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حسن رشيق*

المعرفة المشتركة في حياة الناس اليوم ّية:
اللباس والتد ّين
نادرا بظواهر دينية يومية
ركزت الدراسات االجتامعية عىل االستعامالت السياسية واأليديولوجية للدين ،ومل هتتم إال ً

مرتبطة بعموم الناس كالصالة ،اللباس ،اختيار الرشيك ،والقروض املرصفية .وحتاول هذه املقالة إبراز
أمهية دراسة التدين يف عالقته باملعرفة املشرتكة والنقص الذي قد يعرتي التحليل الذي يقترص عىل خطاب
املختصني ،علامء كانوا أو أيديولوجيني .ال نجد أي تعارض بني دراستي التدين واالستعامالت األيديولوجية
لدين ما .هلذا الغرض نقرتح بعدً ا آخر ينطلق ويشدد عىل دراسة املعرفة املشرتكة من دون إغفال عالقاهتا
باالستعامل األيديولوجي للدين .إن نجاح األيديولوجيات يعتمد عىل القدرة عىل تبسيط مقرتحاهتا وجعلها
يف متناول اجلمهور العريض .واملثل األعىل لأليديولوجيات الشمولية هو اخرتاق خمتلف املجاالت املجتمعية
وغزوها ،انطال ًقا من ما هو مرئي ،كاهلندام واللباس ،إىل ما هو محيمي ،كاألذواق املوسيقية و احلياة اجلنسية.
وعنرصا بارزً ا
موضوعا للخطاب الديني واأليديولوجي
وهذا ما يفرس اختيارنا للباس املرأة الذي أصبح
ً
ً
للتدين .وأبرزنا أن املعرفة املشرتكة بخصوص اللباس التقليدي كانت املهيمنة بمفرداهتا وتصنيفاهتا
هامشيا واخلطاب الديني شبه غائب.
وتربيراهتا ،بينام كان اخلطاب األيديولوجي
ً
ً
ارتباطا بالتربيرات والسلوكات الدينية .بعدها
وصفنا كيف كان احلجاب يف املرحلة األوىل النتشاره أشد
ّ
ركزنا عىل عملية «الروتنة» (أي االعتياد) التي تتميز باستيعاب ما هو جديد وغري مألوف يف إطار العامل
املألوف الذي هتيمن عليه املعرفة املشرتكة.

يبدو أن ُج َّل الدراسات عن اإلسالم ،طوال العقود األربعة األخرية ،ركزت عىل البعد السيايس
واأليديولوجي ،بينام مهشت دراسة التدين كمعتقدات وممارسات يومية .يف املغرب كان موضوع
«الدين الشعبي» مهيم ًنا خالل الفرتة االستعامرية ،وهو ما يوفّر إر ًثا مهماً يطاول ممارسات ومعتقدات ذات
صلة ،مثل زيارة األرضحة والسحر واجلن والقرابني ،وطقوس املرور كالعقيقة واخلتان((( .وقد استمر بعض
* أستاذ الدراسات األنثروبولوجية يف جامعة احلسن الثاين يف الدار البيضاء ،املغرب.

1 Hassan Rachik, Le Proche et le lointain: Un Siècle d›anthropologie au Maroc, parcours méditerraneens (Marseille:
Editions Parenthèses, 2012), pp. 63-105.
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األنثروبولوجيني األجانب واملغاربة يف دراسة الظواهر نفسها أو ظواهر مماثلة ،لكن انطال ًقا من نظريات
وتقنيات بحث حديثة((( .اهتمت هذه الدراسات بظواهر دينية مرتبطة بعموم الناس ،غري أهنا ركزت عىل القرائن
الطقوسية أكثر منها عىل ما هو يومي .لقد بدأ الرشوع يف تدارك هذا النقص بدراسة ممارسات ومعتقدات دينية
هلا صلة باحلياة اليومية كالصالة واللباس واختيار الرشيك والقروض املرصفية واإلنصات إىل املوسيقى(((.
هكذا يمكن لباحث أن جيد نفسه حبيس توجهني :من جهة دراسة االستعامالت السياسية واأليديولوجية
للدين ،التي ال تفيض نظر ًيا إىل االهتامم بالتدين ،ومن جهة أخرى دراسة ممارسات دينية هامشية.
ال نجد أي تعارض بني دراستي التدين واالستعامالت األيديولوجية لدين ما .بل نرى عىل العكس من ذلك
أنه جيب طرح سؤال العالقة بينهام ،ألن اهلدف األسمى لكل أيديولوجيا هو اقتحام املعرفة املشرتكة التي توجه
يسمى الرجل العادي أو
أفعال الناس وأفكارهم يف حياهتم اليومية ،واالقرتاب ،وحتى االستحواذ عىل ما ّ
رجل الشارع .هلذا الغرض نقرتح بعدً ا آخر ينطلق ويشدد عىل دراسة املعرفة املشرتكة من دون إغفال عالقاهتام
باالستعامل األيديولوجي للدين.

لنعط فكرة مبسطة عن مفهوم املعرفة املشرتكة :إن السمة األساسية التي متيزها من باقي املنظومات الثقافية
كاأليديولوجيا والثقافة السامية العاملة ،أو كل معرفة تلقّن بطريقة ممنهجة ،هي كوهنا سهلة الولوج بالنسبة إىل
غالبية أعضاء مجاعة ما ،فالدين حيتوي عىل معارف تدرسها وختتص هبا صفوة من املتعاملني كالعلامء .وعىل
عكس ذلك ،يتعلم الفرد املعرفة املشرتكة كام يتعلم لغته األم ،عن طريق التنشئة االجتامعية وعن طريق االستامع
إىل أقاربه وإىل الناس ووسائل اإلعالم .ليس هناك متخصصون أو خرباء للمعرفة املشرتكة عىل رغم وجود
تفاوت بني الناس ،بني من يتمكن من األمثال الشعبية ً
مثال واآلخرين.

كي تكون املعرفة املشرتكة سهلة الولوج جيب أن تكون بسيطة وواضحة((( .وتتجىل قوهتا يف تقديم الظواهر
االجتامعية كعامل مألوف ،بدهيي ،طبيعيي ،فطري ،غني عن البيان و«ال خيتلف حوله اثنان» .هذا ال يستبعد يف
كل األحوال املناقشة ،واحلجاج ،أو التربيرات .ولكن جيب أن يتم كل هذا بطرق مبسطة حتى يتسنى إرشاك أكرب
عدد من الناس .ويعبرّ يف الدارجة املغربية عن هذه الرغبة يف التبسيط وتفادي التعقيدات بطرق خمتلفة كالقول
ً
مثال «جيني دوغري»« ،جيني نيشان»« ،بال فلسفة» .وتعترب املعرفة املشرتكة من املنظومات األكثر براغامتية ،إذ
توفر تأويالت وتفسريات للعامل واملجتمع تستهدف يف املقام األول الفعل االجتامعي ،بمعنى أهنا تساعد الناس
يف توجيه أفعاهلم االجتامعية اليومية .ولذلك ليس هلا مضمون حمدد؛ فقد تكون ذات صلة بالسياسة ،بالدين،
باالقتصاد ،بالصحة ،بالزواج ،بالغذاء ،بالرتبية ....إلخ.
حاولنا من قبل سابق حتليل امليكانيزمات التي من خالهلا يتم حتويل الدين إىل أيديولوجيا((( .وتتمة للمرشوع
نفسه نقرتح بدء دراسة انتشار األيديولوجيات ضمن جمال املعرفة املشرتكة .إن نجاح األيديولوجيات السياسية

 2حسن رشيق« :املامرسة األنثربولوجية باملغرب »،يف :أبو بكر باقادر وحسن رشيق ،األنثربولوجيا يف الوطن العريب (بريوت :دار
الفكر املعارص ،)2012 ،وسيدي شمهروش ،الطقويس والسيايس يف األطلس الكبري ،ترمجة عبد املجيد جحفة ومصطفى النحال (الدار
البيضاء :دار أفريقيا الرشق األوسط.)2010 ،

3 Mohamed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohamed Tozy, L’Islam au quotidian: Enquête sur les valeurs et les pratiques
religieuses au Maroc (Casablanca: éditions Prologue, 2008).
4 Clifford Geertz, “Common Sense as a Cultural System,» in: Clifford Geertz, Local knowledge: Further Essays in
Interpretive Anthology, Basic Books (New York: Basic Books, 1983), pp. 73-93.
5 Hassan Rachik, “How Religion Turns into Ideology,» Journal of North African Studies, vol. 14, nos. 3 et 4 (SeptemberDecember 2009), pp. 347-358.
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يعتمد عىل قدرة املثقفني واملناضلني عىل تبسيط املقرتحات األيديولوجية وجعلها يف متناول اجلمهور العريض.
ويعترب املثل األعىل لأليديولوجيات الشمولية اخرتاق خمتلف املجاالت املجتمعية وغزوها ،انطال ًقا من ما هو
مرئي كاهلندام واللباس إىل ما هو محيمي كاألذواق املوسيقية واحلياة اجلنسية.

نقرتح يف هذه الورقة أن نشدد عىل دراسة دينامية املعرفة املشرتكة يف عالقتها بالتدين ،وذلك برتكيزنا عىل
وموضوعا ملعرفة مشرتكة وأليديولوجيات
اللباس النسوي .وقد اخرتنا هذا املوضوع لكونه ممارسة يومية
ً
وأيديولوجيا،
سياسيا
قومية ودينية .وسنصب اهتاممنا عىل املالبس التي خرقت املألوف وشكلت رهانًا
ً
ً
وخصوصا اجلالبة النسوية خالل أربعينيات القرن املايض واحلجاب ابتداء من سبعينيات القرن نفسه .يف هذا
ً
املضامر نميز بني ثالث مراحل يف عملية التغيري التي ختصنا :مرحلة يغلب عليها املألوف ،تليها مرحلة القطيعة
أخريا مرحلة «الروتنة» ( )Routinizationالتي يصبح فيها
التي تعرف اندالع اليشء املبتكر وتب ّنيه ،ثم
ً
روتينيا واعتياد ًيا.
اجلديد شي ًئا
ً

اللباس التقليدي
لنبدأ بلمحة رسيعة عن اللباس النسوي اخلارجي التقليدي .لقد الحظ الرحالة الفرنيس الذي جال يف املغرب
كبريا يف شكل لباس املرأة الريفي ،وهو عبارة عن قطعة واحدة من القامش مربوطة فوق
عام 1884
جتانسا ً
ً
الكتفني ،ومعقودة عند احلزام .ما خيتلف يف بعض اجلهات هو نوع القامش من صوف أو قطن ولونه األبيض أو
(((
يسمى احلايك ،وهو ً
أيضا رداء غري خميط ُيلف حول اجلسم((( .يبقى
النييل  .يف املقابل ترتدي نساء احلرض ما ّ
ً
مرتبطا بقيمة احلشمة املبنية عىل فكرة إخفاء جسد املرأة ومحايته.
لباس املرأة اخلارجي ،ريفية كانت أو حرضية،
غري أن هناك فرو ًقا حول ما جيب أن يخُ فى .ففي حني ال تظهر املرأة احلرضية التي تلتحف احلايك إال إحدى
عينيها  ،يمكن للمرأة الريفية أن تكشف عن وجهها ويشء من شعرها(((.

انطال ًقا من مخسينيات القرن املايض شهد احلايك منافسة شديدة من جانب اجلالبة التي أصبحت موضة نسوية
حكرا عىل الرجال ،حتسينات زادت من أناقتها
يف بعض املدن املغربية .وقد ُأدخلت عىل اجلالبة((( التي كانت
ً
وأنوثتها كإضافة أزرار جتميلية أمامية وتعلية الكتفني حماكاة لألزياء النسوية الغربية احلديثة( .((1وترتدي
املرأة التي اختارت اجلالبة لثا ًما ( ْلتام أو نقاب) يوضع عىل مستوى األنف ويعقد يف مؤخرة الرأس .وهو ال
6 Charles de Foucauld, Vicomte Ch. de Foucauld. Reconnaissance au Maroc, journal de route conforme à l›édition
de 1888 et augmenté de fragments inédits rédigés par l›auteur pour son cousin François de Bondy, [Avant-propos de
François de Bondy. Rapport fait à la Société de géographie le 24 avril 1885, par Henri Duveyrier, sur le voyage du
vicomte Ch. de Foucauld] (Paris: Société d›éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1939), p. 109, 118, 228,
304, 334 et 375-76

خاصا بالرجال دون النساء
« 7احلايك أو الكساء ،رداء غري خميط يلف به الشخص جسمه حتى يغطيه به من الرأس إىل القدمني ،مل يكن ً
[ ]....كان احلايك ينسج قطعة مستطيلة الشكل تنجز خرقتها دفعة واحدة ويرتاوح طوهلا بني مخسة وستة أمتار وال يقل عرضها عن املرت
والنصف [ .»]....انظر :حممد بوسالم« ،احلايك »،يف :معلمة املغرب (سال :مطبعة سال ،)1998 ،ص 3292-3291

8 Foucauld, pp. 57, 95 et 110.

 9اجلالبة «عباءة واسعة عريضة تتاأف من أجزاء عدة رئيسة يندمج بعضها يف بعض بواسطة اخلياطة اليدوية .غطاء الرأس ويسمى
«القب» وغطاء اليدين يعرف باألكامم وغطاء البدن ويدعى «الكسدة» .وهي لباس خارجي يوضع فوق املالبس الداخلية» ،انظر :حممد
ٌ
بوسالم« ،اجلالبة »،يف :معلمة املغرب ،ص 3063-3062
10 Louis Villème, L’Evolution de la vie citadine au Maroc, cahiers de l’Afrique et l’Asie; 1 (Paris: Peyronnet, 1950), p. 61.
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يكشف من الوجه إال العينني .هكذا وألول مرة يف تاريخ البلد سيتم التمييز بني املحافظات املتشبثات باحلايك
و«العرصيات» اللوايت ختلني عنه( .((1وعبرّ ت األمرية عائشة ابنة امللك حممد اخلامس عن هذه الرغبة يف التغيري
شعبيا يف طنجة عام  1947منادية بتحرير املرأة .واملثري آنذاك بروزها مكشوفة الوجه مكتفية
حني ألقت خطا ًبا
ً
(((1
بوشاح يغطي نصف رأسها .
نسق شهادة لفاطمة املرنييس (املزدادة عام  )1940تعبرّ فيها بدقة عن بعض الرهانات اليومية التي عاشتها
و ْل ُ
وهي طفلة .حتكي كيف أن أمها وأباها ختاصام بشأن احلايك والثوب الذي يصنع منه اللثام« :كان اللثام مثلثًا
كبريا من القطن األبيض الغليظ إىل حد مل يكن يسمح بالتنفس ،أرادت أمي أن تعوضه بآخر أسود صغري من
ً
الثوب احلريري الشفاف ،فقد أيب صوابه :إنك تبدين غري حمجبة هبذا اللثام .ولكن اللثام الصغري رسعان ما شاع
ألن زوجات الوطنيني ارتدينه يف فاس خالل التجمعات الدينية واحلفالت العامة [ ]....كانت أمي ً
أيضا تريد
استبدال احلايك التقليدي باجللباب الذكوري الذي غدت ترتاده زوجات الوطنيني .كان احلايك الذي تلف
به املرأة جسدها يستلزم سبعة أمتار من الثوب القطني األبيض ،وكان عىل املرأة أن تقبض عىل طريف احلايك
املعقودين بصعوبة حتت الذقن حتى ال يسقط .ولذلك كانت شامة تقول :ال شك أن احلايك قد صنع بطريقة
حقيقيا إىل حد ال تفكر معه إال يف العودة إىل البيت ومالزمته .وتضيف أمي معززة
تعذيبا
يغدو معها خروج املرأة
ً
ً
رأهيا :إذا حدث وزلقت رجلك وسقطت كوين متأكدة من أنك ستفقدين أسنانك ألن يديك مشغولتان ،ثم أنه
ثقيل حتى الفظاعة ،وأنا جد نحيفة»(.((1
وكن السباقات يف تب ّنيها
وفق فاطمة املرنييس ،سمح الوطنيون لبناهتم بالذهاب إىل املدرسة مرتديات اجلالبةّ .
وسهلن األمر بعد ذلك عىل أمهاهتن اللوايت حذون حذوهن .وأصبحت أزقة فاس مألى باملتجلببات .ومل يرق
َّ
(((1
هذا التغيري رجال املحافظني الذي رأوا يف تشبه النساء بالرجال عالمة من عالمات الفناء .
من بني التربيرات التي جعلت املرأة تفضل اجلالبة كوهنا أنيقة وعملية .وأسهمت اجلالبة ذات الكمني يف حترير
يدي املرأة اللتني كانتا حبيستني داخل حائكها .وأصبح احلايك عائقًا أمام تنقل املرأة يف جمال حرضي متغري،
يتضمن الذهاب إىل املدرسة والتسوق واختيار املشرتيات ومحلها وركوب احلافلة.....
لقد فرضت النساء اجلالبة عىل رغم مقاومة بعض الوطنيني املحافظني والسلطات املحلية التي كانت تعتربها
خمالفة للتقاليد .وذهب باشا مدينة فاس إىل حد معاقبة النساء اللوايت متادين يف لبس اجلالبة .وأثناء نفي حممد
اخلامس ( )1955-1953وتصعيد املقاومة ضد االستعامر ،حاول بعض الوطنيني من دون جدوى إرجاع
النساء اىل احلايك( .((1وفق منظور قومي ،وجب عىل املرأة ارتداؤه كي تعبرّ عن هويتها املغربية .غري أنه عىل
رغم حماوالت هؤالء القوميني مل يتم فرض احلايك كشعار وطني كام كان احلال بالنسبة إىل اجلالبة أو الطربوش
خصوصا يف املناسبات الرسمية واألعياد الوطنية.
عند الرجال،
ً
11 André Adam, Casablanca, essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l’Occident, 2 vols
(Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1968), p. 750.
12 Charles-André Julien, Ch.-André-Julien... L’Afrique du Nord en marche, nationalismes musulmans et souveraineté
française (Paris: R. Julliard, 1952), pp. 143 et 335.

 13فاطمة املرنييس ،نساء عىل أجنحة احللم ،ترمجة فاطمة الزهراء أزرويل (الدار البيضاء :منشورات الفنك ،)1998 ،ص .130
 14املصدر نفسه ،ص .131

15 Adam, Casablanca, p. 555
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تم تب ّني اجلالبة كلباس خارجي مع االبتكارات التي صاحبتها من دون اخلروج عن االطار التقليدي ،بمعنى
أنه تم حتويل لباس ذكوري تقليدي إىل لباس أنثوي أخف من احلايك وأنسب للتنقالت داخل جمال حرضي
متغري .يمكن لنا أن نتكلم يف هذا املضامر عن قطيعة نسبية داخل املنظومة التقليدية ،حيث حصل تغيري كيفي
مع مراعاة القيم املرتبطة باحلشمة والسرتة .غري أن التغيري األهم طاول بنية اجلالبة وليس شكلها فقط .مع بداية
ستينيات القرن املايض ،ختلت بعض الشابات عن اللثام وقب اجلالبة( .((1وقد زاد كشف وجههن ثم رأسهن
من حدة القطيعة مع اللباس التقليدي .يف الفرتة نفسها كنت شاهدً ا ،وأنا ما زلت ً
طفال ،عىل مواكب أو مسريات
ترفع فيها دعوات االستسقاء وشعارات منددة ببعض السلوكات ،من بينها رشب اخلمر ولبس اجلالبة من
سببا يف وقوع اجلفاف الذي كان يرضب البلد
دون قب ،التي كانت تعترب من طرف املشاركني يف هذه املسريات ً
آنذاك( .((1ومن سخرية التاريخ ،إن شئنا ،أن ترقى اجلالبة من دون قب إىل مرتبة الزي الوطني النسوي ،وذلك
يف عام  ،1997تزام ًنا مع ولوج امرأتني ،ألول مرة ،الربملان .وكان من الطقوس السياسية أن يرتدي الرجال
الزي الوطني أثناء االفتتاح الرسمي ألشغال الربملان الذي يرأسه امللك .هلذا وجب اختيار عنارص الزي الوطني
النسوي ،وهو عبارة عن جالبة بيضاء من دون قب ووشاح أبيض ال يغطي كل الرأس.
ما سيعرفه اللباس النسوي ابتدا ًء من ستينيات القرن املايض ُيعترب قطيعة أكرب حدة كوهنا طاولت املنظومة
وخصوصا اإلقبال املتزايد عىل تدريس البنات ،يف غمرة احلامسة
التقليدية نفسها؛ فقد ساعد خروج املرأة للعمل،
ً
التي عرفتها السنوات األوىل لالستقالل ،عىل ارتداء اللباس الغريب احلديث كالتنورة (الصاية) والبنطلون .وبدأ
خصوصا املتعلمني منهم،
احلديث عن «لباس رومي» يف مقابل «لباس بلدي»( .((1يبدو أن شباب ذلك العرص،
ً
كانوا منحازين إىل احلداثة وجتلياهتا عىل صعيد اللباس .وتربز دراسة أجريت عام  1961هذا التوجه اجلديد
حيث نجد أن يف كل مئة من التالميذ املستجوبني  63يودون أن تلبس زوجاهتم عىل الطريقة الغربية ،و 15عىل
الطريقة التقليدية لكن من دون لثام ،و 11بلثام(.((1

يبدو أن تب ّني اللباس الغريب مل ُيطرح كمشكل عام كام كان احلال بالنسبة إىل اجلالبة .فقد كانت كل أرسة ومدرسة
تدبر أمرها ،سواء بالتشجيع ،أو بالتغايض ،أو باملنع الكيل ألي لباس غريب أو لشكل حمدد منه كالبنطلون .كانت
هناك انتقادات من حمافظني يرون أن اللباس الغريب خمالف لقواعد احلشمة والسرتة ولعدم التمييز بني اجلنسني،
أخريا عن ردود الفعل واجلزاءات املرجتلة
ً
خصوصا بالنسبة إىل البنطلون .وتعبرّ بعض الشهادات التي استقيتها ً
جتاه البنطلون خالل العقد السادس من القرن املنرصم .أخذ ناظر مدرسة ثانوية تلميذة يف سن الثانية عرشة
جترأت ،كام يعتقد ،بارتدائها البنطلون ،وكان جزاؤها أن طاف هبا أمام التالميذ والتلميذات مرد ًدا« :انظروا
من أتت لنا باملوضة» .وكان املنع غري الرسمي ساري املفعول يف مؤسسات تعليمية أخرى .وكانت بعض
التلميذات خيفني حتت مئزرهتن (الطابلية) األطراف البارزة للبنطلون ،وهبذا كن جمربات عىل تعرية ساقيهن.
أما يف األحياء الشعبية ملدينة الدار البيضاء التي كنت أقطنها فقد كان بعض الشباب يعاكس البنات املرتديات
 16أقدم صورة تطلعت عليها تبدي امرأة بجالبة  ،عارية الوجه والرأس مع وفد من أفراد حزب االستقالل يمشون مع امللك حممد
اخلامس .ترجع الصورة إىل شهر كانون األول /ديسمرب  1955واملناسبة انعقاد ِمؤمتراحلزب املذكور .انظر.Julien, p. 43 :
(حرفيا  :مل ترتك املطر هيطل)»؛
 17من بني ما أتذكره جيدً ا« :آ سبولة عطشانة ،غيتها يا موالنا»؛ اجلالبة بال قب  ،ما خالت الشتا تصب
ً
«باركا (كفى) من الويسكي ،راه الشعب كا يبكي»
 18حسن رشيق« ،البلدي والرومي »،ترمجة مصطفى النحال ،االحتاد اإلشرتاكي (الدار البيضاء) ،1999/12/18 ،و Hassan
Rachik, «Roumi et beldi: Réflexions sur la perception de l’occidental à travers une dichotomie locale,» Egypte: Monde
arabe: nos. 30-31 (1997), pp. 293-301.
19 André Adam, Une Enquête auprès de la jeunesse musulmane du Maroc, publications des annales de la Faculté des
lettres, Aix-en-Provence. Serie: Travaux et mémoires; no 28 (Aix-en-Provence: La Pensée universitaire, 1963), p. 94.

89

90

العدد 2
خريف 2012

البنطلون وهم يصيحون «صبي بدون خصيتني» .يف الوقت نفسه كانت تردد يف اإلذاعة الوطنية أغنية حمافظة
جدً ا تعاتب البنات اللوايت ارتدين «امليني جيب»(.((2
كانت العتابات واملؤاخذات واجلزاءات تساق باسم األخالق السائدة واملؤطرة بقيم تقليدية كاحلياء واحلشمة
والعار والسرتة .ومل يكن ،بحسب معلومايت وما عايشته آنذاك ،للتربيرات الدينية أي صدى يذكر .كان لباس
وموجها بأفكار تقليدية .ثم تغريت األمور وتعقد اإلطار الثقايف فأصبح التقليدي واحلديث ،املحيل
املرأة تقليد ًيا
ً
والغريب ،خيتزل يف ثنائية متكاملة وهي «البلدي والرومي» .ما هو جدير بالرتكيز عليه هو أن التدين مل يتم
ً
مرتبطا باللباس بصفة رصحية إال مع هناية العقد السابع من
التعبري عنه من خالل اللباس التقليدي ،ومل يصبح
القرن املايض وبروز إطار ثقايف وديني سيختزل يف تعبريي «اللباس الرشعي» أو «اإلسالمي» .وحتى نفهم هذا
التحول جيب ً
أوال تأويل االستعامالت االجتامعية لثنائية «البلدي والرومي».

منذ توافر سلع غربية يف السوق املغربية ،ابتداء من القرن التاسع عرش ،بدأ تصنيفها إىل ما هو «بلدي» (حميل،
أهيل) وما هو رومي (غريب ،إفرنجي) .وكانت كلمة الرومي تطلق من قبل عىل النصارى .وتنطبق الثنائية عىل
أشياء عدة كالصابون والزيت والزبدة واخلمرية والدواجن .ويبقى كل ما هو بلدي ذا قيمة مادية ومعنوية
ويفضل عىل الرومي يف جل األحيان .وبالعودة إىل اللباس ،نالحظ أنه عدا اجليل املحافظ الذي يرتدي اللباس
البلدي واجليل الذي ال يرتدي سوى ما هو غريب ،تبقى الغالبية حريصة عىل التوفيق بني النمطني .هكذا نجد أن
ّ
جل الناس الذين يرتدون اللباس الغريب يف حياهتم اليومية والعملية ،يملكون خزانة لباس تقليدية ،كل بحسب
إمكاناته .يف هذه احلالة ينحرص استعامل اللباس التقليدي يف احلفالت الرسمية والدينية والعائلية .بالنسبة إىل
النساء ،هناك أشكال عديدة (تكشيطا ،قميص ،ملحفة )....أشهرها القفطان .وال داعي للتذكري بأنه ال يمكن
أحدً ا أن يكون تقليد ًيا باملطلق؛ فالقفطان ال يتناىف ً
مثال مع لبس حذاء غريب ،واجلالبة ال تتناىف مع ارتداء قميص
غريب .وال ينتعل احلذاء التقليدي املخصص للحفالت ،الرشبيل ،إال النساء املتقدمات يف السن .هكذا حتول
اللباس التقليدي الذي كان لصيق كل جزئيات احلياة اليومية ،يف البيت وخارجه ،إىل لباس طقويس .فمن
العيب ً
مثال حضور املرأة يف حفل تأبيني وتقديم العزاء بلباس غريب ،والعادة تقتيض ارتداء جالبة من دون قب
كانت إىل زمن قريب حمط انتقادات املحافطني.
يف هذا املضامر ،يالحظ أن اإلكراه والقرس يف العادات يطاوالن النساء أكثر من الرجال .فيمكن للرجل أن
يرتدي ما شاء يف احلفالت نفسها ،املرحة منها واحلزينة ،ويمكن أن أقول ،بحسب معاينتي الشخصية ،أن
يسمى اللباس
الغالب عند الرجال هو ارتداء اللباس الغريب .ولنا أن نتساءل ،كام هو احلال بالنسبة إىل ما ّ
اإلسالمي ،عن معنى مرونة املعايري ،أكانت تقليدية أم دينية ،حينام يتعلق األمر بالذكور .كان الرجال أول من
ارتدى اللباس الغريب ،وقد شاع بني الشباب الوطني واملتعلم ،عىل األقل ،ابتداء من ثالثينيات القرن املايض،
أي سبعة عقود قبل انتشاره عند النساء .مل يعرف اللباس الذكوري ً
اجتامعيا صار ًما كام كان عليه احلال
ضبطا
ً
بالنسبة إىل النساء .وكان التنازل الوحيد بالنسبة إىل هؤالء الشباب املتبنني للبدالت الغربية وضع الطربوش
لتمييزهم من النصارى.

 20نرى من املفيد الرجوع إىل كلامت األغنية التي تعبرّ عن تعارض صارم بني اللباس التقليدي واللباس الغريب:
بنت بالدي زينة
واهلل واهلل زينة
ما أحالها تلبس حايك حمربل
ودير احلنة يف ايدهيا رشبيلها (حذاء تقليدي نسوي مزخرف) صقيل فايس.

91

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
المعرفة المشتركة في حياة الناس اليوميّة :اللباس والتديّن

كيفام كانت درجة تعميم املعايري والعادات بني اجلنسني ،يبقى التصنيف إىل بلدي ورومي مستندً ا إىل الفصل
عمليا واحلياة الطقوسية واالحتفالية .ويعترب املتحف امللجأ األخري
لباسا
بني احلياة اليومية العادية التي تستدعي ً
ً
اجتامعيا .لكن مادام لألشياء التقليدية وظائف اجتامعية ،فهي ال تبقى
لألشياء العتيقة حيث جتمد ومتوت
ً
جامدة بل ختضع هي ً
أيضا للدينامية االجتامعية .هلذا وجب االنتباه ،ليس فقط للتعارض بني البلدي والرومي،
بل ً
أيضا للتكامل والتداخل يف ما بينهام .يكفي أن نشري أن اللباس التقليدي تأثر بالسوق وبأذواق املوضة،
فالقفطان الذي كان قبل عقود معدودة ً
وفضفاضا ،أصبح خفي ًفا وأقرب إىل اجلسم .وهذا يرسي ً
أيضا
ً
ثقيال
عىل اجلالبة لكال اجلنسني.
وقفنا عىل قطيعتني بالنسبة إىل لباس املرأة ،مع بروز اجلالبة ثم تب ّني اللباس الغريب .وسهل هذا األخري «روتنة»
وطنيا .ومما سهل انتشارها أن
لباسا تقليد ًيا ثم
اجلالبة النسوية ،حيث غدت خالل ثالثة عقود عىل األكثر ً
ً
القطيعة التي ُأحدثت متت يف إطار اللباس التقليدي ومعايري احلشمة والسرتة .ومما سهل انتشار اللباس الغريب
النسوي ولوج املرأة املجال العام :املدرسة ،املعمل أو اإلدارة .هناك ً
أيضا نشوة ما بعد االستقالل التي كانت
تدفع الناس ،السياسيني واملثقفني ،إىل املطالبة بالتقدم والتنمية عىل الطريقة الغربية .ما هيمنا أكثر أن ولوج املرأة
املجال العام ،وعىل عكس ما ُكتب حول احلجاب ،تم ً
أوال خارج اخلطاب الديني ،وأن القطيعتني السالفتني متتا
عىل صعيد املعرفة املشرتكة ،سواء بالنسبة إىل املتبنني أو إىل املحتجني عىل التغيري .تنطلق تربيرات الفريق األول
من كل ما هو عميل ومتابعة العرص بينام يركز الثاين عىل القيم التقليدية املرتبطة باحلياء .ونكرر أنه مل يكن هناك
جمال لتربيرات دينية خالل هذه احلقبة .بخصوص اللباس التقليدي كانت املعرفة املشرتكة التقليدية هي املهيمنة
هامشيا واخلطاب الديني شبه غائب.
بمفرداهتا وتصنيفاهتا وتربيراهتا ،بينام كان اخلطاب األيديولوجي القومي
ً

اللباس اإلسالمي
مل تربز ردود الفعل الرافضة للباس الغريب وأخالقه من منطلقات أيديولوجية ودينية إال يف هناية سبعينيات القرن
املايض .سنكون هنا أمام قطيعة مزدوجة؛ إذ سيتم التخيل يف بداية األمر عن كل من اللباس اخلارجي (الرومي)
والبلدي .واألهم من زاوية بحثنا هو أن تربيرات رفض اللباس الغريب وتب ّني احلجاب ستستند إىل ثقافة دينية
جانبا ،عىل األقل يف مرحلة أوىل،
مبنية عىل استحضار اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املالئمة .وسترتك ً
املعرفة املشرتكة بمعجمها وقيمها التقليدية والعرصية .نحن أمام تغيري مهم عىل صعيد األطر الثقافية للباس،
فإذا ما استثنينا بعض احلاالت كتلك املتعلقة بمريدي بعض الزوايا الذين كانوا خيتصون بلباس حمدد ،يمكن أن
نقول إنه مل يكن اللباس عنوانًا للهوية الدينية.

حمليا يفيد ،عىل العموم وما زال ،تغطية الشعر ،سيصبح التدين عند بعض
وباملوازاة مع تب ّني احلجاب الذي كان ً
موضوعا خلطاب أيديولوجي وديني رصيح .ويؤرش التب ّني األول للحجاب إىل املرور من تدين معيش
النساء
ً
بصفة ضمنية ضمن معرفة مشرتكة إىل تدين خمتار بصفة معلنة .وتربز الدراسات ذات الصلة أن تب ّني احلجاب
هيم الشابات أكثر؛ فبحسب بحث أجري عام  2006حول املعتقدات واملامرسات الدينية ،ترتدي  38.9يف
املئة من املستجوبات احلجاب ( 237من أصل  ،)609معظمهن ( 69.6يف املئة) تب ّنينه قبل بلوغ سن اخلامسة
والعرشين ،و 11.2يف املئة بعد سن اخلامسة والثالثني( .((2و ُيربز بحث آخر أجري عام  1995أن التلميذات
El Ayadi, Rachik et Tozy, pp. 67-70.
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املتحجبات يربطن ارتداء احلجاب بمستوى التعليم ،ويؤكدن أنه ال جيوز للبنت املتعلمة أن تتحجب كالنساء
األميات اللوايت يرتدين اللباس التقليدي.

لباسا
لننصت ملا تقوله طالبتان :األوىل يف االقتصاد والثانية يف األدب العريب« :يف املايض ،كانت املرأة ترتدي ً
ً
مرتبطا باحلياء واالحرتام عىل رغم أهنا كانت جتهل أن هذا كان ذا عالقة بالدين .وكان احلياء من أخالق الناس.
اليوم نرتدي احلجاب عن معرفة دينية حمضة ألننا نجد أنفسنا حتت ضغط الثقافة الغربية التي كان جيب علينا أن
نقاومها قبل أن نرتدي احلجاب .إن املرأة التي ترتدي احلجاب اليوم هي أقوى من نساء املايض ألهنا متعلمة».

«مل أكن أرتدي احلجاب طوال سنتي اجلامعية األوىل .غري أن أمي وجدي وأيب توفوا يف الشهر نفسه .أدركت أن
احلياة ال قيمة هلا وارتديت احلجاب .التقيت ً
أيضا صديقات حمجبات .هذه الصداقة وقراءة الكتب الدينية أدتا
يب إىل ارتداء احلجاب» (.((2
ً
ارتباطا بالتربيرات
عنرصا مهماً للتدين .وقد كان يف املرحلة األوىل النتشاره أشد
أصبح للباس معناه الديني وبات
ً

والسلوكات الدينية ،غري أن معاين ارتداء احلجاب جتاوزت يف الوقت نفسه املجال الديني ،إذ اع ُترب ً
أيضا طريقة
يسمى
للتميز عن جيل األمهات .فمن الناحية الدينية تطابق اجلالبة «التقليدية» الرشوط الدينية املرتبطة عادة بام ّ
اللباس اإلسالمي أو الرشعي ،حيث ال تكشف سوى عن العينني واليدين .وعىل الرغم من انه تم التخيل عنها،
يالحظ أنه منذ قرن من الزمن بدأ اللباس يعكس التمييز بني األجيال ،غري أن الوسائل املستعملة كانت رهينة
َ
بعرض السوق .حاول جيل «املطربشني» أن يتجاوز جيل املعممني ،وعند النساء كان اليشء نفسه بالنسبة إىل
جتليا جديدً ا
جيل اجلالبة مقابل جيل احلايك ،ثم جيل الرومي مقابل جيل البلدي .ويمكن اعتبار احلجاب ً
للتميز بني األجيال.
ً
ارتباطا باهلوية الدينية .فاحلجاب
أرشنا إىل أن املعاين األوىل للحجاب ،كقطيعة يف نمط اللباس ،كانت أكثر
رشعيا .أما النساء اللوايت ال يرتدين احلجاب ،فينظر إليهن كخارقات ألمر إهلي،
وواجبا
فرضا
ُيعترب عبادةً ،
ً
ً
وجاهالت بدينهن ومثريات للفتنة( .((2كان احلجاب ً
ورمزا لتصور جديد لإلسالم واالحتجاج
شعارا
أيضا
ً
ً
السيايس .ولوحظ يف املغرب ،ويف بلدان أخرى ،أن النساء األوائل من املتحجبات كن يشاركن يف نشاطات
منظمة من جانب دوائر إسالمية كانت تعنى بدراسة القرآن وبالصالة مجاعة ،أو بأفعال إحسانية(.((2

ٍ
تراجعا يف وضعية املرأة
معان سلبية ،فاحلجاب ُيعترب
يف املقابل مل يسلم احلجاب من املنتقدين الذين ركزوا عىل
ً
ووسيلة للعثور عىل زوج« ،غطاء للبؤس» وطريقة حلفظ املال بتجنب مصاريف التزيني وتصفيف الشعر.
هناك ً
مقياسا للتدين وأن اإليامن ال عالقة له باللباس وأنه شعور
أيضا من الشباب من رأى أن احلجاب ليس
ً
عرض عىل األنظار .وبعضهم شدد عىل التامسك اإلجتامعي ورأى يف احلجاب عنرص تفرقة
داخيل جيب أال ُي َ
(((2
لألمة اإلسالمية .
22 Rahma Bourqia, «Les Jeunes et l’expression religieuse: Stratégie de l’ambivalence,» dans: Bourqia, Rahma [et al.],
Les Jeunes et les valeurs religieuses (Casablanca: Eddif, 2000), pp. 57 et 62.

 23حممد اخلشاين« ،ارتداء احلجاب يف الوسط الطاليب »،يف :عائشة بلعريب [وآخرون] ،النساء واإلسالم (الدار البيضاء :منشورات
الفنك ،)1998 ،ص .126-115

24 Patrick Haenni et Hélène Füger, «Métamorphoses du voile «islamique» et distinctions sociales,» Égypte: Monde
arabe (Première série), no. 26 (1996), pp. 111-130, sur le web: <http://ema.revues.org/index1473.html> (mis en ligne
le 8 juillet 2008).
25 Mounia Bennani-Chraïbi, Soumis et rebelles, les jeunes au Maroc, Méditerranée (Paris: Centre national de la
recherche scientifique, 1994), p. 99.
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«روتنة» الحجاب
أمرا اعتياد ًيا .وحيلل حممد كرو بدقة هذا
منذ عرش سنوات بدأ احلديث عن شيوع احلجاب وعن كونه أصبح ً
يسميه احلجاب اجلديد مقارنًا ذلك بني بلدان عدة( .((2نود هنا إعطاء فكرة موجزة عن
التغيري يف عالقته مع ما ّ
حمتوى هذا التغيري وآثاره.
أسلفنا أن اهلدف األسمى لأليديولوجيني والدعاة هو أن خترتق أفكارهم ونظرهتم للمجتمع أكرب عدد ممكن
من الناس والقطاعات االجتامعية .غري أن من القواعد االجتامعية البسيطة هو أنه كلام اتسع انتشار أفكار دعوة
أو أيديولوجيا ما ،فقدت من دقتها ومن كثافتها .بل يف ظل بعض الرشوط يتغري حتى حمتواها .هذا ما حدث
أليديولوجيات مثل املاركسية والشيوعية والقومية التي بقدر ما تنترش بقدر ما تصبح بسيطة ومغايرة لألصل.
ويصبح احلديث عن ماركسية مبتذلة وعن الشوفينية.

يبدو أن هناك منطقًا لالنتشار يفيد بأن اقتسام أفكار أو ممارسات جديدة من طرف أكرب عدد ممكن من الناس
يفرض تبسيطها ،هذا التبسيط يفقدها اخلصائص األوىل التي متيزها كمعرفة نخبوية عن املعرفة املشرتكة .عندما
ّ
وجل معاملها األولية ،ليس فقط كنتيجة للمجهود
تصبح أيديولوجيا ما موضوع معرفة مشرتكة تفقد حدودها
التبسيطي لأليديولوجيني ،بل ً
حكرا عىل صفوة من املثقفني واملختصني .هكذا
أيضا ألن حتديد املحتوى مل يعد
ً
فضفاضا ،مرنًا ،وأكثر التصا ًقا بمعيش الناس .بالنسبة إىل موضوعنا ،يصبح
ً
يصبح املحتوى األيديولوجي
هامشيا ،وتكثر «اخلطابات» التي تعتمد
اخلطاب األيديولوجي والديني الرصيح املستند إىل النصوص الرشعية
ً
املعرفة املشرتكة بمعجمها البسيط وبمنطقها الرباغاميت.
يبدو أن «روتنة» احلجاب بالنسبة إىل البعض ّمتت عرب إدماجه يف إطار التقاليد املحلية املرتبطة باحلشمة .يف
مثل هذه احلاالت تطلق عىل احلجاب أسامء حملية لألوشحة مثل «الزيف» أو أجنبية مثل «الفوالر» .وقد أبرز
البحث امليداين نفسه الذي أجري عام  2006أن  64يف املئة من املتحجبات يقدمن تربيرات دينية و 17يف املئة
تربيرات تقليدية .غري أن البحث مل يكن ليدقق يف حمتوى التربيرات الدينية ،كل ما نعرف هو أن املعرفة الدينية
املستندة إىل الرتاث اإلسالمي املكتوب تبقى ضعيفة(.((2

وتنوعها ،فإىل جانب الدوافع الدينية املحضة واملربرة بالرجوع إىل
من نتائج «روتنة» احلجاب تكاثر معانيه ّ
النصوص ،نجد ز ً
مخا من املعاين املتعلقة باحلشمة وبفرض االحرتام أو رصف األنظار بتفادي الضبط االجتامعي
وأقوال الناس ....ومع «الروتنة» ً
أيضا يتم الرتكيز عىل تصنيف أنواع احلجاب .وميزت بعض املستجوبات بني
(((2
من ترتدي احلجاب عن اقتناع وبني من تفعل للرغبة يف جذب االحرتام فقط  .أصبح من شأن احلديث عن
احلجاب كشهادة ومؤرش عىل حسن اخللق والسرية أن يفرض االحرتام وجينب التحرش اجلنيس واملضايقات يف
الشارع .هذا ما عبرّ عنه أحد الشباب يف منتصف تسعينيات القرن املايض« :لو أن كل الفتيات ارتدين احلجاب،
ألصبح الرجال من أمثايل مهذبني .عندما أجلس يف مقهى وأرى فتاة مارة ،ال أستطيع عدم مغازلتها» (طالب من
مدينة تطوان) .كام بدأ ً
أيضا الكالم حتى عىل احلجاب املزيف الذي ال يرجى منه إال تفادي الضبط االجتامعي،
(((2
خصوصا من طرف العائلة .
ً
Mohamed Kerrou, Hijab: Nouveaux voiles et espaces publics (Tunis: Editions Cerés, 2010).
El Ayadi, Rachik et Tozy, pp. 69 et 73-75.
Bourqia, p. 57.
Bennani-Chraïbi, pp. 98-100.
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متيزت من أسالفها ألهنا وجدت
اذا أخذنا ُ
البعد الزمني بعني االعتبار ،نرى أن األجيال الالحقة من املتحجبات ّ
قرارا
أن ما كان تب ّن ًيا للباس جديد أصبح ً
عرضا ً
شائعا بني العروض املختلفة يف السوق .مل يعد ارتداء احلجاب ً
مثريا للدهشة كام كان عليه احلال يف بداية الثامنينيات .كانت رغبة الدعاة واإلسالميني حينها حتقيق
استثنائيا ً
ً
متييز صارم بني ما هو إسالمي وما هو تقليدي أو غريب ،وقد تأتى هذا لفرتة وجيزة بدأت بعدها احلدود الرمزية
يف التاليش ألن منطق املعرفة املشرتكة يفرض التهجني بني املنظومات املختلفة .فأصبح احلجاب رديف اجلالبة
ورسوال «الدجني» وألبسة من القبيل نفسه .ومل يفلح املنطق األيديولوجي بفرض حدوده الرمزية الصارمة إال
ضمن فئة من املتحجبات .تقول مناضلة إسالمية مرصية معربة عن هذه الرصامة إنه كان يف وسعها أن تضع شي ًئا
عىل رأسها وتستمر يف كوهنا «متحجبة ليربالية» أو أن تقرر أن تكون مسلمة ملتزمة .وتبني أن عليها أن ختتار بني
هذا وذاك وأنه ال يمكن تب ّني اخليارين ،اإلسالمي والغريب ،يف آن واحد(.((3

بعد املراحل األوىل للتب ّني مل يعد التعارض بني اإلسالمي والغريب الدافع األساس الرتداء احلجاب ،وتم جتاوزه
بابتكار موضات عديدة متزج بني ثقافات متنوعة يخُ تزل فيها الديني إىل ُبعد من األبعاد املمكنة .إىل جانب
اهلوية الدينية ،أصبح احلجاب مركّ ًبا من العالمات حييل عىل التمييز االجتامعي واملكانة االجتامعية للمتحجبة
ً
طويال متقش ًفا داكن اللون ،وكثرت أشكال
وأذواقها .لقد تم االبتعاد عن اللباس األول للمحتجبات الذي كان
احلجاب ،كام ألوانه وأحجامه وطرق ارتدائه ،وكذا اإلكسسوارات املالزمة له .وتعددت األلبسة املرافقة له من
ألبسة غربية بعضها ُيتهم بإبراز جسد املرأة (.((3

ويبدو ،بحسب بعض الشهادات ،أن يف بداية التسعينيات كانت املحجبات يف املغرب ال هيتممن باملوضة ،فقد
كن يرتدين اجلالبة واحلجاب «من دون ماكياج ومع غياب تام لألناقة»( .((3حينها بدأت املرصيات االهتامم
باحلجاب األنيق .والتقت هند التعراجي ،وهي صحافية مغربية ،مسؤولة مرصية يف جملة أناقة وحشمة وسألتها
ً
تناقضا بني متجيد استعامل احلجاب ويف الوقت نفسه العمل يف جملة املوضة وهو عامل يرتكز
هل ترى «أن هناك
أساسا عىل األناقة واإلغراء» .وكان جواب املسؤولة «إن اهلل مجيل وحيب اجلامل ،وديننا اإلسالمي ال يطلب منا
ً
(((3
أن نرتهبن ولكنه ينصحنا باجتناب اإلثارة واستفزاز اآلخر» .
حمصورا بني املتحجبات
واضحا للتدين وللهوية الدينية ،ومل يعد التمييز
مل يعد احلجاب مع شيوعه عنوانًا
ً
ً
وغريهن ،بل تعدى ذلك ليشمل املتحجبات أنفسهن .تعددت طرق ارتداء احلجاب وبدأ تصنيفه إىل أصناف
عدة .هناك من يتكلم عن «حجاب العري» أو «حجاب املتربجات» أو «احلجاب املزيف» ،أو «احلجاب
الليربايل» ،و ُيقصد هنا أن املتحجبات اللوايت يلبسن اللباس الغريب ،يكثرن من األلوان ويبدين أشكال
أجسامهن .ولوحظ املسار نفسه يف جمتمعات أخرى .فبحسب ناشطة إسالمية مرصية ،مل تعد هناك معادلة بني
«املتحجبة» و«اإلسالمية» ألن ثمة نوعني آخرين من املتحجبات ،فهناك تلك التي تتحجب وهي متشبعة بالفكر
العلامين وباحللم األمريكي مع قليل من الثقافة اإلسالمية ،وتلك التي تتحجب يف إطار تقليدي(.((3
من آثار السوق احلديث ،واملوضة التي تغذيه ،رضورة التنوع يف اللباس الذي يروم تلبية الرغبات واألذواق
30 Haenni et Füger, pp. 111-130.
31 Kerrou, pp. 36 et 47.

 32هند التعارجي« ،عندما يتحول احلجاب إىل أداة لإلثارة »،حوار أنجزته خدجية بوتني ،عىل األقل (الدار البيضاء) ،العدد ،)1992( 7
ص .53-50
 33املصدر نفسه ،ص .51

34 Haenni et Füger, pp. 111-130.
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رتيبا ،بمعنى أنه كان ال يعرف تغيريات من جيل إىل آخر،
املختلفة .كان اللباس التقليدي قبل االستعامر ً
وباألحرى بالنسبة إىل اجليل نفسه .وكانت اجلالبة ،بحسب علمنا ،أول لباس نسائي عرف تأثري السوق ،عىل
رغم صغر هذا األخري الرتباطه بالصناعة التقليدية ذات اإلنتاج املحدود .بدأ احلجاب ،واللباس اإلسالمي
ينقض عليه «السوق الرأساميل» ليتفاعل مع رغبات املتحجبات ويفرض ً
رتيبا ً
بعضا
أيضا وذلك قبل أن
ّ
عامةً ،
موضوعا
من قواعده .للسوق أثر عىل التدين والثقافة بصفة عامة مل ينل حقه من البحث؛ فقد أصبح احلجاب
ً
مجاليا ال ينفي األناقة والتدلل وإغواء اجلنس اآلخر .وأصبحت معايري براغامتية حتدد ً
أيضا اختيار نوعية احلجاب
ً
كام كان احلال بالنسبة إىل اجلالبة واللثام .هناك ً
مثال البحث عن حجاب مريح وعن تطابق األلوان وجتانسها.
مقترصا عىل منظومة مغلقة كام يف بداياته ،بل أصبحت تتجاذبه
هكذا أصبحت املعامل مبهمة ومل يعد احلجاب
ً
منظومات وهويات ثقافية ودينية عدة(.((3
يطبق عىل باقي السلع
يطبق عليه املنطق نفسه الذي ّ
يبقى السوق أكرب املسامهني يف «روتنة» احلجاب ،حيث ّ
النسائية .ومن أبسط ما يمكن مالحظته استحضار املعجم نفسه« :آخر صيحة يف حجاب املرأة»« ،دي آخر ما
وصلت إليه موضة لف احلجاب»« ،املالبس اإلسالمية الراقية»« ،أناقة وحشمة».

مل تكن فكرة اإلغواء غائبة عن أوائل املتحجبات .بعض املستجوبات منهن أكدن أنه كان من الصعب تب ّني حل
وسط بني االلتزام الديني ومغريات احلياة كاإلغواء وجذب اجلنس اآلخر .وقالت طالبة متحجبة أهنا يف بعض
األحيان كانت تغبط البنات غري املتحجبات اللوايت كن يقمن هبذا .لكنها تضيف أهنا رسعان ما ترتاجع عن هذه
الفكرة التي تنعتها بالشيطانية .وتقر طالبة أخرى يف الطب بأن احلجاب رضوري ،ولكنها ال ترتديه خو ًفا من أن
ال تكون يف مستوى املسؤولية وأن ترتكب السيئات( .((3هذا النوع من التوجس كان حارضً ا يف أوىل مراحل تب ّني
وينم عن غلبة البعد الديني للحجاب .غري أن األجيال التالية التي بدأت استحضار األبعاد الرباغامتية
احلجاب ّ
واجلاملية مل يعد هلا حرج صارم يف األخذ باألبعاد الدينية وغري الدينية .وهذا أهم ما يميز «روتنة» احلجاب
و«الروتنة» بصفة عامة ،حيث يتم بالتدريج استيعاب اليشء غري املألوف وتدجينه يف إطار ما هو مألوف.

خالصات
ال يكفي احلديث عن تعدد معاين احلجاب ،بل جيب ً
أيضا حتليل كيفية انتظامها ضمن نامذج ثقافية حمددة .هناك
رشعيا :جلباب ،برقع ،نقاب.
لباسا
غالبا باألصويل أو اإلسالمي والذي يشرتط ً
ً
النموذج الديني الذي ينعت ً
خصوصا عند
يف هذه احلالة تغلب املعاين الدينية .وهناك نموذج آخر يمزج بني احلجاب واللباس التقليدي،
ً
املتقدمات يف السن .وتغلب هنا القيم التقليدية املرتبطة باحلشمة .ثم هناك النموذج الذي يمزج بني احلجاب
واللباس الغريب .وهنا يمكن أن تغلب القيم الرباغامتية واجلاملية .هكذا ال يمكن بأن نس ّلم أن لباس احلجاب
مرتبط يف كل احلاالت بالتدين ،وحتى إذا فعلنا ذلك يلزمنا األخذ بعني االعتبار عالقة التدين بأبعاد املحيط
الثقايف أكانت تقليدية أم غربية .والتدين ،كام ّبينت دراسات سابقة ،ال يستثني النساء غري املتحجبات(.((3
35 El Ayadi, Rachik et Tozy, pp. 204-208.
36 Bourqia, pp. 58 et 62.

 37نجد عىل سبيل املثال أن  75يف املئة من املستجوبني يعتربون املرأة غري املتحجبة مسلمة ،يف حني يرى  10يف املئة العكس .انظر:
.El Ayadi, Rachik et Tozy, p. 69
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ال يمكن اجلزم بصفة صارمة ومطلقة بغلبة نموذج ما .بل هناك تنويعات باختالف املوضوع والقرينة .فاللباس
موضوعا للتدين إال يف عهد قريب .وما زال تأثيث
كان منظماً يف إطار ثنائية التقليدي والعرصي ،ومل يصبح
ً
املنزل منظماً خارج كل تصور ديني ،حيث نجد التقابل بني الصالون البلدي والصالون الرومي وال أثر ألي

فكرة من قبيل «الثأثيث اإلسالمي».

ال تعني «الروتنة» انتشار اليشء نفسه وتب ّنيه كام هو من جانب أكرب عدد من الناس ،بل إضفاء معان «جديدة»
انطال ًقا من املرجعية الثقافية والوضع االجتامعي للمعنيني .هكذا نرى أن ما يميز جمتمعات كاملغرب ليس رجوع
التدين أو ضعفه ،وال الصحوة الدينية أو االبتعاد عن الدين .إن ما يميز هذه املرحلة غري املسبوقة من تاريخ
املغرب هو التعدد الديني ،ليس هنا بمعنى اختالف الديانات ،ولكن بمعنى اختالف التصورات عن الدين

نفسه .وهذا ما يغفله عدد من داريس اإلسالم والدول املسلمة الذين يفضلون إعطاء صورة كبرية لإلسالم يبدو
فيها التدين عبارة عن منظومة متجانسة ومنسجمة من املعتقدات والسلوكات .جيب أن نقر بأن أمام كل فرد

جمموعة أو خمزون من االختيارات تقل أو تكثر بحسب درجة انفتاح النظام السيايس ،وبأن هذا يدفعنا لدراسة

مستنسخني .والثقافة ،بالنسبة إلينا،
التدين بكل تنويعاته عوض اخلروج بتعميامت جتعل كل املسلمني أفرا ًدا
َ

دي ًنا كانت أو غري ذلك ،ليست جمموعة من القيم تُفرض عىل األفراد معتقدات وسلوكات معينة ،بل خمزون من
عروضا متنوعة ،خمتلقة ومتناقضة .ويتحدد مدى االختيار بالنسبة إىل كل فرد بمدى االنفتاح
ً
القيم جيد فيه الفرد
السيايس والثقايف للمجتمع الذي ينتمي إليه .فــ «الروتنة» كعملية اجتامعية تفرتض إ ًذا وجود حد أدنى من
احلرية الفردية واجلامعية .وهكذا يصعب احلديث عنها يف الدول التي تفرض احلجاب أو متنعه.

معروضا وممك ًنا.
ً
مل يكن يف وسع النساء العرصيات إبان االستعامر سوى تب ّني اجلالبة الذكورية ،هذا ما كان
فضاء املمكن هذا سيتسع بالنسبة إىل األجيال التالية التي س ُتقبل عىل اللباس الغريب .واآلن أصبح العرض

خصوصا أن النامذج الثقافية التي أوردناها ليست بالرضورة حرصية ،بل قابلة للمزج والتهجني.
متنوعا جدً ا،
ً
ً

يف إطار هذا التعدد الذي يعرفه املشهد الديني والثقايف عامة ،نرى من الرضوري دراسة نشأة مستوى ثقايف
ً
وسطا بني الثقافة العاملة ( )culture savanteوالثقافة املشرتكة؛ فمع تعقّد الرتاتب الثقايف الذي مل يعد
يعد
وخصوصا مع بروز طبقات وسطى
حمصورا قي ثنائية اخلاصة والعامة كام كان معرو ًفا يف املجتمعات التقليدية،
ً
ً
متعلمة ،نشهد بروز معرفة وسطى متأثرة أكثر باخلطاب الثقايف العاملي واخلطاب األيديولوجي .لتوضيح هذه

يسمى اللغة الثالثة ،وهي بني اللغة العربية والعامية .ونفرتض أن التدين تغري
الثقافة الوسطى يمكن التذكري بام ّ
بوجود هذه الطبقات الوسطى املؤهلة إلضفاء املعايري الرباغامتية واجلاملية عىل احلجاب .وجيد الفرد املتعلم

مضطرا إىل حد ما إىل استعامل أفكار وكلامت مستقاة من اخلطابات العاملة وتبسيطها لتربير سلوكه.
نفسه
ً

بكل وجوهه جي ّنبنا ،عىل األقل ،أن نجعل من اجلزء كلاًّ  .هناك ً
إن دراسة التدين ّ
مثال دارسون للتدين الشعبي
يعطون صورة لإلسالم تتسم بالتنوع والرخاوة بينام نجد داريس األيديولوجيات اإلسالمية يفضون إىل صورة

خصوصا منها املرتبط باملعرفة املشرتكة
معاكسة ،كليانية متسمة بالتشدد والرصامة .إن األخذ بكل وجوه التدين،
ً
امللتصقة بدورها باحلياة اليومية ،يدعونا إىل جتنب الصور الكبرية عن اإلسالم واملسلمني.
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