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الستار األخالقي
التقى راشد ومايكل حسب املوعد املحدد بينهام عىل رصيف حمطة القطار املسافر إىل باريس
عرب نفق القنال اإلنجليزي (بحر املانش) ..بح ًثا عن مقعد مناسب ينتظران عليه حلني حلول
موعد انطالق القطار.

راشد :يعتقد كثري من الناس أن احلجاب جمرد رداء وغطاء للرأس ،وال يعرف هؤالء أن
فكر ومنظومة اجتامعية ..ينبغي أن ننظر إىل األمر يف هذا اإلطار.
احلجاب ٌ
مايكل :أرى أنك ع ّقدت املوضوع ،وأعطيته أكرب مما يستحق!

راشد :نحن نرى البرش متفاوتني يف وضع حمددات سرت أجسامهم ،ويرى كل فريق أن حمدداهتم
هي التقدم واحلضارة ،وبينام ينظر فريق إىل اآلخرين عىل أهنم متخلفون ومتزمتون ،ينظر إليهم
هؤالء اآلخرون عىل أهنم منحلون وخمطئون ...وتنطلق نظرة كل فريق إىل اآلخر من منطلقات
ِق َي ِم َّية وفكرية خاصة به ..لذا :ال بد من االتفاق عىل مرجعية حتدد الصفات العامة للزي من
ناحية سرته للجسد..

فاألمر كام أقول لك يف شموليته ،وإذا سمحت يل دعني أولاً أعرض عليك بعض األسس
التي قد تقرب وجهات النظر بيننا.

مايكل :تفضل.

راشد :أظن أننا متفقون عىل أنه ال يمكن إجياد حل أو حلول ملسائل احلياة البرشية األساسية إال
بعد أن ندرك كُنه اإلنسان ونعرف حقيقته معرفة تامة.
مايكل :بدهي.

راشد :وأظن أن التقدم العلمي املذهل واملستمر الذي نشاهده ،دليلاً عىل حمدودية علم
اإلنسان ،فام كان خيفى عليه أمس يكتشفه اليوم ،وما كان يعتقد صحته أمس يراجعه ويصححه
أيضا سيكتشف اإلنسان غدً ا أنه اليوم كان جاهلاً أو عىل األقل حمدود العلم..
اليوم ،وهكذا ً
وهذا ما ذكره قرآننا( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) [اإلرساء.]85:
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مايكل :أظن أن الوقت يسعنا لتبادل أطراف احلديث حول رؤيتكم يف مسألة زي املرأة..
ستحدثني عن احلجاب ..أليس كذلك؟!
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مايكل :أتفق معك ،ولكن ما عالقة كل ذلك بموضوعنا؟!

عيل يا صديقي ،مل أكمل بعد ..إذا اتفقنا عىل ذلك فإنه تلقائ ًّيا سنعرتف أن هناك
راشد :اصرب َّ
جوانب خافية يف املسائل التي ال نستطيع النفاذ إىل أعامقها ،هذا بافرتاض جتردنا من األهواء
وامليول الشخصية واملؤثرات البيئية ،وهذا صعب جتنبه ،وإذا تصدرنا ملعاجلة هذه املسائل عىل
هذا النحو فإننا معرضون للتخبط ،وستكون التدابري التي نتخذها عىل هذا األساس ناقصة أو
مشوهة ،بل قد تكون عكس املسار الصحيح للحلول.

راشد :إذن أنت تقر معي بأن هذه احللول ال بد أن تتسم بيشء من اإلفراط أو التفريط ،ولكنك
اضطرارا ،وأنه ال خيار أمامنا غري ذلك.
ترى أننا مضطرون لذلك
ً
مايكل :نعم ،أرى ذلك.

راشد :ولكننا عندنا خيار آخر يتجنب هذه املثالب!
مايكل :من تقصد بـ “عندنا”؟ وما هو هذا احلل؟

راشد :أقصد :نحن املسلمني عندنا اخليار الذي نراه إنقا ًذا للبرشية ،ويتلخص هذا اخليار يف أن
الذي خلق البرش هو أعلم هبم ،كام قال اهلل سبحانه يف القرآن( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ) [ا ُمللك ،]14:فهو وحده سبحانه يعلم خصائص اإلنسان وما حيتاجه وما يصلحه وما
يفسده ،ويف الوقت نفسه فإنه سبحانه منزه عن رغبات البرش ونوازعهم وعواطفهم وميوهلم؛
لذلك فإنه عز وجل هو وحده القادر عىل وضع منهج صالح للبرش بحكمة واعتدال ،وهذا ما
جتىل يف القرآن...

مايكل
(مقاطعا) :كالمك متسق يا سيد راشد ،ولكن ال تنس أنني ال أؤمن بدينك ،فال
ً
تلزمني بيشء مل أؤمن به ..كلمني بام نتفق عليه كام كنا نتحاور.
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مايكل :هذه نتيجة منطقية ،ولكن من جانب آخر فإنه ليس أمامنا إال استخدام عقولنا
وتوظيف ما توصلنا إليه من فكر ومعارف ،وخوض غامر التجربة واخلطأ والتصحيح ،فهذا
انتظارا لوصول املرء إىل نقطة االعتدال التي تستقيم
أفضل من ترك األمور بال حلول ومعاجلة
ً
عندها األمور.
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راشد :رغم أن هذه القاعدة هي ركيزة التسليم لكل مسلم ،والتي أعتقد أهنا ينبغي أن تكون
لكل إنسان ،إال إنني ال أمانع يف أن نستكمل حوارنا كام تريد ،ولكن بالطبع يف ضوء قناعايت
الشخصية ،أي :يف إطار النظام االجتامعي الذي ذكرت لك أن احلجاب جزء منه.
مايكل :ال بأس.

مايكل :ولكني أرى أن يف هذه النظرة إهانة للمرأة والرجل م ًعا ،إهانة للمرأة بالرتكيز عىل
وأيضا النظر إليها وكأهنا قارصة ال تعرف
ُبعد اجلسد فيها وإمهال عقلها وثقافتها وأخالقهاً ،
هم له إال
وال تستطيع احلفاظ عىل نفسها ،وإهانة للرجل عندما ُينظر إليه وكأنه ذئب مفرتس ال َّ
التفكري بافرتاس ضحيته جنس ًّيا.

راشد :هل ترى يا صديقي أن املرأة عندما تقف أمام املرآة لتتزين وختتار مالبسها الفاتنة أهنا
تفعل ذلك لرتيض سمو عقل الرجل أو نبل أخالقه؟ أم إهنا تفعل ذلك لكسب إعجاب الرجال
عىل األقل ،إن مل يكن إلثارهتم أو الصطيادهم؟ وهل ترى أن الرجل عندما يشاهد امرأة مجيلة
متزينة ينبهر برجاحة عقلها أو يذوب ح ًّبا يف سعة ثقافتها من أول نظرة إليها؟!
كلنا نعرف أن البرش عىل درجات متفاوتة يف الغرائز والشهوات واالستعداد للتعدي
والتجاوز ،كام أهنم عىل درجات متفاوتة يف السمو والفضيلة واآلداب ،واحلجاب يظهر أن
املرأة التي ترتديه عفيفة ال ترغب يف لفت نظر الرجال ملعاكستها واستثارهتم ،فيكون عاملاً
يف انرصاف ضعاف النفوس وسيئي األخالق عنها ،وقد بني القرآن بوضوح أن احلجاب محاية
للنساء من الفساق.

مايكل :ولكني يا سيد راشد أرى سلوك بعض املحجبات ال يتناسب مع األخالق الفاضلة،
وهذا يثبت أن األمر راجع إىل عوامل أخرى غري لبس احلجاب؛ كالرتبية وااللتزام بالقيم اخللقية.
راشد :كالمك فيه جانب من الصحة ،ال يدعي أحد أن املرأة بمجرد لبسها قطعة من القامش
شخصا انتحل صفة
ستتحول إىل امرأة فاضلة ،ولكن هذا ال يعني عدم ارتداء احلجاب؛ فلو أن
ً
طبيب ،أو أن طبي ًبا أخطأ أو استغل مهنته استغاللاً منحر ًفا فإن ذلك ال يعني أن العيب يف هذه
املهنة ،ولكن يعني أن هذا املخطئ حيتاج إىل تقويم ،فهذا الطبيب أو املحجبة أو غريهم يف النهاية
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أيضا
راشد :لقد ُ
قلت يف اللقاء املايض :إننا ال نستطيع أن نتجاهل مادية اجلسد يف اإلنسان ،بل ً
حيوانيته ،الرجل بطبيعته ينجذب للمرأة وأول ما ينجذب له هو جسدها؛ ومن هنا فإن املالبس
املتربجة هي إغواء واستثارة ودعوة غري مبارشة للرجال للمعاكسة والتحرش.
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برش ،يعرتهيم الضعف اإلنساين..

ومن ناحية أخرى فاإلسالم حني رشع احلجاب بصفته إجرا ًء وقائ ًّيا من الوقوع يف الرزيلة
أو يف خطواهتا ،مل يقترص عليه ،بل شمل معه منظومة متكاملة من األخالقيات والتدابري؛ لضامن
الوصول إىل أعىل درجات الفضيلة يف واقع البرش ،وباختصار :فاملرأة الفاضلة ترتدي احلجاب،
وليس بالرضورة أن تكون كل امرأة ترتدي احلجاب امرأة فاضلة.

راشد :حني أوجب اإلسالم احلجاب مل يكن ذلك ألن جسدها َس ْوأة ينبغي سرتها ،بل أوجبه
حتى ال تستثار مشاعر الرجال اجلنسية الطبيعية ،خاصة يف ضعاف النفوس وسيئي األخالق،
فرشع احلجاب محاية للمرأة من حترش واغتصاب الرجال ،ومحاية للرجال من االستثارة ومن
احلث عىل الزنا ..كام أن الرشيعة اإلسالمية حريصة أشد احلرص عىل اإلبقاء عىل املشاعر
العاطفية احلميمية واالستثارة اجلنسية يف حدود العالقة الزوجية فقط ،وذلك يؤدي إىل متاسك
البنيان االجتامعي.
مايكل :ولكن يا سيد راشد ،إذا كان احلجاب إجرا ًء وقائ ًيا للحيلولة دون انجذاب الرجل
أيضا للحيلولة دون انجذاب املرأة للرجل ،أليست هلا شهوة
للمرأة ،فلامذا ال يتحجب الرجال ً
أيضا؟
يف الرجل ً

ً
راشد
(ضاحكا) :سؤال وجيه ..اإلسالم بالفعل فرض حدو ًدا عىل لباس الرجل أخف بكثري
من احلدود املوضوعة عىل املرأة ،ولعل احلكمة يف ذلك تتضح بمزيد من معرفة خصائص كل
منهام؛ فقد أكدت دراسة أمريكية حديثة للدكتور بنيامني هايدن اختصايص العلوم العصبية
بجامعة ديوك ،نرشهتا صحيفة (برلينر مورجن بوست) األملانية ،أن الرجل يستمتع بالنظر إىل
املرأة؛ ألن بعض مراكز املخ تدفع الرجال لبذل جهود لالستمتاع بالنظر إىل امرأة مجيلة ،يف حني
ال حتاول املرأة بذل أي جهد للنظر إىل رجل وسيم.

ومن خالل الدراسة ُبحثت األسباب التي تدفع الرجل لبذل جهود مكلفة أحيانًا لالستمتاع
بالنظر إىل امرأة مجيلة وجذابة ،والعكس صحيح بالنسبة للمرأة ،وتبني أن االختالف الواضح
بني اجلنسني راجع إىل املخ؛ حيث يوجد يف مخ الرجل بعض املراكز التي تنشط عندما يرى امرأة
مجيلة ،وهو ما جيعله يشعر بالراحة واالستمتاع ،ولكن املرأة وضعها خمتلف؛ حيث ال تتأثر بأي
شكل من األشكال عند رؤية رجل جذاب.
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مايكل :ولكن أال يتضمن ذلك نظرة سلبية تتمثل يف شيطنة جسد املرأة؟! هل املطلوب منا أن
ننبذ هذا اجلسد؟!
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ومن بني النتائج التي خلصت إليها الدراسة :أن أول ما يلفت نظر الرجال يف صور السيدات
اجلميالت هو الوجه ،يف حني تلقي املرأة نظرة عابرة عىل الصورة بالكامل دون الرتكيز عىل
منطقة معينة.

مايكل (متعج ً
ال) :أرى أن الوقت قد حان للحاق بالقطار ..هيا بنا.
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ونقطة أخرى :هي أن الرجل أكثر جرأة وإقدا ًما عىل التعدي من املرأة؛ حيث أظهرت
الدراسات أن نسبة اإلجرام عند الذكور تبلغ – عمو ًما  -مخس أمثاهلا عند اإلناث ,فإذا أغلقت
املرأة باب اإلثارة ومل تتخذ اخلطوة األوىل حالت دون إقدام الرجل عىل جتاوز حدوده أو التعدي
عليها.

