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حجاب أروى

احلجاب،  ترتدي  أن  آمنة  ابنتي  قررت  سنوات،  خمس  قبل 
املقال  نال  آمنة”)))،  “حجاب  بعنوان  مقاال  وقتها  وكتبت 
انتشارا كبيرا آنذاك، وحدثت بعض املعارك في التعليقات 
ألننا  “إكراها”  ابنتي  قرار  وا  عدُّ الذين  األخوة  بعض  من 
غسلنا دماغها عبر نشوئها في بيئة مؤيدة للحجاب )كان 
الغابة مثل حي بن يقظان لكي نرى  أن نتركها في  يجب 

هل ستقودها فطرتها إلى احلجاب أو ال؟!(.

اليوم ترتدي شقيقتها األصغر “أروى” احلجاب، وأجد نفسي 
أكتب عن األمر على نحو مختلف متاماً…

اخلمس،  السنوات  في هذه  كثيرا  العالم  تغير  لقد  نعم، 
صحيح أن الكثيرين قد يرون أن احلجاب قد ظل مبنأى عن 
كل  كما  احلجاب،  أبدا،  ذلك  أرى  ال  لكني  التغيرات،  هذه 
التغيير  أن  البعض  يعتقد  وقد  حدث،  ما  سيطاله  شيء 
الذي أعنيه هو تغيير إيجابي، لألسف ال، حتى لو بدا هذا 
للبعض ولبعض الوقت، مآالت األمور احلالية ستكون سيئة 

))) املقال ملحق في نهاية الكتيب
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جدا، وسيكون هناك انحسار كبير لكل ما تعودنا أن يكون 
وانحسارٌ  به  املرور  من  بد  ال  سوٌء  لكنه  بالتدين..  مرتبطا 

حتمي لكي نخرج من نفق ضيق دخلنا فيه بأنفسنا..

يوم كتبت “حجاب آمنة” كان هناك هجوٌم على احلجاب، 
من  عقدين  من  بأكثر  قبلها  ممنهجا  واضحا  بدأ  هجوم 
للنصوص،  معينا  تأويال  يستخدم  وهجوم  السنوات، 
نتيجة  إلى  للوصول  معها،  للتعامل  محددة  ومنهجيًة 
ال  صريحا،  ليبراليا  االنتقاد  كان  قبلها  احلجاب،  إلغاء 
ليست  ألنها  تأويالتها  وال  الدينية  النصوص  يستخدم 
عقد  منذ  تقريبا  بدأ  الذي  األحدث  الهجوم  أما  مجاله، 
نتيجة  إلى  للوصول  النص  استخدم  فقد  التسعينات، 
وأن  بالصدفة،  يكن  لم  ذلك  أن  شخصيا  )أزعم  ليبرالية 
حكم إلغاء احلجاب هو الهدف املسبق الكامن في ذهن من 
وضع اآللية اجلديدة، ال أطعن بنيته هنا، بل أقول: إن الالوعي 
يتحكم في الكثير من اخملرجات الذهنية، وعلى نحو معقد 
يقود  قد  وقيمها،  الغربية  باملظاهر  التشبع  فإن  لذا  جدا، 

الالوعي إلى استخدام آليات معينة فقط لتبرير 

أي  ضمير..  تأنيب  بدون  ليبرالية  نتيجة  إلى  الوصول 
هذا  أقول  محددة،  قراءة  وفق  معينة  بنصوص  مدعومة 
زيَّن  الذي  فالالوعي  باجتاهني،  يعمل  األمر  أن  وأضيف 
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استخدام آليات موصلة حلكم ليبرالي بالنسبة للمتشبع 
آليات  استخدام  يزين لسواه  أن  أيضا  غربية، ميكنه  بقيم 
معاكسة متاما وتوصل لنتيجة مضادة بالنسبة للمتشبع 
ضد القيم الغربية، املعيار في احلالتني هو عدم التناقض، 
هل هذه اآللية تتناسق مع كل النصوص وميكن تطبيقها 
عليها كلها ؟ أم أن هذا سيؤدي إلى تناقضات تهدم البناء 

كله…(

كان ثمة هجوم على احلجاب كما على أشياء أخرى قبل 
انحسار..  حالة  في  يكن  لم  احلجاب  لكن  خمس سنوات، 
لم نكن عموما في حالة انحسار، أو أن انحسارنا لم يكن 
ظاهرا … كتبت في السنة التالية )0)20) أننا مقبلون على 
الوضع  في  جوهرية  تغيرات  بسبب  كبيرة  انحسار  فترة 
أيضا،  اإلسالمية  التيارات  أداء  وبسبب  والدولي،  اإلقليمي 
بعد عام نشب الربيع العربي وبدا لكل من يتذكر ما قلت 
أنني كنت مخطئا جدا، ويوم حقق اإلسالميون انتصارهم 
االنتخابي األول في أول ربيع علقت أيضا أن هذا النصر هو 
مقدمة لفوز العلمانيني القادم، وبدا ذلك يومها بعيدا جدا 
بعد  نحن  ها  ولكن لألسف  للبعض،  بالنسبة  الواقع  عن 
ثالثة أعوام ونرى ما حدث، ولألسباب التي ذكرتها بالضبط، 
الوضع الدولي واإلقليمي مع سوء أداء اإلسالميني، ولألمانة 
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السابقة  توقعاتي  كل  فاق  قد  اإلسالميني  أداء  سوء  فإن 
التي كانت تتوقع االنحسار، وأضيف هنا أن األمر ال يتعلق 
بأداء اإلسالميني فحسب، بل بفكرهم أيضا ـ املسألة لم 
الفكر  لكن  ال..  لفكرة جيدة،  تطبيق سيئ  في  تكن قط 
غير  فكر  هو  لعقود  املعاصرون  اإلسالميون  حمله  الذي 
واقعي البتة، وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، بل هو 
في حقيقته شعارات براقة وحماسية أكثر منه فكر ميكن 

أن يكون أساسا للتطبيق والبناء…

ميدان  في  جناحا  حققت  التي  اإلسالمية  التجارب  كل 
اإلسالمي  التيار  فكر  بأخرى  أو  بدرجة  فارقت  التطبيق 
السائد، أو وجدت لها على األقل مخرجا شرعيا منه لكي 
ال  أمر  وهو  الكثير(..  منهم  ذلك  جزاء  )ونالت  عليه  تتمرد 

ميكن أن يكون مصادفة طبعا.

ما دخل احلجاب بهذا كله ؟ وما دخل حجاب أروى حتديدا 
بهذا..

احلجاب له عالقة وطيدة بكل شيء، ألن طريقة تعاملنا 
مع احلجاب تعكس أيضا طريقة تعاملنا مع كل ما يتعلق 
له،  وتأصيلنا  له،  وتطبيقنا  له،  ترويجنا  طريقة  باإلسالم، 
كلها تعكس ما ميكن أن يحدث مع كل الواجبات الشرعية 

األخرى…
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مبعزل  احلجاب  في  العموم(  )في  تعاملنا  أخرى:  بعبارة 
والنتائج  وانتهى(،  عن مقاصده، كما لو كان مجرد )فرض 
في  كان  املقصد،  عن  املنعزل  التعامل  لهذا  الكارثية 
كل  في  كما  الزكاة،  في  كما  الصالة،  في  كما  احلجاب 
التي عاملناها على نحو شكلي ومختزل،  فروض اإلسالم 

حتى حولناها إلى هياكل متداعية.

كما في اإلميان نفسه…

ملاذا حجاب أروى ؟

ال تعي أروى الكثير مما سأقوله هنا، بالنسبة لها العالم 
كان  أنه  إال  منها(  صدر  قد  كان  وقرارها)وإن  جدا،  أبسط 
بيئة  في  نشأت  لقد  تصعيدات،  دون  حاصال  حتصيال 
متحجبة ولم نتركها في الغابة ! لقد قررت احلجاب بناء 
على “تشكلها” في بيئة اختارها لها والداها… لكني أعي 
أنها تكبر في عالم معقد، وأنها يوما ما ستحتاج لفهم 

ما أقول هنا.

أروى ال تزال في املنزلة بني املنزلتني، بني الطفولة واألنوثة، 
وهي املنزلة التي أعتقد أن كل اإلناث يحتفظن بجزء منها 
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هذه  بإخفاء  خبرة  أكثر  ولكنهم   ! أيضا  الرجال  كل  )بل 
املنزلة!(…

ال يزال ثمة وقت كبير أمام أروى كي تعي ما أقول..لكني 
واثق متاما أن أغلب ما سأقوله قد غرس بطريقة ما فيها…

نعم..لم نتركها في الغابة..

لقد تركنا في دماغها ما نعتبره نحن حصانة..

ويعتبره البعض غسيال للدماغ.

ملاذا احلجاب ؟

واضح  األقل( شيء  )في جانب من جوانبه على  ألنه  أوالً: 
ميكن  لذا  نظرة،  أول  من  متييزه  جدا،ميكن  ظاهري  جدا، 
التعامل معه بسهولة )حسب التصور السائد(، عمليا ال 
ميكن جتاوز أن احلجاب شيء واضح جدا، وال ميكن الهرب من 

أن لهذا تبعات على املتعاملني معه، سلبا أو إيجابا.

كان  سواء  حربة(،  )رأس  هو  للكثيرين  بالنسبة  احلجاب 
على  دوما  تعامل  احلربة  ورأس  ضده،  أو  احلجاب  مع  هؤالء 
نحو مختلف وأشد اهتماما، بالنسبة ملن هو ضد احلجاب، 
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بالنسبة  األمر  يكون  وقد  هجومه،  في  عليه  يركز  فهو 
شيء  هناك  يكون  ال  وقد  اإلسالم،  لنقد  مدخل  مجرد  له 
يأخذ من هجومه  باعتباره واضح جدا،  آخر، لكن احلجاب، 

الكثير… بل وقد يعتبره مستفزا له !

وأولئك الذين يؤيدون احلجاب، قد ينزلقون بسبب وضوحه 
وغير  متحجبات  إلى  العالم  نسوة  كل  تصنيف  إلى 

متحجبات، وقد يبنون على ذلك أيضا مواقف…

لظلم  تعرضت  قد  واملرأة  باملرأة،  يرتبط  احلجاب  ألن  ثانياً: 
كبير بال شك باسم اإلسالم شئنا أم أبينا، وطبعا سينبري 
هنا البعض التخاذ موقف الدفاع الهجومي للتأكيد على 
براءة اإلسالم من تهمة ظلم املرأة، ولكن لألسف معظم 
املرأة” لديهم جمل  بـ“اإلسالم كرم  تبدأ  من لديهم جمل 
اجلمل  وهي  للمرأة،  واالحتقار  االستهانة  شديدة  أخرى 
أما  لإلسالم..  وفهمهم  رأيهم  حقيقة  عن  تعبر  التي 
جملة “اإلسالم كرم املرأة” فهي ترقيع من باب ذّر الرماد في 

العيون…

نعم هناك ظلم كبير للمرأة، وجزء كبير منه كان بسبب 
قراءة معينة للنصوص الدينية، ال أؤمن حقيقة أن احلجاب 
ظلم، لكن مبا أن احلجاب يرتبط باملرأة وثمة ظلم عليها، فال 
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مفر من الربط بني االثنني.

االجتماعي  “اجلانب  بني  الفصل  هو  هنا  فيه  أرغب  ما 
الدينية”..  “النصوص  جانب  عن  املوضوع،  من  التطبيقي” 
وهو فصل ال بد منه، ألن املمارسات االجتماعية للحجاب 

قد أثرت وشوشت جدا على فهم النصوص وقراءتها..

التصنيف حسب احلجاب:

علينا أن نعترف أننا قد بالغنا جدا في “التصنيف حسب 
“أمراً شرعياً  أو من كونه  احلجاب”، وليس هذا تقليال منه 
بها،  تلقفناه  التي  االجتماعية  املمارسة  ولكن  واجباً”، 
)عند  احلجاب  اعتبار  إلى  الواجب،  الشرعي  األمر  جتاوزت 
أقول ذلك  إال اهلل”…ال  إله  يقارب “شهادة ال  البعض( يكاد 
مبالغة، لكنه حقيقة ممارسة عند البعض، ال يعني ذلك 
املتدينني،  من  الكثير  لكن  املتحجبات،  غير  رون  يكفِّ أنهم 
إال  إال  ال  أن  لشهادة  رسمي  إعالن  مبثابة  احلجاب  يعتبرون 
اهلل، وهو أمر ال دليل على كونه شرعيا أو كون هذه املقاربة 

مقبولة أصال …

وملتزم  متدين  كل  هدف  كان  عندما  شخصيا  أذكر 
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للحجاب  املتحجبات  غير  يدعو  أن  هو  مثال  اجلامعة  في 
في  وتستخدم  اجلماعة(..  لصالة  الذكور  دعوة  )يقابلها 
ذلك الكتيبات وأشرطة احملاضرات، وعندما يحدث احلجاب 
)بدون  طوعي  حضور  يالحظ  أو  املستهدفات،  من  لواحدة 
األمر  فإن  املستهدف،  قبل  من  اجلماعة  لصالة  تخجيل( 
كان يعامل كما لو أن )املهمة قد أجنزت(، وكان األمر ينتهي 
للحجاب  البنات  هذا،  عند  يقف  ما  وغالبا  بتبريكات… 
والشباب للصالة… )هذا على األقل بالنسبة لغير املنتمني 
لتيار إسالمي سياسي، أي أنه يخص عموم التيار السائد(

ميكن أن نذكر أمثلة كثيرة تصب في االحتفال بارتداء ممثلة 
ما للحجاب، وتعامل اجلميع معها كما لو أنها قد حققت 

معجزة، وروايتها لقصة “هدايتها !” في أجواء كرنفالية..

زوجة  تتحجب،  أن  ابنها  زوجة  من  تريد  امرأة  مثال  أعرف 
االبن ملحدة وأم زوجها تريد أن حتجبها!… رمبا كانت أم الزوج 
ال تعرف جزئية اإلحلاد، لكنها تعرف مثال أن زوجة ابنها ال 
تركز على احلجاب، ألن  بل  تبذل جهدا في ذلك،  تصلي، ال 
أن  لهم  ميكن  ال  تصلي،  ال  ابنها  زوجة  أن  تعرف  ال  الناس 
يعرفوا ذلك بسهولة، لكنهم يعرفون أنها ليست محجبة 
فحسب، لذا فهي تركز على وضع قطعة من القماش على 

رأس كّنتها.
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بعبارة أخرى: عومل األمر كهدف بحد ذاته، مستقل تقريبا 
عن أي شيء آخر، عن أي قيمة محتواة سواء في احلجاب أو 
في أداء الصالة )مع الشباب في اجلامعة في املثال أعاله(، 
هوية  يكون  يكاد  ألنه  أوضح،  احلجاب  مع  األمر  بالتأكيد 

معلنة يراها اجلميع، بينما األمر مع الصالة أقل وضوحا…

هذا التصنيف السهل جلنس النساء إلى متحجبات / غير 
متحجبات يحتوي ضمنا على مغالطات كثيرة:

 أولها- أنه تصنيف يختزل قيم احلجاب إلى قطعة قماش 
/ غطاء للرأس، واألمر أكبر من هذا بكثير. اخلطوة التي تلي 

هذا خطوة مفقودة عند الغالبية العظمى لألسف.

ثانيها- أنه كما يساوي بني كل من وضعت غطاًء للرأس 
وهذا  تضعه،  لم  من  كل  بني  يساوي  فإنه  شعرها،  على 
مهني  نحو  على  البشرية  للطبيعة  وتسطيح  اختزال 

لإلنسان ككل مبعزل عن جنسه.

اللطف  الدعاة )حتى شديدي  الذي يتداوله  أغلب الكالم 
منهم( يصّب في اعتبار أن غير املتحجبة هي غير عفيفة، 
أو هي أقرب إلى قلة العفاف منها إلى العفة، إنها سهلة 
املنال.. )وهو أمر نعلم متاما عدم صحته(.. قد يبرر بعضهم 
هذا الكالم باحلرص على “حّث” غير املتحجبات على احلجاب، 
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لكن هذا كله له آثاره السلبية التي تفوق بكثير كل فائدة 
محتملة، في حالة وجود فائدة أصال في مغالطة كهذه.

التيار  أنه سّهل استثمار لظاهرة احلجاب من قبل  ثالثاً- 
اإلسالمي السياسي الذي لم يكن هو املتسبب في انتشار 
فيها  يكن  لم  دول  في  أيضا  انتشر  احلجاب  )ألن  الظاهرة 
الظاهرة  استثمر  التيار  هذا  لكن  سياسي(،  إسالمي  تيار 
املتحجبات  بأن كل  لإليحاء  بها في وجه خصومه  ملوحا 
معه )وجمهوره ال يستهان به بكل األحوال(، واحلقيقة التي 
ثبتت الحقا أن املتحجبات مينحن أصواتهن لطيف مختلف 
من األحزاب التي قد ال تكون إسالمية بالضرورة )املتحجبات 
وأعرف  والليبراليني  للعلمانيني  أصواتهن  يعطني  أحيانا 

متحجبة منحت صوتها للشيوعيني!(.

هناك  االجتماعية  املمارسة  من  اآلخر  اجلانب  على  لكن 
املتحجبات  سلوكها.  وهناك  احلجاب،  تضع  من  أيضا 
مبجموعهن جزء فاعل في املوضوع الناجت، وسلوكهن يؤثر 

ويتأثر بالتصنيف السابق.

هناك مايلي:

التزمت باحلجاب  التي  الفئة  املتحجبات:  املتحجبات  أوالً: 
مع  تفاعلها  عن  املرأة(  )أنوثة  لتحييد  وسيلة  بوصفه 
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اجملتمع، وليس وسيلة لتحييد املرأة نفسها، أي أن سلوك 
مالئكيا  تصوره  ميكن  ال  عموما،  جاد  سلوك  الفئة  هذه 
بالتأكيد، لكنه يحرص على األقل على أداء دور إيجابي في 
اجملتمع، واحلجاب هنا هو هوية تعلن عن طبيعة هذا الدور 
وارتباطه العقائدي بقضية أكبر، وكذلك يقوم هذا احلجاب 
بوظيفته في حتييد التأثيرات املشوشة لألنوثة على العمل 
االجتماعي املشترك مع الرجال، وحتييد األنوثة ال يتم عبر 
لباس احلجاب فقط، بل عبر سلوكيات مصاحبة للحجاب 

ومتسقة معه.

من  النقيض  على  فئة  هناك  باحلجاب:  متنكرات  ثانياً: 
بأعمال  والقيام  به  التستر  لغرض  احلجاب  ارتدت  هذا، 
لتفلت،  احلجاب  ترتدي  من  هناك  ببساطة  أخالقية،  ال 
نتيجة  أو  الثمن  مدفوع  مهنيا  الفلتان  هذا  كان  سواء 
هذه  لألسف  النوعني(  بني  الفرق  )على  شخصية  رغبة 
الفئة موجودة في اجملتمعات والطبقات التي ينتشر فيها 
احلجاب، الفتاة حتصل على حريتها باعتبار أن املتحجبة )ما 
أنها جتلب الكالم للحجاب وملا  ينحكي عليها(، والنتيجة 
األمر  الفئة مسكوت عنها عموما، ويسطح  ميّثله، وهذه 
أحيانا إلى أن يعتبر مؤامرة مدفوعة الثمن، أو ترفع املعايير 
لتدقق أكثر في تفاصيل احلجاب وبقية املالبس … فتوضع 
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خانة جديدة للحجاب)السبورت( كما يقال، قد تضم هذه 
الفئة، وهي مغالطة أخرى لألسف، فبعض من لديهن هذا 
السلوك يرتدين “احلجاب” حسب الضوابط متاما، وال ميكن 
وحده  األولى،  الفئة  عن  يخرجهن  ما  لباسهن  في  أن جند 

سلوكهن هو ما يفعل.

ثالثاً: زوجات احلجاب: هناك فئة تتحجب ألن العريس )عايز 
كده(، يتقدم للخطبة واملعاينة، فتعجبه البضاعة، ولكنه 
ومن  املواصفات،  بعض  بتحديث  املورد  على  شروطا  يضع 
املتحجبة  نية  احلجاب، ال ميكن احلكم على  ضمنها وضع 
احلجاب  تعامل  يجعلها  ما  يحدث  فقد  هذا،  بعد  الحقا 
من  كديكور  احلجاب  معاملة  لكن  جدية،  أكثر  نحو  على 

ديكورات منزل الزوجية نادرا ما يأتي بنتائج مهمة.

انتشارا  أكثر  وهي  احلائرة،  الفئة  هناك  املتذبذبات:  رابعا: 
رغباتهن  بني  حائرات  فتيات  األخرى،  الفئات  كل  من 
أيضا  ولكنها  شرعي،  بلباس  تلتزم  أن  تريد  فتاة  اخملتلفة، 
أن  تريد  وأنوثتها،  أن تشعر بجمالها  تبدو جميلة،  أن  تريد 
لديهم  الذكور  من  الشباب  …أغلب  ومعاصرة  أنيقة  تبدو 
رغبات مشابهة، وال مشكلة كبيرة لديهم في املزاوجة بني 
األمرين، فهم ذكور، ولدوا مع حصانة اجتماعية حتميهم 
من احملاسبة، أما اإلناث فهن محاسبات دوما على كل ما 
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يعتبر عاديا عند الذكور.

الفكرة هنا أن هذه الفئة من الفتيات قد يتحجنب غالبا 
برغبتهن الداخلية في رضا اهلل وتنفيذ أوامره، وجود بعض 
اخملالفات هنا أو هناك ال تغير من هذه احلقيقة، كلنا بشر، 
الفئة  هذه  أخطاء  وأكثر…تضخيم  ذلك  يفعلون  والذكور 
يعتمد على فكرة هزلية عند الطرفني )املؤيدين للحجاب أو 
املضادين له(، وهي فكرة )كل شيء أو ال شيء(… وهي فكرة 

مستحيلة التنفيذ بشريا.. واملتحجبات بشر.

املتحجبات،  من  كبيرة  فئة  ثمة  العادة:  حجاب  خامساً: 
يتحجنب بحكم عادة أن كل النسوة في عوائلهن أو مناطق 
حتى  أو  عمق  يوجد  ال  متحجبات،  طبقتهن  أو  سكنهن 
أن  ميكن  وغالبا  العادة،  حجاب  في  فهم  أو  عمق  محاولة 
يخلع بسبب تغير مكان العمل أو طبيعة احلياة دون كبير 

مشكلة في املوضوع بالنسبة لهذه الفئة.

سادسا– مسيئات بسبب احلجاب: هذه الفئة أقل حجما 
من الفئات األخرى، ورمبا تكون ظاهرة حديثة وغير منتشرة 
في كل البلدان وميكن رصدها بسهولة في مواقع التواصل 

االجتماعي.

هذه الفئة متحجبة ومسيئة ليس بالرغم من حجابها، 
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بل بسبب حجابها، هناك فئة من فتيات التيار اإلسالمي 
)وليس تيار التدين العام( مسيئة جدا،وال أقصد هنا إساءة 
باملعنى الذي يفهم عادة واملرتبط مبا تفعله الفئة الثانية 
املتنكرة بحجابها، بل أقصد السلوك القبيح املتمثل في 
وقاحة غير معتادة ورفع للكلفة مع اجلميع وأسلوب خطاب 
متجاوز للعمر وللمكانة على نحو فج للغاية، هؤالء غالبا 
نتاج عارض وغير مقصود لتيار نسوي – إسالمي مع تأثيرات 
حداثية واضحة وقراءات كثيرة دون فهم ومظاهر ثقافية 

دون أي نتاج حقيقي أو مهم.

ورمبا  كغطاء،  يستخدم  الفئة  لهذه  بالنسبة  احلجاب 
لو  حتى  الوقاحة  إلى  االسترجال  يتجاوز  لسلوك  كمبرر 
صدرت من رجل، ولكن مجرد وجود احلجاب الشرعي، وعدم 
وجود ما يخدش الشرف في سلوكهن الشخصي، مينحهن 
وحدها  ألسنتهن  أن  إلى  باإلضافة  النقد،  من  حصانة 

كفيلة مبنح حصانة إضافية خوفا من عواقب النقد.

تبدو  قد  اخلارج  من  احلجاب،  ترتدي  الفئات  هذه  كل 
فئة  من  اللباس  وبقية  احلجاب  يختلف  قد  متشابهة، 
ألخرى، لكن يبقى غطاء الرأس عامال مشتركا بني جميع 

هذه الفئات.
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لكن من الداخل: ال شيء مشترك تقريبا كل فئة تسلك 
في  شيء  كل  عن  فكرتها  ورمبا  متاما،  مختلفا  مسلكا 
اإلسالم )وليس عن احلجاب فقط( مختلف متاما عن الفئة 

األخرى.

ميكن أن يقال أن بعض هذه الفئات أقرب إلى النفاق منها 
إلى اإلميان، وأن هذا األمر لم يخُل منه حتى عهد الرسول 
عليه الصالة والسالم، ومبعزل عن هذا التصنيف، فإن علينا 
على  الناس  يصنف  لم  انتشر،  حينما  اإلسالم  أن  منيز  أن 
أساس املظهر، بل على أساس شهادة أن ال إله إال اهلل التي 
لها مظاهر سلوكية متعددة لم تكن املالبس من ضمنها 

في البداية.

عن  )مبعزل  للحجاب  السائد  َفْهَمنا  فإنَّ  املعنى،  بهذا 
على  صنفني  إلى  العالم  نسوة  كل  وتصنيفنا  مقاصده( 
الفئات  زيادة نسبة عدد من  أساسه، قد ساهم أكثر في 

أعاله …

متنكرات احلجاب مثال، هل كن سيرتدينه لو لم تكن هذه 
النظرة موجودة؟

زوجات احلجاب..هل كان العريس سيطلب احلجاب ديكورا 
من أثاث الزوجية لو كان يعي عمق احلجاب، وأنه أكبر بكثير 
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من مجرد غطاء الرأس؟

عادة  سيصبح  احلجاب  كان  العادة…هل  متحجبات 
مجتمعية دون أي قيم مرتبطة بها لو أننا لم نتعامل مع 

احلجاب بهذه السطحية؟

الصراع  من  جزء  فهو  التذبذب،  أفهم  أن  أستطيع 
اإلنساني، وأن أفهم حتى الفئة األخيرة التي تعتبر احلجاب 
غطاء لسلوك وقح )فهي نتاج عارض ألسباب  مختلفة(…

لكن الفئات األخرى أساءت إساءة بالغة لكل قيم احلجاب، 
هذه  دفع  من  سببا  املطلقة  التصنيفية  النظرة  وكانت 

الفئات نحو اإلساءة )أو على األقل مبررا لها في ذلك(.

مع  التعامل  في  القائمة  املشكلة  نفهم  أن  ميكن  ال 
املزمنة  إشكاليتنا  فهم  دون  باحلجاب  املتعلقة  النصوص 
وما  مقاصدها،  عن  مبعزل  الفروض  كل  مع  التعامل  في 

ينتج عن هذا من فوضى سلوكية.
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نصوص لباس املرأة:

يُْدننَِي  امْلُْؤِمِننَي  وَنَِساِء  وَبََناتَِك  أِلَزْوَاِجَك  ُقْل  النَِّبيُّ  أَيَُّها  )يَا 

وََكاَن  يُْؤذَيَْن  َفاَل  يُْعرَْفَن  أَْن  أَدْنَى  ذَلَِك  َجاَلبِيِبِهنَّ  ِمْن  َعلَْيِهنَّ 

ُ َغُفورًا رَِحيًما( )59( ]األحزاب[ اهللَّ

ُفُروَجُهْم  وَيَْحَفُظوا  أَبَْصارِِهْم  ِمْن  وا  يَُغضُّ لِلُْمْؤِمِننَي  )ُقْل 

وَُقْل   )30( يَْصَنُعوَن  مِبَا  َخِبيٌر   َ اهللَّ إِنَّ  لَُهْم  أَزَْكى  ذَلَِك 

واََل  ُفُروَجُهنَّ  وَيَْحَفْظَن  أَبَْصارِِهنَّ  ِمْن  يَْغُضْضَن  لِلُْمْؤِمَناِت 

َعلَى  بُِخُمرِِهنَّ  وَلَْيْضرِبَْن  ِمْنَها  َظَهرَ  َما  إاِلَّ  زِيَنَتُهنَّ  يُْبِديَن 

آَبَاِء  أَوْ  آَبَائِِهنَّ  أَوْ  لُِبُعولَِتِهنَّ  إاِلَّ  زِيَنَتُهنَّ  يُْبِديَن  واََل  ُجُيوبِِهنَّ 

بَِني  أَوْ  إِْخَوانِِهنَّ  أَوْ  بُُعولَِتِهنَّ  أَبَْناِء  أَوْ  أَبَْنائِِهنَّ  أَوْ  بُُعولَِتِهنَّ 

أمَْيَانُُهنَّ  َما َملََكْت  أَوْ  نَِسائِِهنَّ  أَوْ  أََخَواتِِهنَّ  بَِني  أَوْ  إِْخَوانِِهنَّ 

ْفِل الَِّذيَن لَْم  أُولِي اإْلِرْبَِة ِمَن الرَِّجاِل أَوِ الطِّ التَّابِِعنَي َغْيرِ  أَوِ 

يَْظَهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء واََل يَْضرِبَْن بِأَرُْجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما 

امْلُْؤِمُنوَن  أَيَُّها  َجِميًعا   ِ
اهللَّ إِلَى  وَتُوبُوا  زِيَنِتِهنَّ  ِمْن  يُْخِفنَي 

لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن( ))3( ]النور[

في  املرأة  للباس  األساسيان  النصان  هما  النصان  هذان 
والثاني  األحزاب،  غزوة  بعد  منهما  األول  نزل  وقد  القرآن، 
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اخلامسة  السنة  في  األحزاب  غزوة  كانت  وقد  بعده، 
إال في  لم حتدد  املرأة  لباس  تفاصيل  أن  يعني  مما  للهجرة، 

منتصف الفترة املدنية.

دليال  اعتباره  البعض  يحاول  ما  وعادة  داللته،  له  أمر  وهو 
على تسلسل متأخر في األهمية.

على العكس من هذا، أرى الداللة معاكسة..

والعقائدية،  األخالقية  التربية  من  فترة  مضي  فرغم 
وبوجوده عليه الصالة والسالم، إال أن األمر ظل يحتاج إلى 
قواعد وقوانني واضحة تنظم عالقة الرجل باملرأة.. أو بعبارة 
مشترك  مكان  في  معا  وجودهما  طبيعة  تنظم  أخرى 

ولهدف مشترك.

كما لو أن الهدف من تأخر نزول التشريعات والقوانني هو 
اجملتمع  كان  لو  حتى  القوانني  هذه  إلى  باحلاجة  نقتنع  أن 
في أفضل حاالته البشرية املمكنة، أي بوجود النبي عليه 
الصالة والسالم مشرفا مباشرا على تربية اجليل األول )مع 
اإلقرار أنه ال يوجد مجتمع فاضل باملطلق، وأنه حتى اجملتمع 

األفضل كان فيه بشر مقصرون ومسيئون ومنافقون(.

ماذا تقول لنا النصوص احملددة للباس املرأة قرآنيا؟ وفي أي 
سياق؟
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السياق األوضح واألهم هي أنها تأتي في سياق “قل”.

ما  يقول  أن  أمانة  الكرمي  الرسول  يحمل  القرآني  النص 
ستنقله اآليات من تعليمات.

وهو في الوقت نفسه، يحملنا نفس األمانة.

أن نقول …

“قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني”

“قل للمؤمنني”

“قل للمؤمنات”

“قل” تتضمن هنا صيغة أمر شديدة الوضوح.

كان األمر سيكون بدالالت أقل وضوحا لو كان على صيغة 
التقرير: مثال املؤمنات يدنني عليهن من جالبيهن..

أو املؤمنات يضربن بخمرهن على جيوبهن..

بصيغة  رمبا  وتأييد،  تقرير،  أنه  على  يفهم  قد  هذا  ال.. 
االستحباب، ملا تفعله املؤمنات…

لكن النص، يحدد “قل”.

قل لهم، أو لهن أن يفعلوا، أو يفعلن هكذا.
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بعبارة أخرى …

اُموَن  َقوَّ “الرَِّجاُل  تقرير حقيقة  بني  الفرق  مثل  هنا  الفرق 
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض” كما جاء  َل اهللَّ َعلَى النَِّساِء مِبَا َفضَّ
أن  للرجال  “قل  النص  يقول  أن  وبني  القرآني،  النص  في 

يكونوا قوامني على النساء..الخ”.

الفرق كبير، وهو واضح.

ونصوص )احلجاب( ربطت األمر بفعل األمر للنبي أن يبلغ 
ما ستقوله اآليات للمؤمنني واملؤمنات، وضمنا فإن سياق 
عملية  نفس  في  أيضاً  واملؤمنات  املؤمنني  ربطت  اآليات 
التبليغ والقول… ومن كان مبلَغا في املرحلة األولى )بفتح 
ومن  الثانية..  املرحلة  في  )بكسرها(  مبلِغا  صار  الالم(، 
في  بالتبليغ  سيقوم  الثانية  املرحلة  في  تبليغه  سيتم 
املرحلة الثالثة، وهكذا إلى ما ال نهاية في دوائر “قل” التي 
يكون مركزها عليه الصالة والسالم، وتبقى تتعدد الدوائر 

احمليطة باملركز، إلى أن تصل لنا,…وتتجاوزنا…

لن  ما  لتحديد  أحد”…تأتي  اهلل  هو  “قل  مثل  هي  ”قل” 
يتغير…

صيغة  التوحيد…ولكن  مثل  هو  احلجاب  أن  هنا  أقول  ال 
“قل” التي ورد فيها لباس املرأة صيغة أمر ووجوب شديدة 
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الوضوح.

في  ساهم  الذي  اآلخر  النص  يكون  أن  مصادفة  هي  هل 
حتديد لباس املرأة قد ابتدأ أيضا بـ “قل”؟

ال..

ال شيء بالصدفة في كتاب اهلل العزيز.

و“نساء  “املؤمنات”  النصان  يحدد  أن  صدفة  هي  وهل 
آمنوا  الذين  “نساء  أو  آمن معك”  “اللواتي  وليس  املؤمنني” 

معك”…

ال، ال شيء بالصدفة، وكل ما في النص يشير إلى أن األمر 
سيكون مؤبدا، لن يكون مرتبطا مبا هو آني أو عابر..

طاملا كان هناك إميان…

وال شيء بالصدفة..

*   *   *

مالذي تقوله آية سورة اإلحزاب..؟

تقول شيئني في غاية األهمية..

األول: يدنني عليهن من جالبيبهن
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والثاني: أن يعرفن !

األول يحدد هيئة عامة للباس املرأة.

والثاني يحدد املقصد.

ما معنى “يدنني عليهن من جالبيبهن”؟

ما معنى اجللباب أصال ؟ وما معنى يدنني؟

اجللباب من جلب، واجللب هو سوق الشيء من موضع آلخر.

كيف ميكن لهذا اجلذر اللغوي أن يعيننا في فهم معنى 
اجللباب سمي  أن  العرب يسجل  أن لسان  اجللباب، خاصة 
على تنوعات عديدة من الثياب: اجلِلْباُب الَقِميُص، واجلِلْباُب 
رأَْسها  املرأَُة  به  ي  تَُغطِّ الرِّداِء  دون  اخلِمار  من  أَوَسُع  ثوب 
املرأَُة،  تَلَْبسه  املِلَْحفِة  دون  واِسع  ثوب  هو  وقيل  وَصْدرَها، 
وقيل هو املِلْحفُة فهو قميص، وهو ثوب أوسع من اخلمار، 

وهو ثوب دون امللحفة، وهو ملحفة …

ال يدل ذلك على اضطراب، بل يدل على أن االسم يدل على 
وظيفة معينة ميكن ألكثر من لباس أن يؤديه.. فمرة يسمى 
ملحفة، ومرة يسمى قميص، ومرة ميكن أن يسمى عباءة 
أو مالءة أو مانطو، وميكن أن يسمى أسماء أخرى مختلفة 

بحسب اختالف الزمان واملكان، واتفاق الوظيفة احملددة…
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ما هي هذه الوظيفة احملددة؟

إنها الوظيفة التي يحددها املعنى اللغوي لكلمة جلباب، 
املشتقة من الفعل جلب، والذي يعني “سوق الشيء من 

موضع إلى آخر”.

مالذي يعنيه هذا عندما يترجم ليكون جزءا من مواصفات 
لباس؟

جزءا  يغطي  لن  مسدال،  سيكون  اللباس  هذا  أن  يعني 
واحدا فقط من اجلسم كما هو احلال مع القميص أو اخلمار 
ثياب  لقطعة  أخرى  معاصرة  تسمية  أي  أو  السروال،  أو 

تغطي جزءا واحدا من اجلسم.

بعبارة أخرى: هذا الثوب ينتقل من موضع إلى آخر ليغطي 
كل اجلسم.

ملاذا اإلدناء ؟

ألن أي ثوب بهذه املواصفات، سيحتوي حتما على فتحات، 
الذراع  ووجود  البشري  اجلسم  طبيعة  نتيجة  فراغات،  أو 

والرأس..
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اإلدناء هو األمر بتقريب هذه الفتحات أو الفراغات بحيث 
تكون مسدلة قدر اإلمكان.. مثل غلق األزار ألكمام طويلة 

ومفتوحة.

ماذا سيكون الناجت؟

هذا أمر مختلف التوصيف من مكان آلخر ومن وقت آلخر.. 
وقد أنتجت احلضارة اإلسالمية نسخا متعددة تفي كلها 
بهذا التوصيف على اختالفها في التعبير عن اخلصوصيات 

الثقافية من مجتمع آلخر.

ماذا عن “أن يعرفن”؟

ببساطة: هذا هو املقصد من احلجاب …أن “يعرفن”.

نعم، أنه يقدم الستر واحلشمة واحلماية، ولكنه يقدمها 
من خالل الهوية أوال.

هذا ما تقوله اآلية.. إنها ال تقول أن هذا اللباس سيصرف 
أنظار الرجال، أو يطفئ شهواتهم، أو يغلف املرأة كاجلوهرة 
البعض،  يتداوله  ما  …إلخ  الذباب  عنها  يبعد  أو  الثمينة، 
النص يقول أن هذا اللباس هو لباس “تعريفي”، “أن يعرفن 

فال يؤذين”..هكذا..

 – الهوية   – التعريف”  “موضوع  سيبدو  األولى،  للوهلة 
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أي  النزول،  سبب  نسميه  مبا  أساسي  بشكل  مرتبطا 
النزول هو مجرد  للتفريق بني احلرائر واإلماء..، ولكن سبب 
أبعاد  له  قرآني  لنص  األول  الُبعد  إلى  للتعرف  مناسبة 
نصوص  )ككل  واألماكن  األزمان  بتجدد  دوما  متجددة 
األبعاد األخرى  بالضرورة  بُعد جديد ال يلغي  القرآن(، وجود 
كانت  للنص  األولى  القراءة  فإن  وهكذا  يناقضها..  وال 
تعاملت مع مجتمع  قراءة  واألمة، وهي  احلرة  للتفريق بني 
إما  النساء  – حيث  الهجري  األول  القرن  في  احمللي  املدينة 
إماء أو حرائر- لكن البد من قراءة أخرى تتعامل مع اجملتمع 
وتتصارع  اإلنسانية  الهويات  تتعدد  املعاصر، حيث  العاملي 

وتتنافس..

يقل  لم  )والنص  وحرة  أمة  بني  تفريق  أنه  يقرأ  كان  ما 
ذلك إعجازا( ال بد أن يقرأ اليوم على أنه تفريق بني اإلميان، 

اإلسالم، وكل ما سواه..

هذا اللباس هو هوية املرأة املسلمة، ببساطة هويتها، وهو 
يتضمن حتما احلشمة والستر، ولكن ما اختاره النص أن 
التعريفية  الهوية  الهوية،  كان  للباس  كمقصد  به  يعبر 
لو  مسلمة  تكون  لن  أنها  ذلك  يعني  ال  املسلمة،  باملرأة 
تخلت  مسلمة  أنها  يعني  لكنه  اللباس،  هذا  عن  تخلت 
أهمية  تفهم  لم  ألنها  أو  قاهر،  لظرف  إما  هويتها،  عن 
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الهوية، ولذلك فقد تصورت أن األمر زائد عن احلاجة، مجرد 
إكسسوار …

هذه  إلى  مسلمة  تكون  ألن  ترَق  لم  ببساطة،  ألنها  أو 
الدرجة التي تعبر عنها بالهوية، وهذا ال يعني أنها ليست 

مسلمة طبعا.

عموما  أننا  هي  بالهوية  احلجاب  توصيف  مع  مشكلتنا 
نقلل من أهمية الهوية، نعتبرها شيئا زائدا، شيئا إضافيا 
ميكن التنازل عنه، لذا فإن مجرد وصف احلجاب بالهوية يثير 

نوعا من الفوبيا أن يؤدي ذلك لنزعه..

يوم منعت فرنسا احلجاب في املدارس احلكومية)2) ضمن 
باالعتراض  البعض  ضج  الدينية،  الرموز  لكل  منعها 
قائلني أنه فريضة وليس رمزا دينيا.. وطبعا لم تنفع هذه 
أهمية  تقليل  هو  نتج  الذي  الوحيد  والشيء  االعتراضات، 
ومعنى الرمز في نفوس املاليني ممن تابعوا املشايخ الكبار)3) 

الذين ظلوا يؤكدون أن احلجاب ليس رمزا دينيا !..

بالتأكيد احلجاب رمز ديني ! لقد فرض ألنه رمز ديني ! إن 

)2) في مارس 2004
)3) الشــيخ القرضــاوي مثــاال ، مــرارا وتكــرارا فــي برنامــج الشــريعة 

واحليــاة وغيرهــا.
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كانت فرنسا ترى ذلك مخالفا ملا قامت عليه ثقافتها فهذا 
جدا  حريصني  كانوا  إن  هناك  للمسلمني  ميكن  آخر،  شأن 
فالقانون  اخلاصة،  مدارسهم  يؤسسوا  أن  “احلجاب”  على 
يوحدوا  أن  لهم  ميكن  فحسب،  احلكومية  املدارس  حدد 
كلمتهم املتفرقة بحيث يكون لهم ثقل انتخابي مؤثر مما 
يجعل الساسة واملشرعني يتوددون لهم، ميكن للطالبات 
املسلمات أن يواصلن تعليمهن، يقلعن غطاء الرأس على 
بالتعليم  يثبنت  اخلروج،  ويرتدينه الحقا عند  املدرسة،  باب 
الذي  الرمز  ارتداء  في  بحقهن  يطالنب  ثم  ومن  جدارتهن، 
يعبر عن ثقافتهن وقيمهن )والذي ال يشترط بالضرورة أنه 

يتعارض مع قيم املواطنة في فرنسا(…

لن  ولكنه  متعددة،  وسائل  عبر  يحدث  أن  ميكن  هذا  كل 
يحدث ما لم نقتنع أوال بأهمية الرمز والهوية )في العموم( 
باحلجاب  نعترف  ثم  ومن  وثقافتنا،  قيمنا  عن  التعبير  في 

باعتبار أنه قد فرض أصال لتوضيح أهمية هذه الهوية.

القيم  أهمية  من  كالتقليل  الهوية،  أهمية  من  التقليل 
شأن  من  يقللون  الذين  وأولئك  الهوية،  عنها  تعبر  التي 
أهم، يحملون  إلى ما هو  انتباهنا  الهوية، ويحاولون لفت 

غالبا هوية أخرى، ويتمسكون بها، دون أن يدركوا ذلك.

على سبيل املثال: أغلب ناشطي وناشطات )ضد احلجاب( 
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مبظهر  يظهرون  وإعالميات  وإعالميني  وكاتبات  ُكتَّاب  من 
أو  من  قريبة  )معاصرة(،  مالبسهم  أن  مبعنى  معاصر، 
مطابقة خلطوط املوضة السائدة، ال تظهر الواحدة منهن 
ظهرت  بقميص  أو  عاما  عشرين  قبل  سادت  بتسريحة 
باختالفات  ولكن  الرجال،  عقود..كذلك  قبل  مرة  أول  فيه 
مظهر  أن  عن  أبدا  هنا  أحتدث  وال  موجودة،  ولكنها  أقل، 
أنهن  فقط  أقصد  بالضرورة،  محتشم  غير  الناشطات 
تلقائي جدا(  وإمنا على نحو  بال وعي مسبق،  )رمبا  يحرصن 
عن  أي  واحلداثة،  املعاصرة  عن  يعبر  مبظهر  الظهور  على 
جدا  غريبا  سيكون  لها،  وينتمني  بها  يؤمنَّ  التي  القيم 
مثال لو أنهن ارتدين الساري الهندي مثال، أو الزي الوطني 
للكونغو، ليس انتقاصا من الهند أو الكونغو… بل ألن هذا 
الزي الوطني يعبر عن قيم حضارية وثقافية ال يؤمن بها 
هؤالء الناشطون والناشطات، بل يؤمنون بقيم أخرى، يعبر 
عنها الزي املعاصر السائد الذي يحرصون على ارتدائه رمبا 
دون وعي مسبق، ولكن على نحو تلقائي جدا..أنه هويتهم..

عليه  واحلرص  أيضا…  املعنى  بهذا  هوية  هو  احلجاب 
من  بها  تؤمن  أن  يفترض  قيم  عن  يعبر  ألنه  طبيعي 
الناشطة  لباس  يعبر  كما  عنها  يعبر  وهو  ترتديه، 

املناهضة للحجاب عنها…
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لكن هل الهوية مهمة جدا لهذه الدرجة؟!

للحجاب،  املضاد  الطرف  عليه  اللعب  يحاول  ما  هذا 
برأيهم  هذا  ألن  الهوية،  أهمية  من  التقليل  يحاولون 
سيقلل من أهمية فرض احلجاب، سيجعل الفريضة تبدو 
عبثية، بال هدف وال مقصد وال حكمة، ومن هنا سيكون 
املدخل للطعن في فرضية احلجاب، سيحاولون حصره في 
هنا  القرآن  وسيبدو  والرق..  اإلماء  بزوال  زال  تاريخي  سبب 
يكون  أن  فيه  مما  للكثير  ميكن  تاريخيا  كتابا  كان  لو  كما 
معرضا لفقدان الصالحية بنفس املنطق، رمبا ال يهدف كل 
مضادي احلجاب هذا، بل رمبا يريدون احملافظة على تعليمات 
لها  سيكون  التفكير  منهجية  نفس  لكن  للقرآن،  أخرى 
نتائج أخرى حتما، وإال سقط األمر كله في تناقض واضح..

ال يقلل من أهمية الهوية إال اثنان.

إما أن يكون هذا املقلل من أهمية الهوية جاهالً بأهميتها، 
إلى  العام  واحلس  البداهة  تتعدى  اليوم  أهميتها  أن  رغم 
التي  واالجتماعية  النفسية  الدراسات  من  هائل  تراكم 
متصلة  عنها،  غنى  ال  مما  أنها  وتثبت  أهميتها،  تثبت 
أن  ميكن  ال  ما  هوية  فقدان  وإن  كان،  أينما  دوما  باإلنسان 
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يكون إال متهيدا لظهور هوية جديدة مغايرة.

أو أن يكون مدركا ألهمية الهوية في احملافظة على القيم 
هذا  أن  يدرك  ألنه  منها  يقلل  ولكنه  عنها،  تعبر  التي 

التقليل سيفسح اجملال لقيم جديدة، قيم مغايرة…

بعبارة أخرى: لهوية جديدة.

مسطحة  صورة  أنها  على  الهوية  مع  يتعامل  البعض 
ببعد واحد، ثم يقول بعدها أن املهم هو العمق. واحلقيقة 
أن الهوية هي أحد أبعاد الشكل اجملسم الثالثي األبعاد… ال 
ميكن حقا حذف أي بُعد من هذه األبعاد ألن حذف بُعد واحد 

سيطيح بالشكل كله..

الهوية هي الوجه، هل ميكنك حقا أن تتعامل مع إنسان 
ما وقد نزعَت وجهه عنه، هل ميكنك أن تتعامل مع عضالت 
وجهه وشرايينه وأوردته وأعصابه مباشرة حقا ؟ دون وجهه 
!..لألسف اجلواب بنعم هو مجرد مكابرة، أنت نفسك لن 
تعرف نفسك دون وجهك! ال ميكن ألحد أن مييز نفسه من 

دون وجهه !..

الهوية هي ما نعرف به أنفسنا، كما يعرفنا من خاللها 
قيمنا  عن  يعبر  سوانا،  عن  مييزنا  ما  هي  الهوية  اآلخرون، 
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بالنسبة  سلبياتنا  عن  )ورمبا  إيجابيتنا  وعن  مميزاتنا  وعن 
للبعض..(.

الهوية سطح ؟

هي  بل  سطحية،  الهوية  أن  يعني  ال  هذا  لكن  نعم، 
وكنوز  موارد  حتوي  ما  ضمن  حتوي  التي  األرض  كسطح 
سطح  لوال  الكنوز  لهذه  نصل  أن  لنا  ميكن  ال  وخيرات.. 
األرض، عمليا ال انفصال بني سطح األرض وباطنها، بل هما 

ملتحمان متاما والفصل في أذهاننا فقط.

الَعلَم الذي ميثل الدول والشعوب واألمم،  الهوية هي مثل 
مهما اختلف املعارضون، فهم يحرصون دوما على احترام 
الَعلَم، على رمزيته، رغم أنه مجرد قطعة قماش للوهلة 
األولى )مثل احلجاب بالضبط..(.لكن ال..عندما نضع قطعة 
كاملة  قيمية  منظومة  ثمة  اجملهر،  حتت عدسة  القماش 

جديرة باالنتباه.

هيكلها…. بال  حملركها  فائدة  ال  لسيارة  هيكل  الهوية 
غير  من  لها  جديدة  سيارة  املارسيدس  شركة  تقدم  هل 

هيكلها أو العالمة املميزة –اللوغو- لها؟
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مثل  بأنفسنا،  تذكرنا  تعريفية  بطاقة  مثل  هي  الهوية 
رقم تسلسلي يعبر عن كل مرجعيتنا القيمية، مثل كود 
– شفرة يعبر عن كل ما نحن عليه، مثل رقم جلني )مورث( 

يضم حكاية الساللة كلها…

ومن  الوجه  من  هرب  هو  الهوية  من  الهرب  ببساطة 
اجلينات ومن الرقم التسلسلي ومن سطح األرض!

هرب مستحيل.. إال لو كان من أجل وجه جديد )أو قناع؟!(.. 
أو من أجل عملية زرع جينات جديدة غير مضمونة النتائج 

والعواقب، أو من أجل سطح أرض جديدة..

الهرب من الهوية مستحيل، لكن من املمكن استحداث 
إما  عملية  الهوية  شأن  من  فالتقليل  لذا  جديدة،  هوية 

غبية..أو مراوغة.

كيف ميكن للباس أن يعبر عن الهوية لهذا احلد: ميكن ألنه 
ببساطة واضح جدا. إنه مثل علم ترتديه املرأة، ليس علم 
بالدها.. لكن علم مرجعيتها القيمية والثقافية …)ال أحد 
النهاية مجرد  أنه في  رغم  العلم  رمزية  أهمية  يقلل من 
إبداء  الكل يحرص على  قطعة قماش مثل احلجاب، لكن 

االحترام للعلم ورمزيته..على العكس من احلجاب(.

الهوية هي مثل اللباس الطبي الذي يوضح للمرضى من 
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هو الطبيب ـ ال ميكن التنازل عنها حقا في مكان العمل..
لباس الطبيب الذي مييزه هو جزء منه في مكان عمله أثناء 
عمله، أي خلل في هذا سيكون خلال في عمله نفسه… لن 
لكنه  عليها،  حصل  التي  الشهادة  أهمية  من  هذا  يقلل 

جزٌء من تطبيق الشهادة على الواقع..

على  يحرص  كمن  احلجاب،  مع  تعاملنا  أننا  حدث  )الذي 
مالبس الطبيب أكثر مما يحرص على شهادته وخبرته…لقد 

اعتبرنا كل من ارتدى ثوبا أبيض طبيبا …

ولم نسأل عن شهادته!(

كيف يكون احلجاب هذه الهوية؟

هو  قدميها،  إلى  املرأة  رأس  قمة  من  املمتدة  مبواصفاته 
واألخالقية تغمر كل  القيمية  املنظومة  أن هذه  يعبر عن 
اإلنسان، من رأسه إلى قدميه، تفي بكل متطلباته، تقدم 
له كل ما يحتاج من توازن، وتغطي كل احتياجاته، وتؤهل 
كل أطرافه العاملة لكي تؤكد أن هويته هي هوية عمل 

وإعمال..

هذا احلجاب هو قالب يضع اإلنسان في إطار يغطيه كله 
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لكي يتمكن من التفاعل كله.. إنه إطار يحفظه ويجعله 
تفاعالت  في  نفسه  يهدر  ال  كي  بقيمه  التصاقا  أكثر 

جانبية ثانوية.

ميكن ألي كان أن يقرأ في احلجاب هوية متييز على أساس 
اجلنس أو اجلندر، وميكن آلخر أن يقرأ فيها تقاليد )مجتمع 
ذكوري( …ميكن آلخر أن يقرأ فيها قيم الفصل بني اجلنسني 
في مجتمع سيعتبره بدويا…. كما ميكن آلخر أن يقرأ فيها 

قيم الفضيلة واحلشمة والستر..

أن  إال  لها  ال ميكن  األكثر شمولية،  األوسع،  النظرة  لكن 
ترى أن هذا اللباس، ووجوده كفرض، ال بد أنه يعني ضمنا – 
عكس كل الشائع السائد – وجوب مشاركة املرأة، ووجوب 
قضاء  ولغرض  فقط  هامشيا  كان  األمر  أن  لو  خروجها، 
بل  مفصلتني،  قرآنيتني  آيتني  األمر  تطلب  ملا  مثال  احلاجة 

لرمبا سيكفي األمر بحديث نبوي…

العام  احلس  وببداهة  ضمنا  يعني  اآليتني  تفصيل  لكن 
وجوب مشاركة املرأة في عملية البناء االجتماعي املستدام، 
منعا  املشاركة،  هذه  أثناء  أنوثتها  مظاهر  حتييد  مع 
ومظاهر  احلاالت  هذه  في  عالية  بنسب  يحدث  لتشويش 
اللباس،  املقصودة ليست فقط جسمية يخفيها  األنوثة 
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بل هي أيضا سلوكية يخفيها لباس التقوى أيضا )الغنج، 
الضحك املقصود به اإلثارة بطريقة مفتعلة …ألخ( )واحدة 
من كل أربع نساء في أماكن العمل في أمريكا تقول أنها 
تعرضت للتحرش اجلنسي)4) -رمبا كانت نسبنا أعلى ال أدري 
اجلنسي  التحرش  لتجنب  املرأة  دليل  املقارنة!-،  أقصد  وال 
ما  كل  أخِف  اجلملة:  هذه  بالضبط  يتضمن  أمريكا)5)  في 

يشير إلى أنوثتك !

 conceal anything indicating that you’re a(
woman..))))نفس النظرة الشمولية ال بد لها أن تالحظ 

one-in-four-/((/20((/http://abcnews.go.com/blogs/politics    (4(
 /u-s-women-reports-workplace-harassment

http://www.huffingtonpost.com/hasna-el-maroudi/guide-to-  (5(
html.5405577_avoiding-sexual-harassment_b

التحــرش  ظواهــر  علــى  ركــزت  التــي  الدراســات  أغلــب   (((
ــة  ــاس واحلادث ــوع اللب ــني ن ــرة ب ــة مباش ــد عالق ــم جت ــاب ل واالغتص
)علمــا أن القضــاء األمريكــي مثــال مينــع اإلشــارة إلــى ثيــاب 
المــرأة  وميكــن  مرضــى  غالبــا  هــم  فاملغتصبــون   ، الضحيــة 
ــا ،  ــذا أيض ــرض له ــة( أن تتع ــس الغربي ــب املقايي محتشمة)حس
لكــن مــن اجلديــر بالذكــر أن أغلــب املغتصبــني يشــيرون إلــى أنهــم 
ــى ظهــور عالمــة خضــوع أو ضعــف  ــاء عل ــارون ضحاياهــم بن يخت
منهــن ، وهــو أمــر يذكــر بالتوصيــة القرآنيــة )فــال تخضعــن بالقــول 

ــرض(. ــه م ــي قلب ــذي ف ــع ال فيطم
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أن مواصفات اللباس تعبر عن هوية شاملة تغطي كل 
اإلنسان… تعبر عن منظومة قيم حضارية ال بد أن يكون 

لها هوية تعلن عنها..

ملاذا على الهوية التي تعبر عن هذه القيم تكون على املرأة 
وليس على الرجل؟!

يضع عبء  القوة  في  مكافئ  نص  يوجد  ال  هذا صحيح، 
يكون  أن  ميكن  ال  اللحية  وموضوع  الرجل،  على  الهوية 
مكافئا: أوال ألنه ورد في نص نبوي وليس قرآني، مع إمياننا 
بحجية النص النبوي ـ إال أن قوة احلجتني ال ميكن أن تكون 
في موضع املقارنة، وثانيا ألن النص النبوي في أمر اللحية 
أن  أي  اجملوس،  رواية  وفي  املشركني،  مخالفة  باب  من  جاء 
اللحية كانت موجودة أصال، وكان هناك تعديل نبوي عليها 
للمخالفة والتمايز، بينما األمر مع لباس املرأة أكثر تفصيال 

وعلى نحو أساسي.
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ملاذا املرأة وليس الرجل؟

ببساطة توزيع أدوار!

أدوار  توزيع  لكنه  هنا،  ويندبن  ينحن  أن  للنسويات  ميكن 
فحسب، ميكن االعتراض على هذا التوزيع فقط في حالة 
واحدة: لو كان ميكننا أن نعترض على أن املرأة قد أخذت دور 

احلمل والوالدة وليس الرجل.

دعونا نقّر أن األمر تكليف للمرأة، وأنه عبء ال ميكن إنكاره، 
كما  مجزي،  نحو  على  عليه  مأجورة  تكون  أن  بد  ال  وأنها 
الذي يشبه احلجاب  التقليدي  أن اخلطاب  نقّر  أن  أن علينا 
بغالف اجلوهرة الثمينة، أو غالف “الشوكوالتة!” هو خطاب 
غبي ومهني للرجل واملرأة على حد سواء، مثله مثل اخلطاب 
الذي يوحي أن كل غير محجبة هي غير فاضلة، األمر أعقد 
من هذا التبسيط، بل هو تعبير عن منظومة قيم حضارية 
متكاملة، عن هوية متثل هذه القيم، واختزالها إلى قيمة 

سلوكية واحدة جرمية بحق هذه املنظومة.

الشرعي  املزاوجة بني مواصفات احلجاب  أن  فلنتذكر هنا 
هذه  قابلية  عن  أيضا  يعبر  املعاصرة  األناقة  ومواصفات 
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كل  في  والتأثير  والتفاعل  والتواجد  املرونة  على  الهوية 
اللباس  مواصفات  ظروفها..  باختالف  واألزمنة  العصور 
أو  زماني  ظرف  أي  في  تطبق  أن  ميكن  نحو  على  جاءت 
املواصفات  وجدنا  لرمبا  ولو كان من عند غير اهلل  مكاني، 
تلتزم بقماش معني أو وصف ال ميكن أن يطبق إال في اجلزيرة 
معدة  كانت  للباس  القرآنية  املواصفات  لكن  العربية.. 
لتتجاوز تفاصيل الزمان واملكان على نحو ال ميكن أن يحدث 

إال من لدن عزيز حكيم.

لكن ماذا عن “ال يؤذين؟”

نعم، ثمة أذى كان يلحق باحلرائر من املنافقني، وكان اللباس 
يدفع عنهن هذا األذى…

أكثر شموال،  األوسع، وحسب منظور  النطاق  لكن، على 
مساس  أي  فإن  البسيط،  املدينة  مجتمع  من  وخروجا 
إلى  حتما  يؤدي  للهوية  ضياع  أي  أيضا…  أذى  هو  بالهوية 
األذى..حتى لو لم يشعر من ضيع هويته بهذا األذى مباشرة.

إلى ما  املرأة  لباس  الثاني عن  القرآني  النص  ماذا يضيف 
سبق؟

ُفُروَجُهْم  وَيَْحَفُظوا  أَبَْصارِِهْم  ِمْن  وا  يَُغضُّ لِلُْمْؤِمِننَي  }ُقْل 
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َ َخِبيٌر مِبَا يَْصَنُعوَن)30( وَُقْل لِلُْمْؤِمَناِت  ذَلَِك أَزَْكى لَُهْم إِنَّ اهللَّ
يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ وَيَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ واََل يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ 
إاِلَّ َما َظَهرَ ِمْنَها وَلَْيْضرِبَْن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِِهنَّ واََل يُْبِديَن 
زِيَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ أَوْ آَبَائِِهنَّ أَوْ آَبَاِء بُُعولَِتِهنَّ أَوْ أَبَْنائِِهنَّ أَوْ 
أَبَْناِء بُُعولَِتِهنَّ أَوْ إِْخَوانِِهنَّ أَوْ بَِني إِْخَوانِِهنَّ أَوْ بَِني أََخَواتِِهنَّ 
أَوْ نَِسائِِهنَّ أَوْ َما َملََكْت أمَْيَانُُهنَّ أَوِ التَّابِِعنَي َغْيرِ أُولِي اإْلِرْبَِة 
ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء  ِمَن الرَِّجاِل أَوِ الطِّ
واََل يَْضرِبَْن بِأَرُْجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما يُْخِفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ وَتُوبُوا إِلَى 

ِ َجِميًعا أَيَُّها امْلُْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن))3({ ]النور[
اهللَّ

اجللباب  أكثر،  بوضوح  اللباس  حدود  يوضح  الثاني  النص 
في النص األول ينتقل من مكان آلخر في جسم اإلنسان، 
شعر  )أي  سيغطى  الرأس  أن  هنا  يحدد  النص  هذا  لكن 

املرأة(، وأن اللباس سيصل إلى القدم تقريبا.

كيف يوضح النص ذلك ؟

استخدم النص كلمة اخلمار في )فليضربن بخمرهن على 
جيوبهن(.

من  جاءت  مثال،  اخلمر  كلمة  الرأس،  غطاء  هو  واخلمار 
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مخامرة العقل )= في الرأس(، وتخمير األواني كما جاء في 
هو  العرب  لسان  في  أيضا  واخلمار  تغطيتها،  هو  احلديث 

)العمامة( للرجال، أي ما يغطي الرجل به رأسه.

أن  اعتباطا، حاشا  اخلمار  يستخدم كلمة  لم  هنا  النص 
يكون في كالم اهلل ما هو اعتباطي وبال هدف، لو كان هدف 
النص هو تغطية اجليوب فقط )اجليب: فتحة القميص أي 
العباقرة اجلدد –  النحر والصدر والرقبة( – كما قال بعض 
فال يوجد سبب يجعل النص يحدد اخلمار ليضرب به على 
)فليضربن  يسر:  وبكل  النص،  يقول  أن  ميكن  كان  اجليب، 
على جيوبهن( دون أن يحدد اخلمار، وكان األمر هنا سيكون 

فعال دون معنى يفيد بوجوب غطاء الرأس.

اآلية عندما تقول:فليضربن بخمرهن على جيوبهن تعني 
أي على  به على جيوبهن  ويضربن  اخلمار  بداهة فليضعن 

فتحة القميص !

تعني  ال  العمامة  أن  وكما  الرأس،  غطاء  يعني  واخلمار 
تغطية وجه الرجل، بل تغطي رأسه، فإن اخلمار في لسان 
العرب هو ما تغطي به املرأة رأسها، وليس ثمة معنى في 
هذا اللسان يحوِّل اخلمار ليكون غطاًء للوجه على اإلطالق، 
بل هو غطاء للرأس فحسب، بعبارة أخرى، وليكون واضحا 
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متاما: هو غطاء للشعر.

على  للشعر  غطاًء  فليضعن  أخرى:  بعبارة  تقول  اآلية 
رؤوسهن، ويضربن به على نحورهن…

أيام  هكذا بهذا الوضوح في لسان العرب، هكذا فهمت 
آلة  استخدمنا  لو  دوما  ستفهم  وهكذا  الرسالة  نزول 

لسان العرب التي نزل بها القرآن.

الشعر  بتغطية  يأمر  هنا  القرآن  أن  حقيقة  من  الهروب 
هروب صعب جدا.

وهو يستلزم في الغالب واحدة من محاولتني:

املدلوالت  من  يهرب  جدا،  متعسف  لغوي  تأويل  األولى: 
نتائج  إلى  ليصل  واجليوب،  للخمار  املباشرة  الواضحة 
والفرج،  الثديني  تغطية  تقصد  اآلية  أن  مثل  مضحكة 
)باعتبار أن  أي أن احلجاب هو بكيني من قطعتني ال أكثر! 
هذه  نزول  قبل  العراة  نادي  في  يعيشون  كانوا  املسلمني 

اآلية!(.

الثانية: اإلقرار بأن القرآن أمر بغطاء الرأس وبكل مواصفات 
اللباس املذكورة، ولكن ضمن سياق تاريخي لم يعد له لزوم 

في الوقت احلالي..
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واحدة فقط،  آية  أجل  التاريخية من  السياقات  باب  فتح 
به  جاء  ما  كل  على  للتطبيق  قابال  املنهج  هذا  سيجعل 
القرآن…ولم ال يكون التوحيد مثال قد عرض من أجل توحيد 
العرب ؟ ولم ال تكون اجلنة والنار وسيلة ثواب وعقاب في 
تلك  في  أفضل  نحو  على  يتصرفون  الناس  جعل  سبيل 
هذه  إلى  حتما  لوصلنا  الباب،  هذا  فتحنا  لو  العصور؟ 

األماكن.

ومدلوالتها  واحدة  آية  مسألة  تتعدى  هنا  الفكرة 
عنه،  عقيدتنا  نفسه،  القرآن  عن  فكرتنا  إلى  ومعانيها، 
أن  نعتقد  وهل  ؟  وجل  عز  اهلل  كالم  أنه  فعال  نعتقد  هل 
كالم اهلل سبحانه وتعالى ميكن أن يضم ما قد جاء صدفة 

ونتيجة سياق تاريخي عابر ؟

بعد أن نرد على هذا السؤال بصدق ميكن أن نقرر: هل فعال 
ميكن أن نتجاوز ذكر “غطاء الرأس” الذي جاء في اآلية؟ هل 
وهو  القرآن،  في  واضحا  يرد  لم  احلجاب  أن  نقول  أن  ميكن 
الذي ورد بكل هذه التفصيالت واإليضاحات؟ هل ميكن حقا 
أن نغض البصر على كلمة “بخمرهن” ونتعامل معها كما 

لو أنها ليست موجودة؟

هذا عن الطرف القصي من حدود اللباس، تغطية الرأس..
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فماذا عن الطرف الثاني ؟

اآلية أيضا واضحة: )واََل يَْضرِبَْن بِأَرُْجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما يُْخِفنَي 
) ِمْن زِيَنِتِهنَّ

زينة األرجل مخفية حتت اجللباب، اي أن اجللباب نزل ليغطي 
األرجل، واملطلوب ليس فقط إخفاءها عن النظر، بل عدم 
إشعار أحد بها، أي التخلص من السلوك املائع الغنج الذي 

يرتدي الطويل املسدل ولكنه يتعمد اإلثارة…

اآلية واضحة في بيان احلدود السفلى للجلباب: القدم إال 
قليال…كما سيتوضح في نصوص احلديث النبوي.. وهو ما 

يقودنا إلى هذا األمر.

ماذا عن النصوص النبوية ؟

كانت  القرآنية  النصوص  أن  هي  الشخصية  قناعتي 
فرض  بيان  في  اجملهر(  عبر  فيها  دققنا  )لو  متاما  واضحة 
تفيد  التي  )قل(  هناك  واضحة..  بتفاصيل  املرأة  لباس 
التبلغي الواضح في اآليتني، وهناك الم التوكيد في  األمر 
التي  اللغوية  واجللباب، ومعانيها  اخلمار  )ليضربن(، وهناك 

تفيد غطاء الرأس واإلسدال….الخ.

على  توضيحي  هامش  مثل  هي  النبوية  النصوص  لكن 
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لم  الذين  وأولئك  حقا،  فصلها  ميكن  ال  القرآني،  املنت 
لن  املرأة،  لباس  أمر  في  القرآنية  اآليات  بوضوح  يقتنعوا 
النبوية  بالنصوص  يواجهوا أي مشكلة في عدم االقتناع 
من باب أولى، سواء من باب الداللة أو من باب التشكيك 
بحجية احلديث النبوي نفسه، وهو أمر لم يعد غريبا في 
في  مشاكل  بوجود  هنا  )أقّر  اإلنحسار  على  مقبل  عصر 
التعامل مع احلديث النبوي، ولكنها مشاكل ال ميكن حلها 

بإنكار السنة ونسف احلديث(.

علينا أن نحدد هنا أن منكري فرضية احلجاب بحجة عدم 
إنكار  إلى  رأيهم( يضطرون  )حسب  القرآني  النص  وضوح 

حجية النص النبوي أيضا، أو إلى حتجيمه بطريقة ما.

موضوع  في  النبوي  النص  حجية  إنكار  أن  هنا  املسألة 
احلجاب ستحتم على هؤالء إنكار حجيته في مسائل أخرى 
ال  وهؤالء عموما  املسلم،  العقل  في  بها  املسلم  هي من 
ينكرونها، وال يريدون فتح جبهتها أصال…)الصلوات اخلمس 
مثال، من قال أنها خمسة لوال السنة ؟ ومن علمنا هيئتها 

وشكلها لوال السنة النبوية؟(.

مع  تناقض  في  سيجعلهم  النبوية  السنة  إنكار  عدم 
الصالة  ملوضوع  حال  يجدوا  أن  إما  فهم  لذا  منهجهم، 
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الواردة في  األحاديث  يتعاملوا مع  أن  أو في  وما يشابهها، 
إنكار  منطق  من  ليس  احلجاب  بخصوص  النبوية  السنة 
السنة النبوية، بل من منطق “أنها ليست واضحة مبا فيه 

الكفاية لتفيد الوجوب”.

هذا أمر نسبي جدا، ما يكون واضحا مقنعا لنا قد ال يكون 
مقنعا لسوانا، وكونهم يخادعون أنفسهم )أو كوننا نفعل 
الشيء ذاته( أمر متعلق مبا ال ميكن حتديد معيار له: الصدق.

ينكر  من  ونحيل  النصوص،  بعرض  نكتفي  فإننا  لذا 
وضوحها إلى نفسه، هل ينكرها ألنها ليست واضحة حقا 

بالنسبة له، أو ألنها تتعارض مع هواه؟…

هل يعتمد على نصوص أخرى أقل وضوحا وداللة، ولكنها 
تتفق مع هواه في أمر آخر ؟

غير  يعرفها  أن  ألحد  ميكن  ال  األسئلة  هذه  عن  اجلواب 
صاحب الشأن ذاته…

كل ما ميكننا فعله هو أن نوضح قدر اإلمكان..

أن  النص-  – وال حامل  الديني  النص  وليست من وظيفة 
يقنع الكل..

لم  من  هناك  بقي  اجلميع،  يقنعوا  لم  الرسل  حتى 
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يصدقهم.. بقي هناك من ظلَّ كافرا جاحدا برسالتهم..

أن يُعمي عينه،  الرسالة واضحة…من قرر  أن تكون  املهم 
فهذا شأنه..

حديثني  ثمة  أن  أرى  النبوية،  السنة  نصوص  كل  بني  من 
قاطعي الداللة..

أَْهِل  ِمْن  )ِصْنَفاِن  العاريات:  الكاسيات  حديث  هو  األول 

يَْضرِبُوَن  الَْبَقرِ  َكأَذْنَاِب  ِسَياٌط  َمَعُهْم  َقْوٌم  أَرَُهَما  لَْم  النَّارِ 

بَِها النَّاَس وَنَِساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت مُمِيالٌَت َمائاِلٌَت رُُءوُسُهنَّ 

َكأَْسِنَمِة الُْبْخِت امْلَائِلَِة الَ يَْدُخلَْن اجْلَنََّة واَلَ يَِجْدَن رِيَحَها وَإِنَّ 

رِيَحَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسيرَِة َكَذا وََكَذا()7).

حديث الكاسيات العاريات روي عن صحابيني هما أبو هريرة 
اإلسنادية  صحته  عن  النظر  وبغّض  عمرو،  بن  اهلل  وعبد 
يتفق صحابيان  أن  فإن فكرة  أحد،  فيها  لم يشكك  التي 
على اختراع حديث كهذا فيه ما لم يكن في عصرهم، ولم 

يكن من املتخيل أصال، فكرة سخيفة جدا وال معنى لها.

الكاسيات العاريات هن نسوة يغطني أجسادهن، ولكنهن 
في الوقت نفسه عاريات..

)7) صحيح مسلم 5704
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كيف؟

هناك ثالث احتماالت وإردة، وكلها موجودة اآلن، ولم تكن 
كذلك في عصر النبوة.

يكون ضيقا  أن  أو  الكساء غاللة شفافة،  يكون  أن  األول 
جدا على نحو يفصل تفاصيل جسدها، أو أن يكون قصيرا 

كاشفا أكثر منه ساترا.

ورمبا كان كل هذا يندرج في وصف )الكاسيات العاريات(، 
مواصفات  حتديد  في  اآليات  روح  مع  متاما  يتناغم  والذي 
مفهوما  يكون  أن  يجب  ما  لذلك  يضيف  ولكنه  اللباس، 
اآليتني  سطور  بني  من  العام  املنطقي  واحلس  بالبداهة 
القرآنيتني: أن ال يكون اللباس شفافا رقيقا وال ضيقا…ملاذا 
تضيف السنة النبوية ما يجب أن يكون مفهوما بالبداهة 
واملنطق  للبداهة  يفتقرون  من  هناك  ألن  القرآن؟..  عبر 
لكي  للمنطق  بافتقارهم  وسيتحججون  احلال،  بطبيعة 
ال  الضيق  أو  الشفاف  اللباس  أن  مثل  نتائج  إلى  يصلوا 

ينتهك مواصفات لباس املرأة في القرآن.

عن  املرأة:  للباس  السفلية  باحلدود  يتعلق  الثاني  احلديث 
عليه وسلم: من  قال رسول اهلل صلى اهلل  قال  ابن عمر 
جر ثوبه خيالء لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة، فقالت أم 
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سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال: يرخني شبرا، 
فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ال يزدن 

عليه)))

تعارضا بني “حديث  يبدو  املوقف عند ما قد  يبني  احلديث 
نبوي” و”مواصفات قرآنية”، احلديث هنا يتحدث عن ظاهرة 
اجلاهلية،  عرب  عند  عرفت  ظاهرة  وهي  خيالء،  الثوب  جر 
والنهي املشدد لها مرتبط بالظاهرة، أما مواصفات لباس 
تعديل  أي  واملكان،  للزمان  العابر  بالقرآن  املرأة فقد حددت 
نتيجة ظرف معاصر )كما في  املواصفات  سيحدث لهذه 
اخليالء ومحاربة مظاهره(  احلديث،  إليه في  املشار  الظرف 
سيكون ضمن املواصفات التي حددها القرآن، ودون اخلروج 

عنه.

لكن  ثابتة،  ستبقى  األساسية  املواصفات  إن  فلنقل: 
حسب  الناجت  اللباس  على  ستحدث  مستمرة  حتديثات 
إلى  أخرى  إشارة  في  ومكانيا،  زمانيا  تتغير  التي  الظروف 
والوجود  الصمود  على  وقدرتها  املواصفات  هذه  مرونة 

والتأثير في كل مكان.

*   *   *

)))  سنن الترمذي  )73)
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احلجاب في زمن االنحسار

أروى تتحجب إذن في عصر تهدد فيه الثوابت باالنحسار.. 
هو  اليوم(  يحدث  )كما  البعض  رؤوس  من  ونزعه  احلجاب 

قمة جبل اجلليد الطافية فوق السطح…

لكن قاعدة هذه اجلبل العريضة هي اإلحلاد.

يظهر  ألنه  جدا  واضحا  ذلك  يكون  باحلجاب،  األمر  يبدأ 
بوضوح…

لكن اخلطر القادم سيكون من اإلحلاد…

إنه زمن االنحسار، وهو أمر ليس سيئا باملطلق…لقد أسأنا 
في كل شيء، من قمة اجلبل )احلجاب( إلى قاعدته املتينة 
)اإلميان(، وكانت النتيجة أن نرى نزع احلجاب ظاهرا للعيان، 

ونرى اإلحلاد يزحف..على الفرق الكبير بني األمرين..

رمبا علينا أن منر باالنحسار، كي نعيد تأسيس فهمنا لكل 
شيء من جديد..

من احلجاب الذي هو أكثر من مجرد قماش…

عاملنا  مما  أفضل  بطريقة  ليس  عاملناه  الذي  اإلميان  إلى 
احلجاب.

*     *     *



55

نعامل كل القضايا، سواء كانت احلجاب، أو اإلميان نفسه، 
بنفس األسلوب الذي يختزل ويسطح كل شيء…

كل  بناء  بإعادة  نفكر  أن  علينا  الذي  الوقت  هو  اآلن  رمبا 
شيء على أسس أقوى..

ألروى..وجليل االنحسار..

الذي قد ميهد جليل النهوض.

اجليل الذي سيتخذ من االنحسار درسا، لكي يعرف كيف 
يكون املد حقا…

*     *     *

20(4/(0/(5
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حجاب آمنة

ــدي  ــررت أن ترت ــة ق ــأن آمن ــي ب ــي زوجت ــا أخبرتن عندم
احلجــاب.. انتابتنــي مشــاعر ال ميكــن إنــكار اختالطها.. وال 
ميكننــي أيضــا إنــكار اســتغرابي مــن كــم تلــك املشــاعر، 
ومــن التناقضــات املوجــودة فيهــا.. وال أدري إن كنــت 
ــر  ــة م ــاعر مكبوت ــا مش ــاعر أم أنه ــك املش ــرداً بتل متف

ــي.. ــاء مثل ــر مــن اآلب بهــا الكثي

ــاء..  ــة والدع ــن املبارك ــاً م ــاً متوقع ــا كالم ــت يومه قل
ــك  ــل تل ــي أحل ــي ك ــو بنفس ــرت أن أخل ــي انتظ لكن

التناقضــات..

ــة  ــن الناحي ــد، م ــرة بع ــة عش ــغ احلادي ــم تبل ــة ل آمن
الفقهيــة لــم تبلــغ بعــد املرحلــة التــي يجــب أن ترتــدي 
فيهــا احلجــاب، لكنهــا ورثــت مــن الناحيتــني “عظامــاً” 
جعلتهــا تبــدو أطــول مــن عمرهــا، وفــي أكثــر مــن مــرة 
كنــت أراهــا تعــود مــن املدرســة ومعهــا أطفــال صغــار، 
فســألتها مســتغربا:لم متشــني مــع أطفــال أصغــر 
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ــؤالء  ــر:  إن ه ــتغراب أكب ــردت باس ــن؟ ف ــي الس ــك ف من
معــي فــي نفــس الصــف..

طولهــا باملقابــل لــم يســلبها “قلــب الطفلــة” الــذي 
متلكــه…. تضحــك عيناهــا معهــا عندمــا تضحــك، 
ــى  ــذا يتحاش ــي )ل ــا تبك ــا عندم ــا مربع ــر فمه ويصي
ــع  ــاحن م ــى، وتتش ــب بالدم ــزال تلع ــك!( ال ت ــع ذل اجلمي
ــواها..  ــة أو س ــك الدمي ــى تل ــرة عل ــقيقتها  الصغي ش
وتغــار مــن هــذا األمــر التافــه أو ذاك، وتقــول “مــع 
ــت،  ــن البي ــت م ــا خرج ــرات كلم ــر م ــالمة” عش الس
وميكــن لهــا أيضــا أن توقظنــي مــن النــوم لكــي تودعنــي 
ــع  ــد ترج ــا ق ــم أنه ــالمة” رغ ــع الس ــول “م ــط  وتق فق

ــتيقاظي!.. ــل اس قب

آمنــة ال تــزال طفلــة إذن فــي اكثــر مــن جانــب، لكنهــا 
ــب  ــود قال ــث  ال يع ــني، حي ــني – ب ــة الب ــك املرحل ــي تل ف
الطفــل مالئمــا، لكــن القالــب البديــل لــم يتهيــأ بعــد..

ــا  ــألتها والدته ــاب، وس ــة احلج ــررت آمن ــك ق ــم ذل رغ
أن تؤخــر قرارهــا لبعــض الوقــت بحنكــة األمهــات 
وخبرتهــن، وفعــالً مت اختبــار القــرار، وجتــاوز بصمــوده فتــرة 

ــه.. ــك كل ــة لذل ــان فرص ــار، وكان رمض االختب
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و عندمــا اتصلــت بهــا صديقتهــا ليلــة بــدء املدرســة، 
لتســألها ســؤاال- نســائيا بامتيــاز!!- ”هــل ستســرحني 
شــعرك؟!!”.. كان جــواب آمنــة بفــرح حاســم: لقــد 

ــت.. حتجب

حتجبــت آمنــة إذن، فِلــم يشــعر والدهــا بهــذا االرتبــاك، 
ــما  ــر اس ــاب، وابتك ــن احلج ــع ع ــب وداف ــن كت ــو م وه
ــات  ــراج آي ــون إخ ــن يحاول ــاب الذي ــك الكت ــاً بأولئ خاص

ــا..؟؟ ــن معانيه ــاب ع احلج

رمبــا ال يتعلــق األمــر بجزئيــة احلجــاب بقــدر مــا يتعلــق 
بجزئيــة “األبــوة”.. فاحلجــاب عندمــا تقــرر ابنتــك أن 
ــا: إن طفلتــك لــم تعــد  ترتديــه ســيقول لــك ضمن
طفلــة بعــد اآلن، صحيــح أنهــا ولــدت فيمــا يبــدو 
ــد  ــي ال ب ــا الت ــر رائحته ــزال تذك ــك ال ت ــس، وأن ــه األم أن
ــت ) أو  ــف اتفق ــر كي ــة، وتذك ــة اجلن ــبه رائح ــا تش أنه
ــزال تذكــر  اختلفــت!!( مــع والدتهــا علــى اســمها، وال ت
ــة  ــا الذكي ــى وأجوبته ــا األول ــى وكلمته ــا األول خطوته
األولــى.. إنهــا ال تــزال طفلــة فــي نظــرك، لكنهــا فجــأة 
ــا  ــذ قراره ــكاد، وتتخ ــة أو ت ــر صبي ــق األرض” وتصي “تش

ــاب… ــذا: احلج ــا ه ــها، وقراره بنفس
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فجــأة ســتفهم أنهــا لــم تعــد تلــك الطفلــة، وأنــك 
لــم يعــد بإمكانــك أن حتملهــا علــى كتفيــك بســهولة، 
وســيقول لــك ذلــك: إنــك تقتــرب مــن حيطــان األربعــني 
ــك  ــيكون ذل ــالق.. س ــى اإلط ــا عل ــم تتوقعه ــرعة ل بس
ــرار  ــاً، وق ــزواج الحق ــرار ال ــي ق ــا يأت ــب عندم ــه أصع كل
ــيعني  ــة، وس ــد طفل ــم تع ــك ل ــي أن ابنت ــاب يعن احلج
ــرّ  ــم أم ــتتزوج،  ل ــا س ــني أنه ــد ح ــو بع ــاً ول ــك الحق ذل
ــاة، وأدرك  ــنَّة احلي ــي أعــرف أنهــا ُس ــى اآلن، لكن بهــذا إل
أيضــا أن ذلــك كلــه ســيكون صعبــا جــدا يــوم يحــدث، 
ليــس لعقــدة ذكوريــة شــرقية كمــا قــد يحلــو للبعــض 
ــت  ــو أن البن ــر: وه ــيط آخ ــبب بس ــل لس ــل، ب أن يتخي
ــا… ــت أهله ــي بي ــا ف ــوء م ــئ” ض ــزوج “ينطف ــا تت عندم

ويعــود مــن الصعــب جــدا إنارتــه مــن جديــد..

ــت  ــاب، وكن ــد احلج ــى بع ــرة األول ــا للم ــا رأيته عندم
ــا  ــي والدته ــه ل ــا قالت ــرت م ــفري، تذك ــن س ــداً م عائ
ــة-  ــة”.. وُفل ــبه “ُفل ــد جعلهــا تش ــاب ق ــون احلج ــن ك م
ــن   ــالمية م ــخة إس ــي نس ــرف- ه ــي ال تع ــة الت للقل
الدميــة “باربــي”.. واإلســالمي فيهــا هــو احلجــاب، وطقــم 
الصــالة.. ورغــم أن املقارنــة واردة جــداً، وأنهــا فعــال صارت 
ــبيه،  ــم أرحت للتش ــي ل ــاب، إال أن ــع احلج ــة م ــبه ُفل تش
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فلــدي موقــف نظــري مضــاد  أصــال مــن “باربــي”.. وهــو 
موقــف ال يلغيــه حتجــب باربــي وال وضــع طقــم الصــالة 
ــي  ــرس ف ــي  تك ــي رأي ــي ف ــوراتها، فبارب ــن إكسس ضم
وعــي األطفــال منوذجــا معينــا للجمــال عمومــا ولألنوثــة 
خصوصــا مــع  تركيزهــا علــى تضاريــس جســدية 
ينبغــي إبقــاء األطفــال فــي معــزل عنهــا، وتكريــس هــذا 
ــوم  ــباق محم ــي س ــراً ف ــال مبك ــع األطف ــوذج يض النم
ــاث”،  ــبة لإلن ــوذج “بالنس ــة النم ــة مقارب ــو محاول نح
ــو  ــب، وه ــذا القال ــل ه ــهن داخ ــر أنفس ــة قس ومحاول
ــه  ــه وتكريس ــم تعميم ــف يت ــرى كي ــذي ن ــب ال القال

ــة.. ــالم اخملتلف ــائل اإلع ــر وس ــا عب الحق

ــا  ــروق له ــر ي ــو أم ــة، وه ــبه ُفل ــة إذن تش ــت آمن كان
طبعــا ولكــن ال يــروق لوالدهــا الــذي يفلســف كل 
ــي”  ــني “دورا” و“بارب ــات ب ــد مقارن ــده  ) ويعق ــيء ويعق ش
ــى علــى الثانيــة، وهــو أمــر تســر  تنتهــي بانتصــار األول
ــي إن   ــي رأي ــن ف ــة..(، ولك ــرى آلمن ــقيقة الصغ ــه الش ل
حتويــل املــرأة إلــى  دميــة  أمــر خاطــئ حتــى  لــو ارتــدت 
احلجــاب، بــل بالــذات عنــد ارتدائهــا احلجــاب.. فاحلجــاب 
ــدا  ــق!( هــو حتدي ) كمــا أفهمــه، وليــس كمــا هــو مطب
وســيلة ملنــع تســليع املــرأة وحتويلهــا إلــى دميــة.. بعبــارة 
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أخــرى: احلجــاب هــو آليــة جلعــل املــرأة فعالــة ومشــاركة 
اجتماعيــاً دون أن تكــون أنوثتهــا وســيلة للتشــويش 
ــي كل  ــوده ف ــرار بوج ــا اإلق ــر علين ــو أم ــة، وه أو املنافس
مــكان حتــى فــي اجملتمعــات التــي تدعــي أنهــا جتــاوزت 

ــت.. ــور الكب أم

احلجــاب يجعــل املــرأة قــادرة علــى أن تكــون إنســانا دون 
أن حتولهــا أنوثتهــا إلــى ســلعة، إلــى دميــة، ال أســتطيع 
أن أنكــر أن الكثيــر مــن مرتديــات غطــاء الــرأس هــن مثل 
الدمــى- ســلوكاً وشــكالً- أيضــا لكنهــن يضعــن غطــاء 
علــى روؤســهن ولســت بصــدد إصــدار األحــكام عليهــن، 
لكنــي أذكــر فقــط أن احلجــاب هــو فــي حقيقتــه رمــز 
ملنظومــة فكريــة وســلوكية متكاملــة تضــم مــا ســبق 
ــد  ــرأة بتحيي ــاركة امل ــهيل مش ــن تس ــه م ــارة إلي اإلش
أنوثتهــا وتضــم أيضــا مبــدأ “الفصــل”- الــذي صــار يعــد 
ــه صمــام أمــان  ــوم ســبة وجرميــة وهــو فــي حقيقت الي
لضمــان منــو األفــراد واجملتمعــات- وتضــم مفاهيــم أخــرى 
كذلــك.. ال أرى معنــى للحجــاب إذا كان قــد شــرع فقــط 
مــن أجــل اخلــروج لقضــاء احلاجــة كمــا يــروج البعــض، 
لــو كان األمــر كذلــك ملــا احتــاج األمــر تثبيتــاً فــي نــص 
قرآنــي صالــح لــكل زمــان ومــكان، بــل لرمبــا وجــد مكانــاً 
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ــد..  ــر بالتحدي ــص األم ــوي يخ ــث نب ــي حدي ــباً ف مناس
ــن  ــريعا م ــه تش ــل من ــرآن يجع ــي الق ــوده ف ــن وج لك
أجــل خــروج املــرأة، مــن أجــل شــرعنة مشــاركتها فــي 
بنــاء اجملتمــع، مــن أجــل عرقلــة ) وليــس إلغــاء( حتويلهــا 
ــف،  ــوم لألس ــي الي ــا ه ــلعة.. كم ــى س ــة.. إل ــى دمي إل
ــر املــرأة فــي ذلــك عبــر  بــل كمــا تســاهم حــركات حتري
ترويــج لصــورة املــرأة- الدميــة باعتبارهــا منوذجــا للتقــدم 

واحلريــة..

هــل تفهــم آمنــة ذلــك كلــه؟ ليــس بعــد بالتأكيــد.. 
وســيكون مــن قبيــل املبالغــة ادعــاء ذلــك، لكنهــا 
تــدرك متامــا أن مــا ترتديــه علــى رأســها هــو أكبــر مــن 
مجــرد قطعــة قمــاش، وأنــه يرتبــط بســلوكها بشــكل 
ــن  ــار اآلخري ــة عليهــا احترامهــا وإجب ــه هوي مباشــر، وأن

ــه.. ــا تفعل ــر م ــا عب ــى احترامه عل

احلجــاب  تختــر  لــم  آمنــة  إن  البعــض  ســيقول 
بالضبــط، بــل إننــا غرســنا فيهــا هــذا اخليــار بالتدريــج 
ــا:  ــول هن ــه، وأق ــوى أن تعلن ــا س ــد لديه ــم يع ــى ل حت
نعــم وبالتأكيــد، وأســتطيع أن أذكــر عشــرات التفاصيــل 
الصغيــرة التــي ســاهمت فــي ذلــك، مــن قضــاء فتــرات 
طويلــة يــوم اجلمعــة مرتديــة احلجــاب قبــل الذهــاب الــى 
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املســجد، ومــن التــزام والدتهــا باحلجــاب، ومــن احلــوارات 
غيــر املباشــرة التــي تــدور أمامهــا، كانــت آمنــة  عندمــا 
ــات،  ــل البن ــا تفع ــار كم ــدو كالكب ــب وتب ــد أن تلع تري
فإنهــا ترتــدي احلجــاب أو طقــم الصــالة، بــدال مــن وضــع 

ــا.. ــورات إياه ــاج أو اإلكسس املاكي

مــن  فيهــا، هــل هنــاك  ذلــك  بالتأكيــد غرســنا 
يعتــرض علــى ذلــك؟ هــل هنــاك مــن يدعــي أنــه ال يــزال 
بإمكانيــة وجــود خيــار حــر حقــاً فــي عالــم يبــدأ بغــرس 
املفاهيــم فــي رؤوس األطفــال حتــى قبــل أن يبــدؤوا 
بالــكالم.. بعبــارة أخــرى: زميلــة آمنــة التــي اتصلــت بهــا 
ــر  تســألها إن كانــت ستســرح شــعرها هــي أيضــا تعب
ــا أو  ــن أهله ــواء م ــم س ــن مفاهي ــا م ــرس فيه ــا غ عم
مــن احمليــط العــام بــكل مكوناتــه، والفتــاة التــي ترتــدي 
ــاب  ــرك الب ــي تت ــك الت ــا، وتل ــح أيض ــق والفاض الضي
ــا  ــم أهله ــا دون عل ــل خلفه ــا ليدخ ــا لصديقه مفتوح
تعبــر عمــا غــرس فــي داخلهــا مــن مفاهيــم…)و كذلــك 
ــذي يدخــل بطبيعــة احلــال !( كل مــا فــي  الفتــي ال
األمــر أن الغــرس كان عبــر وســائل إعالميــة أكثــر خبثــا 
وســطوة وقــدرة.. أغلــب “اخليــارات” التــي يختارهــا الناس 
هــي تعبيــر عــن غــرس مســبق، ال أنكــر هنــا وجــود خيــار 
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حــر وفــردي نــاجت عــن وعــي مختلــف، لكــن ينبغــي أيضــا 
ــا.. ــر مهــم إحصائي ــادر جــدا وغي ــك ن ــأن ذل اإلقــرار ب

أجمــل مــا علــق فــي ذهنــي مــن األمــر، هــو جــواب آمنة 
لوالدتهــا التــي أخبرتهــا أنهــا ميكنهــا “تأجيــل األمــر” إن 

أحبــت، قالــت لهــا بــكل بســاطة: أليــس فرضــاً علــي؟

تلــك البســاطة اخلاليــة مــن التكلــف… مــن التذاكــي 
املصطنــع…  مــن الفذلكــة الفارغــة… التــي يتشــدقون 
ــة احلجــاب مــن معانيهــا:  ــزع آي بهــا عندمــا يحاولــون ن
ــزال  ــى، اإلن ــد األعل ــى واحل ــد األدن ــص، احل ــة الن تاريخي
ــة  ــيرورة والكينون ــرورة والس ــبية والصي ــل والنس والتنزي
الســخافات  وكل  السياســية  واإليدلوجيــا  والغائيــة 
ــى  ــال معن ــتبدو ب ــا س ــياق، كله ــذا الس ــي ه ــرى ف األخ
أمــام مــا قالتــه ابنتــي وهــي ترفــع كتفيهــا بــال مبــاالة 

ــي ؟”.. ــا عل ــس فرض “ألي

شــيء آخــر، كلمــا قــرأت مــن أحــد املتثاقفــني شــيئاً 
ــد”  ــدمي واجلدي ــني الق ــراع ب ــه “ص ــن كون ــر وع ــن األم ع
انتابتنــي رغبــة فــي الضحــك علــى رؤيتهــم القاصــرة، 
ــاب إال  ــرف احلج ــم تع ــرة ل ــى أس ــي ال ــي أنتم ــك أن ذل
ــة  ــد أرّخ حلرك ــه اهلل ق ــدي رحم ــدا، وكان وال ــرا ج متأخ
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ــه  ــه، وكان تأريخ ــد كتب ــي أح ــراق  ف ــي الع ــفور ف الس
ــفور.. ــك للس ــال ش ــازا ب ــر منح لألم

أدرك أنــي أقــدم هنــا “وليمــة فرويديــة” هائلــة ملنتقدي” 
ــن  ــة ع ــي كناي ــد ه ــاء التجدي ــع أدعي ــكلته م إذن مش
مشــكلته احلقيقيــة مــع والــده ؟!!” ال، أبــداً، والــدي 
ــي  ــه ف ــب كتاب ــف، كت ــل مختل ــى جلي ــه اهلل انتم رحم
ــه  ــب جيل ــد أصي ــي، وق ــرن املاض ــن الق ــينات م اخلمس
مبــا يكفــي مــن األزمــات والهزائــم التــي جعلتــه يعيــد 
النظــر بكثيــر ممــا كان بديهيــات بالنســبة لــه يومــا مــا، 
ــل  ــر فــي موقفــه قب ــر كبي وانتهــى األمــر الحقــا بتغيي

ــه اهلل.. ــه رحم وفات

و مــا حــدث معــي ومــع والــدي حــدث أيضــا مــع 
جيلــي عمومــا، فكثيــر مــن ابنــاء جيلــي كان عليهــم أن 
ــم يغــرس  ــذي ل ــا عــن االميــان ال ــوا طريقهــم بحث ينحت
ــر مــن  كمــا يجــب فــي طفولتهــم..و رمبــا كانــت الكثي
ــي  ــر ف ــذا التاخ ــن ه ــا ع ــة م ــة بطريق ــاكلنا ناجت مش

ــرس… الغ

أنظــر حلجــاب آمنــة، فــال أرى فيــه صراعــا لألجيــال، وال 
إيدلوجيــا سياســية مزعومــة لــم أنتــِم لهــا يومــا مــا، 
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ــه أن يكــون أفضــل منــي  ولكــن أرى جيــال آخــر أمتنــى ل
ــرة،  ــه كبي ــة ب ــار احملدق ــرف أن األخط ــي، وأع ــن جيل وم
لكنــي أطمــح أن يكــون أقــوى منهــا جميعــا.. أرى جيــال 
آخــر، أمتنــى أن يكــون هــو اجليــل اآلخــر القــادم ال محالــة، 
أو يســاهم علــى االقــل فــي مجيئه..فــي التمهيــد لــه..

هــذا  آمنــة” كل  “حجــاب  يتحمــل  ان  هــل ميكــن 
الكالم؟..بالتاكيــد..إذا أصررنــا أن أالمــر أكبــر بكثيــر مــن 

“قطعــة قمــاش”..

*    *    *

2009/(0/5
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