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قراءة يف درا�سة ميدانية مو�ضوعية عن نظرة الغرب �إىل احلجاب

الزي اإلسالمي يثير جد ًال متجددً ا في الدول الغربية

موضوع احلجاب من القضايا املهمة
متعددة األب��ع��اد ،وبخاصة في الغرب،
وم��ؤخ � ًرا ب���دأت فرنسا تطبيق قانون
حظر ارتداء النقاب في األماكن العامة،
وفرض غرامة مالية في حال مخالفته،
وهو ما يثير اجل��دل مجددًا في الغرب
والعالم اإلسالمي.
وحول موضوع احلجاب صدرت حديثا
ع��ن مكتبة «العبيكان» ف��ي السعودية
ترجمة لكتاب «نظرة الغرب إلى احلجاب:
دراسة ميدانية موضوعية» ،من تأليف
الدكتورة كاثرين بولوك ،والصادر باللغة
اإلجن��ل��ي��زي��ة ع��ن امل��ع��ه��د ال��ع��امل��ي للفكر
اإلسالمي في لندن ،وقد نقله إلى العربية
في ترجمة دقيقة لشكري مجاهد ،وهو
دراس��ة مهمة ومفصلة تتضمن حتلي ً
ال
نقد ًّيا قو ًّيا للمفهوم الغربي الشائع الذي
يرى احلجاب رم� ًزا لقهر امل��رأة املسلمة
وتقييدًا حلريتها ،واإلطار العام للكتاب
يدعم وجهة النظر القائلة إن احلجاب
ل��ب��اس م��ف��روض دي��ن� ًّي��ا ،وإن���ه ليس من
صور القهر ،بل هو جزء من دين مينح
النساء املسلمات الكرامة واالحترام.
والكتاب في األصل رسالة املؤلفة لنيل
درج��ة ال��دك��ت��وراة عن امل��رأة واحلجاب،
وال����ت����ي ك���ان���ت ب���ع���ن���وان «سياسات
احلجاب» ،وقد اعتنقت اإلسالم وارتدت
احلجاب أثناء إعدادها لها ،وكان جوهر
الرسالة إج���راء مقابالت شخصية مع
ب��ع��ض ال��ن��س��اء امل��س��ل��م��ات ف��ي تورنتو
بكندا ،للتعرف على رؤيتهن للحجاب
وأف���ك���اره���ن ع���ن اإلس���ل��ام واحل���ج���اب
وحياتهن الشخصية.
وت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ك��اث��ري��ن ب��ول��وك إن
أهم أه��داف الكتاب هو تفنيد الصورة
النمطية الغربية الشائعة عن ارتباط
احل��ج��اب بقهر امل����رأة ،ف��ك��ان��ت فكرتي
الرئيسة هي أن ال��رأي الغربي الشائع
ح��ول ك��ون احل��ج��اب رم��� ًزا لقهر املرأة
املسلمة ،م��ا ه��و إال ص���ورة مختلقة ال
تعكس خ��ب��رة ال��ن��س��اء ال�لات��ي يرتدين
احلجاب ،ه��ذه الصورة املختلقة كانت
دائما في خدمة السياسة الغربية ،وما
ً
زالت كذلك في القرن احلادي والعشرين».
وباإلضافة إلى ذلك ترى املؤلفة أن القول
ب��ارت��ب��اط احل��ج��اب ب��ال��ق��ه��ر ق��ائ��م على
تعريفات ليبرالية ملفهومي «املساواة»
و«احل���ري���ة» ،وه���ذه ال��ت��ع��ري��ف��ات تعوق
ب��دوره��ا ط��ر ًق��ا أخ���رى لفهم «املساواة»
و«احل��ري��ة» ،من شأنها أن تتيح مدخ ً
ال
أكثر إيجابية للتفكير في ارت��داء املرأة
للحجاب ،وتتمنى امل��ؤل��ف��ة أن يساعد

كتابها على تبديد الصورة النمطية عن
اإلسالم واملسلمني ،وهي صورة منتشرة
في الثقافة الشعبية الغربية ،وأن يؤدي
ذلك إلى تشجيع االندماج والتعاون بني
املواطنني املسلمني وغير املسلمني في
الغرب.
وتشير ال��دك��ت��ورة كاثرين ب��ول��وك إلى
أن ج���وه���ر امل��ش��ك��ل��ة ه���و أن الثقافة
الغربية منحازة بشكل جذري ومتأصل
ض��د اإلس�ل�ام واملسلمني ،وأن النساء
امل��س��ل��م��ات ف��ي ال��غ��رب ال�لات��ي اخترن
ارت��داء ما يؤمنّ بأنه اللباس املفروض
دي��ن � ًّي��ا ،أص��ب��ح حجابهن أب���رز الرموز
اإلسالمية الظاهرة في الشارع الغربي،
رئيسا للمشاعر
ومن ثم أصبحن هد ًفا
ً
السلبية املعادية لإلسالم .وقد تغلغل
اخلطاب النسوي العلماني السلبي عن
النساء املسلمات ف��ي م��ص��ادر الثقافة
الغربية الرئيسة إلى حد اعتبار مقولة
مسلما
«احلجاب يقهر النساء املسلمات»
ً
بها ،حتى من قبل من لم يلتقوا امرأة
مسلمة واحدة في حياتهم .وتضيف أنه
ليس هناك فرق بني النظرة «النخبوية»
ألولئك املثقفني الذين من املفترض أن
يكون لديهم وع��ي أك��ب��ر ،ون��ظ��رة «غير
املثقفني» ممن هم أق��ل وع ًيا واطالعً ا،
إذ ميكن القول إن النظرة اجلماهيرية
غير الواعية التي تعادي احلجاب يعود
سبب رواجها إلى أفكار ينشرها معلقون
مفكرون من خالل كتاباتهم الصحافية

في مختلف أنواع الثقافة الشعبية مثل
وسائل اإلعالم ،كما يالحظ أن أية دراسة
موضوعية أو إيجابية ،س��واء أكانت
أكادميية أم صحافية ،تعجز عن اختراق
هذه الصورة السلبية ،وهكذا فالوضع
ال يختلف اآلن عما كان عليه باألمس،
واألصوات الغائبة في هذا اجلدل القائم
هي أصوات النساء أنفسهن ممن اخترن
ارتداء احلجاب.
وتضيف الدكتورة بولوك إن اللغز الذي
يحتاج إلى تفسير من وجهة نظر النساء
املسلمات ،ليس ملاذا اخترن احلجاب ،بل
ملاذا ال تفعل األخريات ذلك ،فعندما تقوم
النساء «العصرانيات» في الغرب بارتداء
مالبس تكشف أكثر أجسادهن ،وعندما
تواصل الثقافة الرأسمالية استغالل
الشكل األنثوي في اإلعالنات عن السلع
االستهالكية ،وعندما تستخدم مجالت
اجلمال برامج معقدة حاسوب ًّيا لتكوين
أمناط أمنوذجية جميلة ونحيفة وغير
حقيقية للشكل األنثوي ،وعندما تزدهر
جراحة التجميل ،ومعها كل اضطرابات
األكل ،وتشيع النظرة املنخفضة للذات
ملحا
لدى النساء ،يصبح السؤال التالي ً
وضرور ًّيا :ملاذا تقبل النساء الغربيات
ه����ذا االس���ت���غ�ل�ال ل��ش��ك��ل��ه��ن األن���ث���وي
وألج��س��اده��ن؟ ومل��اذا ه��ذه احلاجة إلى
«تعرية كل شيء وعرضه على اآلخرين»
بدعوى احلرية واملساواة؟
وتشير املؤلفة في مدخل كتابها إلى رد

فعل بعض الناس على حتولها لإلسالم
وارت���داء احل��ج��اب ،وه��و ما دفعها إلى
تغيير امل���وض���وع األص��ل��ي لرسالتها
للدكتوراة ،ولتجعله م��وض��وع دراسة
احلجاب ،حيث تقول «بعد عام ونصف
العام من العمل في رسالة الدكتوراة
ات��خ��ذت ق��رار اعتناق اإلس�ل�ام ،وقررت
كذلك أن أرت��دي احلجاب ،بغض النظر
عن موقفي منه ،فهذا أمر إلهي ،وال بد أن
أنفذه ،وعلى سبيل التحذير قلت لبعض
زمالئي في العمل إنني أسلمت ،وإنهم
لن يروني امل��رة القادمة إال باحلجاب،
وال حاجة لي ألن أصف صدمة من كانوا
ح��ول��ي .ع��ن��دم��ا رآن���ي ال��ن��اس بلباسي
اجلديد وانتشر اخلبر ،وجدتني هد ًفا
ملعاملة تنطوي على ق��در م��ن العداء.
كيف ل��ي وأن���ا امل���رأة الناشطة القوية
امللتزمة باحلركة النسوية أن أخضع
ل��ه��ذا السلوك املجحف بحق النساء؟
كيف ملثلي أن تعتنق اإلسالم؟ ألم أسمع
مبا ارتكبه أحد املسلمني من عهد قريب
في حق امرأة؟ لم أكن مستعدة ملواجهة
م��ث��ل ه���ذا ال���ع���داء ،ول���م أك���ن مستعدة
ك��ذل��ك ل��ه��ذه املعاملة املختلفة م��ن قبل
ال��س��ك��رت��ي��رات وامل��وظ��ف�ين احلكوميني
والعاملني بالهيئة الطبية ،بل ممن ال
أعرفهم من رك��اب قطار األن��ف��اق ،كانت
معاملتهم تنم عن ازدراء ،لم أكن أعامل
كما تعامل ام���رأة بيضاء م��ن الطبقة
املتوسطة ،وكانت هذه أول مرة أعاني
فيها من التمييز والعنصرية ،وجعلتني
هذه اخلبرة أدرك أنني كنت أمتتع فيما
سبق مبكانة متميزة ،من غير أن أدرك
ذلك على النحو الصحيح ،وتأكد لي أن
رد الفعل على ارتداء احلجاب موضوع
يستحق البحث».
وتقول الدكتورة بولوك «إنه على الرغم
من أن علينا مواجهة الصور النمطية
السلبية الغربية ،فإن علينا كذلك نحن
املسلمني أن نبذل فيما بيننا جهدًا أكبر
لتحقيق ال��ع��دل ف��ي م��ا ي��خ��ص حقوق
النساء وإصالح ظروفهن احليوية».
وفي النهاية ترجو مؤلفة كتاب «نظرة
الغرب إلى احلجاب» أن يحدث كتابها
ً
بسيطا في صورة احلجاب
ولو تأثي ًرا
النمطية السلبية الواسعة االنتشار في
الغرب وفي العالم اإلسالمي ،كما تتمنى
أن يتم اح��ت��رام اختيار امل��رأة املسلمة
للحجاب ،وأال يكون التزامها هذا عائ ًقا
ف��ي طريقها املهني أو أم��ام حاجاتها
األخرى ورغبتها في أن تكون جز ًءا من
املجتمع الذي تعيش فيه.

أحكام حالة الضرورة في القانون الجنائي 1991م
تنص املادة (  ) 15من القانون اجلنائي 1991م  « :ال يعد
مرتكب ًا جرمية الشخص الذي أجلأته إلى الفعل حالة
ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله  ،أو نفس الغير
أو عرضه أو ماله  ،من خطر جسيم محدق لم يتسبب
هو فيه قصد ًا  ،ولم يكن في قدرته إتقاؤه بوسيلة أخرى
 ،بشرط أال يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر املراد
إتقاؤه أو أكبر منه  ،على أنه ال تبيح الضرورة القتل إال
في أداء الواجب «.
تتضمن هذه امل��ادة شروط حالة الضرورة التي متنع
جترمي الفعل الذي يرتكبه الشخص بسببها  ،والشروط
هي :
أن يكون هناك خطر وشيك الوقوع على نفس الشخص
أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه  ،فإذا
كان اخلطر مستقبلي ًا فال يندرج في معنى الضرورة .
أال يكون الشخص املضطر قد تسبب بنفسه في حدوث
ذلك اخلطر .
أال يكون باستطاعته وق��درت��ه تفادي اخلطر بوسيلة
أخرى .
أال يترتب على فعله ض��رر مثل امل��راد إتقاؤه أو أكبر
منه .
أال يتخذ املضطر الضرورة سبب ًا لقتل آخر إال إذا كان
في إطار الواجب .
ف��إذا ت��واف��رت ه��ذه ال��ش��روط في حالة ال��ض��رورة فإنها

( ، )...وهذا النوع من اجلرائم ذات طابع
تستثني الفعل احمل��رم م��ن التجرمي  ،فقد
يضطر اإلنسان أن يتناول أك ً
خاص باألطعمة واملشارب  ،كأكل امليتة
ال محرم ًا لدفع
ً
وحل��م اخلنزير وش��رب ال��دم واخل��م��ر ،
اجل��وع عن نفسه  ،أو يشرب محرما لعدم
ف��ي��ب��اح إرت��ك��اب��ه��ا ف��ي ح��ال��ة الضرورة
وجود غيره  ،وإذا لم يفعل ذلك فإنه يعرض
شريطة أن يقتصر الفعل على القدر الذي
نفسه للهالك  ،فهنا يباح له بالضرورة أن
يسد احلاجلة امللحة  ،ولكن ليس للفاعل
يدفع الضرر األكبر بضرر أقل .
أن يزيد على ما يشبعه أو ينقذه
ولذلك يجوز للمضطر أن يتلف مال
من الهالك إال إذا كانت الضرورة
غيره دون رضاه مقابل جتنب الضرر
د .حممد �إبراهيم ب�شري
مستمرة كما لو كان منقطع ًا في
الذي يعرض حياته للخطر أو املوت ،
صحراء .
ولكن ليس لشخص قتل شخص آخر
وه��ن��اك ج��رائ��م ت��رف��ع الضرورة
حلماية نفسه من اخلطر فذلك ال يكون
مقبو ًال قانون ًا بل يعاقب عليه الشخص  ،كما ال يجوز عقوبتها ومن أمثلتها  ،سرقة اجلائع الطعام أو الشراب
ويشترط إلعفائه م��ن العقوبة أن يكون ق��د أت��ى فعله
ألحد أن يضحي بغيره البريء ألجل إنقاذ نفسه .
والضرورة تقدر بقدرها فليس للجائع – مث ً
ال – وإن بالقدر الذي يدفع الضرر  ،والبد أن يكون فعله مما يرد
أوش��ك على الهالك أن يأخذ من طعام غيره إال ما يرد الضرورة  ،فإذا لم يكن كذلك فال إعفاء  .فمن يسرق جهاز
ج��وع��ه ول��ذل��ك فليس ل��ل��ض��رورة أث��ر ف��ي ج��رائ��م القتل حاسوب أو ثالجة ليبيعها ويشتري بثمنها طعام ًا فإنه
واجل��رح والقطع  ،وال عذر للمضطر أن يقتل غيره أو ال يستطيع أن يدعي أن كان في حالة الضرورة إلنقاذ
يقطعه أو يجرحه لينجي نفسه من الهالك  ،فلو أن نفسه من اجل��وع ؛ ألن سرقة األمتعة ال تدفع الضرر
جماعة في مركب ش��ارف على الغرق لثقل حمولته  ،الوشيك احلال مباشر ًة فلذلك يكون فعله معاقب ًا عليه .
فليس ألحدهم أن يلقي غيره في املاء ليخفف احلمولة واألس��اس الشرعي حلالة الضرورة هو نفس األساس
ولينجي نفسه  ،فإن فعل ذلك فلن يفلت من العقاب إذا ال��ذي يقوم عليه اإلك��راه  ،ففي حالة ع��دم رف��ع العقاب
يبقى الفعل مج ّرم ًا النعدام اإلجلاء  ،وفي حالة اإلباحة
دفع بالضرورة .
و تباح اجلرمية للضرورة بنص الشريعة على إباحتها  :ال يكون الفعل مجرم ًا النتفاء على التحرمي .
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فبما ك�سبت �أيديكم
القرار اإلداري من كسب والة األم��ور  ،يجنى خيره
ويتحمل تبعاته  ،ومن تبعاته دعوة النبي صلى الله
عليه وسلم في حديث مسلم عن عائشة رضى الله عنها
 ( :اللهم من ولي من أمر أمتى شي ًئا فشق عليهم ،
فاشقق عليه )) ومن خيره بقية هذا احلديث  ( :ومن
ولي من أمر أمتى شي ًئا  ،فرفق بهم  ،فارفق به ) ودعوته
صلى الله عليه وسلم مستجابة  ،ليس دونها حجاب ،
والقرار اختيار من بني البدائل  ،ومفاضلة بينهم وفق
معايير معينة  ،ومعيار املسلم هو شرع الله في املقام
حراما
األول  ،فليس يجوز للمسلم أن يتخذ قرا ًرا يحل
ً
 ،أو يحرم حال ًال  ،فاحلالل واحلرام املنصوص عليهما
محسوم أمرهما  ،وال يجوز طرحهما للتداول والنقاش
 ،فكيف لو كان احلرام من الكبائر  ،التي شدد الشرع
(...و َأ َح َّل
في حترميها  ،مثل الربا ؛ الذي قال الله فيه َ :
الر َبا )..البقرة275
ال ّل ُه ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِ ّ
ُ
ّ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
وقال َ (( :يا َأ ُيّهَ ا ا َّلذِ ينَ آ َمنوا اتقوا الل َه َوذ ُروا َما َبقِ َي
الر َبا ِإن ُكن ُتم ُّم ْؤمِ نِ َ
ني ) البقرة278
مِ نَ ِ ّ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
ْ
ومونَ ِإال َك َما
الر َبا ال َيق ُ
وقال تعالى  (( :ا َّلذِ ينَ َيأ ُكلونَ ِ ّ
َي ُقو ُم ا َّلذِ ي َي َت َخ َّب ُط ُه َّ
الش ْي َطانُ مِ نَ المْ َ ِ ّس َذل َِك ِب َأ َّنهُ ْم َقا ُلو ْا
ّ
ّ
َ
َ
َ
ِإ مَّ َ
الر َبا ف َمن
الر َبا َوأ َحل الل ُه ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِ ّ
نا ا ْل َب ْي ُع مِ ْث ُل ِ ّ
ٌ
َ
َجاء ُه َم ْوعِ َظة ِ ّمن َّر ِ ّبهِ َفان َتهَ َى َف َل ُه َما َس َلف َو َأ ْم ُر ُه ِإ َلى
اب ال َّن ِار هُ ْم فِ يهَ ا َخا ِلدُونَ
ص َح ُ
ال ّلهِ َو َمنْ عَ ا َد َف ُأ ْو َلـئِ َك َأ ْ
)البقرة275
وقال تعالى َ (( :ف ِإن َّل ْم َت ْف َع ُلو ْا َف ْأ َذ ُنو ْا ِب َح ْر ٍب ِ ّمنَ ال ّلهِ
وس َأ ْم َوا ِل ُك ْم َال َت ْظل ُِمونَ َو َال
َو َر ُسولِهِ َو ِإن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُؤ ُ
ُت ْظ َل ُمونَ )) البقرة279
)) وفي حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه
قال  (( :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا
وموكله )) وزاد الترمذى وغيره  (( :وشاهديه وكاتبه
))  ،وفي الصحيحني أن رس��ول الله صلى الله عليه
وسلم قال  (( :لعن الله آكل الربا )) .
ماذا ُيريد آكل الربا ؟ أيريد رز ًقا ؟ أليس الرزق عند
الله ؟ وهل ينال ما عند الله بغير طاعته ؟ أليس الله
القائل  (( :إن الله هو الرزاق ذو القوة املتني )) ؟ أليس
هو القائل  (( :فابتغوا عند الله الرزق  )) ...؟ ألم يقل
اص َط ِب ْر عَ َليْهَ ا لاَ َن ْس َأ ُل َك
الله َ :
((و ْأ ُم ْر َأهْ َل َك ِب َّ
الصلاَ ةِ َو ْ
ِر ْزق ًا َّن ْحنُ َن ْر ُز ُق َك َوا ْل َعاقِ َب ُة لِل َّت ْق َوى )) طه132
ليس لنا  ،إ ًذا  ،أن نطرح للتداول أم ًرا حسمه الله
حسما
صريحا ألنه َ (( :و َم��ا َك��انَ لمِ ُ� ْؤمِ � ٍ�ن َولاَ ُم ْؤمِ َنةٍ
ً
ً
ِإ َذا َق َضى ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأن َي ُكونَ َلهُ ُم الخْ ِ َي َر ُة مِ نْ
ص ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َف َق ْد َض َّل َضلاَ ًال ُّم ِبين ًا
َأ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِ
)) األحزاب36
وألن العاقبة معروفة سل ًفا  :حرب من الله ورسوله ،
ومحق يزيل البركة .
فلنبحث عن بدائل أخرى لتمويل نشاطاتنا  ،بدائل
يباركها الله وال ميحقها  ،والبدائل ال حصر لها ،
صارما
حسما
وليس من بينها الربا  ،ألنه محسوم
ً
ً
 ،وعاقبته معروفة  ،ولنعتبر بسلوك سلفنا  ،الذين
اقتصد ق��ادت�ه��م ف��ي اإلن �ف��اق على أنفسهم ،فوفروا
املوارد لتحويل النشاطات العامة  ،فانتعش االقتصاد
 ،وجنحت التنمية ؛ أكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ال يشبع من خبز الشعير يومني متتاليني ألنه لم
يجده ؟ أم كان أبو بكر  ،وعمر وعثمان وعلي وبقية
السابقني األولني من املهاجرين واألنصار يتغشفون
ألنهم لم يجدوا ما ينفقونه ؟ إمنا كان رأيهم  ،كما قال
عمر بن اخلطاب  ،رضي الله عنه « إني سمعت الله
عاب على قوم فع ًال فعلوه فقال ( :أذهبتم طيباتكم في
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها  ) ...ف��أردت أن أدخر
طيباتي لذلك اليوم .
ولنتعظ بالدنيا من حولنا التي غفلت عن منهج الله
 ،وتنكبت الطريق املستقيم  ،فتخطفها الناس كما قال
تعالى َ (( :و َض َر َب ال ّل ُه َم َث ًال َق ْر َي ًة َكا َنتْ آمِ َن ًة ُّم ْط َمئِ َّن ًة
َي ْأتِ يهَ ا ِر ْز ُقهَ ا َر َغ��د ًا ِ ّمن ُك� ِ ّ�ل َم َك ٍان َف َك َف َرتْ ِب َأ ْنعُ ِم ال ّلهِ
ص َنعُ ونَ
وع َوالخْ َ ْو ِف مِ َ
با َكا ُنو ْا َي ْ
َف َأ َذا َقهَ ا ال ّل ُه ِل َب َ
اس الجْ ُ ِ
)) النحل112
وليكن لنا العبرة والعظة قبل أن نكون عبرة لغيرنا
 ،فإن سنن الله ال حتابي ولننظر إلى آث��ار الربا في
العالم من حولنا  ،شرقه وغربه  ،وإلى اعتراف املرابني
بأخطار الربا  ،وما جر عليهم من احملق مصدا ًقا لقوله
تعالى .
ولنبحث عن بدائل أخرى لتمويل نشاطاتنا  ،ونسأل
الله أن يردنا إل��ى دينه ردًا جمي ًال  ،فإنه ول��ي ذلك
وال�ق��ادر عليه وصلى الله وسلم وب��ارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن احلمد
لله رب العاملني

