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مقدمة 
ُرّبمــا لــم تشــهد الجمهوريــة اإليرانيــة منــذ ثــورة 1979م، مســألة ذات جدل فقهيٍّ 
وفلســفيٍّ وسياســي، كمســألة الحجــاب، ولبــاس المــرأة؛ ذلــك أّن عوامــل عديــدة 

        . لتهــا إلــى مســألٍة ُهوّياتيــة، ومحــّل تجــاُذٍب دينــيٍّ وسياســيٍّ حوَّ
ُفقهــاء  ومقــوالت  الفقهــي،  ُبعدهــا  فــي  الدراســة  هــذه  يــة  أهمِّ تكُمــن  وال 
ــى فــي إدراك  يتهــا تتجلَّ ــا، بيــد أّن أهمِّ ــا وحديًث ــا ُبِحــث قديًم الشــيعة، فذلــك مّم
يــة التــي تكُفلهــا الُســلطة اإليرانيــة لآلخــر المختلــف معهــا فــي  مســاحات الحرِّ
الُســلطة  رأي  معرفــة  إلــى  ي  يــؤدِّ وهــذا  والسوســيولوجية،  الدينيــة  القــراءة 
ديــة الثقافيــة والفكريــة، وهــذا  خبــة الدينيــة الممارســاتي فــي مســألة التعدُّ والنُّ
ــة مدّيــات النفــوذ الُســلطوي والحكومتــي فــي أبــواب  د علــى وجــه الدقَّ يحــدِّ
األحــكام، باعتبارهــا وفًقــا لقــراءة الوالئييــن جــزء من مهام الولي الفقيه وُســلطته 
الدينية-السياســية، وبالتالــي كيفيــة التطبيــق العملــي لمقتضيــات القــول بواليــة 
ك لــدى المعنييــن الفــوارق الدقيقــة بيــن  الفقيــه الُمطَلقــة. وال شــّك أّن هــذا يفــكِّ

التنظيــري والممارســاتي وإكراهاتــه.   
ــي  ــق بالتجــاُذب الهوّيات ــًدا لتلــك الدراســة، متعلِّ أيضــا ثمــة بعــٌد آخــر يضيــف جدي
المدرســي،  الحوزويــة والفقــه  الحجــاب، وخروجهــا مــن األســوار  حــول مســألة 
إلــى فضــاءات المجتمــع وصراعــات المشــهد الثقافــي، وحفــاظ الُســلطة الدائــم 
تحــرص  واجتماعيــة،  ودينيــة  سياســية  معركــة  مــن  كجــزء  الزخــم،  ذلــك  علــى 
م األولويــات، ُرّبمــا لقناعــات يقينيــة فــي  خبــة الوالئيــة علــى إبقائــه فــي ُســلَّ النَّ
العقــل الجمعــي لرجــال الديــن، وُرّبمــا ألمــور توظيفيــة تخــُدم الواقــع السياســي 

واالجتماعــي الراهــن فــي إيــران، أو لكليهمــا. 
وفــي هــذا الســياق تحــاول الدراســة الكشــف عــن الخيــوط اإلدراكيــة لذلــك العقــل 
قــة بمديــات تســييس الحجــاب  الجمعــي، وتحــاول اإلجابــة عــن تســاؤالت متعلِّ
ة لخلــق  خبــة الدينيــة، ومحــاوالت جــادَّ ُز أيديولوجيــة النُّ ُبغيــة تعزيــز تمظُهــراٍت ُتعــزِّ
هوّيــة إيرانيــة جديــدة متقاطعــة مــع عصــر الشــاه، يدخــل زّي النســاء فــي الُصلــب 

منهــا.    
أّوًل: الثورة اإليرانية ومرحلة فْرض الحجاب 

كانــت معظــم اإليرانيــات الرافضــات لُحكــم الشــاه إبــان الثــورة تتنافســن علــى 
ارتــداء الشــادور، بوصفــِه أداة ثوريــة فــي مواجهــة الشــاه، ومقاومــة لسياســته 
التغريبيــة)1(، لكــن لــم يُكــن هــذا دليــاًل فــي ذاتــه، علــى أّيــة قناعــات دينيــة، حيــث 
ــارات السياســية، هــذه لمحــة ال ينبغــي  ــة التّي كانــت النســاء المشــاركات مــن كافَّ
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ــر عنــه،  تجاُوزهــا لفهــم خارطــة الصــراع السياســي، ومــا يحيــط بــه مــن شــعارات تعبِّ
ــه الشــاه  ــوا يعتقــدون أّن مــا قــام ب ــذ كان فاليســاريون )اليســار االســتاليني( حينئ
عوا علــى التروتســكيين  نــوع مــن »االنحــالل«، وشــنَّ فــي مســألة المــرأة، هــو 
)الذيــن أطلــق عليهــم البعــض بعــد الثــورة اســم: العائــدون مــن الــدول األجنبيــة، 
وه  عوا عليهــم بســبب االختــالط، و مــا ســمُّ ــر بالثقافــة الغربيــة(، شــنَّ كنايــة عــن التأثُّ
ــرات علــى مركزيــة  بـــ »عــرض أجســاد النســاء«)2(. ومثــل تلــك الوقائــع تعطينــا مؤشِّ

ــا.         الشــادور فــي معركــة الثــورة حينئــذ، بوصفــه شــعاًرا ثوريًّ
إلغــاء  تــّم  نجاحهــا،  مــن  فقــط  أســبوعين  غضــون  وفــي  مباشــرة  الثــورة  بعــد 
اإلصالحــات المحــدودة التــي كافحــت النســاء اإليرانيــات مــن أجلهــا فــي الماضــي 
ر قــادة إيــران أن ترُمــز النســاء إلــى الطابــع  منــذ الثــورة الدســتورية ومــا قبلهــا. فقــرَّ
ُفــِرض الحجــاب اإللزامــي علــى  1979م  07 مــارس  اإلســالمي للدولــة، وفــي 
النســاء)3(، وفــي صبــاح اليــوم التالــي 08 مــارس – وهــو اليــوم العالمــي للمــرأة - 
خرجــت آالف النســاء فــي جميــع أنحــاء البــالد إلــى شــوارع المــدن لالحتجــاج علــى 

الحجــاب اإللزامــي.        
ًتــا عــن القــرار،  وقــد فاجــأت هــذه المعارضــة الواســعة رجــال الديــن؛ فتراجعــوا مؤقَّ
ــة تدريجيــة إلعــادة فــرض  ثــّم اســتخدم النظــام علــى مــدار العاميــن التالييــن خطَّ
في الحكومة، وُفِرض على أّي  الحجــاب، فُفــِرض أّواًل فــي عــام 1981م علــى موظَّ
امــرأة تدُخــل إلــى المكاتــب والمبانــي الحكوميــة، وُوِضعــت إعالنــات فــي مختلــف 
اإلدارات الحكوميــة والمرافــق والمتاجــر تمنــع دخــول المــرأة: »ُيمَنــع الدخــول 
ــوع اســت«)4(،  ــدا ممن ــدون حجــاب اســالمى اكي ــداء الحجــاب«/ »ورود ب دون ارت
ــًدا ســنة 1983م ُفــِرض  ــة المطــاف وتحدي ثــم ُفــِرض علــى الطالبــات. وفــي نهاي
الحجــاب علــى جميــع النســاء -ســواء أُكــّن مســلمات أم غيــر مســلمات- فــوق ســن 
التاســعة، فأصــدرت الُســلطات قانوًنــا ُيوِجــب ارتــداء الحجــاب علــى جميــع النســاء، 

ًنــا، ُتعاَقــب مــن لــم تلبســه بُحكــم القانــون)5(.     ومــن ثــمَّ بــات الحجــاب مقنَّ
وحســب المــادة 638 مــن قانــون العقوبــات اإلســالمية؛ فإّن عقوبــة خلع الحجاب 
تتــراوح بيــن التعزيــر وغرامــة ماليــة نحــو عشــرين دوالًرا، وأحياًنــا بالحبس من عشــرة 

أّيــام إلى شــهرين)6(.  
ل إلــى  ــا مــن ِقبــل الُســلطات، وتتحــوَّ ــل علــى هــذه العقوبــة غالًب لكــن يتــّم التحاُي
عقوبــة نشــر الفاحشــة العلنيــة، لتصــل إلــى نحــو عشــر ســنوات ســجن لمــن تثُبــت 
ــراء حقــوق  ــال، أصــدرت مجموعــة مــن ُخب همــة. فعلــى ســبيل المث عليــه تلــك التُّ
مــة األمــم المتحــدة فــي 16 أغســطس 2019م، بياًنــا  اإلنســان التابعيــن لمنظَّ
ــوا فيــه علــى األحــكام الصــادرة ضــّد المعترضيــن علــى الحجــاب اإلجبــاري فــي  احتجُّ
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إيــران وقمعهــم، وجــاء فــي البيــان: »إّننــا نشــعر بالقلــق العميــق بالنســبة لعمليــات 
االعتقــال وإصــدار األحــكام الصارمــة بالحبــس ضــّد هــؤالء النســاء الالئــي علــى 
يــة. إّن هــؤالء  ا مــع حقوقهــّن فــي الحرِّ ــيًّ اتصــاٍل مباشــٍر باألنشــطة الســلمية، تمشِّ
النســاء اُتِهمــّن بســبب إعطــاء الزهــور للنســاء بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة، 
بالعمــل ضــّد األمــن القومــي والدعايــة ضــّد النظــام والترويــج للفســاد والبغــاء«. 
وبنــاًء علــى ُحكــم الفــرع )28( لمحكمــة الثــورة، تــّم الُحكــم علــى عــدد مــن هــؤالء 
ة خمســة أعــوام بُتهمــة: »االجتمــاع والتآُمــر بنّيــة العمــل ضّد  النســاء بالســجن لمــدَّ
ة عــاٍم بُتهمــة »الدعايــة ضــّد النظــام« وُحِكــم  األمــن القومــي«، والســجن لمــدَّ
ة 10 ســنوات بُتهمــة »تشــجيع وتهيئــة المجــال للفســاد  عليهــن بالســجن لمــدَّ

والِبغــاء«)7(.  
رغــم عــدم وجــود عقوبــة فــي  الجنائــي  القانــون  العقوبــات فــي  تلــك  وتأتــي 
النصــوص الدينيــة لمــن لــم تلبــس الحجــاب، وانتفــاء التصريح بعقوبــة في النصوص 
روا ذلــك التقنيــن ببعــض  ــرَّ خبــة الدينيــة الوالئيــة، وب الشــرعية القطعيــة، أحــرج النُّ
ــة، مــن قبيــل: اإلجمــاع، وســيرة المعصــوم، وقاعــدة الُلطــف، والعقوبــة  األدلَّ
لــُكّل ذنــب، والســيرة العمليــة، عــالوًة علــى أدّلــة ُأخــرى، مثــل الُحكــم الحكومتــي، 

واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وغيــر ذلــك)8(.      
ر آيــة اللــه موســى أردبيلــي )1926- 2016م()9(، تقنيــن إلزاميــة الحجــاب رغــم  وبــرَّ
أّنــه مــن األمــور األخالقيــة واآلداب العاّمــة، التــي مــن المفتــرض أن تنُبــع مــن 
داخــل اإلنســان، وال يمكــن أن يلــزم النــاس بهــا عبــر الُســلطة والقانــون، فقــال: 
»يجــب أن نفــرق بيــن المبــدأ واألســلوب. وأنــا أوافــق علــى التفرقــة بيــن األحــكام 
ــي ُأضيــف أّن المســائل التــي لــم ُيَنــّص فيهــا  الشــرعية واآلداب اإلســالمية، لكنِّ

ــل مــن جانــب الدولــة«)10(.                      علــى ُحكــم شــرعي، ال ينبغــي أن ُتتــَرك بغيــر تدخُّ
لكــن ُيســتدَرك علــى هــذه القــراءة الوالئيــة أّن ذلــك المنطــق فــي التعاطــي مــع 
األحــكام الدينيــة ســيفتح البــاب لوضــع عقوبــات علــى ُكلِّ مــا لــم ُيَنــّص عليــه 
ــة،  فــي الشــريعة، كالغيبــة، والنميمــة، والحســد، وســائر اآلداب واألخــالق العامَّ
واألعمــال القلبيــة التــي يِصــل بعضهــا فــي ُرتبتهــا إلــى درجــة تُفــوق كثيــًرا غيرهــا، 
عين. باإلضافــة إلــى أّن هــذا  وهــذا مــا لــم يُقــل بــه أحــد مــن الُفقهــاء وال المشــرِّ
م النفــاق المجتمعــي، بحيــث ال يبقــى شــيٌء راجــع لضميــر الناس  التعاطــي ســيضخِّ
وجهادهــم ألنفســهم، ويصيــر ُكّل شــيء بيــد القانــون، والقانــون غيــر ُمســتوِعب؛ 
ألّنــه ُيعَنــى بالظواهــر ال الضمائــر، فــي حيــن أنَّ اآلداب واألخــالق ترجــع عــادًة إلــى 

الضمائــر.    
م األردبيلي الجرائم إلى جرائَم منِهٌي عنها منصوص على  وزيادة في التبرير، قسَّ
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ة، لــذا فــإّن للحاكــم  ُحكمهــا، وأخــرى غيــر منصــوص علــى ُحكمهــا، وُأخــرى ُمســتجدَّ
-َوفًقــا ألردبيلــي- أن يباشــر مســؤوليته مــن بــاب التعزيــر، فيعاقــب المخالفيــن 
حمايــًة للمجتمــع المســلم)11(. وعلــى هــذا طبقــت مقــوالت المرجعيــات الوالئيــة، 
اإلســالمية  »الحكومــة  فــإّن:   )..-1927( الشــيرازي  مــكارم  اللــه  آيــة  وحســب 
والمســلمين ليســوا ملزميــن بمواجهــة الخطايــا الخفيــة لألفــراد، لكن مما ال شــك 
فيــه أّن عليهــم واجــب إنــكار الخطايــا التــي ُارتكبــت علًنــا علــى مســتوى المجتمــع، 
ــة«)12(. وحســب  ومــن ثــمَّ فــإّن الحكومــة اإلســالمية ملزمــة بمنــع الخطايــا العامَّ
المرجــع صافــي كلبايكانــي )1919م-..( فــإّن »جميــع النســاء مطالبــات بالحجــاب 

حّتــى غيــر المســلمات، وللحاكــم أن يعاقــب المخالفــات«)13(.      
الخاّصــة  والسياســية  األمنيــة  المســألة  فــي  الديــن  رجــال  ــل  تدخَّ فقــد  ولــذا 
ًســا يســتوجب لعناصــر  ــا مقدَّ بــات أمــرًا دينًي ــب غيــر المحجَّ بالحجــاب، وجعلــوا تعقُّ
ــه المرجــع الدينــي محمــد علــوي جرجانــي  األمــن الثــواب والمغفــرة. فقــد وجَّ
خطاًبــا للقــّوات األمنّيــة قائــاًل: »ال تدعــوا نعمــة الحجــاب تــزول، والتعاُمــل مــع 
م بضعــة آالف مــن  عــدم ارتــداء الحجــاب هــو مطلــب مراجــع التقليــد. لقــد ُقــدِّ
الشــهداء وُكّل هــذه التضحيــات كــي ُيحَفــظ اإلســالم، الشــرف والحجــاب«)14(.  
وحاصــل القــول: إّنــه وَوفًقــا لمقتضيــات واليــة الفقيــه، فإّنــه يمكــن للولــي الفقيــه 
إصــدار أو إلغــاء أي تشــريع يــرى فيــه مصلحــة للدولــة، ويصــل األمــر إلــى إمكانيــة 
ــد الُفقهــاء، إاّل أّن  ر عن إلغــاء أّي فريضــة مــن الفرائــض. والُحكــم الحكومتــي ُمقــرَّ
ُفقهــاء الشــيعة قبــل الخمينــي - تحديــًدا قبــل الثــورة اإلســالمية - كانــوا يحصــرون 
هــذا الُحكــم فــي حكومــة اإلمــام الغائــب، بوصفــِه معصوًمــا، وُملَهًمــا مــن عنــد 
لــه وأفــاد منــه فــي  اللــه، ولــم يســحبوه إلــى الفقيــه، فــي حيــن أّن الخمينــي فعَّ
ــي - فضــاًل عــن  ــا للُحكــم األّول ــه ُموازًي الواقــع السياســي، والشــأن العــام، وجعل

مــا عليــه فــي أحاييــن كثيــرة)15(.        الُحكــم الثانــوي، بــل ُمقدَّ
ن   ثانًيا: مالحقة النساء.. القهر المتديِّ

مــا عــادت مســألة الحجــاب محــض مســألة اجتماعيــة، أو حّتــى شــعاًرا وهوّيــة 
خبــة الدينيــة مــا بعــد الثــورة اإليرانيــة، بــل أصبــح الحجــاب رمــًزا سياســًيا  للثــورة والنُّ
وشــعاًرا للدولــة، وبالتالــي صــار ُمتجاَذًبــا فــي المعــارك االنتخابيــة، وبرامــج الُقــوى 

ــارات السياســية والدينيــة.        والتّي
للحجــاب  ر  »التصــدُّ عنــوان:  تحــت  رســمية  حمــالت  تخــُرج  واآلخــر  الحيــن  وبيــن 
الســيء«، ويتــوازى ذلــك مــع اشــتباك بيــن المحافظيــن واإلصالحيين حــول قانون 
ــا، مــع ُبعــد توظيفــي ملحــوظ.   فــرض الحجــاب أّواًل، وحــول حقيقتــه وشــكله ثانًي
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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: 
ــت لجــان  »اعتبــرت الُســلطة ضمًنــا أّن الحجــاب زيٌّ إســالمي، ملــزم للجميــع. وتولَّ
الثــورة تطبيــق هــذا التوجيــه ومتابعــة االلتــزام بــه فــي الشــوارع. واندفــع الشــباب 
ف. وتجــاوز حــدود النصــح واإلرشــاد  فــي هــذا االّتجــاه حّتــى أســاء بعضهــم التصــرُّ
إلــى اإلهانــة والتقريــع. وقيــل لــي إّنهــم كانــوا يســتوقفون بعــض النســاء فــي 
الشــوارع، ويطالبونهــّن بإحــكام غطــاء الــرأس، أو إزالــة األصبــاغ مــن الوجــه«)16(.   

وقد ُألِغي في أوائل التسعينات نظام »أخوات زينب«، التي كانت مهمتهّن أن: 
عــب لبقّيــة النســاء«)17(.  ــب ويســببن الرُّ »يقفــن فــي نواحــي الشــوارع يراقبــن التحجُّ
وتقــول ناشــطة إيرانّيــة عــن المرحلــة األولــى مــن الثــورة بعدمــا رفضــت الحجــاب 
اإللزامــي: »بينمــا كنــت أســتعدُّ لمغــادرة إيــران، وبينمــا كنــت أحــزم أمتعتــي داهــم 
ــوا بــي فــي ســجن إيفيــن  أفــراد مــن الحــرس الثــوري شــّقتي، واعتقلونــي وزجُّ
ســوية واالنخــراط فــي المســائل األمنيــة، وهــي جريمــة ال  بُتهمــة االشــتغال بالنِّ

وجــود لهــا فــي الواقــع«)18(.  
بــات، ولــم تنتــِه مراحــل  دة تجــاه غيــر المحجَّ وال تــزال سياســات النظــام متشــدِّ
ــت  العنــف التــي بــدأت منــذ األّيــام األولــى للثــورة تجــاه النســاء، وإن كانــت قــد خفَّ
في عهدي الرئيســين األســبقين هاشــمي رفســنجاني ومحمد خاتمي، ثّم عادت 
بقــّوة فــي عهــد الرئيــس الســابق محمــود أحمــدي نجــاد، فقــد بــدأت الشــرطة في 
ي للحجــاب الســيء«)19(. وأبــدت النســاء  ي »حملــة التصــدِّ عهــده تنفيــذ مــا ُســمِّ
ســوية وهــي تســحبُهّن مــن الشــارع واحــدة تلــو األخــرى،  مقاومــة إزاء الشــرطة النِّ
بتعبيــر الصمــادي. وكانــت العناصــر الشــرطية يحتســبون ذلــك العمــل العنيــف فــي 
ــذ صالحياتنــا التــي منحنــا إّياهــا قانــون المجــازاة اإلســالمي،  ســبيل اللــه: »إّننــا ننفِّ
ة 238 تُنــّص صراحــًة علــى مســؤوليتنا فــي مواجهــة هــذه المخالفــات«)20(.  فالمــادَّ
وكانــت حصيلــة النســاء المعتقــالت بيــن عامــي 2003م و2013م مــا يقــُرب مــن 
ضــت أكثــر مــن 460 ألــف امــرأة أخــرى للتوبيــخ؛ بســبب ســوء  30 ألــف امــرأة، وتعرَّ
ارتــداء الحجــاب، وتغريــم ُأخريــات مبالــغ ماليــة تِصــل إلــى 800 دوالر بســبب اللباس 

غيــر المحتشــم)21(.     
ت تلــك السياســات حّتــى اليــوم فــي عهــد الرئيــس حســن روحانــي، ذلــك  واســتمرَّ
يــد المرشــد  بــل فــي  يــد رئيــس الجمهوريــة،  أّن مســألة الحجــاب ليســت فــي 
خبــة الدينيــة، وبالتالــي فليــس بمقــدور اإلصالحييــن أو المعتدليــن  األعلــى والنًّ
إنفــاذ وعودهــم التــي يجزمــون بهــا إبــان حمالتهــم االنتخابيــة، فــي هذه المســـألة، 
ــالت مــن الحــرس الثــوري نفســه لضبــط الشــارع فــي كثيــر مــن  ولــذا فإّننــا نجــد تدخُّ
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ــة وأيديولوجيــة عميقــة.  المراحــل، ولهــذا دالالت ثقافي
ر اإلصالحيــون وبعــض المحســوبين علــى النظــام مــن ردود  وبســبب هــذا يحــذِّ
د والمعارضــة بســبب تعاطــي األجهــزة  ــم دوائــر التمــرُّ الفعــل العكســية، ومــن تضخُّ
األمنيــة مــع مســألة الحجــاب، وطالبــوا باالكتفــاء بأحــكام القضــاء فقــط، دون 
ــة مــع النســاء فــي الشــوارع، واألقســام الشــرطية، التــي  ــل العناصــر األمني تعاُم

ــا مــا تشــمل الضــرب واإلهانــة)22(.         غالًب
ويبــدو أّن تلــك االندفاعــة فــي فــرض الحجــاب مماثلــة لالندفاعــة فــي نزعــه إبــان 
عهــد الشــاه رضــا بهلــوي )1878- 1944م()23(، فــكال العهديــن جعــل مــن المــرأة 
ــل للُهوّيــة اإليرانيــة. والمفارقــة أّن  ماّدتــه للقهــر واإللــزام، وكالهمــا زعــم أّنــه ممثِّ
ــاًل:  ــي )1902- 1989م( انتقــد محــاوالت رضــا شــاه لفــرض نموذجــه، قائ الخمين
»إّن الحكومــة التــي يقــوم أعوانهــا المهووســون والجــاّلدون مــن رجــال الشــرطة 
باالعتــداء علــى النســاء العفيفــات، وإجبــار المســلمات فــي المــدن والُقــرى علــى 
رفــع الحجــاب عنهــّن بقــّوة الســالح، مــا هــي إال حكومــة ظالمــة، والتعــاُون معهــا 
ليس إاّل تعاُوًنا مع الُكفر«)24(. لكن الشــرطة والعناصر األمنية في عهد الخميني 
د النســاء أيًضــا بقــّوة الســالح علــى ارتــداء الحجــاب، وكال  ومــا بعــد الخمينــي تهــدِّ
ــر ُمجــٍد علــى صعيــد القناعــات النفســية، واالعتقــاد  ــا، وغي األمريــن ليــس أخالقًي

الدينــي، بــل يســاهم فــي تنميــة النفــاق المجتمعــي.      
يــة  وبعــض التصريحــات التــي يطلقهــا قــادة األجهــزة األمنيــة تــُدّل علــى مــدى أهمِّ
تلــك المســألة -أيديولوجًيــا وسياســًيا- فــي العقــل األمنــي، فعلــى ســبيل المثــال 
ــة والحجــاب إحــدى  ح قائــد القــوات األمنيــة )25(، فــي ُقــم، قائــاًل: »إّن العفَّ صــرَّ
ــن، وهنــاك 26  هواجــس المرشــد ومراجــع التقليــد، واألئمــة، والشــعب المتديِّ
جهــاًزا يلعبــون دوًرا فــي موضــوع الحجــاب والعفــاف، الجانــب األكبــر منهــا لــه 
دور ثقافــي، والجــزء األصغــر منــه تنفيــذي، وهــو الــذي تتــواّله القــّوات األمنيــة 

اإليرانيــة«)26(.  
ــل فــي  ــة، وتدُخ ــة مســألة محوري فمســألة الحجــاب إذن بالنســبة للقــّوات األمني
صلــب دوائــر عملهــم، بــل إّنهــا وفًقــا لتعبيــر أحــد هــؤالء القــادة األمنييــن: »خــّط 

أحمــر للقــّوات األمنيــة«)27(.     
ا لفهــم فلســفة تعاُملهــم مــع  ــك التصريحــات مهــّم جــدًّ ــل تل ــى مث الوقــوف عل
المــرأة فــي التظاُهــرات ضــّد الحجــاب أو حّتــى فــي المعتقــالت، إذ تــرى العناصــر 
ــد بــه إلــى اللــه،  األمنيــة أّن ذلــك الفعــل ضــّد المحجبــات عمــاًل دينًيــا وأخالقًيــا، ُيتعبَّ
ــة غطــاء فقهــي ودينــي يحمــي تلــك األفعــال مــن المســاءلة أو مــن الشــعور  فثمَّ

بالذنــب أخالقًيــا.     
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وعلــى ســبيل المثــال، فآيــة اللــه جعفــر ســبحاني )1929-..(، يحــّث شــرطة األخالق 
ــة النســاء الالتــي ال يلتزمــن بالحجــاب، أو  ــد علــى كافَّ علــى الضــرب بيــد مــن حدي
يلبســَن الحجــاب الســيء غيــر المتوافــق مــع شــروط الحكومــة اإليرانيــة، ويــرى 
ســبحاني أّن القانــون فــي كثيــر مــن األحاييــن ال يكفــي لمواجهــة ظاهــرة خلــع 
الحجــاب بــل ال بــد مــن تجــاُوز القانــون حينئــذ: »إّنــه لســوء الحــظ فــي ُقــم وبعــض 
المــدن األخــرى، فــإّن وضــع الحجــاب غيــر مناســب. فيبــدو كمــا لــو أّن الخاطفيــن 
ــل مــع الحجــاب  ــى الشــرطة التعاُم ــة النظــام واإلســالم، يجــب عل يعتزمــون إمال

بطــرق مختلفــة وليــس بطريقــة مســؤولة«)28(. 
ودافــع آيــة اللــه أحمــد علــم الهــدى )1944- ..( عــن ضــرب عناصــر الشــرطة المــرأٍة 
بصورة مهينة؛ بســبب خلعها الحجاب: »ال ينبغي اســتجواب قّوات الشــرطة التي 
ــت نــداء الشــعب فــي الكــوارث المختلفــة بســبب خطــأ ضابطــة، فهــم يعملــون  لبَّ
ي ألحــد الُمنَكــرات الشــرعية - خلــع الحجــاب -«. وانتقــد المتعاطفــون مــع  للتصــدِّ
دة المضروبة: »ماذا يعني أن تفســح ُكّل أجهزة الدولة الطريق وال تتعامل  الســيِّ
دات الالتــي ال يرتديــن الحجــاب؟ هــل أصبحــت الدعــوات المناهضــة  مــع الســيِّ
ــا  للقــرآن وفريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أصبحــت موجــودة أيًض

فــي البرلمــان«)29(.  
ــه الضابطــة يّتفــق  ره لفريضــة األمــر بالمعــروف، فــإّن مــا قامــت ب ــا لتصــوُّ فوفًق
خــب الدينيــة،  تماًمــا مــع تلــك الفريضــة، ومــن ثــمَّ نجــد تلــك الثقافــة شــائعة بيــن النُّ
فرجــل ديــن آخــر يطالــب بالحــزم مــع النســاء الالتــي ال يلبســَن الحجــاب، ألّنُهــن إّمــا 

طــات العــدو)30(.      ــذن مخطَّ ر بِهــّن، أو ينفِّ مغــرَّ
ى عنــف الُســلطة ليشــمل بعــض رجــال الديــن الذيــن اعترضــوا علــى الحجــاب  وتعــدَّ
ــل، كمــا حــدث مــع الشــيخ  يــة المــرأة فــي قرارهــا دون تدخُّ باإلكــراه، وطالبــوا بحرِّ
تــُه: »أحــد مصــادر تهديــد  يوســف أشــكفاري، فاعتقلتــه الُســلطات بســبب مــا عدَّ
وتهديــم مبــادئ الثــورة اإلســالمية«)31(، فُنِظــر إليــه علــى أّنــه يريــد تجريــد الدولــة 
ــة تــرى أّن هــذا حــّق أصيــل لهــا ال  ــزام النــاس بالحجــاب، والدول هــا فــي إل مــن حقِّ

ُيمكــن التنــاُزل عنــه.  
وهــذا يــُدّل علــى أّن االشــتباك حــول مســألة الحجــاب اّتخــذ أبعــاًدا ُأخــرى تختلــف 
يــة  عــن االختــالف الفقهــي الُمتعــاَرف عليــه بيــن الُفقهــاء علــى مســألة فقهيــة ظنِّ
أو قطعيــة. إذ إّن هــذا الصــراع وتلــك النقاشــات واالســتدراكات حــول مســألة 
ــر بجــالء عــن منــزع واليــة الفقيــه، ُبغيــة تعزيزهــا وَتبِيئتهــا داخــل  الحجــاب تعبِّ
الجماعــة العلمائيــة نفســها، وبالتالــي فــإّن التعاُمــل مــع معارضــي الحجــاب ال 
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ُينَظــر إليهــم بوصفهــم معارضيــن لمســألة فقهيــة، بقــدر مــا ُينَظــر إليهــم بوصفهــم 
ديــن علــى ُســلطة الولــي الفقيــه، وحــدود واليتــه، ودوائــر مهامــه ووظائفــه.        متمرِّ
بات،  مــن زاويــة أخــرى، نجــد أحــد مراجــع النجــف الكبار يرفض العنف ضــد غير المحجَّ
فيقــول المرجــع إســحاق الفّيــاض )1930-..(: »إّن اســتخدام القــّوة واإلكــراه فــي 

الترويــج للحجــاب ليس فّعــااًل«)32(. 
وَمــَردُّ الخــالف بيــن النجــف وُقــم )أو بعبــارة أدّق بين النجــف والوالئيين( يرجع إلى 
ــب عليهــا مــن أحــكام حكومتيــة، فالنجــف  اختالفهــم فــي واليــة الفقيــه، ومــا يترتَّ
وإن اعتقــدت بفرضيــة الحجــاب، إاّل أّنهــا ال تــرى للفقيــه حــّق فــي إلــزام النســاء 
ــات واألحــكام الفتَوويــة، ال األحــكام  بــه، إذ إّنهــا تتنــاول األمــر مــن بــاب المهمَّ

القضائيــة، أو اإلماميــة. 
دات النسائية  ثالًثا: تداعيات العنف.. التمرُّ

دات ضّد فرض  ــة تمــرُّ الجديــر بالذكــر أّنــه مهمــا بلــغ عنــف األجهــزة األمنيــة، فــإّن ثمَّ
دات النســاء فــي مدينة  ــة النســاء، ويبــدو ذلــك جلًيــا فــي تمرُّ نمــٍط بعينــه علــى عامَّ
الموصــل علــى نمــوذج مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة اإلســالمية »داعــش«، خاّصــًة 
ات  ضــات)33(، وكذلــك فالمشــهد اإليرانــي ال يخلــو مــن تمــردُّ الطبيبــات والممرِّ
ت إلــى ُبــُدّو بعــض األصــوات تطالــب بعقالنيــة التعاطــي  ة، أدَّ نســائية مســتمرَّ
ــه سلحشــوري)34∗(، طالبــت الجهــاز األمنــي  دة بروان مــع مســألة الحجــاب، فالســيِّ
ل الحجــاب إلــى قانــون فــي الدولــة، فيجــب أن  االلتــزام بالقانــون: »مثلمــا تحــوَّ
تصبــح طريقــة االعتــراض عليــه قانونيــة وفــي إطــار القانــون، لكــن الموضــوع أصبــح 
ــات  ــى الفتي ــل عل ــم بشــكل متعجِّ ــر اإلنصــاف أن نحُك شــخصًيا بالكامــل، ومــن غي

المعترضــات، وُيتهَمــنَّ بالفســاد«)35(.    
ورأت أّن المعترضــات علــى الحجــاب: »لســن معاديــات للنظــام، وال فاســدات، 
وال جاسوســات، إّنُهــّن اعترضــن فقــط علــى مســألة«)36(. ونصحــت المســؤولين 
كأداة  فــن  ُيعرَّ أن  مــن  بــداًل  اجتماعيــة،  كموجــودات  النســاء  مــع  يتعاملــوا  أن 

سياســية)37(. 
ــة رســمية محســوبة علــى النظــام  ــه منافــذ إعالمي وهــي تشــير إلــى مــا تقــوم ب
بــات بــــأوصاف تســقيطية تشــويهية مــن قبيــل: » فاجــرة«  بوصــف غيــر المحجَّ

بة«)38(.    و»متســيِّ و»منحرفــة« 
وفــي نفــس الســياق، قــال المّدعــي العــام اإليرانــي)39∗(، إّن التعاُمــل القضائــي 
فــي الموضوعــات الثقافيــة والحجــاب ال يفيــد، وأّنــه ينبغــي انتهــاج ُطــُرق ســلمية. 
ر قولــه إّن لــدى الُمســيئات للحجــاب ثقافــات عائليــة ُتظِهــر الحجــاب الســيء  وبــرَّ
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ًئا، باإلضافــة إلــى أّن بعــض الُمســيئات للحجــاب ال تؤمــنَّ  ولكّنهــن ال يعتبرونــه ســيِّ
ــاًل منهــن  ــات ُأخــرى، لكــن عــدًدا قلي ــات أو يّتِبعــَن ديان ــنَّ علماني ــل ُه باإلســالم، ب
يفعلــن ذلــك بقصــد اإلســاءة لِقيــم الديــن وأحكام اإلســالم. وأوضح أّنــه إذا أرادت 
ــة الُمســيئات للحجــاب؛ فإّنهــا ســتخلق أجــواء واســعة  القــّوات األمنيــة اعتقــال كافَّ
د االجتماعــي علــى  ضــّد النظــام واإلســالم)40(. وهــذا يبرهــن علــى كثافــة التمــرُّ
الحجــاب، أو بصــورة أدّق علــى الحجــاب بهيئتــه التــي يريدهــا الروحانيــون، رغــم 
ــدى بعــض  ــى وجــود مخــاوف ل ــا عل ــُدّل أيًض ــذي تمارســه الُســلطة. وي العنــف ال

المحســوبين علــى الُســلطة، مــن مــآالت سياســات العنــف والقهــر)41(.    
ــة،  رت ُكّل جهــود الدول ــة الدينيــة حرصــت ُكّل الحــرص، وســخَّ خب والمفارقــة أّن النُّ
ــة  ي ــاًل لرفــع أمِّ ــُذل جهــًدا مثي ــم تب ــن أّنهــا ل ــى الحجــاب، فــي حي لحمــل النســاء عل
أكثــر مــن مليونــي امــرأة فــي البــالد، وفًقــا لإلحصائيــات الرســمية)42(، لكــن يبــدو أّن 

خــب الدينيــة.  يــة خيــار للنُّ إبقــاء هــذا العــدد مــن النســاء فــي طــور األمِّ
رابًعا: اإلصالحيون وعقالنية التعاطي مع مسألة الحجاب 

رفــض بعــض رجــال الديــن مــن اإلصالحييــن والتنويرييــن، القــراءة الوالئيــة لمســألة 
ــي يراعــي الطــروءات علــى مفهــوم  ــٍل عقالن ــم بدي ــوا علــى تقدي الحجــاب، وعمل
الت الكبــرى فــي  ــرات التــي اعتــرت المجتمعــات الحديثــة، والتحــوُّ الدولــة، والتغيُّ
ــن والعالقــة بيــن الديــن والدولــة، وبيــن الدولــة واألفــراد. والخــالف  أنمــاط التديُّ
يــات، ومديــات  لــم يُكــن حــول الُحكــم الفقهــي ذاتــه، بقــدر مــا كان حــول ســؤال الحرِّ

ُســلطة الولــي الفقيــه، واســتعماله لألحــكام الحكومتيــة.    
1- قراءة فتَووية جديدة: اإلصالحيون والجتهاد من الداخل 

يذهــب آيــة اللــه كمــال الحيــدري )1956م-..( إلــى أّن الحجــاب وإْن كان فريضــة 
فــي الُمجَمــل، إاّل أّنــه وبصورتــه الراهنــة الُمتعاَرفــة عنــد رجــال الديــن الشــيعة لــم 
ــة عوامــل أخــرى مثــل: ثقافــة الفقيــه،  يُكــن موجــوًدا فــي الصــدر األول، وأّن ثمَّ
ت إلــى مــا آل إليــه فــي  وســّد الذرائــع، واالحتياطــات واألعــراف، وغيــر ذلــك، أدَّ
مباحــث الفقهــاء أخيــًرا، وحقيقــة الحجــاب حســب قولــه: »أن يكــون بالقــدر الــذي 

ــر اآلخــر«)43(.   ال يثي
وهــو طــرح قريــب مّمــا طرحــه آيــة اللــه حســين منتظــري )ت: 2009م(، الــذي 
ــن، للحجــاب، وحــاول أن يرســم  ذهــب إلــى أّنــه ال ُيوَجــد شــكل واحــد، أو نمــط معيَّ
ًدا بخصــوص ُســلطة الدولــة فــي مســألة الحجــاب والتعاُمــل  مقاربــات أقــّل تشــدُّ
بــات، فهــو وإن اعتمــد القــول القائــل بوجــوب الحجــاب، إاّل أّنــه قــال  مــع غيــر المحجَّ
بعــدم قطعيــة تفاصيلــه، أي إّن الحجــاب ُفــِرض مــن حيــث األصــل، لكــن تفاصيلــه 
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ــمَّ فهــي خالفيــة، وتســوغ فيهــا  وهيئتــه وأنماطــه ليســت محــّل اتفــاق، ومــن ث
األقــوال)44(، وهــذا النهــج فــي الحقيقــة يفتــح الباب واســًعا للنســبية في التعاطي 

مــع الحجــاب، حــول حجمــه ومواضعــه، وتعريفــه فــي األســاس)45(. 
هــذا االجتهــاد المنتظــري ُووِجــه بــردود ومناقشــات مــن الوالئييــن، إذ رأوا فيــه 
خطــًرا فقهًيــا؛ ألّنــه أّواًل ينطلــق مــن الوعــاء الحــوزوي والــدرس الفقهــي الشــيعي 
الُمعتَمــد، وهــذا مــا حاولــوا التشــكيك فيــه، واّتهمــوه بأّنــه اعتمــد آليــات االجتهــاد 
ــه ينســف  ــا ألّن ــه خالــف اإلجمــاع الشــيعي، وثانًي ــنة«، وأّن ــة »أهــل السُّ عنــد العامَّ
ــص مســاحات المرشــد األعلــى، وصالحيــات  ثــمَّ يقلِّ الُحكــم الحكومتــي، ومــن 
الولــي الفقيــه علــى المســتوى الدينــي الــذي سينســحب ال شــّك علــى السياســة 

والمجتمــع، وثالًثــا ألّنــه صــادر مــن رأس كبيــر وليــس مــن فقيــٍه ثانــوّي. 
ــل أفتــى أيًضــا بجــواز  ــم تِقــف عنــد هــذا الحــّد، ب ــة ل لكــن فتــاوى منتظــري الجريئ
مصافحــة المــرأة األجنبيــة: »مــع عــدم قصــد الشــهوة وعــدم حصولهــا«)46(. وكان 

ذلــك تحريــًكا للميــاه الراكــدة وســط بيئــة حوزويــة محافظــة. 
واّتخــذ بعــض تالمــذة منتظــري مثــل حجــة اإلســالم أحمــد قابــل )ت: 2012م( 
منحــًى أكثــر ُجــرأة، إذ طالبــوا بصناعة فقهية جديدة، وإعادة النظر في المنظومة 
ــاًل فــي بعــض تالمذتــه  الفقهيــة القائمــة، ومــن ثــمَّ نزعــم أّن خــّط منتظــري  - ُممثَّ

ــة التّيــار العلمانــي فــي نهايــة األمــر)47(.     - التقــى بخــّط ســروش وملكيــان وعامَّ
التــراث  وحاصــل القــول: إّن المراجــع اإلصالحييــن بنــوا اجتهاداتهــم مــن داخــل 

يــة.  نفســه، ولــم ينبــذوه، أو يتجــاوزوه بالكلِّ
اتي: التنويريون ونقد النظام  2- الحجاب والتجاُذب الُهويَّ

اتــي الدائــر بين الجانبيــن المحافظ  اّتخــذت مســألة الحجــاب ُبعــًدا فــي الصــراع الُهويَّ
خبــة الوالئيــة أّن الحجــاب ُمســتهَدف علمانًيــا،  واإلصالحي-التنويــري، إذ رأت النُّ
مــت مــن المقــوالت العلمانيــة، بنقاشــات عديــدة ال تنتهــي مــن المشــهد  وضخَّ
الثقافــي اإليرانــي المعاصــر. ففــي حيــن يرى الوالئيــون أّن الحجاب من الضروريات، 
ــا، علــى خــالٍف بينهــم أيًضــا فــي  ــه ليــس مركزًي يــرى اإلصالحيــون والعلمانيــون أّن

م األولويــات الدينيــة واالجتماعيــة)48(.  درجتــه ورتبتــه فــي ُســلَّ
فالعلمانيــون إّمــا أّنهــم ينكــرون الفهــم التقليــدي الفقهــي الصادر مــن المرجعيات 
التاريخيــة مرتبطــة  الدينيــة بخصــوص مســألة الحجــاب، بوصفــه مــن المســائل 
الصلــة بعصرهــا، وإّمــا أّنهــم يناهضــون ُســلطة الدولــة فــي فرضــه، ويطالبــون 
ريــن  يــة النســاء فــي االختيــار، دون عواقــب قانونيــة، مــع اقتصــار ُســلطة المفكِّ بحرِّ
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علــى التوجيــه واإلرشــاد. 
وكان علــي شــريعتي )1933- 1977م( علــى هــذا الخــّط، فدافــع عــن حقــوق غيــر 
ــه  ــذا اشــتبك معــه التقليديــون المحافظــون، وُوِصــف شــريعتي بأّن ــات، ل ب المحجَّ

ــر بالغــرب وأّنــه »جاهــل وال دينــي«)49(.               متأثِّ
ويــرى عبــد الكريــم ســروش )1945م- ...( أّن حجــاب المــرأة اختلــط مفاهيمًيــا، 
وتداخــل فيــه الدينــي مــع الُعرفــي، باإلضافــة إلــى َقْبليــات معرفيــة ومجتمعيــة 
لرجــال الديــن! ويناقش ســروش قول مطهــري )1919- 1979م( بضرورة الحجاب 
ــة المــرأة، وصيانــة العفــاف المجتمعــي بشــكل عــام، فيقــول: »وهنــا  لصيانــة عفَّ
لون  ــة واإلمــاء الذيــن كانــوا يشــكِّ يأتــي الســؤال: أال ُيوِجــب ظهــور نســاء أهــل الذمَّ
عــدًدا كبيــًرا فــي المجتمــع آنــذاك نوًعــا مــن اإلخــالل بهــذا العفــاف االجتماعــي؟ 
ــة مــن المفاهيــم األخالقيــة التــي تعنــي أن تكون المرأة امــرأة والرجل  نعــم؛ فالعفَّ
ــون  ــر القان ــة عب ــن مــن حفــظ العفَّ ــه كيــف نتمكَّ ــا أّن ــّص بالمــرأة، أّم رجــاًل، وال تخت
فهــذا يرجــع إلــى الُطــُرق الُمعتَمــدة فــي ُكّل زمــان والمتناســبة معــه ومــع العــرف 
الســائد فيــه، وقــد اّتبــع اإلســالم هــذا الُعــرف، فالُبــد عنــد مالحظــة ُحكــم الشــارع 
بالنســبة للنســاء األحــرار أو اإلمــاء أو نســاء أهــل الكتــاب مــن الرجــوع إلــى روح ُمــراد 
ــه هــو أّن  الشــارع ومعرفــة ُلّبــه«)50(. وفــي عبــارة أكثــر جــرأة يقــول: »والــذي أظّن
مســألة حجــاب المــرأة لــم يُكــن ذا محتــوى صــرف اجتماعي–حقوقــي أو أخالقــي، 

بــل كان ذا ُبعــد أســطوري أيًضــا«)51(.             
ــن  ــى نوعي ت إل ــدو أّن ممارســة الســلطة وتعاطيهــا مــع مســألة الحجــاب، أدَّ ويب
دات تنظيريــة، وبالتالــي فيمكــن القــول:  دات نســائية، وتمــرُّ دات: تمــرُّ مــن التمــرُّ
إّن مقــوالت ســروش وبعــض التنويرييــن جــاءت كــرّد فعــل علــى طرائــق الُســلطة 

بــات.  وتماديهــا فــي العنــف ضــّد النســاء غيــر المحجَّ
ــار الدينــي نفســه، ُرّبمــا علــى  ة، نشــأ داخــل التّي ــه أقــّل حــدَّ د آخــر لكّن ــاك تمــرُّ وهن
د، بفعــل الضغــط التنويــري اإلصالحــي، وبفعــل تعاُقــب  هامــش اليميــن المتشــدِّ
ت تلــك  األجيــال ونشــوء أجيــال جديــدة لــم تشــهد الزخــم الثــوري، وبالتالــي أدَّ
العوامــل إلــى حلحلــٍة ملحوظــة داخــل التّيــار الدينــي الحاكم، فبعــد أن كان الحجاب 
ــل فــي »العبــاءة/ الشــادور« فقــط، بــرزت بعــض  عنــد الجنــاح العريــض منهــم يتمثَّ
ث عــن الحجــاب فقــط، وفــي رأيهــّن فــإّن: »شــكله  النســاء داخــل هــذا التّيــار، تتحــدَّ
قابــل للتغييــر بمــا يتناســب مــع الزمــان والمــكان؛ ألّن قضيــة العبــاءة هــي قضيــة 

إيرانيــة، وليســت قضيــة إســالمية«)52(.  
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خامًســا: الحجــاب بوصفــه رمــًزا للثقافــة الدينيــة وتأســيِس ُهوّيــة 
ــة   العامَّ

خبــة الوالئيــة فــي تعاطيهــا مــع مســألة  هنــاك بعــٌد مهــّم آخــر تســتحضره النُّ
الحجــاب، وهــو حفــظ الثقافــة اإلســالمية للدولــة، فحفــظ الثقافــة اإلســالمية 
ونهــا  فــي السياســة اإليرانيــة مقصــد مــن مقاصــد الثــورة وُنخبتهــا الدينيــة، ويِعدُّ
م المقاصدي. وإذا  مــن لــوازم حفــظ الديــن، الــذي هــو أعلــى ُرتبة فــي درجات الُســلَّ
ــران الوطنــي)53(، واقتــرن  كان الشــاه قــد جعــل مــن »الُقّبعــة البهلويــة« شــعار إي
خــب الدينيــة جعلــت أيًضــا  ذلــك بمنــع النســاء مــن ارتــداء العبــاءة/ الشــادور، فــإّن النُّ
ح آيــة اللــه خامنئــي )1939م-..( بذلــك: »أنــا ال أرى  الحجــاب شــعاًرا وطنًيــا، وُيصــرِّ
أّن الحجــاب منحصــر فــي العبــاءة، لكّننــي أقــول إّنهــا أفضــل أنــواع الحجــاب، وهــي 

شــعارنا الوطنــي«)54(. 
رون مــن تــآُكل الثقافــة اإلســالمية فــي الدولــة بســبب  ونجــد مراجــع الديــن يحــذِّ
بــات، فآيــة اللــه جعفــر الســبحاني )1929م-...( يقــول)55(:  زيــادة النســاء غيــر المحجَّ
»إّن الحجــاب آخــذ فــي االنخفــاض، وينبغــي أن ُتؤَخــذ قواعــد الحجــاب والمعاييــر 

الدينيــة فــي الجامعــات علــى محمــل الجــّد«)56(.   
أحــد قــادة  إلــى عناصــر األجهــزة األمنيــة، فحســب  العقيــدة  وانســحبت هــذه 
زت األجــواء اإلســالمية، وحافظــت على  الشــرطة، فــإّن: »أجهــزة إنفــاذ القانــون عــزَّ
ِقَيــم وحمايــة الثــورة اإلســالمية؛ مــن أجــل معالجــة مخــاوف الشــعب اإليرانــي 

فــي األمــن واألخــالق والشــذوذ والشــؤون االجتماعيــة«)57(.     
خــب الدينيــة واألجهــزة األمنيــة هواجــس اإلمبرياليــة الغربيــة وســعيها  ــك النُّ وتتملَّ
قناعــات  بمــدى  الجــزم  ُيمِكــن  وال  اإلســالمية،  والثقافــة  الحجــاب  مــن  للنيــل 
ي،  قونها من باب االســتهالك المحلِّ المســؤولين بمثل تلك المقوالت، هل يســوِّ
ياتــه الداخليــة، أم  واالشــتباك الهوياتــي الداخلــي، وتضخيــم العــدو الخارجــّي وتجلِّ
ــة إرادة خارجيــة لتغييــر النمــط الثقافــي  ــون أّن ثمَّ أّنهــم يعتقدونهــا بالفعــل، ويظنُّ

لإليرانييــن؟!  
ســات التنفيذيــة والتشــريعية  وفــي الحقيقــة فــإنَّ الــذي يملــك اإلعــالم والمؤسَّ
هــي الدولــة وليســت الفواعــل الخارجيــة، ثــّم إّن النظــام ُهنــا ال يعــارض تغييــر 
ــم نموذجــه، لكنــه  ــه يفــرض قراءتــه ويعمِّ ــا؛ ألّن األنمــاط الثقافيــة للشــعب مبدئًي
يجــادل فــي مســاحته وخصائصــه ووظائفــه التــي يســتلبها لنفســه، وال يريــد لقــّوة 

خارجيــة أو داخليــة أن تنازعــه فيهــا.  
لــذا عــارض بعــض الفالســفة اإليرانييــن مــا تعتبــره الُســلطة اإليرانيــة مســؤوليتها 
فــي تشــكيل ثقافــة النــاس؟! فالفيلســوف اإليرانــي مصطفــى ملكيــان )1956م-
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ة مــن العنــف في تبليغ الديــن، أو تعميم النموذج: »إّن  ...( يــرى أّنــه ال ثمــرة مرجــوَّ
العنــف كأســلوب مــن أســاليب تبليــغ الديــن والدفــاع عنــه، ال ينتــج أّي ثمــرة وُيَعــّد 
ئة، وأقــول بصراحــة: األشــخاص الذيــن يتعاملــون بآليــات العنــف هــم  ظاهــرة ســيِّ
ون إحساســات  فقــط ال يقبلــون االســتدالل والبرهــان القــوي والمقبــول، ويســتغلُّ
النــاس وعواطفهــم الفطريــة، فلــو لــم أُكــن معانــًدا ألّي أمــر غريــزي أو فطــري لــك 
ــة قويــة ومقنعــة، فمــا الداعــي الســتخدام أســلوب  عياتــي بأدلَّ وجئتــك إلثبــات ُمدَّ

العنف معــك؟«)58(.      
فــي  الدولــة  ــل  وتدخُّ الثقافــة،  تســييس  )1936م-...(  الشبســتري  ويرفــض 
ــر خطــًأ فاحًشــا،  ــي الحكومــة للثقافــة يعتب ــة تولِّ التها وأنماطهــا: »إّن نظري تشــكُّ
وينتهــي بالتنظيــر ألعمــال العنــف وتجويــز اســتعمال آليــات القهــر«)59(، ويــرى أّن: 
ــد الحكومــة يعنــي شــنق الثقافــة والقضــاء  ــاس بي »جعــل مســؤولية تثقيــف الن

عليهــا«)60(.      
لكــن الُســلطة تملــك قــّوة فــرض األمــر الواقــع، وقــد أعلــن أحــد قــادة الجهــاز 
ــع عملهــا ضــّد النســاء غيــر الملتزمــات بالحجــاب، وقــال  األمنــي)61( أّن الشــرطة توسِّ
إّن النظــر للحجــاب بــازدراء ليــس أمــًرا شــخصًيا بــل سياســي، وهــذا األمــر يســتخدمه 
أعــداء الثــورة لتقويــض الِقَيــم األخالقيــة للمجتمــع اإليراني. وفي أحــد التصريحات 
الالفتــة لشــرطة منطقــة جيــالن )شــمال إيــران(، أعلنــت أّن ألفــي عنصــر مــن قــّوات 
الباســيج التابعــة للحــرس الثــوري ُأرِســلوا للمنطقــة للمســاعدة فــي فــرض الــزّي 

اإلســالمي)62(.  
فالُســلطة تتبــع سياســة األمــر الواقــع، إذ هــي التــي تملــك القــّوة الصلبــة التــي 

ــة، بخــالف المناهضيــن لهــا.  تمكنهــا مــن فــرض قراءتهــا علــى العامَّ
ــة النــاس  عت عامَّ ولــم تكتــِف الُســلطة بقوانينهــا وأجهزتهــا األمنيــة، بــل شــجَّ
بــات مجتمعًيــا، تحــت عنــوان: »األمــر بالمعــروف والنهــي عــن  علــى نبــذ غيــر المحجَّ
المنكــر«)63(، دون تقديــر لمــآالت مثــل تلــك السياســات، ومــا قــد ينُتــج عنهــا مــن 
ت النســيج المجتمعي.  ــالت فئويــة، وتفتُّ شــروخ فــي العالقــات االجتماعيــة، وتكتُّ
وعلــى ســبيل المثــال، فقــد دعمــت األجهــزة الرســمية ســائق تاكســي رفــض نقــل 
بــة فــي طهــران، وأثــارت هــذه الحادثــة فــي يونيــو 2019م جــداًل  امــرأة غيــر محجَّ
ــدوا الســائق واّتهمــوا المــرأة بامتهــان  جماهيرًيــا واســًعا بيــن المحافظيــن، الــذي أيَّ
الِقَيــم اإلســالمية، وبيــن اإلصالحييــن والليبرالييــن الذيــن وقفــوا إلــى جانب المرأة، 
وقــد ســاند رئيــس الُســلطة القضائيــة إبراهيــم رئيســي ســائق التاكســي، عندمــا 
ذهــب إلــى أّن األمــر اإلســالمي بشــأن »األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« 
ُيلــِزم جميــع المواطنيــن وكذلــك الشــرطة والُســلطة القضائيــة بدعــم المواطنيــن 
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ديــن لتحقيــق هــذا األمــر وتنفيــذه)64(.       المؤيِّ
يــة  وبــدت أصــوات خافتــة مــن داخــل المحافظيــن تطالــب بمســاحات مــن الحرِّ
للســائحات األجنبيــات، وقــد صــار جــدٌل فقهــي وسياســي بشــأن حجابهــّن، هــل 
تتــّم معاملتهــن حســب القانــون اإليرانــي، أم يتــّم الســماح لُهــّن بالحفــاظ علــى 

عاداتهــن وثقافتهــّن األصليــة)65(؟ 
الت علــى  ــة فــي إمكانيــة حــدوث تحــوُّ ومثــل تلــك النقاشــات والضغوطــات مهمَّ
الت التــي  د، مثــل تلــك التحــوُّ المــدى البعيــد فــي موقــف المحافظيــن المتشــدِّ
وا التحريــم أمــًرا  طــرأت عليهــم بخصــوص دخــول المــرأة مالعــب كــرة القــدم، إذ عــدُّ
ــا ال يقبــل الخــالف، ثــّم تراجعــوا فيمــا بعــد، نــزواًل علــى ضغــوط المجتمــع  قطعًي
الدولــي، وتهديــدات االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »الفيفــا« بمنــع إيــران مــن 
بخصــوص  وتراجعــات  الت  تحــوُّ تحــدث  فُرّبمــا  ثــّم  ومــن  الدوليــة،  المشــاركات 
مســألة فــرض الحجــاب، فربمــا ُتتــَرك مســتقباًل مســاحات خاّصــة للنســاء، وإن بــدا 

ــًة بمســألة دخــول المالعــب.   ــا فــي المديــات القريبــة، مقارن ذلــك صعًب
خاتمة  

اّتخــذت مســألة الحجــاب فــي إيــران مســارات متشــابكة ومتداخلــة بعيــًدا عــن 
الثقافــي  المشــهد  فــي  متجاذبــة  مســألة  وباتــت  الفقهي-الفرعــي،  إطارهــا 
والسياســي اإليرانــي، وتــّم نقــل تراُتبيــة الحجــاب مــن دائــرة الشــعائر الدينيــة إلــى 
يــات والفــروع إلــى دائــرة القطعيــات  دائــرة الشــعائر السياســية، ومــن دائــرة الظنِّ

العقديــة.     والجزميــات 
ط األضــواء  لكــن فــي المجمــل، فــإنَّ تعاُمــل الُســلطات مــع مســألة الحجــاب ُيســلِّ
يــة الخاّصــة الُمتاحــة للنســاء اإليرانيــات، وكذلــك علــى قناعــات  علــى مســاحات الحرِّ
ديــة الثقافيــة والفقهيــة، إذ أّن إلزاميــة الحجــاب  خــب الدينيــة الحاكمــة إزاء التعدُّ النُّ
ديــة ثقافيــة حقيقيــة، وتحيــل المشــهد برّمتــه  ــة تحــول دون تعدُّ فــي الحيــاة العامَّ

إلــى ســياق تأميمــي مــن دوائــر عمــل الدولــة، ووظائفهــا السوســيولوجية.          
ة الصلة  وبــدت النقــودات الفلســفية علــى تأميــم الدولة للمشــهد الثقافــي منفكَّ
عــن الواقــع السياســي والمذهبــي، فأبــرز النقــودات الفلســفية مــن المعارضيــن، 
ــز علــى مــآالت تأميــم المشــهد الثقافــي ولوازمــه مثــل: تعزيــز االســتبداد،  تركِّ

ــم الدولــة المركزيــة.      وكبــح النمــو الديمقراطــي للمجتمــع، وتضخُّ
وهــذا فــي ذاتــه مــا تبغيــه الُســلطة بوصفهــا مناِبــَذًة - فلســفيًا وفقاهًيــا - ألّيــة 
طــرح ديمقراطــي، وال تمــارس البراجماتيــة السياســية أو التقيــة المذهبيــة فــي 
إخفــاء هــذا النبــذ، بــل تجهــر بــه، وتــرى نموذجهــا الوالئي بدياًل حتمًيــا لتلك الثقافة 
خبــة الحاكمــة بالحكومــة  الديمقراطيــة المســتوردة، باإلضافــة إلــى عقيــدة النُّ
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ــدة.  العالميــة، والفردانيــة الثقافيــة، والقــراءة الموحَّ
أيضــا فــإّن الجماعــة العلمائيــة التــي تمســك بزمــام األمور تعتقــد أّن للولي الفقيه 
ــح  الحــّق فــي إلغــاء أو إبــرام أّي ُحكــم شــرعي، مهمــا كان قطعًيــا، وُرّبمــا يوضِّ
هــذا الملمــح مــا قيــل عــن تنــاُزل رجــال الديــن بخصــوص دخــول المــرأة المالعــب، 
إذ ُرّبمــا رأى الولــي الفقيــه المصلحــة فــي ذلــك الجانــب. لكــن مــا هــي حــدود 
اأُلصولية-الفقهيــة، وانعكاســاتها  المصلحيــة، ومــا حقيقتهــا  األحــكام  ودوائــر 
علــى السياســة والمجتمــع، ومــا معاييرهــا التــي ُتــدرك مــن خاللهــا؟ ال نــكاد نجــزم 
بأجوبــة حاســمة عــن مثــل تلــك االســتفهامات؛ ألّن تلــك القــرارات أو الفتــاوى ال 
راتهــا البرهانيــة مــن دليــل ومدلــول وُمســتَدّل عليــه، بــل تخــرج  تخــرج بصيغهــا ومقرَّ
ز أيًضــا مســاحات عمــل الولــي  كمراســيم حكومتيــة وقــرارات واجبــة النفــاذ؛ مــا يعــزِّ
مــة علــى المصالــح الحقيقيــة،  الفقيــه، ولــو بترجيــح أو تقديــم المصالــح الُمتوهَّ
مــا دام المشــهد خالًيــا مــن كوابــح داخليــة وخارجيــة، ورقابــة حقيقيــة علــى عمــل 

ســاتي فاعــل.     الولــي الفقيــه، وإشــراف مؤسَّ
ر أن تتنــازل الُســلطة فــي إيــران عــن مســألة  فــي ُكّل األحــوال فليــس مــن الُمتصــوَّ
الت  فرضيــة الحجــاب تنــاُزالت الفتــة؛ ألّنهــا جعلتها من أّول يوم من ُأُســس التشــكُّ
ز الُســلطة  الهوّياتيــة للدولــة بعــد الثــورة، وبمثــل تلــك الشــعائر الظاهريــة تعــزِّ
ــي عــن مثــل تلــك التمظُهــرات  شــرعيتها الدينيــة والمذهبيــة، وبالتالــي فــإّن التخلِّ
ــر كبيــر  ســيكون مقروًنــا بمراجعــات تطــال نظريــات الُحكــم وجهــاز الدولــة، أو بتغيُّ

خبــة الحاكمــة. فــي الجغرافيــا الفكريــة للنُّ



19 الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة

مصادر ومراجع 

)1(  فهمي هويدي، إيران من الداخل، )القاهرة: مكتبة الشروق، 2014م( ص246.  
)2(  بهــروز قمــري، قافلــة اإلعــدام مذكــرات ســجين سياســي فــي طهــران، ترجمــة ريــم الطويــل، 
)بيــروت: دا رالســاقي، 2020م(، ص186- 187.  ولمزيــد مــن التفصيــل حــول خــالف الخطيــن 
الشــيوعيين التروتســكي، والســتاليني، راجــع: الثــورة الشــيوعية )1917( وتحريــر المــرأة: تاريــخ 
2020م(.  ســبتمبر   27 االطــالع:  )تاريــخ  2020م،  ينايــر   16 الغــد،  مهلــك،  ومســتقبل  مظلــم 

 https://bit.ly/2Ggyehn
)3(  تاريــخ القــرار لــه داللــة فقــد جــاء بعــد 15 يوًمــا مــن االســتفتاء علــى الجمهوريــة اإلســالمية، 

أي قبــل ســّن القوانيــن اإلســالمية. 
)4(  هويدي، ص246. مرجع سابق.

)5(Misha Ketchell, “Iranian Women Risk Arrest: Daughters of the Revolution,” 
The Conversation, March 7, 2018, accessed October 19, 2020,
 .https://bit.ly/3m7cynT 

)6(  الجزيــرة نــت، قصــة الحجــاب فــي إيــران.. مــن إرث الشــاه إلــى شــرطة العمائــم، 13 ينايــر 
 https://bit.ly/3fuGEOO 2020م(.  يوليــو   28 االطــالع:  )تاريــخ  2019م. 

مــة، مركــز الجزيــرة  وراجــع: فاطمــة الصمــادي، المــرأة اإليرانيــة والرئاســة.. فاكهــة السياســة المحرَّ
للدراســات، 26 مايــو 2013م، )تاريــخ االطــالع: 09 أغســطس 2020م(.

 https://bit.ly/2DKPla0 
)7(  المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانّيــة، الحــرس الثــوري يعتقــل ناشــطات يطالبــن بدخــول المرأة 

للمالعب، 18 أغســطس 2019م، )تاريخ االطالع: 25 يونيو 2020م(. 
  https://bit.ly/3duq2oN

)8(  حيــدر حــب اللــه »تحريــر«، فقــه الحجــاب فــي الشــريعة اإلســالمية، )بيــروت: االنتشــار العربــي، 
2012م(، ص147- 168، وص184.  

)9( كان رئيًســا للُســلطة القضائيــة فــي ذلــك الوقــت، إذ تواّلهــا بعــد وفــاة بهشــتي، 1981م، 
ــس: »دار المفيــد للعلــم«. ومــن  حّتــى 1989م، ثــم اشــتغل بعــد ذلــك بالتدريــس والتحقيــق، وأسَّ
علــى  النجــف  فــي  وتتلمــذ  والطباطبائــي،  والخمينــي،  والكلبايكانــي،  الخوانســاري،  مشــايخه: 
محســن الحكيــم، والخوئــي، وعبــد الهــادي الشــيرازي. انظــر: قنــاة العالــم، المرجــع الدينــي آيــة 
ــي نــداء ربــه، 23 نوفمبــر 2016م، )تاريــخ االطــالع: 04 أكتوبــر 2020م(.  اللــه موســوي أردبيلــي يلبِّ

 https://bit.ly/34qIJr5
)10(  هويدي، ص247. مرجع سابق.

)11(  المرجع السابق، ص247. 
)12( انتخــاب، نظــر مراجــع دربــاره حجــاب اجبــاری، 08 فبرايــر 2014م، )تاريــخ االطــالع: 14 يوليــو 

 https://bit.ly/38TM8QZ 2020م(.  
)13( المرجــع الســابق.  وينبغــي عــدم الخلــط هنــا بيــن آيــة اللــه صافــي كلبايكانــي، وآيــة اللــه 

1993م(.  )ت:  كلبايكانــي  رضــا  محمــد 
ــد نعمــت حجــاب از دســت  ــه ناجــا: نگذاری ــی خطــاب ب ــوی گرگان ــه عل ــة تســنيم، آیت الل )14( وكال

https://bit.ly/2WSnEA6  .)بــرود، 19 يونيــو 2019م، )تاريــخ االطــالع: 14 يوليــو 2020م
)15(  راجــع: حيــدر حــب اللــه، شــمول الشــريعة.. بحــوث فــي مديــات المرجعيــة القانونيــة بيــن 
ــه،  العقــل والوحــي، )بيــروت: دار روافــد، 2018م(، ص333، و344- 345. والشــيخ علــي حــب الل

https://bit.ly/2Ggyehn
https://bit.ly/3m7cynT
https://bit.ly/3fuGEOO
https://bit.ly/2DKPla0
https://bit.ly/3duq2oN
https://bit.ly/34qIJr5
https://bit.ly/38TM8QZ
https://bit.ly/2WSnEA6


20 الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة

دراســات فــي فلســفة أصــول الفقــه والشــريعة ونظريــة المقاصــد، )بيــروت: دار الهــادي، 2005م(، 
قــوا  ص544.  وعلــى مســتوى آخــر نجــد فقهــاء الســنة كالقرافــي المالكــي )ت: 684( وغيــره، ففرَّ
فــات.  فــات المعصــوم - وهــو النبــي وحــده - التبليغيــة، واإلفتائيــة وغيــر ذلــك مــن تصرُّ بيــن تصرُّ
فاتــه بالُحكــم، إاّل أّنــه بتعبيــر القرافــي: »مّتبــٌع ألمــر  وهــو - أي النبــي - وإن كان ُمنِشــًئا فــي تصرُّ
اللــه تعالــى بــأن ُينِشــئ األحــكام علــى َوْفــق الِحَجــاِج واألســباِب«. ونجــد الجوينــي الشــافعي )ت: 
ــق فــي حمــل  ــم يعِطــه الحــّق الُمطَل ــه ل 478( قــال: وإن جعــل لإلمــام النظــر فــي الفــروع، إاّل أّن
النــاس علــى مــراده أو اختياراتــه الفقهيــة الفروعيــة، حّتــى فــي العبــادات التــي هــي شــعار ظاهــر 
ي واالجتهــاد. راجــع:  لإلســالم، وأوجــب عليــه احتــرام اختــالف النــاس فــي الفــروع، ومســالك التحــرِّ
القاضــي واإلمــام، ص101-  فــات  الفتــاوى عــن األحــكام وتصرُّ القرافــي، اإلحــكام فــي تمييــز 
فــات النبويــة السياســية، ص49 ومــا بعدهــا. وأبــو المعالــي  102. وســعد الديــن العثمانــي، التصرُّ
الجوينــي، الغياثــي، ص332، و338. ويقــول فــي الموضــع األّول ص332: »فأّمــا اختــالف العلمــاء 
ي واالجتهــاد والتآخــي من طريق الظنون فعليه درج الســلف  فــي فــروع الشــريعة ومســالك التحــرِّ
ــا والزًمــا مــن لــوازم االجتهــاد،  ــد لمبــدأ االختــالف بوصفــه أمــًرا طبيعًي الصالحــون«. وبعــد أْن مهَّ
ض اإلمــام لُفقهــاء اإلســالم فيمــا يتنازعــون فيــه مــن تفاصيــل األحكام،  قــال: »فــال ينبغــي أن يتعــرَّ

بــل ُيِقــّر ُكلَّ إمــام ومّتِبعيــه علــى مذهبهــم وال يصّدهــم عــن مســلكهم ومطلبهــم«. انتهــى. 
)16(  هويدي، ص246. مرجع سابق.

)17(  المرجع السابق. 
)18(  Ketchell, “Iranian Women Risk Arrest.” 

)19(  فاطمــة الصمــادي، التّيــارات السياســية فــي إيــران، )بيــروت: المركــز العربي لألبحاث ودراســة 
السياسات، 2019م(، ص364.  

)20(  المرجع السابق. 
)21(  ميثــاق برســا، الديمقراطيــة فــي إيــران، ترجمــة محمــد ســاري، )الريــاض: المعهــد الدولــي 

2019م(، ص226.  للدراســات اإليرانيــة، 
)22(  شــهروند، پارلمــان، ســوال نماینــدگان از وزیــر کشــور دربــاره برخــورد مامــوران گشــت ارشــاد بــا 

 https://bit.ly/2VuWy41 .)زنــان، 23 أبريــل 2018م، )تاريــخ االطــالع: 29 يونيــو 2020م
)23(  راجع: هويدي، ص246. مرجع سابق.

)24(  كشف األسرار، نقاًل عن هويدي، ص246- 247.  
)25( عبد الرضى آقاخاني. 

ــد نعمــت حجــاب از دســت  ــه ناجــا: نگذاری ــی خطــاب ب ــوی گرگان ــه عل ــة تســنيم، آیت الل )26( وكال
 https://bit.ly/2WSnEA6 .)بــرود، 19 يونيــو 2019م. )تاريــخ االطــالع: 26 أغســطس 2020م
مــة فــي األفــرع  نــت الحكومــة ســًتا وعشــرين منظَّ وبحســب نائــب رئيــس شــؤون المــرأة فقــد عيَّ
ــص وزيــر الداخليــة مصطفــى نجــار مليــار ونصــف  الثالثــة للدولــة للترويــج للــزي اإلســالمي، وخصَّ

ــز القوانيــن األخالقيــة. ميثــاق برســا، ص226. ــار دوالر لتعزي الملي
)27( المرجع السابق. 

)28( مهــر نيــوز: آیــت اللــه ســبحانی: برخــورد نیــروی انتظامــی بــا بدحجابــی قاطــع باشــد، 13 يونيــو 
 https://bit.ly/3b43qvN .)2015م، تاريــخ االطــالع: )26 أغســطس 2020م

)29( - انتخــاب، 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 

بی حجــاب راه افتادنــد، 20 أبريــل 2018م، )تاريــخ االطــالع: 29 يونيــو 2020م(.

https://bit.ly/2VuWy41
https://bit.ly/2WSnEA6
https://bit.ly/3b43qvN


21 الحجاب في إيران بين ثنائية األيديولوجيا والسياسة

 https://bit.ly/2Jddp2H 
طــون فــي التظاُهــرات.. ومحكمــة  )30(  المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانّيــة، أئمــة الجمعــة متورِّ
2020م(.  أغســطس   09 االطــالع:  )تاريــخ  2018م،  فبرايــر   04 الحجــاب،  خلــع  تكافــح  الثــورة 

 https://bit.ly/2XJ8650
)31( إريــك رولــو، الجمهوريــة فــي مواجهــة حكــم رجــال الديــن، موقــع مفهــوم، يونيــو2001م، 

 https://bit.ly/32hhHBl   .)تاريــخ االطــالع: 23 أغســطس 2020م(
)32( راديــو فــردا، ناصــر مکارم شــیرازی: حجــاب، اجبــاری نیســت الزامــی اســت، 22 مــارس 2018، 
ــه مــع رئيــس القضــاء  ــح خــالل لقائ ــك التصري ــخ االطــالع: 26 أغســطس 2020م(. )وجــاء ذل )تاري

 https://bit.ly/2EAmsh8 .)اإليرانــي فــي عــام 2009م
)33(  راجع: فالح عبد الجبار، دولة الخالفة، )بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات، 

2017م(، ص186، 188. 
∗ رئيس لجنة المرأة البرلمانية حينئذ.   34

)35(  جمــاران، سلحشــوری: فاســد خوانــدن زنــان معتــرض بــه حجــاب منصفانــه نیســت/ زنــان بــه 
ــو 2020م(.  ــخ االطــالع: 29 يوني ــل 2018م، )تاري ــل شــده اند، 2 أبري خــط قرمــز تبدی

 https://bit.ly/2GpUAMQ
)36(  المرجع السابق.  

)37(  المرجع نفسه.  
)38(  مــردم ســاالري، بــا »هــرزه« خطــاب کــردن کســی حجابــش را ســفت نمی کنــد، 14 يوليــو 

 https://bit.ly/3eAea63 .)2020م يونيــو   25 )تاريــخ االطــالع:  2019م، 
خبــة التعبوييــن  ∗ محمــد جعفــر منتظــري، وذلــك خــالل الــدورة المشــتركة لألســاتذة والنُّ  39
فــي الحــوزات العلميــة لمحافظــات خراســان وُقــم وطهــران وأصفهــان والمنعقــدة فــي مشــهد. 
)5( موقــع اعتمــاد أون اليــن: محمدجعفــر منتظــری، دادســتان کل کشــور: بابــک زنجانــی   40
قطعــا اعــدام می شــود/ برخــورد خشــن بــا بدحجابــی جــواب نمی  دهــد، 18 يوليــو 2018م، )تاريــخ 

 https://bit.ly/2NrDc9n  .)2020م 26 أغســطس   : االطــالع 
)41( وبالفعل تقوم السلطات بين الفينة واألخرى باعتقال نساء بسبب عدم ارتداء الحجاب 
أو ارتدائه بطريقة سيئة، وتصفُهن السلطات بـِ »النساء المخدوعات«. راجع: هيومان رايتس 

ووتش: على إيران الكّف عن مالحقة النساء بسبب مالبسهّن، 24 فبراير 2018م. 
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. 

)43(  كمــال الحيــدري: مســألة الحجــاب فــي الفقــه االســالمي، حلقــة منشــورة علــى يوتيــوب 
 2AVkaHV/ly.bit//:https .)بتاريــخ: 02 ســبتمبر 2018م، )تاريــخ االطــالع: 2 أغســطس 2020م

)44(  فقه الحجاب في الشريعة اإلسالمية، ص251. مرجع سابق.
ــّني هنــاك طــرح للدكتــورة صفيــة الجفــري، قريــب مــن طــرح آيــة اللــه  )45(  علــى الجانــب السُّ
ــه مدعــوم )برهنــت علــى  ــل، لكّن ــة والتفصي ــة دون الهيئ ــة اإلجمالي منتظــري، أي القــول بالفرضي
طرحهــا( بمقــوالت تراثيــة ومذهبيــة، بخــالف مــا يزعمــه الروحانيــون فــي إيــران أّن مقولــة منتظــري 
ة عــن الخــّط الشــائع فــي المذهــب. راجــع: صفيــة  غيــر مســبوقة بمقــوالت تراثيــة، وأّنهــا شــاذَّ
والنشــر،  لألبحــاث  العربيــة  الشــبكة  )بيــروت:  الفقهــي،  الُحكــم  فــي  ــر  والتغيُّ الثبــات  الجفــري، 

 .244  ،243  ،226  ،217 2014م(، ص194، 
)46(  فقه الحجاب في الشريعة اإلسالمية، ص259. مرجع سابق.

https://bit.ly/2Jddp2H
https://bit.ly/2XJ8650
https://bit.ly/32hhHBl
https://bit.ly/2EAmsh8
https://bit.ly/2GpUAMQ
https://bit.ly/3eAea63
https://bit.ly/2NrDc9n
https://bit.ly/3gy1nBc
https://bit.ly/3kaPHHq
https://bit.ly/2AVkaHV
https://bit.ly/2AVkaHV
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)47(  راجــع: أســلمة العلــوم ص239، وأيًضــا: فقــه الحجــاب فــي الشــريعة اإلســالمية ص231 ومــا 
بعدهــا. مرجع ســابق.

ر أّن الفرائــض  ــة عــن مركزيــات الديــن، فُيقــرِّ )48(  يطــرح الجوينــي - إمــام الحرميــن - نظريــة مهمَّ
ــاح  ليســت فــي مســتوًى واحــد مــن الفرضيــة فبعضهــا أوجــب مــن بعــض، وكــذا األمــر فــي المب
د ذلــك بقولــه: »الوجــوب راجــع إلــى وعــد اللــوم علــى التــرك والثنــاء علــى  والمنــدوب. وُيحــدِّ
االمتثــال فــكّل مــا كان اللــوم الموعــود علــى تركــه أكثــر كان أوجــب«. انظــر: الجوينــي: التلخيــص 

فــي أصــول الفقــه، )بيــروت: دار البشــائر، 1996م(، 1/ 468.  
)49(  علــي َرْهِنمــا: علــي شــريعتي: ســيرة سياســية، ترجمــة أحمــد المعينــي، )بيــروت: مؤسســة 

االنتشــار العربــي، 2016م(، ص472.  
)50( عبــد الكريــم ســروش: مســألة المــرأة بيــن القوانيــن الفقهيــة ونظــام القيــم األخالقيــة، ترجمة 
ســة  علــي عبــاس الموســوي، )ضمــن كتــاب: المــرأة فــي الفكــر اإلســالمي المعاصــر، ط/ مؤسَّ

االنتشــار العربــي(، ص24. 
)51(  المرأة في الفكر اإلسالمي المعاصر، ص24. مرجع سابق.

)52(  دالل عباس وآخرون، المرأة واألسرة في الدستور والقوانين اإليرانية، ص137. 
)53(  المرجع السابق، ص128. 

)54(  دالل عباس وآخرون، ص128، ص135. مرجع سابق.
)55( أثناء لقائه مع وزير العلوم والتكنولوجيا. 

)56( وكالــة تســنيم، آیت اللــه ســبحانی: آیین نامــه حجــاب و موازیــن شــرعی در دانشــگاه ها جدی تــر 
گرفته شــو، 18 يونيو 2019م، )تاريخ االطالع: 26 أغســطس 2020م(.

 https://bit.ly/34xWeXy 
)57(  مهــر نيــوز: ســردار اشــتری خبــر داد: تــالش نیــروی انتظامــی بــرای رفــع دغدغــه مــردم در 

مســائل امنیتــی و اخالقــی، 13 يونيــو 2015م، )تاريــخ االطــالع: 26 أغســطس 2020م(.
  https://bit.ly/3hw6QK2 

)58(  مصطفــى ملكيــان، مقــاالت ومقــوالت فــي الفلســفة والديــن والحيــاة، ترجمــة أحمــد 
2013م(، ص155.  العربــي،  االنتشــار  )بيــروت: مؤسســة  القبانجــي، 

 )59(  محمــد مجتهــد الشبســتري، نقــد القــراءة الرســمية للديــن، ترجمــة أحمــد القبانجــي، )بيــروت: 
مؤسســة االنتشــار العربي، 2013م(، ص46.    

 )60(  المرجع السابق.
)61(  قائد قّوات األمن الداخلي، سليمان ملك زاده.  

.June 30, 2019 , איראן: לחצים גוברים מחוץ, אכיפה גוברת מבית ,INSS )62(
  3adQTWd/ly.bit//:https

)63( لمراجعــة وافيــة عــن فلســفة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الفقــه الشــيعي، 
راجــع: مايــكل كــوك، األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الفكــر اإلســالمي، ترجمــة وتقديم: 
رضــوان الســيد، وعبــد الرحمــن الســالمي، وعمــار الجالصــي، )بيــروت: الشــبكة العربيــة لألبحــاث 
والنشــر، 2013م(، ص739: ص760. وأيًضــا: حيــدر حــب اللــه، فقــه األمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، )بيــروت: مؤسســة االنتشــار العربــي، 2014م(. 
.June 30, 2019 , איראן: לחצים גוברים מחוץ, אכיפה גוברת מבית ,INSS )64(

  3adQTWd/ly.bit//:https 
)65(  موقــع آفتــاب: حجــت االســالم غرویــان: تصمیم گیــری دربــاره حجــاب توریســت ها را بــر عهــده 
خودشــان بگذاریــم/ نمی توانیــم احــکام فقهــی خــود را بــه توریســت ها الــزام کنیــم، 09 يوليــو 

https://bit.ly/34xWeXy
https://bit.ly/3hw6QK2
https://bit.ly/3adQTWd
https://bit.ly/3adQTWd
https://bit.ly/3adQTWd
https://bit.ly/3adQTWd
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https://bit.ly/3lmtXZS .)2018م. )تاريــخ االطــالع: 4 أغســطس 2020م
وجــاءت تصريحــات غرويــان رًدا علــى تزمــت أحــد أعضــاء اللجنــة الثقافيــة للبرلمــان اإليرانــى، النائــب 
ى  يــة فــي ارتــداء المالبــس - بالنســبة للســّياح - ســتؤدِّ أحمــد مازنــى الــذي وصــف القــول إّن الحرِّ
ــد غرويــان، علــى أّنــه ال ينبغــي أن »نلــزم الســّياح  إلــى جذبهــم للبــالد بأّنهــا رؤيــة منحرفــة، بينمــا أكَّ
د فــي إيــران يدعــو لتخفيــف القيــود عــن الســّياح وإلغــاء  بأحكامنــا الفقهيــة«. اليــوم الســابع: متشــدِّ
https://bit. .)الحجــاب اإلجبــاري للزائريــن، 10 يوليــو 2018م، )تاريــخ االطــالع: 09 يونيــو 2020م

 ly/32k7ELG

https://bit.ly/3lmtXZS
https://bit.ly/32k7ELG
https://bit.ly/32k7ELG
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