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                                                                  برنامج المؤتمر                                

  09099 – 0099من الساعة  افتتاح المؤتمر

 قرآن كريم                                            *  

       الحاجة هدى مرمر* كلمة وحدة الهيئات النسائية :  

                                   الشيخ نعيم قاسمسماحة اهلل  حزبمين عام أنائب :  * كلمة راعي المؤتمر 

 معّرفة االفتتاح: اإلعالمية رباب الحسن 

 09029-09099استراحة فطور 

 00.21-01.31الجلسة األولى: 

 الشيخ أكرم بركاتسماحة  مظاهر الرحمة اإللهية في األسرة: -

 لشيخ مالك وهبياسماحة نشئة األبناء سلوكيًا: البنية اإليمانية واألخالقية لألسرة وأثرها في ت -

 الشيخ محمد خاتون سماحة  نعمة الوجود األسري الصالح وأثره في المجتمع واألمة: -

 تدير الجلسة اإلعالمية وفاء حطيط       

 0.11-00.11الجلسة الثانية: 

  د. طوبى كرمانينظرة الغرب لألسرة في رؤية اإلمام الخامنئي :  -

  السّيدة إيران ركن أبادي :ين عملها الوظيفي ومسؤولياتها األسريةاألم ب-

 الحاجة عفاف الحكيم : األسرة في مواجهة الحرب الناعمة  دور -

 تدير الجلسة اإلعالمية صفاء مسلماني            
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 2099- 0099استراحة صالة وغداء           

 2.31 -3.01الجلسة الثالثة: 

 د. بالل نعيم  ة على القدوة:سلوك األبوين والتربي -

 الشيخ محمد زراقطسماحة :  خطورة االنسياق وراء الكماليات داخل األسرة -   

 د. طالل عتريسي  التواصل الفّعال مع األبناء وخطورة إهماله)خصوصًا مع المراهقين(: -   

 .تدير الجلسة اإلعالمية نال الزين                    

                       

 إعالن البيان الختامي      

 التوصيات     
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 المؤتمر:هداف أ 

  "دام حفظه رفع مستوى االرتباط بوالية الفقيه ومرجعية اإلمام الخامنئي  -
 ترسيخ نهج وفكر اإلمام الخامنئي حول األسرة. -
 والرحمة في األسرة .  ةالتعرف على مظاهر النعم -

 لناعمة .تحصين األسرة في مواجهة الحرب ا -

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الحاجة هدى مرمر  وحدة الهيئات النسائيةكلمة معاونة م. 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سّيدنا ونبيا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ال سيما      
 دمه الفداء. بقية اهلل األعظم موالنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مق

السالم على اإلمام الخميني "قده باعث اإلسالم المحمدي األصيل وعلى ولي أمر المسلمين القائد والمرجع آية اهلل 
 العظمى اإلمام الخامنئي "دام ظله" .

يها مالئكة يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: )يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عل
قل إّن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم )غالٌظ شداٌد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ( ، ويقول تعالى : 

 صدق اهلل العلي العظيم  وأهليهم يوم القيامة أال ذلك هو الخسران المبين(

هد لتقديم األسرة في التبشير بالثواب فقد دعا اهلل سبحانه وتعالى إلى وقاية النفس فاألهل قبل غيرهم. ومما يش
 واإلنذار بالعقاب قوله تعالى: )وأنذر عشيرتك األقربين( .

وكل هذا التقديم لألسرة يدلل على مكانتها وأهميتها حيث أّنها خير مكان للتربية والبناء والتكامل اإلنساني وبنفس  
سيترك اآلثار السلبية  وكي إن فسدت، األمر الذيالوقت هي أخطر بيئة في صياغة اإلنسان وتكوينه النفسي والسل

 في المجتمع الذي يعيش فيه.

عن مسألة األسرة بأنها "القاعدة األساس والخلية األساس للمجتمع وان اإلمام الخامنئي دام ظله  سماحةولقد عّبر 
 استطعنا أن نحفظ هذه الخلية سليمة فسيكون المجتمع سليمًا ".

ْن كانت األسرة في مجتمعاتنا اإلسالمية ال زالت تحتفظ بتماسكها واستقرارها  -معاصر لكن نظرة إلى واقعنا ال  –وا 
تظهر وجود بعِض المشكالت التي أضحت تختلج األسرة في عصر اقتحمت حياتنا ثورة االتصاالت والتكنولوجيا 

ليها من كّل حدب وصوب مع الحديثة ووسائل اإلعالم والفضائيات غير المنضبطة ،وأصبحت أبواب الفساد مشّرعة ع
هبوب رياح ما يسّمى الحرب الناعمة التي تريد أن تهز بنيانها وتفكك أواصرها ، وبدأنا نشهد مياًل إلى تكريس العزلة 

في المحيط الضيق لما صار يسمَّى األسرة النووية، وذلك على حساب األسرة الممتدة التي تمدُّ قطر التراحم ليضم 
ائر األقارب من أولي النسب، كما أصبحت أكثر إهمااًل لقيم التكافل والتآزر والتراحم وغيرها من األعمام واألصهار وس

 القيم السامية التي أمر بها الشارع المقدس .
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وجاذبة وخادعة لتفكيك إّن ظهور هذه المشكالت هي نتيجة تسلل األفكار الغريبة الوافدة إلينا تحت عناوين براقة      
والعمل على غسل دماغ اجتماعي وتربوي العالقات األسرية وتدمير أمومة المرأة ودورها األساس في التربية األسرية، 

 .وفكري وعقائدي كامل ُيحضَّر لمجتمعاتنا لتقبل مفاهيمهم الغربية المدمرة التي ال تقيم وزنًا لقيم وال لدين أو أخالق

 لة كان االهتمام الكبير لسماحة اإلمام الخامنئي فيها حيث يقول:ولخطورة هذه المسأ

أساسية في العالم المعاصر، ُترى من أين نشأت هذه المشكلة؟ من طريقة النظر إلى  إن مشكلة األسرة تعّد مشكلة "
الوجود البشري، لكن  قضية المرأة، أم من النظرة إلى العالقة بين الرجل والمرأة؟  فاألسرة هي فطرة طبيعية وأساسية في

اليوم عن تحكيم بنيان األسرة في العالم الذي  هذا األمر الفطري يعاني اليوم من أزمة عالمية بحيث أّن أي أحد يتحدث
 يرحبون بكالمه ذاك مهما كان عاديًا". يسمي نفسه بالمتمدن الغربي، فإنهم

هوات والفساد في البلدان الشرقية واإلسالمية لماذا ؟ إّن ثّم يقول "دام حفظه": "انتم تالحظون سعي الغربيين إلشاعة الش
 أحد األهداف هو أنهم يريدون بذلك تمزيق األسرة لكي تضعف ثقافة تلك المجتمعات كي يتمكنوا من السيطرة عليها".  

 ا ؟ أيها الحضور الكريم: أمام كل ما يخطط ألسرنا ومجتمعنا من مؤامرات خبيثة ، ما هو واجبنا وما هو دورن

ضااءات علاى مساألة األسارة والاذي يهادف إلاى إلحاد اأإّن هذا المؤتمر مؤتمر )األسرة في فكر اإلماام الخاامنئي( هاو      
تحصين أسرنا من كل المخططات الساعية إلى ضربها وتفكيكهاا وبالتاالي الرامياة إلاى ضارب مجتمعناا مان الاداخل لحرفاه 

 عن دينه وقيمه. 
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ن رّبان السفينة هو      القائد الحكيم ولي أمر المسلمين اإلمام السّيد علي الخامنئي دام ظله الذي شّخص في أكثر وا 
  من لقاء معالم األسرة المؤمنة المجاهدة وأحسن تحديد تكليف كل فرد من أفرادها.

 ماحةوأفكار جسدتها كلمات س    في هذا المؤتمر سنحاول أن نطرح هذه االضاءة التي تعّبر عن مجموعة رؤى     

 اإلمام القائد الخامنئي دام ظله حول األسرة وبوبناها في عدة محاور تجيب على تساؤالت هاّمة من قبيل: 

كيف يمكننا المحافظة على الروابط األسرية المتينة في أجواء تسودها العاطفة والمودة والسكينة واإليثار، بداًل من روابط 
 أسرية تحكمها البروتوكوالت والرسميات ؟

 

 ما هي نعمة الوجود األسري الصالح وتأثيره على المجتمع واألمة ؟

كيف يمكننا أن نعرف قيمة العالقات األسرية في زمن يبث الغرب إلينا مفهومه لألسرة حيث ال للعالقات اإلنسانية 
 واألخالقية أي معنى وأي قيمة تحت عناوين الحرية والديمقراطية ؟

 هو دور األسرة في مواجهة ما بات ُيعرف اليوم بالحرب الناعمة التي تخترق بيوتنا ومجتمعنا بكل هدوء وسالسة؟   ما 

ما هو دور اآلباء في تنشئة أبنائهم تنشئة صالحة وكيف يكونون لهم القدوة واألسوة والصديق الذي يحاورهم ويناقشهم 
 للوصول إلى بّر األمان؟ 

 ها الوظيفي ومسؤولياتها األسرية؟ملوكيف توفق األم بين ع
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وغيرها من المحاور التي سوف نستفيد منها في وضع التوصيات المناسبة والعمل عليها إن شاء اهلل تعاالى والتاي تخادم 
 أسرنا المقاومة والمجاهدة ومجتمعنا بشكل عام.

اركتهم القّيمة ونخص بالشكر راعي شاكرين لكم جميعًا حضوركم ومشاركتكم الكريمة وللسادة والسيدات المحاضرين مش
مؤتمرنا نائب األمين العام لحزب اهلل سماحة الشيخ نعيم قاسم واألختين العزيزتين د. طوبى كرماني والسيدة إيران ركن 
ياكم لكل خير ولكل ما فيه صالح  أبادي اللتين تكبدتا عناء السفر من الجمهورية اإلسالمية  إلى لبنان ، وفقنا اهلل وا 

 ا ومجتمعنا ، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أسرن

 راعي المؤتمر (  كلمة نائب أمين عام حزب اهلل سماحة الشيخ نعيم قاسم( 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق موالنا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد)ص( وعلى آل 
 بيته الطيبين الطاهرين.

 كريم، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.أيها الحفل ال 
مؤتمر األسرة في فكر اإلمام الخامنئي)حفظه اهلل تعالى ورعاه(، هو مؤتمٌر يحاول أن يبحث في ثنايا تلك األفكار  

والمواقف المشرقة والفاعلة التي طرحها إمامنا القائد)دام ظله الشريف( من أجل مسيرة األسرة الصالحة المتكاملة، 
دَّ أن ُنطّل على هذا الموضوع بالتأكيد ابتداًءا أنَّ فكر اإلمام هو فكر اإلسالم، وعندما نتحدث عن فكِرِه فإنَّما وال ب

نتحدث عن الكمال الذي عرفناه من خالل محمد وآل محمد)عم(، وحيًا إلهيًا ُسطرت آياته في القرآن الكريم، كما ال 
الخميني)قده( من ثورة عظيمة تجاوزت إقامة الدولة إلى حالِة إحياِء الفكر بدَّ أن نؤكِّد على أهمية ما أنجزه اإلمام 

اإلسالمي األصيل الذي أعاد للمرأة مكانتها وللرجل مكانته، وأكََّد على بناء األسرة الصالحة التي تتكامل فيما بينها 
الشريف( فإنما نتطلَُّع إلى النَّبع كجزء ال يتجزأ من المجتمع. هنا عندما ُنطلُّ على فكر اإلمام الخامنئي)دام ظله 

الذي أدَّى إلى تلك العطاءات العظيمة، ولقد حاولُت أْن استخلَص من اإلمام الخامنئي)دام ظله الشريف( جملة 
 قواعد تشكل المباني األساسية لألسرة اإلسالمية، فاخترُت قواعد أربعة رئيسة:

ظله الشريف( أنَّ األسرَة أساس، فقال: "القاعدة األساس للمجتمع  أواًل: األسرة أساس: اعتبَر اإلمام الخامنئي)دام 
(. وقال: "إذا كان كيان اأُلسرة متينًا في المجتمع، وراعى كل من 0هي األسرة، وهي الخلية األساس في المجتمع")

اهتموا الزوج والزوجة حقوق بعضهما، وكان لهما أخالق حسنة وانسجام مع بعضهما، وواجهوا المشاكل معًا، و 
(. هذا الكالم لإلمام 2بتربية أطفالهم، فإّن المجتمع الذي تكون فيه هكذا ُأسر سيصلح وسيصل إلى ساحل النجاة")

الخامنئي)دام حفظه(، يؤكد على ُبنية األسرة كأساس لبناء ُأسر المجتمع، ومن ثم لِبناء المجتمع الكامل، ألنَّ اأُلسرة 
ن الصغير الذي إذا نجحنا دارته بشكل صحيح نجحنا في المجتمع،  هي المكوِّ فيه من خالل توزيع األدوار داخله وا 
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َه اهلل تعالى المؤمنين فقال: "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّا (. فلم 3ُس َواْلِحَجاَرةُ")ولذا وجَّ
ة التي تحتاج إلى عمٍل دؤوب وجهاٍد كبير من أجل أن تصُلح، بل َأَمَر يقتصر في التوجيه على النفس اإلنساني

ُن بيئًة تساعد هذه النَّفس  اإلنساَن أْن ينتقَل من إدارِة نفِسه إلى إدارِة أهِله ومجتمعه، على قاعدِة أنَّ إدارَة األهل ُتكوِّ
نَّ صالَح األسرة ينعكس على النَّفس أيضًا اإلنسانية على الصالح، فكما أنَّ صالَح النَّفس ينعكس على األسرة، فإ

ذا أردنا أن ننظر إلى أي مجتمٍع من المجتمعات لنعرف صالَحه من  لترتقي وتعطي أكثر. وهكذا فاألسرة أساس، وا 
ْن كانت فاسدًة فال يمكن أن  فساده فعلينا أْن ننظر إلى األسرة أواًل، فإن كانت صالحًة فسنرى المجتمع صالحًا وا 

تمع صالحًا، هذه المقارنة سهلة عندما ننظر إلى المجتمعات الغربية ونرى تفكك األسرة فيها والنتائج نرى المج
 المدمرة التي حدثت في ُبنيان المجتمع وفي نفوس الناس هناك.

 

ورة التوازن في العالقة داخل ثانيًا: التوازن في العالقة داخل األسرة: يتحدث القائد)دام ظله الشريف( عن ضر   
األسرة، وهذه قاعدة أساسية، ألنَّ التوازن داخل األسرة هو الذي يؤدي إلى الُبنيان الصحيح، وكذلك توزيع األدوار 
داخل األسرة يؤدي إلى البنيان الصحيح، فيقول: "اذا درستم قضية االسرة في العالم واالزمة التي تعانيها، لرأيتم أنَّ 

(. فعدُم التوازن سيؤدي في 4راجعة إلى عدم توازن العالقة بين الزوجين، بين الرجل والمرأة") األزمةأسباب تلك 
ذا حصل الخلل الُبنيوي فال يمكن أن نرجو نتيجًة إيجابية لألسرة، ولذا قال في كلمة  الواقع إلى خلٍل ُبنيوي، وا 

صلحة الرجل والمرأة، وبحسب طبيعة الرجل والمرأة، ُأخرى: "واللَّه سبحانه وتعالى قد عيَّن األحكام على أساس م
(. فإذًا هذا التوازن يأخُذ بعين االعتبار قدرات الرجل والمرأة ودورهما في 5وبناءًا لمصالح المجتمع اإلسالمي")

ن تركيبة األسرة والمجتمع، وهذا األمر نراه واضحًا جدًا في تلك اآلية بلطافتها وسهولتها وُيسرها، وهي تتحدث ع
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ُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي الحياة الزوجية، فتقول: "َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْينَ 
الى منها زوجها ثم يتكامل الزوجان (. فالتوازن منطلقه النفس الواحدة التي خلق اهلل تع6َذِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن")

في إطاٍر من المودَّة والرَّحمة، لتكوَن األسرُة قائمًة على الحب، ومبنّية على التفاعل بين الزوجين من دون التمايز 
في هذا التفاعل، على قاعدة أنَّ العطاء بمحبة من القلب ليس له ضوابط، وليس له حدود، فالمحبُة ُمطَلقٌة 

إطار الضوابط الشرعية التي تنظُِّم األسرة فهي من اجل المحافظة على ُبنيانها، وهي )المحبة( حالٌة ومفتوحة، وفي 
من التَّنافس الشريف حيث ُيقدُِّم كلُّ واحٍد منهما للمحافظة على التوازن داخل األسرة، وهذا ما عبَّر عنه اإلمام 

، فقال: "وأّما حقُّ رعيتك بملك النكاح، فأْن تعلم أنَّ اهلل السجاد)ع( في رسالة الحقوق عندما تحدَّث عن حقِّ الزوجة
جعَلها سكنًا وُمستراحًا وُأنسًا وواقية، وكذلك كلُّ واحٍد منكما يجُب أْن يحمد اهلل على صاحبه، ويعلم أنَّ ذلك نعمة 

لتوازن يتطلب حالة من (. وهذا تأكيد على أن ا7منه عليه، ووجب أْن ُيحِسن صحبَة نعمة اهلل ويكرمها ويرفق بها")
الحب والحنان من دون قيود، أمَّا القيود فتتمثًُّل في التشريع الذي ُيراعي قدرات الطرفين، وهذا ما ُيحدُث التوازن في 

 داخل األسرة.
ر هو أن دو   ثالثًا: دور المرأة: القاعدة الثالثة التي يتحدث عنها إمامنا القائد المرجع الخامنئي)دام ظله الشريف(  

المرأة أهم فيقول في اللقاء مع المشاركين في المؤتمر اإلسالمي للصحوة اإلسالمية للنساء: "في اإلنسانية ال وجود 
للمرأة والرجل، فالجميع سواسية. هذه هي نظرة اإلسالم. لقد جعل اهلل سبحانه خصائص جسمانية في كّل من 

نَّ دور المرأة أهم، فإنَّ  الجنسين، يكون لها دوٌر في استمرار الِخلقة وفي تكامل اإلنسان ورقّيه وفي حركة التاريخ؛ وا 
نَّ دور المرأة في هذا المجال، ال ُيمكن مقارنته  أهم أعمال اإلنسان هو استمرار النسل البشري، يعني اإلنجاب، وا 

ائزية، ومن هذه بدور الرجل. ومن هذه الناحية كانت أهمية المنزل، وأهمية العائلة، وضبط األعمال الجنسية الغر 
(. فإذًا دور المرأة هو األهم في ُبنيان األسرة، 8الجهة يجب النظر إلى قضايا اإلسالم وأحكام الشريعة اإلسالمية")

(، ألنَّ قاعدة إنشاء األسرة برصيدها األول 0وهذا ما نفهمه من حديث رسول اهلل)ص(: "جهاد المرأة حسن التبعل")
أة على إعطائها هذا الزخم ما يؤدي إلى أسرٍة صالحة قادرة على الحياة اإلسالمية واألساس يتكوَّن من ُقدرة المر 

يقول: "إنَّ األسرة يمكن أن تستمر بالمرأة ولكن ال  الصحيحة، وفي قول آخر لإلمام الخامنئي)دام ظله الشريف(
ذا ما يفسر لنا الحديث يمكن أن تستمر بالرجل" وهذا تعبير عن أهمية ودور المرأة في داخل األسرة، وأيضًا ه

دارتها من الداخل بالحنان 09الشريف: "الجنة تحت أقدام األمهات") (، للتأكيد على دور األمومة في رعاية األسرة وا 
 والحب والحضانة والقدرة على نقلها تربويًا إلى المستويات التي تحفظها.

حدث عنها اإلمام الخامنئي)دام ظله الشريف( هو ترجيح رابعًا: األولوية لألسرة مقابل العمل: القاعدة الرابعة التي يت
التواجد داخل األسرة على العمل المعيشي في داخل المجتمع أو العمل بشكل عام، وضرورة إعطاء األولوية 
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لألسرة، يقول: "إنَّ عمل السيدات هو من جملة األشياء التي نوافق عليها، ولكن خالصة القول أنَّ هناك أصلين أو 
أصول ينبغي رعايتها وعدم تجاهلها. أولها: هو أْن ال ُيلقي هذا العمل بظالله على العمل األساسي، والذي ثالثة 

هو عمل األسرة والزوجية واألمومة والتدبير المنزلي، وهذا أمر ممكن. أمَّا ذلك الشغل الذي لديكن في الخارج، فإْن 
ومون بهذا العمل. بناًء عليه، فإنَّ األولوية هي للعمل الذي ال لم تُقمَن به أنتّن فإنَّ هناك عشرة أشخاص آخرين سيق

 (. 00بديل عنُكّن فيه، هذا هو المطلوب والمتعين")

 

هناك مقارنة لطيفة جدًا ُتحيي في نفوسنا طريقة التفكير الصحيح، ولطالما سمعت من بعض األخوات السؤال 
ذا أطَعْمنا أوالدنا؟ وهل لنا األجر إذا استهلك التدبير المنزلي أغلب أوقاتنا؟ وهل لنا األجر التالي: هل لنا األجر إ

إذا كانت اهتماماتنا األسرية كبيرة؟ كنت أبادر بإجابة األخوات بالقول: وماذا تفعلن في العمل في موقع السكرتيريا 
في الهندسة، أو في أموٍر أخرى، فالهدف من هذه مثاًل، أو في تعليم اللغة األجنبية، أو في الدخول إلى وظيفة 

األعمال بشكل عام أن تحصل المرأة على راتٍب وقدرة من أجل متطلبات الحياة، فإذا كان األمر ميسَّرًا من خالل 
الزوج، وقامت الزوجة باألمور األخرى التي تزرع األُنس والحب والحنان والعطاء في داخل األسرة فقد ربحت 

ما في أنَّها عِملت وهي بذلك تبذل جهدها وتمأل وقتها وال بديل عنها فيما تقوم به، وثانيهما في أنَّها مرتين: أوله
 أدَّت من خالل عملها وظيفًة عظيمًة أسعدت أسرتها وهذا عمٌل عظيم. 

أنها خنق لألسف فالبعض يحاول اليوم إضفاء صورة مقيتة جدًا عن العمل األسري أو التواجد المنزلي للمرأة، في  
للحرية وقتل للطاقات واإلمكانات، وهذا خطأ كبير! نعم علينا أْنُ نوازن في االستفادة بين اأُلسرة والمجتمع. فلو 
مَّا العمل الخارجي؟ فالصحيح أنَّ اأُلسرة أواًل، أمَّا مع  افترضنا نظريًا بأنَّ األمر َتعيَّن بأحِد األمرين: إمَّا اأُلسرة وا 
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 ن فال مانع من الجمع بين األمرين وبالتناسب الحافظ لدور األسرة.القدرة على التواز 
من خالل هذه القواعد، وبناًء على التجربة التي نعيشها في مجتمعنا، وننظر من خاللها إلى المجتمعات األخرى،   

حسين موقع أقترح على مؤتمركم الكريم توصياٍت خمسة اعتقدها صالحة للعمل عليها كأفكاٍر يمكن أن تساهم في ت
 األسرة، مستفيدين في ذلك من توجيهات اإلسالم واإلمام الخامنئي)دام ظله الشريف(:

هو أمٌر منبوٌذ ومرفوض عندنا، سواء أكان داخل األسرة أو خارجها، ونعتبره حرامًا بحسب   العنف ضد المرأة: -0
سيط أو اإلحمرار أو اإلخضرار أو التفاصيل الشرعية التي وردت في حرمة اإليذاء حتى على مستوى الخدش الب

اإلزرقاق، وبالتالي نحن مع كل المساعي التي تؤدي إلى إيقاف العنف ضد المرأة، ال على قاعدة تفسير العنف 
تفسيرًا خاطئًا يخرِّب الحياة الزوجية بالدخول إلى العالقة الخاصة كما يفعل البعض ويحاول أن يعتبر العالقة 

عنف، إنَّما المطلوب هو رفض العنف من قبل أي إنسان وتحت أي ذريعة، ولو كان الخاصة عالقة مشمولة بال
الزوج لزوجته، ونحن نحتاج إلى عمل تربوي أخالقي توجيهي ُيعطي االعتبار للزوجين داخل األسرة ويحفظ 

رتها الضوابط الشرعية لحماية األسرة وخاصة المرأة.  حقوقهما، كما نحتاج إلى إجراءات رادعة قرَّ
رفض إبراز جمال المرأة باإلباحية واالستثمار الرأسمالي، فهذا ظلم للمرأة ومكانتها، وجريمة بحق األجيال   -2

ُق لها الدوائر االستكبارية ودوائر الفكر الشيطاني هي التي تضرب بطريقة  الشابة الطَّالعة، وهذه اإلباحية التي تسوِّ
ه األشكال التي ُتخرج المرأة من مكانتها اإلنسانية إلى إبراز جسدها ناعمة مجتمعاتنا وُأسرنا، وعلينا أن نرفض هذ

 في المجتمع بشكل عام.
ل اأُلسرة إلى   -3 نرفض منطق التنافس على الصالحيات بين الرجل والمرأة داخل األسرة، فالبعض يحاول أن يحوِّ

ارة وال في الصالحيات وال في القرارات، رجلين، أو إلى امرأتين، بحيث أن ال يكون هناك تمايز بينهما، ال في اإلد
وأنتم تعلمون بأن القرارات التي تحتاج إلى إجماع على قاعدة التوافق ال تسير بشكل صحيح في أغلب األحيان، 

فبعض األمور والمسائل تحتاج إلى حسم وقرار. من هنا فإنَّ العبَث بتمايز األدوار وموقع كّل من الرجل والمرأة في 
يبتغي في الواقع تدمير األسرة، ونحن لدينا توزيعًا صالحًا للرجل والمرأة واألوالد داخل األسرة بحسب  داخل األسرة

الشرعي اإلسالمي، فاألسرة ليست محاًل لسيطرة أحد على أحد، وبكل وضوح األسرة ليست محل سيطرة الرجل على 
نما هي محل إدارة ومسؤولية من ك ّل من الرجل والمرأة، كٌل بحسب إمكاناته وقدراته المرأة وال المرأة على الرجل، وا 

 لحسن توزيع األدوار.
ضرورة ضبط وسائل اإلعالم و االتصاالت لحماية ُبنية األسرة وعالقة الزوجين وتربية األوالد، ألنَّ اإلعالم   -4

 اليوم ووسائل االتصال مرٌض كبير فيما يعرضونه ويفتك باألسرة.
التربية اإلسالمية التي واَزَنْت في بناء األسرة بين دور الرجل في الجهاد وموقع المرأة في كلُّ التحية للمقاومة   -5
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، فكان لدينا المجاهدون والمجاهدات في ساحات الحق من أجل التحرير والعزة والكرامة، وهذا ما رأيناه في والحماية
ي مواجهة التحديات، فهنيئًا للمجاهدين ، وهذا ما نراه ف2996وتجربة االنتصار عام  2999 متجربة التحرير عا

زت نموذجًا رائدًا في التعبير عن اإليمان باهلل تعالى وفي تطبيق  والمجاهدات على هذه العطاءات العظيمة التي برَّ
 شرعه من خالل هذه التجربة العظيمة المسمَّاة "حزب اهلل".

 

رت رغم الطغاة وأعوانهم، لقد أعطت المقاومة معًنى جديد ًا للبنان القوي العزيز والمستقل، هذه المقاومة حرَّ
واستطاعت أْن تُقدِّم لنا نموذجًا فريدًا. هذه المقاومة ربَّت أجيااًل على الثقة باهلل تعالى والثقة بالنفس واإليمان 

الة األمل، ومن حالة االستسالم إلى حالة بالنصر والقدرة على التغيير. هذه المقاومة نقلتنا من حالة اإلحباط إلى ح
المواجهة والنصر، هذه المقاومة استطاعت أن تُبدِّل الكثير من المفاهيم، فقد أصبحنا ببركتها مقتنعين بأن إسرائيل 

 إلى زوال، وأنَّ األرض ستعود إلى أهلها وأصحابها، وأنَّ لشعبنا وأُلَسرنا الخير الكبير لمستقبل أكبر. 
المقاومة تكافاًل اجتماعيًا رائعًا في داخل اأُلَسر، وفيما بين جمهورها، وأعطت صورًة عن اأُلسرة  لقد أحدثت 

الشريفة والمتماسكة التي تبني المجتمع، وهذا ما رأيناه في محطات كثيرة، فعندما جاءت وسائل اإلعالم إلى ُأَسرنا 
واالبن والشاب والرجل كّل واحد منهم يقوم بدور ويؤدي  أثناء الحرب لتتحدث معهم مباشرة، رأت األم والبنت واالبنة

وظيفة يتكامل فيها مع اآلخرين، وقد رأينا هذا المشهد الرائع في عدوان تموز عندما جاءت وسائل اإلعالم لتستفتي 
ذ بهم يسمعون مواقف العزة والقوة ليتعرف العالم على سبب وجو  روا من ديارهم بغير حق، وا  د أولئك الذين ُهجِّ

المجاهدين في ساحات القتال، فاألم هنا والزوجة هنا واألخت هنا هنَّ الرصيد األول من أجل دفع هؤالء الشباب، 
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فلنعد إلى األسرة المسلمة التي تربي الصالحين والصالحات، وتعطينا الخلية األساس الصالحة في المجتمع ليصلح 
 مجتمعنا.
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 الجلسة األولى : 

 

  (في حزب اهلل الثقافي لرئيس المجلس التنفيذي نالمعاوسماحة الشيخ أكرم بركات ) كلمة   

 . األسرية ةالحيا في والرحمة الموّدةالمحور األول :      

َواًجا َأنُفِسُكم   مِّن   َلُكم َخَلقَ  َأن   آَياِتهِ  َوِمن  " ُكُنوا َأز  َمةً  مََّودَّةً  َبي َنُكم َوَجَعلَ  ِإَلي َها لَِّتس  م   ََلَيات   َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَرح   لَِّقو 
 1"َيَتَفكَُّرونَ 

 أو فقيراً ، كان موقع أيّ  في، فهو، اإلنسان سعادة منشأ هي النفسي واالستقرار، القلبي االطمئنان تعني التي السكينة
 .قلبه واطمئنان، نفسه بسكينة إالّ  سعادته يجد لن، مغموراً  أو مشهوراً ، مرؤوساً  أو كان رئيساً ، غنياً 

 :بعنوانين واالطمئنان الّسكينة يحقق ما يختصر والقرآن

رِ  َألَ ": تعالى قال، اهلل ذكر: األول  2"ال ُقُلوبُ  َتط َمِئن   الّلهِ  ِبِذك 

َواًجا َأنُفِسُكم   مِّن   َلُكم َخَلقَ  َأن   آَياِتهِ  َوِمن  ": تعالى قال، الزواج: الثاني ُكُنوا َأز   3"ِإَلي َها لَِّتس 

                                                           

 12سورة الروم،  1

 12سورة الرعد،  2

12سورة الروم،  3  
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 من نفس مولد هو آخر ميالد عن تتحّدث اآلية هذه ولكن، ونفس جسد من، وأبيه أّمه من العادة في، ُيولد اإلنسان إنّ 
 هذا بينما، باالنفصال يتحقق الذي األول المولد عن يختلف آخر ميالد اّنه، الزوج هي بل، أمًّا وال أباً  ليست نفس

 النتيجة فتكون، باآلخر اتصاله خالل من يحصل كماله بأنّ  الناقص شعور من المنطلق باالتصال يتحّقق الميالد
 .القلب واطمئنان النفس سكينة

 والرحمة لموّدةا

 موّدة الزوجين بين وجعل بلطفه تدّخل بل، سكينته خالل من كماله تحقيق طريق في وحده إلنسانا تعالى اهلل يترك ولم
 .ورحمة

 .األسرّية الّسعادة مفتاح خاللهما من ليبّين العربية؛ الكلمات آالف مئات بين من تعالى اهلل اختارهما كلمتان هما

 الموّدة معنى

 سلوك أو عنه بتعبير يخرج، األعماق في كامناً  يكون قد فالحبّ ، ُحبّ  أيّ  يسل أّنه إال، الحبّ  وهو الودّ  من الموّدة إنّ 
 الظاهر الحبّ : "الطباطبائي العالمة بتعبير الموّدة ألنّ  موّدة ليس أّنه إال حب   فهذا، الجسد وال اللسان بلغة ال، نحوه
 تأّثرٌ  هو الذي الخشوع إلى العمل مقام في أثره الظاهر الخضوع كنسبة الحب إلى الموّدة فنسبة، العمل مقام في أثره

 .المفّعل الحبّ  هو الموّدة أخرى وبعبارة، 4"والكبرياء العظمة في نفساني

 دور له يكون أن لإلنسان يمكن بأسباب القلب إلى يأتي لكّنه، قهريّ  بل، اختياريّ  غير أمر هو الحبّ  أنّ  المعلوم ومن
 .المحبوب في المحبّ  يراه كمال بسبب لبالق انجذاب هو الحبّ  أنّ  وذلك، صناعتها في

 كلّ  إلى وينجذب، المطلق الكمال ألّنه تعالى؛ إليه فينجذب، الكمال حبّ  على اإلنسان فطر تعالى اهلل أنّ  المحّقق ومن
 ألنّ  العلم؛ إلى وينجذب، الجميل فيحبّ  كمال الجمال ألنّ  الجمال؛ إلى ينجذب فهو، وجلّ  عزّ  كماله من تجّلى كمال
 األمانة ألنّ  األمانة؛ إلى وينجذب، الصادق فيحبّ ، كمال الصدق ألنّ  الّصدق؛ إلى وينجذب، العالم فيحبّ ، كمال لمالع

 .الكماالت سائر في وهكذا، األمين فيحبّ ، كمال

 .الزوجين بين سّيما ال، اإلنساني المجتمع أفراد بين الموّدة منشأ جعل نفهم وبهذا

 .عليها والحفاظ تفعيلها من بدّ  ال كان لذا، زوجين كلّ  في ثابت نحوٍ  على مجعولة ليست الزوجية والموّدة
                                                           

 .066 صفحة، 06 جزء، القرآن تفسير في الميزان، حسين محمد، الطباطبائي 4
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 .الزواج بعد الحبّ  صناعة حول يدور سؤال على منها كلّ  ُتجيب القرآنّية الموّدة كلمة من رسالتان تأتي وهنا

 .زوجاً  يحّبني اآلخر جعل كيفية حول سؤال على تجيب :األولى الرسالة

 اآلخر يحّبك فلكيْ ، المحبوب في يراه كمال بسبب المحبّ  قلب انجذاب هو الذي الحبّ  معنى من ينطلق الجواب وهذا
 في يظهر كما الكماالت تلك من بعضٍ  إلى األطهار بيته وأهل (ص) النبي أرشدنا وقد، له الكمال تظهر أن عليك

 :اآلتية الروايات

 .5"تحاّبوا تهادوا(: "ص) األكرم الرسول عن .0

 .6"أبداً  قلبها من يذهب ال أحبك إني للمرأة لرجلا قول(: "ص) وعنه .2

 .8"الموّدة حبالة البشاشة: "آخر حديث وفي، 7"الموّدة فخ البشاشة(: "ع) علي اإلمام عن .3

 .9"للموّدة مجلبة الخلق حسن(: "ع) وعنه .4

 .لآلخر حّبي إيجاد كيفية حول سؤال عن تجيب :الثانية الرسالة

 اآلخر تحبّ  فلكيْ ، المحبوب يراه كمال بسبب المحبّ  قلب انجذاب هو الذي بّ الح معنى من ينطلق أيضاً  والجواب
 لنفر سلبياته على رّكز ولو، إليه ينجذب فإّنه الشيء، كماالت على يرّكز حينما بطبيعته فاإلنسان، كماالته على رّكز
 االنجذاب يوجب اآلخر كماالت على تركيزه فإنّ ، والنواقص الكماالت من مزيج هو العادة في اإلنسان أنّ  وبما. منه
 يعيش هل منها؟ العادة في يخلو ال واإلنسان اآلخر، نواقص يواجه حينما حاله تكون كيف لكن، حّبه وبالتالي، إليه
 والنفور؟ االنجذاب بين ازدواجيةٍ  حالة

                                                           

 .044ص ،5ج  ها،0367 طهران، اإلسالمية، تبالك دار ،3ط الكافي، يعقوب، بن محمد الكليني، 5

 .560 ص ،5ج المصدر، نفس 6

 .292ص ها،0494 قم، اإلسالمي، النشر مؤسسة ،2ط العقول، تحف شعبة، ابن الحراني، 7

 .4ص ،4ج ها،0402 قم، الذخائر، دار ،0ط عبده، محمد شرح البالغة، نهج علي، االمام 8

 .27ص ،0ج الكافي، يعقوب، بن محمد الكليني، 9
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 :وهي، اآلية في الثانية الكلمة سرّ  يأتي هنا

 الرحمة

 إلى االنجذاب كحال االنسان قلب في مغروسة وهي، المرحوم في الراحم يراه نقص بسبب القلب رّقة هي الرحمة
 .الكمال

 فعل فإنْ ، بالموّدة الكمال قابل كما، بالرحمة زوجه في نواقص من يجده ما الزوج يقابل أن هي" رحمة" كلمة ورسالة
 تحقيق في والقائد الرائد هو ليمةالسّ  الفطرة من المتحّرك القلب وأصبح، قلبه واطمأنّ ، نفسه وسكنت، حاله استتبّ  ذلك

 المفّعل القلب ذلك إلى الطبيعيّ  وتكاملهم لنمّوهم يحتاجون جدد ألفراد واألمومة لألبّوة مؤّهالً  يصبح الذي اإلنسان سعادة
 .تعالى اهلل لنعمة

 لألولد والرحمة الموّدة

 في مستقيمين لينشؤوا، والرحمة الموّدة: بشعبتيها ةالعاطف إلى كثيراً  يحتاجون، 10السيادة مرحلة في سّيما ال، األوالد إنّ 
 :اآلتية األحاديث في نالحظه ما وهذا، حثيثاً  إليه ودعت الدينية النصوص أّكدته ما وهو، حياتهم

 

                                                           

 ".سنين سبع سّيد الولد(: "ص) قوله من مقتبس الّسيادة ومصطلح، األولى الّسبع الّسنوات مرحلة وهي 10
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 اللسان بلغة العاطفة

 بكأصا لو شيئاً  كأنّ  حتى, كّلي وجدتك بل بعضي وجدتك": لولده قوله( ع) المؤمنين أمير عن ورد ما جميل من
 .11"أتاني أتاك لو الموت كأنّ  وحتى, أصابني

 العين بلغة العاطفة

ن، اهلل رسول يا قيل، نسمة عتق للوالد كان فسرّه, ولده إلى الوالد نظر إذا"(: ص) األعظم النبي عن  ثالثمائة نظر وا 
 .12"أكبر تعالى اهلل: قال، نظرة وستين

 الولد بتقبيل العاطفة

 بكل لكم فإنّ , أولدكم قبلة من أكثروا"(: ص) وعنه، 13"حسنة له اهلل كتب ولده ّبلق من"(: ص) األكرم الرسول عن
 .14"عام خمسماية مسيرة الجنة في درجة قبلة

 من أنه عندي رجل هذا(: ص) اهلل رسول قال...  فا قط، لي صبّياً  قّبلت ما: "فقال النبي إلى جاء رجالً  أنّ  رواية وفي
 عشرة لي إن: حابس بن األقرع فقال  والحسين الحسن يقّبل كان( ص) اهلل رسول نأ أخرى رواية وفي. 15"النار أهل
 .16"ُيرحم ل َيرحم ل من(: "ص) اهلل رسول فقال منهم، أحداً  قبلت ما الولد من

 الموّدة أجواء يضفي ذلك فإنّ ، بينهما موّدة في يعيشان وأم أب كنف في األوالد يعيش أن هو ذلك كل من أهمّ  ولعلّ 
 .17" األبناء بين قرابة اَلباء موّدة": بقوله( ع) علي اإلمام عنه عّبر ما وهذا، األبناء بين قربوال

                                                           

 .82الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، ص 11

 .628النيسابوري، محمد، روضة الواعظين، )ال،ط(، منشورات الشريف الرضي، قم، )ال، ت(،  ص  12

 .174، ص12ها، ج2121، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت، قم، 1طالحر العاملي، وسائل الشيعة،  13

 .124، ص12نفس المصدر ج 14

 .124، ص 12الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15

 نفس المصدر. 16

 .76، ص1االمام علي، نهج البالغة، ج 17
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 (أستاذ في الحوزة العلمية)  كلمة سماحة الشيخ مالك وهبي. 

 .البنية اإليمانية واألخالقية لألسرة وأثرها في تنشئة األبناء سلوكياً المحور الثاني :     

دث عن أي إصالح اجتماعي أو أسري، فما لم تكن هذه البنية اإليمانية واألخالقية موجودة لن عندما نريد أن نتح    
نشهد نتائَج ال على مستوى صالح حال األسرة وال على مستوى صالح حال المدرسة وعلى مستوى صالح حال 

نفسها تتعدى الزوجين خاصة في الصداقة والرفقة؛ فإن العوامل التي تتدخل في بناء سلوك األبناء بل في بناء األسرة 
 وفي حياة كل فرد منا . ًا ونهار  كثرة هذه الوسائل التكنولوجية التي تتدخل ليالً مع  عصرنا الحاضر

 أي لم يقل البنية الحقوقية، تعرفون أنّ  -البحث في هذه البنية اإليمانية واألخالقية  -أنا أعجبني هذا العنوان     
في المنظور الفقهي على ذكر الحقوق والواجبات؛ لن تقوم أسرة على ذكر الحقوق والواجبات، الحياة الزوجية تقوم عادة 

هذه البنية األخالقية واإليمانية التي يفترض توفرها في األفراد لم تلحظ بشكل كاٍف وواٍف في  وهناك شيء الفت أنّ 
  البحوث الفكرية. 

األسرة وبقائها ودوامها وحفظها والمودة والمحبة والرحمة  هناك شيء مستغرب، فعندما نتحدث عن عوامل صيانة    
نجد أن القرآن  ،وتفعيل المودة كما أراد اهلل)سبحانه وتعالى( لهذه األسرة أن تستمر، وكما أراد لهؤالء األبناء أن ينشؤوا

ومع ذلك ال   ،أبنائهم الكريم والروايات مفعمة بالقيم التي يجب أن تترسخ في عالقات الزوجين، وفي عالقات األهل مع
نجد ترجمًة فقهيًة وافية وكافية تدل على هذا المعنى، وهذا أمر له عالقة في ما مضى من األزمان وهو خطأ يجب 

طبعا الفقهاء )أثابهم اهلل على تعبهم  -االعتراف به وهو ابتعاد الفقه عن حياة الناس ، ابتعاد الفقه عن مشاكل الناس 
منذ أن  -يوجد احد معصوم  لكن في النهاية ال ،اهلل الموجودين وقدس اهلل أسرار الماضين وجهدهم( وكما يقال حفظ

أصبحنا أمام تساؤالت مباشرة، ال  ،ة  وفقه مجتمع وفقه حياةمّ أتشكلت الثورة اإلسالمية في إيران وتحولنا إلى فقه 
 نستطيع أن نقول هذا شأن المكلفين بل شأن الفقهاء أن يقدموا أجمل. 

وهنا عند الحديث عن هذه البنية األخالقية واإليمانية تبدأ من الخطوة األولى، مثال في الرواية كيف ما قرأت عن      
لدافع أخالقي ما، مثال الزواج لتكثير النسل ولجعل األرض تضج بالمسبحين هلل  اً لدافع إيماني ما وبث اً الزواج تجد بث

فكيف يكون هذا الولد  ،صالح يدعو لك ويشكل بالنسبة لك صدقة جارية أن يكون لك ولدٌ  )سبحانه وتعالى(، مثالً 
إن لم ُيسِهما )األب واألم ( في بناء هذا العمل الصالح ، فما هو المطلوب من  صالحاً  بالنسبة لألب أو لالم عمالً 

تطيع في هذه العجالة أن ال اس اطبعا أن .األبوين لصناعة العمل الصالح؟ هنا الحديث عن البنية اإليمانية واألخالقية
 مثالً ، خطوات تساهم في تحقيق مشروع اسري مبنّي على المودة  هناك ذكر هذه البنى اإليمانية واألخالقية؛ لكن مثالً أ
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وُيقال للمرأة  ما مواصفات الرجل التي عليك أن تختاريه،  ،عندما ُيقال للرجل ما مواصفات المرأة التي عليك أن تختارها
تطيع أن نربي أبناءنا مئة بالمئة بشكل صحيح، فهذا محتكم لعوامل أخرى وجوانب بيئية متعددة، ولكن نعم قد ال نس

لنيل نعمة  اً وستكون بابن اهلل تعالى في مراقبة أبنائنا م اً كونوا على يقين أن هذه البنية اإليمانية إن وجدت تعطينا تسديد
 من اهلل تعالى أن يصان أبناؤنا كما نريد.

 

فقتله  -وهذه المعايير ليست معايير أرضية  -ولد  هناكعندما كان والخضر ال تقرؤون قصة النبي موسى )ع( أ    
أبويه صالحان، وهذا دليل على إمكانية أن يكون لدينا ولد ويكاد أن ينحرف ولكن الن اهلل يرى فينا صدقنا  لماذا النّ 

م من قبيح يدفعه عنا وعن أبنائنا بسبب هذه البنية إن كانت وحسن نوايانا يعيننا على تربية أبنائنا في الخفاء، ك
لكن اهلل يسدد ويؤيد ويدعم ، "بك نستعين " إن كانت لديك  ؟من يستطيع أن يتحكم بكل جوانب حياة أبنائه، موجودة

 .ل شيئاً تعالى ال نستطيع أن نفعالبنية الصالحة لهذه االستعانة ولطلب العون فإن اهلل يعين، ومن غير عون اهلل 

بعض الجوانب األخالقية بالتصرفات كالتمييز بين الفتاة والصبي : هناك شيء أريد التحدث به في الجانب األسري    
لماذا يقال أن البنت . بن أكثر من البنتإلباإلرث مثال األم نراها تميز وليس األب ، تسعى أو تحرض أن يعطى ا

  ؟سيتزوج الرجل بقريبة  وهلستتزوج بغريب 

 على أهلها أي تتقبل من األهل كل شيء .  اً ال تعترض كثير  ،البنت جعلها اهلل رحمةف اً هناك شيء ليس مدروس 

 مكانه فأنجبت سبعين نبيًا .  اً استكمل الرواية ألنهي الكالم أن هذا الصبي الذي قتله الخضر قد رزق اهلل أهله بنت

 م في ليلكم ونهاركم لتنالوا أسرة صالحة وأبناء صالحين . فارفعوا البنى اإليمانية واألخالقية في نفوسك     
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  عضو مجلس مركزي(كلمة سماحة الشيخ محمد خاتون(. 

 .نعمة الوجود األسري الصالح وأثره في المجتمع واألّمةالمحور الثالث :      

وهادينا أبي القاسم محمد وعلى بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا    
 آل بيته الطيبين الطاهرين.

ال يمكن لنا تنشئة مجتمع صالح إاّل من خالل ُأَسر صالحة، وال يمكن لنا في المقابل تشكيل أسرة صالحة إاّل من      
، من القاعدة،  خالل أفراد صالحين ، فينبغي علينا أن نلتفت إلى أّن هناك عملية تربوية تنبع من األسفل من الداخل

 إضافة إلى الحاكم العادل في عملية إصالح المجتمع .

نحن لسنا مسؤولين في الكالم عن األسرة عن الحاكم العادل، نحن نتحدث عن األسرة وكيف يمكن لها أن تقوم       
 بعملية إصالح المجتمع .

ى أن هذه الخلية إذا كانت سليمة أو إذا كانت القائد )حفظه اهلل( يقول أن األسرة خلية أساسية للمجتمع ليس بمعن    
نما هذا يعني أنها إن كانت سليمة فإن المجتمع سليم، بمعنى أن سالمة األسرة تسري  سقيمة فإنها ستفسد بتبعيتها، وا 

 على سالمة المجتمع الن المجتمع هو عبارة عن هذه األسر . 

فة لإلسالم عندما تحدثوا على سبيل المثال عن المرأة هناك مشكلة أساسية عاشتها المنظومات األخرى المخال   
صالح المرأة وحقوق المرأة، لم يأخذوا المرأة على اإلطالق، على  الرغم أنهم يقولون أّن المرأة نصف المجتمع أو  وا 

على  أكثر من نصف المجتمع، مع هذا لم يأخذوها ولو لمرة واحدة على أنها أم أو زوجة أو أخت أو بنت ولكن أخذوها
أساس أنها امرأة  ليس إاّل، أخذوا أنوثتها  بعين االعتبار ولم يأخذوا شيئا آخر؛ بينما نحن نعالج مسألة األسرة وال 
نستطيع هنا إاّل أن نتعامل مع المرأة على أنها جزء من أسرة كما نتعامل مع الرجل أيضًا على أساس انه جزء من أسرة 

د ال تكون هذه المرأة وان كانت متزوجة ذات أطفال، ولكنها ابنة لرجل وامرأة وهي . قد ال تكون هذه المرأة متزوجة، ق
أخت ألخ أو ألخت، إذًا هناك عملية قهرية تجعلنا نحن جميعًا من أجزاء اسر سواء بنينا نحن اسر أو لم نبن هذه 

ى تضاف إلى مسؤولية األخوَّة أو األسر، تزوجنا أو ال، نعم، إذا تزوجنا نحن فإن علينا حقوقًا زائدة آو واجبات أخر 
البنوَّة، فهناك عناصر جديدة دخلت على المجتمع، هذه العناصر الجديدة أنني أصبحت زوجًا أو أصبحت زوجًة 
وأصبح لدي أوالد، وكما كان هناك واجبات علّي تجاه آبائي وأمهاتي فإنني اآلن أعيش تجربة جديدة ألّن علّي واجبات 

عرض للحقوق. إذًا أن ينطلق اإلنسان في عملية اإلصالح )إصالح المجتمع( من الخارج فهذه على األقل من دون الت
 عملية لن تصلح على اإلطالق . 
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في الغرب قد ُيدعى أن هناك عملية تماسك، هذا التماسك الذي يبدو للخارج تفرضه أنظمة عسكرية وأمنية من      
 لتي تفرض األمن واألمان بمعنى من المعاني في المجتمع . جهة ولها أنظمة اجتماعية لها سلطة معينة هي ا

لكن لنفترض أّن هذه الدولة تعرض أمنها لخطر ما فلم يعد جيشها الفدرالي على سبيل المثال وال شرطتها الفدرالية      
لبنان عشنا قادرة على الضبط، فمن أين يحصل الضبط  لعملية المجتمع في الداخل؟ عندنا نحن على سبيل المثال في 

حربًا أهلية طاحنة، لم يكن فيها قوة تحفظ النظام واألمن لدى الناس، فكيف بقي مجتمعنا؟ كيف بقي متماسكًا؟ بقي 
متماسكًا ألّن األسرة بطبيعتها متماسكة، وهي التي حالت دون حصول جرائم. كان من المفترض لو أن ما حصل في 

تماسك األسري، مع تشديدنا على العيوب الموجودة في التعامالت لبنان حصل في بلد آخر ال تحكمه مثل هذا ال
األسرية، لكن هناك جزء ال يمكن لنا أن ننكره بان الحد األدنى من العالقات األسرية بين الزوج والزوجة ،بين الزوجة 

كل أو بآخر جزءًا والزوج ، بين األب واالبن ، بين األم والولد، بين هؤالء جميعًا كانت موجودة وهي التي حفظت بش
أساسيًا من المكتسبات، إلى أن أصبح لدينا دولة ، هذه الدولة يجب أن تحدث النظام، إلى بناٍء اجتماعّي، فنحن بحاجة 

 إلى هيكلية اجتماعية، ولكن الذي يعطي القوة والمتانة إلى البنيان االجتماعي هو األسرة . 

اإلسالمية في داخل األسرة ، أن يعمل بقول اهلل عّز وجل " إنَّما ال يمكن لإلنسان إذا لم يكن يعيش األخوة      
 المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم " .   

 

اإلنسان هو أساس، هناك خصام بينه وبين أخيه في البيت، وهذا الذي يعيش الخصام بينه وبين أخيه في البيت      
 تمع أي في خارج األسرة.ال يمكن له أن يعيش األخوة مع اآلخرين في داخل المج
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المنطلق لهذا األمر، هذا اإلنسان الذي ال يعيش تجاه األب واألم، ال يعيش العاطفة، ال يعيش المودة والرحمة التي     
هي المنطلق، ال يمكن له أن يفهم قول النبي )ص(:"يا علي أنا وأنت أبوا هذه األّمة "، أي أنه لم يفهم دور األب 

ع حق األب وحق األم، فسوف يضيِّع حّق النبّي )ص( وحّق اإلمام )ع(، وسوف يضيِّع بذلك حق واألم،فإنه كما ضيَّ 
الولي. فمن لم يفهم الوالية داخل األسرة لن يفهم الوالية خارجها، من لم يفهم المرجعية في داخل األسرة لن يفهم 

 ساسية يحتاج إليها المجتمع.المرجعية في خارجها، علينا إذًا أن نرجع إلى هذه النقطة وهي نقطة أ

اهلل سبحانه وتعالى جعلها من الفطريات. اهلل تعالى جعل هذه الرحمة "وجعل بينكم مودة ورحمة "، نعم، هي ليست     
قهرية ولكنها مجعولة، أي أن اإلنسان بمجرد أن يعمل بفطرته فإنه يعيش الرحمة طبعًا، والرحمة هنا جانب قوة وليست 

البعض يعتبر هذا يرحم أي في داخل هذا اإلنسان شيء من الضعف، على العكس من ذلك، اهلل  جانب ضعف، النَّ 
تعالى هو الرحيم والرحمة تختلف عن الشفقة. فالشفقة قد ترتبط بلص من اللصوص توسل إلّي فعفوُت عنه رغم انه 

 ذه ليست رحمة . كان ينبغي علّي أن أضعه في السجن، أن أعامله بشدة لكن الشفقة تغلبت عليّ  وه

اهلل تعالى ليس شفيقًا، نعم ورد في دعاء الجوشن الكبير: "يا شفيق من ال شفيق له"، ولكنها هي الشفقة التي    
التصقت بالفعل اإللهي وليس بالصفات اإللهية والذات اإللهية . الذات اإللهية هي ذات رحيمة وليست ذات شفيقة 

 بمعنى أن اهلل يضعف أمام اإلنسان . 

نأتي إلى هذا الجانب في األسرة وكيف نطبقه؟ أنا أريد لهذا الولد أن يشفى من مرض ألمَّ به لكن الطبيب يريد أن     
يعطيه إبرة، والولد خائف من اإلبرة ويبكي، فنقول حرام وال نعطيه اإلبرة!، يشفق على ولده، هل يرحمه هنا؟ كال، 

ملية التداوي في بعض الحاالت قد تكون ُملِجأٍة للقائد، للولي للقيام الرحمة شيء والشفقة شيء آخر . في المجتمع ع
بعمل قد ينجم عنه أضرار جزئية )ألم، خسارة لبعض المكتسبات وما شابه ذلك ( هذا األمر إذا كان اإلنسان غير 

تمع الذي يضج مؤسس عليه في داخل األسرة ال يمكن له أن يعيشه في المجتمع ككل، في المجتمع العام في هذا المج
بالعالقات ال يمكن له أن ينتقل وهو الذي عجز عن أن يقوم بهذا الفعل ضمن الدائرة الصغيرة، فإّنه ال يمكن له ضمن 

 الدائرة األوسع أن يعيشه. 

"مثل  -وهذا ما ينبغي علينا أن نتوصل إليه كيف نتوصل إليه ونحن لم نعشه داخل األسرة؟  -النبي )ص( يقول : 
والحظوا هنا القرآن عندما قال " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  المؤمنين"

ورحمة " "مودة ورحمة "هذان المصطلحان تحدث عنهما النبّي)ص( " مثل المؤمنين في تّوادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
ر والحمى"، فهل يمكن لمن كان عاقًا لولديه قاطعًا لرحمه الواحد إذا اشتكى فيه عضو تداعت له سائر األعضاء بالسه

أن يكون مثااًل لما قاله الرسول األعظم )ص(؟ ال يمكن، هذا اإلنسان إذا كان باّرًا لوالديه يصبح فيما بعد جزءًا أساسيًا 
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نا أقف عنده طويال وان كان جزء منه خارج البحث -مؤثرًا في المجتمع. هذا االمر،   عّز وجل جعل لنبيين إّن اهلل -وا 
عظيمين من أنبيائه وهما عيسى )ع( ويحيى )ع( طابع البر بالوالدين، حيث قال القرآن عنهما "وبًرا بوالديه ولم يكن 
جباًرا عصًيا " وعن عيسى )ع( " وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيا والسالم علّي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ُأبعث 

 حيا ".

 انية :لجلسة الثا

 

  أستاذة جامعية ،  مستشارة سابقة في اليونان )كلمة د. طوبى كرماني(

 .نظرة الغرب الی األسرة في رؤية اإلمام الخامنئي المحور األول : 

 عقادِ  ةَ بّناوا فكار ن اقترحاوا وتَ إلاى جمياع َما م بالشاكر والتقاديرِ قدّ تَ أن أَ  واألخالقية ين الشرعيةِ ليَّ من الناحيتَ أرى لزامًا عَ      

لاى عَ  زم فياه االساتكبارُ َعا مٍ فااف الحكايم، فاي عاالَ العالماة المجاهادة عَ  السّيدةِ  مثلَ  ثقافيةٍ  هذا المؤتمر، والسيما شخصياتٍ 

ومنهاا لبناان، فاإّن  ول المقاوماةِ ن الادُ ِما س علاى عاددٍ غوط التاي ُتماارَ ن الُضاغم مِ لى الرُّ ، وعَ اإلنسانية ماتِ الُحرُ  كلِّ  انتهاكِ 

 واةِ النُّاا البشااري، وأمااامَ  المجتمااعِ  اهلل عااز وجاال، وأمااامَ  مااامَ أَ  برسااالتهن األساساايةِ  فاااف الحكاايم علااى بصاايرةٍ عَ  ةسااّيدال أمثااالَ 

ن علاى الوفااء لهاذه الرساالة، وهاذا طبعاًا ياأتي انطالقاًا ِما دنَ عاِهاهاي األسارة ا ويُ  األساسية للمجتمع البشري الكبيار ا أال و

 علاى أذهاانِ  التشاويَش  ،حااول علاى الادوامالحاالي، يُ  واالساتكباريَ  الظاالمَ  مَ إّن العاالَ  .لخاامنئيآياة اهلل ا ظرة القائد ساماحةِ نَ 
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التمييااز  وممارسااةَ  الماارأةِ َعلااي لاام ظُ ال"اإلسااالم فااي تشااريعاته قااد أجاااز  وهااي أنّ  مرياارةٍ  بقضاايةٍ  اإليحاااءالل ن ِخااالنساااء ِماا

 مكانةِ  المرأة و حقوقِ  والمقاالت، تبيينُ  والندوات، والكتبِ  مؤتمراتِ هذه ال ن خالل أمثالِ ى فقط مِ تسنّ ها"، ولهذا فانه يَ ضدَ 

اإلساالمي فاي مقابال  اإلساالم والنظاامِ  نُ ، ويتساّنى لناا تحصايوالحقاوقُ  األحكاامن أجلها هذه عت مِ التي ُشرِّ  والغايةِ  األسرة

 هذه الشبهات. أمثالِ 

 اإلسااالمية األّمااةِ  زعاايمِ  امااًا علاايَّ أن ُأبااّين ماادى محّبااةَ ، ولكاان مااع ذلااك أرى لز وضااوحٍ و  انااتم تعلمااون هااذا بكاال جااالءٍ   

م، في العالَ  ولجميع األحرارِ  -والمقاوم والواعي الشعب اللبناني الصامدِ  أنتم أبناءُ  -لكم المعّزز، سماحة آية اهلل الخامنئي

نشار لِ  بالغاةٍ  ع بجهاودٍ لِ ضاطَ بيات الاذي يَ شاكري للمجماع العاالمي ألهال ال أقادمأن  دُّ أبنائاه، كماا أوُ  فأنتم بالنسبة إليه بمثابةِ 

 ألهل البيت عليهم السالم. األفكار الساميةِ 

، قد ُجمعت فاي كتااب، وقاد كتباُت لهاا مقدماةً  -ئيخامنال اإلمام-السيد القائد  سماحةِ  أقوالألّن  ،عن سروريأعرُب  

العربياااة  ترجماااةال ساااخًا مااان الااانص الفارساااي ونُ  ّدمقَاااأُ  فاااإننين هناااا وِمااا ،ها باللغاااة العربياااة و االنجليزياااةملّخُصااا مَ رجَ و تُااا

المؤتمر في  موضوعَ  صُّ خُ في ما يَ  -حفظه اهلل-ن أقوالهمِ  قّدم مختاراتٍ إلى أمانة المجمع، كما أُ  واالنجليزية لهذا الكتاب

 .  "" و"األسرةِ ي "المرأةِ مجالَ 

م ونسااائه، العااالَ  رجااالِ  ؛ فهااي معّلمااةُ لألساارة ألساساايةُ ا واةُ هااي النُّاا ،عتباار الماارأةُ ره "دام عااّزه العااالي"، تُ جهااة نَظاان وُ ِماا  

 .ال معني له هو حديثٌ  و مكّرمةٍ  جليلةٍ  صالحةٍ  امرأةٍ  صالحة دون وجودِ  عن أسرةِ  والحديثُ 

خاصاة  فحسب، بل إّنها تتمتع بمكاناةٍ  إنسانية ، ال بصفتها هويةٌ ومنزلةٍ  شأنٍ  إّن المرأة في المجتمع اإلسالمي ذاتُ   

الحقااوق الفرديااة  عتباار حمايااةَ ن الخصااائص البااارزة فااي النظااام اإلسااالمي الااذي ال يَ أيضااًا، وهااذا ِماا حقوقيااةً  يااةً بصاافتها هو 

لاى مبادأ المسااواة تقاوم عَ  ن خاالل نظارةٍ الرجال فحساب؛ بال يّتجاه ِما إطارلی األمن في المجتمع محصورًا في عَ  فاظَ والحِ 

حّبة والموّدة، وليس على أساس بينهما تقوم على أساس المَ  عالقةٍ  ناءِ بَ جل والمرأة إلى ن الرَ مِ  في الحقوق المشروعة لكلٍ 
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 نظار إلاى المارأة باعتبارهاا العضاوِ يَ  اإلساالمعان طبيعاة العالقاة باين المارأة والمجتماع،  ، وعند الحديثِ 18لكيةوالمِ  التنافسِ 

رياااة فاااي أحكاااام النكااااح، الحُ  كامااالُ  و الحيااااة، ولهاااا الخياااارُ  المشااااركة فاااي شاااّتى مياااادينِ  األصااايل فاااي المجتماااع ولهاااا حاااقُ 

ن اعتقاااد اإلسااالم بالمساااواة بااين الرجاال والماارأة فااي غم ِماامااا الحااال بالنساابة إلااى الرجااال. وعلااى الاارُّ ، والطااالق، مثلَ واإلرث

 ه ا ذاتِ  إزاءَ  فردٍ  كلِ  في ضوء عملِ  )يتحقق(ا وهو ما يتقرر اإلنسانيةالكرامة 

نماابحٍت،  شخصيٍ  طابعٍ  ليست ذاتَ  ،قوق والواجباتفي الح المساواةَ  رى أنّ ه يَ انّ  إالّ   ى فاي المجتماع فاي ظالِ تجلّاتَ  وا 

 الل تنظااايمِ فقاااط مااان ِخااا االجتمااااعي و المسااااواةُ  تحقاااق التاااوازنُ المجتماااع، ويَ  و األسااارةفاااي  متبادلاااةٍ  ن خااادماتٍ ماااا ياااأتي ِمااا

على المنافع  الحفاظُ  ،ن ذلكمِ  ؛ وليست الغايةَ الواجبات تعيينِ  في ظلِ  ل هذا التوازنُ حصُ والسليمة، ويَ  العالقات المتوازنةِ 

نماالفردية فحسب،  األهاداف الحقوقياة التاي  وتحقياقِ  األساريالنظاام  ترسايخِ  و األسارةنااء ن أجل بَ مِ  ذلك التوازن، عُشرِّ  وا 

 متشابه، َوُوِضعت ُوضعت بشكلٍ  ،في الحياة األدوارجميع  ، وفي ضوء ذلك لو أنّ سعى إليها المجتمعُ يَ 

 ه نظاامُ رَّ الطبيعاي الاذي أقَا والتاوازنُ  الانظمُ  تحققَ ، فلن يَ ومتساويةٌ  متشابهةٌ  ن الرجل والمرأة مسؤولياتٌ مِ  كل   عاتقِ  على

 .19الِخلقة

                                                           

قضااية الحقااوق االجتماعيااة  إزاءالمغاااالة . ... فااي عصاار النهضااة، وعلااى خااالف مااا كااان شااائعًا ومتعارفااًا فااي القاارون الوسااطى، ظهاار نااوع ماان  
إلااى  بااإلفراطللمارأة بحيااث انتهاى األماار إلاى ظهااور ماا ُيعاارف باسام النزعااة الَنَساوية، وفااي بعاض الحاااالت كاان الغلااو فاي النزعااة النساوية يتساام 

هام األعاداء األساسايين للنسااء، الحد الذي أدى الای ظهاور جماعاات َنَساوية متطرفاة، وكاان مان هاذه الجماعاات مان ذهاب إلاى اعتباار الرجاال 
المتطرفاااات فاااي هاااذا  إحااادىهيمنتاااه وسااالطته، وفاااي هاااذا قالااات )وبتياااك( وهاااي  إطاااارويجاااب علاااى المااارأة أن تعااايش بمعااازل عااان الرجااال وخاااارج 

نمااااالجماعياااة،  اإلباااادةالمجاااال: هااادف مسااااعينا هاااو القضااااء علاااى الرجاااال بصااافتهم شاااريحة، ولكااان لااايس عااان طرياااق  عااان طرياااق النضاااال  وا 
(.، ص اسي )رهنمائي، السي

 وأنهااالبشرية انه علی رغم جميع االدعاءات التي تزعمها الديمقراطية، فان هنااك شاواهد كثيارة علاى عادم احتارام حقاوق المارأة،  أبناء. يشهد كل  
الااذين ال  واألطفااالنتااديات، والنساااء واالسااتغالل المهااين فااي الدعايااة للساالع التجاريااة، واالنتهاااك الصااارخ لهااا فااي المراكااز والم لإليااذاءتتعاارض 

غياار الشاارعيين الااذي تبلاا  نساابتهم فااي  واألطفااال، أمريكااامعياال لهاام، وأعااداد الفتيااات الهاربااات، ووقااوع حالااة اعتااداء جنسااي فااي كاال دقيقااة فااي 
لنساوية. فهاذه الحركاات تقاوم مان عشارين ملياون طفال مشارد، هاذا كّلاه مان النتاائج المريارة للحركاات ا أكثار، ووجاود األطفاالبريطانيا ثلاث عادد 

الواهياة للعلمانياة وهاي "الشاهوة" و"الحرياة المطلقاة" وعادم االهتماام باالوحي وبأحكاام الادين، ويقار أبنااء البشارية وجاود فاارق شاساع  األفكاارعلى 
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 القسم األّول: الجوانب السلبية في نظرة الغرب إلى المرأة 

 آية اهلل الخامنئي جهة نظرِ ن وُ مِ 

إلااى  الماارأة فااي الرؤيااة الغربيااة ال ينبغااي النظاارُ  قّصااي مكانااةَ إذا أردنااا تَ  ة؛شخصااية ذيلياا الماارأة فااي نظاار الغاارب ذاتُ     

 ن الدرجة الثانيةالقرن الحالي كانت كيانًا مِ  أواسطالوسطى إلى  القرونِ  نذُ مُ  الغربية، فالمرأةُ  ها الثقافةُ رفعُ الشعارات التي تَ 

 (. //) ذيليةٍ  شخصيةٍ  وذاتِ 

ذا تزوجات ماّرةً  ،هاازوجِ  ق عليهاا لقابُ وُيطلَا أسارتها زول لقابُ َيا تازوج المارأةُ أيضاًا حاين تَ  وحتى فاي الوقات الحاضارِ       وا 

 (.//جديد. ) على زوجٍ  لَ حصُ السابق إلى أن تَ  الزوجِ  اسمِ تحمل ُأخرى تبقى 

                                                                                                                                                                                                            

ن لكااي ُينظاار إليااه ماان اليااوم فصاااعدًا آَن األوان اآل بااين النظاارة الِنسااوية التااي تقااول ان العاااَلم قااد ُنظاار إليااه إلااى اآلن بمنظااار رجااولي، وانااه قااد
بمنظااار نسااائي، وبااين الرؤيااة اإلسااالمية التااي تاادعو إلااى النظاار بعااين الحااق إلااى عااالم الوجااود، وتعتباار المعيااار فااي ذلااك هااو الحااق، وتؤكااد أن 

حبس الحق في قفص الرؤى الضّيقة خطأ فادح.
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 م الغربيإلى واقع العالَ  رُ ظَ علينا النَ 

( //اللاذة. ) هاذهِ  إطاار يدخل ضمنَ  ،آخر شيءٍ  الرجل، وكلُ  تلذذلِ  عن أداةٍ  عبارةٌ  المرأةُ  ،في الرؤية الغربية

براز المرأةِ  بّرجَ تَ  أنّ  في حينِ  (. ولهذا //و  //لها. ) إهانةٍ  شهوة الرجل، أكبرُ  إشباعها ألجل مفاتنِ  وا 

ه م كلَّاالعاالَ  م، ويقولاون: إنّ قافاة العاالَ ه علاى ثَ جاهليتِا تغليابَ  دُّ وُ ، وَيان حجااب المارأة المسالمةِ مِ  تحسس الغربُ السبب يَ 

 (.//طاهم. )على خُ  ينبغي أن يسيرَ 

ن جعاي هاو َماالرَّ  العالقات بين الرجال والمارأة... وفاي رأيهام إنّ  حدودِ  عني انتهاكَ تَ  الجنسيةُ  ريةُ الحُ  ،جهة نظرهمن وُ مِ 

 (. //ها )د أمامَ صمُ هذه القضية ويَ  يقف ضدَ 

 ستشهاد()مثال لال

، ولهاا األخارىس اليوم نشاطًا في مجاالت العلام والسياساة والفان وغيرهاا مان النشااطات االجتماعياة ارِ تمُ  اإليرانية المرأةُ  

 اإليرانيااة المارأةُ  أحرزتهاااالتاي  هاذه النجاحاااتِ  كالَ   أنّ الّ مماا كانات عليااه فاي الماضااي، اِ  فاي ميااادين الحيااة أكثاارُ  حضاورٌ 

 الحدودِ  األساسية في نظر الغربيين هي انتهاكُ  القضيةَ  من الدرجة الثانية؛ وذلك ألنّ  جاحاتٌ رهم( نَ جهة نظن وُ عتبر )مِ تُ 

الساااتهالك  آلاااةٍ  هاااا بمثاباااةِ لتلاااذذ الرجااال، أو جعلُ  أداةهاااا إلاااى للمااارأة، وتحويلُ  اإلنساااانيةالحرماااة  باااين الرجااال والمااارأة، وهتاااكُ 

ّده ُحاالمبااح الاذي ال تَ  األمرُ  ،قاقة الغربيةفي الثَ  .(//(. )الاألمو رؤوس  جة)للشركات وأصحابِ هرَ بَ المنتجات المُ 

 (.//الشهوات الجنسية. ) رّيةُ ، هو فقط حُ قيود وال شروطٍ  أّيةُ 
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 األرقام تتحدث:

م مااوًا فااي عااالَ ة نُ التجااار  أنااواعِ  عبالنساااء، أساار  باار المتاااجرةُ عتَ المّتحاادة، تُ  األماام مااةِ نظّ مُ  رساامي مثاالَ  وفقااًا لتقرياار مركاازٍ  

ن الادول الفقيارة فاي ِما والفتيااتِ  عاون النسااءَ الصاهيوني؛ حياث يجمَ  الكياانُ  ،جاالفاي هاذا المَ  ن أساوأ الادولِ مِ  اليوم، و

اإلنساان  بادنُ  رّ عِ قَشايَ  رسالونهن إلاى مراكازَ الفقيارة، ويُ  أوروباا البلادان اآلسايوية وبلادانِ  الالتينياة وبعاضِ  وأمريكا أفريقيا

 (.//أسمائها ) رِ لمجّرد تصوّ 

هم بكاال سااهولة. هم وزوجاااتِ ظلمااون أبناااءَ يَ  واألوروبيااة األمريكيااة األساارفااي  واألزواجَ  اآلباااءَ  أنّ  اإلحصااائياتر ظِهااتُ    -

(//.) 

حصاال ا يَ ّماا . وأكثاارُ أزواجهاانل ن ِقَبااللضاارب ِماا م يتعرضاانَ فااي العااالَ  النساااءِ  لااثَ ثُ  أنّ ،  عااام  إحصااائياتر ظِهااتُ   -

 (.//والغربية. ) في البلدان الصناعيةِ  ،ذاه

 اعتاداءٌ  ثاوانٍ  اناه يقاع فاي كال ساتِّ  األمريكايالعام  عاءِ دّ االِ  إحصائياتومنها  األمريكيةالرسمية  اإلحصائياتر ظهِ تُ  -

 (.//بالقّوة في هذا البلد ) جنسيٌ 

سمحون للطالبة بالدخول إلى أنهم ال يَ  :على ذلك . والمثالُ الشعب أبداً  آراءَ  و والحريةَ  حترمون الديمقراطيةَ إنهم ال يَ   -

 (.//الرأس ) رتدي غطاءَ قاعة الدرس وهي تَ 

 ن وجهة نظر السيد القائد:الغرب مِ  إزاءالمبدئي  والموقفُ  ل  الحَ 

لممارساة رأيهاا  ،للمارأة الحقِ  شيئًا فشيئًا على إعطاءِ  األوروبية زمت البلدانُ عَ  ،فصاعداً  أو عام  نذ عام مُ   -

عان هاذا التاأخير وعان  م يريادون اآلن التعاويَض هُ  مساٍو للرجل، و بشكلٍ  وحقوقها االجتماعيةِ  أموالهافي  والتصرفِ 

 (.//( )اإلنسانن خالل الضجيج والتطبيل الكاذب )لحقوق ر عن أوانه، مِ المتأخِّ  هذا االستيقاظِ 
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التااي  واألضاارارض عاان تلااك اإلساااءات عااوِّ الدبلوماسااية ال يُ  حااول طاولااةِ  إلااى جناابِ نبااًا الماارأة والرجاال جَ  جلااوَس  إنّ   -

 (.//ارتكبها الغربيون بحق المرأة. )

ساتهينون ظلماون المارأة، ويَ د المنطق الغربي الُمتعّنت.... فهم الذين يَ ضَ  بحزمٍ  والوقوفُ  ،للمرأة تعريفٍ  ينبغي وضعُ   -

المارأة موقفاًا  قضايةَ  صُّ أن تقاف فاي ماا يُخا اإليرانياة اإلساالميةيجب علاى الجمهورياة  ن منزلتها....ّطون مِ حُ بها، ويَ 

علااى النظارة الغربياة الظالمااة  االعتاراُض  ،عناي بشااكل أساسايبكلماة الحااق التاي تَ  ن غياار مجاملاةٍ تنطاق ِما صاريحًا و

 (.//ّتزنة. )وغير المُ 

فاااي  األطفاااالمي وُيساااأل عااان قتااال الااارأي العاااام العاااالَ  هاااام أماااامَ االتّ  ع الياااوم فاااي قفاااصِ العاااالم الغرباااي يجاااب أن يوَضااا  -

فلسطين، وعن حقوق المرأة وحفظ كرامتها، وعن حق الشعوب فاي تقريار مصايرها، وعان حاق الشاعوب فاي االنتفااع 

 (.//نيه )واطِ مُ  بثرواتها، بلى وُيسأل حتى عن حرياتِ 

 (.//المرأة. ) ساء للبشرية، وخاصةً ألغرب ا الطولى على العالم؛ وذلك ألنّ  اليدِ  أصحابنحن   -

المكانااة المعنويااة للساايدة  تبّخاار تحاات حاارارة شاامسِ ذوب ويَ ل الااثلج الااذي َياالااه كمثَااثُ جاادًا؛ ومَ  واهاانٌ  هم منطااقٌ إنَّ ماانطقَ   -

 (.//. ))سالم اهلل عليها(فاطمة الزهراء

لى السوف يَ   - المرأة والعالقاة باين  ص قضيةَ خُ كمال المنشود في ما يَ تسّنى للمجتمع البشري أن يصل إلى السالمة وا 

أو تفاااريط.  إفاااراطوال  ن غيااار نقاااصٍ ِمااا لمااايٍ عِ  اإلساااالم كماااا هاااي بشاااكلٍ  آراءَ  رَض الرجااال والمااارأة، متاااى ماااا أدرك وَعااا

(//.) 

 األسرةالقسم الثاني: 

 في الغرب األسرةه واقعي اسمُ  وجود شيء   عدمُ 

 ا يلي:م اإلسالميةاألمة  قال زعيمُ  -
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 أنّ رونااي الحقااًا خبَ أَ . ثاام األساارة نّيااف حااولَ  ساااعة و المّتحاادة، ماادةَ  لألماامفااي الجمعيااة العامااة  ألقيااُت كلمااةً  مااّرةٍ  ذاتُ   -

 ه وعلااى مااا قلتُاا رّكاازت هااذه المااّرةَ  -لااى كلمتاايإلااى التشااويش عَ  بإصاارارعمااد التااي كاناات تَ - األمريكيااةالتلفاازة  شابكاتِ 

الرساالة  حاول األسارة، أي أنّ  بكالمٍ  ألنني تكلمتُ  ،ذلك هو فقط سببُ  ضعت له شرحًا، ووَ  و مّراتٍ  ه عّدةَ ثَّ أعادت بَ 

فاي هاذا  ن نقاصٍ عانوناه ِمارون بماا يُ شاعُ م للماء العذب؛ وذلك ألنهم يَ لّقيهِ كتَ  ها اليومَ ونَ تلقَّ يَ  األسرة قضيةَ  تضمنّ التي تَ 

 رِ يعيشااون إلااى آِخاا إلااى آخاار أعمااارهن، ورجااالٍ  يااداتٍ شاان وحعِ النساااء اللااواتي يَ  أكثاارالمجااال. )اليااوم فااي الغاارب( مااا 

فااي  .همضاانُ حتَ تَ  تشااّردون بساابب عاادم وجااود ُاَساارٍ الُشااّبان الااذين يَ  ، ومااا أكثاارَ أناايسبااال  رباااء وغُ  أعمااارهم وحياادين و

ن وُ  األسرة كيانُ  ،الغرب  (.//بالَعَدم. ) جد فهو أشبهُ معدوم، وا 

 (.//واحد ) يتٍ في بَ  يُش عني فقط العَ يَ  و مؤقتٍ  قانونيٍ  عن عقدٍ  األسرة في الغرب عبارةٌ   -

ن حاااالت الاازواج ِماا ن النساااء والرجااال يعيشااون بمفااردهم... والكثياارُ ِماا ، والكثياارُ األساارن ِماا فااي الغاارب تالشاات الكثياارُ 

 (.//لحصولها. ) األولىزول في السنوات تَ  تتالشى و

فاي السانة....  ياه مارةً ساأل عان أحاوال والدَ ال يَ  االبانَ  واحادة، ولكانَّ  فاي مديناةٍ  األمو  واألبُ  في الغرب قد يعيش االبنُ  -

 (.//ف )العالم الغربي(. )خلّ ن األدلة على تَ وهذا مِ 

ن علات ِماسرة، وجَ واألُ  ت واستخّفت بقضية الزواجِ نَ وَّ هَ  أنهاالغربية بحق البشرية  ضارةُ التي ارتكبتها الحَ  آثمِ المَ  إحدى  -

 (.//ه على الدوام )مكن استبدالُ الثوب الذي يُ  ية الزوج والزوجة مثلَ قض

للمارأة؟ والعجاب  بل وخيانةً  ثماً اِ ستهين بخيانة الزوج والزوجة لبعضهما في داخل االسرة، أليس هذا قافة الغربية تَ الثَ   -

شاعروا بالتقصاير والمديونياة انهام ينبغاي أن يَ  م، فاي حاينٍ الطاولى علاى العاالَ  قافاة يشاعرون باانَّ لهام اليادُ انهم بهاذه الثَ 

 (.  //م )للعالَ 

الشااي الشااذوذ الجنسااي، وكااذلك تَ  مشااكلةِ  ت إلااى ظهااورِ أدَّ  رمااة الماارأة والرجاالِ االهتمااام بالعفّااة وحُ  عاادمِ  إنَّ حصاايلةَ   -

 (.//. )األسرة
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شاعور بالخجال  هم أيَّ راودُ رسمية وال ُيا قانونية و ةً صف ،الجنسية الِمْثلية وبريطانيا اكتسبت العالقاتُ  أمريكااليوم في  -

فااي مثاال هااذا المجتمااع؟  األساارة ا عماااًل قانونيااًا، هاال ياادوم كيااانُ ّماا ثلااي فااي بلاادٍ المِ  صاابح الاازواجُ ن ذلااك.... عناادما يُ ِماا

(//  .) 

ن ك أحاادًا بعااث برسااالةٍ  بحيااث لااو أنّ  حاااّدةً  ةً عاااني أزّماافااي الحياااة المعاصاارة تُ  األساارة  - رقيقااة فااي هااذا  اناات رسااالةً وا 

عااان العالقاااات والتعاااايش المغلاااوط باااين  ناتجاااةٌ  ،األزماااة. وهاااذه باساااتقبال النسااااء والرجاااال واألبنااااءِ لُحظَياااْت المجاااال، 

 (.//بشكل مغلوط. ) الجنسين مرسومةٌ  موضعِ  هندسةَ  الجنسين، بمعنى أنّ 

أن  ًا ن النااادر جاادّ جاادًا هنااك، وِماا ضااعيفةٌ  ،لااداننادة فاي بُ لألساارة الموجااو  الياوم فااي الغاارب، الجااذور واألساس العميقااةُ   -

(.//يكونون معًا، و.... ) واألحفادَ  ، واألوالدَ دّ والجَ  ّدةَ ، والجَ رى في الغرب اليوم األقاربَ تَ 

ي كاال أرجاااء فاا ناادواتٍ  و مااؤتمراتٍ  عااّدةُ  أهليااةٍ  نظماااتٍ ل مُ َباان قِ قاادت حتّااى اآلن ِمااَنعلاام أنااه عُ  أنقللل لكللم قصللة واقعيللة:

قادت تحات عناوان كبارى عُ  لياةٍ وَ ماؤتمرات دُ  ن ذلاك كانات هنااك ثالثاةُ ، وِمااألسارةم حول الحاجاة إلاى وجاود العالَ 

ياف فاي سويسارا، وشاارك نَ في فنادق هيلتاون فاي مديناة جُ  الثاني في عام  قد المؤتمرُ ، حيث عُ 

  .من كل أرجاء العالَ مِ  قافيٌ علمي ثَ  وفدٌ  فيه ما يقارب 

ماة منظّ  فاي مقارّ  فتُاِتحَ "لماذا األسرة؟". في هذا الماؤتمر الاذي اُ  في هذا المؤتمر و ألقيُت محاَضرًة باسمأنا  شاركتُ قد 

حتضنون أطفااًل، وكاان م يَ هُ  ي ذلك المؤتمر، ومنظَّ ن مُ مِ  وخاصةً  شخصياتٌ  ألول مّرةٍ  المتحدة في جنيف، شاركَ  األمم

بالادعاء وُيختاتم بالادعاء، وكاان جمياع الُمنشادين، والعاازفين، والماذيعين يحتضانون أطفاااًل ُرّضااعًا  ُيفتاتحُ  ماؤتمرٍ  أولُ  ذلاك

عشار  أحادَ  ذاتَ  اساتراليةٍ  إلاى امارأةٍ  جاائزةٍ  أكبارُ  ُأعطياتّدات، وفاي هاذا الماؤتمر واألجاداد والَجا واألّمهاات وبارفقتهم اآلبااءُ 

 قّصااةٍ لِ  ،مقالااةٍ  أفضاالِ  عطياات جااائزةُ ي الاازوج والزوجااة واألحفاااد، وأُ كبياار مااع والاادَ  عاايش فااي بيااتٍ ايرلنديااة تَ  ألساارة ولاادًا، و

 أصاالٍ ن أمريكااي ِماا ن تااأليف شااخصٍ هااي ِماا اياارج مياارزا، و اإليراناايللشاااعر  "األم"ن القصاايدة المعروفااة باساام ِماا قتبسااةٍ مُ 

 ويقتلاعَ  أّمه صدرَ  قَ شُ الوصال أن يَ  أن يكون ثمنُ  الحبيبةُ  ت له تلكزَ ، إذ أوعَ فتاةٍ  فتًى أعماه حبُّ  ها أنّ لبناني. وخالصتُ 
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وجااء راكضاًا باه إلاى الفتااة.  أّماه قلابَ  ل ماا أمرتاه باه، واساتخرجَ َعافَ  لتلك الفتاة، فاستجاب لها الفتاى و ه هديةً مَ قدِّ ها ويُ قلبَ 

انتباه الفتاى  ،األم قاِع صاوتِ ى وَ هناا وعلا األم: ياا ويااله لقاد عثار ولادي بحجار! و ثر بحجٍر؛ فصاح قلبُ وفي الطريق عَ 

 رتَ َساُأخارى، ياا ولادي لقاد كَ  االم ماّرةً  وهناا نااداه صاوتُ   ه.ن قلَباطَعاّكينًا لكاي يَ ِسا ه واساتلَّ علتِ فِ  اعةَ ظن غفلته، وأدرك فمِ 

كان فاي تلاك اللحظاة لام ي!!!  نفسك بإيذاءقلبي مّرة ُأخرى  ركسِ فال تَ  ؛  -صدري وليس حين شققتَ  - ثرتَ قلبي حين عُ 

العاالم  نعام إنّ   عجيباٌه. ق، ثارت في المجلس ضاّجةٌ فِّ صَ أم يُ  ،كضحَ أم يَ  ،يدري هل عليه أن يبكي الحافلُ  ذلك المجلُس 

 العدم. هاويةِ  فع به نحوَ دَ  المعاصر و اإلنسانمن  وهذه العاطفةَ  الغربي قد سلب هذه المحّبةَ 

 مُ والسلؤال هلو: لملاذا العلالَ  -خلامنئي اإلملام-اإلسلالمية األّملةن لسلان زعليم )وهنا لنستمع لجواب السؤال التالي مِ 

 فعلون بنا هكذا(.الغربي يَ 

ال ينتقل فياه  قة، وهو مجتمعٌ فتقد الثِ مضطرب ومتزعزع، ومجتمع يَ  مجتمعٌ  ،أسرةن غير المجتمع مِ  )نحن نعلم( أنّ   -

 بسااهولةٍ  اإلنساان فيااه تربياةُ  تحقاقُ ال تَ  جتماعٌ إلااى أجياال ُأخارى بسااهولة، م ن أجياالٍ ِما قاافي والفكاري والعقائاادُ الثَ  التاراثُ 

 (.//. )وُيسرٍ 

 حاول الغربيون إشاعةَ األجنبي، ولهذا يُ  أمامَ  ن غير سالحٍ أعزَل مِ  المجتمعُ  صبحَ معناه أن يُ  قافيةِ الثَ  فقدان الهويةِ  إنّ  -

ن أجاال علااى األساارة ِماا القضاااءَ  ،قرومااون عاان هااذا الطريااالفساااد فااي البلاادان الشاارقية، واإلسااالمية واآلساايوية؛ وهاام يَ 

ه، قافتُاف ثَ ضاعُ إذا لام تَ  شعبٍ  على هذه الشعوب؛ فأيُّ  الهيمنةُ  ،هذه المجتمعات، ليتسّنى لهم بعد ذلك إضعاف ثقافةِ 

 ....(.//جمه والسيطرة عليه. )ن لَ مِ  ال يتمكن أحدٌ 

دعوكم ونفسي إلى إعادة قراءة المنشور التربوي ن أجل إدراك عظمة مكانة المرأة واألسرة في اإلسالم، أوفي الختام مِ 

الساالم علاى  .!السالم عليك يا ولدي! ويا قّرة عيني! ويا ثمارة فاؤادي " :سم حديث الكساءاِ في الحديث المعروف ب الواردِ 

 .و سّر المستودع فيها فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها
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  ( ع العالمي ألهل البيت"ع" وعضو في المجمعمسؤولة النساء في المجم)كلمة السّيدة إيران ركن أبادي.             

 . األبعاد الجتماعية والسريه للمرأة المسلمة من وجهة نظر اإلمام الخامنئيالمحور الثاني :  

نحمد اهلل ونشكره أن وفقنا لنكون في خدمة األخوات المؤمنات في المقاومة اإلسالمية لحزب اهلل في لبنان وان      
 « األبعاد االجتماعية واالسريه للمرأة المسلمة من وجهة نظر اإلمام الخامنئي»ل هذا الموضوع المهم واألساس نتناو 

وکذلك من الواجب علينا تقديم الشكر وتثمين الجهود لكل من ساهم في انعقاد هذه الجلسة المباركة وخصوصًا      
 المثابرة لما انعقدت مثل هذه الجلسة.السيدة عفاف الحكيم والتي لوال هذه المرأة المناضلة و 

للفكر والثقافة اإلسالمية األصيلة واتخاذهن السيدة  بإتباعهنالمؤمنات في حزب اهلل  األخواتاليوم نرى أن  إننا
قدوة ومثااًل لكل نساء العالم اإلسالمي والمجتمع اإلنساني وعرفن  أصبحنقدوة وأسوة، فقد  "ع"والسيدة زينب "ع"الزهراء
هن مثااًل للمرأة الواعية المسؤولة والتي لم تدخر جهدًا من اجل الرقي بمجتمعها وحفظ الهوية اإلسالمية والوطنية بكون

 لهن، فتربعت بذلك على قمة الفخر واالعتزاز.

سرية للمرأة المسلمة من وجهة نظر اإلمام الخامنئي" وفي المقدمة االجتماعية واأل األبعادإّن موضوع کلمتي هو "
م بتبيين موقع المرأة في اإلسالم، وأبعاد المشاركة االجتماعية للمرأة المسلمة وأخيرًا نقوم بجمع المطالب المطروحة نقو 

 واخذ النتائج .

 المقّدمة

هجري شمسي، والمشاركة الواسعة والواعية والمسؤولة للمرأة 0357مع انتصار الثورة اإلسالمية في إيران في سنة 
عالء نظام الجمهورية اإلسالمية، اإليرانية المسلمة ود ورها في انتصار الثورة اإلسالمية، وكذلك في حفظ واستقرار وا 

لذا فان دور المرأة المسلمة اإليرانية بشكل خاص ودور المرأة المسلمة ورسالتها ومسؤوليتها الملقاة على عاتقها اليوم، 
 اإلسالمية في إيران وعلماء األمة اإلسالمية .غدا من المواضيع األساسية واألمور المهمة لدى قادة الثورة 

إّن دور المرأة المسلمة في المجاالت السياسية واالجتماعية أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضی؛ حيث جلبت 
المرأة المسلمة اهتمام العالم حولها. وكان هذا الدور الفعال والواسع والمؤثر للمرأة المسلمة سببًا في أن يسعى النظام 

لسلطوي العالمي إلى "سلب هوية المرأة المسلمة"؛ لكي يقوم بتهميش دور "المرأة المسلمة المتقدمة" في المجتمع ا
اإلسالمي  ويسوقها إلى هامش المجتمع ، وال يكتفي بمحو الدور البّناء للمرأة المسلمة، بل يسعى إلى تحويل المرأة 

 خدير المجتمع اإلسالمي.المسلمة إلى موجود مسلوب الهوية ومخّرب وعامل لت
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ومن هنا، فاّن الکالم حول"المرأة ودورها في المجتمع اإلسالمي" هو من المواضيع األساسية والهامة في عالمنا 
عّد من إشكاليات التمدن اإلسالمي المعاصر. ولذا فانه مع كل البحوث التي قدمت في مجال اإلسالمي المعاصر، ويُ 

ة نظر اإلمام الخامنئي ُتعّد مسألة المرأة من المسائل المهمة التي تحتاج إلى مزيد من المرأة المسلمة، فإّنه من وجه
 البحث والتحقيق.  

الخامنئي يعتقد بأن المرأة ليست تمثل نصف المجتمع اإلنساني فحسب، بل إنها يجب أن يكون لها الدور  فاإلمام
عاماًل أساسيًا في ازدهار وتقدم الرجل وذلك لدورها األساس في تنمية وتطوير المجتمع اإلسالمي؛ بل ُتعّد كذلك 

المتميز في األسرة باعتبارها الزوجة واألم التي تقوم بتربية األبناء والتي تضفي الجو العاطفي والحنان في األسرة. ومن 
 ة اشمل.هنا، فان للمرأة المسلمة الدور الهام والفعال في مستقبل الدول اإلسالمية وفي التمدن اإلسالمي بصور 

و يعتقد اإلمام الخامنئي أن الرؤية الموجودة حول المرأة في العالم اإلسالمي ال تتناسب مع حقيقة المكانة والمنزلة 
التي تتمتع بها المرأة المسلمة من وجهة نظر اإلسالم العزيز، ويجب أن يتم تحقيق هذا الدور والموقع في إطار البحث 

 أة المسلمة العالمة و المثقفة. المستمر واالجتهاد المتواصل للمر 

وذلك  -ومن خالل رؤية اإلمام الخامنئي، فان شأن ومنزلة المرأة المسلمة ورؤية الدين اإلسالمي المبين لموضوع المرأة
دراكًا. أكثريكون  –في ظل التشخيص العلمي الدقيق والنقد لوضع المرأة في الغرب   فهمًا وا 

إعطاء صورة شاملة لدور المرأة المسلمة في المجتمع الدولي وفي حقل التطور  ويمکن أن يكون عاماًل مساعدًا في 
 التقّدم. وان مثل هذا التصور قابل للتطبيق واإلجراء حتى بالنسبة الی المرأة الغربية. و 

يؤيد صحة  -والذي صاحب قلق المسؤولين في الغرب -الواسع للنساء في الغرب على اإلسالم والحجاب اإلقبال إن
 لفكر اإلسالمي بين النساء هناك. طرحه اإلمام الخامنئي من قدرة نفوذ ا ما

 ( موقع المرأة  ومنزلتها في الفكر السامي لإلسالم:ألف

 إلى، وان االلتفات اإلنسانيمقام في الملكوت  وأسمى أعلىوبلوغ  وقدرة لبلوغ المراتب العالية إمكانيةالمرأة لها  إن( 0
عها و منزلتها عند األئمة األطهار يبين أن اإلسالم يريد للمرأة علو قلها مو  "ص"الرسول األكرم واحترام "ع"موقع الزهراء

 المرتبة والشرف في ظل رعاية القيم والمقررات واألحكام اإلسالمية.

لمسلمين يضرب فعندما يريد القرآن الكريم أن يعّرف قدوة ل .( من خالل الرؤية القرآنية فان المرأة تعتبر قدوة لكل المجتمع3
 اهلل مثاًل لّلذين آمنوا إمرأة فرعون" فالخطاب القرآني متوجه  مثاًل بآسيه بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم بنت عمران. "وضرب

 اإلسالم.في "؛ وهذا يدلل  على الموقع الحّساس للمرأة لّلذين آمنوا"
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ريد أن يواجه بلسان نبيه كل التفكير الخاطئ يقول القائد الخامنئي في هذا الخصوص: "إنني أرى أن اهلل تعالى ي 
 والمتحجر غير اإلنساني تجاه المرأة".

، هذان اإلنسانيبمثالين للنموذج المتعالي للتكامل   اإلسالميوالذي يدعو للتأمل إّن اهلل تعالى قد عّرف المجتمع 
 هما شخصيات العلمية و الدينية؛ بلمن األنبياء، وال حتی من كبار الال يكونا من عظماء الرجال و لم النموذجان 

هذا المقام  إلىوصلتا  إنهماوال من زوجاتهم، بل  األنبياء أبناءامرأتان: امرأة فرعون ومريم بنت عمران ولم تكونا من 
 من خالل العبودية وتنمية الذات.

 
 بين المتزامن التركيب هو خاصة عظمة عليه يضفي و ممّيزاً  و فريداً  المجتمع في المرأة تأثير يجعل الذي أنّ ("2

 " .اإليماني بالتكليف اإلحساس مع للمرأة والعفاف والحياء الحجاب

 ( أهمية وأصالة المرأة وعدم التشّبه بالرجال1

ة، كونها امرأة، بالنسبة للمرأة لها قيمة عالية، وهو أصل مهم. وال قيمة لتشبه أصالة المر ألقيمة  إعطاء"إّن مسألة  
دراك. وكل منهما له دور وله موقعه أيضًا. وهناك غرض وهدف من خلق الرجال والنساء صالً أبالرجل  المرأة هذا  وا 
 مهم". األمر

 والجمال واإلحساس المرهفاللطف ( المرأة مظهر 5

 «المرأة ريحانة و ْليَست بَقْهرماَنة»"ع":  علي اإلماميقول 
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وكيفية تعاملها األنثوية ملهم للمرأة بما يفصح لها عن هويتها  ل الحديث المرأة بالوردة المتفتحة. وهذا التشبيهحيث مثّ 
ة، والحديث يمثل رؤية جمالية عميقة للمرأة وهو تكريم حقيقي أخرين، وكذلك يوضح للرجل كيفية التعامل مع المر مع اآل
 لها.

 .اإلنسانية سلوك المراتب المعنوية والدرجاتفي لمرأة والرجل الی ا( رؤية القرآن الكريم المتساوية 6

الرقي والتقدم، لقد  النساء من المبادرات في مسالة الحركة المعنوية لإلنسان باتجاه عدّ تُ  في مجال األمور المعنوية، 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين  نّ إ: » األحزابمن سورة  35ية خاطب اهلل تعالى الرجل والمرأة على السواء في اآل

 المذكورة . ةحيث خاطب الرجل والمرأة على السواء في المراحل العشر « ت ...والمؤمنات والقانتين والقانتا

 يعتقد بالمساواة بين حقوق المرأة والرجل وليس التشابه اإلسالم( 7

مساواة بين الرجل والمرأة هو عبارة عن التعادل، ومراعاة العدالة المحضة الی الهنا بالنسبة  اإلسالمما يطرحه  إنّ "
 . «وليس المشابهة بين الرجل والمرأة ،طبيعة ووظيفة ودور كل منهما أساسعلى  إالّ رأة ال يكون بين الرجل والم

 ( دفاع اإلسالم عن الستقالل القتصادي للمرأة8

أم ال. فاإلسالم واألب تعتبر المرأة مالكة لثروتها، سواء حصلت على موافقة الزوج أم ال، أو موافقة األخ  اإلسالم"فی 
سنة واعترف رسميا بمالكية المرأة  79- 69قبل ، ونرى أن الغرب قد تنبه لذلك حديثاً قرناً  03لك قبل قد اخبر بذ

 .«لثروتها

 ب( موقع المرأة في األسرة:

إن المسألة األساسية في رؤية اإلسالم للمرأة، هي نظرة اإلسالم الخاصة لدور المرأة المتميز  باعتباره أساس ومحور 
 ساس.األمحور و العائلة هي البل يرى أن  ؛لمرأة من زاوية فرديةالعائلة، وال ينظر ل

مركزًا في المجتمع، ولذا فان سالمة األسرة باعتبارها  أساسييرى أن العائلة ركن  "اإلسالم :نّ أ الخامنئي اإلماميعتقد 
 .«للتربية اإلنسانية له أهمية كبيرة

وهي أنها أينما  ،العائلة كلمة طيبة، والكلمة الطيبة لها خاصية" :"ويشير القائد الخامنئي لألسرة بعنوان "الكلمة الطيبة
 حلت يترشح منها الخير والبركة وتؤثر فيمن حولها".

"العائلة تعتبر الخلية الحقيقية التي يتشكل منها المجتمع وليس الفرد فإن  ومن وجهة نظر اإلمام الخامنئي
فالعائلة هي مكان لتنظيم حياة اإلنسان  ،وكبيراً  أساسياً  ركناً بشخصه،ومن وجهة نظر اإلسالم فان العائلة تعتبر 
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واالستقرار واألنس وتجديد القوى والطاقات لإلنسان إلدامة واستمرار نشاط وفعالية الحياة، والعائلة مكان للهدوء 
 النفسي، ومكان لتكامل فردين مع بعضهما اآلخر"

ترجع إليه بقية  والفريد للعائلة من وجهة نظر اإلسالم والذي أساساً ويستند اإلمام الخامنئي على هذا الموقع المتميز 
 قوانين الدين اإلسالمي المبين واألوامر والنواهي المتوجهة للرجل والمرأة من اجل حفظ و ارتقاء األسرة.

 في المجتمع اإلسالمي: التي يريد اإلسالم تحقيقها األمور 

 واج من اجل تشكيل األسرة.( تسخير الغريزة الجنسية وغريزة طلب الز 0

و مما يجب االلتفات له أن اإلسالم يرى أن األصل هو غريزة طلب الزواج حيث يعتبرها اعم من الغريزة الجنسية 
 «. لتسكنوا اليها»ويحقق األصل القرآني 

وهذا األمر هو ، لبعضهم البعضللسكينة واالستقرار  عامالً  واحدًا منهمالزوج و الزوجة يعتبر كل أو البيت والعائلة 
 ويشكل باألساس أسس التربية الصحيحة. ،الذي يؤدي إلى تجديد نشاط وقوى أعضاء العائلة

 جل حفظ العائلةأ( تعيين الحدود التي تربط بين الرجل والمرأة في المجتمع من 3

وذلك  ،من قبل الرجال لها جنسياً للمرأة وعدم استغال اإلنسانيةحدودا فاصلة بين الرجل والمرأة لحفظ الهوية  اإلسالملقد وضع 
 ساس هو حفظ العائلة. والرجل والمرأة يجب ان يكونا متحابين فيما بينهما. صل واألن األأل

 مرأة والرجل في األسرةبين المتعادلة بنسبة  الحقوقتعيين ( 2

جليسين في خندق واحد  أو لإلنسانالعينين  أومثل مصراعي الباب  األسرةيعتبر جنس الرجل والمرأة داخل  اإلسالم"
باالختالفات الطبيعية واالستعدادات  اإلسالمتاجرين شريكين في عمل واحد". ويعترف  أوفي جبهة صراع الحياة 

 الموجودة الخاصة والمميزة لکل من الرجل والمرأة في األسرة.

 سرةحکام والقوانين لحل الختالفات داخل األأل( وضع ا1

يعني في نظر  ال« النساء الّرجال قوامون على»: الرجل في األسرة كما ورد في القرآن الكريم اهتمام اإلسالم بقيمومة إنّ 
وال يرى اإلسالم أي عذر للرجل في ممارسة الظلم و  ،ممارسة القوة ضد المرأة وال يعني أن المرأة رعية للرجل اإلسالم

خشونة بين أي شخصين. ويؤكد القرآن الكريم على بممارسة الظلم وال الخشونة ضد المرأة،الن اإلسالم ال يسمح أصالً 
َمةً ﴿حيث يقول تعالى: ، مبنى التكامل "المودة والرحمة"  .﴾َوَجَعَل َبي َنُكم  َموّدًة و َرح 

 .ج وفي الوقت المناسبا( التأكيد على سهولة الزو 5
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 بدوره البقاء على العزوبة. اإلسالم. وذم األسرةكبيرة للزواج باعتباره يؤدي لتشكيل  أهميةيولي  اإلسالم إنّ 

للزواج ال تقتصر على  اإلسالمالزواج ونهى عن غالء المهور. ومع ذلك فان رؤية  أمربالتيسير في  اإلسالموأمر 
 .مقدساً  أمراً بل يعتبره  ؛اقتصادياً  أو اجتماعياً  كونه عقداً 

سم العقد عادة في المناسبات الدينية، ووضع الدين، ويجري الناس مرارجال حد أصيغة العقد يجريها  نّ أننا نرى إولذا ف
 خاصة للزواج، ولذا فان الزواج له صفة مقدسة في اإلسالم. الشرع المقدس أحكاماً 

بحث مسائل المرأة هو موضوع موقع المرأة إلی  إحدى الخصوصيات األخرى في نظرية اإلمام الخامنئي بالنسبة  إن
عتبر أنها تلعب تضعها في موقع االحترام والتكريم و ت اهبل انّ ّي فحسب؛ فهي ال تضع المرأة في موقع دنفي األسرة، 

 ال نظير له في المجتمع.     دوراً 

 :بما يليالخامنئي  ويصّرح اإلمام

  األسرة:في حفظ  ( المرأة عنصر فاعل0

كون هناك أسرة أن تهي المرأة، وليس الرجل. فمن دون الرجل يمكن  األسرةفي تشكيل  األصليالعنصر  أنّ "اعلموا 
 األسرةالمرأة عن  أبعدت إذا وأما.  األسرةكانت عاقلة ومدبرة وربة بيت محترمة ستقوم بحفظ  إذا األسرة...، فالمرأة في 

 .األسرة". ولذا فان المرأة  هي التي تحفظ األسرةفان الرجل ال يمكنه حفظ 

 :( المرأة هي الركن األساس في األسرة3

 األبناءوالتي تشمل تربية األسرة، في  أساسياً  وهذه الوظائف تعتبر ركناً األسرة، ائف مهمة في "المرأة المسلمة لها وظ
 .وتقوية الجانب الروحي عند الزوج"

  :( المرأة محور العواطف في الحياة2

رها الحكومة . وفي كل الخطط التي تباشمسألة األمومة والزوجية والبيت واألسرة من األمور األساسية والحيوية جداً  إنّ "
 ."لها أساساً تکون  أنيجب  األسرةنرى أن 

 ( للمرأة الحق األوفر في مقياس األسرة:1

للعدالة  كثر،  وطبقاً أتحملت مشاق  ألنهاكثر ،أتتمتع بحق  باألبناءومن خالل ارتباطها  األسرةالمرأة في مقياس  إنّ "
 ."األسرة أفرادمن بقية  أكثرتتمتع كذلك بحق  أنفيجب  اإللهية

 ( للمرأة حصة أكثر في إيجاد الجيل:1
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ليس لها المقدار نفسه،  :وثانياً  ،إن حصة الرجل و المرأة بشكل طبيعي ليست متساوية :"وأما بالنسبة لبناء األسرة : أوالً 
يعني ليس لهما حصة متشابهة في بناء األسرة، وكذلك حصة كل منهما ليست بالمقدار والمعيار نفسه ولكل له مقداره 

يجاد الجيل، فان دور الرجل اقل من دور المرأة، ودور المرأة أكثر الی  بالنسبة  الخاص به. فمثالً  زيادة النوع البشري وا 
 "وأطول

 إدارة محيط األسرة الدافئ :في مسؤولية أكبر و أول ( المرأة تتحمل 6

أساس  نعتبرهاط األسرة الدافئ والتي مسؤولية إدارة محيأكبر وأول "نحن نعتقد أن المرأة في النظرة األولى تتحمل 
التشكيل االجتماعي لنا، وهذه المسؤولية ال يتحملها الرجل وال يضطلع بها، ونحن نعتقد أن تركيب وطبيعة المرأة مهيأة 

 لتحمل هذه المسؤولية والوظيفة.

علی ترجيح هذه المشاركة ة مسؤوليتتحمل التي  -للمرأة حقاً  تلذا فان مشاركة المرأة في الجانب االجتماعي وان كان
الجمهورية اإلسالمية ال تضغط على النساء بهذا الخصوص، ولكن في منظومة قيم الجمهورية  نّ أو  -البيتإدارة شؤون 

اإلسالمية تكون القيمة األساسية والعمل األساس للمرأة هو في حفظ محيط األسرة والمحافظة على جوها الدافئ 
 ."لقيمة لها أهمية كبيرةوالمنسجم،وفي رأينا أن هذه ا

 المشاركة الجتماعية للمرأة المسلمة: أبعادج(

نشاطات االجتماعية للنساء هو أن مشاركة المرأة الی المن وجهة نظر اإلمام الخامنئي: أن األصل الكلي بالنسبة 
التي أمر بها اهلل أن تحافظ على الحدود الشرعية  بشرطمسموح بها في جميع الساحات االجتماعية والسياسية ولكن 

التوازن والتعادل بين دور المرأة االجتماعي ودورها في واالهتمام الوحيد لإلسالم بعد مراعاة الحدود اإللهية هو  تعالى.
دور المرأة في األسرة كزوجة وأم مربية على جميع األدوار ترجيح هو العادية األولوية باألساس في الظروف و األسرة، 

 لمرأة في األسرة ال يمكن تعويضه.    األخرى لها، ودور ا

هناك معطيات أساسية من وجهة نظر اإلمام  ،خصوص المشاركة االجتماعية للمرأة المسلمة في المجتمعإلی وبالنسبة 
 وهي: ،الخامنئي

ة ( من خالل االلتفات إلى موضوع أهمية التنمية والتطور وسهم مشاركة النساء باعتبارهن نصف المجتمع، فان مسأل0
 المشاركة االجتماعية للنساء أمر ضروري .

خصوص المشارکة االجتماعية للمرأة المسلمة هو موضوع" الحجاب الی خر بالنسبة اآل األساس األصل إنّ ( 2
 والعفاف" ومراعاة الحدود الشرعية اإللهية في االرتباط بغير المحارم من الرجال.
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 ع اإلنساني وجميع النشاطات االجتماعية.( مماثلة المرأة للرجل في جميع مجاالت المجتم3

الى  مثل االحتياج في عصرنا ،( الضرورة الملحة لمشاركة النساء في الحقول التي نحتاجها لرفع احتياجات النساء4
 طبيبة وممرضة ومعلمة وشرطية و... 

 الجمعة و... ( ضرورة مشارکة المرأة في المجاالت واألمور العامة مثل: االنتخابات، المسيرات، صالة5

( رعاية التعادل والتوازن بين األدوار االجتماعية واألدوار المهمة في األسرة، واألولوية باألساس لدور المرأة في 6
 األسرة.

 :لمواضيع االجتماعية من وجهة نظر اإلمام الخامنئيالی اخصوص العناوين األساسية بالنسبة  إلىونشير هنا 

 ( العمل والتوظيف0

ولكن مع مراعاة الحدود  ؛لفعاليات والنشاطات االقتصادية للنساء وعمل وتوظيف النساء مسموح بهإن مسألة ا
واألجواء اإلسالمية والحجاب اإلسالمي. واإلسالم يوصي بحضور المرأة في حقول عمل خاصة أكثر من غيرها من 

 األعمال ،مثل: الطب والتعليم والتمريض. 

 م( التعلّ 3

الدراسات مجال م النساء في أي محذور من تعلّ  كل رجل مسلم وامرأة مسلمة، وال يوجد أساساً  م واجب علىالتعلّ  إنّ 
 لحقل المعارف اإلسالمية واإلنسانية والطب.كانت األولوية وان  ،العامة والدراسات العليا

 :( مجال الدفاع عن الثورة اإلسالمية2

واجب على الجميع، وفي هذا المجال  إلهياً  باعتبارها منجزاً  إن موضوع الدفاع عن الثورة اإلسالمية والمحافظة عليها
فان النساء يتمتعن بموقعية ممتازة، كما شهدنا ذلك في حضور النساء ومشاركتهن في مختلف المجاالت الناجحة للثورة 

 اإلسالمية وفي الحرب المفروضة على الجمهورية اإلسالمية.

 :العامة ( مشارکة المرأة في المجالت الجتماعية1

ورفع ال يوجد أي مانع ديني من  مشاركة المرأة على المستوى االجتماعي النجاز الفعاليات والنشاطات االجتماعية 
 ،نه في مجال المشاركة االجتماعية من الضروري مراعاة الحدود اإللهية الشرعية والحجابأاالحتياجات المعيشية، إال 

 اعية إلى االنحرافات االجتماعية.ويجب أن ال تؤدي مشاركة المرأة االجتم
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 النتيجة:

الخامنئي بخصوص مسائل المرأة مستندة على ضرورة مراجعة فكرية مستمرة لدور  اإلمامفي نظرة كلية، فان رؤية 
في المجتمع، ومشاركتها ضرورية  واألساس األصليالمرأة تعتبر العنصر  أنومنزلة المرأة في مجتمعنا اليوم، بحيث 

 ت االجتماعية والسياسية.في المجاال

وفي هذا اإلطار ومع االلتفات إلى الموقع المركزي لألسرة، فمن الضروري إيجاد التعادل والتوازن بين األدوار 
 والمسؤوليات المتعددة للنساء في األسرة والمجتمع، ويجب وضع مصالح األسرة في األولوية.

جانب التركيز على  إلىنه يدافع عن شخصية وحقوق المرأة، الخامنئي نالحظ ا اإلماموباختصار، فانه من منظار 
ومن جانب آخر ناشئة من  الشمولية،هذه الخصوصية ناشئة من الرؤية  أنّ والمجتمع. فمن جانب نرى  األسرةمصالح 

لو وترى أن ع ،الرؤية التكاملية، الرؤية التي ترى أن الرجل والمرأة موجودان بعضهما مكمل لآلخر وليسا متخاصمين
 وتطور احدهما مرتبط بارتقاء اآلخر. وهذه الرؤية تعتبر من نقاط امتياز الفكر اإلسالمي في مقابل الفكر الغربي.

الزمان والمكان في وفي الختام، نری أّن في التفكير االجتهادي النوعي و الفّعال للقائد المعّظم و مالحظته لعنصري 
والمباني العلمية، وان غير المنضبط بالقواعد االجتناب عن تحكيم العرف موضوع حقوق ومنزلة المرأة المسلمة، قد تم 

 لتقوية موقف الدين واألخالق.  للرجوع إلى الزمان والمكان من دون االنفعال بهما ويكون باعثاً  وفهماً  هناك تصوراً 

  (م. وحدة الهيئات النسائية)الحاجة عفاف الحكيم كلمة  

  الناعمة الحرب مواجهة في ةاألسر  دورالمحور الثالث :     

دراجها صياغتها أجل من جديدة قديمة لمحاوالت واإلسالمية العربية مجتمعاتنا في األسرة تتعرض       مشاريع في وا 
 ..                                      لآلمة ترسم التي اإلستكبارية القوى

 وأساليب بطرق تخاض التي الشيطانية الحروب أشكال من داً جدي شكالً  المشاريع هذه إطار في الناعمة الحرب وتمثل
 .. فيها القوة مكامن وتقويض تفكيك بعد. أبنائها بأيدي الداخل من األمة إسقاط إلى وصوالً  وخبيثة خفية

 أحد -ناي جوزيف-لها ورّوج ابتكرها التي الفكرة من فمشتقة بالناعمة تسميتها على اصطلح التي الحرب هذه مقولة أما
 القوة)-بعنوان - عالمياً  صيته ذاع كتاباً  ألف والذي.. فيها االستراتيجيين المخططين أهم وأحد. األمريكية اإلدارة أركان

 والرشوة واإلكراه التهديد على تقوم التي الصلبة القوة استبدال على المبني االستراتيجي مشروعه.. فيه طرح( الناعمة
 للعيان الجاذبية هذه تظهر أن بدون الجذب على القدرة)  تعتمد التي لناعمةا القوة إلى.. يراد ما على للحصول
 ( 0) (ملموسة بصورة
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 التي والصمود والصبر والموت القتال لعقيدة التفّوق وحيث الصلب العسكري الميدان من المعركة نقل: ً إلى وصوالً  وذلك
 (2) .ً وحلفائها ألمريكا التفّوق حيث واإلعالمية واالتصالية جيةالتكنولو  وأدواته الناعم الميدان إلى.. أمريكا مناهضو يتقنها

 وعقيدتنا وأسرنا جمهورنا ساحات إلى المرحلة هذه في وبقوة موجه الشيطاني األمريكي المنتج هذا أن وحيث وعليه
سالمنا  .. تحديداً  المنطقة في الصهيوني المشروع ضد الممانعة وقوى وبلداننا وا 

 واستباحة المستضعفة الشعوب لقهر المعنوية السيطرة سبل شتى فيه تستخدم مباشر غير صراع نهج أنه وحيث
 من ومنبهاً  شراكها في الوقوع من محّذراً  بالغة أهمية الحرب هذه أولى. ظله دام القائد اإلمام سماحة فإن.. قدراتها
 .. الخفية ألغامها

لى 2990/بين ما مناسبة عشر خمسة يف ألقيت خطاباً  عشر خمسة خالل من مواجهتها سبل ومبيناً   بحيث 2900/وا 
 األمل أصبحت أنها معتبراً  لألمة رئيسي تهديد كمصدر الخطابات هذه في الناعمة الحرب سماحته وشّخص حّدد

  .(4)الصفر من قريبة درجة إلى بالفوز أمله مستوى ويصل اليأس إلى العدو يصل حتى ستستمر وأنها. لألعداء األخير

 توجيهات من -الخصوص بهذا- القائد سماحة خطابات تضمنته ما مع الوقوف أوالً  سنحاول البحث ذاه سياق في
 -والشباب والنساء الرجال -حشود إلى إضافة المسؤولية مواقع سائر في النخب (5)إليها أصغت وهامة ثابتة وتوصيات

 0/المجتمع شرائح مختلف من

 ظله دام خامنئيال اإلمام وخطابات كلمات في الناعمة الحرب

 والصمود بالمقاومة التكليف يحدد.. نجده الدقة بالغة جاءت التي والخطب الكلمات هذه في ظله دام القائد  سماحة أن
 وفق الرد يكون أن ال.. العصر وآليات أساليب وفق بالسير التفكير من بد ال أنه مبيناً .. الحرب هذه مواجهة في

 وحّذر الخبيثة واألساليب الوسائل تلك أبعاد إلى بشدة الفت وحيث.. الكالسيكي عالميواإل الثقافي الرد وآليات أساليب
  {.الذرية القنبلة تعادل تدميرية قدرة لها العصر هذا في اإلعالم وسائل أن} : المؤثر بقوله نتائجها من

 قوتها في)طائرات حاملة أو. سرب تعادل معادية فضائية كل فأن الجديدة الحرب هذه معادالت سياق في ألنه وذلك
 هي هكذا.. ناسفة بعبوة كميناً  توازي تصريح أو مقالة وكل.. ثقيالً  مدفعاً  تعادل انترنت شبكة أو موقع وكل( الناعمة
 ومجتمعاتنا ألسرنا والمدمرة المهلكة مخاطرها إلى يلفت أن اهلل حفظه القائد يحاول التي. الناعمة الحرب وأسلحة أدوات
 :  بقوله المتعددة المواقع في المعنيين وينصح يؤكد سماحته نجد ولذا الصعد كافة على
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 ألن المبدنية غير الهامشية الخالفات عن البتعاد والمسؤولين والسياسيين والنشطاء اإلعالم لوسائل ينبغي}
 بين والتشاؤم الفرقة بث تستهدف واتي العدو يشنها التي الناعمة الحرب لمواجهة  هي اليوم البالد في األولوية

 في واألمل والمعنوية التعبوية والروح البصيرة وتقوية حفظ هو الهجوم هذا مواجهة سبل أهم ومن, الشعب أبناء
 .{ المستقبل

 فإن. الثورة عمر من األولى المرحلة في اإلسالمي النظام مع الصعبة المواجهة في الستكبار لهزيمة نظراً } وأنه
 .{أعماله جدول على مةالناع الحرب اَلن وضع العدو

. والتدبير بالحكمة المقترن والحذر الساحات في الواعي الحضور يستلزم الهجمة هذه مواجهة أن} سماحته بّين كما
 . {اإللهي العون سيجلب الحضور هذا وأن

 { .الفتن زمن في للتوعية جداً  هاماً  عنصراً  يعتبر وتجلياته أبعاده بكل لإلسالم الصحيح التبليغ أن}و

 إلى مستهدف مجال أي في القوة نقاط تحويل على تعمل التي الحرب لهذه الخبيثة المناحي كشف سماحته يتابع وهكذا
 ضعف نقاط إلى والفرص القوة نقاط تحويل هو الناعمة للحرب المركزي الهدف أن:}اهلل حفظه يقول إذ ضعف نقاط

 {.البالد حقائق وقلب وتهديدات

 هذه وكشف الناس وتثقيف توعية ينبغي أنه مبيناً  الشرعية الوظيفة يحدد سماحته نجد ..تقدم ما إلى إضافة وأنه
 التجربة القليلة والفئات والنساء والطالب الشباب من الناس سواد تستهدف ما أكثر الناعمة الحرب ألن أمامهم األهداف
 ارتفع كلما أنه مبيناً . نفوسهم وبلبلة همأذهان صرف بهدف العام والرأي الجمهور اإلعالم بلغة عنهم المعبر. والحنكة
 . األعداء مخططات فشلت كلما الناس هؤالء لدى األخالقية والمناعة واإليمان والثقافة الوعي مقدار

 



                                                               النسائية  الهيئات وحدة  "____________________________________الخامنئي  "دام ظله  في فكر اإلمام  مؤتمر األسرة   

 47 

 

 .البديل النموذج وصناعة اإلسالمي اإلعالم تنمية على وبشدة يحّض  اهلل حفظه القائد اإلمام سماحة أن نجد وهكذا  

 أحد هو التبليغ أن} معتبراً  اإلسالم تبلي  في اإلعالم أهمية على والمناسبات الخطب من عدد يف سماحته أكد إذ
 والتصالية اإلعالمية والمؤسسات والمثقفين العلماء عاتق على ملقاة ومسؤوليته اإلسالمي النظام وظائف

 . {اإلسالمية

 الماديات بين المتوازن الكريم والعيش الطيبة اةللحي اإلسالمي النموذج صناعة وابتكار تقديم ضرورة} إلى داعياً 
 البقاء من محذراً  والغرب أمريكا ترّوجه والذي العقائدية واإلباحية والستهالك التحلل نموذج عن كبديل والمعنويات

 (7)..{ والدفاعي والتفكيكي التنظيري الخطاب موقع في

 والتي -المتوازن الكريم والعيش الطيبة للحياة اإلسالمي لنموذجا البتكار والهامة الكريمة الدعوة هذه من انطالقا وأنه
 دور ثم ومن.. األسرة لدور ظله دام الخامنئي اإلمام رؤية وهو موضوعنا أساس إلى نصل -بعد فيما عليها سنعّرج
 . الناعمة الحرب مواجهة في األسرة هذه وكفاءة وقدرة

 أباً – مكوناتها بكامل ككل األسرة عن فيها تحدث التي ماحتهس وخطب كلمات وتصنيف وفرز تحليل ضوء وعلى وهنا
 والتي واإلرشادات التوجيهات من واسعة ومعنوية أبوية بمظلة الجميع شامالً .. والوظائف الواجبات لجهة -وأبناء وأماً 

 .. الكبير الملفت والدعم الراجحة بالكّفة المرأة فيها خّص 
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 سماحته شيدها التي الرؤية كمجموع تشكل أن يمكنها ومحاور عناوين عدة.. زالعزي الكم هذا جمع بعد استخلصنا وقد
 التحديات كافة لمواجهة تلقائياً  بمسؤولياتها للنهوض.. عليها والبناء بها االلتزام بعد وتعدها تهيئها والتي.. األسرة لدور

 .. والمواجهات

جماله ترتيبه على عملنا أن بعد القائد السيد كلمات من يناسبه بما عنوان كل دعم التفصيلي البحث هذا في وسنحاول  وا 
 :  التالية العناوين وفق فجاء

 : ظله دام الخامنئي اإلمام ورؤية األسرة

 أهم من وأنها. األمة قوة نقاط أهم أحد أنها معتبراً .. وخطبه كلماته في كبيراً  اهتماماً  األسرة القائد سماحة أولى لقد
 واللحمة الثقة وتقويض ومسارها عيشها نمط وتغيير تفكيكها إلى وصوالً  مستمرة بصورة العدو يستهدفها التي المرتكزات
 مهام على ويؤكد إال.. الجماهيرية الحشود في لسماحته خطبة نسمع أن يندر ولذا.. أفرادها بين يسود الذي والترابط
 . األسرة داخل المتين الترابطو  واالنسجام الوحدة تحقيق في الخطير الرعائي ودورهم واألمهات اآلباء

 للعملية المباشر العملي اإلجراء بها المنوط الجهة وهي.. الدور هذا تحقيق في الرحى قطب تشكل تحديداً  المرأة وألن
 ،عظيمة مسؤوليتها أعتبر القائد سماحة فإن.. معنى من الكلمة تحمله ما بكل أماً  بوصفها المختلفة بعناصرها التربوية
 أبواب فتح ضرورة على حاسم وبشكل يؤكد سماحته نجد ولهذا.. لها حقيقي جهاد ساحة هي األسرة ساحة أن وأعتبر
 .. األسري الدور رأسها وعلى المتعددة ومهامها بأدوارها لنهوضها كمقدمة للمرأة العلم سبل وتوفير المعرفة

 : ظله دام القائد السيد يقول

 (8){لآلخر الحق ويعطي حقه يأخذ وأن بدوره يقوم أن منهما كل وعلى الحياة في شريكان والرجل فالمرأة}

 ..{ كذلك للخدمة ساحة هي بل فحسب بسيطة زوجية حياة ليست الزوجية حياتكم أن}

 كل يتعامل أن ويجب. الزوجية الحياة هذه في والمرأة الرجل من كل يشترك األسرة لتشكيل األولى اللحظة فمنذ}
 عالقة تنظم التي اإلسالمية األحكام أن. اَلخر على رأيه يفرض أن ألحدهما يحق ول .اَلخر مع وحنان بحب منهما
 اإلسالمي المجتمع مصلحة العتبار بنظر أخذ األحكام هذه تشريع عند واإلسالم. للغاية دقيقة أحكام والمرأة الرجل

 .{والمرأة الرجل من كل ومصلحة
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 يظن ول وحده بالرجل مختصاً  البيت فليس والمرأة للرجل استراحة نمكا هو البيت أن اإلسالم يعتبر:}سماحته وتابع
 هو هذا. للمرأة الراحة ليؤمن اهلل خلقه  أيضاً  فالرجل. فقط الراحة الرجل تمنح أن أجل من المرأة خلق اهلل أن أحد

 (0){فيه يعيشان والمرأة الرجل لراحة محيط هو األسرة في الداخلي المحيط. األسرة محيط

 ما وهذا  -النساء سمإب- مسماة طويلة سورة فيه نزلت الذي الحد إلى. اهتمام أيما بالمرأة الكريم القرآن أهتم ولقد}
 {. قضاياه إلى واللتفات العنصر بهذا اإلسالم اهتمام وعلى اإلنساني المجتمع في النسائي العنصر خطورة على يدل

 : األسر لبناء ضرورية مقدمة العلم طلب

 هذا أن باعتبار. والمعرفة العلم اكتساب نحو المرأة توجه ضرورة على المجال هذا في الخامنئي اإلمام سماحة يؤكد
 .. عمل ألي مقدمة هو ثانية جهة ومن بذاته مطلوب جهة من األمر

 عن ومسؤولة راعية والمرأة كيف بل.. األجيال نفوس في األصيلة القيم وغرس األسر بناء العمل كان إذا فكيف
 ضعفًا. أو قوة األمة نصف أو المجتمع نصف تشكل والمرأة كيف بل.. تهارعي

نه  وقدراتها طاقاتها بلورة أجل من للمرأة العلم سبل وتوفير المجال فسح على القائد سماحة وتشديد أبعاد ندرك هنا من وا 
 بمجمله هذا ألن وذلك والعمل اعواإلبد العلم مواقع في ألمتها االنتصار أو مجتمعها أو بأسرتها للنهوض سواء العلمية
 . إسالمية ضرورة يمثل
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 :الخصوص بهذا ظله دام الخامنئي اإلمام سماحة يقول

 فالتدريس.  تدرس منكنّ  كانت من. هنا اليوم اجتمعن اللواتي والمؤمنات المسلمات النسوة أيتها لّكن أؤكد أني}
 جداً  مهم أمر النساء دراسة أن. المال وكسب العمل أجل من ليست, فقط للعمل مقدمة ليست الدراسة لكن. بجد  

 {الثانية الدرجة في يأتي فأنه العمل أما.. الفكري الرشد مستوى رفع أجل من ومهم المعرفة اكتساب بهدف

دراك قناعة هناك تكون أن بد ل}  والمطالعة والعلم المعرفة اكتساب نحو التوجه بضرورة أنفسهن النساء بين وا 
 ..{األهمية ذلك يولين وأن والمعارف لوماتوالمع والوعي

 أن لتستطيع فيه ومكانتها للمرأة اإلسالم لنظرة الشامل واإللمام الكامل بالوعي بالدنا في النساء تتمتع أن يجب}
 . للمرأة الرفيعة السامية النظرة هذه على والعتماد بالتكاء حقوقها عن تدافع

 عبارة هو اإلسالم نظر في المرأة دور أن يعلموا أن اإلسالمية البالد في لالرجا وعلى المجتمع أفراد كل على يجب
 والسياسية والقتصادية الجتماعية الجوانب كل في وسعيها وجدها وتعلمها. الحياة مجالت كل في وجودها عن

 .{وخارجه األسرة محيط في وواجبها المرأة دور هو ما يعلموا أن أيضاً  ويجب. المجتمع في والعلمية

 لكل فيه يكون مجتمع بناء اإلسالم أهداف من أن باعتبار األهمية غاية في مسألة القائد سماحة بّين كما المجتمع فرشد
 : سماحته يقول إذ والتنمية البناء عملية في متكامل دور والمرأة الرجل من

 ظلمات من المجتمع نصف رفعنا أننا يعني فهذا المرأة تتعلم وعندما تقدير أقل على المجتمع نصف هي المرأة }
 .{ المجتمعات رشد مستوى على به يستهان ل أمر وهذا العلم نور إلى الجهل

 عند والفضيلة الروح رشد كله ذلك من وأهم والسياسي والجتماعي والعلمي الفكري الرشد يبلغ أن يريد فاإلسالم}
 وكل. والثمار الفوائد أعلى البشرية األسرة وفي المجتمع في كعنصر لوجودها يكون وأن األعلى حده يبلغ أن المرأة
 .{ ذلك إلى تسعى اإلسالم تعاليم

 : سماحته وتابع

 بالشكل النساء علمنا فإن قلته أو العلم عدم عن ناتجة فيه المرأة مشاكل وخصوصاً  المجتمع مشاكل من الكثير أن}
 {ستنتهي المشاكل هذه من الكثير فإن والسليم الصحيح

 العليا المراكز إلى الفتيات دخول وسائل وسهلن أّمن. العليا الدراسات على الفتيات شجعن. للدراسة النساء عنأدف}
 {برأيي األمور كل ستحل ذلك حصل إذا. القانونية الطرق خالل من
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 :إن قائالً  المطلوب للدور اإلسالم وتبيان إبراز سماحته يتابع وهكذا

 والقرآن اهلل حكم هو ما تعرف أن عليها. عنه وتدافع اإلسالمي شأنها غيرها قبل تعرف أن نفسها المرأة على}
 تدافع وأن. وأراد اإلسالم قال بما تؤمن أن وعليها. مسؤوليتها عليها وتفرضه. منها يراد وما قضاياها حول واإلسالم

 اليوم الحال هو كما المرأة ظلم ألنفسهم سيسمحون مبدأ بأي يلتزمون ل الذين فأن ذلك تفعل لم إن ألنها ذلك عن
 .الديار لتلك المادية األنظمة ظل تحت بالمرأة الظلم افدح الغربي الرجل يلحق حيث الغربي العالم في

 : ووظائفها األسرة واجبات

 التي اإلسالمية التربوية النظرية عن نتحدث إننا يعني فهذا ظله دام القائد السيد رؤية في األسرة دور عن تتحدث عندما
 وفاعلية توجيههما وحسن بالوالدين مرهونة الواقع أرض على الطيبة النتائج أن ولو.. وتنشئة تنمية بالفرد تعنى

 حيث يقودونها األسرة سفينة مجداف بيدهم أن باعتبار التنفيذ في والكفاءة التخطيط على القدرة إلى إضافة.. إدارتهما
 .. شاءوا وكيف

 : سماحته يقول إذ األسرة تشكيل في الزوجين مسؤولية وأبعاد أهمية عن إسهابوب يتحدث القائد سماحة نجد ولذا

. واألسرة األبناء وعن اَلخر عن مسؤول منهما وكل باَلخر أحدهما مرتبط اإلسالمي المجتمع في والزوجة الزوج}
 .{اإلسالم نظر وجهة من الحد هذا إلى مهمة األسرة: لحظوا

 فرد تكامل ومحل باَلخر أحدهما أنس ومحل الروحي استقرارهما ومحل إنسانين كنس محل يعني اإلسالم في األسرة}
 .آخر فرد بمساعدة

 فيه واإلنسان. صراع ميدان الحياة ميدان ألن جداً  مهم أمر الروحية الضطرابات من والنجاة والسكينة الستقرار هذا
ذا الضطراب من لنوع معرض دائماً   المرأة. سعيدة ستكون الحياة فأن صحيح بنحو راروالستق السكينة تلك تحققت وا 
 األرضية تتمهد أي سعداء ويكونون عقد دون ينمون المنزل ذلك في ينجبون الذين واألولد يسعد والرجل تسعد

 {. الناحية هذه من لسعادتهم

 وسعادة. هدوءاً  وأكثر عاً انتفا أكثر استقراراً  األكثر األسرة بأن مبيناً  الوالدين إلى القائد يتحدث وشفافية وبأبوة

 وقيمة أهمية وتكسبه المنزل خارج نتائجهما ترفع المستقرة األسرة من والمرأة الرجل عليها يحصل التي الفائدة} 
 {. نوعية
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 اضطراب إلى وتؤدي روحه تدمر أحداثاً  ويواجه اليومية حياته في للمشاكل يتعرض امرأة أو كان رجالً  إنسان كل}
 {جديد ويوم قادم لنهار ويعّده النشاط فيه يبعث اَلمن المحيط هذا فإن بيته يدخل وعندما. ارهاستقر  وعدم الفرد

 من األبعاد جميع في المجتمع سالمة أن مبيناً  يتحمالنها التي المسؤولية بعظم لألبوين ليفضي سماحته يتوجه وهنا
 : ظله دام يقول إذ األسرة سالمة

 مرض يعني طبيعية أو قهرية بصورة الخاليا مرض أو وتلف فساد أن وكما. ياخال من يتألف اإلنسان جسم أن كما}
ذا. الجسم  فعندما األسرة وهي خاليا من مؤلف المجتمع كذلك. اإلنساني الجسم في خطيرة مواضع إلى يصل انتشر وا 
 { سالماً  المجتمع فسيكون صحيحاً  سلوكها يكون وعندما سالمة اَلسر هذه تكون

 : سرةاأل بناء مسؤولية

 استقرت وسليمة قويمة أسس على قامت إذا أنها وبّين األسرة بناء في الزوجين مسؤولية القائد سماحة شخص لقد
 .. المدى البعيدة ومؤثراتها نموها وواصلت

نساني عاطفي وكمنهل للفرد حاضن ككيان األسرة هذه استهداف في هو اليوم الخطر مكمن أن مبيناً  . وفكري وا 
 المخادعة السياسات مقابل في التماسك ضرورة إلى منبهاً .. المسؤوليات تحمل في مشتركة قدرة لتكوين رحبة ومساحة
 .. التائهة الفردية لحساب وقيمتها قيمومتها عناصر من األسرة إلفراغ المفرط الجنوح إلى الداعية الناعمة للحرب

 األسر هموم أحتضن الذي ظله دام القائد احةسم أنّ  نرى األصيل موقعه إلى التماسك بهذا الوصول أجل من وأنه
 سنالحظ كما بها توجه والتي الكريمة وخطبه كلماته تضمنتها التي واإلرشادات التوجيهات من هامة حزمة عبر وأفرادها
 في. .وفتيات كفتية أو كأبناء للشباب يتوجه سماحته نجد وتارة.. بمفردها األم أو. بمفرده لألب أو معاً  للزوجين أحياناً 
 ما القائد معين من لننهل والكلمات الخطب هذه مع الوقوف سنحاول وهنا أفرادها بكامل لألسرة كبرى احتضان عملية
  والتوصيات: التوجيهات لتلك المتطلعين ظمأ يروي

 : الزوجين ومسؤولية األسرة -0

 بنحو األسر إدارة من بد ول دالفر  حياة تنظيم في جداً  مهمة األسرة.} الخصوص بهذا ظله دام القائد السيد يقول
 { سليم وبشكل أحسن



                                                               النسائية  الهيئات وحدة  "____________________________________الخامنئي  "دام ظله  في فكر اإلمام  مؤتمر األسرة   

 53 

 اَلخر يعامل أن منهما كل وعلى الحياة في شريكان والرجل المرأة أن يعتبر اإلسالم فإن األسرة تشكل عندما}
 تنمو الذي المكان هي األسرة. بالقوة زوجها تعامل أن المرأة ول بالقوة زوجته يعامل أن للرجل يحق فال. بالمحبة

 .{واألحاسيس العواطف افيه

 أخالق لهما وكان. بعضاً  بعضهما حقوق والزوجة الزوج من كل وراعى المجتمع في متيناً  األسرة كيان كان إذا}
 هكذا فيه تكون الذي المجتمع فان أطفالهما بتربية واهتموا معاً  المشاكل وواجهوا. اَلخر مع أحدهما وانسجام حسنة
 .{جاةالن ساحل إلى وسيصل سيصلح أسر

 وفكرهم أرواحهم ونمو سالمة على يحافظوا أن واألبناء واألم األب فيه يستطيع الذي اَلمن المحيط هي األسرة}
 .{رقاء بال تكون المتعاقبة األجيال فان األسرة تضعف وعندما. وأذهانهم

 من وأهم. الحسنة وأخالقهما وبرأفتهما وتعاونهما بتسامحهما األسرة كيان تقوية في األكبر الدور والزوجة للزوج نّ إ
 .{يدوم النسجام وهذا البناء هذا يجعال أن فباستطاعتهما محبتهما ذلك كل

 : ووظائفه األب واجبات -3

 ألفراد الشاملة والرعاية المركزية اإلدارة بدور يقوم لكونه وخطير اسحسّ  األب دور أن. ظله دام القائد اإلمام رؤية في
 األسرة على الحفاظ أجل من منه بد ال الذي الوافي السياج هو بل البناء عليه يقوم لذيا األساسي العامود فهو أسرته
 الكثير ولغيابه االيجابيات من الكثير أسرته أفراد بين لتواجده يصح هنا ومن.. بعضها مع مترابطة وكمجموعة ككيان
 .. السلبيات من

 القيمومة مسؤولية تحمل من تؤهله التي القدرة تالكهام إلى إضافة مضاعفة مسؤولية يتحمل وأب زوج بصفته فالرجل
 رئيس لكل بد وال( خادمهم القوم رئيس)خادمها يعتبر -الديني فكرنا في -مجموعة رئيس كل أن باعتبار األسرة على
 .. مجموعته في والتعاون التآلف توفير من يتمكن لكي المشورة نظام من يستفيد أن من

 التوازن عوامل ونشر الضبط إلى إضافة والمالية المعنوية المسؤوليات تحمله لجهة وهام خطير دوره فأن هنا ومن
 .. األم مقدمتهم وفي األسرة أعضاء بين المطلوب والترابط االنسجام لتحقيق والوسطية واالعتدال

 لآلباء اتوالتوجيه التوصيات من القائد سماحة وكلمات خطب حملته ما خالل من األب دور خطورة مالحظة ويمكننا
 : متناهية وشفافية بمحبة يخاطبهم حيث لآلباء سماحته كالم من وأن
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. إلهية حياته وساحات ميادين كل تكون أن ينبغي اهلل سبيل في يعمل الذي الرجل ,المؤمن الرجل ,المجاهد نّ إ}
. األخالق مظهر تكونوا أن ينبغي نتمأ .واألولد الزوجة مع وبالخصوص ,العائلة مع العالقة هي الساحات هذه إحدى
 {يظهر أن الغضب لهذا ينبغي ل المنزل داخل لكن المنزل خارج صغيرة حادثة تغضبكم أن الممكن من

 بقوله: واألبناء األسرة مع السليم والتواصل والرحمة المودة بث ضرورة حول سماحته ويتابع

 {الحقيقي بالمعنى ألولدكم آباء كونوا. زوجاتكم مع رحماء كونوا}

 .{جهودها تقدر أنك حقاً  دةالسيِّ  هذه تشعر أن ينبغي}

 أنهم مع. وبناتهم أبنائهم يصادقون الذين هم اَلباء أفضل. وأبوة بصداقة معهم وتعاملوا أبنائكم مع تواصلوا}
 الشاب لولدكم كان إن  الصديق بإخالص يتحملون أيضاً  هم. والمحبة األبوي والتوجيه واإلرشاد الهيبة يظهرون

ذن إذنكم هي تسمعه أن يجب إذن أول فإن هموم أو كالم أو لسؤا  ل. عائالتكم مع تتواصلوا أن عليكم. زوجاتكم وا 
 ليس فهذا بسيط األمر. البشاشة تبدي ولم. ساعتين أو ساعة تأخرنا أو. عاتقي على ملقاة كلها األعمال أن تقولوا
 وقت من ساعات خصصوا أقول أنا. بهذا الدولة ؤوليمس كل أوصيت أنا. ل.. األرض على السماء تنزل لم كفراً 

 واهتمامكم ورعايتكم محبتكم من وأولدكم  زوجتكم على وأفيضوا. لعائلتكم استراحتكم أوقات من المتواصل عملكم
 .{ القدوة أنتم تكونوا أن يجب. وعاطفتكم

 حول. الثورة حول. الدين حول. كمبنظر  مهمة مسألة كل حول أبنائكم مع ومنطقي مقبول كالم لديكم يكون أن يجب
 أيها يا} المجال هذا في كلمة لديكم يكون أن ينبغي.. يومياً  تطرح التي المستجدة المسائل حول. الخميني اإلمام
 إعتنوا. أبنائكم وبصيرة بصيرتكم نوروا جداً  مهم هذا{ والحجارة الناس وقودها ناراً  وأهليكم أنفسكم قوا آمنوا الذين
 .{ به إهتموا وزوجاتكم مأولدك بوعي

 :للعائلة الكافي الوقت إعطاء ضرورة حول سماحته ويتابع

 للتربية بيوت ولكنها الطعام وتناول للنوم أمكنة مجرد ليست القائد سماحة نظر في العائلي والسكن األسرة أن باعتبار
 خاللها من يقرأ التي العريضة األساسية القاعدة نهاإ.. وأخالق والتزاماً  ديناً  األرقى النموذج تقديم في والتنافس والتعليم
 : سماحته يقول إذ. واألمة والمجتمع الفرد مستقبل
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  .{واألولد للمرأة كاف وقت يبقى ل بحيث العمل في أنفسكم تغرقوا ل}

 من عطوهموا العناية شبانكم أولوا.. جداً  مهم هذا. وقتاً  لهم خصصوا. زوجاتكم افهموا. شبانكم افهموا أعزائي}
 ستقابلونهم وابناؤكم شبانكم عليكم ويطل حيوية وبال منهكين تعودون فحين. متعبين بيوتكم إلى تعودوا ل. وقتكم

 ولذا. قطعي األمر هذا للتردد مجال ول. الليلة هذه منذ األمر هذا اصلحوا. صحيحاً  ليس هذا. والالمبالة بالعبوس
 {عليه أّصر فأنني

 هؤلء. البيت في النساء أتعاب يقّدرون ل الذين والرجال الالهين والرجال العاطفيين غير والرجال. الالمبالون الرجال
 وينبغي.  للجيل عارفاً  يكون أن المجتمع على بالجيل عارفاً  يكون أن الرجل على األسرة أجواء إلى ضربة يوجهون

 {.خاص بشكل المنازل في النساء عمل تقدير يتم أن

 : البيوت في المعاشرة حسن تكريس جهةل سماحته ويتابع

 وتكون والعمل بالخدمة المنشغلين الخيّرين إخواننا بعض إن مرات( القائد سماحة يقول)سمعي إلى تناهى لقد} 
 إن كم انظروا السلوك هذا نقبل ل نحن. ل. المنزل داخل زوجاتهم مع المعاشرة حسن إلى يفتقرون مرهفة أعصابهم
 الذي العناء هذا يكون عندما{ بالمعروف وعاشروهن}مطلق بنحو يأمر وتعالى تبارك اهلل أن بحيث مهمة المسألة
 . أثقل مهمتكم تصير ثقيالً  الزوجة تتحمله

 فطرتها يالئم ما الواجبات من عليها فإن الحقوق من لها أن وكما الزوج شريكة الزوجة بأن القائد سماحة يؤكد وهنا
 : هماحتس يقول لذا وتكوينها وقدراتها

 يقاسين ألنهن. المعنوي والثواب األجر في لكم شريكات هن وبناتكم زوجاتكم هن اللواتي العزيزات األخوات هؤلء}
 شيء ويقابلها إل صعوبة أو شدة من ما. اهلل عند أجر لها كلها اَللم وهذه. الفراق وعذاب عليكم والقلق البعد ألم

 . هذا من أعلى يوجد ول اإللهية والرحمة العطاء خزانة في ثمين

 .{جهودها تقدر أنك حقاً  السيدة هذه تشعر أن ينبغي. زوجاتكم مع وتعاونوا تعاطفوا}

 التي السيدة لهذه نصفها فإن والكبير والعام الجهاد ميدان في الرجال أيها عليها تحصلوا أن يمكنكم فضيلة كل إن}
 { .معكم تعيش وهي الحياة تشارككم
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 : ظائفهاوو  األم واجبات

 إال يرى ال ألنه.. الكثير يستوحي لألسرة وراعية كأم المرأة بخصوص ظله دام القائد السيد وكلمات خطب في المتأمل
 .. عليه المترتبة الكبيرة وللمسؤوليات الدور لعظم واإلجالل اإلكبار

 داخل ومسؤولياتها لمرأةا جهود عن الحديث على الحاشدة الجموع في خصوصاً  يحرص سماحته نجد ما غالباً  ولذا
 .. واألمة المجتمع صعيد على الكبيرة االيجابية ونتائجها الجهود تلك ومؤثرات أبعاد مبيناً  األسرة

 أول أن مبيناً  متواصلة بصورة واالحترام والمحبة المودة بث لجهة األمهات مع تكريمية العالقة تكون ألن جهة من داعياً 
 وكيفية الصحيحة والثقافة الحسن والسلوك والدين األخالق األبناء يتعلم فمنه. ألما حضن هي للتربية وقاعدة مدرسة
 هذه خصوصية من أن مبيناً .. المراحل كل في معهم يندرج أن بد ال الذي (ع)البيت بأهل واالرتباط الدقيق االلتزام
 .  األبد إلى معه يبقى فيها اإلنسان يتعلمه ما أن المدرسة

. بنفسه مطلوب أمر هي التي المعرفة واكتساب العلم طلب إلى عموماً  النساء توجه ضرورة إلى يةثان جهة من وداعياً 
لى  هذه أن معتبراً  الزوجية الحياة وثقافة المنزل وتدبير اإلدارة إهمال عدم طالباً . والدعاء القرآن مع مثبتة عالقة بناء وا 
 أن أم أي باستطاعة للطفل المادي الجانب أن باعتبار.. ألسرا لبناء ضرورية مقدمة تشكل. تنوعها على والفنون العلوم
 ومثقفات متعلمات أمهات قبل من إال به القيام يمكن فال والمعنوي الروحي الجانب أما. به ترتبط التي بالوظائف تقوم

 .. وواعيات

لى. ككل األسرة احتياجات نوبي وبينه والمنزل وجد إن العمل بين التوازن ضرورة إلى ثالثة جهة من ومؤكداً  وداعياً   وا 
 األم هذه أن إلى الجميع ملفتاً .. االختالط عدم وضوابط والعفة الحجاب لجهة الشرعية باألحكام المتين التقيد ضرورة

 والزوج واألخ األب قبل من وتكّرم تحترم وأن عزيزة تحيا أن من لها بدَّ  فال للرجال صانعة وتكون وتنتج تبدع لكي
 ومجتمعها ودينها أسرتها لخدمة الواعي السعي من يؤهلها ما وكل والنشاط والعمل العلم سبل أمامها تفتح وأن. واألبناء
 .. وأمتها
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 : كثير وهو ووظائفها األم واجبات في ظله دام القائد اإلمام سماحة قاله ومما

 : األسرة مستوى على -0

 واألحكام. وأماً  زوجة بصفتها المرأة دور يعني. ياألسر  المرأة دور مسألة نطرح أن فنريد القسم هذا في أما}
 والفخر بالعزة اإلنسان يشعر بحيث والرفعة والجالء الوضوح من درجة إلى وصلت قد المضمار هذا في اإلسالمية

  أو زوجة كانت سواء األحوال كل في للمرأة خاصة أهمية اإلسالم أعطى وقد. ويواجهها يراها عندما

 ..{ أماً 

 :النموذج تربية مستوى على -3

 أي اإلسالمي نموذجنا شاكلة على نساء يربي أن اإلسالمي مجتمعنا استطاع إذا} المقام هذا في سماحتة ويقول
 المرأة ستنال عندئذ والتاريخ الدنيا بهن تتأثر نساء. وعظيمات جليالت نساء. الزينبي والنموذج الزهرائي كالنموذج
 . والحقيقي الشامخ مقامها

ذا . تعالى اهلل حددها التي والخالقية المعنوية والكمالت والمعرفة العلم من تنهل أن مجتمعنا في المرأة عتاستطا وا 
 أكثر العائلي الجو وسيصبح. الطفال تربية ستتحسن سواء حد على ونساء رجالً  البشر لجميع اللهية والرسالت

 أن يجب. معاً  والمرأة الرجل سيسعد. أكثر بسهولة الحياة عقد حل من وسيتمكن المجتمع وسيتقدم. وصفاء حرارة
 {ذلك لتحقيق نسعى

 :  األسرة شؤون ومتابعة المطلوبة والعفة والحجاب والعمل العلم مستوى على أما

 :القائد سماحة فيقول

 عضب توجد طبعاً . البشري بالمجتمع المتعلقة النشاطات كل ممارسة في متساوون والنساء الرجال أن يرى اإلسالم}
 عدم يعني ل وهذا. الرجل جسم طبيعة تالئم ل األعمال بعض أيضاً  وهناك. المرأة جسم طبيعة تالئم ل األعمال
 تقتضي مجالت ووجود والرغبة القدرة حسب يكون العمل تقسيم بل. الجتماعية النشاطات في المرأة مشاركة إمكان
 {. فيها العمل

دارة والعفة الحجاب على حافظن إذا العلم كسب يمكنهن ل النساء أن البعض يقول فال}  فكم. األولد وتربية البيت وا 
 الجامعيات الطالبات من كبير عدد فهناك الحمد وهلل مجتمعنا في المجالت مختلف في لدينا العامالت النساء من
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 في العالي لنمطا من ممتازات وطبيبات عالية مستويات في الخريجات من وكذلك. القابلية ذوات ومن المجدات
 .متنوعة علمية مجالت

 سماحته يقول إذ فروعه كافة في للطب النساء تعلم موضوع عليها وركز بها القائد أهتم التي األمور من إن نالحظ وهنا
 :األمر هذا مبيناً 

 فما. النسائي بالطب الكتفاء وعدم الطبية والتخصصات الفروع كافة في النساء تخصص ضرورة إلى هنا وأشير}
 للحد الختالط رفض على ونؤكد والرجل المرأة بين الجتماعي والرتباط العالقة في فاصلة وجود بضرورة نعتقد دمنا
 يلزمنا أنه أي. الطبية المسألة إهمال يمكننا ل لذلك. والكامل الواقعي بمعناه بالحجاب ونعتقد والرجل المرأة بين

 ...{إشكال أي دون الطبيبة المرأة تتمكن حتى الرجال األطباء من الموجودة النسبة بنفس طبيبات نساء وجود

 :الزوجية العالقة مستوى على -2

 : وأسرتها(ع)بالزهراء التأسي بضرورة بشدة يطالب هنا القائد سماحة نجد

 ونتك كيف.. العظمى ووظيفتها الكبرى مهامها تعرف التي للمرأة يحتذى مثالً  بحق وأسرتها( س)الزهراء كانت ولقد}
 ذلك من ويستمد وعنايتها برعايتها ويطمئن إليها فيسكن ومودة ورحمة ودفئاً  حباً  تفيض الحياة في للرجل شريكة
 .. الصعاب ومواجهة والعطاء الصمود على وقوة طاقة

 ... مركزه عظم مهما وحنانها زوجته رعاية إلى دائمة بحاجة فالزوج

لى تشجيعها إلى بحاجة أنه  كل نفسه من وتنزع.. والرجولة والشهامة والنخوة والصمود الجهاد يمعان فيه تبث أن وا 
 { ..والضعف النهزام أو اليأس إلى ميل

 : الزوجات على مؤكداً  المجال هذا في سماحته ويتابع

 ول اليوم وطننا رجالت أفضل من إنهم -سابقاً  هذا قلت وقد -أزواجكن قدر أعرفن: جملة أيضاً  للسيدات أقول}
 . األفضل من جزء هم بل ضلهمأف أقول

 غبار ويذيل التبعية غبار ينفض الذي ذاك أن واعلموا المشقات وهذه األعمال وهذه الرجال هؤلء قدر أعرفن أنتن
  بأزواجكن افتخرن هذا وعلى. الوطن هذا في الرجال هؤلء أمثال وجود هو شعب وجه عن والّذلة الوضاعة
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 واشرف أهم أحد عهدتهم على اخذوا قد المجاهدين أزواجكن أن وهي نكته  ىإل تلتفتن أن السيدات أيتها عليكن
 فإن وعليه اهلل عند عزيز عملهم.. والمشقة بالخطر مصاحب. بالمسؤولية مصاحب شريف عمل. العصر هذا أعمال

 . الفخر على تبعث وخدمتهم معاضدتهم

 ما أن نيتكن فلتكن اهلل سبيل في شبابه مرحلة قضى قد المجاهد زوجك أن وبما. النية بهذه وأعملن هذا استوعبن
 .{اهلل لوجه هو به تقمن

   :المعنويات مستوى على

 كان فإذا وضعفها األسرة قوة مدى يعكس ألنه متعددة أبعاد وله مؤثر وحضورها كبيرة األم مسؤوليات بأن شك ال
 هذا في القائد سماحة يقول لذا األم هو الفقري اوعموده ومحورها األسرة بنيان فإن األسرة على يقوم االجتماعي البنيان
 : الصدد

كبار بإجالل يتحدثون الناس أن}  األدبية األعمال ومبتكري المادية األمور ومخترعي المادية األدوات صانعي عن وا 
 . والهدايا المنح لهم ويقدمون والفنية الشعرية

 ما أن إل والمخترعين المكتشفين من غيرهما وعن ذبيةالجا وقانون الكهرباء مكتشف عن واحترام بافتخار يتحدثون
 . الرجال صانعة المرأة هو المطلوبة األهمية يعطوه ولم الناس أغفله

 ؟ والحترام اإلعزاز المرأة هذه منا تستحق أل
  ؟وحسيناً  حسناً  فاطمة تصنع ألم
 ؟ لإلسالم فداء ليكونوا بنإلوا الزوج العاشورائية المرأة تصنع ألم
 وشجاعة؟ جرأة بكل الشهادة إلى يتقدموا لكي الرجال والعاملية اإليرانية المرأة تصنع مأل
 . بالذات زوجها نفس بل أولدها نفوس على كبير دور لها بيتها في المرأة تلقيها كلمة كل أن
 ل أن عالمجتم فعلى. زوجها وحتى أسرتها سلوك على قوي تأثير له أسرتها في المرأة به تقوم سلوك كل أن

 .{ الرجال صناعة في بدورها تستهين ل أن ذاتها المرأة على بل والصناعي الريادي المرأة بدور يستهين
 : لألم التربوية المسؤولية مستوى على -4

 : بقوله واألساس المحوري الدور هذا على القائد سماحة يؤكد   
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 ليست األسرة أن مرّ  مما تأكد ولقد األسرة داخل ةالتربوي مسؤولياتها المرأة تترك أن خطورة سبق مما تبّين لقد}
 سلباً  سيؤثر األسرية التربية في تقصير وأي. الصالحة األجيال لبناء عظيمة إلهية مؤسسة هي وانما ومرتعاً  ملهى
 . ككل المجتمع على

 الطفل أن حكمل أولدها على األفعل التأثير من لها فيما المسؤولية هذه تحمل أن آخر شخص أي قبل األم فعلى
 عمله في مشغولً  يكون الذي الرجل بخالف البيت في تكون غالباً  وهي أمه حضن في طويلة لمدة يترعرع

  .{الخارجي

 أجل من األولد إنجاب عن يمتنعن اللواتي النساء فإن. األطفال تربية واألسرة البيت داخل المرأة مهام جملة من أن}
 . ذلك يرضى ل واهلل والنسوية البشرية طبيعتهن خالف ىعل يتصرفن فإنهن البيت خارج عملهن

رضاعه الطفل تربية يتركن اللواتي أن  على تتوقف ل التي األعمال أجل من له والعطف المحبة وبذل واحتضانه وا 
 .{ خطأ يرتكبن إنهن حصراً  وجودهن

 : سماحته ويتابع

 في يربين أن. وأخالقه اإلنسان عواطف بناء بل فقط اإلنسان جسم بناء ليس. اإلنسان بناء هو بناء أهم أن}
نساناً  عقد, دون بشراً  أحضانهن  {المرأة لعمل قيمة أهم هي تلك وسالماً  صحيحاً  وا 

 ورعايتها انتباهها وتعيره الصحيحة والتربية بالعاطفة أبنها على تحنو أن للمرأة الكبرى المهمات إحدى فإن لذا}
 العقد من يخلو روحياً  سالماً  إنساناً  يكبر عندما تجعله صبياً  أم كانت فتاة نسانياإل  الموجود ذلك من لتجعل الدقيقة

 أوروبا في الغربية الشابة األجيال منه تعاني كالذي والقهر البؤس من يعاني ول بالمذلة يشعر ل. والبتالءات
 .{ وأمريكا

 :والنسل األسرة على الحفاظ مسؤولية

 :األسرة على الحفاظ لجهة ظله مدا الخامنئي اإلمام سماحة يقول -0

 وليس األسرة لتشكيل األساس العنصر هي فامرأة ذلك أعلمن تدمرها أو األسرة توجد التي هي المرأة أن الحقيقة في}
 بيت وربة ومدبرة عاقلة المرأة وكانت توفي أو األسرة عن الزوج غاب فإذا. األسرة تستمر قد الرجل فبدون الرجل
 . األسرة يحفظ أن للرجل يمكن ل األم األسرة افتقدت إذا لكن. سرةاأل تحفظ أن يمكنها

 : سماحته فيقول النسل تحديد لجهة أما



                                                               النسائية  الهيئات وحدة  "____________________________________الخامنئي  "دام ظله  في فكر اإلمام  مؤتمر األسرة   

 60 

 من يكثروا أن العوائل فعلى... النسل تحديد قضية الخطأ هذا في شريك العبد وأنا. ارتكبناها التي األخطاء من أن}
 فإذا. خطأ هو اَلن الموجود الشكل هذا وعلى والبيوتات عوائلال في المواليد فتحديد. النسل من يزيدوا وأن الولدات

 ستحل ومراحل حقب من بعدها ولما اَلتية العشر للسنوات اليوم لدينا الذي الشاب الجيل على نحافظ أن استطعنا ما
 38 ص -57عدد-النور مشكاة. {البلد مشاكل كل

 : زوجها بيت في باألمن المرأة إحساس مستوى على -0

 : المجال هذا في القائد اماإلم يقول

 جدًا, حسن أمر فهو زوجها بيت في باألمن تحس المرأة تجعل وقرارات قوانين وضع في تساهمن أن استطعتن إذا}
 تذهب ثم. طفلة والدتها بيت في لكنها. شابة فتصبح الوالدين من وعطف وبمحبة كبيرة بمشقة ابنته يربي فاإلنسان

 منها بدر إذا حتى. شيء بكل وتعرف شيء بكل وتقوم شيء كل تفهم سيدة تكون أن منها فيتوقع زوجها بيت إلى
 {ذلك يحصل ل أن يجب.. لها تعرض خطأ أي

 تتعرض لن بأنها تحس وأن. منها كان مهما زوجها بيت إلى تذهب عندما باألمن الفتاة تحّس  أن إلى اسعين}
. القاسي الكالم لسماع تتعرض ل أن تخطونها خطوة همأ ذلك اعتبر فأني وتحقيقه ذلك تأمين استطعتن إن. للقسوة

ذا  وأكثر هّمي جل أن. أنجز قد يكون مهماً  عمالً  فإن ذلك تحقق فإذا.. حقها عن تدافع أن يمكنها ذلك سمعت وا 
 .{ذلك لتأمين منصرف قلقي

 :المجال هذا في القائد سماحة يقول المنزلي التدبير فن اتقان مستوى على

 االجتماعية المجاالت في المرأة تعمل ال ان بفكرة أؤمن ال أنني يعلم الجميع. المنزلي التدبير المرأة وظائف أهم ومن
 . ذنب فهذا المنزلي التدبير تحقير بذلك قصدنا أن لكن. ذلك في مشكلة. ال. ال. والسياسية

 لألسف ونحن عظيم جهاد الاألطف فإنجاب المستقبل لبناء عمل. حساس عمل مهم عمل. عظيم عمل المنزلي فالتدبير
 األمر هذا ذكرت لقد. هذه أيامنا في الغفلة هذه مخاطر ونشهد. الزمن من لمدة عنه غفلنا دقتنا عدم أو أخطائنا بسبب
 من نتمكن لم حينما السيئة المستقبلية آثاره سيترك القادمة األعوام في الشباب جيل وانخفاض البالد هرم أن. مراراً 

 46 ص 69 عدد النور مشكاة.. األمر تدارك يمكننا لكن. األمر هذا معالجة
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 .والمنزل العمل بين التوازن مستوى على

 ترفعن أن عليكن البيت في الحضور ساعات من تقللن فعندما. معنى ساعة 31/خالل البيت في المرأة لحضور أن}
 . آخر معنى هذا المميز لحضوركنّ  فسيكون حضوركن كيفية

 موارد في إل. وأساسي مهم فاألمر حالً  تجدن أن عليكن كثيراً  في البيت بتواجدكن يضرّ  لكنعم أن ترين وعندما
ني. القاعدة حد عن خارجاً  تجعله ضرورة أمر كل ففي الضرورة  اءاتبالستثن لي شأن ول القاعدة عن هنا أتحدث وا 

} 

 وتبارز النقاب تلبس كانت بل لمعركةا ساحة في الحرب جرحى معالجة مهمة تتولى المرأة كانت اإلسالم صدر في}
 وتحافظ إسالمية تربية وتربيهم بيتها داخل أبناءها تحتضن كانت الوقت نفس وفي. الشديدة الحروب خالل بالسيف

 . األمور تلك كل بين منافاة هناك فليس. حجابها على

 النشاط ترك عليّ  لذا. األولدو  والزوج بالبيت بالهتمام لي يسمح ل الجتماعي النشاط أن بما يقول فالبعض
 .{لهذا ذلك ول لذلك هذا ترك يجوز فال. خطأ النظرتين وكال. واألولد الزوج عن أتخلى أن عليّ  إذاً  الجتماعي

 . الشرعية والضوابط الختالط مستوى على

 النشاطات في مرأةال مشاركة بجواز تتعلق ل الحدود وهذه. لنشاطها المرأة لممارسة حدوداً  اإلسالم عّين لقد}
 أو الشارع في كان سواء. بينهما الختالط حدود تكون أن يجب أنه يؤكد فاإلسالم. جوازها عدم أو الجتماعية

  {األخرى األماكن من وغيرها المتجر أو الدائرة

 : اهلل حفظه القائد السيد وتابع

 للمجتمع مضر الختالط هذا فإن. لمجتمعا في والرجل المرأة بين والتهتك الختالط من الحد يعني الحجاب أن}
 يمنعها ول والعلمية والجتماعية السياسية النشاطات على يؤثر ل فالحجاب للمرأة وخاصة والرجل للمرأة ومضر
 .{مطلقاً 

 : مؤكداً  المجال هذا في سماحته ويتابع

 {اخالقياً  السالم حيطالم هذا مثل إيجاد مسؤولية عاتقهم على تقع والمسؤولين واألمهات اَلباء إن}
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 :ووظائفهم -كأبناء -الشباب واجبات

 من بد ال كان. األسرة عناصر لكافة ظله دام الخامنئي اإلمام بها توجه التي والعناوين الخطب من هدفنا ليكتمل
 ثروةوال الهامة الشريحة هم الشباب أن باعتبار -وطالبات طالب -الجامعات شباب تحديداً  به خاطب ما على الوقوف
 الذي التاج هم وبالتالي. مسؤولياتها تواصل زالت ال التي األسر أبناء هم. وفعالياتها مستقبلها هم بل لألمة الحقيقية
 توجيهات بها جادت التي الهامة الباقة هذه أخترنا وقد.. وأمته ومجتمعه لدينه عوناً  ليكون واألمهات اآلباء تعهده

  -وفتيات كفتية -للشباب سماحته

 : العداء إرادة ومقاومة  الراحة إلى والنزوع بالمسؤولية والوعي: أولً 

 :القائد سماحة يقول بالمسؤولية الوعي لجهة -أ

 والشعور. وأرهف اكبر بحساسية ويمتاز بالقوة يطفح الشاب -بالمسؤولية الواعي الشعور هو الشباب إلى بالنسبة المهم
 يشعرون ممن يكون بنفسه يتعلق شيء وكل والزواج والشغل والمعيشة بالحياة يفكر كما اإلنسان أن هو بالمسؤولية
 وبالتاريخ وبالشعب بالمجموع تتعلق بل نفسه به تتحدد ال التي األهداف. وتتعداه تتجاوزه التي األهداف تجاه بالمسؤولية
 {األهداف هذه حيال والمسؤولية وااللتزام بالواجب يشعر أن اإلنسان على. والبشرية

 األعداء إرادة مقاومة و الراحة إلى وعالنز  -ب

 : الراحة إلى والنزوع الكسل إلى بالنسبة القائد سماحة يقول

. العدو هذا مقارعة ينبغي. العمل في النهماك وعدم والخمول الكسل هو نفسه داخل في اإلنسان أعداء أعدى من}
 إذا. عليه النتصار يستطيع خارجي عدو اجمه لو حتى عندها عليه النتصار واستطاع العدو هذا الشاب حارب إذا

 ثروات كل ونهب اغتصاب يروم الذي العدو ذاك على أيضاً  سينتصر.. العدو هذا على النتصار الشاب استطاع
ذا وكيانها وخيراتها األمة  في يتواجد لن فسوف والتقاعس الخمول عليه واستولى كسله على اإلنسان ينتصر لم وا 
  .واجبال يقتضيها ساحة أية

 ول العبادة في ول العمل في ول الدراسة في ينهمك ل الذي.. الراحة إلى اإلنسان ونزوع الكسل هو األول العدو إذن
 يستطيع خارجي عدو هدده لو أنه الدعاء يستطيع ل. للكسل ويستسلم المختلفة والجتماعية العائلية واجباته في

 .{عليه النتصار
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 : سماحته فيقول األعداء ةإراد مقاومة لجهة أما

 -الفتيات أو الفتيان سواء -وعصمة وطهارة راسخة وعزيمة بإرادة ويثابر يسعى شاب جيل في يرغب ل الستكبار}
. فيه يرغبون ما هذا. فاسداً  شاباً  جيالً  يريدون إنهم. اإلسالمي والعالم والدين المعنوية وطريق المستقيم الخط في

 {األعداء إرادة يقاوم أن المسلم الشباب وعلى

 :الناعمة الحرب من األعداء لهدف الدقيقة المعرفة ضرورة

 إلى ظله دام الخامنئي اإلمام تحدث ودقيق واضح توجيهي وبأسلوب عميق خطابي بنمط تميزت التي الخطبة هذه في
. الناعمة الحرب وراء من األعداء لهدف الدقيقة المعرفة ضرورة على -األلف بل  -الجامعيين الطالب من كبير حشد

  مشدداً  المعادية الناعمة الحرب مواجهة ضباط بأنهم -وفتيات فتيان من -الجامعية النخب هذه واصفاً 

 : القول

 وليسوا الميدان هذا ضباط أنهم مجاملة ودون اعتقد. الناعمة الحرب ميدان هو اليوم الشباب جهاد ميدان إن}
 .{مبتدئين جنوداً 

 : الناعمة الحرب هدف

 الحرب وفي. يهاجمه الذي البلد أو. المقابل الطرف مواقع ويدمر يبيد أن العدو هدف يكون العسكرية الحروب في}
 وعقول قلوب الهدف فيكون الناعمة الحرب في أما. التحتية القتصادية البنى على القضاء هو الهدف القتصادية

 الحرب هدف والقتصادية العسكرية الحربان أحياناً  تكون لكلذ. ارادتهم تعديل يريد العدو أن أي. وارادتهم الشباب
 . {الناعمة

 :  الناعمة الحرب في المقاومة

 : الصدد هذا في القائد سماحة يقول 

 : منها فعديدة إليها االلتفات الشباب على التي المقاومة سبل أما

 الحظ لحسن هم الذين الكبار الفضالء اروآث( قده)مطهري الشهيد آثار خالل من وذلك بالقرآن المعرفة مستوى رفع -0
 حتماً  الضرورية األمور من وهذا. الدينية معارفكم مستوى رفع على العمل فعليكم. العلمية الحوزات في اآلن موجودون

 . اإلسالمية والدراسات المطالعات خالل من وذلك
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 .النقد مع زمةمتال الواقع ومتابعة الفاحصة فالنظرة. البلد أوضاع إلى والتوجه اإلشراف -2

. إليه تلتفتوا أن جدير أمر وهذا اإلنصاف عن تخرج وال صحيحة تكون أن األمر غاية. فيها إشكال ال الناقدة النظرة أن
 اإلدارات وعلى البالد أوضاع على والمتوازن الدائم واإلشراف المستمر النقد فإن لهذا اإلنصاف عدم في تقعوا ال وأن
 . المطلوبة األعمال من يعد
 العالقات وتقيموا تتواصلوا أن المناسب ومن مطلوب أمر فهو اإلسالمي العالم في الجامعية التشكيالت مع التواصل -3

 .. معها

 األمل شعلة على حافظوا

 أمكنكم ومهما. فيكم األمل قتل هو نواجهه ما أخطر أن للشباب أقول إنني. األمل هي العمدة القضية إن أعزائي}
 بشكل الوقائع إياه تمنحنا الذي األمل وخاصة التقدم يمكن فباألمل. مخاطبيكم وقلوب قلوبكم في األمل شعلة أحفظوا
 (09){صحيح

 : المواجهة في األسرة ودور الناعمة الحرب

 تقف خطيرة تحديات مسبوق غير وبشكل تواجه وأسرنا ومجتمعاتنا بالدنا أن تقدم ما استعراض بعد لنا تبّين لقد -0
 تظهر ال ناعمة خفية بأيد لباطلها الترويج أتقنت التي -أمريكي الصهيو -الولي اإلرهاب قوى منظم وبشكل ورائها
 وأنظمة دراسات ومراكز وجامعات دولية مؤسسات لها سخرت خادعة شعارات وتحت.. بصمات أي تترك وال للعيان

 .. المستهدف الخصم قوة تفكيك إلى وصوالً  والمجتمعات والشعوب بالدول تتحكم وبرامج وعالقات

. الجديدة الحرب لهذه ظله دام الخامنئي اإلمام المسلمين أمر ولي أواله الذي االهتمام حجم لنا تبّين ثانية جهة ومن -2
 رئيسي تهديد كمصدر شّخصها أن بعد.. كأولوية بمواجهتها الجميع وطالب والصمود بالمقاومة التكليف حدد بحيث
نها. لألعداء يراألخ األمل أصبحت أنها معتبراً  لألمة  .. اليأس إلى العدو يصل حتى ستستمر وا 

 تّضخه ما حجم فإن.. جديد قديم هدف االستكبار لقوى بالنسبة هي والتي مجتمعاتنا في األسرة إن أيضاً  لنا تبّين -3
 األسرة أن باعتبار المرحلة هذه في األشد ليكون يتصاعد قد بل كبيراً  يكون أن الطبيعي من باتجاهها الناعمة الحرب
 .. والثقافية والتربوية األخالقية األصيلة ومستودع قيمها خّزان هي بل. األمة مرتكزات أهم أحد هي المنيعة

 وذلك. العدو لهذا والمستمرة الدائمة األولويات أحد هو وتوجهاتها عيشها نمط وتغيير وتفكيكها استهدافها فأن وعليه
 آليات إلى إضافة. مختلفة وبعناوين نطاق أوسع وفي مباشر بشكل التواالتصا المدمر اإلعالم وسائل استخدام عبر
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 واإلذاعات المجالت إلى وصوالً  اللباس في المبتذلة والطرق والمسلسالت الفضائيات عديد من ابتداء) شيطانية وأساليب
 هادفة أفالم الواقع في هي تداهمنا والتي تعرض التي والمسلسالت األفالم أكثر أن نعلم ونحن.. الكثير وغيرها واألزياء
 .. الناعمة الحرب في دورها تؤدي وجميعها وموجهه

 في إمعاناً  األسر ومحيط المجتمعات استقرار زلزلة باتجاه استدارتت أفلس أن بعد االستكبار قوى أن أيضاً  لنا تبّين -4
 المنطقة في اليوم الناعمة ربالح عليها تلعب التي المذهبية الفتن مشروع إلى جهة من اللجوء فكان. الضغوط تكثيف
 -من بلد لكل الداخلية التركيبة تحملها التي االنقسامات عبر المرسوم دورها وتفعيل التكفيرية الجماعات بإنشاء وذلك
 الحماس وتجييش المشاعر تهييج مع ونزاعاته بحروبه التاريخ يستحضر بحيث -وغيرها وقبلية ومذهبية ودينية اثنية
ذاعة صحافة من الناعم اإلعالم له ويطبل عادة يتواله الذي  .. وفضائيات وا 

 بخلق وذلك الناعمة الحرب طابور خالل من لبنان في يومياً  نعاينه ما وهذا وتزويرها الحقائق قلب عبر ثانية جهة ومن
 والمذهبية اإلعالمية األسلحة من لديهم ما جميع استخدام إلى إضافة والمقاومة اهلل لحزب معاد وسياسي ثقافي خطاب
بعاده الداخلية المشاكل إلى ّجره بهدف وغيرها  .إسرائيل مواجهة عن وا 

 الخارجية وزير معاون اليوم وهو. فيلتمان جيفري لبنان في السابق األمريكي السفير ذكر على نأتي أن المهم من وهنا
 599/يساوي مبلغاً  دفعت المتحدة الواليات أن الكونغرس في استماع جلسة في أعلن والذي. األوسط للشرق األمريكية

 . صورته لتشويه نشاطات ودعم. اهلل حزب إلى اللبناني الشباب انجذاب وقف أجل من دوالر مليون

 العزيز وطننا في اإلنسان له يتعرض والذي الناعمة الحرب تضخه الذي اليومي الضغط أشكال عن عينة شك ال وهذه
 . عام بشكل لبنان

 قبل من عليها التركيز تمّ  التي النقاط حول ظله دام الخامنئي اإلمام لرؤية خالصة نقدم أن همالم من يبقى:  أخيراً 
 : فيها تحدث والتي والكلمات الخطب تلك مع قمنا التي الجولة بعد خصوصاً . المطلوب الدور لجهة سماحته

 ألبناء مقدماً .. بّينا كما خطبة عشر خمسة في مواجهتها سبل وبّين.. منها حّذر التي الناعمة الحرب حول: جهة من
 : منها والتوصيات التوجيهات من هامة باقة األمة

 . الجديدة الحرب هذه مواجهة في والصمود بالمقاومة التكليف سماحته تحديد -0

 :اهلل حفظه يقول إذ مرّكزة تبليغية ببرامج النهوض أهمية على التشديد -2

 {الفتن زمن في للتوعية جداً  هاماً  عنصراً  يعتبر اتهوتجلي ابعاده بكل لإلسالم الصحيح التبليغ أن}
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 الناعمة الحرب الن أمامهم األهداف هذه وكشف الناس وتثقيف توعية ينبغي وبأنه الشرعية الوظيفة سماحته تحديد -3
 . الناس سواد تستهدف ما أكثر

 صناعة وابتكار تقديم ضرورة إلى داعياً .. البديل النموذج وصناعة اإلسالمي االعالم تنمية على والحّض  التأكيد -4
 واالستهالك التحلل نموذج عن كبديل والمعنويات الماديات بين المتوازن الكريم والعيش الطيبة للحياة اإلسالمي النموذج

 . األمريكي المشروع  له يرّوج الذي

 منظومة على هاخالل من حصلنا والتي الخطب من أخرى مجموعة في األسرة حول سماحته حديث كان ثانية جهة ومن
 فرد كل تكليف مبيناً . مجتمعاتنا تسود أن ينبغي التي المتدينة األسرة معالم سماحته شّخص إذ التوجيهات من شاملة
 عليها والبناء بها االلتزام مع تشكل اإلرشادات هذه مجموع أن بحيث عليه وما له ما إلى منهم كل فاتإل مع أفرادها من

 : سماحته أن فنجد األسرة تواجه أن يمكن التي والتحديات غوطالض كافة من الواقية المظلة

 لكل مقدمة هو العلم أن مؤكداً  والوعي والمعرفة العلم على المبنية للقوة اكتسابها ضرورة على مؤكداً  المرأة مع تحدث -0
  األسرة بناء األعمال وأهم عمل

 على يحافظوا أن واألبناء واألم األب فيه يستطيع الذي اآلمن المحيط هي األسرة أن مبيناً  األسرة وظائف عن تحدث -2
  وأذهانهم وفكرهم أرواحهم ونمو سالمة

 السلبي واالنفعال الكآبة إلى ويؤدي األسرة صفو يعكر ما كل يجتنبوا أن منهم طالباً  الزوجين مسؤولية عن تحدث -3
 . المدى البعيدة اتهاومؤثر  نموها وواصلت استقرت وسليمة قوية أسس على قامت إذا األسرة أن مبيناً 

 لتحقيق األم دور مع متوازناً  يكون أن بد ال الخطير دوره أن معتبراً  ووظائفه األب واجبات عن سماحته تحدث -4
 للمرأة كاف وقت يبقى ال بحيث العمل في أنفسهم يغرقوا ال أن اآلباء على مشدداً . ومصادقتهم األبناء على االنفتاح
 . واألوالد

 ليستطيع روحياً  زوجها ومساندة أوالدها تربية هو للمرأة دور أهم أن} على مركزاً  ووظائفها ماأل واجبات عن تحدث -5
 اإلنسان يتعلمه ما أن المدرسة هذه ميزة وأن األم حضن هي مدرسة أول أن مبيناً { العظيمة الحياة مجاالت يقتحم أن
  األبد. إلى معه يبقى فيها
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 التقليد عن الشباب يبحث ال أن} يجب بأنه مؤكداً  -وطالبات البط -من الشباب وخصوصاً  األبناء مع تحدث -6
رادتهم أذهانهم تقوي التي والسبل األساليب في وليفكروا يمانهم وا   ال االستكبار} أن مبيناً ..{ وتجليها أخالقهم وتطهر وا 
  -تالفتيا أو الفتيان سواء -وعصمة وطهارة راسخة وعزيمة بإرادة ويثابر يسعى شاب جيل في يرغب

. األسرة أفراد مع الخامنئي اإلمام سماحة تحدث والواضحة والصريحة والشفافة العالية والروحية العزيزة األبوة بهذه نعم
 .. أفرادها بكامل األمة أبناء مع بل

 التعبوية والروح البصيرة وتقوية حفظ على وسنعمل العهد على سنكون اهلل حزب في نسائية كهيئات بأننا نختم وهنا
 بل ،الناعمة الحرب وآليات وأساليب فنون كل تعالى بإذنه وندحر ونكشف وسنواجه سماحته طالب كما المعنويةو 

 ونشاطنا همتنا يوهن فلن وقواه أدواته تعاظمت ومهما العدو هذا وأنّ .. يستهدفها تلوث كل من مجتمعاتنا سنطهر
 مسيرة مسيرتنا وستبقى ،أسرنا في والمقاومة الجهاد قيم وترسيخ الصالحة التربية لتعزيز المتواصل السعي عن وعزيمتنا
 .. المرصوص والبنيان الواحد الصف

ن  بل.. والوهن بالضعف يشعرنا أن األحوال من بحال يمكن ال المرحلة هذه في له نتعرض الذي الكبير الضغط وا 
 المسلمين أمر ولي سماحة بقول ملتزمين وسنبقى ..وجه أكمل وعلى بمهامنا للقيام المسؤولية وروح التحدي قوة سيكسبنا

 .{آخر شيء أي فيه ندخل ل وأن تكليفنا أجل من ونعمل التكليف على نتعرف أن هو ضروري هو ما} بان

 لسة الثالثة :الج
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  (معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب اهلل )كلمة د. بالل نعيم. 

 القدرة على ةوالتربي األبوين لوكسالمحور األول :        
 .مقدمة  -1

 لتواصل الفعال مع األبناء  -2

 .التربية بالنموذج والسلوك  -3

 : مقدمة -1

 لإلمااام األصاايل بااالفكر االهتمااام يااأتي الااذات حيااث فماان ، وموضااوعاً  ذاتاااً  المااؤتمر بهااذا التنويااه ماان بااد ال -أوالً 
 لقائااد األصاايلة بااالرؤى اإلسااالمية تجربتنااا وتزخياار وتنااوير تطااوير اجاال ماان فعليااة لحاجااة كتلبيااة ظلااه دام الخااامنئي

 بااااإلخالص معضاااودة تجربااة وعلاااى هاااام علمااي رصااايد علاااى وينطااوي والتااااريخ األماااة حركااة ويواكاااب يتاااابع مساادد
 نهايااات ماان باادءاً  األصاايل اإلسااالمي للاانهج التنزياال هااو( قااده)الخمينااي اإلمااام اعتبااار ومااع ، والحضااور والمجاهاادة

 ورؤاه لمرتكزاتااه والتبيااان والتفصاايل الاانهج لهااذا التأوياال يمثاال( ظلااه دام)الخااامنئي اماإلماا فكاار فااان العشاارين القاارن
 . منها المستجدة السيما المختلفة القضايا تجاه لمواقفه وصوال

 والزوجاة باألسارة العالقاة ابتالء هو االجتماعي الصعيد على للمؤمنين االبتالءات إحدى فان الموضوع حيث ومن
 سالوك باين والتبايناات التهافتاات تظهار حياث ، والمساؤولين األفاراد ، والخاواص العاوام يطاال الءابت وهو ، واألبناء
 فهاو ، وأصادقائه محيطاه ماع وأخالقاه بيتاه أهل مع أخالقه وبين ، خارجها سلوكه وبين أسرته داخل المؤمن الفرد
 ساالم آخاار فااي تقااع واألبناااء األساارة أن كمااا ، أساارته أفااراد مااع بوحشااية يتصاارف انااه إالّ  الخااارج فااي لطيفاااً  يباادو قااد

 يباذل وال المجتماع فاي باال ذات غيار قضاية لمتابعاة هاماة اوقاتااً  المارء يصارف قاد حيث ، واالهتمامات األولويات
 علااى اللغويااة السااهرات يمضااي قااد انااه كمااا أفرادهااا تخااص أو أساارته داخاال حساسااة قضااايا لمعالجااة وقتاااً  أو جهااداً 
 القيمياة النظارة إلاى يعاود كلاه ذلاك ولعال ، بناتاه أو أبنائاه احاد تهام مساألة لمعالجة ساعات يفرغ وال األسابيع مدى

 يعناي مماا الشارعي والسالوك الشارعية األحكاام مان وكاذلك المعناوي الرقاي ومن الديني االنتماء من وموقعها لألسرة
 وتصااويب تصااحيح اجاال ماان والمفكاارين العلماااء قباال ماان واسااع نطاااق علااى للموضااوع تصاادّ  إلااى ماسااة الحاجااة ان

ننا خصوصاً  المسار،  لحاالت االزدياد حيث ، لألسر االجتماعي البناء في اضطراداً  تزداد تدهور حاالت نراقب وا 
 حيااث) عامااة لبنااان فااي أو الشاارق أو الغاارب فااي ذلااك ولاايس وغيرهااا األخاادان واتخاااذ والمساااكنة والهجااران الطااالق
 . المتدين الشيعي لمجتمعا خصوص عن هنا الحديث بل( أسوأ يكون قد الحال
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 : األبناء مع الفعال التواصل -2

 الصاداقة باروح معهام والتعامل األبناء مع االيجابي بالتواصل والمسؤولين األفراد( ظله دام)الخامنئي اإلمام يوصي
 واألبناااء األسارة عاان الغيااب تبرياار اجال مان األعمااال وعابء بالمسااؤوليات التاذرع يارفض انااه كماا األبااوة حناان ماع

 داخلل بالتواجلد أي , بتعّقلل المنلزل داخلل سللوكياتكم تنّظملوا أن هلي وصلية أول" خطاباتاه بعاض في جاء ومما
 " .والعبوس باإلهمال وليس الفعال والتواصل الصدق مع المتيسر بالقدر المنزل

 " .وبناتهم أبناءهم يصادقون الذين هم اَلباء أفضل , وأبوة بصداقة معهم وتعاملوا أبنائكم مع تواصلوا" 

 وأولدكلم زوجلاتكم عللى وأفيضلوا لعلائلتكم , اسلتراحتكم أوقلات ملن المتواصلل عملكم وقت من ساعات خصصوا"
 " .وعاطفتكم واهتمامكم ورعايتكم محبتكم من

 التالية: اإلسالمية التوجهات تحديد يمكننا المنهجية الناحية من تقدم ما نقرأ أن أردنا حال وفي

 العلقاااة بقااااء طرياااق علاااى األولاااى الخطاااوة هاااو فالتواصااال اإلهماااال. وعااادم واألسااارة بنااااءاأل ماااع التواصااال ضااارورة -أ
 . القدوة بناء اجل من وأخيراً  التوجيه على القدرة اجل من والحقاً  والحميمية

     

 
  : ليقول يعود القرآن أي فانه أوقات أو حاالت ثالث في األبناء من االستئذان ضرورة عن القرآن في ورد فما  

لللَدُهنَّ  ُجَنلللاح   َعَللللي ِهم   َوَل  َعَللللي ُكم   َللللي َس )..   االيجاااابي التواصااال عااان تعباار طوافاااون فكلماااة ،.( َعَللللي ُكم. َطوَّافُلللونَ  َبع 
 . العاطفي
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 المسااؤولية وعاان األساارة عاان لالنكفاااء صااالحة بذريعااة أو التواصاال ماان بمااانع بلغااا مهمااا والمسااؤولية العماال لاايس -ب
( ع)يعقاوب هاو وهاا ، ابناه يعاظ( ع)لقمان هو فها ، األولياء وكذلك بأبنائهم اهتموا عظامال اهلل فأنبياء ، تجاهها
 تكلياف قضاية والقضاية واجباة فالمساألة ألبناائهم تربيتهم في( ع)البيت وأهل( ص)النبي هو وها ، أبناءه يوصي

 القاويم السالوك وعلاى يمااناإل علاى بالتربياة الناار مان فالوقاياة " وأهلليكم أنفسلكم قلوا"  صاريح القرآني فالنص ،
 . اآلباء على واجباً  يعتبر

 أبنااء مان كثياراً  الن ، القاوم وطليعاة النخباة لادى وخصوصاً  والخاصة ةالعامَّ  المسؤوليات بين التوازن يجب -ج
 كذلا يكاون وقاد ، إهماال أو لغيااب معلوالً  وليس طبيعياً  أمراً  ذلك يكون وقد ، الطالحين من كانوا والعلماء القادة

 عااملين علمااء ألبنااء التاام الغيار فاالساتقراء ، للخاص التام والغياب بالعام المفرط االنشغال على مبني إلهمال
 (.السبيل سواء ضلوا عظام مراجع أبناء) والداخل الخارج بين المطلوب التوازن ضرورة إلى يوصلنا ربانيين

 : والسلوك بالنموذج التربية -3

 اإلمااام لسااان علااى الموضااوع هااذا فااي ورد وممااا ، القاادوة بناااء ثاام التوجيااه وثاام الصااداقة ردو  يااأتي الفعااال التواصاال بعااد
 : يلي ما( ظله دام)الخامنئي

 أيضلاً  هلم األبلوي والتوجيله واإلرشلاد الهيبلة يظهلرون أنهم فمع وبناتهم أبناءهم يصادقون الذين هم اَلباء أفضل" 
 " .الصديق بأخالق يتحلون

 "الزوجية الحياة في األنموذج , حتماً  تكونوا أن يجب" 

 " . القدوة انتم تكونوا أن يجب" 

 خاالل ومان والعناياة الوقات مان المطلاوب الحّيز إعطائهم خالل من واألبناء باألسرة واالهتمام العناية:  أوالً  فالمطلوب
 . معهم الرحيم األبوي التواصل

 وبصاادق بشاافافية األمااور وطاارح والمصااادقة بالمكاشاافة يساامح بمااا األبناااء مااع والثقااة الصااداقة بناااء المطلااوب – ثانيااا
 . األحوال ومراعاة الحكمة مع القرارات واتخاذ واإلرشاد التوجيه على القدرة إلى وصوالً 

 سامح الاذي الحاد إلاى وصالت حياث ، العالقاة هاذه مزايا بعض تكشف إسماعيل ابنه مع( ع)إبراهيم اهلل نبي قصة وان
 المصااير بااذلك القبااول علااى نفسااه ويااوطن يرضااى( ع)إسااماعيل وجعاال الااوحي ماان رآه ابماا ابنااه( ع)إبااراهيم بمصااارحة

 . به يؤمن وما يعتقده وبما أبيه بمصداقية لعلمه

 يتحاول باان كبيرة الفرصة الن ، المطاف نهاية في المطلوب األمر هو وهذا والنموذج القدوة بناء إلى الوصول – ثالثاً 
 : اآلتية لألسباب وذلك االيجابي أو السلبي االتجاهين احد في نموذج إلى األب
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 .(بالتفصيل)آبائهم سلوك على األبناء اطالع -1

 .أبنائهم على لآلباء والهيبة السطوة -2

 .الطرفين بين للعالقة العاطفي األثر -3

 .(أبنائه على األب من) المال وبذل اإلنفاق اثر -4

 . اآلباء اعتاده ما على الصغر منذ التدريجي االعتياد -5

 مان األبنااء ماع والتواصال العاطفياة العالقاة اساتثمار بإمكاانهم اآلبااء فاان االيجاابي النماوذج هو المطلوب أن وبما
 السليم والتصرف السلوك خالل من أي الشرعية والنصوص الكريم القرآن اقره ما خالل من النموذج ذلك بناء اجل

 للسلوك الفعال التأثير حيث ، والنموذج بالسلوك ةالتربي هو اإلسالم في تربوي منهج أهم فان ، االيجابية والعادات
 علاى( ع)الصاادق اإلمام أكد فقد والمشافهات، والخطابات واإلرشادات المفاهيم اثر مضاعفة بأضعاف يفوق الذي
 . "ألسنتكم بغير لنا دعاة كونوا" بقوله الحقيقة هذه

 قاادمهم الااذين والعظماااء لألنبياااء المتقدمااة ذجالنمااا خااالل ماان بالساالوك التربيااة بقصااص زاخاار الكااريم القاارآن أن كمااا
 . السياسية – االجتماعية لمواقعهم وليس لهداهم بهم االقتداء يجب الذين القوم طليعة أنهم على القرآن

َللِئكَ )   .( اق َتِده   َفِبُهَداُهمُ  الّلهُ  َهَدى الَِّذينَ  ُأو 

 بأناه يخاطاب( ص)محماد األكارم النباي هاو فهاا .تهموتصارفا سلوكهم في ظهر الذي الهدى هذا ، بهداهم فاالقتداء
 الخلاق علاى يرتكز أبعاده احد في الدين إلى فاالستقطاب ، حوله من النفضوا اً غليظ اً فظ كان لو وانه القلب اللين
 ( .ص)الدين لنبي القويم

 مفاااهيم لاايسو  ساالوك شاااكلة علااى تظهاار كاناات التربويااة اإلشااارات فااان والساانن والمااثالت القصااص بقيااة فااي وهكااذا
 اإللهاي األمار يعصي إبليس جعل الذي هو فالكبر الفضائل أو الرذائل إظهار ، واإليجاب السلب حالتي في سواء
 فاي يلقوناه( ع)يوساف أخاوة جعال الاذي هاو وكاذلك ، سالوكاً  هابيال أخااه يقتال قابيال جعال الذي هو والحسد سلوكاً 
 . سلوكا الجب

 وعزيازاً  ملكااً  يوسف جعال اللذان هما والتقوى الصبر وان بالفعل اهلل روح محط مريم جعلت التي هي العفة إنّ  كما
 اهوصاف التاي البقارة ببياع وفيار ماال علاى يحصال إسارائيل بناي طفال جعال الذي هو الوالدين برّ  وان بالفعل لمصر

 تقادم رغام بالفعال ةاإلجابا فاساتحقا الخيارات فاي يساارعان كاناا اللاذان وزوجاه زكرياا وكذلك. القوم ألولئك تعالى اهلل
 . عاقراً  امرأته وكون سّنه
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 التااأثير حيااث العمليااة واألخااالق والتصاارف األداء علااى تقااوم نموذجيااة ساالوكية تربيااة إلااى ياادعو القاارآن فااان وهكااذا
 حيااث ، بالعااالي يتااأثر عموماااً  فالااداني العامااة الحياااة إال العليااا لألخااالق الميساار الترشااح وحيااث اآلخاار فااي الفعااال

 مماا ألبنائاه بالنسابة عاليااً  يقاع الموضاع حياث مان فهاو األب وهكاذا الداني إلى العالي من األخالق لماء االنسياب
 .  هامة بهم التأثير على قدرته يجعل

 الشاااعور مااع إليااه والتوجيااه وتأكيااده تبيانااه( ظلااه دام)الخااامنئي اإلمااام حاااول مااا وهااذا اإلسااالم عليااه أكااد مااا وهااذا
 بالمهاااام يتاااذرعون الاااذين المساااؤولين السااايما الماااؤمنين اهتماماااات فاااي واألبنااااء األسااارة حضاااور بضاااعف المتناااامي
 وتشاكيل ، أبنائاه إلاى الساليم الفكار بنقال معنياون المساؤولون ومانهم اآلبااء أن حاين فاي المسؤوليات ونقل واألعباء
 . وتضحياته وثورته ونضاله فكره مع السابق الجيل مع الجيل لهذا العلقة

  المدير التنفيذي لمركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي(.)  زراقط حسنالشيخ محمد كلمة

 .األسرة المسلمة : مدرسة للكمال والتكامل ل للكمالياتالمحور الثاني :   

 :مقدمة

 وجه على اإلنسان تاريخ قدم قديمة هي بل اإلنسانّية، المجتمعات على طارئة ظاهرة ليست بالكمالّيات التعّلق ظاهرة
. المذكورة التعّلق خانة في تصنيفهما يمكن محطتان الكريم القرآن وفي. األرض هذه إلى اإلنسان هبوط قبل بل األرض
 فوسوس الجّنة، بنعم عليهما ومنّ  الثمرات كلّ  من ورزقهما( السالم عليهما) وحّواء آدم اهلل خلق يوم األولى المحطة

 المحطة ولعّلها الثانية المحطة ثمّ . عنه ُنهيا كانا أن بعد أكله نبغيي يكن لم مّما فأكال بغرور وداّلهما الشيطان لهما
 ما يبغي أحدهما وكان آدم ابنا اختلف يوم له، ينبغي ال ما إلى عينيه ويمدّ  آدم ابن فيها يتطّلع التي األولى األرضّية

 في المحطتين هاتين على لسلبّيةا القيم من عددٍ  انطباق عن النظر وبغّض . بينهما النزاع موضوع كان مهما اآلخر عند
 في األبرز السمة هي وهذه دونه، من الحياة تستقيم وما يلزم ال ما إلى رغبة فيهما أنّ  في شكّ  ال ولكن البشرّية، تاريخ

 .الكمالّيات

 لّ مح على تنطبق أن يمكن الشريعة حّددتها سلوك ومعايير كثيرة مفاهيم وجود من يأتي ولما اإلشارتين هاتين لورود
 أحاول سوف وعليه. الغريب باألمر ليست الدينية النصوص في القضّية هذه عن البحث محاولة أنّ  لي يبدو البحث،

 :يأتي ما منها األسئلة من مجموعة عن اإلجابة مداخلتي في

 قد يالت المفاهيم من وغيرها والزينة الجمال وبين بينها نمّيز وكيف بها؟ والتعّلق الكمالّيات من المقصود ما -
 .الدينية النصوص في إليها يندب
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 اإلسالمّي؟ األخالقيّ  التراث في الظاهرة بهذه المرتبطة المفاهيم هي ما -
 المعاصر؟ اإلسالميّ  مجتمعنا في الظاهرة بهذه االبتالء بؤر على العثور يمكن أين -
 مستقل   فصل في إما ةاإلنسانيّ  الظاهرة هذه حول الخامنئي السيد نظر وجهات بعض تقديم أحاول سوف وأخيًرا -

 .الكتابيّ  الذوق يرتضيه أو المعالجة مسيرة تقتضيه ما حسب البحث ثنايا وفيأ
شكالّياته المفهوم في  :وا 

 هذه في وتعالى سبحانه اهلل نعم من واالستفادة التجّمل إلى تدعو منها مجموعة نجد الدينّية النصوص إلى بالرجوع
 ذلك ومن منها، واالستفادة الجميلة واألشياء الجمال من اهلل خلق ما استثمار إلى تدعو عّدة آيات القرآن وفي. الدنيا
ِجد   ُكلِّ  ِعندَ  ِزيَنَتُكم   ُخُذوا   آَدمَ  َبِني َيا﴿: تعالى قوله َرُبوا   وُكُلوا   َمس  ِرُفوا   َولَ  َواش  ِرِفينَ  ُيِحب   لَ  ِإنَّهُ  ُتس   َحرَّمَ  َمن   ُقل  * ال ُمس 
َرجَ  الَِّتيَ  الّلهِ  ِزيَنةَ  قِ  ِمنَ  َوال طَّيَِّباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأخ  ز  مَ  َخاِلَصةً  الد ن َيا ال َحَياةِ  ِفي آَمُنوا   ِللَِّذينَ  ِهي ُقل   الرِّ  َكَذِلكَ  ال ِقَياَمةِ  َيو 

لُ  م   اَلَياتِ  ُنَفصِّ َلُمونَ  ِلَقو  : فيقول البحر من نهايستخرجو  نعمٍ  من عليهم أنعم بما عباده سبحانه اهلل ويذّكر(. 20)﴾َيع 
رَ  الَِّذي َوُهوَ ﴿ رَ  َسخَّ ًما ِمن هُ  ِلتَأ ُكُلوا   ال َبح  ِرُجوا   َطِريًّا َلح  َتخ   تزيين عن سبحانه يخبرنا كما(. 21)﴾َتل َبُسوَنَها ِحل َيةً  ِمن هُ  َوَتس 

 الحيوانات من مجموعة لنا خلق بأّنه يذّكرنا كما( 22)الكريم، القرآن من عّدة آيات في للناظرين بمصابيح السماء
َكُبوَها َوال َحِميرَ  َوال ِبَغالَ  َوال َخي لَ ﴿: تعالى قوله في كما بها، والتزّين منها لالستفادة ُلقُ  َوِزيَنةً  ِلَتر  َلُمونَ  لَ  َما َوَيخ   ،(23)﴾َتع 

 الحاجة على الزيادة مفهوم عليه ينطبق ما كلّ  من سلبي   موقف وجود عدم منها ُيستفاد التي اآليات من ذلك غير إلى
 .الكمالّيات أخرى بعبارة أو

ذا  مّما االستفادة إلى تندب األحاديث من مجموعة نجد واإلمامّية النبوّية السّنة دائرة إلى الكريم القرآن دائرة من انتقلنا وا 
 أكتفي كثيرة الحديثّية الكتب في الواردة والروايات كماليًّا عّده يمكن ما إلى ليصل والحاجة، الضرورة حدّ  من أوسع هو

 اهلل رسول عن ورد فقد. الكمالّيات مساحة إلى الضرورة حدّ  أتجاوز وال فيه، وأقّدر السرد أطيل ال كي منها بنماذج

                                                           

 .61-62سورة األعراف: اآليتان  20

 .21سورة النحل: اآلية  21

 .4، وسورة الملك: اآلية 8، وسورة ق: اآلية 21، وسورة فّصلت: اآلية 8، وسورة الصافات: اآلية 28ظر: سورة الحجر: اآلية ان 22

 .2سورة النحل: اآلية  23
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 الصادق اإلمام وعن(. 24")هِ يَعلَ  ِنع َمَتهُ  َأَثرَ  یر ي َأن   َعب د   یَعل َأن َعمَ  ِإذا ِحب  ي ََ  الّله ِإنَّ : "قوله( وآله عليه اهلل صلى)
 (25")والتباؤس/َوال ّتبؤ َس  ال ُبَؤَس  ب ِغُض يو  َوالتََّجم لَ  ال جمالَ  ِحب  يُ  َوجلّ  َعزَّ  ََ  الّله ِإنَّ : "قال أّنه( السالم عليه)

 عن يكشف الطريقة بهذه الناظرين، يسرّ  وما البهجة ذات والحدائق والتزّين والزينة الجمال عن الحديث أنّ  في شكّ  وال
 عنده التوّقف من بدّ  ال الذي المنطلق السؤال إًذا؛. وجلّ  عزّ  خلقها التي النعم هذه من لالستفادة سبحانه هللا إدانة عدم
 مجتمعاتنا في منها التخّلص ينبغي سلبّية كقيمةٍ  ذلك عن نتحّدث عندما بها والتعّلق الكمالّيات من المقصود ما هو

 له ويعرض عليه يطرأ بما يرتبط األمر أنّ  أم وحده عليه والحكم فيه ولالق يمكن محّدد أمر الكمالّيات وهل اإلسالمّية؟
 أخرى؟ أحيانٍ  في محايًدا األدنى بالحدّ  أو وحسًنا أحياًنا قبيًحا تجعله لوازم من

 

 والحاجة الضرورة حدود في النعم من االستفادة يحصر ال سبحانه اهلل أنّ  الدينّية النصوص مجموع في التأّمل من يبدو
 نحو نزوع أّنه عليه وينطبق التجّمل مفهوم عليه ينطبق ما إلى الضرورة حدّ  بتجاوز لإلنسان يسمح بل دها،وح

 والميل الكمالّيات من سلبيًّا موقًفا لإلسالم أنّ  ّيدعى عندما وبالتالي. السوّية الحياة عليها تتوقف ال التي الكمالّيات
                                                           

 .48، ص 2141ابن شعبة الحّراني، تحف العقول، تحقيق علي أكبر غفاري، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم،  24
 .114، ص 8ها.ش، ج 2687ي أكبر غفاري، دار الكتب اإلسالمية، طهران، الكليني، الكافي، تحقيق عل 25
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. مباشرة غير أو مباشرة أدّلة خالل من ذلك على يدلّ  دليل على الموقف هذا يؤّسس أن من بدّ  ال بها والتعّلق نحوها
 فضال. نفسه القرآن في ورد ما بالكماليات والتعّلق التجّمل أشكال من شكاًل  تدين أّنها يبدو التي المباشرة األدّلة وأول
 أو ذاتها بحدّ  إما مدانة التعبير، صحّ  إن التكّمل، أشكال بعض بأنّ  تشعر آيات القرآن ففي. أيًضا السّنة في وروده عن

 .المباشرة شبه أو المباشرة اإلدانة أشكال من شكلٍ  عن تكشف التي باآليات ولنبدأ عليها آخر مفهوم بانطباق

 :الكريم القرآن من آيات

 من عزّ  يقول حيث وذلك قراهم، على عذابه اهلل فينزل يأتمرون فال يأمرهم الذين المترفين عن سبحانه اهلل يحّدثنا     
َذا﴿: قائلٍ  َنا َواِ  ِلكَ  َأن َأَرد  َيةً  ن ه  َنا َقر  لُ  َعَلي َها َفَحقَّ  ِفيَها َفَفَسُقوا   ُمت َرِفيَها َأَمر  َناَها ال َقو  ِميرًا َفَدمَّر   اآلية هذه ففي(. 26)﴾َتد 

 األوامر بتوجيه عليها الحّجة اهلل أتمّ  التمّرد، أمارات عليها وظهرت العذاب أّمة استحّقت إذا أّنه عن سبحانه اهلل يخبرنا
 من يستحّقون ما بهم وينزل الحّجة عليهم تتمّ  عندها أوامره فيعصون( بالكمالّيات المتعّلقون أّنهم ولنفترض) مترفيها إلى

 .األمر هذا مثل إلى الحًقا نشير وسوف. نفسه الترف عن ناتًجا ذاتيًّا تدميًرا يكون قد الذي الدنيويّ  العذاب
 من يقاسونه ما ويعّلل القيامة، يوم الناس من بجماعة ينزل الذي العذاب عن تعالى اهلل يحّدثنا أخرى آية وفي     

 (.27)﴾ُمت َرِفينَ  َذِلكَ  َقب لَ  َكاُنوا ِإنَُّهم  ﴿: بقوله العذاب
 أوتيه أّنه يحسب وهو اهلل آتاه بما ليفتنهم زينته في قومه على خرج الذي قارون قّصة سبحانه اهلل علينا ويقّص      
َر َض  َوِبَدارِهِ  ِبهِ  َفَخَسف َنا﴿: عنه اهلل يقول أن عاقبته فكانت منه، علمٍ  على  ُدونِ  ِمن َينُصُروَنهُ  ِفَئة   ِمن َلهُ  َكانَ  َفَما األ 
 (28)﴾الُمنَتِصِرينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما اللَّهِ 

 والبحر، البر زينة من االستفادة إلى تدعو آيات من سبق بما ايقارنه أن أراد لمن كفاية اآليات هذه في أنّ  وأحسب     
 .حدّ  إلى حد   من اإلنسان ُيخرج يلزم ال ما طلب في المبالغة أنّ  لُيعلم والسماء واألرض

 لما تبًعا القبح أو بالحسن يّتصف نسبيّ  مفهوم الكمالّيات مفهوم إنّ  القول بإمكاني أنّ  أحسب تقّدم ما على وبناء     
ذا. وأوضاع أحوال من عليه رأيط  وقبَحه حسَنه إنّ  نقول المسلمين والمتكّلمين األخالق فالسفة مصطلح استخدام أردنا وا 

 إذا التي والعناصر العناوين لمعرفة البحث متابعة من بدّ  ال وعليه. واالعتبارات الوجوه من عليه يطرأ بما بل ذاتيًّا ليس
 .تركها إلى والدعوة سلًبا عليها بالحكم لنا تسمح الكمالّيات استخدام في اجتمعت

 
                                                           

 .06سورة اإلسراء: اآلية  26

 .14سورة الواقعة: اآلية  27
 .22سورة القصص: اآلية  28
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 :الكمالّيات من الموقف تكوين عناصر

 على يزيد ما في أمواله صرف من اإلنسان يمنع الذي المانع عن المتسائلون ينطلق قد: اإلنسان ملكّية تقييد -2
 التساؤل هذا مقابل وفي. مأيمانه كدّ  ونتائج أموالهم على" مسّلطون الناس" بأنّ  فيجادلون( الكمالّيات) الحاجة
 أموالهم، على الناس وتّسلط بالملكّية االعتراف أساس على تبتني اإلسالمّية االقتصادّية النظر وجهة أنّ  يبدو
 وضع اهلل أنّ  فكما مطلقة، ملكّية ليست اإلنسان ملكّية أنّ  هو آخر عمود على تقوم عينه الوقت في ولكن

 يجوز ال سقًفا له وضع كذلك سقفها، تحت رزقه تحصيل في يسعى أن اإلنسان على يجب القيود من مجموعة
 :يأتي ما الكسب قيود أهمّ  ومن. واكتسبه حّصله ما إنفاق في تجاوزه

َواَلُكم   تَأ ُكُلوا   لَ ﴿: تعالى قوله يقتضيه كما وذلك: بالرضا األموال تبادل -  َعن ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأن ِإلَّ  ِبال َباِطلِ  َبي َنُكم   َأم 
نُكم   َترَاض    (.29)﴾مِّ

 يكون أن يجب بل والتصّرف، الكسب لحلّ  اإلسالميّ  الفقه بحسب التراضي يكفي وال: المعيب غير الرضا -
 رًبا، بدفعه ولو ماله شيء عن بالتنازل الحاجة ضغط تحت اإلنسان يرضى فقد معيب، غير كاماًل  الرضا
: كامل غير معيب رًضا ألّنه تراٍض؛ عن كان لو ّتىح الترابي ومنعت الرضا، هذا وألغت الشريعة فأتت

َبا َيأ ُكُلونَ  الَِّذينَ ﴿  ال َبي عُ  ِإنََّما َقاُلوا   ِبَأنَُّهم   َذِلكَ  ال َمسِّ  ِمنَ  الشَّي َطانُ  َيَتَخبَُّطهُ  الَِّذي َيُقومُ  َكَما ِإلَّ  َيُقوُمونَ  لَ  الرِّ
َبا ِمث لُ  َبا َحرَّمَ وَ  ال َبي عَ  الّلهُ  َوَأَحلَّ  الرِّ  من ورد فما الملكّية قيود من وأما. والربح الكسب قيود بعض هذه(. 30)﴾الرِّ

 . الحاجة عن يفيض ما منع عن النهي وكذلك معروف مثل وهو مثال االحتكار عن النهي
 غير من المنع تحريم قاعدة بأّنها عنها التعبير يمكن قاعدة اإلسالميّ  االقتصاد في: حاجة غير من المنع -

 عن النهي من( وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول عن النصوص بعض في ورد ما القاعدة هذه ومنشأ. اجةح
 لرعي العشب) الكأل من حاجته عن يزيد ما منع إلى اإلنسان به ليتوّصل الماء، من الحاجة عن يزيد ما منع

 .حياتهم أمور تسيير في الناس يحتاجه مّما شابه وما النار، منع عن والنهي(. الحيوانات
 ومن اإلسالميّ  الفقه بديهّيات من هي والتي األموال تحصيل على تعالى اهلل وضعها التي القيود هذه ضوء وعلى إًذا

 بل مطلقًة، تامةً  ملكّية ليست اإلنسان ملكّية أنّ  يظهر المتقّدمة؛ األمثلة في كما الملكّية إبقاء على وضعها التي القيود
 َجَعَلُكم ِممَّا َوَأنِفُقوا﴿: أموال من اهلل أعطاه ما على مستخلف اإلنسان فإنّ  القرآنيّ  التعبير سبوبح مقّيدة، ملكّية هي

َلِفينَ  َتخ   من الحاجة على زاد ما في اإلنفاق على القيود وضع تقّبل إلى طبيعي بشكلٍ  يدعو وهذا(. 31)﴾ِفيهِ  م س 
 .عناوين من االستهالك على يطرأ لما تبًعا مصارف،

                                                           

 .12سورة النساء: اآلية  29

 .178سورة البقرة: اآلية  30

 .7سورة الحديد: اآلية  31



                                                               النسائية  الهيئات وحدة  "____________________________________الخامنئي  "دام ظله  في فكر اإلمام  مؤتمر األسرة   

 78 

 للسلوك ناظًما معياًرا جعلت التي السلبّية القيم من اإلسالمّية القيم ومنظومة اإلسالمي الفقه في: والتبذير رافاإلس
 ببسط المداخلة طبيعة لنا تسمح وال تعريفهما، في الكثير قيل وقد واالجتماعّي، الفرديّ  الصعيدين على االقتصاديّ 

 المقدار يكفينا ورّبما. المفهومين هذين حول دارت التي الفقهّية شاتالنقا دقائق في والدخول المجال هذا في الكالم
 المقدار هذا أنّ  وأحسب. وتنزيه كراهة أم تحريم نهي كان سواء النهي هذا طبيعة كانت مهما عنه المنهيّ  المشترك
 عن نهي وقد. تصادّيةاالق الحياة في قيمة له مّما غيره أو المال استهالك في العقالئّية الحدود تجاوز هو المشترك
 الماء استهالك كثرة في كما عبادي   طابعٍ  ذات موارد منها اإلسالميّ  الفقه في الموارد من كثير في والتبذير اإلسراف
 يكتب كما الوضوء, سرف يكتب ملًكا هلل إنّ (: "السالم عليه) الصادق اإلمام عن رواية في ورد فقد الغسل، أو للوضوء
 عّما الخمس دفع من المكّلف وأعفي سرف، غير من حاجته يسدّ  ما على اإلنسان قدرة بعدم الفقر دُقيّ  كما (32)".عدوانه
 .اإلسراف عدم بشرط ينفقه

 كالمنا، بمحلّ  صلة له ما في معياًرا اإلسراف الشريعة جعلت فقد الحظ ولحسن. العموم وجه على اإلسراف عن هذا
. اإلسراف منطقة إلى الدخول من ويحّذرنا والتزّين والشراب الطعام فيها اهلل لنا يبيح. الكريم الكتاب من آية في وذلك
ِجد   ُكلِّ  ِعندَ  ِزيَنَتُكم   ُخُذوا   آَدمَ  َبِني َيا﴿: تعالى قوله وذلك َرُبوا   وُكُلوا   َمس  ِرُفوا   َولَ  َواش  ِرِفينَ  ُيِحب   لَ  ِإنَّهُ  ُتس   (.33)﴾ال ُمس 

. عامّ  بشكلٍ  اإلسالمّية القيم منظومة في بل اإلسالمّي، الفقه في البارزة السمات من اتاألولويّ  ترتيب: األولوّيات ترتيب
 إذا أّنه وحاصله. التزاحم مبدأ رأسها على الفقهّية القواعد من مجموعة في اإلسالميّ  الفقه في السمة هذه وتتجّلى
. النفقات إدارة في التعارض إلى وتعميمه المبدأ هذا توسعة ويمكن. المهمّ  على منهما األهمّ  تقديم يجب تكليفان تعارض
 ال: "تقول التي الشرعّية القاعدة بحسب المحسوبة غير الصدقات بعض من الشرعيّ  التحذير التعميم هذا على ويساعد
 في الكمالّيات على اإلنفاق أنّ  نرى إذ الشخصّية النفقات ترتيب على يسري األمر هذا ولعلّ ". محتاج رحمٍ  وذو صدقة
 .الحاجّيات بعض حساب على يكون الحاالت بعض

 دون األشخاص بعض على تنطبق التي القيود الكمالّيات على اإلنفاق حركة تضبط التي القيود من: الحسنة القدوة
 أو اجتماعيّ  موقع أيّ  في المكّلفين جميع بين مشتركة اإلسالمّية الشريعة أحكام أنّ  من الرغم على أّنه وذلك. غيرهم
 لغيرهم قدوة تجعلهم اجتماعّية مواقع في يكونون عندما األشخاص بعض إلى وجِّهت توصيات ثّمة أنّ  إال. كانوا دينيّ 

                                                           

. ووردت في هذا الباب أحاديث أخرى تراجع 124، ص2آل البيت، قم، مؤسسة آل البيت، ج الحر العاملي، وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة 32
 في الصفحات السابقة والالحقة، من هذا المصدر.

 .62سورة األعراف: اآلية  33
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 هذا السلبيّ  التمييز مبدأ أقرّ  من أوائل ومن سواه؛ عن تمّيزه خصوصّية له اإلسالميّ  المجتمع في فالحاكم. الناس من
 لست إّني ويحك: "مأكله وجشوبة ملبسه لخشونة عليه اعترض من اعتراض ردّ  في( السالم عليه) المؤمنين أمير

 يمكن وهنا. (34)"فقره بالفقير يتبّيغ كيال الناس؛ بضعفة أنفسهم يقّدروا أن العدل أئّمة على فرض اهلل إنّ  كأنت,
 عاّمة بينو  اإلسالم المجتمع في السلطة هرم بين تتوّسط التي االجتماعّية النخب إطاره في ليشمل المبدأ هذا توسعة
 العقل يقبل فال. الوسطى القيادة أسميه أن يعجبني مّما به المحيطة الهالة فساد يخّربه الهرم رأس صالح فإنّ  الناس،
 الترف في غارقةً  به المحيطة القيادّية الدائرة الطبقة كانت إذا الكمالّيات عن بعيد السلطة رأس أنّ  يصّدق وال العرفيّ 
 . للكمالّيات مرهونة

 حسبك ولكن ُتذكر أن تستحقّ  أخرى قيود وثّمة. الكمالّيات على اإلنفاق على الشريعة وضعتها التي القيود أهمّ  هي هذه
 هذه على تترّتب التي السلبّية اآلثار عن للحديث متاح وقت من بقي ما في لننتقل. بالعنق أحاط ما القالدة من

 .الظاهرة

 :بالكمالّيات للتعّلق السلبّية اَلثار

 تبّرر عناصر فيه تتوّفر بالكمالّيات التعّلق أنّ  يظهر تقّدم ما على بناء: أعاله المذكوره القيم منظومة مخالفة -1
 القائمة اإلسالمّية القيم منظومة من سلوكه في ينطلق مجتمع وفي. منه يحّذر سلبيًّا موقًفا منه يأخذ بأن اإلسالميّ  للفقه
 المجتمع هذا ليتجّنب متحّفًظا األدنى بالحدّ  أو سلبيًّا موقًفا لإلسالم أنّ  نعرف أن ييكف التعّبد على منها كبيرٍ  جانبٍ  في
 منظومة تقتضيه ما بخالف العيش إنّ  بل. ونتائجها آثارها في التفكير إلى الحاجة دون. عنها ويبتعد الظواهر هذه مثل
 .الظاهرة هذه على تّبةالمتر  السلبّية اآلثار من سلبي   أثر ذاته بحدّ  هو اإلسالمّية القيم

 والجنوح بالكمالّيات التعّلق ظاهرة على ترّتب التي السلبّية اآلثار أهمّ  من: واألسرّية الفردّية الحياة بسوّية اإلخالل -2
 ما نحو نشاهد كما الناس بعض يجنح الحاالت من كثير ففي واألسرة، للفرد االقتصادّية الحياة اختالل نحوها المفرط
 يفضي ما. الكمالّيات مخارج لتأمين الضرورّيات في يقّتر المرء فتجد. أحياًنا الضروريّ  حساب على يّ الضرور  غير

 مجتمعنا منها عانى التي االقتصادّية الهّزات خبر وما الربوّية، وغير الربوّية القروض مهالك في التوّرط إلى باإلنسان
 . ببعيد الخاّص 
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 الوقت في ولكّنه الشيوعّية تفّكر كانت كما الطبقّية محو إلى اإلسالم يدعو ال: ةالجتماعيّ  الحياة بسوّية اإلخالل -3
 جهة من الحياة طبيعة تسمح بما اإلمكان قد الطبقيّ  التفاوت حّدة كسر إلى تشريعاته من كثير في سعى نفسه

 للتدابير المعاكس االتجاه في يسير الكمالّيات نحو المفرط والجنوح. أخرى جهة من األخرى االقتصادّية والتشريعات
ّنه. الطبقات بين تفصل التي االقتصادّية الفواصل من للتخفيف اإلسالم اّتخذها التي التشريعية  فطريّ  طبيعيّ  ألمر وا 

 تتكّرر ال الخسف حادثة أنّ  وبخاّصة قارون، أوتي ما يؤتوا أن الحالمون يتمّنى أن المجتمع في القارونّية تسود عندما
 أن الزهد إلى( السالم عليه) المؤمنين أمير دوافع أحد أنّ  نجد هنا ومن. رشدهم إلى المتمنون يثوب حتى قارون كلّ  مع
 .آنًفا إليه اإلشارة مّرت كما فقره بالفقير يتبّي  ال

 في والمؤّثرة االجتماعّي، الطابع ذات التشريعات من مجموعة إلى ندب اإلسالم فإنّ  أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 في الطعام وبذل مناسبة، وغير بمناسبة الهدايا تبادل: التشريعات هذه ومن اإلسالمّي، المجتمع أفراد بين الترابط تعميق
 توثيق تبتغيه ما بين من تبتغي التشريعات وهذه. التشريعات من ذلك وغير. والزواج والتزاور، وغيره، رمضان شهر

 أن ودون تكّلف، دون طبيعيّ  بشكلٍ  تحصل أن األمور لهذه اهلل رادأ وقد. اإلسالميّ  المجتمع أفراد بين الصلة أواصر
 العامرة الموائد وبين" تمرة بشقّ  ولو اهلل اتقوا(: "وآله عليه اهلل صلى) قوله بين، مثال فقارن. بها يقوم من كاهل تثقل
 ارتفع إذا المرأة من والتشاؤم المهور من التقليل إلى اإلسالمّية الدعوات وبين. تخمة عنها يقام وال إجالاًل  لها يقام التي

 . ارتفاعها بسبب أحياًنا خالفاتهما حلّ  عن الزوجين ُتعِجز حدود إلى فيها ُيبال  التي المهور وبين مهرها

، واقعي   بعدٍ  من األمر إلى أنظر األثر هذا في: المثقوبة والجيوب المفتوحة األفواه مجتمع -4  فأكثر خارجي 
 االتصال وسائل من. الخارج من إليه وافدة كمالّيات هي المعاصر اإلسالميّ  مجتمعنا فيها توّرطي التي الكمالّيات
 إلى يحتاج ال مشاهد معروف هو مّما ذلك وغير والمأكل الملبس من بينهما وما ووسائله، النقل وسائط إلى وأدواته،

 ال بما ويتصل يزرع، ال ما يأكل مستهلكٍ  مجتمع ىإل اإلسالميّ  المجتمع يحّول الجديد مالحقة في واإلفراط. بيان مزيد
 الوقت من مّتسًعا لديه يجد وال يتبّلد االستهالك في يغرق الذي فالمجتمع. وهكذا ينتج ال ما األفالم من ويشاهد يصنع،
 كسةمعا صورة الصورة هذه أنّ  لي ويبدو. االستهالك إلى حاجته له أشبع قد غيره دام ما بنفسه يحتاجه ما ليؤّمن
 على عالة يكونوا وال منتجين يكونوا أن في المسلمين إلى ويرغب اإلنتاج شأن من يعلي الذي اإلسالميّ  المجتمع لصورة
 من ونعتنقه به نؤمن مع بالضرورة تسنجم ال قد لوازم من اآلخرون ينتجه ما الستهالك ما مع هذا. األمم من سواهم
 .بامتياز ثقافّية سلع هي المادّية السلع أكثر فإنّ . وقيم مبادئ

 المسلمين التفات عن يكشف خلدون البن بنص   االستشهاد المناسب من أجد النقطة هذه عن الحديث سياق هذا وفي
 : يقول إذ مبّكًرا، السلبّية اآلثار هذه مثل إلى
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 وشاركت بمقداره عمةالن على استولت الغلب بعض بعصبيتها غلبت إذا القبيل أنّ ( والدول األمم انهيار أي) ذلك وسبب"
 فإن بها الدولة واستظهار غلبها بمقدار وحصة بسهم ذلك في معهم وضربت وخصبهم نعمتهم في والخصب النعم أهل
 بما والقنوع لواليتها القبيل ذلك أذعن فيه مشاركتها وال أمرها انتزاع في أحد يطمع ال بحيث القوة من الدولة كانت

 النعيم همتهم إنما أسبابه وال الملك منازع من شيء إلى آمالهم تسم ولم جبايتها نم فيه ويشركون نعمتها من يسوغون
 والمالبس المباني في الملك بمذاهب واألخذ والراحة الدعة إلى الدولة ظل في والسكون العيش وخصب والكسب

 خشونة فتذهب ذلك عتواب من إليه يدعو وما والترف الرياش من حصل ما بمقدار فيه والتأنق ذلك من واالستكثار
 الترفع من ذلك مثل في وأعقابهم بنوهم وتنشأ البسطة من اهلل أتاهم فيما ويتنعمون والبسالة العصبية وتضعف البداوة
 لهم خلقاً  ذلك يصير حتى العصبية في الضرورية األمور سائر عن ويستنكفون حاجاتهم ووالية أنفسهم خدمة عن

 قدر وعلى باالنقراض فيأذنون العصبية تنقرض أن إلى يتعاقبها بعدهم األجيال في وبسالتهم عصبيتهم فتنقص وسجية
 سورة من كاسر النعيم في والغرق الترف عوارض فإن الملك عن فضالً  الفناء على إشرافهم يكون ونعمتهم ترفهم

ذا التغلب بها التي صبيةعال  األمم والتهمتهم لمطالبةا عن فضالً  والحماية المدافعة عن القبيل قصر العصبية انقرضت وا 
 (35.)يشاء من ملكه يؤتي واهلل الملك عوائق من الترف أن تبين فقد سواهم

 :الخامنئي اإلمام فكر في الكمالّيات

 :اآلتية المالحظات إلى اإلشارة أودّ  الكمالّيات، نحو النزوع من وموقفه الخامنئي اإلمام فكر إلى بالعودة

 :والقولي العملي الهتمام

 الكمالّيات، في اإلفراط عن بعيد مجتمع إلى الدعوة التربوّية اهتماماته بين من أنّ  يجد الخامنئي اإلمام كلمات ابعيت من
 االقتصاد" باسم سنتان سّمى فقد. عنه نتحّدث الذي المفهوم مع يتناسب بما السنوات من عددٍ  تسمية على أقدم وقد

 باسم وسنة ،.(ش.ها2622" )االستهالكيّ  النموذج إصالح" باسم أخرى سنةً  وسّمى ،.(ش.ها2677-2678" )والتدبير
 السنة وسّمى ،.(ش.ها2624" )االقتصادي الجهاد" باسم وسنة ،.(ش.ها2622" )المضاعف والعمل المضاعفة الهّمة"
 هذه على أطلق وأخيًرا ،.(ش.ها2622" )اإليراني المال ورأس العمل حماية الوطني، اإلنتاج" سنة باسم األخير قبل ما

 .(. ش.ها2621" )والسياسية االقتصادّية الملحمة" اسم األخيرة اإليرانية السنة
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 يرتبط ما عن يتحّدث اإليرانية النخب أو الشعب من لوفود استقباله مناسبات وفي السنوات لهذه تسميته سياق في وهو
 : يأتي ما ذلك ومن بها، ويتعّلق المفاهيم بهذه

 ننتجه؛ مّما أكثر هو نستهلكه ما إن: "فيقول واالستهالك اإلنتاج بين التوازن ضرورة إلى خطبه إحدى في يلفت     
 اقتصادّية مشكالت في ويوّرطنا جّمة، سلبّية أضراًرا والمجتمع البلد على ويرّتب بلدنا، تخّلف إلى يؤّدي األمر وهذا
 نحو النزوع: "فيقول اإليرانّية، األسرة إلى ابهخط ليوّجه نفسها الكلمة وفي نفسه السياق هذا في ويتابع(. 36")كبيرة

 قبل ومن ورّبتها، األسرة ربّ  قبل من االستهالك في واإلفراط وتقليدهم، إليهم والنظر اآلخرين ومراقبة الكمالّيات،
 وسائلو ... اإلسراف عنوان عليها ينطبق كّلها األمور هذه الضرورّية، غير األمور على فيه المبال  واإلنفاق الشباب،
 إلى بلدنا تدفع بطريقة اإلنتاج في نستثمرها أن يمكن التي األموال من الكثير عليها نصرف التي الفاخر واألثاث الزينة
 ليست التوصيات وهذه الكالم وهذا... الوطنّية الثروة تنمية أو والمحتاجين، الفقراء على نصرفها أن يمكن أو األمام،

 اإلمام أنّ  رواية في نقرأ فعندما. ونواهيهم الدين أئمة وأوامر ونواهيه وأوامره ينالد توصيات هي بل شخصّية توصيات
 ألّنه أصحابه أحد عاتب أّنه نقرأ عندما بل اآلخر، نصفها ورمى الفاكهة من حّبة نصف أكل ألّنه أصحابه أحد يعاتب
 الفنادق في الطعام إلى بالدعوة فسناألن نسمح كيف األمور هذه مثل نقرأ أو نسمع عندما يستثمرها، ولم النواة رمى

 (.37)النفايات سالل في الباقي ويرمى أقل أو الطعام نصف ليأكل والمطاعم،
 حياته عن التفاصيل بعض نشرت فقد الشخصّي، السلوك مستوى على وأما القولية التوصيات مستوى على هذا     

 هذا في األمر في والملفت. آخر إيرانيّ  مواطن كأي رّبما االستهالك من األدنى بالحدّ  يكتفي أّنه عن تكشف الشخصّية
 التفاصيل بعض نشر الذي وهو أنسبائه أحد طبقة إلى بالقياس منخفضة اجتماعّية طبقة من نفسه يعتبر أّنه المجال

 .العائلتين بين مصاهرة عن
 عميد في الحامعة اللبنانية وأستاذ جامعي (.) كلمة د. طالل عتريسي 

 لتواصل الفّعال مع األبناء وخطورة إهماله)خصوصًا مع المراهقين(ث : المحور الثال
 بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .             

هناك شعور بوجود  عندما يعقد مثل هذا المؤتمر عن األسرة بكل عناوين المحاور التي طرحت، فهذا يعني أن     
مشكلة تتعلق باألسرة غالبا؛ فإن المؤتمرات بكل الموضوعات تعالج مشكلة معينة، وهذه المشكلة إما أن تكون حقيقية 

أو هي شعور بمشكلة قريبة ستحصل وهذا أمر جيد ومهم، والبحث بها هو أمر ايجابي، هذا إن استطعنا إن نساهم في 
 معالجة هذه المشكلة.
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 ن أسجل بعض المالحظات في البداية واطرح أربع فكار. أود أ      

 :أول : المالحظة األولى 

وجود مشكلة نعيشها اليوم أن هناك حركة سريعة تحصل في المجتمع، أسرع بكثير من قدرتنا على مواكبتها      
عصر، فقبل خمسين سنة كان والقدرة على التحكم بها، كاالكتشافات التكنولوجية، والتواصل .. وهذه ميزة من ميزات ال

االنتقال من اكتشاف إلى آخر يحتاج عشرات السنوات، فإن تحول التلفاز من الشاشة السوداء والبيضاء إلى الشاشة 
الملّونة دام من عشر إلى خمسة عشر سنة، في حين يحتاج التحول التكنولوجي في عصرنا الحاضر إلى أشهر قالئل 

دون  -تتكيف مع المنتج الجديد يصدر منتج أكثر تطورًا، ويفتح آفاقا أكثر للتواصل  وربما إلى أسابيع فقط، وقبل أن
وهذه ميزة العصر، وهنا تظهر المشكلة في المجتمعات المحافظة  -أن نشير إلى سلبيات أو إيجابيات هذا التواصل 

والت، ففي المجتمعات الغربية مثاًل ال والتي لديها تقاليد والتي ليس لديها سابق تكيُّف مع التكنولوجيا أو مع هذه التح
 تنشئ هذه التحوالت مشكلة على األسرة بينما نشعر بوجود مثل هذه المشكالت في مجتمعاتنا. 

 ثانيا : المالحظة الثانية: 

في خضم التحوالت، الصعوبة هي في البحث عن المرتكز، أي: أين نحن؟ ما المرتكز األساس؟ إذا لم يستطع      
جهة كل هذا الموج القوي والعاتي والمتسارع،  إلى أي مرتكز يجب أن يقف كي يستطيع التعامل مع هذه الشخص موا

 التحوالت ؟...

 الموقف هذا لتبرير قضية من أكثر على وتستند األبوية السلطة من السلبي الموقف باتجاه تدفع ومؤتمرات ندوات هناك
 .المرأة ضد العنف قضية: منها األبوية السلطة مع جوهرها يف تتعارض التي المرأة حقوق قضية: منها السلبي،

. األبوية للسلطة رفضاً  ويشكل يدفع هذا...  سياسياً  مشاركتها عدم ، حقوقها على المرأة حصول عدم تعني السلطة هذه
 .واجتماعي سياسي باتجاه أكثر يدفع البعض

 عن ملحوظ بشكل تغير( الشباب) اليوم اآلباء سلوك أن تظهر النوع هذا من دراسة أن حين في. موجودة أفكار هذه
 واألوالد الزوجة بشؤون وديمقراطية مشاركة يوجد بالعكس. التسلط بنفس يعودوا ولم وزوجاتهم أوالدهم تجاه آبائهم سلوك

 . للمشاكل سبب أنها األبوية السلطة عن النساء عند منتشرة ثقافة هناك لكن. 
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 السلطة؟ نوعية في أو نفسها السلطة في المشكلة هل المرأة؟ وليست السلطة رأس على لالرج لماذا ُيطرح الذي السؤال
 هذا امومية؟ أو أنثوية سلطة أمام لنكون الذكورية السلطة إلغاء المطلوب هل المشكلة؟ هي الذكورية  السلطة هل

 . كسلطة السلطة إلغاء أو نقاش إلى يحتاج

 .نجحت األمومية السلطة وان فشلت ويةاألب السلطة أن ويقول أحد يأتي أن يجب

 .امتياز وليست أخرى جهة من وحاجة جهة من مسؤولية السلطة أن من انطلق أنا

 ، أفقية عالقات أمام نصبح الرأس إلى بحاجة لسنا إننا نقول وعندما رأس لها هرمية مؤسسة هي األسرية المؤسسة     
 . سلطة عليه وليس له يحلو ما ويعمل ارالقر  أخذ يمكنه شخص وأي متساوون الناس كل يعني

 .سلطة إلى تحتاج تربية كل ألنّ  بالتربية خصوصاً  نظام بال أسرة تكون أن يمكن ال

 ويجب األستاذ سلطة إلى االعتبار يعاد أن يجب. صحيح غير هذا ، والتلميذ األستاذ بين فارق من يعد لم التعليم في
 .سلطته يمارس أن

 بضوابط محكوم نموذجنا نحن تصور؟ أي ووفق ذلك؟ أتى أين من.  أحداً  يحترم ال جيلال أن عاّمة شكوى يوجد
 .المجتمع يفرط دونها ومن ودينية أخالقية

 وليست مسؤولية هي الفتوى موضوع كذلك. امتيازاً  وليست متعبة مسؤولية هي السلطة موضوع حول النقاش هنا من
 .امتيازاً 

 . صراع محل أنها على السلطة إلى ننظر ال أن يجب  إذاً 

 .األسرة داخل السلطة على الصراع إطار في يفهم ال لكن ، نقاش إلى يحتاج مسائل من فيه ما على الحقوق موضوع

 . السلطة على صراع محل وليس فيها فرد كل حاجات لفهم للتحمل، ، المتبادلة للتضحية مكان األسرة

 التي القرارات نسبة. المسألة هذه حول دراسات وهناك األبوية السلطة في تراجع هناك يقال لما خالفاً  -بالعكس – اليوم
 إذا حد أي والى ايجابي؟ هذا هل. حقيقي تغّير يوجد% . 33 المرأة تأخذها التي القرارات ونسبة% 6 الزوج يأخذها
  السبب؟ هو ما سلبياته؟ تصل أين والى ؟ ايجابياً  كان

 صارت الطالق فكرة.  فليطّلق يعجبه لم إذا واشتغل اعمل أنا عليّ  رأيه ضيفر  الرجل لماذا تقول المرأة أن السبب
 . األهل عند مقبولة



                                                               النسائية  الهيئات وحدة  "____________________________________الخامنئي  "دام ظله  في فكر اإلمام  مؤتمر األسرة   

 85 

 منتشرة عاّمة ثقافة هو التراجع في ساهم والذي ، المجتمع لمصلحة ليس ولكن عموماً  األبوية السلطة في تراجع هناك
 .اإلنسان حقوق ، عام حقوق نظام وعن والطفل المرأة حرية عن تدافع

 للتدخل ألميركا ذريعة اإلنسان حقوق اليوم ؟ اإلنسان حقوق ضدّ  اإلسالم هل.  اإلنسان حقوق مادة الجامعة في دّرست

 .عنها االستغناء يمكن ال ضرورة وهي األبناء، وعند األسرة داخل اجتماعية حاجة هي السلطة إذاً 

– نساهم كيف:  هو والسؤال األبوية للسلطة راالعتبا إعادة يجب. المجتمع في تحصل التي التغيرات نالحظ أن يجب
 عرضة اقل مجتمع عندنا ليصبح المدرسة وفي األسرة في السلطة لهذه االعتبار إعادة في -وغيره اللقاء هذا خالل من

 . لالنحراف

 .لتماسكها وضرورة األسرة داخل حاجة السلطة ممارسة

  كانت هاتان النقطتان تمهيدا للحديث عن عناوين أربعة: 

: نحن نشهد اليوم تعددًا للمرجعيات بالنسبة إلى بناء الطفل، بينما كانت هناك مرجعية  واحدة هي  العنوان األول     
األهل، كل ما يحصل مع الطفل يأتي ليتحدث به إلى أهله، الفتاة تتحدث مع أمها فيروي األهل أبناءهم بما أرادوا من 

 ئهم أكثر ومتابعتهم أكثر.معلومات، وكانت الفرص سانحة أكثر إلروا

والكتابات التربوية القديمة كلها تتحدث عن عاملين في التأثير على التربية وهما المنزل والمدرسة، أما اليوم فقد      
تعددت المرجعيات ولم نعد نعرف حقيقة أيهم أكثر تأثيرًا المنزل أو الهيئة الخارجية أو التواصل االجتماعي الجديد أو 

 الرفاق.المدرسة و 
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 التواصل الفعال معهم؟ أي بيئة؟ من المؤثر؟ من القدوة لألبناء ومن يملك     

مجرد طرح هذا السؤال يعني أن العالقة التقليدية الثابتة التي كنا نرتاح لها تزعزعت ولم تعد موجودة، وهذا الطرح      
عني أن مصادر التأثير والتربية والتثقيف متعددة يساعد على التفكير في المشكالت ومعالجتها. فإن تعدد المرجعيات ي

 وربما متناقضة وهذه مشكلة.

المطلوب في حدود هذه النقطة أن يستعيد األهل دورهم كمرجعية قبل أن أتحدث عن التواصل الفعال، أي إذا لم       
و صعبًا .صحيح أن هناك يستعيد األهل المرجعية ال يمكن أن يكون هناك تواصل فعال. وهذا األمر ليس مستحيال أ

مؤثرات خارجية كثيرة وتعددًا للمرجعيات لكن المرجعية الطبيعية والمنطقية بمجتمعاتنا هي مرجعية األهل ويجب 
 استعادة هذه المرجعية ويجب أن نثق بدور هذه المرجعية ونستعيدها مهما كّلف األمر .. 

ع الكثير من الكتابات  التقليدية بالمجال التربوي والنفسي، فأنا : وهذه النقطة ربما أكون اختلف فيها م العنوان الثاني
أعتقد أن األهل كمرجعية، وسلطة األهل هي حاجة عند األبناء وليست فقط مفروضة عليهم، ألنها دائما تعالج 

ذا أدركنا واق تنعنا أنها حاجة باعتبارها سلطة قهرية يرفضها االبن، وأنا أراها حاجة إضافة إلى كونها سلطة وتدخاًل، وا 
نصبح متحمسين أكثر للتدخل وال نتركها، خاصة  في مراحل التغيير والنمو، فالطفل في طور النمو يحتاج إلى أن 
نتدخل نحن في مراحل نموه المختلفة، ففي المراحل الدنيا يكون النماء بسيطًا، فكيف إن وصل إلى مراحل النمو النفسي 

هو بذلك يصبح أكثر حاجة لتدخلنا وتدخل المرجعية ذات الثقة والمحبة والتي تخاف والجنسي والعاطفي  واالنفعالي، ف
 أكثر على مستقبل الطرف المقابل، لذا أنا أركز على هذه النقطة.

 -وكل نقطة تحتاج إلى بحث ودراسة-: رفض األبناء للتدخل ال يعني أنهم ال يحتاجون إلى األهل  العنوان الثالث
ن رفض التدخل لكن ضمًنا هو يشعر باالطمئنان وباالهتمام ولكن أنا أفترض من خ الل الدراسة أن الطفل حتى وا 

حينما نسأله أين يذهب وماذا يفعل وغير ذلك..، وهذا تواصل فّعال... أن نعرف تمامًا ما الذي يقوم به الولد؟ والى اين 
 ذهب؟ ومن أين أتى؟...

أهمية الحاجات الجديدة عند األبناء والحاجات المتغيرة وهذه مشكلة  : التواصل الفّعال يعني أن ندركالعنوان الرابع
 كبيرة. 

منذ فترة طلبوا مني في مجلة بقية اهلل أن أعدَّ موضوعًا استنادًا إلى قول اإلمام علي )ع( "أدِّبوا أوالدكم بآداب       
هنا: ما المتغير الذي يجب أن نسمح لهم غير أدابكم فإنهم ُخلقوا لزمان غير زمانكم " أو إلى حديث آخر . والسؤال 
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به؟ وهذا يعني أن هناك مكانًا يجب أن تترك لهم فيه الحرية الّن هناك عصرًا جديدًا ولكن ال يمكن أن نترك األمور 
 الثابتة فال نتركهم يتغيرون في الزمان دون ثوابت.

 فيه مع الزمان والمكان؟ فما هي الثوابت التي يجب أن نحافظ عليها؟ وما المسموح لكي يتغيروا 

أحيانًا تلتبس علينا األمور فيصبح كل شيء لدينا ثوابت ال يوجد زمان ومكان متغيران، أو أحيانًا كله متغير . أنا      
أعتقد أن هذا التواصل الفعال والناجح هو عندما نستطيع أن ندرك الحاجات الجديدة المتغيرة في العصر الذي نعيش 

 به. 

فالتدخل يعني استخدام السلطة،  -وهذه النقطة تحتاج إلى نقاش والى التفات من جانبنا  -ا أن التدخل أضيف هن    
يعني الحزم وليس التسلط أو التراخي، وهذا ينطبق حتى مع المراهقين في مرحلة البلوغ، ألن الشاب أو الفتاة في هذه 

السابقة( للحاجات الجديدة لكن سلطة حازمة وليست المرحلة يحتاج إلى سلطة حازمة، متفهمة )عطفًا على النقطة 
 السلطة التي ال تتخذ موقف . 

التجربة والخبرة والدراسات وقراءة ما يحصل تفيد بأن هذا أفضل على المستوى التربوي والنفسي، فمن أين يحصل      
لى مستوى األطفال، أننا عندما على االطمئنان إن كان في مرحلة تغيُّر وهناك مرجعيات مختلفة، ولهذا أعتقد حتى ع

نشرح للطفل ما الذي يجب أن يقوم به ولماذا ال يجب أن يفعل كذا.. يجب أن ينتهي بالتنفيذ وليس بالتفاوض، ألننا إذا 
تفاوضنا معه ال ينتهي هذا التفاوض، فالشرح هنا هو مقدمة للتنفيذ وليس للتفاوض، هذه القاعدة تعاكس غيرها من 

ة اليوم والتي خربت المفاهيم التربوية أن ال تأذوا شخصية الطفل وتقدير الذات و.. وفي النتيجة ال النظريات الكثير 
 شخصية وال ذات وال أهل وال مرجعية وهنا نصل إلى المشكلة التي نطرحها . 

إلى تواصل فّعال ومن إذًا أنا اعتقد أّن هذه العناوين األربعة هي البيئة والوعاء نسميها ما شئنا إلمكانية التوصل      
دونها ال وجود للتواصل أصاًل . اعتقد أّن هذا األمر بحاجة إلى تدقيق فيما طرح لنتأكد إذا كان واقعيا أو ال، بالنسبة 
إلي هو واقعي، ومن الممكن إذا استطعنا التعامل بنجاح مع هذه المسألة أن يؤدي ذلك إلى النجاح في التواصل 

 بار إلى األسرة والى مرجعية األهل وهذا هو األساس . الفّعال، وهذا يعيد االعت
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 :التوصيات

 وصيات عامة: ت 
 أكد المؤتمرون على ما يلي:  

 أن األسرة عماد المجتمع وأساسه يقوى بتماسكها ويضعف بتخلخلها. -1
 الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساس وهي الحاكمة في تقنين كل ما يتعلق باألسرة. -2
كل العوامل الهدامة والحرب الناعمة التي تغزو مجتمعنا والتي تعمل على تحطيم األسرة وزعزعتها  رفض -3

 والترويج للبدائل المزيفة لها ومواجهتها من خالل التوعية والتثقيف لكل أفراد األسرة حول مخاطرها. 
صوص الواردة عن أهل بيت العصمة عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج معتمدين على النهج القرآني والن -3

 "ع" مستفيدين من الدراسات التربوية واالجتماعية على هذا الصعيد.
المطالبة باستحداث مركز تأهيل أسري يضم عددًا من المتخصصين في الدراسات اإلسالمية واالجتماعية  -4

 والتربوية والنفسية يهتم بمعالجة الخالفات الزوجية واألسر المففكة.
وة المؤسسات المعنية لتكثيف الدراسات العلمية التي تقدم حلواًل للمشاكل التي تعاني منها األسرة في الوضع دع -5

الراهن وللوقوف على حجم التغيرات التي حدثت لألسرة مع إيالء االهتمام بإعداد دراسات لمتابعة الظواهر الناشئة 
 مة. عن تأثير التقنيات الحديثة لإلعالم على األسرة المسل

الطلب إلى وسائل إعالمنا بأنواعها )المرئية والمسموعة والمقروءة( ايالء موضوع األسرة العناية الكافية بكل  -6
بها لناحية تكوين األسرة وتربية األبناء وبناء أسرة متينة صالحة والتوعية على كل ما يؤثر في  ةالمسائل المتعلق

 ضمان نجاح األسرة وسالمتها. 
زواج على أهمية معرفة الحقوق والواجبات المتعلقة بهما داخل األسرة من خالل الندوات والمؤتمرات توعية األ -7

 والمحاضرات والورش التدريبية...
تدريب الوالدين حول كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة لوسائل االتصال واإلعالم لتوجيه األبناء نحو تعامل  -8

 لمتخصصة في هذا المجال.ايجابي معها من خالل الدورات ا
دعوة القائمين على مؤسساتنا التعليمية للتأكيد على دور األسرة والقيم المتصلة بها وواجبات أفرادها نحوها  -7

 ونحو المجتمع من خالل إدخال هذا الموضوع ضمن المقررات الدراسية. 
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 ة:كيفية تفعيل ثقافة الرتباط بفكر اإلمام الخامنئي داخل األسر  -2
تعريف اآلباء لألوالد على مسألة والية الفقيه في زمن الغيبة وأهميتها حيث أّن الولي الفقيه هو نائب اإلمام الحجة  -

 الخامنئي دام حفظه. م"عج" والمتمثل اليوم بالسّيد القائد اإلما
م الخامنئي إلى أوالدهم ألن التي تتحدث عن اإلما داهتمام اآلباء بجلب الكتب وأشرطة الفيديو والكاسيت واألناشي - 

 نشر هذه المواد بين أيديهم يحفزَّهم على القراءة أو االستماع إليها وبالتالي التأثر بها.

 التوعية على مسألة التقليد لإلمام الخامنئي )المرجعية الدينية( من قبل األهل منذ ما قبل تكليف األوالد. -
 . لوالتكرار المستمر لها على مسامع األوالد من قبل األه التنور بأحاديث اإلمام الخامنئي وأقواله  -
العمل على االرتباط العاطفي باإلمام الخامنئي وليس االرتباط الفكري والعقلي فقط، إذ االرتباط الفكري والعقلي ال  -

ئح في المجتمع، يكفي لترسيخ المحبة لإلمام، وذلك من خالل االّطالع على أعماله اليومية ولقاءاته مع مختلف الشرا
وزياراته لعوائل الشهداء .. .، التعرف إلى صفاته، عبادته، تقواه، نظرته الثاقبة إلى األمور، قيادته الرشيدة )خاصة تلك 

 التي ظهرت في األزمات(...
 الحرص على الترجمة الفورية والدائمة لخطابات وكلمات اإلمام الخامنئي. -
 منئي بشكل موضوعي لالستفادة من الموضوعات. تصنيف خطابات وكلمات اإلمام الخا -
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