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نيلوفر غول*

الحداثة المحظورة:
الحضارة والحجاب
ترجمة :علي برازي**

التدين
يرمز احلجاب – بام هو ارتداء لغطاء الرأس مع رداء طويل فضفاض – إىل استعادة
ّ
التدين ضمن التقاليد القائمة؛
سياسيا(***) ،واستعادة نمط احلياة اإلسالمي أكثر منه تسطيح هلذا
ّ
ً
فهو يمثّل الرمز األبرز واملرأة ذات الدور األحدث يف اإلسالم السيايس املعارص((( .وليس هناك رمز غريه
يؤسس هبذه القوة لـ«اختالف» اإلسالم بالنسبة إىل الغرب ،حيث يعود جسد املرأة والنشاط اجلنيس إىل الظهور
للتميز من قوى التجانس واملساواة ومقاومتها يف احلداثة الغربية .ويؤكد ارتداء املرأة املسلمة
كموقع سيايس
ّ
للحجاب يف الوقت احلارض منعة احلدود التي ال يمكن جتاوزها بني احلضارتني اإلسالمية والغربية((( .بمعنى
* أنثروبولوجية تركية ومديرة األبحاث يف معهد الدراسات العليا للعلوم االجتامعية يف فرنسا.
** مرتجم سوري.
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ً
غطاء الرأس فقط ،ألهنا تُستخدم باملعنى السيايس الدارج للتعبري عن نمط املالبس وليس غطاء الرأس فقط( .املرتجم)
ُ 1يستخدم مصطلحا احلركات اإلسالمية واإلسالم السيايس الراديكايل باملعنى نفسه يف هذا النص ،إذ توصف احلركات اإلسالمية
املعارصة بأهنا فعل مجعي ّ
شكل أيديولوجيته يف أواخر سبعينيات القرن املايض مفكرون إسالميون من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي
(أمثال أبو األعىل املودودي يف اهلند ،وسيد قطب يف مرص ،وعيل رشيعتي يف إيران ،وعوىل بوالق يف تركيا) ،والثورة اإليرانية .و ُيستخدم
مصطلح الراديكالية بمعنى العودة إىل األصول – أصول اإلسالم  -لتوجيه النقد إىل احلداثة الغربية من جهة ،ورغب ًة يف حتقيق تغيري شامل
إلقامة املجتمع اإلسالمي من جهة أخرى .أما مصطلحا اإلسالمي ( )Islamicواإلسالم السيايس ( ،)Islamismفال اختالف بينهام،
عىل الرغم من أن األول يعني الثقافة اإلسالمية والدِّ ين اإلسالمي بشكل عام ،واآلخر يعني مرشوع حتويل املجتمع من خالل التمكني
السيايس واالجتامعي.
 2الشكل احلديث للحجاب اإلسالمي هو عبارة عن غطاء للرأس يغطي الشعر بالكامل والرقبة واجلزء األعىل من الصدر ،وعباءة
طويلة فضفاضة بلون رصني تصل إىل الكعبني.
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آخر ،يكشف جسد املرأة املغطى مركزية مسألة النوع االجتامعي واجلنس يف النقد اإلسالمي للحداثة الغربية ،إذ
ُيشهر اإلسالم السيايس املرأة كداللة عىل االحتشام والفضيلة .وعىل املنوال نفسه ،تقود مشاركة املرأة وتسييسها
إىل تشكيل هوية هلا عامة ومجعية تنأى بنفسها عن حتديدات األدوار املستقلة املرتبطة بالنوع االجتامعي ضمن
معارصا ألسلمة أسلوب احلياة وتسييس
رمزا
الفضاء املنزيل .وبالتايل ،يتخلل احلجاب اإلسالمي ،بوصفه ً
ً
ً
فضال عن املرأة والرجل
الدِّ ين ،عالقات السلطة بني اإلسالم والغرب ،احلداثة والتقليد ،العلامنية والدِّ ين،
بحد ذاهتام.

متعدد املستويات لعالقات السلطة التي
تبحث هذه الدراسة يف أمهية حركة احلجاب يف تركيا ،وذلك عرب حتليل ّ
ً
وصوال إىل الرصاع بني احلضارات .و ُيستخدم حجاب
ترتاوح بني العالقات األكثر خصوصية بني اجلنسني،
(((
التمدن» بني «الرشق والغرب» ،
املرأة كأداة حتليل تشبك خيوط عالقات السلطة املخفية بفعل «سريورة
ّ
وحتبك نسيج اإلسالم السيايس ،وتسلط الضوء عىل نامذج احلداثة الغربية من خالل موشور اإلسالم السيايس.

إهنا إ ًذا دراسة لـ «إدراج النوع االجتامعي»((( يف صيغة اإلسالم السيايس من جهة واحلداثة من جهة أخرى.
ونزعم أن اإلسالم السيايس املعارص ال يمكن فهمه بشكل مالئم بمعزل عن املفاهيم املحلية عن احلداثة الغربية
التي للمرأة فيها دور تنويري.
نشأ هذا املرشوع البحثي نتيجة حدث الفت هو انتشار ارتداء احلجاب اإلسالمي بني الطالبات اجلامعيات يف
تركيا يف فرتة ما بعد عام 1983؛ فقد أصبحت قضية احلجاب قو ًة حاسمة يف ُّ
جتذر احلركة اإلسالمية عندما
ُمنعت الطالبات املحجبات من دخول اجلامعة ،إذ إن املنع دفعهن إىل التعبئة وتنظيم اعتصامات وتظاهرات.
ويمكن إ ًذا اعتبار ارتداء احلجاب بمنزلة حركة اجتامعية تعبرّ الطالبات املسلامت من خالهلا عن مطالبهن بصورة
مجاعية وعلنية ،وحيددن أهداف عملهن بصورة مستقلة .وقد أضحت حركة احلجاب مصدر رصاع واستقطاب
سياسيني بني العلامنيني واإلسالميني؛ رصاع أقحم املفكرين وأساتذة اجلامعات ووسائل اإلعالم واألحزاب
السياسية يف جدل حاد .غري أن هذا اجلدل كشف يف املقام األول عمق االنقسامات الثقافية واالجتامعية بني
العلامنيني اإلسالميني عمو ًما والنساء عىل وجه اخلصوص ،وبينّ  ،بطريقة ما ،الدرجة التي بلغها استنساخ
(((
وجنسا .كام
قوميا ودي ًنا
ً
املواجهات بني «املتغربنني» و«اإلسالميني» يف صفوف املواطنني ذوي االنتامء الواحد ً
نشأت هذه الدراسة عن «قلقي الشخيص» ،بوصفي مثقفة تركية وامرأة يف آن.
ً
أوال ،تف ّند اإلسالميات املتعلامت الرواية األكثر شعبية يف تركيا والرابطة بني التعليم والتحديث من جهة وحترر
تقدم احلداثة ،وهو تقدم ثوري ُينظر إليه كنتيجة
املرأة من جهة أخرى؛ فافرتاض أن التقاليد والدِّ ين يرتاجعان أمام ّ
ً
نتاجا للحداثة العلامنية الرتكية ،أشعر باحلرية
طبيعية للرتبية العلمية العلامنية ،مل ُيعد
ثانيا ،إنني ،بوصفي ً
مقبوالً .
حقًا إزاء ظهور هذه الشخصية اإلسالمية اجلديدة للمرأة التي تتقاسم الطبقة والتعليم واملهن نفسها لكنها ترص

عوضا عن أن تشري إىل كيانات جغرافية ثابتة ،تعني التعبريات الثقافية غري املستقلة عن عالقات اهليمنة
 3إن تصنيفات الغرب والرشقً ،
بني دول الغرب املتطورة والدول غري الغربية (يطلق عليها أسامء خمتلفة بحسب األزمنة األيديولوجية ،كالدول الرشقية والعامل الثالث
ومؤخرا العامل اإلسالمي) .وملا كان الرشق جز ًءا ال يتجزأ من تطور اهلوية الغربية ،فإن الغرب عىل نحو مماثل يندرج ضمن التاريخ املكون
ً
للرشق .لالطالع عىل إشكاليات هذه التصنيفات ،انظر)Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978 :

4 Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era, Edited and with an
Introduction by Micaela di Leonardo (Berkeley: University of California Press, 1991), pp. 30-31.
 5رغم الوقع السلبي الذي قد ترتكه كلمة «تغر ُب ْن» عىل األذن ،فقد استخدمتها يف ترمجة ( Westernismوتعني اتّباع األسلوب الغريب يف
الثقافة وغريها) ،لتمييزها من «غربنة» ( )Westernizationو«استغراب» ( )Occidentalismيف مقابل استرشاق( .املرتجم)
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ٍ
وم ٍ
ثل إسالمية ،وبالتايل أصبح القاسم املشرتك وإمكانية التواصل بني
يف الوقت نفسه عىل تطلعاهتا نحو هوية ُ
هاتني الشخصيتني للمرأة من نفس الدِّ ين واجلنسية واجلنس من املسائل التي تقوم عليها هذه الدراسة .لذلك
سأحاول إجياد رابط بني «القلق الشخيص» و«القضية العامة» ،بني «التاريخ الشخيص» و«التاريخ العام»؛ أي
حماولة ترمجة جتربتي الشخصية إىل لغة عالمِ االجتامع رايت ميلز ،باستخدام «املخيال االجتامعي»(((.

يتحدث اجلزء األول من هذه الدراسة عن الداللة االجتامعية للجدل السيايس الدائر بشأن احلجاب اإلسالمي،
التحول يف التأصيل النظري التارخيي نحو الرتكيز عىل
بينام يناقش اجلزء الثاين الصعوبات املنهجية النامجة عن
ّ
الواسطة واملعنى يف سياق شديد االستقطاب والتسييس .وهذه الصعوبات ال تقترص عىل الزمان واملكان ،بل
عوضا عن ذلك إىل سؤال أكثر عمومية يتعلق بمكان الباحث ،وإىل
ً
تتعدامها إىل رشوط البحث ،وهي تقود
الربط بني املثقفني واملعرفة ،التي بلغت ذروهتا يف مشكلة علم االجتامع القديمة املتعلقة بالربط بني التحليل
وااللتزام ،بني البنية والواسطة .ويستعرض اجلزء الثالث األسلوب الرتكي يف التحديث (الذي بدأ عىل يد
النخب الرتكية العثامنية يف القرن التاسع عرش وأسفر عن تأسيس دولة قومية علامنية عىل يد مصطفى كامل
أتاتورك عام  )1923من أجل فهم النزاع املعارص بني اإلسالميني واحلداثويني من منظور تارخيي .وهو يعيد
دراسة األثر التغيريي للتحديث يف الفضاءين العام واخلاص ،ويف العالقات بني الرجل واملرأة ،ويف التعريف
املحبب لدى النخب اإلصالحية الرتكية وأصبح
الذايت لألتراك .كام يطرح إشكالية مفهوم «احلضارة العاملية» َّ
ً
وفاعال
رمزا
مراد ًفا للثقافة األوروبية الغربية .أما اجلزء الرابع ،فيؤكد رضورة حتديد موقع املرأة ودارسته بوصفها ً
وخصوصا
مركز ًيا يف هذا «املرشوع احلضاري» .وينتقل اجلزء اخلامس إىل مناقشة أمهية احلركات اإلسالمية،
ً
حركة احلجاب اإلسالمي ،جلهة مناهضتها ومقاومتها هلذا املرشوع احلضاري؛ فهو يبينّ سبب عدم إمكان فصل
وتصورات احلداثة الغربية .ويبحث اجلزء
اهلوية اإلسالمية – املبنية عىل مفاهيم النوع االجتامعي -عن أفكار
ّ
السادس يف النقد الضمني الذي يوجهه اإلسالم السيايس إىل أساليب احلياة العلامنية الذي أدى إىل إخفاء املرأة
وأخريا ،يبحث اجلزء األخري يف تصارع أجندات املرأة اإلسالمية من
عىل مستوى اجلسد ويف املشاركة العامة.
ً
خالل املشاركة يف الرتبية العلامنية والسياسة الدِّ ينية من جهة ،وااللتزام بمبادئ املشرتك اإلسالمي من جهة
تشدد األوىل عىل رضورة املشاركة العامة ،جتيز األخرى فردانية املرأة ،التي تشتمل أخالقياهتا
أخرى؛ إذ بينام ّ
حتديدً ا عىل األصالة املجتمعية واإلسالمية.

المغزى السوسيولوجي لظاهرة الحجاب
ُي َع ّد ارتداء احلجاب قضية سياسية يف الدول املسلمة والدول األوروبية الغربية عىل السواء؛ فهو ُيربز قوى
التجاذب بني قيم املجتمع اجلوهرية املمتدة من علامنية الفضاء العام ومنزلة الدِّ ين يف التعليم واحلقوق الفردية،
ً
وصوال إىل التعددية الثقافية واملذهبية((( .وقد برزت ظاهرة ارتداء الطالبات املسلامت احلجاب كقضية خالفية
بالتدين واألدوار التقليدية للمرأة يف بيئات اجتامعية حديثة ،كاحلرم اجلامعي
ألنه املظهر األبرز الذي يذكّ ر
ّ
6 Charles Wright Mills, The Sociological Imagination (London: Penguin Books, 1971).

سياسيا شبه فلسفي» وشديد احلامسة بشأن حق الطالبات
قضائيا
«نزاعا
 7عىل سبيل املثال ،أشارت صحيفة لوموند إىل أن فرنسا تشهد
ً
ً
ً
غالبا ما يشار إليها يف وسائل اإلعالم باسم «قضية املناديل»
املسلامت بتغطية رؤوسهن يف اجلامعات الفرنسية ،وهي احلادثة التي ً
ومؤخرا ُحظر مجيع «عالمات التباهي» يف اجلامعات بموجب القانون («تعميم بايرو» 20 ،أيلول /سبتمرب .)1994
[«اإلشاربات»].
ً
لالطالع عىل اجلدل بشأن «فرنسا اإلسالم» ،انظر.Le Monde, 13/10/1994:
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ومراكز املدن واملنظامت السياسية وأماكن العمل الصناعية .و ُينظر إىل احلجاب عمو ًما بوصفه قوة من قوى
وغالبا ما جتري مطابقته مع «خنوع» املرأة ،وبالتايل يفسرَّ بأنه متويه للتعارض احلاد بني الدِّ ين
«الظالمية»،
ً
كثريا ما يفسرَّ انتعاش احلركات اإلسالمية
واحلداثة ،وإهانة ألفكار «حترر املرأة» و«التقدم العاملي» .لذلكً ،
يف خمتلف بقاع العامل اإلسالمي بأنه حتدٍّ للحداثة الغربية القائمة عىل فكرة أحادية جتاه التقدم التطوري املنظور
إليه من ناحية ثنائية التعارض ،بني الدِّ ين والعلامنية؛ بني الفضاء العام والفضاء اخلاص؛ بني اخلصوصية املحلية
جيسد احلجاب اإلسالمي ساحة رصاع بني مفهومني متعارضني مها الذات واملجتمع ،الغريب
والعاملية .كام ّ
ويميزها من
واإلسالمي .ويمكن القول جمازً ا إن جسد املرأة املغطى يعيد تنشيط احلركات اإلسالمية املعارصة ّ
املرشوع العلامين.
لذلك ،ال نزعم هنا أن مسألة احلجاب ليست مسألة ثانوية بالنسبة إىل احلركات اإلسالمية فحسب ،بل إهنا،
عىل العكس ،تُربز مركزية مسألة النوع االجتامعي يف التحديد الذايت للهوية اإلسالمية وما تعنيه من نقد ضمني
للغرب .وبالتايل ،فإن احلجاب رمز خطايب يساعد يف إيصال املعاين السياسية .وبناء عليه ،ال يمكن فهم أمهية
احلركات اإلسالمية املعارصة ،عىل ما نعتقد ،إال من خالل عالقتها اإلشكالية باحلداثة الغربية ،وهي عالقة
ت ّتخذ شكلها وتكتسب معناها من خالل أجساد النساء وأصواهتن .وبالتايل ،يتحدد اإلسالم السيايس عرب البناء
االنتقائي للهوية ال عرب هوية غري متغيرّ ة – أي تارخيية وخارج أي سياق أو ثابتة .وبالنتيجة ،يمكن القول إن
احلركات اإلسالمية املعارصة تتعامل مع قضايا املرأة واالحتشام والنشاط اجلنيس وتعاجلها عىل أهنا نتيجة من
نتائج االعتامد الكبري عىل احلداثة ال عىل أهنا نتيجة الوالء للدِّ ين اإلسالمي.
حيمل احلجاب بشكله املعارص رسالة سياسية بشأن اإلسالم السيايس عمو ًما ،وتأكيدً ا هلوية املرأة املسلمة عىل
وجه اخلصوص .وهو هبذا املعنى خيتلف عن استخدام املرأة املسلمة للوشاح التقليدي((( .ففي حني يدخل
األخري ضمن إطار تقاليد تناقلتها األجيالّ ،
يشكل األول استعاد ًة فاعل ًة من جانب املرأة تنقل من عامل التقاليد
إىل املعارصة وتوصل رسالة سياسية .واحلجاب هو ً
أيضا رسالة سياسية للمرأة ،واستعادة فاعلة من جانبها
للتدين اإلسالمي وأسلوب يف احلياة ،أكثر من كونه إعادة إنتاج للتقاليد القائمة .وهو هبذا املعنى ال يعبرّ عن
ّ
ً
وتدعي املرأة املتعلمة من الطبقتني
خضوع سلبي ملعايري جمتمعية سائدة بل يثبت اهتام ًما فاعال بالنص اإلسالميّ .
متيز نفسها من املرأة التقليدية غري املتعلمة .وأكثر ما ترفضه
الدنيا واملتوسطة معرفة اإلسالم «احلقيقي» ،وبالتايل ّ
أولئك الشابات املسلامت هو نموذج أمهاهتن اللوايت يعملن عىل تأبيد التقاليد والدِّ ين التقليدي يف حياهتن
املنزلية من دون أي مطالبة باملعرفة واملامرسة .وللمفارقة ،فإن الطالبات املحجبات اللوايت يعود فضل موقعهن
الطبقي املكتسب حديثًا واالعرتاف االجتامعي هبن إىل التحاقهن باملؤسسة التعليمية العلامنية ،يعززن قدراهتن
من خالل مطالبتهن باملعرفة والسياسة اإلسالميتني .وتكتسب الطالبات املحجبات ،بوصفهن طر ًفا جديدً ا
ً
وفاعال يف اإلسالم السيايس« ،رأس املال الرمزي»((( ويطمحن إليه من مصدرين خمتلفني :مصدر ديني
أنثو ًيا
 8من أجل حتليل التاميز بني األزياء اإلسالمية التقليدية املتنسكة والدالالت الرمزية للغطاء يف مرص ،انظرAndrea B. Rugh, Reveal :
and Conceal: Dress in Contemporary Egypt, Line Drawings by Elizabeth Rodenbeck; Photographs by William A. Rugh,
Contemporary Issues in the Middle East (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986), and Sherifa Zuhur, Revealing
Reveiling: Islamist Gender Ideology in Contemporary Egypt (Albany, NY: State University of New York Press, 1992).
9 Pierre Bourdieu: La Distinction: Critique sociale du jugement, le sens commun; 58 (Paris: Editions de Minuit, 1979),
et Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Translated by Richard Nice (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1984).
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مؤخرا ،يف احلرم اجلامعي أو يف احلركات اإلسالمية ،إىل امتالك املرأة
وآخر علامين .ويشري ظهورهن املكتسب
ً
رأس املال الرمزي اجلديد هذا ،وظهور شخصية جديدة هي املثقفة اإلسالمية.
عالوة عىل ذلك ،ترمز مشاركة املرأة يف احلركات اإلسالمية إىل حس جديد باالنتامء يبشرّ بظهور طائفة جديدة
من املؤمنني .وإذا كانت الطريقة التقليدية لتغطية املرء لنفسه ختتلف من بلد مسلم إىل آخر بحسب «الزي
الشعبي» ،فإن الزي اإلسالمي املعارص متشابه يف مجيع الدول اإلسالمية؛ فمن خالل رمزية حجاب املرأة يتم
بناء القاسم املشرتك للهوية واألمة اإلسالمية وتكوينها عىل مستوى عابر للقوميات.
خالصة القول ،إن حجاب املرأة ليس صريور ًة سلسة متدرجة ومتواصلة خترج من إسار التقاليد ،بل عىل
قدمته فئات اجتامعية جرى متدينها حديثًا ،شقت طريقها
العكس ،هي حصيلة لتفسري جديد للدِّ ين اإلسالمي ّ
وسيست الدِّ ين كتأكيد هلويتها اجلمعية يف وجه احلداثة.
بعيدً ا عن التفسريات واملامرسات الشعبية التقليديةّ ،
إنه السمة األبرز للحركة اإلسالمية املعارصة ،التي ترتكز عىل هذا التوتّر املحوري بني اإلسالم السيايس
والتقليد واحلداثة.
بحدة يف إثر «اخلالف حول الوشاح»
وقد برز الفارق بني صوريت املرأة املسلمة واملعنى اجلديد للحجاب ّ
الذي اندلع عام  1984يف تركيا(((1؛ فقيام نساء الرشحية الدنيا من الطبقة املتوسطة اللوايت يعشن عىل هامش
تقريبا ،واع ُترب من بقايا ممارسة التقاليدّ .أما
حياة املدن احلديثة بارتداء الوشاح التقليدي مل يلفت انتباه أحد
ً
تب ّني طالب اجلامعات الزي اإلسالمي ،وهو ظاهرة برزت بعد عام  ،1983فقد اع ُتبرِ وسيلة احتيال
سياسيا شديد االستقطاب بني
نزاعا
استخدمتها احلركة اإلسالمية األصولية الصاعدة ،وأثارت يف وقت الحق ً
ً
اإلسالميني والعلامنيني.

ولتمييز الطريقة اإلسالمية من الطريقة التقليدية يف الغطاء ،أطلقت وسائل اإلعالم اجلامهريي الرتكية عىل
ظاهرة ارتداء احلجاب اجلديدة اسم «حركة العامئم»( .((1وكلمة عاممة ،التي ُأطلقت عىل حركة ارتداء احلجاب
اجلديدة ،حتمل أكثر من داللة ،وتوحي بأن مشاركة املرأة يف احلركات اإلسالمية ّ
ً
انتهاكا .والعاممة عبارة
تشكل
عن غطاء للرأس إسالمي األصل ،يتألف من منديل طويل من احلرير أو القطن أو الكتان .لكنها تُستخدم
يف اللغة الرتكية احلديثة ككلمة فرنسية تدل عىل موضة يف غطاء الرأس اع ُتمدت بدورها من اللغة الرتكية
للتحول ،عرب التأثري املتبادل والتداخل يف الكلامت واملامرسات
العثامنية .وبذلك خضعت كلمة «عاممة» نفسها
ّ
بني اإلرث العثامين الرتكي والغرب .وإطالق مصطلح «حركة العامئم» عىل موجة ارتداء الطالبات املسلامت
للحجاب يميزها من الوشاح التقليدي ،ويوحي بالزي والتغيري – بمعنى أهنا طريقة عرصية لالمتالك وليس
جمرد تأبيد للتقاليد .ومن جهة أخرى ،تشري العاممة إىل لباس ديني للرأس يستخدمه الرجال .وعىل الرغم من
أهنا تذكّ ر بسلطة رجال الدِّ ين (العلامء) ،فإهنا تُستخدم لتمييز التسييس الدِّ يني للنساء ومتكينهن .لذلك تكشف
تسمية «العاممة» بحد ذاهتا الطبيعة اهلجينة واملعيبة ملوجة احلجاب اإلسالمي القائمة عىل ديناميات السلطة بني
الرشق والغرب ،والتقليد واملعارصة ،والرجل واملرأة .وعىل العكس من ممارسة ارتداء احلجاب اإلسالمي،
 10لتحليل حوادث هذا اجلدل وفرتاته ،انظرEmelie A. Olson, “Muslim Identity and Secularism in Contemporary Turkey: :
«The Headscarf Dispute»,» Anthropological Quarterly, vol. 58, no. 4: Self and Society in the Middle East (October
1985).
ويفضلون غطاء املرأة ( tessetturبالرتكية احلديثة) ،أو الوشاح
أنفسهم مصطلح العاممة ،وينتقدونه
ّ
 11ال يستخدم اإلسالميون ُ
(basortusu).
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الذي ينطوي عىل داللة خاصة  -هي «العودة إىل التقاليد»« ،العودة إىل األصول»« ،خضوع املرأة»  -ويربز
ثنائيات متعارضة من قبيل «اإلسالم خيتلف جوهر ًيا عن الغرب» و«االستغراب – كنقيض لالسترشاق  -رشط
لتحرر املرأة» ،متثّل تسمية «العاممة» الطبيعة اهلجينة واملعيبة لإلسالم السيايس عمو ًما ومشاركة املرأة يف احلركة
اإلسالمية عىل وجه اخلصوص.

الوساطة والصراع واالنعكاس الذاتي
أجربتنا نظريات التحديث عىل البحث عن ،وإجياد ،مسارات متناظرة وخطية للتطور حتدث بصورة مستقلة
تقريبا عن السياق التارخيي واجلغرايف .أما اليوم ،فإن البندول املعريف (اإلبستيمولوجي) يتأرجح بني املنطق
ً
التطوري والوضعية املنهجية من جهة والتساؤل عن الوساطة والتحليل الالحق للتفسريات التخصصية املقيدة
بسياقها للحداثة والذات من جهة أخرى .تنطوي هذه النقلة عىل إمكان حترري أكيد يف دراسة البلدان «غري
الغربية» .إن االبتعاد عن التأصيل التارخيي الشامل للتحديث والتحرير يفتح املجال أمام دراسة الرتاكيب
الذاتية للمعاين واهلويات الثقافية والنزاعات االجتامعية ،وهو باختصار ،يساعد يف معاينة التمفصالت املحددة
بني احلداثة والبنيان املحيل.

إن االنتقال نحو أشكال جديدة من التداخل والتهجني بني اخلصويص والعمومي ،املحيل والعاملي ،يضعنا عىل
حمددة أو غري معبرَّ عنها بلغة اجتامعية علمية .وهذه احلالة تؤدي إىل ميل عام لتسمية مجيع
معينة أو غري َّ
أرض غري ّ
(((1
وإما ماهية ثقافية
أشكال التهجني املحيرّ ة واملفارقات املربِكة ّإما مؤرشات ضيقة األفق إىل «مرض التخلف» ّ
عىل املقلب اآلخر ،أو ببساطة نسبية ما بعد حداثوية .ثم إن هذه النقلة جتلب معها مشكلة التأطري املفاهيمي،
وتستلزم روابط جديدة بني اللغة التجريبية واللغة النظرية .كام تستدعي إعادة حتديد موقع الباحث يف السياق
«املحيل» واللغة األم .إن إضعاف الدراسات النقدية املتع ّلقة بالتحديث والتحرير يغيرّ دور املثقفني من ناقلني
ومدافعني عن القيم الكونية إىل مرتمجني للحقائق االجتامعية اهلجينة واملتناقضة واملتعددة االجتاهات( .((1وال
يمكن ترمجة هذا االهتامم اجلديد إىل وعي اجتامعي إلاّ عرب توسط لغة مرتبطة بسياقها.

إن العنوان الرتكي األصيل هلذه الدراسة وعنوان الكتاب املأخوذة منه (املحرم احلديث) عىل سبيل املثال ،يوضح
حرفيا احلميمية ،واأللفة ،والرسية،
صعوبات جتاوز احلدود الثقافية واللغات القومية :فكلمة «حمرم» تعني
ً
وفضاء املرأة ،وما هو حمظور عىل نظر الغرباء ،مثلام تعني ً
أيضا أرسة الرجل .ويف النص ،يبينّ مفهوم «املحرم»
خصوصيا باملعنى الغريب املعارص .ويغدو هذا املفهوم أكثر من جمرد
صعوبة جعل هذا الفضاء «اخلصويص»
ً
مسألة ترمجة بسيطة ،ومستوى يف التحليل ،ومفتاح لفهم قضايا احلميمية والفصل اجلنيس واألخالق العامة يف
املجتمع املسلم .ومن شأن استخدام املفهوم الغريب «الفضاء اخلصويص» ً
بدال من املحرم أن يؤدي إىل إخفاء
سوسيولوجيا
وعيا
ً
متيز الفضاء املنزيل يف البيئة اإلسالمية .لذلك ،فإن فهم اخلصوصيات من الداخل يتطلب ً
ّ
ماً
واسعا.
وفه نظر ًيا
ً
 12لالطالع عىل نقد املاهية الثقافية وعالقتها بام بعد احلداثة ،انظر:

Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities, Phronesis

(London; New York: Verso, 1993).
13 Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity, and Intellectuals (Ithaca, NY:
Cornell University Press, 1987).
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حرفيا إىل جمموعة القيم الغربية املتعلقة بالفردانية والعلامنية واملساواة
وعىل نحو مشابه ،حتيل كلمة «حديث»
ً
(((1
التي أنتجها عرص التنوير والثورة الصناعية والديمقراطية التعددية ،وبالتايل ليس هلا مقابل يف اللغة الرتكية ،
لكنها متتلك حياة ومعنى خاصني هبا يف التاريخ الرتكي؛ ً
وعيا
فبدال من احلداثة ( )Modernityالتي تعني ً
معي ًنا للزمن احلارض وحالة التطورُ ،يستخدم يف قاموس املفردات التارخيية والسياسية مفهوم التحديث
ّ
حداثيا» .ويمكن تفسري التحديث بوصفه
«تصبح
بأن
سياسية
إرادة
عن
يع
الذي
()Modernization
برّ
ً
ً
متواصال للتغلب عىل التأخر يف التطور العلمي واالقتصادي والسيايس .واحلداثة الغربية كمفهوم هي
جهدً ا
وتبعا للمناخ األيديولوجي .وال
بالنتيجة ٌ
جزء جوهري من احلياة الثقافية والسياسية الرتكية املتغرية مع الزمن ً
يمكن إنجاز قراءة دقيقة للتاريخ ،والوساطة االجتامعية ،والرصاع االجتامعي من دون أن يؤخذ يف االعتبار
ً
هذا االعتامد عىل مفهوم احلداثة .وحتمل الدراسات العامة ً
فضال
(مثال بشأن االستغراب ،التقدم ،حترر املرأة)،
عن الدراسات املقابلة للحركات املعارضة (كاليسارية واإلسالمية) ،أثر العالقة اإلشكالية مع احلداثة .فإذا
أردنا أن نفهم ممارسات األطراف االجتامعية الفاعلة والدراسات الوجودية واهلويات اجلمعية والنزاعات
السياسية ونفرس هذا املامرسات ،علينا ً
أوال أن نعرتف بأنه ال بد من تفكيك البنى املحلية للحداثة عىل مستوى
تصور احلداثة ككيان جغرايف خارجي بالنسبة إىل التجربة
اهلويات الفردية واجلمعية ذاهتا .بمعنى آخر ،ال يمكن ّ
الرتكية ،بل جيب عىل العكس دراستها كجزء من التجربة التارخيية والبنيان االجتامعي واهلوية اخلاصة باألطراف
االجتامعية الفاعلة .وينبغي دراسة احلداثة يف أوضاع غري غربية لتحديد دورها يف صوغ التأصيالت النظرية
العامة ،واهلويات اجلمعية واملامرسات االجتامعية.
وهكذا ،جيمع عنوان «املحرم احلديث» بني تصنيفني حضاريني متاميزين ومع ذلك متداخلني :األول محيمي
ورسي ،واآلخر عام وشمويل ومفتوح .وهو يلمح مداورة إىل املواجهة والتفاعل غري املرغوب
خاص باملرأة ّ
فيهام بني اإلسالم واحلداثة يف التاريخ الرتكي ،ويلمح عىل األخص إىل تقييم املرأة النقدي للحداثة ومشاركتها
املحظورة يف احلياة العامة .ويس ّلط هذا الفصل الضوء عىل الرتاكيب املحلية للذات واحلداثة واالرتباطات
اهلجينة واحلقائق االجتامعية غري املتناظرة ،ويفرسها كأشكال للمامرسة االجتامعية ال كانحرافات عن املسار
التطوري املتوقع يف نظريات التحديث .وعىل النقض من ذلك ،ينظر إىل التعارضات بني النظريات واملامرسات
االجتامعية كنقطة انطالق للتبينّ وليس جمرد حماذاة لغة اجتامعية عملية جاهزة مع ظاهرة اجتامعية معطاة وبالتايل
إخفاء التفاصيل اخلاصة.

خصوصا بإعطاء األولوية ّإما للعوامل
تفسرّ النظريات االجتامعية النمطية احلركات اإلسالمية عمو ًما واحلجاب
ً
التحوالت التي حدثت يف الغرب
وإما جلوهر الدِّ ين نفسه ،مفرتضة أهنا غريبة عىل سلسلة
االجتامعية السياسية ّ
ّ
كاإلصالح والعلامنية .يقود املوقف األول إىل تفسريات سببية تتحدث عن الركود االقتصادي واالستبداد
السيايس واهلجرة من الريف واالنحالل القيمي يف املدن بوصفها أسبا ًبا لإلسالم السيايس الراديكايل .وعىل
الرغم من أن هذه املقاربات تصف البيئة االجتامعية التي تتجذر فيها احلركات املعارضة ،فإهنا تعجز عن تفسري
كيف وملاذا حيظى اإلسالم بمثل هذه اجلاذبية إىل التمكني الثقايف والسيايسّ .أما املقاربات التي تعطي األولوية
جلوهر اإلسالم من جهة أخرى ،فإهنا تفرتض أن لإلسالم طبيعة ثابتة ،وبالتايل تخُ رج الدِّ ين من سياقه التارخيي
 14تعكس الكلمة الرتكية ( çagdasاملقابلة للكلمة اإلنكليزية  :contemporaryمعارص) واملستخدمة كمرادفة للكلمة اإلنكليزية
 :Modernحديث ،بصورة أكرب إحياء بـ«املستقبل القادم» ،أي التقدم ،وهي ال تستحرض الزمن «احلارض» .ومن الالفت اإلشارة إىل أن
مفاهيم «احلداثة» و«التحديث» كانت تُستخدم عىل نطاق واسع يف تركيا لعقد من الزمن ،ألن املثقفني األتراك اهتموا باجلدل ما بعد
احلداثوي .لكن استخدامها هبذا الشكل يميز أكثر فأكثر بني «املعارص» و«الغرب».
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«مرضا».
ً
والسيايس .ومن هذا املنظور يظهر اإلسالم السيايس واحلجاب اإلسالمي بوصفهام «انحرا ًفا» أو
ويقول االفرتاض الذي يقوم عليه هذا الرأي إنه لو نجح التحديث والعلمنة ملا كانت «ردود الفعل الشاذة»
معا ،ت َُعد النساء املحجبات امتدا ًدا لظاهرة أوسعّ :إما
هذه .وبالنسبة إىل املقاربات السياسية والثقافية يف آن ً
وإما كناقالت منفعالت للقيم التقليدية .إن هذه التحليالت،
كمناضالت تابعات يف احلركة السياسية األصولية ّ
ُّ
وتشكل طرف إسالمي فاعل ومسامهتهام
التي تعطي األولوية حلتمية املنظومة والبنية ،تتجاهل قضيتي الوساطة
يف إعادة إنتاج النظام االجتامعي اإلسالمي.

ّمما يدعو إىل األسف هو أن النظريات االجتامعية احلديثة أولت اهتام ًما متزايدً ا ملسائل الفعل وإعادة اإلنتاج
الثقايف .ومن منظور سوسيولوجيا الفعل ،ال يمكن تفسري احلركات االجتامعية بأهنا أمور شاذة ،وإنام بأهنا
مساهمِ ة يف «إعادة اإلنتاج الذاتية للمجتمع»( .((1وتعبرّ احلركات االجتامعية عن الرصاع من أجل السيطرة عىل
األصالة التارخيية ،بمعنى السيطرة عىل النموذج الثقايف غري املتميز من الرصاع االجتامعي الذي ينتج املجتمع
نفسه ويعيد إنتاجها من خالله( .((1إ ًذا ،بات الرتكيز عىل قضايا الوساطة واهلوية جز ًءا ال يتجزأ من فهم كيف ُينتج
املجتمع نفسه ويغيرّ ها ً
أيضا.
إن التشديد عىل قضايا الوساطة واهلوية ووضع املرأة يف مركز حتليلنا سيقودنا إىل وجهات نظر جديدة يف فهم
التعارض بني اإلسالم السيايس واحلداثة ،وسيفتح ميادين جديدة للخالف .وبذلك لن يقترص الرتكيز عىل
سيتعداها إىل معرفة كيف تؤثر وساطة املرأة (أو
املرأة اإلسالمية عىل دراسة الروايات واملامرسات النسوية ،بل
ّ
سينصب تركيز هذا التحليل عىل التأثري املتبادل بني
عدم وساطتها) يف احلركات االجتامعية اإلسالمية .وبالتايل،
ّ
اهلويات اجلنسية واأليديولوجيات السياسية ،يف مستوى التداخل بني التشكيالت األيديولوجية وعالقات السلطة
اليومية بني اجلنسني.
إن اجلسد ،كام يصفه ميشيل فوكو ،هو املكان الذي حيدث فيه مجيع الرصاعات عىل السلطة التي تشتغل
عرب تنظيم املكان وتقسيمه .ويساعدنا حتليل السلطة ،ال بوصفها هيمنة راسخة (كيشء حيظى به البعض)
حتري داللة حركة ارتداء احلجاب عىل مستوى ذاتية
بل بوصفها «جمموعة من االسرتاتيجيات املفتوحة» ،يف ّ
األطراف الفاعلة االجتامعية وممارساهتا االجتامعية( .((1وبالنتيجة ،ال ُينظر إىل اهلويات (اإلسالمية منها
ُ
تكيف مع
والنسوية) بوصفها مستويات جوهرية ثابتة ،وإنام بوصفها هياكل أعيد بناؤها مع الزمن وعمليات ّ
التوسع يف توصيف اهلوية اجلمعية للمرأة اإلسالمية إلاّ من خالل عالقاهتا
عالقات السلطة .وبالتايل ،ال يمكن
ّ
15 Alain Touraine: Production de la société, collection sociologie; 2 (Paris: Editions du Seuil, 1973), et The SelfProduction of Society, Translated by Derek Coltman (Chicago: University of Chicago Press, 1977).
16 Alain Touraine: La Voix et le regard, Sociologie permanente; 1 (Paris: Editions du Seuil, 1978), et The Voice and
the Eye: An Analysis of Social Movements, Translated by Alan Duff; with a Foreword by Richard Sennett (Cambridge
[Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press; Paris: Maison des sciences de l’homme, 1981).

يعرف األصالة التارخيية كام
يتحدث تورين عن األصالة التارخيية بوصفها خلقًا للتجربة التارخيية ال ملوقف يف التطور التارخيي .وهو ّ
: Alain Touraine,ييل «جمموعة النامذج الثقافية التي يستخدمها املجتمع إلنتاج معايريه يف جماالت املعرفة ،اإلنتاج واألخالق» ،انظر

Critique of Modernity, Translated by David Macey (Oxford: Blackwell, 1995), pp. 368-369.
17 Michel Foucault: Histoire de la sexualité, bibliothèque des histoires (Paris: Gallimard, 1984), vol. 2: L’Usage des
plaisirs, et The History of Sexuality, Translated from the French by Robert Hurley (New York: Vintage Books, 19881990), vol. 2: The use of pleasure.
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باملرأة العلامنية وبالرجل املسلم ،وكذلك باملرأة املسلمة األخرى .فإذا ّأرخنا لتجارب املرأة ووضعناها ضمن
سياقها ،يغدو يف اإلمكان جتاوز ثبات اهلويات(.((1

إن إعادة النظر يف احلجاب اإلسالمي من حيث الوساطة تتطلب مقاربة ومنهجية سوسيولوجية تستطيع
تقديم تأريخ لألطراف االجتامعية الفاعلة من منظار عالقتها ونزاعاهتا .بالتايل ،ال ينفصل اختيار املنهجية
املعمقة واملناقشات
السوسيولوجية عن املقاربة السوسيولوجية العامة .وعىل الرغم من استخدام املقابالت ّ
وتقوي االنعكاس الذايت
عالئقيا،
تؤمن بنيانًا
اجلامعية يف هذه الدراسة ،فإن األخرية هي األفضل ما دامت ّ
ّ
ً
«التدخل السوسيولوجي» التي وضعها أالن
لألطراف الفاعلة .وقد أجريت املناقشات اجلامعية وفق مبادئ
ّ
تورين كمنهج يف سوسيولوجيا الفعل( .((1ومن شأن املناقشات يف جمموعات أن تضع روايات املرأة اإلسالمية
ضمن بنيان عالئقي ،سواء بعالقات األفراد يف ما بينهم أو بالعالقة مع الباحث االجتامعي ،ولكن ً
أيضا يف
العالقة باخلصوم والناطقني باسم احلركة املدعوة إىل املجموعة .عىل سبيل املثال :إن لقاء املجموعة ً
أوال
مع أحد املفكرين اإلسالميني األقوياء (ذكر) من املدافعني عن حقوق املرأة ضمن اإلسالم ،سيختلف عن
لقائها مع ناشطة نسائية علامنية متغربنة ،من حيث النقاش وتعريف املجموعة لنفسها ً
التدخل
أيضا .ويتيح
ّ
السوسيولوجي الفرصة لتحليل تكوين اهلوية اجلمعية للمرأة ضمن حدودها املتغرية ويف حالتها الرصاعية ويف
تكيفها مع عالقات السلطة .ويكتشف أفراد املجموعة ،الذين يلتقون بعضهم ببعض وبالباحث االجتامعي
حسا بـ«الذاكرة» وبـ«التاريخ» .وملا كان وضع
وبالضيوف املدعوين ،االختالفات يف ما بينهم ،ويكتسبون ًّ
الباحث يحُ ْدث تباعدً ا عن رضورات الفعل واهلوية اجلمعيني ،فإن ذلك يزيد بدوره من االنعكاس الذايت
التدخل السوسيولوجي أولوية يف إنتاج املعنى
معينة .ويعطي
ّ
لدى األطراف الفاعلة ،ويدفعهم إىل جتاوز آراء ّ
«تدخل» رضورة التفاعل مع األطراف
واملعرفة كعملية تفاعلية بني األطراف الفاعلة واملحلل .وتستدعي كلمة
ّ
حيز لـ«املفاجئة» يف ُصلب
الفاعلة للحركة من أجل إنتاج معاين الروايات والوساطة والرصاع .وبمعنى ما ،ثمة ّ
عملية البحث ،وهو ما يفسح املجال أمام الفعل والتحليل الذايت لدى األطراف الفاعلة التي من شأهنا أن ختلق
املعاين والرصاعات غري املتو َّقعة والتي تتط ّلب بدورها مفاهيم جديدة .بمعنى آخر ،يف حالة بحثية ما ،يواجه
الباحث جوانب من املوضوع املدروس غري مالئمة ،تتنافر ،أو ببساطة ليس هلا معنى يف سياق اإلطار النظري
املوضوع سل ًفا ،ويمكن إلمهاهلا أن يعيق فهم الدِّ يناميات االجتامعية .لذلك ،يغدو من الرضوري يف مرحلة
معينة من عملية البحث «إضعاف» الباحث – أي اإلقرار بصالبة اإلطار النظري يف ما يتعلق بالعامل التجريبي
ّ
السهل الفهم  -إذا أردنا استكشاف حيز جديد يف معنى الفعل االجتامعي والتاريخ.
ً
انتقاال
خالصة القول ،يمكن توصيف مسار التحليل السوسيولوجي املعروض يف هذه الدراسة بوصفه
من حدث ملحوظ عىل املستوى اجلزئي (النزاع بشأن الوشاح) إىل بحث مركّ ز (لطالبات إسالميات

القص إىل اهلوية» كرشط لتعريف «الزمان واملكان والعالئقية التحليلية» ،وبالتايل االلتفاف
 18يدافع سومرز وغيبسون بقوة عن «ضم
ّ

القص يف النظرية االجتامعية للفعل ،انظرMargaret :
عىل املقاربات «اجلوهرية-املاهوية» للهوية .لالطالع عىل املضامني املنهجية ملفهوم
ّ
R. Somers and Gloria D. Gibson, “Reclaiming the Epistemological «Other»: Narrative and the Social Constitution of
Identity,» in: Craig Calhoun, ed., Social Theory and the Politics of Identity (Oxford, UK; Cambridge, MA: Blackwell,
1994), pp. 37-90.
 19لالطالع عىل مناقشة تفصيلية هلذه املبادئ ،انظر .Touraine, La Voix :وقد شاركت املؤلفة تورين يف دراسة احلركات االجتامعية

التدخل
احلديثة ،السيام احلركة النسوية ،يف فرنسا ،باإلضافة إىل دراسة املرأة املسلمة املحجبة .وأجرت املؤلفة بحثًا آخر وفقًا ملبادئ
ّ
التدخل السوسيولوجي تفسريها اخلاص للطريقة املتعلقة بالبحث
السوسيولوجي عىل املهندسني اليساريني يف تركيا .وقد أكدت مناقشة
ّ
الذي ُأجري عىل املرأة املسلمة.
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حمجبات) يوضح بدوره املشكلة العامة لإلسالم السيايس واحلداثة من وجهة نظر املرأة .ويبدأ الكتاب
تفسريا للحوادث املعارصة .وعىل
احليز التارخيي عىل الرغم من أنه ال يقصد بالتحليل التارخيي
ً
بتقديم ّ
نحو مغاير لذلك ،يبشرّ اخلالف املعارص بني اإلسالميني واحلداثويني بقراءة جديدة للتاريخ والنموذج
الرتكي للتحديث ،األمر الذي سيقود بدوره إىل استكشاف مساحات لإلقصاء واهليمنة ،ولدراسة
تعبريات مسكوت عنها ملن يوصفون بـ «املتخلفني» و«غري املتحرضين» و«غري العقالنيني» – أي «اجلانب
املظلم» من التحديث.

التأريخ الضعيف والحداثة الغربية
عىل النقيض من احلداثة الغربية التي صاغتها قوى التصنيع واإلنتاج ورصاع الطبقات ،جاء التحديث
ِ
ِ
وعلامنية النخب اإلصالحية التي اعتربت أن حترير املرأة من الطريقة اإلسالمية
لتغربن
الرتكي حصيل ًة
سيمهد الطريق أمام غربنة املجتمع ككل وعلمنته .ففي مجيع الدول اإلسالمية
التقليدية يف احلياة
ّ
مفصليا يف بناء اإلسالم
دورا
تقريبا،
ونظرا إىل اخلصوصية التارخيية لنمط التحديث ،أدت قضية املرأة ً
ً
ً
ً
السيايس والعرصنة.

مغايرا متا ًما يف املجتمعات غري الغربية؛ إذ يفرض إرادة سياسية من أجل «غربنة»
اجتاها
ويتخذ مرشوع التحديث ً
ً
املدونات الثقافية ،وأنامط احلياة ،واهلويات اجلنسية .ويعبرّ مصطلحا «الغربنة» و«األوربة» ،اللذان استخدمهام
ّ
إصالحيو القرنني التاسع عرش والعرشين عىل نطاق واسع قبل التشديد األخري عىل السامت البنيوية والعاملية
للتحديث ،يعبرّ ان بوضوح عن الرغبة يف استعارة املؤسسات واألفكار واألخالق من الغرب .ويمكن اعتبار
تاريخ التحديث الرتكي – بصفته ً
التحول الثقايف؛
تقريبا – من األمثلة األكثر جذرية عىل هذا
حتوال حضار ًيا
ّ
ً
فمن خالل حماوالت اإلصالحات الكاملية( ((2الخرتاق نمط احلياة واألخالق العامة وسلوك النوع االجتامعي
والعناية باجلسم وعادات الناس اليومية واستعدادهم لتغيري مفهومهم عن أنفسهم كأتراك ،جتاوزت هذه
والتحول من إمرباطورية عثامنية متعددة األعراق إىل دولة قومية
اإلصالحات حدود حتديث أجهزة الدولة
ّ
مجهورية علامنية .ومع التجديد املعارص للحركات اإلسالمية يف تركيا والبلدان األخرى ،من املهم جدً ا العودة
يسميها بيري بورديو
إىل التاريخ لدراسة هذا التحول احلضاري بغية فهم الشحنة العاطفية والشخصية ،أو كام ّ
«العادات» ،التي متيز دائرة الرصاع بني اإلسالميني واحلداثيني يف حارضنا.
وبينام حتدد التجربة والثقافة الغربيتان مصطلحات احلضارة ،تتمحور حماوالت التحديث يف األقطار
مرورا بعرص
اإلسالمية حول الغربنة .ويف اللحظة التي أصبح فيها التاريخ الغريب ،بد ًءا بعرص النهضة
ً
ً
حقال لالبتكار والنقطة املرجعية للحداثة ،خبت التجارب
التنوير ثم التصنيع وانتها ًء بعرص املعلومات،

 20مصطفى كامل باشا ( ،)1938-1881اجلنرال العثامين الذي قاد حرب االستقالل ( .)1922-1919وقد ُمنح لقب أتاتورك (أي
أيب األتراك) عندما أسس مجهورية تركيا عام  .1923وتشري الكاملية إىل أيديولوجيته احلداثية والعلامنية التي ما زالت تؤثر يف املجتمع
الرتكي حتى يومنا هذا .وتدل اإلصالحات الكاملية عىل التحول من اإلمرباطورية العثامنية املتعددة األعراق إىل تأسيس دولة قومية
مجهورية علامنية ( .)1923وقد كان إلغاء اخلالفة ( ،)1924وإلغاء الرشيعة ،واعتامد القانون املدين السويرسي ( ،)1926واستبدال
األحرف العربية باألحرف الالتينية ( )1928من بني هذه اإلصالحات .انظر Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, :
Oxford Paperbacks; no. 135, 2nd ed. (London; New York: Oxford University Press, 1968).
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وعوضا عن ذلك ،جرى تعريف هذه التجارب عىل أهنا
ً
غري الغربية وفقدت قدرهتا كصانعة لتاريخ العامل.

بقايا بال أسامء حمددة ،ال تُرى إال يف عالقتها بـ «الغرب» بصفتها «ليست غربية» أو بصفتها «بقية العامل»،
واليوم بصفتها «إسالمية» ،أي خمتلفة «جوهر ًيا» عن احلضارة الغربية .وهذه املجتمعات غري الغربية ،التي
مل يعد يف إمكاهنا املشاركة يف «مهرجان التغيري» ،يتم إقصاؤها ،فال تصبح حاملة للتاريخ واملعرفة ،بل

مشوه ((2(.وبدوره ،يقود هذا اإلقصاء إىل تشكل جمتمعات ذات
تُرتك عىل هامش احلضارة الغربية ملصري َّ
«تأريخ ضعيف» ،أي ذات قدرة ضعيفة عىل توليد احلداثة كـ«إنتاج ذايت» جمتمعي كتنمية حملية قائمة عىل

ري السوسيولوجي للتعريف
التفاعل بني النسيج الثقايف واملامرسة االجتامعية .و ُيعترب التأريخ الضعيف النظ َ
االقتصادي للتأخر يف النمو بني «البلدان املركزية» و«املحيط» من حيث مستوى اإلنتاج االقتصادي،

واإلبداع الثقايف ،واملعرفة العلمية .وهي متثّل عواقب هذا التأخر عىل األفكار املنطقية واملامرسة العملية

لالعبني االجتامعيني والسياسيني .ويف املجتمعات التي ال تنبثق فيها احلداثة من الثقافة األصلية وتطورها،
مستمرا نحو التحديث والغربنة (أو يف ما بعد رفضه) تصوغه إرادة نُخب املجتمع
يغدو صنع التاريخ جهدً ا
ً

السياسية والفكرية.

مل ِ
تؤد مواجهة الرشق مع الغرب إىل تبادل مشرتك بني الثقافتني بل إىل انحسار اهلوية اإلسالمية .وال يشري
مصطلح «احلضارة» إىل النسبوية التارخيية لكل ثقافة عىل أهنا ثقافة «إسالمية» أو «عربية» أو «فرنسية» بل يشري

إىل التفوق التارخيي للغرب كحامل للحداثة .ويشمل مفهوم «احلضارة» موضوعات عدة ،بد ًءا بالتكنولوجيا
ممي ًزا من غريه من جمتمعات
والرؤية الكونية لألخالق احلميدة وانتها ًء بتقديم خليط من ظواهر جتعل الغرب ّ

معارصة ،لكنها «بدائية»( .((2وبمعنى آخر ،ليس مفهوم «احلضارة» حياد ًيا أو بال قيمة ،بل عىل العكس من

ويعرف العاملية عىل أهنا النمط الثقايف الغريب عىل وجه التحديد .وبخالف
ذلك؛ إذ إنه حيدد تفوق الغرب
ّ
التصور األملاين لـ«الثقافة» ،وهو الذي يؤكد الفوارق القومية ،تتمتع «احلضارة» بمفهوم عاملي؛ فهي تقلل من

الفوارق القومية ،وتركز عىل ما هو مشرتك بني الشعوب( ،((2وتعبرّ  ،عىل وجه التحديد ،عن الصورة الذاتية
نظريا للنزعة األخرى يف
للطبقة العليا األوروبية التي تعترب نفسها «حاملة راية توسيع احلضارة» ،فتعمل بالتايل ً

املجتمع ،أي اهلمجية( .((2ويشمل مفهوم احلضارة فكرة التقدم التي تشري إىل أن شي ًئا ما مستمر يف احلركة نحو

(تطور البلدان الغربية) ،بل تنطوي ً
أيضا عىل مثال أعىل
معينة من التطور فحسب ّ
األمام .وهي ال تشري إىل حالة ّ
جيب اللحاق به (والالحق هنا هو العامل غري الغريب).

إن أيديولوجية الفلسفة الوضعية التي ّ
تشكل أساس مفهوم احلضارة تصف احلضارة الغربية بأهنا عاملية ،وتشري
إىل إمكان تطبيقها يف أي مكان وزمان .وبالتايل فإن اهلدف الرئييس للتحديث ،كام حدد احلداثيون األتراك

بإتقان ،هو «الوصول إىل مستوى احلضارة املعارصة» كام حددها الغرب.

21 Daryush Shayegan, Le Regard mutilé: Schizophrénie culturelle, pays traditionnels face à la modernité, sciences et
symboles (Paris: A. Michel, 1988).
22 Norbert Elias, The History of Manners, Translated by Edmund Jephcott, Civilizing Process; v. 1 (New York:
Pantheon Books, 1978).

 23املصدر نفسه ،ص .5
 24املصدر نفسه ،ص .50
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تمدين النساء «الكماليات»
يشري النقاش بني ال ُنخب العثامنية بشأن طرق الغربنة وحدودها يف هناية القرن التاسع عرش إىل أمهية
عالقة التحديث غري املستقرة باهلوية الثقافية ،وعالقة هذه بالنوع االجتامعي؛ ففيام حياجج مؤيدو الغرب
من العثامنيني بأن حترير املرأة من القيود الدِّ ينية والروابط التقليدية هو وحده الكفيل بإنجاز التمدين،
يرى املحافظون العثامنيون أنه وفقًا لذلك ،فإن إتاحة هذه احلريات للمرأة ستؤدي يف هناية املطاف إىل
ً
دليال
اهنيار النسيج األخالقي للمجتمع .وبالتايل ،فإن ارتداء احلجاب ،الذي يعتربه مؤيدو الغربنة
ً
دليال
عىل التخ ّلف ألنه يعني انفصال املرأة عن «البرش املتحرضين» ،يصبح عىل النقيض من ذلك
عىل «الفضيلة» بالنسبة إىل املحافظني الذين حيمون حياة املرأة اجلنسية وأخالقها االجتامعية( .((2وقد
انترص مؤيدو الغرب يف هذا النقاش عىل املحافظني يف هناية املطاف ،مع نجاح الثورة الرتكية الكاملية
عام .1923

مكون يف تنظيم اجتامعي يقوم عىل الفصل بني اجلنسني هلي أمر بالغ األمهية بغية
إن دراسة الدِّ ين اإلسالمي كعنرص ّ
فهم كيف وملاذا ّ
ثقافيا بمفردات النوع االجتامعي .ولذلك،
تشكلت عملية التمدين يف الثورة الكاملية ،وصيغت ً
يمكن للخصومة األلد بني احلضارتني اإلسالمية والغربية احلديثة أن جتد جذورها يف التعريفات املعيارية للعالقات
بني اجلنسني ،ويف املعنى الدِّ يني الثقايف للرشف واحلشمة ،وتنظيم املجاالت الداخلية واخلارجية ،والفصل بني
اجلنسني( .((2وعىل النقيض من معظم الثورات القومية التي تعيد تعريف صفات «الرجل املثايل» ،احتفت الثورة
الكاملية بـ«املرأة املثالية» .وأصبحت النساء يف النموذج الكاميل الناشئ( ((2حاضنات للغربنة وحامالت لراية
التحول الدراماتيكي للحضارة(.((2
العلامنية ،وقدمت املمثالت شهادة عىل
ّ
إن أفضل طريقة لفهم العنارص األساسية للتحديث الرتكي هي من خالل التوازن الضمني القائم بني التقدم
ِ
كمواطنة عمومية وحقوق املرأة مها العمود الفقري لإلصالحات
القومي وحترير املرأة .وأصبح بناء املرأة
َ
تضمنت تلك اإلصالحات التي ركّ زت عىل مشاركة
الكاملية( ، ((2وليس بناء
املواطنة وحقوق اإلنسان .ولذلكّ ،

مؤخرا يف سياقات خمتلفة بشأن مركزية «قضية املرأة» ترتاوح بني تقصيّ التحديث واالستعامر واإلسالم،
 25ثمة أبحاث وافرة ُأجريت
ً

والبحث يف الطبيعة املرتبطة بالنوع االجتامعي لعالقات السلطة .انظرLeila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical :
Roots of a Modern Debate (New Haven: Yale University Press, 1992).

أما يف السياق اإليراين ،فتتمتع «قضية املرأة» بمكانة متميزة يف كتابات ا ُمل ّ
نظرين خالل الفرتة الثورية الدستورية ( .)1911-1905انظر،
عىل سبيل املثال:

Farzaneh Milani, Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers, Contemporary Issues in the Middle
East (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1992), and Deniz Kandiyoti, ed., Women, Islam, and the State, Women
in the Political Economy (Philadelphia: Temple University Press, 1991), pp. 48-76.

 26لالطالع عىل مناقشة حول النظرة اإلسالمية التي تشمل القرآن وتفسرياته وصور زوجات الرسول كنامذج للمحاكاة (مصادر

تعرف املرأة الصاحلة اعتام ًدا عىل الفصل بينها وبني الرجل وعىل حشمتها ،انظرBarbara Freyer Stowasser, Women in :
الس ّنة) ،التي ّ
the Qur’an, Traditions, and Interpretation (New York: Oxford University Press, 1994).
ولالطالع عىل مناقشة تتعلق بالقانون الثقايف للرشف واحلشمة من وجهة نظر أنثروبولوجية ،انظرLila Abu-Lughod, Veiled :
Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (Berkeley: University of California Press, 1986).

 27ينطوي النموذج الكاميل عىل الفرضيات األساسية األيديولوجية والفكرية للحداثة الرتكية والتي يمكن إجيازها عىل أهنا الرواية
الرئيسية للعلامنية ،واجلمهورية ،واملساواة بني اجلنسني.
 28لذلك أنا ال أتفق مع القراءة النسوية الرتكية السائدة للعالقة بني الكاملية وحقوق املرأة ،وتسليط الضوء عىل طبيعة «العطاء» وليس
«األخذ» حلقوقها ،والوكالة املحدودة أو الغائبة من جانبها ،وغلبة القومية األبوية .فهذه التشكيالت اجلاهزة للخطاب النسوي الغريب ال
تنفع يف نظري كتفسريات للعالقات اخلاصة بني الكاملية والرتكيات.
 29هذا يفرس ملاذا جيرح انتهاك حقوق املرأة والعلامنية يف تركيا شعور النخبة أكثر من انتهاك حقوق اإلنسان والديمقراطية.

مناقشات
الحداثة المحظورة :الحضارة والحجاب

تغيريا جذر ًيا يف تعاريف الفضاءين اخلاص
املرأة يف احلياة العامة ،وحتقيق االختالط االجتامعي بني اجلنسني
ً
والعام واألخالق اإلسالمية القائمة عىل احتشام األنثى وتوارهيا عن األنظار؛ فطبقًا للمرشوع الكاميل ،تؤدي
مشاركة املرأة واالختالط االجتامعي بني اجلنسني إىل إقرار وجود املرأة يف احلياة العامة .إن خلع احلجاب
اعتبارا من عام  ،1924وتب ّني التعليم املختلط ( ،)1924ومنح احلقوق السياسية كحق الرتشّ ح للمناصب
ً
وأخريا إلغاء الرشيعة اإلسالمية وما تاله من اعتامد للقانون
السياسية ،ومنح املرأة حق التصويت (،)1934
ً
املدين السويرسي ( ،)1926كل ذلك يمثّل إجراءات اتخُّ ذت لضامن َ
مواطنة املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة
للدولة القومية الرتكية الوليدة.
وهكذا فإن االحتفاء باملرأة واكتساهبا للمشاركة العامة ،جسد ًيا ومن خالل دورها العام كنموذج
للمحاكاة ،سمح بعلمنة احلياة االجتامعية يف تركيا ،حيث أبرزت صور لنساء سافرات ،ورياضيات،
وطيارات ،ومهنيات ،وصور لرجال ونساء حياكون نمط احلياة األورويب الرتمج َة احلداثية اجلديدة لنمط
احلياة «املرموقة» يف الدولة  -األمة الرتكية( .((3وصدرت روايات عن اجلمهورية الرتكية ركّ زت عىل نمط
احلياة اجلديد «املتحرض» (عىل ديكوراته وبضائعه ومالبسه) ،واحتفت بالطقوس والسامت املثالية لإلنسان
الفرد اجلمهوري «التقدمي واملتحرض» ،حيث جرى حتديد صالونات الشاي ،ومآدب الطعام ،واحلفالت
جنبا إىل
الراقصة ،والشوارع عىل أهنا فضاءات عامة الختالط اجلنسني .فصور األزواج والزوجات يمشون ً
معا ،كانت تعكس النمط
جنب ،والرجال والنساء يتصافحون أو يرقصون يف احلفالت أو يتناولون الطعام ً
األورويب للقاء بني الذكر واألنثى .ومن بني شخصيات الروايات يف اجلمهورية اجلديدة ،ظهرت املرأة
اجلدية وا ُملجتهدة واملهنية واملكرسة من أجل حتقيق التقدم القومي ،وكانت بمنزلة مقياس مغاير للمطالبة
«املصطنعة» واملتك ّلفة َ
باأل ْو َربة( .((3وعىل عكس الكوزموبوليتانية العثامنية ،متيزت الشخصيات النسائية الكاملية
باجلدية والتواضع واإلخالص ،كام استوعبت السامت األناضولية التقليدية املفرتضة (التي سبقت اإلسالم)،
ممثِّلة بذلك املرشوع القومي.
خالصة القول ،إن عملية التمدين اقتحمت تركيا ومناطق أخرى خارج الغرب ،حاملة معها قيماً أخالقية
ومجالية جديدة لتعريف الذات ،ومتثيل اجلسم ،والعالقات بني اجلنسني ،وأنامط احلياة ،واالنقسامات املكانية.
وفعلت فعلها يف العقول واألجسام من خالل إنشاء تعليم املرأة وظهورها اجلديد اجلسدي واملشارك يف
احلياة العامة؛ وتب ّنت َمبدأي املساواة والتفاعل االجتامعي بني اجلنسني ،ومها فكرتان تنطويان عىل إشكالية
كبرية عن عامل اإلسالم وصورته االجتامعية .وكانت مشاركة املرأة ونشاطها وصوهتا( ،((3وما زالت،
ّ
تشكل باملعنيني الفعيل والرمزي رهان املعركة بني احلداثيني واإلسالميني يف تركيا وأماكن أخرى يف العامل
غري الغريب.
30 Sarah Graham-Brown, Images of Women: The Portrayal of Women in Photography of the Middle East, 1860-1950
(New York: Columbia University Press, 1988).
 31لالطالع عىل نقد للتغريب السطحي للروايات الرتكية وشخصيات الرجال فيها ،انظرSerif Mardin, “Super Westernization :
in Urban Life in the Ottoman Empire in the Last Quarter of the Nineteenth Century,» in: Peter Benedict, Erol
Tümertekin and Fatma Mansur, eds., Turkey: Geographic and Social Perspectives, Social, Economic and Political
Studies of the Middle East; v. 9 (Leiden: Brill, 1974).
32 Milani, p. 238.
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«اإلسالم جميل» ،السعي إلى منزلة جديدة
عوضا عن ذلك إىل عالقات السلطة
ً
إشكاليا يفقد حالته العديمة القيمة ،ويشري
عندما ُيعترب مفهوم احلضارة
ً
بني أصحاب األخالق املتحرضة واآلخرين «اهلمجيني» و«البدائيني» .ويف سياق التحديث الرتكي ،جرى
متحيص دقيق للفارق بني األخالق احلضارية واألخالق غري احلضارية ،حيث ّمتت اإلشادة بالنمط األجنبي
سلبيا .ومن الغريب أن األتراك أنفسهم
(األورويب) يف حني اكتسب كل ما هو مرتبط بالنمط «الرتكي» معنى ً
نوعا
حاليا إىل عاداهتم وكأن عيونًا أوروبية تنظر إىل حياهتم اليومية ،مستخدمني كلمة «تركي» لتمثّل ً
ينظرون ً
(((3
من الذات املثالية .
تكرر
إن استعادة مصطلح مثل «تركي» يعني أن التغريات يف أنامط احلياة والقيم اجلاملية ليست محيدة ألهنا ّ
النقلة احلضارية من اإلسالم إىل الغرب ،وهي نقلة يؤسس الذوق فيها ،كمؤرش اجتامعي ،لتاميزات ثقافية
(((3
ُعرف الرموز الثقافية وأساليب احلياة النقاط احلرجة يف الرصاع
وتراتبية اجتامعية بني الطبقات  .وبالتايل ت ِّ
وعوضا عن استخدام مفهوم الطبقات االجتامعية
ً
الضمني عىل السلطة بني النخب املتغربنة والنخب الدِّ ينية.
الذي يشدد عىل االستغالل االقتصادي للبعض ،من املفيد اإلشارة إىل هذه الطبقات من خالل مفهوم
العادات الذي يشمل أنامط احلياة ((3(.ويمكن للمرء أن يناقش بأن النساء الكامليات من الطبقتني العليا
والوسطى ،واللوايت حصلن عىل تعليم وحياة مهنية ويعتنني بأجسادهن وأساليب حياهتن بطريقة علامنية،
يشكلن جمموعة ذات مركز اجتامعي متميز .وبذلك ،فإن اكتساب منزلة اجتامعية ووضع اجتامعي ،وهو
أمر يقوم عىل إقصاء العامل اإلسالميّ ،
يشكل املحور الرئييس للخالف بني العلامنيني واإلسالميني .ويمكن
اعتبار التجربة الرتكية فريدة يف نوعها بني نظرياهتا يف الدول اإلسالمية ،جلهة هذا «ال َق ْطع املعريف» ،أي
تكون
فجوهتا العميقة بني التعريفات الذاتية التقليدية واألفكار الغربية .وعىل الرغم من أن غالبية األتراك ّ
ً
أشكاال هجينة تتكامل فيها ممارساهتم اليومية للدِّ ين وحت ّفظهم التقليدي مع تطلعاهتم إىل احلداثة ،فإن
بسهولة
ال ُنخب احلداثية ،بمرجعيتها القيمية الضمنية التي تشري إىل معارضات ثنائية ،تضع نفسها بحق عىل اجلانب
«املتحرض» «واملتحرر» «واحلديث» .وبنا ًء عىل ذلك ،فإن النساء الكامليات اللوايت حتررن من القيود الدِّ ينية
خيارا جوهر ًيا :أن يصبحن
أو الثقافية للفضاء اخلصويص ،وشاركن مشاركة كاملة يف احلياة العامة ،يواجهن
ً
وإما مسلامت .وهذا اخليار ،مع ما ينطوي عليه من قطبية ،هو الذي يو ّلد
من الناحية الثقافية ّإما غربيات ّ
(((3
معرفيا حيال نظم القيم املنفصلة لل ُنخب وبقية السكان ،وبالتايل يثري مسألة الرشعيات املتنافسة .
تنافرا
ً
ً
يعززه دعم الدولة يف وجه مجيع أشكال
وجيري صوغ اخلطاب الالحق لل ُنخب يف مركز السلطة الكاميلّ ،
املعارضة األخرى.

 33جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح «تركي» ال يزال ُيستخدم يف اللغة اليومية لل ُنخب الرتكية ،وهو ذو داللة سلبية عىل الرغم من أنه يف
السنوات األخرية كان هناك تقدير ،أي نوع من الشعور الرومنيس باحلنني إىل الذوق والطبخ واألثاث العثامين والرتكي يف سنينه األوىل.
 34املصدر نفسه.
للتعمق يف مفهوم العادات واستخداماته بالنسبة إىل أسلوب احلياة ،انظر.Bourdieu: La Distinction, pp. 189-248 :
35
ّ
التحول نحو التعددية السياسية يف
يميز
الذي
الديمقراطي
احلزب
إرث
عترب
ي
السياسية،
والتجربة
التارخيي
التصنيف
إىل
بالنسبة
36
ُ
ّ
ّ
متحررا للغاية يف القضايا الدِّ ينية واالقتصادية عبرّ عن تلك
تركيا عام  1946ذا أمهية قصوى؛ فهذا احلزب الذي اعتربته نُخب الدولة
ً
مؤسسا بذلك وساطة سياسية بني الدولة واملجتمع .ويمكننا
الرشائح من املجتمع التي مل تكن جز ًءا من الدولة الكاملية البريوقراطية،
ً
حيدد
حتى أن نقول إنه ً
عوضا عن علامنية تركيا التي ُقلدت إىل حد ما يف معظم األقطار اإلسالمية ،فإن إرث احلزب الديمقراطي هو الذي ّ
قدم ً
عوضا
سياسيا للهوية املسلمة ً
متثيال
«اخلصوصية الرتكية» .ولقد
جتاهلت احلديث عن إرث احلزب الديمقراطي هنا ألنني أرى أنه ّ
ُ
ً
عن خلق إرث فكري جديد.
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التصدي للمعادلة
وتكشف األيديولوجيا اإلسالمية املعارصة هذا الرصاع عىل السلطة يف شكل متفاقم عرب
ّ
التي وضعتها ال ُنخب احلداثية بني «املتحرض» و«ا ُملغَ ْر َبن» .وهي تشجع عودة األطراف املسلمة الفاعلة إىل
متميزا بالذات (النفس) واملجتمع (األمة)،
شعورا
املشهد التارخيي بأخالقهم الدِّ ينية .وتنقل الدولة اإلسالمية
ً
ً
حتجب املرأة والفصل بني اجلنسني يف احلياة العامة.
تغدو فيه القضية املركزية هي السيطرة عىل اجلنس عرب ّ
وبالتايل يظهر احلجاب كأوضح رمز هلذه األسلمة للنفس واألمة .لكن إضافة إىل ذلك ،ثمة أشكال اجتامعية
ً
إدراكا
حتدد
أخرى ،كاللحية واملحرمات التي تتعلق بالعفة وممارسة اجلنس والشذوذ اجلنيس ورشب الكحولّ ،
جديدً ا للنفس اإلسالمية وأسلوب احلياة اإلسالمية.
التطرف السيايس لإلسالم ،جتعل اهلوية املسلمة نفسها واضحة ،وتسعى إىل احلصول عىل
وهكذا ،من خالل
ّ
ويشدد اإلسالم عىل اهلوية املسلمة ،ويعيد بناءها يف العامل احلديث .وتصبح
الرشعية يف تعبري سيايس حديث.
ّ
العقيدة اإلسالمية ونمط احلياة اإلسالمية نقطة مرجعية إلعادة أدجلة قضايا اجتامعية تبدو بسيطة ،كحجاب
طالبات اجلامعة ،وختصيص أماكن للصالة يف املباين العامة ،وإنشاء مسجد وسط إسطنبول ،وفصل بني اجلنسني
يف وسائط النقل العامة ،والرقابة عىل الفن اإلباحي ،والنهي عن رشب الكحول يف املطاعم .و ُيظهر النشاط حيال
الطرح اإلسالمي إلشكالية البنية العاملية للحضارة الغربية ،وانتقاد «النمط العلامين يف احلياة».
هذه املسائل
َ
ويشري طرح إشكالية املسائل االجتامعية إىل أن احلركات اإلسالمية تتمتع باحلساسية الدقيقة نفسها التي
تتمتع هبا احلركات االجتامعية الغربية املعارصة إزاء حداثة عرص التنوير .وبذلك ،فإن احلركات اإلسالمية
(((3
مجيعا تعرض قوة اهلويات والقضايا
تشبه حركات احلقوق املدنية واحلركات النسوية والبيئية والعرقية ألهنا ً
املكبوتة (العرق والنوع االجتامعي والطبع ،واإلثنية والدِّ ين ،عىل التوايل) عندما تتحداها حداثة صناعية،
ومجيعها تعيد إيقاظ السياسة الكامنة للذاكرة واهلوية .إن سياسة اهلوية ،والذاتية ،والنزعة املحلية يف مقابل
توحد الكونية املجردة هي قواسم مشرتكة حلالة ما بعد احلداثة .ويف هذا الصدد ،يشبه اإلسالم احلركة النسوية؛
متيز املرأة ،يعترب
وتشدد ً
ففيام تشكك الثانية يف املطالب الكونية والتحريرية لفئة «اإلنسان»،
ّ
عوضا عن ذلك عىل ّ
تعزز النساء هويتهن بتسمية أنفسهن
األول أن عاملية فكرة احلضارة مشكلة ،ويشدد عىل التميز اإلسالمي .وبينام ّ
ويشدد نشطاء احلقوق املدنية ً
أيضا
يشدد املسلمون عىل هويتهم بتسمية أنفسهم إسالميني.
ّ
ناشطات نسوياتّ ،
عىل أمهية التميز باستخدام شعار «األسود مجيل» ،رافضني بذلك معادلة االنعتاق مع «األبيض» و«الغريب».
التميز مصدر متكني للحركات االجتامعية املعارصة وفحوى سياسات اهلوية .ويف هذا السياق،
ولذلك يصبح ّ
من رفض لعاملية حداثة عرص التنوير وتأكيد التميز ،اكتسب شعار «اإلسالم مجيل» مصداقية بني املسلمني.

َ
أفكار منطقية وقيم معيارية
رشوطه
حتدد
مرئيا ،وهو عامل ّ
ٌ
ولذلك ،فإن احلركات اإلسالمية جتعل عامل الرصاعات ً
خمتلفة عن النفس والعالقات بني اجلنسني وأنامط احلياة .وهو يقع عىل مفرتق طرق بني الدِّ ين والسياسة .وال
يكتسب التعريف الذايت للموضوع اإلسالمي معنى إلاّ من خالل املصطلح الدِّ يني ،يف حني أن السياسات
الراديكالية جتيز هذا املعنى وتنقله إىل املجتمع ككل .ويمكن الوصول إىل هذا الفضاء باستخدام إطار التحليل
الذي وضعه أالن تورين بشأن الرصاع من أجل السيطرة عىل التأريخ ،أي من أجل نموذج ثقايف مرتبط مبارشة
(((3
معينة من السيطرة
برصاع الطبقات  .ويف هذه الصيغة ،ال تعبرّ احلركات اإلسالمية عن رد فعل إزاء حالة ّ
فحسب ،بل تقدم ً
نموذجيا جديدً ا للذات.
ثقافيا مضا ًدا للتحديث ،وتعري ًفا
أيضا
ً
ً
نموذجا ً
37 Calhoun, ed., Social Theory.
38 Touraine: La Voix et le regard, et The Voice and the Eye.
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(((3

و ّلد السعي إىل التاميز عن الذات الغربية والبحث عن طريقة حياة إسالمية «أصيلة» يقظ ًة نقدية لدى ٍّ
كل من
اإلسالم التقليدي واألشكال املعارصة للحداثة الغربية التي تفرضها عوملة الثقافة وأساليب احلياة .حيمل
اإلسالم السيايس مقاومة ضمنية للحداثة الغربية ومبادئها وقوى التغيري األربع األساسية فيها :العلامنية
واملساواة والفردية وحرية العقيدة .إن أهم جتارب احلداثة الغربية (وأبعدها عن بيئة املسلم) جتربة توسيع
العلمنة لتطاول جماالت جديدة من احلياة ،وتوسيع مبدأ املساواة ليشمل عالقات اجتامعية جديدة(.((4
يضفي مبدأ املساواة رشعية عىل املساعي االجتامعية املستمرة ،التي هتدف إىل التغلب عىل مجيع اخلالفات
حتدد املساواة بني املواطنني،
االجتامعية املس ّلم تقليد ًيا بأهنا طبيعية وال يمكن جتاوزها .وبوصفها كذلكّ ،
وأخريا بني اجلنسني ،املسار التارخيي والتقدمي للمجتمعات الغربية .وباملثل،
واألعراق ،واألمم ،والعامل،
ً
وتارخييا وحتريرها من التعريفات الطبيعية الغيبية ،تتعمق عملية
اجتامعيا
مع إعادة بناء مزيد من نواحي احلياة
ً
ً
العلمنة .هذا التآزر بني العلامنية واملساواة هو املنتج النهائي للفرد الغريب احلديث ،جمسدً ا انعكاسه الذايت بوصفه
كائ ًنا من روح وجسد.

ثمة نقطة خالف أخرى بني املستغربني واإلسالميني هي طريقة فهم اجلسم البرشي؛ فسيميائية عناية الشخص
العلامين والشخص املتدين باجلسم تشري إىل مفاهيم غري متامثلة بشأن النفس واجلسد .وبالنسبة إىل الشخص
تدرجييا من قبضة التعريفات الطبيعية والغيبية ،ويدخل يف دوامة العلمنة؛ إنه
احلديث ،حيرر اجلسم نفسه
ً
خيرتق ذلك العامل الذي متارس فيه العقالنية البرشية إرادهتا لرتويض اجلسم والسيطرة عليه من خالل العلم
التدخل ذات املستوى العلمي الرفيع .كام
واملعرفة .اهلندسة الوراثية واالستنساخ البيولوجي مثاالن ألعامل
ّ
أن فوبيا الكولسرتول ،وحمظورات التدخني ،وهواجس اللياقة البدنية تُظهر كيف أصبحت كلمة «صحي»
مفردة سحرية يف حتديد أنامط احلياة اجلديدة املستوحاة من الرغبة العلمية (وليس الشهوانية) يف رعاية اجلسم.
وظهرت مفاهيم «نحت اجلسم» ،واللياقة البدنية ،والرشاقة ،والنحافة ،وصقل الطاقة وكأهنا ُمثُل عليا لشخص
حديث يشهد هدم الفروق بني اجلنسني (قابلية تبادل األدوار واملظهر اخلارجي) واألجيال (يمكن للجميع أن
يعزز اخلطاب
يبقوا شبا ًبا مدى احلياة) ،وبلغت ذروهتا يف استبدال نمط حياة كامل بنمط آخر( .((4وبالعكسّ ،
فعليا هرمية لالختالفات بني اجلنسني ً
(مثال احلجاب للمرأة واللحية للرجل)
واملامرسة اإلسالميان وينشئان ً
مثال بمراحل :عذراء ،ثيب ،ثم أم) .ويعترب إثماً كل ٍ
وبني األجيال ( ُمتر املرأة ً
خلط بني وظائف الذكر واألنثى،
ُ
ّ
ّ
السيام ذكورية املرأة .وهبذا املعنىُ ،يعترب احلجاب سمة من سامت األنوثة واالحتشام األنثوي والعفة .حيمل
مفهوم اجلسم جمموعة خمتلفة من املعاين يتحول اجلسم فيها وهو حيقق التفاين يف املقدسات الدِّ ينية ويتطهر من
ترتوض النفس اإلسالمية
خالل أداء الشعائر الدِّ ينية ،كالوضوء والصالة والصيام .وباإلضافة إىل اجلسد املاديّ ،
وتتهذب عرب اخلضوع لإلرادة اإلهلية .ولكن ،مرة أخرى ،ليست هذه املقارنة جمرد مسألة اختالف بني املفاهيم
تقريبا ،بل هي يف هذا السياق قضية حتضرّ  .ويساعد أصل
العلامنية والدِّ ينية عن النفس تصلح جلميع األديان
ً
 39ارتأيت استخدام «االستغراب» رغم ندرته ً
شيوعا ،ألنه أقرب إىل عكسه «االسترشاق»( .املرتجم)
بدال من «الغربنة» األكثر
ً

40 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, G.F.; 353-354, 2 vols. (Paris: Garnier-Flammarion, 1981),
vol. 1, pp. 32-35.
41 Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 1991), pp. 80-81.

245

مناقشات
الحداثة المحظورة :الحضارة والحجاب

مفاهيم النفس واجلسد يف الغرب ويف اإلسالم ً
أيضا يف تفسري مقاومة اإلسالميني املعارصين شبه القرسية
للعلامنية واملساواة .فالنفس واملجتمع اإلسالميان يعاد بناؤمها بخالف فرضية الشخص احلديث؛ حيث تبحث
اهلوية اإلسالمية عن «أصالتها» وعن متايزها عن اهلوية الغربية يف حتديد جذورها التأسيسية اجلوهرية(.((4

دافع مميز آخر للمجتمعات احلديثة هو دافع «االعرتاف»؛ دافع «قول احلقيقة حول احلياة اجلنسية» ،كام يعبرّ
ميشيل فوكو .فوفقًا لفوكو ،ال يمكن فهم ظهور احلداثة إال يف سياق هذا الدافع ،الذي ينبع من ممارسات
دينية يف وقت سابق ،وينطوي عىل رغبة يف االعرتاف بأكثر التجارب والرغبات واألمراض واالرتباكات
خصوصية ،والشعور بالذنب عل ًنا يف وجود سلطة قد حتاكم أو تعاقب أو تغفر أو توايس املعرتف( ،((4وهذا
حتول ّ
كل ما هو متجذر يف احلياة اخلاصة ،ولطاملا اع ُترب كشفه من أكثر األشياء صعوبة ،إىل أشياء
يفرس سبب ّ
عامة وسياسية ومصدر للمعرفة بمجرد االعرتاف به .وبمعنى ما ،يساهم شعار احلركة النسوية «الشخيص هو
سيايس» يف حركة اخلروج هذه من احلياة العامة والشفافية فيها ألنه يركز عىل العملية التي يتم من خالهلا حتويل
العالقات اخلصوصية للهيمنة إىل عالقات سلطة؛ فحقوق اإلجهاض ،والتحرش اجلنيس ،واغتصاب املعارف
( *)date rapeتشهد ،من خالل حداثة تصنيفها ،حركة االنتقال هذه من اخلاص إىل العام .وقد أصبحت
حمورا للنقاش يف املجتمع األمريكي ،لتسهيل هذا
الربامج التلفزيونية واملحاكامت الشعبية ،عىل سبيل املثالً ،
الدافع إىل االعرتاف ،إىل التطفل عىل العالقات الشخصية بغية الكشف عن حقيقة عالقات السلطة الكامنة يف
احلياة اخلاصة.
ومع أن املجتمع الغريب احلديث يكشف حقيقة البوح بأرسار احلياة اخلاصة ،فإنه ً
أيضا حيول احلقيقة إىل قضية
وجدان شخيص( .((4وخال ًفا الستبطان احلقيقة يف الغرب احلديث ،يعطي اإلسالم االمتياز للمجتمع (السمعة)
بتوجيه الفرد يف احلياة وتسليم األمر إىل اهلل .يرمز احلجاب إىل أولوية املجتمع ،ويكشف عن حرمة احلياة
اخلاصة وتقييد النفس واحلياة اجلنسية ضمن حدود خاصة ،وبالتايل محاية احلياة اخلاصة من االنكشاف أمام
أعني العامة(.((4
الذات اإلسالمية إ ًذا تكشف نفسها وتبحث عن األصالة عرب رفض االندماج يف احلداثة الغربية ،وعرب إعادة
غالبا ما تقمعهام الشمولية والعقالنية العلامنية يف الغرب .إن استعادة أصول
اكتشاف الدِّ ين والذاكرة ،اللذين ً
اإلسالم كطريقة حياة توفر للنفس مرساة جديدة ،وبالتايل تعيد خلق «املجتمع السيايس املتخيل» ،حيث تعزز
الروابط االجتامعية بني أولئك األفراد الذين ال يعرفون بعضهم ً
بعضا ولكن يتوقون إىل االرتباط يف ما بينهم
(((4
ً
ويتعزز من خالل عامل املقدسات
متخيل؛ جمتمع ُيصاغ
ّ
ارتباطا ً
أفقيا عميقًا .يعمل اإلسالم السيايس كمجتمع ّ

 42عبارة «النفس اإلسالمية» ليست مناسبة ،يف املعنى الذي تشري فيه النفس إىل العلامنية واالنفصال عن املجتمع .لكن هذا الغموض
مفيد متا ًما يف فهم كيفية إعادة بناء املجتمع وإعادة تفسريه من خالل اإلسالم والنفس املسلمة .وبالتايل يولد تسييس الدِّ ين بشكل متناقض
ذاتيا عىل النفس اإلسالمية.
ً
انعكاسا ً

43 Foucault, The History of Sexuality, vol. 1, p. 61.

* ُيعبرّ عنه باإلنكليزية ً
أيضا بـ ، acquaintance rape :وهو اغتصاب جنيس يقدم عليه شخص ضد شخص آخر من معارفه( .املحرر)
44 C. A. O. Van Nieuwenhuijze, The Lifestyles of Islam: Recourse to Classicism Need of Realism, Social, Economic,
and Political Studies of the Middle East; v. 37 (Leiden: E. J. Brill, [1955]), p. 144.
 45يقول ميالين إن غياب السرية الذاتية يف األدب الفاريس نوع من التعبري األديب يدل عىل «عدم الرغبة يف التحدث عل ًنا وبحرية عن

الذات »،حالة ال تقترص عىل املرأة ،التي تم «عزهلا» ،ولكن ً
«متميزا بضبط النفس» ،انظرMilani,:
أيضا عىل الرجل الذي يتوقع أن يكون
ً
.pp. 201-202
 46هنا أوظف حتليل أندرسون للقومية يف سياق اإلسالم .انظرBenedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the:
Origin and Spread of Nationalism (Thetford: Thetford Press, 1983).
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ويف رحابه( .((4وتتبع الطريقة اإلسالمية يف احلياة ،كبناء انتقائي للدِّ ين يف مواجهة احلداثة ،حدود هذا املجتمع
متيز العرص احلديث.
املتخيل ،وتقاوم تسطيح أنامط احلياة املختارة بسبب تأثري منطق السلع واملتعة الفردية التي ّ
ّ

شخصية المرأة أو المشاعية اإلسالمية
إن السعي وراء االختالف واألصالة ،رغم رضورته يف الصيغة األولية للهوية ،له قيوده اخلاصة؛ فعىل سبيل
يبت قضايا مثل :ما هو اإلسالمي حقًا؟ ومن هو املسلم احلقيقي؟ يمكن أن يقود إىل تعريفات
املثال ،إن من ّ
يتحول املجتمع املتخيل إىل «طائفية قمعية» .كام أن «عودة املكبوت» قد تصبح
جوهرية ومعايري إقصائية ،وبالتايل ّ
قمعية بدورها .يمكن إطالق هذا التوجه الشمويل بسهولة من خالل البحث عن اهلوية اإلسالمية «الكلية»،
هوية متحررة من آثار «فساد وهيمنة» احلداثة الغربية .وكلام تعززت العالقة بني النفس «النقية» واملجتمع
إلزاميا ،وأصبحت املرأة
رمزا
ً
«الكيل» أصبحت السياسة اإلسالمية أسلوب حياة
مفروضا ،وأصبح احلجاب ً
ً
أخالقيا عىل اهلوية اإلسالمية واملجتمع .وهذا من شأنه أن يعني السيطرة عىل احلياة العامة من خالل إلغاء
وصيا
ً
ً
اخليارات الفردية يف حتديد أنامط احلياة ،واحتكار الرموز الثقافية ،وإقامة نموذج إسالمي الستعامر النفس.

البعد الشمويل من مثال طوباوي هلوية واحدة للمجموع .إن التوفيق بني هوية ثابتة وجمتمع
بعبارة أخرى ،ينبثق ُ
اهلدامة .واملرأة هي املقياس هلذا
اجتامعيا متناغماً غري متاميز
طوباوي يستلزم نسقًا
تارخييا يتجنب مجيع النزاعات ّ
ً
ً
النظام اإلسالمي الذي تصبح فيه ،يف جسدها ونشاطها اجلنيسً ،
ً
فاصال بني اهلوية واملجتمع .وهذا يعني أن
خطا
سالمة املجتمع اإلسالمي تقاس وتُضمن من خالل التنظيم والتقييد السيايس حلشمة املرأة وهويتها (كإلزامية
احلجاب ،وتقييد اخلروج من املنزل ،ومنع االختالط بني اجلنسني) .وبالتايل تشكل اهلويات واألدوار التقليدية
للجنسني أساس النزعة السلطوية يف اإلسالم.
يؤدي اإلفراط يف تسييس اليوتوبيا اإلسالمية – احلنني إىل التطبيق الشامل ألركان اإلسالم الثالثة :ثالثية الدِّ ين
(((4
متيز
والدنيا والدولة  -إىل شمولية مفاهيم اهلوية والدِّ ين والدولة .هذا ُ
البعد الطوباوي هو من الصفات التي ّ
احلركات اإلسالمية من غريها من «احلركات االجتامعية اجلديدة» .إن التقييد الذايت لإلسالم كمرشوع سيايس
واستقالل اإلسالم داخل املجتمع املدين هو وحده الكفيل بفتح اإلسالم كفضاء أمام التنوع والتعددية .إلاّ أن
األسئلة املتعلقة باجلنس أو النوع االجتامعي ال تزال هي املقياس الذي تقاس به التعددية اإلسالمية.

وبالتايل ،فإن االجتاه الذي تتطور به احلركات اإلسالمية يتوقف إىل حد كبري عىل صوغ هوية املرأة وسلطتها
واالعرتاف هبا .وللمفارقة ،فإن السياسة اإلسالمية يمكن أن ترسم حدود شخصية املرأة وحركتها يف وقت
يعمل فيه تسييس املرأة يف السياسة اإلسالمية عىل متكني املرأة املسلمة .إن متكني املرأة يتم من خالل إسالم
يعطيها هوية سياسية «مناضلة» و«دعاوية» ،ويوفر هلا تعليماً دنيو ًيا يمنحها الرشعية «املهنية» و«الفكرية» .إن
حتول يف معاين احلجاب الذي طاملا
الظهور العلني اجلديد للمرأة املسلمة اجلريئة واملناضلة واملثقفة ،يقود إىل ّ
ومجاعيا للنساء
إقرارا عا ًما
أكّ د دور املرأة املسلمة التقليدي واخلانع واملحصور يف املنزل .فاحلجاب اجلديد يمثل ً
ً
ّ
ويمكن
اللوايت يبحثن عن االعرتاف هبويتهن املسلمة من خالل التعبري عنها ،أي من خالل اإلسالم السيايس.
 47أشار دوركهايم قبل زمن بعيد إىل أن كال العاملني -الدِّ يني والدنيوي -ال غنى عنه من أجل بناء العالقات االجتامعية وإعادة إنتاجها.

48 Nazih N. Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London; New York: Routledge, 1991), p.63.

مناقشات
الحداثة المحظورة :الحضارة والحجاب

اإلسالم السيايس ،بوصفه «سياسة االعرتاف»( ،((4املرأة املسلمة ،ويوفّر هلا األدوات الفكرية والسياسية للدفاع
تعرض للقمع عرب التشكيك باملعادلة بني املتحضرّ واملتفرنج .كام ّ
يمكن املرأة من خالل
عن ّ
متيزها الذي طاملا ّ
إعطائها هوية مجاعية .وعالوة عىل ذلك ،توفّر السياسة اإلسالمية عاملًا من الفرص أمام املرأة لـ«حتقيق ذاهتا»،
ً
حامال ملشاركتها يف احلياة العامة واملهنية .واليوم لدينا نسوة يعملن صحافيات وصاحبات زوايا ثابتة
وتصبح
مبيعا،
يف الصحف ،وحيرضن االجتامعات السياسية ،ويناضلن يف األحزاب اإلسالمية ،ويكتبن أكثر الروايات ً
وينتجن األفالم – وكل ذلك بوحي من اللغة اجلديدة لإلسالم السيايس .وها هي بالتايل نخبة من النساء
املسلامت تنشأ من رحم هذا اإلسالم.
لقد كان ملشاركة املرأة يف اإلسالم السيايس نتائج منطقية غري مقصودة؛ عملية كامنة مستمرة تتميز فيها املرأة
كفرد .وبمجرد متكني املرأة من خالل مشاركتها العامةواملهنية ،فإهنا تواصل انتهاج وابتكار اسرتاتيجيات حياهتا
الشخصية .وهي يف الوقت نفسه تواجه األيديولوجيا اإلسالمية وتنتقدها ،وال تنسى إطال ًقا أولوية هويتها كأم
حرم (احلميمية املنزلية) جيرب املرأة عىل التشكيك يف اهلويات اجلنسية التقليدية
وزوجة .إن التخلص من دائرة ا ُمل َ
ويف تعريف الرجل للسلوك «املرشوع» و«غري املرشوع» ،وبالتايل الكشف عن عالقات السلطة بني الرجل
املسلم واملرأة املسلمة .وبانتقادها «احلامية الزائفة» للرجل املسلم ،تطالب املرأة املحجبة بحقها يف «اكتساب
شخصية» ،أي «حياة خاصة» ،وبالتايل ختلق فوىض يف املفاهيم اإلسالمية عن هوية املرأة.
مزدوجاً .
أوال ،تشري كلمة «حمظور» إىل البناء اجلنيس
هلذا السبب ،فإن عنوان «احلداثة املحظورة» حيمل معنى
ً
حرم)؛ فالسيكولوجيا األخالقية للحياة املنزلية تقوم عىل ضبط النشاط اجلنيس للمرأة ،وهو
للحياة اخلاصة (ا ُمل َ
(جمسدة يف احلجاب) وتقييد اختالطها (الفصل االجتامعي بني
ما تكفله حشمة املرأة اجلسدية والسلوكية
ّ
اجلنسني) .احلجاب يعني االحتشام :املرأة املحظورة .ومع ذلك ،اكتسبت املرأة ،من خالل اإلسالم السيايس
ً
أشكاال من املشاركة العامة ،وشاركت الرجل الفضاءات املدنية والسياسية والتعليمية نفسها .ومرة
واحلداثة،
أخرى حتت احلجاب ،ها هو ينشأ تعريف جديد للمرأة املسلمةّ ،
يشكل بدوره هتديدً ا للسيكولوجيا األخالقية
ثانيا ،يشري مصطلح «احلداثة املحظورة» إىل ذلك الصدام الذي جيري بني املرأة واحلداثة
يف حتديد اهلوية اجلنسيةً .
«حمرم» من حيث املبدأ يف اإلسالم .إهنا تلك املفارقات ،والغموض ،والتوترات املتكشفة
عىل أرض الواقع لكنه ّ
 بني تسييس اإلسالم وشخصية املرأة ،وبني الطوباوية اإلسالمية واالسرتاتيجيات الشخصية للمرأة ،وبنيالسعي لألصالة واحلداثة املحلية  -التي تكمن يف صلب حركة احلجاب يف تركيا.

49 Charles Taylor [et al.], Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Edited and Introduced by Amy
Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).
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