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الموضة

ّ
العريب
وثقافة األزمة يف املجتمع
n

عندما نتح ّدث عن املوضة ،فإنّنا نتحدث عن مرض العرص
كل مكان ،إنّها تلك الهجمة
الذي أصاب شبابنا العر ّيب يف ّ
الثقافيّة والفكريّة والسلوكيّة التي تبدو ناعمة يف
بعض وجوهها ،ولك ّنها كالطوفان الجارف الذي
جعل الشباب أرسى لديه ،يهت ّمون باملظهر
وحسب ،يقفون أمام املرآة كَ َمن يالحظ
أو يراقب شيئًا ،..يريد أن يرسم لنفسه
شخصيّة رآها يف أحد مواقع التواصل،
أو يف أحد املسلسالت التلفزيونيّة
أو األفالم السينامئيّة ،أو رمبا يف أحد
صالونات الحالقة ،أو ألحد الالعبني ،أو
رمبا شاهده كملصق دعا ّيئ يف السوق أو
الشارع هنا أو هناك ،..والهاجس الذي يسيطر
عىل عقل ذلك الشاب ونفسيّته هو جذب أو
لفت األنظار إليه ،والتميُّز عن غريه ،وكث ٌري منهم
ُ
يسعى للتف ُّرد مبا ميلكه أو بالنمط الذي يرتضيه
لقصة شعره التي ينبغي أن تالئم ذوقه وما اختاره
ّ
ٍ
مختلف
لنفسه ،وتجده يهتم مبالبسه ليبدو مبظهر

المقيد
د .محمود عبد الفتاح
ّ
باحث ـ فلسطني

أو مميَّ ٍز عن أقرانه ،مبا يرتديه من مالبس عرصيّة،
وهو عىل استعداد تا ّم لتح ّمل النفقات الباهظة
املرتتبة عىل هذا النمط الذي اختاره لنفسه،
فضل عن الوقت والجهد املبذول
وذلك ً
رصعات املستحدثة.
ألجل تلك ال ْ
إنّنا حقًّا أمام شكلٍ من أشكال
الهزمية النفس ّية ،والشعور
بالدون ّية ،واإلحساس العميق
بالعجز والنقص ،نتيجة حالة
والفكري
الروحي
الفراغ والخواء
ّ
ّ
الذي يعيشه الشباب يف مجتمعاتنا
العرب ّية ،وإنّني أذهب إىل أن
مر َّد ذلك ـ أيضً ا ـ يعود للفتور
والرتاخي والالمسؤول ّية واالنخداع
بالق ّوة الزائفة واالفتتان بالجوانب
الظاهريّة للحضارة والتم ّدن الغر ّيب،
فيقع الشاب يف حالة من املراوحة
وعدم التوازن.
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ولعل من أسوأ مظاهر التبعيّة واالنقياد وأبشعها فقدان
ّ
السيطرة عىل العقل والقلب ،إنّها معركة مل يستعمل فيها
عد ُّونا سال ًحا ،وإنّ ا غزا أرواحنا ومنهجنا وثقافتنا ،فجعل شبابنا
يدورون يف فَلَ ِكه دومنا وعي وإدراك ،ونحن ال ننكر أ ّن أولئك
الشباب استيقظوا من طفولتهم عىل واقعٍ ما ّد ٍّي رهيب ،فهم
الشخيص ،والحاسوب ،والس ّيارة ،واألجهزة
محاطون بالهاتف
ّ
بكل فروعها،
كل مكان ،والتكنولوجيا ّ
اإللكرتون ّية املتن ّوعة يف ّ
فوجدوا أنّها من صناعة الغرب ،ث ّم التفتوا إىل الواقع وما تبثُّه
املاكنة اإلعالميّة الضخمة الهائلة لألعداء ،فوجد أنّهم قد ملكوا
ال ّرب والبحر والجو ،فانبهروا بدعايته ،وإعالمه ،ومنتجاته،
وتصميامته ،وعمدوا إىل التقليد،
واتّباع املوضة ،وكأ ّن شبابنا بذلك
قد ارتضوا لذواتهم تأجري عقولهم،
أو لنقل بأنهم قد سمحوا لآلخرين
باختطاف أو سلب ثقافته وهويّته
الشاب
كل ه ِّم ذلك
وانتامئه ،فصار ُّ
ِّ
املسكني املخدوع ،هو اللهاث
املحموم خلف املغريات ،ومظاهر
الفكر املا ّد ّي ال ّرباقة ،التي تسيطر
عىل املجتمعات الغربيّة ،ويف
يتغافل
ُ
الوقت نفسه ،يغفل أو
الشاب عن كثري مام ميكن أن
ذلك
ّ
نستفيده منهم ،وبالتايل كان تقليد
املوضة واتّباعها والسري خلفها
وخلف مستحدثاتها غطا ًء لحالة
الفتور والعجز التي يعيشون فيها،
ومن وراء ذلك كُلِّه غياب القدوة
الحسنة ،وعجز نُ َخ ِبهِم وقياداتهم
ودولهم.
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ّ
ّ
األسرية:
االجتماعية والرتبي�ة
دور التنشئة

وال ب ّد أن نق َّر أ ّن الرتبية والتنشئة االجتامع ّية تلعب دو ًرا
أساسيًا يف تعزيز تلك الثقافة وتنميّتها ،أو الح ّد منها وتراجعها،
تتنافس من أجل اقتناء
تتسابق أو
س
ُ
ُ
لألسف! لقد أصبحت األُ َ ُ
كل جديد ومستحدثٌ يف السوق ،وال يقترص ذلك عىل الثياب
ّ
واأللبسة فقط ،بل ميت ُّد ليشمل أنواع الفرش واألواين ،وألوان
الزينة والديكورات املنزليّة املتن ّوعة ،هنا ال ننك ُر أ ّن بعض
أشكال املوضة وامل ُْستَ ْح َدث ِ
َات العرصيّة ال بأس بها ،عىل ّأل نبالغ
فيها ،وأن نحافظ عىل هويّتنا وتراثنا وثقافتنا وأمناطنا األصيلة
التي نعت ّز بها ،ولكن لألسف إ ّن ما يحدث يف نهاية األمر أن
وخصوصا الشباب منهم ـ
أبناءنا ـ
ً
بكل
يكتسب تلك األمناط السلوك ّية ّ
ما فيها ،أي بإيجاب ّياتها وسلب ّياتها،
ولعل أخطر ما يف األمر هو ما
ّ
ميكن أن نُس ِّميه «الربمجة العقليّة»
ـ إن جاز التعبريـ التي ستتحكّم
بهم؛ إذ إنّهم سوف يصبحون أرسى
ٍ
بقصد أو بغري قصد ،حيث
للموضة
سنجدهم فيام بعد يتنافسون مع
أقرانهم يف لفت األنظار ،والحصول
عىل اإلطراء واإلعجاب ،من خالل
رشاء منتجات تحمل رموزًا لل ُد ْور،
والرشكات ،واملصانع الغربيّة،
ومل يقف األمر عند ذلك الح ّد،
فقام املنتجون الغرب ّيون أو َمن
يُس ِّوق لهم بضاعتهم ،باخرتاق
ثقافتنا وفلسفتنا وأمناطنا املعيشيّة
والفكريّة ،فانتقل داء املوضة
حتى إىل حجاب الشابّة املسلمة،
حيث بتنا نرى كث ًريا من املعارض
واملحالت التجاريّة مكتظّة بنامذج
من الثياب واأللبسة للمح ّجباتّ ،إل

املوضة والغاية من خلق اإلنسان:

إ ّن اتباع املوضة يخلق مجتم ًعا عابثًا اله ًيا ،س ِّيئ املزاج
والهوى ،قد أخذت ِمنه ال َّدعة كُل مأخذ ،حتى صار مجتم ًعا
ُم ْستَهلِكًا ملا يُنت ُجه اآلخرون ،تُستنزف أمواله ومق َّدراته،
الروحي الذي يرتافق ويستتبع
وتُحط ُم معنوياتُه ،بسبب الخواء
ّ
تلك الحالة امل ُزرية؛ أل ّن الزينة واملوضة يصبحان اله ّم الوحيد
واألسايس يف حياة ذلك الشاب ،فيستغرق فيهام ،وينىس بذلك
ّ
الغاية األوىل التي خلق اإلنسان من أجلها ،وهي العبادة
واالستخالف يف األرض ،ومام يدعو للعجب واالستغراب أن
أ َّمتنا التي كان رسولها يدعو ربّه بقوله« :اللهم إنَّا نعوذ
بك من العجز والكسل»ـ بل لقد جعل نبينا الكريم ذلك الدعاء
وِر ًدا يوميًّا ،ير ّدده صباح مساءـ قد التصق بها العجز والكسل
والبالدة ،واتباع الهوى ،واملقصود بالعجز فقدان القدرة ،أ ّما
الكسل؛ فهو فقدان اإلرادة ،أي أ َّن تلك املقولة تعالج النفس
من زاويتني ،إحداهام ما ّديّة جسديّة ،واألخرى معنويّة ،تتعلّق
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وبالتايل فنحن أمام قَبول غري معلن ـ من قبل األرسة عىل
مستقبل ملا ستنتجه
ً
وجه الخصوص واملجتمع عا ّمةـ ،بالخضوع
املوضة يف بالدهم .وإذا سقطت األرسة يف و ْحلِ املوضة
ومنتجاتها ،فحصوننا األرسيّة التي ك ّنا نُف ِ
َاخ ُر بها الدنيا كُلَّ َها
مه ّدد ٌة من الداخل.
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اإلسالمي،
الزي
أنّه ال تتوافر فيها ـ يف أغلب األحيان ـ رشوط ّ
ّ
فقد أصبحت الغاية من الثياب التفاخر والتباهي وإظهار
زي
الزينة ،ومل تعد غايته الس ُرت والعفاف والحشمة املطلوبة يف ّ
زي
املرأة املسلمة ،ومل يقف األمر عند هذا الح ِّد؛ بل امت َّد إىل ّ
األطفال ومالبسهم ،فأصبحنا يف كثري من األحيان نضطر لرشاء
ٍ
لباس مرت ّهلٍ فاض ٍح للفتيان والفتيات الصغريات يف مقتبل
العمر مبا ال يناسب ِس ِّنهم ومرحلتهم العمريّة ،أجل! وكأ َّن
هني ألولئك األبناء ليقتفوا أثر األزياء
األمر هنا إعدا ٌد ّ
نفيس و ِذ ٌّ
العرصيّة ،منذ السنوات األوىل لطفولتهم ،فتتح ّول املوضة إىل
عاد ٍة وسلوك ،وتستمر دورة التقليد والتبعيّة إىل األجيال
الالحقة ،حتى تصبح وراثة ،يأخذها الالحق عن السابق.

باإلرادة والعزمية ،وفقدانهام يعني أ ّن املرء قد سيطر عليه
داءان يفتكان بِ َن يستمكنان منه ،سواء أكان فر ًدا أم مجتم ًعا،
النبوي الرصيح الجليل ،إال أنّنا
وعىل الرغم من ذلك التوجيه
ّ
نجد كث ًريا من شبابنا يُرج ُِئ التعديل أو تصحيح املسار الخطأ
إىل أجلٍ غري ُم َس ّمى ،وهذا أسوأُ ما يف األمر ،حتى إذا داهمه
الزمن ،أو فاته قطا ُر العمرِ ،وجد ذلك الشاب نفسه أمام ركام
كبري من التقصري ،وسوء التدبري ،فيَ َحا ُر وال يعرف ِمن أين يبدأ!!
إن الحقيقة الساطعة التي ينبغي عىل شبابنا األعزاء يف
الوطن العر ّيب أن يدركوها أ ّن اللهاث خلف املوضة ما هو
زائف ،له نتائج وخيمة عىل العقل واإلدراك ،ألنه
إىل جامل ٌ
ميثّل ـ بح ِّد ذاتهـ نو ًعا من الشطط الذي يعود إىل انقطاع
الصلة بالسامء ،وهو بال ّ
نقصا ب ِّي ًنا يف
شك يشري إىل أ ّن هناك ً
الوعي ،والثاين الشعور باملسؤول ّية.
أمرين مه َّمني :أ ّولهام
ُ
الشاب أن يكون
واإلسالم ال يريد من
ّ
زاه ًدا أو ناسكًا وحسب؛ بل يريده
أن يجمع بني الدنيا واآلخرة م ًعا،
ويرفض أن يتف َّرغ املر ُء إلحداهام
ُ
عىل حساب األخرى ،قيل ألحد
أقبلت
الصالحنيِ :من أين
َ
رحمك الله؟ قالِ :من ِعند
قوم «تتجاىف جنو ُب ُهم عن
ٍ
املضاجع يدعون ر َّبهم
خوفًا وطم ًعا»((( ،فقيل
له :وإىل أين تُريد؟ قال :أري ُد
بيع عن ذكر
قو ًما «ال تلهيهم تجار ٌة وال ٌ
السعي
الله»((( .حقًّا هذه طبيع ُة اإلسالم يحثُّنا عىل ّ
الدؤوب المتالك الدنيا وإعامرها ،مع ارتباط قلوب الساعني
الحق سبحانه
بربّهم ،وارتقاب ٍ
يوم ال ريب فيه ،وقد ل َّخص ُّ
((( -السجدة16 :
((( -النور ،37 :يُنظر :التع ُّرف ملذهب أهل التَّص ُّوف ،أليب بكر محمد بن إسحق الكالباذي ،تحقيق :أحمد
شمس الدين ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،1992 ،ص21 ،20
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ْ
ُّ ْ َ َ َ َ ً
َّ َ َ
ذلك املعنى بقولهَ  :ربنا آَت ِنا ِف
ادلنيا حسنة َو ِف الَخ َِرة ِ
َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ار(سورة السجدة ،اآلية )16؛ فاتّباع الشباب
حسنة وق ِنا عذاب انل ِ

ٌ
وانشغال
للموضة صورة جل َّي ٌة للغرق يف وحل املا ّديّات،
عم يجب ّأل ننساه ،ولنتذكر قول رسولنا الكريم يف الدعاء
ّ
املشهور« :اللهم ال تجعل الدنيا أكرب ه ِّمنا ،وال مبلغ ِعلمنا»(((،
فالشباب املؤمن يحمل رسالة سامية ،ويعي الرسالة والهدف
الذي ُخلِق من أجله ،فيرضب يف جنبات األرض ،ويكدح ذات
اليمني ،وذات الشامل ،ويعلم أ ّن وراءه غ ٌد ينتظره ،فيسعى
نحو األفضل دو ًما ،فتصبح حركته يف األرض ليست مفصولة
عن إميانه بالغيب ّيات.

فضل عن كونه
والتعلّق باملوضةً ،
مرضً ا نفس ًّيا وروح ًّيا ُعضالً  ،يكشف
عن حجاب الغفلة والنسيان ورمبا
عدم النضج الكايف الذي يسيطر عىل
بعض شبابنا يف العامل العر ّيب ،قال
ْ ُْ َْ ٌ
َ َّ َ ْ
تعاىلَ  :ولَنظ ْر نفس ما قدمت
َ
ل ِغ ٍد(سورة الحرش ،األىية ،)18ما أعظم
هذه اآلية الكرمية! ،وكم لها من
وقعٍ وتأثريٍ عىل النفس والعقل!!
جنون املوضة بني ثقافة
األزمة وغياب سلطة العقل:

ال ّ
شك أ ّن أزمة الثقافة هي أزمة املجتمع بكامله ،فبعد
أن تضيق به السبل نحو اإلبداع والخلق واالستنارة يجد
نفسه واق ًعا ال محالة يف أتون التقليد والتبع ّية شبه املطلقة،
األمر الذي يقود يف نهاية املطاف إىل ضياع الهويّة الثقاف ّية،
واالجتامع ّية.
بناء عىل ما سبق فإ ّن شبابنا يعيش حال ًة من فقدان التوازن،
الناتجة عن مجموعة من العوامل التي تضافرت فيام بينها،
الرتمذي ،برقم3502 :
(((ـ رواه
ّ
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وسعنا دائرة اتّباع املوضة
وصنعت ذلك الجمود امل ُ ْزرِي ،ولو َّ
والتقليد ،لوجدنا أنّها ال تقترص عىل ما ذكرناه وحسب؛ بل
متت ّد وترتك بصمتها أيضً ا عىل معظم ما يت ّم تداوله وترويجه
مثل ،فسنجد انتشا ًرا
يوم ًّيا يف حياتنا ،فلو نظرنا للحقل األد ّيب ً
لألدب الرخيص الذي يخاطب الغرائز والعواطف والنزوات
حتم سوف نقف أمام كثري
العابرة ،ولو التفتنا لإلعالم ،فإنّنا ً
من األفكار التي ستل ّوث سمعه ،فرأس املال له بريقه ،وصوتُ
القوي مسموع دو ًما ،أ ّما يف االقتصاد ،فح ّدث وال حرج عن
ّ
االستهالك لسلع الغري ومنتجاته ،بسبب تفوق السلع األجنب ّية،
محل منتجاتنا؟! وال
تحل ّ
ومتانتها ،وجودتها ،فكيف لها أن ّ
يخفى عىل ٍ
أحد أن اتّباع املوضة
يشري إىل وجود أزمة ثقاف ّية عا ّمة
تتجىل يف كثري من أعداد املجالت
والكتيِّبات الهابطة التي ت ُطب ُع
دومنا حسيب أو رقيب ،ومتأل
أرفف املكتبات ،وأرصفة الشوارع،
واألماكن العامة ،وتلك املنشورات
تدن الحالة الثقافيّة
ِّ
تعكس
والفكريّة ملن يتداولها وير ِّوج لها،
وهي ت ّدعي أنّها تهت ّم بالثقافة
والف ّن ،وت ُعنى بشؤون «الف ّنانني»،
مجلت تجا ّرية ،ال رسالة لها ،تحاول أن تغزو
وهي يف حقيقتها ّ
محل يف وعيهم.
عقول الشباب ،وأن تجد لها ًّ
إ ّن الشباب هم ضحايا لفوىض املوضة املد ِّمرة التي نخرت
عظامنا يف كافة امليادين ،إ ّن املوضة تنترش كالبكترييا الضا ّرة.
حقًّا هناك كثري من املشاعر املختلطة لدى شبابنا ،وهي تبدأ
من عدم الرىض والنقمة عىل الواقع بكل معطياته وتفاصيله،
ثم متت ّد لتصل إىل االنسالخ عن ذلك الواقع املزري ،ولك ّنها يف
كل األحوال تعكس غيابًا أو تغيي ًبا لسلطة العقل الذي يُق ّرب
ّ
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املرء من عامل الفضيلة والقيم النبيلة ،ويقوده نحو الحكمة والتدبّر
واألخالق ،ورد عن الرسولَ « :من ال عقل له ال دين له»(((() ،ويف
َي كُلُّهُ بِالْ َعقْلِ َ ،
ول ِدي َن لِ َم ْن َل َعق َْل لَهُ»(((()؛
حديث آخر« :إِنَّ َا ُيدْ َركُ الْخ ْ ُ
ولذا ال ب ّد أن ينترص العقل عىل النزعة الذاتيّة ـ التي تعترب املوضة إحدى
ُمخرجاتها ،فذلك أَ ْد َعى لتحقيق االستقرار وشيوع الفضيلة يف مجتمعاتنا.
االندفاع حنو املوضة هو جزء من ثقافة األزمة اليت حتياها مجتمعاتن�ا:

لقد ألقت أزمة الثقافة بظاللها عىل فئة الشباب يف املجتمعات العربيّة
واإلسالميّة ،وذلك حني تغلغلت يف نفوسهم ،وأث َّرت عىل عقولهم وسلوكيّاتهم،
الذهني ،الذي يدفعه نحو
ومشاعرهم ،حتى تح ّول األمر إىل حال ٍة من االختالط
ّ
االختيار بني االستهالك ذي الطبيعة املا ّديّة البحتة والسطح ّية ،وبني ما ينطوي عليه كيانُ ُه
ظل انعدام
قيم ومشاع َر وفك ٍر ومواقف ،فيحيا الشاب وينمو ويتط ّور يف ّ
االجتامعي من ٍ
ّ
التوازن ،فهو أمام أزمات طاحنة ُم ْز ِم َنة تعصف بكيان املجتمع ،وته ّدد استقراره ،ووجوده،
منها أزمة الدميقراط ّية ،التي تنعكس عىل اتساع الفجوة بني الحاكم واملحكوم ،وأزمة
االقتصادي والبطالة ،التي تدلّل عىل استرشاء الفساد يف جسم الدولة وهياكلها،
الرت ِّدي
ّ
كام تشري إىل سوء استغالل املوارد ،وهذا بدوره خلق أزمة اجتامعيّة ،فوجود الظلم
االجتامعي ،وغياب العدالة يف التوزيع ،يقودان املجتمع نحو التفكّك واالنهيار ،ورمبا
ّ
يقود للفوىض واالنفجار يف ٍ
وقت الحق.
الحل يحتاج ملراحل من املعالجة وطول ال ّنفس والتخطيط املدروس ،فاملسألة
إن ّ
بحاجة لـ «يكّ الوعي والضمري» ،فشبابنا أمانة يف أعناقنا ،ويتح ّمل مسؤولية التغيري
األرسة أ ّو ًل ،نواة املجتمع األوىل ،واملثقفون وال ُّنخب ورجال الدين ،واملناهج
وبدل من نرش االرمتاء يف أحضان
الفكري والثقا ّيفً ،
الدراس ّية ،وعموم الخطاب
ّ
الغرب وما ينتجه لنا ،علينا أن نخلق بيئة ص ّح ّية تع ّز ُز ثقافة االنتامء لديننا وتراثنا
وهويّتنا القوم ّية والوطن ّية التي تقود بدورها نحو متاسك املجتمع وترابطه ،ويف
كل املجتمعات والثقافات األخرى ،ولكن دون
الوقت نفسه تنفتح إنسان ًّيا عىل ّ
أن تذوب أو تنصهر فيها.
(((ـ يُنظر :وسائل الوصول إىل شامئل الرسول ،يوسف بن إسامعيل النبهاين ،خ ّرج أحاديثه :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب
العلمية بريوت ،1990 ،الباب السابع ،ص167
(((ـ بحار األنوار ،للعالمة محمد باقر املجليس ،مؤسسة الوفاء ،بريوت1414 ،ه( ،الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار).160/74 ،
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