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لماذا حّق الرجل في األسرة أكثر من المرأة؟/ القاعدة الرئيسة في تربية الولد: »عطف 
الرجل على المرأة« و »احترام المرأة للرجل«

ألقى سامحة الشيخ بناهيان يف العرشة األوىل من املحرّم يف مهدية طهران محارضات تحت عنوان 

»فسيلة الوالء يف مناخ األرسة« فإليكم أهّم املقاطع من محارضته الثامنة:

لماذا حق الرجل في األسرة أكثر من المرأة؟/ حوائج الرجل أكثر من المرأة
ــَن  ــِه ِم ــَا ِل َعلَیْ ــْت: فَ ــل؛ »قَالَ ــرأة والرج ــوق امل ــن حق ــألته ع ــه)ص( وس ــول الل ــرأة إىل رس ــاءت ام ج

ــر  ــل أك ــق الرج ــون ح ــة« ]الكايف/ج5/ص507[ك ــْن کُلِّ ِمائَ ــاَل: َل َو َل ِم ؟ قَ ــَيَّ ــُه َع ــا لَ ــُل َم ــقِّ ِمثْ الَْح

ــّم عــن أن حوائجــه أكــر مــن املــرأة. لذلــك إن غفلــت امــرأة عــن حقــوق بعلهــا، فقــد  مــن املــرأة ين

ــى  ــك فع ــه ولذل ــرة احتياجات ــبب ك ــل بس ــق الرج ــادة ح ــا زي ــن األرضار. إمن ــًدا م ــه مزي ــت ب ألحق

ــن املــرأة والرجــل، النســاء أقــوى  ــدا مــن الحقــوق تجــاه الرجــال. يف العالقــة ب النســاء أن يراعــن مزي

ــد  ــة إليهــن ولهــذا الســبب ق ــك فقــد ســلّمت إدارة هــذه العالق ــادرة بيدهــن، ولذل ــام املب ــا وزم روحيّ

كتــب عليهــّن الحجــاب. الحجــاب تجســيد لقــّوة املــرأة ومضمونــه هــو أن عــى النســاء إدارة العالقــة 

ــل  ــل للرج ــف واملخج ــن املؤس ــديّا، وم ــاء جس ــن النس ــوى م ــال أق ــا أن الرج ــل. ك ــرأة والرج ــن امل ب

ــال يف  ــال الرج ــن ح ــم أن يراع ــا، فعليه ــال روحيّ ــن الرج ــوى م ــاء أق ــك النس ــرأة، كذل ــرب ام أن ي

ــرة  ــرأة والرجــل. ك ــن امل ــة ب ــة األرسة يف العالق ــارية يف بيئ ــدة نفســها س ــم. هــذه القاع ــن معه عالقته

املســؤوليات التــي ألقيــت عــى عاتــق املــرأة يف البيــت إمنــا تنــّم عــن عظمــة املــرأة الروحيّــة. ألن اللــه 

ــا يعطــي قــدرات أكــر ألحــد مــا، يلقــي عــى عاتقــه مســؤوليات أكــر. ولکــن املجتمــع الغــريب ل  كلّ

يحظــى بالعقــل والفهــم الالزمــن ليشــعر بهــذا األمــر لذلــك راح يقــول: »املــرأة والرجــل ســيّان ويجــب 

ــر  ــرب وأك ــه يف الغ ــذي ترون ــآل ال ــذا امل ــة إىل ه ــذه الرؤي ــت ه ــد انته ــا!« وق ــن حقوقه ــاواة ب املس

ــا، ل  ــة أمامن ــي ماثل ــة الغــرب الفاشــلة والت مــن تــرر نســاء الغــرب أنفســن. عــى الرغــم مــن تجرب

ــاه.  ــا الديــن إي نــزال الــذي نــراه ونســمعه لألســف هــو األخــالق الغربيــة وغــر اإلســالمية، ل مــا علمن

إن لم تهتم النساء بمسؤوليتهن األكثر في األسرة، لن يترّبى في أسرهن ولًدا والئّيا
امتحانــات  نقــول: »جــل  أن  فيســعنا  واملــرأة،  للرجــل  اإللهيّــة  المتحانــات  نقّســم  أن  أردنــا  إذا 

ــم  ــإن مل تهت ــه.« ف ــارج بيت ــق بخ ــل تتعل ــات الرج ــل امتحان ــا ج ــا، أم ــا وأولده ــة بزوجه ــرأة متعلق امل

النســاء مبســؤوليتهّن األكــر يف األرسة، لــن يــرّب يف أرسهــم ولــًدا ولئيّــا ومــن أهــم اللطائــف 

الســلوكية التــي يجــب أن يراعيهــا النســاء يف وســط األرسة هــو أن يبّجلــن بعولتهــن أمــام األولد. 
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القاعدة الرئيسة في تربية الولد: »عطف الرجل على المرأة« و »احترام المرأة للرجل«
ــم  ــب أزواجه ــوا قل ــال أن ل يجرح ــب الرج ــي أن يراق ــة األولد ه ــة يف تربي ــة والرئيس ــدة املهّم القاع

طيلــة حياتهــم املشــركة، وتراقــب النســاء أن ل يكــرن شــخصية الرجــل. إمنــا ســيكون الولــد متعــادًل 

ــه تحــرم أبــاه ول تكــر شــخصيته. وإّل  روحيّــا إذا رأى أبــاه يعطــف عــى أمــه ول يكــر قلبهــا ورأى أمَّ

ــا  ــرأة إىل بعله ــولء. إن أســاءت ام ــن ول لل ــن يســتعّد للدي ــّم ل ــن ثَ ــد وم ــن تســتقيم شــخصية الول فل

ــن.  ــوا ولئي ــدا ويصبح ــذه األرسة جي ــرب أولد ه ــد أن ي ــن البعي ــام األولد فم ــخصيته أم ــرت ش وك

يجــب عــى الرجــل أن يعطــف عــى زوجتــه ول يكــر قلبهــا، ويف املقابــل يجــب عــى املــرأة أن تحرمــه 

ول تكــر هيبتــه. حينــا يغضــب رجــل عــى زوجتــه فذلــك يف الغالــب بســبب أن املــرأة قــد كــرت 

هيبتــه، وإن مل يــّرح بذلــك. وإذا غضبــت املــرأة عــى بعلهــا فذلــك غالبــا لكونــه قــد جــرح قلبهــا ومل 

ــا  ــا له ــل الزوجــن مًع ــح البســيطة جــدا بشــأن تعام ــا يف موطــن العطــف. هــذه النصائ يعطــف عليه

آثــار عميقــة جــّدا عــى األولد وعــى الزوجــن نفســها. فعــى ســبيل املثــال يقــول بعــض الرجــال: أنــا 

أحــب زوجتــي فــا داعــي بعــد ألن أقــول لهــا: »إين أحبــك«! يف حــن أن هــذه الجملــة البســيطة تــرك 

ــِة  ــْن قُبْلَ ــِرُوا ِم أثــرا إيجابيــا كبــرا يف نفســية أزواجهــم. لقــد روي عــن رســول اللــه)ص( أنــه قــال: »أَکْ

ــِة َمــا بَیْــَن کُلِّ َدرََجــٍة َخْمُســِائَِة َعــاٍم« ]وســائل الشــيعة/ أَْوَلِدکُــْم فَــِإنَّ لَُکــْم ِبــُکلِّ قُبْلَــٍة َدرََجــًة يِف الَْجنَّ

ــُة  ج21/ص485[ ل ينبغــي إهــال هــذه املســائل املهمــة واألساســية إذ قــال أمــر املؤمنــن)ع(: »الَغفلَ

ــم/5763[   ــرر الحك ــاَللً« ]غ ــِة َض ــى ِبالَْغْفلَ ــا: »كََف ــال أيض ــم/1445[ وق ــرر الحك ــوِس« ]غ ــالُل النُّف َض


