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رب العاملنيّ ،
وصل الله عىل س ّيدنا مح ّمد وآله الطاهرين ،وبعد...
الحمد لله ّ
البرشي مركز
املرأة قلب املجتمع ،ومركز حياته وبقائه .فكام أنّ القلب يف الجسم
ّ
حياة ،ودميومة بقاء واستمرار ،كذلك املرأة قلب املجتمع ،فإذا صلحت صلح املجتمع،
وإذا فسدت فسد املجتمع .واملرأة ُت ِّثل نصف املجتمع من الناحية العدد ّية ،وهي تلد
وترب النصف اآلخر منه ،فتكون مبثابة املجتمع ك ّله ومدرسة تربو ّية له ،وتعكس عنوان
ّ
تقدمه ورفعته؛ وكذلك إذا فسدت املرأة تكون مصدر فساد
حضارته ،وق ّوته ،ومقدار ُّ
املجتمع وضياعه .ولدورها الكبري ووظيفتها العظمى يف الحياة ،فطرها الله سبحانه وتعاىل
عىل املو ّدة والعطف ،وز ّينها بالرحمة« ،فالمرأة هي رمز تح ّقق آمال البشر ّية ،وهي
المر ّبية للنساء والرجال العظام ،فمن أحضان المرأة يتسامى الرجل ،وحضن المرأة هو
الموضع الذي يتر ّبى فيه النساء العظام والرجال»(((.
والع ّفة والحياء من عنارص اإلميان واألمان يف شخص ّية املرأة .وألنّ الخالق الحكيم قد
منح املرأة وظيفة بناء املجتمع؛ بجعلها الركن الثاين يف تأسيسه من خالل الحياة الزوج ّية،
األهم يف تربيته من خالل إدارة الحياة األرس ّية وحاميتها ،فقد أباح لها أن تفيض
والركن ّ
مكنون مشاعرها وعاطفتها يف أعامق حياتها الزوج ّية واألرس ّية .وألنّه سبحانه يريدها
االجتامعي والتفاعل يف ساحات العلم والتع ّلم ،فقد أكرمها بفريضة السرت
رشيك ًة يف الجهاد
ّ
والحجاب ،لتكتمل فيها صفات الع ّفة والحياء؛ حرصاً عىل نقاء جوهرها وصفاء رسيرتها.
وإنّ الهدف السامي لترشيع السرت والحجاب يف اإلسالم هو منع السفور والخالعة بصورهام
الخلقي ك ّلها،
وأشكالهام كلها ،ومبا يرتتّب عليهام من مفاسد وأرضار ،وإغالق منافذ االنحالل
ّ
الخميني{،
مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام
املوسوي ،صحيفة اإلمام (تراث اإلمام
الخميني ،روح الله
((( اإلمام
ّ
الخميني)ّ ،
ّ
ّ
ّ
إيران  -طهران1430 ،هـ 2009 -م ،ط ،1ج،7ص.341
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ووقاية املجتمع من االنحدار إىل حضيض الفساد املد ّمر للمجتمع والحياة بكاملها .وقد أثبتت
التست والت ّربج والسفور واالختالط هي العوامل األساس يف حصول التم ّرد
الشواهد أنّ عدم ّ
األخالقي وامليوعة واالنحراف .وها هم عقالء الغرب ّيني يستغيثون من ويالت االختالط والت ّربج،
ّ
والفوىض الجنس ّية ،ومن تبعاتها التي مل تقف دون االنهيار الشامل ،ولن تقف.
واإلسالم حني أوجب الحجاب وح ّرم السفور والت ّربج ،هدف إىل إرساء قواعد األخالق والقيم
ّ
مصاف
التي تحمي اإلنسان عىل مستوى األفراد واملجتمعات ،وترتقي به حضار ّياً؛ ليكون يف
الذين ينسجمون مع فطرتهم التي فطرهم الله عليها .لهذا ،فالحجاب يف اإلسالم أحد أرفع
درجات االحرتام للمرأة ،وهو يحفظ حرمتها؛ ّ
لئل تكون لعبة للشهوات ومرسحاً ألتباعها.
ويستفاد من القرآن الكريم أنّ الحجاب والعفاف من عوامل رفع مستوى احرتام املرأة.
ويرى الشهيد مط ّهري{ أنّ املرأة ك ّلام كانت ثابت ًة ووقور ًة وعفيف ًة ،وال تستعرض
نفسها أمام الرجل ،زاد احرتامها عنده أكرث .قال الله  -تعاىل  -بعد أن أمر النساء بالحجاب:
َ َ ََۡ َ
ۡ ََ
َ
﴿ذٰل ِك أد ٰٓ
ن أن ُي ۡع َرف َن فل يُ ۡؤذ ۡي َنۗ﴾(((؛ يعني أنّ الحجاب والسرت ألجل أن تُعرف بعفافها،
فيعلم الناس أنّها ليست يف متناول أيدي الجميع ،وهو أفضل لها؛ ألنّه مينع التع ّرض لها،
ويحفظها من أتباع الشهوات والغرائز(((.
يتض ّمن هذا الكتاب« :الستر والحجاب» ،مجموع ًة من الدروس التي ترشح مفهوم
الرشعي يف القرآن الكريم والس ّنة الرشيفة،
الحجاب والسرت يف اإلسالم ،مع بيان لحكمه
ّ
مضافاً إىل أهدافه وغاياته ،وصوالً إىل دفع العديد من الشبهات املثارة حول الحجاب؛ ذلك
ميس ّة؛ ليح ّقق الكتاب أهدافه لدى أكرث من رشيحة مخاطبة ،سائلني الع ّ
يل
ك ّله بلغة علم ّية ّ
وغريهن لالستفادة من مضامينه.
القدير أن يو ّفق األخوات الكرميات
ّ
رب العالمين
والحمد لله ّ

((( سورة األحزاب ،اآلية .59
((( مرتىض مط ّهري ،مسأله حجاب( ،بالفارس ّية) ،ص.95

اونأو ح
باجلا موهفم لَّوألا سردلا
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الدرس األوَّل

مفهوم الحجاب وأنواعه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف معنى الحجاب يف اللغة واالستعامل
القرآ ّين.
2 .2يرشح معنى الحجاب يف االصطالح.
3 .3يتع ّرف إىل أنواع الحجاب وأحكامها.

تمهيد
مهم من
ُّ
يعد السرت من املفاهيم الثقاف ّية اإلسالم ّية التي ّ
تخص املرأة ،وتحيط بجانب ّ
األجنبي.
جوانب شخص ّيتها األساس ،أال وهو جانب الع ّفة ،وصون نفسها من نظر
ّ
يعد السرت من األمور األساس التي تؤ ّثر يف حفظ املجتمع ،وتسهم
ومن جانب آخرُّ ،
يف منع انتشار الفساد فيه ،وتعمل عىل بناء مجتمع بعيد عن مظاهر الرذيلة ،والتف ُّلت
األخالقي.
واالنحالل
ّ
وانطالقاً من ذلك ،دعا اإلسالم إىل صون املرأة وحفظ جاملها من خالل سرت كامل
جسدها ما خال املستثنى منه ،لحفظ نفسها ،وحفظ املجتمع.
مفهوم الحجاب
ً
أ ـ الحجاب لغة:

وحجاباً
وح َج َب الشي َء َي ْح ُج ُبه َح ْجباً ِ
قال ابن منظور« :حجبِ :
الح ُ
الس ْت ُرَ .
جابِّ :
جاب .وامرأَة َم ْح ُج ٌ
وبة :قد
وتح َّج َب إذا ا ْك َّ
تن من ورا ِء ِح ٍ
وح َّج َبهَ :ست َره .وقد ْاح َت َج َب َ
َ
والتست بسرتٍ .والحجاب هو اسم ملا
ُس ِت َر ْت ِب ِست ٍر»((( .فالحجاب يف اللغة مبعنى السرت،
ّ
ُيحتجب به.
ً
ب ـ الحجاب اصطالحا:

مل يستعمل الفقهاء مصطلح الحجاب يف معرض فتاويهم وأبحاثهم حول ما تسترت به
((( ابن منظور ،مح ّمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان  -بريوت 1408 ،هـ ،ال.ط ،ج ،1ص ،298مادة
حجب.
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تنصب حول مصطلح السرت والساتر ،والذي
املرأة ،بل إنّ أبحاث الفقهاء وفتاويهم ك ّلها
ّ
األجنبي.
يقصد به ما يسرت به كامل جسد املرأة ما عدا الوجه والك ّفني أمام
ّ
فقد ذكر الفقهاء أنّ السرت الواجب عىل املرأة هو :سرت جميع بدن املرأة عدا الوجه
األجنبي ،وكذا يجب سرت الزينة ،ولو كانت الزينة يف اللباس؛ كأن تكون
والك ّفني عن الرجل
ّ
مظهر ًة للبدن وكاشف ًة عن تفاصيله ،بحيث توجب جلب نظر الرجال األجانب ،الذين
يح ُرم عليهم النظر إىل ما يح ُرم النظر إليه من جسد املرأة(((.
ثم إنّه يف أوساطنا الحديثة ّمثة تفصيل يف الحديث ّ
ست به جسد املرأة ،فتار ًة
عم ُي َ
ّ
عم يسرت الرأس ،وأخرى ّ
يكون الحديث ّ
عم يسرت الجسد من األعىل كالقميص ،وأخرى
عم يسرت الجسد من األسفل كالرسوال ،وتارة ّ
ّ
(يعب
عم يسرت كامل الجسد دون الرأس ّ
الرشعي) .أ ّما الحديث ّ
ّ
مستقل .ويطلق عىل
عم يسرت الرأس فهو أمر
عنه مث ًال اللباس
ّ
ما يسرت رأس املرأة فقط الحجاب ،وهو ما يسرت رأس املرأة يف ما يجب سرته منه ما عدا
الوجه ّ
مم دارت عليه اإلبهام والوسطى ،وهو ما يعرف باملقنعة ،و ُيع َرف يف أوساطنا
باإليشارب.
مصطلحات حول الستر والحجاب
ٍ
مصطلحات ع ّد ًة ترتبط بالحجاب والسرت ،أه ّمها:
استخدمت
ثوب ّ
تغطي به املرأة رأسها .وهذا هو تعريفه لغ ًة((( ،واصطالحاً((( .وقد أمر
 .1الخامرٌ :
القرآن الكريم النساء بإسدال الخامر عىل الصدر والعنق سرتاً لهام((( .ومن تعريفه
((( التربيزي ،جواد بن عيل ،رصاط النجاة ،دار الصديقة الشهيدة ،إيران  -قم 1427 ،هـ ،ط ،1ج ،9ص.116
مؤسسة الهجرة ،إيران  -قم 1405 ،هـ ،ط ،1ص.181
ومي ،أحمد بن محمد ،املصباح املنريّ ،
((( الف ّي ّ
((( املح ّقق ّ ّ
الحل ،جعفر بن الحسن ،املعترب يف رشح املخترص ،تحقيق وتصحيح محمد عيل الحيدري -سيد مهدى شمس
الدين -سيد أبو محمد املرتضوي -سيد عيل املوسوي ،مؤسسة سيد الشهداء  ،Qقم -إيران 1407 ،ه ،ط ،1ج،1
ص.286
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ
﴿وقُل ّل ِۡل ُم ۡؤم َ
ل ِ ۡ
َ
ل َما َظ َه َر م ِۡن َهاۖ َو َ ۡ
ٰ
ض ۡب َن
ت يغضضن مِن أبص ِرهِن ويحفظن فروجهن ول يبدِين زِينتهن ِإ
تعاىل:
قال
.31
اآلية
النور،
((( سورة
ِن
ِ
ُ ُ َّ َ َ ٰ ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ ُ ُ َ َّ َ ۡ َ َ ٓ َّ َ ۡ َ َ ٓ ِ ُ ُ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َّ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ِ ُ ُ َ َّ َ ۡ ۡ َ ٰ َّ َ ۡ َ ٓ ۡ َ ٰ َّ َ ۡ َ ٓ َ َ
ن أخ َوٰت ِ ِه َّن
ِبمرِهِن ع جيوب ِ ِهنۖ ول يبدِين زِينتهن إِل لِ عول ِ ِهن أو ءابائ ِ ِهن أو ءاباء بعول ِ ِهن أو أبنائ ِ ِهن أو أبناء بعول ِ ِهن أو إِخون ِ ِهن أو ب ِن إِخون ِ ِهن أو ب ِ
ُ
ّ َ ٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ
َ ۡ َ ٓ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ َ َّ
ِين ل َ ۡم َي ۡظ َه ُروا ْ َ َ ٰ َ َ
ٱلتٰبع َ
ٱلر َجال أَو ّ
ٱلط ِۡفل َّٱل َ
ِني َغ ۡي أ ْول ۡ ۡ َ َ ّ
ل ۡعل َم َما
ضبن بِأرجل ِ ِهن ِ
ع ع ۡور ٰ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ت ٱلن ِساءِۖ ول ي ِ
ٱلربةِ مِن ِ ِ ِ
أو ن ِسائ ِ ِهن أو ما ملكت أيمنهن أوِ
ِ
َ
ۡ
َ َّ َ ُ ُ ٓ ْ َ َّ َ ً ُّ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ُ ۡيف َِني مِن زِينتِ ِهنۚ وتوبوا إِل ٱللِ جِيعا أيه ٱلمؤمِنون لعلكم تفلِحون﴾.
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يظهر الفرق بينه وبني الحجاب؛ ذلك أنّ الحجاب ساتر عا ّم لجسد املرأة ،أ ّما الخامر
فهو غطا ٌء لرأسها ،وهو مر ٌ
ادف للمقنعة(((.
 .2النقاب بكرس النون :القناع تجعله املرأة عىل مارن أنفها تسرت به وجهها ،ويطلق عليه
الربقع ،والربقع ما تسرت به املرأة وجهها((( .والفرق بينه وبني الحجاب ،أنّ الحجاب ساتر
مختص بالوجه(((.
عا ّم لجسد املرأة ،والنقاب
ّ
ثوب أوسع من الخامر ،دون الرداء ،ت ّ
ُغطي به املرأة رأسها وصدرها؛ وقيل:
 .3الجلبابٌ :
ِلحف ِة ،تلبسه املرأة ،وقيل :هو املِلح َفة(((.
هو ٌ
واسع ،دون امل َ
ثوب ٌ
ويف بعض األحاديث ورد تعبري الجلباب مجازاً وكناي ًة عن اإلنسان الك ّيس ،وهو يف
يل Q
الديني َم ْن كان ي ّتصف بصفة الحياء ،كام ورد عن أمري املؤمنني ع ّ
االصطالح
ّ
أنّه قال« :الك ّي ُس من تجلبب الحياء»(((.
مدلول لفظ الحجاب في القرآن الكريم
وردت كلمة «الحجاب» يف القرآن يف مواضع ع ّدة ،منها:
َّ
ََ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ ٗ
َ ََ ۡ
ۡ َ
َ ۡ ُۡ
شق ِّيا  ١٦فٱتذت مِن
ب َم ۡر َي َم إِذِ ٱنتبذت مِن أهل ِها مكنا
 .1قوله تعاىل﴿ :وٱذكر ِف ٱلكِتٰ ِ
ُ ۡ َ ٗ َ
ٗ
ل َها ُر َ
وح َنا َف َت َم َّث َل ل َ َها ب َ َ ٗ
ابا فَأ ۡر َس ۡل َنا ٓ إ ِ َ ۡ
شا َسوِ ّيا﴾(((؛ أي حجاباً من الجدران(((،
دون ِ ِهم حِج
وهذا يعني أنّ مريم ابنة عمران جعلت بينها وبني قومها حاجزاً وسرتاً((( .والحجاب
هنا يعني االعتزال والستارة التي اعتزلت وراءها.
((( الطريحي ،الشيخ فخر الدين ،مجمع البحرين ،مؤسسة البعثة ،إيران  -قم 1414 ،هـ ،ال.ط ،ج ،1ص.553
((( الفيومي ،املصباح املنري ،مصدر سابق ،ص.45
((( املصدر نفسه.
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،1ص.272
((( الكليني ،الشيخ محمد بن يعقوب ،الكايف ،تحقيق وتصحيح عيل أكرب الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية ،إيران  -طهران،
1363ش ،ط ،5ج ،8ص.23
((( سورة مريم ،اآليتان .17 - 16
((( الطويس ،الشيخ محمد بن الحسن ،التبيان يف تفسري القرآن ،تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصري العاميل ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،ال.م1409 ،هـ ،ط ،1ج ،7ص.114
((( الطربيس ،الشيخ الفضل بن الحسن ،تفسري جوامع الجامع ،تحقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني
بقم املرشفة ،إيران  -قم1418 ،هـ ،ط ،1ج ،2ص.445
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.2
.3

.4

.5

َ َ

ّ َ

ۡ

ۡ

ۡ

َ
َ ّ َ َّ ٰ َ َ َ ۡ
ٓ ۡ َ ۡ ُ ُ َّ َ ۡ
َ
ي َعن ذِك ِر ر ِب ح
اب﴾(((.
ت توارت بِٱل ِج ِ
قوله تعاىل﴿ :فقال إ ِ ِن أحببت حب ٱل ِ
والتواري بالحجاب يف اآلية هو الغياب عن العني(((.
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ
ون بٱٓأۡلخ َِرة ِ ح َ
ِج ٗ
ابا
قوله تعاىلِ﴿ :إَوذا قرأت ٱلقرءان جعلنا بينك وبي ٱلِين ل يؤمِن ِ
َّم ۡس ُت ٗ
ورا﴾((( .وهذا يعني :أن يا مح ّمد إذا قرأت القرآن عىل هؤالء املرشكني ،الذين ال
يص ّدقون باآلخرة ،جعلنا بينك وبينهم حجاباً خف ّياً ،يحجب عنهم فهمه ،وال مينعهم من
استامعه .إذاً ،الحجاب هو الطبع الذي عىل قلوبهم ،والطبع هو املنع الذي منعهم من
أن يدركوا لطائف القرآن ومحاسنه .فاملراد بالحجاب املستور هو ذلك الطبع الذي يف
قلوبهم.
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ٓ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ
﴿وقالوا قل ُ
قوله تعاىلَ :
ك َّن ٖة ّم َِّما تَ ۡد ُعونا إ ِ ۡ
لهِ َو ٓ
وب َنا ِ ٓ
ف َءاذان َِنا َوق ٞر َو ِم ۢن بَ ۡين َِنا َو َب ۡين ِك
فأ ِ
ِ
َ َ ُ ٰ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٞ
حِجاب فٱعمل إِننا ع ِمل
ون﴾(((؛ أي قلوبنا ال تفقه؛ ألنّها يف حجاب .والحجاب يف
هذه اآلية مرادف لألك ّنة التي هي ٌ
غالف ،كالغالف الذي يحمي القوس((( .فحني دعا
رسول الله  Pاملرشكني لإلميان قالوا :قلوبنا يف أغطي ٍة متكاثف ٍة ال يصل إليها يش ٌء ّ
مم
صمم مينعنا من فهم ما تقول .فلقد ش ّبهوا
تدعونا إليه من اإلميان والتوحيد ،ويف آذاننا ٌ
أسامعهم بآذان فيها صمم من حيث إنّها متنع الحقّ  ،وال متيل إىل سامعه ،وبيننا وبينك
حاجز مينع أن يصلنا يشء ّ
مم تقول .فليعمل ّ
كل واحد حسب ما يعتقد أنّه الحقّ ؛ ألنّ
ّمثة حاجزاً يحجزنا عنك ،فال نجتمع معك عىل يش ٍء ّ
مم تريد.
َ
َ
َ
ََ َ َ َ َ َ ُ َ
ٱلل إ َّل َو ۡح ًيا أ ۡو مِن َو َرآي ح َ
ك ّل َِم ُه َّ ُ
اب أ ۡو يُ ۡرسِل
ِج
ش أن ي
ِ
ِٕ
ٍ
قوله تعاىل﴿ :وما كن ل ِب ٍ
َُ ٗ
ع َحك ٞ
ول َف ُي ِ َ
وح بِإ ِ ۡذنِهِۦ َما ي َ َشا ٓ ُء ۚ إِنَّ ُهۥ َ ِ ٌّ
رس
ِيم﴾(((.

((( سورة طه ،اآلية .32
((( الشيخ الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ج ،8ص.561
((( سورة اإلرساء ،اآلية .45
فصلت ،اآلية .5
((( سورة ّ
الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ج ،1ص.342
((( الشيخ
ّ
((( سورة الشورى ،اآلية .51
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.ما ُق ّدر ألحد من البرش أ ّياً كان أن يك ّلمه الله ّإل بطريقة الوحي يف املنام أو اإللهام ،أو
الوحي َ
رسول الله
حجاب ،كام ك ّلم موىس ،Qأو يرسل ملكاً فيب ّلغ
يك ّلمه من وراء
ٍ
ُ
بأمره تعاىل ما يشاء تبليغه ،كام نزل جربئيل بالوحي عىل األنبياء .وليس املراد أن يكون
هناك حجاب يفصل موضعاً عن موضعّ ،
ويدل عىل تحديد املحجوب ،فهو مبنزلة ما
يسمع من وراء حجاب حيث مل ي َر املتك ّلم(((.
َ َ ََ َ ٞ
َ َ ُ َۡ ٞ
َََُۡ َ
ون اَّۢلُك بس َ
ع ۡٱل ۡع َ
ف
ر
ع
ي
ال
ج
ر
اف
ر
اب و
ِيمى ٰ ُه ۡ ۚم﴾((( .ومعنى
ِ
 .6قوله تعاىل﴿ :وبينهما حِج ۚ
ِ
ِ
ِ
اآلية أنّ بني أصحاب الج ّنة وأصحاب النار حجاباً ،وهو السور الذي مينع وصول أهل
النار إىل الج ّنة .والحجاب هنا مبعنى الحاجز.
أنواع الحجاب
تح ّدث الله سبحانه يف ّ
كل من َ
سورت األحزاب والنور عن موضوع الحجاب بجوانبه
املتع ّددة .وميكننا رصد ثالثة أنواع من الحجاب تض ّمنتها اآليات:
النوع ّ
األول :الحجاب المرتبط بلباس المرأة:

جاءت اآليات املباركة لتشري إىل عنوانَني يف مجال لباس املرأة ،هام :الخامر والجلباب.
ََۡ ۡ ۡ َ ُ
ب ُمره َِّن َ َ ٰ
ع ُج ُيوب ِ ِه َّنۖ﴾ ،ويف سورة األحزاب
ففي سورة النور جاء األمر َبالخامر﴿ :ول ِ
ضبن ِ ِ
ۡ
َ
ٓ
َ ٰٓ ُّ َ َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ ٰ َ
ِني يُ ۡدن َ
ك َو َب َنات َِك َون َِساءِ ٱل ُم ۡؤ ِمن َ
ِني َعل ۡي ِه َّن
ج
جاء األمر بالجلباب﴿ :يأيها ٱنل ِب قل ِلزو ِ
َ
مِن َجلٰبِيب ِ ِه َّنۚ﴾ ،وكالهام -الخامر والجلباب -يشري إىل معنى السرت.
املفسون أنّ الخامر املرضوب عىل الجيوب يف اآلية هو غطاء الرأس الذي يسرت
وع ّد ّ
الشعر والرقبة والصدر ،وأ ّما الجلباب ،فقد ذكروا له معا َين ع ّد ًة:
 إنّه «الملحفة» ،وهي قامش أطول من الخامر ّيغطي الرأس والرقبة والصدر ،وهو
الجيب.
((( الصالحي الشامي ،محمد بن يوسف ،سبل الهدى والرشاد ،تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد املوجود ،الشيخ عيل
محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،لبنان  -بريوت1993 - 1414 ،م ،ط ،1ج ،3ص.61
((( سورة األعراف ،اآلية .46
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 إنّه املقنعة والخامر. إنّه القميص الفضفاض الواسع.ومع أنّ هذه املعاين يختلف بعضها عن بعض ،إ ّال أنّ العنرص املشرتك فيها أنّها تسرت
بعض البدن ،إ ّال أنّ األظهر أنّ املراد هو الحجاب الذي يكون أطول من الخامر وأقرص من
العباءة ،كام ذكر ذلك صاحب لسان العرب.
لهن ،ال أن يدعنه كيفام
واملراد بـ ( ُيدنني) :يق ّربن الجلباب إىل
أبدانهن ،ليكون أسرت ّ
ّ
ثيابهن ،ويحافظن
كان بحيث يظهر موضع ما يجب سرته .وبتعبري أبسط :أن يالحظن
ّ
عىل
حجابهن(((.
ّ
النوع الثاني :الحجاب على مستوى الكالم:

مل تقترص اآليات القرآن ّية عىل حرص الحجاب بال ّلباس ،بل أ ّكدت اآليات أنّ حجاب
ٌ
مرتبط بسلوكها ،ومنها ما
املرأة يجب أن يكون مشتم ًال عىل مجموعة ضوابط ،منها ما هو
ٌ
مرتبط بكالمها .فالكالم ،مضموناً وأسلوباً ،أداة تواصل مع اآلخرين ،وبالتايل يؤ ّثر فيهم
هو
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ
بحسب محتواه وأسلوبه ،ولهذا املعنى تشري اآلية﴿ :فل تضعن بِٱلقو ِل فيطمع ٱلِي ِف
ۡ َ ٗ
ۡ
َۡ
ٗ
ََ َۡ
قلبِهِۦ َم َر ٞض َوقُل َن ق ۡول َّم ۡع ُروفا﴾ ،فإنّ جملة﴿ :فل ت َض ۡع َن بِٱل َق ۡو ِل﴾ إشار ٌة إىل طريقة
َ ۡ َ ٗ
ٗ
﴿وقُل َن ق ۡول َّم ۡع ُروفا﴾ إشار ٌة إىل محتوى الحديث(((.
التح ّدث ،وجملة:
ومع أنّ أصل الكالم مع غري املحارم مباحّ ،إل أنّه ال ب ّد من تقييده بعدم امليوعة يف
الكالم ،وعدم ترقيق الصوت ،وأن ال يؤ ّدي إىل إثارة شهو ٍة أو ل ّذ ٍة ،أو ريب ٍة وخوف الوقوع
يف الحرام.
النوع الثالث :الحجاب في السلوك والمشي:

أشارت اآلية اآلتية إىل ضابطة عدم لفت األنظار عندما نهت عن إبداء الزينة املستورة
َ
ۡ
ََ
ُ َ
﴿ول يَ ِۡض ۡب َن بِأ ۡر ُجل ِ ِه َّن ِل ۡعل َم َما ُي ِف َني مِن زِينَت ِ ِه َّنۚ﴾ .فال ب ّد للمرأة من مراعاة هذه
((( الشريازي ،الشيخ نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب ،إيران  -قم1426 ،هـ،
ط ،1ج ،13ص.35
((( املصدر نفسه ،ص.233
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الضابطة يف جميع سلوك ّياتها ،وعدم إثارة الفتنة والشهوة يف مشيها وسلوكها وحركاتها،
مضافاً إىل رضورة عدم إبداء ّأي زين ٍة مستور ٍة .ويلحق بهذا املجال موضوع الت ّربج
منهي عنه.
واملساحيق والعطور ا ّلتي تثري الفتنة ،وذلك ك ّله ّ
اإلنساني للمرأة يقتضي حين الخروج من
يقول الشهيد مط ّهري {« :إنّ الشرف
ّ
المنزل أنْ تكون وقورة ،تُثقل األرض بمشيتها ،وأنْ تتج ّنب َّ
كل ممارسة تستهدف اإلثارة،
فال تدعو الرجل إلى نفسها عمل ّياً ،وأن ال تلبس ال ّلباس الحاكي وتمشي المشية الناطقة،
وأنْ ال تعتمد الحديث المثير ،فمشية اإلنسان تحكي ،وأسلوبه في الحديث يحكي أمراً
آخر غير الكالم نفسه»((( .فللسلوك يف ح ّد ذاته لغة ،هذه اللغة هي ما يطلق عليه اليوم
والترصفات التي يقوم بها اإلنسان،
الفن توضّ ح معاين الحركات
«لغة الجسد» ،ففي هذا ّ
ّ
ومتييزها عن غريها.

((( الشهيد مط ّهري ،مسألة الحجاب ،مصدر سابق ،ص.51-50

الستر والحجاب
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المفاهيم الرئيسة

 السرت :هو تغطية املرأة لجميع بدنها عدا الوجه والك ّفني ،وتغطية الزينة الظاهرةعن الرجال من غري املحارم.
ٍ
مصطلحات ع ّد ًة ترتبط بالحجاب والسرت ،أه ّمها :الخامر ،النقاب،
 استخدمتالجلباب.
 تح ّدث القرآن الكريم يف َّ
سورت األحزاب والنور عن موضوع الحجاب
كل من
بجوانبه املتع ّددة .وميكننا رصد ثالثة أنواع من الحجاب تض ّمنتها اآليات:
النوع األ ّول :الحجاب املرتبط بلباس املرأة.
النوع الثاين :الحجاب عىل مستوى الكالم.
النوع الثالث :الحجاب يف السلوك وامليش.

يمالسإلا ةعيرشلا يف رتسلا مكح

يناثلا سردلا
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الدرس الثاني

حكم الستر في الشريعة
اإلسالم ّية
 .1القرآن الكريم

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يفهم ا ُملــراد من اآليــات الــدا ّلــة عىل السرت
والحجاب.
ّ
يستدل عىل وجوب السرت من القرآن الكريم.
2 .2
3 .3يعرف حكم القواعد من النساء.

تمهيد
اآليات القرآن ّية الدا ّلة عىل وجوب السرت قسامن :آيات د ّلت عىل وجوب السرت بشكلٍ
رش ،وبطريقة األولو ّية أو اإليحاء .وهذه اآليات وردت يف سورتَني من سور القرآن:
غري مبا ٍ
النور ،واألحزاب.
وإنّ هذه اآليات القرآن ّية ذكرت حدود سرت املرأة وطبيعة تعاملها مع الرجال األجانب،
دون أن تستخدم كلمة «الحجاب» .نعم ،توجد آية يف القرآن استخدمت كلمة «الحجاب»،
النبي P
النبي  .Pونحن نعلم أنّ ّمثة أحكاماً ّ
وهي ّ
خاصة بنساء ّ
خاصة بنساء ّ
ََ َ
﴿وق ۡرن ِف
النبي  Pرصاح ًة:
وردت يف القرآن الكريم .فالقرآن الكريم يخاطب نساء ّ
ُُ ُ
بيوت
واالجتامعي .واآلية التي استخدمت فيها
السيايس
لهن من االستغالل
ِك َّن﴾ ،حفظاً ّ
ّ
ّ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
َ ُ
ُ
سلوه َّن
كلمة «الحجاب» هي اآلية ( )53من سورة األحزابِ﴿ :إَوذا َسألُ ُموه َّن َمتٰ ٗعا ف ٔ
ٓ
َ
اإلسالمي يراد به
اب﴾ .وحينام يستخدم مصطلح «آية الحجاب» يف التاريخ
مِن َو َراءِ حِج ٖ ۚ
ّ
هذه اآلية ال غري.
القسم األول :آيتا سورة النور
 1ـ نصوص اآليات الكريمة:

إنّ اآلي َتني الل َتني تتع ّلقان بهذا املوضع يف سورة النور هام اآليتان  ،31 - 30وقد سبقتهام
بضع آيات كرمية تح ّدثت عن وجوب االستئذان قبل دخول البيوت ،كانت مبثابة مق ّدمة
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ
ومتهي ٍد لتلك اآلية ،قال تعاىل﴿ :قل ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا مِن أبص ِرهِم ويحفظوا فروجه ۚم ذل ِك

ََۡ
َ ۡ
ۡ َُ َ
ۡ ُ ۡ
َ َ
ُ ّۡ ۡ َ
ك ل َ ُه ۡم إ َّن َّ َ
ٱلل َخب ُ
ٰ
ت َيغضض َن م ِۡن أبۡص ٰ ِره َِّن َو َي ۡحفظ َن
أز
ري ۢ ب ِ َما يَصنعون َ ٣٠وقل ل ِل ُمؤمِنٰ ِ
ۚ ِ
ِ
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ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ
ع ُج ُيوبه َّنۖ َو َل ُي ۡبد َ
ب ُمره َِّن َ َ ٰ
ِين
ضبن ِ
ِِ
فروجهن ول يبدِين زِينتهن إِل ما ظهر مِنهاۖ ول ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
َ
ۡ
زِين َت ُه َّن إِل لِ ُ ُعول ِ ِه َّن أ ۡو َءابَائ ِ ِه َّن أ ۡو َءابَاءِ ُب ُعول ِ ِه َّن أ ۡو أ ۡب َنائ ِ ِه َّن أ ۡو أ ۡب َناءِ ُب ُعول ِ ِه َّن أ ۡو إِخ َوٰن ِ ِه َّن
ۡ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ ٓ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ ۡ ُ ْ ۡ
أَ ۡو بَ
ٓ
ٓ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
م
ي
أ
ت
ك
ل
م
ا
م
و
أ
ن
ه
ئ
ا
ِس
ن
و
أ
ن
ه
ت
ل
و
أ
ي
غ
ني
ع
ب
ٱلت
و
أ
ن
ه
ن
و
خ
أ
ن
ب
و
أ
ن
ه
ن
و
خ
إ
ن
ِ
ٱل ۡر َبةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ّ َ َ ّ ۡ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ َٰ
ّ
َ
ٱلن َسآءِ َو َل يَ ۡض ۡب َن بأَ ۡر ُجلِه َّن ِلُ ۡعلَ َم ماَ
َ
ۡ
ٱلطف ِل ٱلِين لم يظهروا ع عور ٰ ِ
ٱلرجا ِل أوِ ِ
ت ِ ۖ
ِ ِ
ِ
مِن ِ
َ
َ
ۡ
ْ
َّ
َ
ُۡ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َّ
َ ُ
ٱللِ َج ً
يف َ
ني مِن زينتِه َّن َوتُ ُ
ِيعا أيُّ َه ٱل ُمؤم ُِنون لعل
وب ٓوا إِل
ك ۡم تفل ُِحون﴾(((.
ِ
ِ ِ ۚ
 2ـ مفاد اآليات:

أ .عىل ّ
كل مؤمن ومؤمنة أن ّ
يغض برصه عن الجنس اآلخر.
ب .عىل املؤمنني واملؤمنات أن يحفظوا ع ّفتهم ،ويسرتوا عوراتهم.
ج .عىل املرأة أن ت ّتصف بالسرت والحجاب ،وأن تخفي زينتها عن اآلخرين ،وأن ال تسعى
إىل جذب أنظار الرجال وإثارتهم.
د .يوجد استثناءان من لزوم الحجاب للمرأة ،وهام:
َّ
األول :يف قوله تعاىلَ :
﴿و َل ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن إِل َما َظ َه َر م ِۡن َهاۖ﴾.
ّ
َّ
َ
َ
الثاين :يف قوله تعاىلَ :
﴿ول ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن إِل لِ ُ ُعول ِ ِه َّن﴾.
 3ـ األحكام المستفادة من اآليتين:
َ
َ
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ك ل َ ُه ۡم إ َّن َّ َ
ٱلل
قال تعاىل﴿ :قل ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا مِن أبص ٰ ِرهِم ويحفظوا ف ُروجه ۚم ذٰل ِك أز ٰ ۚ ِ
َ ُۢ َ َ ۡ َ ُ َ
ون َ ٣٠وقُل ّل ِۡل ُم ۡؤم َِنٰت َي ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن َأبۡ َصٰره َِّن َو َي ۡح َف ۡظ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن﴾.
خبِري بِما يصنع
ِ
ِ

ّ
تدل اآليتان الكرميتان عىل حكمني:
غض أبصارهم عن املؤمنات ،كام يجب عىل املؤمنات ّ
أ .يجب عىل املؤمنني ّ
أبصارهن
غض
ّ
عن املؤمنني.
ب .يجب عىل املؤمنني حفظ فروجهم ،كام يجب عىل املؤمنات ذلك أيضاً.

((( سورة النور ،اآليتان .31 - 30

ّيمالسإلا ةعيرشلا يف رتسلا مكح يناثلا سردلا

25

ّ
الحكم ّ
األول :وجوب غض البصر:

أ ّما بالنسبة إىل الحكم األ ّول؛ فقد ُيفهم من وجوب ّ
الغض حرمة النظر .فاملؤمن إذا
وجب عليه ّ
غض برصه عن املؤمنة ،فهذا يعني حرمة نظره إليها .وهكذا الحال يف املؤمنة،
فإنّه إذا وجب عليها ّ
غض برصها عن املؤمن ،فهذا يعني حرمة نظرها إليه.
ومن هنا اس ُت ّ
دل بهاتَني اآلي َتني الكرمي َتني عىل حرمة نظر ّ
كل واحد إىل غري مامثله.
وكذلك اس ُت ّ
دل عىل حرمة نظر الرجل إىل املرأة ،ولو من دون تل ّذذ ،مبا ييل:
ََۡ ۡ ۡ َ ُ
ب ُمره َِّن َ َ ٰ
ع ُج ُيوب ِ ِه َّنۖ﴾(((؛ فإنّه إذا وجب سرت الجيب مبعنى
 .1قوله تعاىل﴿ :ول ِ
ضبن ِ ِ
الصدر((( ،فباملالزمة العرف ّية تثبت حرمة نظر الرجال إىل الجيب وغريه ّ
مم وجب سرته.
َّ
َ
 .2قوله تعاىلَ :
﴿و َل ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن إِل لِ ُ ُعول ِ ِه َّن﴾((( ،فإنّ حرمة اإلبداء أمام اآلخرين
تستلزم عرفاً حرمة نظرهم .واملراد بالزينة إن كان مواضعها فاألمر واضح ،وإن كان
املقصود هو نفسها فحرمة إبدائها تستلزم حرمة إبداء مواضعها باألولو ّية العرف ّية.
الحكم الثاني :وجوب حفظ الفرج:

وأ ّما الحكم الثاين ،فقد يقال إنّ املراد من حفظ الفرج ُ
حفظه عن ّ
كل ما يوجب االستلذاذ
األجنبي إليه ،وليس املراد حفظه عن خصوص الزنا أو ملس
ويرتبط به ،مبا يف ذلك نظر
ّ
األجنبي له وما شاكل ذلك ،بل ما يشمل النظر ،وبذلك يثبت وجوب سرت العورة عن
ّ
األجنبي.
ّ
ثم إنّه كام ميكن أن ُي ّ
ستدل بوجوب حفظ الفرج عىل وجوب سرته ،كذلك ميكن أن
ّ
ُي ّ
ضم املالزمة العرف ّية.
ستدل به عىل حرمة نظر اآلخرين إليه بعد ّ
َ َّ َ ُ
ِين ه ۡم
ثم إنّ مسألة حفظ الفرج وردت اإلشارة إليها يف آيات ع ّدة ُأخرى ،منها﴿ :وٱل
ّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ُُ
ج ِه ۡم حٰفِظون  ٥إِل ٰٓ
ع أز َو ٰ ِج ِه ۡم أ ۡو ما ملكت أيمٰن ُه ۡم فإِن ُه ۡم غ ُي ملومِني﴾(((.
ل ِفرو ِ
((( سورة النور ،اآلية .31
((( الشيخ الطريحي ،مجمع البحرين ،مصدر سابق ،ج ،2ص.28
((( سورة النور ،اآلية .31
((( سورة املؤمنون ،اآليتان  ،6 - 5وسورة املعارج ،اآليتان .30 - 29
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َ َّ ٰ َ َّ َ َ ٗ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َّ ُ َ
ۡ َ َ
ۡ ٗ
َ ۡ َ
َ ُ َ
ٱلل ل ُهم َّمغفِ َرة
ت أعد
ت وٱلذك ِِرين ٱلل كثِريا وٱلذكِر ٰ ِ
﴿وٱلحٰفِ ِظني ف ُروج ُه ۡم َوٱلحٰفِظٰ ِ
َ
َوأ ۡج ًرا َع ِظ ٗيما﴾(((.
 4ـ وجوب الستر:

وموضع االستدالل يف هذه اآلية هو فقرتان:

َّ
الفقرة األولى :قوله تعاىلَ :
﴿و َل ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن إِل َما َظ َه َر م ِۡن َهاۖ﴾.

ويف تفسري الزينة التي نهى الله عن إبدائها رأيان:
األ ّول :أن ُيراد بها الزينة الطبيع ّية؛ أي مواضع الزينة من البدن ،مثل الذراع والساق
والعضد والرقبة ،...فتكون داللة اآلية عىل لزوم سرت مفاتن الجسد واضح ًة و ُمبارش ًة .وهذا
التفسري يوحي به بعض الروايات الواردة عن األ ّمئة من أهل البيت  ،Rمن قبيل
رواية الفضيل ،قال« :سألت أبا عبد الله  Qعن الذراعين من المرأة ،أهما من الزينة
َّ
َ
التي قال الله تبارك وتعالىَ :
﴿و َل ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن إِل لِ ُ ُعول ِ ِه َّن﴾؟ قال :نعم ،وما دون
الخمار من الزينة ،وما دون السوا َرين»((( .وقوله « :Qما دون الخمار» ،يعني ما
يسرته الخامر من الرأس والرقبة ،وقوله« :ما دون السوا َرين»؛ أي ما دون الك ّفني ،فتشمل
الساع َدين والعض َدين(((.
الثاني :أن ُيراد بالزينة معناها الظاهر ،وهي الزينة الخارج ّية املعروفة التي تضعها
أجسادهن .والنهي عن إظهار الزينة مالزم للنهي عن إظهار مواضعها؛ ألنّ
النسوة عىل
ّ
كشف الزينة متالزم مع كشف مواضعها .وبعض الروايات الواردة عن األمئة  Rيشهد
للتفسري الثاين(((.

((( سورة األحزاب ،اآلية .35
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.521
النص عليها يف بعض الروايات.
وسيأيت
((( فتكون الزينة الظاهرة هي الوجه والك ّفان،
ّ
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.521
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ََ

َ َ ۡ ۡ َ ُ
ب ُمره َِّن ٰ
ع ُج ُيوب ِ ِه َّنۖ﴾.
الفقرة الثانية :قوله تعاىل﴿ :ول ِ
ضبن ِ ِ
الخُ ُمر جمع خامر ،وهي كام هو معروف أغطية الرأس((( .والجيوب جمع جيب وهو
ّ
املحل .واآلية
فتحة القميص ،واملراد به الصدر والعنق من باب إطالق اسم الحال عىل
كام ُيالحظ مل تأمر املرأة بارتداء الخامرّ ،
وإنا أمرت بإلقائه عىل الجيب ،ما يعني أنّها -أي
اآلية -قد فرضت الخامر (غطاء الرأس) موجوداً وقامئاً ومفروغاً منه ،ولك ّنها تأمر بارتدائه
خاصة ،وهي سرت الجيب به .وهذا املعنى ي ّتضح جل ّياً من خالل الرجوع إىل عادة
بكيف ّية ّ
النساء إ ّبان نزول اآليةّ ،
مم ذكرته املصادر التاريخ ّية ،حيث قيل :إنّ جيوب النساء يف
وكن يسدلن الخُ ُم َر
نحورهن
الجاهل ّية كانت واسعة تبدو منها
وصدورهن وما حواليهاّ ،
ّ
ّ
دامهن ح ّتى ّ
يغطينها(((.
ائهن فتبقى مكشوفةُ ،فأ ِم ْر َن أن َي ْس ُد ْل َنها من ُق ّ
من ور ّ
ّ
الحكم الثالث :حرمة كل ما ُيثير الشهوة:
َ
َ
ۡ
ََ َ ۡ
ض ۡب َن بِأ ۡر ُجل ِ ِه َّن ِلُ ۡعل َم َما ُيفِ َني مِن زِينَت ِ ِه َّنۚ﴾(((.
قال تعاىل﴿ :ول ي ِ

فإذا كان رضب األرجل باألرض بهدف إلفات نظر الرجال وإثارتهم أمراً مح ّرماً ،فيستفاد
من ذلك أنّ ّ
كل ما يح ّقق اإلثارة هو أمر مح ّرم وال يرىض به ّ
اإلسالمي ،من قبيل
املرشع
ّ
ّ
التعطر بالعطور املثرية أو ارتداء املالبس الض ّيقة وما شاكل ذلك؛ لعدم الخصوص ّية للرضب
باألرجل يف اآلية.

أصل واحد ّ
((( يقول ابن فارس يف خمر« :الخاء وامليم والراء ٌ
يدل عىل التغطية واملخالطة يف سرت ،فالخمر :الرشاب املعروف،
قال الخليل ،الخمر معروفة ،واختامرها إدراكها وغليانها ،ومخ ِّمرها :م ّتخذها ،ومخ ِّمرها :ما غيش املخمور من الخُ امر
والسكر يف قلبه ...والخِ امر :خامر املرأة ،وامرأة حسنة الخِ ْمرة؛ أي لبس الخامر ،»...ابن فارس ،أحمد بن فارس ،معجم
اإلسالمي ،إيران  -قم 1404 ،هـ ،ج ،2ص ،316 - 315وقال ابن منظور« :والخِ امر للمرأة وهو
مقاييس اللغة ،مكتب اإلعالم
ّ
النصيف ،وقيل :الخامر ما تغطي به املرأة رأسها» ،ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،4ص ،213وقد أطلق الخامر
عىل عاممة الرجل؛ «ألنّ الرجل يغطي بها رأسه ،كام أنّ املرأة تغطيه بخامرها»؛ انظر :املصدر نفسه ،ج ،2ص.213
الزمخرشي ،جار الله محمود ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،رشكة مكتبة ومطبعة
(((
ّ
الحلبي ،مرص1385 ،هـ 1966 -م ،ال.ط ،ج ،3ص.62
ّ
((( سورة النور ،اآلية .31
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القسم الثاني :آية سورة األحزاب
1ـ ّ
نص اآلية الكريمة:
َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ
ٰٓ
ِني َعل ۡي ِه َّن مِن
جك وبنات ِك ون ِساءِ ٱلمؤ ِمن ِني يدن
قال تعاىل:
﴿يأيها ٱنل ِب قل ِلزو ٰ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ورا َّرح ٗ
ن أن ُي ۡع َرف َن فل يُ ۡؤذ ۡي َن َوك َن َّ ُ
ٱلل غ ُف ٗ
َج َلٰبِيب ِ ِه َّنۚ َذٰل َِك أ ۡد ٰٓ
ِيما﴾(((.
ۗ
ّ
 2ـ سبب النزول:

كن يخرجن إىل
جاء يف تفسري
«علي بن إبراهيم» يف سبب نزول اآلية ،أنّ النساء ّ
ّ
املسجد ويص ّلني خلف رسول الله  ،Pوإذا كان بال ّليل خرجن إىل صالة املغرب والعشاء
لهن فأنزل الله:
طريقهن
لهن ،يف
فيؤذونهن ويتع ّرضون ّ
ّ
ّ
اآلخرة والغداة ،يقعد الش ّبان ّ

َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
َ َ
َّ َ ٰ َ
ۡ
َّ
ٰ
ٰٓ
جك وبنات ِك ون ِساءِ ٱلمؤ ِمن ِني يدنِني علي ِهن مِن جلبِيب ِ ِهنۚ ذل ِك
﴿يأيها ٱنل ِب قل ِلزو ٰ ِ
َ
ََۡ
َّ َّ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ َ
ورا َّرح ٗ
ن أن ُي ۡع َر ۡف َن فَ َل يُ ۡؤ َذ ۡي َن َو َك َن َّ ُ
ٱلل َغ ُف ٗ
ون َو َّٱل َ
ٰٓ
ِين ِف
ِيما ۞ ٥٩لئِن لم ينتهِ ٱلمنفِق
أد
ۗ
َّ
ٗ
َ
ۡ
ۡ
َ
ُُ
ُ
ُ
ٓ َ
َّ َ َ ُ ۡ ُ َ ٞ
جف
ون ِف ٱل َمد َِينةِ لُ ۡغ ِر َي َّن َك ب ِ ِه ۡم ث َّم ل يَاوِ ُرونَ َك ف َِيها إِل قل ِيل﴾(((.
قلوب ِ ِهم مرض وٱلمر ِ
 3ـ الحكم المستفاد من اآلية الكريمة:

هنا ال ب ّد من الحديث عن نقطتني اثنتني ،هام:
جالبيبهن؟
عليهن من
أ ّوالً :ما هو الجلباب؟ وما معنى أن يدنني
ّ
ّ
ُ ۡ ََ
َ
﴿ي ۡع َرف َن فل يُ ۡؤذ ۡي َنۗ﴾؟
بأنهن بذلك سوف
وثانياً :ما املقصود ّ
املفسون يف ذلك عن ال ّلغو ّيني بحيث أصبح
أ ّما من حيث املراد بالجلباب ،فقد اختلف ّ
من الصعب معرفة املقصود الصحيح بالجلباب.
فاملنجد يقول :الجلباب :القميص أو الثوب الواسع((( .ويف «مفردات الراغب» -وهو
مختص برشح ألفاظ القرآن الكريم -جاء :الجالبيب :القمص والخُ مر(((.
كتاب دقيق
ّ
((( سورة األحزاب ،اآلية .59
املجليسّ ،
تقي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األ ّمئة األطهار ،مؤسسة الوفاء ،لبنان -
(((
ّ
العلمة مح ّمد باقر بن مح ّمد ّ
بريوت1403 ،هـ 1983 -م ،ط ،2ج ،75ص.194
((( مجموعة من الباحثني ،املنجد يف اللغة واألعالم ،دار الرشوق ،توزيع املكتبة الرشقية ،بريوت  -لبنان ،ط1998 ،37م ،ص.96
((( الراغب األصفها ّين ،الحسني بن مح ّمد ،املفردات يف غريب القرآن ،دفرت نرش الكتاب ،ال.م1404 ،هـ ،ط ،2ص ،95كتاب
الجيم وما ي ّتصل بها.
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ويف القاموس املحيط« :والجلباب ...القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما
تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة ،أو هو الخمار»(((.
وجاء يف مجمع البيان« :الجلباب خمار المرأة الذي ّ
يغطي رأسها ووجهها إذا خرجت
لحاجة»((( .ويف مضامر تفسري اآلية يقول« :أي قل لهؤالء فليسترن موضع الجيب بالجلباب،
وهو المالءة التي تشتمل بها المرأة»((( .ومع أنّ هذه املعاين يختلف بعضها عن بعض،
ّإل أنّ املشرتك بينها أنّها تسرت البدن .وتجدر اإلشارة إىل أنّ «الجلباب» تُقرأ بكرس الجيم
وفتحها.
َ
َ
التست بها؛ أي أنّ عىل املرأة إذا
وإنّ املقصود من ﴿يُ ۡدن َِني َعل ۡي ِه َّن مِن َجلٰبِيب ِ ِه َّنۚ﴾ هو ّ
بديهي أنّ كلمة « ُي ْد ِنينَ » ال تعني «يلبسن»
أرادت الخروج من البيت أن ترتدي الجلباب.
ّ
التست.
ولكن القصد هو تقريب أطراف الجلباب إلتقان ّ
لغو ّياًّ ،
جالبيبهن ،فإنّ ذلك أقرب
أبدانهن بواسطة
وبهذا يكون املعنى :قل للنساء يسرتن جميع
ّ
ّ
ّهن من أهل الصالح والعفاف فال يؤ َذين من قبل أهل الفسوق والفجور.
ألنْ يعرفن بأن ّ
وتفسري اآلية بهذا الشكل لع ّله أوىل من تفسريها بأنّ
يجعلهن ُيعرفن
سرتهن أقرب ألن
ّ
ّ
خروجهن مكشوفات الرأس
بأنهن حرائر ال إماء فال يؤ َذين ،حيث كان املتعارف يف اإلماء
ّ
ّ
كن يؤ َذين من قبل الرجال .واآلية الكرمية قد أمرت
امهن
األخالقي َّ
والرقبة ،ولضعف التز ّ
ّ
ّهن حرائر فال يؤ َذين ،حيث ذكر بعضهم أنّ
النساء الحرائر بسرت
أبدانهن ليك يعرفن بأن ّ
ّ
اآلية أ ّكدت أحد موارد األذى ،ومن أجل الوقوف أمامه سلكت طريقني :فأمرت املؤمنات
أ ّوالً ّ
حجة يتش ّبثون بها يف سبيل تحقيق أذاهم،
بأل يدعن يف يد املفسدين والعابثني ّ
ثم هاجمت املنافقني ومختلقي اإلشاعات وه ّددتهم تهديداً ّ
قل نظريه يف آيات القرآن
ّ
الكريم(((.
((( الفريوزآبادي ،الشيخ مح ّمد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،دار العلم ،لبنان  -بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،1ص.48
الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي ،لبنان  -بريوت1995 ،م ،ط ،1ج ،8ص.178
((( الشيخ
ّ
((( املصدر نفسه ،ص.181
((( الشيخ نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،مصدر سابق ،ج ،13ص.49-48
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املفسين يف املراد بـ «المعرفة»:
ّمثة رأيان لدى ّ
األ ّول :إنّه كان من املتعارف ذلك اليوم أن تخرج الجواري من املنازل مكشوفات
يكن مقبوالت من الناحية األخالق ّية ،فقد كان بعض الشباب املته ّور
الرأس والرقبة ،وملّا مل ّ
يضايقونهن ،فأمرت املسلامت الحرائر أن يلتزمن الحجاب التا ّم ليتم ّيزن من الجواري،
ّ
يؤذيهن أولئك الشباب.
وبالتايل ال يقدر أن
ّ
البديهي أنّ هذا الكالم ال يعني أنّه كان ألولئك الطائشني حقّ أذى الجواري ،بل
ومن
ّ
الحجة من األفراد الفاسدين.
املراد سلب ّ
والثاني :إنّ الهدف هو أن ال تتساهل املسلامت يف أمر الحجاب ،كبعض النساء
املتح ّلالت واملت ّربجات املسلوبات الحياء عىل الرغم من التظاهر بالحجاب .هذا الت ّربج
يغري السفلة واألراذل ،ويلفت انتباههم.
لهن ،ال أن يدعنه
والمراد بـ ( ُيدنين) :أن يق ّربن الجلباب إىل
أبدانهن ليكون أسرت ّ
ّ
كيفام كان بحيث يقع من هنا وهناك فينكشف بعض البدن ،وبتعبري أبسط :أن يالحظن
حجابهن.
ثيابهن ،ويحافظن عىل
ّ
ّ
وعىل ّ
كل حال ،يستفاد من هذه اآلية أنّ حكم الحجاب بالنسبة إىل الحرائر كان قد
كن يتساهلن يف تطبيقه ،فنزلت اآلية املذكورة لتأكيد
نزل من قبل ،إ ّال أنّ بعض النسوة ّ
الد ّقة يف التطبيق.
حكم القواعد من النساء

َ ٗ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ٌ َ
ّ ٓ َّ َ
َ َۡ
َ
﴿وٱلق َوٰع ُِد م َِن ٱلن ِ َساءِ ٱل ٰ ِت ل يَ ۡر ُجون ن ِكاحا فليس علي ِهن جناح أن
قال تعاىل:
َ
َّ
َ
ۡ
َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ ۡ َ ُ َ َ ّ َ
َ
ينةۖ َوأن ي َ ۡس َت ۡعفِف َن َخ ۡي ٞل ُه َّن َو َّ ُ
يع َعل ٞ
ٱلل َس ِم ٌ
ِيم﴾(((.
ت بِزِ ٖ
ۗ
يضعن ثِيابهن غي متبِج ٰ ِۢ

رخّ صت هذه اآلية يف التخ ّفف من ال ّلباس للنساء ّ
وهن ال ّلوايت
الليت ال يرجون نكاحاًّ ،
فيهن الرجال ،وال يرغنب يف الرجال .وهذا معناه أنّ النساء ّ
الليت
َمن بلغن س ّناً ال يرغب ّ
((( سورة النور ،اآلية .60

ّيمالسإلا ةعيرشلا يف رتسلا مكح يناثلا سردلا

31

لهن التكشّ ف أمام الرجال
فيهن الرجال
َْ
ويرغب يف الرجال ،ال يجوز ّ
سن َي ْر َغ ُب ّ
ما ِز ْل َن يف ٍّ
األجانبّ ،إل ما خرج بالدليل من الوجه والك ّفني(((.
ونالحظ أنّ الحكم بجواز التخ ّفف من ال ّلباس بالنسبة إىل العجائز قد ُق ِّيد يف اآلية بقيد
بخروجهن مت ّربجات تسقط
ذي داللة ،وهو أن ال يت ّربجن بزينة .فمع اختالل هذا الرشط
ّ
الرخصة؛ ألنّ املرشوط عدم عند عدم رشطه.
وما ُيستفاد من ذلك أمران:
 إذا كانت املرأة العجوز ممنوعة من الت ّربج ،فاألوىل أن متتنع من ذلك النساءالشا ّبات.
 يستفاد من السامح بالتخ ّفف للعجائز أنّ وجوب السرت كان واضحاً وشائعاًّ ،وإل
فال معنى للسامح بالتخ ّفف مع عدم وجوب السرت أص ًال.
خالصة واستنتاج
يستفاد من اآليات الرشيفة الداللة عىل وجوب الحجاب عىل املرأة ،وهي قوله تعاىل
َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ
ٰٓ
ِني َعل ۡي ِه َّن
جك وبنات ِك ون ِساءِ ٱلمؤ ِمن ِني يدن
يف سورة األحزاب:
﴿يأيها ٱنل ِب قل ِلزو ٰ ِ
َ
ۡ
َ َ
َ َ ۡ َۡ ُ
َّ
ب ُمره َِّن َ ٰ
ع ُج ُيوب ِ ِه َّنۖ﴾ .فكلمتا
مِن جلٰبِيب ِ ِهنۚ﴾ ،وقوله تعاىل يف سورة النور﴿ :ول ِ
ضب ن ِ ِ
فخمرهن؛ أي
«جالبيبهنّ » و«خمرهنّ » دا ّلتان عىل تحديد ماه ّية الحجاب وحدوده،
ّ
مقانعهن ،واملقنعة هي غطاء الرأس املنسدل عىل جيبها -أي صدرها -مضافاً إىل تغطية
ّ
الوجه دون العينني .وقد أمر الل ُه ع ّز ّ
وصدورهن
وجوههن
وجل النسا َء بإلقاء املقانع عىل
َّ
ّ
مقانعهن عىل
كن يلقني
لوجوههن
تغطي ًة
َّ
ّ
ونحورهن؛ وذلك ألنّ النساء قبل نزول اآلية ّ
ّ
جمع من الفقهاء القائلني باالستثناء إىل اختصاص االستثناء بالوجه والك ّفني فقط،
((( عىل خالف بني الفقهاء ،ففي حني ذهب ٌ
الخميني ،الس ّيد روح الله املوسوي ،تحرير الوسيلة ،دار الكتب العلم ّية ،العراق  -النجف1390 ،هـ.ق ،ط،2
انظر :اإلمام
ّ
ج ،2ص223؛ السيستا ّين ،الس ّيد ع ّ
الحسيني ،منهاج الصالحني ،مكتب آية الله العظمى الس ّيد السيستا ّين ،إيران  -قم،
يل
ّ
1414هـ ،ط ،1ج ،3صّ ،13مثة قول آخر ال يرى االستثناء من أصله ،فيذهب أصحابه إىل عدم جواز كشف املرأة ليشء من
املوسوي ،منهاج الصالحني ،ال.ن ،ال.م،1410 ،
جسدها مبا يف ذلك الوجه والك ّفان والقدمان ،انظر :الخو ّيئ ،الس ّيد أبو القاسم
ّ
ط ،28ج ،2ص ،260فقد ذهب إىل هذا القول عىل نحو االحتياط الوجو ّيب ،وكذلك الس ّيد الگلپايگاين ،انظر :الگلپايگاين،
السيد محمد رضا ،هداية العباد ،دار القرآن الكريم ،إيران  -قم1413 ،هـ ،ط ،1ج ،2ص.307
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صدورهن .وأ ّما الجالبيب فجمع جلباب ،وهو الرداء أو املالءة التي
ظهورهن فتبدو
ّ
ّ
تلبسها املرأة فوق ثيابها ّ
فتغطي الرأس وسائر الجسدّ .
ولعل من معانيه إسداله عىل
الوجه ...ووظيفته هي سرت الثياب التي قد تكون عليها زينة ،وقد تكون ض ّيقة تربز
نتوءات جسم املرأة ،وقد تكون قصرية األردان أو الذيول فيبدو منها بعض الذراعني
والساقني ،أو مفتوحة األعىل فيبدو منها بعض العنق والكتفني .فاملراد بآية سورة األحزاب
املنهي عن إبدائها لغري
والله تعاىل أعلم بحقائق كالمه -زيادة الحيطة يف سرت الزينةّ
الزوج ومن ُذكروا يف آية ّ
الغض يف سورة النور.
ولسان آيتي الجالبيب والنور هو لسان اإللزام والوجوب يف سرت الرأس وكامل الجسد
اللغوي أن يكون فضفاضاً وواسعاً ...وآية ّ
الغض يف سورة
بالجلباب الذي أخذ يف مفهومه
ّ
النور سابقة يف نزولها زماناً عىل آية الجلباب يف سورة األحزاب .ويستفاد من آية الجلباب
أنّ حكم الحجاب بالنسبة إىل الحرائر كان قد نزل من قبل ،إ ّال أنّ بعض نساء املسلامت
مل ُيك ّن ليط ّبقنه بد ّقة ،فنزلت آية الحجاب لتأكيد الد ّقة يف التطبيق.
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المفاهيم الرئيسة

 اشتمل القرآن الكريم عىل ٍآيات ع ّد ٍة د ّلت عىل وجوب الحجاب ،إ ّما بشكل مبارش
وإ ّما بشكل غري مبارش ،وعىل طريقة األولو ّية أو اإليحاء .وهذه اآليات وردت يف
سورتني من سور القرآن؛ األوىل هي سورة النور ،والثانية هي سورة األحزاب.
 ّتدل اآليتان الكرميتان عىل حك َمني :يجب عىل املؤمنني ّ
غض أبصارهم عن املؤمنات،
كام يجب عىل املؤمنات ّ
أبصارهن عن املؤمنني ،ويجب عىل املؤمنني حفظ
غض
ّ
فروجهم كام يجب عىل املؤمنات ذلك.
 رخّ صت الرشيعة اإلسالمية يف التخ ّفف من اللباس للنساء ّالليت ال يرجون نكاحاً،
فيهن الرجال ،وال يرغنب يف الرجال.
وهن ال ّلوايت َمن بلغن س ّناً ال يرغب ّ
ّ
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الدرس الثالث

حكم الحجاب في الشريعة
اإلسالم ّية
 .2الروايات الشريفة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

ّ
يستدل عىل وجوب الحجاب من الروايات.
1 .1
ّ 2 .2
يطلع عىل مفهوم الجلباب والعباءة يف الروايات.
ّ
يستدل بسرية املترشعة عىل وجوب الحجاب.
3 .3

تمهيد
ور َدت روايــات كثرية ومستفيضة عن أهل البيتّ R
تدل عىل وجوب السرت
يدل عىل هذا الحكم بالرصاحة ،وبعضها باملالزمة .وال َّ
والحجاب ،بعضها ُّ
شك يف حصول
النبي  Pواأل ّمئة املعصومني  ،Rوإليك
الوثوق بصدور مضمون هذه األخبار عن ّ
بعضاً من هذه الروايات.
الروايات الشريفة حول الستر والحجاب
صحيحة الفضيل عن أيب عبد الله  ،Qوقد سئل عن الذرا َعني من املرأة ،أهام من
َّ
َ
الزينة التي أمر الله تعاىل بعدم إبدائها يف قوله تعاىلَ :
﴿و َل ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن إِل لِ ُ ُعول ِ ِه َّن﴾؟
فقال « :Qنعم ،وما دون الخمار من الزينة ،وما دون السوا َرين»(((.
وس ِئل ّ
ُ
عم تُظهر املرأة من زينتها؟ قال:
صحيحة مسعدة بن زياد قال:
سمعت جعفراً ُ
«الوجه والك ّفين»(((.
البزنطي عن الرضا  :Qسألته عن الرجل ّ
يحل له أن ينظر إىل شعر أخت
صحيحة
ّ
امرأته؟ فقال« :الّ ،إل أن تكون من القواعد» ،قلت له :أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال:
«نعم» ،قلت :فام يل من النظر إليه منها؟ فقال« :شعرها وذراعها»(((.

((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.521
((( الحمريي القمي ،عبد الله بن جعفر ،قرب اإلسناد ،تحقيق ونرش مؤسسة آل
1413هـ ،ط ،1ص.82
((( املصدر نفسه ،ص.336

البيت R
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صحيحة عبادة بن صهيب عن أيب عبد الله  Qقال« :ال بأس بالنظر إلى رؤوس
أهل تهامة ،واألعراب ،وأهل السواد والعلوج ،أل ّنهم إذا ُنهوا ال ينتهون.(((»...
ّ
يستدل بهذا الحديث بتقريبني:
وميكن أن
األ ّول :إنّ املستفاد من قوله« :ألنهنّ إذا ُنهين ال ينتهين» ،أنّ النهي عن السفور
وكشف الرأس مطلوب ،لكن إذا كانت املرأة ال متتثل للنهي ،وال ترتدع عن السفور ،فال
مانع حينها من نظر الرجل إليها.
الثاني :إنّ الرواية -مبقتىض مفهوم الرشط -د ّلت عىل حرمة نظر الرجل إىل شعر املرأة
ورأسها إذا كانت تنتهي يف حال نهيها .وإذا كان نظر الرجل إىل رأس املرأة وشعرها مح ّرماً
ّ
فيدل ذلك باملالزمة العرف ّية عىل حرمة كشفها لرأسها وشعرها؛ إذ من البعيد ج ّداً أن
يبيح الشارع لها الخروج حارس ًة ،ومع ذلك يح ّرم عىل الرجل النظر إليها .إىل غري ذلك من
والس ّنة(((.
الروايات الواردة من طرق الشيعة ُّ
وورد مجموعة من الروايات ذكرت عقوبة من ينظر إىل امرأة من غري محارمه ،فهي
ّ
تدل بطريقة غري مبارشة عىل وجوب أن تسرت املرأة شعرها وجسدها ومفاتنها عن غري
املحارم ،نذكر منها:
شاب من األنصار امرأ ًة بالمدينة ،وكان النساء
عن أيب جعفر  Qقال :استقبل ّ
يتق ّنعن خلف آذانهنّ  ،فنظر إليها وهي ٌ
مقبلة ،فل ّما جازت نظر إليها ،ودخل في زقاق قد
س ّماه ببني فالن ،فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق
وجهه ،فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ،فقال :والله آلتينّ
رسول الله  Pوألخبر ّنه ،فأتاه ،فل ّما رآه رسول الله  Pقال :ما هذا؟ فأخبره ،فهبط
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ
جبرئيل  Qبهذه اآلية﴿ :قل ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا مِن أبص ِرهِم ويحفظوا فروجه ۚم ذل ِك
َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َّ َّ َ َ ُ ۢ َ َ ۡ َ ُ َ
أزك له ۚم إِن ٱلل خبِري بِما يصنع
ون﴾(((.((( ،
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.524
التوسع :شمس الدين ،الشيخ محمد مهدي ،السرت والنظر ،مؤسسة املنار ،ط1996 ،1م ،ص 123وما تالها،
((( راجع ملزيد من ّ
فقد أورد العديد من الروايات بهذا الشأن.
((( سورة النور ،اآلية .30
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.521
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عن رسول الله  Pقال« :من ّاطلع في بيت جاره ،فنظر إلى عورة رجل أو شعر
امرأة أو شيء من جسدها ،كان ح ّقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا
يتبعون عورات النساء في الدنيا ،وال يخرج من الدنيا ح ّتى يفضحه الله ،ويبدي للناس
عورته في اآلخرة ،و َمن مأل عينيه من امرأة حراماً حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من
ثم يؤمر به إلى النار»(((.
نار ،وحشاهما ناراً ح ّتى يقضي بين الناسّ ،
الجلباب والعباءة في الروايات
يستفاد من بعض الروايات والقرائن أنّ الجلباب هو العباءة املتعارف عليها يف األوساط
مهمتني:
اإلسالم ّية يف زماننا ،وذلك لقرين َتني َّ
القرينة األولى :تفسري أهل ال ّلغة والعرف للجلباب بأنّه املالءة أو امللحفة تشتمل بها
املرصحة بامللحفة والريطة ،بل
املرأة ،وهذا عني ما ورد يف األخبار الرشيفة -كام سيأيتّ -
قد ّ
دل بعضها بوضوح عىل لفظ «العباءة» كام سوف نرى .فالتعبري بامللحفة والريطة
ٌ
واضحة إىل العباءة ،التي تعارف عليها املسلمون أباً عن ج ّد ،يف سريتهم
والعباءة إشار ٌة
النص؛ ّ
مم يصبغ عىل املسألة عنوان وجوب كون لباس املرأة فضفاضاً عىل
امل ّتصلة بعرص ّ
هيئة العباءة.
الرشعي،
القرينة الثانية :ما ظهر من النصوص الرشيفة الدا ّلة عىل ماه ّية الحجاب
ّ
وهو ما قلنا إنّه العباءة .وخري دليل عىل هذا ،هو ما عكسته النصوص الرشع ّية ّ
عم كانت
تلبسه س ّيدتنا وموالتنا الص ّديقة فاطمة  ،Oوبناتها ونساء املسلمني ،ومنها النصوص
اآلتية:
األنصاري ،قال« :خرج رسول
األ ّول :عن أيب جعفر  ،Qعن جابر بن عبد الله
ّ
الله  Pيريد فاطمة  Oوأنا معه ،فل ّما انتهينا إلى الباب ،وضع يده عليه فدفعه،
ثم قال :السالم عليكم ،فقالت فاطمة  :Oعليك السالم يا رسول الله ،قال :أدخل؟
ّ
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن عيل ،ثواب األعامل ،تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان ،منشورات الرشيف
الريض ،إيران  -قم 1368 ،ش ،ط.286 ،2
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علي
قالتُ :ادخل يا رسول الله ،قال :أدخل أنا ومن معي؟ فقالت :يا رسول الله ليس ّ
ثم قال :السالم
قناع ،فقال :يا فاطمة خذي فضل ملحفتك ،فق ّنعي به رأسك ،ففعلتّ ،
عليكم ،فقالت :وعليك السالم يا رسول الله ،قال :أدخل؟ قالت :نعمُ ،ا ْ
دخل يا رسول
الله ،قال :أنا ومن معي؟ قالت :أنت ومن معك.(((»...
الثاني :عن اإلمام جعفر الصادق  ،Qعن أبيه قال :قال رسول الله « :Pإذا
كان يوم القيامة نادى منا ٍد من بطنان العرش :يا معشر الخالئقّ ،
غضوا أبصاركم ح ّتى
تم ّر بنت حبيب الله إلى قصرها( ،فتم ّر إلى قصرها) فاطمة ابنتي وعليها ريطتان
عب الحديثان عن :القناع وامللحفة والريطة.
خضراوان .(((»...فقد ّ
وبحسب ما ذكرنا ،فالقناع :هو قامش ّ
تغطي به املرأة رأسها ووجهها وترتك عينيها،
كهيئة املق َّنع ّ
يغطي رأسه ووجهه إىل طرف األنف األعىل ،ويرتك فتحتني لعينيه .وامللحفة:
هي ٌ
قامش واسع ،تلتحف به املرأة؛ أي تضعه املرأة فوق ما سواه ،كام ورد يف كلامت
ال ّلغو ّيني.
والريطة هي املالءة إذا كانت قطع ًة واحد ًة ون َْسجاً واحداً .قال صاحب املنجد :إنّ
(((
الريطة هي ّ
فسوا املالءة
كل ٍ
ثوب يشبه امللحفة  .وقد سلك مسلك عا ّمة ال ّلغو ّيني الذين ّ
مبا ذكره.
يهودي شعيراً ،فاسترهنه شيئاً فدفع إليه
الثالث« :روي ّأن اإلمام عل َّياً استقرض من
ّ
مالءة فاطمة رهناً ،وكانت من الصوف.(((»...
ٌ
ٌ
ومعلومة لدى املسلمني يومذاك.
واضحة
فقد ذكر الحديث الرشيف املالءة .واملالءة
والم ُ َال َء ُة -كام يف املعجم الوسيط :-املِ ْل َح َفة ،والم ُ َال َء ُة ما ُيف َر ُش عىل الرسير ،والجمعُ :مال ٌء.

الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.528
((( الشيخ
ّ
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،7ص.336
العلمة
ّ
((( املنجد يف اللغة واألعالم ،مصدر سابق ،ص.290
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،43ص.30
العلمة
ّ
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الرابع :روى عبد الله بن الحسن املث ّنى عن اإلمام الحسن املجتبى  Qقال:
«ل ّما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة فدكاً وبلغها بذلك ،الثت خمارها على
رأسها (أي ل ّفت مقنعتها على رأسها) ،واشتملت بجلبابها (أي أسدلت عباءتها الواسعة
فوق ثيابها بحيث جعلتها شامل ًة ومحيط ًة على جسدها الطاهر المقدّس) ،وأقبلت في
ل ّم ٍة من حفدتها ونساء قومها ُ
تطأ ذيولها (الذيل هو آخر الشيء ،وذيل الثوب :ما ُج ّر
منه إذا ُأسبل .فاألثواب التي كانت ترتديها - Oوالله العالم -هي :القميص الطويل،
اإلزار الطويل ،والملحفة؛ أي العباءة« .تطأ ذيولها» أ ّنها  Oكانت ترتدي أثواباً
متعدّدة طويل ًة تستر قد َميها ،فكانت تطؤها عند المشي) ،ما تخْ ِر ُم مشيتها مشية رسول
الله ح ّتى دخلت على أبي بكر وهو في حش ٍد من المهاجرين واألنصار وغيرهم ،فنيطت
قت) دونها ٌ
(أي ُع ّل ْ
ثم أ ّنت أ ّن ًة
مالءة (أي إزا ٌر كبي ٌر ٌ
واسع يحجبها عن الرجال) ،فجلست ّ
فارتج المجلس.(((»...
أجهش القوم لها بالبكاءّ ،
النص الرشيف إىل ثالثة أمور مه ّمة يف لباس س ّيدة النساء فاطمة  ،Oهي:
يشري ّ
•الخمار :الثت خامرها.
•الجلباب :اشتملت جلبابها.
•الذيول :تطأ ذيولها.
ٌ
طويل
وثوب
إذاً ،كانت  Oترتدي ثالثة أثواب عىل جسدها الطاهر :املقنعةٌ ،
تحت املالءة (الجلباب) ،واملالءة فوق الجميع.
الخامس :ما ذكره ابن طاووس { يف موض َعني من كتابه من أنّ موالتنا الحوراء
زينب  Oملّا تسابق القوم يوم كربالء عىل نهب بيوت آل الرسول وق ّرة عني الزهراء
َ
البتول ،جعلوا ينتزعون ملحفة املرأة عن ظهرها ...إلخ(((.
الطربيس ،الشيخ أحمد بن عيل بن أيب طالب ،االحتجاج ،تعليق الس ّيد مح ّمد باقر الخرسان ،دار النعامن للطباعة والنرش،
(((
ّ
العراق  -النجف األرشف1386 ،هـ 1966 -م ،ال.ط ،ج ،1ص.131
((( ابن طاووس ،الس ّيد عيل بن موىس ،ال ّلهوف يف قتىل الطفوف ،أنوار الهدى ،إيران  -قم1417 ،هـ ،ط ،1ص.77
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وقوله« :ح ّتى جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة عن ظهرها» واضح الداللة عىل العباءة أو
التشادور .واألخذ من الظهر داللة واضحة عىل أنّ قامشاً فضفاضاً هو يف الواقع تشادور
ظهورهن.
كانت النسوة يلقينه عىل
ّ
ويف موضع آخر ،قال ابن طاووس {« :وسار ابن سع ٍد بالسبي ،فل ّما قاربوا الكوفة،
إليهن .قال الراوي :فأشرفت امرأ ٌة من الكوف ّيات ،فقالت :من ّأي
اجتمع أهلها للنظر
ّ
ُ
أنتن؟ فقلن :نحن ُأسارى آل مح ّمد ،فنزلت من سطحها ،فجمعت مال ًء (أي
األسارى ّ
فأعطتهن ّ
فتغطين.(((»...
مالحف وجالبيب) ُوأزراً ومقانع،
ّ
واملالحظ يف هذه النصوص أنّ السرت ُ
باألزر واملقانع واملالحف كان شائعاً يف عرص
النص.
ّ
السادس :ويف رواي ٍة واضحة الداللة أنَّ أ ّم كلثوم خرجت وعليها برقعة (نقاب ّ
يغطى
به الرأس والوجه) ،تج ُّر ذيلها ،متجلبب ًة بردا ٍء عليها تسحبهام (أي تسحب ذيل الثوب
والجلباب ،والجلباب هو العباءة) ،وهي تقول :يا أبتاه ،يا رسول الله ،اآلن فقدناك فقداً
ال لقاء بعده أبداً(((.
السابع :وردت يف األخبار الرخص ُة للقواعد من النساء؛ أي العجائز ،يف أن يضعن
ّ
َ ۡ َ َ ٰ ُ َ ّ َ ٓ ِ َّ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ
ِك ٗ
احا فَلَ ۡي َس َعلَ ۡيه َّن ُج َناحٌ
ثيابهن؛ لقوله تعاىل﴿ :وٱلقوعِد مِن ٱلنِساء ٱل ِت ل يرجون ن
ّ
ِ
َ
َّ
َ
ۡ
ب َ
ي ُم َت َ ّ
اب ُه َّن غ ۡ َ
أَن يَ َض ۡع َن ث َِي َ
ٰ
ج
ت ب ِ ِز َين ٖةۖ َوأن ي َ ۡس َت ۡع ِفف َن َخ ۡي ٞل ُه َّنۗ﴾ .فقد وردت الرخصة
ِ ِۢ
بخلع الجلباب والقناع((( .وقد وردت يف ذلك أخبا ٌر ع ّدة ،منها:
ّ ٓ
ّ َ َۡ
﴿وٱلق َوٰع ُِد م َِن ٱلن ِ َساءِ
عن مح ّمد بن مسلم ،عن أيب جعفر - Qيف قول الله ع ّز وجل:
َّ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ
ِك ٗ
ثيابهن؟ -قال« :الجلباب»(((.
لهن أن يضعن من
ٱل ِت ل يرجون ن
ّ
احا﴾ ما الذي يصلح ّ
((( ابن طاووس ،اللهوف يف قتىل الطفوف ،مصدر سابق ،ص.180
((( النيسابوري ،الشيخ محمد بن الفتال ،روضة الواعظني ،تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان ،منشورات
الرشيف الريض ،إيران  -قم ،ال.ت ،ال.ط ،ص.152
((( الحر العاميل ،الشيخ محمد بن الحسن ،تفصيل وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة ،تحقيق ونرش مؤسسة آل
البيت عليهم السالم ،إيران  -قم1414 ،هـ ،ط ،2ج ،14ص .147 - 146
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.522

ّيمالسإلا ةعيرشلا يف باجحلا مكح ثلاثلا سردلا

43

َ

وعن الحلبي ،عن اإلمام أيب عبد الله  Qأيضاً« :أنّه قرأ ﴿أن يَ َض ۡع َن ث َِي َاب ُه َّن﴾ قال:
دي َمن كان ،غير متب ّرج ٍة بزينةٍ،
الخمار والجلباب ،قلت :بين ي َدي َمن كان؟ فقال :بين َي ْ
فإن لم تفعل فهو خي ٌر لها ،والزين ُة التي ُيبدينَ لهنّ شي ٌء في اآلي ِة ُ
األخرى»(((.
ّ ٓ
َ َۡ
﴿وٱلق َوٰع ُِد م َِن ٱلن ِ َساءِ
وعن مح ّمد بن أيب حمزة ،عن اإلمام أيب عبد الله  Qقال« :
َ ٗ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ٌ َ
َّ َ
َ
ٱل ٰ ِت ل يَ ۡر ُجون ن ِكاحا فليس علي ِهن جن
اح أن يَ َض ۡع َن ث َِي َاب ُه َّن﴾ قال :تضع الجلباب
وحده»(((.
وعن حريز بن عبد الله ،عن اإلمام أيب عبد الله  Qأنّه قال« :أ ّنه قرأ يضعن من
ثيابهنّ  ،قال :الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مس ّن ًة»(((.
الثامن :ما جاء يف دالئل اإلمامة ،عن اإلمام جعفر بن مح ّمد ،عن أبيه ،عن ج ّده ،عن
ع ّ
يل بن أيب طالب - ،Qيف حديث طويل -أنّه قال« :هممت بتزويج فاطمة حيناً،
ولم أجسر على أن أذكره لرسول الله  ،Pوكان ذلك يختلج في صدري لي ًال ونهاراً...،
سري ّ
الكف ،فدعا بال ًال ومأل قبضته ،فقال :يا بالل ،اب َت ْع بها طِ يباً البنتي
وكان رسول الله ّ
ثم دعا أ ّم سلمة وقال لها :يا أ ّم سلمة ،ابتاعي البنتي فراشاً من حلس مصر،
فاطمةّ ،
واحشيه ليفاً ،واتّخذي لها مدرع ًة وعباء ًة قطوان ّي ًة ،وال ت ّتخذي أكثر من ذلك فيكونا من
المسرفين.(((»...
فالشاهد يف الحديث ما جاء التعبري عنه بالعباءة واملدرعة التي معناهاُ :ج َّبة مشقوقة
ثوب من ك ّتانٍ كانت تلبسه املرأة التق ّية تحت العباءة؛ زياد ًة يف الحشمة
املق ّدم ،وهي ٌ
والسرت والعفاف.
التاسع :ما عن دالئل اإلمامة ،عن سلامن (ريض الله عنه) قال :كنت خارجاً من منزيل
ذات يوم بعد وفاة رسول الله  ،Pإذ لقيني أمري املؤمنني ع ّ
يل بن أيب طالب ،Q
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( الطربي ،محمد بن جرير ،دالئل اإلمامة ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة ،مركز الطباعة والنرش يف
مؤسسة البعثة ،إيران  -قم1413 ،هـ ،ط ،1ص.88 - 85
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فقال« :مرحباً يا سلمان ،صر إلى منزل فاطمة بنت رسول الله ،فإ ّنها إليك مشتاقة ،وإ ّنها
قد ُأتحفت بتحف ٍة من الج ّنة ،تريد أن تتحفك منها» .قال سلامن :فمضيت إليها ،فطرقت
الباب ،فاستأذنت ،فأذنت يل يف الدخول ،فدخلت ،فإذا هي جالسة يف صحن الحجرة ،وعليها
عباءة.(((»...
ّ
المتشرعة حول الستر والحجاب
سيرة
ي ّتضح من هذه األخبار أنّ سرية النساء املؤمنات املتد ّينات كانت قامئ ًة عىل السرت
بالحجاب ،خصوصاً بالثوب الفضفاض والواسع والطويل ،والذي يشبه العباءة أو التشادور
لكن الروح واحدة.
يف زماننا ،مع تغي ٍري -مبقتىض الزمان واملكان -عىل مستوى االسم والشكلّ ،
خاصة أنّها كانت عىل مرأى
حجة يف هذا املورد وغريه ما مل يرد الردع عنهاّ ،
والسرية ّ
النبي  Pأو اإلمام  Qنفسه ،فتكون ممضاة منهم .R
ّ
ّ
وما يؤ ّكد هذا ،أنّ
النبي  Pيستنكرون
املترشعة واملتد ّينني من زماننا إىل زمن ّ
عىل املرأة املسلمة ت ّربجها أو كشف شعرها أو كشف سا َقيها أو زن َديها ،معتربين أنّها
بذلك تجاوزت الحدود الرشع ّية .ولو كانت هذه السرية حادثة يف األزمنة املتأخّ رة ألمكن
االعرتاض عليها بأنّها انطلقت من فتاوى الفقهاء أو من خالل بعض العادات أو التقاليد
النص وزمن املعصومني  ،Rفهذا يعني
االجتامع ّية ،لكن مبا أنّها سرية ممت ّدة إىل عرص ّ
النبي  Pواأل ّمئة ،Rوال س ّيام مبالحظة ما أشارت إليه الروايات من
أنّها مستقاة من ّ
صدورهن ،ومع مجيء
رقابهن والجزء األعىل من
يكن يسرتن
ّ
ّ
أنّ النساء يف الجاهل ّية مل ّ
اإلسالم ونزول آيات الحجاب رصن يسرتن ذلك.
العباءة السوداء
والك ْسو ُة :ال ّلباس ،واحدة ُ
جاء يف لسان العرب« :كسا :ال ِك ْسو ُة ُ
الكسا؛ قال الليث :ولها
معانٍ مختلفة .يقالَ :ك َس ْوت فالناً أَ ْك ُسوه ِك ْسو ًة إِذا أَلبسته ثوباً أَو ثياباً فا ْك َتسى»(((.
((( الطربي ،دالئل اإلمامة ،مصدر سابق ،ص.107
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،15ص ،223فصل الكاف.
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وبهذا يظهر أنّ كلمة «الكسا» هو يف الثياب التي تكسو اإلنسان ،وهذا يتح ّقق بامللحفة
أو بالعباءة.
فالظاهر أنّ الكساء مبعنى امللحفة التي تشتمل عىل البدن .ولذا ،فإنّ العباءة املتعارفة
عندنا تكون من مصاديق الكساء ،فض ًال عن أنّ سائر النصوص التي اس ُتفيد منها كراهة
السواد يف اللباس ال تخلو من التأ ّمل سنداً وداللة.
كام أنّنا ميكن أن نستفيد من بعض الروايات التي وردت يف لباس ّ
املصل((( ،أنّه كانت
للنساء يف عرص رسول الله  Pواأل ّمئة  Rمن بعده ،مالحف يشتملن بها ّ
وتغطي
ّ
كن يلبسنها فوق الثياب ،وقد استفاد بعضهم هذا املعنى من آية سورة
كل
أجسادهنّ ،
ّ
َ
ّ
ٓ ۡ
َ
َ
األحزاب﴿ :قُل ِل ۡز َو ٰ ِج َك َو َب َنات َِك َون َِساءِ ٱل ُم ۡؤ ِمن َِني يُ ۡدن َِني َعل ۡي ِه َّن مِن َجلٰبِيب ِ ِه َّنۚ﴾ ،حيث إنّه
قد ورد يف تفسري البيان تفس ُري الجلباب باملالءة ،كام تق ّدم ،ويف تاج العروس« :الملحفة:
ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة»(((.
ٌ
وعىل ّ
كل حال ،فإنّ للعباءة خصائص تجعلها تح ّقق املستوى األعىل من السرت املا ّد ّي
واملعنوي ،وهي:
ّ
 .1أنّها تسرت متام بدن املرأة من رأسها ح ّتى قدميها؛ أي أنّها تتم ّيز بالسرت الشامل.
 .2أنّها تسرت شكل الجسد ولون البرشة ،فال تحيك ّ
عم تحتها من أعضاء الجسد.
 .3تخ ّفف األعباء االقتصاد ّية التي ترتتّب عىل مصاريف األلبسة املتن ّوعة أو الغالية الثمن.
 .4تساوي يف املظهر بني طبقات املجتمع ك ّلها الغن ّية والفقرية.
تؤهلها ألن تكون املصداق األفضل الذي يح ّقق غايات
هذه الخصائص يف العباءة ّ
ترشيع السرت والحجاب ،واألهداف التي تح ّدثنا عنها بأفضل صور ٍة ممكن ٍة.

((( راجع :الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،4ص.407
((( الزبيدي ،السيد محمد مرتىض الحسيني ،تاج العروس ،دراسة وتحقيق عيل شريي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،
لبنان  -بريوت1414 ،هـ 1994 -م ،ال.ط ،ج ،6ص ،244ما ّدة لحف.
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المفاهيم الرئيسة

-

-

-

-

وردت روايات كثرية ومستفيضة عن أهل البيت ّ R
تدل عىل وجوب السرت
والحجاب ،بعضها ُّ
يدل عىل هذا الحكم بالرصاحة ،وبعضها باملالزمة.
ووردت مجموعة من الروايات ذكرت عقوبة من ينظر إىل امرأة من غري محارمه،
فهي ّ
تدل بطريقة غري مبارشة عىل وجوب أن تسرت املرأة شعرها وجسدها ومفاتنها
عن غري املحارم.
يستفاد من بعض الروايات والقرائن أنّ الجلباب هو العباءة املتعارف عليها يف
األوساط اإلسالم ّية يف زماننا؛ وذلك لقرينتني مه ّمتني :األوىل :تفسري أهل اللغة
والعرف للجلباب بأنّه املالءة أو امللحفة تشتمل بها املرأة ،والثانية :ما ظهر من
الرشعي ،وهو ما قلنا إنّه العباءة.
النصوص الرشيفة الدا ّلة عىل ماه ّية الحجاب
ّ
ي ّتضح من هذه األخبار أنّ سرية النساء املؤمنات املتد ّينات كانت قامئة عىل وجوب
السرت بالحجاب ،وخصوصاً بالثوب الفضفاض والواسع والطويل الذي يشبه العباءة
أو التشادور يف زماننا.
إنّ أحد معاين كلمة «الكسا» هو الثياب التي تكسو اإلنسان ،وهذا يتح ّقق بامللحفة
أو بالعباءة .وللعباءة خصائص متع ّددة تجعلها تحقق املستوى األعىل للسرت املا ّد ّي
واملعنوي.
ّ
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الدرس الرابع

ّ
التبرج والحجاب

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يح ّدد مفهوم الت ّربج.
2 .2يتع ّرف إىل آثار الت ّربج يف املجتمع.
يبي حكم لباس املوضة.
ّ 3 .3

تمهيد
أنفسهن ،وإظهار
استخدم القرآن الكريم لفظ الت ُّربج؛ وهو مبعنى استعراض النساء
ّ
وزينتهن لألجانبّ ،
وكل عمل تقوم به املرأة لالستعراض والظهور ،ولفت نظر
جاملهن
ّ
ّ
مواطن ع ّدة
الرجال إىل ما ُيقصد به فتنتهم ،والتأثري يف قلوبهم .و ُيبحث عن الت ّربج يف
َ
يف الفقه ،وذلك مبع َني ْيه :األ ّول :الت ّربج مبعنى إظهار الزينة .والثاني :الت ّربج مبعنى الظهور
مقابل االحتجاب.
مفهوم ّ
التبرج
البج ،وهو األمر الظاهر املرتفع ،ومعناه :إظهار املرأة زينتها
 - 1التب ّرج :مأخوذ من ُ
وإبداء محاسنها للرجال(((ّ ،
مم يستدعي إثارة شهوتهم((( .ولقد حكم فقهاء اإلسالم
بحرمة الت ّربج ،وهو مقابل للسرت والعفاف واالحتجاب.
 - 2والتز ّين :وهو اتّخاذ الزينة لتحسني اليشء وتجميله((( .والت ّربج :إظهار تلك الزينة
يحل له النظر إليها أو ال ّ
لألعم م ّمن ّ
يحل.
ّ

اإلسالمي ،إيران  -قم1404 ،هـ ،ج ،1ص.238
((( ابن فارس ،أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مكتب اإلعالم
ّ
اإلسالمي ،موسوعة الفقه
الفقه
معارف
دائرة
سة
مؤس
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،1ص ،359راجعّ :
ّ
اإلسالمي ،إيران  -قم،
مؤسسة دائرة معارف الفقه
الهاشمي
اإلسالمي املقارن ،إرشاف الس ّيد محمود
ّ
الشاهرودي ،النارشّ :
ّ
ّ
ّ
 1434هـ 2013 -م ،ط ،1ج ،4ص.336
((( ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مصدر سابق ،ج ،3ص.41
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ّ
التبرج في القرآن الكريم
ََ َ
ُُ ُ
ِك َّن َو َل َت َ َّ
ب ۡج َن
﴿وق ۡرن ِف بيوت
ُذكر مصطلح الت ّربج يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
ُۡ َ
ب َج ۡٱل َ
َت َ ُّ
جٰ ِهل َِّيةِ ٱل ٰ
ولۖ﴾((( .كذلك أشري يف األحاديث وكتب التفسري إىل الت ّربج والنهي عن
ّ
والتعطر أكرث من الح ّد ،وغري ذلك ّ
مم
ارتداء املالبس الكاشفة للجسد ،والتش ّبه بالرجال،
يلفت نظر الرجالّ ،
وكل ما كان قبل الرشع من سرية الكفر وق ّلة الغرية((( ،ونحو ذلك من
مصاديق ملعنى الجاهل ّية األوىل.
أنواع ّ
التبرج
أنواع كثري ٌة ومصاديقُ ع ّدة ،كام جاء يف كتب الفقه والتفسري ،ومن أه ّمها:
للت ّربج ٌ
 .1التب ّرج بمعنى إظهار الزينة:
يقع الت ّربج مبعنى إظهار الزينة عىل قسمني:
األ ّول :ما هو جائز ،كت ّربج املرأة لزوجها أو ت ّربجها أمام املحارم من الرجال مع أمن
الصبي واملجنون ،أو أمام النساء(((.
الريبة ،أو أمام
ّ
الثاني :ما هو مح ّرم ،كت ّربج املرأة املسلمة للرجال األجانب((( ،بأن تبدي زينتها أو تظهر
َّ
َ
محاسنها لهم ،قال تعاىلَ :
﴿و َل ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن إِل لِ ُ ُعول ِ ِه َّن﴾(((.
ّ
التبرج بمعنى الظهور مقابل االحتجاب
.2

ال يحرم عىل املرأة الت ّربج مبعنى الظهور والخروج من املنزل مقابل االحتجاب وعدم
ّ
املترشعة قامئة عىل خروج النساء
الظهور؛ إذ مل يقم دليل عىل حرمة ذلك ،بل سرية
((( سورة األحزاب ،اآلية .33
((( اآللويس ،محمود بن عبد الله ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان  -بريوت،
1420هـ ،ط ،1ج ،22ص.258
العلمة ّ
((( ّ
البهادري ،إرشاف
الحل ،أبو منصور الحسن بن يوسف بن املط ّهر األسدي ،تحرير األحكام ،تحقيق الشيخ إبراهيم
ّ
ّ
مؤسسة اإلمام الصادق  ،Qإيران  -قم1420 ،هـ ،ط ،1ج ،3ص  420ــ .421
،
ين
السبحا
جعفر
ّ
((( املفيد ،الشيخ محمد بن محمد ،أحكام النساء ،تحقيق الشيخ مهدي نجف ،دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ،لبنان -
بريوت1414 ،هـ 1993 -م ،ط ،2ج ،9ص.56
((( سورة النور ،اآلية .31
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أرحامهن إىل بالد مختلفة ،و ُيشرتط أن ال ينايف هذا الخروج
لألسواق واملساجد ،والسفر مع
ّ
حقّ الزوج عىل املرأةّ .
مشاركتهن
ذهابهن إىل املساجد وعن
ولعل ما ورد من النهي عن
ّ
ّ
يف الجنائز ناظر إىل كراهية أصل خروجها واستحباب بقائها يف املنزل(((.
ّ
التبرج بمعنى إظهار الزينة
حكم

بنا ًء عىل اآليات الكرمية واألحاديث الرشيفة ،ع ّد الفقهاء الت ّربج حراماً ،مبعنى :أنّ ّ
كل
عمل تقوم به املرأة لالستعراض والظهور ولفت نظر الرجال األجانب ،والتأثري يف قلوبهم،
ٌ
املنهي عنه يف القرآن الكريم(((.
مصداق للت ّربج
هو
ّ
الخامنئي } يف سياق حديثه عن آثار الت ّربج« :لقد ح ّرم اإلسالم التب ّرج
يقول اإلمام
ّ
زينتهن أمام الرجال .إنّه من أنواع إثارة الفتنة ،وعليه مؤاخذات
بما يعنيه من إظهار النساء
ّ
الشاب والشا ّبة في اإلثم .فاإلثم أ ّولها ،وإنّما تسري
كثيرة ال تقتصر إفرازاتها على وقوع
ّ
مخ ّلفاتها إلى كيان األسرة أيضاً؛ ألنّ مثل هذه العالقات المتح ّللة من القيود ك ّلها ،ذات أثر
وحبالحب
ّ
الحب ،وإذا ُوجد هذا ّ
مد ّمر في كيان األسرة ،فبناء األسرة قائم أساساً على ّ
وحب الجنس اآلخر في موضع آخر -ال تبقى ث ّمة دعامة قو ّية يرتكز عليها بناء
الجمال ّ
األسرة؛ م ّما ينتهي إلى ضعضعة كيانها ،وتصبح على غرار ما هي عليه في البلدان الغرب ّية،
وخصوصاً دول أوروبا الشمال ّية وأمريكا.
أخذ األمريك ّيون يف اآلونة األخرية يعانون األم ّرين من هذه املشكلة .فالعوائل أخذت
تتالىش ح ّتى أصبحت هذه الظاهرة معضلة مستعصية لديهم ،وتنعكس أرضارها بالدرجة
األوىل عىل النساء ،مضافاً إىل ما يعانيه الرجال بسببها من متاعبّ ،إل أنّ رضرها يصيب
ثم يصيب الجيل الوليد .أال تالحظون هذا الجيل الضائع الفاسد املوجود يف
النساء أكرثّ ،
اإلسالمي ،مصدر سابق ،ج ،24ص.148
((( موسوعة الفقه
ّ
((( الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج  ،14ص  .145نظراً إىل مصاديق القرآن والحديث ال ميكن حرص لفظ الت ّربج
باملالبس الظاهرة فقط ،بل تشمل قبل ذلك السلوك واألخالق غري الرصينة (يف مقابل العفاف) .ومن هنا ،فإنّ معنى الت ّربج
أعم من الحجاب ،والسرت ،راجع :ابن إدريس ،مح ّمد بن منصور بن أحمد ّ ّ
اإلسالمي ،إيران -
مؤسسة النرش
ّ
الحل ،الرسائرّ ،
ّ
قم1417 ،هـ ،ج ،2ص.120
ّ
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خاصة! فهذا ك ّله نابع أساساً من ذاك؛ أي أنّ تلك هي املق ّدمة
العامل عا ّمة ويف أمريكا ّ
واملنفذ الذي تأيت من خالله بق ّية الرشور»(((.
اآلثار الشرعية ّ
للتبرج
للت ّربج آثار كثرية ،منها ما يرتتّب عليه أحكام رشع ّية أخرى ،ومنها ما له انعكاس
اجتامعي عىل املرأة ،ومن أه ّمها:
ّ
 .1عدم قبول شهادة المتب ّرجة :ذكر الفقهاء أنّه يشرتط ترك الت ّربج يف َمن تُقبل شهادتها
من النساء؛ عم ًال مبا رواه عبد الكريم بن أيب يعفور ،عن اإلمام أيب جعفر  Qقال:
«تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ،معروفات بالستر
والعفاف ،مطيعات لألزواج ،تاركات للبذاء(((( ،البذاء :النطق بهجر ،يقال امرأة بذية،
إذا كانت ب ّينة البذاءة) ،والتب ّرج إلى الرجال في أنديتهم»((( .والظاهر أنّ وجود هذه
فيهن(((.
الظن بعدم تح ّقق صفة العدالة ّ
الصفات يوجب ّ
 .2كراهة الذهاب إلى المساجد والجنائز لكونه مظ ّنة التب ّرجّ :مثة موارد يكره للمرأة
املنهي عنه ،من قبيل الذهاب إىل املساجد(((؛ أو اتّباع الجنائز(((؛
إتيانها الستلزامه للت ّربج
ّ
لخرب أيب بصري عن الصادق  Qأنّه قال« :ال ينبغي للمرأة الشا ّبة أن تخرج إلى
الجنازة تص ّلي عليها ّإل أن تكون امرأ ًة دخلت في السنّ »((( .كام أنّه يحتمل تقييد
النبي  Pل ّما تو ّفيت
الكراهة مبا إذا مل يكن امليت امرأ ًة؛ ملا روي من أنّ «زينب بنت ّ
الخامنئي} مبناسبة أسبوع الشباب يف الجمهور ّية اإلسالم ّية ،يف طهران ،بحضور جمع من الشباب من
((( خطاب اإلمام
ّ
مختلف الرشائح االجتامع ّية ،بتاريخ 1419/01/11هـ.ق.
((( الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،27ص.398
R
إلحياء الرتاث ،إيران  -قم،
((( املح ّقق الرناقي ،أحمد بن مح ّمد ،مستند الشيعة ،تحقيق ونرش مؤسسة آل البيت
1415هـ ،ط ،1ج ،18ص.97
العلمة ّ ّ
((( ّ
الحل ،تحرير األحكام ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،426ج ،3ص 420ــ .421
((( النجفي ،الشيخ مح ّمد حسن ،جواهر الكالم ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان  -بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،4ص.272
((( املصدر نفسه ،ص .272
((( الطويس ،الشيخ محمد بن الحسن ،االستبصار ،تحقيق السيد حسن املوسوي الخرسان ،النارش دار الكتب اإلسالمية ،طهران،
ط1363 ،4هـ.ش ،ج ،1ص.486
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خرجت فاطمة  Oفي نسائها وص ّلت على أختها» ،أو يقال :إنّ أمر الصالة غري
التشييع ،فتأ ّمل ج ّيداً(((.
عليهن من الفساد
وميكن القول :إنّ كراهة ذهاب النساء إىل املساجد ّإنا هو للخوف
ّ
ّ
عليهنّ ،
اعاتهن
وإل فال يخفى رشع ّية
واطالع األجانب
ذهابهن للمساجد((( ،خصوصاً مع مر ّ
ّ
ّ
لهن الصالة يف
بيوتهن(((.
ّ
للحشمة ،واألفضل ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
والتزين وآثارهما
التجمل
حدود
الخامنئي } يف معرض حديثه عن الت ّربج والزينة« :يجب أن ال يكون
يقول اإلمام
ّ
الجمال والزينة مدعا ًة إلى تفشّ ي الفساد والرذيلة في المجتمع ،وأن ال يقودا إلى إشاعة
الخلقي؟ ال ّ
شك في أنّ أساليب شيوعه واضحة.
لقي .ولكن كيف يشيع التح ّلل
ّ
التح ّلل الخُ ّ
فإذا كانت عالقات الرجل والمرأة ال تخضع لحدود أو قيود ،فهي تؤ ّدي تلقائ ّياً إلى
نشر الفساد .وكذلك الغل ّو في االندفاع نحو التجديد (الموضة) في الثياب والمالبس
ينتهي بإشاعة الفساد .إذا أصبح االهتمام بالزينة والظاهر الجميل وأمثالهما هو الهاجس
والهم الرئيس في الحياة ،فهو عين االنحطاط واالنحراف ،كما كانت حال النساء
األساسي ّ
من طبقة األشراف م ّمن ُك َّن يجلسن خلف طاولة التجميل في عهد النظام البائد .هل
ست ساعات .وهذه حقيقة
تتص ّورون كم ساعة ُك َّن يجلسن على تلك الهيئة؟ ُك َّن يجلسن ّ
كانت لدينا معلومات دقيقة عنها ،حيث كان بعض النساء يستهلك مثل هذا الوقت
من أجل تجميل وجهها ،وتصفيف شعرها ،وإعداد نفسها للذهاب إلى حفلة زواج مث ًال.
فإذا بلغت األمور هذا الح ّد فهي عين االنحراف واالنحطاط ،ولكن ال إشكال في ترتيب
المظهر والملبس بالشكل المناسب بعيداً عن مظاهر التب ّرج والمباهاة»(((.
((( الشيخ النجفي ،جواهر الكالم ،مصدر سابق ،ج ،4ص.272
((( الشهيد األ ّول ،مح ّمد بن ميك العام ّ
يل ،الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،تحقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
لجامعة املدرسني بقم املرشفة ،إيران  -قم1417 ،هـ ،ط ،2ج ،1ص.156
((( الشيخ النجفي ،جواهر الكالم ،مصدر سابق ،ج ،14ص.150
الخامنئي} مبناسبة أسبوع الشباب يف الجمهور ّية اإلسالم ّية ،يف طهران ،بحضور جمع من الشباب من
((( خطاب اإلمام
ّ
مختلف الرشائح االجتامع ّية ،بتاريخ 1419/01/11هـ.ق.
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ّ
حجاب الموضة نوع من ّ
العام
التبرج بالمعنى
وحساساً يف حياة اإلنسان عىل الصعيد
يلعب عامل األزياء واملوضة دوراً خطرياً ّ
الخارجي ،خصوصاً يف ّ
ظل ما نشهده يف
االجتامعي والثقا ّيف فيام يتع ّلق بلباسه وشكله
ّ
ّ
العامل اليوم من ظاهرة العوملة ،والتي تشمل عوملة األزياء .وحيث إنّ املسيطر عىل
قض ّية األزياء ومص ّمميها هو العقل االستهال ّيك الذي يستنزف أموال الناس ،بحيث إنّ
املرأة ال تكاد ترتدي الثوب م ّرة أو م ّرتني ح ّتى ّ
تتخل عنه ملصلحة املوضة الجديدة،
انترشت أشكال متن ّوعة من الحجاب الذي يجاري املوضة العامل ّية ،فبتنا نرى فتيات
املرصعة ،ناهيك عن مساحيق التجميل،
يرتدين الرساويل والقمصان الض ّيقة واملناديل ّ
والعطور الف ّواحة ،واإلكسسوارات املتن ّوعة؛ من حزام الخرص إىل العقود واألساور املل ّونة
محجبات؛ وبذلك خرج
والساعات املزخرفة ّأيا زخرفة ...ويطلق عليهم املجتمع وصف ّ
الحجاب عن روحه املتم ّثلة بالسرت والحياء ،وأصبح وسيلة إلبراز املفاتن.
حكم حجاب الموضة
لقد بات من الواضح يف عرص التكنولوجيا الحديثة -مع مالحظة عدم تو ّقف تط ّور
البرشي عىل اختالف إثن ّياته
االجتامعي عند ح ٍّد أو قي ٍد -أنّ املجتمع
وسائل التواصل
ّ
ّ
وثقافاته وأعرافه قد ارتبط بعضه ببعض؛ ما و ّلد تداخ ًال وتفاع ًال كب َريين بني ثقافات
الشعوب .وثقافة اللباسّ ،
قيمي ،من جملة
بكل ما تحمله من عادات وتقاليد وغزو
ّ
األمور التي تم ّ تصديرها إىل البلدان اإلسالم ّية ،...فلحقت املوضة ال ّلباس املس ّمى بال ّلباس
الرشعي ،فباتت هذه األلبسة متالمئة مع املوضة العامل ّية لجهة األلوان واملوديالت
ّ
والزوائد ،...وتفصيل مفاتن الجسد عند الخرص والصدر ،مضافاً إىل زخرفة ال ّلباس ،بحيث
أصبح هذا ال ّلباس يف ح ّد ذاته زين ًة ،مضافاً إىل الخامر املزركش بألوان ال تنسجم بنفسها
الرشعي.
مع ال ّلباس
ّ
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ّ
ولعل السبب يف انتشار هذا النوع من الحجاب يعود إىل الفهم الخاطىء من املرأة
َ
وفكرت الجامل واألناقة الل َتني ترتكزان عىل
االجتامعي،
ومن املجتمع لدور املرأة وموقعها
ّ
عامل الجذب ولفت أنظار اآلخرين.
وعليه ،فإنّ هذا ال ّلباس املندرج تحت حجاب املوضة ليس حجاباً رشع ّياً؛ ألنّه ال
الرشعي ،بل ربَّ ا يش ّكل تشويهاً لصورة الحجاب يف نظر اآلخرين.
يستجمع رشوط الحجاب
ّ

الستر والحجاب
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المفاهيم الرئيسة

.1

.2

.3
.4
.5

وزينتهن ،لألجانبّ ،
وكل
جاملهن
أنفسهن وإظهار
الت ّربج ،مبعنى :استعراض النساء
ّ
ّ
ّ
عمل تقوم به املرأة لالستعراض والظهور.
ُذكر مصطلح الت ّربج يف القرآن الكريم والروايات الرشيفة.
يقع الت ّربج مبعنى إظهار الزينة عىل قس َمني :األول :ما هو جائز كت ّربج املرأة لزوجها
الصبي واملجنون ،أو أمام
أو ت ّربجها أمام املحارم من الرجال مع أمن الريبة ،أو أمام
ّ
النساء .والثاين :ما هو مح ّرم كت ّربج املرأة املسلمة للرجال األجانب.
إنّ للت ّربج آثاراً كثرية ،منها :عدم قبول شهادة املت ّربجة ،وكراهة الذهاب إىل املساجد،
وحضور الجنائز.
الرشعي ،بل ربَّ ا
إنّ حجاب املوضة ليس حجاباً رشع ّياً؛ ألنّه ال يستجمع رشوط الحجاب
ّ
يش ّكل تشويهاً لصورة الحجاب يف نظر اآلخرين.
املحجبة وكانت عىل مستوى
إنّ الحجاب هو مسؤول ّية رشع ّية ،وإذا أحسنت املرأة
ّ
الحجاب؛ باعتباره رمزاً للطهر والع ّفة ،فإنّها بذلك تقوم بعمل رسا ّيل وتق ِّدم صور ًة ط ّيب ًة
املحجبات.
عن نفسها وعن دينها وعن عموم النساء ّ
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الدرس الخامس

الحجاب قيمة وحصانة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

يفس كيف يكون الحجاب مصدر ع ّزة وح ّر ّية.
ّ 1 .1
الباطني.
الظاهري والسرت
2 .2يتع ّرف إىل السرت
ّ
ّ

يبي أنّ الحجاب آية الجالل وستار الجامل.
ّ 3 .3

تمهيد
ُيع ّد السرت والحجاب من أهم العنارص يف الرشيعة اإلسالم ّية التي تك ّون شخص ّية املرأة
املسلمة ،حيث يق ّدم الحجاب املرأة مبظهر الع ّفة والحصانة السلوك ّية واألخالق ّية ،ويبعد
واالجتامعي متم ّيزة عن
الشخيص
عنها املفاسد األخالق ّية ،فتصبح املرأة مبظهرها وسلوكها
ّ
ّ
ًّ
غريها من النساء األخريات ،ومتنح نفسها ح ّيزاً
مستقل بني املجتمعات اإلنسان ّية.
ٌ
ّ
مدعاة إلى ّ
الحر ّية والعزة
الحجاب
يقول اإلمام الخامنئي}« :الحجاب مدعاة إلى رفعة شخص ّية المرأة وح ّر ّيتها،
خالفاً للدعايات المغرضة للما ّد ّيين .وليس الحجاب مدعا ًة إلى أسر المرأة .المرأة بتركها
حجابها وبتعرية الشيء الذي أراد الله تعالى والطبيعة أن تستره ،إنّما تصغّر نفسها
ّ
وتحط من قدرها وتهين ذاتها .الحجاب وقار ورصانة وقيمة للمرأة .إنّه رجحان ك ّفة
سمعتها واحترامها .ينبغي معرفة قدر ذلك حقّ المعرفة ،ويجب تقديم الشكر لإلسالم
على نعمة الحجاب هذه؛ فهذا من النعم اإلله ّية»(((.
ويقول أيضاً« :إنّ عظمة المرأة ال تكمن في جذب أنظار الرجال وهوس المهووسين إلى
نفسها ،وليس هذا فخراً للمرأة ،وليس هذا تعظيماً لها ،بل هو تحقير للمرأة .إنّ عظمة المرأة
األنثوي الذي أودعه الله في ِجب ّلتها،
في تم ّكنها من الحفاظ على الحجاب والحياء والعفاف
ّ
فتقوم بجعل هذا ك ّله مع الع ّزة اإليمان ّية ،وتضيف إليه الشعور بالتكليف والمسؤول ّية،
الخامنئي} يف لقاء م ّداحي أهل البيت  ،Rمبناسبة والدة السيدة فاطمة الزهراء  ،Oيف طهران
((( خطاب اإلمام
ّ
R
{
 ،بتاريخ 2012/05/12م.
جمع من الشعراء وامل ّداحني ألهل البيت
الخميني
 حسين ّية اإلمام ،بحضور ٍ
ّ
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اإليماني في مح ّله .فمثل هذا التركيب الدقيق
ف ُتعمل تلك ال ّلطافة في مح ّلها ،وذاك الحزم
ّ
مختص بالنساء فقط ،ومثل هذا العمل الدقيق ،من ال ّلطف والحزم ،من خصائص النساء»(((.
ٌّ
ّ
ّ
الباطني
الظاهري والستر
الستر
الظاهري
وباطني .واملقصود من ال ُبعد
ظاهري
ومعنوي ،أو
لإلنسان ُبعدان :ما ّد ّي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومحل ظهورها هو جسد
لإلنسان هو جميع األمور املشهودة التي تظهر منه وتبدو عليه،
اإلنسان نفسه الذي هو قضية ما ّد ّية .ومثال ذلك :شكل ال ّلباس وطريقة امليش والنظر،
فهي أمور مشهودة ،ترتبط بال ُبعد املا ّد ّي لإلنسان.
الباطني لإلنسان ،جميع األمور غري املشهودة ّ
الحواس
مم ال تدركه
واملراد بال ُبعد
ّ
ّ
املا ّد ّية والظاهر ّية؛ ألنّها غري قابلة للمشاهدة ،ومنشؤها هو الروح ،وهي قض ّية معنو ّية.
ومثال ذلك األفكار والعقائد والن ّيات والفضائل والرذائل األخالق ّية ،فهي أمور غري مشهودة
الباطني لإلنسان.
وترتبط بال ُبعد
ّ
وكام أنّ اإلنسان يحافظ عىل ظاهر جسده ،فيحفظه من الربد والح ّر ،أو يتج ّمل
ّ
ويتنظف بهدف املحافظة الظاهر ّية عىل شكله وظاهره ،فهو بحاجة إىل نوع آخر من
الباطني
والرقي ،وهي أنواع السرت
املحافظة عىل باطنه وروحه ونفسه ،بهدف التكامل
ّ
ّ
املعنوي اإليجا ّيب((( ،من قبيل الحياء والع ّفة واإلميان والدين والتد ّين.
ّ
الباطني وفائدته تكمن يف
وميكن القول بشكل عا ّم :إنّ نتيجة هذا النوع من السرت
ّ
حصول اإلنسان عىل فضيلة التقوى ،عن طريق السيطرة عىل ميول النفس وشهواتها.
ُ ۡ َ ٗ
ََٰ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َۡ ُ
يشاۖ َولِ َ ُ
ك ۡم لِ َ ٗ
اس َّ
ٱتل ۡق َو ٰ
اسا يُ َوٰرِي َس ۡوَٰءت ِكم و ِر
قال تعاىل﴿ :يب ِن ءادم قد أنزلا علي
ى
َ
ذٰل َِك َخ ۡي.(((﴾ۚٞ
((( خطاب اإلمام الخامنئي } مبناسبة ذكرى والدة السيدة زينب  Oويوم املمرضة ،يف طهران ،بحضور جمع غفري
من املمرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.
السلبي من قبيل ق ّلة الحياء وعدم الع ّفة وعدم التقوى،
الباطني
السرت
الباطني اإليجا ّيب ّمثة أنواع من
((( يف مقابل أنواع السرت
ّ
ّ
ّ
عب عنها بالرذائل األخالق ّية .وهي يف نظر أهل العرفان من الرذائل األخالق ّية وهي ُح ُجب وموانع متنع اإلنسان
وهي ما ُي ّ
سلبي بهذا املعنى.
معنى
العرفان
يف
للحجاب
كان
هنا
ومن
.
والرقي
من التكامل
ّ
ّ
((( سورة األعراف ،اآلية .26
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السرت املطلوب من املؤمن عىل نح َوين:
الظاهري :وهو ال ّلباس الذي يسرت محاسن الجسد وعوراته عن عني الناظر
الستر
ّ
األجنبي.
ّ
الباطني :هو حجب النفس عن املفاسد واملعايص؛ بتزيينها بلباس التقوى.
الستر
ّ
والتقوى هي حفظ النفس وصونها عن املح ّرماتّ ،
وعم يوجب الخالف والعصيان.
عن اإلمام أمري املؤمنني « :Qالم ّتقي َم ِن اتّقى الذنوب»(((.
ّ
ّ
التشرف بالتكليف
تقدم المرأة في
لقد ق ّرب الله املرأة وأدناها منه؛ إذ خاطبها بااللتزام بالتكليف قبل الرجل .ولقد
ست سنوات تقريباً قبل أن يصبح الرجل مك ّلفاً ،فجاء األمر بتج ّنب
استقبل الله املرأة ّ
سن التاسعة أوجب عليها الصالة التي هي
وضعها يف ِحجر الرجال وتج ّنب تقبيلها .ويف ّ
والحج الذي هو وِفادة إىل الله ،يف حني أنّ
عمود الدين ،والصوم الذي هو حصن الدين،
ّ
سن البلوغ للفتاة ،وبالتايل هو مطالب بأداء التكاليف بعد
سن البلوغ للفتى أبعد من ّ
ّ
اإللهي عند بلوغه ،وقبل ذلك ليس لديه هذه اللياقة.
الفتاة ،فهو يكسب لياقة الخطاب
ّ
وقد ورد عن أمري املؤمنني  Qأنّه قال :إنَّ «المرأة ريحانة»((( .هذه الزهرة يجب
عدم تركها ،هذه الزهرة يجب أن تكون بيد البستا ّين الذي يعتني بها ويعطيها ما يتناسب
كأي من الزهور ،وال يحيط بها
مع طبيعتها واحتياجاتها وحسبّ ،
لكن هذه الزهرة ليست ٍّ
َ
َ
ۡ
َ َّ ُ َ ُ
ۢنب َتكم ّم َِن ٱل ِ
ۡرض َن َب ٗاتا﴾((( ،وهو
سوى الله تعاىل الذي خلقها ،فهو الذي يقول﴿ :وٱلل أ
وأي زهرة تجب العناية بها أكرث.
يعلم ّأي زهرة يحفظها أفضل من أخرى وقبل أخرىّ ،
هذه الفسائل من الرجال والنساء خلقها الله ،وهو يعلم أنّ بعض الفسائل يجب
رعايته قبل فسائل أخرى .وتلك الفسيلة التي يجب وضعها تحت رعاية الدين ،فيتوجه
((( الليثي الواسطي ،الشيخ عيل بن محمد ،عيون الحكم واملواعظ ،تحقيق الشيخ حسني الحسيني البريجندي ،دار الحديث،
إيران  -قم1418 ،هـ ،ط ،1ص.56
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.510
((( سورة نوح ،اآلية .17
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إليها التكليف قبل الرجل هي املرأة؛ ّ
لئل تتل ّوث ،فيتلوث املجتمع أيضاً .وهذا دليل عىل
عظمتها ،فهي تعرف عظمتها عندما يقال لها :إنّ الله يقبلك قبل الرجل ،فإنّ الله قبلك
أعاملك وتق ّر ِ
ِ
ِ
أعطاك
بك منه تعاىل ،فلقد
وسمح لك بأداء التكاليف التي تد ّون يف صحيفة
اإلذن يف السلوك إليه تعاىل.
وهذا ك ّله دليل عىل أنّ قابل ّية تل ّقي املرأة الفضائل كاشفة عن رضورة حفظها لها،
ورعايتها لشؤون الع ّفة والطهارة والقداسة قبل الرجل ،وإنّ الحفاظ عىل الفضيلة هو
من مها ّمها قبل الرجل ،بل قد يكون من خصوص ّيات وجودها .ولهذا ،نجد يف دعاء اإلمام
الحجة | تكليفاً للنساء بالع ّفة والحياء« :وعلى النساء بالحياء والع ّفة»(((.
ّ
رس من أرسار جالل املرأة وجاملها ،وهو يندرج يف جنبة حقّ
يف ّ
املحصلة ،إنّ الحجاب ّ
الله تعاىل؛ ألنّه أراد للزينة التي ز ّينها بها أن تكون سبباً لتأسيس مجتمع التكامل؛ وإنّ
روح مسألة الحجاب مرتبطة بالحياء الذي يجب وجوده لدى املرأة ،وهو إعالء لشأنها
ومكانتها يف هذا املجتمع ،فالله مل يرد لها أن تكون ّ
ائزي ،بل أرادها
محطاً مليل شهوا ّين غر ّ
لرقي
مصدراً للرأفة والسكن واملو ّدة والرحمة داخل األرسة ويف املجتمع ،وأرادها مظهراً ّ
الروح والعقل والعاطفة.
ّ
وخاص ّية الحجاب
المرأة
ُيطرح يف مجتمعنا املعارص العديد من التساؤالت واإلشكال ّيات حول موضوع حجاب
املرأة ،فنجد من يسأل عن سبب تخصيص املرأة بالحجاب دون الرجل ،وهناك آخر يسأل
يحب الجامل ،واملرأة
عن مسألة الجامل والحجاب ،مستنداً إىل قاعدة :إنّ الله جميل ّ
يتوجب عليها أن تخفي هذا الجامل وتسرته خلف حجابها؟ وميكن
مظهر للجامل ،فلامذا ّ
اإلجابة عن هذا السؤال باآليت:

((( الكفعمي ،الشيخ إبراهيم بن عيل ،البلد األمني والدرع الحصني ،مكتبة الصدوق ،إيران  -طهران1383 ،هـ ،ال.ط ،ص.350
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 .1الجمال في القرآن:

النفيس والجامل
إنّ جميع الخلق ممزوج بالجامل يف رؤية القرآن الكريم :الجامل
ّ
النسبي ،سواء يف حدود الكائنات املا ّد ّية أو يف منطقة الكائنات املج ّردة واملعنو ّية .والجامل
ّ
ومعنوي ،وقد ورد يف كلامت أمري املؤمنني ع ّ
يل « :Qالجمال الظاهر
يف القرآن ما ّد ّي
ّ
ُحسنُ الصورة ،والجمال الباطن ُحسنُ السريرة»(((.
ّ
والحث عىل العمل الجميل مشهودان يف القرآن وكالم العرتة،
وإنّ الرتغيب يف الجامل
فقد ورد يف خطبة امل ّتقني لإلمام ع ّ
يل  Qأنّ الرجال امل ّتقني خاشعون يف العبادة،
الرغم من الفاقة والحاجة .وهذا التج ّمل الذي هو من أوصاف الرجال
ومتج ّملون عىل
ِ
املؤمنني يشمل قس َمي الجامل كليهام ،عىل الرغم من أنّ له شموالً أكرث بالنسبة إىل الجامل
املعنوي .لذا ،قال اإلمام ع ّ
يل Qالبنه اإلمام الحسن ...« :Qفلتكن مسألتك فيما
ّ
يبقى لك جماله وينفي عنك و َباله؛ فالمال ال يبقى لك وال تبقى له»((( .وكذا الجامل
الظاهري فهو ال يبقى ،بل يزول ويفنى مع مرور أ ّيام العمر ،فجامل اإلنسان يكون
املا ّد ّي
ّ
يف املعارف والفضائل .وهذه األحاديث محورها ك ّلها هو اإلنسان ،وال تؤ ّثر خصوص ّية
الذكورة واألنوثة يف حقيقة اإلنسان واإلميان.
املعنوي .ولهذا ،ال ب ّد للمرأة من أن تسعى لتقوية
فالجامل الذي يبقى هو الجامل
ّ
خصها الله به؛ لتكون مظهراً الئقاً بجامله تعاىل ،وبذلك
جانب الجامل
ّ
املعنوي الذي ّ
املعنوي يتم ّثل بأن ّ
تتحل املرأة باألخالق
تكون قد سارت نحو الهدف من خلقها .والجامل
ّ
والفضائل ،كالع ّفة والتقوى...
أ ّما الجامل املا ّد ّي الظاهر املتم ّثل بجامل الخلقة ،كمفاتن الجسد وغريها من مظاهر
الزينة املالزمة لخلقة املرأة ،فيجب أن ترتفع عن استخدامه واستغالله؛ ألنّ الله تعاىل
الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.45
الليثي
(((
ّ
ّ
املوسوي ،نهج البالغة (خطب اإلمام ع ّ
يل  ،)Qتحقيق وتصحيح
الحسن
بن
الريض
محمد
د
ي
الس
الريض،
الرشيف
(((
ّ
ّ
صبحي الصالح ،ال.ن ،لبنان  -بريوت1387 ،هـ 1967 -م ،ط ،1ص.48
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خاص لها وملن
خاص مرتبط مبسألة الزواج واستمرار النسل .وهو ملك ّ
ز ّينها به لهدف ّ
ترتضيه زوجاً ،ال ُملكاً عا ّماً لجميع الناس.
 .2الحجاب وانجذاب الرجل للمرأة:
َ
﴿يأ ُّي َها ٱنلَّ ُ
نفس واحد ٍة ،قال الله تعاىلٰٓ َ :
اس
لقد خلق الله تعاىل املرأة والرجل من ٍ
َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ َّ
ٗ
َ
َ
َ َ َ ُ ّ َّ ۡ
َ ٰ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ
ث م ِۡن ُه َما ر َجال كث ِ ٗ
ريا
ب
و
ا
ه
ج
و
ز
ا
ه
ِن
م
ق
ل
خ
و
ة
ِد
ح
و
س
ف
ن
ِن
م
م
ك
ق
ل
خ
ِي
ٱل
ٱتقوا ربكم
ٖ
ٖ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ٓ
ّ
َ
َ
ُ ُ
ّ ُ
ض ُ
َ َ ٓ ٗ (((
ِنكم ّمِن َذكر أ ۡو أ ٰ َ
يع َع َم َل َع ٰ
نث َب ۡعضكم
م
ل
م
أ
ل
ن
﴿أ
تعاىل:
وقال
،
ون ِساء ۚ﴾
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٖ
ۖ
ّ َۡ
ض﴾((( .فمن الواضح أنه ليس بني الناس تفاضل يف اإلنسان ّية ،بال فرق بني أنثى
ِم ۢن بع ٖ ۖ

وأنثى ،وبني ذك ٍر وذك ٍر ،وبني ذك ٍر وأنثى ،وليست ّمثة ّأي فضيلة للرجل عىل املرأة يف أصل
َْ ُ ُ
ك ْم م ِْن َب ْع ٍض﴾ ٌ
عب عن وحدة موقع املرأة
أصل
الخلق.فقوله تعاىل﴿ :بعض
ترشيعي ُي ّ
ّ
والرجل يف نظام القيم والحقوق والواجبات يف اإلسالمٌّ ،
فكل منهام ينتمي إىل حقيقة
واحدة ،ويتكامل مع اآلخر يف هذه الحقيقة .وقد كرثت اآليات التي تتح ّدث عن وحدة
َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ ُ
َ
ٱذلك َر َوٱل َ ٰ
نث  ٤٥مِن ُّن ۡط َف ٍة إِذا ُت ۡم َن﴾(((.
ي
أصل الخلق ،قال تعاىل﴿ :وأنهۥ خلق ٱلزوج ِ
ٌ
هادف وليس متييزاً ظاملاً ُيحايب
حكيم
تنويع
وصفوة القول :إنّ متايز الرجل عن املرأة هو ٌ
ٌ
أخالقي.
قيمي أو
ٍّ
أح َد الجنسني عىل حساب اآلخر ،وال يرتتّب عىل هذا التاميز ّأي أث ٍر ٍّ
الرس
بل وتُعترب املرأة أساساً يف تأسيس األرسة عىل أساس الرأفة وامليل والجذبّ .
ولكن َّ
الغريزي ،وتلبية الشهوة ،وهذا ما أخرب به الله
األصيل لخلق املرأة هو يش ٌء غ ُري امليل
ّ
تعاىل .ففي القرآن الكريم يف اآلية  189من سورة األعراف ،واآلية  21من سورة الروم،
ورد بيان سكون املرأة والرجل ،وأعطيت األصالة يف إيجاد هذا السكن إىل املرأة ،واع ُتربت
النفيس ،و ُوصف الرجل بكونه منجذباً إىل رأفة املرأة ضمن اعتبار
أساساً يف هذا األمر
ّ
ُ َّ
َ َ َ ُ ّ َّ ۡ
َ
أنّ حقيقة كليهام جوهر ٌة واحد ٌة ،حيث قال تعاىل﴿ :ه َو ٱلِي خلقكم مِن نف ٖس َوٰحِدة ٖ
((( سورة النساء ،اآلية .1
((( سورة آل عمران ،اآلية .195
((( سورة النجم ،اآليتان  45ـ .46
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َ

َ َ َ َۡ َۡ َ َ َ ۡ ُ
ك َن إ ِ ۡل َهاۖ﴾(((.
وجعل مِنها زوجها ل ِيس
َ
﴿ن ْف ٍس َواح َِد ٍة﴾ هو حقيقة واحدة .وهذا النوع من التعابري هو كالتعبري
املقصود من
َ
ۡ َ َ َ
بـ«بني آدم» الذي يشمل جميع الناس ح ّتى آدم  ،Qمثل آية الذ ّر ّيةِ﴿ :إَوذ أخذ َر ُّبك
َ
ۡ ُ ّ َّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ
ۡ َ ۡ ُ َ ّ ُ ۡ َ ُ ْ َ َ ٰ (((
ِم ۢن بَ ِ ٓ
ن َء َاد َم مِن ُظ ُهورِهِم ذرِيتهم وأشهدهم ع أنف ِس ِهم ألست بِربِكمۖ قالوا بل﴾  ،حيث
يختص بأبناء آدم ،بل يشمل آد َم  Qأيضاً.
إنّ أخذ امليثاق هذا ال
ّ
انطالقاً ّ
مم تق ّدم بيانه ،وألنّ الله أراد أن تكون األصالة يف ميل الرجل إىل املرأة ال
االنجذاب الشهوا ّين ،فقد فرض عليها الحجاب دون الرجل؛ ليسرت مزايا جسدها التي مت ّثل
الظاهري الجاذب للغرائز ،فتظهر منها مزايا جامل الروح والعقل .يقول
جانب الجامل
ّ
َ
َّ ٗ
ُ
يئ { يف تفسريه امليزان -يف تفسري قوله تعاىلَ :
الس ّيد الطباطبا ّ
﴿و َج َعل بَ ۡي َنكم َّم َودة
ًَۡ
الحب
الحب الظاهر أثره في مقام العمل ،فنسبة المو ّدة إلى ّ
َو َرحة ۚ﴾(((« :-المو ّدة؛ كأنّها ّ
نفساني
كنسبة الخضوع الظاهر أثره في مقام العمل إلى الخشوع الذي هو نوع تأ ُّث ٍر
ٍّ
المنزلي؛ فإنّ الزوجين
عن العظمة والكبرياء .ومن أَ َج ِّل موارد المو ّدة والرحمة :المجتمع
ّ
وخاصة الزوجة ،يرحمان الصغار من األوالد؛ ل ّما
وهما معاً،
يتالزمان بالمو ّدة والمح ّبةُ ،
ّ
يريان ضعفهم وعجزهم عن القيام بواجب العمل؛ لرفع الحوائج الحيو ّية ،فيقومان
بواجب العمل في حفظهم ،وحراستهم ،وتغذيتهم ،وكسوتهم ،وإيوائهم ،وتربيتهم .ولوال
هذه الرحمة النقطع النسل ،ولم ي ِعش النوع ّ
قط»(((.
 .3الحجاب آية الجالل وستار الجمال:

اإللهي ،وإنْ رافقه كلفة ومش ّقة ،فهو يف الوقت نفسه ترشيف وم ّنة
إنّ التكليف
ّ
وإكرام من الله للمك ّلفني .وهذه الكلفة واملش ّقة العابرة يف امتثال األوامر اإلله ّية
((( سورة األعراف ،اآلية .189
((( سورة األعراف ،اآلية .172
((( سورة الروم ،اآلية .21
((( الطباطبايئّ ،
العلمة الس ّيد مح ّمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم
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تجلب رشفاً راسخاً .من هنا ،نقرأ يف القرآن الكريم بعد األمر بالوضوء والغسل والتي ّمم
ُ
﴿و َلٰكن يُر ُ
معنوي يعمل
الظاهري يرافقه تطهري
يد ِلُ َط ّ ِه َرك ۡم﴾؛ أي أنّ هذا التكليف
َ ِ
ّ
ّ
ِ
ُ
َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ
كم ّم ِۡن َح َرج َو َلٰكن يُر ُ
يد ِلُ َط ّ ِه َرك ۡم
عىل ضامن جامل القلب﴿ :ما ي ِريد ٱلل ِلجعل علي
ِ
ٖ
ِ
َ ُ َّ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
و ِلتِم ن ِعمتهۥ عليكم لعلكم تشكر
ون﴾((( .فكام أنّ زكاة املال هي ظاهراً عامل نفاده
َّ َ َ
﴿ي ۡم َ
ولكن باطنها ميلء بالنمو والنضجَ ،
ح ُق َّ ُ
ٱلل ّ َ ْ َ ُ ۡ
ت﴾(((،
ونقصانهّ ،
ٱلرب ٰوا وير ِب ٱلصدق ٰ ِ ۗ
ّ
ٌ
ِ
ُ
ۡ
َ
َ
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ّ َ ٰ ُ ُ َ َ ۡ َ َّ َ ْ ٰٓ َ ُ ُ ُ ۡ ُ َ
﴿وما ءاتيتم مِن زكوة ٖ ت ِريدون وجه ٱللِ فأولئِك هم ٱلمضعِف
ون﴾(((.
والحجاب للمرأة من جملة الترشيعات والتكاليف الظاهر ّية التي تنطوي عىل تطه ٍري
معنوي يتم ّثل يف مناء جامل العقل والروح لديها.
ٍّ
فقد جاءت الرشيعة اإلله ّية لتق ّيد جامل املرأة مبا يحفظه ويصونه ويرفع من شأنها؛
ألنّ رؤية اإلسالم للمرأة وتنظيم حقوقها وحيث ّيتها ،لها جنبة حقٍّ لله ال حقٍّ للناس
فحسب ،فال يجوز هتك حرمتها ألحد .وقاعدة أنّ الجميع مك ّلفون بالحفاظ عىل مقام
املرأة مشهودة يف خالل األحكام الدين ّية ،فمث ًال إذا تجاوز أحد عىل حيث ّيتها وهتك ناموسها
ألي سبب ،ال رىض الزوج وال رىض املرأة نفسها؛ ألنّ
يجب أن ُيح ّد وال يسقط ح ّد الزاين ّ
ناموسها له جنبة حقّ لله ،وليس هو كاملال إذا رسق وريض املرسوق منه بإسقاط ح ّقه
ولكن مدن ّية الغرب والرشق املا ّد ّية تعترب ناموس املرأة كالبضاعة .لذاُ ،ي َّربأ
يسقط الح ّدّ ،
امل ّتهم إذا رضيت املرأة أو ريض الزوج ويغلق ّ
امللف ،كام كان رائجاً يف الجاهل ّية القدمية.

((( سورة املائدة ،اآلية .6
((( سورة البقرة ،اآلية .276
((( سورة الروم ،اآلية .39
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المفاهيم الرئيسة

 الحجاب مدعا ٌة إىل رفعة شخص ّية املرأة وح ّر ّيتها ،خالفاً للدعايات البلهاء والسطح ّيةللام ّد ّيني .وليس الحجاب مدعاة إىل أرس املرأة.
 إن السرت املطلوب من املؤمن عىل نح َوين:الظاهري :وهو اللباس الذي يسرت محاسن الجسد وعوراته عن عني الناظر
الستر
ّ
األجنبي.
ّ
الباطني :هو حجب النفس عن املفاسد واملعايص بتزيينها بلباس التقوى.
الستر
ّ
رس من أرسار جالل املرأة وجاملها ،وهو يندرج يف جنبة حقّ الله تعاىل؛
 إنّ الحجاب ّألنّه أراد للزينة التي ز ّينها بها أن تكون سبباً لتأسيس مجتمع التكامل.
املعنوي .ولهذا ،ال ب ّد للمرأة من أن تسعى لتقوية
 الجامل الذي يبقى هو الجاملّ
خصها الله به ،لتكون مظهراً الئقاً بجامله تعاىل،
جانب الجامل
ّ
املعنوي الذي ّ
املعنوي يتم ّثل بأن ّ
تتحل
وبذلك تكون قد سارت نحو الهدف من خلقها .والجامل
ّ
باألخالق والفضائل ،كالع ّفة والتقوى.
ائزي
 أراد الله أن ال تكون األصالة يف ميل الرجل إىل املرأة هي االنجذاب الغر ّوالشهوا ّين ،ففرض عليها الحجاب دون الرجل؛ ليسرت مزايا جسدها التي مت ّثل جانب
الظاهري الجاذب للغرائز ،فتظهر منها مزايا جامل الروح والعقل.
الجامل
ّ
اإللهي ،وإن رافقه كلفة ومش ّقة ،فهو بدوره آية لجالل الله ،وال
 إنّ التكليفّ
يترشف ّ
يكون باطنه ّإل ترشيفاً وهو آية جامل الله .لذاّ ،
كل مك ّلف ،وهذه الكلفة
واملش ّقة العابرة يف امتثال األوامر اإلله ّية تجلب رشفاً راسخاً.
 لقد جاءت الرشيعة اإلله ّية لتق ّيد جامل املرأة مبا يحفظه ويصونه ويرفع من شأنها؛ألنّ رؤية اإلسالم للمرأة وتنظيم حقوقها وحيث ّيتها لها جنبة حقّ لله ال حقّ للناس
فحسب ،فال يجوز ألحد هتك حرمتها.
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الدرس السادس

أهداف الحجاب وآثاره

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف إىل آثار الحجاب الرتبو ّية واالجتامع ّية.
يبي كيف يكون الحجاب جهاداً للمرأة.
ّ 2 .2
اإلسالمي
3 .3يرشح أثر الحجاب يف بناء املجتمع
ّ
الصالح.

تمهيد
غايات ومصالح يهدف إىل
إنّ ترشيع السرت يف اإلسالم ،كسائر أحكام الرشيعة ،له
ٌ
ُقارب من زاوية الح ّر ّية الشخص ّية فحسب ،ألنّ لها بعداً
تحقيقها .فإنّ مسألة الحجاب ال ت َ
اجتامع ّياً ،باعتبار أنّ السفور ليس عم ًال فرد ّياً متارسه املرأة داخل بيتها ل ُترتك وشأنهاّ ،
وإنا
تخرج بفعلها هذا إىل الشارع لتواجه به الناس واملجتمع .وسنعرض يف هذا البحث بعض
اإللهي.
املصالح والحكم من وراء هذا الترشيع
ّ
ّ
التربوية
اآلثار
ّ
العبودية لله:
 .1استشعار

املهم ج ّداً أن نعي الصفة اإلله ّية التي مي ّثلها السرت ،فإنّ عبود ّية املرأة لله سبحانه
من ّ
وتعاىل تتط ّلب منها االمتثال للتكاليف اإلله ّية التي منها السرت ،فهو عبادة دامئة لله تعاىل.
فعبود ّية الله هي طاعته وااللتزام بأمره ونهيه ،وتتح ّقق بفعل الواجبات وترك
املح ّرمات .والحجاب عبادة ،بل من الفرائض التي أمر الله بها يف كتابه ونهى عن تركها
بإبداء الزينة والت ّربج.
والعبادات لها مقاصد وغايات ،فمقاصدها تحقيق املصلحة للعبد ودفع املفسدة عنه،
وغايتها أن يصل اإلنسان املؤمن إىل كامله الالئق بحاله ،وهو مرتبة العبود ّية لله تعاىل ،التي
َ
ََۡ َ َ
ح إ ِ ٰل َع ۡب ِده ِۦ َما ٓ أ ۡو َ ٰ
وصف بها أرشف خلقه وس ّيد رسله مح ّمداً  ،Pبقوله تعاىل﴿ :فأو ٰٓ
ح﴾،
ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ
وبقوله ّ
ي َعل ُلۥ ع َِو َج ۜا ﴾(((.
جل من قائل﴿ :ٱلمد ِلِ ٱلِي أنزل ع عب ِده ِ ٱلكِتٰب ولم
((( سورة الكهف ،اآلية .1
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واملرأة بالتزامها السرت ،تكون يف عبادة دامئة واستحقاق للثواب املرتتّب عىل الطاعة،
ويف استشعار دائم لرقابة املوىل ع ّز ّ
وجل التي تس ّدد سريها يف طريقها نحو الكامل
والعبود ّية لله ع ّز ّ
وجل.
عن أمري املؤمنني « :Qإ ّنه ال ُيدرك ما عند الله ّإل بطاعته»(((.
 .2طهارة القلب:
َ
ُ
َ ُ ۡ ۡ َُ ُ ُ
ٓ
ُ
َ ۡ َُ ُ
َ
ك ۡم َوقُلوب ِ ِه َّنۚ﴾(((.
قال تعاىل﴿ :ف ٔ
سلوه َّن مِن َو َراءِ حِج ٖ ۚ
اب ذٰل ِكم أطهر ل ِقلوب ِ

بهنّ ،إل أنّنا
حكم
مختص ّ
ّ
والخطاب يف اآلية ّ
النبي  ،Pوالحجاب ٌ
متوجه لنساء ّ
نستفيد أنّ الحكمة واملصلحة من فرض الحجاب هي طهارة القلوب ،قلوب الرجال
والنساء املؤمنني إذا احتاجوا إىل مخاطبة بعضهم بعضاً ،قلوب من يسمع النساء فض ًال
اهن.
ع ّمن ير ّ
ٍ
ومقامات مختلف ًة ومتع ّددة ،وهي:
اتب
ثم إنّ لهذه الطهارة مر َ
ّ
المرتبة األولى :طهارة الظاهر ،وهي تطهير البدن من األحداث والخبائث ،وتكون
بمراعاة األحكام الشرع ّية المذكورة في الكتب الفقه ّية.
المرتبة الثانية :طهارة الجوارح من الذنوب والمعاصي ،وإنّما يتح ّقق ذلك بتوبة العبد
التوبة النصوح إلى بارئه.
المرتبة الثالثة :طهارة النفس ،بتخليتها من الرذائل والصفات الذميمة ،وتحليتها
بالفضائل والصفات الحميدة ،وهذا معنى تهذيبها وتذكيتها.
المرتبة الرابعة :طهارة القلب ،وتل ُّوث القلب بتع ُّلقه بغير الله تعالى ،وتطهيره بطرد
غير الله من قلبه.

((( الحر العاميل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،15ص.234
((( سورة األحزاب ،اآلية .53
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يف حديث عن اإلمام الصادق « :Qالقلب حرم الله ،فال ُتسكن حرم الله غير
الله»(((.
وهذه املراتب مرتتّبة ،والحجاب يف طريق حفظه لطهارة القلب ،يع ّزز القيم األخالق ّية
التي تصون املرأة ،وهي :الع ّفة والحياء والغرية.
 .3جهاد المرأة:

يش ّكل الحجاب فعل جهاد ّ ً
مهم يف أكرث من ميدان ،فهو:
 .1جهاد للنفس :بالتزام الطاعة وعدم إظهار املفاتن والزينة ،وجهاد النفس هو الجهاد
األكرب ،كام ورد وصفه يف الخرب عن رسول الله .P
عن أمري املؤمنني « :Qأفضل الجهاد جهاد النفس عن الهوى ،وفطامها عن ل ّذات
الدنيا»((( ،وعنه ّ :Q
«إن المجاهد نفسه على طاعة الله وعن معاصيه عند الله
سبحانه -بمنزلة ب ّر شهيد»(((.أهم ساحات الجهاد يف
 .2جهاد ض ّد الغزو الثقا ّيف والحرب الناعمة :وهذه الساحة من ّ
معركتنا الحارضة ،حيث ال ّ
ينفك الغرب جاهداً بش ّتى الوسائل يش ّوه القيم اإلسالم ّية
وتضييع هو ّية اإلنسان املسلم ،ومنها السرت والحجاب ،بالوسائل املمكنة كلها .فلباس
املرأة يف اإلسالم يش ّكل عنرصاً أساس ّياً يف تكوين هو ّيتها وبناء شخص ّيتها.
متسكها بهو ّيتها اإلسالم ّية واإلميان ّية ،ورفضها
فالتزام املرأة املؤمنة بحجابها يرمز إىل ّ
والقيمي الغر ّيب.
للتنميط الثقا ّيف
ّ

((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،67ص.25
الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.122
الليثي
(((
ّ
ّ
((( التميمي اآلمدي ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق وتصحيح السيد مهدي رجايئ ،نرش دار الكتاب
اإلسالمي ،إيران -قم1410 ،هـ ،ط ،2ص .232
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ّ
االجتماعية
اآلثار
ّ
األخالقي:
 .1تحقيق األمن

إنّ الغريزة الجنس ّية يف منظور اإلسالم مت ّثل طاق ًة إيجاب ّي ًة ورضور ّي ًة الستمرار الحياة.
وهي عندما تتح ّرك يف النطاق الصحيح واملــروع ،فإنّها تقوم بوظيفة رشيفة هي
البرشي واستمراره وبقائه.
مساهمتها يف تحقيق تناسل الجنس
ّ
ومنعاً النحراف هذه الغريزة عن مسارها الصحيح ،فقد اتّخذ امل ِّ
اإلسالمي جمل ًة
رشع
ّ
األخالقي .وال يخفى أنّ للغريزة
من اإلجراءات التي تساهم يف تحقيق الع ّفة واالستقرار
ّ
عنارص إثار ٍة مع ّينة .ولهذا ،فإذا ُأريد ضبط الشهوة ح ّتى ال يحصل التف ّلت
الجنس ّية
َ
األخالقي ،وتشيع الفاحشة ،وينترش الزنا ،كان ال ب ّد من س ّد األبواب التي تؤ ّدي إىل ذلك.
ّ
خاصة تتع ّلق بحجاب املرأة تؤ ّيدها النظرة العقالئ ّية ،بعيداً عن
فلإلسالم فلسفة ّ
املس ّوغات التي وضعها مخالفو الحجابّ ،
تتجل يف قرص التم ّتع باملرأة عىل الحياة الزوج ّية
زوجني رشع ّيني.
بني َ
فإنّ اإلسالم يرى أنّ اقتصار هذه ا ُمل َتع الجنس ّية عىل الزوجني يف حيا ٍة عائل ّي ٍة مرشوع ٍة
ّ
يوطد الروابط بني الزوجني ،ويحافظ عىل قوى املجتمع ونشاطه ،ويرفع قيمة املرأة يف
عني الرجل ،فقد روي عن اإلمام أيب عبد الله Qقال« :قال رسول الله  :Pمن تزوج
أحرز نصف دينه.(((»...
ّ
العائلية:
 .2حماية الحياة

كل ما ّ
ال ّ
شك يف أنّ ّ
يوطد العالقة العائل ّية ،ويتس ّبب باستحكام الروابط بني الزوجني،
يكون مفيداً للحياة العائل ّية .وعىل العكس من ذلك ،فإنّ ّ
كل ما ُيضعف من هذه الروابط
بني الزوجني ويوجد بينهام الفتور والربود ،يكون مرضّاً بالحياة العائل ّية ،ويستوجب
مكافحته والقضاء عليه.
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.329
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الخاصة باملحيط العائ ّ
يل ،وضمن العالقة الزوج ّية املرشوعة
إنّ تخصيص العالقة الزوجية ّ
يزيد من استحكام الروابط الزوج ّية ،ويزيد الزوجني اقرتاباً فيام بينهام .إنّ فلسفة الحجاب
ومنع املتعة الجنس ّية ّإل عن طريق الحياة الزوج ّية املرشوعة ،من حيث وجهة نظر علم
الرشعي يسبغ السعادة والراحة عىل نفس ّية طر َفيه .أ ّما
اجتامع العائلة ،هي أنّ الزواج
ّ
النفيس ،طر َفني
الجنيس فيكون الزوجان القانون ّيان ،من حيث وضعهام
يف حالة التح ّرر
ّ
ّ
متنافسني ،ويرى ّ
كل منهام اآلخر حائ ًال يف طريقه ،وتكون النتيجة أنّ الحياة العائل ّية تقام
َ
عىل أساس من العداء والنفور.
إنّ نظام ح ّر ّية الروابط الجنس ّية يحمل الش ّبان عىل تأخري موعد الزواج وتكوين عائلة
ممكن ،فال يقدمون عىل الزواج ّإل بعد أن تضعف قواهم ويخفت نشاطهم
إىل أبعد ح ٍّد
ٍ
وتخفت فورة الشباب عندهم ،ويف هذه الحالة فهم ال يريدون املرأة ّإل لإلنجاب ،وأحياناً
للخدمة.
 .3الحجاب وسيلة للتقنين:

يدعو القرآن الرجل واملرأة إىل الرىض والقناعة يف العالقات االجتامع ّية((( ،ويأمر النساء
وينهاهن عن الت ّربج الجاه ّ
األنثوي
ينهاهن عن إبراز البعد
يل ،كام
بالحجاب والسرت(((،
ّ
ّ
ّ
عالقتهن باآلخرين((( .وتأيت هذه الترشيعات اإلسالم ّية ك ّلها يف سياق تحقيق األمن
يف
ّ
االجتامعي .فالحجاب مث ًال ترشيع ملزم للمرأة بوجوب سرت مفاتنها وحفظ أنوثتها عن
ّ
غري املحارم من الرجال؛ ألنّ الت ّربج ،والتج ّمل ،والتقليل من املالبس شيئاً فشيئاً ،تثري نار
املتأججة يف صدور الرجال ،الذين ال يزيدهم ذلك ّإل عطشاً لرؤية
الشهوة البهيم ّية
ّ
منظر آخر أكرث منه سفوراً وكشفاً ،وكأنّ املرأة مل تُخلق ّإل لتم ُّتع الرجل بجسدها(((؛ وهذا
((( سورة النساء ،اآلية .32
((( سورة النور ،اآلية 31؛ سورة األحزاب ،اآلية .59
((( سورة األحزاب ،اآليات  31ـ .33
((( انظر :السحمراين ،أسعد ،املرأة يف التاريخ والرشيعة ،دار النفائس ،ط ،2لبنان ـ بريوت ،ص.66 - 64
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االجتامعي ،واختالل موازين القيم التي تضمن سالمة املجتمع
ما يؤ ّدي إىل االضطراب
ّ
وتحفظ استقراره.
ولهذا ،فإنّ الحجاب ّ
وكل ما يتع ّلق بأحكام نظر الجنسني بعضهام إىل بعض ،والروايات
التي ّ
األخالقي الوقا ّيئ يف املجتمعات اإلسالم ّية.
تحث عىل الزواج ،تتكامل لتعزيز هذا البناء
ّ
ورد يف الحديث عن اإلمام أيب عبد الله الصادق  Qأنّ الس ّيد املسيح  Qقالّ :
«إن
نبي لله  Qأمركم أن ال تزنوا ،وأنا آمركم أن ال تحدّثوا أنفسكم بالزنا ،فض ًال
موسى ّ
عن أن تزنوا»(((.

الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.452
((( الشيخ
ّ
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المفاهيم الرئيسة

-

-

-

-

إنّ ترشيع السرت يف اإلسالم ،كسائر أحكام الرشيعة ،له غايات ومصالح يهدف إىل
تحقيقها.
إنّ عبود ّية املرأة لله سبحانه وتعاىل تتط ّلب منها االمتثال للتكاليف اإلله ّية التي
منها السرت ،فهو عبادة دامئة لله تعاىل.
يش ّكل الحجاب فعل جهاد ّ ً
مهم عىل أكرث من ميدان ،فهو :جهاد للنفس بالتزام
الطاعة وعدم إظهار املفاتن والزينة ،وجهاد ض ّد الغزو الثقا ّيف والحرب الناعمة.
إنّ الشهوة الجنس ّية يف منظور اإلسالم مت ّثل طاقة إيجاب ّية ورضور ّية الستمرار الحياة،
وهي عندما تتح ّرك يف النطاق الصحيح واملرشوع ،فإنّها تقوم بوظيفة رشيفة هي
البرشي واستمراره وبقائه.
مساهمتها يف تحقيق تناسل الجنس
ّ
حسن
يرى اإلسالم أنّ اقتصار املتع الجنس ّية عىل الزوجني يف حياة عائل ّية مرشوعة ُي ِّ
الصحة النفس ّية للمجتمعّ ،
ويوطد الروابط بني الزوجني ،ويحافظ عىل قوى املجتمع
ّ
ونشاطه ،ويرفع قيمة املرأة يف عني الرجل.
األخالقي وتنظيم حركة الشهوة ،وهو
جاء الحجاب كوسيلة من وسائل الضبط
ّ
ُيساهم يف تعزيز املناعة األخالق ّية يف املجتمعات .وإنّ السفور ،وال س ّيام الفاضح
األخالقي.
منه ،هو مدخل إىل التف ّلت
ّ
االجتامعي ُيضعف من
الزوجي إىل املحيط
الجنيس من املحيط
إنّ إخراج التم ّتع
ّ
ّ
ّ
ق ّوة العمل والنشاط يف املجتمع.
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الدرس السابع

ّ
العفة والحجاب ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف إىل مفهوم الع ّفة.
2 .2يرشح أه ّم ّية الع ّفة.

يبي الع ّفة يف القرآن الكريم والروايات الرشيفة.
ّ 3 .3

تمهيد
إنّ املحور األساس لصفات اإلنسان النفس ّية ،كام ب ّينه علامء األخالق ،يكمن يف قوى
والتوجهات النفس ّية.
النفس اإلنسان ّية ،فإليها تعود جميع امللكات
ّ
إنّ العديد من األخبار والروايات ُيشري إىل ع ّفة البطن والفرج ،وك ّفهام عن مشتهياتهام
املح ّرمةّ ،
ويدل عىل أنّهام من أفضل العبادات؛ لكونهام أشقّ عىل النفس.
ّ
مهفوم العفة
 .1املعنى ال ُّلغوي :ال َعفاف -بفتح العني -من الع ّفة .قال ال َّراغب األصفهاين يف معناها:
«الع َّفة حصول حالة لل َّنفس تم َتنع بها عن غلبة الشَّ هوة»(((.
وقال عنها ّ
الطريحي يف «مجمع البحرين»ّ :
«كف عن الشيء؛ أي امتنع عنه ،فهو عفيف»(((.
الكف عما ال ّ
أ َّما ابن منظور فكتب يف «لسان العرب»« :الع ّفةّ :
يحل وال يجمل»(((.
فأساس العفاف ،إذاً ،هو ّ
غوي اختصاص
الكف واالمتناع ،من دون أن يتض ّمن املعنى ال ُّل ّ
معي ،كاملرأة مث ًال من دون الرجل.
املعنى بجنس ّ
االصطالحي :العفاف ،يف منظومة الفكر اإلسالمي ،مصطلح له حمولة معنو ّية
 .2املعنى
ّ
ثم فهو تعبري عن حالة ترتافق مع نسق
ّ
خاصة منبثقة من اآليات وال ِّروايات ،ومن ّ
والسلوك.
ّ
خاص يف القول ُّ
((( الراغب األصفهاين ،الحسني بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق صفوان عدنان داودي ،طليعة النور ،ال.م1427 ،هـ،
ط ،2ص.350
((( مصدر سابق ،ج ،5ص.101
((( مصدر سابق ،ج ،9ص.253
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اقي بأنّها «انقياد الق ّوة الشهو ّية للعاقلة فيما تأمرها به وتنهاها عنه،
فقد ع ّرفها الرن ّ
ح ّتى تكتسب الح ّر ّية ،وتتخ ّلص عن أسر عبود ّية الهوى»(((.
وقد ع ّرفها أيضاً يف مكان آخر بأنّها« :عبارة عن َم َلكة انقياد الق ّوة الشهو ّية للعقل،
ح ّتى يكون تص ّرفها مقصوراً على أمره ونهيه ،فيقدم على ما فيه المصلحة وينزجر ع ّما
يتض ّمن المفسدة بتجويزه ،وال يخالفه في أوامره ونواهيه»(((.
الكف ّ
عم ال ّ
وهي من الصفات املمدوحة ،فقد ُع ِّرفت بأنّها ّ
يحل القيام به من األفعال
القبيحة والشنيعة (((.
َ
العفاف في القرآن
استخدم القرآن الجذر ال ُّلغوي ملصطلح العفاف ،وما ّ
يحف به من اشتقاقات ،يف أربع
سور ،هي:
َ
ۡ
ٓ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ٱلاهِل أغن َِيا َء م َِن َّ
﴿ي َس ُب ُه ُم َ
ٱتل َع ُّف ِف﴾((( .والعفاف يف هذه اآلية رضب من
 .1قال تعاىل:
ينم عن السم ّو وال ِّرفعة ،ويومئ إىل ِّ
كف ال َّنفس واالمتناع عن م ّد يد الحاجة
السلوك ّ
ُّ
إىل اآلخرين عن ع ّزة نفس.
 .2ورد يف سورة ال ّنساء اآلية السادسة التي ِّ
تسجل يف
تنظم مقاربة أموال اليتامى ،وهي ّ
َ َ َۡ
إحدى هذه الحاالتَ :
﴿و َمن ك َن غن ِّٗيا فل َي ۡس َت ۡعفِ ۡفۖ﴾((( ،فقد أطلق وصف العفاف عىل
ّ
الكف واالمتناع يف هذه اآلية أيضاً.
َّ
َ
َ َ ُ َ َ
ََۡ ۡ َۡ
ِك ً
ت ُي ۡغن َِي ُه ُم َّ ُ
احا َح َّ ٰ
ٱلل﴾((( .و«االستعفاف»
يدون ن
 .3قال تعاىل﴿ :وليستعفِ ِف ٱلِين ل ِ
هنا مبعنى كبح جامح الق َّوة الجنسية والسيطرة عليها.
((( الرناقي ،مح ّمد مهدي ،جامع السعادات ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،لبنان  -بريوت2002 ،م ،ط ،7ج ،1ص.70
((( املصدر نفسه ،ص.87
((( الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،العني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.654
((( سورة البقرة ،اآلية .273
((( سورة النساء ،اآلية .6
((( سورة النور ،اآلية .33
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َ ٗ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ٌ َ
ّ ٓ َّ َ
َ َۡ
َ
اح أن
﴿وٱلق َوٰع ُِد م َِن ٱلن ِ َساءِ ٱل ٰ ِت ل يَ ۡر ُجون ن ِكاحا فليس علي ِهن جن
قال تعاىل:
َ
َّ
ي ُم َت َ ّ َ
َ
اب ُه َّن َغ ۡ َ
يَ َض ۡع َن ث َِي َ
ينةۖ َوأن ي َ ۡس َت ۡعفِ ۡف َن َخ ۡي ٞل ُه َّن َو َّ ُ
يع َعل ٞ
ٱلل َس ِم ٌ
ِيم﴾(((.
ت ب ِ ِز ٖ
ۗ
بج ٰ ِۢ
ِ

العفاف هو مطلق ّ
الكف واالمتناع ،كام ي ّتضح من االستعامل القرآين يف اآليات املذكورة؛
االقتصادي واملا ّيل.
إذ تراه يشمل أيضاً ال َّتع ُّفف يف املضامر َين
ّ
عىل ضوء ذلك ك ّله ،سيكون السؤال :هل العفاف حالة باطن ّية نفس َّية محضة؛ ما يعني
بالصيغة التي تتمظهر فيها هذه الحالة خارج ّياً ،وال صلة تربطه بالشكل
أن ال عالقة له ِّ
الذي تكتسبه اجتامع ّياً؟
الصيغة األدائ َّية وال ّتعبري ّية
ال يق ّر القرآن الكريم مثل هذه الرؤية ،بل ّمثة تركيز عىل ِّ
للحالة ،تومئ إىل األه ّم ّية التي يوليها لكيف ّية ِّ
تجل العفاف .ففي اآلية األوىلُ ،عني املشهد
رصف عىل نحو ٍّ
عف كريم ال
القرآ ّين بإبراز سلوك املسلم الفقري ،وبيان مدى حرصه يف ال َّت ُّ
يوحي بال ِع َوز والحاجة.
أ ّما اآلية الثانية ،فقد وصفت ال َّنزو عىل أموال اليتامى بعدم الع ّفة ،يف حني ع ّدت اآلية
السيطرة عىل الغريزة الجنس ّية وعدم االنزالق إىل ه َّوة الشهوات استعفافاً .أ ّما اآلية
الثالثة َّ
الرابعة فقد أوصت النساء املس ّنات بالعفاف وعدم الت ّربج ،فساوقت العفاف بـ«الحجاب».
يف ضوء ما سبق ،ي َّتضح أن للعفاف ،من منظور الفكر اإلسالمي ،تعب َريين :داخ ّ
يل
وخارجي .ففي ال َّتعبري ال َّداخ ّ
للسيطرة عىل الشهوة وضبطها،
يلُ ،ي َع ّد العفاف حالة نفس ّية َّ
ّ
الخارجي ،فهو عالمات ودالالت تظهر يف السلوك والقول؛ لتشري إىل الحالة
أما يف ال َّتعبري
ّ
ال َّداخل ّية التي ينطوي عليها اإلنسان العفيف.
معنى يشمل ّ
الكف واالمتناع ،ويربز عىل
هذه ال َّداللة املزدوجة التي تعطي للعفاف ً
مستوى املظاهر السلوك ّية والقول ّية ،لها ما يؤ ّيدها يف ال ِّروايات اإلسالم ّية.
يكتب الشيخ ع ّباس الق ّمي عن املصطلح يف «سفينة البحار»« :و ُيطلق ،في األخبار،
غالباً ،على ع ّفة الفرج والبطن وك ّفهما عن مشتهياتهما المح ّرمة»(((.
((( سورة النور ،اآلية .60
((( القمي ،الشيخ عباس ،سفينة البحار ومدينة الحكم واآلثار ،دار األسوة ،إيران  -قم1414 ،هـ ،ط ،1ج ،2ص.207
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وعن اإلمام أمري املؤمنني  Qقوله« :العفاف زهادة»((( ،وكذلك« :الع َّفة ُتضعف
الشهوة»(((.
ّ
فضيلة العفة
إنّ أغلب األخبار والروايات ُيشري إىل ع ّفة البطن والفرج ،وك ّفهام عن مشتهياتهام
املح ّرمةّ ،
ويدل عىل أنّهام من أفضل العبادات؛ لكونهام أشقّ عىل النفس ،وملالزمة النفس
لهذه املشتهيات منذ الصغر ح ّتى صارت جزءاً منها .ولهذا ،يشقّ عىل اإلنسان مجاهدة
نفسه ،وقد ورد عن اإلمام أيب جعفر ّ :Q
«إن أفضل العبادة ع ّفة البطن والفرج»(((،
وعن اإلمام أمیر املؤمنین  Qقوله« :العفاف يصون النفس وين ّزهها»(((.
والع ّفة هي ح ّد االعتدال يف الق ّوة الشهو ّية -وهو استعاملها كام ينبغي ّ ً
كم وكيفاً-
فهي فضيلة هذه الق ّوة ،وهي ح ّد الوسط بني الخمود وال َ
رشه .ویشیر املحتوى القرآ ّين
والروا ّيئ إىل أنّ العالقة التي ّ
تقاطع حا ٍّد ،عن اإلمام
تنظم الع ّفة والشهوة هي عالق ُة
ٍ
أمیر املؤمنین  Qقال« :العفاف يصون النفس وين ّزهها»((( ،وكذلك« :الع ّفة تضعف
الشهوة»((( .وعىل هذا ،فالع ّفة واحدة من أ ّمهات الفضائل.
ست وعرشين
وقد ذكر علامء األخالق الفضائل املتف ِّرعة عن العفّة وأوصلوها إىل ٍّ
فضيل ًةّ .
ومم ُذكر من فضائل الع ّفة« :الحياء ،والخجل ،والمسامحة ،والصبر ،والسخاء،
وحسن التقدير ،واالنبساط ،والدماثة ،واالنتظام ،وحسن الهيئة ،والقناعة ،والهدوء،
والورع ،والطالقة ،والمساعدة ،والسخط ،والظرف».
الخامنئي } يف خطابه للنساء ،موضّ حاً أه ّم ّية الع ّفة« :إنّ عفاف الرجل
يقول اإلمام
ّ
مختصة باملرأةّ ...
كل ما يف األمر أنّ الرجل يف املجتمع ميتلك قدرة
مهم ،فالع ّفة ليست
ّ
ّ
((( اآلمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.19
((( املصدر نفسه ،ص.124
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.84
((( الشيخ
ّ
((( اآلمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.110
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه ،ص.124
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وق ّوة جسم ّية أكرب ،وميكنه بذلك أن يظلم املرأة ...لذلك ُطلب من املرأة االحتياط أكرث.
وخاصة يف الواليات
عندما تنظرن إىل العامل َت َر ْي َن أنّ إحدى مشاكل املرأة يف العامل الغر ّيبّ ،
امل ّتحدة األمريك ّية ،هي استغالل الرجال لق ّوتهم واالعتداء عىل ع ّفة النساء.
إنّ اإلحصاءات التي نرشها املسؤولون الرسم ّيون يف أمريكا نفسها ...إحصاءات مرعبة
ست ثوانٍ يقع اعتدا ُء ٍ
عنف يف أمريكا .انظرن إىل مدى أه ّم ّية الع ّفة ،عندما
ح ّقاً ،ففي كل ّ ّ
أهملوا الع ّفة بلغ بهم األمر هكذا ...إنّ اإلسالم يالحظ ذلك .إنّ قض ّية الحجاب التي أ ّكدها
اإلسالم إىل هذا الح ّد هي من أجل هذا.»...
ّ
مجاالت العفة
 .1ع ّفة البطن والفرج :عن اإلمام أيب جعفر ّ :Q
«إن أفضل العبادة ع ّفة البطن
والفرج».
ْ
ۡ
ّ
ُ
ُ ۡ َ ُ ُّ
 .2ع ّفة البصر :دعت اآليتان من سورة النور إىل ّ
ِني َيغضوا م ِۡن
غض البرص﴿ :قل ل ِلمؤ ِمن
َ
َ
َ ّۡ
﴿وقُل ل ِل ُم ۡؤم َِنٰ ِت َي ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن أبۡ َص ٰ ِره َِّن﴾.
أبۡ َص ٰ ِره ِۡم﴾،
 .3ع ّفة اللسان :عن سليامن بن مهران ،قال« :دخلت على الصادق جعفر بن مح ّمد L
وعنده نفر من الشيعة ،فسمعته وهو يقول :معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً ،وال تكونوا
علينا شيناً ،قولوا للناس ُحسناً ،واحفظوا ألسنتكم وك ّفوها عن الفضول ،وقبيح القول»(((.
َ
ََ َۡ ُ
ۡ ٌ َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ
َ َ
ص َوٱلفؤاد
﴿ول تقف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ۚم إِن ٱلسمع وٱل
 .4ع ّفة السمع :قال الله تعاىل:
ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ٗ
ك أو ٰٓلئِك كن عنه م ٔ
سول﴾(((.
فَّ
الع ة والغريزة
يشري املحتوى القرآين وال ِّروايئ إىل أنَّ العالقة التي تنظم الع َّفة والشَّ هوة هي عالقة
تم تحذير املتد ّينني بأن أتباع الشهوات ليسوا أع ّفاء .لكن يبدو أن
تقاطع حا ّد ،وعليه ّ
نظرة بعض املتد ِّينني اقترصت عىل جزء من ال ِّنطاق الذي يشمله معنى الشهوة ،وبيانه:
((( الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،12ص.193
((( سورة اإلرساء ،اآلية .36
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ّ
الل ّ
غوي:
 .1المعنى

يسجل ال َّراغب األصفهاين يف «املفردات»« :أصل الشَّ هوة نزوع النفس إىل ما تريده،
ّ
وذلك يف الدنيا رضْ بان صادقة وكاذبة .فالصادقة ما ّ
يختل البدن من دونه ،كشهوة الطعام
عند الجوع ،والكاذبة ما ال ّ
يختل من دونه»(((.
أ ّما ُّ
الطريحي يف «مجمع البحرين» فقد قال« :الشَّ هوات بالتحريك جمع شهوة ،وهي
اشتياق النفس إىل يشء آخر»(((.
وجاء يف قاموس «دهخدا» الفاريس :إنّها امليل وال َّرغبة واالشتياق ،وشوق ال َّنفس
وحصول ال َّلذة واملنفعة(((.
وعندما نصل إىل القرآن الكريم نراه قد استعمل «الشهوة» باملعنى العا ّم أيضاً ،كام
ّ
ٱلن َسآءِ َو ۡٱلَن َ
اس ُح ُّ َّ َ
يف قوله سبحانهُ :
ني َو ۡٱل َق َنٰ ِطري ٱل ۡ ُم َق َ
﴿ز ّي ِ َن ل َِّلن ِ
نط َرة ِ م َِن
ِ
ت م َِن ِ
ب ٱلش َهو ٰ ِ
ِ
َ
َّ
ٱذل َهب َو ۡٱلف َّضةِ َو ۡ َ
ٱل َي ٰوة ِ ُّ
ث َذٰل َِك َم َتٰ ُع ۡ َ
ٱل ۡيل ٱل ۡ ُم َس َّو َمةِ َو ۡٱلنۡ َع ٰ ِم َو ۡ َ
ٱدل ۡن َياۖ﴾(((.
ِ
ٱل ۡر ِۗ
ِ
ِ
ّ
االصطالحي:
 .2المعنى

االصطالحي عىل طلب ال َّل َّذة الجنس َّية .وبذلك ،فإنّ
ُيطلق لفظ الشَّ هوة يف االستخدام
ّ
هذا االستخدام يح ّد الشهوة يف اتّباع شطر ضئيل من امليول النفس ّية ،من حني يفيض بها
معنى عا ّم يقابل الع ّفة يف معناها العا ّم أيضاً .الشهوة ،يف
التحليل القرآ ّين وال ِّروا ّيئ إىل
ً
ّ
والكف عن
املعنى العا ّم ،هي ميل النفس والسعي إىل إشباع ذلك امليل ،يف مقابل االمتناع
االستجابة للميول النفسان ّية.
فاإلنسان الذي ي ّتبع الشهوات واضح يف حركته وطبيعة سلوكه ،ومنط حديثه ،وكذلك
اإلنسان العفيف الذي يحظى باملروءة واألصالة؛ إذ هو اآلخر تربز آثار ع َّفته يف سلوكه
وتظهر يف كالمه.
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مصدر سابق ،ص.276
((( مصدر سابق ،ج ،1ص.252
((( قاموس دهخدا ،ج ،9ص( 13894بالفارسية).
((( سورة آل عمران ،اآلية .14
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نصه:
هنا ،يكتب الشهيد مرتىض مط َّهري يف كتاب« :الرتبية والتعليم يف اإلسالم» ما ُّ
«العفاف هو تلك الحالة ال َّنفسان ّية ،وهو يعني كبح جامح الق ّوة الشَّ هو َّية ووضعها تحت
سلطة العقل واإلميان .معنى العفاف أن ال يقع املرء ضح َّية َّ َ
الشه ،وال يكون تحت سلطة
الق ّوة الشَّ هو َّية ،وال يكون يف عداد املستسلمني الذين يخضعون بالكامل عند مواجهة
شهوة من الشَّ هوات ،بحيث يس ّلمون أ ِز ّمة أنفسهم ويصريون ضح َّية هذه الغريزة .هذا
هو معنى العفاف»(((.
 .3خصائص مفهوم العفاف:

يدخل ال َع َفاف ،مبعنى ّ
الكف واالمتناع ،يف عالقة تضا ّد مع حالة امليل نحو الشهوات،
النفيس ،وهو ينطوي عىل الخصائص اآلتية:
وال ُّنزوع
ّ
 .1إنَّه تعبري عن خصلة إنسان ّية.
 .2إنَّه تعبري عن حالة داخل َّية باطن ّية.
تعب عنه.
 .3إنَّ له مظاهر خارج ّية ّ
 .4تربز املظاهر تلك من خالل ال َّنسق السلو ّيك ومنط الحديث والكالم.
 .5ال ينسجم العفاف مع حالة السلوك املضطرب ،وال ي ّتسق مع ال َّدالالت املتناقضة.
 .6ينطلق االلتزام بالع َّفة من موقع الع ّزة واالقتدار ،وليس من موقع الضعف والعجز.
خاص من الكالم والحديث ،فال
يرتبط العفاف ،إذاً ،بدالئل سلوك ّية ،ويقرتن بنمط ّ
ثم ال سبيل إىل حفظ العفاف
معنى لوجوده من دون وجود تلك الدالئل والعالمات ،ومن ّ
من دون االلتزام بتلك الدالئل ورعاية تلك العالمات .فالع ّفة ليست أمراً داخل ّياً وباطن ّياً
رصفاً ،بحيث ال تكون لها عالمة ّ
تدل عليها يف الخارج.
عند ال َّنظر إىل املفهوم ،من خالل أفق الحياة اإلنسان ّية ،يلحظ أنّ جزءاً من االختالف
يف دالالت الع َّفة بني املرأة والرجل ،يعود إىل التفاوت املوجود يف الخلقة بني االثنني ،وأنّ
الحجاب هو إِحدى عالمات العفاف ،حيث ال ميكن تص ّوره من دون الحجاب .إنّ املرأة
((( مطهري ،الشيخ مرتىض ،دار سالم (الرتبية والتعليم يف اإلسالم) ،منشورات الزهراء ،ص.106
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أو الرجل الل َذين ال يلتزمان بأحكام السرت اإلسالم ّية ،ال يستح ّقان وصف الع َّفة ،وال ميكن
الصفة .هذا ،عىل الرغم من أنّ االختالف يف رضوب
نعتهام بـ«العفاف» ،وهام عىل هذه ِّ
السلوك اإلنسا ّين والحيوا ّين له مناىشء يف اختالف الفطرة والخلقة من جهة ،ويف امليول
اإلسالمي
اإلسالمي ُي َع ّد الحجاب
واألمناط السلوك ّية من جهة أخرى .ويف املنظار السلو ّيك
ّ
ّ
إحدى الدالالت البارزة للعفاف(((.
يقول الشهيد مط َّهري يف كتابه «قض ّية الحجاب»« :عندما تخرج املرأة من البيت،
محجبة ومترسبلة بالوقار ،تكون قد راعت جانب العفاف ،فإنّ األفراد الفاسدين
وهي َّ
واملته ِّتكني ال يجرؤون عىل التع ّرض لها»(((.
وعند تفسري اآلية ( )61من سورة ال ُّنور ،يقول الشهيد مط ّهري« :ميكن استنباط قانون
﴿وأَن ي َ ۡس َت ۡعفِ ۡف َن َخ ۡي ٞل َّ ُه َّ
عام من جملةَ :
ّ
ن
السرت
جانب
برعاية
املرأة
التزمت
ام
ل
ك
مفاده:
﴾
ۗ
ّ
َ
الترشيعي رخصاً
والعفاف أكرث ،كان ذلك أرىض من منظور اإلسالم ،الذي منح نظامه
ّ
أخالقي عا ّم ال ينبغي أن يغيب
تسهيل ّية وإرفاق ّية حيال حكم الوجه والك ّفني .هذا أصل
ّ
عن الذاكرة»(((.
يف الحقيقة ،إنّ «الحجاب» هو داللة ال محيص عنها عىل «العفاف» ،وهو عالمة
العفاف .يقول الشهيد مط َّهري« :الع َّفة والحياء خصلتان ال ينال منهام التأريخ ،فقد
آمنت بهام اإلنسان ّية جمعاء منذ البدء ح ّتى اآلن ،كام حرصت عليهام األديان السامو ّية
جميعاً ،ودعت إىل االلتزام بهام .الشخصيات البارزة ،عىل م ّر التاريخ ،من جهتها ،ح ّثت
الرشيعة اإلسالم ّية عىل الع ّفة والحياء ،ور ّكزت عليهام كثرياً ،وال غرو ،فإنّ هاتني الخصلتني
السرت اإلنسا ّين»(((.
اإلنسان َّيتني تؤلِّفان بعداً من أبعاد فلسفة َّ

((( الشهيد مطهري ،تعليم وترتيب در اسالم (التعليم والرتبية يف اإلسالم) ،ص( 106بالفارسية).
((( املصدر نفسه ،ص( 177بالفارسية).
((( املصدر نفسه ،ص.168
((( مهريزي ،حجاب (الحجاب) ،ص( ،39بالفارسية).
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الخامنئي } يف حكمة ترشيع السرت والحجاب« :فقض ّية الحجاب،
يقول اإلمام
ّ
واملحارم وغري املحارم ،والنظر وعدم النظر ،ك ّلها ّإنا وضعت للمحافظة عىل سالمة الع ّفة.
فاإلسالم يويل مسألة عفاف املرأة أه ّم ّية كبرية».
ويقول تأكيداً عىل فضيلة الع ّفةّ :
«كل حركة تسعى للدفاع عن املرأة يجب أن يكون
نت
يهتم بقض ّية ع ّفة املرأة ومل يع ِ
ركنها األساس هو ع ّفة املرأة ،وكام قلت ،فإنّ الغرب مل ّ
بها ،فانتهى األمر به إىل الته ّتك».
السرت بالحجاب ،فإنّ الشهيد مط َّهري يوضّ ح ذلك بقوله:
أ ّما عن الباعث إىل ارتباط ِّ
«العفاف والحياء هام من الخصائص الباطن ّية لإلنسان ،والحجاب يرجع بدوره إىل الشكل
السياق ،ميكن مقاربة املسألة بالتفاوت
الذي يتموضع به السرت ونوعه وطبيعته .ويف هذا ِّ
املوجود بني الباطن والظاهر ،وبني الروح والجسد ،أو الجوهر واملظهر .هذان االثنان
هام -يف نظرنا -تعبري عن حقيقتني تحتاج معرفة طبيعة االرتباط يف ما بينهام إىل الفحص
(((
والسرت هام عالمة للعفاف ،دا ّلة عليه،
والتأ ّمل»  .يذهب الشهيد مط ّهري إىل أن الحجاب ِّ
كام هو واضح من األمور اآلتية:
عندما يبلغ اآلية ( )59من سورة األحزاب ،التي أمر الله فيها النبي  Pأن يأمر
َ
َ
أزواجه وبناته ونساء املؤمنني أن يلتزمن بالحجاب ﴿يُ ۡدن َِني َعل ۡي ِه َّن مِن َجلٰبِيب ِ ِه َّنۚ﴾ ،تراه
يقول« :تو ّفر هذا املقطع عىل عرض قاعدة عا ّمة تفيد أنّ عىل املرأة املسلمة أن تتح ّرك
(((
«السرت
بطريقة بحيث تبدو عالئم الع ّفة والوقار واضحة عىل مح َّياها»  .كام يقول أيضاًَّ :
والحجاب هام تكليف فحسب ،وعالمة عىل خصلة إنسان ّية هي العفاف»(((.
والسرت هام عالمة الع ّفة»(((.
كذلك« :الحجاب ِّ

((( الشهيد مط ّهري ،مسألة الحجاب ،مصدر سابق ،ص.57 - 52
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
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وهن يف حال رعي األغنام وسقيها
ويقول أيضاً« :يتح ّدث القرآن عن ع َّفة بنات شعيبّ ،
بني الرجال ،كام يثني عىل ع َّفة مريم يف معبد يقصده النساء والرجال للعبادة»((( .أليست
ع َّفة بنات شعيب والس ِّيدة مريم  Rهي االحرتاز َّ
عم ينايف العفاف ،والتو ُّفر عىل
االلتزامات الدا ّلة عليه يف السلوك ويف منط القول والحديث؟
ويقولَّ :
الظاهري ،وفي انتخاب الحجاب ،ينبىء عن
«إن تم ُّثل الوقار في السلوك
ّ
الباطني»(((.
العفاف
ّ
يف الحقيقة ،ما مل ُي َجزم قطع ّياً بالعالقة ما بني الحجاب والعفاف ،ال ميكن الحديث عن
االرتباط بني «ال َّدا ّلة» و«الواقع» يف االستدالل عىل الحجاب.

((( الشهيد مط ّهري ،مسألة الحجاب ،مصدر سابق ،ص.57 - 52
((( املصدر نفسه.

( باجحلاو ةّفعلا عباسلا سردلاالا
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ترصفها مقصوراً
ع ّرفت الع ّفة بأنّها َم َلك ُة انقياد الق ّوة الشهو ّية للعقل ح ّتى يكون ّ
عىل أمره ونهيه ،فيقدم عىل ما فيه املصلحة ،وينزجر ّ
عم يتض ّمن املفسدة بتجويزه،
وال يخالفه يف أوامره ونواهيه.
السلوك
لقد استخدم مصطلح ال َعفاف يف القرآن مبعانٍ ع ّدة ،األ ّول :رضب من ُّ
ينم عن السم ّو وال ِّرفعة ،ويومئ إىل ِّ
كف ال َّنفس واالمتناع عن م ّد يد الحاجة
ّ
إىل اآلخرين عن ع ّزة نفس ،والثاين :وصف العفاف عىل ّ
الكف واالمتناع املتع ّلق
ِّ
بتنظم ومقاربة أموال اليتامى ،والثالث :اس ُتخْ دم «االستعفاف» مبعنى كبح جامح
الق َّوة الجنس ّية والسيطرة عليها ،والرابع :مطلق ّ
الكف واالمتناع فيشمل الجانب
االقتصادي واملا ّيل.
ّ
إن للعفاف من منظور الفكر اإلسالمي ،تعبري َين :داخ ّ
وخارجي .ففي ال َّتعبري
يل
ّ
ال َّداخ ّ
للسيطرة عىل الشهوة وضبطها ،أ ّما يف ال َّتعبري
يل ُي َع ّد العفاف حالة نفسية َّ
الخارجي فهو عالمات ودالالت تظهر يف السلوك والقول لتشري إىل الحالة ال َّداخل ّية
ّ
التي ينطوي عليها اإلنسان العفيف.
إنّ أغلب األخبار والروايات ُيشري إىل ع ّفة البطن والفرج ،وك ّفهام عن مشتهياتهام
املح ّرمةّ ،
ويدل عىل أنّهام من أفضل العبادات لكونهام أشقّ عىل النفس ،وملالزمة
النفس لهذه املشتهيات منذ الصغر ح ّتى صارت جزءاً منها .ولهذا ،يشقّ عىل
اإلنسان مجاهدة نفسه.
إن للع ّفة مجاالت ع ّدة ،وهي :ع ّفة البطن والفرج ،وع ّفة البرص ،وع ّفة اللسان،
وع ّفة السمع.
يشري املحتوى القرآ ّين وال ِّروا ّيئ إىل أنَّ العالقة التي تنظم الع َّفة والشَّ هوة هي عالقة
تم تحذير املتد ّينني بأنّ أتباع الشهوات ليسوا أع ّفاء.
تقاطع حا ّد .وعليهّ ،
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خاص من الكالم والحديث ،فال معنى
 يرتبط العفاف بدالئل سلوك ّية ،ويقرتن بنمط ّثم ال سبيل إىل حفظ العفاف
لوجوده من دون وجود تلك الدالئل والعالمات ،ومن ّ
من دون االلتزام بتلك الدالئل ورعاية تلك العالمات .فالع ّفة ليست أمراً داخل ّياً
وباطن ّياً رصفاً ،بحيث ال تكون لها عالمة ّ
تدل عليها يف الخارج.

( باجحلاو ةّفعلا  نماثلا سردلااا
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الدرس الثامن

ّ
العفة والحجاب ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف إىل فلسفة العفة.

2 .2يرشح معطيات العفة وآثارها.
يبي دور العفة يف حياة املرأة يف عرص الغيبة.
ّ 3 .3

تمهيد
واالجتامعي له تأثري كبري يف بناء املجتمع
الفردي
إنّ الحفاظ عىل الع ّفة عىل املستو َيني
ّ
ّ
اإلسالمي وصيانته .فالع ّفة هي ّ
صمم األمان الذي مينح الفرد الطأمنينة ،ويبعده عن
ّ
املح ّرمات والشهوات ،وهي العنرص األساس يف حفظ املجتمع عن الفساد والتدهور
األخالقي والسلو ّيك.
ّ
ِ
املنتظر الذي ُت ّثل املرأة الجزء
مضافاً إىل ذلك ،فإنّ الع ّفة صفة أساس ّية يف املجتمع
ِ
املنتظر ،وتكون مم ِّهدة
اإلسالمي
األهم فيه ،فبع ّفتها وحفظها لنفسها تحفظ املجتمع
ّ
ّ
لعرص ظهور اإلمام
املهدي|.
ّ
فصل العفاف عن الحجاب
ثم ال يجوز إلنسان أن يكون منحازاً
للسرت عالقة أساس ّية وثيقة بالعفاف ،ومن ّ
ذكرنا أن ِّ
اإلسالمي هو الصيغة
للعفاف والحياء ،ويكون مخالفاً للحجاب يف الوقت نفسه .فالحجاب
ّ
األكمل يف التعبري عن االلتزام بالعفاف .أما إذا أردنا أن نفصل ما بني الحجاب والعفاف،
فسيفيض ذلك إىل بروز مشكلتني أساس َّيتني((( ،هام:
ثم ما
األولى :إىل ّأي مدى ميكن اإلذعان إىل حالة الفصل ما بني العفاف والحجاب؟ ّ
مالك هذه القطيعة؟ وما املعيار الذي تقوم عليه؟ ويف حال تجريد العفاف عن الحجاب،
السرت الذي ينبغي االلتزام به حفظاً لحالة العفاف؟ أجل ،ميكن أن نق ّر بوجود
فام طبيعة َّ
أفراد أع ّفاء وملتزمني ،لك ّنهم ال يراعون الحجاب بالصيغة التي أمر الشارع بها ،بيد أن
((( الشهيد مط ّهري ،مسألة الحجاب ،مصدر سابق ،ص.57 - 52
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املهم الذي ينبغي االلتفات إليه :ما املدى الذي ميكن أن تبلغه حالة االنفصال
السؤال ّ
هذه والتفكيك ما بني االثنني؟(((.
تم القبول بحالة القطيعة بني االثنني والقول بانفصال العفاف عن
الثانية :إذا ما َّ
الحجاب ،بحيث ال يكون الحجاب رشطاً يف العفاف ،فعندئذ ال يبقى دليل لوجوب
الحجاب عىل النساء غري ته ُّتك الرجال وأهوائهم ونزوعاتهم ،يقول الشهيد مطهري {:
«إذا ما كانت النساء عفيفات من دون حجاب ،فهل الرجال كذلك؟ وهل سيمتنعون عن
ال َّته ُّتك ،ويك ّفون عن االبتذال؟»(((.
لقد نهض الشارع بعمل ّية ال َّترشيع لضوابط سرت جسد املرأة من خالل مراعاة طبيعة
النفيس ،كام ّ
حث االثنني عىل التزام جانب العفاف ،انطالقاً من رؤيته
الرجال وتكوينهم
ّ
الشاملة إىل كينونة املرأة والرجل ،ونظرته السامية إليهام ،ليتح َّول الحجاب إىل أحد ثوابت
أحكام اإلسالم ،بحيث ال ميكن تص ُّور انفصال الحجاب عن العفاف بلحاظ النظرة إىل
اآليات والروايات.
َّ
الفلسفية للعفاف
األسس
ّ
اإلنسانية لإلنسان:
 .1الرؤية

الحب
اإلنسان موجود ح ّر ومختار ،يستطيع أن ينال بن ّيته وإرادته أعامالً الباعث إليها ّ
والحس
التوجه إىل الله ،ومالمسة الفطرة،
أو العبود ّية ،وأن يبادر إىل فعال ّيات بدافع ّ
ّ
األخالقي ،والنزوع إىل اآلخر ،بيد أن هذا املوجود الح ّر واقع تحت تأثري قوى داخل ّية
ّ
وخارج ّية تؤ ّدي دوراً أساس ّياً ومصري ّياً يف قراراته .لقد ُر ّكزت يف اإلنسان الق ّوة العاقلة،
والق ّوة الشهو ّية والق ّوة الغضب ّية ،بحيث يستطيع أن يستفيد عىل نحو أفضل من جميع
ال ِّنعم اإلله ّية واالستعدادات اإلنسان ّية املركوزة فيه من خالل منهج ّية ذك ّية ،وعرب الركون
إىل الوسط ّية واالعتدال.
((( الشهيد مط ّهري ،مسألة الحجاب ،مصدر سابق ،ص.57 - 52
((( املصدر نفسه.
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إنّ اإلنسان مبقدوره أن يصعد ويرقى ح ّتى يصري عقالن ّياً كبرياً ،كام له أن يهوي ويسقط
ح ّتى يكون ض ّلي ًال راتعاً يف املل ّذات ،أو أن تتب ّدل هو ّيته آخر املطاف إىل حيوان ضا ّر.
ّ
ويطل عليه من منطلق عقال ّين كريم ،ومن
ينظر اإلسالم إىل اإلنسان نظرة سامية،
منظور ر ّبا ّين عزيز ،كام يبغي أن ال تقع نظريت إليك تحت تأثري مك ّونات أخرى غري
املساواة اإلنسان ّية والتقوى ،فال ينبغي النظر إىل اآلخر -يف مقاييس الرؤية اإلسالم ّية-
القومي وما شابه ذلك .فاإلسالم
مطلقاً من خالل الجنس أو العنرص أو اللون أو االنتامء
ّ
الشهوي القائم عىل ال ّل ّذة أو
يواجه جميع األدوات التي تدخل يف األغلب يف منافع ال ُّنزوع
ّ
العنرصي ،ويع ّدها غري إنسان ّية.
التف ّوق
ّ
للسيطرة عىل النفس ،وأفضل إطار الستعامل القدرة يف نطاق
ُي َع ّد العفاف أذىك حالة َّ
ال ّدائرة الشّ خص ّية ،من خالل الدور الذي ينهض به يف إبراز إنسان ّية اإلنسان ،والحؤول دون
الجنيس.
الت ُّربج وال َّته ُّتك
ّ
 .2تكامل اإلنسان:

خاصة .وإنّ أبرز أبعاد الفلسفة
ينبغي الحفاظ عىل العفاف بوصفه خصل ًة إنسان ّية ّ
املعنو ّية للسرت والحجاب بني األمم والشعوب ،وعىل صعيد األديان والحضارات ،يتم ّثل يف
حفظ الخصلة اإلنسان ّية املتم ِّثلة بالع ّفة والحياء .ال ُيخفي اإلسالم انحيازه إىل هذه الخصلة
اإلنسان ّية ،وهو يدعو املرأة والرجل إىل رعايتها عىل السواء ،بلوغاً لحالة الكامل ،وتحقيقاً
للفضيلة .كام ّ
يحث الزوجني عىل التزام السلوك اإلنسا ّين ،حيث تأيت يف السياق نفسه
دعوته إىل مامرسة العالقة الزوجية والل ّذة املرشوعة ،ما بني الزوج والزوجة.
ُيح ّرم اإلسالم ال َّنظرات املريبة غري اإلنسان ّية ،ويويص املؤمنني من النساء والرجال ّ
بغض
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ
ِني َيغضوا م ِۡن
النظر ،ويدعوهم إىل النظرة العفيفة ،يقول الله سبحانه وتعاىل﴿ :قل ل ِلمؤ ِمن
ُ
﴿وقُل ّل ِۡل ُم ۡؤم َِنٰت َي ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن َأبۡ َصٰره َِّن َو َي ۡح َف ۡظ َن ف ُر َ
َأبۡ َصٰره ِۡم﴾((( ،وقال تعاىلَ :
وج ُه َّن﴾(((.
ِ
ِ
ِ
((( سورة النور ،اآلية .30
((( سورة النور ،اآلية .31
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آثار العفاف
َي َه ُب العفاف اإلنسان طاقة روح ّية متم ّيزة ،ليك يثبت يف مواجهة أعاصري الهوى ،وال
ثم مساره يف منعطفات الحياة ح ّتى يبلغ الكامل.
يضعف أمام امليول الهابطة ،ويواصل من ّ
إنّ اإلنسان الذي يعتقد باألصول والقيم يؤمن ،يف الحقيقة ،بال َّنبع الذي تنبثق منه أنواع
الحب،
املح ّبة جميعها،
وتتفجر منه العواطف كا ّفة ،وتصدر عنه صنوف الجامل ورضوب ّ
ّ
وألوان الفنون واإلبداعات .وإميان مستق ّر كهذا ،يجعل اإلنسان كالبنيان املرصوص(((،
ثابتاً ال تزعزعه العواصف ،وال تنال منه رياح الحرص والطمع ،وال يخضع لنزعات العنف
والقسوة.
ولهذا العفاف آثار ع ّدة ،هي:
َّ
السكينة ُّ
الر ّ
َّ .1
(الصحة النفسية):
وحية للفرد والمجتمع

ميكن الحفاظ ،من خالل العفاف ،عىل املواهب ،والحؤول دون هدر الطاقات وتضييع
تتم صيانة ا ُمل ُثل والقيم ،و ُيصار إىل إعالئها« :حرص ال َّل ّذة الجنس ّية،
اإلمكانات ،وبالعفاف ّ
من منظور اإلسالم ،يف النطاق العائ ّ
يل ومامرستها من خالل ال ِّزيجات املرشوعة ،يسهم يف
الصحة النفس ّية للمجتمع ،ويساعد عليها من زاوية روح ّية»(((.
إرساء َّ
يف املقابل ،يقود الت ُّربج إىل رضب مرتكزات استقرار األرسة واملجتمع ،ويفيض إىل إشعال
فتيل االضطراب« :من منظور االجتامع العائ ّ
السرت ومنع العالقة الجنس ّية
يل ،تكمن فلسفة َّ
النفيس،
من غري طريق الزيجة الرشع ّية ،يف أنّ الزوج القانو ّين لإلنسان يتح ّول ،عىل املستوى
ّ
إىل عنرص إسعاد له ،يف حني يتب َّدل هذا املوقع يف نظام ال ّل ّذة املفتوحة ،حيث يتح َّول الزوج
وسجان؛ ما يؤ ّدي إىل أن تقوم أركان
القانو ّين عىل الصعيد
النفيس إىل رقيب ومنافس ّ
ّ
مؤسسة األرسة عىل أساس العداوة والبغضاء»(((.
ّ
((( سورة الصف ،اآلية .4
((( الشهيد مط ّهري ،مسألة الحجاب ،مصدر سابق ،ص.83
((( املصدر نفسه ،ص.89
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 .2استقرار نظام األسرة:

تفيض رعاية الع َّفة يف القول والسلوك إىل حفظ األرسة وبقائها سليمة معافاة .هل
استطاع أولئك الذين رفعوا -مكراً -شعار ح ِّرية املرأة ،وعمدوا إىل فصل الحجاب عن
الع ّفة ،أن يحافظوا عىل نظام األرسة واستقرارها عرب ج ّر النساء يف الغرب إىل الته ُّتك ودفع
الرجال نحو االنحالل والفساد؟
ِّ
«المتشيئة»:
 .3إصالح المرأة

الخميني الراحل { تعبري جميل يف بيان الرؤية الغرب ّية للمرأة بوصفها
لإلمام
ّ
بضاعة ،يقول فيه« :يف خصوص املرأة ،مل يعارض اإلسالم ح ّر ّيتها مطلقاً ،بل عىل العكس
ثم -فإنّ هذا
ترى اإلسالم يعارض مفهوم «تش ُّيؤ املرأة» ،والتعامل معها كـ«يشء» ،ومن ّ
الدين -قد أعاد لها رشفها وحيث ّيتها»(((.
 .4العفاف منشأ الثقافة واألدب:

ميكن اختزال جميع ما تزخر به حياة اإلنسان من رضوب الجامل ومن جالل الحضارة
الحب! إنّ
الحب ليستند إىل أساطري ق ّلام ميكن بلوغها .ف ُلغة
ّ
والثقافة ،بكلمة واحدة هي ّ
كتوهج قلب العاشق .لغة ملتهبة ال تعرف الجسد،
متوهجة ّ
املح ِّبني هي لغة الشعرّ ،
تضحي بالحياة ،بيد أنّها تفيض حناناً وعطفاً ،تثري الرحمة وتجذب إليها ح ّتى
معطاءة ّ
قلب املعشوق عىل قسوته ،وتبعث عىل الثناء واإلعجاب.
الرشقي ،وهذه الذرى
وخاصة يف األدب
هذه القمم الشاهقة يف الثقافة الرشق ّية،
ّ
ّ
ّ
ومتحض،
واإلسالمي ،هي رصيد جيل أصيل عفيف
السامقة التي تتض َّوع بالعطاء العرفا ّين
ّ
ينظر إىل اآلخر ،ويتعاطى معه من زاوية الع ّفة.
تعيش املرأة يف مهابة الحشمة والجالل ،والرجل ينش ّد عىل الدوام إىل هذه الحشمة
يتحصالن ببساطة ويرس .يف أجواء هذه الحالة،
وذاك الجالل اللذين ال يتأتَّيان بسهولة ،وال َّ
((( اإلمام الخميني ،السيد روح الله املوسوي ،زن وآزادي در كالم امام خميني (املرأة والحرية يف أحاديث اإلمام الخميني)،
منظمة الطبع والنرش التابعة لوزارة اإلرشاد ،ص( 32بالفارسية).
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ثم كانت تحظى بقيمة أعىل
ق ّلام كانت املرأة ألعوبة بيد أهواء الرجل وأحابيله ،ومن ّ
ومبنزلة أكرب.
يطرح الشهيد مط ّهري هنا السؤال« :هل يصل هذا االستعداد [الكام ّيل] إىل حالة
الفعل ّية عىل نحو أفضل يف ّ
ظل مجموعة من الضوابط األخالق ّية التي تهيمن عىل روح
الرجل واملرأة بعنوان الع ّفة والتقوى ،حيث تكون املرأة يف إطار هذه الحالة شيئاً مثيناً
ال يناله الرجل ،أو يتح ّقق ذلك أفضل يف ّ
ظل أجواء ال تعيش فيها روح الرجل واملرأة من
خالل رادع عنوانه الع ّفة والتقوى ،وال وجود فيها ملثل تلك الضوابط أساساً ،حيث تكون
املرأة بيد الرجل يف غاية االبتذال؟»(((.
الشاعري الغامض بغياب الع ّفة والسرت ،وتتح ّول إىل س ّلة
إنّ املرأة لتفقد هذا الجامل
ّ
مهمالت لشهوة الرجال املته ّتكني ،رجال ليسوا شعراء ،بل هم مجرمون!
ّ
ّ
أهم ّية العفة للفرد والمجتمع
إنّ اتّصاف أفراد املجتمع بالع ّفة كصفة نفس ّية باطن ّية ينعكس حت ًام عىل عالقاتهم
وسلوك ّياتهم االجتامع ّية ،وهذا ما يؤ ّدي إىل ّ
تجل العفاف يف املجتمع كصفة عا ّمة تحكم
الفردي
جميع العالقات االجتامع ّية واملعامالت املال ّية وغريها ،بل إنّ تح ّقق األمن
ّ
واالجتامعي مرتبط بشكل رئيس بتح ّكم صفة الع ّفة بالق ّوة الشهو ّية لألفراد.
ّ
البرشي يؤ ّدي ذلك إىل العديد من النتائج التي ال
فحني تغيب الع ّفة عن االجتامع
ّ
تجني األ ّمة من ورائها ّإل حصاداً م ّراً
ٍ
ومشكالت ال تنتهي ،يصعب التح ّكم فيها أو تجاوز
والنفيس ،وارتفاع مع ّدالت الجرائم،
االجتامعي
نتائجها ،كشيوع الفاحشة ،وزيادة التوتّر
ّ
ّ
والغني عىل الفقري،
القوي عىل الضعيف
وانتشار الجرائم األخالق ّية ،مضافاً إىل طغيان
ّ
ّ
األرسي ،وارتفاع مع ّدالت الطالق ،وغري ذلك من املشاكل التي تعود
ناهيك عن التف ّكك
ّ
إىل آفات نفس ّية منشؤها تط ّرف الق ّوة الشهو ّية وخروجها عن ح ّد االعتدال؛ ما يو ّلد لدى
الغريزي وغريه ،بطريق ٍة غري مرشوعة.
األفراد سعياً وراء الجاه والسلطة واإلشباع
ّ
((( الشهيد مط ّهري ،أخالق جنيس (األخالق الجنسية) ،ص( 84بالفارسية).
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ّ
العفة وظيفة المنتظرات
عواتقهن مسؤول ّية توفري السكينة
مهم من املجتمع اإلنسا ّين ،تقع عىل
ّ
إنّ النساء جزء ّ
النفيس للمجتمع ،وهي وظيفة ال مثيل لها يف األه ّم ّية والخطورة.
والطأمنينة واألمن
ّ
فاملرأة التي هي مرآة جامل الله وجالله قد ُأوكلت إليها مها ّم صالح النسل الحارض وسداد
وسدادهن.
صالحهن
األجيال القادمة .وتح ّقق ذلك يتو ّقف عىل
ّ
ّ
واآلفة الكربى التي ميكن أن متنع من أن تكون هذه الفئة من املجتمع منتج ًة مثمر ًة
بقدرتهن عىل إضفاء السعادة عىل الفرد واملجتمع ،وإن أمكن أن تكون أدا ًة
مع التسليمّ
فقدانهن الصفات التي أشار إليها اإلمام
مجتمعهن -هي
انحطاطهن وانحطاط
وسبباً يف
ّ
ّ
ّ
املهدي | يف الدعاء الرشيف اآليت .وهذا ما يساهم يف فهمنا سبب تقديم الزانية عىل
ّ
فإنا ّ
الزاين يف اآلية الثانية من سورة النور ،فإن ّ
دل ذلك عىل يشءّ ،
يدل عىل أنّ فساد املرأة
هو السبب الرئيس يف شيوع الفاحشة وانتشارها.
لذا ،فإنّنا نستنتج أنّ وظيفة النساء املنتظرات هي تل ّبس الع ّفة والحياء كصفتني
لهن ،والعمل الحثيث عىل غرس هاتني الصفتني يف نفوس األبناء ،وإشاعتهام يف
شخص ّيتني ّ
ّ
ليترشف
املجتمع؛ ليصبح مجتمع سيادة فضيلتي الع ّفة والحياء؛ وبذلك يكتسب اللياقة
بالطلعة املباركة لصاحب الزمان (أرواحنا لرتاب َمق َدمه الفداء).
تحص ّن بحصن الع ّفة
فح ّراس الع ّفة يف مجتمع االنتظار ّ
هن النساء الطاهرات ال ّلوايت ّ
ومجتمعهن يف مسرية نوران ّية تستهدف ّ
تجل التقوى،
أنفسهن
املنيع ،مرابطات عىل ثغور
ّ
ّ
اإللهي بشخص صاحب العرص والزمان ،املقيم
اإللهي ،بظهور النور
يف انتظار تح ّقق الوعد
ّ
ّ
للمجتمع الر ّبا ّين املوعود.
الحجة | من أفضل الدروس الرتبو ّية التي تساعد
يف هذا اإلطار ،تُع ّد أدعية اإلمام ّ
يبي
هم ارزقنا توفيق الطاعة» ،الذي ّ
السالكني لطريق االنتظار ،كالدعاء املأثور عنه« :ال ّل ّ
جملة من الواجبات الفرد ّية واالجتامع ّية للمنتظر .هذا الدعاء يشتمل عىل جملة من
كل منتظر أن تكون له لياقة ّ
األوصاف املطلوبة يف آخر ذخرية إله ّية ،فعىل ّ
التحل بتلك
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ّ
«وتفضل ...على النساء بالحياء
األوصاف((( .ومن هذه األوصاف قوله| يف الدعاء:
والع ّفة»(((.
لهن «بالحياء والع ّفة» ،ففي هذا
خص اإلمام النساء مبسؤول ّية كربى؛ إذ دعا ّ
وقد ّ
الدعاء داللة عىل أه ّمية فضيلة الع ّفة وخصلة الحياء وانعكاسهام عىل الفرد واملجتمع،
ومحور ّية دور املرأة يف تكوين مجتمع الفضيلة.

((( راجع :الجوادي اآلميل ،الشيخ عبد الله ،اإلمام املهدي املوجود املوعود ،دار اإلرساء للطباعة والنرش ،لبنان2013 ،هـ ،ط،1
ص.219
((( الكفعمي ،الشيخ إبراهيم بن عيل العاميل ،املصباح (جنة األمان الواقية وجنة اإلميان الباقية) ،دار الريض (زاهدي) ،إيران
«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ،وبعد املعصية ،وصدق الن ّية ،وعرفان الحرمة،
 قم1405 ،هـ ،ط ،2ص  .281 280-والدعاء:ّ
وأكرمنا بالهدى واالستقامة ،وس ّدد ألسنتنا بالصواب والحكمة ،وامأل قلوبنا بالعلم واملعرفة ،وط ّهر بطوننا من الحرام
ّ
(وكف) أيدينا عن الظلم والرسقة ،واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة ،واسدد أسامعنا عن اللغو
والشبهة ،واكفف
والغيبة ،وتفضّ ل عىل علامئنا بالزهد والنصيحة ،وعىل املتع ّلمني بالجهد والرغبة ،وعىل املستمعني باالتباع واملوعظة ،وعىل
مرىض املسلمني بالشفاء والراحة ،وعىل موتاهم بالرأفة والرحمة ،وعىل مشائخنا بالوقار والسكينة ،وعىل الشباب باإلنابة
والتوبة ،وعىل النساء بالحياء والع ّفة ،وعىل األغنياء بالتواضع والسعة ،وعىل الفقراء بالصرب والقناعة ،وعىل الغزاة بالنرص
والغلبة ،وعىل األرساء باإلخالص والراحة ،وعىل األمراء بالعدل والشفقة ،وعىل الرعية باإلنصاف وحسن السرية ،وبارك
الحج والعمرة ،بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمني».
للحجاج والز ّوار يف الزاد والنفقةِ ،
واقض ما أوجبت عليهم من ّ
ّ
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تم الفصل ما بني الحجاب والعفاف ،فسيفيض ذلك إىل بروز مشكلتني ،وهام:
إذا ّ
ثم ما
األوىل :إىل ّأي مدى ميكن اإلذعان إىل حالة الفصل ما بني العفاف والحجاب؟ ّ
تم القبول
هو مالك هذه القطيعة؟ وما هو املعيار الذي تقوم عليه؟ الثانية :إذا ما َّ
بحالة القطيعة بني االثنني والقول بانفصال العفاف عن الحجاب ،بحيث ال يكون
الحجاب رشطاً يف العفاف ،فعندئذ ال يبقى دليل لوجوب الحجاب عىل النساء غري
ته ُّتك الرجال وأهوائهم ونزوعاتهم.
إنّ للعفاف بعض األسس الفلسف ّية ،من قبيل :الرؤية اإلنسان ّية لإلنسان :فاإلنسان
الحب أو
موجود ح ّر ومختار ،يستطيع أن ينال بن ّيته وإرادته أعامالً الباعث إليها ّ
والحس
التوجه إىل الله ،ومالمسة الفطرة
العبود ّية ،وأن يبادر إىل فعال ّيات بدافع ّ
ّ
األخالقي والنزوع إىل اآلخر.
ّ
ومن قبيل :تكامل اإلنسان :ينبغي الحفاظ عىل العفاف بوصفه خصل ًة إنسان ّية
خاصة .وإن أبرز أبعاد الفلسفة املعنو ّية للسرت والحجاب بني األمم والشعوب،
ّ
وعىل صعيد األديان والحضارات ،يتمثل يف حفظ الخصلة اإلنسان ّية املتم ِّثلة بالع ّفة
والحياء.
(الصحة النفس ّية) ،واستقرار
السكينة ال ُّروحية للفرد واملجتمع
َّ
معطيات العفافَّ :
نظام األرسة ،وإصالح املرأة «المتش ِّيئة» ،والعفاف منشأ الثقافة واألدب.
إن اتّصاف أفراد املجتمع بالع ّفة كصفة نفس ّية باطن ّية ،ينعكس حت ًام عىل عالقاتهم
وسلوك ّياتهم االجتامع ّية ،وهذا ما يؤ ّدي إىل ّ
تجل العفاف يف املجتمع كصفة عا ّمة
تحكم جميع العالقات االجتامع ّية واملعامالت املال ّية وغريها ،بل إنّ تح ّقق األمن
واالجتامعي مرتبط بشكل رئيس بتح ّكم صفة الع ّفة بالق ّوة الشهو ّية
الفردي
ّ
ّ
لألفراد.
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لهن،
 إنّ وظيفة النساء املنتظرات هي تل ّبس الع ّفة والحياء كصفتني شخص ّيتني ّوالعمل الحثيث عىل غرس هاتني الصفتني يف نفوس األبناء ،وإشاعتهام يف املجتمع؛
ّ
ليترشف
ليصبح مجتمع سيادة فضيلتي الع ّفة والحياء؛ وبذلك يكتسب اللياقة
بالطلعة املباركة لصاحب الزمان (أرواحنا لرتاب َمق َدمه الفداء).
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الدرس التاسع

ظاهرة السفور
(األسباب والعالج)

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يع ّدد أسباب انتشار السفور.
2 .2يقرتح وسيلة ملواجهة السفور.
3 .3يلخّ ص كيف ّية مواجهة السفور.

تمهيد
غري ٍ
خاف أنّ وضع السفور يزداد سوءاً وتر ّدياً يوماً بعد يوم ،ح ّتى رصنا نشهد يف
بعض املجتمعات اإلسالم ّية سفوراً فاضحاً وصل إىل ح ِّد الته ّتك التا ّم ،و َع ْرض املرأة ملفاتنها
بطريقة ُم ِس َّفة تجاوزت اآلداب والقيم واألخالق ّيات ك ّلها.
وأخطر ما يف األمر ،أنّ هذا السفور قد تح ّول إىل مامرسة تستند إىل خلف ّية ثقاف ّية ترى
أنّ ذلك حقّ من حقوق املرأة .وأخطر من ذلك ،أنّ السفور قد غدا أمراً مألوفاً نتعايش
معه دون أن نشعر أنّه ُي ِّثل انحداراً يف األخالق الدين ّية واإلنسان ّية .وال ّ
شك ،يف أنّ أسوأ
مرحلة يصل إليها املنكر يف استحكامه هي أن يغدو أمراً طبيع ّياً ومعتاداً وال يستنفر
املشاعر وال يخدش الحياء العا ّمّ .
النبي األكرم  Pيف ما روي
ولعل هذا ما ن ّبه إليه ّ
عنه« :كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ،وفسق شبابكم ،ولم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن
المنكر؟! فقيل له :ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال :نعم ،وش ّر من ذلك! كيف بكم إذا
أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف! قيل :يا رسول الله ،ويكون ذلك؟ قال :نعم ،وش ّر
من ذلك! كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً!»(((.
خطورة ظاهرة السفور
الخامنئي} يف سياق كالمه ّ
عم قام به الغرب ّيون من إساءة إىل املرأة:
يتح ّدث اإلمام
ّ
األهم على اإلطالق،
أهم وظائف المرأة ،إن لم نقل ّ
«لقد قاموا بأم ٍر ،جعلوا فيه إحدى ّ
هي التب ّرج وإبراز جمالها بهدف تل ّذذ الرجال ،ح ّتى أصبحت هذه من الخصائص الحتم ّية
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.59
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ّ
واللزمة للمرأة .مع األسف ،هذه هي حال عالمنا اليوم .ففي الوقت الذي يحضر الرجال
في أكثر المجالس رسم ّي ًة -االجتماعات السياس ّية وغيرها -بالبنطال الطويل والثياب
المحتشمة ،نجد أنْ ال إشكال في أن تحضر النساء بمزيد من التع ّري وعدم االحتشام.
وطبيعي؟ هل يتوافق ذلك مع الطبيعة البشر ّية؟ أجل ،لقد فعلوا
عادي
فهل هذا أم ٌر ٌّ
ٌّ
ذلك .على المرأة أن تعرض نفسها أمام الرجال ،لتكون وسيلة ُّ
لتلذذه .فهل من ظلم
التوجه اسم
أكبر من هذا؟ ويطلقون عليه اسم «الح ّر ّية» ،بينام ُيطلقون عىل نقيض هذا ّ
وحرمة
«األرس» أو (القيد)! يف حني أنّ احتجاب املرأة وحجابها هو تكريم لها ،هو احرتام ُ
لها .لقد ّ
حطموا هذه الحرمة ،وميعنون يف تحطيمها يوماً بعد يومُ ،مطلقني عىل ذلك
ُمس ّميات ع ّدة»(((.
خلع الحجاب ثقافة ّ
غربية
الخامنئي} أنّ عامل الغرب الفاسد أراد أن يحشو أذهان العامل بفكرة
يؤ ّكد اإلمام
ّ
تع ّري املرأة وشخص ّيتها من خالل األساليب الخاطئة واملنحرفة التي تتالزم مع تحقري
جنس املرأة؛ فألجل أن تُظهر املرأة شخص ّيتها ،ينبغي أن مت ّتع أنظار الرجال .فهل هذه
هي شخص ّية املرأة! وأن تضع حجاب العفاف جانباً وتتظاهر ،ليك يستمتع الرجال .فهل
تعظيم أم تحق ٌري للمرأة! هذا الغرب الغارق يف سكرته وخباله ال يعرف شيئاً ّ
مم
هذا
ٌ
يجري ،وتحت تأثري األيادي الصهيون ّية رفع ذلك كعنوان إلجالل املرأة ،وقد ص ّدق بعض
الناس هذا األمر(((.
فإنّ الغرب بصدد تصدير ثقافته إىل البالد ك ّلها ،وإنّ الثقافة الغرب ّية تعني ثقافة
الفساد والتع ّري .هذه الصورة الفظيعة لحياة بعض النساء يف املجتمعات الغرب ّية ،ليست
شاملة -ول ّله الحمد -لجميع النساء هناك ،بل إنّ هذه الحالة هي نتيجة لإلعالم الخاطئ
الخامنئي } يف لقاء جمع من م ّداحي أهل البيت ،Rمبناسبـة ذكرى والدة س ّيدة نساء العاملني
((( خطاب اإلمام
ّ
O
 ،يف طهران ،بحضور جمع من الشعراء وامل ّداحني ،بتاريخ 2013/05/01م.
فاطمة الزهراء
الخامنئي} مبناسبة ذكرى والدة الس ّيدة زينب  Oويوم املمرضة ،يف طهران ،بحضور جمع غفري من
((( خطاب اإلمام
ّ
املمرضات النموذجيات ،بتاريخ 2010/04/21م.
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واملتزايد يوماً بعد يوم .فقبل أربعني أو خمسني سنة مل يكن الفساد يف املجتمعات
الغرب ّية بالصورة التي هو عليها اليوم ،والغرب ينوي تصدير هذا الفساد الواقع فيه إىل
الدول اإلسالم ّية .إنّنا ال نريد ذلك ،فهذا يعود بالرضر عىل حياتنا االجتامع ّية وعىل حياتهم
االجتامع ّية أيضاً .إنّ الحياة اإلسالم ّية هي أفضل أسلوب حياة لنا(((.
ولقد جاء املتغ ّربون إىل بلدنا باالختالط بني الرجل واملرأة ،والح ّر ّية الجنس ّية ،والرت ّبع
وراء طاوالت العمل ،واالهتامم بال ّل ّذات والشهوات! وملّا أراد الطاغية رضا خان املجيء
لنا بهدايا الغرب كان أ ّول ما جلبه خلع الحجاب و َف َرضَ ه (املنع) بق ّوة حرابه وعنجه ّيته،
تغيت
وفرض أن يكون ال ّلباس قصرياً ،وأن يكون ارتداء الق ّبعة وفق طريقة مع ّينةّ ،
ثم ّ
فيام بعد ،بل ال ب ّد من أن تكون الق ّبعة عىل طريقة الـ«شاپو»! ّ
وكل من يتج ّرأ ويرتدي
غري القبعة البهلو ّية التي اشتهرت وقتذاك أو يرتدي املالبس الطويلة (من النساء) فإنّه
يواجه الرضب والطرد .ومل يكن مسموحاً للنساء ارتداء الحجاب ،ليس العباءة التي ُمنعت
َ
يومذاك وحسب ،بل لو ّ
ّهن
رؤوسهن بالخامر ،وأخفني مق ّدمة
غطت النسوة
شعورهن ،فإن ّ
ّ
ّ
يتع ّرضن للرضب ،فلم ذاك؟! إنّه نتيجة السفور الذي ظهرت به املرأة يف الغرب! وهذا
رضوري للشعب اإليرا ّين ،فلم يجلبوا العلم
ما جلبوه لنا من الغرب .إنّهم مل يأتوا مبا هو
ّ
لكل شعب خصاالً
والخربة والج ّد واالجتهاد واملثابرة واملخاطرة -وبطبيعة الحال ،فإنّ ّ
ج ّيدة .-إنّهم مل يأتوا بتلك الخصال ك ّلها ،وما جاؤوا به من فكر وعلم تق ّبلوه دون تر ّدد
بعيداً عن التحليل ،قائلني بوجوب تق ّبله؛ ألنّه صادر عن الغرب ،فال ب ّد من القبول بطريقة
امللبس والطعام والتك ّلم وامليش؛ ألنّها وصفة غرب ّية وال مجال يف ذلك للنقاش! وهذا مبثابة
سم يتناوله ّأي شعب(((.
أخطر ّ

الخامنئي} مبناسبة والدة الس ّيدة زينب الكربى  ،Oيف طهران ،بحضور حشود من األخوات ،بتاريخ
((( خطاب اإلمام
ّ
1415/05/05هـ.ق.
الخامنئي } مبناسبة زيارة محافظة جيالن ،يف مدينة رشت ،بحضور اآلالف من شباب محافظة جيالن،
((( خطاب اإلمام
ّ
بتاريخ 1422 /02/08هـ.ق.
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أسباب السفور
ال ّ
الطبيعي أنّ علينا يف سعينا
شك يف أنّ للسفور أسباباً مختلفة ودوافع ش ّتى .ومن
ّ
ملحارصة هذه الظاهرة والح ّد من مخاطرها أن نتع ّرف إىل هذه األسباب وتلك الدوافع،
التي أه ّمها:
ّ
الثقافي:
 .1الغزو

تشن ق ّوة سياس ّية أو اقتصاد ّية
يقول اإلمام الخامنئي }« :الغزو الثقا ّيف هو أن ّ
الخاصة والتح ّكم
حرباً عىل املبادئ الثقاف ّية لشعب من الشعوب ،وذلك لتنفيذ أهدافها
ّ
يف مصري ذلك الشعب .إنّهم يفرضون بالق ّوة عقائ َد جديد ًة عىل تلك الدولة وعىل شعبها؛
من أجل ترسيخها ،بدالً من ثقافة ذلك الشعب ومعتقداته ،وهذا هو الغزو الثقا ّيف .وإنّ
ضجة .وأحد أساليب الغزو
الغزو الثقا ّيف متاماً كالعمل الثقا ّيف ،يجري بهدوء ومن دون ّ
الثقا ّيف هو محاوالتهم الدؤوبة ألن ُيعرض الشباب املؤمن عن مراعاة حدود اإلميان التي
ال ميكن التساهل والتسامح فيها ،تلك الحدود التي مت ّثل ثقافة وحضارة مستق ّلني ،فرتاهم
يعملون عىل ج ّر الشباب إىل دنيا الفساد والشهوة وتعاطي املخ ِّدرات .ولقد قلت مراراً إنّ
بعضهم يرون نسا ًء ع ّد ًة يف الشارع ال يلتزمن كثرياً بالحجاب ،فتدمى قلوبهم .بالطبع ،إنّ
هذا عمل س ّيئ ،ولك ّنه ليس العمل الس ّيئ الرئيس .العمل الس ّيئ الرئيس هو ما ال ترونه
يف الشوارع واألز ّقة .قال شخص آلخر :ماذا تفعل؟ أجابه :أقرع طب ًال .قال :ملاذا ال يخرج
منه صوت؟ قال :سوف يخرج صوته غداً»(((.
السفور ظاهرة منترشة يف العامل ،وقد غزانا -ونحن يف زمن العوملة والتواصل املبارش
والرسيع -الكثري من العادات والتقاليد الوافدة من خلف البحار .وظاهرة السفور هي
أمر أو مظهر واحد من أشياء كثرية غزت مجتمعاتنا ،وقد انطلقت مع بدايات ما ُعرف
ُ
الدعوات إىل تحرير املرأة ،وافرتض بعضهم أنّ تحريرها ّإنا يكون بتح ّررها
بعرص النهضة
من الحجاب ،وكأنّ الحجاب عائقٌ أمام ح ّرية املرأة وانعتاقها من أرس التخ ّلف والقيم
((( كلمته} بتاريخ  13صفر.
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أتم وجه وأكمل
الجاهل ّية املك ِّبلة إلرادتها ،أو مانع من قيامها بدورها يف الحياة عىل ّ
صورة .وهذا خطأ فادح ّ
بكل تأكيد ،فالح ّر ّية تكون من داخل النفوس ،وبالثورة عىل
التقاليد البالية ،ومل تكن الح ّر ّية يوماً ولن تكون بنوع ال ّلباس أو بشكله .إنّ املشكلة هي
يف عقدة التغ ّرب أو االنبهار واالنسحاق أمام اآلخر ،الذي أعطى املرأة ما ُيس ّمى ح ّريتها،
لك ّنه مل يعمل من جهة أخرى عىل منع جعلها سلع ًة واإلساءة إىل كرامتها؛ بتحويلها إىل
مج ّرد عنرص لإلثارة واإلغراء.
ّ
ّ
والتربوي:
الثقافي
 .2الضعف

نحن بحاجة إىل تعزيز ثقافة الحجاب والسرت .وليس صحيحاً أن نُلزم بناتنا بارتداء
نقنعهن
لهن معنى الحجاب ومغزاه وفلسفته ،ومن دون أن
الحجاب من دون أن نرشح َّ
ّ
امتهن،
غريهن ،ويساهم يف
لهن قبل
بأه ّم ّيته ،وأنّه يش ِّكل رضورة َّ
حاميتهن وحفظ كر ّ
ّ
ّ
وذلك أمام موجات التشكيك يف جدواه.
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ٓ ُ َ ُ ۡ َ ۡ
ُ ۡ َ ٗ َ ُ
ود َها ٱنلَّاسُ
قال تعاىل﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا قوا أنفسكم وأهل ِيكم نارا وق
ۡ
َوٱل َِج َارةُ﴾(((.
والرتبوي يف مسألة الحجاب ،واملتزامن مع اجتياح موجة السفور
إنّ هذا الضعف الثقا ّيف
ّ
العارمة ،كان له تأث ٌري بالغٌ يف مجتمعاتنا اإلسالم ّية ،فسقط الكثريون ضحايا لهذا الضعف
يجد غضاض ًة يف
وذاك االنبهار ،وصار بعض املؤمنني وامللتزمني بدينهم ،رجاالً ونسا ًء ،ال ُ
شجعت بعض األ ّمهات
سفور ابنته أو زوجته ،وال يرى يف ذلك ما ينتقص من إميانه ،بل ّربا ّ
بحجة أنّ ذلك أرسع يف زواجها! وتلك -والله -طا ّمة كربى وداهية
بناتها عىل ترك الحجابّ ،
عظمى ،تعكس انحداراً أخالق ّياً فظيعاً .فاملرأة التي ك ّرمها الله بإنسان ّيتها غدت سلع ًة
للعرض ،يتف ّنن «العقل» االستهال ّيك واملا ّد ّي املهيمن يف إبراز مفاتنها ،ويستعرض جسدها
القريب والبعيد والفاسق والفاجر ،ح ّتى يكاد بعضهم يلتهمها بنظرات السوء ،من دون
أن تشعر بحياء أو يشعر ذووها بخجل!
((( سورة التحريم ،اآلية .6
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وهكذا ،أصبح قبول املرأة يف بعض املها ّم أو الوظائف موقوفاً عىل شكلها وجاملها
املؤسسات اإلسالم ّية!
املؤسسات التي تص ّنف نفسها يف عداد ّ
وسفورها ،ح ّتى لدى بعض ّ
ّ
الضحية
المرأة هي
إنّ هذه الثقافة التي ر ّوجت للسفور كان لها نتائج سلب ّية وكارث ّية ،وكانت املرأة هي
الضح ّية األوىل لذلك ،حيث جرى تسليعها وتحويلها إىل عنرص لإلثارة واملتاجرة بجسدها
فحسب.
إنّ هذه الظاهرة إذا ما وزنّاها مبيزان العقل والدين واألخالق مل نجد توصيفاً لها سوى
أنّها ُت ِّثل أكرب إهان ٍة للمرأة وإساء ٍة إىل كرامتها واحتقا ٍر إلنسان ّيتها؛ ألنّها تعني أنّ قيمة املرأة
هي يف جسدها ومفاتنها ،ال يف أخالقها وال يف علمها وال يف كفاءتها أو ملكاتها الروح ّية.
من هنا ،فإنّ دعوة اإلسالم إىل الحجاب هي قبل ّ
كل يشء دعوة إىل حفظ كرامة املرأة
واحرتام إنسان ّيتها؛ ليتعامل معها يف املجتمع باعتبارها إنساناً ،بحيث تكون خارج البيت
ّ
ولتحتل املكانة
كإنسان ،وتُحرتم كإنسان ،وتنال الوظيفة بجدارتها ال مبواصفات جسدها،
ّ
اللئقة يف املجتمع من خالل رجاحة عقلها وكفاءتها ودورها الفاعل ،ال مبا متلكه من
عنارص اإلغراء يف جسمها وال مفاتنها التي تربز بها إىل الشارع أو السوق ،أو ُّ
تطل بها من
خالل شاشات التلفزة.
واجبنا تجاه ظاهرة السفور
واألخالقي الدفاع عن الحجاب؛ باعتباره رمزاً
الديني
ويف ضوء هذا ،فإنّ من واجبنا
ّ
ّ
لكرامة املرأة .والدفاع يجب أن ي ّتخذ أشكاالً عديدة ،ومن أه ّمها:
والقصة والقصيدة ،مستخدمني جميع وسائل
 .1أن ننترص للحجاب باملوقف والكلمة
ّ
االجتامعي.
اإلعالم والتواصل
ّ
وحجابهن ،يك ال يشعرن أنّ الحجاب
بأنفسهن
ثقتهن
املحجبات ،ونع ّزز
نشجع
ّ
ّ
ّ
ّ
 .2أن ّ
إليهن هو عبء ،أو تكليف ميتثلنه دون وعي ،أو أنّه ُفرض عليهن رغ ًام عن
بالنسبة ّ
ادتهن.
إر ّ
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 .3أن نك ِّثف الندوات واملحارضات والكتابات حول فلسفة الحجاب وهدفه.
املحجبة ونحتفي بها وبحجابها ،وأن نر ّغب بناتنا الصغريات يف الحجاب،
 .4أن نك ّرم
ّ
لهن.
إليهن،
ونلبسهن إ ّياه بني الفينة واألخرى ،تشجيعاً وتهيئ ًة ّ
ّ
ونح ّببه ّ
الرشعي هي من
 .5أن نعترب الحجاب قض ّي ًة إسالم ّية ،وأنّ حامية هذا الرمز وهذا الواجب
ّ
مسؤول ّياتنا.
كيف نواجه ظاهرة السفور
مضافاً إىل الجهود الفكر ّية التي تعمل عىل بيان فلسفة الحجاب وأه ّم ّيته ،فإنّ من
الرضوري يف مواجهة ظاهرة السفور والت ّربج ،أن نر ّكز يف أمرين أساس ّيني:
ّ
ّ
 .1تعزيز قيم الحياء والعفة والغيرة:

أ .الغيرة :هي قيمة أخالق ّية تش ّكل ق ّوة الرفض الداخل ّية يف اإلنسان ،وتجعله ينتفض
األخالقي أو االعتداء عىل العرض والكرامة .وقد ورد يف الحديث عن
يف وجه التف ّلت
ّ
يحب ّ
اإلمام الصادق ّ :Q
كل غيور ،ولغيرته ح ّرم
«إن الله تبارك وتعالى غيورُّ ،
الفواحش ظاهرها وباطنها»(((.
متأصلة يف النفس ،تعمل عىل تحصني حاملها ،ومتنحه انضباطاً
ب .الع ّفة :هي قيمة إنسان ّية ّ
مستغن عن
خُ ُلق ّياً ،وتُسهم يف إيجاد قناعة داخل ّية لديه ،ح ّتى يخال اآلخرون أنّه
ٍ
الحاجة إىل غريه ،سواء كانت الحاجة إىل اآلخر ماالً أو جاهاً أو غريز ًة .وقد امتدحت
األحاديث الرشيفة املرأة العفيفة ،ففي الحديث عن رسول الله « :Pخير نسائكم
العفيفة»((( ،وعنه  Pأيضاً« :من سعادة المرء الزوجة الصالحة»((( ،وعنه  Pيف
حديث آخر« :وعليك بذات الدين»(((.
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.536
((( الشيخ
ّ
((( املصدر نفسه ،ص.324
((( املصدر نفسه ،ص.327
((( املصدر نفسه.
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 .3الحياء :الحياء أيضاً هو خُ ُلقٌ كريم ،وفطرة أصيلة ،هي مبثابة الضمري الداخ ّ
يل الذي
حص ُنه من االنحراف ،ويقيه من الفجور .ولذا،
يش ّكل وازعاً مينع صاحبه من التف ّلت ،و ُي ِّ
النبي  Pواأل ّمئة من أهل البيت  Rالحياء مساوياً
ع ّدت الروايات الواردة عن ّ
للدين واإلميان ،ففي الحديث عن اإلمام الصادق « :Qال إيمان لمن ال حياء
له»((( ،ويف حديث آخر عن أحدهام (الباقر أو الصادق « :)Lالحياء واإليمان
مقرونان في قرن ،فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه»(((.
 .2تفعيل مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

عبت عنها بعض الروايات بأنّها
وهذه الفريضة اإلسالم ّية عىل أه ّميتها إىل درجة ّ
«فريضة عظيمة بها ُتقام الفرائض وتأمن املذاهب»((( ،فإنّها -مع األسف -فريضة غائبة
ومغ ّيبة ،و َق َّل أن نجد عام ًال بها يف أ ّيامنا ،وال س ّيام يف قض ّية الحجاب والسفور ،فأين
واملشجعون عىل السرت والع ّفة؟ وأين الناهون عن السفور؟!
اآلمرون بالحجاب
ّ
واألسوأ من ذلك ،أنّ بعضهم يستنكر عىل َمن ينكر املن َكر ويعرتض عىل السفور والت ّربج،
بحجة أنّ الناس أحرار فيام يفعلون وفيام يلبسون ،وال دخل لنا يف ذلك! إنّ هذه األفكار
ّ
تعب عن انقالب املفاهيم هي أفكار غريبة عن ثقافتنا ،وهي مرفوضة يف ديننا؛ ألنّ
التي ّ
النهي عن املنكر مسؤول ّية عا ّمة عىل ِّ
كل عارف باملنكر وقادر عىل النهي عنه ،من دون أن
يكون يف معرض الرضر واألذى.
وإنّني عندما أقوم بالنهي عن املنكر ،فإنّني بذلك أحمي نفيس وأهيل ومجتمعي
من عدوى املنكر؛ ألنّ من طبيعة املنكر ،إذا مل نعمل عىل مواجهته وإنكاره ،أنْ ينترش
ويعم ويصل إىل جميع أبناء املجتمع .إنّ فريضة األمر
ويسترشي شيئاً فشيئاً ،ح ّتى يسود ّ
باملعروف والنهي عن املنكر ّإنا انطلقت لحامية املجتمع وتحصينه يف وجه االنحراف ،فإنّ
ِف ْع َل الفرد و ِعلمه ال يؤ ّثران يف نفسه فحسب ،بل يؤ ّثران يف اآلخرين من حوله ،فإن كان
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.107
((( الشيخ
ّ
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه ،ص.56
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فع ًال حسناً فسوف ينعكس ذلك عىل اآلخرين بشكلٍ إيجا ّيب وإن كان فع ًال س ّيئاً فسوف
ينعكس عليهم بشكلٍ
سلبي.
ّ
عىل ما تق ّدم ،ي ّتضح أنّ ّ
أقل ما يفرضه علينا واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
هو أن منتدح الحجاب ،ونعلن رفضنا للسفور والت ّربج والتع ّري.
 .3مراقبة وضع الحجاب والعفاف والضوابط وااللتزام:

الخامنئي } مواضع ضعف اإلنسان ،ويؤ ّكد رضورة اليقظة واالنتباه،
يرشح اإلمام
ّ
حيث يقول« :اإلنسان مع ّرض للزلل ،الرجال مع ّرضون للزلل ،والنساء مع ّرضات للزلل،
ّ
والكل مع ّرضون للزلل...
والشباب مع ّرضون للزلل ،وكذلك الشيوخ ،والعالم والجاهل،
«واملخلصون يف خطر عظيم»((( .أين املخلص اآلن؟ ك ّلنا سينطبق علينا هذا املعيار .ح ّتى
لو ح ّققنا هذا املعيار وك ّنا من املخلصني ،فإنّ املخلصني يف خطر عظيم أيضاً! لذلك ،علينا
أن نراقب أعداء دنيانا ،وأعداء آخرتنا ،وأعداء ع ّزتنا ،وأعداء نظام الجمهور ّية اإلسالم ّية.
الذين يستغ ّلون نقاط ضعفنا :كامليل إىل الشهوات ،ومشاعر الغضب ،وسعينا للسلطة،
وح ّبنا للتباهي والتظاهر .لذا ،يجب أن نراقب أنفسنا ،والس ّيدات العزيزات أيضاً يجب أن
أنفسهن.
أنفسهن ،والفتيات الشا ّبات أيضاً يجب أن يراقنب
يراقنب
ّ
ّ
هذه الحياة تنقيض ،ومل ّذاتها وصعابها تنقيض بطرفة عني .إنّكم يف فرتة الشباب ال
تدركون هذا الكالم ج ّيداً .اإلنسان يف فرتة الشباب يتص ّور أنّ الدنيا ثابتة وساكنة ،وأنّ األمر
هو هكذا دامئاً .لكن حينام تصلون إىل أعامرنا وتلقون نظرة ،تجدون كم الدنيا رسيعة
َّ
َ َ َ َ َۡ ُ
﴿ِإَون َّ
ٱدل َار ٱٓأۡلخِرة ل ِه
ان﴾((( .الحياة
االنقضاء ،تنقيض بطرفة عني ،ويف ذلك الجانب:
ٱل َي َو ۚ
َ
ش َّ ُ
﴿ذٰل َِك َّٱلِي يُبَ ّ ِ ُ
ٱلل ع َِب َادهُ﴾((( ،وهناك البشارات اإلله ّية .لذا ،عىل النساء أن
هناك،
يراقنب وضع الحجاب والعفاف والضوابط وااللتزام .هذا واجب ،فاالستعراض والتمظهر
بالزينة (يدومان) لحظ ًة واحد ًة ،وآثارهام الس ّيئة يف البالد ويف املجتمع ويف األخالق ،ح ّتى
يف السياسة ،آثار تخريب ّية دامئة .والحال أنّ مراعاة العفاف والحدود الرشع ّية يف سلوك
((( ذكرها سامحته بالعرب ّية يف سياق خطبته.
((( سورة العنكبوت ،اآلية .64
((( سورة الشورى ،اآلية .23
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لكن آثارها
كاتهن ح ّتى لو كان فيها صعوبة فهي صعوبة قصرية األمدّ ،
الس ّيدات وتح ّر ّ
أنفسهن يجب أن يراقنب بد ّقة قض ّية الحجاب والعفاف ،فهذا من
عميقة باقية .الس ّيدات
ّ
تهن(((.
لهن ،ومي ّثل شخص ّي ّ
واجبهن وفخر ّ
ّ
األسلوب األجدى
ما هو األسلوب األجدى واألنفع؟ وكيف يتح ّقق؟
إنّ األسلوب األجدى ،وال س ّيام يف زماننا ،هو أسلوب الرفق وال ّلني والحكمة .وهذا
األسلوب يفرض علينا أن نكسب صداقة الناس ،ونربح قلوبهم ومح ّبتهم؛ ما يعني أنّ
املحجبة امراة ساقطة ،وال نُهني كرامتها ،بل علينا أن نأخذ بيدها
علينا أن ال نع ّد املرأة غري ّ
ونبي لها رضورة الحجاب وأه ّم ّيته ،ومفاسد السفور وسلب ّياته.
ونحاورها ونناقشهاّ ،
إنّ املرأة التي تلتزم بجميع أحكام اإلسالم وتعاليمه ،باستثناء الحجاب ،هي امرأة
لكن
مسلمة ،نرجو لها الهداية ،ونسأل الله لها أن تُت ِّم َم هذا النقص يف التزامها
الدينيّ ،
ّ
هذا النقص ال يجعلها امرأة كافرة أو فاجرة أو ال أخالق لها ،وسفورها ال ي ّرب ُر التع ّرض
املحجبات ّ
الليت ال
فربا كانت منضبطة أخالق ّياً؛ ما يجعلها أحسن من بعض
لرش ِفهاَّ ،
ّ
يعشن معنى الحجاب.
وبكلمة مخترصة :ال أحد ميتلك مفاتيح الج ّنة ،ليوزّع الناس مييناً وشامالً ،كام أنّنا نرفض
ثقافة التخوين أو خطاب التكفري والتنفري.
َ
َ
ٗ
ج َرة َط ّي َبة أ ۡصلُ َها ثَاب ٞ
ٱلل َم َثل َك َِم ٗة َط ّي َب ٗة َك َش َ
ض َب َّ ُ
قال تعاىل﴿ :أل َ ۡم تَ َر َك ۡي َف َ َ
ت
ٖ
ٍ
ِ
ِ
ِ

َ َّ
ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
ُ ۡ ٓ ُ ُ َ َ ُ َّ
َّ َ ٓ
َ ُ
ِ
ٱلل ٱل ۡمثال ل َِّلن ِ
ك
ا
ه
ل
ك
أ
ت
ؤ
ت
اس ل َعل ُه ۡم
ضب
ي
و
اۗ
ه
ب
ر
ن
ذ
إ
ب
ِيِۢن
ح
٢٤
ء
َوف ۡرع َها ِف ٱلسما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َۡ َۡ
َ َ
ََُ َ
َ
َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َ
يثة ۡ
َ
(((
َ
ِ
ٱج ُت َّث ۡت مِن فو ِق ٱلۡرض ما لها مِن قرارٖ﴾ .
يتذك ُرون َ ٢٥ومثل ك َِم ٍة خبِيثةٖ كشج َر ٍة خب ِ ٍ

الخامنئي} يف لقاء م ّداحي أهل البيت ،Rمبناسبة والدة الس ّيدة فاطمة الزهراء  ،Oيف طهران
((( خطاب اإلمام
ّ
{
جمع من الشعراء وامل ّداحني ألهل البيت  ،Rبتاريخ 2012/05/12م.
بحضور
،
الخميني
اإلمام
 حسين ّيةٍ
ّ
((( سورة إبراهيم ،اآليات .26 24-
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إنّ وضع السفور يزداد سوءاً وتر ّدياً يوماً بعد يوم ،ح ّتى رصنا نشهد يف بعض
املجتمعات اإلسالم ّية سفوراً فاضحاً وصل إىل ح ِّد الته ّتك التا ّم.
الخامنئي} أنّ عامل الغرب الفاسد أراد أن يحشو أذهان العامل بفكرة
يؤ ّكد اإلمام
ّ
تع ّري املرأة وشخص ّيتها من خالل األساليب الخاطئة واملنحرفة التي تتالزم مع
تحقري جنسها.
والرتبوي.
تعود أسباب السفور إىل الغزو الثقا ّيف ،والضعف الثقا ّيف
ّ
إنّ الثقافة التي ر ّوجت للسفور كان لها نتائج سلب ّية وكارث ّية ،وكانت املرأة هي
الضح ّية األوىل لذلك ،حيث جرى جعلها سلع ًة وتحويلها إىل مج ّرد عنرص لإلثارة،
واملتاجرة بجسدها.
واألخالقي الدفاع عن الحجاب ،باعتباره رمزاً لكرامة املرأة،
الديني
إنّ من واجبنا
ّ
ّ
والدفاع ال ب ّد من أن ي ّتخذ أشكاالً عديدة.
مضافاً إىل الجهود الفكر ّية التي تعمل عىل بيان فلسفة الحجاب وأه ّم ّيته ،فإنّ من
الرضوري يف مواجهة ظاهرة السفور والت ّربج ،أن نر ّكز يف تعزيز قيم الحياء والع ّفة
ّ
والغرية.
إنّ األسلوب األجدى ،وال س ّيام يف زماننا ،هو أسلوب الرفق وال ّلني والحكمة .وهذا
األسلوب يفرض علينا أن نكسب صداقة الناس ،ونربح قلوبهم ومح ّبتهم.
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الدرس العاشر

شبهات حول الحجاب ()1
العقل ـ ّ
العفة ـ العمل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

يتبي معنى الحجاب يف الرؤية اإلسالم ّية العا ّمة.
ّ 1 .1
2 .2يلخّ ص شبهة مخالفة الحجاب للعقل.

3 .3يستدل عىل أنّ الحجاب ال ينايف الع ّفة الع ّفة
وعمل املرأة.

ّ
ّ
العامة
اإلسالمية
الحجاب في إطار الرؤية
يصح
إنّ القضايا اإلسالم ّية اإلشكال ّية ،ومنها القضايا امل ّتصلة باملرأة ،كقض ّية الحجاب ،ال ّ
أن تُدرس بشكلٍ
تجزيئي؛ ألنّ دراستها كذلك لن تق ِّدم رؤية كاملة عن حقيقة التص ّور
ّ
وربا نخرج بنتائج مغايرة لحقيقة التعاليم
اإلسالمي إزاء القض ّية التي هي مورد النظرّ ،
ّ
اإلسالم ّيةّ ،
وإنا ُيفرتض أن تُدرس -قض ّية الحجاب -يف إطار الرؤية اإلسالم ّية العا ّمة حول
املرأة ودورها يف الحياة ،التي هي بدورها جزء من الصورة اإلسالم ّية العا ّمة حول موقع
اإلنسان -رج ًال أو امرأة -ودوره يف نظام الخالفة اإلله ّية ،ووظيفته يف الحياة.
فاملنهج الصحيح يف دراستها هو وضعها يف إطار الرؤية اإلسالم ّية العا ّمة حول املرأة
ودورها يف الحياة ،جنباً إىل جنب مع دور الرجل ،هذه الرؤية املنطلقة من مبدأ تكريم
املرأة كإنسانَ ،
﴿ولَ َق ۡد َك َّر ۡم َنا بَ ِ ٓ
ن َء َاد َم﴾(((.
ولهذا ،فإنّ البحث يف موضوع املرأة يجب أن ي ّتجه إىل املناهج العا ّمة التي ُيعتمد
عليها يف بحث قضايا املرأة وحقوقها؛ ما يعني الخروج عن دائرة األحكام التفصيل ّية
والبحث يف املناهج التي تؤ ّدي إىل والدة مثل هذه األحكام .ويجب تركيز البحث يف كيف ّية
والدة هذه األحكام؛ بدراسة املناهج املعتمدة يف دراسة األحكام الفرد ّية واالجتامع ّية.
وهذا يعني رضورة الخروج واالبتعاد ّ
عم كان سائداً يف طرح الباحث إلشكال ّياته يف بعض
املوضوعات واألحكام ،فيتساءل عن مسألة قتل املرت ّد أو حجاب املرأة ،ليثري إشكال ّية
((( سورة اإلرساء ،اآلية .70
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وتست املرأة أمام األجانب،
الح ّر ّية اإلنسان ّية يف وجه الحكم
الرشعي القايض بقتل املرت ّدّ ،
ّ
ويطرح ما لديه نتيجة ما يعيشه يف حياته من اضطهاد ،أو نتيجة تأ ُّثره بالغرب وبالح ّرية
املطلقة التي منحها إلنسانه .ويأيت الجواب من ِق َبل أصحاب النظر لطرح أجوبتهم عن
اإلسالمي القايض مبثل هذا الحكم.
هذه املفردة بخصوصها ،طارحني حقيقة الحكم
ّ
السؤال والشبهة
ورد ّ
الحث يف تعاليم اإلسالم الحنيف يف القرآن واألحاديث عىل اإلكثار من األسئلة،
َ
َ ۡ َُ ْ َۡ ّ ۡ
سل ٓوا أهل ٱذلِكرِ إِن
وعىل البحث والتحقيق كذلك ،قال تعاىل يف محكم كتابه الكريم﴿ :ف ٔ
ُ ُۡ َ ََُۡ َ
كنتم ل تعلم
ون﴾(((.
الس َؤ ُال،
ويف حديث عن
النبي األكرم  Pأنّه قال« :ا ْل ِع ْل ُم َخزَا ِئنُ َ ،و ِم ْف َت ُ
احهُ ُّ
ّ
السائ ُِلَ ،وا ْل ُم َع ِّل ُمَ ،وا ْل ُم ْس َتم ُِعَ ،وا ْل ُمحِ ُّب
َف ْ
اس َأ ُلوا َي ْر َح ْم ُك ُم ال َّلهُ َ ،فإِ َّنهُ ُيؤ َْج ُر فِي ِه أَ ْر َب َع ٌةَّ :
َل ُه ْم»(((.
ويف مقابل ّ
حث اإلسالم عىل السؤال يف مح ّله يف التعاليم اإلسالم ّية ،ورد النهي عن
إلقاء الشبهات واالنشغال بها؛ وذلك أنّ ّمثة فرقاً بني السؤال والشبهة .والفرق األساس
بني السؤال والشبهة يكمن يف أنّ السؤال عاد ًة ما يكون بقصد معرفة الحقّ  ،ويصدر بن ّية
صادقة؛ وأ ّما الشبهة فتكون بقصد التشكيك والرت ّدد يف الحقّ  ،وبن ّية غري صادقة ،وبهدف
والعقائدي لدى املخاطب.
الفكري
إيجاد االنحراف
ّ
ّ
ويف الواقع ،إنّ الشبهة باطل يشبه الحقّ  ،فيطرحها الفرد ألنّها تشبه الحقّ  ،وهي
يف الحقيقة باطل ،فيسعى بذلك إىل إثبات م ّدعاه باالستفادة من أسلوب املغالطة ّ
مم
الفكري لدى السامع .وبالنظر إىل هذه
ليس له مثرة ّإل ترويج الباطل وإيجاد االنحراف
ّ
الحقيقة ،فإنّ العقل والنقل ال يقبالن إلقاء الشبهات وإيقاع اآلخرين يف شباكها؛ فالعقل
يقول :كام أنّ اإلنسان يسعى يف تطهري املل ّوثات التي تل ّوث بدنه ،فإنّ عليه السعي إىل
((( سورة النحل ،اآلية .43
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن عيل ،عيون أخبار الرضاQ ،تحقيق وتصحيح مهديالالجوردي ،نرش جهان ،إيران  -طهران،
1420هـ ،ط ،1ج ،2ص.28
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تطهري روحه ونفسه من الشبهات التي هي مل ّوثات فكر ّية وروح ّية ،وقد ورد يف ذلك
رواية« :إ ّياك والوقوع يف الشبهات»(((.
ويف اإلجابة عن السؤال :ملَ ُمنع اإلنسان من الوقوع يف الشبهات؟ ينبغي القول إنّ املنع
السلبي للشبهات يف سلوك البرش ،فعن أمري املؤمنني  Qأنّه قال:
ورد بسبب التأثري
ّ
«لكل ضِ ّل ٍة ع ّلةّ ،
السلبي للشبهات ،ورد املنع من
ولكل ناكث شبهة»((( .وبسبب التأثري
ّ
الوقوع فيها بالدرجة األوىل ،مضافاً إىل ورود ّ
الحث عىل التخ ّلص من مفاعيل الشبهات،
والعمل عىل عالجها يف الدرجة الثانية؛ بهدف تطهري الذهن منها .ورد يف بعض األحاديث:
«ن ّزهوا أديانكم عن الشبهات ،وصونوا أنفسكم عن مواقع ال ِريب الموبقات»(((.
الشبهة األولى :الحجاب والمنطق
 .1توضيح الشهبة:

يوجه إىل حجاب املرأة هو أنّه ال يستند إىل دليل معقول .لذلك ،ينبغي ّأل
أ ّول نق ٍد َّ
التهجم وفقدان األمن،
ندافع عن أمر غري
منطقي .يقولون :إنّ منشأ الحجاب إ ّما أن يكون ّ
ّ
الرتهب والزهد وترك الل ّذة،
وهذا غري موجود يف هذا الزمان ،وإ ّما أن يكون الرغبة يف ّ
وهي فكرة باطلة وغري صحيحة ،وإ ّما أن يكون أنان ّية الرجل ،وح ّبه التس ّلط واالستحواذ،
وهذه بالطبع من الرذائل التي تجب مكافحتها.
 .2جواب الشبهة:

ي ّتضح الجواب عن هذه االنتقادات ّ
تبي لنا من ذلك أنّ للحجاب
مم سبق قوله .فقد ّ
املنطقي املعقول من جوانب مختلفة ،كالجوانب النفس ّية ،والعائل ّية،
اإلسالمي دليله
ّ
ّ
واالجتامع ّية ،ح ّتى من حيث االرتفاع بقيمة املرأة ومقامها.

((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.72
((( الرشيف الريض ،نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص ،206الخطبة .148
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.72
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الشبهة الثانية :فصل العفاف عن الحجاب
 .1توضيح الشبهة:

أهم الشبهات التي -عاد ًة -ير ّددها
تعترب شبهة فصل العفاف عن الحجاب واحدة من ّ
الناس ،بحيث وردت يف بعض األشعار املشهورة (((.ومفادها :أنّ ما ينبغي أن يحصل لدى
املرأة هو العفاف ال الحجاب .يقول ويل ديورانت املؤ ّرخ األمرييك املشهور« :ال عالقة
للع ّفة بال ّلباس»(((.
املحجبات
وبعبارة أخرى :ال تالزم بني العفاف والحجاب؛ وذلك أنّ كثرياً من النساء غري ّ
ولكنهن غري عفيفات.
املحجبات،
ّ
ّ
هن من العفيفات .ويف املقابلّ ،مثة الكثري من النساء ّ
املهم باطن اإلنسان ،وأ ّما الظاهر فليس ّ ً
مهم عىل اإلطالق .وملّا كان من الصعب
وإنّ ّ
الحكم عىل باطن اإلنسان من ظاهره ،كان ال ب ّد من الحكم عليه من باطنه ،وهو الع ّفة؛
وذلك أنّ األصل يف اإلنسان هو سريته وباطنه .ويف النتيجة ،نصل إىل القول املشهور :إنّ
قلب اإلنسان ينبغي أن يكون طاهراً.
 .2جواب الشبهة:

أهم الشبهات ،وهي مطروحة بق ّوة بني الناس ،لزم أن
ملّا كانت الشبهة املذكورة من ّ
نوضّ ح يف البداية تأثري الظاهر يف الباطن ،وتأثري الباطن يف الظاهر ،وهو ما يساعد يف
توضيح الجواب عن الشبهة نفسها:
أ .تأثير الظاهر في الباطن:

يف حديث عن أمري املؤمنني  Qأنّه قال« :اعلم ّأن لكل ظاهر باطناً على مثاله،
فما طاب ظاهره طاب باطنه ،وما خبث ظاهره خبث باطنه»(((.
وبالنظر إىل األحاديث املامثلة ،فقد ورد يف بحث «مواضيع مباني التربية اإلسالم ّية»
((( انظر :رسول جعفريان ،داستان حجاب در ايران بيش از انقالب ،بحث حجاب وضد حجاب در شعر فارىس معارص ،ص159
 .237((( ويل ديورانت ،تاريخ متدن ،ج ،1ص ،58نق ًال عن مهدى مهريزى ،حجاب ،بالفارسية ،ص.68
((( الرشيف الريض ،نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص.286
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البحث حول «تأثري الظاهر يف الباطن» و«تأثري الباطن يف الظاهر» ،لكونهام مبن َيني من
أهم مباين الرتبية اإلسالم ّية.
ّ
الرتبوي القائم عىل أساس «تأثير الظاهر
ومن الجدير بالذكر ،بيان أنّ املقصود باملبنى
ّ
والقوي يف الباطن ،كام قال الشاعر:
في الباطن» هو أنّ ظاهر اإلنسان له التأثري الفاعل
ّ
إنّ الــكــام لــفــي الـــفـــؤاد ّ
ُجــعــل اللسان عــى الــفــؤاد دليال.
وإنـــا
ۡ

ٓ

َ َ َٰ ُ َ ّ
ٱلن ِ َساءِ﴾((( بتوصية النساء يف ذيل اآلية
ومن هنا ،ختم الله تعاىل آية﴿ :وٱلقوعِد مِن
َ
﴿وأن ي َ ۡس َت ۡعفِ ۡف َن َخ ۡيٞ
بأفضلية رعاية الحجاب والعفاف ،ح ّتى لو كان الحجاب ظاهرياًَ :
ّ
ّ
َّ ُ َّ َ َّ
َ
َ
ُ
ٌ
((( ٞ
لهنۗ وٱلل س ِميع عل ِيم﴾ ؛ وذلك بسبب تأثري الحجاب والسرت ودورهام يف ظهور صفة
الباطني.
العفاف
ّ
نهاهن
من هنا ،نهى القرآن الكريم النساء عن امليش بطريقة مح ّركة للغرائز((( ،كام
ّ
عن الكالم بأسلوب مثري للشهوة يف مواجهة غري املحارم(((؛ وذلك أنّ أسلوباً كهذا ،يف الكالم
موجب لالضطراب الداخ ّ
يل وما يليه من
ويف امليش ،عالمة عىل ق ّلة الحياء من جهة ،وهو
ٌ
إثارة الشهوة لدى الرجال من جهة أخرى.
فثمرة أفعال اإلنسان تظهر يف قلبه ،ولكن ال مبعنى أن باطنه يتأ ّثر ُدفع ًة واحد ًة ،بل
مبعنى أنّ الظاهر له التأثري الفاعل يف الباطنّ .
فكل ما يبذر اإلنسان يف قلبه ،تظهر أغصانه
يتغي الظاهر ،فعىل اإلنسان أن يبحث عن السبب يف باطنه
وآثاره يف ظاهره ،فإذا مل ّ
َ َُ ْ
وداخله وقلبه .لذا ،يجب تطهري الباطن والظاهر معاً ،قال تعاىل يف قرآنه املجيد﴿ :وذروا
َٰ َ ۡ ۡ
ُ
األفعال التي
ٱلث ِم َو َباط َِن ُه ۚ ٓۥ﴾((( .والظاهر والباطن يف اآلية عا ّم ،ومن مصاديق الظاهر
ظ ِهر ِ
َ
الفضائل األخالق ّية(((.
الباطن
تقوم بها الجوارح؛ ويف املقابل ،فإنّ من مصاديق
ِ
((( سورة النور ،اآلية .60
((( سورة النور ،اآلية .60
َ
َ َ
ل يَ ِ ۡ
ض ۡب َن بِأ ۡر ُجلِ ِه َّن ُل ِ ۡعلَ َم َما ۡ ُيف َِني مِن زِينَتِ ِه َّنۚ﴾ ،سورة النور ،اآلية .31
((( ﴿و
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ
ََ ٞ
((( ﴿فل تضعن بِٱلقو ِل فيطمع ِٱلي ِف قلبِهِۦ مرض﴾ ،سورة النور ،اآلية .32
((( سورة األنعام ،اآلية .120
الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ج ،4ص.149
((( الشيخ
ّ
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وبنا ًء عىل اآلية املتق ّدمة ،فإنّ عدم رعاية الحجاب من الذنوب الظاهر ّية ،وق ّلة الحياء،
بنص
وعدم االتّصاف بالعفاف من الذنوب الباطن ّية ،ك ّلها مذمومة ،وينبغي التط ّهر منها ّ
اآلية الرشيفة .وقد ق ّدمنا العالقة والتأثري املتقابل بني الباطن والظاهر .ومن ناحية أخرى،
ملّا كان الحجاب أمراً ظاهر ّياً ،وكانت الع ّفة أمراً باطن ّياً ،فهام مصداقان للظاهر والباطن؛
فث ّمة عالقة وتأثري متقابل بينهام .وعليه ،فإذا وجدت الع ّفة يف املرأة ،ستظهر يف ظاهره
بصورة الحجاب؛ ما يعني أنّ ارتفاع نسبة الع ّفة لدى املرأة ينعكس التزاماً ورعاي ًة للحجاب
أكرث؛ ّ
مم له -بالتايل -األثر الفاعل يف رفع مستوى الع ّفة يف الباطن.
ّ
 .2العفة والحجاب:

وأ ّما الجواب عن القسم اآلخر من الشبهة ،واملتع ّلق با ّدعاء أن كثرياً من النساء
املحجبات لسن من العفيفات ،فنقول :إنّه ،وبالنظر إىل مراتب الع ّفة ودرجاتها املختلفة
ّ
املحجبات ،فإنّه ليست ّ
كل امرأة ملتزمة بأرشف مراتب الحجاب الظاهري؛
لدى النساء ّ
الباطني وبأرشف مراتبه؛ ولكن ملّا كان
يعني قطعاً أنّها تتم ّتع بجميع درجات العفاف
ّ
الظاهري سيكون
للع ّفة يف الباطن -كام ق ّدمنا -من األثر الفاعل يف الظاهر ،فإنّ الحجاب
ّ
عالمة ظاهر ّية ،وال ّ
أقل يشري إىل وجود الع ّفة يف ال ّلباس والسرت يف هذا الصنف من النساء.
وهن ال يتم ّتعن بالع ّفة
املحجبات إىل الحجاب يف موارد معدودةّ ،
ميكن أن ُييسء بعض ّ
باطنهن
املطلوبة؛ ح ّتى حجاب هذا الصنف من النساء ليس أكرث من غطاء يسرتن به
ّ
املريض .وعىل الرغم من ذلك ،فإنّ من الواضح أنّ وجود جامعة من هذا الصنف لن يكون
اإلسالمي ،بل ينبغي العمل عىل ّ
حل مشكلة هذا الصنف
دلي ًال عىل عدم جدوى الحجاب
ّ
املتستات بالدين ألغراض شخص ّية ،املتم ّثلة بضعف اإلميان ،وعدم
القليل بني النساء من
ّ
االعتقاد الجا ّد والتا ّم بآثار السرت والحجاب.
واملسألة نفسها تنطبق عىل ارتداء العباءة؛ إذ إنّه من املمكن أن تيسء امرأة س ّيئة
وغري عفيفة من النساء إىل العباءة؛ بهدف االحتيال عىل اآلخرين واإليقاع بهم .وال يعني
الترصف أبداً أنّ العباءة نفسها هي أمر س ّيئ ودليل عىل عدم طهارة الشخص؛ بل
هذا
ّ
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اإلسالمي عالم ًة عىل العفاف والطهارة ملا
العكس هو الصحيح؛ إذ لو مل يكن الحجاب
ّ
تدس نفسها بني أهل الع ّفة
اتّخذته تلك املرأة غطا ًء ّ
تتست به ،ومل يكن باستطاعتها أن ّ
تصح املغالطة يف مثل هذه
والطهارة يف سبيل الوصول إىل أهدافها الدنيئة .وعليه ،فال ّ
الظاهري ال تنفع ،وإنّها ال قيمة لها ،بل ينبغي التعامل
املوارد بأن يقال إنّ رعاية الحجاب
ّ
أرصوا عىل عملهم
مع مثل هؤالء األفراد بتعليمهم إن هم أساؤوا استعامل الحجاب ،فإذا ّ
عن عمد ،فينبغي مواجهتهم بقصد منعهم من ذلك العمل ،ال أن ُيقال :إنّ الحجاب
الظاهري ال قيمة له وال نفع .وال ّ
شك يف أنّ هذا الصنف من النساء ال ّلوايت ال يلتزمن
ّ
بالحجاب ي ّدعني أنّ
قلوبهن طاهرة ،وأنّ الله تعاىل ينظر إىل تلك القلوب .إنّ نسا ًء كهؤالء
ّ
حسابهن أنّ الباطن العفيف يؤ ّثر يف الظاهر العفيف؛ فال ميكن قبول
ينبغي أن يضعن يف
ّ
االعتقاد بأنّ القلب العفيف والطاهر ،يوصل إىل ظاهر س ّيئ وغري طاهر وال عفيف؛ ما
يؤ ّدي بالتايل إىل عمل غري طاهر وإىل ارتكاب الذنوب ،من قبيل عدم االلتزام بالحجاب.
َ ۡ َ َ ُ َّ ّ ُ َ ۡ
ب ي ُر ُج
ويشري الله سبحانه إىل هذه الحقيقة يف القرآن الكريم ،بقوله﴿ :وٱلل ٱلطي ِ
َّ
َ َ َ َ ۡ ُ َّ َ
ۡ ّ
َ ُُ
ك ٗداۚ﴾(((ِ .
أضف إىل ذلك األحاديث التي
ن َباتهۥ بِإِذ ِن َربِهِۖۦ َوٱلِي خ ُبث ل ي ُرج إِل ن ِ
تربط بني العفاف والعمل ،ومنها« :بالعفاف تزكو األعمال»((( ،و«ثمرة الع ّفة الصيانة»(((.
ُّ
ّ
ّ
ّ
العلمي
والتقدم
االجتماعي
التقدم
الشبهة الثالثة :الحجاب وإعاقة
 .1توضيح الشهبة:

العلمي لدى
والتقدم
االجتامعي
يرى بعضهم أنّ الحجاب يؤ ّدي إىل إعاقة التق ّدم
ُّ
ّ
ّ
املرأة؛ فإنّ املرأة بحجابها ال ميكنها أن متارس أنشطتها االجتامع ّية العا ّمة ،أو أن تشارك يف
العلمي لبلدها ومجتمعها.
التق ّدم
ّ

((( سورة األعراف ،اآلية .58
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.72
((( املصدر نفسه ،ص.72
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 .2جواب الشبهة:

ميكنهن كسب
الخامنئي } ما يثريه بعض الناس بزعمهم أنّ النساء ال
يعالج اإلمام
ّ
ّ
ولكن الواقع بخالف
العلم إذا حافظن عىل الحجاب والع ّفة ،وإدارة البيت وتربية األوالدّ ،
هذا الكالم ،فكم من النساء العاملات لدينا يف مختلف املجاالت يف مجتمعنا؟ فث ّمة عدد
كبري من الطالبات الجامع ّيات املج ّدات ومن ذوات األهل ّية والجدارة ،وكذلك هناك
ومتخصصات يف مجاالت علم ّية
خ ّريجات ذوات مستويات عالية ،وطبيبات ممتازات
ّ
متن ّوعة((( ،وقد حافظن عىل الحجاب والع ّفة.
واليوم ،فإنّ رصاع األبواق اإلعالم ّية الغرب ّية مع املسلمني هو حول هذه النقطة .انظروا
اإلسالمي ،فإن كان هذا الحجاب ُيراعى يف الجمهور ّية
حساس ّيتهم إزاء الحجاب
إىل مدى ّ
ّ
اإلسالم ّية يعتربونه قبيحاً ،وإن كان يف جامعات الدول العرب ّية ،والذي اختارته الشا ّبات
حساس ّيتهم تجاهه ،وإن كان
والجامع ّيات الواعيات وذوات املعرفة عن ميل ورغبة ،أبدوا ّ
حساس ّية أيضاً ،وإن كان يف مدارسهم التي هي تحت سيطرتهم
ألهداف سياس ّية ،أبدوا ّ
حساس ّيتهم تجاهه كذلك.
ح ّتى االبتدائ ّية ،أبدوا ّ
يرصحون يف إعالمهم دامئاً -وإن كانوا ال يؤمنون
إذاً ،هنا تكمن نقطة الرصاع ،فرتاهم ّ
به -بأنّ حقّ املرأة يف اإلسالم أو الجمهور ّية اإلسالم ّية ُينتهكّ .
كل ،فحقّ املرأة يف الجمهور ّية
اإلسالم ّية مل ُينتهك ،بل ُيحرتم أكرث من ذي قبل ،فهل عدد الجامع ّيات والطالبات يف
املعاهد العليا اليوم أكرث أم يف عهد الطواغيت؟ وهل عدد طالبات الجامعات البارزات
واملمتازات يف العلم اليوم أكرث أم يف ذاك الزمان الغابر؟ وهل عدد العامالت يف مجال
العلم والتحقيق يف املراكز الط ّب ّية والعلم ّية املختلفة ،يف أنحاء البالد ،اليوم أكرث ،أم يف ذاك
الزمان؟ تشاهدون ،أنّ العدد اليوم أكرب .وهل عدد النساء يف ميادين سياسة الدولة ،ويف
يحرضْن ّ
َ
بكل ق ّوة ،ويدافعن عن حقوق هذا الوطن وهذا
ميادين املؤمترات الدول ّية ،حيث
الشعب ومعتقداته اليوم أكرث أم سابقاً؟ لقد كانت النساء يسافرن يف السابق مع الوفود
الخامنئي} مبناسبة مولد الص ّديقة الزهراء ،Oيف طهران ،بحضور جموع من أعضاء املراكز
((( خطاب اإلمام
ّ
والجامعات الثقاف ّية والسياسة وأرس الشهداء ،بتاريخ 1413/06/21هـ.ق.

( باجحلا لوح تاهبش  رشاعلا سردلاالا

129

أجسامهن للرجال؛
حضورهن صور ّياً وألجل اللهو واللعب ،وإلظهار
املختلفة ،لكن كان
َّ
ّ
وسيايس وخدما ّيت يف املجامع اإلسالم ّية ،ويف
علمي
أ ّما املرأة املسلمة اليوم ،فلها حضور
ّ
ّ
املؤمترات الدول ّية املختلفة ،ويف املراكز العلم ّية والجامعات .كانوا يف السابق ينتزعون
ويرسموهن يف لوحات فن ّية
ليدخلوهن يف مستنقع الفساد،
أرسهن
الفتيات من ِح َمى
َّ
َّ
ّ
اإلسالمي،
تحت عنوان املرأة املثال ّية .طبعاً ،هذا ال وجود له اليوم((( .وإنّه لفخ ٌر للنظام
ّ
أن تشاهد فيه الكثري من النساء املسلامت املؤمنات مبا للكلمة من معنى ،مشغوالت
بالدراسة أو التدريس يف الجامعات يف أرقى أنواع العلوم وأعىل مدارج العلم ،وترى نساء
الطب والعلوم املختلفة؛ اإلنسان ّية والتجريب ّية ،نساء قد بلغن يف
يف أعىل
التخصصات يف ّ
ّ
العلوم الدين ّية أعىل املراتب ،فإن كانت يف يوم ما امرأة عظيمة الشأن مجتهدة عارفة
فقيهة يف أصفهان اسمها (بانو اصفهاين) ،فاليوم يوجد الكثري من الفتيات ّ
الليئ سيبلغن يف
املستقبل القريب املدارج العلم ّية والفقه ّية والفلسف ّية العليا؛ وهذا معنى تق ّدم املرأة(((.

الخامنئي } مبناسبة والدة الس ّيدة زينب الكربى  ،Oيف طهران ،بحضور حشود من األخوات ،بتاريخ
((( خطاب اإلمام
ّ
1415/05/05هـ.ق.
((( املصدر نفسه.

الستر والحجاب
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المفاهيم الرئيسة

-

-

-

ُيفرتض أن تُدرس قض ّية الحجاب يف إطار الرؤية اإلسالم ّية العا ّمة حول املرأة ودورها
يف الحياة ،والتي هي بدورها جزء من الصورة اإلسالم ّية العا ّمة حول موقع اإلنسان
رج ًال كان أو إمرأة ،ودوره يف نظام الخالفة اإلله ّية ،ووظيفته يف الحياة.
أهم الشبهات التي كثرياً ما
تُع ّد شبهة فصل العفاف عن الحجاب واحدة من ّ
ير ّددها الناس ،بحيث وردت يف بعض األشعار املشهورة.
النساء ال ّلوايت ال يلتزمن بالحجاب ي ّدعني أنّ
قلوبهن طاهرة ،وأنّ الله تعاىل ينظر
ّ
حسابهن أنَّ الباطن
إىل تلك القلوب .إنّ مثل هؤالء النساء ،ينبغي أن يضعن يف
ّ
العفيف يؤ ّثر يف الظاهر العفيف.
اإلسالمي ،أن تشاهد فيه الكثري من النساء املسلامت املؤمنات
فخر للنظام
ّ
(امللتزمات) ،مبا للكلمة من معنى ،مشغوالت بالدراسة أو التدريس يف الجامعات،
يف أرقى أنواع العلوم وأعىل مدارج العلم.
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الدرس الحادي عشر

شبهات حول الحجاب ()2
الحجاب والح ّريّة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف أنّ الحجاب ال يعارض الح ّر ّية.

2 .2يجيب عن الشبهات املطروحة حول الحجاب.
3 .3يتع ّرف إىل أنواع الح ّر ّية.

الشبهة الرابعة :الحجاب يعارض ّ
الحر ّية
 .1توضيح الشبهة:

أهم الشبهات يف
تشتهر شبهة كون الحجاب معارضاً للح ّر ّية واالختيار ،ح ّتى تكاد من ّ
هذا املجال.
كتبت «شهرهمستشار» ،وهي إيران ّية ،كتاباً بعنوان (مساجني العباءة) ،ونرشته يف
إنكلرتا.
وكام يبدو من عنوان الكتاب ،فإنّ املراد منه وضع الحجاب يف مقابل الح ّر ّية واالختيار
وجهاً لوجه.
ومن الجدير بالذكر ،أنّ بعض الحركات والجمع ّيات النسو ّية الناشطة ينظر إىل الحجاب
مثل هذه النظرة ،حيث ترفع تلك الحركات والجمع ّيات شعار املساواة بني الرجل واملرأة
باملطلق ،ويف املجاالت كا ّفة.
 .2جواب الشبهة:

 .1إنّ الكالم عن الح ّر ّية يف كثري من املجتمعات الغرب ّية ال يعدو كونه شعاراً ال أكرث ،بل
إنّ املواطنني يف كثري من تلك البالد ال ينعمون بالح ّر ّية املتوخّ اة؛ ومثال ذلك فرنسا وما
جرى فيها من منع الحجاب؛،فهو دليل واضح عىل هذه الحقيقة.
السيايس
 .2الح ّر ّية واسعة املجال ومتن ّوعة ،ومنها ح ّر ّية الدين واملعتقد ،وح ّر ّية النشاط
ّ
الحجاب املرأ َة؟
وغري ذلك .والسؤال الذي ُيطرح هو :ما الح ّر ّية التي يسلبها
ُ
فإذا قلنا إنّ الحجاب ال يسلب املرأة حضورها ونشاطها السياس ّيني ،فامذا يسلبها إذاً؟ ّإل
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أنْ يكون املقصود بالح ّر ّية هنا ح ّر ّية الفسق ،والخالعة ،والفجور ،واإلغواء ،والتف ُّلت
الحجاب لها ح ّداً .وهذا ما ينبغي أن يكون
الجنيس .هذا النوع من الح ّر ّيات يجعل
ُ
ّ
فع ًال؛ ذلك أنّ الحجاب يعمل عىل الح ّد من املفاسد الجنس ّية واالجتامع ّية األخرى.
طبيعي ،ولكن ال ميكن
توجد نوعاً من املحدود ّية لإلنسان ،وبشكل
 .3إنّ رعاية القوانني ِ
ّ
اعتبار رعاية القوانني مخالف ًة للح ّر ّية الحقيق ّية؛ وذلك أنّ رعاية القوانني من قبيل
لترصف اإلنسان؛ ألنّه ال يعود مبقدروه
قوانني السري ،وما شا َب َهها ،تضع ح ّداً طبيع ّياً ّ
أن يفعل ما يشاء ،فال يستطيع مث ًال أن يذهب من حيث يريد هو ،بل عليه أن يطيع
قانون السري ،الذي يح ّدد له املسري ّ
اللزم اتّباعه.
الصحة العا ّمة مث ًال متعارضة مع
فهل باإلمكان القول :إنّ إطاعة قانون السري أو قوانني ّ
الح ّر ّيات العا ّمة؟
الجوابّ :
املنطقي أبداً أن تكون رعاية قوانني السري،
كل؛ ألنّه من غري املعقول وغري
ّ
والقوانني التي تحفظ السالمة العا ّمة للناس ،متعارضة مع الح ّر ّيات العا ّمة.
إلهي ،شأنه شأن سائر القوانني العا ّمة األخرى ،يعمل عىل
وقانون الحجاب قانون ّ
الحفاظ عىل السالمة الروح ّية للفرد واملجتمع .وحيث ال ميكن ع ّد القوانني االجتامع ّية
العا ّمة متعارضة مع الح ّريات العا ّمة ،فال ميكن ع ّد قانون الحجاب متعارضاً مع الح ّر ّيات
إلهي لها آثار طبيع ّية يف الح ّد من الح ّر ّية الشخص ّية
العا ّمة .إنّ رعاية الحجاب كقانون ّ
لإلنسان ظاهراً؛ وأ ّما يف الحقيقة والواقع ،فهي تضمن الح ّر ّية الفكر ّية واملعنو ّية لإلنسان؛
ٌ
رعاية لح ّر ّية الفكر الفرد ّية التي تح ّرر اإلنسان من العبود ّية
أي أنّ رعاية الحجاب
للموديالت واألهواء الشخص ّية.
اإلسالمي ،مرشوط برتك األهواء والشهوات
إنّ الحصول عىل الح ّر ّية الحقيق ّية يف الفكر
ّ
الشخص ّية .وقد أشار أمري املؤمنني إىل هذه الحقيقة ،يف حديث له ،حيث قال :Q
« َمن ترك الشهوات كان ح ّراً»(((.
((( ابن شعبة الحراين ،الحسن بن عيل ،تحف العقول عن آل الرسول ،Pمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني
بقم ،إيران  -قم1404 ،هـ ،ط ،2ص.89
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وبنا ًء عليه؛ فإنّ من استسلم للشهوات املا ّد ّية والنفسان ّية كان أسرياً لها.
فالحجاب نوع من املحدود ّية الظاهر ّية لجسد اإلنسان ،ولك ّنه يعطي اإلنسان نوعاً
آخر من الح ّر ّية الفكر ّية والروح ّية .وعىل العكس من ذلك ،وهذا يعني أنّ عدم رعاية
الحجاب ،وإن كان ح ّر ّي ًة يف ظاهر األمر ،ولك ّنه يف الحقيقة عبود ّية فكر ّية وروح ّية للفرد
طبيعي ،ليس ّإل ارتباطاً عبود ّياً واضحاً باملوديالت وترويج
واملجتمع؛ ألنّه ،وبشكل
ّ
الجنيس واملفاسد االجتامع ّية،
البضائع التجميل ّية األجنب ّية ،وهو بالتايل يستتبع التف ّلت
ّ
وهو ،بال ّ
شك ،يش ّكل األرض ّية ّ
اللزمة للسلطة الثقاف ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية االستعامر ّية
واألجنب ّية.
وليك ت ّتضح حقيقة أنّ الحجاب ال يعارض الح ّر ّية ،بل عىل العكس من ذلك ،هو وسيلة
للتح ّرر بذاته ،ينبغي توضيح بعض أنواع الح ّر ّيات األخرى:
أ .الح ّر ّية الحقيق ّية :واملراد بهذا النوع من الح ّر ّية هو التح ّرر من القيود ومن أرس
الشهوات وامليول النفس ّية واملا ّد ّية الفانية .وتكمن فائدة الح ّر ّية املذكورة يف أنّها
وسيلة للتح ّرر من القيود اإلضاف ّية ،وغري الرضور ّية ،من أمام العني واللسان واألذن
والعقل ،وتح ّمل اإلنسان عىل عدم االرتباط أكرث مبا ال يفيده ،وال ينفعه .ويف النتيجة
تُزيح من أمام اإلنسان ما يخالف الوحي والعقل ّ
مم مينع رق ّيه وكامله اإلنسان َّيني.
والحجاب ليس مخالفاً للح ّر ّية الحقيق ّية ،بل عىل العكس من ذلك ،هو يساعد اإلنسان
عىل الوصول إىل الح ّر ّية الحقيق ّية تحديداً؛ وذلك أنّ املرأة عندما تفهم معنى الحجاب،
وتلتزم بالسرت الكامل ،فإنّها تعمل عىل احتواء ميولها النفسان ّية ،ومتنع وسوساتها الروح ّية
من التأثري فيها ،وهي بالتايل تصل إىل االنتصار الكبري يف هذا الصدد .وتوضيح ذلك ،أنّ
نوع من استجابة الفرد لشهواته؛ ما يستلزم التبع ّية املطلقة للميول
عدم رعاية الحجاب ٌ
النفسان ّية بال قيد وال رشط .ويف املقابل ،فإنّ رعاية الحجاب تفرض عدم التبع ّية لألهواء
النفسان ّية لدى األفراد املستهرتين؛ ما يبعث -بالتايل -عىل التح ّرر من أهواء اآلخرين
الشهوان ّية والجنس ّية .تقول ايوت بالداجينا ،وهي من النساء اللوايت اعتنقن اإلسالم حديثاً:
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قبل اعتناقي اإلسالم كانت غايتي القصوى أن أصبح مثل اللعبة باريب((( ،وكانت أدوات
ّ
الروحي الوحيد ،وكان ه ّمي الوحيد هو أن أظهر
واملجلت األجنب ّية هي مرجعي
التجميل
ّ
يف املجتمع بذلك املظهر .وعندما اعتنقت اإلسالم ،واخرتت االلتزام بالحجاب وال ّلباس
شخيص ّ
قط.
تغيت حيايت رأساً عىل عقب ،ومل أخ َرت الحجاب تقليداً أو لسبب
ّ
اإلسالم َّينيّ ،
لقد كنت أبحث عن حقيقة اإلسالم ،وعندما اكتشفتها اخرتت الحجاب عن قناعة ،وأنا
إسالمي.
أعترب الحجاب راية اإلسالم ،وهو دليل عىل
ّ
وتضيف :الحجاب خياري ،وهو مل يق ّيدين ّ
قط ،بل عىل العكس من ذلك ،منحني حري ًة
إضاف ّية .وبعد اختياري الحجاب تح ّررت من النظرات الجنس ّية املزعجة ك ّلها ،وأحسست
باألمان والهدوء من جديد ،وأقنعت من حويل ّ
بأل يحكموا عىل ذلك ال ّلباس الطاهر
بترسع ،بل عليهم أن ينظروا إىل شخص ّيتي فحسب .أعتقد أنّ الحجاب يعطي املرأة
ّ
هو ّيتها الحقيق ّية ،والحجاب وحده هو الذي منحني الح ّر ّية(((.
ب .الح ّر ّية غير الحقيق ّية :واملقصود بهذا النوع من الح ّر ّية ،أن يكون للشخص حقّ اختيار
مم مييل إليه قلبه أو ّ
األمور السلب ّية ّ
الطبيعي أن
مم يريد اآلخرون منه أن يفعل .ومن
ّ
يف ّكر اآلخرون يف مرادهم ،ويف ميولهم املا ّد ّية والنفسان ّية .والحجاب يعارض هذا النوع
من الح ّر ّية غري الحقيق ّية؛ وذلك أنّه مينع من األهواء الشخص ّية والفرد ّية واالجتامع ّية.
إنّ أتباع املستعمرين ينرشون هذا النوع من الح ّر ّية غري الحقيق ّية ،ليواجهوا الحجاب
يف املجتمعات البرش ّية؛ وذلك أنّه ال ّ
شك لديهم يف أنّ الرتويج لهذا النوع من الح ّر ّية يف
األخالقي يف املجتمع،
اإلسالمي ،هو أحد العوامل املؤ ّثرة يف انعدام األمن
مقابل الحجاب
ّ
ّ
الطبيعي أن يفعلوا ذلك؛ ألنّ هذا النوع من
وهو ما يقصده املستعمرون وأتباعهم .ومن
ّ
((( باريب :اسم مخ ّفف من باربرا ،وهو اسم البنت الصغرى لرئيس رشكة أمريك ّية تصنع الدمى املعروفة باسم باريب ،وهي
والرتبوي يف الناس .انظر :بارىب ،پژوهش درعروسكهاى أمريكايى بارىب،
نوع من الثقافة األمريك ّية تهدف إىل التأثري الثقا ّيف
ّ
بالفارسية ،ص 43ـ .44
((( بانوى مسلامن ،برتو سخن ،بالفارسية ،خرداد  ،1389ش  ،531ص.11
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الح ّر ّية ينسجم مع أهدافهم يف النيل من الح ّر ّية الحقيق ّية لألفراد ،م ّمن يريدون العيش
وروحي((( ،وهو ما يتعارض مع أهدافهم الدنيئة.
أخالقي
بأمان
ّ
ّ
 .4إنّ قانون الحجاب مطابق للفطرة البرش ّية وللعقل والرشع .من هنا ،فإنّ ّأي مجتمع
يسعى إىل السالمة الروح ّية واألخالق ّية لن يقبل بالتع ّري .وعليه ،فإنّ الح ّر ّية يف ّ
كل
مجتمع يدافع عن السالمة الروح ّية واألخالق ّية ألفراد ال ب ّد من أن تكون مق ّيد ًة بنوع
من القيود .وملّا مل يكن لرأي أحد من الناس األفضل ّية عىل آراء اآلخرين ،فقد كان
أفضل أسلوب يؤ ّيده العقل هو اختيار الحدود والقيود الرشع ّية التي تنسجم مع فطرة
البرش ،وقد جعلها الله تعاىل فيهم ،وهو خالقهم ،وهو أعرف مبصالحهم الحقيق ّية،
وأعلم بطريق نجاتهم وسعادتهم.
وعليه ،فإذا كانت رعاية املصالح الفرد ّية واالجتامع ّية؛ من قبيل حفظ الع ّفة والطهارة،
بأن يلتزم الرجل واملرأة بعدم تع ّدي الحدود يف معارشتهام ،ويسريان سري ًة تُضفي عىل
األخالقي يف املجتمع ،فإنّ سلوكاً
اآلخرين نوعاً من األمان والهدوء ،وال تُيسء إىل التوافق
ّ
كهذا ال ميكن أن يس ّمى بالحبس أو بالعبود ّية ،وليس هو مخالفاً للح ّر ّية .وهذا ما يحدث
يف كثري من بالد العامل ،حيث لو خرج أحدهم بلباس النوم يف الشارع العتقلته الرشطة؛
بذريعة اإلساءة إىل الذوق العا ّم ،وأنّه ارتكب ما يخالف حيث ّية املجتمع(((.
 .5قد يكون عىل اإلنسان أحياناً القبول ببعض القيود يف سبيل الحفاظ عىل قيم ٍة أكرب،
األتم .وهذا ليس أمراً سلب ّياً وال هو بجديد؛ ومن ذلك ،أنّ البرش
والوصول إىل الكامل ّ
طبيعي ،بعض
يسعون يف تحصيل العلوم عىل اختالف أنواعها ،وهم يفقدون ،وبشكل
ّ
أنواع التسلية والراحة واملل ّذات املا ّد ّية يف سبيل ذلك ،بل يجب عىل بعض الناس أن
يفعل ذلك يف سبيل الوصول إىل ل ّذة العلم واملعرفة املعنو ّية.
وقد يستفيد اإلنسان من الستائر يف سبيل الحفاظ عىل خصوص ّيته ،وإبعاداً للمزعجني
من حوله ،ما يش ّكل عائقاً أمام عينيه ويحرمه النظر إىل ما حوله ،بشكل أو بآخر .وهذا
((( حميد كرميي ،برريس مسأله حكمت وبوشش ،مجله معرفت ،بالفارسية ،ش  ،118ص.78
((( مرتىض مطهرى ،مسأله حجاب ،بالفارسية ،مصدر سابق ،ص.101
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العمل مقبول عند أهل العقل بال ّ
شك وال ريب .ويستعمل العقالء الثياب الثقيلة لدرء
برودة الشتاء عنهم ،ومع كون كرثة الثياب مزعجة لهم؛ وذلك أن اختيار قليل من اإلزعاج
يف سبيل الكثري من املصلحة واملنفعة أمر عقال ّيئ(((.
ُۡ َ َ
ِني َعل ۡي ِه َّن
من هنا ،يورد القرآن الكريم استدالالً معقوالً ومنطق ّياً؛ بقوله تعاىل﴿ :يدن
َ
ورا َّرح ٗ
ن أَن ُي ۡع َر ۡف َن فَ َل يُ ۡؤ َذ ۡي َن َو َك َن َّ ُ
ٱلل َغ ُف ٗ
مِن َج َلٰبِيب ِ ِه َّنۚ َذٰل َِك أ ۡد َ ٰٓ
ِيما﴾(((.
ۗ
إليهن
وتفيد اآلية أنّ إدناء الجالبيب فيه منفعة ومصلحة للنساء ،وهي أنّ الناظر
ّ
إليهن .يويص القرآن الكريم النساء
تهن واإلساءة ّ
ّهن عفيفات فال يتج ّرأ عىل أذ ّي ّ
سيعرف أن ّ
يف هذه اآلية الرشيفةّ ،
وبكل سالسة ولطافة ،بأن يستعملن الحجاب يف سبيل التخ ّلص
أذيتهن ،ويف سبيل الوصول إىل مقام الع ّفة
امهن ويسعون إىل
ّ
من أذ ّية َمن ال يبالون باحرت ّ
الشامخ ،كذلك فيقبلن بالقليل من اإلزعاج الظر ّيف ليحص ْلن عىل الصون والعفاف واألمن
الذا ّيت.

((( مريم حاج عبد الباقي ،بوشش وفلسفه آن در قرآن كريم ،فصلنامه قرآين بينات ،بالفارسية ،ش ،55ص.206
((( سورة األحزاب ،اآلية .59
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المفاهيم الرئيسة

أهم الشبهات
 تشتهر شبهة كون الحجاب معارضاً للح ّر ّية واالختيار ،ح ّتى تكاد من ّيف هذا املجال.
 إنّ الكالم حول الح ّر ّية يف كثري من املجتمعات الغرب ّية ال يعدو كونه شعاراً ال أكرث. إذا كان املقصود بالح ّر ّية ،ح ّر ّية الفسق والخالعة والفجور واإلغواء والتف ُّلتالجنيس ،فهذا صحيح .مثل هذا النوع من الح ّر ّيات يجعل الحجاب لها ح ّداً .وهذا
ّ
ما ينبغي أن يكون فع ًال.
إلهي ،لها آثار طبيع ّية يف الح ّد من الح ّر ّية الشخص ّية
 إنّ رعاية الحجاب ،كقانون ّلإلنسان ظاهراً؛ وأ ّما يف الحقيقة والواقع فهي تضمن الح ّر ّية الفكر ّية واملعنو ّية
لإلنسان.
 إنّ الحجاب ال يعارض الح ّر ّية ،بل عىل العكس من ذلك هو وسيلة للتح ّرر بذاته.والحرية عىل نحوين:
أ .الح ّر ّية الحقيق ّية :واملراد بهذا النوع من الح ّر ّية هو التح ّرر من القيود ،ومن أرس
الشهوات وامليول النفس ّية واملا ّد ّية الفانية.
ب .الح ّر ّية غري الحقيق ّية :واملقصود بهذا النوع من الح ّر ّية أن يكون للشخص حقّ
مم مييل إليه قلبه ،أو ّ
اختيار األمور السلب ّية ّ
مم يريد اآلخرون منه أن يفعل.
 إنّ قانون الحجاب مطابق للفطرة البرش ّية وللعقل والرشع .من هنا ،فإنّ ّأيمجتمع يسعى إىل السالمة الروح ّية واألخالق ّية لن يقبل بالتع ّري.
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الدرس الثاني عشر

شبهات حول الحجاب ()3
ُّ
الحق الشخصي  -التمييز العنصريّ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

شخيص.
1 .1يجيب عن شبهة أنّ الحجاب حقّ
ّ
اجتامعي.
2 .2يعرف أنّ الحجاب حكم
ّ
3 .3يفهم أن ال متييز عنرص ّياً بني الرجل واملرأة.

ّ
ّ
شخصي
الشبهة الخامسة :الحجاب حق
 .1توضيح الشبهة:

شخيص .وعليه ،فإنّ
من الشبهات املطروحة بق ّوة يف باب الحجاب ،أنّ الحجاب حقٌّ
ّ
يصح أن يتدخّ ل اآلخرون ليك يح ّددوا
رعايته أو عدم رعايته هو شأن األفراد وحدهم ،وال ّ
تكليف الناس.
وفردي ،وأم ٌر راجع
شخيص
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هل الحجاب فع ًال حقٌّ
ّ
ّ
واجتامعي؟
إلهي
ّ
إىل الشخص نفسه أم هو حكم ّ
 .2جواب الشبهة:

قبل الجواب عن الشبهة ،فإنّ من الجدير بالذكر أنّ بحث مواضيع الحقّ والتكليف
كل منها باآلخر من البحوث الدقيقة والها ّمة ،وهو ٌ
والحكم ،والفرق بينها ،وعالقة ٍّ
عمل
ّ
مستقل ،ال ي ّتسع له هذا الكتاب .وسنستعرض ما يلزم يف بيان الجواب
يحتاج إىل بحث
عن الشبهة من الفرق بينها ،وبعض خصائصها.
من خصائص الحقّ أنّه قابل لالنتقال واإلسقاط ،وأنّه يتبع املصالح واملفاسد ،وأنّه عا ّم
للمكلفني كا ّفة.
وملّا ك ّنا قد ق ّدمنا فيام سبق أنّ الحجاب له فوائد فرد ّية ُوأرس ّية واجتامع ّية ع ّدة ،وأنّ
تلك املصالح تعود بالنتيجة إىل املجتمع ،وأنّ لعدم رعاية الحجاب مفاسد وأرضاراً تفتك
باملجتمع ،يظهر أنّ الحجاب تكليف وحكم إله َّيان؛ وذلك أنّ إحدى فوائده امله ّمة هي
أهم فوائده األخرى :حفظ
حفظ الحياء والع ّفة الجنس ّية وتقويتهام يف املجتمع .ومن ّ
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واالجتامعي ،واملحافظة عىل كيان األرسة.
الفردي
املجتمع وصونه ،واألمان
ّ
ّ
ومن ناحية أخرى ،فإنّ ّ
املرشع يجب أن يراعي وضع الناس -ومنه النساء -يف املجتمع،
وهو يف صدد تحميلهم آثار حكم ما؛ ففي مثل هذه الحال ال أثر إلرادة الفرد نفسه ،وأكرث
ما ميكن قوله :إنّ إرادة الفرد هنا ٌ
رشط يف إجراء الحكم ،وليست ع ّلة يف ظهور التكليف
نفسه(((.
وعليه ،ينبغي القول :إنّ الحجاب ليس ح ّقاً شخص ّياً؛ بل هو تكليف وحكم إله َّيان،
ِ
أضف إىل ذلك أنّ ّمثة آيات وروايات تشري بوضوح إىل أنّ الحجاب تكليف وحكم
إله َّيان.
ّ
اجتماعي
الحجاب حكم
بعد ثبوت أنّ الحجاب تكليف وحكم إله َّيان ،فإنّ السؤال الذي ُيطرح هو :هل شأن
وفردي ،وهو بالتايل
شخيص
الحجاب شأن سائر العبادات؛ من قبيل الصالة ،فهو تكليف
ّ
ّ
اجتامعي؟
شخيص وغري
من جملة األمور الشخص ّية ،كام زعم بعضهم ،أم هو أمر غري
ّ
ّ
وينبغي القول يف الجواب:
أ ّو ًال :إنّ الحجاب مسألة مطروحة يف مواجهة اآلخرين ،وال س ّيام غري املحارم يف العادة،
اجتامعي؟
فكيف ميكن أن يكون أمراً شخص ّياً وغري
ّ
وثانياً :ما هو املالك يف كون العمل شخص ّياً أو اجتامع ّياً؟ يبدو أنّ املالك يكمن يف تأثري
العمل سلباً أو إيجاباً يف املجتمع أو يف الشخص وحده .فإذا كان رضر العمل وسلوك الفرد
شخيص ،ولكن إذا كان الرضر ومنفعة العمل تؤ ّثران
ومنفعته تتع ّلق به وحده شخص ّياً فهو
ّ
اجتامعي.
يف اآلخرين فهو
ّ
وقد يكون عمل واحد له جنبتان؛ فيكون فرد ّياً من ناحية ،واجتامع ّياً من ناحية أخرى.
ويبدو أنّ الحجاب من هذا القبيل؛ وذلك أنّ ال ّلباس والسرت ٌ
فردي من ناحية ،فهو مث ًال
عمل ّ
((( سيد ابو الحسن نقيبى ،تحليىل بر حكم يا حق بودن حجاب ،فصلنامه فقه وحقوق اسالمى دانشكاه امام صادق ،Q
بالفارسية ،ش ،46ص 28ـ .29
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واجتامعي من ناحية أخرى ،فيقال إنّ نظافتنا أو ما يقابلها،
يعطي الدفء للشخص نفسه؛
ّ
و ُقبحنا أو ما يقابله ،ولون ثيابنا ...لها التأثري املبارش والعميق والكبري أحياناً يف نفوس اآلخرين.
البرشي مثله كمثل سفينة كبرية ،فال يحقّ للفرد أن يفعل ما
وتوضيح ذلك ،أنّ املجتمع
ّ
ّ
يشاء يف مح ّله من السفينة؛ ألنّ
املحل متع ّلق به من ناحية ،ومتع ّلق باآلخرين من ناحية
أخرى .من هنا ،فإنّ من حقّ اآلخرين أن مينعوا الفرد من تخريب مح ّله يف السفينة ،إذا
أرص عىل فعله ،ولو بالق ّوة؛ ألنّه يعود بالرضر عليهم مبارشة.
ّ
وال ّ
شك يف أنّ ّ
كل إنسان لن يقبل بتخريب جسم املجتمع وروحه وإميانه من ِقبل
من ال يلتزمن بالحجاب؛ ألنّ هذا العمل ليس ّ
بأقل من خرق السفينة و َغ َرق من فيها(((.
وعليه ،فإنّ مسألة الحجاب اجتامع ّية؛ ألنّها تعود بالتأثري مبارشة يف العالقات بني أفراد
املجتمع الواحد .وبعبارة أخرى ،فإنّ وضع من ال يلتزمن بالحجاب يؤ ّثر ،وبشكل مبارش،
الظاهري مؤ ٍذ ألهل الدين واألخالق
إليهن .ومن الواضح ،أنّ هذا الوضع
يف روح الناظرين ّ
ّ
املعنوي .ولذا ،فإنّ عدم رعاية الحجاب والسرت يف
اإلله ّية؛ بل هو يرت ّد عليهم بالرضر
ّ
الحقيقة هو تجاوز لحرمة اآلخرين وحقوقهم املعنو ّية والروح ّية.
وملّا كان عدم رعاية الحجاب موجباً لظلم اآلخرين ،ولتجاوز حرماتهم وح ّرياتهم
وحقوقهم الروح ّية واملعنو ّية ،وما فيه من تضييع حقّ الناس ،نستنتج أنّ الحجاب من
األحكام االجتامع ّية.
اجتامعي بالقول :إنّ رعاية
ومن ناحية أخرى ،ميكن االستدالل عىل أنّ الحجاب حكم
ّ
الحجاب والسرت تؤ ّمن منفعة الفرد امللتزم به ومصلحته ،وهي بالتايل ال تخلو من النفع
واملصلحة لباقي أفراد املجتمع .فلو أنّ أفراد املجتمع راعوا مسألة الحجاب ،فإنّهم يقضون
أهم سبب
أهم سبب يف ظهور؛ما يساعد عىل إثارة الشهوة الجنس ّية ،ويؤ ّمنون بذلك ّ
عىل ّ
مؤ ّثر يف السالمة الروح ّية واألخالق ّية والدين ّية للمجتمع.
إنّ عدم رعاية الحجاب يف الحقيقة أحد املوانع ،أ ّما السالمة األخالق ّية للمجتمع،
((( حميد كرميي ،برريس مسأله حكمت وبوشش ،مجله معرفت ،بالفارسية ،ش  ،118ص.79
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والحجاب والسرت فهي تُزيح ذلك املانع .وإزاحة مانع السالمة األخالق ّية للمجتمع هي
يصب يف مصلحة املجتمع نفسه ،بال ّ
شك وال ريب .وعليه ،فإنّ الحجاب فيه مصلحة
أم ٌر ّ
اجتامعي ،وإن كان فيه
للفرد ومصلحة للمجتمع ،ومصلحة املجتمع فيه أكرث ،وهو حكم
ّ
مصلحة للفرد كذلك(((.
ّ
العنصري بين الرجل والمرأة
الشبهة السادسة :التمييز
 .1توضيح الشبهة:

طبقاً لفتاوى الفقهاء ،فإنّ عىل املرأة أن تغطي جسمها بالكامل أمام غري املَحارم
فلم الفرق بني حجاب املرأة
باستثناء وجهها وك َّفيها ،وال يجب عىل الرجل فعل ذلكَ ،
وحجاب الرجل؟
أولَيس هذا الفرق متييزاً عنرص ّياً ،وظل ًام للمرأة وتحقرياً لها؟ وقد وردت هذه الشبهة
يف بعض املطبوعات(((.
 .2الجواب عن الشبهة:

أو ًال :إنّ األحكام الترشيع ّية يف اإلسالم جاءت متناسبة مع الخصائص التكوين ّية لإلنسان؛
وذلك بهدف تأمني مصالحه ودفع املفاسد عنه؛ ومن ذلك التفاوت يف بعض األحكام ،من
قبيل وجوب الحجاب عىل املرأة ،ووجوب الجهاد عىل الرجل ،فهو بسبب الفروقات
التكوين ّية بني الجنسني.
اإلسالمي املق ّدس ترشيعاته متناسبة مع الخصائص والفروقات
وقد جعل الدين
ّ
التكوين ّية لدى ّ
حب الت ّربج والظهور لدى
كل من الرجل واملرأة .ونذكر مث ًال ،أنّه ملّا كان ّ
حساس ّية الرجال
املرأة أقوى منه لدى الرجل ،فقد ُأمرت املرأة بالحجاب والسرت ،وملّا كانت ّ
البرصي ّ
(غض البرص).
أمام املح ّركات واإلثارات البرص ّية أكرث ،فقد ُأمر الرجل بالحجاب
ّ
((( حسن عيل اكربيان ،مباىن مسؤليت حكومتا سالمى در ترجيح حجاب ،مجله كاوىش نو در فقه اسالمى ،بالفارسية ،ش51
ٍ
بترصف يسري.
و ،52ويژه حجاب ص 76ـ ،79
((( ملزيد من ّ
االطالع حول املوضوع ،انظر :مهدى مهريزى ،حجاب ،بالفارسية ،ص.65
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توجه الخطاب به إىل الرجال أمر صعب و ُمشكل
هذا ،وال يخفى أنّ حجاب النظر الذي ّ
أكرث من حجاب الجسد والسرت ،الذي خوطبت به النساء؛ وذلك أنّ حجاب البرص بحاجة
قوي ومستم ّر ،خالفاً ملا األمر عليه يف حجاب الجسد وسرته
دوماً إىل إرادة عظيمة وإميان ّ
لدى النساء ،حيث يصبح األمر أكرث سهولة مبج ّرد ارتداء الحجاب ووضعه يف مكانه ،فهو
ليس بصعوبة حجاب البرص.
ثانياً :ورد يف األحاديث أنّ ميزان الحياء لدى النساء أكرث منه لدى الرجال ،فقد ورد
أنّ «الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحد في الرجال»((( .وإنّ زيادة ميزان الحياء
متناسب مع خصائص املرأة
لدى النساء ،اقتىض تركيز األمر بوجوب الحجاب أكرث ،فهو أم ٌر
ٌ
الظاهري.
التكوين ّية والفطر ّية .وكذلك مقدار الحجاب والسرت
ّ
وإنّ التناسب واالنسجام بني حكم ترشيع الحجاب وبني الخصائص التكوين ّية للنساء
ليس ظل ًام للمرأة وال متييزاً عنرص ّياً ض ّدها ،بل هو أمر عادل وحكيم؛ وذلك أنّ التفاوت
العنرصي مطلقاً ،بل جاء نتيج ًة
الجنسني مل يكن بهدف التمييز
يف األحكام الرشع ّية بني
ّ
َ
التكويني بني الجنسني.
طبيع ّي ًة للتفاوت
ّ
إنّ ما ينبغي الرتكيز عليه يف هذا املجال ،أنّ املوجود يف األحكام الرشع ّية املتع ّلقة
طبيعي وليس متييزاً عنرص ّياً؛ ألنّ التمييز يكون يف حال
بالرجال والنساء هو مج ّرد تفاوت
ّ
املساواة واالستحقاقات املتساوية ،وما نحن فيه هو تفاوت وفروقات تكوين ّية وطبيع ّية،
والتفاوت يكون يف حال عدم املساواة((( .ومثال ذلك ،أنّ الله تعاىل أوجب الجهاد عىل
الرجال دون النساء؛ بسبب بنيتهم الجسد ّية وهياكلهم الضخمة ،بينام مل يوجبه عىل
عليهن الحجاب حفظاً
هياكلهن .ومن هنا ،فقد أوجب
بنيتهن وظرافة
النساء؛ لضعف
ّ
ّ
ّ
والتكويني
الطبيعي
لهن .وعليه ،فكام أنّ التحاق الرجال بالجيوش للقتال بحكم القانون
ّ
ّ
ّ
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،100ص.244
((( ملزيد من االطالع ،انظر :استاذ شهيد مطهرى ،عدل الهى ،بالفارسية ،ص 99ـ  3 .100ن َّيه توحيدى ،مسئله زن وروشنفكران
طي تحوالت دهه أخري ،نيمه ديكر ،بالفارسية ،ش ،10ص.65
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العنرصي ،فإنّ الحكم بوجوب الحجاب كذلك ليس متييزاً عنرص ّياً؛ ألنّ
ليس من التمييز
ّ
مبني عىل فروقات تكوين ّية وطبيع ّية.
كال الحكمني ّ
السطحي الساذج لبعض الناس أنّ الحجاب يش ّكل تحقرياً للمرأة،
ثالثاً :خالفاً للتص ّور
ّ
ينبغي القول إنّ التكليف ليس تحقرياً ،بل هو عالمة االحرتام واالعتبار والتكريم ،وذلك
خص الله بها تعاىل نب ّيه الكريم ،كصالة الليل التي أوجبها
من قبيل بعض التكاليف التي ّ
وجل تحقرياً
خاصة ،ومل يوجبها عىل غريه من الناس ،فهل كان ذلك التكليف منه ع ّز ّ
عليه ّ
ٌ
تكليف بهدف التكريم والتعظيم واالحرتام؛ ما
والعياذ بالله -لرسوله األكرم  ،Pأم هويعطيه قو ًة معنو ّي ًة أعظم تُعينه يف تبليغ رسالته األخالق ّية والرتبو ّية؟ والجواب واضح ملن
كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد.
لهن ،بل
وبنا ًء عليه ،ميكن القول :إنّ تكليف النساء بالحجاب والسرت ليس تحقرياً ّ
برسالتهن األخالق ّية والرتبو ّية ،وال س ّيام يف
قيامهن
لهن ،بهدف
هو عالمة التكريم
ّ
ّ
اإللهي ّ
ّ
األرسة ،عىل أفضل وجه ممكن.
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إنّ الحجاب ليس ح ّقاً شخص ّياً ،بل هو تكليف وحكم إله َّيانِ ،
أضف إىل ذلك أنّ ّمثة
آيات وروايات تشري بوضوح إىل أنّ الحجاب تكليف وحكم إله َّيان.
ملّا كان عدم رعاية الحجاب موجباً لظلم اآلخرين ،وتجاوز حرماتهم وح ّر ّياتهم
وحقوقهم الروح ّية واملعنو ّية ،وما فيه من تضييع حقّ الناس ،نستنتج أنّ الحجاب
من األحكام االجتامع ّية.
إنّ األحكام الترشيع ّية يف اإلسالم جاءت متناسبة مع الخصائص التكوين ّية لإلنسان؛
وذلك بهدف تأمني مصالحه ودفع املفاسد عنه.
حب الت ّربج والظهور لدى املرأة أقوى منه لدى الرجل ،فقد ُأمرت املرأة
ملّا كان ّ
حساس ّية الرجال أمام املح ِّركات واإلثارات البرص ّية
بالحجاب والسرت .وملّا كانت ّ
البرصي ّ
(غض البرص).
أكرث ،فقد ُأمر الرجل بالحجاب
ّ
إنّ ميزان الحياء لدى النساء أكرث منه لدى الرجال.
لهن ،بل هو عالمة التكريم
إنّ تكليف أكرث النساء بالحجاب والسرت ليس تحقرياً ّ
برسالتهن األخالق ّية والرتبو ّية ،وال س ّيام يف األرسة ،عىل
قيامهن
لهن؛ بهدف
ّ
ّ
اإللهي ّ
ّ
أفضل وجه ممكن.

