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 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس فارايب
 .2ماجسترية يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس فارايب
(تاريخ االستالم 2017/5/23 :؛ تاريخ القبول)2017/12/10 :

امللخّص
إن حترير املرأة من أهم القضايا االجتماعية الل تطرق إليها عدد من الكتاب والشعراء املعاصـرين وراحـوا ينـادون
باحلريـة للمــرأة ويطــالبون باملســاواة بـني الرجــل واملــرأة وتعليمهــا .ويعــدون احلجــاب ســجن املــرأة املســلمة ويطــالبون
بالسفور للنساء واضورهن يف اجملتمع سافرات .ومن الكتاب الذين اهتموا هبذا املوضوع هو قاسم أمني الذي كتـب
كتاب الثاين باسم "حترير املرأة" ،ول دوي يف البلدان العربيـة واإلسـالمية وزعـم أنـ يـدافع عـن احلجـاب اإلسـالمي
ويريد مطابقت ملا جاء يف الشريعة اإلسالمية ولكن يف احلقيقـة يبعـد عـن اإلسـالم وتعاليمـ  ،ويف الواقـع بـدأ كالمـ
باسم الدين بينما ال جند في أ را من اإلسالم ،كما ودعا إىل احلياة الغربية .حتاول هـذ املقالـة دراسـة آراء قاسـم
أمني ونقدها لتبيني البون الشاسع بني كالم وبني ما جاء يف اإلسالم عن احلجاب باملنهف الوصفي -التحليلي الـذي
يقوم على ذكر مناذج من كالم مث نقد وحتليل ل بأدلة عقلية ،وروائية ،وعلمية ،وتأرخيية .ومن النتائف الل توصل
املقال إليها هي أن مـا يـدعو إليـ قاسـم أمـني مـن الـدفاع عـن احلجـاب اإلسـالمي يتعـارض مـع مـا جـاء يف الشـريعة
اإلسالمية ،بل تأ ر بالثقافة الغريية الل دفعت إىل هذ املدعيات.

الكلمات الرئيسة
قاسم أمني ،نقد ،حترير املرأة ،احلجاب ،التناقض.
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مقدمة
إن الغرب والغربيني الذين يتحد ون دومـا عـن احلريـة والتحـرر ،يعـدون حجـاب املـرأة قيـدا مـن
قيود احلياة حيرم املرأة من ممارسة نشاطاهتا وحرياهتـا وتقـدمها خـارج البيـ  .فغـاىل هـؤالء
يف أوهامهم وزعموا أن هناك للسفور آ ارا تربوية وعلمية وآدابا صحيحة ،بينمـا نسـوا أن كشـف
احلجاب والسفور ليس حمورا للتعلم فلدينا يف أرجاء العامل متكشفات وهن مع ذلك حمرومـات
من كل مثرات احلياة الصاحلة .وعنـدما نرجـع إىل الـوراء جنـد مكانـة املـرأة األوربيـة يف أسـفل
حـد ،فهـي مســتعبدة لـيس هلــا شخصـية ممتــازة فكانـ ال تــرو وال متلـك وقــد غـالوا يف أســرها
حىت حرموا عليها الضحك ،وأكل اللحم ووضعوا علـى فمهـا األقفـال احلديديـة ،فقـام أشـخاص
ينادون هلا باحلرية فحسن ما طلبوا( .وجدي )338 :1971 ،ولكن بعـض النـاس نسـوا حقيقـة هـذ
احلرية وهي إيصال املرأة إىل مكانتها العا ليـة ودفعتـهم األهـواء إىل أن يطلبـوا للمـرأة كـل شـيء
بانها حىت ما ينايف واجبها ويفسـد خصائصـها ،وأصـبح النسـاء حاليـا نسـاجات وطباعـات
ويقمن بأعمال الرجال قبال بعض دريهمات أقل من الرجال ويف مقابل ذلك قد ذبل طراوهتن
يف املصانع وخشن لطافتهن األموية وقوض دعائم أسرهن تقويضا.
واألدب شعرا كان أو نثرا ميثل سالحا يف وج املشاكل االجتماعية ،ويكون األديـب مبالـة
الض ــمري احل ــي لزمانـ ـ وقلبـ ـ اخلف ــاق إذ إن لـ ـ ص ــلة و يق ــة بالعقلي ــة االجتماعي ــة والفك ــر
اإلنساين( ،فتحي وحممدي )63 :1432 ،إال أن هناك بعضـا مـن األدبـاء يضـلون الطريـق يف هـذا
املضمار وكان قاسم أمني واحـدا منـهم فهـو مـن الكتـاب العـرب الـذين كتبـوا يف جمـال املـرأة
ف ـراح ينــادي باحلري ـة للمــرأة فأخطــأ إذ إن ـ مــن خرجي ـي أوربــا وتــأ ر مبظــاهر احلضــارة
والثقافة الغربية وان أن كل الفضل للسفور.
ويستهدف املقال لدراسة ونقد هذا املوضوع ،نظرا لضرورة صيانة مكانة املرأة ألن املـرأة
نصــف اجملتمــع والــركن األســاس للعائلــة وتربيـة األطفــال .ومبــا أن قاســم أمـني أ ــر كـثريا يف
البلــدان العربيـة وإيـران بترمجــة آ ــار حيـث يعــد رائــد دعــوة التحريـر ،فنقــوم بنقــد وحتليـل
آلرائ عن حجاب النساء يف كتاب «حترير املرأة» مبنهف وصفي -حتليلـي ،والبحـث ذو أمهيـة
بالغة نظرا ألمهية ااهرة احلجاب ودور يف رقـي اجملتمـع وتكامـل اإلنسـانية وحفـظ الكرامـة
اإلنسانية لكل اجملتمع رجاال ونساء .فنشري إىل اّاور الل يتحدو املقال عنها:
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ولـيس حلجـاب النسـاء نـص

أ) زعم قاسم أمني أن احلجاب خيتص بنساء الـنيب
صريح يف القرآن.
ب) خمالفة قاسم أمني للحجاب املتداول يف مصر ويعترب حجاب النساء يف مصر زينة.
ج) اعتقــاد الرامــي إىل أن تصــرفات النســاء وحركـاهتن مــن أســباب الفتنــة  ،واحلجــاب
يعني املرأة هلذا األمر فيخالف احلجاب واليعيب على النساء سفورهن وتكشفهن.
د) احلجــاب مــانع لتقــدم النســاء ألن الــتعلم اليتحقــق باحلجــاب وعنــدما يبقـى البنـ يف
البي بعد اجتياز املراحل االبتدائية تنسى كل شيء فاليفيدها هذا التعليم.
هـ) من أهم ما يطالب قاسم أمني هو خمالطة النساء بالرجال كالغربيني.
و) إن السفور يودي إىل األجور املضاعفة للنساء العامالت.
أسئلة البحث
 .1ما هي أدلة قاسم أمني للمطالبة بالسفور؟
 .2ماهي املبادئ الل يتبناها كتاب «حترير املرأة»؟
فرضيات البحث
 .1يعتقد قاسـم أمـني أن الـتعلم الـذي يـالزم التربيـة ال ميكـن باحلجـاب ،واحلجـاب حيـول
دون تقدم املـرأة وهـو سـجن هلـا فيطالـب بـاختالط النسـاء بالرجـال حـىت تـتعلم املـرأة
كيف تدبر أمور حياهتا.
 .2يــزعم قاســم أمــني أنـ يــدافع عــن احلجــاب ويطلــب أن يكــون منطبقــا علــى مــا جــاء يف
الشريعة اإلسالمية بينما نرا يعـد أضـرار احلجـاب عظيمـة ويـدعو إىل احليـاة الغربيـة
بدل القيم اإلسالمية.
خلفية البحث
إن قاســم أمـني مــن الكتــاب املــؤ رين يف األدب العــريب والــدوي يف العصــر احلــديث ونوقشـ
كثريا شخصيت وآ ار  ،نشري إىل البحوو الل اطلعنا عليها:
 مســأل حجــاب وتــأ ري انديشـ هــاي قاســم أمــني مصــري در ايــران؛ (مســألة حجــاب وتــأ ري1380 ،ش)75-69 :
أفكار قاسم أمني املصري يف إيران)( :جعفريان ،آين
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اعتصامي وا ر

از انديش هـاي قاسـم أمـني منـادي آزادي زن در مصـر؛ (

اعتصامي وتأ رها بأفكار قاسم أمـني منـادي حتريـر املـرأة يف مصـر)( :سـيد حممدرضـا ابـن
الرسول وحمسن حممدي فشاركي ،نشري ادبيات وزباهنا1390 ،ش)1-24 :
 -رسالة جامعية حت عنوان :بررسي

قاسـم امـني در مـورد زن وميـزان مطابقـ

آن با قرآن وسن ؛ (دراسـة لرؤيـة قاسـم أمـني جتـا املـرأة ومـدى انطباقهـا مـع القـرآن
والسنة)( :سجادي1386 ،ش ،جامعة كردستان).
ولكن هذا البحث خيتلف كثريا عن البحوو الـل ذكرناهـا ،فـنحن نقـوم بنقـد وحتليـل ملـا
كتب قاسم أمني يف كتاب "حترير املرأة " عن املرأة وحجاهبـا بأدلـة عقليـة ،وروائيـة ،وعلميـة،
وتأرخييـة لتأكيـد ضــرورة احلجــاب للمــرأة ،فيقتصــر البحــث ويتركـز علـى نقــد وجهــات نظــر
قاسم أمني إزاء احلجاب يف كتاب حترير املرأة ال املوضوعات األخرى املتعلقة باملرأة.

نظرة على السرية الذاتية واألدبية لقاسم أمني
قاسم بن حممد أمني املصري ،كردي األصل ،وُلـد مبصـر عـام 1863م مث انتقـل مـع أبيـ إىل
اإلسـكندرية ،فنشــأ وتعلــم هبــا ،مث بالقــاهرة( .الزركلــي )184 :1989 ،تعلــم القــانون يف بــاريس،
والتحــق هنــاك بالس ـيد مجــال الــدين ،وحممــد عبــد  ،وســعد زغلــول ،وحممــد فتحــي زغلــول
وعبداهلل الندمي وأديب إسحق وغريهم .وأصبح من أقرب املقـربني إىل مجـال الـدين وعبـد .
(عمارة )24 :2006 ،أخذ تعاليم أستاذ عن الوطنية وعن اجلامعة اإلسالمية وعن تنقية الدين
من املفتريات ،وحتمس لذلك( .الشيخ)16 :1994 ،
ويف فرنسا قرأ قاسم أمني ملفكري أوربا الكبـار ،منـهم نيتشـ ودارويـن ومـاركس ،وتعـرّف
على صديقت الفرنسية سُالفا وقد الّ هلذا احلب أ ـر كـبري يف قاسـم أمـني حيـث اهـرت يف
نفس مشاعر حنو املرأة( .الشيخ )18 :1994 ،وعندما عاد إىل مصر تعاطى القضاء وتقلـب يف
املناصب إىل أن أصبح مستشـارا لالسـتئناف مبصـر ،واـل يف هـذا املنصـب إىل حـني وفاتـ .
(الفــاخوري )1053 :1387 ،وهــو كاتــب باحــث ،اشــتهر مبناصــرت للمــرأة ودفاع ـ عــن حريتــها.
(زركلي )184 :1989 ،فراح ينادي باحلريـة للمـرأة ووضـع كتابـا نـا «حتريـر املـرأة» .وعنـدما
خطا القرن العشرون أوىل خطوات واج ال ة أحداو فكرية رئيسة يف ال ة كتب خمتلفة:
 .1كتاب «حترير املرأة» لقاسم أمني الذي نشر 1899م.
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 .2كتاب «اإلسالم وأصول احلكم» لعلي عبدالرزاق املنشور عام 1925م.
 .3كتاب «يف الشعر اجلاهلي» لط حسني الذي نشر سنة 1927م.
ولكن كان لكتاب «حتريـر املـرأة» دوي أكثـر ناقشـ بـاحثون وكتّـاب كـثريون ،ألن موضـوع
عـام ومل يكـن خمتصــا بــدين أو طبقــة خاصــة مــن اجملتمــع( .عباســي253 :1391 ،؛ أبومحــدان،
)102-99 :1993

«كان لقاسم أمني غري وايفة القضاء طموحات أخرى ،أدبية واجتماعية وفكريـة ،ميكـن
أن جنــد تعــبريا عنــها يف الكتــب اخلمســة الــل تركهــا لنــا» (أبومحــدان1993 ،م .)33 :وملعرفــة
قاسم أمني وأفكار  ،علينا أن نعرف كتب وما كتب عن :
 .1املصريون« :وقـد نشـر هـذا الكتـاب عـام 1894م ردا علـى كتـاب الرحالـة الفرنسـي الـدوق
داركــو ( )duke darkouيســمى ب ــ"مصر واملصــريون" املنشــور يف بــاريس عــام 1893
والــذي حتامــل في ـ صــاحب علــى الــدين اإلســالمي معتــربا أن ـ ســبب التخلــف يف مصــر
واملصريني .وجاء كتاب قاسم أمني ليدحض هذا االفتراء ولكي يوضح يف الوق عينـ أن
الدين اإلسالمي ينطوي على بعد تقدمي جلهة املسـاواة بـني البشـر ،واحلـض علـى العلـم،
وإعطاء املرأة املكانة الل تستحق» (أبومحدان.)34-35 :1993 ،
وأشار أبومحدان إىل أن كان هو الوحيد من بني سـائر املفكـرين املسـلمني ،الـذي رد علـى
ال ـدوق دارك ـو ،وهــو الوحي ـد الــذي تطــرق مــن ب ـني ســائر املفك ـرين املســلمني أيضــا إىل أهــم
القضايا الل تعاين منها اجملتمعات العربية -اإلسالمية ،نعين هبا قضية املرأة.
 .2أســباب ونتــائف وأخــالق ومــواعظ :نشــر عــام  ،1898إن هــذا الكتــاب ضــمن عشــرين مقالــة
نشرت متتابعة يف جريدة «املؤيد» املصرية من عام  1895إىل ( .1898عباسي)252 :1391 ،
 .3حترير املرأة :كتاب الثالث ونشر عام  .1899وهـذا الكتـاب هـو اّـور األسـاس لبحثنـا
وسنناقش يف هذا املقال.
 .4املرأة اجلديدة :نشر عام  1900وهذا الكتاب رد على املنتقدين لكتاب «حترير املرأة».
«مل يدع قاسم أمني شأنا ولو صـغريا يتعلـق بـاملرأة ،ومسـألة حتررهـا ،إال وتطـرق إليـ ؛
م ــن واجب ــها جت ــا نفس ــها وجت ــا اآلخ ــرين ،إىل وض ــعها داخ ــل عائلت ــها ،إىل تربيت ــها
وعالقتها بالرجـل وإىل حجاهبـا الـذي جيـب أن يسـقط ألبـد .وإذ أكـد علـى ضـرورة أن
تتحــرر املــرأة املصــرية واملســلمة ،أكثــر مــن الشــواهد العلمي ـة والتأرخييـة الــل تنــهض
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برهانـا علـى أن أي جمتمــع يقــاس تقدمـ ورقيـ مبــا قــد أعطـي النســاء فيـ مــن حقــوق
وحظهن من حريات» (أبومحدان.)39-40 :1993 ،
 .5كتاب أو كتيب نشر ل أمحـد لطفـي السـيد بعـد وفاتـ وتتضـمن خـواطر ومشـاعر كـان
يسجلها قاسم أمني يف دفتر يوميات ( .أبومحدان)42 :1993 ،
و ال ــة مــن هــذ الكتــب تــرتبط مبســألة املــرأة والــدفاع عــن حقوقهــا :املصــريون ،وحتريـر
املرأة ،واملرأة اجلديدة .ونرى أن أفكار قاسم أمني يف كتاب «املصريون» إسالمية حيث يدافع
عــن اإلســالم ولكن ـ بعــد مضــي  5ســنوات عــدل عــن آرائ ـ يف «املصــريون» ودعــا إىل احلي ـاة
الغربية فخالف املعتقدات اإلسالمية يف كتايب «حترير املرأة» و«املرأة اجلديدة».

نقد آلراء قاسم أمني عن املرأة وحجااها يف تحرير املرأةت
كتب جملة املقتطف يف احلفل التأبيين لقاسم أمني أنـ ورد يف خطـاب رشـيد رضـا الكلمـات
األتيـة« :أخــربين قاســم أمـني أنـ كـان يـوم اطلــع علـى مــا كتــب الــدوق داركـو غــافال عــن حــال
النســاء مبصــر فآملـ ذلــك النقــد والتشــنيع فانــدفع إىل الــرد بوجــدان الغـرية .وبعــد أن شــفي
غيظـ وأرضـى غريتـ بــذلك عـاد إىل نفسـ وفكـر يف األمـر فـرأى أن كـثريا مـن العيـوب الــل
عاب الدوق هبا على البيوت املصرية صحيح يف نفس فبعث إىل أن درس هذ املسألة» وانتهى
ب البحث والتنقيب إىل تصنيف كتاب حترير املرأة( .املقتطف)201 :1338 ،
ليس شهرة كتاب حترير املرأة بسبب دعوة املرأة من حالة احلجاب إىل حالـة السـفور ،بـل
الشهرة الل حازها الكتاب كان نتيجة الظرف التأرخيي الذي نشر فيـ الكتـاب ،وهـو الظـرف
الذي مل يكن يسمع بأي كالم على املرأة ،فكيف بالكالم على حتررها! (أبومحدان)104 :1993 ،
فك ـان قاســم أم ـني أول كاتــب كتــب يف موضــوع حتري ـر املــرأة ،والفــرق ب ـني قاســم أم ـني
ومعاصــري كشــدياق وطهطــاوي يف أن ـ صــرف ك ـل طاقت ـ ومه ـ لتحري ـر املــرأة مــن القي ـود
آنــذاك( .عباســي )248 :1391 ،وهــو أول كاتــب جعــل مــن قضـية املــرأة أول أســاس يف مشــروع
اإلصالحي ،بل ويف مشروع النهضة( .أبومحدان)13 :1993 ،
هناك أقوال خمتلفة عن قاسم أمني ،فبعض يعدون دعوت شرعية وبعـض هلـم رأي آخـر.
حىت يعترب بعض الناس أقوال منطبقة على القرآن والسنة النبويـة منـهم مـاهر حسـن فهمـي
الــذي كتــب« :قاســم أمـني مل يـدع إىل الســفور بالصــورة الــل يتخيلــها النــاس ،وإمنــا دعــا إىل
احلجــاب الشــرعي ودعــا إىل تربي ـة املــرأة وحتميلــها مســؤولية جي ـل جدي ـد يطمــح إىل هنضــة
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قوميـة شــاملة» (فهمــي ،د.ت .)154 :وفريـق آخــر يعــدون أقوالـ خمالفــة للقــرآن والســنة ،حيـث
كتــب حن ــا الف ــاخوري أن قاس ــم أم ـني دع ــا يف كتاب ـ حتري ـر امل ــرأة إىل وج ــوب تعل ـيم امل ــرأة
وســفورها( .الفــاخوري )1054 :1387 ،فــدعوة قاســم أمـني إىل كشــف احلجــاب يف كتابـ «املــرأة
اجلديدة» واضحة وليس من أي شك ونقاش في كما يقول« :فقـد صـح أن احلجـاب هـو عـادة
ال يلي ق استعماهلا يف عصرنا ...وحجاب النساء هـو سـبب احنطـاط الشـرق( ...عمـارة:2006 ،
 499و )508ولكن سبق أن قلنا أن موقف يف كتاب «حترير املـرأة» يواجـ آراء خمتلفـة ،فنعـا
آراء قاسم أمني حىت يتبني موقف من املرأة وحجاهبا يف هذا الكتاب.
احلجاب
يكتب قاسم أمني يف بداية فصل"حجاب النساء" مـن كتـاب حتريـر املـرأة« :رمبـا يتـوهم نـاار
أنين أرى اآلن رفع احلجاب باملرة ،لكن احلقيقة غري ذلك .فإنين الأزال أدافـع عـن احلجـاب
وأعترب أصال من أصول اآلداب الل يلزم التمسك هبا .غري أين أطلب أن يكون منطبقا على
ما جاء يف الشريعة اإلسالمية» (أمـني .)64 :1899 ،وفيما بعد يشري إىل أن املرأة يف الغرب لن
تصون من التعرض بسبب إباحة التكشف للنساء بينمـا حتـرم املـرأة يف مصـر مـن كـل املزايـا
العقلية واألدبية نتيجة احلجاب واحلرج من اهور النساء أمام الرجـال وبـني هـذين الطـرفني
حد وسط هو احلجاب الشرعي الذي يدعو إلي ( .أمني)65 :1899 ،
واألمر املهم الذي حيتاج إىل املناقشة هو أن قاسم أمني يبدأ البحث باسم الـدين واآلراء
الدينية ولكن فيما بعد يتكلم عن إجنازاتـ الشخصـية وجتـارب الغـرب حيـث اليبقـى أ ـر مـن
الدين والشريعة اإلسالمية .وهو يشري إىل أن يريد االنطباق مـع احلجـاب الشـرعي ولكنـ يف
احلقيقة يبتعد عن اإلسالم ،ويدعو إىل احلياة الغربية الـل أشـار نفسـ إىل أن املـرأة ليسـ
فيها مصونة من التعرض ونشاهد يف كالم أمثلة كثرية من هذ التناقضات.
مث يستمر يف احلديث عن احلجاب قائال« :لو أن يف الشريعة اإلسالمية نصوصـا تقتضـي
باحلجاب على ما هو املعروف اآلن عند بعض املسـلمني لوجـب علـيَّ اجتنـاب البحـث فيـ  ،وملـا
كتب حرفـا خيـالف تلـك النصـوص مهمـا كانـ مضـرة يف اـاهر األمـر ،ألن األوامـر اإلهليـة
جيب اإلذعـان هلـا بـدون اـث وال مناقشـة ،لكنّنـا ال جنـد نصـا يف الشـريعة يوجـب احلجـاب
عل ـى ه ــذ الطريق ــة املعه ــودة ،وإنّم ــا ه ــي ع ــادة عرض ـ عل ـيهم م ــن خمالط ــة بع ــض األم ــم
فاستحسنوها وأخذوا هبـا وبـالغوا فيهـا وألبسـوها لبـاس الـدين كسـائر العـادات الضـارة الـل
متكن يف الناس باسم الدين والدين براء منها» (أمني1899 ،م.)68 :
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إن النكـات املهمــة الــل جيـب اإلشــارة إليهــا هــي :لــو يـدعي قاســم أمـني أنـ خيـالف نــوع
احلجاب الذي كان يف جمتمع فلماذا خيالف أصالة احلجاب ويقايسـ مـع الغـرب والغـربيني
وي ـدعو إىل الســفور والتكشــف كمــا نش ـري إلي ـ فيمــا بعــد ،ويف احلقيقــة يغطــي أهداف ـ باســم
الدين ويضل األذهان ؟! واألمر اآلخر الذي علينـا هـو إ بـات احلجـاب باآليـات القرآنيـة حـىت
اليبقى ريب بأن احلجاب فرض يف الشريعة اإلسالمية.
لق ــد وردت آيــات احلج ــاب يف الق ــرآن الكــرمي يف س ــوريت األح ــزاب والن ــور :فف ــي س ــورة
األحــزاب وردت اآلي ـات  55 ،53و 59ويف ســورة النــور وردت اآلي ـات  95إىل  ،102وأهــم آي ـات
ِ
ِِ
دك وبدنَاتِد َ ِ
ِ
ين
احلجــاب يف ســورة األحــزاب ،هــي﴿ :يَددا أَياد َهددا النَلبِد ادي قُددل ألَ ْزَواجد َ َ
ين يُد ْدن َ
سدداء ال ُْمد ْددمن َ
دك ون َ
َعلَْي ِه َلن ِمن َج َالبِيبِ ِه َلن ذَلِ َك أَ ْدنَى أَن يُد ْع َرفْ َن فَ َال يُد ْدذَيْ َن وَكا َن اللَلهُ غَ ُفورا َلرِح ًيما (األحزاب.)59/
فهذ اآلية الشريفة من اآليات اّكمات جداا يف اث احلجاب وفيها نكات:
أ) إن احلجاب فرض على كل نساء املؤمنني ،ألن كلمة «نساء» اسم مجع أضيف إىل كلمة
كما يشري إلي قاسم أمني .إذ إن يعتقـد أن آيـات
املؤمنني وليس خمتصا بنساء النيب
وكان أسباب التايل خاصـة هبـن ال تنطبـق علـى
سورة األحزاب ختتص بنساء النيب
غريهن ،فهذا احلجاب ليس بفرض والبواجب على أحد من نساء املسلمني( .أمني)80 :1899 ،
فلماذا يـدعو إىل األزيـاء الغربيـة؟!
وإذا قصد أن الربقع والنقاب ختتص بنساء النيب
يســتند قاســم أم ـني إىل بعــض اآلي ـات ويتــرك مــا بقــي منــها ويقــول إن احلجــاب ل ـيس حكمــا
شرعيا لكل نساء املسلمني.
ب) ونش ـري هنــا إىل بعــض املعــاين الــل بينــها عــدد مــن اللغــويني عــن معــىن اجللبــاب،
ويتحــدد املــراد بســهولة بالتــدقيق يف معــىن "اجللبــاب" .حي ـث فســرها صــاحب لســان العــرب:
«اجللباب وب أوسع من اخلمار» ،فيقول أخرياا اجللباب هو امللحفة( .ابـن منظـور)272 :1414 ،
وعلينا أن نعرف اخلمار حىت نعلم معىن اجللباب بشـكل صـحيح ،ألن اجللبـاب هـو أوسـع مـن
ضد د ِربْ َن بِ ُخ ُمد د ِرِه َلن َعلَ ددى ُجيُددوبِ ِه َلن (الن ــور)31/
اخلم ــار .وج ــاء يف بع ــض اآليـ ـات القرآنيـ ـةَ ﴿ :ولْيَ ْ
واخلمار :مقنعة؛ تغطي ب املرأة الرأس والرقبة( .ابـن منظـور :1414 ،ج )257/4وذكـر عـز وجـل
يف سورة األحزاب كلمة اجللباب لكون أوسع من اخلمار.
واجللباب هو العباءة الل تلبسها املرأة يف عصرنا الـراهن ونوصـي املـرأة هبـا ،واجللبـاب
هو ستر كامل ،فإن غطى قسماا ومل يغط قسما آخر ،فـال يسـمى جلبابـا ،فاجللبـاب هـو الـذي
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يغطــي ويســتر كـل البــدن ،وبعبــارة أخــرى :أن املعــىن احلقيقــي واألوي واألصــلي للجلبــاب هــو
الستر والغطاء الكامل)fazellankarani.com( .
ج) إن احلجاب مطابق للفطرة اإلنسانية ،فيؤيد الفالسـفة وعلمـاء علـم االجتمـاع .يقـول
مونتسكيو :حيكـم قـوانني الطبيعـة أن تكـون املـرأة حمجبـة ،ألن الرجـل خلـق متـهورا ،وصـيانة
النفس واحلياء عند املرأة أكثر من الرجال ،فمن هذا املنطلق ميكن أن حنـذف هـذا التضـاد
بينــهما باحلجــاب .وعلـى هــذ القاعــدة يعتقــد كـل النــاس يف كـل أحنــاء العــامل أن مــن واجــب
املرأة أن يكـون حمجبـة وعفيفـة( .منتسـكيو527 :1391 ،؛ علـويقي )115 :1357 ،وجـدير بالـذكر أن
احلجــاب يف ك ـل مك ـان ك ـان مطابقــا للعــادات والرســوم لتلــك املنطقــة ،والك ـالم عــن وجــود
احلجــاب يف ك ـل مك ـان وزم ــان ل ـيس مبع ــىن املشــاهبة ،ألن لك ـل قــوم وأم ــة مالبــس خاص ــة،
فاحلجــاب يتــأ ر هبــذ الظــاهرة؛ ألن اإلنســان يســتر وحيجــب بــاملالبس .وعلـى هــذا األســاس
خيتلف ااهر احلجاب يف إيران والبالد العربيـة .ومـن الطبيعـي أن خيتلـف حجـاب املـرأة يف
القرى مع املدن ألهنن يسـاعدن أزواجهـن علـى اكتسـاب رزقهـم .وكـان هـذا االخـتالف بسـبب
االجتناب عن اإلباحية .أو نرى اختالفا بني حجاب اإليرانيني والعرب أو نرى اختالفـا يف نـوع
حجــاب النســاء يف بلــد واحــد بســبب أعمــاهلن أو مناســباهتن .وكـان احلجــاب لصـيانة املــرأة
واجملتمع والبد أن يكون احلجاب ايث ال يلف انتبا اآلخرين.
ويؤيـد التـأريخ أيضـا أن احلجـاب كـان مــن آداب األمـم القدميـة لكنـ ومـن القـرن التاســع
عشر بدأت موجة السفور .يقول ويل دوران املورخ الغريب الشهري ،إن صاحب املصانع أرادوا
أن يستفيدو من النساء يف املعامـل واملصـانع حـىت يـدفعوا هلـن أجـرة أقـل مـن الرجـال فلهـذا
دعموا من هنضة حترير املرأة( .دوران )151 :1389 ،
ومنذ هذا التأريخ بدأت املخالفة مع احلجاب ،وبعض املتنـورين واخلـرجيني مـن جامعـات
أوربية يروجون فكرة حترير املرأة مث فكرة خمالفة احلجاب يف البلدان الشرقية واإلسالمية.
وإذا أمعنــا النظــر يف نوايـا هــؤالء األشــخاص نــرى أن وراء هــذ الــدعاوي كـثريا مــن الــاوات
النفسـ ـية ولـ ـيس دافعه ــم األص ــلي ال ــدفاع ع ــن امل ــرأة وحريت ــها .إهن ــم أف ــراد ذوو الش ــهوات
النفســانية للوصــول إىل أمنيـاهتم وأميـاهلم فيبعــدون النســاء عــن احلجــاب وخيرجــوهنن مــن
البيوت حت عناوين مثل حترير املرأة وحقوقها( .مصباح يزدي :1382 ،ج)99/5
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احلجاب يف مصر أيام قاسم أمني
احلجاب زينة

ومـن أدلــة قاســم أمـني ملخالفـة احلجــاب أنـ يعــد احلجــاب زينـة فيكتــب عــن الربقــع والنقــاب
الذي كان يستعمل آنذاك يف مصر ويقول إن النقـاب كـان زينـة ألنـ األبـيض الرقيـق ،وكـذلك
الربقع ألن يستر احلدود من الوج ويظهر احلواجـب والعيـون واخلـدود فتبـدو اّاسـن أكثـر
وختفي من خلف العيوب( .أمني1899 ،م)78 :
وبالطبع لو كان احلجاب يف مصر هبذا الشكل الذي يتكلم عن  ،فيكون زينة وفي جذابيـة
والبـد لنســاء مصــر أن يغـرين حجــاهبن وهــذا التغـيري البــد أن يكـون يف إطــار الــدين وأحكامـ
وليس يعين االمتناع عن أصل احلجاب .وما قال قاسم أمني ال يعين أن كان مقتضى الشرع.
واحلجاب حـاجز وحائـل كـي يسـتر جذابيـة املـرأة والبـد أن يكـون بشـكل حـىت يسـتر اّاسـن
واجلمــال ،واحلجــاب مبعــىن الوقايـة جلاذبــة النســاء أمــام غـري حمــارم يف كـل وجودهــا :مــن
ااهرها وكالمها وأعماهلا وغريها .احلجاب يعطي الوقار واملتانـة لإلنسـان وهـذا شـيء آخـر
وخيتلف عن اجلذابية فعلى املرأة اّجبة أن يكون حجاهبا سترا ّاسنها.
ليس السفور فتنة

وبعــد احلــديث عــن احلجــاب يف مصــر يش ـري قاســم أم ـني إىل أســباب الفتنــة ويعــد أعمــال
وحرك ـات النســاء مــن أهــم أســباب الفتنــة ول ـيس اــاهر املــرأة عامــل الفتنــة فيكتــب يف هــذا
اجملال« :ليس أسـباب الفتنـة مـا ي بـدو مـن أعضـاء املـرأة الظـاهرة بـل مـن أهـم أسـباهبا مـا
يصدر عنها من احلركات يف أ ناء مشيها وما يبدو من األفاعيل الـل ترشـد عمـا يف نفسـها.
وحيسب أن النقـاب والربقـع مـن أشـد أعـوان املـرأة ...لتحريـك الرغبـة إليهـا ألهنمـا خيفيـان
شخصيتها فال ختاف أن يعرفها قريب أو بعيد» (أمني1899 ،م.)78 :
ومــن دون أد ى شــك أن األعمــال واحلركــات ســتكون مــن أســباب الفتنــة ،ولكــن كيــف ميكــن أن
حنذف أ ر اجلمال والزينة يف حتريك الشهوة والرغبـة ،واملـانع األساسـي لتحريكهـا هـو احلجـاب.
فاحلجاب ليس وضع خرقة على الرأس بل املعىن احلقيقي أوسع وأدق من هـذا« .فاحلجـاب وقايـة
مــن األمــراض النفســية واالجتماعيــة يبــدأ مــن الــداخل ليفــيض علــى املظهــر اخلــارجي التكامــل
احلقيقــي ،وبــذلك يشــترك الرجــل مــع املــرأة يف هــذا املعــىن» (أســد .)100 :1432 ،وعلــى املــرأة أن
تراعي هذ األمور الل نذكرها حىت يكون حجاهبا كامال وعلى حقيقت واليكون فتنة:
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أ) منع الزينة إال ما اهر منها؛
ب) عدم اخلضوع بالقول؛
ت) االبتعاد عن خائنة األعني بغض البصر؛
و) االبتعاد عما هنى اهلل عن من خيانة وشذوذ؛
ج) وضع حدٍّ لالختالط ـ االختالط املشروع ـ فكـل هـذ املفـاهيم تـدخل مبعـىن احلجـاب الشـرعي
باالضافة إىل الستر اجلسدي للمرأة ماعدا الوج والكفني( .أسد1432 ،هـ)101-100 :
وعنــدما نتحــدو عــن احلجــاب ،فيجــب أن نؤكـد علـى ســتر اجلســد ،واألعمــال واحلركـات
الل يعتربها قاسم أمني سبب الفتنة هي جزء من أصـل احلجـاب وجيـب االلتـزام بـ  .وعلـى
املرأة اّجبة أن تراعي حركاهتا وأعماهلا ومن ال تلتزم هبا ال ميكننا أن نعدها حمجبـة ،بـل
هي مرتدية زي احلجاب فقط .وهي يف الواقع تبعد كل البعد عن أصل احلجاب.
تربية املرأة واحلجاب
وبعد ما حتدو قاسم أمني عن احلجاب يتكلم عن تربية املـرأة ،ويعتقـد بوجـود االرتبـاط بـني
احلجاب والتربية ألن يعترب التربيـة مـن أسـباب الرقـي والتقـدم ويعتقـد أن الـتعلم الـذي الزم
للتربية ال ميكن باحلجاب.
ويؤكد أمني يف بداية األمر على ضـرورة تربيـة البنـات كالصـبيان حـىت املرحلـة االبتدائيـة
عل ـى األقــل ،مث يواصــل« :نريــد أن نــربهن هنــا علــى أن تربيــة األم نفســها الميكــن أن تــنم إذا
استمر ح جاب النساء ...إذا أخذنا بنتـا وعلمناهـا كـل مـا يتعلمـ الصـيب يف املـدارس االبتدائيـة
وربيناها على أخالق محيدة ،مث قصرنا يف البي ومنعناها عن خمالطة الرجال فال شك أهنـا
تنسـى بالتـدريف مـا تعلمتـ  ،وتـتغري أخالقهـا علـى غـري شـعور منـها ،ويف زمـن قليـل الجنـد فرقــا
بينـها وبــني أخـرى مل تــتعلم أصـال ...فــإن وقـف ســري الـتعلم يف هــذا السـن اضــمحل املعلومــات
املستفادة وانتثرت من الذهن شيئا فشيئا ...كل ما يستميل النفس إىل املطالعة والدرس اليتوفر
للمرأة مع حجاهبا ألن احلجاب حيبس املرأة يف دائرة ضيقة» (أمني.)88-86 :1899 ،
وجيب أن جنيب على الشبهات الل وردت يف هذ اجلمل الل كتبها قاسم أمني:
أ) يعتقد قاسم أمني أن التعلم الميكن باحلجاب إال أننا نشاهد النساء يف عصر رسـول اهلل
أو إىل خدمـة الرسـول
كن يذهنب باحلجاب والستر الكامل إىل بي فاطمة الزهرا
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ويتعلمن.
وحضــرت الســيدة فاطمــة الزهــرا يف املســجد يف غايــة الســتر ومــع احلجــاب األفضــل
وألقـ خطبــة غــراء يف املســجد وأدّت دورهــا الــديين والسياســي واالجتمــاعي .ويوجــد يف تــأريخ
البلدان اإلسالمية أمثلة كـثرية للنسـاء املؤمنـات والعاملـات كـأم السـيد الرضـي والسـيد املرتضـى
علم اهلدى( .باقري بيدهين )74-73 :1382 ،وأيضا حفيـدهتا أي بنـ سـيد مرتضـى عاملـة فاضـلة
جليلة السيدة نصرت أمـني املشـتهرة بــ"بانو جمتهـدة إصـفهاين" مـن النسـاء العظيمـات يف
عامل التشـيع حيـث نالـ درجـة االجتـهاد وروايـة األحاديـث( .بـاقري بيـدهين )43-36 :1382 ،وكمـا
أشــار صــاحب كتــاب الذريعــة هلــا كتــب كــثرية يف التفســري واألخــالق باللغــة العربيــة والفارســية.
(الطهراين)54 :1403 ،

ويف زماننا هذا تذهب النساء اّجبات إىل اجلامعات ويتعلمن فكيف يكون احلجـاب مانعـا
للتعلــيم والــتعلم ؟! وإننــا نــرى أمثلــة كــثرية لــتعلّم النســاء وأعمــاهلن مــع احلفــاظ علــى احلجــاب
الشرعي ،حيث بلغن درجة من العلم واملعارف والكمـال ال ينكرهـا أحـد .فهنـاك مئـات آالف مـن
اّجبــات يدرســن يف اجلامعــات يف الفــروع املختلفــة للعلــوم مــن الطــب واهلندســة والرياضــيات
والعلوم اإلنسانية و ...ويعملن يف اجملـاالت املختلفـة مـن اجملتمـع ،حيـث يصـل عـددهن إىل مـا ال
حـد لـ  .وهنـاك مئــات بـل آالف مـن النســاء املتحجبـات الـاليت يلقــني حماضـرات عـن احلجــاب
اإلسالمي األفضل يف اإلذاعة والتلفـاز واألوسـاط العامـة .وحيضـرن يف اجلامعـات مـع اجللبـاب
والستر اإلسالمي وهلن دور نشيط يف اجملال االجتماعي فاحلجاب الحيول دون التعلم والتعليم.
ب) جاء يف قسم من كالم قاسم أمني« :إن وقف سري التعلم يف املراحل االبتدائية تضمحل
املعلومات» هل يـتكلم عـن مسـتندات علميـة أو روائيـة أو يـتكلم مـن فرضـيات ذهنـ ؟ جنـد كـالم
خيالف رأى قاسم أمـني كمـا
أمرياملؤمنني علي الذي شرب من مناهل علم الرسول
يقول اإلمام « :الاعِلامُ يف الصِّغَرا كَالنَّقاشا يف الاحَجَرا» (اجمللسي :1413 ،ج.)224/71
وكيف ميكن اضمحالل الشيء الذي نقش على احلجر وإننا نرى آ ـارا قدميـة بقيـ آالف
وأعلـم منـهما؟! ومـا قالـ اإلمـام علــي
ووصـي
السـنني .ومـن أصـدق مـن الرسـول
يف القرون املاضية أ بت العلم حديثا وهذا مماالشك في وال حاجة إىل النقاش.
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املميزات اإلجيابية للحجاب
ومن أدلة قاسم أمني للسفور هو أن يف احلجاب ضررا ألن احلجاب حترم البنـ مـن التقـدم
يف مستقبل عمرها ،فيكتب« :يكون مـن اخلطـأ أن نتصـور أننـا مـىت علَّمنـا بناتنـا جـاز لنـا أن
حنجبــهن مــىت بلغــن ســنا ،خصوصــا وأن جمــرد ذلــك التعل ـيم األوي اليكفــي يف التــوقي مــن
الضرر .ألن الضرر يف احلجاب عظيم ،وهو ضياع ما كسبن بالتعليم ،وحرماهنن من الترقي
يف مستقبل العمـر ،واألمـر يف ذلـك واضـح ال حيتـاج إىل دليـل ،ويكفينـا أن نرجـع إىل أنفسـنا
وخنطر ببالنا ما كنا علي يف اخلامسة عشرة من عمرنا فيتبني لنا أننا كنا أشب باألطفال ال
نكاد نعلم شيئا من العامل» (أمني1899 ،م.)90-89 :
وعندما يعرف قوة النفس وعدم قدرة الشـباب علـى جماهـدهتا ،فكيـف يتوقـع أن تعـم العفـة
يف اجملتمع مع السفور؟ وإننا نعرف النفس ورغباهتا وأهنا مـن أقـوى القـوى ،وأنّ القـوة الشـهوية
هــي ســبب اهنــدام وتقهقــر األمــم املختلفــة بينمــا يكــون احلجــاب حــاجزا مســتحكما هلـذ القــوة
وكيف يريد أن يزول هذا احلصن؟! وكيف ميكن أن جنهل هذ الفائدة العظيمة للحجاب!
يرى قاسم أمني أضرارا كثرية يف احلجاب إال أن جاء يف النص الصريح للقـرآن والشـريعة
اإلسالمية فاإلسالم مل يشرّع حكما إال خلدمة اإلنسان ،ويف تشريع احلجـاب حفـاظ علـى املـرأة
عــن خمالــب الشــياطني ،فــاملرأة كــاللؤلؤة الثمينــة وإذا أردنــا أن حنفظهــا فالبــد هلــا مــن شــيء
يقيها؛ فتحصن اللؤلؤة بالصدفة وحتصـن املـرأة املسـلمة باحلجـاب .فنشـري إىل بعـض فوائـد
احلجاب :قال اهلل يف حمكم كتاب َ ﴿ :ذلِ َك أَ ْدنَى أَن يُد ْع َرفْ َن فََال يُد ْد َذيْ َن (األحزاب.)59/
أ) للحجاب آ ار روحية ومعنوية للتقرب إىل اهلل فيسهل األرضية الالزمة للتعاي والتقدم
الروحي اإلنساين.
ب) للحج ــاب سـ ـكينة نفسـ ـية لإلنس ــان فيقل ــل م ــن االض ــطرابات النفسـ ـية وحيـ ـول دون
اإلباحية ويكبح الاوات النفسية.
ج) يف احلجاب حتكيم أركان األسرة حيث يتقدم ويتكامل أعضـاءها مـن الـزوج والزوجـة
واألوالد فيها وبالتاي يوفر األرضية لتقدم اجملتمع.
د) يف احلجاب تقومي اجملتمع ألنـ إذا اهـر النـاس يف اجملتمـع مـن دون أن يفسـحوا اجملـال
للخلجات الشيطانية فيستفيدون من مجيع طاقاهتم لرقي اجملتمع( .كرميي.)194-190 :1383 ،
هـ) يف احلجاب محاية للمرأة عن األذى( .كاشاين1423 ،هـ )404 :أي إن حيـافظ علـى
كيان املرأة ومتتني شخصيتها وإبراز كرامتها.
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و) يف احلجاب تكـرمي للمـرأة وحفـاظ علـى قيمتـها فـتُعلن بأهنـا مـن أهـل العفـة والطهـارة
والااهة  ،ومن الطبيعي أن املرأة لوأعلنـ عـن مثـل ذلـك ،فسـوف لـن تكـون عرضـة للشـباب
املستهترين وذوي الشهوات بسوء)www.fazellankarani.com( .
ز) «إن احلجاب هو النظام اإلسالمي للزيّ الذي تظهر ب املـرأة أمـام الرجـال األجانـب،
باعتبارها اإلنسان الرمز لإل ارة يف التأريخ الشعوري يف انفعـال الرجـل بـاملرأة ،ممـا يفـرض
عليها االحتراز عن التحرّك أمام بالصفة األنثوية املثرية لغرائز ليكون البديل عـن ذلـك أن
تتحرك بصفتها اإلنسانية املثرية الحترام » (فضل اهلل.)31 :2004 ،
مث يقارن قاسم أمني بني امرأتني لتبـيني مـدى أضـرار احلجـاب ،واحـدة متعلمـة الحتضـر
يف اجملتمع و انيـة غـري متعلمـة تعمـل يف اجملتمـع فيقـول« :إذا أراد القـارئ أن يتـبني صـحة مـا
أسلفت من مضـار احلجـاب علـى وجـ ال يبقـى للريـب معـ جمـال فمـا عليـ إال أن يقـارن بـني
امــرأة مــن أهلـ تعلمـ وبــني أخــرى مــن أهــل القــرى أو مــن املتجــرات يف املــدن مل يســبق هلــا
تعلـيم .فإنـ جيـد األوىل حتســن القـراءة والكتابــة وتـتكلم بلغــة أجنبيـة وتلعــب البيـانو ،ولكنــها
جاهلة بأطوار احليـاة ،ايـث لـو اسـتقل بنفسـها لعجـزت عـن تـدبري أمرهـا وتقـومي حياهتـا.
وأن الثانية مع جهلها قد أحرزت معارف كـثرية اكتسـبتها مـن املعـامالت واالختبـار وممارسـة
األعمال والدعاوي واحلوادو الل مرت عليها ،وأن كل ذلك قد أفادها اختبارا عظيمـا ،فـإذا
تعاملتا غلب الثانية األوىل» (أمني.)91 :1899 ،
يرى قاسم أمني أن على اإلنسان أن يتعلم كل شيء باالختبار واملمارسـة ولكننـا نـدري أنـ
الميكن تعليم كل شيء بالتجربة؛ ألن اإلنسان املتعلِّم يتعلم كيفية التفكر والتعقل ويستفيد من
جتربــة اآلخــرين أوال ولـيس مــن الضــروري أن حيضــر مباشــرة يف اجملتمــع حــىت يـتعلم كيفيـة
تدبري أمر وتقومي حيات  ،بل على املسؤولني تدوين كتب ختتص باحلياة اليومية وتشـتمل علـى
علم احلياة وفنوهنا ،كما هو اآلن متداول يف كل أحنـاء العـامل ويعـد علمـا عامليـا ويؤكـد علمـاء
النفس على ضرورة تعليم فنـون احليـاة والـل تـرتبط بـاألمور اليوميـة .ولـيس احلجـاب مانعـا
حلضور املرأة يف اجملتمع .وبالنسبة إىل تعليمها األمور الل ترتبط بتقدمها يلزم أن نقول إن
اإلسالم يسمح للمرأة أن حتضر يف اجملتمع ولكنـ يطلـب مـن املـرأة أن تراعـي آداب وشـروط
احلضور يف اجملتمع .ولو كان عادات البيئة املصـرية خمالفـة لإلسـالم فعلـى قاسـم أمـني أن
يزي ـل ه ــذ الع ــادات م ــن البيئ ــة املص ــرية لكن ـ ي ـدعو إىل احليــاة الغربي ـة وخي ـالف الق ــرآن
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واإلســالم .فك ـان عل ـى قاســم أم ـني أن يعي ـب عل ـى كيفي ـة التعل ـيم ال أن يعي ـب عل ـى الــتعلم مــع
« :اطلبـوا
احلجاب ،ألن القرآن والسنة يؤكدان على العلم والتعلم ،كمـا قـال رسـول اهلل
العلم من املهد إىل اللحد» (  .)218 :1382 ،وميكننا القول بأن قاسم أمـني يـرى أن املـرأة
لو أرادت أن تبقى يف البي فعليها أن اليتعلم ولكننا ندري أن املرأة املتعلمة لو تبقى يف البي
وتلعب دورا إجيابيا كأم فهي ناجحة.
وميكن القول أن التجربة حتصل مبعاشرة الناس؛ نعم ،صـحيح ولكـن اإلنسـان اليسـتطيع أن
يـرتبط بكــل النــاس ،ولكــن الشــخص املــتعلم يسـتفيد مــن جتربيــات أشــخاص كــثريين وأفكــارهم
وآرائهم من شىت مناطق العامل ،ويستطيع أن يفهم صحة األفكار وسـقمها بـالرجوع إىل التـأريخ
ويبتعد عن اآلراء اخلاطئة .وهناك مالحظة يلزم أن نأخذها بنظر االعتبار وهـي أننـا الخنـالف
حضور املتعلمات يف اجملتمع بل من األفضل أن يسـتفيد اجملتمـع مـن اختصاصـاهتن مـع مراعـاة
الشروط الالزمة فعلـى النسـاء أن يـتعلمن أطـوار احليـاة والعلـوم جنبـا إىل جنـب ألهنـن مربيـات
" :اجلنة حت أقدام األمهات".
لألجيال القادمة حيث يقول النيب
ويزعم قاسم أمني أن يدعو إىل احلجاب الشـرعي بينمـا نـرى مجـال يف كتابـ يـدل علـى
دعوتـ إىل احليـاة الغربيـة وال اإلســالمية حيـث يقــول« :فمــن ألــزم لــوازم احلجــاب أنـ يهــيء
الذهن يف الرجال ويف النساء معا لتخيل الشـهوة مبجـرد النظـر أو نـاع الصـوت ...وال ريـب
أن اسـتلفات الـذهن دائمـا إىل اخـتالف الصـنف ،مـن أشـد العوامـل يف إ ـارة الشـهوة» (أمــني،
 .)94 :1899مث يشري إىل ما شاهد يف أوربا حيث مير الرجال والنساء بعضهم جبانب بعـض
وكتفا لكتف وال يلتف أحدهم إىل اآلخر( .أمني)95 :1899 ،
وهناك سؤال وهو أن كيف يناقش قاسم أمني موضوعا دون أن يبحـث عـن و ـائق إحصـائية
ل ـ حــىت يــذكرها؟! ولــيس ل ـ علــم االجتمــاع وعلــم الــنفس حــىت يقــوم بتفســري أعمــال اجملتمــع
ونتائجها النفسية واالجتماعية وآ ارها .يتكلم عن ان وما شـاهد يف الغـرب يف السـنوات الـل
عاشها يف أوربا ،واحلقيقة أن صـاحب البيـ أدرى بـأحوال بيتـ  ،وتعلـن اإلحصـائيات يف الغـرب
أنّ األعمــال غــري األخالقيــة وغــري الشــرعية تــزداد يومــا بعــد يــوم كمــا أشــرنا فيمــا قبــل وهبــذا
الوصف كيف ميكن أن يترك احلجاب وتكون احلياة كرمية مع األخالقيات؟!
ولكــن الســبب الــرئيس إىل مــا ادعــا قاســم أمــني وكــثري ممــن أطلقــوا علــى أنفســهم مــدافعني
حلقوق املرأة هو أهنم عندما شاهدوا تقدم الغرب يف جمال احلضارة واحليـاة املاديـة خيـل إلـيهم
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أن هذا التقدم راجع إىل السفور والسفور هو الباعث على التقدم بينما نـرى أن كـل مانشـاهد مـن
أركان التقدم يف الغرب يرجع إىل زمن كان األسرة في مسـتحكمة وكـان احلجـاب يسـود اجملتمـع
الغريب وكان هناك حرمي بني املرأة والرجل ومل يكن على الشكل الذي نشاهد حاليا.
والتأريخ يشهد أن السفور سبب هدم األمم واملماليك وأي شاهد أصدق من التأريخ؟!
"كانـ اإلمرباطوريــة الرومانيــة قويــة وكانـ املنــاطق الكــثرية حتـ ســيطرهتا ويعــد البــاحثون
دليــل ذلــك حجــاب النســاء واســتحكام أركــان األســرة ف لكن ـ وبعــد انطــالق النســاء مــع األهــواء
وحضورهن يف اجملتمع سافرات ،خرب مدينة روما وقلَّ سـلطتها ألن احلكـام والـوزراء عاشـوا يف
حب النساء والتلذذ باإلفراط ،ها هـو سـفور النسـاء دليـل كـل هـذ اخلسـارة" (وجـدي.)125 :1337 ،
ويوصــف حجــاب النســاء يف أيــام ســلطتها هكــذا« :نســاء الرومـان مغاليــات يف احلجــاب لدرجــة أن
القابلــة (الدايــة) كان ـ ال ختــرج مــن دارهــا إال خمفــورة ملثمــة باعتنــاء زائــد وعليهــا رداء طويــل
يالمس الكعبني وفوق ذلك عباءة ال تسمح برؤية شكل قوامها» (وجدي 336 :1971 ،و.)340
يوجد االختالف بني الرجـل واملـرأة بتـدبري اخلـالق ،والسـبب هلـذ االختالفـات هـو حفـظ
نسل البشر .واكم اخلالق والشارع لطهارة اجليل وتعرف النسب ،علـى اإلنسـان أن يتحجـب
كــي ال تتح ــرك األه ــواء يف أم ــاكن وأم ــور غـ ـري مالئم ــة .وحن ــن الب ــد وأن ال حن ــذف طبيع ــة
االختالف بني الصنفني ،بل من الضروري أن نعمل بشكل مناسب.
السفور لطلب الفضل واألجر املضاعف
يرتئــي قاســم أم ـني أن ـ لــو كان ـ املــرأة غ ـري حمجبــة وحتفــظ عل ـى شــرفها ك ـان هلــا األجــر
املضاعف« :من البديهي أن املرأة الل حتافظ على شرفها وعفتها وتصون نفسها عما يوجـب
العار وهي مطلقة غري حمجوبة ،هلا مـن الفضـل واألجـر أضـعاف مـا يكـون للمـرأة اّجوبـة»
(أمني.)97-96 :1899 ،
لو أرادت املـرأة أن تنـال أجـراا أكثـر وتبقـى مصـونة دون حجـاب فهـي خاطئـة ،ألهنـا تغفـل
تأ ري ااهرها وأعماهلا على اآلخرين ،وميكن أن تسبب يف معصيتهم وهتيئ األرضية املالئمة
ملعصـية اآلخــرين .فحجــاب املــرأة لـيس حفااــا علـى نفســها فحســب ،بــل يســاعد علـى حفــظ
اجملتم ــع أيض ــا .ويق ــول منتســكيو إن دالل امل ــرأة ال ــذي ين ــتف ع ــن بطالت ــها يــؤدي إىل بع ــض
اإلجراءات حىت جتذب اآلخرين وكان نتيجة ذلك فساد اآلخرين قبل فساد املـرأة( .منتسـكيو،
)325 :1391
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إن اإلميان واحلجاب مثينان ايث حيافظان على الشخص يف األماكن الل فيها الفساد
والضالل .وتوفري اروف املعصـية أمـر وامتحـان قـوة اإلميـان احلقيقـي أو احلجـاب احلقيقـي
أمر آخر فهذان أمران خمتلفان .إن اإلنسان الشجاع مل يعرض نفس للخطر ولكن لو وقـع يف
اخلطر يدافع عن نفس ويقابل اخلطر بكل قدرت  .مُنـع االنسـان مـن التفكـر يف املعاصـي كمـا
منـع مــن هتيئــة األرضـية املالئمــة هلــا .فحينمــا جنـد أرضــا خصــبة ونـزرع فيهــا بــذور الــذنوب
ســوف تنب ـ تلــك البــذور وســوف تنمــو جــذورها وتتبــدل إىل شــجرة قوي ـة يصــعب قطعهــا أو
اقتالعهــا مــن اجلــذور .فنــرى أن اإلســالم يقــف يف وجـ هتيئــة البيئــة واألرض اخلصــبة لــزرع
الــذنوب .إن اإلســالم ديـن كامــل فهــو يضــع القواعــد وجيعــل املســتقبل أمــام نااريـ وال يتخــذ
النظريات على أساس الفرضيات كبعض من يسمون مبنوري الفكر.
أفضلية السافرات الغربيات على املسلمات اّجبات
يقول قاسم أمني إن نساء نصارى الشرق يفقن النساء املسلمات واكتسنب هذا الفضـل نتيجـة
اختالطهن بالرجـال« :إن أغلـب نسـاء نصـارى الشـرق ،وإن مل يـتعلمن يف املـدارس أكثـر ممـا
تتعلم ـ بعــض بناتنــا اآلن ،فهــن يعــرفن لــوازم احلي ـاة ،لكثــرة مــا رأي ـن ونعــن بــاختالطهن
بالرجال فقد وردت على عقوهلن معـان وأفكـار وصـور وخـواطر غـري مـا اسـتفدن مـن الكتـب،
فارتفعن بفضل هذا االختالط إىل مرتبة أعلى من املرأة املسـلمة املواطنـة هلـن مـع أهنـن مـن
جنس واحد وإقليم واحد» (أمني.)92-91 :1899 ،
يؤك ـد قاســم أم ـني عل ـى اخــتالط النســاء بالرجــال للــتعلم فــريا الطري ـق الوحي ـد للرقــي
والتقــدم اي ـث يفضــل املــرأة اجلاهلــة الــل هلــا االخــتالط بالرجــال يف اجملتمــع عل ـى املــرأة
العاملة الل تكتفـي بالبقـاء يف البيـ وتربيـة األوالد وهـذا مايعـارض احلـديث النبـوي" :اجلنـة
حت أقدام األمهات" .فيكون أسوة قاسم أمني يف هذا اجملال هـو الغـرب والغـربيني وكـل بيئـة
التراعــي احلجــاب فــأين قاســم أمـني حــىت يأخــذ نتيجــة جتربــة االخــتالط يف هــذ البلــدان؟!
ونشري إىل بعض الدراسات والنتائف العلمية عن هذا املوضوع.
إن لالختالط يف التعليم تأ ريا سلبيا يف مسـتوى الدراسـة لـدى الطـالب ،وانشـغال بـاهلم
يف أمور تليب حاجاهتم اجلنسية وهذا مـا أكـد الكسـيس كاريـل حيـث يقـول« :عنـدما تتحـرك
الغريـزة اجلنسـية لــدى اإلنســان تفــرز غــدد نوعــا مــن املــادة الــل تتســرب بالــدم إىل دماغـ
وختدر  ،فال يعود قادرا على التفكري الصايف» (عبد الكرمي.)612 :1430 ،
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وســبق أن قلنــا إن احلجــاب احلقيقــي مــانع لتحري ـك الغري ـزة .يش ـري قاســم أم ـني إىل أن
نســاء أمريك ـا أكثــر نســاء األرض متتعــا باحلري ـة وهــن أكثــرهن اختالطــا بالرجــال حــىت إن
البنات يتعلمن مع الصبيان يف مدرسة واحدة ،فتقعد البن جبانب الصيب لتلقي العلوم .ومع
هــذا أن نســاء أمريك ـا أحفــظ لألعــراض وأقــوم أخالقــا مــن غريهــن ،واملطلعــون عل ـى أحــوال
أمريكـا ينســبون صــالحهن إىل شــدة االخــتالط بـني الصــنفني مــن الرجــال والنســاء يف مجيـع
أدوار احلياة( .أمني)94 :1899 ،
يـتكلم قاســم أمـني مــن منظـار عــن كـل مــا رآ مـن املظاهرالغربيـة دون أي حتليـل وتأمــل
حول جوانب املوضوع ،وال يستند إىل أي سند علمي أو تأرخيي لتقوية رأيـ واسـتحكام  .ومـن
جانب آخر أن القول بأن اختالط النساء بالرجال هو سبب تقومي األخالق وحفـظ األعـراض،
قول ال ميكن االستدالل ل ألن ال يوجد أي إحصاء عام وعلمي لكالمـ ولـو فرضـنا مثـل ذلـك
االحصــاء البــد أن يبحثــوا عــن أســباب كـثرية حلفــظ األعــراض ألن هــذا األمــر يـرتبط بــأمور
كثرية وليس االختالط أمهها بل على العكس كـان االخـتالط سـبب اهنـدام األخـالق يف األمـم
الغربي ـة .كمــا ويؤك ـد كالمنــا البحــوو الــل جتــري يف الغــرب« .إن االخــتالط يف التعل ـيم قــد
يســبب اخنفــاض مســتوى ذك ـاء الطــالب إضــافة إىل االحنــالل األخالقــي وانتشــار العالقــات
اجلنسية ،واالغتصاب ،والقلق النفسي ،واخلوف وغري ذلك» (عبد الكرمي.)612 :1430 ،
وأما بالنسبة إىل حرية النساء يف الغرب الل أشار إلي قاسـم أمـني فالبـد لنـا القـول يف
بـادئ األمــر إننــا عنــدما نــدرس واقــع النسـاء الغربيـات طــوال التــاريخ جنــدهن يف أســوأ حالــة
حيث كان ينظر إلـيهن كعبيـدات للرجـال اليـر ن والميـتلكن مـاال ومل يكـن هلـن حـق التصـوي
و ...فكن حمرومـات مـن أقـل حقـوقهن يف احليـاة الشخصـية واالجتماعيـة فنـذكر علـى سـبيل
املثال عددا من األقوال عن املرأة على لسان كبار مفكري الغرب:
أ) سقراط :إن وجود املرأة منشأ احنطاط البشرية.
ب) أرسطو :ليس املرأة إال رجل ناقص ،وخطأ الطبيعة ،وحصيلة نقص يف اخللقة.
ج) روسو :الفيلسوف الشهري الفرنسي (القـرن  :)18خلقـ املـرأة لتكـون خاضـعة للرجـل
وتتحمل الم .
د) راسل :الفيلسوف الشهري اإلجنليزي (القرن  :)19إن املرأة بوابة اجلحيم وأم الفساد
فيلزم عليها أن تكون خجلة من كوهنا امرأة.
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هــ) نيتشـ  :الفيلســوف الكـبري األملــاين (القــرن  )19الــذي كـان قاســم أمـني مطلعــا علـى
بعض أفكار  :التنس السياط عندما حتضر لدى املرأة.
و) سن توماس اإليطاي :وهـو مـن أكـرب الفالسـفة يف القـرون الوسـطى :ليسـ املـرأة إال
موجود ناقص خلق صدفة وهي تعترب رجال ناقصا( .اسالملو )8 :1391 ،
فكان هذا هو واقع املرأة يف الغرب واستمر الوضع إىل أخريات القـرن 19م وأوائـل القـرن
العشــرين .وعنــدما نقــارن ب ـني حقــوق املــرأة يف اإلســالم ويف الغــرب نــرى املــرأة يف الغــرب
متأخرة مسـافة  14قـرن عـن املـرأة يف اإلسـالم ألن كـل مايناديـ الغـرب مـن حقـوق املـرأة يف
القرن  20كان اإلسالم ينادي يف أفضل حالة وأكملها قبل  14قرن.
وجدير بالذكر «أن يف العصر احلاضر ،حينما أعلن الغرب ـ ممـثال يف حضـارت ـ ـ حقـوق
اإلنسان ،ومنها حق املساواة ،مبدأ وفكرة ،جنـد قـد عجـز عـن حتقيـق هـذا املبـدأ بـني أفـراد
الناس يف العامل الواقع ،فالتمييز العنصري مازال قائما بشـكل واضـح عـن قبـل البـيض جتـا
السود وامللونني .وينبغي أن نعلم أن النساء يف الغرب مللن من املساواة بالرجل وهذ احلقيقة
الل بني جملة ماري مكري الباريسية» (اسالملو 27 :1391 ،و.)39
وهناك إحصائيات يف الغرب تدل علـى أن والدة أوالد غـري شـرعية يف الغـرب تـزداد يومـا
فيوما وهذا ما خيالف رأي قاسم أمني( .اسالملو )72 :1391 ،ومـع هـذ الفضـيحة كيـف ميكـن
أن تكون نساء أمريكا أحفظ لألعراض وأقوم أخالقا؟!
ولو تأملنا حال النساء وحياهتن يف الغرب نرى حياهتن مليئة باملشاكل ،كما تشري أخصـائية
أمــراض النســاء يف تفســري أســباب أمــراض النســاء والشــيخوخة املبكــرة هلــا« :إهنــا نامجــة عــن
تغــيريات هرمونيــة تطــرأ بســبب الضــغوط غــري الطبيعيــة الــل تتعــرض هلــا النســاء للتفــوق علــى
الرجال ...واألمراض واملصائب حتصل بسبب خمالفة املرأة للفطرة الل خلقها اهلل» (اسالملو،
 .)49 :1391وهذ هي حال النساء يف احلياة الغربية الل يدعو قاسم أمني إليها.

شروط اختالط النساء بالرجال
ومبا أن العلم واإلحصاءات يف الغرب أ بت أن اختالط اجلنسني ل مضار عديدة يف مستوى
التعليم والنفسية وغري ذلك فنبني أنـ لـو كـان هـذا االخـتالط مـع شـروط خاصـة سـيبعد مـن
هــذ املضــرات وك ـل ذلــك يتعلــق برعاي ـة احلجــاب احلقيقــي ،ومــن هــذا املنطلــق نذكرشــروط
اإلســالم لالخ ــتالط ب ـني اجلنس ـني ،حــىت تك ـون جوابــا للمعان ــدين الــذين يقول ــون لــو كان ـ
املخالطة مذمومة فكيف تعمل النساء اّجبات ويذهنب إىل اجلامعات؟
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يعارض اإلسالم االختالط مطلقا ولكن اليعارض مسامهة املرأة يف األوساط االجتماعيـة
مــع التزامهــا بصــفات احلي ـاء والعفــة واحلجــاب .كمــا نقــرأ يف القــرآن الك ـرمي عنــدما يصــف
سبحان وتعاىل بنات شعيب اللوايت كـن حيضـرن يف اجملتمـع وميارسـن حيـاهتن ويعملـن
ِ
اسدتِ ْحيَاء (القصـص .)25/وهـذ اآليـة تصـف كيفيـة
﴿جاءتْهُ إِ ْح َد ُ
اه َما تَ ْمشي َعلَى ْ
ولكن اياءَ :
ي ـبني لنــا
حضــور املــرأة يف اجملتمــع وتعاملــها مــع الرجــال ويف حــديث للرســول األك ـرم
االختالط اّرم الذي يؤدي إىل الفساد« .فـإن الرَّجـل واملـرأةَ إذا خُليـا يف بيـ كـان الثهمـا
الشيطان» (حرعاملي.)154 :1409 ،
ويتبني يف اآليـات والروايـات كيفيـة وشـروط حضـور املـرأة املسـلمة يف اجملتمـع لكـن قاسـم
أمـني يـتكلم عــن االخــتالط املنفــتح ويســتند إىل احليـاة الغربيـة ،وبــالطبع لـيس االخــتالط يف
الغــرب إســالمياا ومل ي ـراع أصــول اإلســالم حــىت ولــو ك ـان يراعــي العفــة واألخــالق .وبينّــا أن
احلجــاب هــو وقاي ـة مــن األمــراض النفس ـية واالجتماعي ـة ومــانع لتحري ـك الشــهوة اّرمــة،
واالختالط يف الغرب خيلو من هذ امليزة.
إن أفضلية ابتعاد املرأة عن الرجل وإجياد احلرمي بينهما موضوع متفـق عليـ  ،وإن مجيـع
االستثناءات اإلسالمية هي من باب رفع احلرج والضيق .كما قال فاطمـة الزهـرا « :إن
خ ـري ش ــيء للم ــرأة أَنا لَ ــاتَرَى رَجُلا ــا وَلَ ــا يَرَاهَ ــا رَجُ ــل» (اجمللس ــي :1403 ،ج .)84/43وه ــذ م ــن
الوصايا األخالقية وما يفضل اإلسالم وما ال نقاش في ألن اهلل سبحان وتعاىل ورُسُـل أعلـم
باإلنسان وما هو األفضل ل فاإلسالم يبني شروط احلضور يف اجملتمع لكـي ختـرج املـرأة مـن
البي مبراعاة اآلداب كي تتناول أمورها.
وما قالت فاطمة الزهرا لـيس حكمـا شـرعيا كـي ختضـع املـرأة لـ يف حياهتـا العامـة ،بـل
هــذ الفكــرة العميقــة تتحــدو عــن القــيم األخالقيــة العليــا وكماهلــا وتعــا مســألة االخــتالط مــن
خالل تأ ريات السلبية الل تؤ ر يف أخالقيات الرجل واملرأة .ويؤكد كالمنا تفسري البالغـيني بـأن
هذا احلديث كان املبالغة يف التعبري عن الفكرة يف أعلى درجاهتا( .فضل اهلل)58-56 :2004 ،
يف القــرون املاض ـية ،أدرك ـ علــم االجتمــاع والفلســفة يف
ومــا قالت ـ الس ـيدة الزهــرا
زمننا الراهن ،كما يقول آجوس كون  ،مؤسـس علـم االجتمـاع والفلسـفة الوضـعية« :القـانون
الطبيعي الذي خيصص اجلنس النسـوي للحيـاة البيتيـة مل يـتغري أبـدا تغـريا خطـرا» (وجـدي،
.)979 :1357
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وكمـا أوضــحنا أنّ قاســم أمـني يـتحمس للغـرب وإجنازاهتــا ،وعنــدما يريـد أن يثبـ أنَّ يف
احلجـاب لـيس خـريا ،يسـتند إىل أوربــا وإجنازاتـ يف العلــم .ويقـول« :هــل يظـن املصــريون أن
األروبيني الذين نُعجَب بآ ارهم ميكن أن يغيب عنـهم معرفـة الوسـائل املطلوبـة لصـيانة املـرأة
وحفظ عفتها! ولو يرى األوربيون يف احلجاب خريا ملا تركو » (أمني1899 ،م.)110 :
ويف هذا القول تأكيد ملدعانا وهـو أن دعوتـ إىل حتريـر املـرأة ليسـ طريقـا للوصـول إىل
حد الشريعة اإلسالمية للحجاب ،بل هو يريد ترك بشكل كامل كأوربيني والغربيني ويرى هذ
احلــال أفضــل لصـيانة املــرأة وحفظهــا وتقــدمها .لكنـ ال يـدري نتيجــة وحصـيلة هــذا الســفور
وحنن نـرى ويـالت هـذا السـفور يف الغـرب كمـا أشـرنا أ ـر هـذا التكشـف يف املسـتوى العلمـي،
والصحة واألخالق.
ولو قيل إن مكانة الغرب وما توصل إلي دليل على عدم وجود الضرر يف السـفور ،فنجيـب
بأن كل عامل يف العامل هو مؤ ر مهما مل يكن مغلوباا لعاملٍ آخر .فتقدم أوربا يف الصناعة هو
أق ــوى عام ــل لغلبت ــهم ولكــن علم ــاء عل ــم االجتم ــاع يتفق ــون علــى أن أورب ــا ختل ــو م ــن املدنيــة
األخالقية( .جعفريان ،1380 ،ج )174 :1وهذا يعين أننـا ال ميكـن لنـا أن نعـد أوربـا متقدمـة
ألهنا ختلو من القيم واملدنية األخالقية.

مغبة دعوة قاسم أمني لتررير املرأة
مل يؤد مشروع حترير املرأة غري شيء واحد وهو سفور القلة اّجبة من ساكنات املدن .فقـد
ك ـان االنتظــار مــن هــذ الــدعوة ارتفــاع مســتوى اآلداب ،ورواج ســوق الــزواج ،وتــوافر أســباب
السعادة يف البيوتـات ،ولكـ ن الـذي حـدو بالفعـل هـو تـدهور مـروع يف اآلداب العامـة ،وانتشـار
مفزع ملبدأ العزوبة وشيوع الطالق كأمر عادي وهروب الشابات من دور أهليهن وقضاء األيام
واألســابيع مــع بعــض الشــبان .و«انقلب ـ احلي ـاة االنســانية الكرمي ـة ،وهــي مســتقر الصــفات
امللكي ـة ،وعوامــل الســمو الــذي ال حــد ل ـ  ،إىل مثــل هــذا احلض ـيض مــن الــدنس واإلســفاف
والبهيمية» (وجدي.)982 :1357 ،
كما أشار آجوس كون  :أن التحرير الذي يطلب بانهن هو تسـجيل الشـقاء علـيهن تسـجيال
قانونيا إن مل أقل تسـج يل العبوديـة؛ ألن نسـبة جممـوع قـوى الرجـل إىل جممـوع قـوى املـرأة كنسـبة
ال ــني إىل ا ــنني( .وجــدي :1971 ،ج )338/3ألن عمــل املــرأة الــل تقــوم بأعمــال خشــنة و قيلــة وهــي
من أعمال الرجال ،خيالف العقل وطبيعة املرأة الكونية وهذا كتسجيل العبودية هلا.
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ويق ــول ال ــدكتور دوف ــاريين ( :)dufareiniإن جمم ــوع العض ــلي عن ــد امل ــرأة أق ــل حجم ــا
وأضعف من عند الرجل بقدر الثلث وحركاهتا أقل سرعة وأقل ضبطا .وأما احلواس اخلمس
فقد أ ب العاملان نيكولس ( )nikolasوبيليـ ( )biliehأهنـا أضـعف عنـد املـرأة منـها عنـد
الرجل .وقد برهن األستاذ لومربوزو ( )lomberzoبأن «هذا من حسن حظ النوع اإلنساين
فإن املرأة املعرضة لكثري مـن اآلالم كاحلمـل والوضـع وغريهـا ولـو كانـ حساسـة كالرجـل ملـا
استطاع حتمل ذلك كل  .وخالفا لـذلك جنـد مراكـز اإلحسـاس والتـهيف عنـد املـرأة أحسـن
تركيبا منها عند الرجل وهذا يناسب مع وايفتها كالزوجة واألم حىت تكـون مصـدرا للحنانـة
واّبة» (حرب2012 ،م.)133-131 :
ويف احلقيقــة أن املــرأة الــل تتنــاول أمــور الرجــال كـي يصـري مثلــهم ،تبتعــد عــن واائفهــا
وتضمحل طاقاهتا ألن وجودها ليس كالرجال وتبعد كل البعـد عـن مواهبـها اإلهليـة وهـي يف
النهاية مع جهد كثري ستعمل كالرجال وستتناول األمور الصعبة ولن تصل إىل أية أفضلية من
الرجال إال وأن تصبح شبيهة هبم ولو تبذل قصارى جهودها يف مسري مواهبها وطاقاهتا .ويف
احلقيقة أن املرأة الل تبذل جهدها كي تتشب بالرجال تكون حاهلا كالغراب الـذي حـاول أن
يقلد مشية الطاووس فاختبط يف سري ونسي مشيت األصلية.
وهــوالء الــذين يريـدون حتريـر املــرأة ويقصــدون عمــل املــرأة كالرجــل يبعــدون النســاء مــن
لطافتهن ومرونتهن ويريدون أن يعلموهن حىت يكـن كالرجـال وهـي تعمـل مثـل الرجـل .وهبـذ
الفكرة هي تنسى وايفتها ونفسها( .شاهرودي)65 :1343 ،
ويف احلقيقة أن هؤالء الذين ينـادون باسـم احلريـة كـي تعمـل النسـاء كالرجـال فهـم يـدعون
إىل ما خيالف طبيعة املرأة ووجودها بينما نعتقد أن كل عمل خيالف حقيقتها يؤدي إىل فشل.

النتائج
 .1ينادي قاسم أمني يف كتاب «حترير املرأة» بالـدفاع عـن حقـوق املـرأة ويطلـب املسـاواة
بني املرأة والرجل ويؤكد على ضـرورة تعليمهـا ويطلـب تطبيـق حجاهبـا مـع مـا جـاء يف
الشـريعة األســالمية ،ويـدعي بأنـ يـدافع عــن احلجـاب الشــرعي ولكنـ أضــل األذهــان
باسم الدين ودعا إىل احلياة الغربية واملخالطة بني الرجال والنساء وابتعد كثريا عن
اإلسالم والشرائع اإلسالمية.
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 .2استند قاسم أمـني ال بـات مدعياتـ إىل أمثلـة غربيـة وغـري دينيـة كمـا هـو اسـتند إىل
مشاهدات الشخصية يف الغرب دون رجوع إىل كالم علمـي وإحصـاءات رنيـة ،لكنـ
بـ وبعــد املراجعــة إىل اإلحصــاءات العلميـة أن مــا يقولـ يف فوائــد اخــتالط النســاء
بالرجال ليس إال قول تاف .
 .3ي ـدعي قاس ــم أم ـني أنــ ل ـيس ن ــص ص ــريح يف الق ــرآن للحج ــاب بينم ــا هن ــاك آيــات
حمكمات تدل على ضرورة احلجاب ووجوب .
 .4يويد احلجابَ الفطرةُ اإلنسانية والفالسفة وعلماء علم االجتماع.
 .5إن احلجاب وقاية للمرأة وجاذبتها أمام غري اّارم.
 .6ليس احلجاب سبب ختلف املرأة والحيول دون تقدمها ،بل الواقع يشهد بذلك.
 .7احلجــاب فــرض علــى كــل املســلمني ويف كــل األزمنــة؛ ولــيس املعــىن احلقيقــي للحجــاب ســتر
اجلسـد فحسـب ،بـل لـ أبعـاد خمتلفـة حـىت يكـون احلجـاب بشـكل كامـل كمنـع الزينـة ،عـدم
اخلضوع بالقول واألعمال ،ووضع حد لالختالط ،واالبتعاد عن خائنة األعني بغض النظر.
 .8ليسـ املــرأة املســلمة ســجينة داخــل البيـ  ،واإلســالم يســمح للنســاء أن حيضــرن يف
اجملتمع ويرتبطن بالرجال ولكـن مـع مراعـاة شـروط خاصـة :كرعايـة احلجـاب بشـكل
تام وجيب أن تكون أعماهلا مع العفة واحلياء.
 .9لـيس أي نقـاش يف أرجحيـة ابتعـاد النسـاء عـن الرجـال ،لكـن اإلسـالم يسـمح هلــن أن
حيضرن يف اجملتمع ويسامهن يف األعمال االجتماعية والثقافية والعلمية.
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