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مع الشباب

هل ّ
ّ
َ
المنقط؟
اخترت هذا القميص
فكرت يوماً لماذا
أو لماذا قرّرت ارتداء بنطلون جينز ممزّق؟
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هل لباسنا ينطقنا؟
آالء شمس الدين

ماجستري يف اإلعالم اجلديد ـ لبن�ان

ورمبا مل تخرت لباسك أنت ،بل هناك من ق ّرر عنك؛ فاختار لك منط لباسك ،وقال لك :هكذا
أي حضارة ينطقها رسوال الجينز املم ّزق؟
تصري
متحضا!!! ولكن ّ
ًّ
متأصلون
يشكّل اللباس جز ًءا من صورتنا اليوم ّية ،وجز ًءا من هويّتنا وثقافتنا ،فنحن ّ
مبا نختاره من منط حياة .واللباس ال شأن له بالح ّريّة الشخص ّية؛ ألنّ األصل فيه هو
َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ َْ ُ
حامية جسد اإلنسان ،يقول الله تعاىل يف سورة األعراف :يا ب ِن آدم قد أن َزلَا عليك ْم

َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ
َّ َ َ َّ ُ
َ ً َُ
ات اللـه لعله ْم
اري سوآت ِكم و ِريشا و ِلاس اتلقوى ذل ِك خ
ي ذل ِك مِن آي ِ
ِلاسا يو ِ
َ َّ َّ
يذك ُرونَ(سورة األعراف ،اآلية)31؛ تذكّر اآلية الكرمية املرء بصفاته اآلدم ّية وكرامته

اإلسالمي أمرنا بحسن املظهر؛ ألنّ الله يحرص عىل عبده أن
عند الله ،فالترشيع
ّ
يكون يف أحسن صورة.
وال يقترص اللباس عىل كونه حامية للجسد ،فقد بات جز ًءا من
مهارات التواصل مع املحيط ،كام هو الحال يف نربة الصوت،
وطريقة الكالم ،وغريها من املهارات األساس ّية والالزمة يف
أي إنسان .طريقة اختيار اللباس تخرب شي ًئا ع ّنا،
خطّة نجاح ّ
مالبس وألوانًا مع ّينة
مثّة نظريّات نفس ّية تؤكّد أنّ اختيار
َ
يعكس شخص ّيات مختلفة .ويختلف اللباس بشكله وألوانه
من بلد إىل آخر ومن ثقافة إىل أخرى ،وذلك تب ًعا للنمط
االجتامعي السائد؛ فرنى ً
مثل أنّ الحجاب يعدّ جز ًءا من
ّ
ثقافة املرأة املسلمة وهويّتها ،وله قيمة اجتامع ّية يف حياتها؛
فاملرأة املح ّجبة عندما تحرض يف الجامعة ،وتشارك يف ميدان
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العمل أو يف األماكن العا ّمة؛ فإنّها تحرض بصفتها اإلنسان ّية
وليس بصفتها األنثويّة.
وملسألة الجامل أهم ّيتها يف اإلسالم ،وتجميل امللبس هو
خاصة عند الشباب؛ فمن م ّنا ال يرغب بالخروج
ميل
فطريّ ،
ّ
بأفضل صورة؟
إنّ االهتامم بالهندام ورد يف روايات كثرية ،وكلّها تؤكّد
عىل رضورة اهتامم املرأة والرجل مبظهرهام ،وقد وضع
الله تعاىل معايري محدّ دة للحفاظ عىل مظهرنا وكرامتنا
أهم معايري اللباس
اإلنسان ّية ،فطهارة امللبس ونظافته إحدى ّ
يف اإلسالم .ومنح الله املرأة الحجاب لتستطيع خوض غامر
الحياة بح ّريّة ،دون أن تنتهك كرامتها .ولتكتمل صورتها
اإلنسان ّية قدّ م لها اإلسالم معايري للحجاب ،حجابًا يسرت البدن
لكل من
وخصص الله تعاىل ّ
وال يربز مفاتن املرأة وال زينتهاّ .
الذكر واألنثى معايري محدّ دة تحفظ وجودهام م ًعا يف معرتك
الحياة ،وتجعل الصفات اإلنسان ّية هي التي تتحكّم بطبيعة
العالقة بينهام يف املجتمع.
َمن خيتار لباسنا؟

أنت مقتنع مبا ترتديه؟ هل كنت ح ًّرا يف اختيارك؟
هل َ
وهنا بالتحديد أتكلّم عن ح ّر ّية اختيارنا لنمط لباسنا
ومظهرنا .يعتقد الخرباء أنّ اختيار الشباب ملوضة محدّ دة
دون غريها يتجاوز رغبته وقناعته يف ارتداء هذا النوع من
اللباس ،ويعتربون أنّ تلك الرغبات نتيجة – وليست سب ًبا يف
مسألة ولع الشباب باملوضة ،ففي عرص ثقافة الصورة التي
االجتامعي ،أصبحت
تسود العامل ،ويف عرص وسائل التواصل
ّ
رشكات األزياء أكرث قدرة عىل الرتويج ملنتجاتها ورصاعاتها،
واتخذت من الشباب فئة مستهدفة ،فام أكرث اإلعالنات
املنصات االجتامع ّية التي تعرض
واملواقع والصفحات عىل ّ
كل موضة للشباب ،وترغّبهم فيه ،حتى أصبحت
الجديد من ّ
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أخبار املوضة وعاريض األزياء و ال “فاشينستا ”Fashionista
تنافس أكرث األخبار الساخنة يف العامل .وتعدّ املوضة الرقم ّية
أساس ّية يف مجال تسويق األزياء وزيادة املبيعات ،وقد
أصبحت محور إنتاج تأثريات برصيّة ،لخلق رغبات وقناعات
جديدة لدى املستخدمني .فالصورة تؤثّر من الناحية النفس ّية
لتشجيع الفرد عىل استهالك املزيد من املستلزمات الجديدة
االجتامعي،
النفيس ،أو التق ّبل
والبضاعة ،سع ًيا وراء الرىض
ّ
ّ
أو ملج ّرد الرغبة يف مجاراة األصدقاء واملعارف واملشاهري.
املوضة هي العرف السائد أو منط من اللباس واألدب،
يعب من خالله املجتمع واألفراد عن فكرة أو للظهور
ومظهر ّ
مبظهر ج ّيد ومح ّبب عند فئة من الناس .وتجمع املوضة بني
تعب عن
جميع ثقافات العامل من الغرب إىل الرشق؛ فاملوضة ّ
فكرة أو عن ثقافة ،ومبا أنّ بالدنا العرب ّية تستورد ثقافتها
يعب ّإل عن
من الغرب ،فإنّ اللباس الذي يأيت من الغرب ال ّ
حضارتهم ،أ ّما نحن فإ ّما أن نختار ما يرتدون فقط ألنّه من
الغرب ونظ ّن أنّنا بذلك نرتقي أو نقاوم لنحافظ عىل ثقافتنا
العرب ّية وهويّتنا اإلسالم ّية.
ومت ّر دورة حياة املوضة يف عدّ ة مراحل ،فهناك من
يعمل عىل تنسيق املنتجات املختلفة وتوحيدها لتشمل
كل أنحاء العامل .بداية تق ّرر رشكات التن ّبؤ باأللوان Color
ّ
 ،Forecastersومنها الجمع ّية األمريك ّية لأللوان يف ما بينها
لكل موسم ،ثم تع ّمم هذه
مجموعة األلوان األكرث روا ًجا ّ
األلوان عىل مصانع األقمشة والنسيج ،وتتحكّم األخرية بنوع ّية
األقمشة والزخرفة التي ستصبح منطًا رائ ًجا يف األسواق ،بعد
هذه املرحلة يأيت الدور إىل مص ّممي األزياء ،فمن خاللهم
الرسمي لألمناط الرائجة يف املوضة ،عرب عروض
يبدأ الظهور
ّ
األزياء الكربى يف أوروبا والواليات امل ّتحدة األمريك ّية.
وخلف كواليس عروض األزياء مثّة ِفرق عمل بحث ّية ضخمة
تدرس سلوك املستهلكني واملزاج العا ّم يف األسواق ،وترفع
نتائج أبحاثها للمصممني ،وهذا العمل يأخذ وق ًتا ً
طويل قبل
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الرسمي للتصاميم ،وعىل سبيل املثال ،فقد َغ َزت
الظهور
ّ
والبنفسجي أزياء الرجال ،وكذلك
الوردي
األلوان الفاتحة من
ّ
ّ
الرسمي
القمصان املزركشة والرساويل املم ّزقة ،بعد الترشيع
ّ
للمثل ّية الجنس ّية يف أوروبا وأمريكا ،وللمشاهري دور كبري يف
عمل ّية الرتويج للموضة؛ فكثري من الشباب يتطلّع إىل تقليد
املشاهري بلباسهم ومنط حياتهم ،ويكون اإلعالم هو املحطّة
واملنصات
األخرية يف دورة حياة املوضة ،فتعترب وسائل اإلعالم
ّ
االجتامع ّية من أهم مح ّركات صناعة املوضة والرتويج لها .أي
أنّها صلة الوصل بني املشاهري وعا ّمة الناس والشباب ،فامذا
معي من املوضة؟ هل
لو ق ّررت وسائل اإلعالم تجاهل منط ّ
كان سيصبح رائ ًجا؟
ٌ
نشاط ثقايفّ ،لغ ٌة نقول بها لآلخر “من نحن”،
اللباس هو
املهم هو أن نتكلّم ،أن نقول “ال” لنمط يأتينا من الغرب
ّ
ألي فكرة ال تناسب حضارتنا
وألي منط أو ّ
وكأنّه مقدّ سّ ،
وهويّتنا .إنّ هذه العمل ّية التي مت ّر بها حركة املوضة ليست
عبثي يف هذا العامل .املوضة
عبث ّية ،يف الحقيقة ال يوجد يشء ّ
التي تأتينا من الغربُ ،وجدت للغرب ،وتتط ّور كلّام تط ّورت
أي اعتبار لرغباتنا
رغبات الناس هناك ،وتعود إلينا ،دون ّ
نحن ،تُفرض علينا لتضييع قيمنا اإلسالم ّية.

ّ
أخيرا ،إن احلفاظ
ً
على نمط لباسنا كما
نريد حنن ،يف عصر تهيمن
ّ
الغربي�ة
عليه الثقافة
ٌ
ً
ّ ّ
يعد حبد ذاته مقاومة؛ مقاومة لشكل من
ّ
ّ
الهوية ،وحنن
الثقافية وسلب
أشكال الهيمنة
بمقاومتن�ا نستطيع إنت�اج ثقافة ونمط حياة
ُيشبهنا.
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