن ابنتـه
صدقـة ّ
وحبيبـة قلبـه وثمـرة فؤاده؟!
وإذا كان مـن أدوار رسـول اهلل ( )oحتريـض املؤمنين علـى القتـال واجلهـاد
وقـول احلـقّ  ،فيسـتجيب لـه مـن يسـتجيب ويتخ ّلـف عنـه مـن يتخ ّلـف؛ فكيـف
نتصـ ّور جهـاد ابنتـه الصدّ يقـة الزهـراء ( )hواسـتجابتها لتحريض النبي ()o
للدفـاع عـن الديـن ،واجلهـاد إلعلاء احلـقّ ؟! إنّنـي ألحسـب ّأن ّ
كل مـا نقـرؤه فـي
مجالسـنا حـول اسـتماتتها ( )hفـي سـبيل احلـقّ هـو نقطـة فـي بحـر جهادهـا
وحتملهـا.
وصبرهـا ّ

محاضرات
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الزهراء العليمة
ورد عن اإلمام العسـكري ( )gقوله« :نحن حجج اهلل على خلقه ،وجدتنا
فاطمـة حجـة اهلل علينـا» وفـي لفـظ آخـر «وأمنـا فاطمـة حجـة علينـا» ،1فـإذا كان
األئمـة حجـج اهلل علـى اخلالئـق ،كل اخلالئـق ،ج ّنهـا وإنسـها ،وح ّيهـا وجمادهـا،
والزهـراء ( )hحجـة عليهـم ،فهـو مقـام عظيـم وشـرف رفيـع لهـا صلـوات اهلل
عليها.
تدرجـت األديـان فـي بيـان مكانـة املـرأة ،وهـا هـو القـرآن يحدثنـا عـن آسـية
املقاوِمـة ،ومـرمي املقدسـة ،وآخـر املقامـات هـو مقـام فاطمـة بنـت محمـد ()o
املـرأة التـي كملـت فـي كل شـؤونها .ومـن أهم وأبرز كماالتها سـعة علمها ،ولذا
كان أحـد أسـمائها (العالـِـمة).
إن العلـم هـو الـذي يرفـع اإلنسـان ويغ ّيـر جوهـر ذاتـه ،ولذلـك الحظـوا القـرآن
حينمـا يتحـدث عـن اختلاف النـاس يقـولَ ﴿ :ير َفـع َّ ُ
يـن آ َم ُنـوا ِم ُ
نك ْـم
الل ا َلّ ِذ َ
ْ ِ
يـن ُأوتُـوا ا ْل ِع ْل َـم َد َر َجـات﴾ 2هـذه الرفعـة ليسـت رفعـة ظاهريـة أبـدا ،بـل هـي
َوا َلّ ِذ َ
توضـح لنـا أن اإلنسـانية درجـات كثيـرة واإلميـان يرفـع هـذه الدرجـات.
وببيـان أوضـح :كل إنسـان مـن حيث الظاهر ميشـي على رجلين وينظر بعينني
مخفـي وعميـق ،وهـو ميثـل حقيقـة الشـخصية
لكـن هنـاك شـيء هـو األصـل وهـو
ّ
اإلنسـانية ،هـذه الشـخصية قـد تنحـط وتهـوي  -والعيـاذ بـاهلل َ ﴿  -و َمـن َي ْح ِل ْـل
3
   والهـوي :هـو النـزول مـن األعلـى إلـى األسـفل ،ولم
َع َل ْيـ ِه َغ َضبِـي َف َقـدْ َهـ َوىٰ﴾
ْ
حتـدد اآليـة إلـى أيـن سـينزل هـذا املتهـاوي بسـبب غضـب اهلل ،بل تكتفـي بالقول
((( أطيب البيان في تفسير القرآن ،ج  13ص 255
((( املجادلة11 /
((( طه81 /
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بأنـه سـيهوي إلـى احلضيـض ﴿ َو َمـن ُي ْشـر ِْك ب َّ ِ
الس َـما ِء﴾
ِـالل َف َك َأ َّنَا َخـ َّر ِم َن َّ
الهـوي وال نحـس بـه ماديـا ،وكثيرون يعيشـون
ولكننـا  -بالطبـع  -ال نـرى هـذا ْ
الهوي واقع وحقيقة في الشخصية
وهم يهوون ويهوون ولكنهم ال يشعرون ،هذا ْ
ولكنـه ال ميكـن أن يـرى بالعني الظاهرة.
وفـي املقابـل هنـاك مـن يرتفـع بشـكل دائـم ،والـذي يرتفـع فـي الواقـع هـو
شـخصيته فـي ملكـوت اهلل أو ًال ثـم حتصـل لـه الرفعـة عنـد النـاس ،ولـذا جـاء فـي
األخبـار أن املالئكـة لتضـع أجنحتهـا حتـت طلاب العلم 2هذه ليسـت كناية بل هو
تفسـير دقيـق وحقيقـي ملـا يجـده اإلنسـان مـن سـعة فـي روحـه وفكـره وعقلـه وقلبه
حينمـا يسـمع املعـارف احلقـة.
1

املعرفة هي دور اإلنسان األول

ُ
تـدرك علمـ ًا فأنـت متارس إنسـانيتك في بعدها املالئكـي ،وألن املالئكة
حينمـا
سـجدت لإلنسـان يـوم عرفـت أنـه يعلـم مـا ال تعلـم؛ فهـي أيضـ ًا إذا وجـدت إنسـان ًا
يـزداد علمـ ًا رجعـت ألداء هـذا الـدور ووضعـت أجنحتها حتـت أقدامه.
حينمـا يـزداد اإلنسـان معرفـة فهـو يبـدأ مبمارسـة الـدور األول الـذي خلـق مـن
أجلـه ،ويتبين لـه أن كل أعمالـه األخـرى كانـت ثانويـة ورمبا لذلك جاء في تفسـير
4
ْـس إ َِّال ِل َي ْع ُبـدُ ِ
ـت ْ ِ
ون﴾ 3أي ليعرفـوا.
اآليـةَ ﴿ ،و َمـا َخ َل ْق ُ
ال َّـن َوا ِألن َ
ولتقريـب هـذا املعنـى نقـول :حينمـا يتحـدث القـرآن عـن العبـادة التـي هـي

((( عـن سـلمة بـن عطـاء عـن أبـي عبـد اهلل ( )gقـال خـرج احلسين بـن علـي ( )gعلى أصحابـه فقال« :إن اهلل جـل ذكره ما
خلـق العبـاد إال ليعرفوه» علل الشـرائع ،ج 1ص9

محاضرات

((( احلج31 /
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ِ
ـب فيـه علمـ ًا َسـلك الل بِـه طرِيقـ ًا ِإلـى النَّـةَ ،وإ َِّن اللئكـة لت ََض ُـع أ ْجن َحت ََهـا
((( عـن الرسـول (َ « :)oم ْـن َسـلك طرِيقـ ًا َيطل ُ
ال ْر ِض َحتَّـى ْ ُ
الس َـما ِء َو َم ْـن ِفـي ْ َ
ال ِ
ـب ا ْل ِع ْل ِـم ر ًِضـا بِـ ِهَ ،و ِإنَّـ ُه َي ْسـتَغْ ِف ُر ِل َطا ِل ِ
ِل َطا ِل ِ
ـوت ِفـي ا ْل َب ْحـرَِ ،و َف ْض ُـل ا ْل َعا ِل ِم عَ َلى
ـب ا ْل ِع ْل ِـم َم ْـن ِفـي َّ
ال ْن ِب َيـاءِ ،إ َِّن ْ َ
ا ْل َعاب ِِـد َك َف ْض ِـل ا ْل َق َمـ ِر عَ َلـى َسـا ِئ ِر الن ُُّجـو ِم َل ْي َلـ َة ا ْل َبـدْ رَِ ،وإ َِّن ا ْل ُع َل َمـا َء َو َر َثـ ُة ْ َ
ال ْن ِب َيـا َء َل ْـم ُي َو ِّر ُثـوا ِدينَـاراً َو َ ل ِد ْرهَ مـ ًا َو َل ِك ْـن
َو َّر ُثـوا ا ْل ِع ْل َـمَ ،ف َم ْـن َأخَ َـذ ِم ْنـ ُه َأخَ َـذ ب َِح ٍّ
ـظ َوا ِف ٍـر» الكافـي ،ج 1ص 34
((( الذاريات56 /
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الغـرض األسـاس مـن اخللـق يجعـل العبـادة صراطـ ًا وطريقـ ًا ومقدمـة لشـيء آخـر
﴿ َو َأ ِن ْاع ُبدُ و ِنـي َه َـذا ِصـ َر ٌ
يم﴾  1فالعبـادة ليسـت النهايـة والغايـة بـل
اط ُم ْسـ َت ِق ٌ
هـي الصـراط فمـا دمـت فـي حال عبـادة فإن عملك ليس لغْ ويا ،ولكنها ليسـت
إال مقدمـة وال ميكـن أن يجـد اإلنسـان فيهـا نفسـه .وإمنـا يجـد نفسـه ويحـس
بذاتـه ويكمـل جوهـره ويرتفـع عـن املقدمـات حينمـا يتعلـم ويـزداد معرفـة،
حينهـا يرتفـع واقعـا.
فالفـارق بين العالـم واجلاهل باهلل والدين والقيـم واحلقائق ليس فارق ًا اعتباري ًا
وال اجتماعيـاً  ،بـل إن العا ِلـم يجـد نفسـه فـي نفسـه ،وغيـره يبحـث عـن نفسـه
خارجـ ًا عنهـا ،هـذا القانـون واقعـي إلهـي لـذا قـال تعالـىَ ﴿ :ير َفـع َّ ُ
يـن
الل ا َلّ ِذ َ
ْ ِ
آ َم ُنـوا ِم ُ
ـات﴾ 2فكمـا ينسـب القـرآن األعمـال
يـن ُأوتُـوا ا ْل ِع ْل َـم َد َر َج ٍ
نك ْـم َوا َلّ ِذ َ
التكوينيـة هلل كخلـق السـماوات واألرض ،كذلـك هـذه الرفعـة فـي الدرجـات
يجعـل لهـا وصفـ ًا إلهيـا.
ومن هنا حينما أراد اإلمام زين العابدين ( )gأن يضع أعلى وسـام على
كتـف عمتـه زينـب ( - )hكمـا يعطـي القياديـون أوسـمة الشـجاعة واملراتب
العاليـة بعـد احلـرب واالنتصـارات لكبـار القـادة  -قـال« :يـا عمـة أنـت بحمـد
اهلل عاملة غير معلمة وفهمة غير مفهمة» 3وكل األوسـمة األخرى من الشـجاعة
والشـهامة والصبـر هـي مـن نتاج العلـم واملعرفة.
ولذلـك فـإن العا ِلـم يكتسـب مكانـة فطريـة فـي النفـوس الطبيعيـة واألمزجة
السـليمة مـن االنحـراف .فأنـت بشـكل طبيعـي تو ّقـر العالم وحتترمـه ،خصوص ًا
((( يس61 /
((( املجادلة11 /
((( بحار األنوار ،ج  45ص 162
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إذا بـدت لـك معالـم علمـه وحسـن فهمـه؛ ألن هـذه الرفعـة رفعـة إلهيـة .ولقـد
سـعى النبـي ( )oجاهـداً لكـي يكشـف عـن مكنـون علم الزهـراء ( ،)hفهو
يسـأل الصحابـة فـي املسـجد ،وفيهـم كبارهـم عـن خيـر شـيء للمـرأة ،فلا توافـق
إجاباتهـم مـراد رسـول اهلل ( ،)oلتجيـب الزهـراء ( )hمبـراده فتقـول« :خيـر
للمـرأة أن ال تـرى رجلا وال يراهـا رجـل» فيقـول رسـول اهلل (« :)oصدقـت
إنهـا بضعـة منـي» .1والنبـي ( )oيظهـر هـذا التقديـر للزهـراء ( )hألن الزم
ََ
ُ
العيون بال َوقار
باحلكمـة ل َظته
العلـم التوقيـر .جـاء عـن األمير (ِ « :)gمن ُعرِف
والهيبـة» .2وقيـل« :مـن تعلـم ُرفـع» ،وهـذه األقـوال  -بطبيعة احلـال  -ال تعطينا
أمـراً مولويـ ًا باحتـرام وتوقيـر العالـم بـل هي تتحـدث عن حكم الفطـرة والوجدان،
ألن هـذه الشـأنية ألهـل العلـم شـأنية تكوينيـة واقعيـة.

علم فاطمة ()h

محاضرات

ّإن مـا ندّ عيـه نحـن الشـيعة مـن وجـود مصحف لفاطمة ليسـت مسـألة بسـيطة
ثـان وحسـب؛ بـل إن
وتقـف فـي النقـاش علـى إثبـات أننـا ال نقـول أنـه قـرآن ٍ
مصحـف فاطمـة هـو أحـد مقاماتهـا اإلنسـانية الراقيـة ،فهـو مـن تعليـم جبرئيـل .
يشـوش علينـا ِ
وال يجـب أن ّ
معـان رفيعـة،
املنكـرون هـذا املعنـى مبـا يتضمـن مـن ٍ
ويحدّ ونـا فـي دائـرة االنشـغال بإثبـات أنـه ليـس قرآنـا ،فالقضيـة أعمـق مـن ذلـك،
إنـه مقـام رفيـع للزهـراء (.)h
إن هـذا املقـام لفاطمـة ( - )hمضافـ ًا إلـى مـا أسـلفنا مـن قـدرة فاطمـة ()h
علـى اإلجابـة عمـا يعجـز عنـه كبـار الصحابـة  -هـو بنفسـه دليـل عملـي علـى
حجيتهـا عليهـم ،ومـن أسـباب إظهـار النبـي ( )oهـذه احلج ّيـة وهـذا املقـام
ّ
((( حلية األولياء ،ج 2ص40
((( حتف العقول عن آل الرسول.
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ال مـن أن تؤخـر وقـد قدمهـا اهلل ،وأن
العلمـي للزهـراء ( )hهـو تأمينهـا مسـتقب ً
ُيجهـل عليهـا وقـد ع ّلمهـا اهلل ،وأن يجتـرأ عليهـا وقـد رفعهـا اهلل.
حتصـن الزهـراء ( )hمـن جـور
  ولكـن كل هـذه املؤ ّمنـات  -لألسـف  -لـم ّ
األمـة  .وقـد عبـ ّرت ( )hعـن فصـل مـن فصـول تلـك املظلوميـة بقولهـا:
الل َعا ِئ َف ًـة ِلدُ ْن َي ُ
ـت َو َّ ِ
اكْـمَ ،قا ِل َيـ ًة ِلر َِجا ِل ُك ْـمَ ،ل َف ْظ ُت ُه ْـم َق ْب َـل َأ ْن َع َج ْم ُت ُه ْـم،
« َأ ْص َب ْح ُ
َو َشـ َن ْأت ُُه ْم َب ْعـدَ َأ ْن َسـ َب ْرت ُُه ْمَ ،ف ُق ْبحـ ًا ِل ُف ُلـولِ ْ َ
الـدِّ َو َخـ َو ِر ا ْل َق َنـا ِة َو َخ َط ِـل الـ َّر ْأ ِي َو
ـت َل ُهـم َأ ْن ُفس ُـهم َأ ْن س ِـخ َط َّ ُ
الل َع َل ْيهِ ْـم َو ِفـي ا ْل َع َـذ ِ
اب ُه ْـم
َ
﴿َ ...ل ِبئ َ
ْـس َمـا َقدَّ َم ْ ْ ُ ْ
َخا ِلـدُ َ
ون﴾  2»... 1مشـيرة إلـى مـا جـرى عليها حلظات هجـوم القوم على دارها
فـإن مقتضـى الرجولـة  -ولـو لـم يكـن هنـاك ديـن وال شـريعة سـماوية   -أنـه إذا
مـا رأى الرجـل امـرأة حـ ّرة مصونـة تتعـرض إلحـراق دارهـا ظلمـاً ،فـإن مقتضـى
الرجولـة أن يدافـع عنهـا ويحركـه حـس الغيـرة البشـري ليدفـع عنهـا الرجـال
الطغـام ،خصوصـ ًا إذا أخذنـا الظـرف النسـائي اخلـاص الـذي كانت فيـه (  3.)h
ولكـن مـن يرضـى بأكبـر معصيـة وهـي غصـب علـي ( )gحقه ،فلـن تبقى
فيـه أي مشـاعر طبيعيـة ،و ال غيـرة علـى الديـن والنبـوة ،ولـن يبقـى لـه حـس
رجولـي .نعـم تفقـد كل القيـم اجلميلـة معناهـا فـي دنيـا هـؤالء .
ويطابـق هـذا الـكالم نفسـه مقولـة علـي ( )gحين نفـض التـراب مـن يديـه
بعـد أن دفنهـا فنظـر إلـى السـماء واألرض وقـال« :قـد ْاسـ ُت ْر ِج َع ِت ا ْل َو ِدي َعـ ُة،
4
ـت ال َّز ْهـ َرا ُء َف َمـا َأ ْق َب َـح ْ َ
َو ُأ ِخ َـذ ِت ال َّر ِهي َنـ ُةَ ،و ُأخْ ِل َس ِ
ال ْضـ َرا َء َوا ْل َغ ْبـ َرا َء»
((( املائدة80 /
((( معاني األخبار ،ص 354
((( أي كونها حامال (.)h
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((( الكافي للكليني.

فـأي جمـال لسـمائنا التـي تزينهـا النجـوم كاملصابيـح واألرض التـي جعلهـا لنـا
اهلل مطايـا منشـي علـى مناكبهـا حين تدفن الزهراء ( )hسـراً ويعفى ثراها ،ما قيمة
األرض وهـي تفتقـد معالـم قبر الزهـراء ()h؟!
أال لعنة اهلل على الظاملني

محاضرات
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