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تمهيد:

يتســم التمــدن البشــري بالتطــور والتقــدم نحــو األفضــل، فــي ظــل عــدد مــن المفاهيــم المختلفــة والمتنوعــة، وقــد 
بلغــت بعــض القضايــا مــن التعقيــد مــا جعــل مــن الصعوبــة حســمها والبــت فيهــا، مــن أعقــد هــذه القضايــا وأخطرهــا 

قضيتان يتوقف على إيجاد حل متزن لهما رقي اإلنسانية وسعادتها: 

أولهــا: العالقــة بيــن الرجــل والمــرأة وكيفيــة توطيدهــا فــي الحيــاة االجتماعيــة؛ حيــث إن هــذه العالقــة أســاس 
ن اعــوجَّ هــذا األســاس أو حــاد؛ فــال خيــر فــي بنــاء التمــدن الــذي ينهــض علــى هــذا األســاس  التمــدن وِمــالك أمــره، واإ

األعوج.

وثانيهــا: العالقــة بيــن الفــرد والمجتمــع، فلــو حــدث مــا يخــل باالتــزان والتناســق المنشــود بينهمــا مــن األواصــر 
والصالت؛ بقيت اإلنسانية تتجرع مرارته قروًنا متعاقبة.

وتأتــي قضيــة الحجــاب علــى رأس القضايــا التــي ُتثــار عنــد الحديــث عــن العالقــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
المجــال العــام، أو عندمــا ُتثــار قضايــا المــرأة علــى وجــه الخصــوص؛ فقضيــة الحجــاب هــي مــن المســائل التــي تثيــر 
ــة المجتمــع ودورهــا  ــد هوي ــام؛ نظــًرا لتأثيرهــا الشــديد فــي تحدي ــى المســتوى الع الجــدل فــي المجتمــع اإلســالمي عل
األساســي فــي توجيــه مســلكه برجالــه ونســائه، ولهــذا تعــرَّض الحجــاب بشــكل دائــم إلــى حمــالت مــن التشــويه 
والتضعيــف وطــرح الشــبهات، أو إلــى ســن قوانيــن مــن شــأنها أن تحــده أو تمنعــه أو تعــزل مرتدياتــه وتتهمهــن 

بالتخلف والرجعية للحد من تأثيرهن على المجتمع.

تاريخيًّــا، علينــا أن ننتبــه إلــى أن الحجــاب لــم يقتصــر علــى مرحلــة معينــة مــن مراحــل المســيرة اإلنســانية؛ إذ 
نســانية  ــل الحجــاب دالالت حضاريــة واإ نجــد أن قضيــة الحجــاب قديمــة ِقــدم الحــق والباطــل1، وعندمــا جــاء اإلســالم ُحمِّ
مختلفــة ممــا جعلــه بعيــًدا عــن مثــار الجــدل والخــالف علــى مــدار التاريــخ اإلســالمي، إال أن الحمــالت الغربيــة الفكريــة 

والعسكرية والثقافية كان لها رأي آخر في هذا األمر.

لــذا حاولــت هــذه الدراســة اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة: هــل تعانــي المــرأُة مــن أزمــات اجتماعيــة فــي المنطقــة 
العربيــة دفعتهــا للخــروج علــى عاداتهــا وتقاليدهــا؟ مــا طبيعــة المؤثــرات التــي دفعــت الفتيــات إلــى خلــع الحجــاب؟ هــل 
هــي متعلقــة بهشاشــة الــوازع الدينــي، أم أنهــا ُمحملــة بدوافــع أخــرى اقتصاديــة وثقافيــة بــل حتــى جماليــة؟ هــل ُيمثِّــل 
نــزع الحجــاب التعبيــر الظاهــري عــن الرغبــة فــي التحــرر؟ هــل تلعــب الموضــة دوًرا أساســيًّا فــي اتجــاه الفتيــات إلــى 

نزع الحجاب؟ وهل ُيمثل خلع الحجاب استجابة لجميع األسباب السابقة مجتمعة أم لبعضها دون اآلخر؟ 

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا خــروج الحجــاب مــن كونــه تعبيــًرا عــن مظهــر دينــي فحســب، 
بــراًزا لهويتهــا األنثويــة ليتســنى لهــا المشــاركة فــي الحركــة الحضاريــة دون  إلــى كونــه تجلًيــا لفرديــة المــرأة اإلنســانية واإ
أن تخضــع ألي ابتــزاز أو انتهــاز، لــذك لــن تتنــاول القضيــة مــن البعــد الدينــي فحســب، بــل ســتعرض فــي إطــار أبعادهــا 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية التي تتعاطى معه تأثيًرا وتأثًرا.

1 رتيبــة أزويــن: الحجــاب بيــن الشــرعية والموضــة، رســالة ماجســتير، الجزائــر، جامعــة الجزائــر، كليــة العلــوم اإلنســانية، 2007، ص 92، 
.93
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ويمكن تلخيص محاور الدراسة فيما يلي:

نظرة إلى وضع المرأة العربية   

األرضية الفكرية لنشأة دعاوى خلع الحجاب  

تأثر المرأة العربية بدعوات التغريب   

النسوية في الخبرة العربية: مراحل ومالمح  

ظاهرة خلع الحجاب في المجتمعات العربية  

سوسيولوجيا الجسد والحجاب والموضة  

نظرة إلى وضع المرأة العربية:

يعتمــد علــم االجتمــاع مجموعــة مــن المعاييــر فــي التعريــف بالموقــع الــذي تحتلــه المــرأة فــي أي مــن المجتمعــات 
البشــرية، ومــن خاللهــا يمكــن التعــرف علــى واقــع تلــك المجتمعــات ومتســوى تطورهــا2، وفــي هــذا يمكننــا إيــراد عــدة 
معاييــر أساســية ُتعــدُّ المعاييــر المركزيــة الختبــار مكانــة المــرأة وموقعهــا فــي المجتمــع ودورهــا وطبيعــة عالقاتهــا فــي 

أي مجتمع، وهي: 
• طبيعة عالقات اإلنتاج في المجتمع ومدى تطور قوتها المادية والبشرية. 
• طبيعــة النظــام السياســي ومــدى تأثيرهــا فــي متغيــرات البيئــة السياســية مــن توفــر دســتور ديمقراطــي وســيادة  

القانون، ودرجة التمتع بالحقوق والحريات وتحقق العدالة االجتماعية. 
• ــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ومــدى تمتعهــا بالحريــات   دور المــرأة فــي المجتمــع وتأثيرهــا فــي الحي

ــي العمــل  ــن دورهــا ف ــة بي ــى الموازن ــر أدوات تســاعد المــرأة عل ــى توفي ــة عل ــدرة الدول ومســاواتها بالرجــل، ومــدى ق
واألسرة. 

وفي ضوء هذه المعايير نجد أن المرأة العربية تواجه مجموعة من المشكالت3 تتمثل في:
• ازدواجيــة األدوار التــي تقــوم بهــا المــرأة العربيــة، فطبًقــا للمعاييــر الحديثــة عليهــا العمــل خــارج المنــزل وطبًقــا  

للمعايير التقليدية عليها العمل داخل المنزل أيًضا. 
• العائلة العربية عائلة أبوية هرمية يقوم التمايز وتوزيع العمل فيها على أساس العمر والجنس. 
• قلة وعي المرأة العربية بذاتها نتيجة محدودية مشاركتها في الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

ذا تكلمنــا عــن المــرأة المصريــة باألخــص نجــد أنهــا تتحمــل نســبة كبيــرة مــن تبعــات األوضــاع االقتصاديــة  واإ
الســيئة، وزيــادة نســبة الفقــر؛ حيــث نجــد أن »للمــرأة النصيــب األكبــر مــن نســبة األميــة فــي المجتمــع المصــري، التــي 

2 كاظــم حبيــب: »واقــع المــرأة فــي المجتمــع العراقــي وضــرورات التغييــر«، موقــع الحــوار المتمــدن، )https://bit.ly/2zNk0Pe(، تاريــخ 
النشر: 14 مارس 2017، تاريخ االقتباس: 16 فبراير 2018.

3 دينــا فهمــي خالــد: الصعوبــات التــي تواجــه المــرأة الفلســطينية العاملــة فــي القطــاع العــام فــي محافظــات الضفــة الغربيــة، رســالة ماجســتير، 
فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات الوطنية، 2005، ص 18.
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وصلــت إلــى 28%«4، كمــا يعــد مجــرد ســيرها فــي الشــارع أو اســتقاللها لوســائل المواصــالت مغامــرة ال تؤمــن 
عواقبهــا، وفــي المرحلــة التــي تلــت الربيــع العربــي رصــدت منظمــة »هيومــن رايتــس« ازديــاد وضــع المــرأة المصريــة 

سوًءا وتعرضها لالنتهاكات5.

كمــا تعانــي المــرأة مــن غيــاب الخطــاب الدينــي الخــاص بهــا الــذي يتناولهــا بصفتهــا إنســاًنا لــه دور فــي 
المجتمــع، وباعتبارهــا فــرًدا مــن أفــراده لــه حقــوق وعليــه واجبــات، فالخطــاب الدينــي المتعلــق بالمــرأة مقتصــر علــى 
الفتــاوى المتعلقــة بالمظهــر والــزي دون االهتمــام بتنــاول دور المــرأة االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي مــن منظــور 

ديني.

األرضية الفكرية لنشأة دعاوى خلع الحجاب:

ــة وسياســية مســتبدة فــي العصــور الوســطى،  مــع تصاعــد ســلطة الكنيســة فــي الغــرب وتحولهــا لســلطة ديني
تقيــدت معهــا حركــة الفكــر والعلــم فــي الغــرب، فكانــت هــذه الســلطة تملــك القــوة والنفــوذ واألمــوال وتتاجــر بصكــوك 
الغفــران وتحاكــم العلمــاء الذيــن يعتنقــون آراًء مخالفــة لهــا؛ ممــا دفــع الفكــر التنويــري والحداثــي للمنــاداة بفصــل الديــن 

عن الدولة وتحرير العقل والعلم من السلطة الدينية، ورد االعتبار للعقل والتجربة.

لكــن هــذا االتجــاه فــي أصلــه لــم يكــن ســوى رد فعــل ضــد تغــول ســلطة الكنيســة ولــم يكــن فــي أصلــه اتجاًهــا ضــد 
األلوهيــة أو الديــن، ثــم اســتمر هــذا التغــول حتــى أنكــر كل مــا هــو ُمطلــق، وأســفر عــن ذلــك تراجــع دور الديــن وصعــود 
العلمانيــة إلــى درجــات أعلــى مــن الماديــة مــع نــزع القداســة عــن الديــن والمطلقــات جميعهــا6، ومــع ســيادة النســبية 
تهــددت أبســُط القيــم األخالقيــة واستشــرى أثُرهــا فــي جميــع المســاحات ال فــي مســاحة األخــالق فقــط؛ ممــا أدى إلــى 

االنهيار التدريجي للقيم اإلنسانية لتحل محلها قيم مادية حداثية.

وفــي هــذا الســياق انطلقــت دعــاوى تحريــر المــرأة مــن فــوق أرضيــة علمانيــة فــي الغــرب وتطــورت كمــا تطــورت 
رؤيــة الحداثــة، فظهــرت الحــركات النســائية التحرريــة القديمــة التــي كانــت تصــدر عــن الرؤيــة اإلنســانية المتمركــزة 
حــول اإلنســان فــي مراحــل العلمنــة األولــى التــي انتقلــت فيهــا القداســة واللمحــة الغيبيــة مــن هللا إلــى اإلنســان، والتــي 
كانــت ال تــزال تحمــل آثــاًرا مــن القيــم المســيحية فــكان يتــم التأكيــد علــى أن مطالــب المســاواة تحتــرم كيــان األســرة، 

وأن األمر متعلق بنهضة المرأة ال بمعاداة الرجل، وضرورة أن تشارك في صناعة المجتمع ونهضته7.

ظــل اإلنســان مــن منظــور حركــة »تحريــر المــرأة« فــي عصــر النهضــة ِكياًنــا حضاريًّــا مســتقاًل عــن عالــم الطبيعــة 
الماديــة ال يمكنــه أن يوجــد إال داخــل المجتمــع، فهــي حركــة تهــدف إلــى تحقيــق قــدر مــن العدالــة الحقيقيــة داخــل 

4 أســماء طــه: »فــي يومهــا العالمــي .. الفقــر واألميــة يقهــران المــرأة المصريــة«، الخليــج أوناليــن،)https://bit.ly/36RAfcN(، تاريــخ 
النشر: 8 مارس 2017، تاريخ االقتباس: 16 فبراير 2018.

5 هيومــن رايتــس: مــن جديــد المــرأة المصريــة بــال حقــوق فــي اليــوم العالمــي للمــرأة، )https://bit.ly/2qHahYY(، تاريــخ االقتبــاس: 
16 فبراير 2018.

6 محمــد بودواهــي: »العلمانيــة والحداثــة«، الحــوار المتمــدن، )https://bit.ly/2rtesok(، تاريــخ النشــر: 22 فبرايــر 2011، تاريــخ 
االقتباس: 16 فبراير 2018.

7 هبة رءوف عزت، نوال السعداوي: المرأة والدين واألخالق، بيروت، دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى، 2000، ص 152.
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ــر المــرأة أن  ــال المــرأة مــا يطمــح إليــه أي إنســان مــن تحقيــق لذاتــه؛ حيــث تطلــب حركــة تحري المجتمــع بحيــث تن
تحصــل المــرأة علــى حقوقهــا كاملــة، سياســية كانــت كحقهــا فــي االنتخابــات والمشــاركة فــي الســلطة، أم اجتماعيــة 

كحقها في الطالق، أم اقتصادية كمساواة المرأة في األجور مع الرجل.

لــذا نجــد أن هــذه الحركــة تأخــذ بكثيــر مــن المفاهيــم اإلنســانية المســتقرة الخاصــة بــأدوار المــرأة فــي المجتمــع 
وأهمهــا دورهــا كأم، ومــن ثــم فهــي تتحــرك فــي إطــار مــن المفاهيــم اإلنســانية المشــتركة كمفهــوم األســرة باعتبارهــا 
ــي يحتمــي بهــا اإلنســان، وُيحقــق مــن خاللهــا جوهــره اإلنســاني، ويكتســب داخــل  أهــم المؤسســات اإلنســانية الت

إطارها هويته الحضارية واألخالقية8.

ومــع ســيادة قيــم االســتهالك وســيادة منظومــة الســوق مــن غيــر منافســة عادلــة ودون هيــاكل وأبنيــة تراحميــة 
تقاومــه، تصاعــدت معــدالت الترشــيد والعلمنــة الماديــة فــي المجتمــع وأعيــد صياغتــه علــى ضــوء معاييــر المنفعــة 
الماديــة والجــدوى االقتصاديــة، األمــر الــذي أدى إلــى ســيادة القيــم البرانيــة الماديــة مثــل: الكفــاءة فــي العمــل 

واالهتمام بدور المرأة »العاملة« على حساب دور المرأة »األم« كمظهر من مظاهر تحررها.

تطــورت هــذه الحركــة وظهــرت الحركــة النســوية Feminism لتعبــر عــن القيــم الماديــة بشراســة بالغــة وتبنــت 
مفهوم الصراع كمفهوم نهائي، فكل شيء يدور حول التعبير عن موازين القوى وثمرة الصراع المستمر9.

وقــد عبــرت الحركــة النســوية عــن بعــض القضايــا التــي تمــس دور المــرأة فــي التاريــخ والــدالالت األنثويــة للرمــوز 
التــي يســتخدمها اإلنســان فــي اللغــة والمجتمــع، فعبــرت عــن ضــرورة تحقيــق المســاواة والحريــة الكاملــة للمــرأة؛ ومــن 
ثــم هــدم كل مــا يحــدُّ مــن حريــة المــرأة باعتبارهــا إنســاًنا كامــاًل، ولكــن هــل ُتعــد قضايــا النســوية الغربيــة قضايا إنســانية 

تنطبق على الناس كافة؟!

عندمــا ننظــر إلــى مفهــوم اإلنســان بشــكل عــام والمــرأة بشــكل خــاص لــدى الحركــة النســوية نجــد أن مفهــوم 
اإلنســان لديهــا مفهــوم مختــل ناقــص، فقــد جردتــه مــن تركيبتــه وحولتــه إلــى وحــدة مســتقلة كميــة أحاديــة البعــد غيــر 
ــات  ــكارات وشــركات اإلعالن ــة أيًضــا، فهــو مجموعــة مــن الحاجــات الماديــة تحددهــا االحت اجتماعيــة وغيــر حضاري
ــا يعيــش وفــق منظومــات قيميــة وخصوصيــات قوميــة،  واألزيــاء، فهــي لــم تتنــاول اإلنســان باعتبــاره كائًنــا اجتماعيًّ
نمــا هــو فــرد يســعى نحــو الفرديــة وتعظيــم المصلحــة  بــل اعتبرتــه كائًنــا ماديًّــا أحــادي البعــد، بــال أي تطلــع روحانــي، واإ
الشــخصية علــى حســاب الجماعــة فحســب10، وهــذه النظــرة تســري علــى المــرأة أيًضــا، فقــد اعتبرتهــا الحركــة كائًنــا 
مكتفًيــا بذاتــه، متمركــًزا حولهــا، تــود تحقيــق ذاتهــا خــارج أي إطــار اجتماعــي، فــي حالــة مــن الصــراع الكونــي مــع 
الرجــل11، ومــن ثــم فهــي تســعى إلــى التحــرر مــن الهيمنــة الذكوريــة بخروجهــا إلــى العمــل وتحررهــا مــن جميــع 

األعباء األسرية التي ُتفرض عليها.

8 المرجع السابق، ص 153، 154.

9 المرجع السابق، ص 157.

10 عبد الوهاب المسيري: قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول األنثى، القاهرة، دار نهضة مصر، الطبعة الثانية، 2010، ص 12.

11 المرجع السابق، ص 22.
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لكننــا نجــد أن الحضــارة الغربيــة لــم تســتطع تحقيــق حريــة المــرأة كمــا تدعــي وتنــادي بهــا الحركــة النســوية؛ ألن 
هــذه الدعــوات كانــت تتعلــق بالمصلحــة وروح الحضــارة الصناعيــة بشــكل أساســي، ولــم تكــن متعلقــة بالحقــوق 
المعنويــة للمــرأة؛ حيــث نجــد أن التطــور الصناعــي فــي الغــرب كان فــي حاجــة متزايــدة إلــى أيــٍد عاملــة رخيصــة، ولــم 
تجــد المصانــع أرخــص مــن أيــدي جيــوش مــن النســاء العامــالت، ومــن ثــمَّ انطلقــت الدعــاوى إلــى ضــرورة تحريــر 
نمــا عليهــا أن  ــا، واإ المــرأة وضــرورة خروجهــا إلــى العمــل، فظــل الغــرب يقنــع المــرأة بأنــه ال يجــب عليهــا أن تكــون أمًّ
تكــون طبيبــة وصحافيــة ومديــرة أعمــال ونائبــة فــي المجالــس السياســية المختلفــة، ولكــن فــي ظــل هــذه الدعــوات 
بلغــت نســبة النســاء العامــالت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 32%12، وفــي ألمانيــا الغربيــة 37%، وفــي اليابــان 
40%، فــي حيــن أن نســبة الطبيبــات والفنانــات والصحفيــات لــم تتعــد 2% مــن مجمــوع النســاء العامــالت فــي أمريــكا؛ 
أي أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء كــن يعملــن فــي المــزارع والمصانــع، وعلــى هــذا فقــد كانــت دعــوة الغــرب إلــى 

تحرر المرأة من سلطة األسرة دعوة إلى دخولها تحت سلطة السوق بحرية كاملة..!

ومــن ثــم فالمنــاداة بضــرورة خــروج المــرأة للعمــل مــن أجــل اســتعادة حريتهــا لــم تكــن ســوى تعبيــر عــن مصالــح 
نمــا كان عمليــة تفكيــك لمؤسســة  اقتصاديــة فــي توفيــر أيــٍد عاملــة رخيصــة، فاألمــر ال يحمــل أي مدلــول تحــرري، واإ

األسرة وانهياًرا لقيمها؛ من أجل تحقيق مزيد من المصالح االقتصادية.

تحمــل النســوية الغربيــة نظــرة اختزاليــة وســطحية للحجــاب؛ حيــث تــرى أن اإلســالَم يقهــُر المــرأَة كغيــره مــن األديان 
األبوية، واعتبرت الحجاَب رمز هذا القهر.

ــه  ــه يجــب التخلــي عن ــا النظــام الســلطوي13، وأن ــاره مــن بقاي انطلقــت دعــاوى النســوية رافضــة للحجــاب باعتب
لألخــذ بقيــم التحديــث التــي تدعــو إلــى محــاكاة كل مــا هــو غربــي، فالغــرب الــذي نبــذ الحجــاب اســتطاع التقــدم فــي 
الحيــاة الفكريــة والماديــة، واألمــم غيــر المحجبــة هــي التــي اســتطاعت مــن خــالل البحــث التوصــل إلــى أســرار الطبيعــة 
والســيطرة عليهــا، أمــا األمــم المحتجبــة فــال؛ لــذا يجــب الدعــوة إلــى خلــع الحجــاب كحــق للمــرأة، وكتعبيــر عــن حريتهــا 

ولالرتقاء بها »فالحداثة تساوي نزع الحجاب«.

تأثر المرأة العربية بدعوات التغريب:

يــروج الكثيــر مــن مثقفينــا لمشــروع الحداثــة باعتبــاره المشــروع الــذي انتقــل بأوروبــا مــن عصورهــا الوســطى 
ــاع  ــة التخلــف االقتصــادي والحضــاري ال يكــون إال باتب ــرون أن الخــروج مــن حال ــوار، وي ــى عصــر األن المظلمــة إل
خطــوات التحديــث الغربيــة، وفــي قضيــة المــرأة تحديــًدا يتــم التبشــير بقيــم الحداثــة باعتبارهــا الُمخلــص الــذي ســيرفع 

عن كاهلها الظلم الذي تعيشه على المستوى الخاص والعام.

ــة مــن  ــر مــن المعــارك الفكري ــد شــهد القــرن العشــرين الكثي ــًدا، فق ــي ليــس جدي ــج للمشــروع الحداث هــذا التروي
أنصــار مشــروع الحداثــة والتنويــر، وقــد تصــدت التيــارات اإلســالمية بمدارســها المختلفــة للدفــاع عن الرؤية اإلســالمية 
فــي التعامــل مــع القضايــا االجتماعيــة وقضايــا النســاء، ولكــن اســتطاع تيــار الحداثــة أن يفــرض أجندتــه وقيمــه فــي 

12 علي عزت بيجوفيتش: عوائق النهضة اإلسالمية، الدوحة، جمعية قطر الخيرية، الطبعة األولى، 1997، ص 37، 38.

13 كاثريــن بولــوك: نظــرة الغــرب إلــى الحجــاب المســلم.. دراســة ميدانيــة، ترجمــة: شــكري مجاهــد، الريــاض، العبيــكان للنشــر، الطبعــة 
األولى، 2011، ص 23، 24.



7 المرأة العربية بين دعوات الحداثة ومرجعية اإلسالم:
الحجاب نموذجًـا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

أواسط القرن العشرين القائمة على تأليه العقل والقطيعة مع التراث14.

ومــن ثــم فقــد أّثــر المشــروُع الحداثــيُّ التنويــريُّ فيمــا يتعلــق بقضايــا النســاء بوجــه خــاص علــى مســتقبل المــرأة 
فــي العالــم العربــي، وكان الرعيــل األول للمثقفيــن الذيــن تلقــوا تعليمهــم فــي الخــارج قــد نقلــوا أفــكار اإلصــالح والتحديث 
ــا مــن البحــث  وهــم عائــدون ألوطانهــم، وكان مــن تلــك األفــكار مــا يخــص قضيــة المــرأة التــي نالــت قســًطا مهمًّ
ن كان فــي بدايتــه بســيًطا للغايــة بالنظــر إلــى مــا كانــت تعانيــه المــرأة فــي المجتمــع العربــي المســلم، فدعــا  والجــدال، واإ

»رفاعة الطهطاوي« و»علي مبارك« إلى تعليم المرأة العربية.

أمــا الحــدث األهــم والصريــح فــي هــذه القضيــة فكانــت مقــوالت »قاســم أميــن« الخاصــة بتحريــر المــرأة العربيــة 
فــي كتابــه »تحريــر المــرأة« وتــاله كتابــه »المــرأة الجديــدة« فقــد أرجــع أميــن انحطــاط وضــع المــرأة فــي نظــره إلــى 
ــة  ــي عملي ــى خــروج المــرأة للعمــل ومســاواتها بالرجــل؛ كــي تســهم ف ــذا دعــا إل انحطــاط حــال األمــة بوجــه عــام؛ ل
التنميــة، أمــا فيمــا يخــص الحجــاب فقــد رأى أن عمليــة االجتهــاد فــي الحجــاب نابعــة مــن عــدم وجــود نصــوص فــي 
الشــريعة اإلســالمية تقضــي بالحجــاب علــى مــا هــو معــروف اآلن عنــد المســلمين، ولــو كان ألصبحــت عمليــة 

االجتهاد غير مبررة15.

نمــا هــي عــادة عرضــت عليهــم مــن مخالطة بعض األمم فاستحســنوها  وعلــى هــذا فالحجــاب ليــس أمــًرا شــرعيًّا واإ
وأخــذوا بهــا وبالغــوا فيهــا، وألبســوها لبــاس الديــن كســائر العــادات الضــارة التــي تمكنــت مــن النــاس باســم الديــن 
والديــن منــه بــراء. فيمــا وجهــت لــه االنتقــادات الحــادة، نتيجــة تغافلــه عــن موقــف القــرآن الكريــم فقــد قــال تعالــى: 
ــل  ــوَن )30( َوُق ــا َيْصَنُع ــٌر ِبَم َ َخِبي ــْم ِإنَّ للاَّ ــٰى َلُه ــَك َأْزَك ِل ــْم ذَٰ ــوا ُفُروَجُه ــْم َوَيْحَفُظ ــْن َأْبَصاِرِه ــوا ِم ــَن َيُغضُّ ــل لِّْلُمْؤِمِني }ُق
لِّْلُمْؤِمَنــاِت َيْغُضْضــَن ِمــْن َأْبَصاِرِهــنَّ َوَيْحَفْظــَن ُفُروَجُهــنَّ َواَل ُيْبِديــَن ِزيَنَتُهــنَّ ِإالَّ َمــا َظَهــَر ِمْنَهــا َوْلَيْضِرْبــَن ِبُخُمِرِهــنَّ َعَلــٰى 
ُجُيوِبِهــنَّ َواَل ُيْبِديــَن ِزيَنَتُهــنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهــنَّ َأْو آَباِئِهــنَّ َأْو آَبــاِء ُبُعوَلِتِهــنَّ َأْو َأْبَناِئِهــنَّ َأْو َأْبَنــاِء ُبُعوَلِتِهــنَّ َأْو ِإْخَواِنِهــنَّ 
ْرَبــِة ِمــَن الرَِّجــاِل َأِو  َأْو َبِنــي ِإْخَواِنِهــنَّ َأْو َبِنــي َأَخَواِتِهــنَّ َأْو ِنَســاِئِهنَّ َأْو َمــا َمَلَكــْت َأْيَماُنُهــنَّ َأِو التَّاِبِعيــَن َغْيــِر ُأوِلــي اإلِْ
 ِ َســاِء َواَل َيْضِرْبــَن ِبَأْرُجِلِهــنَّ ِلُيْعَلــَم َمــا ُيْخِفيــَن ِمــن ِزيَنِتِهــنَّ َوُتوُبــوا ِإَلــى للاَّ ْفــِل الَِّذيــَن َلــْم َيْظَهــُروا َعَلــٰى َعــْوَراِت النِّ الطِّ

َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن )31({ ]سورة النور: اآلية 30، 31[.

ــة ســمحت للمــرأة بإظهــار بعــض جســمها أمــام  ــن أن الشــريعة اإلســالمية فــي هــذه اآلي ــرى أمي ــك ي ومــع ذل
األجنبــي لكنهــا لــم تحــدد هــذه المواضــع، وقــال العلمــاء إنهــا إنمــا ُتركــت لفهــم المــرأة وتعيينهــا وفــق مــا كان معروًفــا 
فــي وقــت ذلــك الخطــاب، واتفــق األئمــة علــى أن الوجــه والكفيــن ممــا شــمله االســتثناء فــي اآليــة، ووقــع الخــالف 

بينهم في أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين، ومن ثم فهي قضية خالفية تسمح باالجتهاد16.

ويضيــف أميــن أن المــرأة ال يمكــن أن تمــارس إنســانيتها وهــي محتجبــة، إذ كيــف يمكــن المــرأة محجوبــة أن 
تتخــذ صناعــة أو تجــارة لتعيــش منهــا إن كانــت فقيــرة؟ كيــف يمكــن لتاجــرة محجوبــة أن تديــر تجارتهــا بيــن الرجــال؟ 

14 فاطمــة عبــد الــرءوف: المــرأة وتناقضــات الحداثــة، الراصــد، )https://bit.ly/2qOtisn(، تاريــخ النشــر: 22 يونيــه 2018، تاريــخ 
االقتباس: 16 فبراير 2018.

15 قاسم أمين: تحرير المرأة، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة األولى، 2012، ص 39.

16 المرجع السابق، ص 39.
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كيــف يتســنى لزارعــة محجوبــة أن تفلــح أرضهــا وتحصــد زرعهــا؟ كيــف يمكــن لعاملــة محجوبــة أن تباشــر عملهــا؟ 
فــاهلل قــد خلــق هــذا العالــم ولــم يجعــل جانًبــا مــن األرض للنســاء يتمتعــن بالمنافــع فيــه وحدهــن، إنمــا خلــق هــذا العالــم 

ن فيه النوع اإلنساني ليستمتع بمنافعه بما تسمح له قواه. ومكَّ

لذلــك فقــد دعــا إلــى تخفيــف الحجــاب ورده إلــى أحــكام الشــريعة اإلســالمية، ال ألننــا نميــل إلــى تقليــد األمــم 
نمــا للتمســك بعاداتنــا  الغربيــة فــي جميــع أطوارهــا وعوائدهــا لمجــرد التقليــد، أو للتعلــق بالجديــد ألنــه جديــد، واإ

اإلسالمية17.

وعلــى المنــوال نفســه نســج »الطاهــر الحــداد« اعتراضــه علــى حجــاب المــرأة؛ حيــث يقــول: ״ مــا أشــبه مــا تضــع 
المــرأة مــن النقــاب علــى وجههــا منًعــا للفجــور بمــا يوضــع مــن الكمامــة علــى فــم الــكالب كــي ال تعــض الماريــن״18، 
ويــرى الحــداد أن الحجــاب قــد خلــق فجــوة مــا بيــن الرجــل والمــرأة؛ حيــث خلــق حيــاة مختلفــة لــكل منهــم، فقــد خلــق 
حيــاة للرجــل ال تعلــم النســاء عنهــا شــيًئا، فضــاًل عــن أن الحجــاب قــد منــع المــرأة مــن التعليــم ومــن مشــاركتها فــي 
عمليــة التنميــة، ولكنــه فــي الوقــت نفســه عجــز عــن أن يكــون حصًنــا للمــرأة، فقــد انتشــرت الظواهــر الذميمــة كاللــواط 
والمســاحقة، وقــد تصــدر فقهــاء اإلســالم لهــذه الظواهــر ودونــوا مــا لهــا مــن أحــكام فــي أبــواب الفقــه، فدعــا إلــى نــزع 
الحجــاب الــذي أصبــح إغــراء للناظــر ليــس إال19، وعلــى هــذا نســج عــدد مــن المفكريــن العــرب إطــاًرا مــن األفــكار 
يســمح بــل يدعــو المــرأة إلــى نــزع الحجــاب، ومحــاكاة النســاء فــي الغــرب كوســيلة يمكــن مــن خاللهــا أن تحقــق المــرأة 

حريتها والغاية من وجودها.

ومــن المالحــظ أن تأثــر المفكريــن العــرب بالحضــارة الغربيــة وطبيعــة المــرأة الغربيــة ومــا هــي عليــه مــن التزيــن 
والحريــة فــي الحركــة، هــو فــي جــزء منــه تأثــر عاطفــي؛ حيــث إنهــم كانــوا مدفوعيــن بالرغبــة فــي أن يجــدوا نســاءهم 
علــى الصــورة التــي ظهــرت عليهــا المــرأة الغربيــة حتــى يجــاروا تمــدن الغــرب، هــذا التأثــر العاطفــي أمــات ملكــة النقــد 
ن كانــت الخســائر فادحــة فــي  لديهــم، فأصبــح مــا يتنافــى مــع ثقافتهــم ُيعــد تمدًنــا يجــب الســعي للوصــول إليــه حتــى واإ
المقابــل، ممــا جعلهــم يغضــون الطــرف عــن مقصــد الشــريعة فــي النظــام االجتماعــي مــن حفــظ األعــراض وكبــح جمــاح 

الشهوات، وضبط المجتمع بضوابط أخالقية تؤدي إلى خير اإلنسان على عكس النظام االجتماعي الغربي.

تعــرض المنهــج الــذي اتبعــه المفكــرون العــرب فــي ســبيل تحريــر المــرأة للنقــد؛ حيــث عّلــق الدكتــور »محمــد 
ــوًءا  ــه ممل ــاًل: ״ جــاء كتاب ــر المــرأة« قائ ــه »تحري ــي كتاب ــن ف ــه قاســم أمي ــذي اتبع ــى المنهــج ال ــد حســين« عل محم
بالمغالطــات ســواء كان ذلــك فــي تفســير اآليــات القرآنيــة أو فــي النصــوص التاريخيــة والفقهيــة أو األدلــة العقليــة، 
وهــذا االتجــاه الــذي يفســر النصــوص تفســيًرا جديــًدا مخالًفــا لــكل مــا هــو ثابــت متواتــر فــي تفســيرها هــو جــزء مــن 
اتجــاه عــام تزعمــه الشــيخ »محمــد عبــده«، متذرًعــا إليــه بالدعــوة إلــى فتــح بــاب االجتهــاد الــذي زعــم أن الفقهــاء 

أغلقوا بابه، وهو يدعو إلى المالءمة بين اإلسالم وبين الحضارة الغربية״20.
17 المرجع السابق، ص 46.

18 الطاهر الحداد: امرأتنا في الشريعة والمجتمع، تونس، 1929، ]نسخة إليكترونية[ )https://bit.ly/2SlFY62(، ص 118.

19 المرجع السابق، ص 121.

20 محمد أحمد إســماعيل: عودة الحجاب: القســم األول: معركة الحجاب والســفور، الرياض، دار طيبة للنشــر والتوزيع، الطبعة العاشــرة، 
2006، ص 44.
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ــول هللا  ــى ق ــن اســتند إل ن كان قاســم أمي ــى مشــروعية الحجــاب، واإ ــح عل ــدل بشــكل صري ــة ت ــات القرآني فاآلي
ــِذي ِفــي َقْلِبــِه َمــَرٌض  َســاِء ِإِن اتََّقْيُتــنَّ َفــاَل َتْخَضْعــَن ِباْلَقــْوِل َفَيْطَمــَع الَّ ــَن النِّ تعالــى: } َيــا ِنَســاَء النَِّبــيِّ َلْســُتنَّ َكَأَحــٍد مِّ
َوُقْلــَن َقــْواًل مَّْعُروًفــا{ ]ســورة األحــزاب: اآليــة 32[ للقــول بــأن أمــر االحتجــاب قــد اختــص بــه نســاء النبــي - صلــى هللا 
َْزَواِجــَك َوَبَناِتــَك َوِنَســاِء اْلُمْؤِمِنيــَن ُيْدِنيــَن َعَلْيِهــنَّ  عليــه وســلم - دون غيرهــم، فــإن اآليــة القرآنيــة }َيــا َأيَُّهــا النَِّبــيُّ ُقــل ألِّ
ِحيًمــا{ ]ســورة األحــزاب: اآليــة 59[ قــد قطعــت كل شــك  ُ َغُفــوًرا رَّ ِلــَك َأْدَنــٰى َأن ُيْعَرْفــَن َفــاَل ُيْؤَذْيــَن َوَكاَن للاَّ ِمــن َجاَلِبيِبِهــنَّ ذَٰ

في وجوب الحجاب لنساء المؤمنين جميعهن.

النسوية في الخبرة العربية .. مراحل ومالمح:

ُتعــّرف الحركــة النســائية بأنهــا حركــة اجتماعيــة تنشــأ خــارج إطــار مؤسســة الدولــة وتســتهدف إحــداث تغييــر 
فــي واقــع النســاء، وقــد ظهــرت فــي أوائــل التســعينيات21، وتعــد مــن أشــد الناقديــن لألصوليــة االســالمية؛ حيــث تــرى 
أن النظــام األبــوي حــّول هــذه الرســالَة إلــى أداة الضطهــاد النســاء بعدمــا حقــق اإلســالم تحــرر المــرأة وأوصــى بهــا 

في كتابه المنزل.

ظهــرت النســوية العربيــة ولــم يكــن لديهــا مرجعيــة ســوى المرجعيــة الغربيــة، لذلــك فقــد انقســمت النســوية 
العربيــة إلــى نســوية عربيــة متأثــرة بالحداثــة الغربيــة، ونســوية إســالمية انصرفــت إلــى محاولــة تقديــم رؤيــة نســوية 
متوافقــة مــع قيــم اإلســالم ومبادئــه، وفــي هــذا اإلطــار قامــت العديــد مــن الباحثــات المســلمات بوصــف مــا وجدنــه مــن 

مساواة جندرية في القرآن والعدالة االجتماعية المرتبطة بها على أنها نسوية إسالمية.

مــرت النســوية العربيــة بمجموعــة مــن المراحــل22، امتــدت المرحلــة األولــى – مرحلــة النهضــة - مــن بدايــات 
القــرن العشــرين وحتــى ثالثينياتــه تقريًبــا، وكان التركيــز فيهــا علــى حزمــة مــن المطالــب االجتماعيــة كحــق النســاء 
ــا المتعلقــة بالمــرأة كالحجــاب، والضوابــط التــي يمكــن أن تحكــم  فــي التعليــم والعمــل، وُنوقشــت فيهــا بعــض القضاي

خروج المرأة، وطبيعة الدوائر التي يمكن أن تشتغل فيها وما إلى ذلك من القضايا.

وتشــغل المرحلــة الثانيــة حقبتــي األربعينيــات والخمســينيات وفيهــا تأكــدت حقــوق النســاء فــي التعليــم والعمــل 
ولــم يعــودا محــل نقــاش، وفــي هــذه المرحلــة تجــاوز الخطــاب النســوي المطالــَب االجتماعيــة ونــادى بالحقــوق 
السياســية فانخرطــت المــرأة فــي الحــركات التحرريــة الوطنيــة فــي مصــر وفلســطين والمغــرب، ومــن ثــم تعالــت 

األصوات منادية بحق النساء في االقتراع والترشح لعضوية المجالس التمثيلية.

أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي مرحلــة صعــود الدولــة القوميــة وامتلكــت الدولــة فيهــا ناصيــَة العمــل النســائي وصــارت 
كل التنظيمــات النســائية خاضعــة لســلطاتها، وقامــت الدولــة بتقنيــن أوضــاع النســاء وســنِّ قوانيــن العمــل واألســرة، 
وقــد منحــت الــدول حقوًقــا كثيــرة للنســاء، ال ســيما فــي الجانــب األســري والسياســي، ولكنهــا لــم تحمهــا اقتصاديًّــا مــن 

21 دالل البــزري: »النســوية اإلســالمية أو الجهــاد النوعــي gender jihad .. المــرأة المســلمة تنشــط فــي الغــرب .. ال يغرقهــا نموذجــه 
وتديــن القــراءة األبويــة«، موقــع الحيــاة، )https://bit.ly/2X6O4jc(، تاريــح النشــر: 22 ينايــر 2007، تاريــخ االقتبــاس: 16 فبرايــر 

.2018

 ،)https://bit.ly/2p9Lht3( ،22 فاطمــة حافــظ: »الحركــة النســائية العربيــة: النشــأة والتطــور والمعوقــات«، الملتقــى الفكــري لإلبــداع
تاريخ النشر: 30 مارس 2009، تاريخ االقتباس: 16 فبراير 2018. 
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األعمال الشاقة.

وتمثَّلــت المرحلــة الرابعــة فــي انســحاب الدولــة وبــروز ســلطة العولمــة ويــؤرخ لهــا منــذ الثمانينيــات وال تــزال ممتدة 
ا علــى عمليــات التحديــث ذات الســمت الغربــي التــي  إلــى اآلن، وشــهد الوطــن العربــي فــي بدايتهــا صحــوة إســالمية ردًّ
ل مــن نســاء الطبقــة الوســطى، وقــد ُحمــل بالعديــد  لت تلــك الصحــوة تيــاًرا نســائيًّا إســالميًّا تشــكَّ اتبعتهــا الدولــة، وشــكَّ

من المواقف واآلراء المتعلقة بالمرأة.

وفــي حيــن اســتقت النســوية العربيــة المتأثــرة بالحداثــة مقــوالت النســوية الغربيــة القائمــة علــى ثالثيــة العلمانيــة، 
والتمركــز حــول الــذات الغربيــة، ومرجعيــة اإلنســان فــي عالمــه، فضــاًل عــن محاولتهــا مصــادرة قضيــة المــرأة بادعائهــا 
تمثيــل المــرأة فــي العالــم علــى العمــوم، اعترضــت النســوية اإلســالمية هــذه المقــوالت بالنقــد، علــى اعتبــار أن مــا 
تقدمــه تلــك التيــارات مــن شــعارات بشــأن تمكيــن النســاء والمســاواة ال ُيمثــل حــالًّ مثاليًّــا أو ممكًنــا للنســاء المســلمات 

ألسباب عدة23، أهمها: 

• ــه   ــة للغــرب بنزعت ــي والتبعي ــه االســتالب الثقاف ــة اإلســالمية، يقابل ــارات عــن الثقاف ــك التي ــي لتل ــراب الثقاف االغت
الكولونيالية المتأصلة وعدائيته للثقافة اإلسالمية.

• أن التيــارات النســوية العلمانيــة تســتقي خطابهــا بالكامــل بمفرداتــه وصياغاتــه ومفاهيمــه وحججــه وصــواًل إلــى  
سياســات الحــل وبرامجــه مــن الغــرب، ويــؤدي ذلــك إلــى غيــاب قنــوات التواصــل ثقافيًّــا وقيميًّــا مــع مجتمعاتهــا بجميــع 

فئاته نساًء ورجااًل، واقتصار نفوذها على النخبة العليا المعولمة. 

وترفــض النســوية اإلســالمية بعــض األفــكار التــي تتبناهــا النســوية الغربيــة24، ويتمثل ذلك فــي رفضها لمرجعيتها 
األحاديــة الغربيــة المتمحــورة حــول ذاتهــا، ولخطابهــا االستشــراقي؛ حيــث تــرى أن هــذا الخطــاب يضــع المــرأة المســلمة 

في خانة »الخاضعة األبدية« التي ال يمكن أن تتحرر من غير أن تتماهى مع النموذج الغربي للمرأة المحررة.

تظهــر النســوية اإلســالمية باعتبارهــا تيــاًرا نقديًّــا اكتســب أســباب وجــوده ومجــاالت إبداعــه واجتهاداتــه مــن 
موقــف نقــدي مركــب للواقــع االجتماعــي والثقافــي المحيــط بالمــرأة المســلمة المعاصــرة، فعلــى الجانــب الواقعــي ال شــك 
أن هــذا التيــار انبثــق مــن نقــد واقــع المجتمــع المســلم الــذي تعانــي فيــه المــرأة مــن مظالــم كبيــرة وأوضــاع اجتماعيــة 
ــار  ــات بهــذا التي ــر مــن النســاء المعني ــد الفكــري والفلســفي تملمــل كثي ــى الصعي ــك عل ــل ذل نســانية ضاغطــة، يقاب واإ

ونقدهن لكل األطروحات الفكرية المطروحة.

وتتشكل مالمح التيار النسوي اإلسالمي من خالل مجموعة من الفرضيات25 تتمثل في:

• أن للنســوية اإلســالمية مرجعيــة عليــا هــي المرجعيــة اإلســالمية ممثلــة علــى وجــه التحديــد فــي القــرآن الكريــم  

23 أمانــي صالــح: »النســوية اإلســالمية .. كحركــة فكريــة«، مركــز خطــوة للتوثيــق والدراســات،)https://bit.ly/2Q6uJgq(، تاريــخ 
النشر: 30 مارس 2017، تاريخ االقتباس: 16 فبراير 2018.

24 دالل البــزري: »النســوية اإلســالمية أو الجهــاد النوعــي gender jihad.. المــرأة المســلمة تنشــط فــي الغــرب .. ال يغرقهــا نموذجــه 
وتدين القراءة األبوية«، مرجع سابق.

25 أماني صالح: »النسوية اإلسالمية .. كحركة فكرية«، مرجع سابق.



11 المرأة العربية بين دعوات الحداثة ومرجعية اإلسالم:
الحجاب نموذجًـا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

والسنة النبوية.

• ــا لــكل مــا عــدا المرجعيــن األصلييــن مــن خطابــات فقهيــة، تحديثيــة   ــا نقديًّ أن النســوية اإلســالمية تتبنــى نهًج
ونهضوية، نسوية غربية بمختلف توجهاتها.

• أن النســوية اإلســالمية الســاعية إلــى إنصــاف النســاء وتمكينهــن مــن داخــل المرجعيــة اإلســالمية ال يمكــن أن  
تقوم إال على أساس فتح باب االجتهاد والتجديد.

• أن الغايــة التــي يعمــل عليهــا هــذا التيــار هــو خلــق نمــوذج معرفــي جديــد خــاص بالمــرأة، ينطــوي علــى تغييــر  
القيــم والمنظــورات المتعلقــة بتعريــف المــرأة ودورهــا ومكانتهــا ســواء لــدى النخبــة الثقافيــة أو العامــة؛ ممــا يثمــر فــي 

النهاية فقًها وقوانين ومؤسسات وسياسات وبرامج تحمل بصمة هذا النموذج الفكري الجديد.

• يقــوم هــذا التيــار علــى االنفتــاح الفكــري علــى كل األفــكار والخطابــات والمناهــج دون هواجــس أو خــوف، وأْخــذ  
ما يتناسب منها، مع خصوصية الوضع الثقافي الحضاري الذي تتكيف فيه هذه األفكار.

• أن هــذا الخطــاب هــو خطــاب اســتراتيجي يقــع فــي إطــار مــا يســمى بالتنميــة المســتدامة لألفــكار وحــركات التغييــر  
واإلصالح من خالل إقامة عالقات وثيقة بين التغيير وبيئته.

ظاهرة خلع الحجاب في المجتمعات العربية:

فــي ظــل تنامــي العولمــة واختــالل موازيــن الفكــر والديــن واألخــالق، تتعــدد الظواهــر الغريبــة والدخيلــة علــى 
مجتمعنا التي يتأثر بها الجميع، ويزيد تأثيرها على الفئات األضعف فكًرا وثقافة وديًنا.

يوًمــا بعــد يــوم يــزداد عــدد الفتيــات الالتــي قــررَن خلــع الحجــاب فــي المجتمعــات العربيــة، وبرغــم أن عددهــن قليــل 
مقارنــة بعــدد المحجبــات، فــإن حجــم انتشــار هــذه الظاهــرة بــات ملحوًظــا خصوًصــا لــدى النخــب االجتماعيــة ليمتــد 
إلــى طبقــات أخــرى، لكــن يظــل مــن الصعــب الحصــول علــى إحصــاء دقيــق؛ نظــًرا لحساســية القضيــة وأبعادهــا 

االجتماعية والدينية.

ــة  ــغ مــن العمــر أربع ــة تبل ــاة مصري ــى لســان فت ــا جــاء عل ــا م ــزع الحجــاب، منه ــات نحــو ن ــع الفتي ــدُد دواف تتع
وعشــرين عاًمــا أن ״ الحجــاب كان يضعنــي فــي إطــار يحرمنــي مــن ممارســة حياتــي بشــكل طبيعــي يعبــر عــن 
شــخصيتي، فالنــاس ال يتقبلــون فكــرة أن المحجبــة مــن الممكــن أن تســافر وتركــض وتتســلق الجبــال وتركــب الدراجــة 

وتمارس حياتها بشكل طبيعي״.

أخــرى طالبــة فــي كليــة الهندســة تقــول: ״ أومــن بــأن الحجــاب فــرض ولكنــي ال أعتــرف بحجــاب البنطلــون والتــي 
شــيرت، كمــا يجــب أن يكــون ارتــداء الحجــاب عــن قناعــة، ارتديتــه وأنــا فــي ســن الثانيــة عشــرة بدعــم مــن والدتــي، 
لذلــك ال أســتطيع أن أقــول إننــي قــد ارتديتــه عــن قناعــة ألننــي كنــت صغيــرة وقتهــا״. وعّبــرت أخــرى ״ اتخــذت القــرار 

الذي قربني أكثر إلى هللا، ومن يدري فربما أرتدي الحجاب يوًما ما״26.

26 باســل نوفــل: »لمــاذا ازدادت ظاهــرة خلــع الحجــاب فــي مصــر«، رصيــف https://bit.ly/2UuM1Uh( ،22(، تاريــخ النشــر: 23 
يونيه 2017، تاريخ االقتباس: 16 فبراير 2018.
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وجــاءت ثــورات الربيــع العربــي لتعيــد تشــكيل المجتمــع وفــق رؤيتهــا الخاصــة، فبعــد كســر الشــباب حاجــز التقاليــد 
بالثــورة، وقفــت الفتيــات فــي هــذه الثــورة جنًبــا إلــى جنــب مــع الرجــال، أعــادت المــرأة نظرهــا فــي ظــل المجتمــع الجديــد 
الــذي لــم يعــد يأبــه للســلطة األبويــة أو الذكوريــة، حتــى إن مــن ارتــدت الحجــاب بمحــض إرادتهــا مــن الفتيــات صــرن 

يتحدثن عن وقوعهن ضحية خطاب عاطفي وديني من الدعاة الجدد.

سوسيولوجيا الجسد والحجاب والموضة:

ُيطــرح الجســد كموضــوع ثقافــي بــارز الصعــود، تحــول كمــا لــو كان هــو المحــور الــذي يــدور حولــه شــتات 
الثقافــات المعاصــرة، وهــذا الوعــي بالجســد يصــب فــي النهايــة فــي موضــوع المــرأة ورغبتهــا فــي إيجــاد صفــة جديــدة 
تشــترك فيهــا مــع الرجــل تضمــن لــكل منهمــا احتــرام اآلخــر كــذات وجســد، ويحميهــا مــن ســيطرة الرجــل علــى جســدها، 
ومــن ثــم فقــد ظهــر موضــوع الجســد كموضــوع نســوي بالدرجــة األولــى؛ حيــث يســتأثر جســد المــرأة باهتمــام خــاص 

كموضوع ثقافي ومن ثم يتحول جسد المرأة إلى ُمستهدف سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا27.

تظهــر تجليــات االهتمــام بالجســد فــي االهتمــام بالموضــة؛ حيــث بــدأت تنــدرج المالبــس ومــن بينهــا الحجــاب 
كجلــد ثــاٍن لإلنســان يتعلــق بالمظهــر الخارجــي، ليعبــر الجســد مــن خاللــه عــن شــخصيته ومكانتــه وانتمائــه الحضــاري 
ــاء العالميــة فــي موضــات األلبســة، فوضــع الجســد  والثقافــي، وهــذا مــا نالحظــه فــي االنتشــار الواســع لــدور األزي
ضمــن ثقافــة الحداثــة يعكــس فردانيــة غيــر مســبوقة؛ حيــث أصبــح األفــراد يهتمــون بأجســادهم بوصفهــا تعبيــًرا عــن 
هوياتهــم الفرديــة، وتعــد الموضــة واحــدة مــن أهــم تجليــات الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة فهــي ترمــز إلــى التغيــر 
الدائــم والركــض والتطلــع الحــاد لالســتهالك، والركــض وراء كل مــا هــو جديــد مــن أنــواع األزيــاء وأشــكالهما المختلفــة، 
وهــي تجســد رؤيــة العالــم باعتبــاره مــادة متحركــة؛ حيــث تتحــول الموضــة مــن وســيلة إلغــراء اإلنســان باالســتهالك 
الدائــم والمســتمر إلــى قيمــة مطلقــة، ُيتحقــق مــن خاللهــا الربــح علــى حســاب إنســانية اإلنســان بمعنــى أنهــا صــارت 

إله العصر.

يتعدى األمر فكرة أن الموضة ســبيل للخداع والتضليل واإلقناع باالســتهالك المفرط إرضاء لشــراهة الرأســمالية، 
فتظهــر خطورتهــا فــي انتقالهــا مــن االقتصــاد إلــى الثقافــة؛ بهــدف تغييــر نســق القيــم والمرجعيــات، وتكريــس عقليــة 
تقــوم بتأســيس منظومــة مــن التبريــرات والتفســيرات؛ مــن أجــل منــح شــرعية متجــددة الســتهالك قيــم الموضــة 
وأنماطهــا، فتكــون لحظــة التماهــي المطلــق مــع ســلطان الموضــة وأنماطهــا فرصــة الهتــزاز جميــع القيــم والمعاييــر 

الجمالية والمرجعيات واستالب الخصوصيات الحضارية28.

فــي هــذا الســياق يمكــن فهــم تغيــر حركــة الســتر والعفــة التــي يضفيهــا الــزي اإلســالمي علــى المــرأة المســلمة 
خصوًصــا - المتمثلــة فــي الحجــاب - إذ ُيمثــل ذلــك فــي جوهــره ثــورة تجديديــة ُدعــي إليهــا بهــدف إفقــار الــزي مــن 
مضامينــه الفلســفية وأبعــاده ودالالتــه الحضاريــة؛ حيــث ُتمِثــل حركــة نــزع الحجــاب تماهًيــا مــع الغــرب واســتعارة لقيــم 

تحمل مدلوالت وسياقات حضارية مختلفة عن السياقات الحضارية اإلسالمية.

27 جنيــدي عبــد الرحمــن: »سيســيولوجيا الجســد والحجــاب، أنثروبولوجيــا«، المجلــة العربيــة للدراســات األنثروبولوجيــة المعاصــرة، الجزائــر، 
مركز »فاعلون« للبحث في األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية واإلنسانية، المجلد 2، العدد 3، ص 154.

28 سلمان بو نعمان: »في نقد النموذج االستهالكي المعاصر«، مركز نماء للدراسات واألبحاث، بيروت، 2013.



13 المرأة العربية بين دعوات الحداثة ومرجعية اإلسالم:
الحجاب نموذجًـا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

إن الرؤيــة اإلســالمية القويمــة يجــب فهمهــا فــي إطــار كلــي غيــر مجتــزأ، فكــي تفهــم قضايــا المــرأة المختلفــة 
فهًمــا صحيًحــا يجــب تســكينها فــي إطــار منظومــة القيــم األخالقيــة اإلســالمية، ففــي أمــر الحجــاب مثــاًل نجــد أن آيــات 
القــرآن تتحــدث فــي ســياق آيــات الحجــاب عــن أمــور عــدة مثــل: غــض البصــر وحفــظ الفــرج، مشــيرة إلــى أمــر يتعلــق 
بالغريــزة الطبيعيــة اإلنســانية التــي ال بــد مــن مراعاتهــا وضبطهــا وهــي مســئولية مشــتركة بيــن الرجــل والمــرأة، ولــذا 
ُوجــه لــكل منهــم خطــاب يؤكــد هــذا الواجــب األخالقــي، وازداد التكليــف المتعلــق بالمــرأة بضبــط محــدد كونهــا تتميــز 
عــن الرجــل بجماليــة فــي الخلــق، فالحجــاب مــن خــالل هــذا الســياق ال ينفصــل عــن العفــة واالنضبــاط األخالقــي الــذي 

ُأمر الرجل والمرأة بمراعاته واالهتمام به.

فنجــد أن فــرض الحجــاب مرتبــط بشــكل أساســي بالعفــة األخالقيــة، وهــذا مــا تؤكــده اآليــات عنــد الحديــث حــول 
الزينــة الظاهــرة والواجــب إخفاؤهــا، ومــا ورد مــن آداب االســتئذان والعالقــات األســرية، وتخفيــف التكليــف عــن 

المسنات والنهي عن تعمد إظهار الزينة غير الطبيعية والالفتة للنظر. 

ا تتميــز بــه المــرأة وتعــرف هويتهــا،  حــدد القــرآُن آليــات إخفــاء الزينــة بالخمــار والجلبــاب بحيــث يعتبــران حــدًّ
ف القــرآُن مــا ظهــر مــن الزينــة فــي حيــن خــصَّ بعــض  ويشــير كل مــن الخمــار والجلبــاب إلــى الســتر الشــامل، ولــم ُيعــرِّ
المواضــع بوجــوب الســتر، وهــذا يشــير إلــى كــون هــذا الظهــور هــو الطبيعــي والتلقائــي وغيــر المتكلــف، فالتعبيــر 
القرآنــي يشــير إلــى حجــاب طبيعــي غيــر متكلــف يســتر الــرأس والبــدن مــن خــالل داللــة الخمــار والجلبــاب، ويســمح 

بظهور الوجه واليدين وزينتهما الطبيعية وما تحتاجه المرأة في أدائها ألعمالها اليومية29.

ومــن ثــمَّ فقــد كانــت العفــة األخالقيــة المقصــد األساســي لتشــريع الحجــاب، وهــذه العفــة ال تتأســس علــى طهــارة 
القلب فقط إنما تنضبط باللباس أيًضا الذي يحول دون التساهل في ضوابط العالقات بين الجنسين.

الخاتمة:

ال تنشــأ ظاهــرة مــن عــدم، بــل ال بــد لهــا مــن مجموعــة مــن العوامــل واألفــكار الباعثــة لهــا التــي تعمــل علــى 
ظهارها إلى السطح بعد كمال تكونها ونضجها في األعماق. بلورتها واإ

وظاهــرة خلــع الحجــاب المنتشــرة مؤخــًرا كّوَنْتهــا مجموعــة مــن العوامــل واألفــكار التــي تفاعلــت معهــا وســاعدتها 
علــى الظهــور، فمــع ظهــور الحداثــة وانهيــار القيــم، وتعالــي تصــورات المــرأة المضطهــدة والمقهــورة مــن ِقبــل الرجــل؛ 
ســادت تصــورات ذهنيــة متعلقــة بمرتديــات الحجــاب وليــس بالحجــاب ذاتــه بأنهــن يعانيــن القهــر والتخلــف، ومــع التأثر 
بالدعــوات الغربيــة الداعيــة إلــى العــري واإلباحــة، أدى ذلــك إلــى ظهــور اتجاهــات فكريــة تدعــو إلــى خلــع الحجــاب فــي 
عالمنــا العربــي، ومــع ركاكــة الخطــاب الدينــي العاجــز عــن مواجهــة هــذه األفــكار والدعــوة إلــى العــودة إلــى صحيــح 
الديــن، تآلفــت هــذه العوامــل جميعهــا ممــا أدى إلــى لجــوء بعــض الفتيــات إلــى نــزع الحجــاب؛ كــي يخرجــن إلــى ســوق 
العمــل ويحققــن اســتقالليتهن ونجاحهــن، علــى الرغــم مــن أن الحجــاب ليــس معاكًســا للنجــاح وال يشــترط أن تكــون 

المرأة غير محجبة كي تدافع عن حقها.

اليــن، أون  إســالم  أرشــيف  النصيــة«،  والــدالالت  الحضاريــة  الحيثيــات  المــرأة:  »حجــاب  حللــي:  الرحمــن  عبــد   29
)https://bit.ly/34QOIUt(، تاريخ االقتباس: 16 فبراير 2018.
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ولكــي نواجــه هــذه الظاهــرة علينــا أن نقــوم بمراجعــة فكريــة حقيقــة لتلمــس مواطــن الخلــل واستكشــافها واســتعادة 
مــا فقدتــه المــرأة مــن حقــوق، مــن خــالل إعــادة تعريــف المــرأة ودورهــا فــي مجتمعنــا، وأن تــدرك المــرأة دورهــا وغايتهــا 
فــي المجتمــع، والســبل التــي توصلهــا إلــى أداء تلــك المهمــة وذاك الــدور علــى الوجــه األكمــل، عندئــذ يمكــن للمــرأة 

ن كانت خلف ألف جدار. أن تحقق حريتها حتى واإ
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تعبــر  وال  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  اآلراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إال بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


