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مقدمة

فقهي
ُر ّبمــا لــم تشــهد الجمهوريــة اإليرانيــة منــذ ثــورة 1979م ،مســألة ذات جدل
ﱟ
أن عوامــل عديــدة
ـفي وسياســي ،كمســألة الحجــاب ،ولبــاس المــرأة؛ ذلــك ّ
وفلسـ ﱟ
ـاذبٍ دينـ ﱟـي وسياسـ ﱟـي.
وياتيــة ،ومحـ ّـل تجـ ُ
حولتهــا إلــى مسـ ٍ
ـألة ُه ّ
َّ
أهميــة هــذه الدراســة فــي ُبعدهــا الفقهــي ،ومقــوالت ُفقهــاء
تكمــن
وال
ِّ
ُ
ً
أهميتهــا تتجلَّ ــى فــي إدراك
قديمــا
ممــا ُب ِحــث
وحديثــا ،بيــد ّ
أن ِّ
ً
الشــيعة ،فذلــك ّ
الســلطة اإليرانيــة لآلخــر المختلــف معهــا فــي
الحريــة التــي ُ
تكفلهــا ُ
مســاحات ِّ
الســلطة
القــراءة الدينيــة والسوســيولوجية ،وهــذا
يــؤدي إلــى معرفــة رأي ُ
ِّ
التعدديــة الثقافيــة والفكريــة ،وهــذا
والنُّ خبــة الدينيــة الممارســاتي فــي مســألة
ُّ
الســلطوي والحكومتــي فــي أبــواب
الدقــة
َّ
يحــدد علــى وجــه
مديــات النفــوذ ُ
ّ
ِّ
وســلطته
األحــكام ،باعتبارهــا ً
وفقــا لقــراءة الوالئييــن جــزء من مهام الولي الفقيه ُ
الدينية-السياســية ،وبالتالــي كيفيــة التطبيــق العملــي لمقتضيــات القــول بواليــة
أن هــذا يفــكِّ ك لــدى المعنييــن الفــوارق الدقيقــة بيــن
ـك ّ
المطلَ قــة .وال شـ ّ
الفقيــه ُ
التنظيــري والممارســاتي وإكراهاتــه.
الهوياتــي
ـاذب
أيضــا ثمــة بعـ ٌـد آخــر يضيــف جديـ ًـدا لتلــك الدراســة ،متعلِّ ــق بالتجـ ُ
ّ
حــول مســألة الحجــاب ،وخروجهــا مــن األســوار الحوزويــة والفقــه المدرســي،
الســلطة الدائــم
إلــى فضــاءات المجتمــع وصراعــات المشــهد الثقافــي ،وحفــاظ ُ
علــى ذلــك الزخــم ،كجــزء مــن معركــة سياســية ودينيــة واجتماعيــة ،تحــرص
النَّ خبــة الوالئيــة علــى إبقائــه فــي ُســلَّ م األولويــاتُ ،ر ّبمــا لقناعــات يقينيــة فــي
ور ّبمــا ألمــور توظيفيــة تخـ ُـدم الواقــع السياســي
العقــل الجمعــي لرجــال الديــنُ ،
واالجتماعــي الراهــن فــي إيــران ،أو لكليهمــا.
وفــي هــذا الســياق تحــاول الدراســة الكشــف عــن الخيــوط اإلدراكيــة لذلــك العقــل
الجمعــي ،وتحــاول اإلجابــة عــن تســاؤالت متعلِّ قــة بمديــات تســييس الحجــاب
ـادة لخلــق
تمظهـ ٍ
ُبغيــة تعزيــز
ـرات تُ عــزِّ زُ أيديولوجيــة النُّ خبــة الدينيــة ،ومحــاوالت جـ َّ
ُ
الصلــب
زي النســاء فــي ُ
هويــة إيرانيــة جديــدة متقاطعــة مــع عصــر الشــاه ،يدخــل ّ
ّ
منهــا.

فرض الحجاب
أو ًل :الثورة اإليرانية ومرحلة ْ
ّ

لحكــم الشــاه إبــان الثــورة تتنافســن علــى
كانــت معظــم اإليرانيــات الرافضــات ُ
ارتــداء الشــادور ،بوصفـ ِـه أداة ثوريــة فــي مواجهــة الشــاه ،ومقاومــة لسياســته
التغريبيــة( ،)1لكــن لــم يكُ ــن هــذا دليـ ًـا فــي ذاتــه ،علــى ّأيــة قناعــات دينيــة ،حيــث
التيــارات السياســية ،هــذه لمحــة ال ينبغــي
كانــت النســاء المشــاركات مــن َّ
كافــة ّ
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تعبــر عنــه،
تجاوزهــا لفهــم خارطــة الصــراع السياســي ،ومــا يحيــط بــه مــن شــعارات ِّ
ُ
أن مــا قــام بــه الشــاه
فاليســاريون (اليســار االســتاليني) حينئــذ كانــوا يعتقــدون ّ
فــي مســألة المــرأة ،هــو نــوع مــن «االنحــال» ،وشــنَّ عوا علــى التروتســكيين
(الذيــن أطلــق عليهــم البعــض بعــد الثــورة اســم :العائــدون مــن الــدول األجنبيــة،
كنايــة عــن ُّ
التأثــر بالثقافــة الغربيــة) ،شــنَّ عوا عليهــم بســبب االختــاط ،و مــا سـ ُّـموه
ِّ
مؤشــرات علــى مركزيــة
بـــ «عــرض أجســاد النســاء»( .)2ومثــل تلــك الوقائــع تعطينــا
ثوريــا.
ـعارا ًّ
الشــادور فــي معركــة الثــورة حينئــذ ،بوصفــه شـ ً
تــم إلغــاء
بعــد الثــورة مباشــرة وفــي غضــون أســبوعين فقــط مــن نجاحهــاّ ،
اإلصالحــات المحــدودة التــي كافحــت النســاء اإليرانيــات مــن أجلهــا فــي الماضــي
ترمــز النســاء إلــى الطابــع
منــذ الثــورة الدســتورية ومــا قبلهــا .فقـ َّـرر قــادة إيــران أن ُ
اإلســامي للدولــة ،وفــي  07مــارس 1979م ُف ِــرض الحجــاب اإللزامــي علــى
النســاء( ،)3وفــي صبــاح اليــوم التالــي  08مــارس – وهــو اليــوم العالمــي للمــرأة -
خرجــت آالف النســاء فــي جميــع أنحــاء البــاد إلــى شــوارع المــدن لالحتجــاج علــى
الحجــاب اإللزامــي.
مؤقتً ــا عــن القــرار،
َّ
وقــد فاجــأت هــذه المعارضــة الواســعة رجــال الديــن؛ فتراجعــوا
خطــة تدريجيــة إلعــادة فــرض
ثـ ّـم اســتخدم النظــام علــى مــدار العاميــن التالييــن َّ
أي
موظفي الحكومةُ ،
َّ
ففـ ِـرض ّأو ًل فــي عــام 1981م علــى
الحجــابُ ،
وف ِرض على ّ
وو ِضعــت إعالنــات فــي مختلــف
امــرأة ُ
تدخــل إلــى المكاتــب والمبانــي الحكوميــةُ ،
«يمنَ ــع الدخــول
اإلدارات الحكوميــة والمرافــق والمتاجــر تمنــع دخــول المــرأةُ :
دون ارتــداء الحجــاب»« /ورود بــدون حجــاب اســامى اكيــدا ممنــوع اســت»(،)4
ثــم ُفـ ِـرض علــى الطالبــات .وفــي نهايــة المطــاف وتحديـ ًـدا ســنة 1983م ُفـ ِـرض
الحجــاب علــى جميــع النســاء -ســواء أكُ ـ ّـن مســلمات أم غيــر مســلمات -فــوق ســن
وجــب ارتــداء الحجــاب علــى جميــع النســاء،
التاســعة ،فأصــدرت ُ
الســلطات قانونً ــا ُي ِ
ومــن ثـ َّـم بــات الحجــاب مقنَّ نً ــا ،تُ َ
بحكــم القانــون(.)5
عاقــب مــن لــم تلبســه ُ
فإن عقوبــة خلع الحجاب
وحســب المــادة  638مــن قانــون العقوبــات اإلســامية؛ ّ
دوالرا ،وأحيانً ــا بالحبس من عشــرة
تتــراوح بيــن التعزيــر وغرامــة ماليــة نحــو عشــرين
ً
ّأيــام إلى شــهرين(.)6
الســلطات ،وتتحـ َّـول إلــى
لكــن يتـ ّـم
غالبــا مــن ِقبــل ُ
التحايــل علــى هــذه العقوبــة ً
ُ
تثبــت
عقوبــة نشــر الفاحشــة العلنيــة ،لتصــل إلــى نحــو عشــر ســنوات ســجن لمــن ُ
عليــه تلــك التُّ همــة .فعلــى ســبيل المثــال ،أصــدرت مجموعــة مــن ُخبــراء حقــوق
لمنظمــة األمــم المتحــدة فــي  16أغســطس 2019م ،بيانً ــا
َّ
اإلنســان التابعيــن
احتجــوا فيــه علــى األحــكام الصــادرة ضـ ّـد المعترضيــن علــى الحجــاب اإلجبــاري فــي
ُّ
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إيــران وقمعهــم ،وجــاء فــي البيــان« :إنّ نــا نشــعر بالقلــق العميــق بالنســبة لعمليــات
ضــد هــؤالء النســاء الالئــي علــى
االعتقــال وإصــدار األحــكام الصارمــة بالحبــس ّ
ـال مباشـ ٍـر باألنشــطة الســلميةِّ ،
إن هــؤالء
الحريــةّ .
تمشـ ًّـيا مــع حقوقهـ ّـن فــي ِّ
اتصـ ٍ
النســاء اتُ ِهمـ ّـن بســبب إعطــاء الزهــور للنســاء بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة،
بالعمــل ضـ ّـد األمــن القومــي والدعايــة ضـ ّـد النظــام والترويــج للفســاد والبغــاء».
الحكــم علــى عــدد مــن هــؤالء
ـاء علــى ُحكــم الفــرع ( )28لمحكمــة الثــورة ،تـ ّـم ُ
وبنـ ً
ضد
النســاء بالســجن لمـ َّـدة خمســة أعــوام بتُ همــة« :االجتمــاع
بنيــة العمــل ّ
والتآمــر ّ
ُ
وح ِكــم
األمــن القومــي» ،والســجن لمـ َّـدة عـ ٍ
ـام بتُ همــة «الدعايــة ضـ ّـد النظــام» ُ
لمــدة  10ســنوات بتُ همــة «تشــجيع وتهيئــة المجــال للفســاد
عليهــن بالســجن
َّ
والبغــاء»(.)7
ِ
وتأتــي تلــك العقوبــات فــي القانــون الجنائــي رغــم عــدم وجــود عقوبــة فــي
النصــوص الدينيــة لمــن لــم تلبــس الحجــاب ،وانتفــاء التصريح بعقوبــة في النصوص
الشــرعية القطعيــة ،أحــرج النُّ خبــة الدينيــة الوالئيــة ،وبـ َّـرروا ذلــك التقنيــن ببعــض
األدلَّ ــة ،مــن قبيــل :اإلجمــاع ،وســيرة المعصــوم ،وقاعــدة اللُ طــف ،والعقوبــة
الحكــم الحكومتــي،
لــكُ ّل ذنــب ،والســيرة العمليــة ،عـ ً
ـاوة علــى أدلّ ــة ُأخــرى ،مثــل ُ
واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ،وغيــر ذلــك(.)8
وبـ َّـرر آيــة اللــه موســى أردبيلــي (2016 -1926م)( ،)9تقنيــن إلزاميــة الحجــاب رغــم
تنبــع مــن
أنّ ــه مــن األمــور األخالقيــة واآلداب
العامــة ،التــي مــن المفتــرض أن ُ
ّ
الســلطة والقانــون ،فقــال:
داخــل اإلنســان ،وال يمكــن أن يلــزم النــاس بهــا عبــر ُ
«يجــب أن نفــرق بيــن المبــدأ واألســلوب .وأنــا أوافــق علــى التفرقــة بيــن األحــكام
ــص فيهــا
الشــرعية واآلداب اإلســامية ،لكنِّ ــي ُأضيــف ّ
أن المســائل التــي لــم ُينَ ّ
علــى ُحكــم شــرعي ،ال ينبغــي أن تُ تـ َـرك بغيــر ُّ
تدخــل مــن جانــب الدولــة»(.)10
أن ذلــك المنطــق فــي التعاطــي مــع
ـتدرك علــى هــذه القــراءة الوالئيــة ّ
لكــن ُيسـ َ
ــص عليــه
األحــكام الدينيــة ســيفتح البــاب لوضــع عقوبــات علــى كُ ِّل مــا لــم ُينَ ّ
العامــة،
فــي الشــريعة ،كالغيبــة ،والنميمــة ،والحســد ،وســائر اآلداب واألخــاق
َّ
تفــوق كثيـ ًـرا غيرهــا،
يصــل بعضهــا فــي ُرتبتهــا إلــى درجــة ُ
واألعمــال القلبيــة التــي ِ
أن هــذا
يقــل بــه أحــد مــن ُ
وهــذا مــا لــم ُ
الفقهــاء وال المشـ ِّـرعين .باإلضافــة إلــى ّ
ـيء راجــع لضميــر الناس
التعاطــي سـ ِّ
ـيضخم النفــاق المجتمعــي ،بحيــث ال يبقــى شـ ٌ
ـتوعب؛
وجهادهــم ألنفســهم ،ويصيــر كُ ّل شــيء بيــد القانــون ،والقانــون غيــر ُمسـ ِ
ـادة إلــى
أن اآلداب واألخــاق ترجــع عـ ً
ألنّ ــه ُيعنَ ــى بالظواهــر ال الضمائــر ،فــي حيــن َّ
الضمائــر.
منه ٌي عنها منصوص على
قسم األردبيلي الجرائم إلى
َ
وزيادة في التبريرَّ ،
جرائم ِ
الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة
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ُحكمهــا ،وأخــرى غيــر منصــوص علــى ُحكمهــاُ ،
ـإن للحاكــم
ـتجدة ،لــذا فـ ّ
وأخــرى ُمسـ َّ
فقــا ألردبيلــي -أن يباشــر مســؤوليته مــن بــاب التعزيــر ،فيعاقــب المخالفيــن
و ًَ
حمايـ ًـة للمجتمــع المســلم( .)11وعلــى هــذا طبقــت مقــوالت المرجعيــات الوالئيــة،
فــإن« :الحكومــة اإلســامية
وحســب آيــة اللــه مــكارم الشــيرازي ()..-1927
ّ
والمســلمين ليســوا ملزميــن بمواجهــة الخطايــا الخفيــة لألفــراد ،لكن مما ال شــك
أن عليهــم واجــب إنــكار الخطايــا التــي اُ رتكبــت علنً ــا علــى مســتوى المجتمــع،
فيــه ّ
ـإن الحكومــة اإلســامية ملزمــة بمنــع الخطايــا
العامــة»( .)12وحســب
ومــن ثـ َّـم فـ ّ
َّ
ـإن «جميــع النســاء مطالبــات بالحجــاب
المرجــع صافــي كلبايكانــي (1919م )..-فـ ّ
حتّ ــى غيــر المســلمات ،وللحاكــم أن يعاقــب المخالفــات»(.)13
الخاصــة
تدخــل رجــال الديــن فــي المســألة األمنيــة والسياســية
َّ
ولــذا فقــد
ّ
مقد ًســا يســتوجب لعناصــر
دينيــا
المحجبــات أمــراً
تعقــب غيــر
بالحجــاب ،وجعلــوا ُّ
َّ
ً
َّ
وجــه المرجــع الدينــي محمــد علــوي جرجانــي
األمــن الثــواب والمغفــرة .فقــد َّ
والتعامــل مــع
األمنيــة قائـ ًـا« :ال تدعــوا نعمــة الحجــاب تــزول،
خطابــا للقـ ّـوات
ُ
ّ
ً
ــدم بضعــة آالف مــن
عــدم ارتــداء الحجــاب هــو مطلــب مراجــع التقليــد .لقــد ُق ِّ
الشــهداء وكُ ّل هــذه التضحيــات كــي ُي َ
حفــظ اإلســام ،الشــرف والحجــاب»(.)14
فقــا لمقتضيــات واليــة الفقيــه ،فإنّ ــه يمكــن للولــي الفقيــه
وو ً
وحاصــل القــول :إنّ ــه َ
إصــدار أو إلغــاء أي تشــريع يــرى فيــه مصلحــة للدولــة ،ويصــل األمــر إلــى إمكانيــة
أن
والحكــم الحكومتــي ُمقـ َّـرر عنــد ُ
أي فريضــة مــن الفرائــض.
الفقهــاءّ ،إل ّ
ُ
إلغــاء ّ
ُفقهــاء الشــيعة قبــل الخمينــي  -تحديـ ًـدا قبــل الثــورة اإلســامية  -كانــوا يحصــرون
له ًمــا مــن عنــد
الحكــم فــي حكومــة اإلمــام الغائــب ،بوصفـ ِـه
وم َ
معصومــاُ ،
ً
هــذا ُ
فعلــه وأفــاد منــه فــي
اللــه ،ولــم يســحبوه إلــى الفقيــه ،فــي حيــن ّ
أن الخمينــي َّ
األولــي  -فضـ ًـا عــن
للحكــم ّ
وازيــا ُ
الواقــع السياســي ،والشــأن العــام ،وجعلــه ُم ً
قدمــا عليــه فــي أحاييــن كثيــرة(.)15
الحكــم الثانــوي ،بــل ُم َّ
ُ

المتدين
ثانيا :مالحقة النساء ..القهر
ِّ
ً

وهويــة
شــعارا
مــا عــادت مســألة الحجــاب محــض مســألة اجتماعيــة ،أو حتّ ــى
ّ
ً
للثــورة والنُّ خبــة الدينيــة مــا بعــد الثــورة اإليرانيــة ،بــل أصبــح الحجــاب رمــزً ا سياسـ ًـيا
القــوى
تجاذ ًبــا فــي المعــارك االنتخابيــة ،وبرامــج ُ
ـعارا للدولــة ،وبالتالــي صــار ُم َ
وشـ ً
والتيــارات السياســية والدينيــة.
ّ
«التصــدر للحجــاب
تخــرج حمــات رســمية تحــت عنــوان:
وبيــن الحيــن واآلخــر
ُّ
ُ
الســيء» ،ويتــوازى ذلــك مــع اشــتباك بيــن المحافظيــن واإلصالحيين حــول قانون
ثانيــا ،مــع ُبعــد توظيفــي ملحــوظ.
فــرض الحجــاب ّأو ًل ،وحــول حقيقتــه وشــكله ً
الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة
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وقــد نزلــت بعــد الثــورة كتائــب ولجان الحرس الثوري إلى الشــارع لتعميم الحجاب،
ويقــول فهمــي هويــدي عــن الصــورة التــي ارتآهــا بنفســه فــي هــذه الفتــرة:
زي إســامي ،ملــزم للجميــع .وتولَّ ــت لجــان
الســلطة ضمنً ــا ّ
أن الحجــاب ٌّ
«اعتبــرت ُ
الثــورة تطبيــق هــذا التوجيــه ومتابعــة االلتــزام بــه فــي الشــوارع .واندفــع الشــباب
فــي هــذا االتّ جــاه حتّ ــى أســاء بعضهــم التصـ ُّـرف .وتجــاوز حــدود النصــح واإلرشــاد
إلــى اإلهانــة والتقريــع .وقيــل لــي إنّ هــم كانــوا يســتوقفون بعــض النســاء فــي
الشــوارع ،ويطالبونهـ ّـن بإحــكام غطــاء الــرأس ،أو إزالــة األصبــاغ مــن الوجــه»(.)16
مهمتهن أن:
لغي في أوائل التسعينات نظام «أخوات زينب» ،التي كانت
وقد ُأ ِ
ّ
«يقفــن فــي نواحــي الشــوارع يراقبــن
لبقيــة النســاء»(.)17
الرعــب ّ
التحجــب ويســببن ُّ
ُّ
إيرانيــة عــن المرحلــة األولــى مــن الثــورة بعدمــا رفضــت الحجــاب
وتقــول ناشــطة
ّ
ـتعد لمغــادرة إيــران ،وبينمــا كنــت أحــزم أمتعتــي داهــم
اإللزامــي« :بينمــا كنــت أسـ ُّ
وزجــوا بــي فــي ســجن إيفيــن
ّ
أفــراد مــن الحــرس الثــوري
شــقتي ،واعتقلونــي ُّ
بتُ همــة االشــتغال بالنِّ ســوية واالنخــراط فــي المســائل األمنيــة ،وهــي جريمــة ال
وجــود لهــا فــي الواقــع»(.)18
تنتــه مراحــل
ِ
المحجبــات ،ولــم
متشــددة تجــاه غيــر
وال تــزال سياســات النظــام
َّ
ِّ
خفــت
األيــام األولــى للثــورة تجــاه النســاء ،وإن كانــت قــد َّ
العنــف التــي بــدأت منــذ ّ
ثم عادت
في عهدي الرئيســين األســبقين هاشــمي رفســنجاني ومحمد خاتميّ ،
بقـ ّـوة فــي عهــد الرئيــس الســابق محمــود أحمــدي نجــاد ،فقــد بــدأت الشــرطة في
عهــده تنفيــذ مــا ُسـ ِّـمي «حملــة التصـ ِّـدي للحجــاب الســيء»( .)19وأبــدت النســاء
ـحبه ّن مــن الشــارع واحــدة تلــو األخــرى،
مقاومــة إزاء الشــرطة النِّ ســوية وهــي تسـ ُ
بتعبيــر الصمــادي .وكانــت العناصــر الشــرطية يحتســبون ذلــك العمــل العنيــف فــي
ننفــذ صالحياتنــا التــي منحنــا ّإياهــا قانــون المجــازاة اإلســامي،
ســبيل اللــه« :إنّ نــا ِّ
ـادة  238تنُ ـ ّـص صراحـ ًـة علــى مســؤوليتنا فــي مواجهــة هــذه المخالفــات»(.)20
فالمـ َّ
وكانــت حصيلــة النســاء المعتقــات بيــن عامــي 2003م و2013م مــا يقـ ُـرب مــن
وتعرضــت أكثــر مــن  460ألــف امــرأة أخــرى للتوبيــخ؛ بســبب ســوء
 30ألــف امــرأة،
َّ
تصــل إلــى  800دوالر بســبب اللباس
ارتــداء الحجــاب ،وتغريــم ُأخريــات مبالــغ ماليــة ِ
غيــر المحتشــم(.)21
ـتمرت تلــك السياســات حتّ ــى اليــوم فــي عهــد الرئيــس حســن روحانــي ،ذلــك
واسـ َّ
أن مســألة الحجــاب ليســت فــي يــد رئيــس الجمهوريــة ،بــل فــي يــد المرشــد
ّ
األعلــى والنًّ خبــة الدينيــة ،وبالتالــي فليــس بمقــدور اإلصالحييــن أو المعتدليــن
إنفــاذ وعودهــم التــي يجزمــون بهــا إبــان حمالتهــم االنتخابيــة ،فــي هذه المســـألة،
تدخــات مــن الحــرس الثــوري نفســه لضبــط الشــارع فــي كثيــر مــن
ولــذا فإنّ نــا نجــد ُّ
الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة
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المراحــل ،ولهــذا دالالت ثقافيــة وأيديولوجيــة عميقــة.
يحــذر اإلصالحيــون وبعــض المحســوبين علــى النظــام مــن ردود
ِّ
وبســبب هــذا
تضخــم دوائــر التمـ ُّـرد والمعارضــة بســبب تعاطــي األجهــزة
ُّ
الفعــل العكســية ،ومــن
األمنيــة مــع مســألة الحجــاب ،وطالبــوا باالكتفــاء بأحــكام القضــاء فقــط ،دون
تعامــل العناصــر األمنيــة مــع النســاء فــي الشــوارع ،واألقســام الشــرطية ،التــي
ُ
غالبــا مــا تشــمل الضــرب واإلهانــة(.)22
ً
أن تلــك االندفاعــة فــي فــرض الحجــاب مماثلــة لالندفاعــة فــي نزعــه إبــان
ويبــدو ّ
عهــد الشــاه رضــا بهلــوي (1944 -1878م)( ،)23فــكال العهديــن جعــل مــن المــرأة
ِّ
أن
مادتــه للقهــر واإللــزام ،وكالهمــا زعــم أنّ ــه
ويــة اإليرانيــة .والمفارقــة ّ
لله ّ
ممثــل ُ
ّ
الخمينــي (1989 -1902م) انتقــد محــاوالت رضــا شــاه لفــرض نموذجــه ،قائـ ًـا:
«إن الحكومــة التــي يقــوم أعوانهــا المهووســون والجـ ّـادون مــن رجــال الشــرطة
ّ
والقــرى علــى
باالعتــداء علــى النســاء العفيفــات ،وإجبــار المســلمات فــي المــدن ُ
ـاون معهــا
رفــع الحجــاب عنهـ ّـن بقـ ّـوة الســاح ،مــا هــي إال حكومــة ظالمــة ،والتعـ ُ
ليس ّإل
تعاونً ا مع الكُ فر»( .)24لكن الشــرطة والعناصر األمنية في عهد الخميني
ُ
أيضــا بقـ ّـوة الســاح علــى ارتــداء الحجــاب ،وكال
ومــا بعــد الخمينــي تهـ ِّـدد النســاء ً
أخالقيــا ،وغيــر ُمجـ ٍـد علــى صعيــد القناعــات النفســية ،واالعتقــاد
األمريــن ليــس
ً
الدينــي ،بــل يســاهم فــي تنميــة النفــاق المجتمعــي.
أهميــة
وبعــض التصريحــات التــي يطلقهــا قــادة األجهــزة األمنيــة تـ ُـد ّل علــى مــدى ِّ
أيديولوجيــا وسياسـ ًـيا -فــي العقــل األمنــي ،فعلــى ســبيل المثــالتلــك المســألة
ً
العفــة والحجــاب إحــدى
َّ
«إن
ً
صــرح قائــد القــوات األمنيــة ( ،)25فــي ُقــم،
قائــاّ :
َّ
المتديــن ،وهنــاك 26
هواجــس المرشــد ومراجــع التقليــد ،واألئمــة ،والشــعب
ِّ
دورا فــي موضــوع الحجــاب والعفــاف ،الجانــب األكبــر منهــا لــه
جهــازً ا يلعبــون ً
ـوله القـ ّـوات األمنيــة
دور ثقافــي ،والجــزء األصغــر منــه تنفيــذي ،وهــو الــذي تتـ ّ
اإليرانيــة»(.)26
وتدخــل فــي
ُ
فمســألة الحجــاب إذن بالنســبة للقـ ّـوات األمنيــة مســألة محوريــة،
وفقــا لتعبيــر أحــد هــؤالء القــادة األمنييــن« :خـ ّـط
ً
صلــب دوائــر عملهــم ،بــل إنّ هــا
أحمــر للقـ ّـوات األمنيــة»(.)27
تعاملهــم مــع
الوقــوف علــى مثــل تلــك التصريحــات مهـ ّـم جـ ًّـدا لفهــم فلســفة
ُ
التظاهــرات ضـ ّـد الحجــاب أو حتّ ــى فــي المعتقــات ،إذ تــرى العناصــر
المــرأة فــي
ُ
تعبــد بــه إلــى اللــه،
دينيــا
األمنيــة ّ
وأخالقيــاُ ،ي َّ
ً
أن ذلــك الفعــل ضـ ّـد المحجبــات عمـ ًـا ً
فثمــة غطــاء فقهــي ودينــي يحمــي تلــك األفعــال مــن المســاءلة أو مــن الشــعور
َّ
أخالقيــا.
بالذنــب
ً
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ـث شــرطة األخالق
وعلــى ســبيل المثــال ،فآيــة اللــه جعفــر ســبحاني ( ،)..-1929يحـ ّ
كافــة النســاء الالتــي ال يلتزمــن بالحجــاب ،أو
علــى الضــرب بيــد مــن حديــد علــى َّ
يلبســن الحجــاب الســيء غيــر المتوافــق مــع شــروط الحكومــة اإليرانيــة ،ويــرى
َ
أن القانــون فــي كثيــر مــن األحاييــن ال يكفــي لمواجهــة ظاهــرة خلــع
ســبحاني ّ
ـاوز القانــون حينئــذ« :إنّ ــه لســوء الحــظ فــي ُقــم وبعــض
الحجــاب بــل ال بــد مــن تجـ ُ
أن الخاطفيــن
ـإن وضــع الحجــاب غيــر مناســب .فيبــدو كمــا لــو ّ
المــدن األخــرى ،فـ ّ
التعامــل مــع الحجــاب
يعتزمــون إمالــة النظــام واإلســام ،يجــب علــى الشــرطة
ُ
بطــرق مختلفــة وليــس بطريقــة مســؤولة»(.)28
ـرأة
ودافــع آيــة اللــه أحمــد علــم الهــدى ( ).. -1944عــن ضــرب عناصــر الشــرطة المـ ٍ
قوات الشــرطة التي
بصورة مهينة؛ بســبب خلعها الحجاب« :ال ينبغي اســتجواب ّ
َّلبــت نــداء الشــعب فــي الكــوارث المختلفــة بســبب خطــأ ضابطــة ،فهــم يعملــون
المنكَ ــرات الشــرعية  -خلــع الحجــاب  .»-وانتقــد المتعاطفــون مــع
للتصـ ِّـدي ألحــد ُ
السـ ِّـيدة المضروبة« :ماذا يعني أن تفســح كُ ّل أجهزة الدولة الطريق وال تتعامل
الســيدات الالتــي ال يرتديــن الحجــاب؟ هــل أصبحــت الدعــوات المناهضــة
مــع
ِّ
أيضــا
للقــرآن وفريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أصبحــت موجــودة ً
فــي البرلمــان»(.)29
ـإن مــا قامــت بــه الضابطــة يتّ فــق
ً
فوفقــا لتصـ ُّـوره لفريضــة األمــر بالمعــروف ،فـ ّ
تمامــا مــع تلــك الفريضــة ،ومــن ثـ َّـم نجــد تلــك الثقافــة شــائعة بيــن النُّ خــب الدينيــة،
ً
فرجــل ديــن آخــر يطالــب بالحــزم مــع النســاء الالتــي ال يلبسـ َـن الحجــاب ،ألنّ ُهــن ّإمــا
َّ
ينفــذن
بهـ ّـن ،أو ِّ
مخططــات العــدو(.)30
مغـ َّـرر ِ
الســلطة ليشــمل بعــض رجــال الديــن الذيــن اعترضــوا علــى الحجــاب
وتعـ َّـدى عنــف ُ
تدخــل ،كمــا حــدث مــع الشــيخ
بحريــة المــرأة فــي قرارهــا دون ُّ
باإلكــراه ،وطالبــوا ِّ
عدتـ ُـه« :أحــد مصــادر تهديــد
الســلطات بســبب مــا َّ
يوســف أشــكفاري ،فاعتقلتــه ُ
وتهديــم مبــادئ الثــورة اإلســامية»( ،)31فنُ ِظــر إليــه علــى أنّ ــه يريــد تجريــد الدولــة
أن هــذا حـ ّـق أصيــل لهــا ال
مــن ِّ
حقهــا فــي إلــزام النــاس بالحجــاب ،والدولــة تــرى ّ
ُيمكــن التنــازُ ل عنــه.
ـادا ُأخــرى تختلــف
وهــذا يـ ُـد ّل علــى ّ
أن االشــتباك حــول مســألة الحجــاب اتّ خــذ أبعـ ً
الفقهــاء علــى مســألة فقهيــة ظنِّ يــة
المتعـ َـارف عليــه بيــن ُ
عــن االختــاف الفقهــي ُ
إن هــذا الصــراع وتلــك النقاشــات واالســتدراكات حــول مســألة
أو قطعيــة .إذ ّ
تعبــر بجــاء عــن منــزع واليــة الفقيــهُ ،بغيــة تعزيزهــا وتَ ِبيئتهــا داخــل
الحجــاب ِّ
التعامــل مــع معارضــي الحجــاب ال
فــإن
الجماعــة العلمائيــة نفســها ،وبالتالــي
ّ
ُ
الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة

10

نظــر إليهــم بوصفهــم
نظــر إليهــم بوصفهــم معارضيــن لمســألة فقهيــة ،بقــدر مــا ُي َ
ُي َ
متمرديــن علــى ُســلطة الولــي الفقيــه ،وحــدود واليتــه ،ودوائــر مهامــه ووظائفــه.
ِّ
المحجبات،
مــن زاويــة أخــرى ،نجــد أحــد مراجــع النجــف الكبار يرفض العنف ضــد غير
َّ
«إن اســتخدام القـ ّـوة واإلكــراه فــي
الفيــاض (ّ :)..-1930
فيقــول المرجــع إســحاق ّ
فعـ ًـال»(.)32
الترويــج للحجــاب ليس ّ
أدق بين النجــف والوالئيين) يرجع إلى
وقــم (أو بعبــارة ّ
ومـ َـر ُّد الخــاف بيــن النجــف ُ
َ
اختالفهــم فــي واليــة الفقيــه ،ومــا يترتَّ ــب عليهــا مــن أحــكام حكومتيــة ،فالنجــف
حــق فــي إلــزام النســاء
وإن اعتقــدت بفرضيــة الحجــابّ ،إل أنّ هــا ال تــرى للفقيــه ّ
الفتوويــة ،ال األحــكام
المهمــات واألحــكام
بــه ،إذ إنّ هــا تتنــاول األمــر مــن بــاب
َ
َّ
القضائيــة ،أو اإلماميــة.

ً
التمردات النسائية
ثالثا :تداعيات العنف..
ُّ

ضد فرض
الجديــر بالذكــر أنّ ــه مهمــا بلــغ عنــف األجهــزة األمنيــة ،فـ ّ
ثمــة تمـ ُّـردات ّ
ـإن َّ
تمردات النســاء فــي مدينة
نمـ ٍ
جليــا فــي ُّ
عامــة النســاء ،ويبــدو ذلــك ً
ـط بعينــه علــى َّ
خاصـ ًـة
الموصــل علــى نمــوذج مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش»ّ ،
الطبيبــات
تمــردات
والممرضــات( ،)33وكذلــك فالمشــهد اإليرانــي ال يخلــو مــن
ِّ
ُّ
ــد ّو بعــض األصــوات تطالــب بعقالنيــة التعاطــي
نســائية
مســتمرةَّ ،أدت إلــى ُب ُ
َّ
مــع مســألة الحجــاب ،فالسـ ِّـيدة بروانــه سلحشــوري( ،)∗34طالبــت الجهــاز األمنــي
تحــول الحجــاب إلــى قانــون فــي الدولــة ،فيجــب أن
االلتــزام بالقانــون« :مثلمــا
َّ
تصبــح طريقــة االعتــراض عليــه قانونيــة وفــي إطــار القانــون ،لكــن الموضــوع أصبــح
متعجــل علــى الفتيــات
ـخصيا بالكامــل ،ومــن غيــر اإلنصــاف أن نحكُ ــم بشــكل
شـ
ِّ
ً
تهمـ َّـن بالفســاد»(.)35
وي َ
المعترضــاتُ ،
أن المعترضــات علــى الحجــاب« :لســن معاديــات للنظــام ،وال فاســدات،
ورأت ّ
وال جاسوســات ،إنّ ُهـ ّـن اعترضــن فقــط علــى مســألة»( .)36ونصحــت المســؤولين
عرفــن كأداة
ً
أن يتعاملــوا مــع النســاء كموجــودات اجتماعيــة،
بــدل مــن أن ُي َّ
سياســية(.)37
وهــي تشــير إلــى مــا تقــوم بــه منافــذ إعالميــة رســمية محســوبة علــى النظــام
المحجبــات بــــأوصاف تســقيطية تشــويهية مــن قبيــل « :فاجــرة»
بوصــف غيــر
َّ
و«منحرفــة»
و«متســيبة»(.)38
ِّ
وفــي نفــس الســياق ،قــال
التعامــل القضائــي
إن
المدعــي العــام اإليرانــي(ّ ،)∗39
ّ
ُ
فــي الموضوعــات الثقافيــة والحجــاب ال يفيــد ،وأنّ ــه ينبغــي انتهــاج ُطـ ُـرق ســلمية.
ظهــر الحجــاب الســيء
وبـ َّـرر قولــه ّ
إن لــدى ُ
المســيئات للحجــاب ثقافــات عائليــة تُ ِ
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المســيئات للحجــاب ال تؤمـ َّـن
ولكنّ هــن ال يعتبرونــه سـ ِّـي ًئا ،باإلضافــة إلــى ّ
أن بعــض ُ
ـددا قليـ ًـا منهــن
باإلســام ،بــل ُهـ َّـن علمانيــات أو يتّ ِبعـ َـن ديانــات ُأخــرى ،لكــن عـ ً
لقيــم الديــن وأحكام اإلســام .وأوضح أنّ ــه إذا أرادت
يفعلــن ذلــك بقصــد اإلســاءة ِ
المســيئات للحجــاب؛ فإنّ هــا ســتخلق أجــواء واســعة
القـ ّـوات األمنيــة اعتقــال َّ
كافــة ُ
التمــرد االجتماعــي علــى
ضــد النظــام واإلســام( .)40وهــذا يبرهــن علــى كثافــة
ّ
ُّ
أدق علــى الحجــاب بهيئتــه التــي يريدهــا الروحانيــون ،رغــم
الحجــاب ،أو بصــورة ّ
أيضــا علــى وجــود مخــاوف لــدى بعــض
الســلطة .ويـ ُـد ّل ً
العنــف الــذي تمارســه ُ
الســلطة ،مــن مــآالت سياســات العنــف والقهــر(.)41
المحســوبين علــى ُ
أن النُّ خبــة الدينيــة حرصــت كُ ّل الحــرص ،وسـ َّـخرت كُ ّل جهــود الدولــة،
والمفارقــة ّ
لحمــل النســاء علــى الحجــاب ،فــي حيــن أنّ هــا لــم تبـ ُـذل جهـ ًـدا مثيـ ًـا لرفــع ِّأميــة
أكثــر مــن مليونــي امــرأة فــي البــادً ،
أن
وفقــا لإلحصائيــات الرســمية( ،)42لكــن يبــدو ّ
األميــة خيــار للنُّ خــب الدينيــة.
إبقــاء هــذا العــدد مــن النســاء فــي طــور ِّ

رابعا :اإلصالحيون وعقالنية التعاطي مع مسألة الحجاب
ً

رفــض بعــض رجــال الديــن مــن اإلصالحييــن والتنويرييــن ،القــراءة الوالئيــة لمســألة
الحجــاب ،وعملــوا علــى تقديــم بديـ ٍـل عقالنــي يراعــي الطــروءات علــى مفهــوم
والتغيــرات التــي اعتــرت المجتمعــات الحديثــة ،والتحـ ُّـوالت الكبــرى فــي
الدولــة،
ُّ
التديــن والعالقــة بيــن الديــن والدولــة ،وبيــن الدولــة واألفــراد .والخــاف
أنمــاط
ُّ
الحريــات ،ومديــات
الحكــم الفقهــي ذاتــه ،بقــدر مــا كان حــول ســؤال ِّ
لــم يكُ ــن حــول ُ
ُســلطة الولــي الفقيــه ،واســتعماله لألحــكام الحكومتيــة.
فتووية جديدة :اإلصالحيون واالجتهاد من الداخل
 -1قراءة َ
وإن كان فريضــة
أن الحجــاب ْ
يذهــب آيــة اللــه كمــال الحيــدري (1956م )..-إلــى ّ
تعارفــة عنــد رجــال الديــن الشــيعة لــم
الم َ
جمــلّ ،إل أنّ ــه وبصورتــه الراهنــة ُ
الم َ
فــي ُ
ثمــة عوامــل أخــرى مثــل :ثقافــة الفقيــه،
ـودا فــي الصــدر األولّ ،
وأن َّ
يكُ ــن موجـ ً
وسـ ّـد الذرائــع ،واالحتياطــات واألعــراف ،وغيــر ذلــكَّ ،أدت إلــى مــا آل إليــه فــي
مباحــث الفقهــاء أخيـ ًـرا ،وحقيقــة الحجــاب حســب قولــه« :أن يكــون بالقــدر الــذي
ال يثيــر اآلخــر»(.)43
ممــا طرحــه آيــة اللــه حســين منتظــري (ت2009 :م) ،الــذي
وهــو طــرح قريــب ّ
معيــن ،للحجــاب ،وحــاول أن يرســم
وجــد شــكل واحــد ،أو نمــط َّ
ذهــب إلــى أنّ ــه ال ُي َ
والتعامــل
مقاربــات أقـ ّـل تشـ ُّـد ًدا بخصــوص ُســلطة الدولــة فــي مســألة الحجــاب
ُ
المحجبــات ،فهــو وإن اعتمــد القــول القائــل بوجــوب الحجــابّ ،إل أنّ ــه قــال
مــع غيــر
َّ
إن الحجــاب ُفـ ِـرض مــن حيــث األصــل ،لكــن تفاصيلــه
بعــدم قطعيــة تفاصيلــه ،أي ّ
الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة
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وهيئتــه وأنماطــه ليســت محـ ّـل اتفــاق ،ومــن ثـ َّـم فهــي خالفيــة ،وتســوغ فيهــا
األقــوال( ،)44وهــذا النهــج فــي الحقيقــة يفتــح الباب واسـ ًـعا للنســبية في التعاطي
مــع الحجــاب ،حــول حجمــه ومواضعــه ،وتعريفــه فــي األســاس(.)45
وجــه بــردود ومناقشــات مــن الوالئييــن ،إذ رأوا فيــه
هــذا االجتهــاد المنتظــري ُو ِ
فقهيــا؛ ألنّ ــه ّأو ًل ينطلــق مــن الوعــاء الحــوزوي والــدرس الفقهــي الشــيعي
خطـ ًـرا
ً
عتمــد ،وهــذا مــا حاولــوا التشــكيك فيــه ،واتّ همــوه بأنّ ــه اعتمــد آليــات االجتهــاد
الم َ
ُ
وثانيــا ألنّ ــه ينســف
الســنة» ،وأنّ ــه خالــف اإلجمــاع الشــيعي،
عنــد
ً
العامــة «أهــل ُّ
َّ
ثــم يقلِّ ــص مســاحات المرشــد األعلــى ،وصالحيــات
الحكــم الحكومتــي ،ومــن َّ
ُ
ـك علــى السياســة
الولــي الفقيــه علــى المســتوى الدينــي الــذي سينســحب ال شـ ّ
ً
ـوي.
والمجتمــع،
وثالثــا ألنّ ــه صــادر مــن رأس كبيــر وليــس مــن فقيـ ٍـه ثانـ ّ
أيضــا بجــواز
تقــف عنــد هــذا الحـ ّـد ،بــل أفتــى ً
لكــن فتــاوى منتظــري الجريئــة لــم ِ
مصافحــة المــرأة األجنبيــة« :مــع عــدم قصــد الشــهوة وعــدم حصولهــا»( .)46وكان
ذلــك تحريــكً ا للميــاه الراكــدة وســط بيئــة حوزويــة محافظــة.
واتّ خــذ بعــض تالمــذة منتظــري مثــل حجــة اإلســام أحمــد قابــل (ت2012 :م)
منحـ ًـى أكثــر ُجــرأة ،إذ طالبــوا بصناعة فقهية جديدة ،وإعادة النظر في المنظومة
أن خـ ّـط منتظــري ُ -م َّ
مثـ ًـا فــي بعــض تالمذتــه
الفقهيــة القائمــة ،ومــن ثـ َّـم نزعــم ّ
التيــار العلمانــي فــي نهايــة األمــر(.)47
 التقــى بخـ ّـط ســروش وملكيــانوعامــة ّ
َّ
إن المراجــع اإلصالحييــن بنــوا اجتهاداتهــم مــن داخــل التــراث
وحاصــل القــولّ :
نفســه ،ولــم ينبــذوه ،أو يتجــاوزوه بالكلِّ يــة.
وياتي :التنويريون ونقد النظام
ُ
 -2الحجاب
اله َّ
والتجاذب ُ
وياتــي الدائــر بين الجانبيــن المحافظ
اله َّ
اتّ خــذت مســألة الحجــاب ُبعـ ًـدا فــي الصــراع ُ
علمانيــا،
ســتهدف
أن الحجــاب ُم
واإلصالحي-التنويــري ،إذ رأت النُّ خبــة الوالئيــة ّ
ً
َ
وضخمــت مــن المقــوالت العلمانيــة ،بنقاشــات عديــدة ال تنتهــي مــن المشــهد
َّ
أن الحجاب من الضروريات،
الثقافــي اإليرانــي المعاصــر .ففــي حيــن يرى الوالئيــون ّ
أيضــا فــي
ـاف بينهــم ً
مركزيــا ،علــى خـ ٍ
يــرى اإلصالحيــون والعلمانيــون أنّ ــه ليــس
ً
درجتــه ورتبتــه فــي ُســلَّ م األولويــات الدينيــة واالجتماعيــة(.)48
فالعلمانيــون ّإمــا أنّ هــم ينكــرون الفهــم التقليــدي الفقهــي الصادر مــن المرجعيات
الدينيــة بخصــوص مســألة الحجــاب ،بوصفــه مــن المســائل التاريخيــة مرتبطــة
وإمــا أنّ هــم يناهضــون ُســلطة الدولــة فــي فرضــه ،ويطالبــون
الصلــة بعصرهــاّ ،
بحريــة النســاء فــي االختيــار ،دون عواقــب قانونيــة ،مــع اقتصــار ُســلطة المفكِّ ريــن
ِّ
الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة
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علــى التوجيــه واإلرشــاد.
وكان علــي شــريعتي (1977 -1933م) علــى هــذا الخـ ّـط ،فدافــع عــن حقــوق غيــر
وو ِصــف شــريعتي بأنّ ــه
المحجبــات ،لــذا اشــتبك معــه التقليديــون المحافظــونُ ،
َّ
ِّ
متأثــر بالغــرب وأنّ ــه «جاهــل وال دينــي»(.)49
مفاهيميــا،
أن حجــاب المــرأة اختلــط
ويــرى عبــد الكريــم ســروش (1945مّ )... -
ً
العرفــي ،باإلضافــة إلــى َق ْبليــات معرفيــة ومجتمعيــة
وتداخــل فيــه الدينــي مــع ُ
لرجــال الديــن! ويناقش ســروش قول مطهــري (1979 -1919م) بضرورة الحجاب
عفــة المــرأة ،وصيانــة العفــاف المجتمعــي بشــكل عــام ،فيقــول« :وهنــا
لصيانــة َّ
الذمــة واإلمــاء الذيــن كانــوا يشــكِّ لون
وجــب ظهــور نســاء أهــل
َّ
يأتــي الســؤال :أال ُي ِ
نوعــا مــن اإلخــال بهــذا العفــاف االجتماعــي؟
ـددا كبيـ ًـرا فــي المجتمــع آنــذاك ً
عـ ً
فالعفــة مــن المفاهيــم األخالقيــة التــي تعنــي أن تكون المرأة امــرأة والرجل
َّ
نعــم؛
العفــة عبــر القانــون
َّ
رجـ ًـا ،وال تختـ ّـص بالمــرأةّ ،أمــا أنّ ــه كيــف نتمكَّ ــن مــن حفــظ
عتمــدة فــي كُ ّل زمــان والمتناســبة معــه ومــع العــرف
فهــذا يرجــع إلــى ُ
الم َ
الطـ ُـرق ُ
فالبــد عنــد مالحظــة ُحكــم الشــارع
العــرف،
ُ
الســائد فيــه ،وقــد اتّ بــع اإلســام هــذا ُ
بالنســبة للنســاء األحــرار أو اإلمــاء أو نســاء أهــل الكتــاب مــن الرجــوع إلــى روح ُمــراد
أن
الشــارع ومعرفــة لُ ّبــه»( .)50وفــي عبــارة أكثــر جــرأة يقــول« :والــذي أظنّ ــه هــو ّ
مســألة حجــاب المــرأة لــم يكُ ــن ذا محتــوى صــرف اجتماعي–حقوقــي أو أخالقــي،
أيضــا»(.)51
بــل كان ذا ُبعــد أســطوري ً
أن ممارســة الســلطة وتعاطيهــا مــع مســألة الحجــابَّ ،أدت إلــى نوعيــن
ويبــدو ّ
وتمــردات تنظيريــة ،وبالتالــي فيمكــن القــول:
تمــردات نســائية،
مــن
ُّ
التمــرداتُّ :
ُّ
الســلطة
ّ
ـرد فعــل علــى طرائــق ُ
إن مقــوالت ســروش وبعــض التنويرييــن جــاءت كـ ّ
المحجبــات.
وتماديهــا فــي العنــف ضـ ّـد النســاء غيــر
َّ
التيــار الدينــي نفســهُ ،ر ّبمــا علــى
وهنــاك تمـ ُّـرد آخــر لكنّ ــه أقـ ّـل حـ َّـدة ،نشــأ داخــل ّ
تعاقــب
ُ
هامــش اليميــن المتشـ ِّـدد ،بفعــل الضغــط التنويــري اإلصالحــي ،وبفعــل
األجيــال ونشــوء أجيــال جديــدة لــم تشــهد الزخــم الثــوري ،وبالتالــي َّأدت تلــك
التيــار الدينــي الحاكم ،فبعــد أن كان الحجاب
العوامــل إلــى حلحلـ ٍـة ملحوظــة داخــل ّ
َّ
يتمثــل فــي «العبــاءة /الشــادور» فقــط ،بــرزت بعــض
عنــد الجنــاح العريــض منهــم
ـإن« :شــكله
التيــار ،تتحـ َّـدث عــن الحجــاب فقــط ،وفــي رأيهـ ّـن فـ ّ
النســاء داخــل هــذا ّ
ألن قضيــة العبــاءة هــي قضيــة
قابــل للتغييــر بمــا يتناســب مــع الزمــان والمــكان؛ ّ
إيرانيــة ،وليســت قضيــة إســامية»(.)52
الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة
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ويــة
خامســا :الحجــاب بوصفــه رمــزً ا للثقافــة الدينيــة وتأسـ ِ
ـيس ُه ّ
ً
العامــة
َّ

مهــم آخــر تســتحضره النُّ خبــة الوالئيــة فــي تعاطيهــا مــع مســألة
بعــد
هنــاك
ّ
ٌ
الحجــاب ،وهــو حفــظ الثقافــة اإلســامية للدولــة ،فحفــظ الثقافــة اإلســامية
ويع ُّدونهــا
فــي السياســة اإليرانيــة مقصــد مــن مقاصــد الثــورة ونُ خبتهــا الدينيــةِ ،
الســلَّ م المقاصدي .وإذا
مــن لــوازم حفــظ الديــن ،الــذي هــو أعلــى ُرتبة فــي درجات ُ
ُ
كان الشــاه قــد جعــل مــن
«الق ّبعــة البهلويــة» شــعار إيــران الوطنــي( ،)53واقتــرن
أيضــا
ـإن النُّ خــب الدينيــة جعلــت ً
ذلــك بمنــع النســاء مــن ارتــداء العبــاءة /الشــادور ،فـ ّ
ويصـ ِّـرح آيــة اللــه خامنئــي (1939م )..-بذلــك« :أنــا ال أرى
ـعارا
وطنيــاُ ،
ً
الحجــاب شـ ً
أن الحجــاب منحصــر فــي العبــاءة ،لكنّ نــي أقــول إنّ هــا أفضــل أنــواع الحجــاب ،وهــي
ّ
شــعارنا الوطنــي»(.)54
ونجــد مراجــع الديــن يحـ ِّـذرون مــن تــآكُ ل الثقافــة اإلســامية فــي الدولــة بســبب
(:)55
المحجبــات ،فآيــة اللــه جعفــر الســبحاني (1929م )...-يقــول
زيــادة النســاء غيــر
َّ
ؤخــذ قواعــد الحجــاب والمعاييــر
«إن الحجــاب آخــذ فــي االنخفــاض ،وينبغــي أن تُ َ
ّ
الدينيــة فــي الجامعــات علــى محمــل الجـ ّـد»(.)56
وانســحبت هــذه العقيــدة إلــى عناصــر األجهــزة األمنيــة ،فحســب أحــد قــادة
ـإن« :أجهــزة إنفــاذ القانــون عــزَّ زت األجــواء اإلســامية ،وحافظــت على
الشــرطة ،فـ ّ
ِق َيــم وحمايــة الثــورة اإلســامية؛ مــن أجــل معالجــة مخــاوف الشــعب اإليرانــي
فــي األمــن واألخــاق والشــذوذ والشــؤون االجتماعيــة»(.)57
وتتملَّ ــك النُّ خــب الدينيــة واألجهــزة األمنيــة هواجــس اإلمبرياليــة الغربيــة وســعيها
للنيــل مــن الحجــاب والثقافــة اإلســامية ،وال ُيمكِ ــن الجــزم بمــدى قناعــات
المســؤولين بمثل تلك المقوالت ،هل يسـ ِّـوقونها من باب االســتهالك المحلِّ ي،
واالشــتباك الهوياتــي الداخلــي ،وتضخيــم العــدو الخارجـ ّـي وتجلِّ ياتــه الداخليــة ،أم
ثمــة إرادة خارجيــة لتغييــر النمــط الثقافــي
أنّ هــم يعتقدونهــا بالفعــل ،ويظنُّ ــون ّ
أن َّ
لإليرانييــن؟!
والمؤسســات التنفيذيــة والتشــريعية
ـإن الــذي يملــك اإلعــام
وفــي الحقيقــة فـ َّ
َّ
إن النظــام ُهنــا ال يعــارض تغييــر
ثــم ّ
هــي الدولــة وليســت الفواعــل الخارجيــةّ ،
ويعمــم نموذجــه ،لكنــه
مبدئيــا؛ ألنّ ــه يفــرض قراءتــه
األنمــاط الثقافيــة للشــعب
ِّ
ً
يجــادل فــي مســاحته وخصائصــه ووظائفــه التــي يســتلبها لنفســه ،وال يريــد لقـ ّـوة
خارجيــة أو داخليــة أن تنازعــه فيهــا.
الســلطة اإليرانيــة مســؤوليتها
لــذا عــارض بعــض الفالســفة اإليرانييــن مــا تعتبــره ُ
فــي تشــكيل ثقافــة النــاس؟! فالفيلســوف اإليرانــي مصطفــى ملكيــان (1956م-
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«إن
 )...يــرى أنّ ــه ال ثمــرة مرجـ َّـوة مــن العنــف في تبليغ الديــن ،أو تعميم النموذجّ :
وي َعـ ّـد
أي ثمــرة ُ
العنــف كأســلوب مــن أســاليب تبليــغ الديــن والدفــاع عنــه ،ال ينتــج ّ
ظاهــرة سـ ِّـيئة ،وأقــول بصراحــة :األشــخاص الذيــن يتعاملــون بآليــات العنــف هــم
فقــط ال يقبلــون االســتدالل والبرهــان القــوي والمقبــول ،ويســتغلُّ ون إحساســات
ألي أمــر غريــزي أو فطــري لــك
النــاس وعواطفهــم الفطريــة ،فلــو لــم أكُ ــن معانـ ًـدا ّ
وجئتــك إلثبــات ُم َّدعياتــي بأدلَّ ــة قويــة ومقنعــة ،فمــا الداعــي الســتخدام أســلوب
العنف معــك؟»(.)58
وتدخــل الدولــة فــي
ُّ
ويرفــض الشبســتري (1936م )...-تســييس الثقافــة،
ً
فاحشــا،
«إن نظريــة تولِّ ــي الحكومــة للثقافــة يعتبــر خطـ ًـأ
تشــكُّ التها وأنماطهــاّ :
أن:
وينتهــي بالتنظيــر ألعمــال العنــف وتجويــز اســتعمال آليــات القهــر»( ،)59ويــرى ّ
«جعــل مســؤولية تثقيــف النــاس بيــد الحكومــة يعنــي شــنق الثقافــة والقضــاء
عليهــا»(.)60
قــوة فــرض األمــر الواقــع ،وقــد أعلــن أحــد قــادة الجهــاز
الســلطة تملــك ّ
لكــن ُ
توســع عملهــا ضـ ّـد النســاء غيــر الملتزمــات بالحجــاب ،وقــال
األمنــي(ّ )61
أن الشــرطة ِّ
ـخصيا بــل سياســي ،وهــذا األمــر يســتخدمه
ّ
إن النظــر للحجــاب بــازدراء ليــس أمـ ًـرا شـ ً
الق َيــم األخالقيــة للمجتمــع اإليراني .وفي أحــد التصريحات
أعــداء الثــورة لتقويــض ِ
أن ألفــي عنصــر مــن قـ ّـوات
الالفتــة لشــرطة منطقــة جيــان (شــمال إيــران) ،أعلنــت ّ
ـزي
الباســيج التابعــة للحــرس الثــوري ُأ ِ
رســلوا للمنطقــة للمســاعدة فــي فــرض الـ ّ
اإلســامي(.)62
فالســلطة تتبــع سياســة األمــر الواقــع ،إذ هــي التــي تملــك القـ ّـوة الصلبــة التــي
ُ
العامــة ،بخــاف المناهضيــن لهــا.
تمكنهــا مــن فــرض قراءتهــا علــى
َّ
عامــة النــاس
الســلطة بقوانينهــا وأجهزتهــا األمنيــة ،بــل
ِ
ولــم
شــجعت َّ
َّ
تكتــف ُ
مجتمعيــا ،تحــت عنــوان« :األمــر بالمعــروف والنهــي عــن
المحجبــات
علــى نبــذ غيــر
ً
َّ
المنكــر»( ،)63دون تقديــر لمــآالت مثــل تلــك السياســات ،ومــا قــد ينتُ ــج عنهــا مــن
شــروخ فــي العالقــات االجتماعيــة ،وتكتُّ ــات فئويــة ،وتفتُّ ت النســيج المجتمعي.
وعلــى ســبيل المثــال ،فقــد دعمــت األجهــزة الرســمية ســائق تاكســي رفــض نقــل
ـدل
محجبــة فــي طهــران ،وأثــارت هــذه الحادثــة فــي يونيــو 2019م جـ ً
امــرأة غيــر
َّ
جماهيريــا واسـ ًـعا بيــن المحافظيــن ،الــذي َّأيــدوا الســائق واتّ همــوا المــرأة بامتهــان
ً
الق َيــم اإلســامية ،وبيــن اإلصالحييــن والليبرالييــن الذيــن وقفــوا إلــى جانب المرأة،
ِ
الســلطة القضائيــة إبراهيــم رئيســي ســائق التاكســي ،عندمــا
وقــد ســاند رئيــس ُ
أن األمــر اإلســامي بشــأن «األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر»
ذهــب إلــى ّ
والســلطة القضائيــة بدعــم المواطنيــن
ُيلـ ِـزم جميــع المواطنيــن وكذلــك الشــرطة
ُ
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المؤيديــن لتحقيــق هــذا األمــر وتنفيــذه(.)64
ِّ
الحريــة
وبــدت أصــوات خافتــة مــن داخــل المحافظيــن تطالــب بمســاحات مــن ِّ
حجابهــن ،هــل
جــدل فقهــي وسياســي بشــأن
ٌ
للســائحات األجنبيــات ،وقــد صــار
ّ
ــن بالحفــاظ علــى
له ّ
يتــم الســماح ُ
تتــم معاملتهــن حســب القانــون اإليرانــي ،أم ّ
ّ
()65
عاداتهــن
وثقافتهــن األصليــة ؟
ّ
مهمــة فــي إمكانيــة حــدوث تحـ ُّـوالت علــى
ومثــل تلــك النقاشــات والضغوطــات
َّ
المــدى البعيــد فــي موقــف المحافظيــن المتشـ ِّـدد ،مثــل تلــك التحـ ُّـوالت التــي
طــرأت عليهــم بخصــوص دخــول المــرأة مالعــب كــرة القــدم ،إذ عـ ُّـدوا التحريــم أمـ ًـرا
ـزول علــى ضغــوط المجتمــع
قطعيــا ال يقبــل الخــاف ،ثـ ّـم تراجعــوا فيمــا بعــد ،نـ ً
ً
الدولــي ،وتهديــدات االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم «الفيفــا» بمنــع إيــران مــن
تحــوالت وتراجعــات بخصــوص
فر ّبمــا تحــدث
ُّ
ثــم ُ
المشــاركات الدوليــة ،ومــن ّ
خاصــة للنســاء ،وإن بــدا
مســألة فــرض الحجــاب ،فربمــا تُ تـ َـرك مسـ ً
ـتقبل مســاحات ّ
صعبــا فــي المديــات القريبــة ،مقارنـ ًـة بمســألة دخــول المالعــب.
ذلــك
ً

خاتمة

بعيــدا عــن
اتّ خــذت مســألة الحجــاب فــي إيــران مســارات متشــابكة ومتداخلــة
ً
إطارهــا الفقهي-الفرعــي ،وباتــت مســألة متجاذبــة فــي المشــهد الثقافــي
والسياســي اإليرانــي ،وتـ ّـم نقــل تراتُ بيــة الحجــاب مــن دائــرة الشــعائر الدينيــة إلــى
دائــرة الشــعائر السياســية ،ومــن دائــرة الظنِّ يــات والفــروع إلــى دائــرة القطعيــات
والجزميــات العقديــة.
الســلطات مــع مســألة الحجــاب ُيســلِّ ط األضــواء
ـإن
لكــن فــي المجمــل ،فـ َّ
تعامــل ُ
ُ
المتاحــة للنســاء اإليرانيــات ،وكذلــك علــى قناعــات
الحريــة
الخاصــة ُ
ّ
علــى مســاحات ِّ
أن إلزاميــة الحجــاب
النُّ خــب الدينيــة الحاكمــة إزاء
التعدديــة الثقافيــة والفقهيــة ،إذ ّ
ُّ
برمتــه
فــي الحيــاة
تعدديــة ثقافيــة حقيقيــة ،وتحيــل المشــهد ّ
العامــة تحــول دون ُّ
َّ
إلــى ســياق تأميمــي مــن دوائــر عمــل الدولــة ،ووظائفهــا السوســيولوجية.
وبــدت النقــودات الفلســفية علــى تأميــم الدولة للمشــهد الثقافــي منفكَّ ة الصلة
عــن الواقــع السياســي والمذهبــي ،فأبــرز النقــودات الفلســفية مــن المعارضيــن،
تركِّ ــز علــى مــآالت تأميــم المشــهد الثقافــي ولوازمــه مثــل :تعزيــز االســتبداد،
وتضخــم الدولــة المركزيــة.
ُّ
وكبــح النمــو الديمقراطــي للمجتمــع،
أليــة
منابـ َـذ ًة  -فلســفياً
وفقاهيــا ّ -
ً
وهــذا فــي ذاتــه مــا تبغيــه ُ
الســلطة بوصفهــا ِ
طــرح ديمقراطــي ،وال تمــارس البراجماتيــة السياســية أو التقيــة المذهبيــة فــي
حتميــا لتلك الثقافة
بديل
إخفــاء هــذا النبــذ ،بــل تجهــر بــه ،وتــرى نموذجهــا الوالئي ً
ً
الديمقراطيــة المســتوردة ،باإلضافــة إلــى عقيــدة النُّ خبــة الحاكمــة بالحكومــة
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الموحــدة.
العالميــة ،والفردانيــة الثقافيــة ،والقــراءة
َّ
أن للولي الفقيه
ـإن الجماعــة العلمائيــة التــي تمســك بزمــام األمور تعتقــد ّ
أيضــا فـ ّ
يوضــح
ور ّبمــا ِّ
أي ُحكــم شــرعي ،مهمــا كان
ّ
قطعيــاُ ،
ً
الحــق فــي إلغــاء أو إبــرام ّ
هــذا الملمــح مــا قيــل عــن تنــازُ ل رجــال الديــن بخصــوص دخــول المــرأة المالعــب،
إذ ُر ّبمــا رأى الولــي الفقيــه المصلحــة فــي ذلــك الجانــب .لكــن مــا هــي حــدود
ودوائــر األحــكام المصلحيــة ،ومــا حقيقتهــا ُ
األصولية-الفقهيــة ،وانعكاســاتها
علــى السياســة والمجتمــع ،ومــا معاييرهــا التــي تُ ــدرك مــن خاللهــا؟ ال نــكاد نجــزم
ألن تلــك القــرارات أو الفتــاوى ال
بأجوبــة حاســمة عــن مثــل تلــك االســتفهامات؛ ّ
ـتد ّل عليــه ،بــل تخــرج
تخــرج بصيغهــا
ومسـ َ
ومقرراتهــا البرهانيــة مــن دليــل ومدلــول ُ
َّ
أيضــا مســاحات عمــل الولــي
كمراســيم حكومتيــة وقــرارات واجبــة النفــاذ؛ مــا يعــزِّ ز ً
توهمــة علــى المصالــح الحقيقيــة،
الم َّ
الفقيــه ،ولــو بترجيــح أو تقديــم المصالــح ُ
خاليــا مــن كوابــح داخليــة وخارجيــة ،ورقابــة حقيقيــة علــى عمــل
مــا دام المشــهد ً
مؤسســاتي فاعــل.
الولــي الفقيــه ،وإشــراف
َّ
الســلطة فــي إيــران عــن مســألة
المتصـ َّـور أن تتنــازل ُ
فــي كُ ّل األحــوال فليــس مــن ُ
فرضيــة الحجــاب تنــازُ الت الفتــة؛ ألنّ هــا جعلتها من ّأول يوم من ُأ ُســس التشــكُّ الت
الســلطة
الهوياتيــة للدولــة بعــد الثــورة ،وبمثــل تلــك الشــعائر الظاهريــة تعــزِّ ز ُ
ّ
التمظهــرات
ـإن التخلِّ ــي عــن مثــل تلــك
شــرعيتها الدينيــة والمذهبيــة ،وبالتالــي فـ ّ
ُ
بتغيــر كبيــر
الحكــم وجهــاز الدولــة ،أو
ُّ
ســيكون مقرونً ــا بمراجعــات تطــال نظريــات ُ
فــي الجغرافيــا الفكريــة للنُّ خبــة الحاكمــة.
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الثالثــة للدولــة للترويــج للــزي اإلســامي،
َّ
المليــار دوالر لتعزيــز القوانيــن األخالقيــة .ميثــاق برســا ،ص.226
( )27المرجع السابق.
( )28مهــر نيــوز :آیــت اللــه ســبحانی :برخــورد نیــروی انتظامــی بــا بدحجابــی قاطــع باشــد 13 ،يونيــو
2015م ،تاريــخ االطــاع 26( :أغســطس 2020م)https://bit.ly/3b43qvN .
( - )29انتخــاب ،واکنــش علــم الهــدی بــه برخــورد نامناســب اخیــر گشــت ارشــاد :ناجــا نبایــد بــا خطای
یــک مأمــور زیــر ســؤال بــرود؛ آن هــم بابــت مقابلــه بــا یــک منکــر شــرعی  /نــدا بــر ضــد قــرآن و فریضــه
«امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر» ،آن هــم در مجلــس؟  /وزیــر و وکیــل بــرای حمایــت از یــک خانــم
بیحجــاب راه افتادنــد 20 ،أبريــل 2018م( ،تاريــخ االطــاع 29 :يونيــو 2020م).
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https://bit.ly/2Jddp2H
التظاهــرات ..ومحكمــة
متورطــون فــي
اإليرانيــة ،أئمــة الجمعــة
( )30المعهــد الدولــي للدراســات
ُ
ِّ
ّ
الثــورة تكافــح خلــع الحجــاب 04 ،فبرايــر 2018م( ،تاريــخ االطــاع 09 :أغســطس 2020م).
https://bit.ly/2XJ8650
( )31إريــك رولــو ،الجمهوريــة فــي مواجهــة حكــم رجــال الديــن ،موقــع مفهــوم ،يونيــو2001م،
(تاريــخ االطــاع 23 :أغســطس 2020م)https://bit.ly/32hhHBl .
( )32راديــو فــردا ،ناصــر مکارمشــیرازی :حجــاب ،اجبــاری نیســت الزامــی اســت 22 ،مــارس ،2018
(تاريــخ االطــاع 26 :أغســطس 2020م)( .وجــاء ذلــك التصريــح خــال لقائــه مــع رئيــس القضــاء
اإليرانــي فــي عــام 2009م)https://bit.ly/2EAmsh8 .
( )33راجع :فالح عبد الجبار ،دولة الخالفة( ،بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات،
1
2017م) ،ص. 88 ،186
 ∗ 34رئيس لجنة المرأة البرلمانية حينئذ.
( )35جمــاران ،سلحشــوری :فاســد خوانــدن زنــان معتــرض بــه حجــاب منصفانــه نیســت /زنــان بــه
خــط قرمــز تبدیــل شــدهاند 2 ،أبريــل 2018م( ،تاريــخ االطــاع 29 :يونيــو 2020م).
https://bit.ly/2GpUAMQ
( )36المرجع السابق.
( )37المرجع نفسه.
( )38مــردم ســاالري ،بــا «هــرزه» خطــاب کــردن کســی حجابــش را ســفت نمیکنــد 14 ،يوليــو
2019م( ،تاريــخ االطــاع 25 :يونيــو 2020م)https://bit.ly/3eAea63 .
 ∗ 39محمــد جعفــر منتظــري ،وذلــك خــال الــدورة المشــتركة لألســاتذة والنُّ خبــة التعبوييــن
وقــم وطهــران وأصفهــان والمنعقــدة فــي مشــهد.
فــي الحــوزات العلميــة لمحافظــات خراســان ُ
 )5( 40موقــع اعتمــاد أون اليــن :محمدجعفــر منتظــری ،دادســتان کل کشــور :بابــک زنجانــی
قطعــا اعــدام میشــود /برخــورد خشــن بــا بدحجابــی جــواب نمیدهــد 18 ،يوليــو 2018م( ،تاريــخ
االطــاع  26 :أغســطس 2020م)https://bit.ly/2NrDc9n .
( )41وبالفعل تقوم السلطات بين الفينة واألخرى باعتقال نساء بسبب عدم ارتداء الحجاب
وتصفهن السلطات ب ِـ «النساء المخدوعات» .راجع :هيومان رايتس
أو ارتدائه بطريقة سيئة،
ُ
مالبسهن 24 ،فبراير 2018م.
الكف عن مالحقة النساء بسبب
ووتش :على إيران
ّ
ّ
https://bit.ly/3gy1nBc
(42)Mostafa, “Iran: Millions of Women Suffer Illiteracy,” Iran News Update,
April 1, 2018, accessed October 19, 2020, https://bit.ly/3kaPHHq.
( )43كمــال الحيــدري :مســألة الحجــاب فــي الفقــه االســامي ،حلقــة منشــورة علــى يوتيــوب
بتاريــخ 02 :ســبتمبر 2018م( ،تاريــخ االطــاع 2 :أغســطس 2020م)2AVkaHV/ly.bit//:https .
( )44فقه الحجاب في الشريعة اإلسالمية ،ص .251مرجع سابق.
الســنّ ي هنــاك طــرح للدكتــورة صفيــة الجفــري ،قريــب مــن طــرح آيــة اللــه
( )45علــى الجانــب ُّ
منتظــري ،أي القــول بالفرضيــة اإلجماليــة دون الهيئــة والتفصيــل ،لكنّ ــه مدعــوم (برهنــت علــى
أن مقولــة منتظــري
طرحهــا) بمقــوالت تراثيــة ومذهبيــة ،بخــاف مــا يزعمــه الروحانيــون فــي إيــران ّ
الخــط الشــائع فــي المذهــب .راجــع :صفيــة
ّ
شــاذة عــن
َّ
غيــر مســبوقة بمقــوالت تراثيــة ،وأنّ هــا
الحكــم الفقهــي( ،بيــروت :الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر،
الجفــري ،الثبــات
والتغيــر فــي ُ
ُّ
2
2014م) ،ص. 44 ،243 ،226 ،217 ،194
( )46فقه الحجاب في الشريعة اإلسالمية ،ص .259مرجع سابق.
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وأيضــا :فقــه الحجــاب فــي الشــريعة اإلســامية ص 231ومــا
ً
( )47راجــع :أســلمة العلــوم ص،239
بعدهــا .مرجع ســابق.
أن الفرائــض
( )48يطــرح الجوينــي  -إمــام الحرميــن  -نظريــة
فيقـ ِّـرر ّ
مهمــة عــن مركزيــات الديــنُ ،
َّ
ـتوى واحــد مــن الفرضيــة فبعضهــا أوجــب مــن بعــض ،وكــذا األمــر فــي المبــاح
ليســت فــي مسـ ً
حــدد ذلــك بقولــه« :الوجــوب راجــع إلــى وعــد اللــوم علــى التــرك والثنــاء علــى
وي ِّ
والمنــدوبُ .
ـكل مــا كان اللــوم الموعــود علــى تركــه أكثــر كان أوجــب» .انظــر :الجوينــي :التلخيــص
االمتثــال فـ ّ
4
فــي أصــول الفقــه( ،بيــروت :دار البشــائر1996 ،م). 68 /1 ،
( )49علــي َر ْهنِ مــا :علــي شــريعتي :ســيرة سياســية ،ترجمــة أحمــد المعينــي( ،بيــروت :مؤسســة
4
االنتشــار العربــي2016 ،م) ،ص. 72
( )50عبــد الكريــم ســروش :مســألة المــرأة بيــن القوانيــن الفقهيــة ونظــام القيــم األخالقيــة ،ترجمة
مؤسســة
علــي عبــاس الموســوي( ،ضمــن كتــاب :المــرأة فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر ،ط/
َّ
2
االنتشــار العربــي) ،ص. 4
( )51المرأة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ص .24مرجع سابق.
( )52دالل عباس وآخرون ،المرأة واألسرة في الدستور والقوانين اإليرانية ،ص.137
( )53المرجع السابق ،ص.128
( )54دالل عباس وآخرون ،ص ،128ص .135مرجع سابق.
( )55أثناء لقائه مع وزير العلوم والتكنولوجيا.
( )56وكالــة تســنيم ،آیتاللــه ســبحانی :آییننامــه حجــاب و موازیــن شــرعی در دانشــگاهها جدیتــر
گرفته شــو 18 ،يونيو 2019م( ،تاريخ االطالع 26 :أغســطس 2020م).
https://bit.ly/34xWeXy
( )57مهــر نيــوز :ســردار اشــتری خبــر داد :تــاش نیــروی انتظامــی بــرای رفــع دغدغــه مــردم در
مســائل امنیتــی و اخالقــی 13 ،يونيــو 2015م( ،تاريــخ االطــاع 26 :أغســطس 2020م).
https://bit.ly/3hw6QK2
( )58مصطفــى ملكيــان ،مقــاالت ومقــوالت فــي الفلســفة والديــن والحيــاة ،ترجمــة أحمــد
1
القبانجــي( ،بيــروت :مؤسســة االنتشــار العربــي2013 ،م) ،ص. 55
( )59محمــد مجتهــد الشبســتري ،نقــد القــراءة الرســمية للديــن ،ترجمــة أحمــد القبانجــي( ،بيــروت:
4
مؤسســة االنتشــار العربي2013 ،م) ،ص. 6
( )60المرجع السابق.
قوات األمن الداخلي ،سليمان ملك زاده.
( )61قائد ّ
( ,INSS )62איראן :לחצים גוברים מחוץ ,אכיפה גוברת מבית .June 30, 2019 ,
3adQTWd/ly.bit//:https
( )63لمراجعــة وافيــة عــن فلســفة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الفقــه الشــيعي،
راجــع :مايــكل كــوك ،األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الفكــر اإلســامي ،ترجمــة وتقديم:
رضــوان الســيد ،وعبــد الرحمــن الســالمي ،وعمــار الجالصــي( ،بيــروت :الشــبكة العربيــة لألبحــاث
وأيضــا :حيــدر حــب اللــه ،فقــه األمــر بالمعــروف والنهــي عــن
ً
والنشــر2013 ،م) ،ص :739ص.760
المنكــر( ،بيــروت :مؤسســة االنتشــار العربــي2014 ،م).
( ,INSS )64איראן :לחצים גוברים מחוץ ,אכיפה גוברת מבית .June 30, 2019 ,
3adQTWd/ly.bit//:https
( )65موقــع آفتــاب :حجــت االســام غرویــان :تصمیمگیــری دربــاره حجــاب توریسـتها را بــر عهــده
خودشــان بگذاریــم /نمیتوانیــم احــکام فقهــی خــود را بــه توریســتها الــزام کنیــم 09 ،يوليــو
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2018م( .تاريــخ االطــاع 4 :أغســطس 2020م)https://bit.ly/3lmtXZS .
ردا علــى تزمــت أحــد أعضــاء اللجنــة الثقافيــة للبرلمــان اإليرانــى ،النائــب
وجــاءت تصريحــات غرويــان ً
ـتؤدى
أحمــد مازنــى الــذي وصــف القــول ّ
الحريــة فــي ارتــداء المالبــس  -بالنســبة للسـ ّـياح  -سـ ِّ
إن ِّ
إلــى جذبهــم للبــاد بأنّ هــا رؤيــة منحرفــة ،بينمــا أكَّ ــد غرويــان ،علــى أنّ ــه ال ينبغــي أن «نلــزم السـ ّـياح
بأحكامنــا الفقهيــة» .اليــوم الســابع :متشـ ِّـدد فــي إيــران يدعــو لتخفيــف القيــود عــن السـ ّـياح وإلغــاء
الحجــاب اإلجبــاري للزائريــن 10 ،يوليــو 2018م( ،تاريــخ االطــاع 09 :يونيــو 2020م)https://bit. .
ly/32k7ELG
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