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المقدمة
ِّ
وصل الله عىل سيّدنا مح ّمد Pوعىل آله الطاهرين ،وبعد...
رب العاملنيّ ،
الحمد للَّه ِّ
اإلسالمي يف ترشيعاته قض َّية املــرأة وحامها من الظلم الذي
لقد لحظ ال ِّدين
ّ
تع ّرضت له عرب التاريخ ،إذ حفظ منزلتها بعد أن أعطاها حقوقها كافَّة؛ فهي املولودة
املحرتمة واملدلّلة ،وهي الفتاة والشابّة العفيفة التي
أال يقتضي اإلنصاف والرحمة،
وجود التفاوت والتمايز على
تتلقّى الرتبية لتحميها من أيدي الفاسدين ،وهي
مستوى الحقوق والواجبات
بــيــن ال ــم ــرأة وال ــرج ــل بما
الزوجة الرشيكة يف بناء املدماك األول يف االجتامع
يح ّقق للمرأة شأنها الرفيع
البرشي ،وهي األ ّم املك ّرمة التي تصنع الرجال.
وال ــم ــت ــع ــال ــي ك ــإن ــس ــان ال
كـ«رجل»؟!!

اإلسالمي قد حفظ
من الواضح أ ّن الترشيع
ّ
الحقوق املعنويَّة واملا ّديَّة للمرأة ،مبا ينسجم مع
اإلسالمي بقض َّية
طبيعتها وتكوينها كأنثى .وترتبط فلسفة هذه الترشيعات يف ال ِّدين
ّ
ونفيس فيه إختالف عن الرجل ،وبالتّايل
جسدي
إنصاف املرأة كإنسان ذي تكوين
ّ
ّ
فإ ّن اإلنصاف والرحمة يقتضيان وجود نوع من التفاوت والتاميز يف الترشيعات
عىل مستوى الحقوق والواجبات بني املرأة والرجل ،وهو ما يُحقّق للمرأة شأنها
املتعايل والرفيع ،كـ«إنسان» ال كـ«رجل» ،إذ الرجولة ليست من لوازم إنسانيَّة املرأة.
وبنظرة موجزة إىل واقع املرأة نجد أ ّن قضيتها يف املجتمع ولناحية دورها وحقوقها قد
خاص لهذه القضية،
خضعت لتجاذبات حا ّدة يف القرون األخرية ،فالغرب قد خلص إىل تص ّور ّ
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بغض النظر عن فلسفته وأهدافه يف هذا املجال.
واختار لنفسه طريقًا مح ّد ًدا عىل هذا الصعيدِّ ،
اإلسالمي ،فإنّنا مل نشهد تص ّو ًرا أو وثيقة ُيكن نسبتها إىل األ ّمة
وأ َّما لناحية العامل
ّ
رئييس يتمثّل يف مرجعيَّة الغر ّيب عند الكثريين يف
مبجملها ،وتتع َّدد األسباب ،منها بشكل
ّ
عاملنا اإلسالمي ،أي أ ّن فريقًا يرى األمثولة يف األمنوذج
ليس مــن الــمــوضــوعـيَّــة أن
يــتــمــاهــى اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي فــي
الغر ّيب ،فصارت الــرؤى والقراءات ت ُصاحب هذه
مــوضــوع الــمــرأة مــع الغرب
فريق
يتموضع
بينام
ا،
ب
غال
أو
الدوام
عىل
األمثولة
منهج ًّيا ومعرف ًّيا
ٌ
ً
آخر باعتباره أنَّه يف مكانه ،واملرجعيَّة العكسيَّة التي
فكري
أي مرشو ٍع
ِّ
تدفعه إىل هذا التموضع هي الغرب نفسه .فال ميكن فصل الغرب عن ّ
يحق له من
عاملي .لك ّن
اإلسالمي الذي يريد تقديم صياغة متكاملة ملوضوع املرأة ال ّ
ّ
ِّ
ناحية منهج َّية ومعرف َّية أن يتامهى والغر ّيب يف مرشوعه ،وهو أم ٌر مع االعرتاف بعوملة
بعض فروع الثقافة اليوم ،يؤول يف ما يؤول إليه ،إىل الخصوصيَّات الثقافيَّة للحضارات
واألمم.
هذا الكتاب ،هو حلقة من هذا الواقع اإلشكا ّيل من النواحي الفكريَّة والثقافيَّة
والحقوق َّية ،حيث يتناول بالعرض والتحليل كيف تعامل اآلخرون من الغرب ِّيني واملستغربني
الخاصة باملرأة- ،والتي ترتبط بعفّتها وخصوص ّياتها كأنثى-
مع أحد الواجبات الرئيسة
َّ
وهي الحجاب والسرت ،والتي ح ّولت التيارات الفكرية الغربية وغريها من املثقفني
املستغربني من قضيَّة حجاب املرأة املسلمة وسرتها إىل قضيَّة رأي عام ترتبط بالح ّريَّات،
املؤسسات الرتبويَّة وغريها.
وتتعارض مع أنظمة ّ
ومن الواضح عندنا أ ّن القض َّية ترتبط بنظرة الغرب ِّيني السلب َّية والسطح َّية إىل
واإلسالمي
الرشيعة اإلسالميَّة من منظار املسترشقني الذين اقتحموا تراث العامل العر ّيب
ّ
بالدراسة والبحث والتحقيق ،...محكّمني يف مناهجهم الكثري من اإلسقاطات الفكريَّة
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والثقافيَّة عىل هذا ال ـراث ،ابتدا ًء من مصادر الترشيع املتمثّلة بالقرآن والس ّنة،
نبي اإلسالم ،Pوإىل أبسط األحكام أو األفكار وحتى القيم.
ً
وصول إىل شخص َّية ّ
إن هذا الكتاب قد اعتمد العرض والتحليل ،ومل يدخل يف املناقشات النقديَّة املبارشة،
حتى ال يخرج الكتاب عن هدفه املح ّدد ،وإنّ ا ذلك ،يك يفتح الباب أمام الجميع للتص ّدي
والر ّد والنقد عىل كل ما أثري حول حجاب املرأة يف أبعاده املختلفة إنها دعوة مفتوحة،
والله ويل التوفيق.
رب العاملني
والحمدلله ّ
مركز املعارف للدراسات الثقاف َّية
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مدخل
في أسباب الدراسة
الفت بوضوحه ،فبينام يجهد البعض
يستوقف الباحث يف قضايا الحرب الناعمة ٌ
تناقض ٌ
يف تقديم نفسه بوصفه داعية للح ّريّة وعامدة ح ّراسها ،س ّيام ،يف تعامل األفراد والجامعات
البرشيَّة مع العنارص التي تشكِّل هويَّتهم الشخص َّية
يذهب البعض لتنصيب نفسه
والجامعة ،هو يف الوقت عينه ،يذهب لتنصيب نفسه
 وبــكــل فــظــاظــة  -كمعيارلــصــواب ـيَّــة الــتــفــكــيــر وحــســن
 وبكل فظاظة  -كمعيار لصواب َّية التفكري وحسنل من
ق هائ ٍ
االختيار وسط دف ٍ
الرسائل الثقافيَّة التي يقتحم
االختيار وسط دفقٍ هائلٍ من الرسائل الثقافيَّة التي
البشري ،عبر ما
الوعي
بها
ّ
يقتحم بها الوعي البرش ّي ،عرب ما يتوافر من شبكات
ل
يتوافر مــن شبكات تــواصـ ٍ
متع َّددة وهائلة ك ًّما ونو ًعا.
كم ونو ًعا.
تواصلٍ متع َّددة وهائلة ًّ
صحيح أ ّن الواقعيَّة واملوضوعيَّة ،تقتيض اإلقرار
بأ َّن التن ّوع الثقا ّيف يف تقاطعاته هو ٌ
حيوي يحفّز الشخصيَّة  -بأبعادها الفرديَّة
مجال
ٌّ
والجامع َّية  -نحو املزيد من االرتقاء والتط ّور ،وأ ّن املجتمعات التي تفتقد أو ترفض هذا
التن ّوع ،دامئًا ما يُنظر إليها عىل أنّها أسرية تقليد وجمود يُعجزها عن مواكبة حركة الطبيعة
التصاعدي.
اإلنسان ّية يف مسارها
ّ
لك ّن الواقعيَّة واملوضوعيَّة تقتيض أيضً ا ،العمل عىل رسم خ ّط يفصل بني ما ميكن
وصفه بالتفاعل والحوار والتالقح الثقا ّيف ،وبني ما يأخذ شكل الغزو يف هذا املجال.
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ما إن بدأ احتكاك الغرب باإلسالم ،حتى بات حجاب املرأة يتص ّدر قامئة موضوعاتهم
اإلسالمي،
الخالفيّة ،والتي ارتفعت وتريتها مع تنامي مستوى االخرتاق الغريب للعامل
ّ
وبالتحديد ،منذ عهد الخالفة العثامن َّية ،التي شهدت العديد من الغزوات الغرب َّية بأشكالها
ومؤسسات تعليم َّية وإعالم َّية ومراكز تجاريّة .والشواهد عىل
املختلفة ،من جنود وقناصلة ّ
ذلك كثرية ومتع ّددة األبعاد ،نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص ،ما قاله رئيس الوزراء
الربيطا ّين «وليم غالدستون» عام  ،1894عندما أعلن عن رؤيته ملصالح بالده يف الرشق،
بأنَّها لن تكون ج ّيدة ،حتى نزيل الحجاب عن النساء ونغطّي به القرآن.
وهذا ما يثري البحث عن دوافع الغرب ّيني يف تركيزهم عىل هذا اللباس الذي يسرت جسد
مؤشات بلوغهم االنتصار يف
املرأة املسلمة ومفاتنها ،إىل ح ٍّد ،صار فيه نزع هذا السرت من ّ
إنَّ م ــا يــثــيــر الــبــاحــث دواف ــع
حرب قالوا بأ ّن غاياتها خري البرشيَّة وصالحها.
الغرب ّيين فــي تركيزهم على

يف مسألة الحرب عىل الحجاب((( ،يربز طرح يشري
هذا اللباس الذي يستر جسد
المرأة المسلمة ومفاتنها ،إلى
معلم بارزًا يسهم يف تحديد الهويّة الدين َّية -
إىل كونه ً
حـ ٍّد ،صار فيه نزع هذا الستر
من ّ
مؤشرات بلوغهم االنتصار
لألفراد والجامعات -وميكن من خالله قياس مستوى
فــي حــرب قــالــوا ب ــأنّ غاياتها
متسكهم بهويَّتهم ،س ّيام ،اتّجاه التدفّقات
وحجم ّ
خير البشريَّة وصالحها.
الثقاف َّية التي تتو َّجه للنيل من مرتكزات تلك الهويَّة،
أو يف سعيها إلحداث تغيريات جوهريّة يف هذه املرتكزات .فإ ّن هذه الخاصيّة هي من
جعلته يتص ّدر قامئة املوضوعات األكرث استهدافًا.
ويف مسألة الحرب عىل الحجاب ،تحرض بق ّوة تلك التاميزات بني الجامعات والفرق
تنصب حول مصطلح
((( ال يوجد يف فقه اإلسالم ما يعرف بالحجاب الذي تسترت به املرأة ،بل إ ّن أبحاث الفقهاء وفتاويهم كلَّها
ّ
السرت والساتر ،والذي يقصد به ما يسرت به كامل جسد املرأة ما عدا الوجه والكفّني أمام األجنبي الناظر إليها ،وأن ال تظهر
الرشعي الذي يجب عىل املرأة هو :سرت جميع بدن
زينتها أمام الرجال األجانب .نعم ذكر الفقهاء أن مقدار الحجاب
ّ
املرأة عدا الوجه والكفّني عن األجانب ،وكذا يجب سرت الزينة ولو كانت الزينة يف اللباس ألنّها مظهرة للبدن وكاشفة عن
تفاصيله ،بحيث توجب جلب نظر الرجال األجانب الذين يح ّرم عليهم النظر للمرأة إليه .أنظر :التربيزي ،جواد بن عيل،
رصاط النجاة ،ج  ،9قم  -إيران ،النارش :دار الصديقة الشهيدة ،ط 1427 ،1هـ ،ص .116
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اإلسالميّة يف رسم الحدود الرشعيّة للحجاب ،وإن التقت عند تعريفاته اللغويّة((( .وهنا،
راحت التفسريات تتع ّدد وتختلف حول هذا املطلوب حجبه أو سرته .فريق من املسلمني
قال باحتجاب املرأة كل ًّيا عن اآلخر من غري املحارم ،بينام ذهب البعض إىل اعتباره
الجلباب((( الساتر لكامل جسد املرأة من غري احتجابها ،ومنهم من جعله يف حدود سرت
توس ًعا يف املجتمعات العرب ّية
مفاتنها ليس أكرث ،وصولً إىل ّ
تفش الظاهرة التي تزداد ّ
واإلسالم ّية ،حيث يسرت جسد املرأة وشعرها ويُظهر يف الوقت نفسه مفاتنها بشكل غري
مبارش ،يف محاول ٍة لجعله ال يتعارض مع ليربال ّية الثقافة التي ترى يف إبراز املفاتن تعبري عن
حقيقة الطبيعة وحريتها .وبذلك ،تولّدت اتّجاهات تد ّرجت يف تباينها إىل ح ّد التناقض،
من اتّجاه يعترب الدعوة إىل إزالة النقاب الساتر لوجه املرأة ،هو مبثابة خلع للحجاب،
وصول إىل ات ّجاه يرى أ ّن الحجاب هو مجرد غطاء لشعر املرأة وبعض جسدها ولو أ ّدى
ً
إىل إظهار مفاتنها.
فـ ــي م ــس ــأل ــة الـ ــحـ ــرب عــلــى
ويف مسألة الحرب عىل الحجاب ،يزداد الحديث
حول حقيقة ترشيعه ،فهل هو فريضة من الفرائض
الدينيّة التي أوجبها الله تعاىل عىل املرأة حينام تبلغ
معي من العمر؟ أم أنّه مج ّرد عادة وموروث
مستوى ّ
حجاب جاء
اجتامعي؟ باعتبار الفارق الشاسع بني
ٍ
ّ
الخاصة بحركة املرأة يف
كفريضة إله ّية لها فلسفتها
ّ

الحجاب ،يــزداد الحديث حول
حقيقة تــشــريــعــه ،فــهــل هو
فريضة من الفرائض الدين ّية
التي أوجبها اهلل تعالى على
الــمــرأة حينما تبلغ مستوى
مع ّين من العمر؟ أم أ ّنه مج ّرد
اجتماعي؟
عادة وموروث
ّ

الس ُ ْت .و َح َج َب اليش َء يَ ْح ُج ُبه َح ْج ًبا ِ
الحجاب يف اللغة مبعنى السرت .يُقال :حجبِ :
((( ِ
وحجابًا و َح َّج َبهَ :س َرته .وقد
جابِّ :
الح ُ
َ
ِ
ِ
جاب .وامرأة َم ْح ُجوبةٌ :قد ُس ِ َتتْ ب ِِسرتٍ .فالحجاب يف اللغة مبعنى السرت ،والتسرت
ا ْحتَ َج َب وت َح َّج َب إذا اكْ َّنت من وراء ح ٍ
بسرت .والحجاب هو اسم ملا يُحتجب به .أنظر :ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ج  ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب1408 ،هـ .ص .298
((( الجلباب :هو ثوب أوسع من الخامر ،دون الرداء ت ُغطي به املرأة رأسها وصدرها؛ وقيل :هو ثوب واسع ،دون ِاملل َحفةِ،
تلبسه املرأة؛ وقيل :هو املِلحفة .أنظر :ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ج  ،1ص  .272بريوت  -لبنان ،دار إحياء
الرتاث العريب 1408 ،هـ .ويف بعض األحاديث ورد تعبري الجلباب مجازًا وكناية عن اإلنسان الكيّس ،وهو يف االصطالح
الديني من كان يتّصف بصفة الحياء ،كام عن أمري املؤمنني عيل Qأنّه قال« :الك ّي ُس من تجلبب الحياء» محمد بن
ّ
يعقوب الكليني ،األصول والفروع من الكايف ،ج ،8ص.23
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حجاب جاء كعادة وموروث
االجتامعي برصف النظر عن املكان والزمان ،وبني
االنتظام
ٍ
ّ
اجتامعي يف املنشأ والتطبيق.
ّ
ويف خض ِّم هذا الواقع ،مث ّة من يدعو إىل الرت ّوي يف قراءة دوافع الغرب وغاياته ،العتبارات
دموي مع
عديدة ،منها ،أ ّن املواقف التي تتوالد من أيديولوجيا جرت أنباؤها إثر رصا ٍع
ٍّ
الكنيسة املسيحيّة ،هي ليست كاملواقف التي تحرص عىل إيجاد مساحة مشرتكة بني
العلامنيّة والدين .كام أ َّن دوافع الغرب وغاياته ،عىل مستوى مجتمعاته ودوله ،ليست
نفسها بالرضورة عىل مستوى مجتمعات ودول هي ليست أكرث من مجال لتوسعة نفوذه
ٌ
تساؤل مرشوع هو هل كانت دوافع الغرب وغاياته ،بعيدة
وحضوره وق ّوته .وهنا يُطرح
عن املشهديَّات التي رسمتها أقالم املسترشقني ،أو عكستها عدسة املاكينات اإلعالم ّية -
مبوضوع َّية أو بانحياز -عن أوضاع املرأة يف املجتمعات اإلسالم َّية؟
ويف مسألة الحرب عىل الحجاب ،يجدر التوقّف
ف ــي مــســألــة ال ــح ــرب على
مل ًّيا أمام ما يطرح تحت الفتة متكني املرأة ،والذي
الحجاب ،يجدر التو ّقف مل ًّيا
أم ــام مــا يــطــرح تحت الفتة
يثري النقاش حول ماه ّية الحجاب الذي ال يتعارض مع
تمكين المرأة ،بأنَّ الحجاب
يع ّد مــسـ ً
ـؤول عــن احتجاب
متكني املرأة بوصفه رضورة ملواجهة قضايا التخلّف
المرأة وعزلتها وامتناعها
اإلسالمي ،والحجاب الذي يع ّد مسؤولً عن
يف العامل
ّ
عن التط ّور والعمل واإلنتاج
والفاعل ّية في الحياة.
احتجاب املرأة وعزلتها وامتناعها عن التط ّور والعمل
واإلنتاج والفاعليّة يف الحياة .وبالتايل ،ما هي الخطوات
املطلوبة إلطالق رساح املصطلح الرائج «تحرير املرأة» من الوصاية األيديولوج ّية وإعادته
إىل كنف الفطرة اإلنسان ّية؟
هذه التساؤالت واملوضوعات سوف تعالجها الدراسة يف مباحث خمسة تتمحور حول
اآليت:
| املبحث األ ّول :تناول الدوافع التي تجعل العلامن ّية يف موقف قاتل للدين بشكل عام،
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| لخدم

الفرنيس ،حيث ت ّم العمل
والحجاب ضم ًنا ،والتي نجد تعبرياتها الواضحة يف النموذج
ّ
يف هذا املبحث لتفسري هذا املوقف الراديكايل وتحليله ،بغية االستفادة من دالالته.
| املبحث الثاين :مناقشة الفرض ّية التي تقول ،إ ّن شعار تحرير املرأة الرشق ّية من حجابها
واحتجابها ،يكشف عن حقيقة من حقائق الهجمة االستعامريّة عىل بالد املرشق العر ّيب،
وحجم العالقة بني حريّة املرأة وتأمني الغرب ملصالحه يف هذه البالد .وفيه أيضً ا ،ت ّم
والرشقي عىل السواء،
عرض الدور الذي لعبه االسترشاق يف التحكّم بالفكر ،الغر ّيب
ّ
وكيف استطاع أن يبني صورة منط ّية لكال املجتمعني وحدود وكيف ّية العالقة بينهام.
| املبحث الثالث :استعراض ومناقشة اإلسرتاتيجيّة األمريكيّة الذكيّة والناعمة اتجاه املرأة
بشكل عام ،وحجابها عىل وجه التحديد ،وكيف استطاعت هذه االسرتاتيجيّة أن تفتح
عالقة بني املرأة املح ّجبة وقيم العلامن ّية ،بعد الذي أفسدته الراديكال ّية الفرنس َّية.
الزي
| املبحث الرابع :تناول لظاهرة مستج ّدة آخذة
بالتوسع وسط املح ّجبات ،وهو ّ
ّ
ديني يقيض بسرت شعرها
الذي يحاول التوليف بني مراعاة املرأة املسلمة
ٍ
لواجب ٍّ
وجسدها ،وبني االستجابة إىل نظرة ليربال ّية غرب ّية تعترب مفاتن املرأة ق ّوة لها وعليها
إظهارها.
يك تحدي ًدا ،أن يعومل قيمه
| املبحث الخامس :إظهار كيف استطاع الغرب عا ّمة ،واألمري ّ
الليرباليّة ويدفع املرأة املسلمة لإلنجذاب نحو تب ّني فلسفته ملفاهيم (متكني املرأة،
والجندر واملساواة الكلّ ّية بني الجنسني) وما أحدثه ذلك من انتشار لظواهر اجتامع ّية
تتعارض مع املنظومة العقائديّة والقيم ّية يف اإلسالم ،منها ،تلك التي تتعلّق بحجاب
املرأة وحدود احتجابها يف املجاالت العا ّمة.
وقد ُخ ِتمت الدراسة بعرض لجملة من االستنتاجات التي يؤمل أن تكون قد أجابت
عن تساؤالت تُطرح يف سياق محاولة فهم وتفسري األسباب والدوافع التي جعلت من
حجاب املرأة عىل هذا املستوى من االستهداف ،مع تقديم توصية يجدر عدم إغفالها.
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األول
المبحث ّ
حين تحارب العلمان ّية الحجاب
تشري مواقف الغرب وسلوكيّاته اتّجاه املجتمعات اإلسالميّة ،إىل
اتيجي عىل تأكيد وإدامة التف ّوق والتاميز ،وإىل تباين
توافق اسرت ّ
يف التعامل مع مسألة حجاب
يــمــنــع الــفــتــيــات الــمــســلــمــات
فــي فــرنــســا مــن أن يرتدين
املـــرأة ،فالسلوك الفرنيس يف
ال ــح ــج ــاب ب ــدع ــوى خــرقــهــن
هذا املجال هو غري األمرييكّ،
قانون العلمانيَّة.
وما بينهام ،الربيطا ّين ،مع أنّهم
الحل األنسب النتظام حركة
يلتقون جمي ًعا عىل العلامن ّية بوصفها ّ
املجتمعات.
منذ العام  ،1982بدأت مدارس يف فرنسا تأخذ قرارها -مببادرات
فرديّة ومن غري وجود قانون رصيح  -بطرد املسلامت املح ّجبات ،يؤيّدهم
بذلك عدد من املسؤولني الفرنسيّني؛ فقد ترافق ازدياد وترية الطرد،
مع تصاعد ح ّدة ترصيحات املسؤولني الفرنسيّني .ويف العام الدرايس
ُ ،1990/89منعت فتيات مسلامت مغرب ّيات مقيامت يف فرنسا ،من أن
يرتدين الحجاب يف مدرستهن الثانويّة ،بدعوى خرقه ّن قانون العلامن ّية
الذي ال يسمح بإدخال الرموز الدين ّية إىل املدرسة العموم ّية ،وأُرغمن
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عىل ترك الدراسة رغم أنه ّن مواطنات فرنسيّات ولدن يف فرنسا ويعشن فيها .يومها ،كوفئ
مدير الثانوية «أرنست شانفري» تقدي ًرا له عىل هذا املوقف ،ولُقّب يف الصحافة الفرنسيَّة
باسم «بابا العلامن ّية».
الفرنيس
ومع احتدام مستوى النقاش حول ارتداء الحجاب يف فرنسا ،أعلن رئيس الوزراء
ّ
«جان بيار رافاران» يف شهر أيّار العام  :2003أ َّن حكومته تسعى إىل منح املعلّمني سن ًدا قانونيًّا
لطرد الطلبة الذين يخالفون التقاليد العلامنيّة للدولة .وعىل هذه الخلفيّة جاءت توصية
الرئيس الفرنيس جاك شرياك يف  ،2003/12/17بدعمه لحظر ارتداء الحجاب يف املدارس
ديني يف
ّ
واملؤسسات الحكوم ّية يف فرنسا ،حيث قال« :يجب عدم السامح بارتداء أ ّي ز ّي ّ
الخاص مبنع
الفرنيس لرسعة تب ّني القانون
املؤسسات الحكوم ّية الفرنس ّية» ،ودعا الربملان
ّ
ّ
ّ
العالمات الدينيّة املميَّزة يف املدارس وأماكن العمل قبل حلول العام املقبل ،وقال« :إ ّن املدارس
ديني» ،وقال« :يجب تكريس واحرتام
يجب أن تحرتم مبدأ املساواة بني الجميع دون أ ّي متيي ٍز ّ
العلامن ّية التي تقوم عليها الجمهوريّة لحامية القيم الفرنس ّية» ،ودعا إىل إعداد (مد ّونة
علامن ّية) تكون ملزمة لجميع املوظفني الذين يلتحقون باإلدارات العا ّمة.
أعقب ذلك ،ترصيح شهري للرئيس الفرنيس «جاك شرياك» ألقاه أثناء زيارته لتونس يف
كانون األ ّول  ،2003حيث قال« :إ ّن الحجاب اعتداء عىل
يـ ـق ــول ال ــرئــي ــس ال ـفــرن ـســي
األس ـبــق ج ــاك ش ـيــراك« :إنّ
املرأة يصعب عىل الفرنسيّني تقبّله»(((.

الـحـجــاب اع ـتــداء عـلــى ال ـمــرأة
يصعب على الفرنس ّيين تق ّبله»

حقيقة املواقف الفرنسيَّة تلك ،ترتبط بظروف
تعيشها املجتمعات الغرب ّية الرأسامل ّية حني اضط ّرت
والطلب ،ومن مختلف الجنس ّيات،
العمل ّ
إىل فتح باب الهجرة والتجنيس أمام الشباب من ّ
لتع ّوض النقص الحا ّد لديها من هذه الفئات االجتامع ّية ،س ّيام ،من الشعوب التي تتكلّم
الفرنيس السابق لدولها .ومل ّا كان جلّهم يدين باإلسالم
اللغة الفرنسيَّة بحكم االستعامر
ّ
اإلسالمي يف فرنسا أصولها وفصولها ،عرض مخترص للكتاب قدمته سكينة
((( موقع الجزيرة ،سعدي بزيان ،معركة الحجاب
ّ
بوشلوح.2005/9/20 ،
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كانت الخطّة باستيعابهم وإدماجهم يف املجتمع الجديد ،أي بإعادة صياغة عقليّة ونفسيّة
هؤالء ،حتى تصبح متجانسة مع قيم العلامن ّية .ولكن عملية اإلدماج واالستيعاب هذه مل
تنجح ،إذ أ ّن نسبة املسلمني من السكّان تع ّدت  ،10%وصار اإلسالم هو الدين الثاين يف
فرنسا ،ومعظم هؤالء املسلمني قد حافظوا عىل هويّتهم الدين ّية.
تبي أ ّن  35%من
يف دراسة فرنس ّية أجرتها اللجنة الوطن ّية االستشاريّة لحقوق اإلنسان ّ
ميول عنرصيّة ومعادية لألجانب ،وش ّددت الدراسة عىل
الفرنس ّيني يعرتفون بأ ّن لديهم ً
العنرصي ضد املسلمني أم ًرا عاديًّا حيث أ َّن  63%من الفرنسيّني
القلق من اعتبار الخطاب
ّ
يعتقدون أ ّن املسلمني يعانون مشاكل يف االندماج يف املجتمع ،فيام يرى  80%أن الحجاب
يشكّل مشكلة للحياة يف املجتمع
الفرنيس(((.
ّ
لقد أسهم ذلك يف تنامي امليل لطرد املسلمني األجانب من فرنسا ،فاستخدم حزب
الفرنيس ،أيديولوج ّية عنرصيّة متط ّرفة ،معادية للعرب املسلمني املقيمني
الجبهة الوطن ّية
ّ
يف فرنسا ،حيث دعا نائبها «باسكال أريجي» ،أثناء زيارة له إىل فلسطني املحتلّة عام
 ،1988إىل وقف الهجرة إىل فرنسا ،وحذّر من أن عدد النساء الاليت يرتدين الحجاب يف
مرسيليا يزداد باستمرار ،وأ ّن اإلسالم يشكّل بالتأكيد خط ًرا بالنسبة لفرنسا ،وبالنسبة للعامل
كله .كام دعا رئيس مصلحة الهجرة الفرنس ّية «جان كلود بارو» (كاهن كاثولييك سابق
قائل :يجب التوقّف عن إخفاء
يك يتزوج) ،إىل طرد املسلمني من فرنساً ،
ترك الكهنوت ل ّ
التخل عن مامرسة اإلسالم الذي هو دين
املشكلة عن أنفسنا…االستيعاب الناجح مي ّر عرب ّ
سيايس بعيد عن العلامنيّة(((.
ّ
لكن الحقيقة أيضً ا ،تقتيض بعدم الفصل بني هذه املواقف وبني ما تختزنه الذاكرة
الفرنسيّة واألوروبيّة ،منذ حملة نابليون عىل مرص ( ،)1801-1798ومن ث ّم غزوهم لبالد
املغرب العر ّيب بداية القرن التاسع عرش .وقد أشار إىل ذلك املؤ ّرخ «جورج فريديريك» ،بأ ّن
((( موقع القدس العريب.2014/7/5 ،
((( من مقابلة له مع صحيفة (لوكوتيديان دي باري) بتاريخ .1991/9/25
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تاريخي لهم بأنّهم شعوب
تص ّورات الفرنسيّني عن املسلمني والعرب هي استجابة لوسم
ّ
منحطّة غري قادرة عىل مواكبة التق ّدم ،وال سبيل الدماجهم
ي ــق ــول ال ـ ــم ـ ــؤ ّرخ «ج ـ ــورج
فــريــديــريــك» ،ب ــأنّ تــصـ ّورات
ضمن أسلوب الحياة الفرنس ّية .إذ ال ميكن فهم السجاالت
الفرنس ّيين عن المسلمين
والـ ــعـ ــرب هـ ــي اســتــجــابــة
املعارصة عن الحجاب بإهامل هذه الخلف ّيات التاريخ ّية،
تاريخي لهم بأ ّنهم
لوسم
ّ
فالحجاب يف عيون الفرنس ّيني يشكّل االختالف الصارخ
شعوب منحطّة غير قادرة
عــلــى مــواكــبــة الــتــق ـ ّدم ،وال
الذي ال يسمح بفهم واستيعاب اإلسالم.
ســبــيــل الدم ــاج ــه ــم ضمن
أسلوب الحياة الفرنس ّية.

ما إن وطأ االستعامر الفرنيس أرض الجزائر عام ،1830
حتى راح يعلن عن بداية تطبيق «العلامنيَّة الفرنسيَّة
الرتبوي والثقا ّيف واملد ّين((( ،وصار الحجاب مجالً الستهدافاتها ،إذ كان
املقاتلة» يف املجال
ّ
ِ
الفرنيس ،الذي عمل عىل نرش صور
للجيش
َخلْ ُع الحجاب قضيّة اسرتاتيجيّة بالنسب ِة
ِّ
لجزائريّات وه َّن يخلعن الحجاب وسط العاصمة يف الجزائر ،وأخريات يُحرقن حجابَه َّن
تحت حراسة الجيش واألمن(((.
الفرنيس «جان بيار سرييني» ،إ ّن هذا املنحى ،جعل الجزائريّني
ووفق تعبري الباحث
ّ
ترك ِ
يتخ َّوفون من أن يؤ ّدي ُ
الحجاب إىل متثُّلٍ
تدريجي برؤيَة الغرب ،ما يؤ ّدي إىل تدمري
ٍّ
خلف حجابها واملنغلِقة يف
الهويّ ِة الدين ّية والوطن ّية التي متثِّلُها املرأة الجزائريّة املتخ ِّف َية َ
بي ِتها.
من جهتها ،تشري املؤ ّرخة «جون والش سكوت»((( يف كتابها «سياسة الحجاب» إىل
ثبات موقف الحكومات الفرنس ّية املتعاقبة يف تناولها لقضايا اإلسالم واملسلمني ،بالرغم
اإلسالمي يف فرنسا أصولها وفصولها ،م .س .
((( سعدي بزيان ،معركة الحجاب
ّ
ِ
ِ
ٍ
((( جان بيار سرييني ،إسفا ُر نسا ٍء ُمسلامت يف الجزائر ،استيها ٌم استعامري ،مقال بتاريخ  13أيلول .2016
مختصة يف الحركات العمَّل َّية الفرنس ّية وتاريخ
((( جون والش سكوت :من مواليد  18كانون األول ،1941وهي مؤ ّرخة أمريكية
ّ
النساء ،من زاوية النوع .وهي حاليًّا أستاذة مبدرسة العلوم االجتامعيَّة مبعهد برانستاون ،وعضو بلجنة التحرير يف صحيفة
التاريخ املعارص .من أعاملها «املساواة :الكوين واالختالف بني الجنسني» باريس ،ألبان ميشيل  ،2005و«املواطنة املتناقضة:
النسوانيّات الفرنسيّات وحقوق اإلنسان» ألبان ميشيل .1998
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من اختالف ألوانها الحزبيّة ،ميينيّة كانت أم يساريّة،
وتؤكّد عىل أنّــه من الخطأ تفسري موجة العداء
السيايس املتط ّرف
للحجاب ولإلسالم بضغوط اليمني
ّ
«مييني
فاليساري يف هذا املجال يتح ّول إىل
فقط،
ّ
ّ
اليساري املعروف
أكرث من اليمينيّني» .وهذا الصحا ّيف
ّ
اليميني «جاك
«جــان دانييل» ،يتجاوز الرئيس
ّ
شرياك» ،ويدين أولئك الذين يسمحون بالحجاب،
حيث يكتب :يسري املعادون لالستعامر نحو حملنا عىل قبول االختالف ،ويشرتط الوطنيّون
الجمهوريّون املساواة لتخفيف هذا القبول ،وبعبارة أخرى ،إذا مل يصبحوا مثلنا فال ميكن
إدماجهم تلقائيًّا ،فهم ليسوا نحن ولن يصبحوا كذلك أب ًدا(((.
تشير المؤ ّرخة «جون والش
سـ ــكـ ــوت» أ ّنـ ـ ــه مـ ــن الــخــطــأ
تفسير موجة العداء للحجاب
ول ــإس ــام بــضــغــوط اليمين
السياسي المتط ّرف فقط،
ّ
ـاري فــي هــذا المجال
فــالــيــسـ ّ
«يميني أكثر من
يتح ّول إلى
ّ
اليمين ّيين».

الخاص
وهذا ما يثري الجدل حول علامن ّية فرنسا ،ففيام تدعو العلامن ّية إىل التمييز بني
ّ
الديني) والعا ّم (التزامات الفرد نحو الدولة) راحت العلامن ّية الفرنس ّية تكشف
(االعتقاد
ّ
عنرصي .وهكذا ،ليك يكون املرء فرنس ًّيا يلزمه أن
ومتعصب ومتييز
عن سلوك متط ّرف
ّ
ّ
يكون غري مختلف عن اآلخر؛ أل َّن االختالف إنكار للمبادئ الفرنس ّية سواء كان هذا
االختالف قائم عىل الثقافة أو الدين أو العرق أو الجنس.
يف واقع األمر الذي ال ميكن تجاوزه ،أ ّن دخول أوروبا لبوابة الحداثة كان من خالل
قضائها عىل الثنائيّة التي حكمت عصورها الوسطى ،حيث خضع املجتمع ملركزيّة الهوتيّة
كل مستقل عن األعضاء الذين يؤلّفونه .أي يف فكِّها االرتباط بني الدين
قرسيّة ،ولنظام ّ
والسياسة أو بني الكنيسة والدولة ،وهو فصل ما كان ليت ّم لوال املحاوالت الفكريّة املرتافقة
مع ثورات دمويّة .لقد أ ّدى الرصاع الذي عرفته أوروبا يف العصور الوسطى بني الكنيسة
((( موقع الجزيرة ،كتاب سياسة الحجاب ،جون والش سكوت  -ترجمة :املصطفى حسوين وحسن ازريزي ،دار توبقال للنرش،
املغرب  -الطبعة :األوىل ،2010 /نرش خالصة وعرض حوله الكاتب الحسن رسات.
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والدولة إىل الفصل الحا ّد الذي نشهده اليوم يف املنظومة الثقافيّة األوروبيّة بني ما هو
دنيوي.
ديني وما هو
بحسب المفكر البلجيكي
ّ
ّ
«غي هارشير» إنّ فرنسا
وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا عـــــا ّمـــــة ،حــيــث
تــصــارعــت فــيــهــا الكنيسة
ـوي
مــع الــدولــة بشكل دم ـ ّ
وم ــري ــر وصـ ــدامـ ـ ّـي ،ه ــو ما
أنتج العلمان ّية الراديكال ّية
أو الــمــقــاتــلــة أو العلمان ّية
الشاملة

فبحسب املفكر البلجييك «غي هارشري» إ ّن فرنسا
وأوروبا عا ّمة ،حيث تصارعت فيها الكنيسة مع الدولة
وصدامي ،هو ما أنتج العلامن ّية
دموي ومرير
بشكل
ّ
ّ
الراديكال ّية أو املقاتلة أو العلامن ّية الشاملة(((.

فالعلامنيَّة التي شكّلت أساس الحداثة يف عموم
الغرب ،اكتسبت خصوصيّتها يف فرنسا من خصوصيّة ثورتها يف تاريخ الثورات الغربيَّة.
عامي
حيث شهدت فرنسا أعنف الحروب الدينيّة يف القارة األوروبية .لقد وقعت بني ّ
( )1598-1562مثاين حروب دينيَّة تخلّلتها مجازر «سانت بارتيليمي» الشهرية التي قتل
فيها نحو ثالثني ألف بروتستانتي عىل أيدي الكاثوليك((( .ويف القرن التايل ،شهدت فرنسا
ومجمل الدول األوروبيّة حرب الثالثني عا ًما ( )1648-1618التي بدأت دينيّة وانتهت
سياسيّة((( ،ورافقها ثورات جانبيَّة يف الداخل الفرنيس ض ّد االقطاع وامللكيّة املطلقة .إىل
الفكري ،ط ،2005 ،1ص .81
((( غي هارشري ،العلامنيَّة ،مكتبة بغداد ،املؤسسة العربيَّة للتحديث
ّ
((( مذبحة سان بارتيليمي حدثت يف فرنسا عام  ،1572والتي ذبح خاللها ما يزيد عن  30ألف بروتستانتي فرنيس عىل يد
السلطات الكاثوليكيّة «واملتعصبني من الكاثوليك» بأبشع وسائل القتل حيث كان الهدف منها القضاء عىل الربوتستانت
متا ًما ،وذلك بأوامر من امللك شارل التاسع ووالدته خوفًا من سطوة وانتشار الربوتستانت ّية .لقد كانت الكنيسة الكاثوليك ّية
متواطئة ومشاركة يف املجزرة ،ففي يوم  24أغسطس دقت أجراس الكنائس إشارة للجنود واملتطوعني من األهايل
املتحمسني الذين باتوا ليلتهم ينتظرون تلك اإلشارة أم ًرا رصي ًحا بالبدء يف الفتك بالربوتستانت إلَّ أنَّها دقت بوقت أبكر
من الوقت املعلوم للصالة ،فشعر الربوتستانت بالخطر وهرب بعضهم خارج املدينة أو لجأوا لدى أقاربهم من الكاثوليك
َّإل أ َّن هؤالء أيضً ا خضعوا للهجوم ،والذين مل يستطيعوا الهرب دوهموا يف بيوتهم ،وقتلوا بكافَّة أعامرهم .األرقام متضاربة
حول الضحايا منهم من يقول أنَّها تصل إىل ستني الفًا .أنظر :موقع ويكيبيديا اإللكرتوين.
((( حرب الثالثني عا ًما ،هي سلسلة رصاعات دامية مزقت أوروبا بني عامي  1618و ،1648وقعت معاركها بداي ًة وبشكل عام
يف أرايض أوروبا الوسطى (خاصة أرايض أملانيا الحالية) العائدة إىل اإلمرباطوريَّة الرومانيَّة املقدسة ،ولكن اشرتكت فيها
تبا ًعا معظم القوى األوروب َّية املوجودة يف ذاك العرص ،فيام عدا إنكلرتا وروسيا .يف الجزء الثاين من فرتة الحرب امتدّت
املعارك إىل فرنسا واألرايض املنخفضة وشامل إيطاليا وكاتالونيا .خالل سنواتها الثالثني تغريت تدريجيًّا طبيعة ودوافع
الحرب :فقد اندلعت الحرب يف البداية كرصاع ديني بني الكاثوليك والربوتستانت وانتهت كرصاع سيايس من أجل السيطرة
عىل الدول األخرى ،بني فرنسا وهابسبورغ ،بل ويعد السبب الرئييس يف نظر البعض ،ففرنسا الكاثوليكيَّة تحت حكم
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أن شهدت فرنسا يف القرن الثامن عرش نزاعات معادية لهذا الثالوث املستحكم ،من خالل
االنقالب التا ّم عىل القيم القدمية بإسم إيديولوجيّة العقل .وبإسم هذه اإليديولوجيّة،
تح ّولت املقوالت العلامنيّة إىل متعا ٍل يناظر املقوالت الدينيّة يف قدسيّتها.
لقد خاضت قوى التغيري الفرنس ّية رصا ًعا عنيفًا مع دولة ذات صلة وثيقة بقوى
تحاول الحفاظ عىل النسق االجتامعي وإعادة إنتاجه ،وعىل رأسها كنيسة مل تشهد أي
حركة إصالح .وهذا ما يفرس سبب الحركة العنيفة املناهضة للدين والكهنوت ،وتف ّوق
املعارك السياسيّة واإليديولوجيّة عىل اإلصالحات املجتمعيَّة ،وهي السمة التي طبعت
الدميقراطيّة الفرنسيّة إىل اآلن« .ففولتري» دعا إىل إعالن الحرب عىل الكنيسة ،و«ديدرو»
إىل قتل امللك ،و«هولباخ وهلفتيوس» جاهروا بإلحادهم واضعني الدين يف مرتبة دون ّية
مع العا َّمة.
وإذا كان شعور الفالسفة الفرنسيّني بالعداوة
للدين نتيجة ثانويّة لعدائهم للكنيسة الكاثوليك ّية،
كام تقول املفكرة األمريك ّية «غريترود هيملفارب»(((؛
فإ ّن ح ّدة العنف والرشاسة الدؤوبة واملستم ّرة ض َّد
السيايس
الدين يف فرنسا بدت غري مفهومة لدى املفكر
ّ

يــقــول الــمــفــكــر الــســيــاسـ ّـي
«ألــكــســي دي تــوكــفــيــل» إن
التسامح ال يزال مفقو ًدا إلى
ح ٍّد ما في فرنسا إلى اآلن ،وال
تزال الحدود غامضة فيها بين
مسؤول َّية الحر َّية ومسؤول َّية
احترام اآلخر.

الربوتستانتي يف الحرب إلضعاف منافسيهم آل هابسبورغ لتعزيز
الكردينال ريشيليو يف ذلك الوقت ساندت الجانب
ّ
موقف فرنسا كق َّوة أوروبيَّة بارزة ،فزاد هذا من حدّة التناحر بينهام ،ما أدّى الحقًا إىل حرب مبارشة بني فرنسا وإسبانيا.
إلقاء ممثيل االمرباطور من النافذة يف براغ كان رشارة إشعال الحرب ولك ّنه مل يكن السبب الحقيقي لها.
كان األثر الرئييس لحرب الثالثني عا ًما والتي استخدمت فيها جيوش مرتزقة عىل نطاق واسع ،تدمري مناطق بأكملها تركت
جرداء من نهب الجيوش .وانترشت خاللها املجاعات واألمراض وهالك العديد من سكان الواليات األملانيَّة وبشكل أقل
حدة األرايض املنخفضة وإيطاليا ،بينام أُفقرت العديد من القوى املتورطة يف الرصاع .استمرت الحرب ثالثني عا ًما ولكن
الرصاعات التي فجرتها ظلت قامئة بدون حل لزمن أطول بكثري .انتهت الحرب مبعاهدة مونسرت وهي جزء من صلح
وستفاليا األوسع عام  .1648وخالل الحرب انخفض عدد سكان أملانيا مبقدار  30٪يف املتوسط؛ ويف أرايض براندنبورغ بلغت
الخسائر النصف ،يف حني أنَّه يف بعض املناطق مات مايقدر بثلثي السكان ،وانخفض عدد سكان أملانيا من الذكور مبقدار
النصف تقريبًا .كام أنخفض عدد سكان األرايض التشيكيَّة مبقدار الثلث .أنظر :موقع ويكيبيديا اإللكرتوين.
األمرييك -ترجمة
ّ
الفرنيس والتنوير
الربيطاين والتنوير
ّ
((( مجلة عامل املعرفة ،غريترود هيملفارب ،الطرق إىل الحداثة ،التنوير
ّ
د .محمود سيد احمد ،سبتمرب  ،2009العدد.367
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«ألكيس دي توكفيل» ،حيث قال« :بينام التنوير اإلنكليزي قد تسامح مع أنواع كثرية من
اإلميان ،ومل تكن هناك حاجة لإلطاحة بالدين ،لكن هذا التسامح ال يزال مفقو ًدا إىل ح ٍّد
ما يف فرنسا إىل اآلن ،وال تزال الحدود غامضة فيها بني مسؤول َّية الحريَّة ومسؤول َّية احرتام
اآلخر ،والرسوم التي نرشت يف صحيفة شاريل إيبدو دليل عىل هذا الغموض» .ويقول
توكفيل« :لقد اعتقد فالسفة فرنسا أ ّن الحامسة الدين ّية ستخمد عندما تزيد الحريَّة،
باعتبارهم روح الدين وروح الحريَّة متناقضان ،وال يزال يُنظر إىل الدين عىل أنَّه تهديد
للحرية يف فرنسا» .ومن هنا ميكن تفسري ارتفاع تع ّرض املسلمني لالعتداء يف فرنسا مقارنة
بالدول الغرب َّية األخرى ،فخالل السنوات املاضية تعرضوا ألعامل عنف كثرية مبا يتناقض
مع الدميقراطيّة الليرباليّة ،ووصل األمر «مباري لوبني» منذ سنوات إىل تشبيه املسلمني
املصلّني يف شوارع فرنسا باالحتالل النازي .واليوم يتخ َّوف مسلمو فرنسا من أن تشهد
املحمدي وبني
البالد حالة هيجان ضد اإلسالم واملسلمني ،يف ظل عدم التمييز بني اإلسالم
ّ
الشعبي فقط ،بل عىل مستوى النخبة أيضً ا .ما يدفع
اإلسالم الراديكا ّيل ،ال عىل مستوى
ّ
الحكومة الفرنس ّية إىل اتّخاذ إجراءات قاسية ض ّد املسلمني ،مبا يتناقض مع قيم الجمهوريَّة
ورسخها انتصار الجمهوريّني عام .1877
التي أعلنتها الثورة عام ّ ،1789
لقد جانب «محمد أركون» الصواب حني وصف العلامن ّية الفرنس ّية بـ«العلامنويّة» ،يف
التاريخي املستم ّد من تجربة اليعاقبة زمن الثورة الكربى ،حيث
إشارة إىل غل ّوها وأساسها
ّ
اتّخذت العلامن ّية محتوى يخالف املعنى األصيل ،من حيث هي حياد الدولة تجاه األديان
هل إعادة النظر في الموقف
الخاص.
من منطلق استقالل ّية املجال العا ّم عن املجال
ّ

الــفــرنــســي مـــن الــحــجــاب
ي ــرت ــب ــط بـ ــإعـ ــادة تــجــمــيــل
لــلــقـ ّوة الناعمة الفرنس ّية
بــعــدمــا فــقــدت الــكــثــيــر من
حضورها وفاعل ّيتها ،سوا ًء
فــي الــداخــل الــفــرنــسـ ّـي أو
خارجه؟
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كل امرأة
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ترتدي الحجاب ،وعىل الفرنس ّيني احرتام ذلك ،لست من
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ٌ
تساؤل جدي ٌر بالتتبع واإلجابة ،هل يشري ذلك إىل
مؤيّدي حظر الحجاب((( .وهنا ،يُطرح
الفرنيس ،أم مجرد إعادة
يل لسياسات متجذّرة يف القانون والوعي
حال من النقد الداخ ّ
ّ
تجميل للق ّوة الناعمة الفرنس ّية بعدما فقدت الكثري من حضورها وفاعل ّيتها ،سوا ًء يف
الفرنيس أو خارجه؟
الداخل
ّ

((( موقع الجزيرة.2018/4/16 ،
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االستعمار لنصرة المرأة في الشرق
من املعطيات التي تستوقف الباحث يف تنقيبه عن الذي جعل
حجاب املرأة عىل هذا القدر من االستهداف ،تلك التي تربط ما
بني حركة االستعامر الغر ّيب وبني
لقد بــرع «االســتــشــراق» في
إقناع األوروبـ ّيــيــن على أ ّنهم
حاموة الحديث عن إنقاذ املرأة
يتر ّبعون فوق ق ّمة الحضارة،
الرشق ّية مام تعانيه من ألوان
فالشرقي أصيل في دون ّيته
الغربي حتى
وهو يحتاج إلى
ّ
القهر والتهميش .فهذه الحم ّية
يمنحه الحضارة.
الغرب ّية برزت بق ّوة منذ القرن
التاسع عرش ،أي يف الفرتة التي بدأ الرشق األوسط يدخل عرص
االستعامر .ويبدو أ ّن كرثة الحديث عن هذا التالزم هو ما دفع العديد
من الباحثني إىل القول ،بأ ّن تحرير املرأة كان من املس ّوغات األساس ّية
لغزو بالد الرشق األوسط واستعامرها.
قليل أمام أكرث الجهات التي أسهمت يف
وهنا ،ال ب َّد من التوقّف ً
صياغة األفكار الغرب ّية عن اإلسالم ومجتمعاته ،والتي مكّنت النخب
االستعامريّة بأدوات تربيريّة لش ّن غزواتها االستعامريّة تحت الفتة جلب
الحضارة لتلك املجتمعات بوصفها أمم متخلّفة .فقد برع «االسترشاق»
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يف إقناع األوروبيّني عىل أنّهم يرتبّعون فوق ق ّمة الحضارة ،فالرشقي أصيل يف دونيّته وهو
يحتاج إىل الغر ّيب حتى مينحه الحضارة.
ل ـ ــق ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــارت األفـ ـ ــكـ ـ ــار

االستشراق ّية مواد تعليم ّية
تنهل منها شعوب الغرب
ف ــت ــزداد ش ــع ــو ًرا بــالــتــفـ ّوق
والــتــم ـ ّيــز والــعــظــمــة ،كما
تنهل منها شعوب الشرق
فــيــزداد شعورها بالدون ّية
والتخلّف.

وبذلك ،ليس من املبالغة أو مجافاة للموضوع ّية
القول ،بأ ّن اطروحات االسترشاق غدت  -بطريقة مبارشة
أو غري مبارشة -حدو ًدا وقيو ًدا للفكر ،سوا ًء لدى الغربيّني
أو الرشقيّني.

لقد صارت األفكار االسترشاق ّية مواد تعليم ّية تنهل
منها شعوب الغرب فتزداد شعو ًرا بالتف ّوق والتميّز والعظمة ،كام تنهل منها شعوب
الرشق فيزداد شعورها بالدونيّة والتخلّف .واألدهى من ذلك ،أ ّن هذه األفكار فرضت
املسار الغر ّيب بوصفه النموذج األمثل الذي ال مجال أمام الشعوب الت ّواقة إىل التق ّدم ّإل
بكل دقّة ومطواع ّية.
سلوكه ّ
الفرنيس عام  ،1846إ ّن األمر األساس الذي ميكن أن
سبق أن قالها أحد ضباط االستعامر
ّ
نفعله هو أن نجعل من الشعوب املستعمرة قابلة للسيطرة ،بالقبض عىل عقولهم بعدما
أحكمنا قبضتنا عىل أجسادهم ،وقد ت ّم ذلك بنجاح ،عن طريق استقدام التعليم األورو ّيب،
فأهل الرشق الذين أخذوا بسطوة الغرب  -االقتصاديّة والعسكريّة -سيجلسون إىل الغر ّيب
ويتعلمون منه األفكار التي صاغها االسترشاق ّيون.
إ ّن واحدة من أطروحات االسترشاق ،جعلت من الحجاب السبب األساس لتقديم املرأة
إسالمي
الرشق ّية مبكانة متدن ّية إىل جانب عزلتها يف بيئة خاصة للحريم ،وخضوعها لترشيعٍ
ٍّ
عبت جملة املسترشق «ويلسون» عن هذه الرؤية ،بقوله،
يبيح تع ّدد الزوجات .وقد ّ
عن مشاهداته يف بالد مرص وفلسطني يف العام « :1823تبدو الزوجات يف هذا الركن من
العامل يف حالة أرس تا َّمة ،فه ّن إماء أزواجه ّن ،وال يُسمح له ّن برؤية أحد ّإل أفراد عائالتهن
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وأقاربهن ،وإذا حدث وظهرن يف الشوارع ،فإ ّن وجوهه ّن تكون مغطّاة متا ًما بالحجاب»(((.
وها هي الر ّحالة األملان ّية «إيدا فون هنهان» تكتب يف رسال ٍة إىل أخيها عن زيارتها ملا
كان يعرف بجناح الحريم ،قائلة« :أم ٌر مرعب بالنسبة يل أن أرى هذه الكم ّية من اإلناث
املتوحشات» ،وتابعت« ،أُفضّ ل رؤية قطيع من البقر أو الغنم ،أل ّن جناح الحريم ينزل
باملرأة إىل مستوى الحيوان»(((.
ويشعر القارئ وهو يتابع كتابات الر ّحالة الغرب ّيني عن الرشق بهذه الرغبة امل َرض ّية يف نزع
ٍ
كتابات غرب ّي ٍة عن النساء املسلامت،
صفة اإلنسان ّية عن اآلخر ،وهي رغبة مازالت حارضة بق ّوة يف
اإلعالمي السائد ،وهي رؤية تدخل يف إطار أكرب :رشح النزعة الكولونياليَّة((( التي
ويف الخطاب
ّ
املريض للمختلف واملغاير.
سبق «إلدوار سعيد» أ ّن فضح عنفها الرمز ّي ورفضها
ّ
السامي «اللورد
منذ أن حكم مرص أحد كبار رجاالت االستعامر الربيطا ّين ،املندوب
ّ
كرومر» ،ومل ّدة ربع قرن ،أي منذ بداية االحتالل عام  1882إىل حني استقالته يف العام
 ،1907راح يرفع لواء الدعوة إىل الحداثة ،فهو صاحب نظريَّة «التحديث يف اإلسالم» التي
نرشها يف كتاب له يقع يف مجلّدين ،بعنوان «مرص
تكشف الحقائق أن المندوب
البريطاني على مصر
السامي
ّ
ّ
الحديثة».
وتنكشف حقيقة اإل ّدعــاء الربيطا ّين من أداء
«كرومر» نفسه ،فهو يف بالده اإلنجليزيّة عض ًوا
ورئيسا لجمع ّية الرجال املعارضة حق املرأة
مؤسسا
ً
ً
يف االنتخاباتّ ،إل أنّه عندما حكم مرص ،كث ًريا ما عمل

كان في بالده اإلنجليز ّية عض ًوا
ـســا لجمع ّية
ـســا ورئــيـ ً
مــؤسـ ً
الرجال المعارضة حق المرأة
في االنتخاباتّ ،إل أ ّنــه عندما
حكم مصر ،كثي ًرا ما عمل على
تحرير المرأة المصر ّية

(1) William Rao Wilson, Travels in Egypt and the Holly Land,1823,quoted in Mabro,Veiled Half-Truths,
)من كتاب نظرة الغرب إىل الحجاب( p.197.
منيس للمرأة الغرب َّية؟ مقال نرش عام 2011
((( رشيد بوطيب ،الجدل حول الحجاب يف أوروبا  -حقد عىل الحجاب أم تاريخ ٌّ
عىل موقع قنطرة األملاين.
درجت ال ّتجامت العرب ّية
والسيطرة) لدول ٍة ما عىل أرايض دو ٍل أخرى وشعوبها ،وقد
(الهيمنة
مبعنى
((( ت ُ َع ّرف (الكولونيال ّية)
ْ
ّ
عىل توصيفها (باالستعامر واالستعامريّة).
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عىل تحرير املرأة املرصيّة ،عرب تشجيعها عىل السفور ومهاجمة الحجاب بشكله الذي كان
سائ ًدا ،وتع ّدد الزوجات والطالق ،وكل هذه األشياء املتخلّفة ،برأيه.
إ ّن واحدة من التفسريات التي تُق َّدم حول هذه االزدواجيّة ،ذكرتها الباحثة الغربيّة
«كاثرين بولوك» يف كتابها عن نظرة الغرب إىل الحجاب ،حيث تقول« :إ ّن املندوب
السامي الربيطا ّين (كرومر) كان يجاهر بأ ّن إقامة األورو ّيب يف مرص لها غاية واحدة وهي
ّ
الرشقي كسول بطبعه وغري منتج وغري عقالين
جني املال» ،وأل َّن املستعمرون يظ ّنون بأ َّن
ّ
الرضوري تعليم األساليب األوروبيّة ألهل هذه البالد ،والبداية
وما إىل ذلك ،فقد كان من
ّ
من النساء ،ملا له ّن من أثر بالغ عىل أزواجه ّن وأطفاله ّن(((.
ـح ملعنى «األساليب
أ ّما الباحثة «ليىل أحمد» فقد كان لها تحدي ٌد
رصيح وواضـ ٌ
ٌ
أساسا للتربير األخالقي للهجوم عىل
األوروب ّية» بقولها((( :إ ّن األفكار الغرب ّية تُستخدم ً
املجتمعات املحل ّية ،ولتدعم فكرة التف ّوق الشامل ألوروبا .فاإلسرتاتيج ّية الغرب ّية واحدة،
مفادها :علّموا املرأة يف الرشق كيف ّية غرس الفضائل الغرب ّية املسيح ّية يف أطفالها ،فيتق ّدم
إنّ األوروب ـ ـ ـ ـ ّيـ ـ ـ ــون عــلــى
املجتمع.

اختالفهم ،رج ـ ً
ـال ونــســا ًء،
مستعمرين أو س ـ ّيــا ًحــا،
ف ــن ــان ــي ــن أو م ــب ـ ّ
ـش ــري ــن،
بــاحــثــيــن أو ســيــاسـ ّيــيــن،
قد أجمعوا في ذاك الزمن
على رأي واحــد يستند إلى
ق ــاع ــدة فــكــر ّيــة ت ــق ــول :ما
دامـ ــت ال ــم ــرأة تــقــبــل حكم
ـاســا إليمانها،
الــقــرآن أسـ ً
فإنها لن تتر ّدد في اإلذعان
إلى الحياة المش ّوهة التي
يحكم بها عليها

رجال ونسا ًء ،مستعمرين
إ ّن األوروب ّيون عىل اختالفهمً ،
مبشين ،باحثني أو سياسيّني ،قد
أو سيّا ًحا ،فنانني أو ّ
أجمعوا يف ذاك الزمن عىل رأي واحد يستند إىل قاعدة
فكريّة تقول« :ال ميكن أن ترقى شخص ّية املرأة املسلمة
بتعاليم غري التعاليم املسيح ّية ،وما دامت املرأة تقبل
أساسا إلميانها ،فإنها لن ترت ّدد يف اإلذعان إىل
حكم القرآن ً
الحياة املش ّوهة التي يحكم بها عليها»(((.

((( كاثرين بولوك ،نظرة الغرب إىل الحجاب ،ترجمة شكري مجاهد  -دار العبيكان ,الرياض  ،2011ص.76
((( كاثرين بولوك ،نظرة الغرب إىل الحجاب ،م.س ،.ص.77
(3) Mabel Sharman Crawford, Through Algeria,1863,quoted in j. Marbo(ed),Veiled Half-Truths:
Western Travellers “ Perception of Middel Eastern Women( London: I,B.Tauris,1991),P182.
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إذًا ،النظرة الغربيّة يف فهمها ملسألة الحجاب ،إنّ ا ترتكز عىل معطى استرشاقي يشري
بحق املرأة املسلمة ،إنّ ا تستم ّد مرشوعيّتها من
إىل أ ّن السلوكيّات الخاطئة التي تُ ارس ّ
اإلسالمي ،وبالتايل ،فإ ّن املدخل ّية األساس لتحرير املرأة هي يف إقناعها بأ ّن
تعاليم الدين
ّ
كل ما تعانيه من ظلم
اإللهي لدى املسلمني هو من يقف خلف ّ
القرآن بوصفه الدستور
ّ
وتلف به القرآن لتحجب تعاليمه
وقهر وتهميش ،وعليها ،أن تنزع الحجاب عن رأسها ّ
لتفعل فعلها يف الحياة االجتامع ّية .وهذا ما أوىص به رئيس الوزراء الربيطا ّين «وليم
غالدستون» عام  ،1894بأ ّن األوضاع لن تكون ج ّيدة يف الرشق ،حتى نزيل الحجاب عن
النساء ونغطّي به القرآن.
وبالفعل ،إ ّن أوىل الخطوات التي مورست لتنفيذ هذه االسرتاتيج ّية كانت يف دفع
املبش الشهري يف الرشق األوسط،
يل عن دينها ،وهذا ما يؤكّده «زومير» ّ
املرأة الرشق ّية للتخ ّ
حيث أشار إىل أثر األ ّمهات عىل أطفاله ّن ،بنني وبنات ،وأل َّن النساء ه ّن العنرص املحافظ
يف الدفاع عن دينه ّن ،فإنّنا نؤمن بأ ّن الهيئات التبشرييّة ينبغي أن تويل اهتام ًما بالعمل
رسع يف تنصري بالد املسلمني(((.
مع النساء املسلامت ،فهذا من شأنه أن ي ّ
يسوعي عمل
لقد حدد «األب أيروت» أحد مؤلّفي كتاب «أخواتنا املسلامت»  -وهو
ّ
يف ريف مرص يف مطلع القرن العرشين -بأ ّن التعليم والرتبية والتوجيه ،وخاصة للنساء،
املرصي ،فمن خالل املدارس اإلرساليّة للبنات ،ميكن
هو املدخليّة إلعادة بناء املجتمع
ّ
هدايته ّن للمسيح ،وإذا كسبت البنات للمسيح فستكسب مرص كلّها للمسيح((( .وتقول
الباحثة «ليىل أحمد»« :إ ّن معلمو املدارس اإلرسال ّية راحوا يقنعون البنات عىل تح ّدي
أولياء أمورهن ،وذلك بعدم ارتداء الحجاب»(((.
ويف هذا السياق ،يجدر اإلشارة إىل دهاء مارسه اإلسترشاق برباعة ،حني حرص نظرته
((( كاثرين بولوك ،نظرة الغرب إىل الحجاب ،م.س ،.ص.77
(2) Van Sommer and Zwemer, Our Moslem Sisters, p59.
(3) Ahmed, Women and Gender in Islam, p154.
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لإلسالم ،بنا ًء عىل مامرسات شهدتها املجتمعات اإلسالميّة يف عصور الحقة عىل عرص
النب ّوة ،بالرغم من اختالفها عن الذي كان قامئًا يف ظل
يــجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى دهــاء
م ـ ــارس ـ ــه اإلسـ ــتـ ــشـ ــراق
النبي محمد ،Pسيّام ،لجهة التعامل مع املرأة
عهد ّ
ب ـ ــب ـ ــراع ـ ــة ،حـ ــيـ ــن حــصــر
ن ــظ ــرت ــه ل ـ ــإس ـ ــام ،ب ــن ــا ًء
عىل وجه التحديد.

عــلــى مــمــارســات شهدتها
المجتمعات اإلسالم ّية في
ع ــص ــور الح ــق ــة عــلــى عصر
النب ّوة ،بالرغم من اختالفها
عــن الـ ــذي ك ــان قــائ ـ ًمــا في
النبي محمد،P
ظل عهد
ّ
س ّيما ،لجهة التعامل مع
المرأة على وجه التحديد.

اإلسالمي أ ّن النساء ك ّن يشاركن
فقد ثبت يف التاريخ
ّ
الطب والتمريض يف
مبجالس العلم والتعليم ،وأعامل
َّ
غزوات رسول الله ،Pوكن مع رسول الله Pخالل
فرتة الحصار والهجرة.

وما جرى الحقًا ،حدث بفعل االلتباس الثقا ّيف
وتفش الرتف وكرثة الجواري ،واالختالط مع أجناس غري عربيّة ،ومحاكاة نظمها
بالدينيّ ،
ّ
اإلداريّة واالجتامعيّة؛ هو ما أ ّدى يف نهاية املطاف إىل تهميش وتغييب املرأة ،ودفعها
أي اهتاممات أو أعامل
لالنزواء داخل بيتها وحرص كل اهتامماتها داخله ،وتخلّيها عن ّ
اإلسالمي
التغيات املجتمعيّة يف املجتمع
ميكن أن تُ ارس خارجه؛ وهذا ما يعني أن ّ
ّ
هي التي أ ّدت إىل تقسيم العمل عىل النحو الذي نعرفه (داخل البيت وخارجه) ،وإىل
إفراز تلك الصورة النمطيّة املختزلة عن املرأة ،وال يعني شيوع تلك الصورة وتاريخيّتها
يعب عن ثقافات تتّفق وتختلف مع الترشيع.
يعب عن حقيقة الترشيع
اإلسالمي بل ّ
أنّه ّ
ّ
ظل هذا الواقع ،راح «محمد عيل باشا» يعمل لتأسيس دولة مرص الحديثة
ويف ّ
( ،)1848-1805فشهد عهده تطو ًرا يف العالقات الثقاف ّية بني مرص وفرنسا وعموم
أوروبا ،وت ّم إرسال بعثات من الطالب املرصيّني إىل فرنسا تحت عنوان دراسة الحضارة
واملدن ّية والتم ّدن .فأنتج ذلك نخ ًبا من بالد الرشق كان الحتكاكهم باألفكار والسلوك ّيات
الغرب ّية ،تأثرياتها الواضحة عىل مخرجاتهم املعرف ّية وأدائهم يف مجتمعاتهم.
منهم من تع ّرف عىل نفسه من خالل عدسات االسترشاق ،فجاهر مبوافقته عىل
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التشخيص األورو ّيب ملشكالت الرشق املرت ّدي ،وقبوله ما يق ّدمه من عالج ،حيث يرى
الكاتب املغر ّيب «رشيد بوطيّب» أ ّن القراءات املغلوطة حول الحجاب قد ساهم يف
خلقها آراء لشخصيات تغ ّربت عن ثقافتها وهويّتها العربيّة واإلسالميّة ،ومكّنتها امليديا
والنخب الغربيّة من أن تسجل لها حضو ًرا إعالميًّا
إنّ الــقــراءات المغلوطة حول
الربيطاين
ّ
قويًّا((( .وقال فيهم املندوب السامي
الحجاب قد ساهم في خلقها
آراء لشخصيات تغ ّربت عن
«كــرومــر» :إ ّن هــؤالء هم حلفاء األوروب ـيّــون
ثقافتها وهــو ّيــتــهــا الــعــربـ ّيــة
املصلحون ،للحصول عىل مرص مستقلّة بالتدريج(((.
واإلسالم ّية ،ومكّنتها الميديا
وال ــن ــخ ــب ال ــغ ــربــ ّي ــة م ــن أن
املرصي
القبطي
منهم عىل سبيل املثال ،الكاتب
ّ
ّ
تسجل لها حــضــو ًرا إعالم ًّيا
قو ًّيا.
«مرقص فهمي» الــذي كــان صديقًا للمندوب
السامي الربيطا ّين ،فطلب منه األخري الكتابة عن
ّ
قضايا املرأة ،وكان له ذلك ،من خالل نرشه كتاب تحت عنوان (املرأة يف الرشق) وذلك
اإلسالمي ،ودعا إىل خلعه ،وحثَّ املرأة عىل
عام  ،1894حيث هاجم فيه الحجاب
ّ
الخروج من منزلها ،واالختالط.
ومنهم من أجرى قراءة نقديّة لواقع املجتمعات اإلسالم ّية كان لها تأثريات مدويّة ال
تزال تر ّدداتها إىل اآلن ،أ ّول من كتب يف ذلك« ،رفاعة رافع الطهطاوي» يف مؤلّفه الشهري
«تخليص اإلبريز يف تلخيص باريس»((( الذي صدر سنة  ،1834حيث أشار فيه إىل قض ّية
منيس للمرأة الغربيّة؟،
((( موقع قنطرة األملاين ،رشيد بوطيب ،الجدل حول الحجاب يف أوروبا  -حقد عىل الحجاب أم تاريخ ّ
عام .2011
مؤسس مرص الحديثة.2016/3/2 ،
((( موقع ساسة بوست ،أحمد عامر ،اللورد كرومرّ ،
((( هذا الكتاب ألّفه رفاعة رافع الطهطاوي عندما رشّ حه الشيخ حسن ال َعطَّار إىل محمد عيل بأن يجعله مرشفًا عىل رحلة
التالميذ إىل باريس يف فرنسا ويرعاهم ويس ّجل أفعالهم .نصحه مدير الرحلة الفرنيس بأن يتعلّم اللغة الفرنسيّة وأن يرتجم
مد ّوناته يف كتاب وقد ألّف عدّة كتب وقىض خمس سنوات يف التدوين والرتجمة يف كتاب «تخليص اإلبريز يف تلخيص
رش لدراسة البعثة التعليم َّية
باريس» .بقي الطهطاوي يف باريس من 1324ه إىل 1347ه .ويعد هذا الكتاب أوىف مصد ٌر مبا ٌ
املرصيَّة التي أرسلت إىل باريس جام ًعا عن باريس وصورة فرنسا يف ذلك الوقت إذ أنَّه يحوي معلومات تاريخيَّة وجغرافيَّة
وسياس َّية واجتامع َّية فقد كان رفاعة الطهطاوى يشيد مبا يعجبة وينتقد ما ال يعجبه ويعقد املقارنات بني أحوال فرنسا
وأحوال مرص التي ينبغى إصالحها.
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الحجاب والسفور واالختالط كمق ّدمة للحضارة واملدنيّة((( .كام برز يف هذا املجال إسم
رشسا
«قاسم أمني» ،الذي سبق أن صاغ كتابه «املرصيّون» عام  ،1894والذي كان فيه مداف ًعا ً
تستحق التغيري.
عن حجاب املرأة وعن عدم اختالطها بالرجال ،وبأنّها ال تعاين من مشكلة
ّ
لكن بعد عودة «قاسم أمني» من إمتام دراسته يف فرنسا ،صار من أكرث الدعاة إىل
تحرير املرأة وخالصها من املوروثات التي تعيق تطو ّرها وتق ّدمها ،فأصدر كتابه الثاين
عام  ،1899تحت عنوان «تحرير املرأة» ،وأتبعه عام  ،1900بكتاب آخر بعنوان «املرأة
الجديدة».
ويالحظ حجم التغيري الذي أحدثه «أمني» يف رؤيته لواقع املرأة يف الرشق ،إذ صارت
أفكاره تتقاطع ببعض جوانبها مع تشخيصات غربيّة .فبينام كان يدافع عن املجتمع
انتقد «قاسم أمين» التص ّور
االنفصا ّيل ويـراه تنفيذًا لتعاليم الدين ،أخذ يهاجم
الخيالي لمسألة الذكور ّية
هذا الشكل من االنفصال ألنّه يحول دون قيام املرأة
في المجتمعات الشرق ّية،
إذ ق ــال« :إنّ السلطة في
ومهمتها يف الحياة((( .كام انتقد «أمني» التص ّور
بواجباتها ّ
المصري في يد المرأة
البيت
ّ
الخيايل ملسألة الذكوريّة يف املجتمعات الرشق ّية ،إذ قال:
ال الــرجــل ،فــمــا الــرجــل ّإل
م ــا ر ّب ــت ــه أ ّمـ ــه عــلــيــه ،ومــن
املرصي يف يد املرأة ال الرجل ،فام
«إ ّن السلطة يف البيت
ّ
المستحيل تــربــيــة رجــال
الرجل ّإل ما ربّته أ ّمه عليه ،ومن املستحيل تربية رجال
ناجحين مــن دون أ ّمــهــات
ق ـ ـ ـ ــادرات ع ــل ــى تــربــيــتــهــم
ناجحني من دون أ ّمهات قادرات عىل تربيتهم ليكونوا
ليكونوا ناجحين»
ناجحني» ،ومن أجل جعلهن قادرات قال «أمني»« :إ ّن
الحجاب حاجز ضخم بني املرأة ورق ّيها ،ومن ثم بني األ ّمة وتق ّدمها».
وهنا تجدر اإلشارة إىل ٍ
التباس حاصلٍ لجهة موقف «أمني» من الحجاب املعيق لتقدم
املرأة وتط ّورها ،فهو بحسب ما ذكره الباحث «محمد عامرة» يف كتابه عن أمني ،أنّه مل
يرفض الحجاب باملطلق بل طالب بالعدول عن الشكل السائد يف حينه ،حيث كان يغطّي
((( محمد اسامعيل املقديم ،عودة الحجاب ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط  ،10مجلد ،2006 ،1ص .20 - 11
((( محمد عامرة ،أعالم  6عن قاسم أمني وتحرير املرأة ،دار الوحدة ,بريوت  ،1985ص.76
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املرأة بالكامل ،مبا فيه وجهها والكفّني ،والذي وصفه «أمني» يف كتابه «تحرير املرأة» أنّه
ترشيعي يوجبه عىل هذا الشكل ،فالحجاب
نص
مجرد موروث
اجتامعي ال يستند إىل ّ
ّ
ّ
الرشعي بنظره هو الذي يسرت جسم املرأة ومفاتنها ،عدا الوجه والكفّني.
ّ
أ ّما ابنة الرئيس األول ملحكمة االستئناف يف الجمهوريّة اللبنان ّية «نظرية زين الدين»
التي تلقّت علومها وجانب من تنشأتها يف إرساليّات متع ّددة يف بريوت ،أصدرت كتابها
بطبعته األوىل عام  ،1928تحت عنوان «السفور والحجاب» تقول فيه :إ ّن األمم التي
نبذت الحجاب ،أمم راقية يف العقل واملا ّدة ،رق ًّيا ليس لألمم املتح ّجبة مثله .فاألمم السافرة
هي التي اكتشفت بالبحث والتنقيب أرسار الطبيعة ،وس ّخرت إلرادتها العنارص ،أ ّما األمم
ٍ
رصا ،وإنّ ا تتغ ّنى ٍ
وتقليد لها
مبجد مىض،
رسا ،ومل تس ّخر إلرادتها عن ً
املتح ّجبة فلم تكتشف ًّ
قديم((( .وحقيقة ما تقصده باملتح ّجبة سيت ّم تناوله يف املبحث األخري من هذه الدراسة.
وخالل العام  ،1928ظهرت امللكة األفغان ّية «ثريّا» عل ًنا دون حجاب ،بينام كان امللك
يدعو إىل إلغاء الحجاب .والحقًا حظر أحد ملوك إيران «رضا شاه» الحجاب رسم ًّيا عام
 ،1936وظهرت زوجاته دون حجاب عل ًنا ،و ُمنع موظفو الحكومة من دخول السينام إذا
التقليدي «التشادور» .كام ق ّرر غرامة عىل سائقي التاكيس
الزي
ّ
كانت زوجاتهم يرتدين ّ
إذا قبلوا ركوب املحجبات .وأكّد الشاه م َّرة أخرى يف خطبه ،عىل رضورة أن تحمل النساء
راية الحضارة الحديثة ،ألنّه ّن سيك ّن مربّيات الجيل
لــقــد أ ّكـ ــد شـ ــاه إي ـ ــران على
ض ـ ــرورة أن تــحــمــل الــنــســاء
القادم .وقد ت ّم تنفيذ الحظر برصامة عىل يد الرشطة
راية الحضارة الحديثة ،أل ّنهنّ
التي تلقت تعليامت بتمزيق حجاب أي امرأة باملقص
سيكنّ مر ّبيات الجيل القادم.
وأمر الشرطة بتمزيق حجاب
إذا ضُ بطت مرتدي ًة للحجاب يف مكان عام(((.
أي امرأة بالمقص إذا ُضبطت
َّ
ً
ن
مــرتــدي ـة للحجاب فــي مــكــا ٍ
عام.
ّ

((( نظرية زين الدين ،السفور والحجاب ،رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،
الطبعة الثانية ،بريوت  ،2011ص.131
(2) Fatimah Givechian, Cultural Changes in Male-Fimale Relations, The Iranian journal of International
Affairs,3,3,1991,p 526.
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وإىل جانب ذلك ،بدأت تنمو ظاهرة الجرائد والصحف املحليّة ،التي تدعم األفكار
«اإلصالحيّة» ،وت ُق ِّدم دعاتها بوصفهم رموزًا للتنوير ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص،
رصوف
جريدة «املقطّم» التي صدرت يف القاهرة ( ،)1952 - 1888عىل يد يعقوب ّ
وفارس منر وشاهني مكاريوس؛ تعاقب عىل رياسة تحريرها فارس منر ،وخليل ثابت،
وكريم ثابت ،وأنطون نجيب مطر .وجريدة «الجريدة» ،التي دعت للسفور وخلع
الحجاب ،ومن خاللها راجت اآلالف من املقاالت واألبحاث التي تزعم أن الحجاب ظاهرة
نص ،وأ ّن األدلّة القرآن ّية ال تؤيّد كونه فريضة ،يف حني أ ّن النصوص
اجتامع ّية وسلوك غري ّ
الرتاث ّية من الس ّنة النبويّة ال تنهض بكونه فريضة وأنّها ضعيفة السند وما شاكل .كام أ ّن
أ ّول مجلّة نسائيّة صدرت يف مرص ّأسسها مسيحي سوري عام  ،1892أكّد يف افتتاحيّتها
األوىل ،التزامها بدفع املرأة املرصيّة لتتق ّدم يف الطريق الذي اختارته النساء األوروبيّات(((.
ويروي بعض ال ُكتَّاب واملؤ ّرخني املرصيّني أ ّن املستعمر الربيطا ّين «كرومر» أنشأ حزب
الوطني،
اإلنجليزي ملناهضة الحزب
األ ّمة ،برئاسة «لطفي الس ّيد» ،وت ّم إنشاء هذا الحزب
ّ
ّ
املتمسك بالقيم اإلسالميّة ،واملنارص للحجاب،
حزب مصطفى كامل ،الثائر يف وجه اإلنجليز،
ّ
واملواجه الرشس ضد التغريب ،والدعوة لخلع الحجاب(((.
كام اهت ّم «كرومر» كث ًريا يف الدعوات اإلصالح ّية التي قام بها بعض رجال الدين،
واعتربها ضالّته املنشودة ،لتمرير هدفه تحت عنوان «التحديث أو التجديد يف اإلسالم»،
اإلصالحي»(((.
ويُنقل عنه أنّه قال« :لن يستطيع التغلّب عىل اإلسالم ،إلّ اإلسالم
ّ

مؤسس مرص الحديثة ،م.س.
((( أحمد عامر ،اللورد كرومر ّ
مؤسس مرص الحديثة ،م.س.
((( أحمد عامر ،اللورد كرومر ّ
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(1) Ahmed, Women and Gender in Islam, p141.

المبحث الثالث
س ّر نعومة االستراتيج ّية األميرك ّية
يجدر االعرتاف بأ َّن الغرب قد برع يف تعامله مع مسألة املرأة،
حني جعل منها محو ًرا أساس ًّيا لتنفيذ سياساته ،فالنيل من معتقدات
املرأة ومنظومتها القيم ّية ،وما
لــقــد بــلــغــت االســتــراتــيــجــيــات
األمــيــركــيــة حـ ـ َّد ال ــده ــاء في
يحدثانه من انعكاسات عىل
تعاملها مــع الــتــحـ ِّديــات التي
األبناء واآلبــاء ،ستع ّم املجتمع
تــواجــهــهــا لــتــأكــيــد فــاعــل ـيَّــة
الحضور والتأثير فــي العالم
كافّة ،س ّيام يف املجتمعات التي
حتى بات الحديث عن خوض
تع ّد األرسة ركيزتها األوىل.
الحرب العسكر ّية للسيطرة
أقل جدوائ ّية
وبسط الهيمنةّ ،
ـاســا بما تُــحـ ِـدثــه الــغــزوات
قــيـ ً
األمريك ّية الناعمة

ولكن ،ما سبق ذكره مل يرتقِ
إىل ح ّد الدهاء الذي تض ّمنته
االسرتاتيج ّيات األمريك ّية يف
تعاملها مع التح ّديات التي تواجهها لتأكيد فاعليّة الحضور والتأثري
يف العامل ،لقد متوضعت تلك االسرتاتيجيّات خالل بدايات القرن
املايض ،يف منزلة ابتعدت كث ًريا عن العلامن ّية الفرنس ّية املقاتلة للدين
املبشة
بشكل عام ،ومتايزت عن العلامن ّية الربيطان ّية ببصامتها ّ
بقيم املسيح ّية الربوتستانت ّية .حتى بات الحديث عن خوض الحرب
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قياسا مبا ت ِ
ُحدثه الغزوات األمريكيّة
العسكريّة للسيطرة وبسط الهيمنةّ ،
أقل جدوائيّة ً
الناعمة.
لقد صارت قيم الحداثة والليربال ّية هي املوضوعات التي تستنفر الطاقات األمريك ّية
للرتويج لها .وقد جاء هذا التح ّول إثر نقاشات جرت لعقود ع ّدة ،بني تيارين يف الثقافة
كل من،
الديني ،يف ٍّ
األمريكيّة ،حيث ُحسمت لصالح تيّار الحداثة والليرباليّة بدل التبشري
ّ
التعليم والرتبية واإلعالم والرتفيه والتجارة والسياسة الخارجيّة(((.
فيام يتعلّق بالحجاب ،تتمحور االسرتاتيج ّية األمريك ّية ،حول فكرة أساس ّية مفادها ،بأن
ال جدوى من خوض الحرب مبارشة ض َّده ،فاملواقف املبارشة والحا َّدة التي تو ّجهت للحجاب
قد جعلت منه إشكاليّة كربى اتّسعت مجاالتها يف اإلعالم وميادين الثقافة ،حتى استق ّرت يف
صلب الرصاع بني اإلسالم والغرب ،ملا تثريه من حفيظة لدى املجتمعات املسلمة.
إذ تدعو هذه االسرتاتيجيّة ،إىل تغلغل قيم الليرباليّة يف املجتمعات املسلمة ،والعمل
خاصة،
عىل غرسها يف عقول وقلوب املسلامت بصورة ّ
تـ ــدعـ ــو االس ــت ــرات ــي ــجـ ـ ّي ــة
األميركية إلــى تغلغل قيم
من خالل الرتويج ملفاهيم اجتامع ّية جرى إعدادها
الليبرال ّية فــي المجتمعات
بإتقان تحت الفتة «متكني املــرأة» ،والس ّيام ،لجهة
الــمــســلــمــة ،والــعــمــل على
غ ـ ــرس ـ ــه ـ ــا ف ـ ـ ــي عـ ــقـ ــول
حريتها يف اختيار نوع ّية اللباس والتج ّمل واالستهالك
وقــلــوب المسلمات بصورة
والسلوك ّيات واآلداب والضوابط القانون ّية ،وأ ّن النجاح يف
ـاصــة ،مــن خــال الترويج
خـ ّ
لمفاهيم اجــتــمــاعـ ّيــة جــرى
تحقيق ذلك ،من شأنه اإلسهام يف تحجيم مكانة الحجاب
إعــدادهــا بإتقان تحت الفتة
«تمكين المرأة» ،والس ّيما،
يف وعي املرأة املسلمة ،والعمل عىل إزاحته عن مكانته
لجهة حريتها فــي اختيار
حارسا من ح ّراس هويّتها وما يته ّددها من قيم
بوصفه ً
نــوع ـ ّيــة الــلــبــاس والــتــجـ ّمــل
واالستهالك.
وأفكار ومبادئ تتعارض معها إىل ح ّد التناقض.
((( للتوسع انظر :دراسة الجامعة األمريكيّة يف بريوت ( )AUBوالحرب الناعمة ،إعداد مركز الحرب الناعمة للدراسات،
بريوت .2017،وكذلك ،كتاب بيتي أندرسون «الجامعة األمريك ّية يف بريوت القوم ّية العرب ّية والتعليم الليربايل» ،دار األهلية
للنرش والتوزيع ،عامن األردن ،2014 ،ترجمة عزمي طبة.
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يف الواقع ،ليس من املبالغة القول ،بأن الدعوات والجهود األمريكيّة إىل «متكني املرأة»
وتقويتها وصولً إىل املساواة الكل ّية بالرجل ،قد تالزمت بشكل الفت ال لبس فيه ،مع انتشار
منط وأسلوب الحياة األمريك ّية والغرب ّية بشكل عا ّم ،وفيام يع ّرف الحجاب يف القاموس
األمرييكّ أنّه مج ّرد غطاء للرأس هو أشبه بالق ّبعة وهو جزء من هوية لها رمزيّة دينية
لجامعة من الناس يعتنقون القيم واملفاهيم األمريكيّة ويس ّمون باملسلمني ،فصار باإلمكان،
وزي ليربا ّيل ال يختلف إلَّ بغطاء
لحاظ حجم انتشار املحجبات وه ّن يلبسن ويتزيّ ّن بلباس ّ
اإلسالمي.
الرأس ،وحتى هذا الغطاء ت ّم تزيينه بطريقة يتعارض مع ضوابط أق ّرها الرشع
ّ
لقد خرجت الق ّوة الناعمة األمريك ّية عن هدف ّية محاربة الحجاب كفريضة ،ومن ثم
استئصاله ،ما دامت قد قبلت به الفتيات والنساء املسيحيات األمريك ّيات .وهي بحسب
تعبري املفكر «عبد الوهاب املسريي» قد ذهبت نحو ترويج القيم الليربال ّية يف الفرديّة
والعلامنيّة والنزعة االستهالكيّة وترويج قيم قطاع اللذّة (السينام ،املجالت اإلباحيّة،
الرشكات السياح ّية ،صناعة األزياء ،امللبوسات ،إلخ) وكل املنتجات التي بلغت بعدما
بلغته من مقدرة عىل اإلغواء وعلمنة ولربلة «الوعي والذات والسلوك» ،أو يف ترويج
املساواة الشاملة بني الرجل واملرأة عرب مفهوم متكني املرأة دون النظر إىل الفوارق بني
الجنسني ،ودون ترتيب أي آثار حقوقيّة وقانونيّة واجتامعيّة وترشيعيّة عىل هذه الفوارق.
ولهذا ،ال متانع الرباغامت ّية((( األمريك ّية من بقاء
غطاء الرأس ،لك ّنها ال تتهاون يف الرتويج للقيم النسويّة
متسك
ّ
الخاصة بالليرباليّة ،فهذه الرباغامتيّة ال تعارض ّ
ديني ،ما دمن مشبعات
املسلامت بالحجاب كرمز ّ
بالقيم واألفكار الليربال ّية.

ال تمانع البراغمات ّية األميرك ّية
من بقاء غطاء الرأس ،لك ّنها
ال تتهاون في الترويج للقيم
الخاصة بالليبرال ّية،
النسو ّية
ّ
فهذه البراغمات ّية ال تعارض
تمسك المسلمات بالحجاب
ّ
ديني ،ما دمن مشبعات
كرمز
ّ
بالقيم واألفكار الليبرال ّية.

سيايس يعترب نجاح العمل املعيار
ّ
((( املذهب
العميل أو فلسفة الذرائع أو ال َع َمالنِيَّة أو الرباغامتيّة وهو مذهب فلسفي ّ
الوحيد للحقيقة؛ رابطًا بني التطبيق والنظريّة ،حيث أن النظريّة يت ّم استخراجها عرب التطبيق ،نشأت هذه املدرسة يف
الواليات املتحدة يف أواخر سنة  .1878والرباغامتيّة اسم مشتّق من اللفظ اليونا ّين :براغام ومعناه العمل.
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عي الرئيس األمرييكّ األسبق «باراك أوباما» سيّدة مح ّجبة من أصول مرصيّة تدعى
فقد ّ
اإلسالمي .ومن جهتها ،قالت املرشحة للرئاسة
«داليا مجاهد» كمستشارة له يف شؤون العامل
ّ
األمريك ّية «هيالري كلينتون» أنّها مع حرية املرأة يف تحديد اللباس الذي تريده((( .ومل
تجد قناة  BBCحر ًجا من توظيف مح ّجبة لتقديم النرشات اإلخباريّة والربامج التلفزيون ّية
واإلذاع ّية .وكذلك باتت سلسلة مطاعم مكادونالد و KFCتوظّف فتيات مسلامت يضعن
الخاص باملطعم ،ويتعاملن مع الزبون وفق
الزي
ّ
الغطاء عىل الرأس ،برشط أن يلبسن ّ
مقتضيات الجذب .وأيضً ا ال متانع الجامعات األمريك ّية من دخول املسلامت إىل الجامعات
للدراسة ،ال بل صارت تر ّحب ،ألنَّه َس ُيتاح لها مترير القيم الليربال ّية إىل عقول وقلوب
املح َّجبات ،وال يه ّم بعدها التوقّف عند لباس الرأس.
إ ّن العلامن ّية بحسب النموذج األمرييكّ ،هي الفصل التا ّم بني الدين والدنيا ،وهذا
ما صاغه الرئيس األمرييكّ جيفرسون بقوله« :هناك فصل بني الطقوس الدين ّية والتقاليد
ومؤسسات
الخاصة باألديان واملؤسسات الدين ّية (الحجاب من بينها) وبني منط الحياة الدنيا ّ
الدولة والعلوم االجتامعيّة والسلوكيّات والقيم املالزمة» .وهو بذلك يرى ،بأن ال تعارض
بني التزام املرأة املسلمة بهذه القيم والسلوكيّات املدنيّة ،وبني وضعها لغطاء الرأس ،وهذا
هو منوذج «اإلسالم األمرييكّ» حسب تعبري اإلمام
الخميني{.
ّ
فيلم عام  ،2014بعنوان «أمرية وسام»
عىل سبيل املثال ،أصدرت هوليوود ً
جندي أمرييكّ حاول مساعدتها للبقاء يف أمريكا،
حب
ّ
يتح ّدث عن الجئة عراقيّة تقع يف ّ
وفيام تحاول املمثلة «أمرية» املحافظة عىل غطاء رأسها طوال الفيلم ،لك ّنها يف الوقت
رصف يف حياتها كام لو أنها غري
نفسه كانت ترتدي ألبسة ال تراعي االحتشام وتت ّ
مح ّجبة.
(((

((( جريدة الرياض ،هيالري ت ّؤيد حريّة املرأة يف ارتداء الحجاب ،ديب -عيل القحيص ،بتاريخ .2016/1/16
((( موقع العربية« ،أمرية وسام» فيلم عن معاناة الالجئني العرب.2015/1/24 ،
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ومؤ ّخ ًرا ،كشفت الوثائق التي نرشتها ويكيليكس
عام  ،2010عن معطيات حول جهود تبذلها السفارات
األمريك ّية بالتنسيق مع قنوات خليج ّية لض ّخ الربامج
تغي اجتامعي يف
واملسلسالت التي تؤ ّدي إىل إحداث ّ
البنية العا ّمة لثقافة املجتمعات املسلمة من خالل
ض ّخ القيم الغرب ّية عرب ما يتوافر لديها من قوى
ناعمة(((.

كشفت الوثائق التي نشرتها
ويــكــيــلــيــكــس ع ـ ــام ،2010
ع ــن مــعــطــيــات حـ ــول جــهــود
تبذلها السفارات األميرك ّية
بالتنسيق مع قنوات خليج ّية
ّ
لضخ البرامج والمسلسالت
التي ت ــؤ ّدي إلــى إح ــداث تغ ّير
اجتماعي فــي البنية العا ّمة
لثقافة المجتمعات المسلمة
من خــال ضـ ّـخ القيم الغرب ّية
عبر ما يتوافر لديها من قوى
ناعمة.

رسي» مؤ ّرخة يف
وترسد برق ّية ص ّنفت تحت خانة « ّ
 11أيار  ،2009عن مجريات لقاءات بني دبلوماس ّيني
ومسؤولني إعالم ّيني يف السفارة األمريك ّية من جهة ،ومسؤويل تحرير ومديري قنوات
تلفزيون ّية سعوديّة من جهة أخرى ،ملناقشة التو ّجهات األيدولوج ّية وإجراءات وزارة
الداخل ّية السعوديّة ضد الصحف ّيني الذين ال يلتزمون بالتو ّجهات الجديدة التي اعتمدها
امللك السعودي عبد الله بن عبد العزيز.
وتح ّدث يف هذه اللقاءات ،أشخاصُ -ح ِذفت أسامؤهم وبقيت صفاتهم -عن أهم ّية
الدور الذي تلعبه الربامج واملسلسالت األمريك ّية املدبلجة التي تبث عىل قنوات «أم يب
يس» السعوديّة يف تغيري تو ّجهات وثقافة املجتمع السعودي ،بطريقة عجزت عنها الدعاية
املبارشة التي تنتهجها قناة الح ّرة األمريكيّة وماكينات الدعاية األمريكيّة.
وبحسب أحد املتح ّدثني السعوديّني ،فإن الربامج األمريك ّية التي تبث عىل قنوات «أم
يب يس» هي األكرث شعبيّة بني السعوديّني ،مثل ،ربات بيوت يائسات (House wives
 (Desperateوبرنامج أصدقاء ( )Friendsلـ«ديفد ليرتمان» ،والتي تبثّ  -مع ترجمة
السعودي.
بالعرب ّية  -إىل الشعب
ّ
((( قناة الجزيرة ،الدراما األمريكيّة تغري املجتمع السعودي.2010/12/19 ،
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يتّضح من دراسة الحالة السعوديّة يف تعاملها مع برامج التلفزيون ومسلسالته ،كيف
تعمل الق ّوة الناعمة األمريكيّة عىل دفع املرأة تدريجيًّا
ت ــع ــم ــل ال ـ ــقـ ـ ـ ّوة الــنــاعــمــة
األمريك ّية على دفع المرأة
قيمي سلويكّ ،يبدأ بالالوعي
نحو تغيري ثقا ّيف
اجتامعي ّ
ّ
ثقافي
تدريج ًّيا نحو تغيير
ّ
سلوكي،
قيمي
اجتماعي
ويصل إىل الدفع نحو اختيار املوضة واألزيــاء التي
ّ
ّ
ّ
يــبــدأ بــالــاوعــي ويــصــل إلــى
اإلعالمي التي
يريدها الغرب تحت تأثري أدوات التسويق
ّ
الــدفــع نحو اختيار الموضة
واألزيــاء التي يريدها الغرب
تع ّزز من رسيان روح االستهالك والرشاء بدون وعي عرب
تحت تأثير أدوات التسويق
العصبي»
التسويق
ة
و
«ق
من
ّفة
ل
املؤ
اإلعالنات
ة
ي
ثالث
ّ
ّ
ّ
اإلع ــام ـ ّـي الــتــي ت ــعــ ّزز من
ســريــان روح االســتــهــاك
و«ق ّوة العالمات واملاركات التجاريّة» و«جاذب ّية وسحر
والشراء بدون وعي.
(((
اإلعالنات» .
بنا ًء عىل ما تق ّدم ،ميكن تحديد عنارص االسرتاتيج ّية األمريك ّية الناعمة لجهة الحجاب،
باآليت:
تدريجي اتّجاه قيم تتعلّق بالحجاب والعفّة والحشمة واالختالط.
 .1إحداث تغيري
ّ
 .2الرتويج ألدب ّيات ومعايري تربط ما بني متكني املرأة وح ّريّتها يف اختيار امللبس.
 .3جذب عقول وقلوب الفتيات املسلامت نحو قيم الغرب وأمناط حياته.
 .4التسويق لحجاب ليربايل تحت مسمى «املسلمة العرصيّة».
 .5بثّ روح االستهالك لتصاميم وملبوسات غرب ّية.
يبدو جليًّا ،حجم النعومة األمريكيّة يف التعامل مع مسألة الحجاب ،قبالة الخشونة
الفرنسيّة التي بدت بقوانينها املناهضة للحجاب بشكل مبارش من دون مواربة .فمن جهة
أمريكا ،لقد ُح ِسم الرصاع حول مفهوم العلامن ّية عىل أنها «علامن ّية حياديّة» تقوم عىل
مؤسسات الدولة ،وعدم محاربة
احرتام رموز الدين يف املجتمع مع فصله
الوظيفي عن ّ
ّ
((( مارتن ليندسرتوم ،دوافع الرشاء ،حقائق وأكاذيب ،الدار العربيّة للعلوم نارشون ،2010 ،ط.1
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خاصة ،ويف ضوئه قبلت الدولة األمريكيّة
ومؤسسة دينيّة أو اجتامعيّة ّ
الدين بوصفه هويّة ّ
واملؤسسات األمريكيّة كمواطنني يف
لباس املح ّجبات املسيحيّات واملسلامت يف املجتمع
ّ
دولة متساوين يف الحقوق ،ال كأعضاء يف أديان تطالب باملشاركة يف السلطة ووظائف
ديني.
الدولة من منظور ّ
يك هذا ،أنّه عائد بجذوره إىل عدم
إ ّن واحدة من التفسريات التي تعطى للسلوك األمري ّ
مؤسسة الكنيسة والدولة األمريكيّة كام يقول «أليكيس دي توكفيل» يف
احتدام الرصاع بني ّ
كتابه «الدميقراط ّية يف أمريكا» حيث مل تشارك الكنيسة الربوتستانت ّية يف أ ّي رصاع مع الدولة
األمريك ّية ،وانسجمت مع الثورة األمريك ّية .خالفًا للكنيس َّية الكاثوليك َّية الفرنس َّية التي اصطدمت
بق ّوة مع الثورة الفرنس َّية ،ألنَّها كانت صاحبة سلطة شاملة دنيويّة وزمن ّية ودين ّية(((.
ويساعد «عبد الوهاب املسريي» صاحب نظريّة
التمييز ما بني «العلامن ّية الجزئ ّية والعلامن ّية الشاملة»،
عىل فهم أعمق للموقف األمرييكّ من قض ّية «الحجاب»،
وتال ًيا فهم آل ّيات الق ّوة الناعمة األمريك ّية ،التي تستخدم
آل ّيات املجتمع الغر ّيب الحديثة للتحويل الثقا ّيف بدل القهر
وفرض القيم ،مثل «التطبيع» و«التحييد» و«التعاقديّة»
و«العقل األدايتّ» و«التسلّع» و«التشيّؤ» و«االغرتاب»
و«نهاية التاريخ» و«االستنارة املظلمة» و«الالمعنى».

ال ــقــ ّوة الــنــاعــمــة األمــيــرك ـ ّيــة،
تــســتــخــدم آلـ ـ ّي ــات المجتمع
الــغــربـ ّـي الــحــديــثــة للتحويل
الثقافي بــدل القهر وفــرض
ّ
ال ــق ــي ــم ،م ــث ــل «الــتــطــبــيــع»
و«الــتــحــيــيــد» و«الــتــعــاقــد ّيــة»
األداتي» و«التسلّع»
و«العقل
ّ
و«ال ــت ــشــ ّي ــؤ» و«االغـ ــتـ ــراب»
و«نهاية التاريخ» و«االستنارة
المظلمة» و«الالمعنى».

ودامئًا ما يشري «املسريي» إىل ما يس ّميه «العلمنة البنيويّة الكامنة» لوصف ما يتص ّور
رسب لنا ،وتتغلغل يف وجداننا،
أنّه أه ّم أشكال العلمنة وأكرثها ظهو ًرا وشيو ًعا ،والتي تت ّ
دون أي شعور من جانبنا ،من خالل منتجات حضاريّة يوميّة وأفكار شائعة وتح ّوالت
اجتامع ّية تبدو كلّها بريئة أو ال عالقة لها بالعلامن ّية أو اإلميان ّية.
الفكري ،ط ،2005 ،1ص .113 - 111
املؤسسة العربيَّة للتحديث
ّ
((( غي هارشري ،العلامنيَّة ،مكتبة بغدادَّ ،
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عىل سبيل املثال ،سلعة التِّيشريت  T-Shirtاألكرث شيو ًعا وأبسطها ،التي يرتديها أي
يك «اشـرب
طفل أو رجل قد كتب عليها ترويج ملنتج أمري ّ
تح َّولت النجمة إلــى مصدر
لــلــقــيــمــة وأص ــب ــح أســلــوب
كوكاكوال» .فإن الرداء الذي كان يُوظَّف يف املاضـي لسـرت
حــيــاتــهــا ه ــو ال ــق ــدوة الــتــي
تُــحــتــذى ،وأصبحت أقوالها
عورة اإلنسان ولوقايته من الحر والربد ،ورمبا للتعبري
المرجع ّية النهائ ّية.
عن الهويّة ،قد ُوظِّف يف حالة التِّيشريت بحيث أصبح
اإلنسان مساحة ال خصوص ّية لها غري متجاوزة لعامل
الحواس والطبيعة /املا ّدة .ثم تُوظّف هذه املساحة يف خدمة رشكة الكوكاكوال (عىل سبيل
املثال) وهي عمل ّية توظيف تُفقد املرء هويّته وتح ّيده بحيث يصبح منت ًجا بائ ًعا (الصدر
كمساحة) ومستهلكًا للكوكاكوال (هذا مع العلم بأ َّن الكوكاكوال ليست مح ّرمة فهي
حالل) ،أي أ َّن التِّيشريت أصبح آليّة كامنة من آليّات العلمنة إذ ح ّولت اإلنسان إىل ما ّدة
استعامل ّية ،ومع هذا ال ميكن القول بأ َّن الكثريين يدركون ذلك(((.
مم ّ
يدل عىل
وقد تح ّدث املسريي عن ما س ّمته «إحداه ّن مؤ ّخ ًرا بالـ «اإلغراء الراقي» ّ
الفكري الذي ال ميكن أن تسرب أغواره .أليس هذا أيضً ا علمنة للوجدان واألحالم
عمقها
ّ
إذ تح َّولت النجمة إىل مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حياتها هو القدوة التي ت ُحتذى،
وأصبحت أقوالها املرجع ّية النهائ ّية .وقد يكون وصف أقوال هذه النجمة بأنّها منافية
لألخالق أو للذوق العا ّم وصفًا دقيقًا ،ولك ّنه مع هذا ال يُ ِّبي الدور الذي تلعبه النجمة
وأفكارها يف إعادة صياغة رؤية اإلنسان لنفسه وتَص ُّوره لذاته وللكون بشكل غري واعٍ ،رمبا
من جانبها ومن جانب املتلقي م ًعا»(((.
إ ّن بعض املنتجات الحضاريّة التي قد تبدو بريئة متا ًما ومج ّرد تسلية مؤقّتة تؤث ّر
يف وجداننا وتُعيد صياغة رؤيتنا ألنفسنا وللعامل ،إذ إ ّن أولئك الذين يرتدون التِّيشريت،
ويشاهدون األفالم األمريك ّية (إباح ّية كانت أم غري إباح ّية) ويسمعون أخبار وفضائح
((( موقع قناة الجزيرة ،عبد الوهاب املسريي ،بني العلامن ّية الجزئ ّية والشاملة.2007/2/8 ،
((( عبد الوهاب املسريي ،بني العلامنيّة الجزئيّة والشاملة ،م .س.
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هائل من اإلعالنات((( التي تغويهم مبزيد من
ً
النجوم ويتلقّفونها ،ويشاهدون كمًّ
محلت الطعام الجاهز ،وأماكن الرشاء
االستهالك ،ويهرعون بسياراتهم من عملهم إىل ّ
الشاسعة ،يجدون أنفسهم يسلكون سلوكًا ذات تو ُّجه علام ّين شامل ويستبطنون عن غري
أي
وعي مجموعة من األحالم واألوهام والرغبات التي يف جوهرها علامن ّية شاملة دون ّ
دعاية رصيحة أو واضحة(((؛ إ ّن اإلنسان يف هذا العرص ال يأوي إىل فراشه ،قبل أن يقرأ
هائل من املعلومات واملشاهد التي تعرض أفكا ًرا واتجاهات وفنونًا ودعايات،
ويسمع كمًّ ً
محكم
تستهدف كلّها ش ّد انتباهه وتوجيهه نحو هدف من أهدافها ،وهي تحارصه حصا ًرا
ً
ال سبيل إىل اإلفالت منه ،حصا ًرا مل يشهده اإلنسان يف أي عرص(((.
ورمبا كان بعضهم ال يزال يقيم الصالة يف وقتها
ويــؤ ّدي الزكاة ،ونظ ًرا لعدم إدراكــه ألشكال العلمنة
البنيويّة الكامنة هذه ،فإنّه ال يرصدها .ولذا ،يُخفق
هذا البعض يف تحديد مستويات العلمنة الحقيق ّية.
مسلم مع
وعىل هذا ،فقد يُص َّنف بلد ما باعتباره بل ًدا ً
أن مع ّدالت العلمنة فيه قد تكون أعىل من بلد دستوره
ليس بالرضورة إسالم ًّيا ،ولكن معظم سكّانه ال يزالون
مبنأى عن آل ّيات العلمنة البنيويّة الكامنة التي أرشنا إليها.

إنّ اإلنــســان فــي هــذا العصر
ال يــأوي إلى فراشه ،قبل أن
يقرأ ويسمع ك ًّما هــائـ ًـا من
المعلومات والمشاهد التي
تــعــرض أفـــكـــا ًرا واتــجــاهــات
وفــنــونًــا ودعــايــات ،تستهدف
كلّها شـ ّد انتباهه وتوجيهه
نحو هدف من أهدافها ،وهي
تــحــاصــره ح ــص ــا ًرا مــحــكـ ًمــا ال
سبيل إلى اإلفالت منه ،حصا ًرا
لم يشهده اإلنــســان في أي
عصر.

اإلنساين ،يكفي أن نذكر اإلعالم املو ّجه إىل اإلنسان  -بوسائله وأساليبه العديدة واملتن ّوعة-
ّ
((( لتصوير أثر اإلعالم عىل املجتمع
أي لحظة من لحظات النهار والليل ،فالتلفزيون بقنواته املحل ّية والفضائ ّية العرب ّية واألجنب ّية حارض
والذي ال يتوقّف يف ّ
واملجلت فهي
ّ
تكف عن بثّ إرسالها لتصطحب اإلنسان أينام ذهب ،وأ ّما صحف الصباح،
عىل مدار الساعة ،واإلذاعات ال ّ
تعرض يف األماكن الرسم ّية والعا ّمة وعىل جانبي الطرقات ،حاملة معها شتّى أنواع األفكار واملعلومات ،وإذا خرج اإلنسان
إىل الشوارع الرئيسة الحقته ملصقات ورقيّة ،ولوحات إلكرتونيّة عمالقة ،هذا إىل جانب عروض السينام واملرسح ذات
األهداف املتباينة ،واملحارضات ،والندوات ،واملعارض .وأ َّما يف الوقت الراهن فإن اإلنرتنت واإلعالم الجديد بوسائله املتط ّورة
لكل عنارص العمل ّيات اإلعالم ّية ،بأساليبها ومضامينها وأهدافها وغاياتها،
واملتن ّوعة فهو عامل قائم بذاته وهو وسيلة جامعة ّ
واألهم أنّه يالحق اإلنسان بل ويالزمه أينام ذهب أو ميّم وجهه.
((( عبد الوهاب املسريي ،بني العلامن ّية الجزئ ّية والشاملة ،م .س.
بترصف.
((( اإلعالم يف القرآن ،صّ ،36
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المبحث الرابع
ّ
تفشت ظاهرة السفور المق ّنع
لهذا
إ ّن سياقات البحث يف موضوع الحرب عىل الحجاب ،تأخذ بيد
وتوس ًعا يف املجتمعات
الباحث نحو واحدة من أكرث الظواهر انتشا ًرا ّ
اإلسالم ّية ،هو اللباس الذي بلغ
السفور المق ّنع ،يعني خروج
بزي
المرأة إلى غير محارمها ّ
ح ّد ميكن وصفه بالسفور املق ّنع،
تستر فيه جسدها وشعرها،
والذي يعني خروج املرأة إىل غري
لكنها تبرز بعض مفاتنها أو
أغلبها.
بزي تسرت فيه جسدها
محارمها ّ
وشــعــرهــا ،لك َّنها تــرز بعض
مفاتنها أو أغلبها.
وهو بهذا املعنى والوصف يوافق ما يبتكره عامل املوضة يف سعيه
لجعل املرأة أكرث إغرا ًءا وجاذب ّية ،ما يحيل جسدها ليكون شأنًا عا ًّما
خاصا بها .وليك يستحوذ عىل اهتامم املح ّجبات منه ّن ،راح
أكرث منه ًّ
يق ّدم هذا الشكل من اللباس بوصفه يحايك تطلّعات املرأة العرصيّة،
وأطلق عليه تسميات ع ّدة ،مثل ،الحجاب املودرن.
كام وهو بهذا املعنى ،يخالف فلسفة للحجاب يف سعيه لتحرير
املرأة من األهواء التي تنزلها عن مرتبة الحارسة لقيم اإلنسانيّة
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خاصة تستند إليها «فلسفة العفاف»،
ورفعتها .ووفقًا للتص ّور
اإلسالمي فإن للسرت فلسفة َّ
ّ
َ َ ُ َّ ۡ َ ٰ َ َ
ى ذٰل ِك
عبت عنه اآلية الكرمية﴿ :ولِ اس ٱتلقو
وغايتها ليست سرت البدن فقط ،وهو ما ّ
إسالمي ،يحمل
زي
زي
تقليدي ،بل هو ّ
ّ
َخ ۡي .(((﴾ۚٞويف هذا اإلطار ال يع ّد الحجاب مج ّرد ّ
ّ
اإللهي.
متسكًا بالترشيع
قيمة دين ّية،
والتمسك به يعني ّ
ّ
ّ
يف الوقت الذي ميكن الجزم فيه بأ ّن هذه الظاهرة من الحجاب هي إحدى نتاجات
االسرتاتيجيّة األمريكيّة الناعمة ،لكن ليس من دليل قاطع لتاريخ نشوء هذه الظاهرة،
توسعها منذ عقدين من الزمن تقري ًبا ،حيث ينترش هذا الشكل من الحجاب
إنّ ا لوحظ ّ
يف معظم األمكنة والجغرافيا العرب ّية واإلسالم ّية بشكل متوازٍ ،من بالد املرشق العر ّيب
إىل املغرب العر ّيب وتركيا وإيران ودول آسيا .وبينام كان مح ّط اهتامم الفئة الشابّة من
االجتامعي ،وأصبح محل حديث
الفتيات ،بات مظه ًرا لفئات عمريّة هي يف مرحلة الرشد
ّ
الناس ونقاش لدى الخرباء والباحثني.
تتقاطع املعطيات عىل تالزم حاصل بني الظاهرة
م ـ ــع انـ ــتـ ــشـ ــار الـــبـــرامـــج
والمسلسالت التي تحاكي
وتنامي «العوملة» بأدواتها العابرة للقا ّرات واملجتمعات
أن ــم ــاط ال ــح ــي ــاة الــغــرب ـ ّيــة
عىل اختالف ثقافاتها .فالفضائ ّيات وشبكات اإلنرتنت
واألميرك ّية بصورة خاصة،
انـ ــتـ ــشـ ــرت ق ــي ــم ــه ــم فــي
جعلت املجتمعات تنفتح عىل بعضها ،غرب ّية كانت أم
االستهالك والموضة.
رشقيّة ،مسيحيّة أم إسالميّة ،علامنيّة وليرباليّة أم محافظة،
وتداخلت منظومات القيم وتصادمت .فمع انتشار الربامج واملسلسالت التي تحايك أمناط
الحياة الغرب ّية واألمريك ّية بصورة خاصة ،انترشت قيمهم يف االستهالك واملوضة(((.
االجتامعي سمة املجتمعات اإلنسانيّة ،لك ّنه طاملا كان يجري ببطء
التغي
صحيح أ َّن ّ
ّ
ويحتاج إىل عقود نظ ًرا ملا يواجهه من مقاومة .أ ّما مع عرص العوملة ،بتقنيّاتها الحديثة،
بات يشاهد يف أحيان كثرية عمل ّيات انقالب يف العادات والتقاليد والسلوك ّيات العا ّمة
((( سورة األعراف ،اآلية .26
((( موقع الشاهد ،جيهان سليم ،الحجاب العرصي انتاج العوملة والغزو الثقايف.2009/11/8 ،
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تّشفت اذه

ل

يف املجتمعات وليس عمليّات تغيري وحسب .ومع
طغيان و َهيْمنة الواليات املتّحدة األمريكيّة كقطب
أوحد يتحكّم يف اقتصاديّات العامل ،ويفرض سياساته
ورؤاه ،أضحى منوذج الحياة األمريك ّية ،هو النموذج
الثقا ّيف الــذي تسعى املجتمعات كافّة لتقليده،
وخاصة أنّه يحظى
للوصول إىل الحداثة والتط ّور،
ّ
بعمل ّية ترويج إعالم ّية مربمجة ومخطّطة بعناية.
وهذا النموذج يرتك بصامته يف مختلف مناحي السلوك ّيات االجتامع ّية ،ومنها طريقة
اللّباس ومواصفاته(((.
أض ـــحـ ــى ن ـ ــم ـ ــوذج ال ــح ــي ــاة
األم ــي ــركـ ـ ّي ــة ،ه ــو الــنــمــوذج
الـ ــثـ ــقـ ــافـ ـ ّـي الـ ـ ـ ــذي تــســعــى
المجتمعات كــا ّفــة لتقليده،
للوصول إلى الحداثة والتط ّور،
وخــاصــة أ ّن ــه يحظى بعمل ّية
ّ
تـــرويـــج إع ــامـ ـ ّي ــة مــبــرمــجــة
ومخطّطة بعناية.

الالفت هنا ،أ ّن أغلب اللوايت اعتمدن هذا الشكل من الحجاب ،ومن يؤيّدنه،
الديني .أع ّدت القناة األملانية
يَ َريْن فيه محاك ًيا للموضة ومتامش ًيا مع ضوابط اإللتزام
ّ
موس ًعا حول ذلك جاء فيه(((« :مل يعد عامل األناقة واملوضة
«دويتشه فيلله» تحقيقًا ّ
حك ًرا عىل فئة معيّنة من النساء فقط ،بل بات بإمكان امللتزمات دينيًّا أيضً ا الدخول
إىل «صندوق الفرجة» هذا ،والتبضّ ع بشتى أشكاله وألوانه» .وتنطلق القناة األملانية
تحقيقها من فرض ّية تقول« :بعد أن كانت املوضة والحجاب يُعتربان خطني متوازيني ال
كل منهام مع اآلخر ،أصبحت املحجبات يجدن ضالتهن يف عامل األناقة
يلتقيان ويتنافر ّ
والزينة».
محلت
وتصف القناة األملان ّية شكل الحجاب املتاميش مع املوضة مبا ييل :قبالة سلسلة ّ
األلبسة العامل ّية املشهورة يف شارع الحمرا يف بريوت ،تقرتب مجموعة الفتيات املح ّجبات
من إعالن ُعلّق فوق متجر ،ويظهر فيه فتاة شقراء برسوال جينز ض ّيق يصل إىل ما تحت
((( موقع مجلة «بقية الله» ،سحر مصطفى ،الحجاب يف شكل مش ّوه.2016/9/2 ،
((( موقع القنطرة ،دارين العمري ،الحجاب املودرن يعانق املوضة ويتامىش مع االلتزام الديني ،تحقيق لتلفزيون دويتشه
فيلله األملاين ،مراجعة :شمس العياري.2011 ،
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الخرص ويعلوه قميص قصري بال أكامم يربز مفاتن الجسد.
ثم تكتمل هذه الصورة التي ال تبدو غريبة عن املكان ،هي بعكس مجموعة الفتيات
املحجبات اللوايت بدين لربهة وكأنهن خارج املشهد املألوف .لكن نظرة إضافية عىل
لباسهن املو ّحد برساويل جينز وقمصان فاقعة اللون ومناديل لُفّت بطرق متقنة تخفي
األسايس هو التبضّ ع .دقائق طويلة ستخرج
شعورهن ،تبدو كافية ملعرفة أن هدفه ّن
ّ
بعدها الفتيات املح ّجبات من محل األلبسة الحديث مح ّمالت بأكياس تحتوي عىل قطع
مام جاءت به املوضة من ابتكارات يف األزياء(((.
وتتابع الوسيلة االعالميّة الغربيّة الوصف «بالقرب من املتجر نفسه الذي دخلت إليه
املجموعة ،تقرتب فتاة مح ّجبة وصلت حديثًا إىل الشارع ،لك ّنها تبدو وكأنّها عارضة أزياء
تستقطب عيون املارة والجالسني يف مقاهي الرصيف .نظرات مشدوهة إىل ذلك الرسوال
القاميش الفضفاض األصفر اللون املزموم عند الخرص الذي يعلوه قميص ض ّيق قصري مزركش
ّ
قطني ض ّيق «يخفي» الصدر واليدين وحذاء فيض اللون
بباقة من الورود وتحته قميص
ّ
الخمري اللون كأنها تدرك مبتغاها ،إذ أنَّها وبعد أن
بكعب عا ٍل .تبدو الفتاة ذات الحجاب
ّ
تأ َّملت لثوانٍ قليلة يف العارضة البالستيك ّية يف الواجهة الزجاج ّية للمتجر وهي ترتدي فستان
زهري اللون مخ َّرم بال أكامم يعلو الركبة بقليل ،تدخل املحل بثقة وتق ّرر رشاء الفستان»(((.
ّ
يل آخر عىل دور أدوات العوملة يف نرش هذا النمط من الحجاب ،الضجة
ومثال عم ّ
التي أحدثتها الفتاة الجامع ّية «رزان املومني» من عاصمة األردن ،حيث استقطبت 16
ألف متابع عىل موقع «اإلنستجرام» ،بعد أن نرشت طريقة ارتدائها لحجاب «التوربان»،
من خالل فيديوهات قصرية(((.
((( م.س.
((( م.س.
((( موقع عريب  ،21فتاة أردنية تستقطب اآلالف بطريقة ارتدائها للحجاب ،عامن  -محمد العرسان ،نرش بتاريخ . 2015/8/9
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و«التوربان» ،الذي يع ّد من رصعات «حجاب
املوضة» ،يعني بالعربيّة «العاممة» ،وهي موضة
استوحاها «مص ّممو أزيــاء» من عاممة طائفة
السيخ يف الهند ،حيث يسرت شعر الرأس ويظهر
الرقبة واألذنني بشكل خارج عن ضوابط الحجاب
بالرشعي.
التقليدي أو ما يص ّنف
ّ
ّ

وفسلا ةرهاظ

تّشفت اذه

ل

«ال ــت ــورب ــان» ،ال ــذي يــع ـ ّد من
صــرعــات «حــجــاب الــمــوضــة»،
يعني بــالــعــربـ ّيــة «الــعــمــامــة»،
وه ـ ــي م ــوض ــة اس ــت ــوح ــاه ــا
«مص ّممو أزيـ ــاء» مــن عمامة
طائفة السيخ في الهند ،حيث
يستر شعر الــرأس ويظهر
الرقبة واألذنين بشكل خارج
التقليدي
عن ضوابط الحجاب
ّ
بالشرعي.
أو ما يص ّنف
ّ

فباتت صفحات الطالبة «رزان» عىل شبكات
االجتامعي مزا ًرا للمحجبات الباحثات عن
التواصل
ّ
املوضة ،أل َّن حجاب التوربان بنظره ّن حقق هذه الغاية ،ويف الوقت نفسه يبقيه ّن يف
دائرة املرتديات لحجاب الشعر .وتتابع «رزان» قائلة :ألنّني أرى يف أشكال الحجاب
التقليدي أنّه يجعلني أبدو أكرب س ًّنا ،فبدأتُ بوضع الشال ثم تط ّورت أفكاري نحو
الرشعي
ّ
ّ
ارتداء التوربان ،وهي موضة اعتمدتها دور عرض عامل ّية مثل «ديور» و«شانيل» ،وارتدتها
النجمة العامليّة «صوفيا لورين» .ومنذ أن نُرشت صور رزان بالتوربان ،انهالت عليها آالف
التعليقات من فتيات يرغنب بتعلّم ارتدائه وطريقة مكياجها.
وما يجدر ذكره يف هذا املجال ،إسهامات الفاعلني
املحلّيّني الذين بفضلهم صار باإلمكان رؤية املزيد من
املحجبات بأزياء ضيّقة شفّافة تربز املفاتن بشكل
مخصصة لغري
 يعادل أو يفوق -ما تربزه أزياء ّاملح ّجبات .فهذا الزي الذي ترتديه إحدى األمريات يف
قطر ،أدخله مص ّممون عرب كغطاء للرأس ،وأصبح
خصوصا يف مرص.
فيام بعد موضة الحجاب املنترشة
ً
وهذا ما يفتح النقاش حول دور مص ّممي األزياء
ومنتجيها  -من بالد العرب واملسلمني -يف الرتويج

يـــــدور ال ــن ــق ــاش حــــول دور
مص ّممي األزي ــاء ومنتجيها -
من بالد العرب والمسلمين-
في الترويج لهذه النماذج من
األلبسة للفتيات المح ّجبات،
س ّيما ،أ ّنهم وجدوها موضع
اه ــت ــم ــام واسـ ـ ــع فـ ــي دول
ال ــش ــرق االوس ـ ــط ،فــقــامــوا
بتصاميم ألزيــاء تتعارض مع
الــشــرع ووضــعــوا لها عنوان
«مالبس شرع ّية للمحجبات».
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لهذه النامذج من األلبسة للفتيات املح ّجبات ،سيّام ،أنّهم وجدوها موضع اهتامم واسع
يف دول الرشق األوسط ،فقاموا بتصاميم ألزياء تتعارض مع الرشع ووضعوا لها عنوان
«مالبس رشع ّية للمحجبات» .ولرتويج أكرث لهذا النوع من الحجاب ،انشأوا العديد من
الصفحات عىل مواقع التواصل االجتامعي (فايسبوك ،وتويرت ،و.)...
والتصاميم وحدها غري كافية ما مل يتوفّر لها أسواق تجعلها مبتناول الراغبني باستهالكها،
واملحلت وصاالت العرض ،الذين
ّ
وهنا ،تتو ّجه األصابع نحو املسلمني من أصحاب املتاجر
الديني
مجال لتجارتهم ،وأغلبهم ممن يجاهر بالتزامه
اتّخذوا من «اللباس الرشعي» ً
ّ
وحرصهم عىل إيكال مه ّمة إقناع الزبائن لبائعات محجباتِ ،أضف إىل مهارتهن بالتسويق،
الديني يف جواز ما يعرضونه من ألبسة وأزياء عىل الفتيات .حول
التشخيص والترشيع
ّ
ذلك ،تقول «زينب» وهي أم لفتاة محجبة ،إ ّن أكرث ما يحرجها أثناء مرافقتها ابنتها لرشاء
الثياب ،الدور الذي متارسه البائعة يف محاولة إقناع ابنتها بألبسة ال تتوافق مع الضوابط
والكل يلبسها ،وأ ّن عليها التح ّرر من نظرة أ ّمها
الرشع ّية للحجاب عىل أنّها أزياء رشع ّية ّ
التقليديّة.
ـؤســســة
إن ل ــم تــكــن الــمـ ّ
ه ــادف ــة لــلــتــرويــج لــثــقــافــة
ال ــغ ــرب ،ف ــإن تغافلها عن
التعليمي ،يتيح لهم
جهازها
ّ
نقل أفكارهم ومنظومتهم
الــقــيــمـ ّيــة بــشــكــل سلس،
مستفيدين فــي ذل ــك من
موقعهم المؤ ّثر .فالمعلّمة
الجاذبة في أسلوبها تصبح
قدوة في سلوك ّياتها.

ولعمل ّية التح ّرر هــذه دعــاة كُــر ،يف مق ّدمتهم
املؤسسات التعليم ّية ،التي ثبت بشكل حاسم وقاطع أ ّن
ّ
أغلبها صارت ميادين لصنع أفراد مشبعني باملنهجيّات
املؤسسة هادفة للرتويج
والقيم الغربيّة ،فإن مل تكن ّ
التعليمي ،يتيح
لثقافة الغرب ،فإن تغافلها عن جهازها
ّ
لهم نقل أفكارهم ومنظومتهم القيم ّية بشكل سلس،
مستفيدين يف ذلك من موقعهم املؤث ّر .فاملعلّمة الجاذبة
يف أسلوبها تصبح قدوة يف سلوك ّياتها.

يك يف بريوت حينام كان
وهنا ،من املفيد استعادة ما قاله أحد رؤساء الجامعة األمري َّ
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يع ّدد إنجازاته بعد انتهاء واليته ،إ ّن الطالبات مع بداية عهده ،ك ّن يخجلن حني تالحقه ّن
أعني الطالب ،وك ّن يرتدين الحجاب ،ويسبحن يف ساعات منفصلة عن الرجال ،ويلعنب
املرسحي ،وال يف مامرسة الرقص.
التنس مرتديات تنانري طويلة ،وال يسمح له ّن بالتمثيل
ّ
كل ،فالفتيات والفتية يجلسن
أ ّما مع نهاية عهده ،يتفاخر ،بأ ّن املشهد صار مختلفًا بشكل ّ
جن ًبا إىل جنب دون إحراج ،ويرقصن وميثلون عىل املرسح سويًّا ،ويسبحن مبالبس سباحة
حديثة ،ويلعنب التنس مبالبس قصرية.
التقليدي -كام يُرغب يف وصفه -ليالمس واحدة من أهم
وميت ّد املوقف من الحجاب
ّ
تغيات يف فلسفته.
املوضوعات التي تطرح يف سياق البحث عن البيئة التي أحدثت ّ
التقليدي للحجاب يح ّد من مجاالت العمل للفتاة التي ترتديه.
الزي
ّ
فاالنطباع السائد بأ ّن ّ
املعبة عن حقيقة هذا الطرح ،منها
وتكرث األمثلة ّ
أنّ الكثير مــن أرب ــاب العمل
ما قالته «فاتن» املوظفة يف إحدى الرشكات« :أنا
لم يعد يكفيهم معيار األناقة
والترتيب للباس الموظفات
للمؤسسة التي أعمل
كموظّفة أعترب نفيس واجهة
ّ
لديهم ،بــل يضيفون إلــيــه ما
فيها ،وتفرض طبيعة عميل ،أن أقابل يوميًّا عرشات
بات يعرف «باإلغراء الراقي»
ك ـ ــض ـ ــرورة م ــهـ ـ ّذب ــة لــجــذب
الزبائن» ،ثم تضيف« :ال ميكنني أن آيت بحجاب
الزبائن.
أحب أن أبدو
ّ
تقليدي فمظهري مهم لعميل وأنا ّ
جميلة وأنيقة أمامهم» .وتلفت «فاتن» ذات العقد الثالثني من العمر ،إىل مسألة ذات
تحب أن تس ّميه.
داللة ،أ ّن زوجها يساعدها عىل ذلك بانفتاحه عىل الحجاب
ّ
العرصي كام ّ
وما مل تقله «فاتن» أ ّن الكثري من أرباب العمل مل يعد يكفيهم معيار األناقة والرتتيب
للباس املوظفات لديهم ،بل يضيفون إليه ما بات يعرف «باإلغراء الراقي» كرضورة مهذّبة
لجذب الزبائن.
وليس من السهولة االنسياق نحو حجاب يص ّنف يف خانة اإلغراء الراقي ،وهو يف نفس
الوقت تعبري عن االلتزام بواحدة من العبادات التي أمر الله بها الفتاة حني بلوغها س ًّنا
مبني عىل مرتكزات هشّ ة أو مغلوطة.
معي ًّنا من العمرّ ،إل إذا كان نفس هذا االلتزام ّ
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وقد تساعد الفتاة «هبة» ،ذات  18ربي ًعا ،عىل فهم ما يشار إليه ،إذ تقول« :لقد نشأت
يف بيت محافظ دينيًا ،فوالديت مح ّجبة كسائر نساء العائلة ووالدي ملتزم دينيًّا ،ومنذ ثالثة
أعوام بدأت يف ارتداء الحجاب» ،مشرية إىل أنّها مل تخرته عن قناعة ووعي بل ت ّم فرضه
عليها .ثم تكمل وتقول« :لقد وجدت طريقة أريض بها عائلتي وأريض بها نفيس أيضً ا»،
فوضعت الحجاب بطريقة تصفها «بالثورة عىل القديم» ،إذ تلفّه إىل الوراء أو تضعه
كجدولة أو من دون دبابيس.
وتقول «هبة»« :أنا ما زلت شابّة وأريد أن أبدو جميلة وأنيقة وليس كام تبدو والديت
لدي تنانري قصرية وفساتني
وجديت ،وخزانتي مليئة مبا تلبسه الفتيات غري املح ّجبات ،يوجد ّ
ورساويل ض ّيقة وقمصان بال أكامم» .الفرق الوحيد الذي تقتنيه يف خزانتها كإضافة إىل كل
ما ذكر ،هو القمصان القطن ّية التي ترتديها تحت الثياب .وتقول «هبة»« :هكذا ال أكرس
كلمة أهيل وال أدع املوضة تغضب م ّني أيضً ا».
وهنا ،من املفيد التوقّف أمام مسألة أشار إليها عامل النفس «فريين سوامي» ،بأ ّن
اختياري واعٍ ،قد يكون
تفاعل املرأة مع الحجاب يف مجتمعات يع ّد فيها ارتداءه أمر
ّ
مختلفًا عن التي تجرب فيها عىل ارتدائه .كام ويختلف عن البالد التي ال يسمح لها فيها
بارتداء الحجاب ،حيث يعترب ارتداءه أم ًرا غري قانو ّين.
على الرغم من تعارض أكثر
صــورهــا مــع قــيــم «الــغــيــرة
وال ــح ــمـ ـ ّي ــة» لــــدى الــرجــل
الــشــرقـ ّـي ا ّتــجــاه مــا يطلق
عليه صفة ال ـ ُعــرضّ ،إل أن
المعطيات تشير إلى تراجع
في فاعل ّية هذه القيم ،فكثير
من مظاهر عدم االحتشام
لدى النساء ،باتت تأتي من
تــشــجــيــع ال ــرج ــال أو من
تغافلهم عنها.
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كام إ ّن انجذاب املح ّجبة للموضة وحرصها عىل مواكبة
تغياتها املتسارعة ،ال يبتعد عن ارتفاع مع ّدالت قلقها من
ّ
عدم الزواج ،والتي تضغط بثقلها يف هذا املجال .ومع
ارتباط هذا القلق بجملة من الدوافعّ ،إل أن دافعيّة
ظل
الخارجي قد بلغ مستويات متق ّدمة ،سيّام ،يف ّ
املظهر
ّ
ما تفرضه ميديا الثقافة الغرب ّية من معايري لإلنجذاب
نحو اآلخر .وعىل الرغم من تعارض أكرث صورها مع قيم

ا ر

| عّنقمل

وفسلا ةرهاظ

تّشفت اذه

ل

الرشقي اتّجاه ما يطلق عليه صفة ال ُعرضّ ،إل أن املعطيات
«الغرية والحميّة» لدى الرجل
ّ
تشري إىل تراجع يف فاعليّة هذه القيم ،فكثري من مظاهر عدم االحتشام لدى النساء ،باتت
تأيت من تشجيع الرجال أو من تغافلهم عنها.
ترس ًخا ،بأ ّن الحجاب ال يحمي
ويرتبط منو مظاهر عدم االحتشام أيضً ا بانطباع يزداد ّ
املرأة من التح ّرش ،بل يشكّل داف ًعا له .فقد وصفت صحيفة «واشنطن بوست األمريكيّة»
الجمهوريّة املرصيّة بأنّها واحدة من أسوأ دول العامل يف نسبة التح ّرش بالنساء يف الشوارع
واألماكن العا ّمة ،إذ أنّها تأيت يف املرتبة الثانية بعد أفغانستان ،وأشارت الصحيفة إىل أ ّن
حجاب النساء يزيد من تع ّرضهن للتحرش ،باالستناد إىل دراسة أعدها املركز املرصي
لحقوق املرأة ،والتي تظهر زيادة تع ّرض املح ّجبات للتح ّرش ،حيث ثبت أن  72%ممن
تع ّرضن للتح ّرش ه ّن مح ّجبات(((.
ولكن الدراسة تلك ،مل تكلّف نفسها اإلشارة إىل ماه ّية الحجاب الذي بدل أن يصون
االجتامعي قد جعلها أكرث عرضة للتح ّرش ،والتي ال تحتاج إىل
املرأة ويحميها يف وسطها
ّ
املزيد من الجهد ،فهي حارضة عىل ألسن الكثريين ،بأ ّن املحتشمة بلباسها من دون غطاء
أعف من مح ّجبة ال تراعي
للرأس -عىل الرغم من عصيانها لربها -هي من وجهة نظرهم ّ
االحتشام يف لباسها وسلوك ّياتها.
ففي رواية عن اإلمام الرضا  Qأنَّه قال« :من ألقى جلباب الحياء ال ِغيبة له»(((.
لقد استعمل الحديث تعبري إلقاء الجلباب يف توصيف
ففي روايــة عن اإلمــام الرضا
الفاسق الذي يرتكب الذنوب يف هتك سرت املحرمات
 Qأنَّــه قــال« :مــن ألقى
جلباب الحياء ال ِغيبة له»
اإللهية .وورد يف الروايات أيضً ا ذكر الحياء يف مقابل
ال ُعري((( .وعليه؛ ميكن القول إ ّن من ألقى جلباب
الجنيس أحد مثار التديّن املزيّف.2012/10/28 ،
((( موقع مساواة املرأة ،التح ّرش
ّ
((( محمد بن أحمد بن نعامن ،الشيخ املفيد ،االختصاص ،تحقيق عيل أكرب غفاري ،ص.242
((( محمد بن حسن الحر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،5ص.22
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إلهي ذو قيمة خاصة تكون يف مواجهة
الحياء فهو إنسان عا ٍر وذلك أ ّن السرت سلوك ّ
ري كسلوك شيطا ّين ومضا ّد
املفاسد وتنشأ من صفة الحياء نفسه ،وهو يأيت يف مقابل ال ُع ّ
للقيم السامية .وللحياء أنواع ومصاديق أخرى كثرية .ولكن األكيد أ َّن الحياء يف اللباس
والسرت أحد أنواعه.
أ ّما املسألة التي تستحق املزيد من البحث ،هي يف تحديد حجم العالقة بني ما يشهده
الحجاب من إضعاف وتفريغ ملاهيّته ،وبني ما يُبذل من موارد هائلة بغية تعميم ما
بات يعرف «بأدب ّيات التمكني» والتي تركّز يف أطروحاتها عىل تفكيك املباين الثقاف ّية
تفش هذه الظاهرة من الحجاب غري
للمجتمعات بحيث تصبح أكرث هشاشة .فإ ّن ّ
املحتشم ،هي بالتأكيد ،وإن كانت تعكس قرا ًرا شخص ًّيا ات ّخذته الفتاة التي ترتديه ،إنّ ا
هي عىل صلة مبا تشهده بيئتها االجتامع ّية من تح ّوالت يف مبانيها الثقاف ّية.
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المبحث الخامس
«تمكين المرأة» للتح ّرر من الحجاب
تفش العديد من الظواهر
مل يعد من املجدي البحث يف ّ
االجتامع ّية ،س ّيام املتعلّقة باملرأة عىل وجه التحديد ،من دون األخذ
بعني االعتبار ملا بــات يعرف
إنّ مسألة «مــســاواة المرأة
بالرجل» .هي وليدة المجتمع
«بأدب ّيات متكني املرأة»؛
الغربي وظــروفــه ،إنما تعمل
ّ
المنظمة الــدولـ ّيــة إلخراجها
من نطاقها الجغرافي المحدد
إل ــى الــنــطــاق الــعــالــمــي ،حتى
تعولم قيمه ومبادئه ومطالبه.

وهنا يجدر عــدم التهاون
مع حقيقة واضحة املعامل ،بأ ّن
ي عىل
الغرب عا ّم ًة ،واألمــريـ ّ
وجه التحديد ،يف تعاملهام مع
مسألة املرأة ،قد أوكال إىل منظّمة األمم املتّحدة  -مبا يتوافر لها
أممي -مه ّمة النهوض باملرأة ومتكينها ،فقليلة هي القضايا
من نفوذ ّ
التي حظيت  -وال تزال -بدعمها واهتاممها ،كالتي حظيت به مسألة
«مساواة املرأة بالرجل» .ويبدو أ ّن حيثيات هذه املسألة ،التي هي
وليدة املجتمع الغر ّيب وظروفه ،إمنا تعمل املنظمة الدول ّية إلخراجها
من نطاقها الجغرايف املحدد إىل النطاق العاملي ،حتى تعومل قيمه
ومبادئه ومطالبه.
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األممي يف سان فرانسيسكو عام  ،1945عن مبدأ املساواة بني
فمنذ إعالن امليثاق
ّ
حق أساس من حقوق اإلنسان ،واملنظمة الدوليّة تجهد لوضع اسرتاتيجيّات
الجنسني بوصفه ّ
ومعايري وبرامج وأهداف تحت الفتة «متكني املرأة» للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
انعكاسا للحداثة الغرب ّية (الليربال ّية) القامئة عىل أساس الحريّة
ضدها((( .وما ذلك إالَّ
ً
املطلقة واملساواة التامثل ّية ،التي نادت بها الثورة الفرنس ّية ،والثورة األمريك ّية يف القرن
العاملي املعارص(األمم املتّحدة).
الثامن عرش ،والتي قام عىل أساسها النظام
ّ
ومن ث ّم أُعلن يف املكسيك عام  ،1975عن عقد األمم املتحدة للمرأة (املساواة ،والتنمية،

العاملي للمرأة ،حيث اعتمد أ ّول خطّة عامل ّية متعلّقة
والسلم) واعترب ذلك العام :العام
ّ
بوضع املرأة .كام و ُعقد يف العام  ،1980مؤمتر آخر الستعراض وتقويم التق ّدم املحرز يف
األممي
تنفيذ توصيات املؤمتر األول ،ولتعديل الربامج املتعلّقة بالنصف الثاين من العقد
ّ
الفرعي للمؤمتر :العاملة والصحة والتعليم.
للمرأة ،مع الرتكيز عىل املوضوع
ّ
((( يف العام  ،1945وبعد الحرب العاملية الثانية مبارشة ،نشأت أول هيئة دول ّية معن ّية بقضايا املرأة ،تحت إسم «لجنة األمم
واالجتامعي لألمم املتحدة .وتعترب
االقتصادي
املتّحدة املعنيّة بوضع املرأة» ،وهي عبارة عن لجنه ف ّنيّة تابعة للمجلس
ّ
ّ
املخصصة لصنع السياسة العامليّة فيام يتعلّق باملساواة ما بني الجنسني والنهوض باملرأة ،وتهدف
الهيئة األساسيّة الرئيسيّة ّ
واالجتامعي
ين
واملد
واالقتصادي
السيايس
املجال
يف
املرأة
حقوق
تعزيز
حول
للمجلس
والتقارير
إىل إعداد التوصيات
ّ
ّ
ّ
ّ
والتعليمي.
ّ
الرئييس لألمم املتّحدة يف مدينة نيويورك لتقييم التقدّم يف مجال املساواة
املقر
يف
عام
كل
األعضاء
الدول
ممثلو
يجتمع
ّ
بني الجنسني وتحديد التحدّيات ووضع معايري عامليّة ووضع سياسات ملموسة لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة يف جميع أنحاء العامل .وقد تض ّمنت املواد األوىل لدستور الهيئة وميثاقها ،الذي كتب يف سان فرانسيسكو يف تاريخ
 :1945/6/26التأكيد عىل مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف الحقوق .وتف ّرع عن الهيئة عدّة لجان هي :لجنة مركز املرأة،
وصندوق األمم املتّحدة للسكّان ،وصندوق األمم املتّحدة اإلمنا ّيئ للمرأة ،وبرنامج األمم املتّحدة اإلمنا ّيئ ،واملعهد الدو ّيل
للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة ،وجامعة األمم املتّحدة ،ومعهد األمم املتّحدة لبحوث التنمية االجتامع ّية،
واللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،ومنظمة األمم املتّحدة للطفولة ،ومنظمة األمم املتّحدة للرتبية والتعليم
والثقافة .وتحول اسمها مبوجب قرار صادر عن األمم املتّحدة يف شهر متوز  ،2010وأصبح ساري املفعول بتاريخ ،2011/1/1
تحت إسم «هيئة األمم املتّحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة» وتعرف قانونًا بـإسم «هيئة األمم املتّحدة للمرأة».
رئييس عىل مساواة الجندر ،واستقواء املرأة :مكتب املستشارة
وقد ض َّمت الهيئات الرئيسة التي يتمحور عملها بشكل
ّ
الخاصة لقضايا الجندر والنهوض باملرأة ( ،)OSAGIوشعبة النهوض باملرأة يف األمانة العا ّمة ( ،)DAWوصندوق األمم
ّ
املتّحدة اإلمنا ّيئ للمرأة ( ،)UNIFEMومعهد األمم املتّحدة الدو ّيل للبحث والتدريب من أجل تقدم املرأة (.)INSTRAW
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أ ّما اتفاقيّة «سيداو» الشهرية التي صدرت عن الجمعيّة العا ّمة لألمم املتحدة يف العام
 ،1979اتّخذت بنودها صيغة اإللزام القانو ّين للدول التي تُوافق عليها ،بُغية القضاء عىل
كافّة أشكال التمييز ض ّد املرأة ،وانتُ ِظر رسيان مفعولها حتى تاريخ  3كانون األول عام
 ،1981مع بداية توقيع الدول عليها ،والتي بلغت  186دولة حتى العام  ،2009مبا فيها
كل من،
لبنان (مبوجب القانون رقم  96/572تاريخ  ،)1996-7-24بينام رفضت التوقيع عليها ّ
الواليات املتحدة األمريك ّية والفاتيكان وإيران وبعض الدول .وراحت العديد من الدول العرب ّية
واإلسالم ّية -املوقّعة عليها -تق ّدم تحفّظاتها واعرتاضاتها عىل بعض بنودها ،كونها تتعارض ضم ًنا
مع الرشيعة اإلسالم ّية((( .وفيام أُعلن من مدينة (نريويب) بكينيا عام  ،1985عن اإلسرتاتيج ّيات
العاملي
املرتقبة للنهوض باملرأة ،وذلك من العام  1986حتى العام  ،2000صدر عن املؤمتر
ّ
املعني باملرأة ،يف الصني (بكّني) عام  ،1995ما يعرف بوثيقة «منهاج بكّني».
الرابع
ّ
يف حقيقة األمر ،لقد أحدثت هذه املؤمترات واتفاق ّياتها ،نقلة نوع ّية وعامل ّية يف مقاربة
لواحدة من أكرث املوضوعات االجتامع ّية تعقي ًدا،
ل ــي ــس مـ ــن عـ ــاقـ ــل يــرفــض
إذ ليس من عاقل يرفض فكرة متكني املرأة بوصفها
فكرة تمكين المرأة بوصفها
نصف المجتمع ،وهي المعن ّية
نصف املجتمع ،وهي املعنيّة بصناعة النصف اآلخر،
بصناعة النصف اآلخر ،فاإلمام
فاإلمام الخميني{ كان موفّقًا ج ًّدا يف تشخيصه
الخميني{ كان مو ّف ًقا ج ًّدا في
تشخيصه لمكانة المرأة حين
ملكانة املرأة حني قال« :املرأة والقرآن كالهام أوكل
قال« :المرأة والقرآن كالهما
إليه مه ّمة صنع الرجال»((( .وبالتايل ،يصبح متكينها
أوكل إليه مه ّمة صنع الرجال»
أم ًرا الز ًما وبديه ًّيا حتّى تؤ ّدي دورها عىل أكمل وجه.
إنّ ا الذي جعل من متكني املرأة موضو ًعا إشكال ًّيا ،ما تض ّمنته بعض بنود االتفاق ّيات
ألي دولة من الدول األطراف أن تطلب
((( باب التوقيع عىل هذه االتفاقيّة واإلنضامم إليها مفتوح لجميع الدول .ويجوز ّ
إعادة النظر يف هذه االتفاق ّية ،ويتلقى األمني العام لألمم املتّحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو
االنضامم ،ويقوم بتعميمها عىل جميع الدول .لكن ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا ملوضوع هذه االتفاقيّة وغرضها.
ويجوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار بهذا املعنى اىل األمني العام لألمم املتحدة.
((( شبكة املعارف اإلسالميّة ،املرأة والعلم ومهمة صناعة اإلنسان.2017/9/4 ،
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املق ّرة حول مسألة حقوق املرأة وكيفيّة النهوض بها ،بحيث تجاوز متكينها الح ّد من
طغيان الذكوريّة يف أكرث من مجال يف الحياة ،نحو دخوله
إن أك ــث ــر الـ ــمـ ــواد إثـ ـ ــار ًة
لإلشكال ّيات تلك المتعلّقة
دائرة الرصاع املحتدم عىل جبهته األيديولوج ّية .فقد صار
بـ ــإقـ ــرار م ــب ــدأ ال ــم ــس ــاواة
الكل ّية بين المرأة والرجل
فسته،
متكني املرأة بصيغته املق ّرة دول ًّيا ،واألدب ّيات التي ّ
دون األخ ــذ بعين االعتبار
ٍ
موقف يتعارض مع الديانات السامويّة ،س ّيام ،اإلسالم
يف
ألي فوارق بينهما ،وبلحاظ
َّ
ـات
ـ
ـب
ـ
ـواج
ـ
وال
الحقوق
جميع
منها عىل وجه التحديد.

والــمــســؤول ـ ّيــات ،ال بلحاظ
المساواة في القيمة التي
ه ــي مــرتــكــز الــمــســؤول ـ ّيــة
الدين ّية.

أكرث املواد إثار ًة لإلشكال ّيات تلك املتعلّقة بإقرار مبدأ
املساواة الكل ّية بني املرأة والرجل دون األخذ بعني االعتبار
ألي فوارق بينهام ،وبلحاظ جميع الحقوق والواجبات
َّ
واملسؤول ّيات ،ال بلحاظ املساواة يف القيمة التي هي مرتكز املسؤول ّية الدين ّية .وأ ّن عىل
الحكومات مبوجب االتفاق ّيات الدول ّية املق ّرة ،ادماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف
دساتريها الوطن ّية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى ،إذا مل يكن هذا املبدأ قد أُدمج فيها حتى
اآلن ،وكفالة التحقيق العميل لهذا املبدأ من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة،
منها ،تغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكّل متيي ًزا
ضد املرأة.
صحيح أ ّن لبنان وافق عىل االتفاقيات مع تحفظه عىل بعض بنودها ،لكن يف حقيقة
األمر ،إ ّن هذه القرارات األمميّة مل تنتظر من الحكومات ،ال يف لبنان ،وال يف البلدان
الكل بها ،بل راحت تسلك طريقها نحو
العرب ّية واإلسالم ّية ،املوافقة عليها وااللتزام ّ
املجتمعات عرب وسائل شتّى ،يف محاولة جادة ،إلحداث تغيريات يف املنظومة القيم ّية لتلك
املجتمعات ،والتي من شأنها أن تزيل العوائق أمام رسيان مفاعيل القرارات والتوجهات
األمم ّية ،وبالتايل ،تدفع الحكومات لسحب تحفّظاتها .باعتبار أ ّن التغيري ال يت ّم من خالل
ثورة تنشأ يف أيام قليلة ،بل حالة ذهن ّية ،وأ ّن القوانني بح ّد ذاتها ليست كافية.

| 60

| باجحلا نم رّرحتلل »ةأرملا نيكمت«

فاإلعالم بربامجه ومسلسالته صار منافذ لتعميم مفهوم متكني املرأة بكل مندرجاته،
تسانده يف ذلك ،املناهج التعليميّة التي تتو ّجه إىل الطالب لطرح املساواتيّة بني الرجل
واملرأة دون األخذ بعني االعتبار للتحفّظات التي ق ّدمتها الدولة اللبنان ّية يف هذا املجال.
قل ما مير شهر ال تُعقد خالله ندوة أو مؤمتر أو ورشة عمل،
باإلضافة إىل ما ميكن قوله ،أنّه ّ
تقوم بها منظّامت وجمع ّيات محل ّية ،بتمويل من منظّامت وهيئات دول ّية ،تتناول مسألة
املرأة وكيف ّية بلوغها مرحلة املساوات ّية الكل ّية مع الرجل ،ويف امليادين كافّة(((.
وقبل الدخول يف املفاعيل العمل ّية ألدبيات التمكني عىل مسألة حجاب املرأة وعفّتها،
يجدر التوقّف أمام مسألتني جوهريّتني تفيدان يف تبيان الحقيقة مبوضوع ّية.
تشري الحقيقة األوىل ،إىل أ ّن إدراج تلك األدبيّات يف متون الوثائق األمميّة ،مل يكن بعي ًدا
عن األفكار الراديكال ّية التي سادت يف الغرب ،والتي
في الحقيقة إن أدبيات التمكين
ه ــي ن ــت ــاج حــقــبــة تــاريــخ ـ ّيــة
تنظر إىل طبيعة العالقة بني جنيس البرش-اإلناث
عاشت خاللها المرأة ،واق ًعا
والذكور -أنّها تقوم باملبدأ عىل ال ِنديّة والرصاع ،وليس
مؤل ًما ج ـ ًّدا على امــتــداد فترة
طويلة من الزمن ،حيث عانت
التكامل والسكينة.
فيها التحقير ،والتهميش،
والــســطــوة ،بسبب النظرة
الــدونـ ّيــة الــســائــدة آن ــذاك في
أوس ـ ــاط الــمــجــتــمــع الــغــربـ ّـي
تجاه المرأة،

وما ذلك ،إلّ نتاج حقبة تاريخ ّية عاشت خاللها
املــرأة ،واق ًعا مؤمل ًا ج ًّدا عىل امتداد فرتة طويلة
من الزمن ،حيث عانت فيها التحقري ،والتهميش،
والسطوة ،بسبب النظرة الدون ّية السائدة آنذاك يف
أوساط املجتمع الغر ّيب تجاه املرأة ،واملأخوذة من الرتاث الديني املتداول ،ومن الرتاث
رسبت إىل املجتمعات اإلسالميّة بطرق شتّى.
الفلسفي؛ والتي رسعان ما ت ّ
ّ
واملسيحي هو النظرة الدون ّية للمرأة ،وذلك بحسب
اليهودي
إ ّن السائد يف الرتاث
ّ
ّ
رواية الخلق يف العهد القديم .حيث يرد فيه أن الله سلّط آدم عىل جميع املخلوقات،
((( من مقدمة دراسة تمكين المرأة ،مركز المعارف للدراسات الثقافيّة.2019 ،
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وخلق ح ّواء من ضلعه ِ
(سفر التكوين .)2وهذه الرواية تشكّل قاعدة لتف ّوق الرجل الذي
«سيع ّمده» القديس بولس يف العهد الجديد يف رسائله الشهرية« :رأس كل رجل هو املسيح،
أما رأس املرأة فهو الرجل ،الرجل ال ينبغي أن يغطّي رأسه لكونه صورة الله ومجده ،وأما
املرأة فهي مجد الرجل ،أل ّن الرجل ليس من املرأة بل املرأة من الرجل» (كورنثوس.)11
ولعل كثريين استمعوا لهذا املقطع من رسالة بولس التي ت ُتىل أثناء األعراس :أيها النساء
ّ
إخضعن لرجالكن كام للرب ،أل ّن الرجل هو رأس املرأة كام أن املسيح أيضً ا رأس الكنيسة،
ولكن كام تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجاله ّن يف كل يشء (أفسس.)5
الجذري بني الطبيعة
ويف القرن الثالث عرش ،وضع توما األكويني فلسف ًة حول االختالف
ّ
اإلنسان ّية للذكر وبني الطبيعة اإلنسان ّية لألنثى .وقد اعترب هذا الق ّديس اإليطايل أن الرجل
مختلف عن املرأة ألنّه مو ّجه إىل العمل ّيات الفكريّة .وأكّد يف كتابه ،Summa theologica
أ ّن املرأة خاضعة للرجل ألن العقل يهيمن لدى هذا األخري ،كام يأيت تف ّوق الرجل من كونه
« ُخلق أولً » ،وأل ّن املرأة ُخلقت كمساعدة للرجل عىل التكاثر .فلسفة األكويني هيمنت
عىل أوروبا املسيحيّة ،وهي ال تزال حتّى اليوم مرجعيّة لدى املفكّرين املسيحيّني يف نظرتهم
للمرأة ،وأبرزهم الفيلسوفة األملانيّة «إديت شتاين» التي طُ ّوبت ق ّديسة عام .1998
وليس بعي ًدا عن تلك النظرة الدين ّية تربز النظرة الدون ّية اتّجاه املرأة لدى بعض ر ّواد
فالسفة الغرب واملفكرين ،والتي سطّرتها كتبهم ،منهم الفيلسوف اليوناين املشهور»أرسطو«
الذي يقول يف كتابه «السياسة»« :إ ّن طبيعة العالقة بني الذكر واألنثى ،هي أن الذكر
متف ّوق واملرأة متدنّية ،ما يجعل من الذكر قائ ًدا ،فيام تكون األنثى تابعة» .وقد اشتهر
الفيلسوف األملاين «نيتشه» ،مبوقفه املعادي ج ًدا للمرأة ،ما حدا به الحتقار أ ّمه وأخته
يف كتابه «هذا هو اإلنسان» .ويتابع «نيتشه» يف حديثه عن املرأة أ َّن املرأة إنّ ا هي ف ٌخ
نصبته الطبيعة للرجل(((.
((( موقع ويكيبيديا اإللكرتوين ،آراء فريدريك نيتشه عن املرأة.
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ويرى إميانويل كانط أن عقل املرأة ال يرقى إىل
الفرنيس « كوستاف لوبون»
عقل الرجل .وينقل عن
ّ
موقف املجتمع العلمي يف عرصه بعبارات موغلة
يف االنحطاط« :يف أكرث العرق ّيات الذك ّية  -كام يف
الباريس ّيني -هناك عدد كبري من النساء اللوايت حجم
أدمغتهن أقرب إىل الغوريالت من الرجال األكرث
تط ّو ًرا»((( .أ ّما «جون لوك» فقد اتّجهت فلسفته
االقتصاديّة إىل إقصاء املرأة عن الحياة االقتصاديّة ومل ترفع قيمة املرأة عن مستوى
املمتلكات .ومل يختلف األمر كث ًريا عند هيجل وهيوم وفرويد وديكارت وهوبز وغريهم
من كبار عقول الفلسفة الغربيّة.
«ج ـ ــون ل ـ ــوك» فــقــد ا ّتــجــهــت
فلسفته االقتصاد ّية إلى إقصاء
المرأة عن الحياة االقتصاد ّية
ولــم تــرفــع قيمة الــمــرأة عن
مــســتــوى الــمــمــتــلــكــات .ولــم
يختلف األمر كثي ًرا عند هيجل
وه ــي ــوم وف ــروي ــد ودي ــك ــارت
وه ــوب ــز وغــيــرهــم م ــن كــبــار
عقول الفلسفة الغرب ّية.

ويالحظ يف القرن الحا ّيل وإىل حدود سنة  ،2007أ ّن نسبة املقاالت الفلسف ّية املنشورة
من قبل النساء مل تتجاوز  .(((12%ويقول أستاذ علم االجتامع «كريين هييل»((( أ ّن النساء
املشاركات يف أربع مجالت علميّة مشهورة ال ميثّلن سوى  ،3.6%ويشكّل النساء يف اململكة
أقل من ربع أساتذة الفلسفة يف الجامعات ،وتنخفض النسبة يف الجامعات
املتّحدة ّ
األمريك ّية إىل.((( 17%
التنفيذي للجمع ّية
يرى المدير
ّ
وفيام تشري هذه األرقــام إىل موقف املــرأة من
مسألة الفلسفة خالفًا ملجاالت علميّة أخرى كالتاريخ
أو الطب ،يأيت التفسري من الفلسفة نفسها ،حيث يرى
التنفيذي للجمع ّية األمريك ّية الفلسف ّية «ديفيد
املدير
ّ
رشيدر» أ ّن سبب ضعف متثيل ّية املرأة اليوم يف املجال

األمريك ّية الفلسف ّية «ديفيد
شـــري ــدر» أنّ ســبــب ضعف
تــمــثــيــلـ ّيــة ال ــم ــرأة ال ــي ــوم في
الفلسفي
األكاديمي
المجال
ّ
ّ
ه ــو وج ـ ــود ج ــي ــوب مــقــاومــة
ضــد ال ــم ــرأة بــســبــب الــنــظــرة
الفلسف ّية التاريخ ّية للمرأة.

((( أدمغة املرأة ،ستيفن جاي جولد ،أستاذ الجيولوجيا وتاريخ العلوم يف جامعة هارفورد.
(2) Scott jaschik, Philosophy and Sexism, 10/9/2007.
((( أستاذ علم االجتامع (ايرالندي) يف جامعة ديوك  ،Dukeوعضو يف معهد كينان لألخالقيات.
(4) Scott jaschik, Philosophy and Sexism, 10/9/2007.
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الفلسفي هو وجود جيوب مقاومة ضد املرأة بسبب النظرة الفلسفيّة التاريخيّة
األكادميي
ّ
ّ
(((
للمرأة .وقد أعلنت الجمعيّة الكندية الفلسفيّة سنة  ،1992أن هناك تحيّ ًزا ضد املرأة
األكادميي الفلسفي .وتقول الفيلسوفة األمريك ّية «سايل هاسلنجر»(((« :يصعب
يف املجال
ّ
فلسفي معا ٍد للمرأة» .ويبدو أ ّن هذا ما
عىل املرأة أن تجد موطئ قدم داخل وسط
ّ
دفع بكثري من النسويّات إلنشاء تيار نسوي راديكا ّيل يغايل يف مكانة املرأة ،وتح ّول بعض
الحركات النسويّة إىل حركات تتمركز حول فكرة :الوثن ّية النسويّة(((.
أ ّما الحقيقة الثانية التي تتصل بعالقة أدب ّيات التمكني مع مسألة الحجاب ،هي الدمج
الحاصل بني مفهوم متكني املرأة وبني مفهوم املساواة بني الجندر ،الذي ذكر بحدود 233
مرة يف وثيقة «مؤمتر بكّني للمرأة» عام  .1995فالجندر يُشكل اسرتاتيج َّية رئيس ّية يف
أصل التمكني الكامل ،وتُع ّرفه منظّمة «الص ّحة العامل ّية» عىل أنّه« :يفيد استعامله وصف
الخصائص التي يحملها الرجل واملرأة كصفات مركّبة اجتامع ّية» .وهذا ما يعني ،أ ّن هذه
للتغي،
الخصائص ال عالقة لها باالختالفات العضويّة ،بل باالجتامع ّية ،وبالتايل ،هي قابلة ّ
تتغي عرب الزمن وتختلف باختالف الثقافات.
أي َّ
وبحسب هذا التعريف ،إ ّن تشكّل الهويّة الجندريّة ليس ثابتًا منذ الوالدة ،بل تؤث ّر
وتتوسع بتأثري العوامل االجتامع ّية
تتغي
ّ
فيه العوامل النفس ّية واالجتامع ّية ،فهذه الهويّة ّ
العضوي منفصلة عن البنية النفسيّة
خالل من ّو الفرد .أي إ ّن األنوثة والذكورة باملعنى
ّ
واألدوار االجتامعيّة لألفراد ،أل ّن هذه األدوار هي مفاهيم اجتامعيّة مكتسبة ليس لها
عالقة بالطبيعة العضويّة والفسيولوج ّية لكال الجنسني.

((( جمع ّية كنديّة تأسست سنة  1958وتضم أكادمي ّيني وفالسفة كنديّني ،ومق ّرها حال ًيا يف جامعة سانت بول.
((( فيلسوفة أمريكية تولّت التدريس يف عدد من الجامعات األمريكيّة وعضو بالجمعيّة الفلسفيّة األمريكيّة.
مخصصة لألوالد البيض -ملاذا يوجد عدد قليل من النساء؟ ،ريبيكا راتكليف،
((( جريدة الغارديان الربيطانية ،الفلسفة ّ
.2015/1/5
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فالثقافة والرتبية يف تحديدهام لألدوار االجتامعيّة،
لكل من املرأة والرجل .وبالتايل ،حني
قد ك ّرسا أدوا ًرا ّ
تتغي أمناط الرتبية األرسيّــة ،والثقافة املجتمع ّية،
ّ
كل من الرجل واملرأة داخل األرسة
تتغي أدوار ّ
سوف ّ
واملجتمع .وهذه هي الفكرة األساس ّية التي يقوم
االجتامعي «الجندر».
عليها النوع
ّ

ف ــال ــث ــق ــاف ــة وال ــت ــرب ــي ــة فــي
تحديدهما لألدوار االجتماع ّية،
قــد ك ـ ّرســا أدوا ًرا لــكـ ّـل من
المرأة والرجل .وبالتالي ،حين
تتغ ّير أنماط التربية األسر ّية،
والثقافة المجتمع ّية ،سوف
تتغ ّير أدوار كـ ّـل مــن الرجل
وال ـ ــم ـ ــرأة داخـ ـ ــل األس ـ ــرة
والمجتمع .وهذه هي الفكرة
األساس ّية التي يقوم عليها
االجتماعي «الجندر».
النوع
ّ

وعند السؤال عن األسباب التي أ ّدت إىل هذا
التغيري الكبري يف الثقافة والرتبية ،يأيت الجواب من
يل والرسيع
الفيلسوف الغر ّيب «ويل ديورانت» حيث قال« :إ ّن سبب هذا التغيري الك ّ
يف العادات والتقاليد ،هو يف وفرة وتع ّدد اآلالت ،فتحرير املرأة هو ناتج عن الثورة
الصناع ّية»((( .وكان للكاتبة «إستيل فريدمان» تفصيل لهذا الرأي ،أوردته يف كتابها «ال
رجوع للخلف ،تاريخ الحركة النسويّة ومستقبل املرأة» ،بأ ّن دخول أمناط إنتاج جديدة
عىل املجتمعات هو ما دفع مبوضوع حقوق املرأة إىل الواجهة .وتضيف «فريدمان» أ ّن
املجتمعات البطريركيّة لطاملا ُوجدت ،ومل تدفع بالنساء إىل املطالبة بحقوقه ّن ،ولكن
اعي ،فاقم يف فارق الدخل بني الرجل
بدل من اإلنتاج
حلول املصنعً ،
ّ
اليدوي املنز ّيل أو الزر ّ
واملرأة ،وهذا الجانب له زاوية نظر مال ّية أ َّدت إىل توليد وصناعة دوافع نفس ّية بضغط
من الفوارق الطبق ّية واالجتامع ّية .باإلضافة إىل أ ّن الرأسامل ّية أدخلت مفاهيم الحقوق
االجتامعي يف مقابل األفكار التي كانت تك ّرس الحقوق الطبيع ّية والهرم ّية،
الفرديّة والعقد
ّ
السامويّة أو الدين ّية(((.

((( ويل ديورانت ،لذات الفلسفة ،صفحة .158
((( األمجد سالمة ،تحدّيات املرأة املسلمة -العالقة اإلشكال ّية مع الحركات النسويّة  -لبنان منوذ ًجا ،جريدة األخبار ،العدد
 ٣٠٤٦االربعاء  ٣٠ترشين الثاين .٢٠١٦
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تقوم هذه الدوافع النفسيّة عىل نظريّة غربيّة انترشت مع نهاية مثانينيّات القرن املايض،
تقول ،بأ ّن معاناة املرأة تقع بالدرجة األوىل عىل الرجل ،فهو من اختلق فكرة تقسيم
البيولوجي ،متّخذًا من مسألة خاص ّية الحمل واإلنجاب عند
األدوار باالستناد عىل العامل
ّ
املادي ،ما
املرأة لتحديد أدوارها ،بينام راح يحتكر األهل ّية والقدرة عىل العمل واإلنتاج
ّ
مكّنه من التحكّم يف املوارد االقتصاديّة ،وبالتايل ،السيطرة عىل األرسة بسبب إنفاقه عليها.
لذلك ،يك تخرج املرأة من حال «التهميش» عليها االتّجاه نحو سوق العمل ومنافسة
الرجل بغية كرس ما ك ّرسه من تنميط لألدوار االجتامع ّية.
كام إنّه من دواعي طرح أدب ّيات متكني املرأة عىل
مــن دواعــــي ط ــرح أدب ـ ّيــات
جدول األعامل الدو ّيل ما أحدثته الحرب العامل ّية الثان ّية
تمكين الــمــرأة على جــدول
األعــمــال الــدولـ ّـي ما أحدثته
عام  ،1945فقد د ّمرت الحرب نصف الكرة األرض ّية،
الحرب العالم ّية الثان ّية عام
ّ ،5491
وقتلت ما بني  50و 85مليون إنسان (ثلثهم من الذكور)
اض ــطـ ـ ّرت لــلــدخــول
إلى سوق العمل لتعويض
وجرحت وأعاقت حوايل  100مليون إنسان ،وما أنتجته
الــنــقــص الــحــاصــل فــي اليد
العاملة من الــرجــال ،جـ ّراء
كل ذلك،
من مآيس وويالت اجتامعيّة واقتصاديّة ،دفع ّ
الحروب العالم ّية.
إىل إصدار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام ،1948
والعديد من االتّفاق ّيات واإلعالنات واملعاهدات التي عالجت قضايا اإلنسان ،من بينها،
تلك املتعلّقة مبوضوع املرأة ،التي اضّ ط ّرت للدخول إىل سوق العمل لتعويض النقص
الحاصل يف اليد العاملة من الرجال ،ج ّراء الحروب العامل ّية(((.
وتقول الوقائع أيضً ا ،بأ ّن التغريات الجوهريّة التي أحدثها الغرب يف مبانيه االجتامع ّية،
ترتبط بسياق متّصل من األفكار واملامرسات الخاطئة ،منها الكنسية ،التي المست
العقيدة والدور ،ما جعل من العلامن ّية هي األيديولوجيا الحاكمة بال منازع .ولذلك مل ّا
تو ّجه الغرب يف حركته التوسع ّية نحو املجتمعات اإلسالم ّية ،فقد تعامل معها وكأنها
((( موسوعة ويكبيديا ،مفردة نتائج الحرب العاملية الثانية.
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اإلسالمي واملنظومة
متاثل أوضاعه االجتامعيّة ما قبل عرص األنوار ،فراح يستهدف الدين
ّ
األمريك الناعم -بوصفهام عقبات
ّ
الفرنيس الخشن أو
القيميّة االجتامعيّة  -باألسلوب
ّ
أساس ّية تحول دون استقرار أوضاع الغرب يف بالد الرشق.
إ ّن واحدة من استهدافات اإلسالم ،ما يتعلق بإلزامه
الحجاب عىل املرأة ووضعه الضوابط لحركتها يف املجال
بحق املسلمة من
العام ،فقد اتّخذ الغرب ما ُيارس ِّ
سلوك ّيات خاطئة موضو ًعا لتحريرها ،ومع أ ّن هذه
املامرسات هي مج َّرد موروثات اجتامع َّية وأعراف
وتقاليد أكرث منها رشع ّية ،راح يص ّوب عىل مرتكزاتها
العقائديّة بوصفها املسؤولة عن قهرها وتهميشها.

حين تقوم فلسفة التمكين
عـ ــلـ ــى مـ ــفـ ــهـ ــوم الـ ــجـ ــنـ ــدر
أي
لــلــجــنــســيــن ،إ ّن ــم ــا تــلــغــي ّ
اجتماعي بين الذكر
اختالف
ّ
واألنــثــى ،وهــذا مــا يجعل من
مــســألــة ال ــح ــج ــاب وتــنــظــيــم
أصل
االختالط بين الجنسين ً
منتفيًا ،أي ال فارق بينهما على
جنسي ،فما الداعي
أساس
ّ
للبس الحجاب أو وضع ضوابط
لالختالط؟!

صحيح أن تلك األدب ّيات الغرب ّية حول متكني املرأة،
مل تتناول الحجاب بشكل رصيح ،لك َّنها تناولت موضوعات عىل صلة به ،بغية تجريده من
أي اختالف
مضمونه .فحني تقوم فلسفة التمكني عىل مفهوم الجندر للجنسني ،إنّ ا تلغي ّ
اجتامعي بني الذكر واألنثى ،وهذا ما يجعل من مسألة الحجاب وتنظيم االختالط بني
ّ
جنيس ،فام الداعي للبس الحجاب أو
أصل منتف ًيا ،أي ال فارق بينهام عىل أساس
الجنسني ً
ّ
وضع ضوابط لالختالط؟! بل يصبح ذلك تعبريات عن أشكال التمييز ضد املرأة كونه يقوم
عىل أساس التمييز الجنيس .وللسيّد القائد توصيف لهذه الحال :بأن خطاب الغرب يدعو
إىل ترجيل املرأة أي تشبهها بالرجل.
إسالمي
ويف هذا السياق ،يجدر التوقّف أمام مسعى أدبيّات التمكني للنيل من مرتكز
ّ
ّ َ ُ َ َّ ٰ ُ َ َ َ ّ
ٱلن ِ َسآءِ ب َما فَ َّض َل َّ ُ
ٱلل
ٱلرجال قومون ع
ِ
جرى التأكيد عليه ،فقال تعاىل يف القرآن الكريمِ ﴿ :
ۡ
ّ
َ َ ٓ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َّ
َّ ُ (((
َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ
ٱلصٰل َِحٰ ُت َقٰن َِتٰ ٌت َحٰ ِف َظٰ ٞت لِل َغ ۡي ِب ب ِ َما َح ِف َظ ٱللۚ﴾
ع َب ۡع ٖض وبِما أنفقوا مِن أمول ِ ِه ۚم ف
((( سورة النساء ،اآلية .34
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وذلك من خالل إلغاء مسألة القواميّة يف الحياة األرسيّة .فتلك األدبيّات ترى بأ ّن القواميّة،
تقف خلف أغلب ما تعانية املرأة املسلمة من قهر وتهميش ،سيّام يف إلزامها الحجاب
والح ّد من ح ّريّتها ،وأ ّن تبع َّية املرأة ماديًّا للرجل هي من أعطى للقوام ّية مربراتها.
لذلك ،وفق هذه التعديالت األمم ّية ،وجب أن تخرج املرأة لكسب املال من عمل
االقتصادي عن الرجل( األب -الزوج)،
خارج املنزل ،وهذا ما سوف يحقّق لها استقاللها
ّ
وميكّنها أكرث يف التحكّم بقراراتها ،وين ّمي لديها منحى االستقالليّة يف حياتها.
أنَّ الخطورة تكمن في هذه
األدبـ ّيــات وتطبيقاتها ،أكثر
من محاربة الحجاب بصورة
مـ ــبـ ــاشـ ــرة ،ح ــي ــث تــعــمــل
لجعل الــمــرأة متج ّردة من
والثقافي
اإلطار االجتماعي
ّ
ـوي داخـ ــل األسـ ــرة،
الــتــربـ ّ
وهــــنــــا ي ــك ــم ــن ال ــخ ــط ــر،
اإلسالمي لدينا
فاألساس
ّ
هــو مفهوم األس ــرة ودور
والبنيوي.
المركزي
المرأة
ّ
ّ

وفيام تجد الباحثة «كفانيسا جريفني» أ ّن متكني املرأة
يعني ببساطة مزي ًدا من حيازتها الق ّوة ،والق ّوة تعني،
مستوى عا ٍل من التحكم ومزي ًدا من التحكم((( .يرى
الباحث االجتامعي الدكتور «طالل عرتييس» من جهته،
أ َّن الخطورة تكمن يف هذه األدب ّيات وتطبيقاتها ،أكرث
من محاربة الحجاب بصورة مبارشة ،حيث تعمل لجعل
الرتبوي
املرأة متج ّردة من اإلطار االجتامعي والثقا ّيف
ّ
اإلسالمي
داخل األرسة ،وهنا يكمن الخطر ،فاألساس
ّ
والبنيوي(((.
املركزي
لدينا هو مفهوم األرسة ودور املرأة
ّ
ّ

ويبدو أ ّن الطروحات الغرب ّية لتمكني املرأة قد بلغت تأثرياتها يف املجتمع اللبناين،
س ّيام ،ات ّجاه الدعوة إىل إلغاء القوام ّية يف األرسة ،ففي دراسة ميدان ّية قام بها مركز املعارف
تبي من خالل اإلجابة عن سؤال حول دوافع عمل املرأة خارج املنزل،
للدراسات الثقاف ّيةّ ،
حل يف املرتبة الثانية ( )30،2%مبارش ًة بعد تأمني الحاجة املا ّديّة
أ ّن إثبات الذات قد ّ
( ،)35،7%وليس بعي ًدا عن هذه املؤرشات فقد قال ( )32%من املشاركات يف الدراسة
بأ ّن سلطة املرأة العاملة يجب أن تتساوى مع سلطة الرجل داخل األرسة .ووافق()33%
((( رأفت صالح الدين ،املرأة بني الجندرة والتمكني ،موقع املسلم.
((( مداخلة د .طالل عرتييس ،خالل ندوة أقامها مركز الحرب الناعمة للدراسات حول الحجاب.
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عىل أ ّن املرأة تحصل عىل حقوقها عندما تتساوى مع الرجل يف كل املجاالت .وأ ّن ما
نسبته ( )40%من املشاركات يف الدراسة قلن :أنّه عند االختالف يف القرارات األرسيّة ليس
عىل املرأة االلتزام بقرار الزوج .ودعى ما نسبته ( )43%من املشاركات إىل رضورة تعديل
القوانني املتعلّقة بقوامة الرجل عىل املرأة.
تشري تلك املعطيات ،إىل حال من االزدواجيّة عىل مستوى الشخصيَّة ،بني محافظة
اإلسالمي ،وبني تأث ّرها
املرأة عىل حجابها بوصفه يرمز إىل التزامها إحدى تعاليم الدين
ّ
بالوافد من الثقافات الغرب ّية .ومل ّا كان الحجاب من أكرث الظواهر الخارج ّية تعب ًريا عن
هويّة املرأة ،فتولَّد هذا الشكل املش ّوه والغريب من الحجاب .ويف دراسة قام بها مركز
واالجتامعي حول االتّجاهات القيم ّية والسلوك ّية لتالمذة املرحلة
أمان لإلرشاد السلويكّ
ّ
الثانويّة يف لبنان ،فقد اقترص تأييد ما يُطلق عليه صفة «الحجاب املودرن» ،عىل 10%
قسم من الفتيات اللوايت عارض َنه
من التالمذة ،لك ّن املفارقة الالفتة كام تقول الدراسة ،أ ّن ً
إنّ ا يرتدي َنه(((.
االجتامعي ومامرسة فريضة
وما يزيد األمور تعقي ًدا هو تراجع كل من آل ّيات الضبط
ّ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،لصالح مفهوم الحريّات الشخص ّية ،وفق الثقافة
الغرب ّية .وجاء التأكيد عىل ذلك من معطيات الدراسة امليدان ّية ملركز املعارف للدراسات
الثقافيّة ،حيث وافق ( )27،8%من املشاركات عىل القول ،بأ ّن مت ّرد املرأة عىل العادات هو
دليل ق ّوة شخصيّتها؛ وق ّوة الشخصية يتعلّق بتواصلها وانفتاحها عىل الجنس اآلخر ،من
غري األرحام ،حيث اعترب ( )37%من املشاركات أ ّن هذا الشكل من التواصل سوف يؤ ّدي
باملرأة إىل اكتسابها شخص ّية قويّة.
ويف البحث عن تفسريات موضوعيّة لهذه الظاهرة من االزدواجيّة ،يالحظ حضور
ثنائ ّية الثقافة والجامل ،فبينام تدعو أدب ّيات الغرب إىل رضورة تقوية املرأة ملستواها
((( مجلة بقية الله ،سحر مصطفى ،الحجاب يف شكل مش ّوه.2016/3/2 ،
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الثقا ّيف ،هي تدعو أيضً ا ،إىل التح ّرر من القيود التي تحول دون إظهارها ملفاتنها كافة
(إن كنت متلكينها فأظهريها) باعتبار تلك القيود هي
بينما تــدعــو أدب ـ ّيــات الغرب
إلــى ض ــرورة تقوية الــمــرأة
عائق أمام االستغالل األمثل لعنارص ق ّوتها .لكن ما ميكن
لــمــســتــواهــا الــثــقــافـ ّـي ،هي
لحاظه ،أ َّن جامل املرأة هو من يحصل عىل االهتامم
تدعو ً
أيضا ،إلى التح ّرر من
الــقــيــود الــتــي تــحــول دون
قياسا مبا تحصل عليه ثقافة
األكرب من املجتمع وامل ُحيطً ،
إظهارها لمفاتنها كافة (إن
كنت تملكينها فأظهريها)
املرأة! .إىل ح ٍّد ُص ِّو َرت فيه املرأة املثقّفة أنّها ال تشبه أب ًدا
باعتبار تلك القيود هي عائق
املرأة الجميلة كونها -بنظرهم -ال تعري االهتامم املطلوب
أمـ ــام االســتــغــال األمــثــل
الخارجي ولِ ِ
لعناصر ق ّوتها.
باسها وغريه من مظاهر األنوثة!.
مل َظهرها
ّ
وبذلك ،صار من الرضورة السؤال عن أكرث عنارص
املرأة ق ّوة ،هل ثقافتها وق ّوة شخص ّيتها أم جاذب ّية مفاتنها؟ وبالتايل ،من الذي يحسن
الذكوري يف املجتمع؟
األنثوي أم الجنس
استغالل الكشف عن مفاتن املرأة ،هل الجنس
ّ
ّ
لقد قام فريق مؤلّف من عامل النفس «فريين سوامي» وزمالء له من «جامعة
وستمنسرت» يف لندن ،باستطالع رأي شمل ما يقارب من ستامئة إمرأة مسلمة يف بريطانيا،
إىل جانب املح ّجبات كان من بني املستطلعات مائتان
لــقــد خـ ــرج ع ــال ــم الــنــفــس
قلن بأنّهن مل يرتدين الحجاب قطّ ،وأخريات يرتدينه يف
«فيرين سوامي» وزمالء له
من «جامعة وستمنستر»
بعض األحيان .وطرح «سوامي» وزمالؤه مجموعة من
فـ ــي لـ ــنـ ــدن ،ب ــاع ــت ــق ــاد أنّ
األسئلة لقياس مدى شعورهن حيال أجساده ّن .وخالل
الــحــجــاب ي ــو ّف ــر ن ــو ًع ــا من
الحماية ضــد تش ُّيؤ المرأة
تبي أ ّن النساء اللوايت يرتدين الحجاب
دراسة النتيجةّ ،
جنسي
وحصرها في قالب
ّ
واملالبس املحافظة أو املحتشمة ،لديه ّن صورة ذهن ّية
أقل
صح ّية أكرث إيجاب ّية تجاه أجساده ّن ،وأ ّن الرسائل اإلعالم ّية حول معايري الجامل كانت ّ
تأث ًريا عليهن .وبذلك خرج «سوامي» باعتقاد أ ّن الحجاب يوفّر نو ًعا من الحامية ضد تشيُّؤ
املرأة وحرصها يف قالب
جنيس(((.
ّ
((( ساسة بوست ،ماجي حسن ،كيف يؤثر الحجاب عىل تقدير املرأة لجسدها؟.2015/3/14 ،
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«تبسم رويب» ،التي تدرس قضايا املساواة بني الجنسني يف جامعة
ومن جهتها ،تقول ُّ
ميشيغان الغربيّة ،أنّها مل تتفاجأ بارتباط الحجاب بصورة ذاتيّة أفضل لدى بعض النساء،
أل َّن ارتداء الحجاب ميكن أن يكون تحري ًرا بالنسبة له ّن ،حيث أنّه يتيح لهن الرتكيز عىل
عقولهن ،وليس أجسادهن .ثم تطرح سؤالً يجدر اإلجابة عليه ،أنّه ملاذا ال تُسأل املرأة
عن سبب ارتدائها للمالبس القصرية واملكشوفة ،بينام يرتكّز السؤال فقط عن الحجاب؟
يأيت الجواب من دراســة أجراها «جــون بريجر» عن الجسد األنثوي يف تاريخ
محكم عن النظرة الذكوريّة يف املجتمع ،حيث
ملخصا
التصوير(الرسم) الغر ّيب ،وفيها،
ً
ً
يقول« :الرجال تفعل والنساء تظهر :ينظر الرجال للنساء ،ويشاهد النساء أنفسهن يف
أثناء حملقة الرجال فيه ّن .وال يح ّدد هذا أغلب عالقات الرجال بالنساء فحسب ،بل كذلك
عالقة النساء بأنفسه ّن ،فالذي يحملق يف املرأة ذكر،
رأت «فيرونيكا دبلداي» غري ًبا
وبهذا تُح ّول نفسها إىل يشء وبالتحديد الدقيق هدفًا
بالنسبة لنا نحن الغرب ّيات،
إذ لــمــاذا يــزعــجــنّ أنفسهنّ
للنظر :أي منظ ًرا» .وال تتوقف املرأة عند استبطان
بعناء ارت ــداء أحسن الثياب
النظرة الذكوريّة ،فتحكم عىل نفسها بعيون رغباتهم،
بــرغــم أنّ كـ ّلــهــنّ نــســاء؟ ما
الغرض من ذلك إذا لم يوجد
بل يلتفت النساء بعضهن لبعض ،فتحكم احداهن
رجال؟ والسؤال هنا كاشف
عىل األخرى بعيون الذكر ذاتها(((.
لــلــغــايــة ،ألــيــس كــذلــك؟ ألنَّــه
يفترض أن يــكــون «غــرض»
الــنــســاء مــن ارتـ ــداء أحسن
ثيابهنّ واستعراض جمالهنّ
هـ ــو ال ـ ــرج ـ ــال ،أي الــنــظــرة
الذكور ّية».

فعندما رأت «فريونيكا دبــلــداي»((( النساء يف
هريات بأفغانستان (قبل حكم طالبان) يرتدين أجمل
ثيابه ّن ويستمتعن باستعراض أنفسه ّن بعضه ّن
لبعض ،علّقت عىل ذلك بالقول« :يبدو ذلك غري ًبا
بالنسبة لنا نحن الغرب ّيات ،إذ ملاذا يزعج ّن أنفسه ّن بعناء ارتداء أحسن الثياب برغم أ ّن
كلّه ّن نساء؟ ما الغرض من ذلك إذا مل يوجد رجال؟ والسؤال هنا كاشف للغاية ،أليس
((( ( .Berger et al., Ways of seeing, p.47من كتاب نظرة الغرب إىل الحجاب)
(2) V. Doubleday, Three Women of Herat ( London: Jonathan Cape, 1988), pp.8485-.
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كذلك؟ ألنَّه يفرتض أن يكون «غرض» النساء من ارتداء أحسن ثيابه ّن واستعراض جامله ّن
هو الرجال ،أي النظرة الذكوريّة».
وقد خلص باحثون غرب ّيون إىل حقيقة نظرتهم الذكوريّة تلك ،بأ ّن الرجال يع ّدون
أول قبل أن يك ّن «زميالت» سواء يف مراكز العمل أو عىل مقاعد الدراسة.
النساء «نسا ًء» ً
فقد أجرت «هيلني واطسون»((( لقاءات شخصيّة مع رجال حول التح ّرشات الجنسيّة يف
أماكن العمل ،خلصت منها إىل أن الرجال يرون العامالت كائنات جنسيّة ال موظفات.
وتشري «نعومي وولف»((( إىل أ ّن مس ًحا أجري عىل  114طال ًبا جامع ًّيا ق ّدم هذه االستجابات
(أحب أن أسيطر عىل املرأة  91.3%-تبدو بعض النساء كأنه ّن يطلنب االغتصاب .)83.5%
ُّ
ويبدو أ ّن هذه النظرة الذكوريّة يف الغرب ،وجدت مداها يف الرشق ،وإن بصورة
مختلفة ،حيث ذهب البعض إىل وضع الحجاب يف إطار تأكيد ذكوريّة الدعوة إليه يف
املجتمعات اإلسالم ّية ،فالنساء دامئًا مصدر غواية ،وأن الرجال بفطرتهم عاجزون عن
التحكّم بأنفسهم ،ومن ثم تسقط مسؤول ّياتهم نحو النساء ،وتحمل النساء عبء هذا
الذكوري ،فيفرض الرجال الحجاب عىل النساء لصالح الرجال.
الفطري
اإلخفاق
ّ
ّ
ومتثّل تعليقات «هالة عفرش»((( منوذ ًجا لهذا النوع من ردود األفعال النسويّة عىل
الحجاب؛ حيث تقول« :يكمن وراء الحديث عن الرشف ومحاربة الفتنة اقتناع راسخ ،ليس
بضعف النساء ،كام يعلن ،بل بهشاشة الرجال .إذ يعتقد أ ّن الرجال شديدو الضعف ،أمام
مم دفع النظام اإليرا ّين إىل فرض الحجاب عىل النساء ألنّه ّن وحده ّن
«املفاتن األنثويّة»ّ ،
(1) Helen Watson, “Red Herrings and Mystifications: Conflicting Perceptions of Sexual Harassment”,
in Rethinking Sexual Harassment, (eds.), Clare Brant and Yun Lee Too( London: Pluto Press, 1994),
p.81; L. Farley, Sexual Shakedown: The sexual Harassment of Women on the Job ( New York: Warner,
1980).
(2) Wolf, The Beauty Myth, p.165.
(3) Haleh Afshar, “ Women, Marriage, and the Sate in Iran”, in Women, State and Ideology: Studies
from Africa and Asia, (ed.), Haleh Afshar (London: Macmillan, 1987), p.74. See also Macleod,
Accommodating Protest, p.83; Brooks, Nine Parts of desire, p.24.
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يق ّوضن السالمة العقليّة للرجال ،والحقيقة أن «خندق العفّة» هذا ليس مفروضً ا لحامية
النساء ،بل ملنع الهالك التا ّم لجنس الذكور املع ّرض للخطر من قبل النساء».
لكن ما يلفت يف أطروحة «هالة عفرش» ومن يوافقها ،التعامي عن أن خندق العفّة
هذا كام تحب أن تطلق عليه ،ليس مفروضً ا يف اإلسالم عىل النساء فقط بل عىل الرجال
أيضً ا ،باعتبار أن الشهوة الجنسيّة ليست حك ًرا عىل الرجال فقط .فقد أمر الله الرجال يف
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
ك ل َ ُه ۡم إ َّن َّ َ
ٱلل َخب ُ
ري ۢ ب ِ َما
اآلية الكرمية﴿ :قل ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا مِن أبصٰرِهِم ويحفظوا ف ُروجه ۚم ذٰل ِك أز ٰ ۚ ِ
ِ
ۡ َُ َ
ۡ ُ ۡ
َ َ
ُ ّۡ ۡ َ
ت َيغضض َن م ِۡن أبۡص ٰ ِره َِّن
يَصنعون﴾((( ،كام أمر النساء مبارشة يف اآلية الالحقة ﴿ َوقل ل ِل ُمؤمِنٰ ِ
َو َي ۡح َف ۡظ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن﴾(((.
يف حقيقة األمر ،إ ّن االهتامم الليربا ّيل أو الغر ّيب بالدعوات والضوابط التي تجعل من
الحجاب قيمة اجتامعية ،إمنا يستمد جدواه من
في حقيقة األمر ،إنّ االهتمام
الغربي بالدعوات
الليبرالي أو
اعتبار الحجاب أم ًرا غري حسن ،وليس ألنَّهم ال يقبلون
ّ
ّ
والــضــوابــط الــتــي تجعل من
رشعون
الضبط الالزم النتظام حركة املجتمع .فهم ي ّ
الحجاب قيمة اجتماعية ،إنما
يستمد جـ ــدواه مــن اعــتــبــار
قوانني إلقناع األفراد (أو إجبارهم) عىل سلوك ّيات تح ّد
الــحــجــاب أمـ ـ ـ ًرا غــيــر حــســن،
من رغباتهم الخاصة ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
ول ــي ــس ألنَّـ ــهـ ــم ال يــقــبــلــون
الضبط الــازم النتظام حركة
مينع رشب الخمر أثناء قيادة السيارة .أو أل ّن التدخني
المجتمع.
ضار بالصحة يحظر يف األماكن العامة والطائرات
ونحوها .إىل جانب القوانني التي متنع الكتابات املحرضة عىل الكراهيّة ،وما إىل ذلك.
فهذه الحمالت وما يتبعها من ضوابط هدفها تغيري السلوك لجعله يتوافق مع االنتظام
يلح بالسؤال عن الدوافع يف التعامل مع الحجاب عىل أنّه يتعارض
االجتامعي .وهذا ما ّ
ّ
االجتامعي الحسن؟
مع السلوك
ّ
((( سورة النور ،اآلية .30
((( سورة النور ،اآلية .31
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ويأيت الجواب من داخل املجتمعات الغربيّة ،فقد كتبت سلطانة يوسفايل ،وهي طالبة
محجبة باملرحلة الثانويّة عمرها سبعة عرش عا ًما ،مقالة يف العام  ،1997نرشتها صحيفة
(ذا تورنتوستار) الكنديّة ،بعنوان «جسدي شأين الخاص»((( تقول فيها« :عندما ينظر أغلب
الناس إ ّيل يخطر ببايل ّأن بنظرهم تلك األنثى املقهورة ،فمن استطاع منهم أن يستجمع
شجاعته ليسألني عن طريقة ملبيس ،فإ ّن سؤاله تيون عىل نحو :هل يجربك والداك عىل
ارتداء هذا؟ أو أال ترين أ ّن ذلك ليس إنصافًا؟» وتتساءل سلطانة يوسفايل عن سبب طرد
التلميذات املحجبات يف مقاطعة كويبك« :ملاذا تتسبب قطعة قامش صغرية يف مثل هذا
الجدل الحا ّد؟».
الحجاب أدا ٌة تُق ِّوي المرأة
ع ــل ــى ال ــم ــق ــاوم ــة ورفـ ــض
لماد ّية الثقافات الرأسمال ّية
الــمــعــاصــرة ،بــمــا فــيــهــا من
تَــشـ ِيــيء وسلعنة للجسد
األنثوي .وتعتقد «سلطانة»
ّ
أنّ ال ــح ــج ــاب أقـ ـ ــرب إل ــى
الـ ــوصـ ــول ب ــال ــن ــس ــاء إل ــى
الـ ــمـ ــسـ ــاواة مـ ــن ســمــاح
الثقافة الغرب ّية باستغالل
أجــســاد الــنــســاء ألغ ــراض
تجار ّية.
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ورسعان ما تجيب «سلطانة» عن ذلك ،بأ ّن حجايب
لدي وشم ظاهر ،أو
وضعني يف موقع املتم ّردة ،ليس ألن ّ
أرتدي أيّة أقراط يف أماكن غريبة ،بل أمت ّرد عىل األولويّة
الجسدي للنساء،
التي تعطيها الثقافة الغرب ّية للجامل
ّ
فالناس تحكم «عىل أساس ملبسنا ومجوهراتنا وشعرنا
وت ّربجنا» .والحجاب أدا ٌة تُق ِّوي املرأة عىل املقاومة ورفض
ملاديّة الثقافات الرأسامل ّية املعارصة ،مبا فيها من تَشيِيء
األنثوي .وتعتقد «سلطانة» أ ّن الحجاب
وسلعنة للجسد
ّ
أقرب إىل الوصول بالنساء إىل املساواة من سامح الثقافة
الغرب ّية باستغالل أجساد النساء ألغراض تجاريّة.

(1) S. Yusufali: “My Body is my Own Business”, Toronto Star (Tuesday, February 17, 1998), p.C:1.
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كام قامت كل من سوزي أوباك ،وسوزان بوردو،
ونعومي وولف ،وجني أورش ،وكاثرين ماكينون و
أ .دوركن ،وكثريات من النسويات غريه ّن بتحليل
يل لصور النساء يف الثقافات الغرب ّية((( ،ودرسن
تفصي ّ
األنثوي واستخدامه يف اإلعالم
مشكلة تشييء الجسد
ّ
والصور واألفالم الجنس ّية والرسم واألفالم السينيامئ ّية
األنثوي)؛ وخرجن مبقولة رئيسة« :إ ّن أجساد النساء
وغريها (حيثام وجدت صور للجسد
ّ
تُ َق َّدم بصورة إلرضاء اآلخر وإشباع رغباته».
قامت كثيرات من النسويات
تفصيلي لصور
غيرهنّ بتحليل
ّ
النساء في الثقافات الغرب ّية
وخ ــرج ــن بــمــقــولــة رئــيــســة:
«إنّ أجــســاد الــنــســاء تُ ـ َق ـ َّدم
بصورة إلرضاء اآلخر وإشباع
رغباته».

ال يحتاج الباحث إىل بذل جهود مضنية للتحقّق من هذه املقولة ،فاملعطيات التي
ق ّدمتها الدراسات وافرة يف هذا املجال ،وذلك منذ أن تدفّقت النساء بأعداد هائلة إىل
سوق العمل يف السبعين ّيات .منها عىل سبيل املثال ،معطيات لدراسة ميدان ّية ت َّبي من
خاللها أن اللوايت يلتزمن ارتداء ب ّزات العمل يشعرن بأنّهن يُعا َملن معاملة املوظّفات
ويقل شعوره ّن بأ ّن الرجال يتح ّدون
التنفيذيّات مبع ّدل يزيد مرة ونصف عن غريه ّنّ ،
سلطته ّن مبقدار الثلث .أ ّما اللوايت يرتديَن مالبس تربز الجاذبيّة الجنسيّة فكانت تنخفض
مكانتهم بوصفه ّن عامالت((( .والحقًا أصدر «جون مولوي» كتابًا صار من أكرث الكتب
«زي املرأة لتحقيق النجاح» .وقد حقّقت الب ّزة التي
مبي ًعا يف العام  ،1977تحت عنوان ّ
ر ّوج لها مولوي مبيعات هائلة.
ولكن ما توقعه «مولوي» حدث ،إذ مل ترض صناعة املوضة عن هذه الب ّزة الجديدة .وهو
قد قال لق ّرائه« :إ ّن صناعة املوضة «ستنزعج» من اتّخاذ النساء هذا «الز ّي املو ّحد» يف العمل،
وسريى القامئون عليها أنّه يه ّدد هيمنتهم عىل النساء ،وسيكون كالمهم هذا صحي ًحا»(((.
(1) See Berger et al., Ways of seeing.
(2) Susan Faludi, Backlash: The Undeclared War against American Women (New York: Crown, 1991),
p.175.
(3) Wolf, The Beauty Myth, p.44; Faludi, Backlash, p.176.
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الزي املو ّحد واملحتشم يف العمل ،فهم بالتأكيد سيحاربونه
وإذا كان ص ّناع املوضة ضد ّ
بكل ما يتوافر لديهم من حجج وم ّربرات،
خارج العمل ّ
إنّ من يرصد مقوالت دعاة
السفور وتحرير المرأة من
وهذا ما يفتح النقاش حول شكل لباس املرأة املسلمة
الحجاب ،يسطّرون رسالة
مفادها« :اإلسالم بما فرضه
الذي ُ َيكّنها من الحضور الفاعل واملؤث ّر يف املجال العا ّم.

عــلــى ال ــم ــرأة م ــن ضــوابــط
إ ّنــمــا هــو بــذلــك يمنعها من
ممارسة دورهــا كشريكة
فاعلة في المجتمع».

إ ّن من يرصد مقوالت دعاة السفور وتحرير املرأة
من الحجاب ،يالحظ حرصهم الدائم عىل تقدميه بصورة
منط ّية مو ّحدة سادت خالل العقود املتق ّدمة يف اإلسالم،
اإلسالمي عىل املرأة من
املعب عن حقيقة ما فرضه الدين
وأ ّن هذه الصورة هي الشكل ّ
ّ
لباس حني تخرج إىل غري األرحام.
ومبا أ ّن هذا الشكل من اللباس يشكّل عائقًا أمام انطالق املرأة يف املجاالت العا ّمة
التي استحدثتها الحركة الطبيع ّية  -أو املصطنعة  -لتط ّور الحياة البرشيّة ومن ّو مجتمعاتها،
التخل عنه
متسكها بحجاب يعيق حركتها أو ّ
فصارت املرأة أمام موقفني ال ثالث لهام ،إ ّما ّ
واالنطالق يف الحياة .وهم بذلك يسطّرون رسالة مفادها« :اإلسالم مبا فرضه عىل املرأة من
ضوابط إنّ ا هو بذلك مينعها من مامرسة دورها كرشيكة فاعلة يف املجتمع».
والالفت بدالالته ،أ ّن دعاة التح ّرر من الحجاب حني يدعمون مقوالتهم يستحرضون
من التاريخ وقائع ومواقف ،يق ّدمونها عىل أنّها شواهد لثورات أو انتفاضات (نسويّة
وذكوريّة) ضد الحجاب ،وعىل الرغم من أنّها ال تحايك الحقيقة وتجايف املوضوع ّية يف
التقديم ،إلّ أنها باتت سائدة بوصفها حقائق يُق ّر بها  -بشكل غري مربر -حتى البعض من
املدافعني عن الحجاب .ونورد منها اآليت:
قصة الناشطة املرصية «هدى شعراوي» حول خلعها للحجاب ،والتي دامئًا ما يستند
تتخل عن حجابها ،باعتباره يعيقها عن
إليها دعاة تحرير املرأة يف معرض تشجيعها يك ّ
أداء دورها يف الحياة ،جاعلني من خطوة «شعراوي» قدوة يف هذا املجال .بحيث أ ّن
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معظم من كتب عن «شعراوي» عنون مقالته بأنّها يف سياق دفاعها عن حقوق املرأة
قامت بخلع الحجاب .لكن بالعودة إىل ما كتبته «شعراوي» يف مذكراتها ،تقول« :أثناء
استقبال سعد زغلول ىف العام  ،1921قمت أنا و«سيزا نرباوي» برفع «النقاب»((( ،وقرأنا
الفاتحة ثم خطونا عىل سلّم الباخرة «مكشوفتي الوجه» ،وتلفتنا لرنى تأثري الوجه الذى
يبدو ظاه ًرا أل ّول مرة بني الجموع فلم نجد له تأث ًريا أب ًدا أل ّن كل الناس كانوا متّجهني نحو
سعد متش ّوقني إىل طلعته» .وهذا ما يعني أنّها مل تخلع الحجاب بل خلعت الربقع الذي
يغطّي وجهها فقط .فاملرأة يف ذلك الزمن ،مل يكن من املسموح لها أن تسفر عن وجهها
أمام غري األرحام.
ومع أنَّنا لسنا من القائلني بأ َّن الربقع هو الشكل الواجب عىل املرأة املسلمة ،لكن
األمانة تقيض اإلشارة إىل أنّه فيام يت ّم الرتكيز عىل خطوة «حياة شعراوي» بنزع الربقع ،يت ّم
التغافل عىل أنها حني كانت ترتديه تص ّدرت الناشطات يف الدعوة للمطالبة بحقوق املرأة،
السيايس ،وتكوين
يف التعليم حتى مرحلة الجامعة ،والسامح لها باالنخراط ىف العمل
ّ
األحزاب ،واإلسهام ىف دفع عمليّة التنمية واإلصالح ،إىل جانب كونها تنظّم املظاهرات
االنكليزي.
وتقودها يف وجه االستعامر
ّ
ويستند دعاة تحرير املرأة من الحجاب إىل الفتوة الشهرية التي أطلقها «الشيخ
محمد عبده» ( )1905-1849تحت عنوان عدم وجوب وضع املرأة النقاب عىل وجهها يف
اإلسالمي ،حيث جرى التع ّمد يف تحريف كالمه حني ت ّم وضعه تحت عنوان :أنّه
الترشيع
ّ
أفتى بعدم وجوب الحجاب .ومن يبحث يف الدراسات واملقاالت التي تناولت املوضوع
يلفته عناوينها (شيخ الليربال ّيني ،الشيخ الذي أفتى بأن الحجاب ليس من الدين ،شيخ
أزهري :حجاب املرأة عادة موروثة) ،وغريها الكثري من العناوين.
((( ال ِنقاب :وهو القناع تجعله املرأة عىل مارن أنفها تسرت به وجهها ،كام أ ّن الربقع ما تسرت به املرأة وجهها ،والفرق بينه وبني
الحجاب أ ّن الحجاب سرت للمرأة جميعها عن غري املحرم ،والنقاب مختص بالوجه .أنظر :الفيومي ،املصباح املنري ،ص .45
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كل ما ذكر سابقًا :فهو يرى بأنّه لو تض ّمنت
ولكن «الشيخ محمد عبده» يخالف بأقواله ّ
نصوصا تقيض «بحجاب النقاب» عىل ما هو معروف اآلن عند بعض
الرشيعة اإلسالميّة
ً
يل اجتناب البحث فيه ،ومل ّا كتبت حرفًا يخالف تلك النصوص مهام
املسلمني لوجب ع ّ
رضة يف ظاهر األمر ،أل ّن األوامر اإلله ّية يجب اإلذعان لها بدون بحث وال مناقشة.
كانت م ّ
نصا يوجب الحجاب عىل هذه الطريقة املعهودة ،وإنّ ا هي عادة
لك ّننا ال نجد يف الرشيعة ًّ
عرضت عليهم من مخالطة بعض األمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها
لباس الدين كسائر العادات الضا ّرة التي متكّنت يف الناس باسم الدين والدين منها براء(((.
ويورد الشيخ محمد عبده علل ع ّدة ،منها« :كيف إلمرأة محجوبة عىل هذا الشكل
أن تعمل بصناعة أو تجارة .ويف حاالت التخاصم واللجوء إىل املحكمة من املهم لطرف
الخصومة مع إمرأة وللقايض أيضً ا الكشف عن وجه املرأة «وال أظن أنّه يسوغ للقايض أن
يحكم عىل شخص مسترت الوجه وال أن يحكم له» .والجدير بالذكر ،أ ّن هذه اآلراء الفقه ّية
الثوريّة التي أطلقها الشيخ عبده هي من استند إليها حرف ًيا املفكر «قاسم أمني» يف دعوته
إىل تحرير املرأة عام .1899
حتى الذي كتبته الناشطة والباحثة اللبنانية «نظرية زين الدين» عن السفور والحجاب
يف كتاب يع ّده املخالفون للحجاب مرجع ّية يستندون إليها يف سعيهم لتأكيد عدم وجوبه يف
اإلسالم ،وأنّه يعيق املرأة عن االنطالق يف الحياة بفاعليّة ،فمن خالل قراءة هادئة وموضوعيّة
تحب أن يطلق عليها ،هي من
للكتاب ّ
يتبي ضعف مطلبهم .فالست «نظرية» كام كانت ّ
البيئة الثقاف ّية للموحدين الدروز ،الذين يعتمدون مظه ًرا مو ّح ًدا للحجاب هو أقرب ما
يكون إىل النقاب وإن اختلف بالشكل بعض اليشء .بحيث أنّه ال يوجد وسط بيئتها إلّ
منوذجني يف هذا املجال ،فإ ّما مح ّجبة عىل هذا الشكل وإ ّما سافرة من دون حجاب.
كام أنّها كتبت حول موضوع الحجاب ( )1927يف فرتة زمن ّية شهدت تنامي حركة
((( محمد عامرة ،أعالم  6عن قاسم أمني وتحرير املرأة ،دار الوحدة ,بريوت  ،1985ص.74-73
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الدعوة إىل تحرير املرأة من معوقاتها ،وقد تص ّدر لبس النقاب واحتجاب املرأة عن املجال
العام قامئة تلك املع ّوقات ،سيّام ،أنّه قد سبقها إىل ذلك شخصيّات دينيّة وعلميّة مرموقة.
متسكت بآراء تلك الشخص ّيات بوصفها املجاديف التي
ومن يقرأ كتابها ج ّي ًدا يراها قد ّ
من دونها ما كان لكتابها أن يعرب إىل دائرة الضوء .ولذلك أصابها ما أصابهم من التباسات
يف تحديد املقصد .إن لجهة الخلط بني خلع الحجاب وبني إزالة النقاب عن الوجه ،أو
لجهة الخلط بني تفلّت املرأة من الضوابط االجتامع ّية وبني الح ّد من تلك الضوابط التي
تلغيها .والجدير بالذكر ،أ َّن «الست نظرية» تضع عىل غالف كتابها صورة ملرأة سافرة الوجه
وتغطي شعرها بحجاب ،وهي عندما تز ّوجت قد تف ّرغت لرتبية أوالدها حتى وافتها املن ّية.
ويف ختام املبحث ،يالحظ أن الذين يُدرجون مسألة نزع املرأة لحجابها بوصفه إحدى
التعبريات عن بلوغها مرحلة متق ّدمة من التمكني ،إنّ ا يحرصون عىل الدوام يف استحضار
أليديولوج ّيات وسلوك ّيات ثبت ضلوعها  -عن قصد أو عن جهل -يف خلق الحافزيّة لجعل
لشق املجتمعات العرب ّية واإلسالم ّية مسارها نحو التق ّدم.
تلك األدب ّيات يف موضع الرضورة ّ
وهم يف الوقت عينه ،يحاولون التعمية أو التشويه أليديولوجيّات وسلوكيّات ،ثبت أنّها
استطاعت -كلام أتيحت لها الفرصة -أن تفرض رؤيتها وتجربتها يف بناء مجتمع للمرأة
شق طريقه نحو التق ّدم.
املحجبة دور
ريادي يف ّ
ّ
فالسؤال الذي يفرض نفسه بق ّوة عن املوضوعيّة
واألمانة العلميّة حني تخفت األضــواء وتش ّوه
الحقائق ،حول أشخاص وجامعات يف هذا الرشق
تعب عن نظرة تقدم ّية
خرجت -وال تزال -برؤى ّ
لإلسالم اتّجاه الحياة؟
وسط هذا الصخب املمنهج يخرج اإلمام عيل
الخامنئي} بأطروحة يقول فيها« :إ ّن اإلسالم

إنّ اإلس ـ ـ ـ ــام ي ــن ــظ ــر إل ــى
الــمــرأة مــن زاويـ ــة الــكــرامــة.
فجميع الخصائص اإلنسان ّية
مشتركة بين المرأة والرجل.
فــاإلنــســان قــبــل أن ي ّتصف
باألنوثة والذكورة فإنه م ّتصف
بــاإلنــســان .وفــي اإلنسان ّية
ال وج ـ ــود ل ــل ــم ــرأة وال ــرج ــل
فالجميع سواسية .هذه هي
نظرة اإلسالم.
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ينظر إىل املرأة من زاوية الكرامة .فجميع الخصائص اإلنسانيّة مشرتكة بني املرأة والرجل.
فاإلنسان قبل أن يتّصف باألنوثة والذكورة فإنه متّصف باإلنسان .ويف اإلنسانيّة ال وجود
للمرأة والرجل فالجميع سواسية .هذه هي نظرة اإلسالم .لقد جعل الله سبحانه خصائص
جسامن ّية يف كل من الجنسني ،يكون لها دور يف استمرار الخلقة ويف تكامل اإلنسان ورق ّيه
ويف حركة التاريخ؛ وإن دور املرأة أهم»(((.
وحول الحجاب يقول« :إنّه مدعاة لرفعة شخصيّة املرأة وحريّتها .خالفًا للدعايات البلهاء
والسطح ّية للامديّني ،ليس الحجاب مدعاة ألرس املرأة .املرأة برتكها حجابها وبتعرية اليشء
الذي أراد الله تعاىل والطبيعة أن تسرته إمنا تصغّر نفسها وتح ّط من قدرها وتهني نفسها.
الحجاب وقار ورصانة وقيمة للمرأة ،إنّه رجحان كفة سمعتها واحرتامها .ينبغي معرفة قدر
ذلك حق املعرفة ويجب تقديم الشكر لإلسالم لقضية الحجاب هذه فهذا من النعم اإلله ّية»(((.
وحول عمل املرأة يقول« :إ ّن عملها هو من جملة األشياء التي نوافق عليها .سواء كان
واالجتامعي واألنشطة الخرييّة
السيايس
االقتصادي أو من نوع العمل
من نوع العمل
ّ
ّ
ّ
وأمثالها؛ فهي جيدة ج ًدا ،النساء نصف املجتمع ،وأمر ج ّيد ج ًدا ،أن نتمكن من االستفادة
من نصف املجتمع هذا يف املجاالت املتن ّوعة .ولكن خالصة القول إ ّن هناك أصلني ينبغي
رعايتهام وعدم تجاهلهام ،أ ّو ًل أن ال يلقي هذا العمل
هناك أصلين ينبغي رعايتهما
وعدم تجاهلهما ،أ ّو ًل أن ال يلقي
ـايس والــذي هو عمل األرسة
بظالله عىل العمل األسـ ّ
هذا العمل بظالله على العمل
والزوجيّة واألمومة والتدبري املنز ّيل؛ وهذا أمر ممكن.
األس ــاس ـ ّـي والـ ــذي هــو عمل
األس ــرة والــزوجـ ّيــة واألمــومــة
املسألة الثانية هي املح َّرم وغري املح َّرم .إ ّن هذه املسألة
والتدبير الـمـنــزلـ ّـي؛ وه ــذا أمر
جديّة يف اإلســام وال شك بأ َّن الجزء األكرب من هذه
ممكن .المسألة الثانية هي
المح َّرم وغير المح َّرم.
القض ّية يرجع إىل األرسة(((.
((( من كلمة لإلمام الخامنئي بتاريخ .2012/11/7
((( من كلمة لإلمام الخامنئي بتاريخ .2012/5/12
((( من كلمة لإلمام الخامنئي بتاريخ .2012/4/1
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استنتاجات وتوصية
حوى هذا الكتاب جملة من املعطيات التي يؤمل أن
تسهم يف الكشف عن حقيقة املواقف من حجاب املرأة،
وذلك يف سياق البحث عن املع ّوقات الحائلة دون بلوغ
املجتمعات اإلسالم ّية القدرة عىل تقديم منوذجها الصالح
لتقدّ م البرش ّية ورق ّيها .فاملسألة تعدّ ت كونه مج ّرد قطعة
قامش تسرت بها املرأة بعضً ا من جسدها ،بل هو حدود
حاجزة تدفع محاوالت استباحة كيان ّية املرأة بوصفها نصف
املجتمع ،والرشيك األول واألساس يف صناعة النصف اآلخر.
وألنّه كذلك ،يتع ّرض إىل هذا املستوى من الضغوط لدرجة
ميكن توصيف بعض معاملها بالحرب .وليك يحسن التعامل
مع هذه الضغوط يجدر مقاربتها مبوضوع ّية ،آملني أن
توضع معطيات هذه الدراسة يف هذا اإلطار ،والتي خرجت
باالستنتاجات اآلتية:
أولً  :لقد سبقنا الغرب مبسترشقيه يف قراءة أنفسنا ،حتى عندما ق ّررنا
التع ّرف عىل حقيقتنا انطلقنا من الصور النمط ّية التي سبق له
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أن ك ّرسها عن ثقافتنا ومجتمعاتنا ،عىل أنّها مسلّامت واقع ّية ال يحوجها النقد .فقد
فالرشقي
برع «االسترشاق» يف إقناع األوروب ّيني عىل أنّهم يرتبعون فوق ق ّمة الحضارة،
ّ

أصيل يف دون ّيته وهو يحتاج إىل الغر ّيب حتى مينحه الحضارة .وبذلك ،ليس من املبالغة
أو مجافاة للموضوعيّة القول ،بأ ّن أطروحات االسترشاق غدت  -بطريقة مبارشة أو غري
مبارشة -حدو ًدا وقيو ًدا للفكر ،سواء لدى الغربيّني أو الكثري من الرشقيّني .لقد صارت
األفكار االسترشاق ّية موا ّد تعليم ّية تنهل منها شعوب الغرب فتزداد شعو ًرا بالتف ّوق
والتم ّيز والعظمة ،كام تنهل منها شعوب الرشق فيزداد شعورها بالدون ّية والتخلّف.
واألدهى من ذلك ،أ َّن هذه األفكار فرضت املسار الغر ّيب بوصفه النموذج األمثل الذي
ال مجال أمام الشعوب الت ّواقة إىل التق ّدم إلّ سلوكه بكل دقّة ومطواع ّية.
ثان ًيا :غريب أمر العلامنيّة التي يحرص الغرب عىل تقدميها بوصفها أيقونة فكره التنويري،
الديني) وبني العا ّم (التزامات الفرد نحو
الخاص (االعتقاد
ففيام تدعو إىل التمييز بني
ّ
ّ
الدولة) يالحظ أنّها راحت يف تركيزها عىل مسألة الحجاب تكشف عن سلوك متعا ٍل
العنرصي ،وإن تباينت فيام بينها يف كيفية الضغط عىل
ومتط ّرف بلغ ح ّد التمييز
ّ
الحجاب بغية تعطيل ماه ّيته .فالعلامن ّية الفرنس ّية واضحة يف موقفها العدا ّيئ للدين
بكل أطيافه ،العتقاد راسخ لدى فالسفتها بأ َّن الحامسة الدين َّية ستخمد عندما تزيد
ّ
الحرية ،فروح الدين وروح الحرية متناقضان ،لذلك ال يزال ينظر يف فرنسا إىل الدين
عىل أنّه تهديد للحريّة مبا فيه حجاب املرأة .وذلك عىل خالف العلامنيّة اإلنكليزيّة
اإلسالمي ،سيّام القرآن والحجاب ،أل ّن من شأن اإللتزام بفلسفتهام
التي تركّز عىل الدين
ّ
إعاقة الخطوات التوسع ّية واالستعامريّة .أ ّما العلامن ّية األمريك ّية ،فقد كشفت عن
وجه ناعم يستبطن أعىل درجات الدهاء ،عندما أخرجت الدين من دائرة االستهداف
املبارش ،وراحت تص ّوب باتجاه املنظومات القيم ّية للمجتمعات والشعوب ،الستبدالها
يك يكون املرء ح ًّرا -وفق
بقيم تطلق عليها تسمية الليربالية األمريك ّية .وهكذا ،ل ّ
الوصفة األمريك ّية -عليه أن يتنكّر لقيمه.
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ثالثًا :ليس من السهل الفصل بني ما نشهده من مواقف راديكاليّة اتّجاه الحجاب ،وبني
النامذج الخاطئة التي قُ ّدمت باسم الدين ،خالل حقبات متع ّددة من الزمن .ولن
يكون آخرها ما نعايشه اآلن ،حيث تُق َّدم أدب ّيات وسلوك ّيات  -منفّرة وجاهل ّية -عىل
أنّها تعبريات عن حقيقة الدين ،والدين منها براء .إذ ليس من املوضوع ّية القفز فوق
موروثات اجتامع ّية غابرة أُلصقت بكتب سامويّة (التوراة واإلنجيل) قد جعلت من
املرأة يف منزلة متدنّية كونها أصل الخطيئة ،لذلك وجب حجابها واحتجابها بأشكال
ألغت كينونتها .وقد شكّلت هذه الوصايا مرتكزات استند إليها فالسفة كبار يف العصور
املتق ّدمة واملتأ ّخرة .واألدهى من ذلك ،أ ّن هذه التحريفات الدين ّية ث ّم الفلسف ّية التي
مجال للتغلغل عىل شكل نصوص
رسبها إىل منت القرآن الكريم ،قد وجدت ً
عجزت عن ت ّ
النبي محمد.P
تق ّدم بوصفها أحاديث مسندة عن ّ
راب ًعا :يف الحقيقة ،إن حامسة الغرب لتحرير املرأة الرشق ّية من حجابها واحتجابها ،مل تكن
مم تعانيه من أذيّة وتهميش ،أمل يكن حامسه إلعالن حقوق
غايته األساسية خالصها ّ
اإلنسان ،سيّام املرأة ،ودفعها نحو سوق العمل ،يرتبط بالتعويض عن النقص الحاصل
يف اليد العاملة من الرجال ،ج ّراء الحروب العامليّة .إ ّن الباحثة الغربيّة «كاثرين بولوك»
كانت رصيحة يف كتابها عن نظرة الغرب إىل الحجاب ،حني تقول« :إ ّن غاية األورو ّيب
الرضوري تعليم األساليب األوروب ّية
من بالد الرشق هي «جني املال» ،لذا كان من
ّ
لنساء هذه البالد ملا له ّن من تأثري عىل الرجال» .وهنا ،يجدر االعرتاف بأ ّن الغرب قد
برع يف تعامله مع مسألة املرأة ،حني جعل منها محو ًرا أساس ًّيا لتنفيذ سياساته ،فمع
كل خطوة أث ّر فيها عىل معتقدات املرأة ومنظومتها القيم ّية ،رأينا انعكاساتها عىل
ّ
األبناء واآلباء ،وعا ّمة املجتمع ،س ّيام يف مجتمعاتنا التي ت ُ َع ّد األرسة ركيزتها األوىل.
خامسا :يجدر التن ّبه إىل تحريف ممنهج ملواقف صدرت عن شخص ّيات دين ّية وثقاف ّية
ً
وازنة خالل الحقبة الزمن ّية التي شهدت بداية الحديث عن حريّة املرأة يف الرشق،
بحيث يجري العمل عىل توظيفه لتدعيم الدعوة إىل خلع املرأة حجابها والتح ّرر
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املطلق من احتجابها ،بوصف ذلك مج ّرد موروثات اجتامعيّة ال عالقة للدين بها .فمن
املهم االلتفات إىل أ ّن مواقف تلك الشخصيّات قد ركّزت بشكل
أسايس عىل تغيري لواقعٍ
ّ
ساد يف تلك الحقبة ،حيث كان الحجاب عبارة عن جلباب يغطّي املرأة بالكامل مبا
أي فاعل ّية يف الشأن العام .أي أ ّن تلك
فيه الوجه والكفني ،وأنّها كانت محجوبة عن ّ
املواقف كانت تدعو إىل خلع النقاب وليس خلع الحجاب ،وإىل رضورة انطالق املرأة
يف املجال العا ّم وفق ضوابط وليس عىل شكل التفلت القائم يف بالد الغرب.
سادسا :إ ّن واحدة من أخطر االسرتاتيج ّيات األمريك ّية الناعمة ،هي الرتويج ملفاهيم
ً
اجتامع ّية جرى إعدادها بإتقان تحت الفتة «متكني املرأة» ،وغايتها األساس ّية عوملة
القيم الليربال ّية األمريك ّية ،س ّيام ،يف امللبس والتج ّمل واالستهالك والسلوك ّيات واآلداب
وخصوصا
والضوابط القانون ّية .وفيها الكثري الذي يتعارض مع قيم اإلسالم وضوابطه،
ً
ما يتعلق بحجاب املرأة ودورها يف األرسة وعالقتها باآلخر يف املجاالت العا ّمة .وألنّها
كذلك ،فإ ّن تلك األدب ّيات ت َُص َّوب للح ّد من تأثري قيم اإلسالم وضوابطه ،ليس أل َّن
الغرب ضد ضوابط الشأن العام ،فهي كثرية ومتش ّعبة وصارمة يف مجتمعاته ،بل أل ّن
خاصة يف ما يتعلق باملرأة ،تُق ِّوي املرأة عىل املقاومة والرفض
قيم اإلسالم وضوابطهّ ،
األنثوي.
ملاديّة الثقافات الرأسامل ّية املعارصة ،مبا فيها من تَشيِيء وسلعنة الجسد
ّ
وفيام تجاهر أدب ّيات التمكني أنّها جاءت لتح ّد من ذكوريّة املجتمع ،يأيت الجواب من
مل ّخص محكم ق ّدمه الباحث «جون بريجر» عن النظرة الذكوريّة يف املجتمع الغر ّيب،
حيث يقول :الرجال تفعل والنساء تظهر :فالنساء يشاهدن أنفسهن يف أثناء حملقة
الرجال فيه ّن .وال يحدد هذا أغلب عالقات الرجال بالنساء فحسب ،بل كذلك عالقة
النساء بأنفسه ّن ،فالذي يحملق يف املرأة ذكر ،وبهذا تحول نفسها إىل يشء وبالتحديد
الدقيق هدفًا للنظر :أي منظ ًرا.
ساب ًعا :من أكرث الظواهر وضو ًحا يف تعبرياتها عن حجم اخرتاق القيم الليربال ّية ملجتمعاتنا،
زي ترتديه محجبات وميكن وصفه بالسفور املق ّنع ،والذي يقصد
هو ما نشاهده من ّ
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بزي يحجب جسدها وشعرها ،ويسفر يف آن ،عن
به ،خروج املرأة إىل غري محارمها ٍّ
بعض مفاتنها أو أغلبها .وتتقاطع املعطيات عىل تالزم حاصل بني الظاهرة وتنامي
«العوملة» بأدواتها العابرة للقا ّرات واملجتمعات عىل اختالف ثقافاتها .كام يرتبط
تنامي هذا الحجاب -بتغافل أو بتشجيع -لوصفه غري ٍ
اإلسالمي ،ويسهم
للزي
مناف ّ
ّ
يف ذلك فاعلون محل ّيون ،أمثال ،مص ّممي األزياء ومنتجيها يف بالدنا ،وإىل جانبهم
مجال
الرشعي» ً
واملحلت وصاالت العرض ،الذين اتّخذوا من «اللباس
ّ
أصحاب املتاجر
ّ
لتجارتهم .كام يربز دور املعلّمة التي ترتدي هذا الزي ،باعتبار أنّها الجاذبة لطالبها
فتصبح قدوتهم يف سلوك ّياتها .وإىل جانب ذلك ،هناك انطباع يجري تكريسه ،بأ ّن هذا
الزي من الحجاب يسهم يف توسعة املجاالت أمام األنثى ،لجهة تأمني فرص أفضل.
ّ
ثام ًنا :ميكن الخروج باستنتاج يربط بني تنامي الظواهر واإلشكال ّيات السلب ّية املتعلّقة
بالحجاب ،وبني تنامي املعطيات التي تتحدث عن خلل يف فهم املرأة لفلسفة الحجاب،
الرشعي .فبعض األهل،
الس ّيام ،لدى الفتاة يف املرحلة األوىل من بلوغها س ّن التكليف
ّ
يُ ْكرِهون الفتاة عىل االلتزام بالحجاب من دون اللجوء إىل لغة اإلقناع ،إ ّما ألنّهم
يفتقدون هذا اإلسلوب ،أو ألنّهم يجهلون حقيقة فلسفة الحجاب ببع َديْها الذايتّ
واالجتامعي .وهذا ما يشري إىل تقصري  -وقصور أحيانًا -من قبل الجهات املعن ّية يف
ّ
وجل الحجاب.
عرض ورشح غاية ترشيع الله ع ّز ّ
تاس ًعا :نختم مع ظاهرة مؤملة تشهدها مجتمعاتنا ،هي عىل صلة وطيدة مبا سبق ذكره،
تشري إىل تراجع قيمة «الغرية والحم ّية» لدى بعض الرجال اتّجاه ما يطلق عليه صفة
ال ُعرض .فبينام كانت الشكوى من اآلثار السلب ّية التي تحدثها املبالغة والش ّدة يف
مامرسة هذه القيمة ،صارت الشكوى من حال الرتاخي واالستهتار الذي ميارس تحت
عنوان الحريّة .وهنا ،يُطْرح افرتاض يحتاج إىل تأكيد أو نفي ،بأ ّن تنامي هذه الظاهرة
يعود إىل تراجع يف التعامل مع قاعدة قرآن ّية ق ّدمها الله يف سبيل انتظام املجتمعات،
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وهي مسألة قيوميّة الرجل داخل أرسته .فليس من باب الصدفة أن تبدأ األدبيّات
الغرب ّية لتمكني املرأة من رضورة تح ّررها من إنفاق الزوج أو األب عليها ،كمدخلية
أساسية لتح ّررها باملطلق.
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التوصية
باالستناد إىل استنتاجات الدراسة ،فإ ّن االسرتاتيج ّيات األمريك ّية الناعمة هي األكرث
تأث ًريا يف مجتمعاتنا ،والتي تقوم عىل فكرة أساس ّية ،بأن ليس عىل الغرب استهداف حجاب
للتمسك بهويّتها ،بل عليه أن يستهدف كيانها
املرأة مبارشة ،فهذا من شأنه أن يدفعها
ّ
يل عرب جذبها نحو القيم الليرباليّة تحت الفتة «متكني املرأة»؛ عندها ،لن يحيد
الداخ ّ
منطقها وترصفاتها عن إمالءات هذه القيم.
لذلك ،من الرضورة إجراء قراءة نقديّة ملا أظهرته الدراسة امليدان ّية التي قام بها مركز
املعارف للدراسات الثقافيّة من معطيات حول مستوى تفاعل املرأة يف مجتمعاتنا مع
أدبيّات الغرب لتمكني املرأة .فهي تعد مدخليّة للرشوع يف إعداد الخطط والربامج ملواجهة
خاصة ومجتمعاتنا بشكل عام.
التحديّات التي تواجه املرأة َّ
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