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ّ

 أن
ً
»علين�ا أن ندرك جّيدا

»هللا هو الحّب«، وأن 
نحّب ما نقوم به«.

السرية الذاتّي�ة للسيدة رباب الصدر: 

شقيقة  الدين،  شرف  الصدر  رباب  السّيدة 

الصدر،  موىس  السيد  سماحة  املغّيب  اإلمام 

ولدت  الدين.  شرف  حسي  األديب  وزوجة 

حصلت  إيران،  يف  قم  مدين�ة  يف   1944 سنة 

اجلامعة  من  الفلسفة  يف  دكتوراه  شهادة  على 

من  اإلنساني�ات  يف  فخرية  ودكتوراه  اللبن�اني�ة، 

كونها  جانب  إىل  األمريكّية،  اللبن�انّي�ة  اجلامعة 

أّمًا ألربعة أوالد.

الصدر  اإلمام  مركز  تأسيس  إجنازاتها  أبرز 

يف  محاضرات  إلقاء  والدراسات،  لألحباث 

مواضيع مختلفة، وتنظيم عّدة مؤتمرات.

الفارسّية،  اللغات  الصدر   السّيدة  تتقن   

ميدالّية  على:  وحاصلة  واإلنكليّية،  العربّي�ة، 

 ،1991 عام  مالطا  فرسان  منظمة  من  تقدير 

اخلريّية  األعمال  جلنة  من  الذهبّي�ة  امليدالّية 

األرز  وسام   ،1992 عام  فرنسا  يف  واإلنسانّي�ة 

من  تقدير  وشهادة    ،199[ عام  فارس  برتب�ة 

كانت   .2000 عام  املتحدة  لألمم  العام  األمي 

احلقلي  يف  ناشطة  تزال،  وال  رباب،  السّيدة 

للمرأة  دائمًا  وُمنحازة  واالجتماعّي،  اإلنسايّن 

وحقوقها. وحاليًا هي رئيسة »مؤّسسات اإلمام 

الصدر« يف مدين�ة صور.

رباب  السّيدة  أّن  املعلوم  من  الشباب:  مع 

الصدر ُولدت يف عائلة علمّية، وأّن والدتك هي 

. هل يمكن أن  ابن�ة املجتهد السّيد حسني القيّمّ

للعلم  ونظرتك  العلمّية،  مسريتك  عن  حتّدثين�ا 

وانعكاسه يف تطّور املجتمعات ورقّيها؟

السيدة
رباب

الصدر

زين�ة موىس شيث

ثّم  البكالوريا،  صّف  إىل  وصلت 

وعندما  األوالد،  بعدها  وأجنبت  تزّوجت، 

كربوا أكملت دراسيت. وعندما كان ينتهي 

إىل  وخيلدون  والعشاء  الدرس  من  األوالد 

كنت   لياًل،  العاشرة  الساعة  قرابة  النوم 

أبدء رحليت مع الدراسة. مرات عدة كنت 

بعدها  ألستفيق  يدي،  بي  والكتاب  أنام 

ودخلت  البكالوريا  أنهيت  الدرس.  وأتابع 

العليا  الدراسات  أنهيت  ثّم  اجلامعة،  إىل 

يف اختصاص الفلسفة واحلمد هلل.

»العلم نور« ينّور احلياة والطريق. وهو 

ألّنه  وتعاىل،  سبحانه  هللا  ملعرفة  وسيلة 

والقرآنّي�ة،  الدينّي�ة  األمور  فهم  من  يمّكنن�ا 

ذلك   
ّ

أّن شّك  وال  احلياتّي�ة.  ومسؤولّياتن�ا 

فاملتعّلم   املجتمع.  تطّور  على  ينعكس 

واألخالقّيات،  الواجبات  إىل  يتعّرف 

كان  ولو  غريه  مساعدة  على  قادرًا  ويصبح 

من غري دين أو طائفة، وعندما يعي كّل فرد 

حينها  يتكّون  واخلطوات،  الواجبات  هذه 

التفاهم  يسوده  ومتكامل،  متمّي  مجتمع 

والتعاون واحلب. ويف حال وجود املشاكل، 

يقوم جميع أفراد املجتمع حبّلها معًا.  إذن،  

هما  اإلنسان  حياة  يف  األساسّيان  فاألمران 

بالثاين  مرتبط  األّول  ووجود  والدين،  العلم 

والعكس صحيح. وعلى الفرد أن ينطلق من 

هذين املبدأين.

ضيف وتجربةبقعة ضوء



مع الشباب
العــدد 5 ـ ربيع 2019

27

M a a  a l s h a b a b ( 5 )  |  S p r i n g  2 0 1 9

موىس  اإلمام  يقول  الشباب:  مع 

صاحلًا  مجتمعًا  أردتم  »إن  الصدر: 

لرتبي�ة  هّيئوا  صاحلني  وأوالدًا 

كيف  صالح...«.  وملجتمع  صاحلة، 

يمكنن�ا يف هذا العصر أن نهّي عناصر 

الصالح،  واملجتمع  الصاحلة  الرتبي�ة 

وما هي األساليب والوسائل؟

نهيِّ املجتمع الصالح مع مجموعة 

واملدركي  املؤّهلي  املسؤولي  من 

يريدون  الذين  وأولئك  ملسؤولّياتهم، 

تغيري املجتمع حنو األفضل، ويتحّلون 

مثل:  احلميدة  األخالقّيات  من  بالعديد 

واحلّب  والتأهيل  والفهم  واإلصالح  اإليمان 

والصدق واإلخالص وغريها.

أن  علين�ا  الصالح،  املجتمع  نبين  ولكي 

نب�دأ من املزنل ثم ننتقل إىل اجلريان، فاليّح، 

أن  وعلين�ا  املجتمع.  إىل  ثم  املدرسة،  بعدها 

حنّب  وأّن  احلّب«،  هو  »هللا  أن  جّيدًا  ندرك 

ما نقوم به؛ ألّنه عندما ال يوجد احلّب يف أّي 

مكان، يصبح هذا املكان فارغًا.

مع الشباب: قرأنا يف أكرث من موضع لكم، 

 hكالمًا مؤّثرًا عن العالقة مع السّيدة الزهراء

تفّك   hالزهراء السّيدة  بأّن  »أشعر  تقولني: 

شغلنا  يف  موجودة  وهي  شغلنا،  عن  العقد 

دائمًا«. هذا الكالم له ُبعد فكرّي ووجدايّن يف 

شخصّيتك، من أين هذا اليقني؟

فقد  واألهل.  الرتبي�ة  من  اليقي  هذا  لدّي 

ترّبيت على حّب النّبs وأهل بيت�ه واألئمة، 

واإلسالم من دييّن وقرآيّن ومعتقدايّت. 

ذايت  بتنمية  قمت  كربت،  وعندما 

وتقويتها، ما أّثر إجيابًا على حيايت. 

بركات  وأرى  اليقي  هذا  أرى 

وحضورها...   hالزهراء السّيدة 

دائمًا. يف المايض قامت »إسرائي�ل« 

أّي  حيدث  ولم  مرات،  عّدة  بقصفنا 

قامت  من  أّنها  يقي  لدي  لنا.  يشء 

قمنا  لذا  علين�ا؛  وبركاتها  حبمايتن�ا 

»مرّبة  باسمها  املدرسة  بتسمية 

.»hرحاب الزهراء

خالل  من  الواضح  من  الشباب:  مع 

واحلضور  واملتنّوع  الواسع  النشاط  تتّبع 

للسّيدة  واالجتماعّي  والتربوّي  الفكرّي 

الشخصّيات  أقرب  من  أّنها  الصدر،  رباب 

لإلمام  العليّم  منهجها  يف  تأّثرًا  وأكرثها 

هذه  أسرار  هي  فما  الصدر...  موىس  السّيد 

العالقة التكاملّية مع سماحة اإلمام، وكيف 

انعكست على شخصّيتك؟

هو  حيايت  يف  أّثروا  الذين  األشخاص  أكرث 
من  يملكه  وما  أيخ،  اإلمام  الصدر.  اإلمام 
ترّبين�ا يف بيت  أنا حتمًا؛ ألنن�ا  مميات أملكها 

واحد، لكن اإلمام »طالع غري شكل«.

بعائلة  عليَّ  أنعم  أّنه  دائمًا  هللا  أشكر 

الصدر  بيت  سنة،  ألف  مدار  على  ممّية. 

واملسؤولون  واملجتهدون  العلماء  فيهم 

اخلدمات  يقّدمون  الذين  واالجتماعّيون 

أو  شهداء  نراهم  وبالتايل  للناس. 

ضيف وتجربة
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يف  ترعرعت  مقتولي.  أو  مخطوفي 
اإلنسانّي�ة  وحّب  احلياة  حبّب  تضّج  بيئ�ة 
اإلنسان  أخذ  وكّلما  واخلدمة.  والعطاء 
كّلما  واحلّب،  واإليمان  القيم  من  أكرث 
على  ينعكس  وهذا  والبن�اء.  بالعطاء  قام 
وكالمه  ومعشره  وسلوكه  شخصّيت�ه 
رأس  وعلى  اآلخر.  إىل  ونظرته  وتفكريه 
 h الزهراء  والسّيدة  أئّميت  لدّي  عائليت 
وكّل   .hزينب والسّيدة  خدجية  والسّيدة 
لنا  نماذج  وهم  حياتهم  يف  عانوا  األنبي�اء 

بهم. ونقتيض 

رباب  السّيدة  أّن  املعلوم  الشباب:  مع 
واالجتماعّية  التربوّية  املسرية  أكملت 
األهداف  هي  فما  الصدر،  موىس  لإلمام 
وتعملون  عملتم  اليت  الرئيسة  والغايات 
فيما  سّيما  وال  املجتمع،  يف  حتقيقها  على 

يتعّلق بشرحية الشباب؟

على  عمله  بدايات  يف  اإلمام  تركي  كان 

مع  لقائي  يرّتب  فكان  الشباب.  عنصر 

ورّكز  شهرّيًا.  الكبار  مع  ولقاء  الشباب 

االجتماعّية  حركاته  أكرث  يف  الفئة  هذه  على 

ألّنه  بالشباب  نفسه  فأحاط   ، والنضالّية 

أّن  كان يعتربهم جيل املستقبل،  وكان يرى 

دورهم أسايّس يف تغيري املجتمع حنو األفضل، 

بل  والتطوير  التحسي  عرب  فقط  وليس 

على  إال  يتحّقق  ال  الذي  التغيري  عرب  أيضًا 

أيديهم؛ ألّنهم يتمتعون بالقدرة على الصرب 

للحياة  الكبري  حّبهم  عن  فضاًل  واالنتب�اه، 

أكرث من غريهم.

هي  لتحقيقها  نسعى  اليت  األهداف  أهم 

الشباب؛  جيل  يف  املمّي  اإلنسان  تأهيل 

أيضًا  نسعى  وبالتأكيد  بهم.  كّله  أملنا  ألن 
ونقوم  األجيال  من  بغريهم  لالهتمام 

خبدمتهم.

»أرى  رباب  السّيدة  تقول  الشباب:  مع 
كالٌم  وهذا  إنسانًا«ً،  أخدم  عندما...  هللا 
ويبنّي  العقدّي،  بعده  له  األهمّية،  غاية  يف 
الناس  خدمة  يف  حتملونها  اليت  الروح 
من  للشباب  تقّدمني  ماذا  واملجتمع«، 
االجتماعّية  اخلدمة  أهمّية  عن  توجيه 

للناس؟

صالتان؛  »لدين�ا  الصدر:  اإلمام  يقول 
صالة العبادات وصالة اخلدمات«، أي أّنه 
يشّبه اخلدمة اإلنساني�ة بالصالة والعبادة. 
ولكن  وربه،  العبد  بي  هي  العبادات  صالة 
وهذا  العملّي.  الشّق  هي  اخلدمات  صالة 
العمل ينبغي أن يكون نابعًا من قلب صادق 
أّي مقابل. وهنا  وخالص هلل، ال ننتظر منه 
أضعافًا،  الصالح  عملنا  هللا  ويرّد  هللا،  نرى 

وكاليم هذا نابع عن جتربة.

اإللهّي،  الفضل  هذا  معي  حيصل  عندما 
عطاياه.  على  هللا  وأشكر  بالسعادة  أشعر 
وهللا سبحانه أنعم عليَّ نعمة العمل وخدمة 

عباد هللا، وهذا توفيق منه.

بن�اء  التعليم،  الرتبي�ة،  الشباب:  مع 
واإلرشاد  التوجيه  الفنون،  املهارات، 
وغريها، كّلها عناصر تقوم عليها املؤّسسات 
هذه  ّقق 

ُ
وحت حّققت  ماذا  تديرونها...  اليت 

املؤّسسات ألجيالنا وشبابن�ا؟

سنة،   55 من  أكرث  عمرها  املؤسسة  هذه 
وقد خّرجت أجيااًل. تأسست سنة ]196م، 
يف  اجتماعّيًا  تغيريًا  حتدث  أن  واستطاعت 
األّمّية  تسود   كانت  حيث  املنطقة؛  هذه 
والتأّخر والعقلّيات املتحّجرة، لكن -اليوم- 
اختلفت األوضاع؛ فاخنفضت نسبة األّمّية، 
زوجها  جانب  إىل  ووقفت  املرأة،  وتطّورت 
تساعده بكل رحابة صدر لتشاركه الشعور 
أن  املؤّسسة  استطاعت  وقد  باملسؤولّية. 
تؤّهل مجتمعًا نسائّي�ًا ممّيًا يتمّتع باإليمان 

واألخالق والقيم االجتماعّية.

رباب  السّيدة  من  نتمّن  الشباب:  مع 

مرحلة  إىل  معنا  تعود  أن  الفاضلة  الصدر 

شبابها،  مسرية  عن  وحتّدثن�ا  الشباب 

وحتدّيات الشباب يف ذلك الزمان.

تربيت  ففي بيت دييّن ملزتم. ومن املعلوم 

يعيشون  كانوا  والعلماء  الدين  رجال  أّن 

أرفض  كنت  وأنا  معّي.  بروتوكول  ضمن 

بالتقّدم  وأطالب  األحيان،  بعض  يف  ذلك 

اإلمام  اهتّم  هنا  من  املزيد.  ومعرفة  الدائم 

الثامنة  يف  وأنا  أيب  وفاة  بعد  برتبييت  الصدر 

خصوصًا  كالمه  أتقّبل  وكنت  العمر.  من 

وبفضل  والربهان.  باملنطق  يرفقه  عندما 

على  وتعّرفت  كثرية،  أشياء  تعّلمت  تربيت�ه 

احلياة بمفاهيم وقيم مختلفة.

رباب:  السّيدة  تقول  الشباب:  مع 

متغرّي،  مجتمع  نعيشه  الذي  »املجتمع 

متقّلب، متن�اقض...«، برأيك أين دور املرأة 

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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والشابة يف هكذا مجتمع، وما هي أولوّياتها؟

وعندما  األمومة،  هو  األساس  املرأة  دور 

تكون املرأة أمًا جيب عليها أن تشارك وتت�دّخل 

مرحلة  يف  وليس  أبن�ائها،  حياة  مراحل  كّل  يف 

 
ً
خطأ الولد  يرتكب  عندما  فقط.  الطفولة 

األّم أن جتالسه وتتكّلم معه،  معّيًا، فإّن على 

يغرّي.  أن  وعليه  أخطأ  أّنه  فكرة  لديه  وتثبت 

اخلطأ.  يكّرر  سوف  أهملته،  حال  يف  ولكن 

بعض األهل ال حياسبون أبن�اءهم على الرغم 

من أن املحاسبة مهّمة جّدًا.

للمرأة  يمكن  فإّنه  أّمًا،  تكن  لم  إن  وحىت 

رفيقاتها.  على  سّيما  وال  املجتمع،  يف  تؤّثر  أن 

مشكلة،  طالبات  مجموعة  يواجه  عندما 

فكالم  وإرشادهم.  بنصحهم  يقوم  من  هي 

أو  األّم  كالم  من  أكرث  مؤّثر  أحيانًا  الزميلة 

يف  القيم  تمارس  أن  الشابة  على  األخت. 

املجتمع  يف  اآلخرين  مع  تتفاهم  وأن  حياتها، 

واجلامعة والعمل. باختصار، عليها أن تطّبق 

ما اكتسبت�ه من قيم وأخالقّيات.

نظرة  رباب  السّيدة  تملك  الشباب:  مع 

للمستقبل،  ومتفائلة  إجيابّي�ة  استشرافّية 

ومطمئّن�ة  واثقة  خبطًى  األمور  مع  وتتعامل 

واإلدارّية  القيادّية  الصفات  من  وهذه 

هذا  يف  جتربتك  من  االستفادة  نوّد  الواعية. 

يف  اليوم  لشباب  نصيحتك  هي  وما  املجال، 

النظرة اإلجيابّي�ة إىل األمور؟

أنا بطبيعيت إنسانة متفائلة ألّن إيماين باهلل 

كبري وعلى أمل أن يبقى هذا اإليمان لكي أتابع. 

وأيضًا أعمل بطريقة سليمة وواضحة. أقول 

رأيي بوضوح كما أقوم بدوري بوضوح. أويص 

وأن  واإلخالص،  واإليمان  بالتفاؤل  الشباب 

وبذلك  اآلخرين؛  على  القيم  هذه  يطّبقوا 

غريه،  الفرد  يؤذي  وال  جميلة،  احلياة  تصبح 

ويعّم احلب يف املجتمع.

املرأة  حلضور  نظرتك  هي  ما  الشباب:  مع 

إليه،  احلاجة  ووجه  والعملّي«  »االجتماعّي 

للحياة  األولوّية  وهل  معيقاته،  هي  وما 

األسرّية أم للعمل، أم أّنه يمكن اجلمع بينهما؟

النساء،  من  صنفان  لبن�ان  يف  لدين�ا 

ويتقّن  حضور  ولديهن  فاعالت  فبعضهّن 

عملهّن، وبعضهّن هن ممن يتولي مناصب 

)وهن  وبعضهّن  مهّمة.  ومسؤولّيات 

باأللبسة  املرتبطة  باملظاهر  يتلهي  أكرث( 

قمن  ولو  وغريها.  واالحتفاالت  واملجوهرات 

بالتطّوع ساعتي للمجتمع، كان ذلك أفضل 

دور  أّن  أرى  لبن�ان.  له  حيتاج  ما  وهذا  لهّن، 

خاّصة  الرجل،  دور  من  أهّم  املجتمع  يف  املرأة 

على  ترّكز  أن  املرأة  على  عملها.  أتقنت  إذا 

اجلانبي؛ أي الرتبي�ة األسرّية والعمل. عليها 

واخلدمات  واجلمال  العمل  على  ترّكز  أن 

والسياسة وعلى كّل يشء.

ضيف وتجربة


