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 2018 جوان(- 13) الععد  (7 )سابعةالسنة ال- مجلة الباحث في العلوم االنسانية واالجتماعية

 

 

 

 

: ملخص

إف البحث يف ظاىرة اللباس يف اجملتمع اجلزائرم، يف ثباتو كتغًنه، يتناكؿ يف الدرجة األكىل العالقة بٌن اجملتمع كالدين؛ اجملتمع    
 ظاىرة اللباس كتغًناتو  تلك العاداتابعتباره مصدر العادات كالتقاليد اليت تعرب عنها ذبليات متعددة يف السلوؾ اليومي، كمن

بعض أنصار ظهر قد  غًن أنو كالدين ابعتباره يفرض أشكاالن متعددة يف اللباس على ادلرء التقيد هبا ،، ادلرتبطة بظركؼ العصر
  تلك أصحاب صبغة الفكر التجديدم ،يتبنوف بعض النظرايت الغربية، الداعية للثورة علىسالميةالفكر احلداثي يف اجملتمعات اإل

 القيم الدينية كالعادات االجتماعية اليت كالعادات االجتماعية من أجل موكبة العصر ، كيعد  اللباس من مقدماتالدينية القيم 
 .طالتها موجة التغيًن احلداثي

 . اللباس ، احلداثة ، القيم :الكلمات املفتاحية
Abstract: 

 The study of the phenomenon of dress in Algerian society, in its stability and change, deals 

primarily with the relationship between society and religion; society as a source of customs 

and traditions expressed by various manifestations in daily behavior, such customs dress 

phenomenon and its changes related to the circumstances of the times, religion as imposing 

forms But some modernist thinkers have emerged in the Arab societies who have the tincture 

of regenerative thought, adopting some Western theories, calling for a revolution on those 

religious values and social customs for the procession of the age, and preparing the dress from 

introductions Religious values and social customs that have been affected by the wave of 

modern change.                

 Keywords: dress, modernity, values. 

 

: مقدمة

   ربمل ادلالبس مرجعية ثقافية متعددة تتجاكز كظيفتها الرئيسية لتتحوؿ إىل كسيلة ثقافية  يقف عندىا عامل الدين 
كعامل االجتماع ، فيقفوف على أدؽ جزئياهتا، نسيجها كلوهنا كشكلها بشكل يوفر رؤية عميقة لركح العصر 

مل يكن إنتاجو عمال عفواي كتلقائيا فحسب، إمنا كاف ككالتقاليد السائدة، فاللباس مرآة ألحواؿ اجملتمع  كأكضاعو ، 
من مثقفينا الرتكيج فجأة كدكف مقدمات، يريد البعض خيضع لرؤية فنية انبعة من اخلصوصية الثقافية كاحلضارية ،

الغربية احلداثة ابلذاتيحاكلوف تقليد دلشركع احلداثة، الداعي إىل اتباع خطوات التحديث الغريب، كيف قضية اللباس 
 .يف أشكاؿ كأنواع اإللبسة 

 10/07/2018النشر اتريخ -2018 /22/01 :التحكيم اتريخ -17/12/2017:االستالـ اتريخ

 والقيم احلداثة بني اجلزائري اجملتمع يف اللباس قضية 
 رقيق عبدالكرَل.أ عمرمسعودم، .أ
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 الصرحية من أنصار مشركع احلداثة كالتنوير، كقد اجملتمع اجلزائرم كباقي اجملتمعات كصلتو ىذه النزعات الفكريةك
ظهر ذلا أثر يف سلوؾ الشعب اجلزائرم، حيث أثر على منط لباس افراد اجملتمع ادلنبين على القيم كادلعتقدات 

اإلسالمية التوحيدية، فتحوؿ اللباس من لباس إسالمي حيافظ على اذلوية اجلزائرية إىل لباس غريب يعرب عن اذلوية 
الغربية، علمان أف انصار ىذا الفكر التغرييب قد  تصٌدت ذلم التيارات اإلسالمية دبدارسها ادلختلفة لكشف عوار 

 كمنو فقد احلداثة كللدفاع عن منهجية اإلسالـ يف التعامل مع القضااي االجتماعية، كابألخص قضية اللباس،
كما ىي ما ىي حقيقة قيمنا يف اللباس؟ كما الذم يقابلها يف الفكر احلداثي ، : سبحورت إشكالية البحث كاآليت

 ؟حدكد اآلداب العامة للباس يف اجملتمع اجلزائرم

 :األسئلة الفرعية

 .؟كاقع اللباس يف اجملتمع اجلزائرمما ىو  .1
 ؟سؤاؿ اللباس على الفكر احلداثي العريب كيف كانت أجابة  .2
  ماىو موقف دعاة الفكر احلداثي كعلماء الفكر اإلسالمي من أدلة احلجاب؟ .3
  ماىو مفهـو الزينة عند كل دعاة الفكر احلداثي كعلماء الفكر اإلسالمي؟ .4

 : أهداف الدراسة

 .الكشف عن طبيعة العالقة بٌن كاقع اللباس يف اجملتمع اجلزائرم كآراء كأقواؿ احلداثيٌن .1
 .الرغبة يف الكشف عن القراءات اجلديدة لنصوص الوحي  .2
 .التأكيد على أف قيم الدين اإلسالمي صاحلة لكل زماف كمكاف .3

 تعتمدكونو دراسة تعاًف قضية زلصورة بٌن نزعتٌن األكىل  للموضوع أمهية ابلغة دفعتنا للخوض فيو :أمهية الدراسة
 أماٌ النزعة الثانية ،ادلساس بتلك التفسًنات ىو مساس ابألصل ادلنبثقة عنوكتعترب , ادلرجعية التفسًنية ادلوركثة

جعلت النص , ادلتمثلة يف القراءات ادلعاصرة دبختلف مشارهبا يف موضوع ادلرأة كغًنىا ربكمها دكافع كمسوغات
 شلا مسح للحداثيٌن فلسفيالقرآٍل كأم مقاربة ألم نص كمن مثٌ خضع يف تفسًنه لتطور الدرس اللغوم كاؿ

.  أبعدت النصوص القرآنية عن مضامينا كغاايهتابتشكيل معامل جديدة للمرأة ادلسلمة 

 :منهج الدراسة

 .اعتمدان يف حبثنا ىذا على ادلنهج الوصفي كالنهج التحليلي كادلنهج اإلستقرائي
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 :الدراسات السابقة

 .، لوردة غماـ علي، رسالة ماسرتالتشبه املنهي عنه يف الفقه اإلسالمي أحكام اللباس والزينة منوذجاً  .1
 .لطاليب حفيظة، رسالة ماجستًنتعدد أشكال احلجاب وعالقته ابلتغيري اإلجتماعي يف اجملتمع اجلزائري، .2
  دكتوراه، أطركحةفرحية غريب،ؿقضااي املرأة يف القرآن الكرمي بني املفسرين وآراء احلداثيني .3

 :اإلطار املفاهيمي- 1

كاللباس اسم دلا يلبسو اإلنساف أم يسرت بو جزءا من :يعرفو الطاىر بن عاشور بقولو:مفهوم اللباس- 1.1
: ـ2000.، ـبن عاشور ا).جسده، فالقميص لباس، كاإلزار لباس، كالعمامة لباس، كيقاؿ لبس التاج كلبس اخلامت

58) 

صفة عقلية كالتزاـ كجداٍل توجو فكر اإلنساف كاذباىاتو : يعرفها فتحي ملكاكم أبهنا :مفهوم القيم- 2.1
 (225:  2011.،فدمحم مصطفى ). كموافقو كسلوكو 

القيم فطرية يف كينونة اإلنساف تظهر عندما تناقض شلارسة ما ىذه القيم، كينزع :  من يعرفها بقولو يوجد        ك
 (66:  2011.،فدمحم مصطفى )دائما إىل اجلانب اخلًن منها أك اإلجيايب 

ىي الثورة  على كل قدَل كاثبت :يؤكد احلداثيوف الغربيوف على أف أخص مفاىيم احلداثة :مفهوم احلداثة - 3.1
كالنفور من كل سائد ، من أمور العقيدة كالفكر كالقيم كاللغة كالشؤكف السياسية كاألدبية كالفنية، فهي إذف ثورة 

،ـ ابن عبد العزيز )على الواقع بكل ما فيو من ضوابط ،كىذا ما تدؿ عليو احلداثة يف مجيع مراحلها 
.1414:(128 
:  واقع اللباس يف اجملتمع اجلزائري- 2

 :التغري يف النمط االجتماعي يف اجملتمع اجلزائري- 1.2
       لقد أصبح التغًن يف النمط االجتماعي يف اجملتمع اجلزائرم كاضحنا جدان، حيث غدت عاداتنا كتقاليدان 
تعرؼ اضلالال كاضحا يف كل ما يدكر يف مدارسنا كجامعاتنا كشوارعنا، فتأثًن العودلة كالقنوات الفضائية كنوافذ 

األنرتنيت الالمتناىية اليت ربتوم على زخم من ادلعلومات ادلفيدة، تدس يف طياهتا إفرازات مسـو ىدامة هتدد ىوية 
الفرد اجلزائرم ك انتماءه احلضارم ، حيث لعبت تلك الوسائل دكرنا كبًننا يف تغيًن األمناط االجتماعية يف أم رلتمع 

كليس اجملتمع اجلزائرم فقط، كالتغيًن مطلوب كلكن جيب أف يكوف لؤلفضل كليس لؤلسوأ، فما نالحظو فيما 
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ترتديو الفتيات من مالبس خليعة، ىذا يرجع ابألساس إىل أتثرىم ابلزم الغريب ،كلكن يف كل األكقات دائما نضع 
اللـو على الفتيات دكف الشباب فهم أيضا يرتدكف مالبس غًن الئقة تلفت األنظار ، كالتفسًن الذم يستندكف 

 2010.غاًل ، ص(. كادلكافعليو يف ىذا التغيًن يف اللباس سواء تعلق األمر ابدلرأة أك الرجل أنٌو يتغًٌن بتغًٌن الزماف
 )

: من الڤندورة واحلايك إىل الّسروال- 2.2

لقد سيطر احلايك كما يعادلو سنٌن طويلة على مظهر ادلرأة اجلزائرية بكل ما حيمل من قيم ثقافية زللية، كألٌف 
الٌلباس مظهر من مظاىر التغًٌن االجتماعي فتغًٌن لباس الشابة اجلزائرية راجع إىل تغًٌن مكانتها كدكرىا االجتماعي؛ 
من ربٌة بيت فقط إىل طالبة كعاملة فاعلة يف اجملتمع، ما جيعل التعليم أٌكؿ كأىم عامل يف تغًٌن مكانة ادلرأة اجلزائرية، 

كالذم أٌدل إىل خركجها للعمل كما لو من أثر على طريقة لباسها، فاذبهت إىل الٌسراكيل كالتنانًن مبتعدة عن 
. احلايك

      أٌما عن الشباب اجلزائرم كالفئة احلضرية خاٌصة بعد االستقالؿ، فقد ابتعدكا عن الٌلباس التقليدم كػ 
كىالعمامة كمالوا إىل منط الٌلباس الغريب من الٌسراكيل العريضة كالقمصاف الضٌيقة كتصفيفة الشعر الكثيف " الڤندكرة"

ادلمٌيزة، مع انتشار كاسع لبعض أنواع ادلوسيقى كاحلركات الشبابية؛ تعبًننا منهم على رغبة مٌلحة آنذاؾ ابحلرية 
 2013)     . اجلميل ،ظ). كاالنطالؽ من دكف قيود اجتماعية كدينية اليت ستطفو على السطح أكثر فيما بعد

ا عن النمط احلضرم الٌسائد يف اجلزائر ادلعتمد        كإذا ركزان حديثنا يف مسئلة اللباس على فئة الشباب، فبعيدن
على سراكيل اجلينز كالقمصاف ، نذكر أٌف بعض الفئات الشبابية سبيل إىل أشكاؿ معٌينة مرجعيتها أمناط ادلوسيقى 

، فشرع الشباب يف ارتداء سراكيل كقمصاف عريضة "الراپ"ك" اذليب ىوب"الغربية ذك الٌرسائل الثقافية ادلمٌيزة، كػ 
بقالدات كبًنة كتصفيفات شعر شلٌيزة كاليت يعتمدىا ادلغين األمريكي سنوب دكغ، كقٌبعات توضع بطريقة مائلة 
على الرأس، كإف كاف البعض حاكلوا التقليد من دكف مبالغة اذبو البعض إىل التقليد األعمى كارتداء السراكيل 

ادلنخفضة على اخلصر، كاليت ظهرت أساسنا يف الٌسجوف األمريكية للٌداللة على شذكذ الٌسجٌن جنسينا، كما ىي 
احلاؿ ابلنسبة لفتحات الصدر الواسعة ابلنسبة لقمصاف الرجاؿ، إال أٌف بعض الشباب من دكف كعي غالبنا ما 

 2013)     .  اجلميل،ظ).يتشٌبهوف هبذا النمط من الٌلباس حٌّت مع استهجاف اجملتمع لذلك التقليد

: سؤال اللباس يف الفكر احلداثي- 3

        بدأت البوادر األكىل للدخوؿ يف دائرة احلداثة بعد االصطداـ ادلباشر مع االستعمار، حيث فرض ثقافتو 
كأفكاره بعدما أحكم سيطرتو سياسيا كعسكراي، كإف تصدل ألفكاره كثقافتو القابضوف كالقابضات على مجر من 

https://www.djazairess.com/author/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%B5
https://www.djazairess.com/author/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%B5
https://www.djazairess.com/author/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%B5
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أجل اإلبقاء على الثوابت كالتحصن دببادئ الدين اإلسالمي، فإف الكثًنين كالكثًنات أخذىم بريق الغرب ادلغرم 
حبريتو كتقدمو العلمي كالفكرم، فانسلخوا من مبادئهم كقيمهم ، فكاف أف قلدت ادلرأة ادلغربية لباس ادلرأة الفرنسية، 

. فتخلت تدرجييا عن حجاهبا

، كجب علينا عند احلديث عن الفكر احلداثي العريب         كيف خضم النضاؿ ادلؤطر كالتوجو ادلقصود ضلو احلداثة
أف نتحدث عن الفكر احلداثي الغريب، كذلك ألف الرؤية الفلسفية للحياة عند دعاة الفكر احلداثي العريب ىي 

مأخذكة كمنبثقة من رؤية الفكر الغريب دلختلف جوانب احلياة، كألجل ذلك كجب علينا أف نقف أكالن على موقف 
كل ما يالحظ أف مالبس ادلرأة يف الغرب : الفكر الغريب من اللباس، كىو ما يبينو لنا عبد الوىاب ادلسًنم يف قولو

آخذة يف االنكماش بشكل يثًن الدىشة، فحّت منتصف الستينيات كاف رداء ادلرأة  الغربية دييل ضلو الرتكيب كقدر 
من االحتشاـ ،ككاف ىناؾ شفرة ادلالبس اليت ربدد معايًن الرداء، مث بدأت عملية االنكماش كمت االنتقاؿ من 

ف ادلهم إذا حبثنا عن النموذج الكامن كراء كل ىذا من صلد أهنا فكرة اإلنسا... ادليدم إىل ادليين كمنها إىل ادلايكرك 
 2009. ،عادلسًنم  ).الطبيعي، الذم يتحرؾ خارج أم حدكد،دبا يف ذلك احلدكد احلضارية كاالجتماعية

:115   .)
       شغلت قضية اللباس الفكر العريب منذ البدايت األكىل للقرف العشرين، كقد تزامن األمر ذاؾ مع ظهور 

 . دعوات ربرر ادلرأة، كاليت كاف ذلا حضور ابرز يف كتاابت كل من قاسم أمٌن كالطاىر حداد
       لعل ادلوقف من احلجاب أاثر سجاالن كبًنا يف كتاابت دعاة الفكر احلداثي كىذا انطالقان من قوؿ  قاسم 

لو مل يكن يف احلجاب عيب إال أنو مناؼ للحرية اإلنسانية، كأنو صادر ابدلرأة إىل حيث : أمٌن عن احلجاب
يستحيل عليها أف تتمتع ابحلقوؽ اليت خولتها ذلا الشريعة الغراء كالقوانٌن الوضعية يف حكم القاصر، ال تستطيع أف 

تباشر عمال بنفسها، مع أف الشرع يعرتؼ ذلا يف تدبًن شئوهنا ادلعاشية بكفاءة مساكية لكفاءة الرجل، كجعلها 
كحده - لو مل يكن يف احلجاب إال ىذا العيب لكفى-سجينة، مع أف القانوف يعترب ذلا من احلرية ما يعتربه للرجل

ادلرأة . قاسم،أ ).يف مقتو، كيف أف ينفر منو كل طبع غرز فيو ادليل إىل احرتاـ احلقوؽ كالشعور بلذة احلرية
(  79: 2012اجلديدة،

ردبا يتوىم انظر أنين أرل اآلف رفع :        كيزعم قاسم أمٌن أف دعواه تلك من داخل ادلنظومة اإلسالمية فيقوؿ
احلجاب ابدلرَّة، لكن احلقيقة غًن ذلك، فإنين ال أزاؿ أدافع عن احلجاب كأعتربه أصالن من أصوؿ األدب اليت يلـز 

التمسك هبا، غًن أٍل أطلب أف يكوف منطبقان على ما جاء يف الشريعة اإلسالمية، كىو على يف تلك الشريعة 
 (.2012:37،ربرير ادلرأة.،أقاسم).خيالف ما تعارفو الناس عندان



 
 

 

13 
 

      لطادلا صلد دعاة الفكر احلداثي يستعملوف مفاىيم خاصة للتعبًن عن سلالفة التقاليد كالعادات كاألعراؼ 
، كغًنىا،  (ال أزاؿ أدافع احلجاب كأعتربه أصالن من أصوؿ األدب)ادلتعلقة ابللباس، من ىذه ادلفاىيم، األداب 

مقابل مفهـو احلراـ ادلستعمل للتدليل على كل ما خيالف الشرع كيتجاكزه، كمقياس احلراـ اثبت بثبات القواعد 
، كذلك لكي يسهل عليهم سلالفة الشرعية يف اللباس، أما مقياس اآلداب فنسيب على قدر نسبية العادات كالتقاليد

( 65 : 2014.،ععطية ). األحكاـ الشرعية دكف كجود أم اعرتاض

       كيتوافق قاسم أمٌن يف ىذا الطرح مع معاصره التونسي الطاىر حداد الذم يعترب احلجاب رلرد عادة 
احلجاب عادة يف : اجتماعية صنعتها بو القبائل كاألمم كحصانة اجتماعية للمرأة من الوقوع يف السوء كعليو يقوؿ

( 210 :2011.حداد،ط). ادلدف كبعض القرل، أما ابديتنا فهي سافرة على الفطرة

       كمنو نصل إىل أف موقف الطاىر احلداد ىذا يتعترب السفور ىو الفطرة يف اإلنساف، كأما احلجاب فال 
يتجاكز كونو عادة من ضمن عادات بعض الشعوب كاألمم، كىو ما سنناقشو يف العنصر التابع ذلذا العنصر من 

. البحث 

       كيف الوقت نفسو صلد الطاىر حداد يهاجم السفور الغريب الباعث على العراء البارز كحيرـت السفور الفطرم 
نعم إننا إذا كنا ضلرـت السفور فإمنا ذلك بقدر ما فيو من احلق كاللياقة األدبية، أما : من خالؿ قولو- برأيو–ادلعتدؿ 

فقد ...إذا ذباكزان ادلصلحةاليت تقتضيو إىل العراء البارز يف كشف األطراؼ إىل هنايتها، كالوجو كالرقبة كالصدر
 (220 :2011.حداد،ط). انتهينا إىل إاثرة الشهوة كمحل األنظار على االىتماـ كالتتبع

      يتبٌن لنا من خالؿ ىذا القوؿ أف الطاىر حداد حيرـت السفور الفطرم ادلعتدؿ ادلعرب عن اللياقة األدبية، 
ىل ادلصلحة اتبعة للشرع أـ العكس؟ : كيعتربه ضركرة كاقعية تقضيها ادلصلحة كىذا األمر يوقعنا يف إشكاؿ مفاده

مع أف ظاىر كالـ الطاىر حداد كابقي دعاة الفكر احلداثي جيعل من ادلصلحة أصالن كمن الشرع فرعان عنها، على 
 .خالؼ ما يف الفكر اإلسالمي من إعتبار الشرع أصالن كادلصلحة فرعان عنو

 :الفكر اإلسالمي وفطرة اللباس-4

      ييعد اللباس نعمة من نعم هللا على اإلنساف ، لذا جاء ذكرىا يف القرآف الكرَل يف سياؽ االمتناف هبا على بين 
، ذًلكى ًمٍن : آدـ ، قاؿ تعاىل  يػٍره ـى قىٍد أىنٍػزىٍلنا عىلىٍيكيٍم لًباسان ييوارًم سىٍوآًتكيٍم كىرًيشان كىلًباسي التػٍَّقول ذًلكى خى ﴿اي بىيًن آدى

 [26: األعراف].آايًت اَّللًَّ لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريكفى﴾
كاللباس قد يطلق على ما يوارم السوأة كىو اللباس : "       يقوؿ سيد قطب يف الظالؿ معلقان على اآلية 

فهناؾ تالـز بٌن شرع هللا ... الداخلي، كالرايش قد يطلق على ما يسرت اجلسم كلو كيتجمل بو، كىو ظاىر الثياب 
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ىذا يسرت عورات القلب كيزينو، كذاؾ يسرت عورات . كالمها لباس.. اللباس لسرت العورات كالزينة، كبٌن التقول
 .اجلسم كيزينو

كما تزعم األبواؽ ادلسلطة على حياء الناس كعفتهم -       إف سرت اجلسد حياء ليس رلرد اصطالح كعرؼ بيئي 
إمنا ىي فطرة خلقها اَّلٌل - لتدمًن إنسانيتهم ، كفق اخلطة اليهودية البشعة اليت تتضمنها مقررات حكماء صهيوف 

يف اإلنساف مث ىي شريعة أنزذلا اَّلٌل للبشر كأقدرىم على تنفيذىا دبا سخر ذلم يف األرض من مقدرات كأرزاؽ، كاَّلٌل 
، قطب ).يذكر بين آدـ بنعمتو عليهم يف تشريع اللباس كالسرت ، صيانة إلنسانيتهم من أف تتدىور إىل عرؼ البهائم

( 1279:س
تنبيو إىل أف اللباس من أصل الفطرة اإلنسانية، :       كيف تفسًن الطاىر بن عاشور ذلذه اآلية يقوؿ أف فيها

كالفطرة أكؿ أصوؿ اإلسالـ، كأنو شلا كـر هللا بو النوع منذ ظهوره يف األرض، كيف ىذا تعريض ابدلشركٌن إذ جعلوا 
 {قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اَّللًَّ الَّيًت أىٍخرىجى لًًعبىاًدهً }: من قرابهنم نزع لباسهم أبف حيجوا عراة كما سيأيت عند قولو

إف شر ما :  كألجل ذلك يقوؿ القرضاكم،(272: 2000 .،طابن عاشور ).  فخالفوا الفطرة[32: األعراف]
تصاب بو احلياة، كتبتلى بو اجلماعة، ىو اخلركج على الفطرة، كالفسوؽ عن أمر الطبيعة، كالطبيعة فيها رجل، 

 )كفيها امرأة، كلكل منهما خصائصو، فإذا زبنث الرجل، كاسرتجلت ادلرأة، فذلك ىو االضطراب كاالضلالؿ
، كىذا انطالقان من الضوابط الشرعية اليت كضعها اإلسالـ على اللباس حيث مىنع ادلرأة ( 79 :1997القرضاكم،

أيب ىريرة رضي : عٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  أف تلبس لباس الرجاؿ ، أك أف يلبس الرجاؿ لباس ادلرأة ، فقد ركل احلاكم
النيسابورم ). أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم لعن ادلرأة تلبس لبسة الرجل ك الرجل يلبس لبسة ادلرأة: هللا عنو 

 (.215 :1990 .،ح
    كىكذا فقد أكجب اإلسالـ على ادلسلم أف يسرت عورتو اليت يستحي اإلنساف السوم بفطرتو من كشفها، 

 ، بل دعاه إىل ىذا التسرت دبا يوافق فطرتو سواء أكانت (2011 .عليفرحات،م)حّت يتميز عن احليواف العارم 
 .ذكورية أك أنثوية، كهناه عن اخللط بٌن الفطرتٌن، أبف يلبس كل منها لباس اآلخر

 : سؤال الفكر احلداثي ألدلة احلجاب-5
كانت ادلرأة البدكية يف :        كمن احلداثيٌن من سار ابحلجاب منحىن اترخييا،ن كمن بينهم مجاؿ البنا الذم يقوؿ

اجلاىلية تغطي رأسها خبمار ليحمي شعرىا من أشعة الشمس، ككانت ترخي ىذا اخلمار على ظهرىا، فتظل فتحة 
كمن الواضح أف ادلرأة يف اجلاىلية مل تضع اخلمار على رأسها ...جيب قميصها أك جلباهبا أك فتحة الصدر عارية

ككاف ثوب ادلرأة البدكية طويالن ...ألم معىن تعبدم كإمنا لتحمي شعرىا من أف حيرتؽ أبشعة الشمس الالىبة
ما نريد أف نصل إليو أف ...سابغان،كما كاف كاسعان حّت حيمي سيقاهنا من الشمس كالرتاب كحيقق ذلا حرية احلركة

قضية الزم كانت قضية مدنية، عملية زبضع دلا يفرتض أف زبضع لو ادلالبس لكي تكوف صاحلة، دكف أف يكوف 
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( 27 ،28: 1998.،جالبنا ).ذلا بيعده تعبدم
       كأيخذ دمحم شحركر من احلجاب موقفان أبعد من ذلك حيث يعتربه عادة أخذىا العرب من دايانت كعادات 

أخذ العرب احلجاب عن الفرس الزرادشتيٌن،الذين كانت ادلرأة عندىم : الشعوب كاألمم اجملاكرة ذلم فيقوؿ يف ذلك
( 354: 2000.، ـشحركر ).كقلد العرب البيزنطيٌن يف عزؿ ادلرأة كانزكائها ابدلنزؿ...كائنان غًن طاىر

      تعقيبان على الكالـ الذم سبق ذكره من قبل دعاة ربرر ادلرأة من احلجاب، جيب التأكيد ىنا على أف اللباس 
عنصر أساسي يف ثقافة أم بلد من البلداف، كابعتباره كذلك، فهو خيضع للتغًنات اليت يفرضها التطور االجتماعي 

االقتصادم يف أم رلتمع، لذلك حافظ اإلسالـ على الطراز العاـ اخلاص ابللباس الذم كاف سائدان يف اجلاىلية – 
الوثنية، كإف أدخل عليو بعض التعديالت مراعاة لالعتبارات الدينية، كيعترب إقرار الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لوضع احلجاب مع 

 .،ععطية ). مجااللبناالتعديالت اليت أضافها لو أمران تعبداين تشريعان ، كليس أمران مدنيان فقط كما سبق يف قوؿ 
2014: 65 )

كلذلك ذبد العامل اإلسالمي ,       كقد أقر اإلسالـ أف يلبس اإلنساف ما يلبسو الناس شلا أحلو هللا تبارؾ كتعاىل 
ما مل يكن ىذا اللباس , كادلؤمن ينبغي أف يلبس لباس الذين حييط هبم كجيالسهم , يف كل بلد لو نوع من األلبسة 

كيف ادلدينة مثل ذلك فاإلسالـ ال يشرتط , كقد كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىو يف مكة يلبس لباس أىل مكة , سلالفان للشريعة 
 (180: 1431.العودة،س).لباسان خاصان 

 الشعوب كاألمم اجملاكرة للعرب أمر ليس فيو أم حرج أك إشكاؿ يف مث إف قضية كوف احلجاب كاف موجود عند
الفكر اإلسالمي، كذلك إلف إقرار كإبقاء الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لكثًن من العادات كالتقاليد اليت كانت موجودة قبل 

 أبو ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا كذلك انطالقان من حديث ركاهاإلسالـ، يعرب تشريعان عند فقهاء كعلماء اإلسالـ،  
، كنظران لكوف (670: 1990 .،حالنيسابورم )ألسبم مكاـر األخالؽ بعثت : صلى هللا عليو ك سلم قاؿ

احلجاب من ضمن مكاـر األخالؽ فقد جعل منو الشارع فريضة من فرائض اإلسالـ، مث أف عادة احلجاب اليت 
 إمنا كانت نتيجة أتثرىا ابلرساالت كالنبوات اإلذلية، كشلا ال شك فيو أف تتشابو مع ما الشعوب كاألممكانت عند 

أنزؿ على الرسوؿ دمحم صلى هللا علية كسلم من كحي، نظران لكوف تلك الرساالت كالنبوات أنزلت من مصدر رابٍل 
 .كاحد

     كبعد ىذه التوطئة للموضوع ينتقل دعاة الفكر احلداثي إىل زلاكلة التدليل على آرائهم كبداية مع  دمحم شحركر 
، ننتقل إلعادة : الذم يقوؿ كبعد أف تبٌن لنا لباس ادلرأة كمفهـو احلجاب الشرعي أمر اترخيي حبت غًن زلسـو

قراءة آايت الزينة، كماذا يظهر منها كماذا خيفى ابلنسبة للمرأة كالرجل على حد سواء، السيما بعد أف اتضح 
 َيى أىيػُّهىا الًذينى ءىامىنيوا }: أمامنا أف احلجاب جاء يف كتاب هللا خاصان بنساء النيب دبعناه ادلكاٍل يف ضوء قولو تعاىل

هي كىلىًكًن ًاذىا ديًعيتيٍم فىاٍدخيليوا فىًإذىا طىًعٍمتيٍم فىانتىًشريكا ًإىلالى تىٍدخيليوا بػيييوتى النَّيبًء ًاآلَّ أىٍف يُّوذىفى لىكيمي  ًظرًينى ًإانى  طىعىاـو غىيػٍرى انى
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كىالى ميٍستىاًنًسٌنى حًلىًديثو ًافَّ ذىاًلكيٍم كىافى ييوًذم النَّيبءى فػىيىٍستىٍحًيي ًمنكيٍم كىاَّللَّي الى يىٍستىٍحًيي ًمنى احلٍىقًٌ كىًإذىا سىأىٍلتيميوىينَّ 
مىتىاعنا فىاٍسأىليوىينَّ ًمٍن كَّرىآًء ًحجىابو ذىاًلكيمي أىٍطهىري لًقيليوًبكيٍم كىقػيليوهًبًنَّ كىمىا كىافى لىكيمي أىف تيوذيكا رىسيوؿى اَّللًَّ كىآلى أىف تىنًكحيوا 

ا ًافَّ ذىاًلكيٍم كىافى ًعندى اَّللًَّ عىًظيمنا  كأننا ال عالقة لنا بو ،[ 53: األحزاب] { (53)أىٍزكىاجىوي ًمن بػىٍعًدًه أىبىدن
(. 360: 2000.شحركر،ـ)خلصوصيتو حصران بنساء النيب،

      كشلن يؤيد ىذا الرأم كذلك ألفة يوسف اليت ترل أف سبب نزكؿ آية احلجاب متصل بدرء ضرر زلتمل عن 
زكجات الرسوؿ كمن مث عن الرسوؿ نفسو، إف نساء الرسوؿ حجنب عن ادلؤمنٌن خشية ما قد يلحق هبن من أذل 

معنوم أك مادم يف رلتمع جاىلي ال يتصور ادلرأة كائنان ذا قيمة، كقد ذباكز األذل اتمل نساء الرسوؿ ليشمل 
 َيى أىيػُّهىا النَّيبءي قيل ألىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىآًء اٍلميوًمًنٌنى ييٍدًنٌنى عىلىٍيًهنَّ ًمن  }:سائر نساء ادلؤمنٌن فا تعاىل يقوؿ

كنالحظ أف اآلية ،  [59: االحزاب]{(59)جىالىبًػيػًبًهنَّ ذىاًلكى أىٍدٌلى أىٍف يػٍُّعرىٍفنى فىالى ييوذىٍينى كىكىافى اَّللَّي غىفيورنا رًَّحيمنا
تصرح بسبب النزكؿ، فقد كاف نساء النيب ملسو هيلع هللا ىلص كغًنىن إذا كاف الليل خرجن لقضاء حوائجهن، ككاف رجاؿ 

كلذلك يقوؿ مجاؿ البنا عن (2008:101،102.  يوسف،أ).جيلسوف على الطريق للغزؿ فأنزؿ اآلية اليت ذكران
ىذه اآلية اليت اطلقوا عليها آية احلجاب ، كاعتربكىا نصان قاطعا يف كضع النقاب كعدـ اخلركج، ليست : ىذه اآلية

( 112 : 2007. البنا،ج).يف حقيقة احلاؿ إال تعليمان للمسلمٌن آداب الزايرة كاإلستئذاف

       كما يشرح دمحم شحركر ىذه اآلية على أهنا آية تعليم كليست آية تشريع، تعلم ادلؤمنات اللباس اخلارجي 
كىو ما مساه هللا ابجللباب كاجللباب قد يكوف بنطاالن كقمبصان أك اتيوران أك ركابن أك مانطو، كل ىذه ادلالبس تدخل 

 حرؼ اجلر من للتبعيض، فعلى ادلرأة ادلؤمنة تعليمان {59) ييٍدًنٌنى عىلىٍيًهنَّ ًمن جىالىبًػيػًبًهنَّ }:ربت اجلالبيب لذا قاؿ 
ال تشريعان أف تغطي من جسدىا اإلجزاء اليت إذا ظهرت تسبب ذلا األذل، كىو نوعاف طبيعي كاجتماعي، كاالذل 

الطبيعي مربوط ابلبيئة الطبيعية من درجات احلرارة كالرطوبة فادلؤمنة تلبس حسب الشركط اجلوية، كاألذل 
االجتماعي أم على ادلؤمنة أف تلبس لباسان حسب األعراؼ السائدة يف رلتمعها حبيث ال تكوف عرضة لسخرية 

 (.      615،616: شحركر،ـ). الناس
  :الفكر اإلسالمي وأدلة احلجاب-6

       كبعد أف رأينا كيف تعامل دعاة الفكر احلداثي مع أدلة احلجاب، سنحاكؿ التعقيب على ذلك من خالؿ 
عرض أدلة كجوب احلجاب عند علماء الفكر اإلسالمي، لنتبٌن حقيقة ما أتى بو احلداثيوف من آراء خبوص 

. احلجاب

      عندما ننظر إىل اآلية السابقة اليت أعرتض دعاة الفكر احلداثي عليها كوهنا آية تدؿ على كجوب احلجاب 
 َيى أىيػُّهىا الًذينى }: ىا داللة كجوب خاصة بنساء النيب ملسو هيلع هللا ىلص،كىي قولو تعاىلداللتبركا تعلى عامة النساء ادلؤمنات كاع
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، [ 53: األحزاب] { (53) ًافَّ ذىاًلكيٍم كىافى ًعندى اَّللًَّ عىًظيمنا....ءىامىنيوا الى تىٍدخيليوا بػيييوتى النَّيبًء ًاآلَّ أىٍف يُّوذىفى لىكيمي 
صلد الفهم ادلعتمد ذلا عند علماء اإلسالـ أيكيل إىل خالؼ ما زعمو احلداثيوف، إذ يركف أف سبب نزكذلا ىو ما 

 كىاٍلفىاًجري فػىلىٍو أىمىٍرتى هللًا يىٍدخيلي عىلىٍيكى اٍلبػىرُّ قىاؿى عيمىري ، رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي ، قػيٍلتي ايى رىسيوؿى : عىٍن أىنىسو قىاؿى ركل البخارم 
( 148: 1987 .، ـالبخارم ).أيمَّهىاًت اٍلميٍؤًمًنٌنى اًبحلًٍجىاًب فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي آيىةى احلًٍجىابً 

خاصة بزكجات النيب صلى عليو كىي األصل يف فرض السرت على نساء ادلؤمنٌن        فآية احلجاب ىاتو 
كبناهتم،إذ القدكة األكىل ينبغي أف تكوف ابتداء من بيت النبوة، كالغاية يف العاـ كاخلاص كاحدة، كىي ربصيل 

( 18 :2007.،ـبنيعيش ). كماؿ الطهارة النفسية كالسلوكية كتفادم اإلذاية

      ككما نالحظ ىنا أف احلجاب يفرض على عامة نساء ادلؤمنٌن من مقتضى القدكة بنساء النيب، فكما أف 
الرسوؿ صلى هللا علية كسلم قدكة للمؤمنٌن كادلؤمنات فإف زكجاتو كذلك ىم قدكة للمؤمنات، مث أف سبب فرض 

احلجاب الذم حصره دمحم شحركر كمجاؿ البنا كألفة يوسف يف دفع األذل عن نساء النيب ، فيو فهم خاطئان لآلية، 
كذلك ألف الغاية من احلجاب اليت حصركىا يف غاية دفع األذل عن خاصة نساء النيب كنساء ادلؤمنٌن ىي غاية 
كاحدة كال يوجد دليل خيصصها، بل العكس من ذلك فما سنورده من األدلة القرآنية كالسنية يؤكد عمـو كمشوؿ 

. األمر ابحلجاب

 كىبة الزحيلي لآلية الثالثة كاخلمسوف من سورة األحزاب اليت سبق ذكرىا، يستدؿ هبا على مشوؿ حكم يف تفسًن 
 الى جينىاحى }:كضع احلجات على كافة النساء ادلؤمنات من خالؿ تكملة تفسًن ما بعدىا من اآلايت يف قولو تعاىل

ئًًهنَّ كىالى أىبٍػنىائًًهنَّ كىالى ًإٍخوىاهًنًنَّ كىالى أىبٍػنىاًء ًإٍخوىاهًنًنَّ كىالى أىبٍػنىاًء أىخىوىاهًتًنَّ كىالى ًنسىائًًهنَّ كىالى مىا مىلىكىٍت أىدٍيىانػيهينَّ  عىلىٍيًهنَّ يف آابى
ا   أف القرآف يفسر بعضو قاعدةفمن  [55-54:االحزاب ]{(55)كىاتًَّقٌنى اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو شىًهيدن

كىال يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ لًبػيعيولىًتًهنَّ أىٍك : نساء ادلؤمنٌن كنساء النيب صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم يف ذلك، بدليل آية النوراعترب 
 . [31: النور].. آابئًًهنَّ أىٍك آابًء بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك أىبٍنائًًهنَّ أىٍك أىبٍناًء بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك ًإٍخواهًنًنَّ أىٍك بىيًن ًإٍخواهًنًنَّ أىٍك بىيًن أىخىواهًتًنَّ 

فىٍسئػىليوىينَّ ًمٍن كىراًء ًحجابو يف تلك اآلية دليل على أف اَّلٌل تعاىل أذف يف مسألتهن من :       كلذلك فقولو تعاىل
كراء حجاب يف حاجة تعرض، أك مسألة يستفتٌن فيها، كيدخل يف ذلك مجيع النساء ابدلعىن، فال جيوز كشف 

كالشهادة عليها، أك داء يكوف ببدهنا، أك سؤاذلا عما يعرض كتعٌٌن كوف اجلواب ،شيء من جسدىا إال حلاجة
( 89،92 :1418.ك، الزحيلي ). عندىا

 :سؤال الزينة يف الفكر احلداثي-7
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 قيل لًٌٍلميوًمًنٌنى }: جاء لباس ادلرأة كالرجل يف آيتٌن حدكيدتٌن من سورة النور، فقاؿ تعاىل:       بقوؿ دمحم شحركر
ًبًنه دبىا يىٍصنػىعيوفى  كىقيل لًٌٍلميوًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمنى  (30)يػىغيضُّواٍ ًمنى اىٍبصىارًًىٍم كىحيىٍفىظيواٍ فػيريكجىهيٍم ذىاًلكى أىزٍكىى ذلىيمي ًإفَّ اَّللَّى خى

اىٍبصىارًًىنَّ كىحيىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى خًبيميرًًىنَّ عىلىى جيييوهًبًنَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ 
ئًًهنَّ أىكى _ًإالَّ لًبػيعيولىًتًهنَّ أىكى  ًء بػيعيولىًتًهنَّ أىكى اىبٍػنىآئًًهنَّ أىكى اىبٍػنىآًء بػيعيولىًتًهنَّ أىًك اٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىيًن ًإٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىيًن _اَبى اَبى

أىخىوىاهًتًنَّ أىٍك ًنسىآئًًهنَّ أىٍك مىا مىلىكىتى اىدٍيىانػيهينَّ أىًك التَّابًًعٌنى غىًًن أيٍكيًل ااًلٍربىًة ًمنى الٌرًجىاًؿ أىًك الطًٌٍفًل الًذينى ملىٍ يىٍظهىريكاٍ عىلىى 
يعنا اىيػُّهىا اٍلميوًمنيوفى لىعىلَّكيٍم  عىٍورىاًت النًٌسىآًء كىالى يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهنَّ لًيػيٍعلىمى مىا خييًٍفٌنى ًمن زًينىًتًهنَّ كىتيوبيواٍ ًإىلى اَّللًَّ مجًى

 . [31،30: النور]{31تػيٍفًلحيوفى 

الزينة : القسم األكؿ:  تنقسم إىل قسمٌن31        كعليو فزينة ادلرأة على حسب فهم دمحم شحركر لآلية 
: الزينة ادلخفية، كلكن ماىي زينة ادلرأة ادلقصودة ىنا؟، فالزينة ثالث أنواع: الظاىرة،كالقسم الثاٍل

ىي إضافة أشياء دلكاف ما لتزيينو، مثاؿ ادلالبس كتسرحية الشعر للرجل كادلرأة كاحللي كادلكياج : زينة األشياء-(أ
. للنساء

كىذا كاضح يف ادلدف، فالبلدايت يف ادلدف تبقي على ساحات خضراء تسمى : زينة ادلواقع أك الزينة ادلكانية-(ب
. حدائق

أم أف ( قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اَّللًَّ اليًت أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىالطَّػيًٌػبىاتً : جاءت يف قولو تعاىل: الزينة ادلكانية كالشيئية معان -(ج
التطور كالتقدـ العلمي سيمآلف األرض ابلزينة ادلكانية كالشيئية، فإذا كانت الزينة مكانية فجسد ادلرأة كلو زينة، 

: 2000.شحركر،ـ).كالزينة ىنا حتمان ليست ادلكياج كاحللي كما شابو ذلك، كإمنا ىي جسد ادلرأة كلو
362،363 .)

        كشلا سبق يتنب لنا أف دمحم شحركر من خالؿ تقسيمو الزينة إىل أنواع ينتهي إىل إعتبار عدـ دخوؿ زينة 
ادلالبس كتسرحيات الشعر كادلكياج كاحللي ال تدخل يف مفهـو الزينة اليت حرمها هللا تعاىل على النساء اخلركج هبا 

من ادلنزؿ، كإمنا يعتربىا من ضمن الزينة اليت أحلها هللا عز كجل داخل كخارج ادلنزؿ، كذلك ألنو حيصر الزينة ادلنهي 
: عنها يف الزينة ادلكانية أم جسد ادلرأة كألجل ذلك يقسم جسد ادلرأة إىل قسمٌن

 فالزينة الظاىرة ىي ما ظهر من جسد ادلرأة {كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا}:كلذا قاؿ: قسم ظاىر ابخللق-
 .ابخللق، أم ما أظهره هللا سبحانو كتعاىل يف خلقها كالرأس كالبطن كالظهر كالرجلٌن كاليدين
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أم أخفاه هللا يف بنية ادلرأة كتصيمها، ىذا القسم ادلخفي ىو اجليوب، فاجليوب يف ادلرأة : قسم غًن ظاىر ابخللق-
ىي ما بٌن الثديٌن كربت اإلبطٌن كالفرج كاإلليتٌن ىذه كلها جيوب، فهذه اجليوب جيب على ادلرأة ادلؤمنة أف 

(  607:، ـشحركر ) {. كىٍليىٍضرًٍبنى خًبيميرًًىنَّ عىلىى جيييوهًبًنَّ }:تغطيها ألهنا من الزينة ادلخفية خلقان لذا قاؿ

      كما أننا صلد مثل ىذا الطرح عند ألفة يوسف حيث تعترب أمور الزينة ادلالبس كتسرحيات الشعر كادلكياج 
إذا اعتربان اخلمار دبعناه :  تقوؿلذاكاحللي كابخلص شعر ادلرأة، من ضمن الزينة الظاىرة اليت حيق للمرأة أظهارىا 

تبٌن لنا أف اآلية ال أتمر بوضع اخلمار - كىو ليس كذلك ابلضركرة كما رأينا-االصطالحي الشائع غطاء الرأس 
(. 2008:108.  يوسف،أ).اآلية إذف أتمر بغطية اجليوب ال بلبس اخلمر....بل بضرب اخلمار على اجليب 

 :مفهوم الزينة يف الفكر اإلسالمي-8

 كىالى يػيٍبًدينى  }:جاء يف اآلية السابقة من قولو تعاىل:        ربديد قدر الزينة اليت يبديها النساء للرجاؿ األجانب
كال ييظهرف للناس الذين ليسوا : ففي تفسًن الطربم قاؿ: يف كتب التفاسًنكىذا ما جاء {زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا

ما : ما خفي كذلك كاخللخاؿ كالسوارين كالقرطٌن كالقالئد، كاألخرل: إحدامها: ذلن دبحـر زينتهٌن، كمها زينتاف
فالظاىرة منها الثياب، كما : الزينة زينتاف: ظهر منها، كذلك سلتلف يف ادلعىن منو هبذه اآلية، فعن ابن مسعود، قاؿ

 .،أالطربم ). الكحل كاخلامت: اخلىٍلخىاالف كالقرطاف كالسواراف، كعن ابن عباس قاؿ الزينة الظاىرة قاؿ: خفي
2000 :160) 

النور  ] . . { كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ  }كمن رمحة هللا ابلنساء أف قاؿ بعد : كجاء يف تفيسر الشعراكم ذلذه اآلية قاؿ
األشياء الضركرية ، فادلرأة ربتاج ألٍف سبشي يف :  يعين  [31: النور  ] {. . ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا  }:  قاؿ  [31: 

الشارع ، فتظهر عينيها كردبا فيها كحل مثالن ، كتظهر يدىا كفيها خامت أك حناء ، فال مانع أف تيظهر مثل ىذه 
 .الزينة الضركرية

لكن ال يظهر منها القيٍرط مثالن؛ ألف اخلمار يسرته كال العقد أك األسورة أك الدٍُّمليك كال اخللخاؿ ، فهذه زينة ال 
فالشارع أابح الزينة الطبيعية شريطةى أف تكوف يف حدكد ، كأف تقصر على مىٍن جيًعلىٍت من : ينبغي أف تظهر ، إذف 

 ( 6321:، ـالشعراكم ) .أجلو
: ما تزينت بو ادلرأة من حلٌى أك كحل أك خضاب ، فما كاف ظاىرا منها: الزينة : كجاء يف تفسًن الزسلشرم

كاخلامت كالفتخة كالكحل كاخلضاب، فال أبس إببدائو لؤلجانب ، كما خفى منها كالسوار كاخللخاؿ كالدملج 
للمبالغة يف األمر : كالقالدة كاإلكليل كالوشاح كالقرط ، فال تبديو إال ذلؤالء ادلذكورين، كذكر الزينة دكف مواقعها 

ابلتصٌوف كالتسرت ، ألٌف ىذه الزين كاقعة على مواضع من اجلسد ال حيل النظر إليها ، كىي الذراع كالساؽ كالعضد 
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كالعنق كالرأس كالصدر كاألذف ، فنهى عن إبداء الزين نفسها، ليعلم أٌف النظر إذا مل حيل إليها دلالبستها تلك ادلواقع 
  (230: 1407 .،أالزسلشرل ) .كاف النظر إىل ادلواقع أنفسها متمكنا يف احلظر ، اثبت القدـ يف احلرمة

 :خامتة
نزع احلجاب كالتشبو ابدلرأة هتا اىل دكا حسب زعمهم  ربرير ادلرأة من خالؿ دعواإف دعاة الفكر احلداثي  أر

الغربية، زلاكلٌن اإلستدالؿ على ذلك ابلنصوص الشرعية كفهمها فهمان جديدان، عن طريق تفريغ نصوص الوحي 
، كادلفارقة العجيبة اليت ديكن تسجيلها خبصوص ىذه الدعوات ىي توسلها ابدلرجعية كغاايهتا من مضامينها 

اإلسالمية دكف اعتماد أدكاهتا التشريعية، فاإلحالة على اآلايت القرآنية كاألحاديث الشريفة كمقاصد الشريعة 
 .عندىم، قائمة على اخليار اإلنتقائي للنصوص دكف اإلنشغاؿ دبراتب كدرجات حجيتها

       لكن اإلسالـ يـو حرر ادلرأة التحرير احلقيقي أحاطها ابالعتداؿ، كأعطاىا كافة احلقوؽ اليت تتناسب مع 
طبيعتها، كأطلقها حرة كردية للعمل يف موكب الدعوة، ألبسها لباس التقول كاللباس الساتر الذم ال يصف ادلفاتن 

كال جيٌسدىا، كمسح ذلا ببعض الزينة ادلعتدلة يف اللباس كالوجو كالكفٌن دبا يتعارؼ عليو رلتمع ادلسلمٌن بدكف إفراط 
. كال تفريط

: املراجعقائمة 

القرآف الكرَل. 
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 واقعومصادرالتوافقاملهنيعندالعماالملكتبيني. 
 "دراسةاستكشافيةبعددمناملكتبااتجلامعيةبواليةاجلزائر"

 محوشأمساء .أ
 (اجلزائر -2- اجلزائر جامعػة)

 


