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باحثة متخصصة في الدراسات النسوية

الحركــة النسويــة اإليرانيــة:
سياقــات التحديــث واألسلمــة

د. فاطمة حافظ

بعد عقود من الثورة اإليرانية عام ١٩٧٩ ال تزال النساء تعاني من 
التمييز في التعليم والعمل، ومن قوانين تتبنى أكثر التفسيرات الدينية 
تشدًدا، ومن القيود السياسية التي تحول بينها وبين رئاسة الجمهورية، 
التعسف في تطبيق الحجاب اإللزامي، وفي ظل هذه األوضاع  ومن 
طورت النساء أدوات تسمح لهّن بالضغط على النظام إلعادة النظر في 

وسياساته تجاه المرأة.
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تتـراوح أدوات المقاومـة النسـوية لألوضـاع الضاغطـة فـي إيـران بيـن «األدوات الخشـنة» 
كتنظيـم الحتجاجـات «النسـوية أو السياسـية» ضـد النظـام والمشـاركة الفعالـة فيهـا، كما 
هـو الحـال فـي احتجاجـات ٢٠٠٩ (الثـورة الخضـراء) وفـي الحتجاجـات األخيـرة نهايـة 
العـام الماضـي، «واألدوات الناعمـة» التـي تشـمل تلـك السلسـلة الممتـدة مـن األفعـال التي 
ل تبـدو موّجهـة إلـى مقاومـة النظـام، كتأسـيس التنظيمـات النسـوية، وإصـدار الصحـف، 
وإطـالق حمـالت الضغـط مـن أجـل تغييـر القوانيـن، وإعـادة تفسـير النـص الدينـي مـن 
منظـور يتبنـى احتياجـات النسـاء، وهـي مـن األدوات غيـر التقليديـة والفعالـة لمـا لهـا مـن 

تأثيـر متعـّدد المسـتويات.
فمـن جهـة أُولـى تدحـض مزاعـم النظـام أنه يمثل الشـريعة اإلسـالمية حصرّيًـا والقادر 
علـى التعاطـي مـع النـص الدينـي، ومـن جهـة ثانية تنفي انطالق النسـاء من الفكر النسـوي 
الغربـي الـذي تجاهـر جـل الناشـطات برفضـه والتأكيـد علـى النطـالق مـن المرجعيـة 
اإلسـالمية، ومن جهة ثالثة وأخيرة تبرهن على أن اإلسـالم كدين يمكن أن يدعم التحرر 
النسـوي وليـس بـه مـا يكـرس دونيـة النسـاء أو اضطهادهـن، وهـي مسـألة بالغـة األهميـة 
لكـون النسـوية الغربيـة ذات المنـزع العلمانـي قـد تأسسـت علـى فكـرة القطع بين النسـوية 
والديـن باعتبـار األخيـر يؤسـس لمنظومـة «القهـر النسـوي»، أما النسـوية اإلسـالمية فعلى 
النقيض تقوم على إمكانية الوصل بين الدين والنسـوية في معادلة واحدة، ولهذا السـبب 
تغـدو الحركـة النسـوية فـي إيـران ملهمـة بالنسـبة إلـى النسـاء المسـلمات اللواتـي يبحثـن 

عـن حقوقهـن ول يُـِردن التضحيـة بالديـن مـن أجل النسـوية.
تتنـاول هـذه الدراسـة تطـّور النشـاط النسـوي فـي إيـران منـذ بداياتـه فـي أوائـل القـرن 
الماضـي، وأهـم المراحـل التـي مـر بهـا، مـع التركيـز علـى مرحلـة مـا بعـد الثـورة، وتعـرض 
لتصـّور الحـكام الجـدد لمكانـة المـرأة ودورهـا فـي المجـال العـام، وكيـف انعكسـت علـى 
سياسـة الدولـة النسـوية، وتبيـن دواعـي ظهـور النسـوية اإلسـالمية وكيـف تعاطـى معهـا 

رجـال المؤسسـة الدينيـة.
وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية، وهي أن دور المرأة ومكانتها في الحالة اإليرانية 
كانـا فـي صلـب النقاشـات الوطنيـة الكبـرى المتعلقـة ببنـاء الدولـة، خالًفـا لمعظـم الـدول 
اإلسـالمية المجاورة التي ظلت فيها المسـألة النسـوية على الهامش، ففي العهد البهلوي 
ارتكـز مشـروع الشـاه التحديثـي علـى خلـع الحجـاب والدفـع بالنسـاء إلـى المجـال العـام، 
وفـي ظـل الحكـم الثـوري اسـتند مشـروع األسـلمة علـى فـرض الحجـاب وتقليـص حضـور 
النسـاء فـي المجـال العـام، وصـوًل إلى المجتمع اإلسـالمي المنشـود، وفـي الحالتين كانت 
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النسـاء وبعبـارة أدق أجسـادهن جـزًءا مـن التعريـف الذاتـي للدولـة، ومـن آيديولوجيتهـا 
المعلنـة، لكـن النسـاء عبـر مقاومتهـن تمكـنَّ مـن تقويـض تلـك السياسـات وإجبـار الدولـة 
علـى تقديـم تنـازلت، وعلـى هـذا تحـاول الدراسـة طـرح التسـاؤلت حـول كيفيـة صـوغ 
الدولـة اإليرانيـة لسياسـتها النسـوية وعـن اسـتراتيجيات النسـاء في التصـدي لها، وكيفية 
تعاطـي رجـال المؤسسـة الدينيـة مـع المسـألة النسـوية، وموقفهـم مـن الحـراك النسـوي 

الناشط.

أوًال: التحديث القسري وصعود اإلسالموية
أخـذ الجـدل حـول قضايـا المـرأة وأوضاعهـا الجتماعية ينتشـر بين المفكريـن اإليرانيين 
منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر، غيـر أنـه لـم يبلـغ حـد الكثافـة التـي بلغهـا فـي مصـر أو 
الدولـة العثمانيـة، وقـد يُعـزى ذلـك إلـى ظـروف العزلـة اللغويـة التـي فصلـت إيـران عـن 
الـدول العربيـة، وإلـى عـدم خضوعهـا للسـيادة العثمانيـة، وهـو مـا عـزز مـن عزلتهـا عـن 
محيطهـا اإلسـالمي، يضـاف إلـى ذلـك أن اتصالهـا بالغـرب وأفكاره الحداثيـة كان ضعيًفا 
نسـبّيًا فـي هـذه اآلونـة لعـدم خضوعهـا للسـيطرة اإلمبرياليـة المباشـرة(١). هـذه العوامـل 

مجتمعـة جعلـت أوضـاع المـرأة اإليرانيـة تغايـر مثيلتهـا مـن نسـاء المنطقـة.
ويجـد الختـالف صـداه فـي مظهريـن، أولهمـا أن إيـران لـم تشـهد عبـر تاريخها ظاهرة 
المصلـح الجتماعـي الـذي يتبنـى الدعـوة إلـى حقوق المرأة وتفجر كتاباته شـرارة الحركة 
النسـوية، كمـا هـو الحـال مـع قاسـم أميـن (أبـو النسـوية العربيـة) أو الطاهـر بـن حـداد٢*. 
وثانيهمـا أن دخـول اإليرانيـات إلـى المجـال العـام قـد تـم عبـر بوابة السياسـة ولم يتم عبر 
بوابـة العمـل الخيـري كمـا هـي الحـال في معظـم دول العالم، إذ يعّد العمـل الخيري بمثابة 

تمهيـد أولـي وضـروري إلكسـاب النسـاء المهـارات التنظيمية الالزمة للعمل النسـوي.
جـاء النخـراط األول لإليرانيـات فـي المجـال العـام مـع الثـورة الدسـتورية فـي مطلـع 
القـرن الماضـي حيـن شـاركت بعـض نسـاء النخبـة ممـن تربطهـن أواصـر القربـي برجـال 
السياسـة أو رجـال الديـن المبرزيـن فـي المظاهـرات التـي سـعت إلـى الحـد مـن السـلطة 
المطلقـة للشـاه وتأسـيس حكـم نيابـي، ولمـا تكللـت الحركـة بالنجـاح لـم تثمـن مشـاركة 
النسـاء وُحرمـن مـن حّقهـن النتخابـي، واألسـوأ مـن ذلـك أنـه لـم تناقـش أي مـن القضايـا 
الجنسـانية في أثناء إعداد الدسـتور، وباإلمكان أن نجد تعلياًل لهذا اإلقصاء في ما ذكره 
آيـة اهلل حسـن المـدرس٣ فـي المجلـس النيابـي الثانـي مـن أن «اهلل تعالـى لـم يضـع فيهـن 
الطاقـة والقابليـة التـي تجعلهـن لئقـات بحق النتخاب، إّن المسـتضعفين والمسـتضعفات 

مـن هـذا النـوع ل تكـون عقولهـم مسـتعدة»(٤).
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الجتماعـي  العمـل  صـوب  التوجـه  إلـى  دفعتهـن  السياسـة  مـن  النسـاء  أمـل  خيبـة 
والتوعـوي، ففـي عـام ١٩١٠ صـدرت «دانـش» أو «المعرفـة»، وهـي أول صحيفـة نسـوية 
هـا: «ل ننشـر سـوى الموضوعـات  ذيلـت عنوانهـا بعبـارة تكـررت فـي جميـع األعـداد، نَصُّ
المتعلقة بالشـؤون المنزلية ول نناقش السياسـة»، كما تأسسـت بعض الجمعيات النسـوية 
شـبه السـّرية، وافتتحـت الناشـطات عـدًدا مـن مـدارس اإلنـاث نظـًرا لتأخـر الدولـة فـي 
اتخـاذ تلـك الخطـوة حتـى عـام ١٩١٨(٥)، ورغـم الطابـع الحـذر لهـذه التحـركات وحـرص 
الناشـطات علـى عـدم الصطـدام بالعناصـر الدينيـة والمحافظـة، فـإّن هـذا لـم يُحـل دون 
معارضتهـم، وعلـى سـبيل المثـال قوبل افتتاح مـدارس الفتيات باحتجاجات قادها آية اهلل 
شوشـتري٦ وشـملت نسـاء مـن الطبقـات الدنيـا ووزعـت خاللهـا المنشـورات، كمـا أصـدر 

آيـة اهلل عبـد اهلل النـوري٧ فتـوى تؤكـد عـدم مشـروعيتها(٨).
وتحتاج معارضة رجال الدين لتعليم النساء إلى بعض اإليضاح ألن الموقف اإلسالمي 
المبدئي يشجع على التعليم دون تمييز بين الرجال والنساء من خالل النصوص الدينية، 
غيـر أن األمـر ل يمكـن تفسـيره علـى ضـوء النصـوص وإنمـا علـى ضـوء الوقائـع التي تؤكد 
أن تعليـم الفتيـات يقتضـي بالضـرورة مغادرتهـن منازلهن بصفة دائمة ولمدد غير قصيرة، 
وهـو مـا يعنـي أن نظـام الحتجـاب أو مـا يُعـرف باسـم «العـزل» فـي طريقـه إلـى التحلـل 
والنهيـار، ولـم يكـن ذلـك ليـروق رجـال الديـن الذيـن طالمـا أسـبغوا عليـه شـرعية دينيـة، 

ويبـدو أنهـم وجـدوا مخرًجـا مالئًمـا فـي سياسـات رضا بهلوي النسـوية.
بوصـول األسـرة البهلويـة إلـى الحكـم دخلـت إيـران مرحلـة «نسـوية الدولـة»، إذ تبّنـت 
شـاه  رضـا  أن  ذلـك  ومنشـأ  المجـالت،  كل  فـي  النسـاء  وتمكيـن  دعـم  سياسـة  الدولـة 
(١٩٢٥-١٩٤١) تبنـى نموذًجـا للتحديـث، يتشـابه مـع النمـوذج األتاتوركـي الـذي كان يُِكّن له 
إعجاًبـا- وكان قوامـه فـرض العلمنـة ومحاكاة النموذج الغربي الجتماعي، وشـّكلت النسـاء 
قطـب الرحـى فـي هـذا المشـروع، ويبـدو أن تصـّوًرا سـاد إذ ذاك لـدى النخبـة الحاكمـة 
والمثقفيـن، وهـو أن وضعيـة النسـاء المتدنيـة والحجـاب همـا رمز التخلّف اإلسـالمي كما 
يعتقـد الغـرب، وليـس هنـاك مـن سـبيل لتجـاوز التخلّـف وبلـوغ النهضـة سـوى تغييـر هـذه 

الوضعيـة ونـزع الحجـاب.
آتت نسـوية الدولة ثمارها سـريًعا، فتوسـعت الدولة في تشـييد مدارس اإلناث وجعلت 
الدراسـة بالمجـان، وحيـن افتُتحـت جامعـة طهـران فـي منتصف الثالثينيات ُسـمح للنسـاء 
بدخولهـا، وشـجعت الدولـة النسـاء علـى ارتيـاد سـوق العمـل ووظفـت أعـداًدا منهـن، غيـر 
أن اإلفـادة مـن تلـك المكتسـبات ظلـت رهًنـا بنـزع الحجـاب الـذي تـم حظـره عـام ١٩٣٦
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بمرسـوم رسـمي، وبمقتضاه لم يُعد مسـموًحا للنسـاء بارتداء الزي التقليدي «الشـادور» أو 
أي غطاء للرأس سوى القبعات األوروبية، ورغم أن القانون شمل الرجال أيًضا وأجبرهم 
-ل سـيما الموظفيـن الحكومييـن- علـى ارتـداء البدلـة األوروبية، فإن درجة تطبيقه لم تكن 
واحـدة، فـكان لـدى رجـال الشـرطة أوامـر صارمـة بإزالـة الشـادور والحجـاب وتمزيقهمـا 

علـى الفـور، وفـي المقابـل تـم التغاضـي عـن ارتداء األزيـاء المحليـة للرجال(٩).
للشـريعة فـي  المضـادة  والقوانيـن  القوانيـن اإلصالحيـة الضروريـة  بيـن  المـزج  مّثـل 
حزمـة واحـدة خطـأ اسـتراتيجّيًا فادًحـا مـن جانـب نخبـة الحداثييـن اإليرانييـن، ذلـك أن 
نفـًرا قليـاًل مـن نسـاء النخبـة اسـتفدن مـن المكتسـبات التعليميـة والوظيفيـة المتوفـرة، 
أمـا غالبيـة النسـاء فلـم يفـدن شـيًئا ولـم يحقـق لهـن نـزع الحجـاب التحـرر المنشـود كمـا 
رّوج النظـام، ففـي األماكـن الريفيـة والنائيـة حيـث الدولـة ل وجـود لهـا تقريًبـا، اسـتمرت 
النسـاء فـي ارتـداء المالبـس التقليديـة ولـم يطـرأ تغييـر علـى حياتهـن، أمـا نسـاء المـدن 
مـن الشـريحتين المتوسـطة والدنيـا فـإن القانـون كان أبعـد مـا يكـون عـن تحريرهـن؛ ذلـك 
أن كثيـرات منهـن شـعرن بأنهـن مجبـرات علـى البقـاء فـي المنـزل والتخلـي عـن أنشـطتهن 
خـارج المنـزل كالتسـوق واألنشـطة القتصاديـة العامـة والذهـاب إلـى الحمامـات العامـة، 
وهـي طقـوس نـادرة تعـزز الدوائـر الجتماعيـة للنسـاء خـارج مجالهـن الخـاص، وهكـذا 
احتجـز القانـون النسـاء داخـل منازلهـن وأسـهم فـي زيـادة تبعيتهـن ألقاربهـن الذكـور حيـن 

أجبرهـن علـى التخلـي عـن المهـام العامـة والعتمـاد علـى الذكـور فـي تأديتهـا(١٠).
لـم تطـرأ تغييـرات جوهريـة علـى أوضـاع النسـاء فـي الفتـرة الواقعـة بيـن عامـي ١٩٣٦
عـام نـزع الحجـاب وعـام ١٩٦٣ حيـن منحـت الدولـة النسـاء حقوقهـن السياسـية وحصلـت 
ثـالث سـيدات علـى عضويـة المجلـس النيابـي ثم تعييـن وزيرات عـام ١٩٦٨(١١)، وبالتزامن 
مـع هـذه التطـّورات صـدر قانـون حمايـة األسـرة عـام ١٩٦٧ ونالـت النسـاء بموجبـه حـق 
الطـالق، ولـم يُعـد بإمـكان الـزوج تطليـق زوجتـه مـن جانـب واحـد أو اكتسـاب حضانـة 
األطفـال بصـورة تلقائيـة عقـب الطـالق، وباتـت موافقة الزوجة األولى أو المحكمة شـرًطا 

للتـزوج بأخـرى، كمـا رفـع سـن زواج الفتيـات مـن ١٣ إلـى ١٨ عاًمـا(١٢).
لقيـت تلـك اإلجـراءات معارضـة حـاّدة مـن رجـال الديـن، ففـي رسـالة مجمعـة لعـدد 
مـن مراجـع التقليـد وآيـات اهلل انتقـدوا حضـور النسـاء فـي جلسـات البرلمـان والمجالـس 
البلديـة، وخالفـوا فـي ذلـك مخالفـة شـديدة، أمـا آيـة اهلل الخمينـي فذهـب فـي رسـالة لـه 

إلـى أن «
دخـول النسـاء إلـى المجلـس وإلـى المجالـس البلديـة مخالـف للقوانيـن المحكمـة فـي 
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اإلسـالم»(١٣)، وقوبـل قانـون حمايـة األسـرة بمعارضـة أشـد، إذ أفتـى الخمينـي مـن منفـاه 
بـأن النسـاء اللواتـي حكمـت المحكمـة بطالقهـن بموجـب القانـون سـوف يرتكبـن الزنـا إن 

تزّوجـن مـرة أخـرى١٤.
وأفضى تطبيق نسـوية الدولة في إيران إلى تداعيات متباينة، فمن جهة أسـهمت هذه 
السياسـة فـي تذليـل العقبـات الجتماعيـة التـي تحـول دون ولـوج النسـاء المجـال العـام، 
وسـمح للنسـاء بعـد تخفيـف القيـود علـى الحجـاب فـي عهـد محمـد رضـا بهلـوي (١٩٤١-

١٩٧٨) بالخـروج للتعليـم والعمـل وهـّن يضعـن حجاًبـا عصرّيًـا، إل أنهـا مـن جهـة مقابلـة 
كانـت ذات نتائـج فادحـة، ويمكـن اإلشـارة هنـا إلـى نتيجتيـن.

اُألولـى: إضعـاف الحـراك النسـوي، ذلـك أن العتمـاد على الهبـات الحكومية خلق حالة 
من التواكل لدى جموع النساء، وحال دون تكوين كوادر نسوية وتطوير قدراتها التنظيمية 
والتواصليـة، وزاد األمـر سـوًءا أن الدولـة قامـت بعمليـة تأميم للمنظمات النسـوية بدمجها 
جميًعـا فـي منظمـة واحـدة رسـمية ترأسـتها أشـرف بهلـوي ابنـة رضـا بهلـوي، وعبـر عقـود 

تـم إيجـاد نخبـة نسـوية تابعـة للدولة وتديـن بالولء لها.
وازديـاد  الثقافـي  الديـن  رجـال  لنفـوذ  الجتماعيـة  الفئـات  معظـم  خضـوع  والثانيـة: 
تأثيرهـم، ويبـدو هـذا التأثيـر أوضـح مـا يكـون فـي مسـألة التعليـم التـي تشـير المعـدلت 
المتدنيـة للتحـاق النسـاء بجميـع مراحلـه إلـى مـدى تأثـر األهالـي بدعايـات رجـال الديـن 

المضـادة.

ثانًيا: الجمهورية اإلسالمية والمسألة النسوية
ثمـة عوامـل دفعـت اإليرانييـن للثـورة ضـد نظـام الشـاه، كان أبرزهـا تدفـق عائـدات النفط 
وحرمـان معظـم الشـرائح الجتماعيـة منهـا، وعزلـة نظـام الشـاه الجتماعيـة وانفصالـه 
عـن القواعـد الشـعبية، وفـرض التحديـث قسـًرا، وحين اندلعت المظاهـرات الضخمة في 
المـدن اإليرانيـة شـاركت النسـاء فيهـا بأعـداد كبيـرة، وكان مثيـًرا لالنتبـاه إصرارهـن على 
ارتـداء الشـادور/الحجاب وعـدم رفعهـن أي مطالـب جنسـانية، وتفتـرض الباحثة اإليرانية 
هومـا هودفـار أن ارتـداء الحجـاب كان «عمـاًل مؤقًتـا» مـن جانب نسـاء الطبقات الوسـطى 
لجـأن إليـه إلظهـار رفضهـن آليديولوجيـا الشـاه النسـوية ولنفـي مزاعمـه بـأن المظاهرات 
تمـت بتحريـض مـن الشـيوعيين واألجانـب، وقـد شـجع ارتداؤهن الحجاب نسـاء الشـرائح 
األدنـى علـى النضمـام إلـى المظاهـرات، أما عـدم إثارة القضايا الجنسـانية فيعود برأيها 
إلـى ارتبـاط نظـام الشـاه الوثيـق بحقـوق المـرأة، إذ كان طـرح القضايـا الجنسـانية يبـدو 
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متناقًضـا مـع أهـداف الحراك الثـوري(١٥).
ويثيـر هـذا التحليـل إشـكاليتين، األولـى تجّنـب اإلشـارة إلـى أثـر العامـل الدينـي فـي 
دفـع النسـاء لرتـداء الحجـاب الـذي هـو رمـز دينـي فـي العتبـار األول، وحتـى لـو سـلمنا 
بأنـه يحمـل مدلـولت سياسـية فـإن مدلولتـه الدينيـة تفـوق مدلولتـه السياسـية ول يمكن 
تجريـده مـن مدلولتـه الرئيسـية لصالـح مدلـولت ثانويـة. والثانيـة المبالغـة فـي تقديـر 
دور نسـاء الطبقـات الوسـطى فـي الحشـد والتعبئـة، إذ يتنافـى ذلـك مع حقيقـة كون رجال 
الديـن يمتلكـون دون غيرهـم شـبكة اتصـالت واسـعة عبـر آلف المسـاجد المنتشـرة فـي 

المـدن اإليرانيـة تؤهلهـم لحشـد المعارضيـن.
مـا إن حققـت الثـورة انتصـاًرا حتـى أسـرع رجـال الديـن فـي تطبيـق سياسـة األسـلمة 
التـي كان لهـا أبلـغ األثـر علـى النسـاء، فألغـي قانـون حمايـة األسـرة بعـد أسـبوعين فقـط 
مـن نجـاح الثـورة، ورفـع الحظـر المفـروض علـى الـزواج المؤقـت، وخفض السـّن القانونية 
للبلـوغ (سـّن الـزواج والمسـاءلة القانونيـة) ليصبـح ٩ للفتيـات و١٤ للفتيـان، وفـي غضـون 
شـهر من عودته من منفاه أعلن الخميني أنه ل يجوز للنسـاء العمل قاضيات(١٦)، وبعدها 
بثالثة أيام أظهر في خطاب ألقاه بمدرسـة «رفاه» اسـتياءه من وجود نسـاء غير ملتزمات 

بالحجـاب الدينـي فـي الـوزارات ومؤسسـات الدولـة، وطلـب التزام النسـاء بالحجـاب(١٧).
فـي اليـوم التالـي الـذي صـادف اليـوم العالمـي للمـرأة اندلعـت الحتجاجـات رفًضـا 
لمحـاولت فـرض الحجـاب، وخرجـت مظاهـرة نسـوية قادتهـا بعـض العناصـر اليسـارية 
مـن جامعـة طهـران وانضـم إليهـا بضعـة ألـوف مـن المحتّجيـن، كمـا نظمـت المحاميـات 
عـدة احتجاجـات فـي وزارة العـدل، ومـع اتسـاع دائـرة الحتجاجـات وخروجها إلى الشـارع 
التكتيكـي، وأعلنـت  التراجـع  إلـى  للثـورة، اضطـر رجـال الديـن  واصطدامهـا بالمؤيديـن 
الحكومـة أن رسـائل الخمينـي أسـيء فهمهـا وليـس لديهـا النيـة لفـرض الحجـاب، وذكـرت 
أن قانـون حمايـة األسـرة سـيظل مطبًقـا لحيـن إقـرار قانـون آخـر. لكـن مـا إن توقفـت 
الحتجاجـات وأحكـم رجـال الديـن سـيطرتهم علـى البـالد حتـى أعلـن فـي يونيـو ١٩٨٠
عـن وجـوب ارتـداء النسـاء للحجـاب فـي أماكـن العمـل، وتـم فصـل المحتجات علـى الفور، 
وبحلـول العـام التالـي بـات علـى نسـاء األقليـات الدينيـة والزائـرات األجنبيـات اللتـزام 

به(١٨).
فـي األعـوام القليلـة التاليـة مـن عمـر الثـورة اتضحـت «المبـادئ الحاكمـة» التـي حـّددت 

أجنـدة الدولـة النسـوية، والمؤلفـة مـن بضعـة عناصـر، أبرزهـا:
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١- أولوية المجال الخاص
يجمـع آيـات اهلل علـى أن دور المـرأة فـي المجـال الخـاص يفـوق فـي أهميتـه دورهـا فـي 
المجـال العـام، وهـي مسـألة يكثـر ورودهـا فـي خطاباتهـم، فالخمينـي يذهـب إلـى أنـه 
مهمـا كانـت الدرجـة العلميـة أو الوظيفيـة التـي تنالهـا المـرأة «يجـب أن تكـون ربـة منـزل 
مثاليـة»(١٩)، ويعـزز آيـة اهلل علـي خامنئـي هـذا المعنـى بقولـه: «إّن دور المـرأة فـي األسـرة 
يفـوق فـي نظـري جميـع األدوار التـي يمكـن أن تؤديهـا»، وهـو يجـزم بأنـه ل يحـق للمـرأة 
التضحيـة بدورهـا فـي المنـزل كأّم وزوجـة لصالـح أي عمـل يمكـن أن تؤديه خـارج المنزل، 
إذ «ليـس ضرًبـا مـن البطولـة أن تقلـد المـرأة الرجـل فـي عمله، فللمرأة عمل نسـائي يفوق 

فـي أهميتـه كل األعمـال الرجاليـة»(٢٠).

٢- تشجيع الدور اإلنجابي
وقد أولته الدولة عناية كبيرة -في السـنوات األولى على األقل- بغرض مناهضة سياسـة 
الشـاه فـي تحديـد النسـل، وقـد شـدد الخمينـي علـى أهميتـه معتبـًرا أن «األمومـة واجـب 
مقـدس علـى المـرأة»(٢١). أمـا خامنئـي فحـذر مـن أن «النسـاء اللواتـي يمتنعـن عـن إنجـاب 
األطفـال بسـبب نشـاطهن خـارج البيـت يخالـف عملهـن هـذا الطبيعـة اإلنسـانية للمـرأة». 
ويبـدو أنـه رأى فـي مسـلكهن تأثـًرا بالنمـوذج الغربـي، لـذا يؤكـد أن «الخطيئـة الكبـرى 

للحضـارة الغربيـة تكمـن فـي تضعيـف هـذا الـدور»(٢٢).

٣- استهجان مبدأ المساواة
ل يحظـى مبـدأ المسـاواة بتقديـر المسـؤولين اإليرانييـن علـى اعتبـار أنـه مبـدأ غربـي 
ويخالـف الطبيعـة الفطريـة للجنسـين، ويؤكـد معهـد طهـران للدراسـات والبحـوث أنه على 
المسـتوى الحكومـي سـاد الـرأي القائـل: «إن المسـاواة بيـن المـرأة والرجـل فـي مجـالت 
التعليـم والعمـل لـم تُعـد هدًفـا للتقـدم الجتماعـي فـي إيـران»(٢٣)، ويلقى هذا الـرأي رواًجا 
لـدى النسـوة المقربـات مـن دوائـر الحكـم كمـا هـو الحـال لـدى السـيدة شـهال حبيبـي 
عـن  بديـاًل  التكامـل  مبـدأ  تطـرح  التـي  المـرأة،  لشـؤون  رفسـنجاني  الرئيـس  مستشـار 
المسـاواة، وتضفـي عليـه مسـحة إسـالمية بقولهـا: «إّن النظـرة اإلسـالمية تفتـرض أن 
الرجـل والمـرأة يكمـل بعضهمـا بعًضـا وليسـا متنافسـين سـواء داخـل األسـرة الواحـدة أو 

فـي سـاحة المجتمـع»(٢٤).
وبإمكاننـا أن نـرى أثـر هـذه المبـادئ النظريـة جلّيًـا فـي السياسـات والقوانيـن، وعلـى 
سـبيل المثـال فـي إطـار مسـاعي إعـادة النسـاء إلـى المجـال الخـاص تـم إغـالق مراكـز 



75 مجلة الدراسات اإليرانية

احلركة النسوية اإليرانية: سياقات التحديث واألسلمة

علـى  النسـاء  لحـث  قانـون  وطـرح  لألطفـال،  المخصصـة  الحكوميـة  النهاريـة  الرعايـة 
التقاعـد المبكـر بعـد خمسـة عشـر عاًمـا مـن العمـل، ومشـروع آخر لتسـهيل العمل بنصف 
الوقـت لألمهـات، لكنـه كان يتطلـب مسـاهمات كاملـة القيمـة فـي صناديـق المعاشـات مما 
جعـل نسـبة محـدودة مـن النسـاء تقبـل عليـه(٢٥). وفـي إطـار تشـجيع اإلنجـاب تـم تفكيـك 
مراكـز تحديـد األسـرة وتغليـظ عقوبـة اإلجهـاض لتصـل إلـى حـد المـوت، وقـدم البرلمـان 
مقترًحـا يتعلـق بواجبـات األمومـة بغـرض تحقيـق بعـض المرونـة فـي العمـل، وفـي ظـل 
اإلخـالل بمبـدأ المسـاواة اعتمـدت الدولـة سياسـة تمييزيـة ضـد النسـاء فحالـت بينهـن 
وبيـن الشـتغال بالقضـاء، وحظـرت عليهـن اللتحـاق ببعـض الكليـات (مثـل كليـة القانـون 
وكليـة العلـوم الزراعيـة) ومواصلـة دراسـتهن بالخـارج بحجـة أنهـن «حارسـات شـرفنا» ول 

ينبغـي إرسـالهن لإلقامـة فـي «بيئـة فاسـدة»(٢٦).
أدى تطبيق هذه السياسة إلى نتائج بعيدة األثر على أوضاع المرأة اإليرانية المختلفة، 
فعلـى الصعيـد السياسـي احتفظـت النسـاء بحقوقهـن السياسـية وتـم انتخـاب أربـع نسـاء 
فـي البرلمـان عـام ١٩٨٠، ولحًقـا جلسـت النسـاء فـي المجالـس المحليـة، لكنهـا أقصيـت 
مـن المواقـع التنفيذيـة ومراكـز صنـع القـرار، ومـّر عقـد كامل قبل أن يتـم تعيين أول امرأة 
فـي منصـب نائـب وزيـر، و١٧ عاًمـا قبـل أن تتعيـن نائـب رئيـس، و٣٠ عاًمـا قبـل أن تسـمي 

إيـران أول وزيـرة لها(٢٧).
وعلـى صعيـد العمـل ل يميـز الدسـتور وقوانيـن العمـل نظرّيًـا بيـن الرجـال والنسـاء مـن 
حيـث إمكانيـة الوصـول إلـى فـرص العمـل أو األجـر، ورغـم ذلـك تـم دفع النسـاء ببطء إلى 
الشـتغال فـي الحقـول التقليديـة، كالتمريـض، والتدريـس، والطـب، ولـم يفـدن مـن األجـر 
المتسـاوي ألنهـن يدفعـن ضرائـب وأقسـاط تأميـن أعلـى مـن الرجـال المتزوجيـن، وفـي 
حين أن الرجال يسـتفيدون من السـتحقاقات الممنوحة لهم بوصفهم متزوجين ويعولون 
أسـرهم كان على النسـاء أن يدفعن أحياًنا للحصول على رعاية أطفالهن في الحضانات، 

كمـا لـم يكـن يحـق لهـّن الحصـول علـى سـلع رخيصـة مـن تعاونيـات الخدمة المدنيـة(٢٨).
وعلـى صعيـد القانـون تـم إلغـاء قانـون حماية األسـرة وتفكيك محاكم األسـرة، وفي عام 
ا مـن الشـريعة اإلسـالمية،  ١٩٨١ أقـر البرلمـان اإليرانـي قانوًنـا جديـًدا للعقوبـات مسـتمّدً
وهـو مـا يعنـي بالضـرورة أن بعـض األحـكام المتعلقـة بالقصـاص والديـة سـتتفاوت بيـن 
الرجـال والنسـاء. مـن جهـة أخـرى تضمـن القانـون عقوبـات تتـراوح بيـن السـجن لمـدد 
تتـراوح بيـن عشـرة أيـام وسـتين يوًمـا أو الغرامـة الماليـة علـى انتهـاكات قواعـد اللبـاس 

اإلسـالمي (الحجـاب)(٢٩).
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ثالًثا: الموجة النسوية الجديدة واستراتيجيات المقاومة
فـي مواجهـة هـذا الواقـع شـهدت إيـران ميـالد حركـة نسـوية نشـطة، كان أهـّم مـا يميزهـا 
النطـالق مـن اإلطـار المرجعـي اإلسـالمي، وقـد بـدأت فـي الظهـور خـالل األيـام األولـى 
للثـورة، إل أنهـا اكتسـبت منـذ التسـعينيات قـوة وتأثيـًرا، وهـو مـا تجلّـى فـي عـدد مـن 
النسـوية  وتتأسـس  اإليرانيـات.  حيـاة  علـى  إيجاًبـا  انعكسـت  التـي  الناجحـة  الحمـالت 
اإلسـالمية علـى فكـرة جوهريـة، مفادهـا أن اإلسـالم ل يحتقـر النسـاء أو يضطهدهـن ول 
يؤسـس لتراتبيـة اجتماعيـة تضـع النسـاء فـي مرتبة أدنـى من الرجـال، فنصوصه القاطعة 
تؤكـد أن البشـر جميًعـا متسـاوون أمـام خالقهـم، ونماذجه النسـوية التـي قدمها بيت النبوة 
عبـر األطـوار المختلفـة للنسـاء حظيـت خاللهـا بالحتـرام. وعبـر تلـك النمـاذج المعياريـة 
يقـدم اإلسـالم نموذًجـا أكثـر ثـراًء وتنّوًعـا مـن النمـوذج الغربي الذي ل يعرف سـوى نموذج 
بـأي حـال، وهـذا  يثمنهـا  النسـاء ول  يعتـرف بأهميـة دورات حيـاة  العاملـة، ول  المـرأة 
النمـوذج كمـا تعتقـد الناشـطات ل يصلـح لالحتذاء والمحاكاة ألسـباب، منهـا أّن ما يقدمه 
مـن أدوات تحليـل ومـن خبـرات معرفيـة ترتبـط بنسـاء الطبقـة الوسـطى الغنيـة في الغرب 
تجعلـه نموذًجـا تحليلّيًـا ليـس لـه َعالقـة بحيـاة غالبيـة النسـاء فـي العالـم، وأنـه أخفـق فـي 
تحقيـق المسـاواة للمـرأة ودمـج احتياجاتهـا داخـل سـوق العمـل، وبدًل مـن تحقيقه التحرر 
القتصـادي للمـرأة جعلهـا أسـيرة الرأسـمالية العالميـة تسـتخدمها كأداة لترويـج سـلعها 
ا أنـه فشـل فـي خلـق مسـاحة مناسـبة ومجزيـة معتـرف بهـا مقابـل  السـتهالكية، وأخيـرً

الـزواج واألمومـة(٣٠).
وهـي تنتقـد كذلـك الوضعيـة المتدنيـة للنسـاء فـي المجتمعـات اإلسـالمية والتـي ل 
يمكـن نسـبتها إلـى الديـن ونصوصـه المقدسـة، بـل إلـى التأويـالت التـي أنتجـت حول هذه 
النصـوص والتـي عبـرت عـن الثقافـات واألعـراف التـي نشـأت فيهـا بأكثـر مـن تعبيرهـا 
عـن مـراد النـص المقـدس، وهـذه التأويـالت كمـا يعتقـدن أفلحـت عبـر قـرون فـي حجـب 
األصل المسـاواتي للنص وكرسـت لدونية النسـاء، ولذلك اتجهت الناشـطات من مختلف 
التيـارات إلـى تقديـم قـراءات جديـدة وتفكيك القراءات الكالسـيكية التي ارتبطت بالنص.
وبصفـة عامـة يمكـن القـول إّن الحركـة النسـوية بأجنحتهـا المختلفـة تتـوزع علـى ثالثـة 

تيارات رئيسـية:

١. التيار المحافظ
وهـو تيـار يتبنـى طرًحـا تقليدّيًـا قريًبـا مـن األطروحـات التـي تقدمهـا المؤسسـة الحوزوية 
ول تشـذّ عنهـا إل يسـيًرا، ولهـذا يعّدهـا بعـض المراقبيـن تيـاًرا شـبه رسـمي، ومـن أبـرز 
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ممثالت هذا التيار السـيدة زهراء مصطفوي ابنه الخميني، وهي تترأس جمعية «النسـاء 
فـي الجمهوريـة اإلسـالمية» التـي تأسسـت عـام ١٩٨٦، ومـن أهدافهـا «السـعي إلحقـاق 
حقـوق المـرأة وتثبيـت موقعهـا فـي العائلـة والبيـت»، وهـي تصـدر مطبوعـة «نـدا» النسـوية 

التـي صـدر العـدد األول منهـا عـام ١٩٩١(٣١).

٢. التيار التجديدي
الـذي ينطلـق مـن المرجعيـة اإلسـالمية ويتمسـك بثوابتهـا لكنه يتبنى طرًقـا راديكالية في 
القضايـا الجنسـانية، وهـو مـا يضعـه فـي مواجهة مع التيار النسـوي المحافظ والمؤسسـة 
الدينيـة، وقـد بـدأ ظهـوره فـي وقـت مبّكـر وعّبـر عـن نفسـه فـي عـدد مـن المواقـف مثـل 
رفـض محـاولت فـرض الحجـاب اإللزامـي -رغـم تمّسـك ناشـطاته بالحجـاب- ورفـض 
سياسـة التمييز ضد النسـاء. ومن أبرز ممثالت هذا التيار السـيدة أعظم طالقاني البنة 
الثالثـة آليـة اهلل محمـود طالقانـي٣٢، التـي شـاركت فـي الثورة ودخلت أول مجلس للشـورى 
الـوزراء  واختيـرت كأميـن عـام للحركـة النسـوية، والسـيدة زهـرة رهنـورد زوجـة رئيـس 
اإلصالحـي حسـين موسـوي، وهـي أول امـرأة تعّيـن مستشـاًرا جامعّيًـا، وتتـرأس طالقانـي 
جمعيـة النسـاء المسـلمات وتصـدر دوريـة نسـوية ناقـدة تعـرف باسـم «رسـالة هاجـر»، 
ويمكـن اعتبارهـا صـوت الضميـر النسـوي داخـل الجمهوريـة اإلسـالمية، وهـي تسـتهدف 
رصـد معانـاة النسـاء اإليرانيـات، واسـمها مسـتوحى مـن السـيدة هاجر التـي عانت وحيدة 
بصحبـة رضيعهـا فـي الصحـراء. وبسـبب انتقاداتهـا الجريئـة وقفتها السـلطات لمدة سـبع 
سـنوات فـي الفتـرة مـا بيـن ١٩٨٩ و١٩٩٦، ولـم يشـفع لهـا كونهـا عضـًوا برلمانّيًـا وأنها من 

مناضـالت الثورة.
وتحـرص السـيدة طالقانـي منـذ عـام ١٩٩٧ علـى التقـدم بـأوراق ترشـيحها لمنصـب 
الدسـتور  أن مجلـس صيانـة  اإليرانيـة، غيـر  النتخابـات  فـي جميـع  الجمهوريـة  رئيـس 
-وهـو الجهـة المخولـة بفحـص أوراق المرشـحين وتحديـد صالحياتهـم- يصـّر علـى رفض 
طلبهـا وطلبـات جميـع النسـاء األخريـات، متعلـاًل بـأن الدسـتور اإليرانـي ينـص فـي مادتـه 
١١٥ علـى ضـرورة كـون المرشـح رجـاًل، وتصريـح اإلمـام الخمينـي أن المـرأة ل تصلـح 
للرئاسـة. ولـم تقنـع طالقانـي بتلـك الحجـج، وقـد أثـارت حملـة ضدهـا علـى صفحـات 
«رسـالة هاجـر» وحاولـت خلـق رأي عـام مضـاد لهـا، واسـتطلعت آراء بعـض رجـال الديـن 
والسياسـة بشـأنها، وسـافرت إلى قم لمحاولة إقناع رجال الدين بتبّني تفسـير في صالح 
المـرأة(٣٣)، مسـتفيدة فـي ذلـك مـن تضلعهـا فـي العلـوم الشـرعية. وقـد انحسـمت هـذه 
المسـألة نظرّيًـا عاَمـي ٢٠٠٥/٢٠٠٤ حينمـا أصـدر مجمـع اللغـة الفارسـية بياًنـا أكـد فيـه 
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أن كلمـة «َرُجـل» تَسـع الرجـال والنسـاء علـى السـواء، وبنـاًء عليـه اضطـر المتحـدث باسـم 
مجلـس صيانـة الدسـتور إلـى التصريـح بأنـه يمكـن للنسـاء أن يترشـحن للرئاسـة، غيـر أن 

المسـألة ل تُحسـم بالنصـوص وحدهـا وإنمـا بـاإلرادة السياسـية.

٣. التيار التأويلي
وهـو تيـار حقوقـي يجمـع مـا بيـن المرجعيتيـن النسـوية واإلسـالمية إيماًنـا منـه بقابليـة 
الجمـع بينهمـا، وارتبـط ظهـوره كتيـار مسـتقل بصـدور مجلـة «زنـان» أو النسـاء عـام ١٩٩٢
التي ترأسـت تحريرها السـيدة شـهال شـركت التي عملت طيلة الثمانينيات في مجلة «زن 
روز» أو «المـرأة اليـوم»، وهـي جـزء مـن مجموعـة كايهـان المعروفـة للنشـر، وقـد اسـتولت 
عليهـا مجموعـة مـن الناشـطات اإلسـالميات بعـد الثـورة وحولوهـا إلـى منصـة ناجحـة 
تصـدت للهجمـات ضـد النسـاء فـي السـنوات األولـى للثـورة. وقـد غـادرت شـركت «زن 
روز» علـى إثـر خالفـات تحريريـة تتعلـق بضـرورة تبّنيهـا معالجـات إصالحيـة أكثـر جذريـة 

لقضايـا المـرأة.
وتختلف «زنان» عن غيرها من المنشورات النسوية من جهتين:

اُألولـى: النتسـاب إلـى النسـوية العالميـة، فمنـذ العـدد األول أخـذت تنشـر ترجمـات 
لعـدد مـن المقـالت النسـوية لكاتبـات غربيات اعتقـاًدا أنها مفيـدة لقارئاتها، كما ترجمت 
نصوًصـا للرائـدات والمنّظـرات النسـويات: سـيمون بوليفـار وفرجينيـا وولـف وتشـارلوت 
إلـى  تنظـر  مـا  عـادة  التـي  اإليرانيـة  السـاحة  علـى  غريًبـا  كان  المسـلك  هـذا  جيلمـان. 
النسـوية باعتبـار أنهـا تمثـل «انحراًفـا أنثوّيًـا» يسـتهدف التمـّرد علـى الرجـال، و«تهديـًدا 

غربّيًـا» فـي آن.
بالمـرأة،  المتعلقـة  الدينيـة  للنصـوص  اعتمادهـا مشـروًعا تفسـيرّيًا جذرّيًـا  والثانيـة: 
ومشـروع «زنـان» يختلـف عـن المشـروعات التفسـيرية اإلصالحيـة التـي شـهدها العالـم 
اإلسـالمي منـذ القـرن التاسـع عشـر، الـذي يقـوم علـى النتقـاء مـن بيـن مجموعـة مـن 
المصـادر اإلسـالمية التقليديـة المعتمـدة أكثرهـا مالءمـة لـروح العصـر، أمـا مشـروع زنان 
فهـو يقـوم علـى رفـض هـذه المصـادر باعتبارهـا مصـادر ذكوريـة متحيـزة، ويدعـو إلـى 
الجتهـاد إلنتـاج تأويـالت جديـدة للنـص الدينـي اسـتناًدا إلـى األدوات المعرفيـة الحديثـة، 
والضـرب،  بالقوامـة،  تتعلـق  لمسـائل  مهمـة  مراجعـات  زنـان  قدمـت  السـياق  هـذا  وفـي 
الكالسـيكية  المصـادر  فـي  ورد  مـا  تغايـر  نتائـج  إلـى  وتوصلـت  المـرأة،  ديـة  وتنصيـف 

اإلسـالمية(٣٤).
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وهـذه المسـألة تحديـًدا جـّرت عليهـا رجـال الديـن التقليدييـن الذيـن انتقـدوا عمليـة 
التأويل ورأوا فيها تقويًضا للمعرفة الدينية ولعملية اسـتنباط الحكم الشـرعي، ومن أبرز 
هـؤلء آيـة اهلل يـزدي رئيـس مجلـس القضـاء األعلـى الـذي كتـب مفنـًدا بعـض مقالتهـا، 
كذلـك ارتـأت كليـة الدراسـات الدينيـة فـي قـم أنهـا يجـب أن تتحـرك للتصـدي لألفـكار 
النسوية فأصدرت دورية نسوية «بيام زان» أو «رسالة المرأة» التي يشرف على تحريرها 
رجـال الديـن. ورغـم هـذه النتقـادات اسـتمرت «زنـان» فـي الصـدور طيلـة سـتة عشـر 
عاًمـا متواصلـة (١٩٩٢-٢٠٠٨) حيـن وقفـت السـلطات إصدارهـا فـي ظـل صعـود نفـوذ 
المتشـددين فـي عهـد الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد (٢٠٠٥-٢٠١٣)، ثـم عـاودت الظهـور 
مجـدًدا عـام ٢٠١٤ بعنـوان «زنـان إمـروز»، لكنهـا حظـرت بعـد صـدور عشـرة أعـداد فقـط 

علـى خلفيـة إثارتهـا ملـف التعايـش بيـن غيـر المتزوجيـن فـي إيـران(٣٥).
لقـد اسـتطاعت الحركـة النسـوية بأجنحتهـا المختلفـة أن تتعـاون فـي مـا بينهـا بغـّض 
النظـر عـن اختالفاتهـا اآليديولوجيـة، وأن تطـّور اسـتراتيجيات عمـل وحمـالت ناجحـة 
اسـتعادت بعًضـا مـن حقـوق المـرأة التـي ُفقـدت فـي السـنوات األولـى للثـورة وحسـنت مـن 
وضعيتهـا. ويمكـن أن ندلـل هنـا بقانـون األسـرة الجديـد الصـادر عـام ١٩٩٢، وهـو مـن 
الناحيـة الواقعيـة أفضـل مـن قانـون حمايـة األسـرة السـابق، ذلـك أنـه بحكـم انطالقـه 
مـن الشـريعة اإلسـالمية أتـاح فرًصـا عديـدة للمنـاورة ومسـاحات للحركـة أمـام النسـاء، 
ويبـدو هـذا غريًبـا بعـض الشـيء ولكـن الشـريعة اإلسـالمية -فـي رأي الخبـراء القانونيين- 
هـي نسـق قانونـي مفتـوح وليـس مغلًقـا، ويتميـز بالمرونـة الكافيـة التـي تسـمح باإلضافـة 
والتعديـل، فالعقـود علـى سـبيل المثـال تتألـف مـن أركان وصيغـة محـّددة لكنهـا تسـمح 
للمتعاقديـن بوضـع شـروط إضافيـة بمجـرد التوافـق عليهـا تصبـح جـزًءا مـن بنيـة العقـد، 
ولمـا كان الـزواج عقـًدا ضمـن العقـود الشـرعية فقـد سـمح القانـون الجديد للمـرأة بوضع 
شـروط ضمـن العقـد، وقـد حسـنت مـن الوضعيـة القانونيـة للمـرأة، بـل وضعتهـا في وضع 
أفضـل، إذ أصبـح لزاًمـا علـى الرجـل أن يتفـاوض بشـأن تعديل هذه الشـروط لصالحه(٣٦).

والمثـال اآلخـر الـذي يؤشـر إلـى اإلمكانيـات الكبيـرة التـي توفرهـا الشـريعة للتأسـيس 
للحقـوق النسـوية مسـألة «قانـون أجـر المثـل» الـذي صـدر عـام ١٩٩١، وأجـر المثـل هـو 
اصطـالح فقهـي يرمـز إلـى األجـر العـادل للعامـل أو السـلعة أو العيـن المؤجـرة خـالل مدة 
التعاقـد، وقـد اسـتُخدم ليرمـز إلـى التعويضـات الماليـة التـي يجـب حصـول المـرأة عليهـا 
فـي حالـة رغبـة الـزوج فـي الطـالق دون إخاللهـا بواجباتهـا، وقد قامت الناشـطات بحملة 
واسـعة فـي الصحافـة إلقـرار هـذا القانـون، واسـتندن فـي ذلـك إلى أن الشـريعة ل تفرض 
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علـى الزوجـة العمـل فـي منـزل الزوجيـة، فالنصـوص الدينيـة ل تشـير إلـى ذلـك، بـل علـى 
العكـس تجعـل إلرضـاع المـرأة وليدهـا أجـًرا. ونظـًرا ألن جميع الزوجـات يعملن في منازل 
الزوجيـة فيحـق لهـن الحصـول علـى أجـر عنـد الطالق، ورغم أن الحجة المسـتخدمة غير 
تقليديـة، فـإّن هـذا القانـون يحمل بحكم انطالقه من الشـريعة دللت رمزية وآيديولوجية 
كبيـرة ألنـه يشـير إلـى أن عمـل النسـاء المنزلـي غيـر المأجـور ل ينبغـي أن يؤخـذ كقضيـة 
مسـلَّم بهـا، وهـو يفتـح بذلـك البـاب أمـام الـدول اإلسـالمية إلقـرار تشـريعات مشـابهة 

تنصـف النسـاء انطالًقـا مـن التفسـيرات غيـر التقليديـة للنصـوص الشـرعية(٣٧).
وهنـاك عـدد مـن األمثلـة األخـرى التـي أفلحـت الناشـطات فـي تحقيـق نتائـج إيجابيـة 
فيهـا كمسـألة حضانـة أطفـال أبنـاء الشـهداء التـي طرحـت مـراًرا فـي المجـالت النسـوية 
المتعـّددة، وقـد منحهـا الخمينـي ألمهـات األطفـال بـدًل مـن الرجـال ذوي العصوبة تقديًرا 
لتضحياتهـن بأزواجهـن فـي سـبيل الثـورة، وكذلـك مسـألة تشـجيع الـدور اإلنجابـي التـي 
انتقدتهـا السـيدة طالقانـي والناشـطات مـراًرا، وُحسـمت بُعيـد انتهـاء الحـرب العراقيـة-

اإليرانيـة فـي عهـد الرئيـس رفسـنجاني (١٩٨٩-١٩٩٧) بإطـالق برنامـج قومـي لتنظيـم 
األسـرة أفلح في خفض معدلت اإلنجاب، وقضية حرمان النسـاء من الشـتغال بالقضاء 
والتـي تمـت علـى مراحـل حيـن سـمح للنسـاء بـأن يشـتغلن مستشـارات لقضـاة محكمـة 
األسـرة، وفـي مرحلـة تاليـة ُمنحن سـلطة إصـدار األحكام القضائية. وكذلـك قام البرلمان 
عـام ٢٠٠٢ بعـد ضغـوط مـن العضـوات اإلصالحيـات برفـع سـن الـزواج للفتيـات مـن ٩
إلـى ١٣ عاًمـا، والنقـاش حالّيًـا يجـري حـول إمكانيـة رفعـه لسـن أكبر، وكذلـك رفع الحظر 

المفـروض علـى سـفر النسـاء للخـارج.
وفـى األخيـر يمكـن القـول إن النسـاء أفلحـت عبر عقود من العمـل المضني والمتواصل 
إلـى دفـع دولـة آيـات اهلل عـن التراجـع التدريجـي عـن سياسـاتهم النسـوية وتبنـي سياسـة 
نسـوية أكثـر تعبيـًرا عـن مطالبهـن، ومـع أن النجـاح المتحقـق ليس شـاماًل فهناك الحجاب 
اإللزامـي ورفـض الترشـح للرئاسـة، إل أن المسـألة كمـا نرجـح ليسـت إل مسـألة وقـت، 
وتلـك النتيجـة تتشـابه مـع النتيجـة التـي تحققـت فـي ظـل حكـم الشـاه، فقـد كان إصـرار 
النسـاء علـى عـدم الخـروج دون حجـاب دافًعـا لمحمـد رضـا بهلـوي لتخفيـف الحظـر علـى 
الحجـاب، ورغـم عـدم إلغـاء القانـون فإنـه سـمح للنسـاء بالخـروج للتعليـم والعمـل وهـّن 
التـي كانـت  العزلـة الجتماعيـة الشـاملة  النهايـة أفلحـت  يضعـن حجاًبـا عصرّيًـا، وفـي 

النسـاء الفاعـل الرئيسـي فيهـا فـي إسـقاط النظـام.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن نجـاح النسـاء في ظل نظام متشـدد دينّيًا لـه طبيعة خاصة، 
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ألنه يمثل انتصاًرا نسوّيًا على التأويالت والقراءات المتشددة ل على الشريعة ذاتها التي 
انطلقـت منهـا النسـاء لنَيـل حقوقهـن، وهـو يبرهـن علـى أن الخيـارات الدينيـة المتشـددة 
التـي تبّنتهـا الدولـة وبنـت عليها سياسـتها النسـوية لم تكن سـوى خيـارات آيديولوجية، لذا 

أمكـن التخلـي عنهـا فـي مراحل لحقة.
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