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عند البحث يف فلسفة جملة من القضايا الدينّي�ة، ال بّد أن نأخذ بعي 
وهذا  وروًحا،  جسًدا  وحقيقًة،  ظاهًرا  ومعىًن،  مبىًن  للدين  أّن  االعتب�ار 
يعين أّن الرتكي على املبىن والظاهر واجلسد، وإغفال املعىن واحلقيقة 

والروح سيؤّدي إىل فهم الدين وقضاياه فهًما ناقًصا بل مشّوًها. 

على  لباًسا  املرأة  تضع  حيث  احلجاب؛  قضّية  القضايا  تلك  ومن 
البديّن  اجلانب  وحجب  مفاتنها،  سرت  يف  تسهم  بطريقة  جسمها 
والمادّي فيه؛ لصالح إظهار اجلانب اإلنسايّن واملعنوّي يف شخصّيتها.  

فما هو املقصود من احلجاب، وما هي فلسفته الدينّي�ة؟

البعد  على  احليوايّن  البعد  لغلبة  منٌع  هو  فلسفته  يف  احلجاب  إّن 
إىل  يغوص  موقف  جوهره  يف  إّنه  إذ  الشخصّية،  يف  والعقلّي  اإلنسايّن 
آخر،  وبتعبرٍي  غريه،  على  العقل  شأن  إلعالء  اإلنسانّي�ة؛  النفس  أعماق 

احلجاب سفور للعقل وإظهار له. 

إىل  تعبريها  يف  لتصل  الشكلّي  اجلانب  تتجاوز  احلجاب  فرمزّية   
الشهوة  بي  فيها  الدائر  الصراع  طبيعة  وإىل  اإلنسانّي�ة،  النفس  واقع 
والعقل، أو بي البعد احليوايّن والبعد املعنوّي، أو بي اجلانب املتسافل 
والبعد  للعقل  مناصرًا  هنا  احلجاب  يكون  حيث  املتعايل،  واجلانب 

املعنوّي يف شخصّية اإلنسان. 

ُيَواِري َسْوآِتُكْم  ِلَباسًا  َعَلْيُكْم  ْنَزْلَنا 
َ
أ ْد 

َ
ق آَدَم  َبيِن  َيا  يقول هللا تعاىل: } 

ُروَن{  كَّ َيذَّ ُهْم  َلَعلَّ هللِا  آَياِت  ِمْن  َذِلَك  َخرْيٌ  َذِلَك  ْقَوى  التَّ َوِلَباُس  َوِريشًا 
)سورة األعراف، اآلية26(. وتشري اآلية إىل أّن ثّمة نوعي من اللباس؛ 
لباٌس ظاهريٌّ يغّطي البدن، ولباس باطيّن، وهو لباس التقوى. وبينهما 
إىل  يقود  والثاين  عليه،  وحيّفز  الثاين  عن  يعرّب  فاألّول  تب�ادلّية؛  عالقة 
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أن  بّد  ال  التقوى  يمتلك  من  ألّن  األّول؛ 
يف  أكان  سواء  تعاىل،  هللا  ألحكام  يمتث�ل 
القضايا  من  غريه  يف  أم  احلجاب  قضّية 

احلياتّي�ة واإلنسانّي�ة. 

وهذا يعين أّن احلجاب الذي هو لباٌس 
وهي  التقوى،  إىل  دعوة  روحه  يف  للبدن 
عن  تقّل  ال  لإلنسان  أساسّية  حاجة 
من  يسلم  خاللها  فمن  للطعام؛  حاجته 
أخيه اإلنسان، ويكّف أذّيت�ه عنه، ويأمن 
شّره، وبها يسرت مساوئ األخالق وذميم 
بمحاسن  إبدالها  على  يعمل  بل  امللكات، 
وممدوح  الصفات  وجميل  األخالق، 
حقيقته  يف  احلجاب  هو  وهذا  امللكات، 

وجوهره وفلسفته. 

أّن بعضهم  وعليه ال يضّر يف احلجاب 
يستهِد  ولم  حقيقته،  على  يفهمه  لم 
حتتاج  احلضارة  كانت  فإذا  فلسفته،  إىل 
من  النفس  وسالمة  العقل  ترشيد  إىل 
املوبقات والرذائل، فإّن يف احلجاب دعوة 
إىل حترير العقل من أسر الشهوة، وحتفٌي 
لطهارة النفس وإعمارها بالتقوى. وهذا 
عن  تعبرًيا  يكون  لن  احلجاب  أّن  يعين 
فاحلرمان  والتحريم«.  واملنع  »احلرمان 
حقيقة  فهم  عدم  يف  يكمن  احلقيقّي 
تأخذ  أاّل  هو  احلقيقّي  واملنع  احلجاب، 
سفور  منع  يف  تسهم  اليت  باألسباب 

الشهوة وحجاب العقل.

إّن احلجاب يف فلسفته  ويف املحّصلة، 

الشهوة  سفور  من  املنع  على  يعمل 

ويعمل  كبتها،  وليس  حجابها،  لصالح 
الصالح  العقل  حجاب  من  املنع  على 

ظهوره وسفوره. 

الصورة املشّوهة للحجاب؟!!

فاإلنصاف  تطرح،  اليت  األسئلة  أما 
غاية  يف  أسئلة  إّنها  نقول  أن  يقتيض  مّنا 
يدعو  ال  اإلسالم  إّن  حيث  األهمّية، 
يدعوهّن  بل  احلجاب،  مجّرد  إىل  النساء 
وينيمِّ  الرذائل  يسرت  الذي  احلجاب  إىل 
اخلبث  يسرت  الذي  احلجاب  الفضائل، 
والطهارة،  العّفة  لصالح  والشقاوة 
بعده  اإلنسان  يف  يسرت  الذي  احلجاب 
بعده  لصالح  والشهوايّن  احليوايّن 

اإلنسايّن والواعي. 

بعض  كان  إذا  الدين  ذنب  ما  وبالتايل 
دنيوّية  ألغراض  مطّية  يتخذنه  منهّن 
بعضهّن  كان  إذا  جرمه  وما  خاّصة، 
على  ُتلقين�ه  أو  خاطئ،  بشكل  يمارسنه 
أساس أّنه مجرد تقليد اجتماعّي موروث. 
فهل نتخذ هذه العّين�ات ذريعة من أجل 
الدين،  عن  صحيحة  غري  صورة  تقديم 
احلرمان  »إن  املثال:  سبي�ل  على  فنقول 
أساسّيًا  جزءًا  برزت  والتحريم  واملنع 
مقنعة  وسياسّية  دينّي�ة  إيديولوجيا  من 

وانعكس ذلك بصورة احلجاب«؟!!. 

واحلجاب،  للدين  خاطئ  فهٌم  هذا  إّن 
أن تكون  وإّن حقيقة احلجاب كما جيب 
يملكون  ال  الذين  من  تؤخذ  ال  عليه 
للدين  وعميًقا  ا  ومنهجيًّ ا  علميًّ فهًما 

يلزتمون  الذين  من  تؤخذ  بل  وللحجاب، 
ومعرفة  وعلم  وعي  عن  وقضاياه  الدين 
احلجاب  إّن  حيث  وتقليد،  وراثة  عن  ال 
ال  الدينّي�ة  واملسائل  دينّي�ة،  مسألة 
خالل  من  فهمها  يكّون  وال  رؤيتها  ُتبىن 
خالل  من  إّنما  لآلراء،  جزيّئ  استطالع 
بالدين  واخلربة  املعرفة  أهل  إىل  الرجوع 

وفلسفته وأحكامه وقضاياه.

حبجابها،  املرأة  تمّسك  إّن  أخريًا، 
حلقيقته  فهمها  أساس  على 
سيختلف  الدينّي�ة،  وفلسفته 
تمامًا عمن تلزتم به لعادة أو تقليد 
أّنها  جّيدًا  تدرك  فاألوىل  زّي؛  أو 
املعنوّي  اجلانب  ُتظهر  حبجابها 
البعد  حساب  على  شخصّيتها  يف 
انتصار  يعين  ما  اجلسدّي؛  المادّي 
العقل على الشهوة، وبن�اء حصانة 
بينما  ومجتمعها.  وألسرتها  للمرأة 
غطاًء  إال  يكون  لن  الثاني�ة  حجاب 

تسرت به جسدها.

الحياة الطيبة


