
 خالصُة انطباعاتي حول ُكتب العالمة المجتهدة السّیدة نصرت أمین والسّیدة
 ُهمایوني

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

                                                            أ.د. دالل عّباس

أمره من له یهّيء منه، با مقر ما إنساًنا یجعل أن وجّل عّز اهللا یرید                حین
نصرت السّیدة المجتهدة العالمة ستصبح –التي الطفلَة سبحانه خلق لقد            َرَشدا.
وواظبا قالت، كما بتربیتها اهتّما ألبوین األشراف، السادة من عائلة في             أمین
وسریرتها، طینتها في تعالى اهللا أثبتها التي الخبایا وإظهار تأدیبها            على
 وأحسنا اختیار المعلَّمة التي تتوّلى تربیتها طفلًة والزوَج الذي یكون لها سنًدا.

نساء أسماَء اإلسالمّي التاریخ في نقرأ أن المستغرب غیر من كان             وإن
فقیهٍة عالمٍة امرأٍة اسِم سماَع فإّن عدیدة، مجاالت في حاسمة أدواٌر لهّن              كان
من األعالُم العلماُء وتفّوقها وفقاهتها واجتهادها بعلمها أقّر          مجتهدٍة،
وأّنها سّیما ال البعض، لدى لالستغراب ورّبما للدهشِة، مثیٌر أمٌر            معاصریها،
تقریًبا]، القرن وربع قرٍن [منذ المیالدّي عشر التاسع القرن أواخَر            ُولدت
رجاًال اإلیرانّي الشعب أبناء من العظمى الغالبّیة أوساط في متفشیٌة            واُألمیُّة
من والعرُب وإثنّیاته دوِله وبمختِلف بمعظمه، الشرق [كحال          ونساًء

 ضمنهم]...

كان المعرفة إلى توَقها أّن بها، المحیطون رواه وما هي كتبته مّما              نستشّف
والعوائُق اندفاعه، من ویحدَّ وجهه في یقَف أن عائٍق أّي یستطع ولم له، حّد                ال
الدونّیة والنظرُة المتفّشیة، األمیُّة ُتحصى: أن من أكثر تعترضها كانت            التي
أن یمكن وما العیش] وسعة [البحبوحة الُبَلهنیة وحیاُة العائلة وغنى المرأة،             إلى
على قائمة ِِبطالٍة وحیاِة للوقت، وَمضیعٍة وتكاسل ترٍف من ذلك            یجّره
بدور والرضى االكتفاء إغراءات األقّل على أو المعنى، من خالیٍة            التمظهر
على الدوَر ها أّدت لقد المجتمع. علیه تواضع الذي عقُلها، ِل المعطَّ البیت              رّبة
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الدین، لخدمة المعارف من د التزوُّ األسمى هدَفها كان إّنما وجٍه،            أحسن
ناحیة، من وتهّجم عداء من حینه في الدین له یتعّرض كان ما              ومعروٌف
بالكتب مكتّظة غرفة في العیَش تمّنت أخرى. ناحیٍة من وتخلٍّف            وتحریٍف
غیِر قدرٍة ذاُت ُطلعٌة وهي والمطالعة، بالقراءة حیاتها من لحظٍة كلَّ             لتستغّل
الجمیع، على مخیما الجهَل ترى أن هالها حولها. یدور ما إدراك على              عادّیة
التحدیث رماد تحت أو الخرافات، ركاِم تحت الغارقات النساء سّیما            ال

 الشكالنّي الفوقّي، فقّررت أن تفعل لهّن شیًئا وَفَعَلت.

إًذا المعنوّي، واالكتفاء النفسّي باألماِن ُیشِعُرها الكریم والقرآن صغرها           منذ
في لتتوّصل الكریم القرآن كلمات وراء ما بنفسها لتفهم العربیَّة تتعلَّم أن              یجب
رة مفسٍّ أوَّل لتكوَن بالفارسّیة، وشرحه ترجمته إلى عمرها من األخیر            الربع
التفسیر، متابعِة عن المرُض ُیقعْدها ولم الزهراء، فاطمَة جّدتها بعد            للقرآن
الخمَس األجزاَء ُتنهَي أن إلى الحیاة قید على تبقى أن دعاءها اهللا              واستجاب

 عشرَة من تفسیرها.

مدى نتخیَّل أن علینا لكن للقرآن، خدمًة العربّیة تعلِّمت إّنها قوُلنا السهل              من
الناطقین على تعلُّمها الصعِب العربیِّة تعّلم في السیُّدة عانتها التي            الصعوبة
إّنه نفسها، على وتعلََّمتها األم، لغَتها الفارسیُّة كانت َمن على فكیف             بها،
االجتهاد، رسالة كتابة من فتتمكَّن والمثابرُة، المتواصُل والعمُل          االجتهاُد
كتبها من آخرین كتاَبین بعده وتؤّلف بالعربّیة كتبها أّول الهاشمّیة ،            األربعین
التي القلبّیة والواردات والنفحات [اإللهامات الرحمانّیة النفحات هما          بالعربّیة
االستفتاءات عن أجوبُتها وفیه الشتات ، و جامع لها]، عّنت كّلما تدّونها            كانت

 التي كانت َتِرُدها.

وهي والزینة، الثیاب عن أو البیتّیة األمور عن یتحّدثن حولها من             النساء
مرشدتهّن أّنها المخاَطبات فُتْشِعُر والخالق، والعالـَم الموجودات عن          تتحّدث
عالقة عن همایوني السّیدة روت [كما منها سنا األكبر حّتى مریداُتها             وهّن
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 والدتها بالسّیدة نصرت أمین].

كتبها اّول خرج حین السیَّدة هاجم َمن هنالك أّن نقرأ أن مستغرًبا              لیس
في -وبعُضهم عصرها في الناس فمعظم الوجود، إلى الهاشمّیة "           "األربعون
یؤمنون ال المفّكرین، غیر ومن المفّكرین من الزمان- من قرٍن بعد             عصرنا
والنساء: الرجال علیه یحسدها عظیم بعمٍل تقوَم أن المرأة بإمكان أّن             أصًال
التي ] العباءة ترتدي منزَلها، مالزمًة بة، محج امرأًة أّن منهم ظنا             الحداثّیون
والمتزّمتون أحد، مساعدِة دون من أنتجت ما ُتنتَج أن یمكنها ال             یكرهونها]،

 الذین َیَرون إلى المرأِة إنساًنا ناقَص العقِل والدین.

كتبها من كتاٍب كّل أّن وجدُت واحًدا، واحًدا كتَبها، فلُّیت لها دراستي              في
یجمعها كان وإن وموضوًعا، ولغًة منهًجا متكاملًة أطروحًة ذاته بحّد            یشّكل
معالجة وفي التفكیر في ونهُجها صاحبتها شخصیُّة هو واحٌد           خیٌط
بتعّلم الصغر منذ تبدأ مجتهدٍة، عالمٍة شخصیُّة إّنها المتنّوعة؛           األطروحات
األخرى، المعرفّیة الحقول إلى تنطلق القرآن ومن الكریم، القرآن لفهم            العربّیة
لما ل تؤصُّ مجتهدًة، أصولیة عالمًة األربعین في وهي لتصیَر العكس،            ولیس
الشتات )، (جامع الفقهیِّة آرائها حجّیة ُتثبت وبها القرآنّیة، باآلیات           تقوله
(النفحات والعرفانیِّة (المعاد )، والفلسفّیة حدیًثا )، (األربعون        والحدیثّیة
الكتب هذه وفي السعادة )، (طریق واالجتماعّیة الآللي)، و مخزن          الرحمانّیة ،
وتداخُل المعرفّي، مخزونها وسعُة الثقافّیة موسوعیُّتها بوضوح تتجّلى          كّلها
الفقهیِّة المواضیِع تآزُر أي وتعاُضدها، الواحد الكتاب في المختلفة           المواضیع
للمواضیع المعالجة عمُق كلَّه ذلك یعضد والعرفانّیة. واألصولیِّة          االستداللیِّة
تطرح ،حیث البحوث المتشعُّب الجدليُّ المنهُج ذلك في یساعدها           المطروحة،
اآلخرون، یطرَحها ان یمكن التي المفترضة اإلشكالّیات من جملًة نفسها            على
واإلشكالیُّات األسئلُة الشتات جامع في ممنهج، منطقّي نحٍو على عنها            وتجیُب
التساؤالت تطرح التي فهي األخرى الكتب في أّما السائلون،           یطرحها
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  واإلشكالّیات والفرضّیات وتجیب عنها.

قالته قد تكون كالًما ُتعید ال أّنها المختلفة للمواضیع معالجتها ِمیزات             من
  في الكتاب نفسه، أو في كتاب آخر لها، بل تحیُل علیه.

یكتبوا أن اإلیرانّیین الدین علماِء إلى بالنسبة المستغرب غیر من كان             إن
یمّیز ما أّن تبّین فقد الللسانین، أصحاب من وكّلهم والفارسّیة، العربّیة             باللغتین
كتبت أّنها هو بعضهم، آثاَر نعرف الذین اآلخرین كتب من السّیدة             كتب
العلوم وطلبِة الدین علماِء إلى أي ] الخاّصة إلى موّجه هو ما              بالعربّیة
العاّمة إلى أو العاّمة، إلى هة الموجُّ الكتُب أّما العربّیة، یعرفون الذین             الدینّیة]

 والخاّصة على حدٍّ سواء فبالفارسّیة.

بالعربّیة: كتبتها التي الثالثة الكتب في واحٍد نسق على تسیر العربیُّة             لغُتها
متفاوتَة ولیست الشتات ، و جامع الرحمانّیة و النفحات حدیًثا األربعین          كتاب
من تخلو معاصریها، بلغِة مقارنًة راقیٌة أدبیٌّة لغٌة أّنها بمعنى بالغیا،             المستوى
سیرة من عرفنا وقد والتأنیث، التذكیر بقضّیة یتعّلق ما باستثناء            العجمة،

 السّیدة أّنها تعلِّمت العربّیة على نفسها، وعلى أساتذٍة إیرانّیین أیًضا.

القّراء مستوى بحسب آخر إلى كتاب من فتختلف الفارسّیة لغتها            أّما
من أكثرت راقیة، جمیلة أدبّیة لغُتها الآللي، مخزن كتابها ففي            المفترضین:
العرفانّیة، باألشعار االستشهاد ومن المعاني، لتقریب التمثیلّیة الصور          استخدام
أسلوُب علیها یغلب النساء، إلى الموّجه السعادة، طریق كتاب في لغُتها             بینما
المتلّقیات مستوى الحسبان في تأخذ فهي المباشر، والخطاِب          المحاضرة،
الكتاب هذا ُیدرس أن یمكن الثقافة. محدوداُت عصرها في           ومعظُمهّن
اجتماع علم أو الدینّي، االجتماع علم بمنظار ، -اجتماعيٌّ دینيٌّ          وموضوُعه
التاریخیُّة-السیاسیُّة الظروُف فرضتها ضرورٍة من انبثاقه مراعاة مع          الدین،
كتبها في واردٌة مواضیُع وفیه معلمة؛ السّیدة وشخصیُّة كتابته، لحظة            في
لیسهل طة مبس هنا طرحتها الآللي ، و مخزن المعاد كتابا سّیما ال            األخرى،
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 فهُمها، ومنها المعاد واإلمامة واإلنسان الكامل، وفضائل األئّمة وغیرها.

في الآللي مخزن كتاب المعرفّي مخزونها سعِة على داللًة األكثر            الكتاب
فیه تتداخل الذي السالم، علیه طالب أبي بن علي الموالي مولى             فضائل
إلى رفیع. أدبّي بأسلوب والعرفانّیة، والفلسفّیة والحدیثّیة التاریخّیة          المواضیُع
عالمَة شخصّیتها جوانب تظهر وعرفانیة، وفیلسوفًة فقیهًة شخصّیتها          جانب
السیر كتابیها خالل من كتابًة المختلفِة الطبقات إلى كالمها توّجه            اجتماع:
واألحكام العقائد عن محاِضرًة النساء إلى الموّجه السعادة ، و طریق           والسلوك
األخالق تحصیل وكیفّیة المعرفة، تحصیل وكیفّیة األخالق وتهذیب          والمعارف
والترّقي الفضائل، واكتساب السعادة، على الحصول وطریقة         الحسنة،
الوالدین، على األوالد وحقوق األوالد، على الوالدین وحقوق          والتعالي،
واالجتماعّیة الوطنّیة والحقوق الجار، على والجار األخ، على األخ           وحقوق
دور وعن إلخ... األغنیاء على الفقراء وحقوق العائلّیة، والحقوق           والسیاسّیة،
التي األولى المدرسة هي وتوجیهاتها حضنها ألّن أبنائها، تربیة في            المرأة
فذلك والشرف، الفضیلِة ِقّمة إلى یصل الذي والرجل اإلنسان، فیها            یترّبى

 بتأثیر تعلیمه وتربیته األولى.

السّیدة تصّدي مهما كان وعملیا العصر، طروحات على الرّد في            وتشارك
أن بسببه النساء ُأْجِبَرت الذي إیران، في اإللزامّي وطبیقه السفور            لموضوع
ومثیًرا مضحًكا األمر كان الشرطة. تهینهّن أن من خوًفا منازلهّن            یلَزمن
كنِت وإن حّتى ومتطورة، ة حر فتكوني حجاَبك "اخلعي واالشمئزاز:           للسخریة
لموضوع منحرٌف ِصبیانّي َفْهٌم إّنه عقالنّیة وال منطقیة المعادلُة تكن لم             أمیة"،

 الحرّیة والتقّدم...

الرجال الدین علماء كّل أّن صحیح وفعًال: قوًال كان أّنه موقفها             أهمیُّة
هم ، بهنَّ المغّرر النساُء سّیما ال المجتمع إلى بالنسبة لكن القضّیة،             عارضوا
فاعلّیة أكثر كان لكن حرّیتها! المرأُة تناَل أن یریدون وال رجال النهایة              في
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وتتصّدى باجتهادها العلماء كبار اعترف مجتهدٌة، دیٍن، عالمُة تقَف أن            وتأثیًرا
الُهوّیة، عن دفاًعا وإّنما ذاته، بحّد الحجاب عن دفاًعا لیس الموضوع،             لهذا
ذلك. على العمليُّّ الدلیُل وهي علمیا، التقّدم من المرأَة یمنع ال الحجاب              وأّن
على العنفّیة اإلجراءات استغرقتها التي المّدة طیلة السّیدة جهوُد انصّبت            لقد
السّیدة تلمیذَتیها تعلیم وعلى بیتها، في أسبوعیا یجتمعن اللواتي النساء            تثقیف
، المقاالت تكتب نفسه الوقت وفي أمین، الزمان عّفت والسّیدة همایوني             علوّیة
على فیه ترّكز السعادة. .. طریق هو كتاب في محاضراتها تجمع ثّم             ومن
بالعمل، العلم اقتران أهمّیة وعلى طفًال، لإلنسان األولى التربیة           موضوع

  ودائًما هي األنموذج المحتذى.

 السّیدة زینب السادات المشهورة بـ علوّیة همایوني:

سیرة دّونت التي هي أّنها الجلیلة السیُّدة هذه أّدته الذي الدور أهمّیة              تكمن
أهمّیة على الحّي الدلیُل وهي ایرانی، بانو زندگانى كتاب في أمین             السّیدة

  الدور التعلیمّي والتثقیفّي الذي أّدته السّیدة نصرت أمین.

كانت المنتظماِت، أمین، نصرت السّیدة تلمیذات أولى همایوني          السّیدة
شخصیٌّة أستاذتها أّن قرب من َعَرفت لدورها، والمتمَّمة وصدیقتها           تلمیذَتها
واجبها ومن العصور، كّل وفي عصرها في للسّیدات أعلى ومثاٌل            فریدٌة،
شخصّیتها معالَم ف ُتعرَّ أن بالمسؤولّیة] وشعوٌر إخالٌص [وهذا          تجاهها
من شائبة أيُّ تخالطها لم التي ومكابداتها، بأعماِلها تذّكر وأن للناس،             الحقیقّیة
في السیرة كتابة [حین سنوات وعشر مئة قبل النور أبصرِت أن منذ              الشوائب،
سمعته وما شاهدته ما حصیلة هو إّنما عنها كتبته ما إّن وقالت ،[2005               العام
سنة. خمسین استمّرت التي لها رفقتها طیلة معها عاشته وما وعنها،             منها
یدها، على تدرس بدأت حین األربعین في والسیُّدة َعْشَرَة السابعَة في             كانت
بجاذبّیتها العالـِمة السّیدة هذه محَضر في األولى الجلسة منذ أحّست            وقد
عند عجیٌب تحوٌّل داخلها في حدث وقد وبنورانّیتها... واإلیمانّیة           الروحّیة
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السّیدة وتفاخر حیاتها... طیلة ذهنها في عالقًة الحادثة هذه وظّلت لها،             رؤیتها
من وتستفیَد السّیدة ید على تتتلمَذ أن لها ُیتاح طالبة أوُّل بأّنها              همایوني
والتفاخر التظاهر أهل من تكن لم بأّنها وتصُفها وجودها،           فیوضات
علویه (سفرنامه طریَقها متابعٌة نهجها على سائرٌة إّنها وتقول           والمباهاة...

 همایونى، ص30-29).

على حّجة أّنها كما عصرها، نساِء على حّجة كانت أمین السّیدة إّن              وتقول
اإللهیَّة والنواهَي األوامَر غلِّبت قد وهي الیوم... اإلسالمّیة إیران           نساء
وقیمَة التقوى معنى جیدا فهمت قد ألّنها النفس، هوى على القرآنیَّة             واألحكاَم
وزوجها ببیتها واهتماَمها وتسامَحها وتحّملها صبَرها أّن كما          اإلنسانّیة...
والكتَب اآلثاَر أّن كما وجّل... عّز هللا ومحّبتها تواضِعها على صادقٌة             شواهُد
اإلسالم، ترویج في الشریف عمَرها قضت أّنها على دلیٌل وراءها خّلفتها             التي
والكتابات المحاضرات خالل من المنكر عن والنهي بالمعروف          واألمِر
تأسیِس ثّم والفتیات، للنساء الثانوّیة المدرسة وتأسیِس الكریم القرآن           وتفسیِر

 الحوزة العلمّیة [جامعة الزهراء في ما بعد]، وما تحّملته في هذا السبیل...

اللغَة أستاذتها، إصرار على بناًء أیًضا هي دّرست همایوني،           والسّیدة
لقد ذلك. في یرغبن كّن اللواتي للسّیدات منزلها في الدینّیة والعلوَم             العربیَّة
محّله، في ظّنها وكان البدایة، منذ واالستعداد القابلیَّة فیها األستاذُة َمت            توسَّ
[السّیدة للبنات، كلیٍّة فتَح السّیدة على تقترُح استاذًة، التلمیذُة           وأصبحِت
قبول بعُد من رفضوا الجامعة: تدخل التي الوحیدة السّیدة كانت            همایوني
الثانوّیة، المدرسة ثّم البنات كلّیة افتتاِح وراء كان االقتراح هذا            السّیدات]،
المدارس هذه مثل إلنشاء الطریَق ففتحتا المیدان، هذا في ْبُق السَّ لهما             فكان

 والكلّیات في إیران وفي خارجها.

السیدة و[تالًیادوُر معلمة، أمین نصرت السّیدة دوُر ما مجس أمامي           یتمثُل
ومجالَسها، محاضراِتها یحضرن كّن اللواتي السّیدات وأّن سّیما ال [            همایوني
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ویحاولن تقولها، كلمٍة بكّل یتأثَّرن كّن أّنهّن یعني مّما مختارات، یحضرن             كّن
الموقف عّدة: أمور في خطاها على والسیَر بنصائحها،          التقّید
على الحّث وفي الدین، ومحاربة الحجاب خلع قضّیة في           السیاسّي-الدینّي"،
التي األجیاَل نتخیَّل أن ولنا الفقراء، مساعدة وفي دینّیة، تربیًة األوالد             تربیة
وسائِر همایوني السّیدة ودوَر دورها ونفهَم األمهات، هؤالء احضان في            ترّبت
شخصیا وأنا مباشر. غیر بشكل إّنما اإلسالمّیة، للثورة التحضیر في            التلمیذات
السعادة طریق وكتاب الموالي ، مولى كتاب أقرأ وأنا أنفاسها، بَعَبق            شعرت
وقبل بالمرأة المتعّلقة اإلسالمّیة الثورة منّظري آراء من قرأته قد كنت ما              في

 أن أّطلع على ما َسَبَقْتهم إلیه.

جمیع من أستاذتها دعوَة الواقع أرض على تطّبق همایوني بالسّیدة            وكأّني
ترجمة بمناسبة عنها األستاذُة تكتب أستاذتها ". "أربعین تترجم          جوانبها،
زینب السّیدة الحسینّیین، السادات من الفاضلُة الجلیلة، "العالمُة          الكتاب:
الشابات، سّیما ال الشباب، فیه یهتّم الذي السّن الشباب، عنفوان في             همایوني،
تتیح كانت والظروف الزمن أّن من غم الرَّ وعلى الخارجّي، والمظهر            بالزینة
أصالُتها جعلتها عائق، أيُّ هذا طریقها في یقف یكن ولم أرادت، لو ذلك،               لها
بها، التقیُت التي األولى الوهلة ومنذ السعادة، طریق تختار الفطریُّة            وسیادُتها
قوله فاستحضرُت للكمال، واالستعداد السعادة آثار وجهها صفحة على           رأیت
َنِكًدا" ِإالَّ َیْخُرُج َال َخُبَث َوالَِّذي َربِِّه ِبِإْذِن َنَباُتُه َیْخُرُج یُِّب الطَّ َواْلَبَلُد " وجّل                عّز

 [األعراف: 58].

 كأّن السیَّدة نصرت تتحّدث عن نفسها، إّنهما وجهان لشخصّیة واحدة.

كانت أیا یمكنها المرأة أّن على ساطعان أنموذجان الشریفتین السّیدتین            إّن
الطبیعیِّة بوظیفِتها تقوم اإلنسانّي، الكمال إلى تصل أن تواجهها التي            الظروف
درجة وإلى االجتهاد، درجة إلى وتصل أخرى، امرأة كأّي منزٍل وربَّة             زوجًة
من الجمیع مع تعاملها في تواضعها على تحافظ ذلك ومع اإللهّي،             القرب
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 مختِلف الفئات والطبقات، صبورًة، حلیمًة، قدوًة ُیحتذى بها...

القائد السّید إلى كتبت بأن أستاذتها، تكریم على همایوني السّیدة عملت              لقد
أستاذتها صفات شارحًة للجمهورّیة رئیًسا وكان 1989 العام في اهللا            حفظه
الذكرى في مؤتمٍر إقامة راجیًة الدینّیة، وللمعرفة للدین قّدمتها التي            والخدمات

 السادسة لوفاتها...

جانبهما، إلى ومستقبًال حاضًرا والتاریُخ عظیًما، دوًرا السّیدتان أّدت           لقد
اإلیرانّیات طریق أنارا ومصباحین رائدتین، كانتا أّنهما لهما          وسیشهُد
اعترف وعملّیة علمّیة مكانة من الیوَم إلیه وصلن ما إلى للوصول             المؤمنات

 بها المنِكرون قبل المحّبین.

اهللا سالم وآله وجّدهما جّدنا مع وحشرهما الواسعة برحمته اهللا            تغّمدهما
 علیهم أجمعین.
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