حتويل اللباس الشرعي من التزام إسالمي (فرض) إىل موضة:
إضعاف وتقليل من شأن النساء املسلمات
(مرتجم)
احتُ ِفل يف األول من شباط/فرباير ابليوم العاملي لـ(احلجاب) حيث جرت األنشطة والفعاليات يف عشرات الدول لرفع

الوعي بني غري املسلمني حول (احلجاب) وما ميثله ،ولكن رمبا يكون هذا الوقت املناسب ابلنسبة لنا كنساء مسلمات
للتفكري يف وجهة نظران حنو (احلجاب) وما يعرب عنه هذا اللباس اإلسالمي.
ال شك أنه خالل العقد املاضي وخاصة السنتني األخريتني ،قد حتول فيهما اللباس الشرعي حتوال هائال يف جمتمعات
عديدة ،من ثوب (فرض) كالتزام إسالمي ،إىل أزايء داخل عامل املوضة واجلمال ،ابتداء من "اليوتيوبرز والبلوجرز" (انشطي
مواقع التواصل الذين ينشرون حمتوى ما) الذين يبدو أهنم يقدمون البدائل اليت ال تنتهي أبدا من كيفية ارتداء اللباس الشرعي
ليبدو أكثر مجاال وأانقة من أي وقت مضى ،إىل مناذج ارتداء اللباس اليت تظهر على طرقات نيويورك ولندن وتغطي
صفحات جمالت املوضة ،وإىل املمثالت واملطرابت الغربيات اللوايت يزين اللباس بشكل جذاب ،إىل تطور ما يسمى بصناعة
األزايء احملتشمة من خالل تقدمي اللباس بشكل صاخب أكثر من أي وقت مضى ،وبشكل المع وبراق ويتم تسميته مبالبس
موضة إسالمية ،يبدو من الواضح جدا أن اللباس الشرعي أصبح عبارة عن "أزايء" للكثريات ،فعلى سبيل املثال ،علق
البلوجر (ويويد) املشارك بفعاليات املوضة يف مدينة سيدين ،أن "املوقع األكثر شيوعا لـ(احملجبات) على موقع إنستجرام يدل
على أن اللباس الشرعي بدأ يعترب كملحق للمالبس أكثر من كونه رمزا دينيا.
ومن غري املستغرب أن املاركات التجارية العاملية وشركات املالبس مثلDolce&Gabbanna, Tommy ،:
 Hilfiger and Oscar de la Renta, H&Mقد عرضت وقدمت للسوق إنتاجها جملموعة املالبس أطلقت
عليها "املالبس احملتشمة" من أغطية الرأس والعباءات ،ومل يفعلون ذلك؟! ألنه ببساطة هناك الكثري من األموال اليت ستدفع
مقابل هذه املالبس ،ومن املقرر أن تكون ميزانية هذه األزايء ما قيمته  368مليار دوالر مع حلول سنة .2021
وقد وصف الكثريون هذا التحول للباس الشرعي من رمز ديين إىل رمز للموضة كتعزيز لتمكني املرأة املسلمة ،ولكن هل
هو متكني فعال؟ اللباس الشرعي نفسه غالبا ما يقدم من العديد من النساء املسلمات كرمز للتمكني  -إنه يعكس رفض
جتسيد املرأة أو إضفاء الطابع اجلنسي ورفض الضغوط لتتوافق مع توقعات اجملتمع من اجلمال والصورة ،ورفض االستغالل
املادي واملايل للنساء من صناعات اجلمال واملوضة ذات املليارات ،ومع ذلك ،فإن تشويه اللباس الشرعي من املالبس اليت
ترتديها بدافع ديين وفرض إسالمي ،إىل أن يصبح أحد ملحقات األزايء ،بكل أسف أودى ابلنساء املسلمات إىل أسفل
منحدر من عدم التمكني والضعف.
ارتداء أشكال "أغطية الرأس" اليت هي مستساغه ومصممة وفقا ألذواق الليربالية الغربية ،ال يكسر احلواجز أو املفاهيم
اخلاطئة للمساعدة يف قبول اللباس اإلسالمي احلقيقي ،بل إنه ببساطة يضيف اجتاها آخر ملالبس املوضة ،إن جتميل اللباس
الشرعي وتسويق موضوع االحتشام ال يرفع من مكانة املرأة املسلمة أبدا ،بل يشكل ضغطا عليها لتدخل حقل األلغام
خالل املطاردة بعد التوقعات السطحية للجمال اليت يضعها اآلخرون واليت جتعل املرأة تشعر ابلوعي الذايت بشأن صورهتا

وشكلها ،وابلتايل تستغل ماليا يف هذه العملية ،وال يعد عرض النماذج النسائية املسلمة أو غري املسلمة وارتداء اللباس
الشرعي على املنصة أو حىت على صفحات اجملالت عمال من أعمال التمكني ورفع شأن املرأة املسلمة ،إهنا أعمال التجسيد
القدمي نفسها للمرأة من أجل الربح ،من خالل خلع مالبسها لتبدو جذابة ومرغوبة ومثرية قدر اإلمكان لزايدة املبيعات
واإليرادات للشركات ،وكل هذه األمور حتط من شأهنا وتقلل من قيمة املرأة ملظهرها ،وقد جتسد ذلك يف عرض النساء شبه
املكسوات واجلميالت اللوايت يرتدين اللباس (الشرعي) على املنصة يف أسبوع املوضة يف نيويورك .2016
وقد تطور هذا التشويه للباس الشرعي من اللباس الديين الذي يعكس احتشام املرأة املسلمة ،إىل نوع من املوضة الذي
يهدف إىل تعزيز مجاهلا يف اجملتمع على أساس عدد من املبادئ اخلاطئة .أوال ،هناك اعتقاد خاطئ والذي يشعر املرأة
ابإلحساس الزائف ابلطمأنينة الذاتية ،إن اإلسالم يسمح هلا بتعريف أو تفسري االحتشام يف اللباس أبي طريقه ترغب فيها:
إن "االحتشام واحلياء يف عني الناظر" و"كل شيء متعلق ابالختيار" ،ووفقا هلذين املبدأين ،فإن مجيع أشكال "أغطية
الرأس" أو "املالبس احملتشمة"  -من التورابانت ،والبنداانت ،ونصف اخلمار الذي يظهر الشعر والرقبة واألذنني ،واملالبس
الشفافة اليت تغطي كل اجلسم ولكن ما حتتها مكشوف ،وقد مت اعتبارها كمالبس إسالمية مقبولة.
من الغريب أن الوفاء اباللتزامات اإلسالمية األخرى مثال كيفية الصالة ،والصوم ،ودفع الزكاة وأداء فريضة احلج ال ينظر
إليها على أهنا "يف عني الناظر" أو ترتك إىل "حرية االختيار" ،بل يفهم ابألحرى أنه حمدد بوضوح يف النصوص اإلسالمية
وينبغي اتباعها بعناية على هذا النحو .اللباس اإلسالمي ال خيتلف ،ألن هللا سبحانه وتعاىل ال يفرض التزاما ومن مث يرتكه
مفتوحا ألهواء الناس الشخصية ورغباهتم يف كيفية االلتزام به ،والواقع أن شكل اللباس اإلسالمي قد مت تفصيله بصورة
واضحة وكاملة وشاملة بواسطة النصوص اإلسالمية ،يقول هللا سبحانه وتعاىل يف سورة النور﴿ :وقُل لِّلْم ْؤِّمنَ ِّ
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هذه األدلة الشرعية تتناول ابلتفصيل الشكل اإللزامي للباس املرأة اإلسالمي ،وأجزاء جسدها (العورة) اليت جيب على
املرأة املسلمة أن تغطيها بوجود رجل غري حمرم (الرجل الذي جيوز الزواج منه يف اإلسالم) ،وهي حتدد بوضوح أن مجيع أجزاء
جسم املرأة ابستثناء الوجه واليدين وحىت الشعرة الواحدة جيب إخفاؤها أمام أي رجل غري حمرم ،يف اآلية القرآنية السابقة،
﴿إََِّّل َما ظَ َه َر ِّم ْن َها﴾ تشري إىل الوجه واليدين ألهنا أجزاء اجلسم اليت أظهرهتا النساء املسلمات أمام النيب ﷺ واليت وافق
عليها بسكوته ،ويتفق على ذلك أغلبية العلماء يف اإلسالم مثل عائشة رضي هللا عنها ،وابن عباس ،واإلمام مالك ،واإلمام
الشافعي ،واإلمام الطربي ،وقتادة ،وجماهد ،يف تفسري اآلية ،قال العامل املعروف اإلمام الطربي :الرأي األقوى واألدق هو
الذي يقول إن اإلعفاء يشري إىل الوجه واليدين.
ويعترب هو الرأي األقوى واألكثر دقة ألن مجيع العلماء أمجعوا على أنه يف الصالة تغطى العورة ولكن ميكن للمرأة أن
تكشف وجهها ويديها يف صالهتا ،يف حني إهنا جيب أن تغطي بقية جسدها.

ض ِّربْن ِِّبُم ِّرِّه َّن َعلَ ٰى جي ِّ
وِبِّ َّن﴾ ،أيمر هللا سبحانه وتعاىل النساء املؤمنات بوضع اخلُمر (وهي مجع مخار أي
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غطاء الرأس) على رقاهبن أي منطقة العنق واجليوب،

قبل نزول هذه اآلية اليت تف رض تغطية الرؤوس ابخلمار ،كانت النساء تضع غطاء للرأس وترتك هنايته على ظهرها وتبقى
رقبتها وأذنيها واجلزء العلوي من العنق مكشوفة ،ومع ذلك ،يف هذه اآلية ،أمرهن هللا سبحانه وتعاىل أبن يغطني تلك
ض ِّربْن ِِّبُم ِّرِّه َّن َعلَ ٰى جي ِّ
وِبِّ َّن﴾ تعين "أن يلبسن اخلمار بطريقة تغطي
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األجزاء .قال اإلمام ابن كثري خبصوص اآليةَ ﴿ :ولْيَ ْ َ ُ
صدورهن ورقاهبن وأعناقهن كي مييزن عن نساء اجلاهلية اللوايت يكشفن تلك املناطق" .ومن هنا أيمر هللا املرأة بتغطية رأسها
وعنقها وصدرها ابخلمار ولتغطية هذه األجزاء من اجلسم يعين أيضا أن املالبس ال ينبغي أن تكون شفافة أو شبه شفافة

حبيث ميكن رؤية اجللد حتتها ،ألن هذا لن يفي اباللتزام بسرت العورة.
وعالوة على ذلك ،عندما خترج املرأة املسلمة من منزهلا وتدخل احلياة العامة ،ألزمها هللا سبحانه وتعاىل ابرتداء اجللباب
(وهو ثوب خارجي من قطعة واحدة يغطي وخيفي مالبسها املنزلية يصل من رقبتها إىل األرض) .هللا سبحانه وتعاىل يقول:
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جيب على املرأة املسلمة االلتزام به من أجل اخلروج إىل احلياة العامة ألنه مل يعط إذان ملن ال متلك جلبااب أن تبقى يف منزهلا،

بل أيمرها ابالستعارة من شقيقتها املسلمة ،هذا هو املؤشر  -القرينة  -أن أمر ارتداء اجللباب ابلنسبة للمرأة هو فرض
لدخول احلياة العامة.
لقد أكد علماء اإلسالم شكل اجللباب ،وكتب ابن احلزم" :يف اللغة العربية ،اجللباب هو القطعة اخلارجية اليت تغطي
اجلسم أبكمله ،قطعة من القماش صغرية جدا لتغطية اجلسم أبكمله ال ميكن أن تسمى جلباب" ،ويقول الباحث اآللوسي،
مؤلف كتاب "روح املعاين" " :اجللباب هو ثوب املرأة الذي ترتديه فوق مالبسها العادية" .ويقول ابن عباس" :اجللباب ثوب
طويل وفضفاض يغطى جسد املرأة من رقبتها إىل قدمها" وابلتايل ،يف احلياة العامة ،ليس كافيا للمرأة أن ترتدي اخلمار مع
تنورة وبلوزة أو قميص وبنطلون أو أي شكل من أشكال اللباس الذي يغطي ببساطة العورة ولكن ال يتفق مع أمر هللا
سبحانه وتعاىل من اخلمار واجللباب ،وإذا غادرت املنزل بدون هاتني القطعتني من املالبس ،بغض النظر عما إذا كانت
العورة مغطاة ابلكامل ،فإهنا ستكون آمثة أمام هللا سبحانه وتعاىل.
ولذلك فإن النصوص اإلسالمية حددت بوضوح وبشمولية شكل اللباس اإلسالمي ،بدال من تركه للتفسري الذايت
حلشمة املرأة.
ويدافع أنصار هذا التحول من اللباس اإلسالمي إىل األزايء ،وأولئك الذين حيتفلون ابرتداء املرأة املسلمة (احلجاب)
للدخول يف صناعات املوضة ،وجيادلون أيضا أبن االحتشام والتعبري العام للجمال ميكن دجمهن معا وال جيب فصلهن ،وهذه
حجة خاطئة اعتمادا على العقلية اإلسالمية وتناقض يف الشروط اإلسالمية للباس الشرعي أيضا ،ويستند احرتام االحتشام
إىل منع التعبري الصريح عن احلياة اجلنسية ،يف حني إن جتميل املرأة يسعى إىل تعزيز أو توجيه االهتمام إىل حياهتا اجلنسية،

ملاذا هناك ضجة يف الدول الغربية وادعاءات "التحيز اجلنسي" عندما تطلب شركة ما من موظفاهتا وضع أمحر الشفاه وارتداء
الكعب العايل؟؟
حيفظ اإلسالم احتشام املرأة ومجاهلا العام لكوهنما أمرين هلما أحكام إسالمية واضحة تلزم األول وحتظر األخري .هللا
ضن ِّمن أَبص ِّ ِّ
ِّ
سبحانه وتعاىل يقول﴿ :وقُل لِّلْم ْؤِّمنَ ِّ
ين ِّزينَ تَ ُه َّن إََِّّل َما ظَ َه َر ِّم ْن َها
ات يَغْ ُ
ض َْ ْ ْ َ
ْن فُ ُر َ
ُ
َ
وج ُه َّن َوََل يُْبد َ
اره َّن َوََْي َفظ َ
ولْي ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِِّّ
س ِّاء َّ
الالِِّت َل يَ ْر ُجو َن نِّ َكاحا
ََ
ض ِّربْ َن ِبُ ُم ِّره َّن َعلَ ٰى ُجيُوِب َّن َوََل يُ ْبد َ
ين ِّزينَ تَ ُه َّن﴾ .ويقول سبحانهَ ﴿ :والْ َق َواع ُد م َن الن َ
ض ْعن ثِّي َاِب َّن غَ ْْي متَ ِّبج ٍ
ات بِّ ِّزينَ ٍة َوأَ ْن يَ ْستَ ْع ِّف ْف َن َخ ْْي َلُ َّن َو َّ
اَّللُ ََِّسيع َعلِّيم﴾ .ويقول هللا سبحانه
س َعلَْي ِّه َّن ُجنَاح أَ ْن يَ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
فَ لَْي َ
ِّ ِّ
ِّ
ني ِّمن ِّزينَتِّ ِّه َّن﴾.
﴿وََل يَ ْ
ض ِّربْ َن ِِّب َْر ُجل ِّه َّن ليُ ْعلَ َم َما ُُيْف َ
وتعاىلَ :
متنع هذه اآلايت بشكل صريح العرض املفتوح للتربج  -التجميل  -والكشف عن مجال ومفاتن املرأة لرجال غري حمارم
ص ْن َف ِّ
عليها ،إضافة لذلك ،قال رسول هللا ﷺِّ « :
ار ََلْ أَ َر ُهَا بَ ْع ُدِّ :ر َجال َم َع ُه ْم ِّسيَاط َكأَ ْذ َن ِّ
ان ِّم ْن أَ ْه ِّل النَّ ِّ
ض ِّربُو َن
ب الْبَ َق ِّر يَ ْ
اريت مائَِّالت ُمِّ َيالت َعلَى رُؤ ِّ
ِّ
ِّ
وس ِّه َّن َكأَ ْسنِّم ِّة الْب ْخ ِّ
ِّ
ت الْ َمائِّلَ ِّةََ ،ل يَ ْد ُخ ْل َن ا ْْلَنَّ َة َوََل َِّي ْد َن
َ ُ
ساء َكاسيَات َع َِّ َ
ُ
ِبَا النَّ َ
اسَ ،ون َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ْيةِّ َك َذا َوَك َذا».
ِّرَيَ َهاَ ،وإ َّن ِّرَيَ َها لَيُ ْوج ُد م ْن َمس َ
يشري قول كاسيات عارايت إىل التزين والكشف عن العورة ،وقول رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة يشري إىل كشف
الشعر وما يفعلنه من عالجه ولبس التورابانت أو شيء من هذا القبيل حىت أصبح شكلهن مثل سنام اجلمل.
وابلتايل فإن اإلسالم حيرم ومينع بشكل صريح جتمل املرأة يف حضور الرجال غري احملارم ،سواء يف احلياة اخلاصة أو
العامة ،وهذا يشمل وضع املكياج ،واملالبس الضيقة اليت حتجم جسد املرأة ،وحىت اجلالبيب اليت يتم تصميمها بطريقة جتذب
انتباه الرجال حنو مجال املرأة ،ويف احلقيقة إن التربج أو جتمل املرأة ميكن أن تثري الرغبة اجلنسية لدى الرجال ،وابلتايل تضر
ابلتعاون بني الرجال والنساء يف اجملتمع ،وهذا ،بدال من متكني املرأة من أن تكون هلا حياة عامة منتجة فيها ومأمونة
اجلوانب ،ميكن أن يضعفها وجيعلها عرضة للتحرش بل وحىت العتداءات الرجال.
وإضافة لذلك ،جيب أن تكون املرأة املسلمة وهي املرأة اليت متيزت مبفهوم احلياء  -وهو شعور متزايد بعدم االرتياح
واخلجل جتاه أي شيء  -سواء يف اللباس أو السلوك أو الكالم أو غري ذلك؛ مما قد يضر ابالحتشام أو العفة أو جيذب
اْلْيَا َن قُ ِّرَن َِّ
ِّ
اء َو ِّ
َجيعا ،فَِّإذَا ُرفِّ َع
االنتباه إىل حياهتا اخلاصة بدافع احرتامها الكبري خلالقها وصوهنا عفتها ،قال ﷺ« :إ َّن ا ْلَيَ َ
اآلخ ُر» ،وأيضا احلياء أحد السمات واخلصال املميزة يف اإلسالم ،قال النيب ﷺ« :إِّ َّن لِّ ُك ِّل ِّدي ٍن ُخلُقا َو ُخلُ ُق
َح ُد ُهَا ُرفِّ َع َ
أَ
ِّ
اْل ْس َالِّم ا ْلَيَاءُ».
وابلنسبة للمرأة املسلمة ،فإنه ينبغي على احلياء أن يقرتن أبوامر هللا سبحانه وتعاىل لتجنب أي عمل أو وضع ميكن أن
يثري الشك أو الشبهة ،ومناطق الشك قريبة من احلرام ،وهذا لكي ال تقع يف معصية رهبا عن غري قصد ،أو ختلق شكوكا
بشأن شخصيتها اإلسالمية ،قال الرسول ﷺ« :إِّ َّن اَ ْلََال َل بَِّني َوإِّ َّن اَ ْلََر َام بَِّني َوبَ ْي نَ ُه َما ُم ْشتَبِّ َهات ََل يَ ْعلَ ُم ُه َّن َكثِّْي ِّم ْن
الر ِّ
ات فَ َق ِّد اِّستَ ْبأَ لِّ ِّدينِّ ِّه و ِّعر ِّ ِّ
لشب ه ِّ
لشب ه ِّ
اَلن ِّ
اعي يَ ْر َعى َح ْو َل اَ ْلِّ َمى
ات َوقَ َع ِّف اَ ْلََر ِّام َك َّ
ضه َوَم ْن َوقَ َع ِّف اَ ُّ ُ َ
َّاس فَ َم ِّن اتَّ َقى اَ ُّ ُ َ
َ ْ
ْ َ
ك ِِّحى أ َََل وإِّ َّن ِِّحى اَ َِّّ
ِّ
ك أَ ْن ي َقع فِّ ِّيه أ َََل وإِّ َّن لِّ ُك ِّل م ِّل ٍ
َّلل ََمَ ِّ
ارُمهُ».
َ َ
َ
يُوش ُ َ َ
َ
وابلتايل ،فإن على املرأة املسلمة أن تكون حريصة أشد احلرص على لباسها ومظهرها ،وضمان أن مالبسها فضفاضة
وبعيدة عن أي شيء ميكنه أن يكون تربجا.

من الواضح أن حتول اللباس الشرعي يف العديد من اجملتمعات ،من التزام ديين ورمز االحتشام واحلياء احلقيقي ،إىل نوع
من املوضة املستساغة لألذواق الغربية واالجتاهات اجلمالية ،مل يكن إجيابيا يف نظر اإلسالم ،ومل ميكن املرأة املسلمة ابملعىن
الفعلي للكلمة ،ال ميكن أبدا أن يتم التمكني من خالل مضاهاة الثقافة األجنبية اليت أوجدت العديد من املشاكل للمرأة
بسبب جتسيدها وهوس الصور واجلمال .إن التمكني احلقيقي للمرأة املسلمة أييت من حتقيقها الدؤوب لفروض رهبا سبحانه
وتعاىل بدال من األمور السطحية اليت وضعها اآلخرون ،من خالل مظهرها اإلسالمي والتقوى والورع من هللا الذي جيعلها
ترفض وتتجنب أي انتهاك أو استغالل لشرفها؛ وهي بكوهنا الشخص الذي يعمل من أجل املصلحة احلقيقية لإلنسانية من
خالل إقامة دين احلق لتكون له السلطة يف هذا العامل ،بدال من الشخص الذي تستهلكه األمور السطحية يف هذه احلياة.
لذلك فإن النساء املسلمات ،إذا أردن حقا خلق املزيد من الوعي حول اللباس الشرعي بني غري املسلمني ،جيب عليهن
البدء ابلتأكد وضمان الفهم الصحيح ملا ميثله هذا اللباس اإلسالمي الفريد فعال.
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