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وو ددووررهھھھا ررؤؤيیة ااإلمامم االخميیني إإلى االمرأأةة  
:تمهھيید  

ضض ررجاالً وونساًء ليیعمرووهھھھا٬، ااستخلفهھم في ااألررمنذ االلحظة االتي أأنسن هللا عّز ووجّل فيیهھا بني آآددمم وو
االفرووقاتت االفردديیّة بيین ررجل ووآآخر ووبيین اامرأأةة ووأأخرىى٬، ووبيین االرجل وواالمرأأةة: خلقهھم أأفراادًداا متنوعي أأووجَد 

ااالستعدااددااتت وواالقابليیاتت وواالمهھاررااتت وواالميیولل االجسديیّة وواالرووحيیة٬، ليیتمكنواا بهھذاا االتمايیز وواالتفاووتت من إإنجازز 
على عاتقهھم لتتّم ِعماررةة االكونن... االمسؤووليیاتت االملقاةة  

منذ تلك االلحظة وواالّصرااعُع قائٌم بيین االناسس وواالحربُب مستعرةة بيین أأنصارر االحّق ووأأنصارر االباططل٬، 
بيین ااألقويیاء وواالضعفاء: ووكانت االمرأأةة دداائماً في خانة االضعفاء٬، لم تكن ضحيیة َ االرجل كرجٍل٬، ززووًجا ووأأبًا ووأأًخا٬، 

لى االمجتمع وواالمفاهھھھيیم االتي تخدمم مصالح تلك االقوىى... ووإإنما ضحيیة ُ االقوىى االمسيیطرةة ع  
-وواالمرأأةة ااإليیراانيیة قبل االثوررةة   ً -كالمرأأةة االعربيیة وواالمرأأةة االشرقيیّة عموما كانت توااجهھ عدوّويْین  

لدوودَديْین:  
يیتمثل في االجهھل وواالتخلف ووااألميیّة ووااألعراافف االباليیة االمنسوبة إإلى ااإلسالمم٬، ووتجاهھھھل  :االعدوّو ااألوولل

ً إإال في حكومة االمديینة [في عهھد االنبّي وواالخلفاء االرااشديین]٬، االحقوقق االتي م نحهھا ااإلسالمم للمرأأةة٬، وولم تطبّق عمليیا
-وولم يیُلتفت إإليیهھا في ااألقطارر االمفتوحة -وومن بيینهھا إإيیراانن  إإذذاا أأخذنا في ااالعتبارر ظظرووفف االفتح٬، ووكيیفيیة تعرفف  

٬، مع ووجودد االحاجز االلغوييّ  أأووال٬ً، ووتحّولل االدوولة ااإلسالميیّة إإلى إإمبرااططورريیّة  االناسس في هھھھذهه ااألقطارر االديیَن االحقيیقيَّ
-ااززددهھھھر فيیهھا نظامم االحريیم وواالجواارريي في عهھد االخلفاء االملوكك ثانيیًا٬، ثّم تفشي االجهھل ووااألميیّة بيین االرجالل وواالنساء  

في أأووساطط االناسس في عهھودد ااالنحطاطط االمتمادديیة االتي أأعقبت ااالجتيیاحح االمغولّي لألقطارر ااإلسالميیة٬، وواالحرووبب 
ليیبيیة. ووكانت نتيیجة هھھھذاا ااالنهھيیارر االسيیاسّي االعظيیم٬، أأنن اانشغل االناسس بالمستحبّاتت االديینيیة٬، ووااختلط االديین لديیهھم االص

بالتنجيیم وواالسحر وواالشعوذذةة وواالخراافاتت ووااالعتقاددااتت االباططلة٬، ووتزاايید نفوذذ االفقهھاء االقِشريیيین االذيین تمّسكواا 
فّسروونهھا تفسيیرااً سطحيیا٬ً، بقيیت آآثارُرهه االسيیئة إإلى يیومنا بمجموعة من ااألفكارر االجامدةة٬، ووررااحواا يیشرحونن االعداالة وويی

هھھھذاا في كثيیر من ااألقطارر٬، ووغلبت االسلفيیّة ااالجتماعيیة االملّونة بالّصبغة االديینيیة٬، االتي اانتقت من االترااثث االفقهھي ما 
االطبقيیّة يیتواافق معهھا؛ ووااززدداادد ااألخذ باألحادديیث االموضوعة االمنسوبة إإلى االنبّي وواالخلفاء ووااألئمة٬، االتي تسّوغغ 

وواالظلَم وواالَجْورَر٬، ووتصورر االمرأأةة ضعيیفة االعقل ووااإليیمانن تسيیر ووررااء عوااططفهھا ووأأهھھھواائهھا٬، متناسيین أأنن هللا عّز ووجّل 
ااصطفى اامرأأةة (مريیم عع) ووجعلهھا وواابنهھا آآيیتيین من آآيیاتهھ٬، ووأأنّن أأوولل من ناصر االنبّي (صص) اامرأأةة ٌ (خديیجة) ووأأنن 

عّز ووجّل لحكمة ال تدرركهھا االعقولُل االقاصرةة ّحّصر ذذرريیّة االنبي (صص)  أأوولل شهھدااء ااإلسالمم اامرأأةة (سميیّة)٬، ووأأنّن هللا
في أأبناء بنتهھ.  

-تلك االتقاليیُد االباليیة ُ االمبنيیّة ُ على ااألعراافف -وواالتي كانت سائدةة لدىى االشعوبب قبل إإسالمهھا  ووعلى  
ً ضعيیفًا محرووًما من نعمة االعلم٬،  ووتاليیًا من نعمة إإعمالل فتاووىى االفقهھاء في مرحلة ااالنحطاطط٬، جعلت االمرأأةة إإنسانا

االعقل٬، ووحرَمْتهھا من االمشارركة في مجاالتت االحيیاةة٬، وومن أأددنى االحقوقق االتي فرضهھا لهھا االديین٬، عداا ااستثناءااتت 
قليیلة جدااً.    

االذيي كانت توااجهھهھ االمرأأةة ااإليیراانيیة وواالشرقيیّة بعامة٬، فيیتمثل بالتبعيیّة االثقافيیّة  :االعدوّو االثانيأأما 
-لمستعمر٬،ووووهھھھم االتحّررر االزاائف على االمستوىى االنظريي٬، ذذلك أأنّن هھھھذاا االشرقق ااإلسالمياالعميیاء االشكليیّة للغربب اا  

-وومن جملتهھ إإيیراانن منذ أأكثر من قرنن٬، ووبعد ززمانن متطاوولل من االسقوطط ووااالنهھيیارر وواالتخلف ااالجتماعّي٬، ااصطدمم  
ى مثالل االغربّي٬، فقلّدتهھ بالغربب ااالستعمارريّي االقويّي االمسيیطر٬، ففقدتت نَُخبهُھ توااززنهھا٬، وواانبهھرتت ووتمنّت أأنن تكونن عل

ووتماهھھھت معهھ٬، وواانطبعت بطابعهھ٬، ووبَنّت مؤسساتهھا على أأنظمتهھ٬، ووتحّولت َعالقتهُھا بهھ إإلى عالقة َمَرضيیة٬، ووظظّل 
االغربُب بإعالمهھ ووكتبهھ وومؤّسساتهھ يیوحي إإليیهھا دداائماً أأنهھ هھھھو االمعلّم ااألبديّي... وواالحقيیقة االتي ال لبس فيیهھا أأنّن ااإلنسانن 

جذووررهه٬، االفاقَد أأصالتهھ ووهھھھُويیتهھ االحقيیقيیة٬، لم يیستطع أأنن يیفهھَم أأوو أأنن يیطبّق بعمٍق إإيیجابيیّاتت  االشرقّي االمنقطع عن
ً ووتِقانة ووسيیاسة ددااخليیة)٬، فاكتفى باستعاررةة االقشورر٬، ووااكتفى من االحضاررةة االغربيیّة  االحضاررةة االغربيیّة (علما

ً ووموسيیقى هھھھ ابطة ووبراامَج ترفيیهھيیة على االشاشة بإفرااززااتهھا االمتمثلة في هھھھذاا االهھُرااء االمطرووحح في ااألسوااقق٬، ززيیّا
االّصغيیرةة٬، تغرقُق االحوااسس بصرعاتهھا االبّرااقة ووأأساليیبهھا االمشّوقة وونتعامل مع االمرأأةة مستهھلكة ً ووووسيیلة ً لإلغرااء٬، 

-ووتربّي لديیهھا ااإلحساسسَ  -من ططريیق ااإلعالناتت  بأنهھا ال تكونن أأنثى جذاابة (جارريیة ً من نوعع جديید)٬، إإال إإذذاا أأسرفت  
البس وواالعطورر ووأأددووااتت االتجميیل٬، مما أأفقد االمرأأةة بعامة ااالهھھھتمامَم بتوااززنن االشكل وواالموضوعع: في ااستهھالكك االم

االمعنى وواالمبنى في شخصيیتهھا٬، ووأأظظهھرهھھھا لعبة ً أأوو ددميیة أأوو سلعة ٬ً، ووحرمهھا من االقدررةة على تعرفف شخصيیتهھا 
وومظهھَرااً من مظاهھھھر االعظمة ووقدررااتهھا االحقيیقيیة٬، بوصفهھا محطَ آآمالل االبشر وومربيیة َ االرجالل وواالنساء (أأبنائهھا)٬، 
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ااإللهھيیة... فدااررتت في حلقة مفرغة مؤططّرةة بإططارر جذاابب ملّونن٬، عاجزةة عن االوصولل إإلى االكمالل ووإإلى ااألهھھھداافف 
ااإلنسانيیة االنبيیلة٬، فهھي أأددنى من سلعة أأوو جارريیة ترتبط منزلتهھا بمدىى ما تنفق٬، ووبقيیمة االّسلع االتي ترتديیهھا٬، 

-مساعدةة ً -ددوونن أأنن تدررييَ   خطّطاتت ااالستعمارر االجديید إلحكامم سيیطرتهھ االثقافيیة على االمجتمع من خاللل في تنفيیذ م 
االمرأأةة (مربيیة ااألجيیالل)٬، بعد أأنن َعّمم فكرهه االمادديي ااالستهھالكي على جميیع االعالقاتت االعائليیة ووااالجتماعيیة االسليیمة 

ووعلى كّل أألواانن االعوااططف االساميیة االنبيیلة...  
سالميیة في إإيیراانن ووفي مرحلة ااإلعداادد لهھا٬، أأنن تُفتح كانت االحاجة ملّحة ً عشيیّة قيیامم االثوررةة ااإل

عيیونُن االناسس على مساووئئ االحكم االدكتاتورريي االقائم٬، وواالردّد على االدعوااتت االقوميیة االعنصريیة االتي غذااهھھھا نظامم 
اا االشاهه في براامج االتعليیم ووفي ووسائل ااإلعالمم٬، االمعادديیَة للعربب االفاتحيین٬، ووتاليیًا لإلسالمم االذيي سلَب إإيیراانن كما كانو

٬، ووأأنن تُرّكَز ااألضوااُء على مساووئئ االنظامم ااالجتماعي االسائد 1يیّدعونن شخصيیتهھا وومجدهھھھا ووحضاررتهھا ووثقافتهھا
بوجهھيیهھ االمتخلف٬، وواالمتقّدمم شكليیًا٬، وواانتقادد االتحديیث االفوقّي االذيي لم يیرددمم االهھّوةة االحضارريیّة بيین االمجتمع ااإليیراانّي 

نهھ ظظّل تابًعا لهھا وومقلًداا؛ ووكانت االدعوةة إإلى االعوددةة إإلى ااإلسالمم وواالمجتمعاتت االمتقدمة٬، بل ززااددهھھھا عمقًا ووتجذرًراا٬، أل
االّصحيیح٬، ووإإعاددةة االتعمق في ددررااستهھ٬، إلنتاجج فكر دديینّي جديید يیحفظ االهھُويیّة ووال يیعادديي االتقّدمم٬، ووتندررجج في هھھھذاا 

ة على االسيیاقق كتاباتت دد. علي شريیعتي وودد. مرتضى مطهھريي٬، ووددعوةة ااإلمامم االخميیني إإلى "حكومة إإسالميیة" مبنيیّ 
ً إإال في حكومة االمديینة؛ ووفي هھھھذاا االسيیاقق نفسهھ  ً ووااجتماعيیا مفاهھھھيیم ااإلسالمم االذيي لم يیطبق بشكلهھ االّصحيیح سيیاسيیا
تندررجج كّل ااإلحاالتت على عصر صدرر ااإلسالمم سيیاسيیاً ووااجتماعيیا٬ً، ووددعوةة نساء إإيیراانن إإلى ااالقتدااء بنماذذجج االنساء 

لنساء االمجاهھھھدااتت في عصر صدرر ااإلسالمم ووبخاصة االسيیدةة فاططمة االمؤمناتت االلوااتي وورردَد ذذكرهھھھّن في االقرآآنن٬، ووبا
ً تندررجج مقاالتت  االزهھھھرااء (عع) وواالسيیدةة ززيینب بنت علي (عع)٬، أأنموذذًجا يیِسْرنَن على هھھھديیهِھ٬، ووفي هھھھذاا االسيیاقق أأيیضا
ً في االمجالتت  االشهھيید مطهھريي عن حقوقق االمرأأةة في ااإلسالمم ووعن االحجابب ااإلسالمي٬، االتي كانن يینشرهھھھا تباعا

٬، هھھھذهه االحقوقق االتي كانت مجهھولة لدىى االنساء أأنفسهھّن٬، ووقد تغافل عنهھا ررجالل االديین حتى االعلماء ااألعالمم 2ةاالنسائيی
منهھم٬، عداا قلة قليیلة على ررأأسهھا ااإلمامم االخميیني وومن سارر على هھھھديیهِھ من تالمذتهھ.  

لقد كانن االنساء في االمجتمع ااإليیرااني عشيیّة َ االثوررةة منقسماتت قسمة حادّدةة إإلى فريیقيین:  
مجموعتيین متبايینتيین كّل االتبايین: االفريیق ااألووللم يیض  

تضم نساء االطبقة االسيیاسيیّة االمسيیطرةة وواالعائالتت االمترفة٬، االلوااتي لبيیّن ددعوةة  االمجموعة ااألوولى
ررضا شاهه وواابنهھ لخلع االحجابب ووااالقتدااء بالمرأأةة االغربيیة مظهھًراا وومخبًراا٬، كوسيیلة من ووسائل االقوميیيّین االعنصريیيین 

سالمم (االّدخيیل بحسب ززعمهھم) في إإيیراانن كليیًا٬، ووهھھھؤالء هھھھّن االلوااتي تعلّمن ووشارركن في االحيیاةة إلززاالة مظاهھھھر ااإل
ااالجتماعيیة وواالثقافيیة في نظامم االشاهه٬، ووقلّدتهھن نساء ووشاباتت من االطبقاتت االفقيیرةة في االمدنن٬، وومن االواافدااتت من 

لرااددعع ااألخالقي٬، شاعع االفسادد االقرىى... ووبسبب ااززدديیادد أأماكن االلهھو ووااالنحراافف في ططهھراانن وومحيیطهھا٬، ووغيیابب اا
ووااالنحراافف في االمجتمع...  

: تضم نساء ووشاباتت من عائالتت غنيیّة متديیّنة٬، أأوو نساء ووبناتت بعض ررجالل االمجموعة االثانيیة
االديین االمتنورريین٬، االلوااتي تابعن تحصيیلهھن االعالي في إإيیراانن أأوو في خاررجهھا٬، ووهھھھؤالء هھھھّن االلوااتي توليّین بعد 

ً من االثوررةة٬، قيیاددةة االحركة االن سائيیة٬، مطالباتت بتحسيین ظظرووفف االنساء ووتحديیث االقواانيین االمتعلقة بهھّن٬، اانطالقا
ااإلسالمم وومن تعاليیم ااإلمامم االخميیني (قدهه).  

: فيیضم االغالبيیة االعظمى من االنساء ااإليیراانيیاتت من االطبقاتت االفقيیرةة في االمدنن٬، االفريیق االثانيأأما 
يیّة٬، ووهھھھّن في غالبيیتهھّن محكوماتت ألنماطط االعالقاتت االتقليیديیّة وومن نساء ااألرريیافف وواالقرىى٬، تحّركهھّن عاططفتهھّن االديین

االمتخلفة٬، االموررووثة من عصورر ااالنحطاطط االمتمادديیة٬، تتفّشى ااألميیّة في صفوفهھن بشكل الفت للنظر٬، إإضافة إإلى 
في  أأنن معظم االعائالتت االمتديیّنة٬، حرمت بناتهھا من متابعة تعليیمهھن االمتوسط وواالجامعي خوفاً عليیهھّن من ااالنحراافف

ظظل ااألجوااء االعلميیة وواالتعليیميیة على االنمط ااألووررووبّي٬، فُحِرمن من االعلم وواالمعرفة وواالثقافة ووتخلفن عن االرجالل 

                                                
).1ع: مرتضى مطهھريي: ااإلسالمم ووإإيیراانن٬، ترجمة محمد هھھھادديي االيیوسفي (بيیرووتت٬، دداارر االبالغة. ططررااج - 1  
.1985بيیرووتت  2ررااجع أأ) "حقوقق االمرأأةة في االنظامم ااإلسالمي" مرتضى مطهھريي٬، مؤسسة ااإلعالمم ااإلسالمي٬، طط - 2  

[االمرأأةة االمعاصرةة]٬، ووططبعت كتاباً في مم في مجلة "ززنن ررووزز"1967وو  1966ووهھھھو مجموعة مقاالتت كتبهھا االشهھيید االمطهھريي بيین عامي 
مم .1974االعامم   

مم). ٬1987، 1بب) مسألة االحجابب٬، مرتضى مطهھريي٬، (بيیرووتت٬، االداارر ااإلسالميیة٬، طط  



 

3 
 

ً متمادديیة ٬، فقد كانن االطالبب االمتديیّنونن وواالطالباتت االمحّجباتت يیتعرضونن لإلهھھھانة ووحرقق االكتب ووااإليیذااء 1أأشوااططا
. 2االمعنويي وواالجسديي  

ً من االرجالل ال يیعرفن ما  هھھھذهه ااألميیة االتي كانت متفشيیة في أأووساطط االنساء جعلتهھن أأقل نضجا
يیجريي في االساحة االسيیاسيیّة٬، ووحيین ططُرحت ااألفكارر ااإلسالميیة االجديیدةة٬، ووااألفكارر ااإلسالميیة االثورريیة٬، كانت االنساء 

ً من االنساء٬، ووهھھھذهه االقضيیّ  ة أأقل تأثرااً بهھا من االرجالل وولذلك كانن االرجالل في ميیداانن االنضالل وواالسيیاسة أأكثر نضجا
. 3تطرحح نفسهھا أأيیضاً في مجالل االتربيیة وواالتعليیم ووفي ميیادديین االعمل ااالجتماعي  

 
موقع االمرأأةة في خطابب ااإلمامم االخميیني:  

ً ووووااجباتت ووددووررااً وومكانة...) ال تنفصل عن تصوررهه  إإنن قضيیة االمرأأةة لدىى ااإلمامم االخميیني (حقوقا
لهھ كافة٬، وواالمرأأةة مفرددةة من مفرددااتت مشرووعهھ االعامم للمجتمع ااإلسالمي عموما٬ً، فثمة حضورر مباشر لهھا في أأعما

ً لضربب  االفكريي ووااالجتهھادديي تتكررر في إإنتاجهھ االمختلف٬، سوااء قصد االمرأأةة تحديیدااً أأوو ااستخداامم االمرأأةة أأنموذذجا
ااألمثلة أأوو للوعظ وواالتوجيیهھ.  

ففي كتابهھ ااألشهھر "االحكومة ااإلسالميیة"٬، في سيیاقق حديیثهھ عن شرووطط االحاكم في ززمن االغيیبة٬، 
ً للقيیامم بأمر االحكومة في ظظل غيیابب ااإلمامم٬، فهھل يیعني ذذلك أأنن يیتساءلل اا لخميیني: إإنْن لم يیحّددد هللا عّز ووجل شخصا

ً مثالً بوجودد صفاتت أأساسيیة متى تواافرتت ووتحققت بهھا كفايیة االشخص  نتخلى عن االديین؟ يیجيیب بالنفي ضارربا
ً على ااألمة٬، ال يیختلف ددووررهه عن ددوورر  االمرأأةة االقيیّمة على االّصغارر من االناحيیة للحكم تثبت لهھ االواليیة٬، وويیكونن قيیّما

. 4االوظظيیفيیة وواالدوورر االجلل االذيي تضطلع بهھ  
ً من مرحلة إإلى أأخرىى٬،  ووقد شهھد االوجودد االمكثف للمرأأةة في خطابب ااإلمامم االخميیني تطوررااً نوعيیا
ززمة فمن االحديیث عن أأحكامم االزووااجج وواالطالقق في أأرربعيیناتت االقرنن االماضي٬، بدأأ االخميیني في االخمسيیناتت مناقشة أأ

. 5االوعي لدىى االمرأأةة االمسلمة ووااستعاددتهھا لذااتهھا وولهھُويیتهھا  
-ووقد ااختلف نهھج ااإلمامم االخميیني عن نهھج ااالتجاهھھھاتت ااإلسالميیة االسائدةة خاررجج إإيیراانن االتي كانت  

-تقولل بأنّن ااإلسالمم حررر االمرأأةة ووأأعطاهھھھا حقوقهھا٬، ددوونن أأنن تفسر كيیف تُقرأأ هھھھذهه االمقوالتت االعامة في ظظل االوااقع  
ً للمشكلة االتي يیعانيیهھا االمجتمع ااإليیرااني وواالتي ال تعودد فقط إإلى حيیث عّد ف ي االخمسيیناتت قضيیة االمرأأةة أأنموذذجا

ً [ووهھھھذاا هھھھو ااألهھھھم] باستغرااقق  ً على مجتمع متديیّن بطبيیعتهھ٬، بل أأيیضا ااالستبداادد االسيیاسي بفرضض االعلمانيیة فرضا
-أأوولي االعلم -يیقصد االفقهھاء  ي كانن يیعيیشهھا مجتمع سابق بظرووفف مختلفة في أأحكامم االقضايیا االقديیمة وواالمشكالتت االت 

عن االمجتمع االمعاصر.    
ووعلى هھھھذاا االنحو٬، فقد شخص ااإلمامم االخميیني قضيیة االمرأأةة تشخيیصاً مركباً مزجج فيیهھ بيین مسؤووليیة 
ً في كتبهھ ووررسائلهھ ووخطبهھ االمتعلقة  ً عن ووضع االمرأأةة٬، وولهھذاا كانن حديیثهھ عن االمرأأةة بندااً ثابتا االنخبة وواالمجتمع معا

ضاعع االسيیاسيیة ووااالجتماعيیة٬، ووجاء ططرحهھ في هھھھذاا االسيیاقق أأططرووحة ضمن حركة تمكيین االمرأأةة االتي بدأأتت باألوو
مع نهھايیاتت االقرنن االتاسع عشر االميیالدديي ووااستمرتت خاللل االقرنن االعشريین. ووكانن ما قدمهھ االخميیني في االوااقع من 

في االفقهھ ااإلسالمي ووااالجتهھادد بعامة...   محاوولة تأصيیلهھ لحقوقق االمرأأةة بدأأ مع ااهھھھتماماتهھ االفقهھيیة االمرتبطة بالتجديید  
 

ددوورر ااإلمامم االخميیني في إإعاددةة االحقوقق االمستلبة إإلى االمرأأةة:  
ً كبيیرااً يیكادد يیفوقق ااالهھھھتمامم وواالعنايیة  كانن ااإلمامم االخميیني يیؤمن بأنّن ااإلسالمم أأوولى االمرأأةة ااهھھھتماما

وو"إإنّن االعنايیة االتي  6وقق ما قّدمهھ للرجل"بالرجل: وومن أأقواالهھ في هھھھذاا االمجالل: "لقد قدمم ااإلسالمم للمرأأةة خدماتت تف
٬، وو"إإنّن مبدأأ جميیع االسعاددااتت يینطلق من حضن االمرأأةة٬، 7يیوليیهھا ااإلسالمم للنساء تفوقق االعنايیة االتي يیوليیهھا للرجالل"

                                                
مم]. 24/11/1994شش [3/9/1373ررووززنامة جمهھوررىى إإسالمى [صحيیفة االجمهھورريیة ااإلسالميیة] تارريیخ  - 1  
مم]1982 2شش [كك1361افة ووااإلررشادد ااإلسالمي٬، تارريیخ االطبع بهھمن صحيیفة االنورر٬، [ااإلمامم االخميیني]٬، منشوررااتت ووززااررةة االثق - 2  
شش/نيیسانن18/1/1371صحيیفة جهھانن إإسالمم [االعالم ااإلسالمي]٬،  - 3 مم.1992أأبريیل  -  
).48مم٬، صص٬1996، 1آآيیة هللا االخميیني٬، االحكومة ااإلسالميیة (ططهھراانن: مؤسسة تنظيیم آآثارر ااإلمامم وونشرهھھھا٬، طط - 4  
االتجديید٬، ددررااسة في مناهھھھج ااالجتهھادد عند ااإلمامم االخميیني وواالشهھيیديین االمطهھريي وواالصدرر (بيیرووتت: دداارر إإبرااهھھھيیم االعبادديي٬، ااالجتهھادد وو - 5

.42مم) صص2000االهھادديي   
ااإلمامم االخميیني٬، وواليیة االفقيیهھ. - 6  
.254صص 11ااإلمامم االخميیني: صحيیفة نورر جج - 7  
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٬، وو"االمرأأةة مظهھر تحقق آآمالل االبشر٬، وواالمرأأةة هھھھي االتي تربي 1وويینبغي أأنن تكونن االمرأأةة مبدأأ جميیع االسعاددااتت"
.2ساء االعظيیماتت٬، فمن ُحضن االمرأأةة يیعرجج االرجل"االرجالل االعظامم وواالن  

-من هھھھذاا ااإليیمانن بدوورر االمرأأةة االمنبثق من ااعتقادد ااإلمامم -كسائر علماء االشيیعة  بالمقامم االشامخ  
للسيیّدةة فاططمة االزهھھھرااء (عع)٬، باعتباررهھھھا (ووهھھھي اامرأأةة) قدووةة لجميیع االمسلميین ررجاالً وونساًء٬، أأعطى ااإلمامم االمرأأةة 

ً في االثوررةة ووفي االعمل ااالجتماعي وواالثقافي وواالسيیاسي٬، لم يیُسبق إإليیهھ في االعالم ااإلسالمي. ااإليیراانيیة ددووررااً أأساسيی ا
لذلك يیمكننا االقولل٬، أأنهھ لو لم يیكن ااإلمامم االخميیني هھھھو قائد االثوررةة وواالمحّضُر لهھا وواالملهھُم لصانعيیهھا٬، وولو أأنّن االذيي 

-قاددهھھھا -على سبيیل ااالفترااضض  ً آآخر كبيیًراا من علماء االحو  ززةة٬، االذيین كانت نظرتهھم إإلى االمرأأةة نظرةة كانن عالما
ددوونيیّة مستمّدةة من االمفاهھھھيیم االتقليیديیة ووااألعراافف االسائدةة االمنسوبة إإلى ااإلسالمم ززوورًراا٬، وومن ررددااتت االفعل على ما 
كانن يیجريي في إإيیراانن٬، على يید ررضا شاهه أأووال٬ً، ثم على يید اابنهھ باسم االتحديیث للمجتمع ااإليیرااني٬، لكانن ووضع 

يیومم كوضعهھا في أأفغانستانن على أأقّل تقديیر.االمرأأةة في إإيیراانن اال  
لقد اانطلق ااإلمامم االخميیني من االمبدأأ االذيي ووضعهھ ااإلمامم علي (عع) لقاددةة االناسس ووأأئمتهھم ووهھھھو أأنن 
"من نّصب نفسهھ للناسس إإماما٬ً، فليیبدأأ بتعليیم نفسهھ قبل تعليیم غيیرهه ووليیكن تعليیمهھ بسيیرتهھ قبل تعليیمهھ بلسانهھ"٬، فكانن 

النسبة إإلى تالميیذهه وومريیديیهھ٬، في أأسلوبب معاملة ززووجتهھ ووبناتهھ وونسيیباتهھ٬، كما يیروويي االمثالَل االذيي يیُحتذىى٬، ب
. 3االمقربونن االذيین عايیشوهه في قم ووفي االنجف ووفي بارريیس  

ووتتحدثث اابنتهھ االدكتوررةة ززهھھھرااء مصطفويي٬، ررئيیسة جمعيیة االنساء في االجمهھورريیة ااإلسالميیة 
اءهه بالفعل ووبالقولل حّب االعمل وواالعالقاتت ااإلسالميیة ااإليیراانيیة عن ددووررهه ززووًجا حاززًما وومحبًا٬، ووكيیف علم أأبن

ااإلنسانيیة االسليیمة في االعالقة بالعائلة وواالزووجج ووااألبناء٬، ألنهھ كانن االمصدااقق االوااقعي للمساووااةة وواالعداالة وواالترااحم 
وواالمساعدةة في االمنزلل٬، حيیث كانن يیتباددلل ووززووجتهھ االدوورر للسهھر ليیالً على أأبنائهھ االصغارر أأوو االمرضى٬، ووكانن يیبذلل 

.4لزووجتهھ االمساعدةة االقصوىى٬، فيیسهھر كلٌّ منهھما ساعتيین وويینامم ااآلخر..."  
وومن خصائص ااإلمامم االرفيیعة٬، نفوررهه من االرجالل االذيین يیعاملونن ززووجاتهھم بجفاء٬، أأوو يیطلقونهھن 
وويیتزووجونن غيیرهھھھن. وولعّل ااإلمامم من االمرااجع االناددرريین االذيي ااكتفى من أأوولل عمرهه ووحتى آآخر لحظة من حيیاتهھ 

كانن يیحبهّھا وويیجلهّھا وويیحترمهھا٬، ووكانن إإذذاا أأحّس أأنن أأحد االمقربيین إإليیهھ قد جفا ززووجتهھ أأوو قلّل من بزووجة ووااحدةة 
.5ااحتراامهھا عاتبهھ على ذذلك ووأأظظهھر ااستيیاءهه منهھ  

لقد ررّكز ااإلمامم في أأكثر من حديیث إإذذااعي ووتلفزيیوني ووصحافي رردًداا على ااألسئلة االتي كانت 
ّما ستؤوولل إإليیهھ أأووضاعع االمرأأةة في االحكومة ااإلسالميیة٬، ررّكز على توّجهھ إإليیهھ في بارريیس ووبعد عوددتهھ إإلى إإيیراانن: ع

حقوقق االمرأأةة اانطالقًا من نظرةة ااإلسالمم إإليیهھا ووااحتراامهھ لهھا:  
"لقد أأعطى ااإلسالمم االمرأأةة حقوقهھا منذ أأرربعة عشر قرنًا وولم يیميیّز بيین االمرأأةة وواالرجل... في حيین 

. 6ووبالتدرريیج" 1920االعامم  أأنن االنساء في االغربب لم يیدخلن االمعتركك االسيیاسي إإال في  
وو"االنساء أأحراارر في االمشارركة في جميیع االميیادديین٬، االحريیة بمعناهھھھا االوااقعّي ووليیست االحريیة االتي 

.7كانن يیريیدهھھھا االشاهه"  
"إإنّن االمرأأةة في االنظامم ااإلسالمي تتمتع بالحقوقق ذذااتهھا االتي يیتمتع بهھا االرجل٬، بما في ذذلك حق 

نتخابب٬، ووفي مختلف االمجاالتت االتي يیماررسس االرجل ددووررهه فيیهھا٬، للمرأأةة االحق االتعليیم وواالعمل وواالتملك وواالترشيیح ووااال
في مماررسة ددووررهھھھا٬، بيید أأنن هھھھنالك أأمورًراا يیُحرمم على االرجل مزااوولتهھا٬، ووأأمورًراا يیُحرمم على االمرأأةة مزااوولتهھا٬، ألنهھا 

و ال يیريیُد أأنن تصبح تقوددهھھھما إإلى االمفاسد٬، لقد أأرراادد ااإلسالمم للمرأأةة وواالرجل أأنن يیحافظا على كيیانهھما ااإلنساني٬، فهھ
االمرأأةة أألعوبة بيید االرجل؛ أأما ما يیشاعع في االخاررجج من أأنن ااإلسالمم يیتعاططى مع االمرأأةة بخشونة ووعنف٬، فال أأساسس 

                                                
.186صص 6مم. نن. جج - 1  
.194صص 6مم. نن. جج - 2  
هھ هھھھا٬، ززندكي إإمامم خميیني (قدهه) [ما قيیل ووما لم يیقل عن حيیاةة ااإلمامم االخميیني] جمع ووتدوويین أأميیر ررضا يیابهھ يیاىى آآفتابب "َكفتهھ هھھھا  ووناكفت - 3

مم] [االطبعة ااألوولى].1994[رربيیع  1373منشوررااتت بنجرهه٬، بهھارر  2ستوددةة مجلد/  
مم.1991من مقالة االدكتوررةة ززهھھھرااء مجلة "نداا" االفصليیة رربيیع  - 4  
.5يیابهھ يیاىى آآفتابب مم. سس صص - 5  
مم.1987يینايیر  2كك 25االجمهھورريیة ااإلسالميیة  صحيیفة - 6  
232صص 4صحيیفة االنورر. مم. سس. جج - 7  
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لهھ من االصحة٬، ووهھھھو ددعايیاتت باططلة يیروّوجج لهھا االمغرضونن٬، إإنّن كال من االمرأأةة وواالرجل لهھ صالحيیاتهھ ووخيیاررااتهھ٬، 
.1يین بحسب ططبيیعة كّل منهھما"ووإإذذاا وُوجدتت فرووقاتٌت فهھي موجوددةة لدىى االفريیق  

وورردًداا على االذيین كانواا يیقولونن إإنهھ إإذذاا ططبقت االشريیعة ااإلسالميیة في إإيیراانن فإنّن االنساء سيیُظلمن 
قالل: "إإنّن االقولل: إإنهھ إإذذاا ططبق ااإلسالمم فإنّن االنساء يیجب أأنن يیلزمن بيیوتهھن وويیقفلن على أأنفسهھن ااألبواابب٬، قولٌل باططٌل 

.2في صدرر ااإلسالمم كّن بيین االجيیوشش ووفي ساحاتت االقتالل" منسوبٌب إإلى ااإلسالمم ززوورًراا٬، فالنساء  
"إإنّن ووضع االمرأأةة في االدوولة ااإلسالميیة سيیكونن ووضًعا إإنسانيیًا سليیًما٬، ووشخصيیتهھا ستكونن ُحّرةة 

.3على عكس ااألززمنة االتي لم يیكن فيیهھا ررجالنا ووال نساؤؤنا أأحراارًراا"  
االنساء عن االحيیاةة ااالجتماعيیة  وورردًداا على سؤاالل وُوّجهھ إإليیهھ٬، مضمونهُھ أأنن االتشيیع يیدعو إإلى عزلل

قالل: "إإنن االتشيیع مذهھھھٌب ثورريّي ووتكملة ٌ لخطّ ااإلسالمم االنبويّي االصحيیح٬، لذلك كانن االتشيیّع وواالشيیعة عرضة ً دداائماً 
لحمالتت االمستبديین وواالمستعمريین االمغرضة٬، إإنن االتشيیّع ال يیطردد االنساء من ساحة االحيیاةة ااالجتماعيیة٬، وولكنهھ 

نهھّن ااإلنسانّي االرفيیع... نحن نقبل تقدمم االعالم االغربّي٬، وولكننا نرفض فسادد االغربب يیضُعهھّن في االمجتمع في مكا
.4االذيي يیشكو منهھ االغربيیونن أأنفُسهھم"  

"أأوولئك االذيین يیريیدوونن للنساء أأنن يیكّن لعبة للرجالل وولعبة للشبابب االفاسديین هھھھم خائنونن٬، ال يیجب أأنن 
يیخرجن متبرجاتت حاسرااتت االرؤؤووسس٬، عارريیاتت٬، ليیس هھھھذاا يیُغررّر بالنساء٬، ال يیجب أأنن يیَظُّن االنساُء أأنن مقامهھن أأنن 

هھھھو مقامم االمرأأةة٬، هھھھذهه ددميیة ووليیست اامرأأةة٬، يیجب أأنن تكونن االمرأأةة شجاعة٬، يیجب أأنن تتدخل في مقّدررااتت االدوولة 
.5ااألساسيیة٬، االمرأأةة صانعة االبشر مربيیة ااإلنسانن"  

فاررةة ااألميیركيیة مم االطلبة االذيین يیحتجزوونن االرهھھھائن في االس17/11/1979ووحيین أأمر ااإلمامم بتارريیخ 
في ططهھراانن٬، أأنن يیسلمواا االنساء وواالملّونيین االذيین لم يیثبت توررططهھم في عمليیاتت االتجّسس٬، إإلى ووززااررةة االخاررجيیة٬، 
لتعمل على إإخرااجهھم من إإيیراانن فورًراا٬، سئل عن سبب ما فعل٬، فكانن جواابهھ أأنن للنساء في ااإلسالمم مكانة ً خاصة٬، 

ميیيیز االعنصريي٬، وورربما أأجبروواا على االمجيء إإلى إإيیراانن: ووأأما االسودد فهھم مظلومونن٬، يیخضعونن في أأميیركا للت
.6وولذلك يینبغي تخفيیف عقوباتهھم... لقد قمنا بهھذاا االعمل تطبيیقًا لتعاليیم ااإلسالمم  

 ً :7تثميین ااإلمامم االخميیني لدوورر االمرأأةة في نجاحح االثوررةة ووااستمراارريیتهھا  
قبل اانتصارر  ما تجدرر مالحظتهھ هھھھنا٬، هھھھو االحضورر االفاعل وواالرااسخ للنساء في ساحة االنضالل

االثوررةة ااإلسالميیة٬، ووذذلك في مقاوومتهھن االصابرةة لضغوطط نظامم االشاهه ووإإيیذاائهھ لعواائلهھن٬، ووتحملهھّن االمخاططر 
وواالمشاكل ووتشجيیع أأززووااجهھن ووأأبنائهھن ووترغيیبهھم بالنضالل٬، ووتقديیم االمساعدةة لهھم في هھھھذاا االمجالل٬، كل ذذلك كانن 

لقد ووضع االنظامم االبهھلويي االمناضليین في االسجونن  عامالً مؤثًراا في ااستمراارر االمسيیرةة نحو تكامل االثوررةة...
ووعّذبهھم٬، ووأأغارر على مناززلهھم٬، ووكانن يیلجأ أأحيیاناً إلجبارر االمتهھميین على ااالعتراافف٬، إإلى إإحضارر ززووجاتهھم ووأأبنائهھم 
ووتعذيیبهھم أأمامهھم٬، وولكّن كّل هھھھذهه االمعاناةة لم تفّت في َعُضِد االنساء االمؤمناتت االصابرااتت. لقد تحملت ززووجاتت 

ووأأمهھاتهھم مسؤووليیة االبيیوتت على عوااتقهھن٬، ووتعّرضَن لألهھھھواالل وواالعقباتت وواالخطر االداائم وواالمصائب  االمناضليین
ووااستشهھادد أأعّزاائهھن... ووكم من مرةة٬، كانت تأتي اامرأأةة مع أأططفالهھا االصغارر من أأماكن قريیبة أأوو بعيیدةة٬، تبحث في 

يیأتي ددووررهھھھا فال تسمع سوىى جواابب االسجن عن ززووجهھا االمفقودد٬، ووبعد ساعاتت من ااالنتظارر في االحّر أأوو في االقّر٬، 
متعجرفف من مأمورر االسجن٬، أأوو تتعرضض لإلهھھھانة وواالتحقيیر٬، فتعودد يیائسة إإلى منزلهھا٬، لتعاوودد االبحث من جديید.   

في االوااقع لوال هھھھذاا االصبر ااإليیمانّي٬، وولوال تأيیيید االنساء للمناضليین وومساعدتهھن لهھم٬، رربما٬، ما 
ذهه االجذوورر االصانعة للثوررةة. مع شرووعع االمرحلة االعامة للثوررةة االتي كانت هھھھذهه االمقاوومة قد ااستمرتت٬، وولما وُولدتت هھھھ

بدأأتت مع شهھاددةة االسيید مصطفى االخميیني٬، ووكذلك نشر تلك االمقالة االمحبطَة وواالمهھيینة [لإلمامم] في صحيیفة 
"ااططالعاتت"٬، صارر حضورر االنساء الفتًا للنظر ووأأكثر شموليیة. فقد شارركت االنساء مع أأززووااجهھن في تلك 

                                                
٬، وومضمونن هھھھذاا االكالمم تكررر في عددد من االمقابالتت منهھا على سبيیل االمثالل مقابلة في 23صص 4صحيیفة االنورر. مم. سس. جج  - 1
.12تت االسيید االخامنئي ااىى صص٬، ووفي ااستفتاءاا221صص 5مم٬، ووفي االمصدرر نفسهھ جج٬29/1/1988، 3مم في االمصدرر نفسهھ جج7/12/1978  
.59صص 4صحيیفة االنورر٬، جج - 2  
143صص 3ووجج 240صص 4مم. نن. جج - 3  
مم.15/11/1968من لقاء مع صحيیفة االعالم االثالث ااأللمانيیة بتارريیخ  280صص 19مم. نن. جج - 4  
254صص 11مم. نن جج - 5  
.206ووصص 195صحيیفة االنورر صص - 6  
مم٬، ووااززددااددتت معرفتي بهھا٬، بعد ترجمتي لكتابب هھھھاشمي 1978وو 1977اميین ووااقع ااألمر أأنني عايیشت هھھھذهه االمرحلة في ططهھراانن في االع - 7

ررفسنجاني: مرحلة االنضالل.  
ررااجع: هھھھاشمي ررفسنجاني٬، حيیاتي. ترجمة دداللل عباسس٬، منشوررااتت دداارر االساقي بيیرووتت. -  
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يیمة٬، ووعّرضض صدووررهھھھن لرصاصص االجالدّديین٬، ووهھھھّن يیهھتفن مطالباتت بالحكم ااإلسالمي ووبسقوطط االمسيیرااتت االعظ
االشاهه٬، هھھھذهه االمسيیرااتت االتي بدأأتت في مديینة "مشهھد"٬، توسعت بسرعة في جميیع االمدنن ااإليیراانيیة ووشاهھھھد االعالم 

حضورر ماليیيین االنساء االمسلماتت وومشارركتهھن.  
]٬، االتي ااستشهھد فيیهھا آآالفف االنساء مع مم1978أأيیلولل  8إإنن ووااقعة االسابع عشر من شهھريیورر [

أأططفالهھن٬، هھھھّزتت االمعموررةة٬، ووعلى االرغم من مساعي االشاهه للتعتيیم على أأبعادد هھھھذهه االفاجعة في االعالم٬، إإال أأنّن 
االصورر ووااألخبارر عّمت جميیع أأنحاء االدنيیا٬، وولم يیتمكن نظامم االشاهه من االوقوفف في ووجهھ اانتشارر هھھھذهه االجنايیة 

تشهھادد عددد كبيیر من االرجالل في هھھھذهه االحاددثة٬، إإال أأنّن ااستشهھادد االنساء االمظلوماتت ووإإعالنهھا. ووعلى االرغم من ااس
-االبريیئاتت كانن لهھ تأثيیٌر كبيیٌر في االمجتمع٬، ووأأدّدىى بدالً من إإفشالل ااالنتفاضة -كما كانن يیريید االحكم  إإلى ااستمراارر  

يیقطنهھا عموماً االمتديینونن  االمسيیرااتت وواالمظاهھھھرااتت٬، ووقد رُرفعْت صورُر االشهھيیدااتت ووأأططفالهھن٬، في أأحيیاء االمديینة االتي
وومتوسطو االحالل. ووفي ذذكرىى ااألسبوعع ووذذكرىى ااألرربعيین خرجت مظاهھھھرااتٌت حاشدةة من االرجالل وواالنساء٬، بثّت 

االشجاعة في نفوسس االرجالل ووززااددتهھم إإررااددةة ووتصميیماً.  
مم] االتي تحولت إإلى 1978من االعامم [ 1كانن حضورر االنساء في مسيیرااتت االتاسوعاء وواالعاشوررااء

نظامم االشاهھھھنشاهھھھي٬، أأكثر شموليیة ووبهھاًء٬، ووتشيیر إإلى االرووحيیة االعاليیة٬، ووااإلررااددةة االّصلبة٬، ووعدمم مظاهھھھرااتت ضد اال
االتوااني لدىى االمرأأةة االمسلمة االتي كانت تطويي االمسافاتت االطويیلة٬، ووهھھھي تحتضن ررضيیعهھا٬، ووتجر ووررااءهھھھا ووااحدااً 

هھا بوجوهھھھهھم االعابسة وواالمكفهھّرةة٬، أأوو ااثنيین آآخريین٬، تسيیر٬، ووفي موااجهھتهھا االجنودد االمدّججونن باألسلحة٬، يینظروونن إإليی
ووططائرااتت االهھليیكوبتر تحلّق فوقق االرؤؤووسس تهھديیًداا٬، ددوونن أأنن يیتسّربَب االهھلُع إإلى قلبهھا٬، حتى أأنهھن كّن يیتعاملن مع 
االجنودد االمدّججيین باألسلحة في االشوااررعع االتي يیصلن إإليیهھا كأمهھاتت ووأأخوااتت حقيیقيیاتت لهھم٬، ووكّن يیدعونهھّن 

لى االنظامم االغاشم٬، ووما من شك في أأنّن هھھھذهه االموااقف االعاططفيیّة٬، كانت تذّكر االجنودد لالنضمامم إإلى ااألمة وواالتمّردد ع
بعائالتهھم: بأمهھاتهھم ووأأخوااتهھم٬، فيیدفعهھم ذذلك إإلى إإلقاء أأسلحتهھم جانبا٬ً، وويیمتنعونن عن موااجهھة شعبهھم؛ ووهھھھنالك 

ووبخاصة إإلى االنساء  أأمثلة عديیدةة عن جنودد ووّجهھواا ررصاصَص بناددقهھم إإلى ضباططهھم بدالً من توجيیهھهھا إإلى شعبهھم٬،
االلوااتي يیتقّدمن االمظاهھھھرااتت٬، ثم اانضمواا إإلى االجماهھھھيیر االغاضبة٬، ألنهھم ررأأوواا ووجوههَ أأمهھاتهھم ووأأخوااتهھم في ووجوهه 

.2هھھھؤالء االلبؤااتت  
االصفوفف االطويیلة من أأجل االطعامم وواالخبز وواالنفط٬، كانت ساحاتت أأخرىى تدلّل على إإيیمانن االنساء 

ااإلجابة عن هھھھذاا االسؤاالل: لماذذاا ال تترااجعن عن ثوررتكن فيیعودد كّل ووااستقامتهھن؛ االوجوهه ضاحكة ٌ ررااضيیة٬، ووفي 
-شيء إإلى حالتهھ االطبيیعيیة ووتنتهھي معاناتكن٬، كّن يیُجبن ِمَن االعجوزز االمنحنيیة االظهھر إإلى االطفلة بنت االسنوااتت  

-االسبع االتي تحمل ووعاًء صغيیرااً لتمألهه نفطًا وااتي كّن "سنتحمل كّل شيء إإلى أأنن ننتصر"... ووما أأكثر االنساء االل 
يیقّسمن مؤوونة عائالتهھن بيینهھن ووبيین جيیراانهھن أأوو أأقارربهھن االمحاصريین ليیخففن عنهھم حّدةة االضائقة ااالقتصادديیة 

االتي كانت نتيیجة لإلضرااباتت االطويیلة.   
ووحيین كانت االمستشفيیاتت تعلن عن حاجتهھا إإلى ااألغطيیة وواالدووااء وواالدمم٬، كنت ترىى صفوفاً ططويیلة 

يیة ووااألددوويیة يیقفن أأمامم االمرااكز االصحيیّة٬، فيیضطر االمسؤوولونن في هھھھذهه من االنساء االلوااتي يیحملن ااألغط
-االمستشفيیاتت أأنن يیعلنواا -ووهھھھذاا حدثَث أأكثر من مّرةة  أأنهھم قد أأّمنواا حاجتهھم٬، لتخفيیف حّدةة ااالززددحامم.    

ً في االنشاططاتت االعسكريیة للثوررةة بفاعليیة بتحضيیر االمواادد لصنع قنابل  لقد شارركت االنساء أأيیضا
.3اعدنن في تأميین ااألسلحة""االمولوتوفف"٬، كما س  

ً حركاتٌت قليیلة  إإلى جانب هھھھذهه االحركة االعظيیمة للنساء االمؤمناتت االشجاعاتت٬، كانت تخرجج أأحيیانا
االعددد٬، للنساء االمتغّرباتت٬، للتصديي لتحّركك االجماهھھھيیر االثائرةة٬، كانن يیُحكم عليیهھا منذ االبداايیة بالفشل٬، كاالجتماعع االذيي 

مايیة ررئيیس االوززررااء في حيینهھ شاهھھھبورر بختيیارر٬، بحضورر االعشرااتت من عقدتهھ بعض االنساء أأمامم مجلس االوززررااء بح
٬، 4مرااسلي االّصحف وواالوكاالتت ااألجنبيیة٬، لم يیكن لهھا من أأثر في االدااخل سوىى إإثاررةة سخريیة االجماهھھھيیر ووسخطهھا

وولكّن أأثرهھھھا في االخاررجج٬، أأنن ووسائل ااإلعالمم االغربيیة ررّكزتت على أأنن االمرأأةة ااإليیراانيیة غيیُر ررااضيیة أأنن تعودد مائة 
عامم إإلى االوررااء بإجباررهھھھا على االتحّجب ووبتطبيیق االقواانيین ااإلسالميیة.  

                                                
تت حاشدةة في ذذكرىى تطلق لفظة االتاسوعاء على االيیومم االتاسع من محّرمم االحراامم وواالعاشوررااء على االعاشر منهھ. حيیث تقومم مسيیراا - 1

ااستشهھادد ااإلمامم االحسيین (عع).  
مم.1992شباطط  ٬10، 19547ااططالعاتت٬، االعددد  - 2  
مم.٬1992، شباطط 19547ااططالعاتت٬، االعددد  - 3  
مم.٬1992، شباطط 19547ااططالعاتت٬، االعددد  - 4  
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ااستمّر حضورر االنساء في االساحة االسيیاسيیّة بعد اانتصارر االثوررةة٬، ووكانن ااندفاعهھّن االيیومّي نحو مقّر 
٬، إإقامة ااإلمامم في ططهھراانن ووفي قم بيیعة ً محكمة ً من االنساء االمؤمناتت للقائد االذيي كانن يیعرفف آآالمم شعبهھ وومعاناتهھ

ووكّن يیحبْبنهھ من أأعماقق ووجوددهھھھن وويیُطعن أأوواامرهه.  
ووحيین جّدتت ااحتيیاجاتت جديیدةة في االمجتمع في أأثناء االحربب االمفرووضة بيین إإيیراانن وواالعرااقق٬، 
اامتألتت صفوفف االتدرريیب على ااإلسعافاتت ااألووليیة٬، ووعلى ااستخداامم ااألسلحة٬، بالنساء؛ هھھھؤالء االنساُء أأنفسهھن كّن 

مستشفيیاتت االجبهھاتت٬، ووووررااء االجبهھة٬، يیقّدمن ااإلسعافاتت للجرحى ووللمصابيین.منذ االشهھورر ااألوولى لبدء االحربب في   
ووما أأعظم أأوولئك ااألمهھاتت االلوااتي يیستشهھد أأبناؤؤهھھھن٬، فيیُْعلِّن أأنهھّّن فخوررااتٌت بشهھاددتهھم ووأأنهھّن 
مستعّدااتت لتقديیم أأبنائهھن ااآلخريین... ووأأوولئك االعجائز االلوااتي كّن يیتحملن حرااررةة االتنورر صيیفًا لتحضيیر االخبز 
للمحارربيین٬، ووأأوولئك االلوااتي يینسجن ااأللبسة وويیخطن ااألغطيیة للمحارربيین كي تحميیهھم من صقيیع االجبالل... وولتدفئهھم 

. 1بمحبة ااألمهھاتت  
ً إإلى جنِب االرجالل في إإعاددةة إإعمارر االبالدد٬، ووعملت االجمعيیاتت االنسائيیة  لقد شارركت االنساء جنبا

طط في منظماتت "جهھادد االبناء"٬، ووررّكزتت االصحف ووبخاصة "جمعيیة نساء إإيیراانن" على حّث االنساء على ااالنخراا
ططيیلة مّدةة االحربب ووبعدهھھھا٬، على أأهھھھميیة االحّد من ااإلسراافف٬، [االذيي كانن ططابع حيیاةة االنساء االمترفاتت قبل االثوررةة]٬، 
كما كانت نساء االمدنن وواالتلميیذااتت وواالطالباتت االجامعيیاتت٬، يیذهھھھبن من مختلِف أأنحاء االبالدد للمشارركة في موااسم 

ن على بساططتهھ (ووقلة جدووااهه مادديیًا)٬، يیثيیر االعزمم وواالحماسس لدىى االمزااررعيین وويیمنحهھم االطاقة٬، االحصادد٬، كانن عملهھ
حيین يیروونن االطالباتت وواالسيیدااتت االجليیالتت قاددماتت من االمدنن متجشماتت عناء االتعب لمساعدةة ااخوتهھم٬، ووتحسيین 

.2ظظرووفف بالددهھھھّن ااالقتصادديیة٬، فيیتضاعف عملهھم ووإإنتاجهھم  
لدوورر االذيي أأدّدتهھ االنساء ووررّكز عليیهھ في أأحادديیثهھ ووخطبهھ٬، ووكذلك فعَل لقد ثّمن ااإلمامم االخميیني هھھھذاا اا

قاددةة االثوررةة ااآلخروونن٬، ما من خطابب أأوو بيیانن يیُلقى أأوو يیُكتب في إإيیراانن بمناسبة نجاحح االثوررةة٬، أأوو في االمناسباتت 
ةة في نجاحح االسيیاسيیة وواالديینيیة االمتعّدددةة إإال وويیذكر فيیهھ االخطباء وواالكتابب٬، من االمسؤووليین وومن غيیرهھھھم ددوورَر االمرأأ

االثوررةة٬، على االرغم من ااألصوااتت االعديیدةة االتي كانت ترتفع من بيین عددد من ررجالل االديین تستنكر ما تفعلهھ االنساء؛ 
وويیريیدوونن أأنن يیعيیدووهھھھن عمليیاً إإلى االمناززلل وويیقفلواا ووررااءهھھھن ااألبواابب. يیقولل ااإلمامم االخميیني ررددااً على هھھھؤالء:  

مة ُ أأعمالهھن أأعلى من قيیمة أأعمالل االرجالل٬، "إإنّن أأخوااتنا االلوااتي شارركن في مرحلة االنضالل٬، قيی
لقد خرجن من ووررااء ستارر االعفافف٬، وومع حجابب االعفافف٬، كّن مع االرجالل صوتًا ووااحًداا ووتوّصلواا مًعا إإلى 
ااالنتصارر٬، ووهھھھّن ااآلنن يیقّدمن إإلى االمحتاجيین وواالفقرااء بنواايیا خالصة كّل ما كّن قد ووفّرنهھ ططيیلة عمرهھھھن: إإنّن لهھذاا 

. إإنن  . 3االماليیيین االتي يیدفعهھا ااألغنيیاء ال تعاددلل قيیمة ما تفعلهھ هھھھؤالء االنسوةة"قيیمة ً عظيیمة ً  
ووكانن بعض االعلماء من ططهھراانن ووقّم قد أأررسلواا إإلى ااإلمامم في االنجف ررسالة٬، يیرجونهھ فيیهھا٬، أأنن 
يیدعَو االنساء إإلى عدمم االمشارركة في االمسيیرااتت وواالمظاهھھھرااتت بأيّي ووسيیلة يیرااهھھھا مناسبة٬، كي ال يیُسَجّن ووتهُھتك 

اتهُھن٬، وويیتعّرْضَن لإلهھھھانة وواالتعذيیب٬، كانن موقفهھم هھھھذاا ااستمرااررااً لموااقفهھم ووموااقف غيیرهھھھم من االعلماء تجاهه حرم
االنساء (أأنن يیوقرنن في بيیوتهھن)٬، ووقد جاء في االرسالة: "نرجو أأنن تأمر االنساء أأنن ال يیشارركن في االمسيیرااتت٬، فحيین 

ً سيیُِطْعنََك وويیلزمن بيیوتهھن"٬،  حيین ووصلت االرسالة إإلى ااإلمامم غضب غضبًا تصلهھن ووجهھة نظركك٬، فهھّن حتما
شديیًداا٬، ألنهھ كانن يیؤمن أأنّن االنّضالَل االسيیاسّي ااإلسالمّي ناقٌص حتًما ددوونن مشارركة االنساء٬، ووال ثمارر لهھ٬، ووقالل إإنن 
من ال يیؤمن بهھذاا٬، فإيیمانهُھ فاسٌد وومنحرفٌف وومعوجّج٬، ووأأصدرر بيیانًا في أأعقابب ذذلك وومما جاء فيیهھ: "يیجب أأنن يیتشارركك 

لرجالل وواالعلماء جنبًا إإلى جنب في جميیع االمرااحل٬، ووليیس أليّي أأحٍد االحقُّ في أأنن يیتفّوهه بكالمم يیدعو إإلى االنساء وواا
. 4إإبعادد االنساء عن االتحركاتت االسيیاسيیة ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة"  

ووبعد عوددةة ااإلمامم من فرنسا٬، حيین كانن يیجلس في "االمدررسة االعلويیة" للقاء االناسس٬، ووقد كانن 
لرجالل قبل االظهھر٬، ووبالنساء بعدهه٬، كانن االنساء يیتواافدنن قبل االظهھر بساعة وويیتجمعن في مقرررااً أأنن يیلتقي با

االشوااررعع ووااألحيیاء٬، االتي تمتلئ بالعباءااتت االسودد٬، ووحيین يیُفتح االبابُب إإيیذاانًا بدخولل االنساء٬، لشّدةة ااالززددحامم وواالتزااحم 
دديین٬، فاقترحح االمقّربونن من ااإلمامم عليیهھ وواالتداافع٬، تقع بعض االنساء على ااألررضض أأوو يیفقدنن ووعيیهَھن وويیُربِْكَن االموجو

                                                
مم25/4/1981وويیزنامة ررووززنامهھ جمهھوررىى ااسالمى [عددد خاصص٬، صحيیفة االجمهھورريیة ااإلسالميیة]٬،  - 1 داا"٬، نشرةة "جمعيیة ررااجع مجلة "ن -

بخاصة.  92وو 91نساء إإيیراانن" في االسنوااتت   
278صص 9صحيیفة االنورر جج - 2  
.194صص 6صحيیفة االنورر مم. سس جج - 3  
.156يیايیهھ بهھ يیاىى آآفتابب مم. سس. صص - 4  
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"أأنن يیأمر بالحّد من مالقاةة االنساء"٬، خوفًا من أأنن تحمَل بعض االمندّساتت في صفوفهھن سالحاً تحت عباءتهھا (ووهھھھذاا 
ما لم يیصرحواا بهھ لإلمامم)٬، فكانن جواابب ااإلمامم حاززًما ووقاططًعا وويیتضمن االكثيیر من االغضب٬، إإذذ قالل لهھم:   

بكم هھھھي االتي أأخرجت االشاهه؟ هھھھؤالء هھھھّن االلوااتي ططرددنهھ٬، فعاملوهھھھّن "أأتظنونن أأنّن بيیاناتي ووخط
. 1باحتراامم"  

كانن ااإلمامم يیشبهّھ نساء االثوررةة بالنساء في صدرر ااإلسالمم من حيیث مشارركتهھّن في االجهھادد 
وومساهھھھمتهھّن في تقريیر مصيیر أأّمتهھّن ووتقريیر مصائرهھھھّن:  

يیفتخرنن باستشهھادد أأبنائهھّن٬، وويیشّجعن  "إإنّن ووجودد نساء يیطلبن إإلّي أأنن أأددعو لهھّن بالشهھاددةة٬، ووأأمهھاتت
أأبناءهھھھّن ااآلخريین على االجهھادد ووااالستشهھادد٬، ددليیٌل على تحّولٍل في االمجتمع شبيیهٍھ بالتحولل االذيي حدثَث في صدرر 
ااإلسالمم حيین كانت االشهھاددةة تعّد فوزًزاا... في االماضي حيین كانن شابٌب يیُستدعى إإلى االتجنيید٬، وولم يیكن هھھھنالك حربٌب٬، 

يین [مدةة االتجنيید] باكيیة ً منتظرةة عوددتهھ٬، أأما االيیومم فإنّن هھھھذهه ااألمّم نفَسهھا تشّجع اابنهَھا على كانت أأمهھ تقضي االسنت
. 2االذهھھھابب إإلى االجبهھة٬، إإنهّھا عظمة ُ هھھھذهه االثوررةة االتي غيیّرتت االمرأأةة ااإليیراانيیة على هھھھذاا االنحو"  

في  وويیقولل في مكانن آآخر: "نحن نفخر بالسيیّدااتت وواالنساء وواالمسنّاتت وواالشاباتت االلوااتي يیعملن
االساحاتت االثقافيیة ووااالقتصادديیة وواالعسكريیة مع االرجالل أأوو أأفضل منهھم في ططريیق ااإلسالمم االمتعالي٬، وومقاصد 
االقرآآنن٬، ووأأوولئك االلوااتي يیقمن بالتدرريیباتت االعسكريیة االتي هھھھي من االوااجباتت االمهھّمة للدفاعع عن ااإلسالمم وواالدوولة 

ألعدااُء االمتوااططئونن٬، ووااألصدقاء االجاهھھھلونن ألحكامم ااإلسالميیة٬، ووقد حّرررنن أأنفسهھّن من االمحظوررااتت االتي حّملهھا اا
االقرآآنن٬، لإلسالمم وواالمسلميین٬، بشجاعة وواالتزاامم٬، كما حّرررنن أأنفسهھن من قيیودد االخراافاتت االتي ووضعهھا ااألعدااُء 

... ووقد تكّرررتت مثل هھھھذهه ااألقواالل  3لمصلحتهھم بأيیديي االجهھلة ووبعض االفقهھاء االذيین ال يیعرفونن مصالح االمسلميین"
وومن بعدهه في خطب جميیع قاددةة االثوررةة في االمناسباتت االمختلفة٬، كما يیتوضح لنا من مطالعة  في خطب ااإلمامم٬،

االصحف وواالمجالتت في االمرحلة االتي أأعقبت االثوررةة.  
بعد عّدةة سنوااتت من قيیامم االثوررةة قاررنن ااإلمامم بيین ما كانت عليیهھ أأووضاعُع االنساء ووما صرنن إإليیهھ: 

د ُحلّت ووأأززيیلت٬، فجميیع ططبقاتت االمجتمع االيیومم ررجاالً وونساًء مشغولونن "االحمُد 6 أأنّن االشبهھاتت االمتعلقة بعقائدنا ق
بالتربيیة وواالتعليیم٬، وواالسيیّدااتت مشغوالتٌت أأيیضا٬ً، ووهھھھّن االيیومم جزٌء من ططلبة االعلومم االديینيیة في قم ووفي أأماكن أأخرىى٬، 

من قبل كالسجيیناتت٬،  ووهھھھّن في كّل مكانن مشغوالتٌت بالتربيیة وواالتعليیم ووهھھھذاا أأمٌر قد تحقَق بفضل هھھھذهه االثوررةة٬، لقد كنّ 
وولم يیكن يیُسمح لهھّن أأنن يیدخلن في مجتمع من عشرةة أأشخاصص٬، ووأأنن يیطرحَن قضيیّة علميیة أأوو قضيیّة َعقديیة٬، االيیومَم 
يیمكنهھن٬،ّ مع االمحافظة على جميیع مظاهھھھر ااإلسالمم٬، أأنن يیقـمن بالّدعوةة وواالتبليیغ في جميیع أأنحاء االبالدد ووحتى خاررجَج 

. 4االوططن أأيیضاً"  
 

:ارركة االسيیاسيیّةاالمرأأةة ووحّق االمش  
لقد شارركت االمرأأةة كما ذذكرنا٬، في االتحضيیر للثوررةة. ووكانن لهھا ددوورٌر فاعٌل في اانتصاررهھھھا٬، لذلك 
كانن من االطبيیعّي أأنن يیردّد لهھا قاددةة االثوررةة االجميیَل٬، ووأأنن يیفسحواا في االمجالل أأمامهھا للمشارركة في االحيیاةة االسيیاسيیّة في 

طريیق ددعوةة ااإلمامم االموااططنيین جميیعاً ددوونن ااستثناء٬، للمشارركة االدوولة ااإلسالميیة٬، ووكانت أأوولى االخطوااتت في هھھھذاا اال
في ااالستفتاء على االنظامم االجمهھورريي:  

"أأذذّكركم أأيیهھا ااألصدقاء ااألعّزااء بوجوبب مشارركة االنساء االمناضالتت االشجاعاتت في جميیع أأنحاء 
امهھم في اانتصارر االثوررةة٬، االبالدد في ااالستفتاء٬، فالنساء االلوااتي كانن لهھّن تأثيیٌر أأساسٌي إإلى جانب االرجالل بل أأم

ستضمن مشارركتهھّن االفاعلة في ااالستفتاء اانتصارَر ااألّمة ااإليیراانيیة. إإنّن االمشارركة في ااالستفتاء ووااجٌب دديینٌي ووووططنٌي 
ووأأنتّن أأيیتهھا االسيیّدااتت أأحراارٌر في إإعطاء االرأأيي االذيي تَروْونهھ... وومن ووااجب االشبابب االغيیورريین أأنن يیتجنبواا االغّش 

. 5يیكونواا أأميینيین في االمحافظة على صنادديیق ااألصوااتت لضمانن نزااهھھھة ااالستفتاء"ووتزوويیر آآررااء االناسس٬، ووأأنن   
ً إإلى جنب االّرجالل ووقاوومن بكّل  ووقالل: "لقد ررأأيینا وونرىى أأنّن االسيیّدااتت االمحترماتت ووقفن جنبا
في  شجاعة٬، نحن نريید أأنن تصَل االمرأأةة إإلى االمقامم ااإلنسانّي ااألررفع٬، ال أأنن تكونن لعبة أأوو ددميیة في أأيیديي االرجالل أأوو

                                                
٬، من خوااططر علي أأكبر ناططق نورريي٬، وومحسن ررفيیق ددووست.276ووصص 16يیايي بهھ باىى آآفتابب. مم. سس. صص - 1  
.٬13/4/1984، ووصحيیفة االجمهھورريیة ااإلسالميیة تارريیخ 53صص 11ووجج 242صص 9صحيیفة االنورر جج - 2  
.201صص 4ووجج 172صص 21صحيیفة االنورر جج - 3  
.99صص 18صحيیفة االنورر جج - 4  
.207صص 5صحيیفة االنورر جج - 5  
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أأيیديي ااألررااذذلل٬، يیجب أأنن يیكونن للمرأأةة ددوورٌر في تحديید مصيیرهھھھا٬، وويیجب أأنن تعطي االنساء في االجمهھورريیة ااإلسالميیة 
. 1ررأأيیهھن٬، فلهھن كما للّرجالل االحّق في إإبدااء االرأأيي"  

قضايیا ااالجتماعيیة وواالقضايیا ووقد أأّكد ااإلمامم كذلك أأنّن على االجميیع ررجاالً وونساًء أأنن يیتدخلواا في اال
٬، وو"من 2االسيیاسيیّة ووأأنن يینظروواا فيیهھا٬، ووأأنن يیرااقبواا االمجلس ووأأنن يیرااقبواا أأعمالَل االحكومة ووأأنن يیبدوواا ووجهھاتت نظرهھھھم

االوااجب على كّل اامرأأةة ووررجل ممن بلغ االسّن االقانونيیة االمشارركة في اانتخاباتت ررئاسة االجمهھورريیّة ووااإلددالء 
.3على كّل مكلف٬، كذلك عليیهھ االمشارركة في تقريیر مصيیرهه"بأصوااتهھم٬، فكما أأنّن االصالةة تجُب   

ووفي االتحضيیر النتخاباتت االمجلس االتشريیعي في ددووررتيْیهھ ااألوولى وواالثانيیة حّض االنساء على أأنن 
يیكّن فاعالتت في ااالنتخاباتت كالرجالل٬، ألنّن مستقبل إإيیراانن هھھھو مستقبل االجميیع ررجاالً وونساًء٬، ووألنّن ااالنتخاباتت هھھھي 

مجلس االشوررىى٬، ووألنّن ااالنتخاباتت هھھھي االتي يینبغي لهھا أأنن تحّددد سيیاسة االبالدد في االدااخل ووفي االتي تقّررر ططبيیعة 
٬، ألنّن 4االخاررجج٬، يیجب أأنن يیكونن للنساء ددوورٌر فاعٌل في ددخولل ااألشخاصص االمؤهھھھّليین وواالصالحيین إإلى االمجلس

ً من حّق االدوولة ووحدهھھھا أأوو من حّق االمجلس ووحدهه٬، أأوو من حّق أأفراادد بع يینهھم٬، ووإإنما االسيیاسة االسيیاسة ليیست إإررثا
معناهھھھا االموقف من ااألمورر االتي تحدثث في بلد من االبلداانن٬، في ما يیتعلق بإددااررةة هھھھذاا االبلد٬، ووبهھذاا االمعنى فإنّن لجميیع 
االموااططنيین االحّق في هھھھذاا ااألمر: للنساء حّق في أأنن يیتدخلن في هھھھذاا ااألمر ووهھھھذاا ووااجبهھّن٬، ووللرجالل جميیعا٬ً، ووكذلك 

٬، لذلك يیدعو االنساء 5بهھم٬، فاإلسالمُم دديیٌن سيیاسٌي٬، كّل شيء فيیهھ سيیاسٌي حتى االعباددةةلرجالل االديین االحّق ووهھھھذاا ووااج
االلوااتي لم يیتدخلن في قضايیا االساعة حتى تارريیخهھ (اانتخاباتت االدووررةة االثانيیة للمجلس) أأنن يیتدخلن٬، ووعلى جميیع 

ططواالل حكوماتت  االنساء االمشارركة ُ في ااقتالعع كل عواامل االفسادد ااالجتماعي ووااالنحطاطط االذيي أأصابب إإيیراانن
االظالميین االتي اامتّدتت لقروونن عديیدةة: "إإنّن هھھھذاا االتخلف ووااالنحطاطط يیجب أأنن نقومم بمعالجتهھ جميیعاً: االشعب وواالدوولة٬، 
ال يیمكن ألحد أأنن يیقومم بذلك بمفرددهه٬، فإذذاا ظظنّت االمرأأةة٬، أأنن ال بأسس بجلوسهھا جانباً بحيیث يیقومم االرجل بهھذاا االدوورر٬، 

 ً ٬، حيیث تقومم االنساء بهھذاا االدوورر٬، أأوو ظظّن ااالثنانن معاً أأنن على االدوولة أأنن تقومم أأوو ظظن االرجل أأنن ال بأسس بجلوسهھ جانبا
. 6بذلك بمفرددهھھھا فهھذاا ظظّن باططل"  

 4سيیدةة نجحت منهھا  37مم ووشارركك فيیهھا 1980أأجريیت أأوولل اانتخاباتت لمجلس االشوررىى في االعامم 
لتربيیة وواالتعليیم عملت سيیدااتت إإحدااهھھھّن االسيیدةة "ددستغيیب" ممثلة ططهھراانن في االمجلس٬، ووكانت عضوااً في لجنة اا

لثالثة عقودد بالتدرريیس في االتعليیم االثانويي وواالجامعة٬، وورركزتت ددستغيیب في االمجلس بصفة خاصة على تطبيیق 
من االدستورر االتي تنص على توفيیر ضمانن خاصص لألرراامل وواالنساء االعجائز ووهھھھو أأمر في غايیة ااألهھھھميیة  21االماددةة 

في هھھھذاا االمجلس أأيیًضا أأعظم ططالقاني ووناقشت موااضيیع  في بلد كانن يیخوضض حربًا ضرووًسا مع االعرااقق٬، وونشطت
مهھمة كعمل االمرأأةة.  

بالطبع لم تمّر هھھھذهه االحركة االتغيیيیريیّة االعظيیمة ددوونن تشكيیك االمتزمتيین ووااعترااضهھم أأوولئك االذيین 
ً أأنن ال  يیحصروونن ددوورر االمرأأةة في االمنزلل٬، وويیتهھمونهھا بالقصورر وواالجهھل وواالضعف بحيیث يیسهھُل االتغريیر بهھا٬، علما

االشريیعة االغّرااء يیمنع االمرأأةة من حّق االمشارركة في ااختيیارر أأعضاء االمجالس االنيیابيیة ووما شابهھهھا يیؤكد ذذلك  نّص في
قولهھ جّل ووعال: "االمؤمنونن وواالمؤمناتُت بعضهھم أأووليیاُء بعض يیأمروونن بالمعرووفف وويینهھونَن عن االمنكر" 

ارر أأوولي االحّل وواالعقد على ووجهھ شرعّي٬، ] ووهھھھذاا االكالمم يیتضمن تكليیفاً للمرأأةة تؤدّديیهھ بالمشارركة في ااختيی71[االتوبة/
ووفي بعض االظرووفف٬، قد تكونن هھھھذهه االمشارركة ووااجبة ووضروورريیّة٬، ووهھھھذاا االكالمم نفسهھ يینطبق على اانتخابهھا عضوااً 

في االمجالس االبلديیّة ووغيیرهھھھا.  
إإلى االذيین يیفتونن بتحريیم مشارركة االنساء في االترشيیح لالنتخاباتت أأوو في ااالنتخابب يیقولل: "هھھھؤالء 

نن إإذذاا كانواا مسلميین٬، فإننا نقولل لهھم٬، إإنّن تخريیب هھھھذهه االخدماتت االتي تؤدّديیهھا االنساء من االمعاصي االذيین يیفتو
٬، ووططلب االخامنئي إإلى هھھھؤالء أأنن يیتعرفواا ااإلسالمَم االحقيیقّي٬، ألنن من ووااجب االمرأأةة االشرعّي أأنن تتدخل 7االكبيیرةة"

مّسكهھا بأصالتهھا االشخصيیة ال في أأمورر االدوولة ووأأنن تداافع عنهھا٬، ووإإنن محافظتهھا على حرمتهھا ووووقاررهھھھا٬، ووت
يیتعاررضض مع مشارركتهھا في أأهھھھم مرااكز االقراارر ووووضع االقواانيین٬، كما كانن للنساء مشارركة أأساسيیّة في ووالددةة االنظامم 

                                                
.259صص 11مم. نن جج - 1  
.70 ←69صص  13مم. نن جج - 2  
.147صص 7مم. نن جج - 3  
.264صص 18مم. نن جج - 4  
.136صص 9صحيیفة االنورر جج - 5  
.110صص 9مم. نن جج - 6  
.211صص 17مم. نن جج - 7  
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. إإنّن كالمم االخامنئي هھھھذاا معناهه أأنهھ بعد ثالثث عشرةة سنة من عمر االثوررةة٬، ووبعد 1ااإلسالمي ووفي االمحافظة عليیهھ
االدووررتيین ااألوولى وواالثانيیة للمجلس االتشريیعي٬، ظظلت ااألصوااتت ترتفع معاررضة اانتخابب االنساء (أأرربع نساء)٬، في 

آآذذاارر من  18وو 17ددخولل االنساء إإلى االمجالس٬، ووتشكك في جدووىى ذذلك٬، ووقد نشرتت صحيیفة "جهھانن ااسالمم" في 
ا أأنن مم نّص مقابلة مع االسيید االخامنئي  بمناسبة االتحضيیر لالنتخاباتت االتشريیعيیة االثالثة٬، يیُستشّف منهھ1992االعامم 

ً قد ترّسخ في ااألذذهھھھانن٬، أأوو أأنن عرفاً  االمجتمع لم يیكن قد تقبل بعد جدووىى اانتخابب االنساء في االمجلس٬، ووأأنّن عرفا
سيیاسيیاً مقبوالً من ااألططراافف االسيیاسيیّة٬، ووهھھھو أأنن يیكونن عددُد االنساء في االمجلس أأرربع.  

مهھم ووأأساسّي في حيین أأنن آآخريین كانواا يیروونن أأنن مثل هھھھذاا االعرفف ال يیجب أأنن يیُتكأ عليیهھ في عمل 
مثل ااالنتخاباتت٬، ووال دداافع أأوو هھھھدفاً صحيیحاً من وورراائهھ في ااألصل... وومن جملة ااألسئلة االتي ووجهھت إإلى االخامنئي٬، 
أأنن االنساء االلوااتي أأظظهھرنن في االسنوااتت االتي اانقضت من عمر االثوررةة نضجاً محسوساً ووملموساً في شخصيیاتهھن٬، 

ااً أأكبر من االنساء إإلى االمجلس؟ فكانن جواابهھ أأنّن عددد االنساء وونشاططهھن ااالجتماعّي٬، أأال يیستطعن أأنن يیرسلن أأعداادد
االلوااتي يیمكنهھن أأنن يیُنتخبن للدخولل إإلى االمجلس إإنن من حيیث االمصلحة٬، ووإإنن من حيیث االوااقع االملموسس يیمكن أأنن 
 يیكّن أأرربعيین٬، وورربّما تحقق هھھھذاا ااألمر بالتدررجج٬، وومن االمؤكد أأنن االنساء االلوااتي يیستأهھھھلن االقيیامم بدوورر االنائبة في

٬، أأما عن االدوورر االذيي يیمكن أأنن تؤدّديیهھ االنائباتت في االمجلس٬، فقد قالل: "أأنْن ال فرقق 2مجلس االشوررىى ليیس قليیالً"
ً من حيیث االوظظائف االكليیَة للمجلس بيین ددوورر االنائب ووددوورر االنائبة فكالهھھھما يیمكنهھ االقيیامُم بوظظيیفة االمجلس  مطلقا

لمقّدمة إإلى االمجلس ووجدووااهھھھا٬، ووتقديیر ددررجة فائدتهھا٬، ااألساسيیة: أأيي ووظظيیفتهھ االقانونيیة بدررااسة مشارريیع االقواانيین اا
ووفي رردّدهھھھا أأوو تصويیبهھا أأوو االمواافقة عليیهھا. أأما االوظظيیفة االثانيیة أأيي االوظظيیفة االسيیاسيیّة االتي ماررسهھا االمجلس في 

اسيیّة االسنوااتت االثماني ااألخيیرةة٬، فال فرقق في هھھھذهه االوظظيیفة أأيیضاً بيین االنّواابب ووبيین االنائباتت بالنسبة إإلى االمسائل االسيی
االتي تُعرضض في االمجلس... وورردّدااً على االتساؤؤلل عن جدووىى اانتخابب نواابب نساء في االمجلس ووما هھھھي فلسفة هھھھذاا 

نائباً يینتمونن إإلى ططريیقة تفكيیر ووااحدةة٬، لكانن من االسهھل ااختيیاررهھھھم كلهھم  270ااألمر قالل: لو كانت االغايیة أأنن يیُنتخب 
ن عن جميیع االمناططق غايیتهھ أأنن تتمثل جميیع فئاتت االشعب من االنخبة في ططهھراانن أأوو من غيیرهھھھا٬، وولكّن اانتخابب ممثليی

ووططبقاتهھ٬، ألنّن أأبناء كل منطقة أأعرفف باحتيیاجاتهھا من ااآلخريین٬، ووكذلك االنائباتت فإنهھن أأعرفف بمعاناةة االنساء 
ووبمطالبهھن.  

إإذذااً مسؤووليیة االمرأأةة في االمجلس االنيیابّي مسؤووليیة مرّكبة٬، فهھي إإضافة إإلى ددووررهھھھا في مناقشة 
اسيیة وواالقانونيیة ووغيیرهھھھا من االقضايیا٬، عليیهھا أأنن تطرحح مشاكل االمرأأةة وومعاناتهھا في االمجتمع٬، ووأأنن االقضايیا االسيی

تقترحح مشارريیع االقواانيین االتي تساهھھھم في إإززاالتهھا.  
"أأيي أأنن ووااجبهھن أأنن يیزلن االثغرااتت االموجوددةة بتأثيیر االتقاليید االمنحرفة االسائدةة في االمجتمع 

ىى بهھذهه االمشاكل من االرجالل٬، مهھما كانن االرجالل متفهھميین لمعاناةة االنساء وواالمتعلقة بالمرأأةة٬، ووألنهھن نساء فإنهھن أأددرر
ً ووضع االقواانيین االمناسبة لهھا. يیمكن للنساء أأنن  وومؤيیديین لمطالبهھن٬، فهھم ال يیستطيیعونن إإددررااكك االمسألة بعمق ووتاليیا
يیصّححن هھھھذاا االنقص في مجلس االشوررىى ااإلسالمي٬، بعد مروورر عشر أأوو خمسة عشر عاًما على مرحلة ووضع 

لقواانيین٬، يیجب أأنن نتمكن من االناحيیة االقانونيیة إإززاالة االمشكالتت ااالجتماعيیة االمتعلقة بالمرأأةة. في ااعتقادديي أأنّن هھھھذهه اا
هھھھي ررسالة االنساء في مجلس االشوررىى ااإلسالمي٬، إإضافة إإلى مسؤووليیاتهھّن بالنسبة إإلى االقضايیا االسيیاسيیّة 

تقومم منذ بداايیة االحملة ااالنتخابيیة بالعمل ٬، ووقد كانت االجمعيیاتت وواالصحف االنسائيیة  3ووااالقتصادديیة ووغيیرهھھھا"
وواالدعوةة لزيیاددةة عددد االنائباتت في االمجلس٬، ووقد جاء في بيیانن لرئيیسة "جمعيیة االنساء في إإيیراانن" االدكتوررةة ززهھھھرااء 
مصطفوىى [اابنة ااإلمامم االخميیني]٬، أأنن على االنساء االمؤمناتت٬، االفاعالتت٬، االمتخّصصاتت وواالسيیاسيیّاتت وواالثورريیاتت٬، 

للدخولل إإلى هھھھذاا االمعقل االسيیاسّي [االمجلس االتشريیعي]٬، ألنّن ددخولهھّن يیؤدّديي إإلى تثبيیت مقامم أأنن يیرّشحن أأنفسهھن 
االمرأأةة وومنزلتهھا في االمجتمع ااإلسالمي٬، وويیساعد في تسريیع االمواافقة على االقواانيین االمتعلقة بحقوقق االنساء في 

.4االعائلة وواالمجتمع  
سع نائباتت٬، ووقد عّدتت االنائباتت ذذلك في االمجلس االتشريیعي االراابع أأصبح عددد االنساء في االمجلس ت

ددليیالً على نضج االناسس االسيیاسي ووإإيیمانهھم بدوورر االمرأأةة في االمجتمع ووفاعليیتهھا في االمجلس٬، ووقد رردّدتت االنائباتت 
االفضَل في ووجودد االنساء في االمجلس االتشريیعي إإلى ااإلمامم االرااحل االذيي آآمن بعظمة االمرأأةة ووعظمة ددووررهھھھا أأماً 

                                                
مم..1992/يینايیر 2كك1صحيیفة االجمهھورريیة ااإلسالميیة  - 1  
.1992آآذذاارر  17صحيیفة "جهھانن ااسالمم"  - 2  
مم.1992آآذذاارر  18صحيیفة "جهھانن ااسالمم"  - 3  
مم.1991شتاء  8مجلة "نداا" االناططقة باسم جمعيیة نساء إإيیراانن االعددد  - 4  
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مجتمع٬، ووبتصديیهھ بشّدةة للذيین ططالبواا بمنع االنساء من االمشارركة في االترشح لالنتخاباتت٬، ووهھھھادديیة لألجيیالل ووتاليیًا لل
ووقد أأشاررتت االنائباتت إإلى أأنهھ على االرغم من االحقوقق االتي ووهھھھبهھا االدستورر ااإليیرااني للمرأأةة٬، إإال أأنن ووظظيیفة االمجلس 

االعائليیة٬، ووصّرحت إإحدىى االنائباتت إإددررااكُك ووضع االنساء االثقافي وواالحقوقي عمليیًا٬، ووتحديید ااالحتيیاجاتت ااالجتماعيیة وو
أأنّن االتصّديي للهھجمة االثقافيیة االمتعّدددةة االجواانب وواالتي تستهھدفف االثوررةة٬، ووترمي إإلى منع نفاذذ قيیم االثوررةة ااإلسالميیة 
في أأعماقق نفوسس االشعب٬، إإنما يیكونن بتوضيیح مكانة االنساء االحقوقيیة ووااالجتماعيیة وومنزلتهھّن االوااقعيیة في االمجتمع 

ركيیز على االفصل بيین االديین االحقيیقّي ووبيین ااألعراافف وواالتقاليید االّرجعيیة االتي هھھھي ذذرراائع صالحة ااإلسالمي٬، مع االت
٬، ططالبت االنائبة نفسهھا٬، بأنن 2/1992/كك29. ووفي هھھھذهه االجلسة نفسهھا االتي اانعقدتت بتارريیخ  1بأيیديي االمعادديین للثوررةة

ةة قواانيین جامعة ووكاملة ووأأنن من االقانونن ااألساسي االتي تنظم أأصولل االطالقق على صورر 21وو 10تدوّونن ااألصولل 
توضع موضع االتطبيیق٬، ووأأنن يیعهھد إإلى االمجلس بمرااقبة حسن تطبيیق هھھھذهه االقواانيین٬، ووأأنن يینشأ في االمجلس مركز 
مختص باسم "مكتب شؤوونن االمرأأةة" يیكونن صلة االوصل بيین االنساء بعامة [ممثالتت بالجمعيیاتت وواالمنظماتت] 

لتتولى ددررااسة االمعضالتت االتي توااجهھ االعائلة ووااقترااحح  ووبيین مجلس االشوررىى٬، ووإإنشاء "لجنة شؤوونن االعائلة"٬،
االحلولل االناجعة لهھا. كما ططالبت باالهھھھتمامم بموضوعع ططالباتت االطب في جميیع االمرااكز االعلميیة٬، وواالسماحح لهھّن 
باختيیارر ااالختصاصاتت االمناسبة٬، ووإإيیجادد ااألررضيیة االمساعدةة وواالتسهھيیالتت االالززمة لهھن٬، ألنن هھھھذاا االموضوعع من 

شكلة ططبقة عظيیمة في االمجتمع٬، ووكذلك ااالهھھھتمامم بعائالتت االشهھدااء وواالمعّوقيین ووووضع االقواانيین شأنهھ أأنن يیحل م
. ووسنرىى أأنن 2االالززمة لذلك٬، كما أأنن ووجودد نائبتيین ططبيیبتيین في هھھھذاا االمجلس كانن من شأنهھ أأنن يیحّل هھھھذهه االمشكلة

ريیعي ووفي ددووررااتت الحقة.هھھھذهه ااالقترااحاتت قد صوددقق عليیهھا في ما بعد في هھھھذهه االدووررةة من ددووررااتت االمجلس االتش  
إإحدىى االنائباتت في هھھھذاا االمجلس٬، بعد ثالثث سنوااتت وونصف من هھھھذهه االجلسة االمذكوررةة أأعالهه٬، تقولل 
ً يیطلُُب إإليینا االنواابُب االرجالل أأنن نتحدثث في موضوعع  نحن [االنائباتت في االمجلس] لنا قدررةة وونفوذذ عظيیمانن٬، أأحيیانا

.3إإلى كالمكّن أأيیتهھا االسيیّدااتت"ما٬، ووهھھھم يیقولونن لنا "إإنّن االنواابب وواالمسؤووليین يیصغونن   
وويیتبيیّن من االتصويیباتت االتي أأجريیت على بعض مواادد االقواانيین٬، أأهھھھميیّة االدوورر االذيي أأدّدتهھ االنساء في 

....االمجلس االتشريیعي٬، بالتنسيیق مع لجنتي االمرأأةة وواالعائلة االمتصلتيین مباشرةة بالجمعيیاتت وواالتنظيیماتت االنسائيیة.  
مم٬، 1980لعضويیة مجلس االشوررىى ااإلسالمي في االعامم إإنّن مقاررنة بسيیطة بيین عددد االمرشحاتت 

مم تعطيینا فكرةة ووااضحة عن االتطورر االتدرريیجي االذيي مرتت بهھ تجربة االمرأأةة ااإليیراانيیة في 2004ووعدددهھھھن في االعامم 
إإلى  2004سيیدةة٬، في حيین أأنن االعددد ووصل في االعامم  37مم كانن عددد االمرشحاتت 1980االعمل االسيیاسي٬، ففي االعامم 

مرشًحا.  8144% من إإجمالي عددد االمرشحيین وواالمرشحاتت االذيي بلغ 10.2حواالى  مرشحة ووهھھھو ما شكل 828
ووقد تميیزتت ااالنتخاباتت ااألخيیرةة بأنهھا أأثاررتت جدالً تجاووزز حدثث ااالنتخاباتت٬، وواامتد إإلى مناقشة ووجودد االمرأأةة في 

الحيیة مرشحة٬، بعد ررفض ص 590لم تُقبل سوىى  828االمؤّسسة االتشريیعيیة٬، ووبخاصة أأنهھ من بيین االمرشحاتت االل 
نساء ليیبقى في االنهھايیة  104% من عددد االسيیدااتت االالتي تقدمن للترشيیح٬، ووقد اانسحبت 28.7مرشحة بنسبة  238
.4مرشحة 486  

 
 

االمرأأةة وواالسلطة االتنفيیذيیة:  
تزاايید ووجودد االمرأأةة في مؤسساتت االسلطة االتنفيیذيیة ططيیلة عقد االثمانيیناتت٬، بفعل عواامل مختلفة 

٬، ووااستمرتت االزيیاددةة االّصاعدةة في عمل االمرأأةة في االمؤّسساتت االتنفيیذيیة بعد أأهھھھمهھا االحربب االعرااقيیة ااإليیراانيیة
االحربب٬، ووذذلك بتشجيیع االرئيیس هھھھاشمي ررفسنجاني للنساء على االمشارركة في االحيیاةة االعامة٬، ووتشجيیعهھ االمؤّسساتت 
ةة على قبولل شغل االنساء مناصب مختلفة عبر إإجرااء ذذيي معنى ررمزيي ووهھھھو تعيیيین االسيیدةة "شهھال جيیديي" مستشارر

. ووااستمر هھھھذاا االتشجيیع مع االرئيیس خاتمي٬، االذيي بدأأ عهھدهه بتعيیيین االسيیدةة "معصومة اابتكارر" 5مم1993لهھ في االعامم 
مم٬، بعد تسلمهھ مهھامم منصبهھ ررئيیًسا للبالدد في االشهھر 1997نائبة لهھ ووررئيیسة لمنظمة حمايیة االبيیئة في آآبب من االعامم 

                                                
مم: من مدااخلة االنائبة [فاططمة هھھھمايیونن مقّدمم].٬1992،حزيیراانن شش٬1371، تيیر 3782صحيیفة "جمهھوررىى ااسالمى"٬، االعددد  - 1  
مم. نن من ووقائع االجلسة نفسهھا٬، وومدااخلة االنائبة نفسهھا. - 2  
مم. ووززااررةة االثقافة ووااإلررشادد ااإلسالميیيین. االنائبة مرضيیة 205/1995برررسى مطبوعاتت جهھانن [قرااءةة في االصحف االعالميیة]٬، االعددد/ - 3

ة عن ططهھراانن.ووحيید ددستجردديي ططبيیبة أأسنانن٬، نائب  
22"نظرةة على مكانة االمرأأةة في االمجلس"٬، تحليیل نشر على موقع " إإيیراانن أأمروورر" على شبكة االمعلوماتت االدووليیة  - 4 - 5 - 2004.  
مم متاحح على موقع االبيیئة.30/12/1999مم٬، على قناةة االجزيیرةة االقطريیة بتارريیخ 30/12/1999حديیث للسيیدةة ززهھھھرااء شجاعي بتاررخخ  - 5  
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ل هھھھذاا االمنصب االرفيیع٬، كما عيین االسيیدةة ززهھھھرااء نفسهھ٬، لتصبح بذلك أأوولل اامرأأةة في تارريیخ إإيیراانن االحديیث تشغ
من االعامم نفسهھ. كما أأصدرر ووززيیر االثقافة آآنذااكك عطاء هللا  1شجاعي٬، مستشاررةة لهھ لشؤوونن االمرأأةة في شهھر تت

.1مهھاجرااني في االشهھر نفسهھ قراارًراا بتعيیيین "عزااء نورريي" نائبة لهھ للشؤوونن االقانونيیة وواالبرلمانيیة  
مم 2002ليین منصب مديیر عامم في ووززااررااتت االحكومة مطلع االعامم وونتيیجة لذلك٬، بلغ عددد االلوااتي تو

مديیًراا٬، أأغلبهھن في ررئاسة االجمهھورريیة ووووززااررةة  39716اامرأأةة من إإجمالي عددد االمدررااء االعاميین االبالغ  1168
االلوااتي سنة٬، ووبلغت نسبة ااإليیراانيیاتت  44وو 35االّصحة وواالّصيیدلة ووااالقتصادد. ووررااووحت أأعمارر االمديیرااتت ما بيین 

% من إإجمالي شاغلي هھھھذهه االوظظيیفة في االوقت نفسهھ٬، ووتعّد ططهھراانن ووجيیالنن 4.9نصب ووززيیر وونائبة ووززيیر م توليّْین
٬، ووفي آآبب من االعامم 2ووهھھھرمزاانن ووآآذذرربيیجانن االغربيیة أأكثر االمحافظاتت االتي تعمل فيیهھا االنساء في مناصب قيیادديیة

ررووحاني" حاكمة لمقاططعة  مم قامم ووززيیر االدااخليیة ااإليیرااني عبد االوااحد االموسويي بتعيیيین االسيیدةة "ررحمت2000
مم.1979سارروويیستانن٬، ووهھھھي أأوولل سيیدةة تتولى مثل هھھھذاا االمنصب منذ اانتصارر االثوررةة ااإلسالميیة في االعامم   

مم٬، وواافق مجلس االشوررىى على قانونن يیسمح بانضمامم االسيیدااتت إإلى قوااتت 1998ووفي االعامم 
ااتت٬، وومنحهھن داالشخصي للسيیّ  االشرططة٬، على أأنن يیتوليّْین إإجرااء فحوصص إإصداارر رُرخص قيیاددةة االسيیاررااتت٬، وواالتفتيیش

جوااززااتت االسفر٬، ووإإددااررةة االسجونن االنسائيیة٬، وواالتعامل مع جنح االقّصر. ووقد تخّرجت االدفعة ااألوولى من االشرططة 
لتولي  ٬،ضابطة جرىى توززيیعهھن على ستة مرااكز للشرططة في ططهھراانن 40مم٬، ووضّمت 1999االنسائيیة في االعامم 

ووإإددااررااتت االتحقيیق وومكتب االسجالتت االجنائيیة. ووفي آآذذاارر من  منصب نائب االضابط ااإلدداارريي في ااإلددااررااتت االجنائيیة
مم أأعلنت أأكادديیميیة االشرططة في االعاصمة ططهھراانن تخريیج االدفعة االثانيیة من االشرططيیاتت في االبالدد٬، ووقالل 2005االعامم 

االعميید محمد باقر قاليیبافف قائد االشرططة ااإليیراانيیة في حفل تخريیج ددفعة جديیدةة من االخريیجاتت: "إإنّن االّضابطاتت 
.. فضالً عن ذذلك٬، يیدلل االسماحح 3خرجاتت حديیثًا سيیشارركن ررسميیًا االزمالء االرجالل في جهھازز شرططة االبالدد"االمت

مم على أأنن االمرأأةة ددخلت فرووعع االشرططة االمختلفة على 2006للمرأأةة بالعمل في شرططة ااإلططفاء اابتدااًء من االعامم 
.4نحو ٍ متساوو ٍ مع االرجل  

 
االمرأأةة وواالقضاء:  

تحويیل االنساء االالتي كّن يیعملن في منصب قضائي إإلى أأعمالل إإدداارريیة٬، بعيید االثوررةة ااإلسالميیة تم 
ألنن قواانيین االقضاء في االجمهھورريیة ااإلسالميیة ااإليیراانيیة لم تكن تقر عمل االنساء في االقضاء إإال في حدوودد ضيیقة٬، 

ال أأنّن فقد سمح للنساء بالعمل مستشاررااتت للمحاكم٬، وونيیل االدررجاتت االقضائيیة وولكنهھن منعن من ررئاسة االمحاكم. إإ
تطورًراا ططرأأ على هھھھذاا االوضع٬، فأصبح ممكنًا للنساء أأنن يیكّن ررئيیساتت محاكم٬، بشرطط أأنن تتواافر فيیهھن شرووطط 

مم٬، ووبهھذاا يیمكن أأنن يیكّن أأيیًضا مستشاررااتت لديیواانن االعداالة 1983ااختيیارر االقضاةة بحسب االالئحة االصاددررةة في االعامم 
محاماةة٬، وويیمكن أأنن يیعملن في تدوويین قانونن االمحاكم ااإلدداارريیة وواالمحاكم االمدنيیة االخاصة ووقضاةة االتحقيیق وومكاتب اال

ووررعايیة صغارر االمحاميین.  
ووللمرةة ااألوولى منذ قيیامم االثوررةة٬، تم تعيیيین اامرأأةة في منصب االقائم بأعمالل االمّدعي االعامم في 

مم على 1994مم٬، ووكانن االبرلمانن ااإليیرااني قد صوتت في أأيیارر من االعامم 1998االمحكمة االعليیا في حزيیراانن من االعامم 
 االقضائيیاتت لدىى االمحاكم االعامةيیسمح للسلطة االقضائيیة بإعاددةة توظظيیف االنساء في مناصب االمستشاررااتت  قانونن

كما عيیّنت االحكومة ااإليیراانيیة أأرربع قاضيیاتت  ة لعددد كبيیر من االنواابب االمحافظيین؛على االرغم من االمعاررضة االقويی
يیامم االثوررةة ااإلسالميیة في االعامم في محكمة شؤوونن ااألسرةة في إإحدىى محاكم ططهھراانن٬، ووذذلك للمرةة ااألوولى منذ ق

مم.1979  
 

االمرأأةة وواالواليیة االعظمى:  
إإنن تأكيید ااإلمامم االخميیني على مشارركة االمرأأةة كما ذذكرنا ناخبة ً وومرّشحة ً في ااالنتخاباتت٬، ووعلى 
ة مشارركتهھا في االحيیاةة االعامة [ملتزمة بأحكامم ااإلسالمم]٬، معناهه أأنهھ أأقّر لهھا بالواليیة االعامة٬، وولم يیتحدثث عن مسأل

االواليیة االعظمى سلبًا ووال إإيیجابًا كتابة أأوو مشافهھة٬، قبل االثوررةة ووال بعدهھھھا على حّد ٍ سوااء.  
                                                

.339.سس صصأأحمد االنجارر٬، مم - 1  
.2004االكتب االصاددررةة عن االمستشارريیة االثقافيیة ااإليیراانيیة٬، لبنانن٬، بيیرووتت٬، صيیف  - 2  
٬، ووسائر االصحف.13/3/2005صحيیفة جمهھوررىى إإسالمى٬،  - 3  
.9/3/2006من صحيیفة االسفيیر االلبنانيیة  - 4  
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ووكانت قضيیة تولي االمرأأةة االواليیة االعظمى قد شهھدتت ااهھھھتماًما كبيیًراا حيین تقّدمم عددد من االسيیدااتت 
ولل االمرشحيین؛ مم٬، ووررفضهھن مجلسة صيیانة االدستورر االمخّولل بقب2001النتخاباتت ررئاسة االجمهھورريیة في االعامم 

من االدستورر ااإليیرااني تنص على أأنن يیكونن االمرّشح  115ووكانن سبب االرفض كونهھن نساًء٬، بذرريیعة أأنن االماددةة 
ما حدثث هھھھو أأنن االجدلل تطورر٬، ووأأعيید تفسيیر لفظة "االرجالل" االوااررددةة في االدستورر بأنهھا تعني ووفقاً  ررجالً؛ لكنّ 

أأوو اامرأأةة٬، ووأأنن االخميیني نفسهھ لم يیصّرحح أأوو يیفتي بحرمة  للثقافة ااإليیراانيیة "االفردد" االذيي يیُحتمل أأنن يیكونن ررجالً 
لم يیردد بشأنهھ ررأأيي ما هھ هھھھنا كفقيیهھ يیفّسر على أأساسس ٍ من االقاعدةة االمعرووفة٬، بأنّن االترشيیح لهھذاا االمنصب٬، ووصمتُ 

قاططع بتحريیمهھ مباحح.  
تت وواالوااقع أأنهھ في كل ااالنتخاباتت االرئاسيیة االتي أأجريیت في إإيیراانن بعد االثوررةة٬، كانت هھھھنالك سيیداا

ليین ااألوولل وواالثاني ااتت من االجيیيیصلحن للمنافسة على هھھھذاا االمنصب٬، فقد كانت هھھھنالك ناشطاتت سيیاسيیاتت كثيیر
للثوررةة٬، تستطعن تقديیم أأنموذذجج جيید لرئيیس جمهھورريیة٬، من أأمثالل االسيیدةة أأعظم ططالقاني ااالبنة االثالثة آليیة هللا 

مم٬، ددوونن تنظيیم من االرجالل٬، ووقد 1979عامم محمودد ططالقاني٬، االتي كانت تقودد االنساء خاللل أأحدااثث االثوررةة في اال
إإلى خمس سنوااتت٬، ثم إإلى سنتيین ووقد نالت  ُخفّف٬، ثم االمؤبّدم عليیهھا في إإحدااهھھھا بالسجن كِ قلت عدةة مرااتت٬، ووحُ ااعتُ 

عن االعاصمة ططهھراانن٬، ووكانت  ◌ً  شوررىى بعد االثوررةة نائبةتعذيیب االسافاكك٬، ووددخلت أأوولل مجلس للقسطًا وواافًراا من 
في محو أأميیة االنساء مع إإططالقق االنظامم حملتهھ لمحو ااألميیة٬، ووااختيیرتت بعد نجاحح االثوررةة تقومم بالتدرريیس ووتساهھھھم 

-أأميینًا عاًما للحركة االنسائيیة٬، ووررئيیسة لجمعيیاتت االنساء االمسلماتت؛ ووقد ااشتركت في االحربب االعرااقيیة ااإليیراانيیة  
االحربب باسم خاللل هھھھذهه  ◌ً  جلةمم٬، ووأأصدررتت م1981كر سربل في االعامم فأنشأتت مستشفى صحرااوويیًا في معس

"هھھھاجر" لدعم االرووحح االمعنويیة٬، كما شارركت في نهھضة جهھادد االبناء ووإإعاددةة ااألعمارر٬، ووقد ررشحت نفسهھا في 
مم٬، إإال أأنن مجلس صيیانة االدستورر حذفف ااسمهھا من قائمة االمرشحيین٬، 1997اانتخاباتت ررئاسة االجمهھورريیة في االعامم 

مر نفسهھ تكررر في اانتخاباتت االعامم ااألكما حذفف أأسماء تسع مرشحاتت أأخريیاتت٬، ررشحن أأنفسهھن ووقتهھا٬، ووهھھھذاا 
 115مم أأيیًضا. ووقد جاء منع االمرأأةة من االترشيیح النتخاباتت االرئاسة على خلفيیة االجدلل حولل مضمونن االماددةة 2005

أأعيید ططرحح هھھھذهه االقضيیة بكثافة في اانتخاباتت مجلس االشوررىى في االعامم  من االدستورر كما سبقت ااإلشاررةة. ووقد
االتي فازز فيیهھا محمودد أأحمديي نجادد٬، ٬2005، ووفي االعامم 2001تمي في االعامم ووفي اانتخاباتت االتجديید لخا ٬،مم2000

-2000بعد أأنن ططلب مجلس االشوررىى االساددسس ( )٬، في خطوةة مفاجئة قبل اانتهھاء وواليیتهھ بثالثة أأشهھر فقط٬، 2004 
إإلى مجلس صيیانة االدستورر إإصداارر فتوىى في شأنن تولّي اامرأأةة االرئاسة في إإيیراانن٬، ووكانن مجلس صيیانة االدستورر 

ذيي يیحّق لهھ ااالعترااضض على مرشحيین يیعّدهھھھم غيیر أأكفاء لتولي مناصب معيینة٬، قد ررفض في االماضي مرشحاتت اال
٬، ووفي االسيیاقق نفسهھ٬، وومع عوددةة االجدلل 1للرئاسة٬، على االرغم من سماحهھ لهھن بترشيیح أأنفسهھن لعضويیة االمجلس

متحدثث باسم مجلس صيیانة لمنصب ررئاسة االجمهھورريیة صّرحح "غالمم حسيین إإلهھامم" اال للترشححولل أأهھھھليیة االمرأأةة 
من االدستورر حتى ااآلنن هھھھو إإشاررتهھا إإلى االرجل  115االدستورر بأنّن مفهھومم هھھھذاا االمجلس للكلمة االوااررددةة في االماددةة 

ددوونن االمرأأةة٬، ووأأنن مجمع االلغة االفاررسيیة هھھھو االمنوطط بهھ تفسيیر االمعنى لغويیًا٬، ووقد ااحدثت هھھھذهه االتصريیحاتت ررددوودد 
طاتت االسيیاسيیاتت.اشفعٍل سلبيیة لدىى االن  

 1ع من حزبب "جمعيیة إإيیراانن االغد" في االثالث وواالعشريین من شهھر تتووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، قامم تجمّ 
بمظاهھھھرةة ااعترااضض على تفسيیر عباررةة "ررجالل االسيیاسة" لصالح االرجالل ددوونن االنساء٬، ووقد أأصدرر مجمع  2004

موااجهھة هھھھذهه االرددوودد  د فيیهھ أأنّن االكلمة تعني االرجالل وواالنساء على حّد سوااء. ووفينًا أأكّ اااللغة االفاررسيیة حيینهھا بيی
ااضطر غالمم حسيین إإلهھامم إإلى تعديیل تصريیحاتهھ بأنن االسيیدااتت االالتي لديیهھن االصالحيیاتت االالززمة يیستطعن االترشح 
النتخاباتت ررئاسة االجمهھورريیة٬، لكنهھ عادد ووأأكد أأنن مجلس االرقابة على االقواانيین ليیس االجهھة االوحيیدةة االتي تعاررضض 

ة.تولّي اامرأأةة منصب ررئاسة االجمهھورريیة ااإلسالميی  
كانن االتأكيید على أأهھھھليیة االمرأأةة للترشيیح لمنصب ررئاسة االجمهھورريیة٬، محل ااتفاقق معظم االناشطاتت 
من االتيیارريین ااإلصالحي وواالمحافظ٬، ووقد ظظهھر خطابب نسويي إإيیرااني مختلط إإنن جاززتت االتسميیة يیتألف من 

في االدستورر من إإصالحيیاتت شهھيیرااتت وومن محافظاتت٬، مطالبًا بهھذاا االمنصب حقًا أأصيیالً للمرأأةة٬، بحسب ما تكرسس 
مساووااةة٬، ووبحسب ددوورر االمرأأةة وومكانتهھا في االمجتمع. ووقد ااعترضت االسيیدةة "ررفعت بيیاتت" االمحسوبة على االتيیارر 

 ٬115، على تفسيیر مجلس صيیانة االدستورر للماددةة 2005االمحافظ٬، االتي ررشحت نفسهھا للرئاسة في اانتخاباتت االعامم 
دةة أأنّن االقدررةة على ااإلددااررةة ووااألمورر االتنفيیذيیة  يیتساووىى مؤك ٬،من االدستورر على نحو بحرمم االنساء من هھھھذاا االمنصب

                                                
من ااألخبارر االتي نشرتت على موقع أأمانن. - 1  
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فيیهھا االنساء  وواالرجالل٬، ووأأنّن على االمجلس أأنن يیغيیّر تفسيیرهه٬، ألنن االقضيیة مسألة سيیاسيیة ووااجتماعيیة ووليیست 
شرعيیة٬، فإددااررةة االبالدد تتطلّب فكًراا ثورريیًا يیعتمد على االقيیم ااإلسالميیة٬، وويیقومم بتنفيیذ االدستورر٬، ووإإددررااكك االمشكالتت 

ظرووفف االتي تمر بهھا االبالدد٬، ووتحديید ااحتيیاجاتت االجماهھھھيیر٬، وواالتجاووبب االمخلص معهھا٬، ووهھھھي خصائص تتساووىى وواال
فيیهھا االنساء مع االرجالل٬، ووقد ااستندتت "ررفعت بيیاتت" في ررأأيیهھا بأهھھھليیة االمرأأةة للترشح لرئاسة االجمهھورريیة إإلى 

سؤووليیة مرااكز االتعبئة االعامة للنساء خبرتهھا االذااتيیة االتي أأووصلتهھا إإلى تولي مرااكز قيیادديیة من قبل؛ حيین تولت م
.1في االباسيیج٬، ووشغلت منصب مستشاررةة معاوونن ررئيیس االجمهھورريیة لشؤوونن االريیاضة وواالشبابب  

ووعلى االرغم من ااإلجماعع االذيي َحظيیت بهھ االمطالبة بهھذاا االمنصب من االناشطاتت ااإليیراانيیاتت٬، إإال 
كالوهھھھن االبيیولوجي  ٬،هھھھذاا االحق٬، بذرراائع تقليیديیة أأنن أأصوااتًا نسائيیة محدووددةة قدمت خطابًا مخالفًا يینكر على االمرأأةة

قد تجاووززهھھھا٬، ووكانت االسيیدةة "مريیم بب االثورريي في االسبعيیناتت وواالحمل ووغيیر ذذلك من ااألمورر االتي كانن االخطا
بهھرووززيي" أأميین عامم جمعيیة "ززيینب" االمحافظة أأووضح أأصوااتت هھھھذاا االخطابب٬، علًما أأنن االسيیدةة بهھرووززيي كانت من 

ددعم يیستوجب إلسالمي٬، االتي صرحت بأنن ليیس هھھھنالك من قحط في االرجالل قبل نائبة في مجلس االشوررىى اا
للجمهھورريیة. ◌ً  ترشيیح اامرأأةة ررئيیسة  

  
:االمرأأةة ااإليیراانيیة بعيیونن غيیر إإيیراانيیة  

مم / أأنن االغربب ظظل لعشريین عاماً 2000ذذكرتت صحيیفة "سالزيیوررغر" االنمساوويیة في أأووااخر االعامم 
لكّن هھھھذاا ااألمر جعلنا ننسى أأنن االمرأأةة ااإليیراانيیة تتمتع بحقوقق يیعّد االحجابب عالمة ضغط على االمرأأةة ااإليیراانيیة٬، وو

كاملة... ووأأضافت االصحيیفة: إإنن االمرأأةة ااإليیراانيیة مقاررنة بالمرأأةة في بقيیة االدوولل ااإلسالميیة٬، تحظى بالمزيید من 
أمل االحريیاتت٬، فالمرأأةة ااإليیراانيیة يیمكنهھا أأنن تعمل في االجهھازز ااإلدداارريّي أأوو نائبة في مجلس االشوررىى ااإلسالمي٬، ووت

ً أأنن يیمنحهھن االمجلس االجديید االمزيید من االحريیاتت... ووأأضافت االصحيیفة إإنن االقواانيین  االنساء ااإليیراانيیاتت حاليیا
ً كثيیرةة للمشارركة في االمشاغل االعامة٬، وومنذ أأنن ساددتت إإيیراانن االقواانيین االديینيیة باتت  ااإلدداارريیة أأتاحت للمرأأةة فرصا

. 2اممااآلباء يیسمحونن لبناتهھم ووززووجاتهھم بالمشارركة في االعمل االع  
٬، يیقولل: "...أأنا أأشهھد هھھھذهه ااأليیامم 2001 2في مقابلة مع االصحافي االسويیسريي "أأحمد هھھھوبر" في كك

عمليیة تفعيیل لنشاطط االمرأأةة في إإيیراانن٬، وواالتي تعّد ظظاهھھھرةة فريیدةة في االعالم ااإلسالمي٬، ووإإنن االمرأأةة االمسلمة في إإيیراانن 
في االمقدمة ووفي االقمة بيین جميیع نساء االعالم ااإلسالمي...  

نّن االنساء في االعالم يیعلمن جيیدااً أأنّن ااألنموذذجج االغربّي للنساء قد فشل٬، ووكذلك االحركة ووقالل إإ
االنسويیة قد فشلت. ووقد ددّمرتت االعالقة ووااألووااصر االزووجيیة بيین االرجل وواالمرأأةة ووبيین ااألططفالل ووذذوويیهھم ووبيین 

ذيي يیُستغل في كّل االصغارر وواالكبارر... ووتحّولت االمرأأةة إإلى سلعة في سوقق االتجاررةة من خاللل ذذلك ااألنموذذجج اال
االظرووفف... وويیرىى االغربيیونن في االحجابب إإهھھھانة للمفهھومم االغربّي للمرأأةة... كل هھھھذاا ددفع بالكثيیر من االفتيیاتت أأوو 
االنساء في سويیسراا ووأألمانيیا ووغيیرهھھھا إإلى ااعتناقق ااإلسالمم٬، بعد االثوررةة ااإليیراانيیة من خاللل االكتب االتي كتبت عن 

ً جّدااً ووسوفف يیكونن لهھ ااإلسالمم ووتوزّزعع في االغربب... إإنّن ما يیحدثث  في إإيیراانن من خاللل تحريیر االمرأأةة باتت ووااضحا
.  3تأثيیر في أأنحاء االعالم كافة٬، ووسوفف يیفيیُد ااإلسالمم في نوااحي عّدةة في هھھھذاا االقرنن  

كما أأنن صحيیفة "سالزيیوررغر" االنمساوويیة٬، قالت إإنن حالة االنساء في إإيیراانن قد تحّسنت كثيیراا٬ً، 
% من االطلبة 58مم كانن نحو 1999في االمدااررسس٬، ووفي االعامم % من االبناتت االصغارر يیدررسن 90بحيیث أأنن 

  4االجامعيیيین من ااإلناثث
ال يیستقيیم االكالمم على أأووضاعع االمرأأةة ااإليیراانيیة٬، بعد االثوررةة ددوونن االتطرقق إإلى االبطوالتت          

نن االريیاضيیة االتي تحرززهھھھا االشاباتت ااإليیراانيیاتت٬، أأوو أأنن نتكلم على االسيینما وواالتلفزيیونن ووددووررهھھھما ووماذذاا يیقدما
للمجتمع٬، ووصوررةة االمرأأةة ااإليیراانيیة في هھھھاتيین االمؤسستيین االفنيیتيین٬، وولذلك يیجدرر أأنن يیُفردد لهھذهه االموااضيیع بحث 

خاصص٬، يیدررسس هھھھذهه االمسألة ددررااسة وواافيیة.  
 

                                                
حيینهھ وونُشر في االصحف ووعلى ااالنترنيیت. االبيیانن االذيي أأصدررتهھ االسيیدةة ررفعت بيیاتت في - 1  
مم.1/2001كك 126االطاهھھھرةة االعددد  - 2  
مم.2001 2كك 127مم. نن االعددد  - 3  
مم.2000 1كك 126مم. نن االعددد  - 4  
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االمصاددرر وواالمرااجع:  
- االقرآآنن االكريیم.   
- وواالصدرر٬، بيیرووتت٬، إإبرااهھھھيیم االعبادديي٬، ااالجتهھادد وواالتجديید٬، لدىى ااإلمامم االخميیني وواالشهھيیديین االمطهھريي  

مم.2000دداارر االهھادديي   
- أأحمد االسيید االنجارر "ددوورر االمرأأةة في اانتخاباتت االمجلس االسابع في إإيیراانن٬، االقاهھھھرةة٬، مركز االدررااساتت  

مم.2005االسيیاسيیة ووااالسترااتيیجيیة في ااألهھھھراامم   
- برررسي مطبوعاتت جهھانن [قرااءةة في االصحف االعالميیة] ووززااررةة االثقافة ووااإلررشادد ااإلسالميیيین  

.210إإلى  201ااألعداادد من   
- َكفتهھ هھھھا اازز ززندَكى إإمامم خميینى [ما قيیل ووما لم يیقل عن حيیاةة ااإلمامم نا ااىى آآفتابب "َكفتهھ هھھھا ووپاابهھ پ 

.1] طط1994[رربيیع  1373االخميیني٬، أأميیر ررضا ستوددةة٬، منشوررااتت بنجرةة بهھارر   
- ااإلمامم االخميیني٬، صحيیفة االنورر٬، منشوررااتت ووززااررةة االثقافة ووااإلررشادد ااإلسالمي٬، ططهھراانن بهھمن  

مم].1982 2ككشش [1361  
- -ااإلمامم االخميیني:   مم. 1996 1االحكومة ااإلسالميیة٬، ططهھراانن٬، مؤسسة تنظيیم آآثارر ااإلمامم وونشرهھھھا طط   
- -ااإلمامم االخميیني   ٬، 1تحريیر االوسيیلة ترجمة محمد باقر االموسويي االهھمدااني٬، قم٬، دداارر االعلم٬، طط 

مم].1991شش [1370  
- االخامنئي٬، ااالستفتاءااتت٬، ططهھراانن.   
- مم.1992رر ااألميیر٬، بيیرووتت علي شريیعتي٬، فاططمة هھھھي فاططمة٬، دداا   
- ٬، 20االرؤؤىى االحضارريیة لدستورر االجمهھورريیة ااإلسالميیة ااإليیراانيیة كتابب االثقافة ااإلسالميیة٬، عددد  

مم.2004هھھھـ/1424ددمشق   
- ززهھھھرااء آآيیة االلهھى٬، ززنانن ددرر آآيیاتت وورروواايیاتت [االمرأأةة في االقرآآنن االحديیث]٬، االمجلس االثقافي  

.2002ااالجتماعي للنساء٬، صيیف االعامم   
- رر فعليیاً عن االمجلس االثقافي ااالجتماعي للنساء."كتابب ززنانن"٬، يیصد   

٬، 2000شتاء  ٬10،٬، االعددد 2000خريیف  ٬9،٬، االعددد 2000صيیف  ٬8،٬، االعددد 2000رربيیع ٬، 7االعددد 
شتاء  14،٬االعددد ٬، 2001 خريیف ٬13،٬، االعددد 2001صيیف  ٬12،٬، االعددد 2001رربيیع  11،٬االعددد 
٬، ٬18، االعددد 2002خريیف ٬، ٬17، االعددد 2002صيیف  ٬16،٬، االعددد 2002رربيیع  ٬15،٬، االعددد 2002
.2002شتاء   

- االطالقق٬، مريیم أأحمديیة وواالدكتورر جمشيید جعفر بورر٬، االمجلس االثقافي ااالجتماعي٬، ططهھراانن  
مم].2001شش [1380  

- .1مطهھريي٬، ااإلسالمم ووإإيیراانن٬، ترجمة محمد هھھھادديي االيیوسفي٬، بيیرووتت٬، دداارر االبالغة٬، ططمرتضى    
- ٬، بيیرووتت 2إلعالمم ااإلسالمي٬، ططمرتضى مطهھريي٬، حقوقق االمرأأةة في االنظامم ااإلسالمي٬، مؤسة اا 

مم.1985  
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- مم.٬1987، 1مرتضى مطهھريي٬، مسألة االحجابب٬، بيیرووتت٬، االداارر ااإلسالميیة٬، طط   
- مرتضى مطهھريي٬، ااألجوبة عن كتابب مسألة االحجابب٬، ترجمة لجنة االهھدىى٬، بيیرووتت٬، دداارر االهھادديي  

مم.1992  
- شش 1370يیوشس ووعفافف [االحجابب وواالعفافف] إإعداادد حسن خسروويي٬، ططهھراانن مجموعة مقاالتت  

مم].1991[  
- مجموعة مقاالتت فرهھھھنكى ااجتماعى [مجموعة االمقاالتت االثقافيیة ااالجتماعيیة]٬، ززهھھھراا َكوااهھھھي٬،  

مم].1991[ 1370ططهھراانن   
- مم.2002ررفسنجاني٬، حيیاتي٬، ترجمة دداللل عباسس٬، منشوررااتت دداارر االسافي٬، بيیرووتت هھھھاشمي    

االصحف وواالدوورريیاتت  
- مم.1990 ← 1985صحيیفة أأبراارر    
- مم.1997االعامم مم ووحتى 1990صحيیفة ااططالعاتت من االعامم    
- مم.1998مم ووحتى االعامم 1980صحيیفة "جهھانن ااسالمم" ااألعواامم من    
- مم.1992مم ووحتى االعامم 1980صحيیفة "جمهھوررىى ااسالمى" من االعامم    
- مم].1992شش [1371مجلة سالنامة ززنن    
- مم.1991صحيیفة كيیهھانن االعامم    
- .2000←1998مجلة "ززنن ررووزز" [االمرأأةة االمعاصرةة] االعامم    
- .2000 ←1990مجلة االطاهھھھرةة    
- مم.1992االعربي حزيیراانن  مجلة   
- .92وو 91مجلة "نداا" االفصيیلة االصاددررةة عن جمعيیة نساء إإيیراانن في عامي    
- مم.1998وو 1988 14وو 13وو 12وو 11وو 10مجلة "يیادد" االسنة االراابعة ااألعداادد    
- .2004موقع "إإيیراانن اامرووزز" االعامم    
- موقع "أأمانن"    
- مم.1997مجلة االرصد٬، االمستشارريیة االثقافيیة٬، بيیرووتت    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


