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 :  المستخلص

، للظاهرة الجزائر وذلك في ظل اإلنتشار الكبير في الحجاب ظاهرة لى دراسة إيهدف هذا المقال 

إن  .نه صار يجمع بين الشئ و نقيضهدة و المختلفة حد التناقض لدرجة أكاله المتعدأش ىإضافة إل

هذا التنّوع في الشكل واالختالف في التسمية يحيل إلى اتساع دالالت الحجاب  وتعّدد وظائفه، 

ل والكشف عن مفهوم األمر الذي استوجب تدخل الخطاب السوسيولوجي وتحريضه على التساؤ

سقاط هذا المفهوم على تمثالت المبحوثات إم اآليات التي تحيل إلى ذلك مع هالحجاب شرعا وأ

حصر  لنعرج بعد ذلك إلى ،في مرحلة ثانيةلكشف عن دالالت الحجاب واولى أللمفهوم كمرحلة 

مع البحث عن أسباب ارتداء المبحوثات له ومدى تطابق هذا اللباس مع ،  أشكال وتلونات الحجاب

 .ليها العقل الفقهيالشروط التي استقر ع

 :وقد خلص المقال إلى نتائج من اهمها 

 

 

 :مقدمة

شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين وبداية الواحد و العشرين انتشار كبير للحجاب 

وحضورقوي له، جعل منه الشكل السائد و المسيطر على الفضاء العام، األمر الذي استدعي تدخل 

حريضه على التساؤل في هكذا موضوع، وسحبه من فضاء وسلطة الخطاب السوسيولوجي وت

ويرجع هذا اإلستدعاء إلى االنتشار الكبير لظاهرة  .الخطاب الديني الذي احتكره ومازال كذلك

إن هذا التنّوع في الشكل الحجاب في المجتمع الجزائري، إضافة إل أشكاله المتعددة و المختلفة، 

فالعالمات السيميائية " ى اتساع دالالت الحجاب  وتعّدد وظائفه،واالختالف في التسمية يحيل إل

مرتبطة بسياقات متعددة منها التاريخي والديني واالجتماعي والثقافي والسياسي واالقتصادي 

،بمعنى أدق ان ("1" )والنفسي، وهي عوامل تجعل تحليل عالقة المرأة بالعالمة عالقة مخصوصة

هذا األخير يبني تمثالت وتصورات عن المرأة ، ضاء الرمزيالفالجسد األنثوي يخضع لسلطة 

، اجتماعية) ، في ظل تشابك أبعاده المختلفةما جعل للحجاب مفهوم مرتبك وضبابي، وجسدها

المتحجب،  الثقافة التي تؤطر هذا الجسد تعكس لنا  فعالقة المرأة بالحجاب(.دينية ، سياسية، ثقافية

كما تحدد لنا نمط العالقات االجتماعية التي ، بينه وبين الفضاء العاموتكشف طبيعة العالقات السائدة 

 .تربطه بمكونات هذا الفضاء خاصة الذكور

قوة حضوره في كل حاالت التواصل  إن التواصل المستمر للمرأة مع جسدها عبر الحجاب يؤكد 

يعتمدها كل مجتمع في الت االجتماعية حول هذا الجسد والمعايير التي التمثكما يكشف  . االجتماعي

مدخال رئيسيا لمعالجة  التمثالتوتكون بذلك هذه . أخالقيا ودينيا، الحكم عليه وتصنيفه اجتماعيا

فهما دقيقا وإزالة تلك الضبابية المحاطة بمفهوم الحجاب وهنا تكمن أهمية  ظاهرة الحجابوفهم 

من ثقافة لديها تصورات عن عن دالالته إال ض دراسة هكذا موضوع والبحث ال يمكنإذ  بحثنا، 

 .الجسد، والتي تختلف من مجتمع إلى أخر باختالف السياقات التاريخية و الثقافية

فعالقة ، تختلف عنها في تونس وكذلك في السعودية و اليمن مثال  فظاهرة الحجاب في الجزائر

مختلفة علها هو ما يجو ، تاريخية خاصةالمرأة السعودية بالحجاب تأسست ضمن منظومة ثقافية 

، ثقافية ، تاريخية فالحجاب من هذا المنطلق جزء من منظومة،  عن التي في تونس و الجزائرتماما

سنحاول أوال تبيان البعد الديني ، وقبل الخوض في هذه المسألة ، اجتماعية متكاملة،سياسية، دينية

 . للحجاب

 : الحجاب من المنظور الدينى

فهو "، ا و المعتدل و األكثر اعتداال على أن جسد المرأة عورةالمتشدد منه : تتفق جل الفتاوى

غير أن ، و لهذا يجب ستره من خالل الحجاب"مصدر الفتنة والباب الذي يدخل منه الشيطان 

و هي الوجه و الكفين إضافة إلى صوت المرأة ، الخالف في هذه المسألة انحصر في جزئية صغيرة
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لقول بان جسد المرأة بكامله عورة و ال يجوز كشف الوجه و فقد ذهب بعض من الفقهاء  إلى ا ، 

وقد اعتمد هؤالء . في حين أجازت اغلب اآلراء كشف اليدين و الوجه، ومنه أوجبوا النقاب اليدين

واحدة في سورة األحزاب وهي أسبق نزوال ، الفقهاء في بناء حكم إلزامية الحجاب على ثالثة آيات

، ٰذلَِك أَْدنَٰى أَن  ونساءقُل ألَْزَواِجَك َوبََناتَِك  ٰيأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ ""وهي   ٱْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمن َجالَبِيبِِهنَّ

ِحيما ُ َغفُوراً رَّ ثم اآلية  ، وهنا نزل بصفة جلباب.(95األحزاب " )يُْعَرْفَن فَالَ يُْؤَذْيَن َوَكاَن ٱَّللَّ

ألوهّن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهّن، وما كان سألتموهّن متاعا فاس إذاو"الكريمة 

لكم أن تؤذوا رسول ّللّا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إّن ذلكم كان عند ّللّا 

واْ "واثنتان في سورة النور  و، وهنا نزل في صفة حجاب (95األحزاب)."عظيما قُْل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعونَ ِمْن أَْبَصاِرِهْم  َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن . َويَْحفَظُواْ فُُروَجهُْم ٰذلَِك أَْزَكٰى لَهُْم إِنَّ ٱَّللَّ

َعلَٰى ِرِهنَّ وِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجهُنَّ َوالَ يُْبِديَن ِزينَتَهُنَّ إاِلَّ َما ظَهََر ِمْنهَا، َوْليَْضِرْبَن بُِخمُ 

نَّ أَْو أَْبنَآِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو ُجيُوبِِهنَّ َوالَ يُْبِديَن ِزينَتَهُنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو آبَآئِِهنَّ أَْو آبَآِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَآئِهِ 

أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُنَّ أَِو ٱلتَّابِِعيَن َغْيِر أُْولِي  إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِۤي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسآئِِهنَّ 

َجالِ  ِ َجِميعاً أَيُّهَا ، ٱإِلْربَِة ِمَن ٱلرِّ َوالَ يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُۤواْ إِلَى ٱَّللَّ

 . *وهنا بصفة الخمار. (51-53سورة النور)" ٱْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

حجاب فضائي ال مرئي وظيفته الفصل بين النساء و الرجال : فالحجاب حسب هذا التأويل نوعين

 . "ص" ، و تختص به زوجات الرسول (من سورة األحزاب  95)وقد جاء في اآلية 

ار و الجلباب و قد جاء وأما النوع الثاني من الحجاب فهو حجاب جسدي ثوبي مرئي تجسد في الخم

وقد نزلت هذه اآليات للتفريق بين . (51- 53سورة النور أية ،95سورة األحزاب أية )في اآليات 

النساء الحرائر و بين اإلماء نتيجة شكاوي بعض نساء النبي و الصحابة لما يتعرضن له من 

ض بعض المحاوالت وهو ما حر. مضايقات عند خروجهن برفقة إماءهن لقضاء الحاجة في الخالء

و أما محمد عابد  ، وحسن الترابي، جمال البنامحاوالت ك:االجتهادية منافاة حكم إلزامية الحجاب

  . الجابري فقد حاول أن يبين أنه قول فيه مختلف

من الحجاب و الذي اختلف فيه المجتهدون و إن كانت الغلبة و وبغض النظر عن موقف الدين 

فان المقاربة السوسيولوجية للحجاب هي ، ،وهو امر يهم الفقهاء وحدهمة النفوذ  إلى اعتباره فريض

باعتباره رمزا صريحا يشير إلى وضع سيكولوجي لألنوثة يستمد كامل "ما تهمنا في هذا المقام 

 . (2)"عن جسد المرأة(أنثى أو ذكر)مضامينه من مجمل التصورات التي يملكها الفرد المسلم 

 :حجابالمفهوم السوسيولوجي لل

وكشف دالالته ضمن الثقافة  هإال من خالل فهم وسيولوجية، مقاربة الحجاب مقاربة سال يمكن  

األمر الذي استوجب  . التي تأسس فيها و هي الثقافة اإلسالمية التي لها تصور خاص للجسد األنثوي

التي تقف  األسباب العميقة عن كشفالوالنزول للميدان والبحث عن التمثالت المختلفة للحجاب 

 . دالالت الحجاب ووظائفهرصد أهم محاولين بذلك ، وراء ارتداء المرأة له

 .على عينة من نساء جامعيات سوسيولوجيةتمثالت المرأة للحجاب، دراسة : في دراسة معونة

ولكشف التمثالت فقد استعنا بمنهج تحليل الخطاب،باعتباره األنسب لهكذا موضوع،معتمدين على 

،وقد (أستاذات جامعيات)مبحوثة 233اة رئيسة لجمع البيانات،طبقت على عينة قوامها المقابلة كأد

نتماءهن للطبقة المثقفة القادرة على إعطاء صورة واضحة وتحليل إل وقع اختيارنا للجامعيات 

كما أردنا التركيز على المستوى الثقافي ككاشف أساسي ومحدد  علمي للظواهر،ك منطقي وكذل

المحجبات صفة التمثيلية في اختيار  جسد، كما رعيناليس فقط للحجاب بل لل المرأة  رئيسي لتمثالت

 .%133بنسبة 

 :وقد توصلنا إلى النتائج التالية
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 :مفهوم عينة البحث للحجاب

 : لتحليل المعجمي لمعنى الحجابا

سةواء كانةت  ،من خالل التحليل المعجمي بإمكاننا التعرف على الشحنات المختلفةة للمفةردة أو الكلمةة

 . عقائدي، اجتماعي، سياسي، أيديولوجي، ذات طابع عاطفي

وهةي فةي ، إضافة إلى ذاك فالتحليل المعجمةي يعرفنةا عةن اللغةة المعممةة المتنةاول بةين أغلةب النةاس

و هنةةا نتسةةاءل هةةل يعةةي ، نفةةس الوقةةت تعبةةر عةةن مواقةةف وتصةةورات تعكةةس إيةةديولوجيات و عقائةةد

 ا يستعملها ؟ومتى يستعملها ؟و كيف يستعملها ؟مستعملها داللتها أم ال ؟لماذ

لةذلك فقةد ، ومن خالل التحليل المعجمي  نعرف كذلك مكانة المفردات من خةالل حجمهةا و تكرارهةا

 . لتحديد دالالت الحجاب قمنا بالتحليل التواتري قبل المعجمي

ذات أطةةر  معجميةةة المبحوثةةات اسةةتعملت مفةةردات أن ،المفةةردات بعةةض مةةن خةةالل تةةواتر نةةاالحظ

أين انتقةل مةن ، فمعنى الحجاب أخذ انزال قات على مستوى المعنى، مرجعيتها اجتماعية في األساس

لينتقةةةل إلةةةى فضةةةاء مغةةةاير و هةةةو الفضةةةاء ، الفضةةةاء المعرفةةةي الةةةديني الةةةذي  تأسةةةس فيةةةه أول مةةةرة

تظةةر ففةةي الوقةةت الةةذي كنةةا نن.ويكسةةب بةةذلك معنةةى جديةةد مغةةاير نسةةبيا للةةذي كةةان عليةةه،، االجتمةاعي

: وجةةدنا مفةةردات ذات داللةةة اجتماعيةةة، الةة ... فةةرض، سةةتر العةةورة، توظيةةف مفةةردات علةةى شةةاكلة

ال يحمةل مةدلوال حسب هةذه اإلجابةات أن الحجاب  . ال ... طريقة لباس، بطاقة هوية و انتماء، سترة

، فهنةةاك مةةن يخضةةعه العتبةةارات أخالقيةةة، بةةل يجمةةع معةةاني مختلفةةة حةةد التنةةاقض، أو معنةةى واحةةدا

 . كما يعتبره البعض حامل الشيء و نقيضه، وأخرى ثقافية

فإن هناك دالالت تحدد لنا تضمينات مؤيدة للحجاب ، أما إذ عدنا و تكلمنا عن المواقف و االتجاهات

 . ومعارضة تارة أخرى، تارة ومحايدة تارة

 : الداللي للحجاب ـ تضمينات  الحقل

ردة أو كلمةةة معينةةة و التةةي تعطةةي لهةةا شةةحنة دالليةةة نعنةةي بالحقةةل الةةداللي جملةةة االسةةتعماالت لمفةة

حيةث سةنربط الجحةاب بالجسةد . تحددها وحدات السياق المتمثلة فةي إجابةات المبحوثةات، خصوصية

أن ننظر إلى الجسد في كل أبعاده الداللية، وأن ننشغل بةه فةي تعةدده الةداللي مةع األخةذ "بصورة أدق

 .لحجاب ليس أكثر من مدلول يحيل إلى دالالت أعمقويكون بذلك ا(5")بعين االعتباركل أبعاده

رأينا مةن خةالل التحليةل المعجمةي أن وصةف المبحوثةة للحجةاب يتضةمن مواقةف ألن هنةاك دالالت 

 .فيها تضمينات تحمل دالالت متعددة، تكون تمثالت و ليس تمثل، متعددة يحملها الحقل الداللي

  : ـ تضمينات مؤيدة للحجاب 2

 : ماية للمرأةالحجاب سترة و ح

حيث تواترت كلمة . من الحجاب سترة للجسد  وحماية له% 03لقد جعلت هذه الفئة و البالغة نسبتها 

فطبيعةة ، إن المعنةى الةذي  تحملةه المةرأة عةن الحجةاب دو داللةة اجتماعيةة. مةرة 130سترة وحماية 

األنثةوي مصةدر الغوايةة و يشةكل فيهةا الجسةد ، المجتمع الذي تنتمي إليه عينة البحث ذكورية بامتيةاز

سةترة "لقةد كانةت كلمةة . لتجنب أي اعتداء سواء كان لفظي أو جسدي، الخطيئة و بالتالي يجب ستره

ونعتقةد أنهةا اسةتجابة للتقاليةد الموروثةة و كامتةداد ، حاضرة بقوة من حيث تواترهةا لةدى المبحوثةات"

وبهةةذا كانةةت النةةواة . ب اليةةوميخاصةةة و أن كلمةةة سةةترة متداولةةة بشةةكل مباشةةر فةةي الخطةةا، للمةةالءة

 . المركزية لهذا التمثل

المعايير و القيم و السلوكات المعتادة  وتلخص الثقافة " )  Seca (فالنواة المركزية كما يوضحها

وألنها ذات صلة بهذه الموضوعات الهامة والحساسة فإنها تتصف بنوع من . (0")للمجتمع المحلي

قاومة للتغيير لذا من الطبيعي أال تستجيب أو تستجيب قليال والحال االستقرار ألنها مورد متناسق وم

كما في تحليلنا هذا إذ تكشف لنا النواة المركزية أن  تمثالت  المبحوثات ليست تمثالت لمعاني 

الحجاب بقدر ما هي تمثالت عن الجسد األنثوي وما يحمله من دالالت رمزية والتي تلخص ثقافة 

  .ما جعلها تشكل نواتها المركزية و هو.المجتمع السائدة



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

962 

 : رمز الطهارة و العفة

حيةث ربطةت الحجةاب بةاألخالق ، أما هذه الفئة فمازالت تعتقد في البعةد الةديني و األخالقةي للحجةاب

 22و قد تواترت كلمة طهارة و عفةة ، عازلة بذلك االجتماعي ، واختزلته في دائرة الطهارة و العفة

 %.03المحيطة بنسبة لتشكل بذلك النواة . مرة

 : بطاقة بطاقة هوية و انتماء 

علةى البعةد الرمةزي للحجةاب الةذي تجةاوز الحمولةة الدينيةة و % 23،02ركزت هذه الفئةة و البالغةة 

ويمكةن . مةرة 90و قةد تةواتر هةذه المفةردة ، ليةدخل دائةرة الثقةافي باعتبةاره رمةزا للهويةة ، األخالقية

 . يطةإدراج هذه الفئة ضمن األنوية البس

 : ـ تضمينات مخالفة لمعاني   للحجاب 9

 :تدين زائف

بةل سةخطها ، داللة واضحة في الفصل بين الحجةاب و األخةالق،%2،19تظهر هذه الفئة رغم قلتها 

فةربط الحجةاب بالتةدين حسةب هةذه الفئةة خةاطئ ومسةاس بقيمةة ، واستهزائها لةبعض أشةكال الحجةاب

وقةد . و ليسةت كةل متدينةة محجبةة حسةب هةذه الفئةة، دينةةفليست كل محجبةة مت، الحجاب و الفتاة معا

 . ويمكن إدراج هذه الفئة ضمن األنوية الخارجية. مرة 12تواترت 

 : ـ تضمينات محايدة2

 : طريقة لباس

فقةد جعلةت مةن الحجةاب لةيس أكثةر مةن طريقةة لباسةها ، %1،95أما الفئة األخيةرة و البالغةة نسةبتها 

عةةةض المحجبةةةات بالموضةةةة التةةةي ركةةةب موجتهةةةا كثيةةةر مةةةن بةةةل وصةةةفته ب، يتعةةةاطى معهةةةا الجسةةةد

، اجتماعيةة، ثقافيةة، أخالقيةة، ويبدو مةن خةالل هةذه الفئةة خلةو الحجةاب مةن أي حمولةة دينيةة.الفتيات

 . و هو ما يجعلها تدرج ضمن األنوية الخارجية 0ليحدد ضمن أذواق شخصية ال أكثر بتواتر

 :الحجاب الرائجة و مسمياتها أشكال

 واع الحجاب نأاشكال و

 : يلى نواع ماهناك العديد من اشكال وانواع الحجاب وفقا للثقافة السائدة ومن هذه األ

 : ـ حجاب العادة وهو أنواع 2

وقد القت رواجا ، تستر سائر الجسد، ـ العباءة السوداء السائدة  في بلدان الخليج و اليمن منذ القدم   

يصبح لها داللة دينية بعد أن كانت اجتماعية و تسمى في بعض من الدول العربية خاصة الجزائر ل

 . بالحجاب السلفي

وأسود داكن بالنسبة ، ـ  الحايك و المالية وهي قطعة قماش لونها أصفر فاتح بالنسبة للحايك   

انتشرت لزمن طويل في دول المغرب العربي خاصة تونس و الجزائر ، للمالية تغطي كل الجسد

خيرة وتتراجع  ـ بالرغم من تطابقها مع الشروط التي استقر عليها العقل لتتالشى في السنوات األ

الفقهي التقليدي في مسألة الحجاب ـ  نتيجة محاصرة الحجاب لها و طغيانه على الفضاء 

  . االجتماعي

 :  الحجاب الشرعي بالمفهوم السائد في الخطاب الديني -9  

يكون ساتر كل الجسد من الرأس حتى الرجلين، أن : هو حجاب  يخضع لجملة من الشروط أهمهاو

    . ألوانه ال تثير النظر و غالبا ما تكون داكنة، يتكون من خمارو جلباب فضفاض غير شفاف

 : ـ الحجاب العصري أو المودرن 2  

وهو أنواع أيضا بحسب درجة تبعيته للموضة ودرجة التزامه  ، و يسمى كذلك بحجاب الموضة 

 : وهو نوعان ،بالشروط الشرعية

فهذا النوع من ، ـ حجاب عصري خاضع للشروط الشرعية غير انه مختلف عن الجلباب     

،كما يخفي (خمار، قميص طويل، سروال أو تنورة)الحجاب غالبا ما يتكون من ثالث قطع فأكثر 

 . مثير للنظر ا وال  شفاف والجسد المرأة بحيث ال يكون ضيقكل تضاريس هذا النوع 
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ويتابع كل انتاجات الموضة و ، عصري يتعولم فيه الجسد وفق نمط اقتصاد السوق حجاب"ـ 

وتعّدد األشكال وزخرفة ويتميز هذا النوع من الحجاب بتناسق األلوان خاصة منها الزاهية التجميل 

و أما الوجه فهو ال يقل تناسقا عن ألوان اللباس من خالل استعمال المساحيق إضافة إلى ، الرسوم

كما يتفرد هذا النوع من الحجاب من انفالته التام من السائد ، "دسات العيون و األشفار الصناعيةع

لهذا النمط على استعمال كثير من المحجبات وتجدر اإلشارة هنا أن  ، المشترك و شروطه الشرعية

أجسادهن ال يختلف عن استعمال غير المحجبات له،سوى في قطعة القماش التي توضع على 

بل قد نجد غير المحجبات أكثر تحفظا .تسامحن في بقية المالبس التي تغطي بقية الجسديو ، رأسال

 . في عالقتهن بأجسادهن

عن تحّول طرأ يخبرنا إن التحوالت الطارئة على شكل الحجاب في المجتمعات العربية  المعاصرة 

 .عالقتها بجسدهابالحجاب كاشفا بذلك عن على عالقة المرأة 

في السبعينات و ة التاريخية لظاهرة الحجاب في الجزائر تكشف الخلفية الدينية وراء انتشاره فالقراء

الثمنينات من القرن الماضي نتيجة انتشار اإلسالم السياسي أو الصحوة الدينية كما يسميها أنصار 

الحركات  ىإل عن انتماء إعالنبمثابة  الحجاب  وكان ، ، أين توسعت قاعدته االجتماعيةهذا التيار

التي كانت تستهدف الدين من والمؤامرة مثل الحجاب تحد مجتمعي للقيم الغربية  كما، اإلسالمية

  .و هو ما حاول تأكيده الخطاب الديني باستمرار خالل  هدم أخالق المرأة وخصوصا اللباس

قطيعة حداث إلى إ ، وشكله في هذه المرحلة خصائصه الموحدةأدى ارتداء الحجاب  و انتشاره بلقد 

و مع لباس الموضة أ( الحايك و المالية )الذي كان يحجب جسد المرأة السائد ومع اللباس التقليدي 

فلم يكن الحجاب سوى شكال واحدا و هو الحجاب الشرعي أو الملتزم و ارتبط أليا بالعفة و ، آنذاك

ه ليطلق على الطهارة وصار عالمة حصرية على األخالق التي تغيب بغيابه و تحضر بحضور

وينتهي األمر بهذه العالقة الشرطية  لتمارس سلطتها و تتحكم ، غير المحجبة بالسافرة و المتبرجة

يعاد ، في الفضاء االجتماعي ويتحول بذلك الحجاب زمانيا من واجب ديني إلى حاجة اجتماعية

قيضه حسب حامال معه داللة الشيء و ن، إنتاجه بصور مختلفة حد التناقض مع شكله األصلي

بعد ما  و صار للحجاب قدرة خارقة على استدعاء السفور و احتواءه أيضا، الباحثة رجاء بن سالمة

 .كان يحاربه

جعله في كثير من األحيان ـ نستثني هنا من كانت لها ،  الحجاب بحمولة دينية وأخالقية إن تعبئة

، ية االعتراف بالتدين واألخالقالكتساب شرع دوافع دينية  ـ أداة من أدوات التواصل االجتماعي

وبالتالي منح الفتاة بعض من الطمأنينة و الهدوء  نتيجة تماهيها مع النسق ألقيمي السائد اجتماعيا 

و الذي يزودها بتوازن شخصي ومن تم بتقدير ذاتي و اجتماعي، و هنا تكمن  ، وانسجامها معه

م تمنعه من أن يكون أسلوب جديد في وهي  ما ل، الوظيفة السيكولوجية و االجتماعية للحجاب

من خالل التحايل عليه واالشتغال على تفريغ ، التعاطي مع الجسد أكثر منه أداة تحجب تفاصيله

فارضا  بذلك ، اجتماعية تتلون بايقاعات الموضة العالميةليصبح ليس أكثر من ممارسة . مضمونه

إن اختزال الحجاب في  . ة لضبطهن وسائل جديدعبئا أخر على الدين و المجتمع في البحث ع

الشكل سواء كان منه المتشدد أو العاري و إفراغه من أي مضمون أخالقي يخفي أزمة وعي ليس 

على مستوى الخطاب ، على  مستوى األفراد في عالقتهم بالمنظومة األخالقية و الدينية  فحسب بل

المحجبة و الملتحي موضع شك  رتصابل ، فلم تعد غير المحجبة وحدها المدانة أخالقيا، الديني

يجرنا إلى البحث عن حقيقة العالقة بين الحجاب و األخالق بل أعمق  وهو ما ، وريبة و استهجان

   . ةبتغير أن ذلك خارج موضع بحثنا ال، من ذلك إلى حقيقة العالقة بين الدين و األخالق

 : أسباب ارتداء الحجاب

ن نصل إلى األسباب الحقيقة وراء ارتداء المبحوثة حاولنا في هذا العنصر قدر المستطاع أ

 : وقد جاءت إجاباتهن كالتالي، للحجاب
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 : بالنسبة للمحجبات

 : ألنه فريضةـ  1

بل ، إلزامية الحجاب، و هي أعلى نسبة على اإلطالق %02،39أكدت هذه الفئة و البالغة نسبتها 

جليا من خالل بعض إجابات هذه الفئة  كما ظهر، جعلت البعض منهن  ركنا أساسيا الكتمال دينها

في حين اكتفت أخريات ، القناعات الشخصية للمبحوثات في ارتدائهن للحجاب وإيمانهن المطلق به

 : وقد جاءت بعض اإلجابات كالتالي، بذكر حكمه

 . فال معنى للصالة في غياب الحجاب، كصوم بال صالة، ـ صالة بال حجاب

 . المرأة غير المحجبة تلعنها المالئكة، الصالةـ الحجاب فرض على كل مسلمة ك

وكانت على خلق تبقى أخالقها و ، أو حتى قامت الليل، فمهما صلت المرأة أو صامت، ـ ألنه فرض

 . فهي عارية الشعر و اليدين و الرجلين، دينها ناقص

، المسلمة به تبدو من خالل هذه اإلجابات الحمولة الدينية القوية للحجاب  ووجوب التزام المرأة

تبدو واضحة العالقة الشرطية بين الحجاب و وهنا  ، فالحجاب بهذا المعنى أخالق و تدين كامل

 . التدين و األخالق  في حين أسقطت بعض المبحوثات البعد األخالقي و الديني للحجاب

 : ـ ضغوط عائلية 9

نتيجة الضغوطات التي مارسها أن ارتدائها للحجاب كان ، %5،20أكدت هذه الفئة و البالغة نسبتها 

ولتوضيح الفكرة أكثر فقد جاءت بعض ، الزوج ، األخ ، األم، األب: بعض من أفراد األسرة

 : اإلجابات كالتالي

و ، (غيور)زوجي رجل غيار ، و إما البقاء في البيت، ـ اشترط علي زوجي الحجاب مقابل العمل

 . ي كنت صغيرة و أحب لباس الموضة كثيراأنا لم أكن أفكر في الحجاب  في تلك الفترة ألنن

فرض علي أخي ، st augustinو التحقت بثانوية  يـ بعد أن حصلت على شهادة التعليم األساس

التي تجمع الفتيات المتحررات و ، بحجة أنه على علم بما يحدث في تلك الثانوية، الحجاب

صراحة عنيت كثيرا السنوات  ،و لكي ال يوقفني عن الدراسة اضطررت إلى لبسه، المتفرنسات

 . خاصة بعد أن تزوجت، أما اآلن فقد تعودت عليه، األولى من ارتدائه

و قد كنت الفتاة الوحيدة في المدرسة التي ، وألبسني الحجاب بعدما بلغت مباشرة، ـ أبي رجل متدين

 . و لو كان لي الخيار لما لبسته صراحة، ترتدي الحجاب

الفئة ليس أكثر من تأشيرة خروج إلى الفضاء الخارجي بهدف االنخراط  يبدو الحجاب بالنسبة لهذه

جسد فشرط الدراسة أو العمل مرتبط بشرط حجب الوتحقيق األحالم، في الحياة الدراسية أو المهنية 

سواء كان أب أو أخ أو )الفئة إن الحجاب بالنسبة ألسر هذه و إفراغه من أي مضمون جنسي، 

شكل وحركة الجسد في مراقبة الضبط و  انات األخالقية والية من آلياتحد أدنى من الضم( زوج

تضمن من خالله المبحوثة تحررا ، أما بالنسبة للمبحوثات فهو بمثابة تعاقد ضمني الفضاء العام، 

 . نسبيا لتحقيق الذات

 : ـ اختزال األهتمام بالشكل الخارجي2

ة معتبرة أن الحجاب يوفر الجهد و الوقت بل و هي نسب(%12،20)كشفت هذه الفئة البالغة نسبتها 

. و هو السبب الرئيسي الكامن وراء ارتدائها للحجاب، و حتى المال في االعتناء بالمظهر الخارجي

فعالقتها بارتداء الحجاب يغنيها  ، لم تجد هذه الفئة حرجا في الكشف عن الدوافع الحقيقية لتحجبها

بس العصرية و االهتمام  بالمظهر الخارجي خاصة مجارات المالعجزها  في بل يعوضها عن 

فالحجاب بالنسبة لهذه ، ينجر عنه من ذهاب إلى الحالقة و االنتظار لساعات تسريحة الشعر وما

 . لجسدالمفرط با الفئة حال عمليا للتخلص نسبيا من االعتناء

 : المواصفات الشرعية للحجاب

فما هي ، شروط و خصائص، ما يحلو للكثيرين نعتهرأينا سابقا أن للحجاب الملتزم أو الشرعي ك

 : خصائص أو شروط الحجاب الشرعي حسب عينة البحث
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أجمعت أغلب المبحوثات على نفس الشروط  : ساتر للبدن و الرأس، أن ال يكون شفاف وضيقـ 

 .%99،00بنسبة 

لحجاب بدقة بناءا في الوقت الذي حددت فيه الفئة السابقة خصائص وشروط  ا : ـ ال يثير االنتباه

القول  بـ ـ ال يثير  %21،51اكتفت هذه الفئة و البالغة نسبتها ، على اطالع مسبق بالموضوع

اإلنتباه ـ فلم تحدد هذه الفئة بالرغم من إصراري على إعطاء توضيح اكثر لمعنى ـ ال يثير اإلنتباه ـ 

حول مبحوثات هذه الفئة لثقافة دينية  و قد يرجع ذلك إلى افتقار ، إال أنها اكتفت بكلمة عدم اإلثارة

 . الحجاب

وفي الوقت الذي ركزت فيه أغلب عينة البحث على المواصفات الشكلية للحجاب  : ـ غض البصر

تؤكد على غض البصر باعتبارها أول خطوة  %15،10نجد نسبة قليلة فقط و البالغة ، الشرعي 

 .الرتكاب الفاحشة حسب هذه الفئة

ام لمواصفات الحجاب الشرعي، فقد أبدت جهلها الت،  %5،09و البالغة نسبتها  ةيرـ أما الفئة األخ

 . لى إكراه هذه الفئة على لبسهذلك إ ويرجع

تأكيد المبحوثات على البعد الظاهري للحجاب مع  ، وعلى العموم وكما يبدو من اإلجابات السابقة

 . لتأكيد البعد االجتماعي للحجابو هو أول مؤشر لحجاب، إهمال البعد السلوكي و األخالقي ل

 : مدى تطابق الحجاب مع المواصفات الشرعية

 : اإلجابات كالتاليلقد كانت 

 : عدم تطابق الحجاب مع الصفات الشرعية

،وهي أعلى نسبة عدم تطابق حجابها مع الشروط الشرعية المجمع عليها و %92،23أكدت نسبة 

 : قد أرجعت ذلك إلى األسباب التالية

 : ـ مجارات اللباس العصري2   

ذلك التحول الطارئ في عالقة المرأة بالحجاب و ، %03،59تعكس لنا هذه الفئة والتي نسبتها 

فاللباس العصري الخاضع للموضة كنظام مستمر التحول لأللبسة و ، كذلك في عالقة المرأة بالجسد

هذا التناقض الحاصل بين شكل إن ، األزياء ال يتوافق مع الحجاب الخاضع لمرجعية دينية ثابتة

يؤكد مقولتنا السابقة أن الحجاب في هذه الحالة ليس ، المبحوثات المحجبات و الحجاب الشرعي

 . أكثر من واجب اجتماعي

 : ـ بغرض الزواج9   

فقد حاولت أن تجمع بين الحجاب كرمز للعفة و األخالق  %25،30أما هذه الفئة وهي األقل نسبة 

الذي ، ية لالشتغال و اإلستثمار في الجسد ومن تم كسب معجبين و الظفر بالعريسوبين الموضة كآل

و العائق الذي حال دون ، هذت هو تصور هذه الفئة، يختار في عروسته األخالق و الجمال و األناقة

 . التزامها بضوابط الحجاب

 : تطابق الحجاب مع المواصفات الشرعية

و التي سبق و أن ، التزامها بالشروط الشرعية للحجابمن المبحوثات ، % 00،23 أكدت نسبة 

 : و قد أرجعت هذه الفئة التزامها بالضوابط إلى ، حددتها

 : كسب مرضاة هللا  

من مرضاة ّللا سببا رئيسيا في االلتزام بشكل الحجاب  %92،23جعلت هذه الفئة و البالغة نسبتها 

 بحماية الدين من خالل حماية أخالقها وأخالق وقد ربطت هذه الفئة مرضاة ّللا، الذي حدده الشرع

على مستوى النسق عنصر خلخلة واضطراب الرجال خاصة من فتنة الجسد األنثوي الذي يشكل 

 . القيمي و الديني

 : حماية الجسد و تجنب المضايقات

منع اة تعن الحجاب الملتزم بأد% 05،23عبرت الفئة الثانية والبالغة نسبتها  ، خالفا للفئة األولى

، فالحجاب الشرعي هنا آلية الذكوريةجسد المرأة من أن يكون مفتوحا ومخترقا من طرف النظرة 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

962 

ات إسقاط البعد الجنسي على الجسد األنثوي و بالتالي ضمان حرية أكبر في الحركة في من الي

منعا  حسب هذه الفئة هو حماية للمرأة وجسدها وليس، إن الحجاب الملتزم، الفضاءات العمومية

 . للفتنة 

 : اآليات و األحاديث الشريفة و إلزامية الحجاب

إن أول شيء أثار انتباهنا من خالل إجابة المبحوثات  هو ضعف المعرفة بالنصوص الدينية  

،حيث اكتفت (القران الكريم والسنة النبوية )المتعلقة بالحجاب على مستوى النصوص المؤسسة 

متحججين بأن ذلك مذكور في القران و ، لزاميتهإحجاب وعلى تأكيد فريضة ال%22،32نسبة 

، الخمار)الحديث،كما اكتشفنا جهل تام لهذه الفئة للمعاني المختلفة الداللة التي نزل بها الحجاب 

 ، مع التأكيد على معنى واحد وهو الحجاب الجسدي و ليس الفضائي أو المكاني( الحجاب ، الجلباب

من خالل ذكر رقم اآليات و السور حيث كانت نسبتهم وحتى من لهن معرفة بالنصوص 

مع جهل مطلق ، فإن أقلية منهم كانت قادرة على تالوة اآليات بدون خلط أو أخطاء،0،22%

 . ألسباب النزول

 :نتائج البحث

وقد كان البعد اإلجتماعي ...(اجتماعية،دينية،ثقافية)أخد مفهوم الحجاب دالالت متعددة الحقول

 وتكون بذلك النواة المركزية للتمثل (.130اتر مفردة سترةتو)حاضر بقوة 

لمعاني الحجاب بقدر ما هي تمثالت عن الجسد األنثوي وما يحمله من ليس تمثالت  كاشفة بذلك 

 .دالالت رمزية

مةرة  22و قةد تةواترت كلمةة طهةارة و عفةة  ، البعةد الةديني و األخالقةي للحجةابب احتفظت فئة ثانيةة

 .ة المحيطةلتشكل بذلك النوا

فةةةي حةةةين ركةةةزت الفئةةةة الثالثةةةة علةةةى البعةةةد الثقةةةافي للحجةةةاب أيةةةن تةةةواترت مفةةةردة رمةةةز الهويةةةة 

 .مرة،وتشكل بذلك النواة البسيطة للتمثل20

الحجةاب تةدين )أما األنوية الخارجية للتمثل فقد كانت تضمينات مخالفة للمعاني السةائدة عةن الحجةاب

 (.مرة12زائف،طربقة لباس يتواتر

باب ارتةةداء الميحوثةةات للحجةةاب فقةةد اكةةدت أغلبيةةة عينةةة البحةةث فرضةةية الحجةةاب و الزاميتةةه امةةا أسةة

 .تبدو واضحة العالقة الشرطية بين الحجاب و التدين، وهنا %02،39بنسبة 

الجهةد، :فقد أرجعت سبب ارتدائها للحجاب إلى اعتبةارات %12،20أما الفئة الثانية و اليالغة نسبتها 

 .موفرا لهاالوقت،والمال، فهو 

عن عدم تطةابق  %92،23 و أماعن التزام عينة البحث بالشروط الشرعية للحجاب فقد اجابت نسبة

 :حجابها مع الشرع وقد أرجعت ذلك إلى هدة أسباب منها

 .%03،59 مجارات اللباس العصري بنسبة

 .%25،30بعرض الزواج بنسبة

 00،23 صةفات الشةرعية والتةي كانةت نسةبتها أما بالنسبة للفئة التي أجايت بتطابق حجابها مةع الموا

 :فقد أرجعت ذلك إلى األسباب التالية %

 . %92،23كسب مرضاة ّللا  بنسبة  

 . %05،23 حماية الجسد و تجنب المضايقات بنسبة

النصوص عينة البحث بمعرفة اضعف وعلى الهموم فقد الضنا من خالل نتائج البحث السابقة 

حيث  ،(القران الكريم والسنة النبوية)ة على مستوى النصوص المؤسس الدينية  المتعلقة بالحجاب

مع التأكيد على معنى واحد وهو  ، لزاميتهإعلى تأكيد فريضة الحجاب و%22،32اكتفت نسبة 

مع ، أقلية منهم كانت قادرة على تالوة اآليات بدون خلط أو أخطاء، في وجود الحجاب الجسدي

 . جهل مطلق ألسباب النزول
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 : ةخاتم

ما يمكن قوله في األخير أن أغلب المبحوثات و إن أظهرن قنةاعتهن الشخصةية فةي ارتةداء الحجةاب 

يحيةل إلةى اإلسةالم الفقهةي أو إلةى سةلطة وميا يهامبني مفأنهن عجزن عن إنتاج خطاب متماسك، إال 

تتوقةةف عنةةد الحةةدود الوصةةفية للحجةةاب ويظهةةر ذلةةك مةةن خةةالل توظيةةف مفةةردات بسةةيطة ، الخطةةاب

نستثني هنا نسبة قليلة  عملت على االشةتغال عليةه و إعةادة إنتاجةه فقهيةا ، ى درجة إلزامه الدينيومد

 .عن طريق تحديد موقعه داخل المنظومة الدينية
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