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التفّكر  الرتبية ولزومها؛ ألنّه مع قليٍل من  قلٌّة من يشكَّ برضورة 

يتّضح أّن سعادة اإلنسان رهن لهذه الرتبية، فبإمكان الرتبية الدينيّة 

أن تجعل علقة املخلوق بالخالق أكرث متانًة واستحكاًما، وأن توصله 

إىل تحّمل املسؤوليّة، وااللتزام بالتكاليف اإللهيّة املُلقاة عىل عاتقه. 

ويكفي أن نعرف أّن الدافع من بعثة األنبياء يقوم أساًسا عىل 

هذا الهدف نفسه، لتتّضح أهّميّة الرتبية. ويتناول القرآن الكريم يف 

لألبناء بشكل رصيح، حيث  الدينيّة  الرتبية  اآليات مسألة  جملٍة من 

نَاًرا  ْهلِيُكْم 
َ
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َ
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ُ
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َّ
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َ
أ وجّل:يَا  عّز  يقول 

... )سورة التحريم، اآلية6(.
ِحَجاَرةُ

ْ
وُدَها الّنَاُس َوال

ُ
َوق

أهّميّة  عىل  عاّم  بنحٍو  وأوصوا  ـ  أيًضا  ـ  اإلسلم  أولياء  أكّد  وقد 

الرتبية، وبنحٍو خاّص عىل تربية األبناء. روي عن رسول الله أنّه 

بوا أوالدكم عىل ثالِث ِخصال: حبِّ نبيِّكُم، وحبِّ أهل بيته،  قال: »أدِّ

وقراءة القرآن«)1(. وروي عن أمري املؤمنني: »من تأّدب بأدب 

الله أّداه إىل الفالح الدائم«)2(. فاملهّم إذن أن يكون األدب والتأّدب 

عىل ضوء ما يريده الله تعاىل ويرضاه.

تنّوع الوظائف األسرّية:

جاّدة  األرس  وتعمل  األرسة؛  عاتق  عىل  امللقاة  الوظائف  تكرث 

ومعرفة  مهارات  من  متلك  ما  بقدر  الوظائف  هذه  عىل  للمحافظة 

تربويّة وثقافيّة واجتامعيّة. 

ففي الوقت الذي تحرص األرسة فيه عىل الوظيفة البيولوجيّة؛ ويف 

مقّدمها اإلنجاب، وإنتاج جيل خاٍل من األمراض واملشاكل الوراثيّة، 

)1(- النقوي، حامد: خلصة عبقات األنوار، )ال ط(، مؤّسسة البعثة، طهران، 1406هـ، ج4، ص255.

)2(- )م.ن(، ج104، ص99.

الحجاب
يصون المرأة ويرفعها

غسان األسعد
باحث يف الفكر اإلساليم ـ لبن�ان n
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بباقي  ـ  أيًضا  ـ  تهتّم  فإنّها  والصحيّة،  الجسديّة  والرعاية 

اإلحساس  توفري  عىل  النفسيّة  الوظيفة  يف  وتعمل  الوظائف. 

بالحّب،  شعورهم  وزيادة  أفرادها،  لدى  واالستقرار  باألمان 

والحنان، والسلم والراحة النفسيّة، من خلل العيش دون أّي 

خطر أو قلق يهّدد حياتهم...

وتنطلق من الوظيفة االقتصاديّة يف توفري االحتياجات املاّديّة 

التدبري  ثقافة  عىل  األبناء  وتربية  وامللبس،  املأكل  من  كافّة؛ 

العقليّة  الوظيفة  بناء  عىل  وتعمل  واالقتصادّي...  املعييّش 

عن طريق الحرص عىل تعليم أفراد األرسة، وتطوير مهارات 

اإلبداع وطرق التفكري لديهم، ووضع معايري متنّوعة  لتعزيز 

الثقة يف ما بينهم. 

فتقوم  الرتبويّة؛  للوظيفة  خاّصة  عناية  األرسة  وتخّصص   

بتنشئة األبناء عىل القيم الصحيحة، واملبادئ الرتبويّة العالية، 

الجيّدة،  واالجتامعيّة  األرسيّة  واآلداب  العادات  إىل  باإلضافة 

مع  الصحيح  والتعامل  السلوك،  يف  الحسنة  املفاهيم  وغرس 

الحرص عىل قضائه  الوقت، ورضورة  كإدارة  املتاحة،  املوارد 

مبا هو مفيد...، وتحذير األبناء من املخاطر املحيطة بهم؛ مثل: 

رات،  رفقاء السوء، أخطار التدخني، واالنحراف الفكرّي، واملخدِّ

باإلضافة إىل رضورة توطيد العلقة بينهم وبني األبناء؛ لتجّنب 

لجوئهم لغريهم عند الحاجة.

وتقوم األرسة بالوظيفة االجتامعيّة؛ وأهّمها كيفية تكوين 

الدين  عىل  تعتمد  ضوابط  عّدة  ضمن  االجتامعيّة  العلقات 

التفاعل مع  أساليب  أفرادها  تعليم  والقيم، وذلك من خلل 

اآلخرين...،  مع  التفاعل  عىل  قدرتهم  من  يزيد  ما  املحيط؛ 

وترسيخ مفاهيم التطّوع يف املجتمع.

ضرورة الرتبي�ة الدينّي�ة واألخالقّية:

ويأيت عىل رأس هذه الوظائف؛ الوظيفة الدينيّة واألخلقيّة 

تقوم  حيث  األخرى؛  الوظائف  جميع  معها  تلتقي  والتي 

األرسة بتعليمهم املبادىء الدينيّة واألخلقيّة، وكيفيّة التحيّل 

باألخلق الحسنة والفضائل الكرمية، وقد أكّد الدين اإلسلمّي 

عىل أهّميّة الرتبية بشكل عاّم، وفّصل الكلم يف تربية األبناء؛ ما 

يُفهم منه زيادة يف الحّث والتأكيد عىل العناية الرتبويّة باألبناء.

خاّصة  بامتيازات  اإلسلميّة  الرؤية  يف  الفتيات  وتتمتّع 

باعتبارهّن أفضل من  الروايات  ُذكرن يف  إذ  وتفضيل واضح؛ 

أوالدكم  »خري   :الله رسول  عن  الحديث  يف  كام  األبناء، 

البنات«)1(، وعن اإلمام الصادق قال: »البنات حسنات، 

والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها، والّنعم يسأل عنها«)2(. 

وُجعلت للفتيات امتيازاٌت أكرث من امتيازات الفتية. جاء عن 

الرسول األكرم: »نعم الولد البنات؛ ملطّفات، مجّهزات، 

مؤنسات، مباركات، مفلّيات« )3(. وحّث اإلسلم الرجال عىل 

رعاية البنات، فاستطاع من خلل إعلنه عن الثواب األخروّي 

لقبول  بالوالدين  يدفع  أن  االجتامعيّة،  املرأة  ملنزلة  ورفعه 

 الفتاة واستحسانها ورعايتها. فقد ورد عن الرسول األكرم

وعلّمها  أدبها  وأحسن  فأّدبها  ابنة  له  كانت  »من  قال:  أنّه 

أسبغ  التي  الله  نعم  من  عليها  فاوسع  تعليمها،  فأحسن 

عليه؛ كانت له منعة وسرتًا من النار«)4(.

رات؛  وعنه قال: »نِْعَم الولد البنات املخدِّ

من كانت عنده واحدة جعلها الله سرتًا من 

الّنار، ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله 

بها الجّنة، ومن يكن له ثالث أو مثلهّن من 

األخوات وضع عنه الجهاد والّصدقُة«)5(. 

الفتيات،  رعاية  عىل  اإلسلم  تأكيد  إّن 

بينهّن وبني  للتمييز  بهّن مل يكن  واالهتامم 

الفتية، بل إلظهار دورهّن املهّم يف املستقبل 

وأبرزها  عاتقهّن؛  عىل  املُلقاة  والتكاليف 

تربية األجيال الواعدة.  

بريوت،  الوفاء،  مؤّسسة  ط2،  األنوار،  بحار  باقر:  محمد  املجليّس،   -)1(

1403هـ، ج101، ص91.

)2(- )م.ن(، ص 90

)3(- )م.ن(، ص5.

)4(- النوري، حسني: مستدرك  الوسائل، ط2، مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت، 1408هـ، ج15، ص116.

)5(- بحار األنوار، )م.س(، ج101، ص91.
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العّفة واحلياء ركنا تربي�ة الفتاة:

يتمتّع كّل من الفتاة والصبّي بالكرامة اإلنسانيّة ذاتها، 

عىل  ُخلِقا  وكلهام  ونفيس،  طاهر  باألصل  فجوهرهام 

فطرة التوحيد. من هنا، وعىل الرغم من كّل االختلفات 

أن  واملربنّي  الوالدين  عىل  ينبغي  بينهام،  الظاهريّة 

يجعلهام مورد تربية وعناية خاّصة؛ لينعام يف املستقبل 

بالرشد والكامل الجساميّن والروحايّن. فالرتبية حٌق للفتاة 

والصبّي مًعا، وينبغي أن يتمتّعا بهذا الحّق؛ ولكّن تربيتهام 

بطبيعة الحال تتفاوت وتختلف.

بناًء  ملا تقّدم يتّضح الطريق أمامنا يف تأدية كّل الوظائف 

عىل  الفتاة  تربية  رأسها  وعىل  وغريها،  الدينيّة  األرسيّة 

يف  واألمان  اإلميان  عنارص  من  أنّهام  باعتبار  والحياء،  العّفة 

وظيفة  املرأة  منح  قد  الحكيم  الخالق  وألّن  املرأة؛  شخصيّة 

بناء املجتمع؛ بجعلها الركن الثاين يف تأسيسه من خلل الحياة 

الزوجيّة، والركن األهّم يف تربيته من خلل إدارة الحياة األرسيّة 

وحاميتها. فقد أباح لها أن تفيض مكنون مشاعرها وعاطفتها 

يف أعامق حياتها الزوجيّة واألرسيّة. وألنّه يريدها رشيكًة يف 

فقد  والتعلّم،  العلم  ساحات  يف  والتفاعل  االجتامعّي  الجهاد 

أكرمها بفريضة السرت والحجاب)1( لتكتمل فيها صفات العّفة 

والحياء، حرًصا عىل نقاء جوهرها وصفاء رسيرتها.

كيف نريب بن�اتن�ا على السرت  واحلجاب؟

السرت  الفتاة عىل  تربية  تتحّمل األرسة املسؤوليّة األوىل يف 

والحجاب، وهذا يستلزم من الوالدين االلتفات إىل مجموعة 

من األمور للقيام بها، منها:

إلهيّة  أمانة  أبنائهم  تربية  بأّن  دامئًا  األهل  يستشعر  أن  1ـ 

أُودعت بني أيديهم يجب حفظها وإيصالها إىل بّر األمان.

األقوى  السلح  أّن  مبلحظة  بناتهم  مستقبل  استرشاف  2ـ 

الذي تحتاجه الفتاة يف حياتها يتمثّل يف عّفتها وحيائها، وهذا ما 

)1(- الحجاب مصطلح دينّي معناه سرت املرأة لجميع بدنها عدا الوجه والكفني وسرت الزينة الظاهرة عن 

الرجال من غري املحارم، وهو واجب يف الرشيعة اإلسلميّة، وقد أجمع املسلمون عىل وجوبه، واستدلوا 

عليه بالقرآن الكريم والسنة الرشيفة، وسرية أهل البيت. )الحجاب يف..............

يتطلّب الرتكيز عىل بعدين مهّمني: األول معنوّي؛ يرتبط ببناء 

قوى النفس وتوجيهها، والثاين ظاهرّي  يرتبط بالسرت والسلوك 

وثقافة الحياة انطلقًا من االلتزام الدينّي.

3 ـ التعامل السلسل والهادىء واملتدّرج يف الحّث والتوجيه 

املنسجم  السلوك  ومراعاة  والحجاب،  بالسرت  االلتزام  عىل 

معهام.

4 ـ االلتفات إىل أّن الهدف السامي لترشيع السرت والحجاب 

ملا  نظًرا  وأشكاله،  صوره  بكل  السفور  منع  هو  اإلسلم  يف 

يرتتّب عليه من مفاسد وأرضار، ووقاية املجتمع من االنحدار 

الترّبج  بأن  الشواهد  أثبتت  وقد  املدّمر،  الفساد  إىل حضيض 

امليوعة  األساس يف حصول  العوامل  من  واالختلط  والسفور 

من  يستغيثون  الغربيّني  عقلء  بعض  هم  وها  واالنحراف. 

تبعاتها  ومن  الجنسيّة  والفوىض  والترّبج  االختلط  ويلت 

املسعورة التي مل ولن تقف دون االنهيار الشامل. 

بالله تعاىل إيجابًا عند  الفتاة  ـ الرتغيب والتحفيز وربط   5

تربيتها عىل السرت والحجاب، واالبتعاد عن أسلوب التخويف 

من الله واإلحراق بالنار ونحوها؛ فاإلسلم حني أوجب الحجاب 

وحّرم السفور والترّبج، كان يهدف إىل إرساء قواعد األخلق 

واملجتمع،  الفراد  مستوى  عىل  اإلنسان  تحمي  التي  والقيم 

مع  ينسجمون  الذين  مّصاف  يف  ليكون  حضاريًّا  به  وترتقي 

يف  الحجاب  يشّكل  لهذا  عليها؛  الله  فطرهم  التي  فطرتهم 
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يحفظها  وهو  للمرأة،  االحرتام  درجات  أرفع  أحد  اإلسلم 

ويحميها لئل تكون لعبة للشهوات ومرسًحا ألتباع الغرائز. 

صحيح بأّن الحجاب من الواجبات الدينيّة، لكّن الرتبية عليه 

للفتاة إىل  الشخيّص  اإليجايّب واملعنوّي  البعد  تلحظ  أن  يجب 

جانب بعده الدينّي.

إن اختيار املدرسة والنادي والصديقات وأماكن الرياضة والرتفيه 

و... يعّد جزًءا ال يتجّزأ من العمليّة الرتبويّة يف قضيّة الحجاب 

البيئة اإليجابيّة  وغريه، وهذا ما يعطي أولويّة تربويّة لصناعة 

األرسيّة، باعتبارها أحد املرتكزات املهّمة والقويّة للرتبية.

6ـ االلتفات إىل أّن املرأة كلاّم كانت ثابتة ووقورة وعفيفة، 

فل تستعرض نفسها أمام الرجل، كلاّم زاد احرتامها عنده أكرث. 

ْن 
َ
أ ْدنَى 

َ
أ َذلَِك  النساء بالحجاب  الله تعاىل بعد أن أمر  قال 

َن )سورة األحزاب، اآلية 59(، يعني أّن الحجاب والسرت ألجل 
ْ
ُيْعَرف

أن تُعرف بعفافها، فيعلم الناس أنّها ليست يف متناول أيدي 

الجميع، وهو أفضل لها؛ ألنّه مينع التعّرض لها، ويحفظها من 

اتّباع الشهوات والغرائز)1(.

7 ـ أن يستند األهل يف الرتبية عىل الحجاب إىل خلفيّة دينيّة 

وجد  وإن  املعتادة،  والتقاليد  األعراف  مراعاة  مع  وثقافيّة، 

لبعض العادات إيجابيّات أحيانًا. 

8 ـ االتسام بالوعي واملوضوعيّة، مبعنى الحذر من ما يثريه 

نفسيّة وفرديّة واجتامعيّة  اآلخرون من سلبيّات وإشكاليّات 

عىل الفتاة املحّجبة، والعمل عىل تعزيز ثقتها بنفسها.

9 ـ التعامل مع قضيّة الحجاب عىل أنّها جزء من السلوك 

خصوص  عىل  الحرص  الصحيح  من  ليس  إذ  للفتاة؛  العاّم 

لشخصيّة  املكّونة  األخرى  العنارص  وترك  والسرت،  الحجاب 

الفتاة أو اللمباالة بها؛ مثل الترّبج والزينة واالختلط السلبّي 

والخضوع بالقول.

أّن السفور هو سبب تخلّف  التجربة اإلنسانيّة  أثبتت  لقد 

املجتمعات من الجهة االجتامعيّة، ووقوعها يف املشاكل الخطرية 

)1(ـ يراجع: مطهري، مرتىض، مسأله حجاب، ص 95.

التي ينّئ منها عامل الغرب اليوم، ويكفي مقارنة صغرية بني أمن 

وبني  الحجاب،  عن  تبتعد  التي  الغربيّة  املجتمعات  يف  املرأة 

أمنها يف املجتمعات اإلسلميّة التي التزمت بهذا الحجاب عىل 

فالحجاب  االلتزام.  مستوى  عىل  املوجود  التقصري  من  الرغم 

والسفور  الحّق،  ميثّلها  التي  والطأمنينة  والتقّدم  الكامل  هو 

ميثّلها  التي  األمن  وفقدان  واالضطراب  والتخلّف  النقص  هو 

الباطل.

10 ـ رضورة االلتفات إىل أّن الحجاب فُرض من الله تبارك 

وتعاىل؛ لذلك فهو بالتأكيد كامل وتقّدم ملن آمن بالله وبصفاته 

للحجاب)2(  مفهومان  ومثّة  تخلًّفا،  أو  نقًصا  وليس  الكامليّة، 

يف  وحضورها  ونشاطها  املرأة  دور  عىل  كبري  بشكل  يؤثّران 

املجتمع:

بشكل  وتطبيقه  سلبّي،  بشكل  الحجاب  إىل  النظرة  األّول: 

يعزل املرأة عن املجتمع بشكل كامل، بحيث ال يبقى لها فعاليّة 

ممكنة مع هذا الحجاب، وتصبح حياتها كلّها مخترصة يف بيتها 

دون ارتباط باملجتمع... هذه الطريقة من الحجاب ال تنسجم 

ُمْؤِمُنوَن 
ْ
مع كثري من اآليات القرآنيّة، ومنها قوله تعاىل: َوال

َمْعُروِف َويَْنَهْوَن 
ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْوِلَاء َبْعٍض يَأ

َ
ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ْ
َوال

ِر... )سورة التوبة، اآلية 71(،كام أنّها تتناىف مع السرية 
َ
ُمنك

ْ
َعِن ال

كانت   الزهراء فاطمة  فالسيّدة  اإلسلمّي؛  والتاريخ 

السيّدة  وكذلك  اإلسلمّي،  املجتمع  أركان  من  أساسيًّا  ركنا 

كربلء، وحملها  بعد  املعروف خصوًصا  ودورها   زينب

دورها  لها  كان  كربلء  قبل  حتّى  بل  الخالدة،  الرسالة  لهذه 

األسايّس خصوًصا يف املجتمع النسايّئ.

يف  املرأة  يحفظ  الذي  اإليجايّب  الحجاب  وهو  الثاين:    -

املجتمع، ويضمن لها الجّو املناسب الذي يساعدها عىل العمل 

والفّعاليّة، فهو يف الحقيقة دفعة نحو العمل والفّعاليّة والتأثري 

كام كانت سيّدة النساء، وكام كانت قبلها أّمها خديجة 

)رضوان الله تعاىل عليها(، وكام كانت بعدها السيّدة زينب وبنات 

الرسالة بشكل عاّم.

)2(- يراجع:مكانة املرأة ودورها، نرش جمعيّة املعارف اإلسلميّة الثقافيّة، ط2، 1431هـ، ص56-46.


