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بأنه ضرورة بيولوجية و اجتماعية و  شعرعرف اإلنسان اللباس منذ وجوده على هذه األرض ، و 
حاجة أساسية حلياته ، مثل بقية احلاجات األخرى ، لذلك أعطاه العناية الالزمة و االهتمام األوسع 

  .ر من روايات عن ثقافة اإلنسان البدائي إىل حضارة اإلنسان املعاصر ، و ما يدل على ذلك ما توات
للباس يبني بأنه قد مر بعدة تغريات و تطورات تبعا للبيئة و املواد املوجودة ، فكان يف او تاريخ 

البداية مكونا من أوراق التني امللفوفة حول وسط اجلسم و اليت اختذها اإلنسان لسرت عورته حني 
  : ومن الناحية الدينية اإلسالمية كما ذكر يف القران .  ي و حاجته إىل وقاية جسدهأحس بالتعر 

اْجلنة ونادامها  ما من ورقهرة بدت هلما سوءاما وطفقا خيصفان عليجا بغرور فلما ذاقا الشفدالمه "
  1" . شيطآن لكما عدو مبنيال الّشجرة وأَقل لكمآ ِإن اَأمل َأكما عن تلكم آرُم

عندما أحس بالتعري جلأ إىل أوراق التني او التوت لسرت عورته، و كان ذلك سببا يف  آدمن أي ا 
  2.خروجه من اجلنة و بداية حياته على األرض 

و قد ارتدى الناس بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه أنواعا خمتلفة من األلبسة من اجل 
  .الثقافات احمللية و البيئية احلماية و السرت و الزينة و ذلك تبعا للعادات و 

زاد تنوعه ، فقد لبست املرأة املصرية  توفرة زاد اهتمام الناس باللباسو مع ظهور اخلياطة و املواد امل
و يكون  القدمية الثياب البيضاء ، و هي تتكون من قطعة او قطعتني تربطان بإحكام فوق الكتفني 

و استخدم املصريون الكتان . جلزء العلوي من الصدر طويال حىت أسفل القدمني ، و ُتربز املالبس ا
  .البس إلظهار مكانتها االجتماعيةيف صناعة مالبسهم و كانت العائالت الكبرية ترتدي امل

أما املرأة البابلبة و السومرية فكانت تضع اخلمار على رأسها و ثوبا او شاال كبريا فوق أكتافها ، و 
◌َ لَ  أردافها ، و ما مييز هذه املالبس هو تلك الزينة اليت تغطي تلك  ثوبا كبريا حول وسطها و تْ ف

أما يف بداية القرون الوسطى و ناعية ناعمة  مثل الصوف و القطن ،الثياب من ألوان زاهية و مواد ص
مع ظهور احلرف زادت أنواع املالبس ، وزادت معها عدد القطع املكونة للملبس ، ففي أوربا كانت 

  .و مل يكن به أكمام) فوق ثياا(ا لتغطية الرأس و العنق و رداء خارجيا املرأة تلبس حجاب
  
  

                                                 
1  - �
  . 22اف ، ا��� ��رة ا�
2  -  ���� ����� ا� .  
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و لبست املرأة يف عصر النهضة املالبس ضيقة اخلصر ، و فستانا له فتحة مربعة الشكل يف منطقة 
الصدر ، إضافة اىل تنورة داخلية مفتوحة من اجلانب األمامي مث التنورة اليت كانت تشد مبواد صلبة  

  .م و اخلشب لذا تبدو التنورة عريضة و بعيدة عن اجلسم كالعظا
و       و مع انتشار صناعة املالبس و ظهور املصانع اخلاصة بذلك ، ظهر نوع من األزياء اجلديدة 

تغريت املوضة و كان ذلك مع ظهور الثورة الصناعية يف أوروبا حيث انتشرت موضة املالبس الضيقة 
إسحاق و          هاو سالياخرتعت من طرف العاملان األمريكيان مع ظهور آالت خياطة جديدة ا

  1.و ظل تطور و انتشار املالبس و تغريها اىل العصر احلايل .  سنجر
أما اللباس اإلسالمي فكان يضع مجلة من الشروط و اآلداب اليت تلتزم ا املرأة املسلمة ، و ذلك 

الكفني ، فلجأت املرأة و تطبيقا لذلك و خوفها لسرت عورا اليت تشمل كل جسمها اال الوجه و 
االستعانة بألبسة فضفاضة تغطي كامل اجلسم و تكون فوق األلبسة املنزلية  إىل،  "شرفها"على 

اخل ... ملحفة -املالية  –احلايك  –اخلمار  –احلجاب  –اجللباب : العادية ، و اختذت عدة أمساء 
و  ن هو أجنيب عن العائلة مملذكورية على هذا اللباس خاصة و كانت املرأة تعرف نوعا من الرقابة ا

" النساء و الحجاب في حضارة المتوسط"مقال حول عن املرأة نفسها ، و يرجع ذلك حسب 
             2. الغرية الذكورية ،او التشدد الديين إىل Germain Tillion ونجارمان تيل

Les femmes et le voile dans la civilisation méditerranéenne) .(  
و مع تطور اتمع اجلزائري على املستوى االتصايل و اإلعالمي ، و مع اختالط الثقافة احمللية 
بالغربية سواء باالحتكاك  أو التأثر باملوضة واألزياء الغربية ، جتد الفتاة نفسها بني ثقافتني متزاوجتني 

معاتنا  اليت تضم جيال شابا له الرغبة القوية يف التفنن ، و اليت ميكن أن نراها بصورة واضحة يف جا
  .باللباس و االهتمام باملوضة 

يعطي هلذا اللباس شروطا  هو إذا نظرنا إىل هذا اتمع ووقفنا على عاداته و أعرافه ومعتقداته، وجدنا
   و نظرة خاصة ، و هو من أولويات احلياة اليومية ألفراده ، حيث ان كل فرد او مجاعة

تتصور اللباس الذي يناسب املرأة خاصة أثناء خروجها من البيت ،فمنهم من يراه يف شكل حجاب 
  . ه، او غري ذلك ، و هذا حسب ما حتدده ثقافة اتمع و قوانين

  
  

                                                 
  . cd rom  ،2004ا�,���
� ا�-���� ا�-��,�� ، '�+� ا�*(�و'�� ، &�ص $#"�ط   1

2 CHARLER Mélanges , JULIEN André ,  études maghrébines , presse universitaires de France , paris , 1964 ,  
p 31.  
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و األسرة ،  ، ميتاز بسلطة الرجل على املرأة  patriarcalأبوياو باعتبار اتمع اجلزائري جمتمعا 
احملافظة على متاسك العائلة و حسن العالقات بني أفرادها و الفصل يف املنازعات  يسعى إىل" حيث 

 ، 1" باإلضافة إىل الدور األساسي يف التوجيه و املراقبة و السهر على حفظ قيم األسرة و مبادئها 
، فانه يضع قيودا و رقابة على اللباس األنثوي و ان كانت املرأة ال ترضى بذلك يف غالب األحيان 

اال ان حركة التغري االجتماعي اليت عرفها اتمع و دخول الثقافة الغربية عن طريق اإلعالم و 
تعترب األنظمة اللباسية   وو االحتكاك باتمعات األخرى عرف اللباس عدة تغريات ،  لاالتصا

إلعراض ظهور املوضة و انتشار األزياء و ا خاصة مع،  2كإحدى النتائج األكثر وضوحا للمثاقفة
و إدخال قطع تركيبية جديدة على اللباس أدى إىل نوع من التخلي عن     عن اللباس التقليدي 

  ... احلجاب  –احلايك  -) املاليا (املالءة : اللباس األصلي 
   خر بكافة أنواع األلبسة ، تجول يف خمتلف أرجائها وجدناها تز و مع توجهنا إىل اجلامعة  و ال

لف الثقافات ، حيث جتد الطالبة املقبلة على متابعة دراستها العليا أمام رياح فضاء اللتقاء خمتو 
املوضة و تنوع األزياء و الرغبة يف التقليد و التمتع بنوع من احلرية و االستقاللية عن عيون ورقابة 

خاضعة لشروط العائلة ، و بني صراع االلتزام و ثقافة البيئة احمللية و ما مييزها من مظاهر لباسية معينة 
  . و قوانني خاصة بتلك البيئة 

خاصة اذا ( و مع التحاق الطالبة اجلامعية باحلي اجلامعي ألول مرة ، غالبا ما تصطدم مبا جيري فيه 
، فهي غالبا ما تأيت من مناطق ريفية أو شبه حضرية ، تظم مدونة من ) مل تكن على دراية بذلك 

وضة يف بعض األحيان و اليت نشأت عليها ، لذلك قد تنبهر العادات و التقاليد املضبوطة و املفر 
   3.بنمط احلياة يف وسطها اجلديد الواقع يف مدينة كبرية كمدينة مستغامن 

و مبا أا مقيمة باحلي اجلامعي فهي تنبهر ألسلوب حياة الطالبات األطول منها إقامة ، سواء كان 
و أمام غرابة الوضع فهي إما تسعى إىل التماثل .. .ذلك يف طريقة لبسهن أو كالمهن أو سلوكيان 

  .ن و التكيف معهن و إما ال تعجب بذلك فال تم به 
  
  
  

                                                 
� ، ا���ة و   1 �. /1$,� ��0 �� 2006درا��ت .7 ا6'(�و������5 ا56(,�
�� ، دار ا��.�ء ، ا�4	-� ا�و�3 ، ا��*�2ر�� ، : ا���ا

  . 418، ص 
  .$AB4C ا'(�و����75 �-72  @�9 و ا?(*�ك ا����.�ت �	-#=� ا�	-> �'(�ج ',�ذج 7.��9 ���5 : ا�,��&��   2
�� ا�'��ي ،$��Dة-   3Fل و ا��,Fهللا زھ�� ، ا� �	
 ��  . 41، ص  5�$2004�(�� ، �5$-� وھ�ان ،  
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شكل لباسها في ظل هذه المعطيات الثقافية  كيف يكونفماذا تلبس الطالبة في الجامعة ؟ و  

  الجديدة ؟
 ألي غرض تضع الطالبة الجامعية نوعا معينا من اللباس ؟

  لوكات والممارسات اللباسية للطالبات في الفضاء الجامعي ؟ما هي الس
على ضوء االختالف الثقافي الموجود في الجامعة ،كيف تتصور كل طالبة نوعية اللباس 

  المناسب و المفضل لهذا الفضاء االجتماعي الجديد ؟
  

  :فرضيات البحث
خالل شهر خروبة مبستغامن  وقعمبمن خالل املالحظات األولية و الدراسة االستطالعية اليت أجريت 

، حول ظاهرة اللباس اليت باتت تعرف تنوعا كبريا ورواجا شديدا حيث جند ان معظم  2007سبتمرب 
الطالبات يتنافسن يف اختيار اللباس الذي حتمله متثالم و تصورام و الذي يرونه مناسبا هلذا 

فضاء اجلديد له خصوصيات اتمع اجلديد و الفضاء السوسيوثقايف اجلديد ، فإذا افرتضنا ان هذا ال
مكانا لصب خمتلف الثقافات احلضارية و التقليدية ، فانطالقا من ذلك تلجا الطالبات إىل تبين 
جمموعة من األوصاف اليت حتملها مالبسهن و اليت تطابق يف الكثري من األحيان أشكال املوضة 

  .اجلديدة و املقاييس العصرية 
إظهار اجلانب و السرت داخل اجلامعة لتليب أغراضا متنوعة تصب يف األخري يف  و تتنوع األلبسة

األنثوي و اجلمايل للطالبة ، إضافة إىل حماولة تبين النموذج اللباسي الذي يعطي املكانة االجتماعية و 
  .القبول وسط الطلبة ذكورا او إناثا 

س املميز للهوية الدينية او التقاليد احمللية ، بينما تلجأ بعض الطالبات األخريات اىل االلتزام باللبا
فنجدهن يف صراع بني هذا االلتزام و بني آخر صرعات املوضة و األلبسة العصرية اليت حترر اجلسد و 

  .تظهر أنوثته و تربزه ليفرض وجوده بني األصناف املنافسة األخرى 
ه يتقسم إىل عدة أنواع انطالقا من عدد إذا أمعنا النظر يف لباس الطالبات و أردنا أن نصنفه ، وجدنا

  .القطع املركبة له من جهة ، و من جهة أخرى طبقا لدرجة سرته للجسد األنثوي 
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  :المفاهيم اإلجرائية 

  : اللباس -1
 بساللباس هو ما تضعه املرأة من ثياب فوق جسدها من اجل سرت ما جيب سرته ، فعندما نقول ل

عل اللباس لكل ما وجُ  .. واللباس واللبوس واللبس ما يلبس . غريهاسترت به، وألبسه أي : الثوب
                   1.أو عورة يغطي من اإلنسان عن قبيح

بعضها إلزامية و بعضها اآلخر اختيارية ( يُعرف اللباس جلماعة معينة كمجموعة قطع و قواعد تركيبية 
خالل الفرتة االنتقالية . ألكثر وضوحا للمثاقفة ، و يعترب تغري األنظمة اللباسية كإحدى النتائج ا) 

اليت سبقت اإلعراض الكامل عن اللباس التقليدي ، بسبب ختفيف القطع اإلمجالية و إدخال قطع 
  2.جديدة بظهور قواعد تركيبية جديدة 

 و يتغري اللباس من جمتمع إىل آخر تبعا ملعطياته الدينية و االجتماعية ، وكل لباس خيضع لقوانني
عقائدية و جمتمعية ، ففي اتمعات اإلسالمية جند أن اللباس حيدده الدين و يضع له مقاييسا و 

و مع انتشار املوضة و رغبة الكثريات يف التغيري دون ) اللباس األنثوي ، و كذلك الذكوري ( قوانينا 
  . لفتيات و مجاهلناخلروج عن تعاليم الدين أنتجت أنواعا خمتلفة من األلبسة اليت تالئم رغبات ا

ص للدراسة و اخلروج و يف هذا البحث مت الرتكيز على لباس  املظهر اخلارجي و هو اللباس املخص
  .إىل اجلامعة ، من ثياب و حلي و لواحق لباسية 

  :الحجاب -2
احلجاب لباس ساتر جلسد املرأة ، و احلجاب هو الغطاء و الستار ، ما يسرت جسد املرأة و خيفيه 

  3.ظار عن األن
و يتخذ احلجاب عدة أشكال ، نظرا إلدخال قطع تركيبية عصرية ، و أصبح ينافس اللباس العصري 

  . بألوانه الزاهية و املواد املصنوع منها ، و طريقة لبسه ختتلف من منطقة إىل أخرى 
  4.و قد يصفه البعض بأنه حاجز و ساتر بني الرجل و املرأة 

  

                                                 
� �L2$ر ا6'����7 ، ���ن ا�-�ب ، '�+� ا�*(�و'�� ،   1�  . cd romا

2 BONTE Pierre et MICHEL Izard, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie ,ed  puf ,3eme ed ,paris, 
1991 , p 739. 

3   M��� N5�$.  
4 http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=1070821 
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  . على من تضع اخلمار دون إعطاء أمهية لبقية األلبسة األخرى و أصبح يطلق اآلن كلمة حجاب 

  
  : الخمار -3

قطعة قماش إما من الكتان أو احلرير رباعية الشكل أو مستطيلة ، توضع فوق الرأس لتغطي الشعر و 
و الفوالر الرقبة ، و يتخذ عدة أنواع و ألوان وتسميات يف الدول العربية كالشال و اإلشارب 

foulard  .1  
  :التبرج  -4

و التربج إظهار املرأة زينتها و حماسنها . التربج تباعد ما بني احلاجبني و كل ظاهر مرتفع فقد بـَرََج 
  .و قيل هو السفور أي الكشف عن الزينة و احملاسن   2.للرجال 

ان و قد اعتمدنا على هذا املصطلح النه متداول يف معظم املراجع الدينية و العلمية و حىت على لس
  . الكثري من الطالبات ، و ذلك للتمييز بني احملجبة اليت تضع اخلمار و األخرى اليت ال تلبسه 

  : الموضة-5

الناس يف بلد ما يف فرتة زمنية  تعبري يطلق عامة لوصف طراز املالبس اليت يرتديها السواد األعظم من 
  . ُتْسَتْبَدل ا أخرىوقد تبقى موضة ما شائعة ألشهر أو لسنوات عّدة، إىل أن .حمددة

فيها مقبوًال من قطاع  خالل الفرتة اليت يعد مسايرًا للموضة أو موضة ُمْنتج ما، أو نشاط ما يعد
نتج أو النشاط ال يلبث أن. واسع من اتمع

ُ
بعد مرور فرتة من  موضة قدمية يصبح غري أن هذا امل

 .تقّبله الزمن، وذلك حني َتُكفّْ غالبية الناس عن

 ضمن نطاق بدأ استعمال طراز معني من املالبس كطراز من املوضة، إال أنه ال يلبث أن يدخلقد ي

حلت السراويل "فعلى سبيل املثال،  .حني يتم توارثه من جيل إىل آخر العرف التقليدي أو العادة
  بة، مع تلك اليت التتجاوز يف طوهلا حدود الرك الطويلة يف أوائل القرن التاسع عشر امليالدي حمل

  

                                                 
1 Daniel Gouadec , mondialisation localisation francophonie(s) , ed  la maison des dictionnaires, paris,2004 ,p61 

 2  � ، ��-$�Fو ا�'�3 ، ا��ار ا� ��D�2 ا�
  .16، ص  1996،  ��1وت ، ط 
	� ا��?,� $1,� ا�-���ي ، ��*�����5 ا�P)?6م 
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أما اآلن فقد أصبح . 1"  يف أوروبا والواليات املتحدة ارتداء اجلوارب كموضة يف مالبس الرجال
تقليديًا بالنسبة للرجال يف معظم بلدان العامل، وإن كانت التغيريات يف  ارتداء السراويل الطويلة عرفًا

  . نيالرجالية ماتزال ُتستحدث بني حني وآخر على مر السن لون السراويل

  :الجامعة -6

أعلى  واجلامعة. مؤسسة تعليمية يلتحق ا الطالب بعد إكمال دراستهم باملدرسة الثانوية اجلامعة
و هي مكان يضم جمموعة من الطلبة و الطالبات حيملون ثقافات   .التعليم العايل مؤسسة معروفة يف

ية جامعية ، و تستقبل اجلامعة خمتلفة و أمناط بيئية متنوعة جيمعهم حي واحد أو عدة أحياء اقام
  .الطلبة من عدة واليات 

الكلية، املعهد، األكادميية، جممع : التابعة هلا مثل وبعض املؤسسات اجلامعة وتطلق أمساء أخرى على
وهذه األمساء تسبب اختالطًا يف الفهم، ألا حتمل معاين خمتلفة من . العليا الكليات التقنية، املدرسة

دوًال تتبع  تستخدم لتدل على معهد للتعليم العايل، جند أن كلية  الرغم من أن كلمة فعلى. آلخر بلد
 وباملثل فإن.مدرسة ثانوية خاصة، لإلشارة إىل كلية التقاليد الربيطانية أو األسبانية، تستخدم كلمة

 .أو مدرسة رمبا تدل على معهد عال للتعليم األكادميية

  :الطالبات  -7
ن و يرتاوح سنه) البكالوريا( ت اللوايت حتصلن على شهادة الدخول إىل اجلامعة هن جمموعة من الفتيا

سنة ، و هي فرتة هامة يف حياة الفتيات ، حيث يقبلن على مواصلة  28سنة و  17أحيانا بني 
الدراسة اجلامعية العليا طلبا للعلم و من اجل احلصول على شهادات جامعية متنوعة و يف ختصصات 

  .خمتلفة 
ل طالبة حتمل خصائص ثقافية و اجتماعية معينة حبكم التنوع يف انتمائهم البيئي و إقامتهم و ك

  .األصلية ، فهن إما يقبلن من مناطق ريفية ، شبه حضرية أو حضرية 
  
  
  

                                                 
�Mا�,���
� ا�-���� ا�-��,�� ،   1�� N5�$.  
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  :التصور -8
  .1تشري عبارة تصور بشكل عام إىل مجلة األفكار و القيم اخلاصة مبجتمع ما 

ليعطي االنطباع املبين على  اإلنسانس و التمثالت اليت ترسم يف خميال فالتصور هو مجلة من األحاسي
مجلة من املعطيات او املدركات و اليت تعطي النموذج الذي يتصوره الفرد عن شيء ما ، فمثال كل 
طالب او مجلة من الطلبة هلم عدة تصورات خاصة باللباس اجلامعي و الذي جاء كنتيجة ملعطيات 

  .ماعية ، و ميكن أن تكون يف شكل تصورات فردية أو مجاعيةثقافية و أخرى اجت
لقد عاجل علم االجتماع هذه املعطيات كحقائق مستقلة يقوم تواجدها مبعزل عن ما يسميه علماء 

، فكل جمتمع قد يقيم اذن منظومات تصورية متخصصة " الصور الذهنية " النفس التصورات أو 
و ال تتواجد تصورات كهذه يف ...تمع و السحر و الشعوذة من نظام الكون ، و كلية ا: عديدة 

  .أذهان األفراد سوى بشكل ناقص عموما ، و بشكل واع جزئيا 
و بالتايل فان تصنيف . ان هذه الوقائع الثقافية ليست مقرتنة ببساطة ، بل هي تشكل أنظمة 

تصورات اجلسد ، يظهرها   الفضائل الطبيعية و اجلماعات االجتماعية و التنظيم الرمزي للمكان و
  .كعناصر متداخلة تعتمد على تصور ثقايف للعامل 

لتعترب ان األنظمة  غرينز و شنايدريف مقابل ذلك تأيت االنرتوبولوجيا الرمزية و اليت طورها كل من 
التصورية هي مبثابة واقع مستقل ال يعتمد على األذهان اليت حتركه مما جيعله معرضا الن ينظر اىل 

   2.ه التحليلية اخلاصة وكأا معطيات جتريبية فئات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 BONTE Pierre et MICHEL Izard, ibid. 
2 ibid. 
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  :دواعي البحث و أهدافه 
حيتل اللباس جزءا هاما من حياة املرأة ، و جانبا أساسيا من اجلوانب االجتماعية حيث جتد املرأة 
نفسها أمام تقلبات و تغريات لباسية من وقت آلخر مما يدفعها إىل االستفسار عن كل ما هو جديد 
يف عامل اللباس و املوضة ، و كل ذلك يدخل يف عدة تعقيدات يصعب يف الكثري من األحيان 

  . الوقوف على مربرات هذا التغري املستمر لألنظمة اللباسية 
و رغبة يف التعرف على أسرار اللباس األنثوي و أشكاله و أنواعه و الوصول إىل املعطيات الثقافية و 

اليت حتدد اللباس و تعطي له قوانينا و عادات و تقاليد و طقوس ، قمنا  اخلصائص البيئية و احمللية
ن تاريخ اللباس ، إضافة إىل اكتشاف كافة األلبسة املخصصة جانبا مذا البحث الذي سيعطينا 

، كما أردنا أن ) خروبة ( للخروج املوجودة يف اجلامعة ، و كنموذج لذلك مت  اختيار جامعة مستغامن 
غراض و األهداف اليت تدفع إىل تنوع اللباس و اختالف  تفصيالته و تغري ألوانه و نقف على األ

  .أشكاله حىت أصبح حمط أنظار النساء و الرجال 
  :منهج البحث و أدواته 

لقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج االثنولوجي ، الذي يساعد يف التطرق إىل موضوع اللباس 
ما يتعلق بألبسة الطالبات اخلارجية ذات االستخدام الرمسي ، إضافة داخل اجلامعات ، بوصف كل 

إىل التحليل و التفسري و هذا كله الكتشاف أنواع األلبسة و أغراضها ووظائفها يف هذا الفضاء أو 
  .   احمليط االجتماعي اجلديد ألغلبية الطالبات 

ات و احلقائق عن اللباس عند للقيام ذا البحث و حتديد أهدافه ومجع اكرب عدد من املعلوم
مت االستعانة مبجموعة من األدوات ) جامعة خروبة مبستغامن ( الطالبات يف اجلامعة اجلزائرية 

االنرتوبولوجية اليت تساعد على البحث امليداين و تسمح بالتعمق يف دراسة الظاهرة و اإلحاطة ا 
  :قدر اإلمكان من كافة جوانبها ، و من هذه األدوات 

  .المالحظة بالمشاركة  -1
 .المقابالت  -2

 . اإلخباري -3
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  :المالحظة بالمشاركة  -1
" التدخل الوظيفي " يطلق بعض علماء االنرتوبولوجيا على املالحظة باملشاركة اصطالح 

pénétration fonctionnelle  1 . الدور" يقابل الباحث يف بداية دراسته امليدانية مشكلة "
يه ليحصل على معلومات موضوعية ، حيث أن تواجد الباحث يف امليدان يدفع الذي جيب أن يؤد

أفراد اتمع إىل تغيري سلوكهم العادي أو إىل اإلدالء بأقوال ال تعرب عن الواقع ، و بالتايل على 
  .الباحث أن يقوم بدور معني لتبديد الشكوك و يسهل االندماج مع جمتمع البحث 

حياول  إمنابولوجي مبالحظة ووصف احلياة االجتماعية يف ميدان ما و ال يكتفي الباحث االنرتو 
و الثقايف لألمناط و  يالكشف عن الرتتيب البنائي الذي يكمن حتتها ، فيتعرف على البناء االجتماع

السمات اليت متيز أفراد جمتمع البحث ، و اليت تفرض على الباحث التخلي عن قيمه و حضارته 
   .يتمكن من احلصول على معطيات موضوعية بقدر املستطاع حىت 

مت اعتماد هذه األداة االنرتوبولوجيا لدراسة الظاهرة املراد الكشف عنها ، و هي أساسية للوقوف 
على احلقائق املوجودة يف امليدان ، و هي تعرب عن احلضور الفيزيائي للباحث الذي يكون قادرا على 

لذين ينتمون اىل جمتمع غري جمتمعه و يشاركهم يف كل الدخول يف عالقات مع أشخاص جمهولني و ا
   2.أفعاهلم و تفاعالم للحصول على املعلومات اليت ختدم أهداف البحث 

و بالنسبة هلذا البحث فقد أعطي الفضل األساسي للمالحظة باملشاركة كأداة ذات أمهية للدراسة 
ات حيام اليومية يف أدق األمور، بعة جمريامليدانية الفعالة حيث مت االحتكاك بأفراد العينة و متا

و          ، و اشرتاك الباحث يف حياة األفراد تتيح فرصة االندماج يف الواقع االجتماعي  أاكما "
و    ،  3"اليت يقومون ا مما يستوجب ان يكون الباحث عضوا يف اجلماعة  األنشطةمسامهته يف 

اقة و األلفة مع أعضاء جمتمع البحث  ، ليتم تسجيل كل جناحها يعتمد على تكوين عالقات الصد
   .الكلمات اليت يسمعها 

  
  
  

                                                 

,� ?,�دة ، 
QB ا�'��ن   1 3�4C$ : ، ا��*�2ر�� ، ��-$�Fو ا����.� ، دار ا�,-�.� ا� N,)F,را�� ا��� RS�$2007 174، ص .  

2 Beaud Stéphane , Weber Florence,guide de l’enquête de terrain , ed la découverte , paris,3ème 
ed,1998,p 26.  

3   ، ��-$�F��5 ، دار ا�,-�.� ا������ أ
#�ء ھ��W ا�(�ر�V ، ط�ق ا�	T1 و اد�� ا�-,R ا�,��ا'7 .7 ا��را��ت ا6'(�و$ �	+'
  . 84، ص  2005ا��*�2ر�� ، 
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فهذه التقنية أساسية للكشف عن حقيقة وواقع الفئات االجتماعية للجماعة املدروسة ، اال ان هذه 
و اليت من خالهلا يستطيع الباحث ... التقنية حباجة اىل تقنيات مكملة مثل املقابلة بأنواعها 

  1.نرتوبولوجي اإلملام بكل جوانب الظاهرة املدروسةاال
كما مت اعتماد عدة تقنيات كان هلا الفضل الكبري يف احلصول على اكرب عدد من احلقائق العلمية 
اليت م موضوع اللباس ، كاالستعانة بالة تصوير او كامريا ، فهذه الوسائل ساعدت كثريا على 

تكمل اإلدراك )  … photos , vidéo , films , cinéma(اكتشاف جمتمع البحث ، فالصور 
    2.البصري لعني اإلنسان

و ذلك ألخذ بعض الصور اليت تكشف أنواع األلبسة املوجودة يف الفضاء اجلامعي ، و التعرف على   
املمارسات اللباسية للطالبات يف معظم األماكن و أركان اجلامعة ، و كان ذلك اما مبوافقة الطالبات 

اخذ الصور او الصور اجلماعية اليت ال حترج الطالبات ، كالتصوير أثناء مناقشة مذكرات التخرج على 
  .، او الصور التذكارية ،حيث مل جند أي معارضة لذلك 

و قد أجريت  املالحظات امليدانية يف كل أركان اجلامعة ، باعتبارها فضاء متعدد األماكن و كل 
ثقافية ، و أدى ذلك إىل متابعة الطالبات يف املدرجات ، ساحة مكان له خصائصه االجتماعية و ال

و قد روعي يف كل مرة التوقيت ... اجلامعة، املساحات اخلضراء، شرفات اجلامعة ، النادي، املكتبة 
  .الزمين لتواجد الطالبات على اختالف أصنافهن و أشكال ألبستهن 

يف احملالت التجارية املتخصصة يف األلبسة  كما قادنا موضوع اللباس إىل مالحظته ومتابعته حىت
باملالحظة العلمية الدقيقة ألنواع  –بعد تقدمي هويتنا و غرضنا من ذلك  –النسائية حيث ُمسح لنا 

األلبسة خاصة املطلوبة من طرف الطالبات و الفتيات ، و متكنا من تلمس هذه األلبسة و التعرف 
نها ، بعدما كان ذلك مستحيال مع الطالبات يف اجلامعة على كل التفصيالت و املواد اليت صنعت م

إضافة إىل التعرف على مصادرها و أسعارها ، كما ُمسح لنا بأخذ صور لكل األلبسة اليت تتالءم و . 
  .تتطابق مع الفضاء اجلامعي ، و مت إدراج هذه الصور يف آخر البحث يف ألبوم الصور

  
  
  
  

                                                 
أي $�(�	R �]'(�و������5 .7 ا�ZFا�Y ،  ا�(M��1 ا�,��ا'7 .7 ا��را��ت ا6'(�و������5 ،و&�B$ NY(�3  $*�'� ،$�6ي ا��1ج $�اد   1

  .29، ص 1999، وھ�ان ،  �P2$ crascرات ،  1999'�.,	�  22،23،24 �,�,�ن 
2 COPANS  jean, l’enquête ethnologique de terrain . Ed Nathan , paris, 1990 , P 82 . 
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  :المقابلة  -2
احملادثة اجلادة املوجهة حنو هدف حمدد غري جمرد الرغبة  بأااملقابلة  BINGHAMيعرف بنجهام 

و يراعي الباحث كل ما يصدر عن املبحوث من  أكثريف احملادثة لذاا ، و تكون بني شخصني او 
  .اخل ... 1إمياءات و تعابري الوجه و نظرات العيون 

حيتاج الباحث إىل إجراء مقابالت مع أفراد  ، و را هاما يف البحوث االنرتوبولوجيةتلعب املقابلة دو 
، فيضع خطة تتضمن جمموعة من األسئلة و ) دراسة احلالة ( جمتمع البحث الذي نقوم بدراسته 

  .احملاور اليت تتماشى و موضوع حبثه ،و ذلك قصد احلصول على املعلومات املطلوبة 
رتوبولوجية ال تقل أمهية عن املالحظة و حتقيقا للهدف املرجو ، مت االستعانة باملقابلة كأداة ان

باملشاركة ، حيث اعتمدنا على أنواع املقابالت ، و هي املقابلة احلرة ، املقابلة املغلقة ، املقابلة 
  .الفردية و املقابالت اجلماعية 

ا مت تقسيمه إىل عدة حماور هل) انظر املالحق ( ففي املقابلة احلرة و املغلقة مت وضع دليل للمقابلة 
صلة مبوضوع البحث ، و كل حمور يضم جمموعة من األسئلة املفتوحة اليت ال تقيد املبحوث ، بل 
يرتك له احلرية يف التعبري عن كل ما خياجله من أفكار و اجتاهات و مشاعر ومعتقدات ، على عكس 

من البحث و  املقابلة املغلقة اليت تضم أسئلة مغلقة و ذات إجابات اختيارية ، متس اجلوانب املهمة
ذات إجابات حمددة ، و ذلك لتجنب ملل املبحوثني ، وحماولة التقريب بني ما يقولونه و ما يفعلونه 

.2  
  

  :فيها المقابلة  أجريتالظروف التي 
طبيعية شعر فيها املبحوثون  بأااملقابلة يف ظروف عادية ، حيث متيزت الطريقة  أجريتلقد 

ارت املناقشة باجتاه ساعد على كشف ما لدى الطالبة من مميزات باالرتياح و االطمئنان و كذلك د
  .حول لباسها و لواحقه و معرفة النموذج الذي تراه مناسبا هلذا الفضاء السوسيوثقايف 

  
  
  

                                                 
�M ، ص 5�$  1�� N106  .  
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أثناء إجراء املقابالت كنا دائما و يف كل مرة نتلقى صعوبات ، خاصة أثناء االتصال بالعينة ، حيث 
اليت تدفع  كل مرة كنا حناول إجياد التقنياتاالستجابة للمقابلة ، لكن مع   ترفض الكثريات التعليق و

اىل إجراء املقابالت ، فتمكنا بفضل بعض األساتذة من التعرف على العينة ، واخذ املعلومات 
  .املطلوبة ، بل و حىت تلقينا املساعدة و التشجيع 

و    جتاوبا ورغبة يف اعطائنا كل التصورات وقد ركزنا كثريا على املقابالت اجلماعية الننا الحظنا 
االجتاهات و ما يتعلق باللباس يف الوسط اجلامعي ، و كان احلوار يف بعض األحيان جيري بني 
الطالبات أنفسهن ، و ذلك من اجل إعطاء املعلومة الصحيحة اليت تفيد البحث، اال اننا كنا دائما 

  . نتدخل لتوجيه مسار املقابلة 
راء املقابالت اجلماعية مل خيل املكان من الطلبة ، حيث شاركوا يف املقابلة وابدوا رغبتهم و أثناء إج

يف املساعدة و تقدمي احلقائق اليت ختدم أهداف البحث ، و ساعدونا يف االتصال بأكرب عدد من 
 . العينة حبكم الزمالة و الصداقة و الدراسة املشرتكة اليت تربطهم 

  
  informateur:  اري االستعانة باإلخب -3

إن األشخاص الذين يسمحون : " اإلخباريني بالقول  جريك بايلي ، جيمس بيبوليعرف كل من 
للباحث احلقلي بإجراء املقابلة معهم ، أو يسمحون له بالقيام مبالحظة سلوكيام ، يسمون خرباء 

قابالت و االتصال أو إخباريني ، حيث يساعدون الباحث و يقدمون العون الكايف إلجراء امل
مبجتمع البحث ، كما يقدمون اخلربات اليت ميتلكوا و اليت تفيد الباحث و تقوده إىل املسار 

    1.الصحيح للبحث
و هي طريقة يلجا إليها الباحث بالضرورة حني ال تتاح له فرصة املالحظة املباشرة و املشاركة يف 

   ..جلامعية أو داخل مطعم احلي اجلامعي ، كتواجد الطالبات داخل األحياء ا 2نشاط مجاعي 
  
  
  
  
  

                                                 

	� هللا 
	� ا�"72 ،  1 Q'�_ا��*�2ر�� ، ط ، T��17 ا�-$�F75 ، ا�,*(` ا�����  .116، ص 2004، 1ط�ق ا�	T1 ا6'(�
  . 55، ص  1$2005,� 
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و قد مت احلرص منذ اللحظة اليت دخلنا فيها ميدان الدراسة على تكوين عالقات شخصية مع 
             .1أعضاء جمتمع البحث ، خاصة الذين يظهرون الرغبة يف املساعدة  
اخل اجلامعة او خارجها او داخل و نظرا ألمهية البحث ، و صعوبة متابعة الطالبات يف كل شؤوم د

فقد  - خاصة و أن من يسأل هو ذكر –احلي اجلامعي ، و صعوبة احلصول على املعلومة الصحيحة 
  .ُحترج الطالبات يف كثري من املرات مما ينعكس سلبا على مصداقية الدراسة 

بقة و تسكن بإخباري و هو عبارة عن طالبة ، يل ا معرفة مس ةو لتجنب ذلك قمنا باالستعان
باحلي اجلامعي ، و مت اختيارها ألا أبدت نوعا من اإلحلاح على املساعدة ، و قد أخذت فكرة 

و  .بسيطة عن موضوع البحث من خالل وجودها أثناء املقابلة اجلماعية اليت أجريت مع زميالا 
ة زميالا ، و ذلك ليت أجريها حىت أصبحت هلا اخلربة الكافية ملقابل كانت دائما حتضر املقابالت

استنادا إىل دليل املقابلة و تسجيل ما هو جديد ، و شرح موضوع الدراسة بالتفصيل و إبراز 
  .األهداف املرجوة 

و لتوجيه مسار الدراسة كانت تتصل عن طريق اهلاتف ، و تبحث عن التقنيات املناسبة ، و  
ها الطالبات يف التعبري عن اليت جتد التصرف املطلوب ، و كانت دائما تشري إىل الراحة النفسية

كما كان الفضل الكبري لإلخباري يف التقرب من بعض . و إبداء املعلومات املتعلقة باللباس  آرائهن
و اللوايت يكاد يكون وجودهن يف اجلامعة شبه معدوم " اجللباب " الطالبات اللوايت يضعن ما يسمى 

 .  
  

  :اختيار العينة 
ة ظاهرة اللباس يف اجلامعة ، و قصد التعمق يف انرتوبولوجية اللباس و الثياب للقيام بالبحث و دراس

عند الطالبات اللوايت يزاولن دراستهن يف التعليم العايل و باألخص يف جامعة خروبة مبستغامن ، حيث 
  ...) .حضرية ، ريفية ( جند مزجيا من الثقافات املختلفة 

مناسبة من الطالبات ، مراعني يف ذلك ما مييز جمال  حاالتو ألجل ذلك جلأنا إىل البحث عن 
  :البحث و خصائصه ، و اتبعنا اخلطوات التالية 

  

                                                 
� ، ط���� ا��را�� ا6'(�و������5 ا�,��ا'�� ، ا�,*(` ا��F$-7 ا�T��1 ، ا��*�2ر��   1�  . 48، ا���2 _�� واردة ، ص _�$�ي 1$,� ?
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املطلوب مجع البيانات عنه حتديدا ) اللباس ( أي حتديد الشيء: حتديد وحدة العينة  •
 . واضحا

أي جمال البحث الذي حيتوي على مجيع الفئات : حتديد اإلطار الذي تؤخذ منه العينة  •
 .ليت تدخل يف البحث ا

مراعاة درجة التجانس أو التباين بني وحدات العينة ، و اإلمكانات : حتديد حجم العينة  •
 1.املتاحة للبحث و الباحث و الوقت املتاح إلجراء الدراسة 

  : طريقة اختيار العينة 
ل األدوات مثل كامريا أثناء الدراسة املسحية املبنية على أساس املالحظة باملشاركة ، إضافة إىل استعما

، فكانت الدراسة يف البداية تنصب على مالحظة جمتمع البحث ككل   ( medias)أو آلة تصوير 
و  الطالبات ،ئدة من املالبس واملطلوبة من طرف ،ألجل معرفة الصفات املشرتكة و األنواع السا

مالحظة لباس الطالبات عند للوقوف على األنواع املختلفة لأللبسة مت اللجوء إىل تقنية تتمثل يف 
مدخل اجلامعة و مبساعدة اإلخباري حيث مت إعداد جدول إحصائي يسجل فيه عدد الطالبات 

و يف فرتة زمنية حمددة اختريت عشوائيا و هي ) نفس القطع اللباسية ( اللوايت يرتدين نفس الشكل 
حيث كان عدد  02/06/2008من الساعة العاشرة إىل الساعة احلادية عشرة صباحا يوم 

و الذي . مع مراعاة إمكانية دخول و خروج نفس الطالبة  700الطالبات اللوايت دخلن و خرجن 
مسح لنا بتقسيم اللباس إىل مخس أشكال وفقا للقطع اللباسية املكونة للباس ككل ، و اجلدول اآليت 

  :يوضح ذلك 
  اموع  5الشكل   4الشكل   3الشكل   2الشكل   1الشكل    

  398  15  41  66  104  172  الدخول

  302  05  25  49  91  132  اخلروج

  700  20  66  115  195  304  اموع

 100% 2.85 % 9.42 % 16.42 % 27.85 %  43.42 %  النسبة
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أما أثناء إجراء املقابالت فكان الرتكيز على العينة القصدية املمثلة للنوع الواحد من املالبس ، إما 
و اتمع  قف حجم العينة على نسبة التقارب املوجودة بني العينة و يتو . فرادى أو مجاعات 

و كعينة قصدية اخرتنا من  حيث مت اخذ عدد حمدود و معرب عن الواقع من الطالبات.1األصلي
، أما إذا كان هناك تباين   حالة 20لكل شكل من أشكال اللباس و مبجموع  حاالت 4خالهلا 

، و هذا ما ) طالبات  10أكثر من (  طالبات فتم اخذ عينة كبرية كبري بني أشكال و أنواع ألبسة ال
و يف اية حصص األعمال حصل عندما التقينا مبجموعات من الطالبات يف قاعات الدراسة 

  .بعدما طلبنا االستئذان و كان ذلك  ( T.D )التطبيقية 
، و ) طلبـــة  10(  لبة ـلطـــوعة مـــن اـمل جممــــمل يـــتم االكتفـــاء بالطالبـــات فقـــط بـــل وســـعنا العينـــة لتشـــ

  .) 03(  جمموعة من أصحاب احملالت املتخصصني يف األلبسة النسائية 
  

  ): المكان و الزمان ( ميدان الدراسة 
مت اختيار اجلامعة كفضاء سوسيوثقايف مهم بالنسبة للفتيات املقبالت على الدراسات العليا ، و  

 بعض و حتقيق الذات بعدما كان ذلك ممنوعا من طرفيعترب املكان املناسب ملمارسة نوع من احلرية 
التقاليد و العادات احمللية ، و يشمل ذلك معظم الطالبات خاصة اللوايت اقبلن من واليات بعيدة او 

يجدن أنفسهن بني صراع االلتزام و آخر دعوات املوضة و التحضر فمن مناطق ريفية او شبه ريفية ، 
ابا يف مرحلة عمرية واحدة له الرغبة يف التحضر و طلب التغيري و كما أن هذا املكان يظم جيال ش.

مسايرة املستجدات الثقافية اجلديدة و خاصة ولوعه بالتطور الغريب يف ميدان الوسائل و األجهزة و 
  .املوضة 

لذلك وقع اختيارنا على هذا الفضاء و كنموذج له اخرتنا جامعة خروبة مبستغامن ألنه املناسب 
البحث ، نظرا  للمعرفة املسبقة مليدان البحث، و من جهة أخرى فان اجلامعة تظم جيال  للدراسة و

 . شابا يف مرحلة عمرية واحدة تقريبا ، و يعترب املكان األكثر وضوحا للتغري و املثاقفة 

ماي و جوان و بداية شهر جويلية  افريل،، و مست  2008أما زمن الدراسة فكان يف بداية صيف 
  .و أشكاهلا ) الصيفية ( هذه املدة تربز كل أنواع األلبسة املومسية  ، ألن يف
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  :ستغانم لجامعة م استطالعيةدراسة 

التعلـــيم العـــايل هــــو املرحلـــة التعليميـــة الــــيت تلـــي املرحلــــة الثانويـــة مباشـــرة أو مــــا يعادهلـــا ، و تقســــم إىل 
  .ة الدراسات العليا مرحلتني ، مرحلة التعليم اجلامعي ، و مرحل

 أواملعاهــــد  أويبــــدأ مباشــــرة بنهايــــة املرحلــــة الثانويــــة بالتحــــاق الطلبــــة بالكليــــات :  التعلــــيم الجــــامعي
جامعــات القطــاع العــام أو اخلــاص ، و يتحصــل الطالــب يف ايــة التعلــيم علــى مــؤهالت و شــهادات 

  .علمية حسب مادة التخصص 
  :واقع التعليم العالي في الجزائر 

و تعكــس طموحــات و املؤسســات املشــاركة يف تنميــة املــؤهالت البشــرية  إحــدى متثــل اجلامعــة اجلزائريــة
آفـــاق يســـعى إليهـــا النظـــام اجلزائـــري للنهـــوض باملســـرية العلميـــة و الثقافيـــة النابعـــة مـــن القـــيم الوطنيـــة و 

  :الرتاث العريب اإلسالمي و قد مر التعليم العايل منذ الفرتة االستعمارية إىل املراحل التالية 
  :ارتكزت السياسة االستعمارية على أسس ثالثة :  1914 – 1870فرتة بني ال -1

لكن عند فتح هذه اجلامعـات كـان الـدخول إليهـا يقتصـر علـى . اإلدماج  –التنصري  –اللغة الفرنسية 
الفرنسية بعض اجلزائريني فقط فلم متس إال املوالني هلا ، لكن رغم ذلك مل مينع من فتح مدارس باللغة 

بعــــد النــــداء الــــذي وجهــــه ، و ذلــــك  أثينــــاعلــــى غــــرار مدرســــة رومــــا و ) مشــــروع املدرســــة (  يــــة العربو 
سـندفع مثـن : " يف قولـه  1883إىل حاكم اجلزائـر يف سـبتمرب سـنة  MASQUERAY مسكراي

م مبقتضـى  1909الفعل فقد مت فتح مدرسة اجلزائر يف و ب. 1" أخطائنا اليت نقرتفها عاجال أم آجال 
  .املتضمن إنشاء املدارس العليا يف اجلزائر  1890قانون 

فيهـا الدراسـات العربيـة و اإلسـالمية علـى االستشـراق و اـاالت العربيـة و اإلسـالمية  قتصـرو كانت ت
  .اليت م السياسة االستعمارية العليا ، فظلت فيها حظوظ اجلزائريني ضعيفة

، مدرســة  اآلدابلطــب ، مدرســة و يف هــذه املدرســة كانــت هنــاك بعــض التخصصــات مثــل مدرســة ا
  .القانون ، العلوم 

  
  
  

                                                 
1 COLONNA Fanny , savants et paysans éléments d'histoire sociale sur l'Algérie rurale , ed office des 
publications universitaires , paris ,  1987 , p  
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  :منذ االستقالل 
التعلــيم  إصــالحتطـورت اجلامعــة اجلزائريــة بعــد االسـتقالل حيــث ضــمت الكثــري مـن التخصصــات و مت 

و بداية التعريب اجلزئي لبعض التخصصـات كـالعلوم االجتماعيـة و ،  1971العايل الذي مت تبنيه يف 
  . 1974/  04/  25و التكنولوجيا يف  العلومجامعة ية كلية العلوم و ، مث ترق اإلنسانية

مت تكـــريس نظـــام املعاهـــد حيـــث أصـــبحت اجلامعـــة تظـــم عـــددا مـــن  :  1999/  1984يف الفـــرتة مـــن 
  .املعاهد 
اجلامعـة منظمـة حسـب نظـام الكليـات و تتكـون مـن عـدد مـن   أصبحتيومنا هذا  إىل 1999و من 

  .  الكليات و املعاهد
  :امعة مستغانم ج

و بالنسبة جلامعة مستغامن فهي تظم عـددا مـن الكليـات متموقعـة يف عـدة جهـات مـن مدينـة مسـتغامن 
، املعهــد ) ســرير  1500( عبــد احلميــد بــن بــاديس اجلامعــة املركزيــة  –صــالماندر  –خروبــة : و هــي 

  ...معهد األشغال العمومية  – ( l'état)الفالحي سابقا 
الجتماعية اليت تقع يف خروبة ، يف اجلهة الشرقية ملدينة مسـتغامن طريـق سـيدي علـي ، أما كلية العلوم ا

، و مت  1998العلــوم االجتماعيــة يف جامعــة مســتغامن شــهر ســبتمرب  أدجمــتو  و هــي تقابــل البحــر ،
  :  أقسامو الرتبية البدنية و ضمت ثالثة  كلية العلوم االجتماعية  إنشاء
  .قسم علم النفس  -1
 .الجتماعقسم علم ا -2

 .قسم الرتبية البدنية  -3

خروبـة ، و موقـع  إىلمت الفصل بني العلوم االجتماعية و الرتبيـة البدنيـة و نقلهـا  2004و يف سبتمرب 
   .و االجتماعية  اإلنسانيةد يف جمال العلوم .م.النظام اجلديد ل إدماجمت  2006يف 

: ، حتتـوي علـى التخصصـات التاليـة  2006/ 2005أبوابـــها خـالل املوسـم اجلـامعي خروبـة  موقـعفتحت 
  .العلوم االقتصادية –الرتبية البدنية  –علوم اإلعالم و االتصال  –علم االجتماع  –علم النفس 

اإلقامــة اجلامعيــة ( إقامــة خاصــة بالبنــات : و هــي حتتــوي علــى اقــامتني جــامعيتني حمــاذيتني للجامعــة  
ر  ، و هـي تسـتقبل و إقامة خاصة بالذكو ) القادر بلعريب عبد سرير و مسيت بإقامة الدكتور  2000

  ...غليزان ، تيارت ، معسكر ، الشلف ، مستغامن : من الواليات ااورة و هي  الطلبة املبعوثني
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  .تاريخ اللباس و الموضة :    الفصل األول
 .تاريخ اللباس  •

 املصريون القدماء •

 العصور الوسطى •

 أوربا الغربية •

 عصر النهضة •

 :املالبس عند العرب و املسلمني تاريخ  •

 زي املرأة يف اجلاهلية •

 لباس املرأة يف الفرتة اإلسالمية األوىل •

 يف بداية اإلسالم •

 لباس املرأة أيام العباسيني •

 تاريخ احلجاب اإلسالمي •

 احلجاب يف النصوص القرآنية •

 احلجاب يف األحاديث النبوية •

 تاريخ اللباس يف اجلزائر •

 صناعة املالبس  •

 املوضة •

 ملاذا يتبع الناس املوضة  •

  .ملاذا تتبدل املوضة •
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 :تاريخ اللباس  -1

لقد ارتدى الناس منذ وجودهم على سطح األرض مالبسا استخدموها نتيجة حاجة معينة و كوسيلة 
للتكيف مع البيئة ،  ومع تطور اإلنسان و زيادة اكتشافاته للمواد اخلام و رغبته يف جعل هذا اللباس 

  . هما حلياته االجتماعية ، زاد تنوع األلبسة و تنوعت مع ذلك أشكاهلا و تفصيالا عنصرا م

أول نوع من  وقد صنع اإلنسان. يروى أن اإلنسان منذ آالف السنني ارتدى نوًعا ما من املالبس
يستخدم مواد أخرى يف  املالبس من الفراء وجلود احليوانات اليت اصطادها، وتعلم مبرور الزمن كيف

يستخدمها يف صناعة النسيج  واستطاع كذلك أن خيرتع األدوات واآلالت اليت. نع مالبسهص
  .واملالبس

مت التعرف على أنواع األلبسة اليت استخدمها اإلنسان منذ العصور القدمية و يف الفرتة املمتدة من 
املزهريات و التماثيل و "سنة قبل امليالد إىل غاية القرن اخلامس امليالدي ، عن طريق   5000

  . 1" و عن طريق الثياب املنسوجة و بعض األدوات اجللدية  ... اللوحات اجلدارية و احللي 

وهلذا السبب تبدو  اختفت األلوان اليت كانت تُزين اللوحات اجلدارية والتماثيل القدمية بفعل السنني،
املصريني يرتدون فعًال الثياب قدماء  وكان. الثياب يف تلك اجلدران والتماثيل بيضاء أو باهتة اللون

الرومان الذين كانوا يسكنون بوميب أظهرت  البيضاء، ولكن هناك شعوبًا أخرى مثل قدماء
  .الثامن عشر والتماثيل أم كانوا يرتدون ثيابًا زاهية األلوان االكتشافات األثرية على اجلدران يف القرن

  

  

  

ره و تصوراته ، فان أشكال األلبسة اليت مت و مبا أن اجلنس البشري خمتلف يف صفاته و أفكا
اكتشافها متغرية و خمتلفة و كل منطقة إال و لديها جمموعة من اخلصائص و املميزات ، إضافة إىل 

  .اختالف األمساء اليت تطلق على كل نوع 

                                                 
1   M��� N5�$ ، ��,��-ا� ��� .ا�,���
� ا�-�
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  :  و سنستعرض جانبا من تاريخ اللباس الذي كان سائدا يف زمن و مكان معينني 

  : قدماءالمصريون ال - 1.1

إن للحضارة املصرية القدمية الدور األساسي يف التعرف على معظم األلبسة اليت كانت سائدة يف 
ذلك العصر من خالل الرسومات و املنمنمات اليت وجدت على اجلدران و اليت تؤكد أن املصريني 

ة إلظهار القدامى استخدموا الكتان يف صناعة مالبسهم و كان ذلك يقتصر على العائالت الراقي
  .املكانة االجتماعية 

و نظرا للمناخ احلار و الرطب الذي تتميز به هذه املنطقة جعل اللباس يتكيف مع هذه املعطيات 
ولبست يف البداية نوًعا من املالبس، تلف  ،   linحيث لبست املرأة ثيابا واسعة مصنوعة من الالن 

تني تُربطان بإحكام فوق الكتفني، ويكون هذا اللباس الضيق من قطعة أو قطع ويتكون. به جسدها
 . 1 باحلُلي يصل أسفل القدمني، ويربز املالبس الصدر عاريًا، وكانت معظم النساء يتزين طويالً حىت

  : العصور الوسطى - 2.1

اإلمرباطورية الرومانية الغربية يف أخريات القرن اخلامس امليالدي،  يبدأ تأريخ العصور الوسطى بايار 
ويف خالل هذه الفرتة، حتررت أوروبا الغربية من هيمنة . اخلامس عشر امليالدي حىت القرنومتتد 

  .اإلمرباطورية الرومانية البيزنطية أو اإلمرباطورية الرومانية الشرقية وسيطرة

الواسع فوق  ويف أوائل عصر اإلمرباطورية البيزنطية لبس اإلمرباطور وحاشيته العباءات أو الروب
  أيًضا ترتدي عباءة البالودامنتوم  وكانت اإلمرباطورة بالودامنتوم كان هذا الزي يسمىو . الصدرية

  

وارتدت نساء الطبقة . باجلواهر وتسمى مانياكيز وتضع على عنقها ياقة واسعة من القماش مطرزة
كان ويف أخريات اإلمرباطورية البيزنطية  .اإلستوالز والبالز احلاكمة عباءات أو ثيابًا طويلة تسمى

 بدالً من اللورم يضعان على كتفيهما شاالً ملفًحا من احلرير أو الصوف أمسوه اإلمرباطور واإلمرباطورة

 .بهوسا ولبس النبالء كذلك اجلوارب الطويلة واجلوارب املسماة. البالودامنتوم

                                                 
1 http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761569657/histoire_du_vetement.html. 
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  : أوروبا الغربية - 3.1

الصدرية والعباءة  ة تتكون منكان الرجال والنساء، يف أوائل العصور الوسطى، يلبسون مالبس بسيط
كما . الضيقة بدًال من املالبس الواسعة املستطيلة أو الدائرية الشكل، وفيما بعد لبس الرجال املالبس

ولبس الرجال سرواًال قصريًا . وضيقة يف أعلى الصدر استبدلت املرأة مبالبسها الواسعة مالبس طويلة
أنواًعا عديدة من اجلوارب، ومنها قطعة من القماش تلف الصدرية، و  واسًعا ينتهي يف أسفل الركبة مع

 . لبسوا أيًضا جوارب زاهية األلوان وقد. حول الساق

الشعر على وجهها ـ  وكانت املرأة يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالديني ترتدي قناًعا من
رتدى الرجال غطاء فوق الرأس وا .الخمار شبكة ـ أو حجابًا لتغطية الرأس والعنق، ومسي هذا الغطاء

. الرجال والنساء رداًء خارجًيا ـ فوق ثيام ـ الصدرية أو العباءة كما ارتدى .ليريبيبز له ذيل، مسي
 ، ومل يكن بهبالسيركوت يشبه زي اجلنود املقاتلني يف العصور الوسطى، ومسي وكان هذا الرداء

الذي  ) السريكوت) وأما الرداء اخلارجي. ل قليالً أكمام، كما أن فتحيت اليدين كانتا متيالن إىل أسف
وارتدى الرجال . الطويلة كانت ترتديه املرأة فقد كان طويًال ويلبس فوق الفستان ذي األكمام

 .1 ما بني الركبة وكعب القدم السريكوت بدون أكمام، ومتيز هذا الزي بأطوال خمتلفة، متتد

املكملة لزينة املرأة،   بع عشر امليالدي، وصارت األدواتانتشرت أزياء الطبقة العليا يف القرن الرا
  الثياب اخلارجية للرجل، وكانت  وأدخلت األزرار يف. كحقيبة اليد والقفاز واسعة االنتشار

  

  

ولبس الرجال سرتات ضيقة وقصرية  .الداجنج أطراف معظم الثياب ا زينة يف تلك الفرتة، وتسمى
، وكذلك كانت املرأة تلبس فستانًا طويًال وضيًقا كوت هاردي يذات حزام فاخر مطرز باجلواهر مس

ويف ايات القرن الرابع عشر امليالدي لبس الرجال والنساء الثياب الفاخرة  .مسي بنفس االسم
  .هوبالند املسماة

  : النهضة عصر - 4.1
                                                 

1  M��� N5�$ ، ��,��-ا� ��� .ا�,���
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ا خالل القرنني سائر أوروب بدأ عصر النهضة يف إيطاليا يف القرن الرابع عشر امليالدي وانتشر يف 
هذه الفرتة وازداد التجار واحلرفيون  نشأت املدن يف خالل. اخلامس عشر والسادس عشر امليالديني

وظهور أوروبا الغربية، آلت إليها قيادة صناعة املالبس  وبسقوط اإلمرباطورية البيزنطية. بأعداد كبرية
  . وتصميماا

عشر امليالدي،   ويف النصف األول من القرن السادس. كان منط أزياء املرأة املالبس الضيقة اخلصر
تنورة داخلية مفتوحة من  كانت املرأة ترتدي فستانًا له فتحة مربعة الشكل، وتلبس من الداخل

صغرية تسهل عملية تغيري املالبس  واشتملت مالبس الرجال والنساء على فتحات. اجلانب األمامي
 .الداخلية

البيليو إضافة إىل لباس آخر بأكمام طويلة مع تنورة تالمس األرض كانت املرأة تفضل ثيابا تسمى 
 ثبتت املرأة التنورة الواسعة بأداة تسمى.   1استبدلت فيما بعد حبجاب يغطي الرأس حىت القدمني 

. كالعظام أو السلك أو اخلشب ولذا تربز التنورة بعيدة عن اجلسم تصنع من مواد صلبة الفارثنجيل
الفارثنجيل يتكون من قطعة قماش طويلة ومرنة تربط حول اخلصر وحتت  ر منوكان هناك نوع آخ

  . تزيين الياقات الرجال والنساء ياقات ثيام بالنشا وتسمى هذه العملية وزين. الفستان

عن الفارثنجيل الذي   وارتدت املرأة التنورة الداخلية يف كل أحناء أوروبا ما عدا أسبانيا، وذلك بدالً 
  وكان . ا أكمام شبه طويلة ولبست املرأة األوروبية ثيابًا. ه املرأة حتت الفستانكانت ترتدي

  

سقوط اإلمرباطورية الرومانية قبل حوايل عشرة  هذا مبثابة أول تغيري يف منط أزياء املرأة األوروبية منذ
ام وعندما صارت املرأة ترتدي أزياء ذات أكم. أكمام قرون، حيث كانت األزياء تصمم بدون

وبنهاية القرن السابع عشر صارت املرأة ترتدي . القفاز الطويل قصرية، أصبحت ترتدي معها أيًضا
وكانت . ويبدو الفستان واسًعا من اخللف. نوع من أنواع التنورات الواسعة الفساتني الواسعة وهي

  .الفونتانج قُبعة طويلة فوق رأسها تسمى املرأة ترتدي

                                                 
1 http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761569657/histoire_du_vetement.html 
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يقدر كثري من الناس، عدا األغنياء والنبالء، على شراء  وبية سريًعا، وملوتغريت موضة األزياء األور 
وكان العامة ال يزالون يرتدون املالبس الصوفية . أو األمناط احلديثة املالبس املصممة على املوضات

 وانتشرت موضة األزياء الفرنسية،. بعض الناس يف صناعة املالبس بالطرق التقليدية واستمر. الواسعة

أوروبا يف جمال  يمنت على كل أحناء أوروبا يف هذا القرن، ولكن سرعان ما ختلت فرنسا عن قيادةوه
اضطرابات يف أخريات القرن  تصميم األزياء، وذلك عندما اندلعت الثورة الفرنسية وما صاحبها من

وضاع يف وبعد أن استقرت األ. إلجنلرتا ويف ضوء تلك الظروف آلت القيادة يف أوروبا. الثامن عشر
تصميم األزياء النسائية، ورغم ذلك ال يزال املصممون  فرنسا، آلت إليها مرة أخرى قيادة أوروبا يف

وتأثرت أزياء الواليات املتحدة األمريكية مبوضة األزياء . الرجال اإلجنليز يؤثرون يف موضة أزياء
 س الدَمى من تصميمام إىلكما أرسل كثري من املصممني الباريسيني عرائ. والفرنسية اإلجنليزية

 1 . إجنلرتا وأمريكا وإىل بلدان العامل األخرى ليقلدوا مالبسها وأزياءها

ويف الثمانينيات من  .تكون زي املرأة عامة من املخصر والتنورة الواسعة اليت تربط حبزام عند اخلصر
لت قبعات املرأة القبعات ومش .القرن الثامن عشر حلت األرداف املستعارة مكان التنورة املطوقة

عديدة من السرتات والقمصان كالسرتات القصرية،  أما الرجال فكانوا يرتدون أنواًعا. الفاخرة الكبرية
م تغيريات  1780وأحدث اندالع الثورة الفرنسية يف عام  .وذلك حىت أخريات القرن السابع عشر

  ل يرتدون املالبس واألوروبية، وأصبح الرجا كبرية يف منط املالبس الفرنسية

  

  

وكانوا يستعملون أنواًعا من القبعات الطويلة املسماة . والزينة البسيطة اليت ختلو من األلوان الزاهية
وقد حلت هذه القبعات حمل . هذا النوع من القبعات بانطباق أطرافه مرتني ومتيز. بذات الطرفني
ت ذات الطبقات الثالث، موضة قبعات الطبقات الثالث، وكان هذا النوع من القبعا القبعات ذات

العصر  وكانت موضة القبعات اليت تلبسها املرأة تشبه موضة املرأة يف. يف القرن الثامن عشر الرجال
القطنية اخلفيفة، وكانت  ومشلت موضة املالبس جبانب القبعات، الصنادل واملالبس. اليوناين القدمي

أما . القبعة ذات األطراف العريضة كنها من ارتداءاملرأة تقص شعرها قصريًا، ومتشطه بطريقة مت

                                                 
1 Ibid , 
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وذلك  بداريكتور وأصبح هذا الزي يعرف. عالًيا املالبس النسائية فكانت تربز العنق عاريًا والوسط
  .)ةاإلمرباطوري(عرف فيما بعد باسم  يف أوائل القرن التاسع عشر، مث

التقليدية، وانتشرت صناعة املالبس آليًا  عصر إنتاج املالبس بالطرق حبلول القرن التاسع عشر انتهى
 إلياس هاو والميكانيكيواستطاع أمريكيان مها املخرتع " . الواليات املتحدة األمريكية يف أوروبا مث

اآللة  وقد جعل اخرتاع هذه. من تطوير آلة اخلياطة يف منتصف القرن التاسع عشر إسحق سنجر
. اجلاهزة بتكلفة أقل ًجا، وأصبحت املصانع تنتج املالبسوغريها من اآلالت صناعة املالبس أكثر روا

املالبس اليت تصنع بالطرق التقليدية،  ورغم ذلك، فضل بعض الناس. وتطورت وسائل اإلنتاج تدرجيًيا
حىت  الطراز اإلمبراطوري ولقد سادت أزياء. املنازل بينما فضل بعضهم اآلخر املالبس املصنوعة يف

التاسع عشر، كما أن الثياب الضيقة عند اخلصر واللبسة الكاملة للتنورة  نالعشرينيات من القر 
 وحبلول. الشعبية السائدة يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن التاسع عشر امليالدي صارت األزياء

الداخلية املصنعة  اخلمسينيات من القرن التاسع عشر امليالدي، صارت املرأة ترتدي نوًعا من املالبس
  .1" كرينولينز ومسي هذا الزي. من مواد جافة وصلبة كصوف اخليل

فساتني نسائية  ويف السبعينيات من القرن التاسع عشر أفسحت اللبسة الكاملة للتنورة اال لظهور
أوروبا تصميم أول سرتة  ويف الثمانينيات من القرن التاسع عشر استطاع مصممو األزياء يف. أخرى

وكان هذا الزي النسائي . اخلصر وتنورة ن من القميص أو البلوزة اليت تنتهي عندنسائية كاملة تتكو 
  اليت أقيمت يف التسعينيات من القرن  ميثل املوضة يف االحتفاالت واملهرجانات العامة

  

اخلصر وتطلب هذا الزي أن تكون املرأة  وانتشرت موضة األزياء الضيقة يف وسط. التاسع عشر
 .ها حنيالً رشيقة حىت يبدو خصر 

، المحزقة التنورات أو الفساتين م ولعدة سنوات الحقة كانت املرأة ترتدي1910عام  ويف حوايل
أثناء احلرب العاملية  وصارت املالبس أكثر بساطة وشعبية يف. لدرجة أا كانت تعوقها يف املشي

رجال يف املظهر املسلمة تتشبه بال ويف العشرينيات كانت املرأة غري). م1918 - 1914(األوىل 
طولية، وكانت واسعة وتنتهي عندالركبة أو أعلى  فالفساتني النسائية كانت تصمم يف أشكال. العام

                                                 
1  M��� N5�$ ، ��,��-ا� ���  .ا�,���
� ا�-�
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املرأة ترتدي السروال الواسع، ويف الفرتة نفسها أيًضا ازدادت التنورة  ويف الثالثينيات كانت. منها قليالً 
ويف . بح قصرية يف أوائل األربعينياتمث عادت مرة أخرى لتص. كانت عليه من ذي قبل طوًال عما

وحييكها  كانت املرأة ترتدي األزياء اليت يصممها) م1945-1939(احلرب العاملية الثانية  خالل
  1.  الصناعات العسكرية اخلياطون، وصار السروال الواسع أكثر رواًجا لدى املرأة العاملة يف جمال

أطواهلا ما بني التنورة  بأنواعها املختلفة، وتفاوتت أما األزياء النسائية فكانت تتكون من التنورة
وبدا أن هناك شعورًا عاًما لدى غالبية  .اليت تصل ملستوى الكعب) املاكسي(القصرية والتنورة الطويلة 

  .املوضة الناس يرى أن أي شيء ميكن أن يتماشى مع

وربا حسب استعماالا إىل إىل يومنا هذا يف أ 2000و قد قسمت األزياء و املالبس يف الفرتة من 
  2:عدة أنواع منها 

 :و تظم  : Haute coutureالخياطة الرفيعة   •

 écharpeمع وشاح  فستان قصري من احلرير ، بأكمام طويلة:   (gucci)كوكسي   -1
 .من نسيج متجانس و متناسق

بدون  giletمن نوع ساتان بأكمام طويلة مع صدرية  chemiseقميص : فالونتينو  -2
 .أكمام 

  

 .إىل غري ذلك من املالبس ذات التفصيالت املعقدة و املتكونة من عدة قطع 

 : Lingerieالمالبس الداخلية  •

دعامة صدرية من النسيج املطاطي القابل لالستطالة بلون وردي ، مع بيكيين مزركش بأنواع 
 .من الدونتال من اجلوانب و األمام 

 : اللواحق  •

                                                 
�M ا�,���
� ا�-  1�� N5�$ ، ��,��-ا� ����.  

2 PEACOCK  John , la mode : de 1900 à nos jours , ed Thames et Hudson , Singapour , 2007 , p245-246. 
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 Daimجزمة جلدية او من الدان  -جوارب –فاف حزام بالستيكي ش –ساك  –قبعات 

  - ....  

                     
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :تاريخ المالبس عند العرب و المسلمين  -2

تنوعت املالبس و اختلفت عند العرب و املسلمني من بيئة اىل أخرى و من زمن اىل آخر ، و يرجع 
منطقة عن أخرى ، و  لماعي الذي مييز كذلك اىل التنوع البيئي و االختالف الثقايف و االجت

فرتة اجلاهلية " احلديث عن مالبس العرب يأخذ إىل تناوله يف فرتتني أساسيتني و مها ما قبل اإلسالم 
  .  و فرتة ما بعد اإلسالم و يف بيئة معينة و هي مكـان نشوء العرب و ظـهور اإلسالم و انتشاره " 

  :زي المرأة في الجاهلية - 1.2
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املرأة العربية أنواعا خمتلفة من الثياب اخلالّبة ذات األلوان الراقية واألشكال الفنية من صنع ارتدت 
فناين العراق والشام واليمن، وما جلبه التجار من اهلند وفارس والبالد ااورة للجزيرة العربية،وقراءة يف 

مالبس الزينة،وإظهار احلسن،وتبني األشعار العربية وأخبارها وآثارها تكشف لنا عما اختذته املرأة من 
لنا ضروب التفنن يف ابتكار األزياء واختيار األلوان اليت حبكت من الصوف والقطن واحلرير 

  .والسندس والديباج
وولع املرأة العربية بالثياب املطرزة بالذهب واملزينة بأصناف النقوش تشهد به األخبار، وكذلك ولعها 

ومن األزياء اليت ارتدا يف اجلاهلية الدروع وهي قمصان تلبسها املرأة " .باحللل الشفافة كان كثريا
الكبرية واول وهي قمصان تلبسها املرأة الصغرية، والنوعان دون أكمام،ومن األزياء النطاق،لباس 
تشده املرأة إىل وسطها وترخي نصفه األعلى على نصفه األسفل ومن فوقه البت حييط جبسمها 

وخيتار هذا الثوب من القماش الرقيق وغالبا لونه األخضر،ومن . وجهها ورأسهاوحيجب جزءا من 
األزياء أيضا احلربة وهي برد من اليمن موشى من أج وأمثن مالبست املرأة العربية،كما لبست املرط 

  1."وهي مالءة ذات شقني من احلرير اخلالص،وكذلك من ثياا اإلزار
  
  
  
  
  
  

يف املناسبات املختلفة كاألعياد "كجر الذيل"زمنها ذاك لباس املناسبات  وختتار املرأة العربية يف
يف هذه املناسبات ترسل ذيل لباسها النفيس . وحفالت الزفاف،واحلفالت الساهرة،ويف املآدب العامة

  .اعتدادا بنفسها وزيادة يف التأنق 
جلواهر النفيسة، وخصت كل إضافة إىل تفننهن يف اللباس، فقد تفننت نساء اجلاهلية يف التحلي با

موضع من جسدهن حبلي معلوم ، القرط املرصع واملذهب ألسفل األذن، والشنف ألعلى 
األذن،واإلكليل عصابة مرصعة باجلواهر للجبني، واجلربة للساعد،والسوار للمعصم، وتنوعت اخلوامت 

  .والرجلنيبني اخلامت ماله فص، والفتح ماال فص له،ولبست اخلوامت يف أصابع اليدين 

                                                 
1 www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php? Le : 23/09/2008. 10h36mn. 
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املرأة يف اجلاهلية امرأة أنيقة تعتين بلباسها وبزينتها مما يدل على أا عاشت يف فرتة  شأنهذا 
  .حضارية حمرتمة هلا إجابيتها وسلبياا ككل الفرتات وكل احلضارات

  
  .لباس المرأة في الفترة اإلسالمية األولى - 2.2

وبالغت بعضهن فخرجت عن األدب العام يف "زينة، ملا جاء اإلسالم وجد النساء تفنن يف اللباس وال
السرت فكشفن الصدور واألعناق والثديني، فدعا إىل السرت، وذيب األلبسة لرتاعي اآلداب العامة 

  .  1" وقيمة احلياء االجتماعي
ومما ال . من الطبيعي أن يتشكل زي املرأة تبعا الختالف األذواق والبيئة االجتماعية، واالقتصادية

ك أن لكل عصر زيه الذي خيتص به ومييزه عن غريه من األزياء من هنا تشكل زي املرأة العربية ش
  2.املسلمة يف بداية اإلسالم إىل العهد العباسي

  
    :في بداية اإلسالم - 3.2

رغم أن اإلسالم قاوم ظاهرة اخلالعة يف اللباس وأمر بالسرت فإن النساء حتايلت بطرق خمتلفة يف 
س جديدة حترتم تعاليم الدين من جهة، وتظهر حماسنهم من جهة أخرى مثل زي حياكة مالب

  وهو ثوب ضيق يلتصق باجلسم ويبدي حنافة اجلسد من ثخانته ويربز حماسنه، وثبت أن " القباطي"
  .مما يشهد بأن النساء لبسن هذا النوع من الزي"القباطي ألا وإن كانت ال تشف فإا تصف

  
وهي طريقة تعظم ا رؤوسهن تتمثل يف لبس اخلمر "الناهزة"اء يف صدر اإلسالم ومما اخرتعته النس

واملقانع على شكل عمامة توضع على الرأس تشبه أسنمة اإلبل لتوهم بغزارة شعرها وكثافته حتت 
  .اخلمار واملقانع، ولتكتمل شروط الزينة لبست النساء اخلوامت املتناسقة مع ثيان اجلميلة 

ة اليت كانت تستعملها النساء اجللباب ، و قيل هو اخلمار او املالءة اليت تغطي ا املرأة و من األلبس
  3.رأسها و صدرها 

حمرمات، فإذا حاذوا )ص(كان الركبان ميرون بنا و حنن مع رسول اهللا : و يف هذا الشأن تقول عائشة 
  1..." على وجهها رأسها  منبنا سدلت إحدانا جلباا 

                                                 
�=� ووا5	� =� ?��&=� :  ا��]م.7  ا�,�أةا���4ن ا?,� ،   1�F?��'�� 1989، $*(	� ر?�ب ، ا�4	-� ا���'�� ، ا�ZFا�Y ،  ا�������و  ا�'

  .. 56، ص 
2  Ibid . 

� .�رس ، ?����ت ���B ا�داب   3� �,1$ R�,Fا����ل " ا� �C
،  �514$-� ا�*��e ، ا�����1 ر&VBF$ ،– Q ا��P2 ا�-B,7 ) "ص(ا�B	�س .7 
  73، ص  1993-1994
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  :لمرأة أيام العباسيينلباس ا - 4.2

انتقلت العاصمة اإلسالمية من دمشق إىل بغداد يف العهد العباسي، فاقتدت العربيات املسلمات 
وكثرت أشكال األردية، مما يدل على تنوع .بالبغداديات يف لباسهن، مث ابتكرن أزياء روعة يف اجلمال

األردية والرشيدية والطبرية، والقصب الملون، الغالئل الدخانية و "األلبسة واختالفها كثرة أمسائها ومنها 
والحرير المعين، والمقانع النيسابورية، وأزر الملحم الخرسانية،والغالئل الممسكة،والقمص المعنبرة واألزر 

  .2 "،ومنها ما صنع من احلرير والقز والديباج والوشيالمعصفرة
ها بابتداع األزياء الراقية ومن خصائصها وتبعا للرتف الذي عرفته املرأة يف العهد العباسي كثر ولعل

وابتكرت املرأة العباسية . األكمام املفتوحة والسراويل البيض املذيلة، واملعاجر السود واملسبلة
تعقد املرأة يف طرف أزارها زنارا وخيطا من احلرير مث : يلبسن على الطريقة اآلتية"عقد الزنار"أيضا

من فنانات البصرة مث  ميتم الهشاميةوأول من اخرتعته .يتحرك جتعله على رأسها، فيثبت اإلزار وال
  3.قلدا نساء العباسيني 

  
  
  
  
  

  " :اإلسالمي "تاريخ الحجاب  -3

مل يظهر احلجاب بظهور اإلسالم ، و إمنا كان موجودا قبله يف شبه اجلزيرة العربية ، وكان يشبه رداء 
تربج اجلاهلية ، و عندما جاء اإلسالم أضاف العنق و النحر و هو ما مسي ب أيال خيفي اجليوب 

  .  بعض الصفات و أمر بسرت اجليوب و النحور

                                                                                                                                                        
2� ، ا�ZFء  1�  .167، ص  2أ�� داوود ، ا�

2 www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php? 
3 Ibid .  
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و  استعمل احلجاب منذ القدمي و يف أكثر من منطقة ، منذ زمن اآلشوريني إىل العامل اليوناين القدمي 
جانب من جنس حىت العامل الالتيين ، أما يف املناطق املتوسطية و املشرق فكانت املرأة ال تلتقي األ

    1.خمتلف بوجه مكشوف ، مما كان يعطي للحجاب وظيفة العفة و ليس الروحية 

إذن فاحلجاب كان موجودا لكن بطرق لباسية و طقوسية خمتلفة ، حىت جميء اإلسالم الذي قبل به 
  :مع بعض التهذيب و التعديل حسب اآلية 

يبدين زينتهن ِإال ما ظهر منها  فظن فروجهن والحيوقل للمؤمنات يغضضن من أَبصارهن و " 
آبآء بعولتهن أَو أَبنآئهن  يبِدين زينتهن ِإّال لبعولتهن َأو آبآئهن أَو رهن على جيون والموليضربن خب

بين ِإخوان َأو بين َأخوان َأو ِنسآئهن أَو ما ملكت أَميان َأو  َأو َأو أَْبنآِء بعولتهن َأو ِإخوان
 يضربن وال على عورات النسآء  فل الذين مل يظهرواالط ِإلربة من الرجال َأوالتابعني غري أُويل ا

  2 ". تفلحون لكم ـمؤمنون لعا الْ  الّله مجيعا أَيهِإىل ني من زِينتهن وتوبوافَأرجلهن ليعلم ما خيبِ 

ينتها و قد حدد اإلسالم الذين ال يعتربون أجانبا للمرأة يف اآلية السابقة الذكر، فيجوز هلا إبداء ز 
  .أمامهم فريتدون مالبس عادية دون قيد أو شرط 

   

  

  

و كان احلجاب يف بداية اإلسالم رمزا للتمايز بني النساء املؤمنات و غري املؤمنات ، و بني املرأة احلرة 
سواء عندما َترى أو تُرى من طرف الرجال ،  une sédition" فتنة " و اآلمة ، و كانت املرأة تعترب 

  3.مما يؤدي إىل إخالل النظام العام  بدون حجاب ،

  :الحجاب في النصوص القرانية  -1.3

                                                 
1 FAIVRE  Daniel , tissu,voile et vêtement , ed  l’harmattan , paris , 2007 , p 58 

  . 31: ا6
	 -ا��ور  .ورة  2
3 Ibid , p59 
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و       يفته يف الفصل بني الرجال يف تسع آيات على األقل ، ووضح وظ تكلم القران عن احلجاب
اهلجرة  النساء و التمايز عن غري املؤمنات ، و مل توجه هذه اآليات خالل بداية اإلسالم ، و إمنا بعد

يفته األوىل فصل املؤمنات عن غري املؤمنات ، و كذلك وسيلة للتمايز و دينة ، حث كانت وظاىل امل
  .إعطاء اكرب جتانس و تالحم بني الفئة املؤمنة  

  :يف " اإلسالمي"تكمن وظائف احلجاب   Daniel FAIVRE 1دانيال فافر فحسب 

  .(séparateur )   فاصل أو ساتر -
 .  (protecteur )  وسيلة محاية -

 .  ( isolant )  عازل -

و يف املقابل مل تكن كل النساء معنيات بلبس احلجاب و إمنا كان األمر بداية موجها لنساء النيب 
  .حيث أُِمرن بالكالم مع الرجال من وراء حجاب 

َهُر لُِقُلوِبُكْم َوِإَذا َسأَْلُتُموُهّن َمَتاعًا فَاْسأَلُوُهّن ِمن َوَرآِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأطْ ...: (و يف القران 
  2. )...َوقـُُلوِِنّ 

هو واجب و فريضة لكن ليس كالفرائض  أيفقد بدأت بالم األمر  31أما يف سورة النور اآلية 
  3.أن احلجاب ال يبلغ درجة الصالة  أيالركنية كالصالة ، 

  

جلاهلية متر بني من اهللا للنساء املؤمنات و متييزا عن نساء اجلاهلية ، فقد كانت املرأة ا أمرو هو 
فأُمرت النساء أن تسترتن و ...الرجال مسفحة بصدرها مظهرة عنقها و نوائب شعرها و أقرطة آذاا 

  4.وضع اخلمار  أيتتخمرن 

  :الحجاب من األحاديث النبوية  -2.3

                                                 
1 Ibid , p 61 

  . 53: ا6
	 - .ورة ا�8زاب   2
3 http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=107082.  

4 ���� ����� ا� .  
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، و مل ختُل كتبه التسعة من التطرق إىل ظاهرة  ياإلسالمالتشريع يعترب احلديث املصدر الثاين يف 
للباس ، و ذكر الزي اإلسالمي الذي يناسب املرأة املسلمة ، و هو يتحدث عن اللباس يف نوعني ا

  : من القطع

   .احلجاب  •
  .اخلمار  •

حديثا  122و هذه املساند و الصحاح التسعة تتكلم يف جمموعها عن اخلمار أو احلجاب و اليت تظم 
حديث إىل إجبار املرأة أو أمرها بوضع احلجاب، لكنه يسمح بإعطاء املعىن احلقيقي  أي، و ال يشري 

  1.له ، و الذي يتمثل يف وظيفة الفصل بني النساء و الرجال ، بني الرجال و األنبياء 

من خالل دراسته  –إىل أن للحجاب   Daniel FAIVRE »  2 » دانيال فافركما أشار 
   .و السرت  فصلمعىن يتمثل يف ال -للحديث 

  :بعض األحاديث اليت تتكلم عن احلجاب يف اجلدول التايل منها و قد اخرتنا 

  

  

  

  

  احملتوى  املصدر
  صحيح البخاري

  .عمر ينبئ سودة بان النيب أمر زوجاته بالتحجب و التسرت   5771- 4421-143: األرقام 
  )ص(إىل جانب الرسول حتجبت النساء و تسرتن عند دخول عمر   5621-3407-3051:األرقام 
  .عندما أراد عبد اهللا بن الزبري لقاء عائشة ، كلمها من وراء حجاب   5611-3243:األرقام 

مبناسبة زواج النيب مع زينب بنت جحش ، و خلتم حفلة الزواج اختفى من - 4418-4417: األرقام 
                                                 
1 FAIVRE Daniel , ibid, p66. 
2 Ibid , p 67-68. 
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4419-4420 -4768-5044-
5769-5770 -5800-6871  

  .آية احلجاب وراء إزار ، و من هنا نزلت 

  صحيح مسلم
  .يرفع احلجاب من أصحاب اجلنة للقاء اهللا  266رقم 
  .عائشة ختاطب الناس من وراء حجاب   2341رقم 
  .ليستقبل زواره  احلجاب/النيب يرفع الستار  4033رقم 

  سنن الترمذي 
  .يرفع احلجاب عن اهللا للقاء أصحاب اجلنة  3030 -  2475رقم 
  .ليت نزلت بشأن احلجابنص اآلية ا  3141رقم 

  .النسائي 
  .تفتخر الن اهللا انزل يف شاا آية احلجاب زينب بنت جحش   3200رقم 

  .ابو داوود 
  إزار/ زينب بنت جحش ختاطب الناس من وراء حجاب   2592رقم 
  .اهللا يتكلم مع موسى من وراء حجاب   4080رقم 

  .ابن ماجه 
لنيب يف بيته ، بوضع حجاب بينهم وبني تنظيم لقاءات الصحابة مع ا 136رقم 

  .زوجاته 

    

  

  

  :تاريخ اللباس في الجزائر  -4

اجلزائر من البلدان العربية ، اليت تتميز بتقاليدها و عاداا ، و تنوع تراثها الثقايف و االجتماعي ، مما 
بارك ، ماسكراي  جعلها موضوعا للدراسة من قبل الكثري من الباحثني و االنرتوبولوجيني أمثال جاك

حيث دفعتهم الرغبة إىل معرفة العمق اجلزائري االجتماعي و الثقايف ، و ... ، بورديو ، فاين كولونا 
من بني األشياء اليت كان هلم الفضل يف معرفتها مالبس اجلزائريني التقليدية املتوارثة عرب األجيال ، 
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، الرحالت ، الفتوحات اإلسالمية ،  االستعمار( لكن مع اختالط السكان األصليني باألجانب 
طرق التصنيع و تطور الطراز عرب القرون ، و تنوعت األلبسة و ... ) حضارة األندلس ، األتراك ، 

  .  ةظهرت العديد من العادات اللباسية املتنوع

رأة بإخفاء املمتيزت  إفريقياكل منطقة مشال ،يف بداية القرن العشرين  أنه 1 جارمان تيون تصرح
بوجود          إال، ناتج عن ضغوطات متنعهن من اخلروج  cagoule قناع أولوجهها بواسطة نقاب 

و كان ذلك ميس النساء يف املدينة عكس نساء الريف اللوايت كن خيرجن بوحه مكشوف ، " مرَ الحَ "
ة حيرتمون أن أفراد هذه املنطق أي"  ةمَ رْ حُ " الن املرأة يف وسطها الريفي جيعلها يف منطقة تسمى 

  . قواعد االنضباط و األعراف ، ناهيك عن العالقات القرابية املوجودة بينهم  

و ملعرفة األلبسة اجلزائرية و تارخيها مت التطرق ملختلف الصور الفوتوغرافية و الوثائق ، و اليت بينت إىل 
أخرى نظرا الختالف  حد ما شكل األلبسة الرجالية و النسائية و اليت امتازت بالتنوع من منطقة إىل

  .العادات اللباسية و اللهجات و أمساء الثياب و األقمشة 

إىل أن األلبسة النسوية متيزت بالتنوع من منطقة إىل أخرى لكن هذا مل مينع   2 عوف مخالفةتشري 
  .من وجود بعض التشابه بني بعض املناطق 

  

لكاحلني يلبس للخروج مع فوطة ملفوفة فقد كانت املرأة اجلزائرية تلبس سرواال ينزل إىل مستوى ا
  .حول اخلصر لتنزل مستقيمة من الوراء و تعقد من األمام أو تشد حبزام 

إن ما مييز املرأة اجلزائرية هو ارتداؤها لذلك اللباس الذي يغطي اجلسد من الرأس إىل القدمني يف 
، و ختتلف تسميته من قطعة واحدة تشد بتقنية بسيطة مع مسكها حببل أو حزام يف وسط اجلسم 

  .  أملحوف –مقرون  –ملحفة  –المالية  -الحايك  -الكسا : منطقة إىل أخرى فهو يسمى 

                                                 
1 CHARLER Mélanges , JULIEN André, ibid , p 29 . 

2  ,5�  ، ����B�)ا� ���YاZFا� ��
�ف $+���� ،  �ر�f ا��	 ، �YاZFا� �P2B� Q.�$ ، 7B��S 16، ص �2007 �-�د.  

و هو .... رابية بالمرأة و يعتبر من المحارم أي ال يجوز الزواج منهم مثل األب ، األخ ، العم هو الذي له صلة ق: م رَ الحَ 
  .الحماية الرمزية للمرأة

  .ض على نفسه السير وفق نظامها منطقة مقدسة لها صفة المحافظة على الشرف ، و كل من يدخلها يفر : ة مَ رْ حُ 
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و هو عبارة عن قطعة قماشية نسيجية من القطن أو احلرير الصناعي أو الصوف الناعم يرتاوح طوله 
  .غالبا مرت و يأخذ اللون األبيض أو األسود 1,80و  1,50مرت و على عرض  4و  3بني 

و كانت تضع إضافة إىل ذلك النقاب و هو قطعة قماش مثلثة تشد خبيط مطاطي حول الرأس من 
منطقة األذنني ليغطي كل الوجه و اخلدين إال العينني ، و خيتلف طوله و قصره من منطقة إىل أخرى 

.  

                    
  . )ا����ر ( ����س ا���
ك و ا��)�ب  �.�ء �زا�ر
�ت "ور) : 1(ا�0/ل 

 ---------------- ------------------  

الخاص بمئوية الطريقة الصوفية العالوية ، يوم " مسك الغنائم ميراث و تراث " صور مأخوذة من معرض ) : 1(الشكل 
يسمح الحايك بإخفاء المرأة عن أعين الغرباء ، و الرجل بصفة خاصة . صباحا بمكتبة جامعة مستغانم  18/02/2009

.  

  

ا عرف حىت من املقربني منها ، ألا ال ترتك من جسدهرى و ال تُ ستعني املرأة باحلايك للخروج فال تُ ت
الذي يغطي الوجه و يرتك العينني فقط ، و " العجار " إال عينا واحدة لرتى ا آو بوضع النقاب 

ملت بكثرة عند خيتلف شكله حسب اجلهة ، فاحلايك القسنطيين أو املالءة ذات اللون األسود استع
احد مظاهر النساء القسنطينيات دون غريهن و لفرتة طويلة من الزمن ، فكان هذا النوع من اللباس 

تنقالا خارج البيت خالل القرن املاضي ، و هي عبارة عن ملحفة سوداء بطيات متعددة  أثناء املرأة



 45 

من  أا، خاصة  إفريقيامشال  إىلارتداءها جاء مع دخول الدولة الفاطمية  أنو معقدة ، و يقال 
  .عادات الشيعة 

سبب ارتداء القسنطينيات املالية السوداء كان حزنا و  أن إىلهناك كتابات تارخيية تشري  أنكما 
بايات قسنطينة ، و الذي كانت له شعبية و منزلة خاصة لدى  آخرحدادا على موت صاحل باي ، 

حزنا على سنطينة و حكايتها مع املالءة السوداء بعد ق و ذكر عدد من املؤرخني انهاملدينة ،  أهايل
يف الثمانينات و منذ بداية التسعينات ، و بعد  األفولو قد بدا هذا الزي يف . موت امحد باي 

ي شيئا فشيئا من ليختف األبيضاختفاء املالءة السوداء من قسنطينة جاء دور النقاب او العجار 
ما يعرف باحلجاب و اخلمار الذي رمبا كان لبعضهن موضة و  يرتدينالنسوة  املنطقة ، و بدأت

   .1ضرورة ملسايرة الوقت   اآلخرلبعضهن 

احلجاب خاصة مع انتشار احملالت التجارية اليت تبيع و مل يستطع هذا اللباس التقليدي مقاومة 
  . املشرقية  املرأةاجلالليب اىل جانب االنفتاح على املشرق من خالل القنوات الفضائية و حماولة تقليد 

و تتنوع األلبسة التقليدية تبعا للمنطقة و الثقافة املؤثرة و نوعية العادات اللباسية و هي تنقسم 
  : 2حسب املناطق إىل 

  

  

  

 .األلبسة النسوية الوهرانية -1

  .األلبسة املستغامنية  -2
 .األلبسة العاصمية -3

 .األلبسة القبائلية -4

 .األلبسة االوراسية -5

                                                 
  . 21- 20، ص  2009 – 03 – 04، �(�ر�f  ���55567ة ا�+	� ا���$�� ، ا�-�د  1
�M ، ص  2�� N5�$ ، ����+$ ف�
74. 
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 .ألبسة اجلنوب -6

  

 :أللبسة الوهرانية ا -1

  :و من األلبسة املميزة هلذه املناطق يوجد . و تشمل مناطق وهران و تلمسان و ما جاورمها 

مربع قماشي بكمني أو بدوما مزود بفتحة يف وسط اجلهة األمامية : القمجة  •
  .للصدار 

 .تنورة تلبس فوق القمجة و تشد عند اخلصر بواسطة رباط: جلطيطة  •

 .صرية مفتوحة بكمني سرتة ق: خباية  •

 .لباس طويل يدعى البلوزة: قفطان  •

مع " التكة "لباس منفوش مشدود عند اخلصر ، مبزلق مظفور يدعى : السروال  •
 .فتحتني دائريتني يف اسفل الساقني 

 :األلبسة المستغانمية  -2

هذه املدينة  تشبه كثريا األلبسة الوهرانية ما عدا بعض االختالفات ، و كانت األلبسة التقليدية يف
  .تشمل جمموعة متنوعة ختتلف من فرتة إىل أخرى 

  

  

  

  :  1كانت املرأة املستغامنية ترتدي يف األعراس   1860ففي 

  .ط وي القْ  إىل إضافةاحلبايا  –الغليلة  –الفرميلة  –القفطان 
                                                 

مسك الغنائم ميراث " تم جمع هذه المعلومات و الصور من خالل مقابلة أجريت مع إحدى المشرفات على معرض   1
 .صباحا بمكتبة جامعة مستغانم  18/02/2009لطريقة الصوفية العالوية ، يوم الخاص بمئوية ا" و تراث 
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 .القفطان  •

•  
 .الفرميلة  •

•  
 .الغليلة  •

•  
 .احلبايا  •

  

يج البنت هذه األنواع من أحد املصممني املتواجد باملنطقة يدعى و تطلب األسرة اليت تريد تزو 
و هو من أحد اليهود املشهورين بصناعة األلبسة التقليدية الذين عاشوا مبستغامن يف هذه " زرماطي"

و بعد االستقالل ، حيث ظهر لباس  1960الفرتة ، و مل يظهر السروال يف هذه الفرتة  إال يف سنة 
  .و الذي حل حمل القفطان "  طالقوي" آخر يسمى 

عامل ( أما أثناء اخلروج فكانت املرأة تستعمل احلايك كلباس ساتر يتخذ لتجنب الفضاء اخلارجي 
  ) .الرجال 

  

  

  

  

  طوي لباس الِق◌ْ                       
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  الحايك                      

  :األلبسة العاصمية  -3

خلت العادات اللباسية احمللية بالثقافات األجنبية نتيجة مرور مر اللباس العاصمي بعدة تغريات و تدا
عدد كبري من احلضارات ، إال أن اللباس التقليدي العاصمي بقي حمافظا على أصالته و أشكاله عرب 

  .مرور الزمن 

  :و من األلبسة اليت اشتهرت ا العاصمة 

يلبس فوق  و هو قميص طويل 1900إىل  1830ظهر خالل الفرتة من : قنيدرة  -1
  .قميص صغري بال كمني

 .و هو سروال التكة : سروال الزنقة  -2

 .واسع و مطرز يكتمل بفوطة بيضاء ، يشد حبزام من األمام : سروال البيت  -3

 .سرتة طويلة تنزل إىل منتصف الساق : الغليلة  -4

 لــيت تكــونا '' زةـالكنــ''الكــاراكو يتكــون مــن قطعتــني منفصــلتني قطعــة متثــل : الكــاراكو  -5

 ســومة ومطــرزة خبيــوط خاصــة والقطعــة الثانيــة تتمثــل يف الســروال و ــذا يكتمــل زيمر 

الكاراكو، وتصنع من قماش خاص يدعي القطيفـة وهـو عبـارة عـن قمـاش مـن نوعيـة مميـزة 
 زة يظهر عليه التطريز بطريقة متميزة وية وهذا هو الكاراكو ـقوام للكن تعطي

 

  

يـة فقـد يكـون التطريـز بـابود، أو الفتلـة، أو للتطريـز عـدة طـرق كلهـا يدو  األصـلي، و
  . 1 الشعرة

  : األلبسة القبائلية  -4
                                                 
1 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=46743. 
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يعترب اتمع القبائلي حبكم جتمع السكان يف قرى مغلقة ، و عدم اندماجه مع اتمعات األخرى ، 
  . 1ميزة للحفاط على النموذج الثقايف القبائلي بكل ما حيمله من مالبس و أكل و عادات أخرى 

ك فهذا اتمع له خصائص لباسية غنية باأللوان ذات تأثري إغريقي روماين مزينة باحللي و تسمى لذل
و هي عبارة عن قماش منسق الثنايا يشد عند اخلصر مبشابك و حزام " تقندروت"أو " أملحوف" 

  2: و من أنواعه  .صويف مفتول 

  " . تقندروت "زام مكون من فوطة و فستان مشدود عند اخلصر حب: الفستان اليومي  -1
  . مصنوع من خيوط ملونة مظفرة"  تيسفيفت: " احلزام  -2

  : األلبسة االوراسية  -4

  : 3تكون من قطعتني أساسيتني و مها ت

قميص ذو أكمام مفتوح من األمام على مستوى الصدر ، يتخذ اللون األبيض : املخضة  •
  .غالبا ، و يلبس بكمني واسعني من القماش املزخرف 

تلبس فوق املخـضة و هي تشـبه القنـدورة القسنطينية لكنها بـدون كمني ، و تكون :  جتبيبت •
 .من األعلى إىل األسفل 

  .. - الكتياف  –الوقعة  –احلاف اسود : إضافة إىل قطع أخرى منها  •

  

  

  

                                                 
1 BOURDIEU pierre , sociologie de l’Algerie ,  presse universitaire de France , 7er edition , paris , 1985 , p9. 
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  - األلبسة القبائلية  -                       - األلبسة العاصمية  -        

               

  -األلبسة االوراسية   -                         -األلبسة الوهرانية   -      

  

 : صناعة المالبس -5
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 وتشــمل املالبــس النســائية والرجاليــة،. تعتــرب صــناعة املالبــس إحــدى الصــناعات الكــربى يف العــامل

ي، والآللــئ، واألحذيــة، وحقائــب القبعــات، واحللــات، باإلضــافة إىل صــناعة ومالبــس األطفــال، والفتيــ
واملشـــابك، ،واملالبـــس الداخليـــة، ومالبـــس النـــوم، واملالبـــس  اليـــد النســـائية، و القفـــازات، واألزرار،

  .وغريها الرياضية
الصــوف ، ( و تعتمــد صــناعة املالبــس علــى بعــض  األنســجة و املــواد الطبيعيــة ذات املصــدر احليــواين 

املــواد  إىل إضــافة... ) املطــاط القطــن ، ( ملــواد ذات املصــدر النبــايت و ا... ) احلريــر ، الــوبر ، اجللــود 
 ... الصناعية  األليافاملصنعة كالبالستيك و البوليسرت و 

  :ماـواد الخـالم -1.5

كفراء احليوانات . املواد الطبيعية ومن أخرى مصنعة كون اخلامات اليت تصنع منها املالبس منتت 
وتستغل معظم اجللود يف صناعة األحذية . ك واأللياف الصناعيةواخلامات املصنعة كالبالستي

والسراويل  السويترات تستغل يف صناعة السرتات املسماة وحقائب اليد والقفازات ويف بعض األحيان
و يف احملالت     ، و هذه النوعية وجدناها متوفرة بكثرة يف أوساط الطالبات  والقمصان والتنورات
 .رهون باختالف الفصول و املواسمالتجارية و وجودها م

وذلك ألن  وتستعمل اخلامات الطبيعية كالقطن والكتان واحلرير بصورة واسعة يف صناعة املالبس،
هذه اخلامات باجلودة،  وتتميز املالبس املصنوعة من. هذه اخلامات مرنة ومتينة ويسهل غزهلا خيوطًا

عية اللباس و جودته ، فهن يطلنب املاركات لذلك جند ان بعض الطالبات هلن بعض اخلربة حول نو 
la marque    اختتلف حسب اختالف  أخرىاو تسميات " القريفة " أو " باحلطة "و يصفو

  . االنتماء الثقايف لكل طالبة

و منه مت صنع السراويل ذات امللمس الناعم و املعروف  وامللمس الناعم ويتميز احلرير أيًضا باللمعان
  .الذي يستعمل يف صناعة املعاطف و الليكات الصوفية  ما يتميز الصوف بالدفء، بينبالساتان 

 

  : عةـواد المصنـالم -2.5
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. والبالستيك واملطاط واأللياف الصناعية األوراق: تشمل املواد املصنعة اليت تدخل يف صناعة املالبس
مات الطبيعية، فمثًال تتميز ملا هلا من ميزات على اخلا وتستخدم مصانع املالبس هذه املواد املصنعة

 .ومقاومة االنكماش، أو أا أقل تكلفة من اخلامات الطبيعية بعض املواد املصنعة باملتانة

يف جمال  م حتقيق أول اكتشاف1884استطاع الكيميائي واملخرتع الفرنسي هيلري شاردونيه عام 
وتعد الواليات املتحدة  .صطناعياال الحرير املواد املصنعة من األلياف ومسى هذا االكتشاف اجلديد

. م1910اكتشفها شاردونيه يف صنع احلرير، وذلك عام  األمريكية أول من استخدم األلياف اليت
 الصناعي كما طّور العلماء أليافًا صناعية أخرى عرفت باسم م اكُتشف احلرير1924ويف عام 

ريق عمليات كيميائية معقدة تتمثل يف و يعتمد اجتار و حتضري املواد املصنعة عن ط ،المواد المصنعة
. من املركبات الصناعية األخرى، كالنيلون والبوليسرتخلط مادتني أو أكثر من املواد الطبيعية أو 

معظم األلياف الصناعية والواسعة االستخدام ما هي إال تركيبة من املواد  ويالحظ يف عامل اليوم، أن
 ذه املركبات الصناعية يف القطن مع البوليسرت أو الصوف معوتوجد ه"   ، واملواد املصنعة الطبيعية

مها الدفء  وتوجد يف املركب اجلديد خصائص املواد املصنعة من الصوف والنيلون، خباصيتني. النيلون
   .1"  الثانية للنيلون وتعزى اخلاصية األوىل للصوف بينما تعزى اخلاصية. ومقاومة االنكماش

. واألحذية اد مصنعة كالبالستيك يف إنتاج حقائب اليد ومعاطف املطروتستخدم مصانع املالبس مو 
طويًال، وكذلك يف إنتاج  ويدخل املطاط أساًسا يف صناعة هذه املنتجات لكوا تتميز باملرونة وتعيش

 .البوتواألحذية الثقيلة املسماة  املالبس اليت ال تتأثر باملاء كثريًا مثل قفازات اليد،

  

  

                                                 
1   M��� N5�$ ، ��,��-ا� ���  .ا�,���
� ا�-�



 53 

              

                     )1 )                                                 (2 (  

              

                    )3  )                                          (4  (  

                       
                )5                                           (           )6  ( 

  .1المراحل األساسية إلنتاج خيوط الحرير

 

                                                 
1 http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t56588.html 
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  : المـــوضة   -6

ميكن تعريف املوضة باا عناصر او امناط سلوكية ال منطقية و انتقالية تعاود الظهور يف اتمعات 
اليت ال توجد ا رموز مستقرة للمكانة ، يف الوقت الذي يسعى فيه أعضاؤها للحصول على اعرتاف 

  .كانتهم ، و تعبري عن ذوام من خالل امليل اىل احملاكاة و التقليد و التماثل باألخر مب

بل تعرب عن تيارات ثقافية تؤثر يف جماالت ، كما ان املوضة ال تكتفي بوصف العادات اللباسية "
املرتبطة  العابرةو هي يف اال اللباسي متثل كل العادات ، ... خمتلفة كاملوسيقى و االدب و االكل 
   . 1" بالنماذج اجلمالية اخلاصة بكل جمتمع

الرواج اخلاص بزمن معني ، إذا  هي  أيضا أوالطريقة ، الشكل ، العادة ،  أيضااملوضة اللباسية هي 
كانت املوضة تعين الذوق اللباسي احلايل فهي تعين كذلك األناقة و النحافة و الذوق الرفيع ، و يف 

و عن النجاح  أخريامارسات املرتتبة عن العادات و األعراف ، و هي تعرب املقابل فهي انعكاس للم
  .2التألق و اإلحساس بالوجود كعضو فاعل يف اتمع 

  :استخدامات للموضة تشيع يف علم االجتماع و االتنروبولوجيا  أربعهناك 

  . منط ثقايف يرتدد يف الظهور و يوجد يف اتمعات ذات األنساق الطبقية املغلقة •
 .حماولة للتغيري عن الذات الفردية و الرغبات اخلاصة إذا استخدم الفرد كوحدة للتحليل •

 .تقليد او حماكاة الطبقات االجتماعية العليا إذا استخدمت اجلماعة كوحدة للتحليل •

حركــة اجتماعيــة تعبرييــة تعمــل علــى إجيــاد قنــاة حيــدث مــن خالهلــا التغــري اجلمــاعي ، كمــا  •
 .عن التغري االجتماعي بوجه عام تكون مسؤولة أيضا 

  

  

  

                                                 
1  GILLES Fouchard , la mode : arts et culture , ed le cavalier bleu , paris , 2002 , p 9. 
2 Ibid , p 9. 
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ان املوضة كشكل للسلوك تتعلق باألشياء الشائعة يف اتمع  : "   K.YOUNGيقول يونغ 
  .1... "  كاملالبس و األثاث و املساكن 

من أولئك الذين يتبنون منظورا خاصا يف دراسة املوضة ،   R.Berstediبينما روبريت بريستند 
إىل إجياد نوع من التوازن بني مطالبه الشخصية و املطالب اتمعية حيث يكون فالفرد يف رأيه يسعى 

هناك ميل لدى الناس أن يكونوا يف موقف مشابه لرفاقهم و أقرأم ، و هلم الرغبة يف حتقيق التوحد 
  .مع مجاعام ، لكنهم يف الوقت ذاته يرغبون يف التعبري عن فرديتهم املتغرية 

تقليدية على يد اخلياط  أعمالعشر نوعا من اخلياطة الرفيعة يف شكل  اسعالت قرنشهد الكما 
و كان  1858ان ذلك يف سنة ـو ك charle frederic Worthشارل فريديريك وارث االجنليزي 

  robe de bal اص بالرقص ـاخلأول إنتاج يوافق بعض املواصفات األنيقة و متثل يف صنع الفستان 
.  

 و اليت تساعد يف األلبسةيف صنع  أساسيةمادة  أولالقطن ف، رقي النسيج  املوضة بفضلتطور وت
، فالصناعة الصيين  املنشأاحلرير ذا  أما،  أورباتطور املوضة ، و كان ينتج بكميات كبري ة يف 

أو نباتية ...) الالن ، احلرير ، الصوف ، الكشمري ،( النسيجية تطورت بفضل مواد طبيعية حيوانية  
 ) .الكتان  القطن،( 
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 : لماذا يتبع الناس الموضة - 1.6

الثياب اليت  كانت بعض البلدان تفرض قوانني معينة قبل القرن التاسع عشر امليالدي لتنظيم موضات
قوانني تنظيم  ( طالضب قوانني وكان اهلدف من وضع. يرتديها املنتمون لطبقات اجتماعية معينة

يف بعض األحيان على شراء  فقد كانت جترب الناس. اتهو احلفاظ على نظام الطبق) الصرف
القرن السابع عشر امليالدي، على سبيل  منتجات وطنية مصنوعة يف بلدهم، إذ صدر يف إجنلرتا إبان

غري أن . الدنيا ارتداء قبعات صوفية مصنوعة يف إجنلرتا املثال، قانون يفرض على الرجال من الطبقات
مستوردة من  قًة يف اتمع أن يرتدوا قبعاتممّن حيتلون مكانًة مرمو  الهذا القانون نفسه يسمح للرج

 .إيطاليا فرنسا أو

املثال يف أن  فقد يرغبون على سبيل. أما اآلن فإن الناس ينتهجون أساليب املوضة ألسباب متنوعة" 
الناس املرموقون،  اجلديدة على الفور يـُْقرِنوا أنفسهم بالفئات املختارة من الناس، إذ قد يتبع املوضة

وما يلبث آخرون أن حيذوا حذوهم، ويتبنوا . السياسية مثل الرياضيني وجنوم السينما والشخصيات
ذه الفئات املتميزة، علمًا بأن بعض الناس يعتقدون أن املالبس  املوضة اجلديدة، ليقرنوا أنفسهم

 .1" ة احليا ا أن ترفع من مكانتهم يفتساير املوضة من شأ واملقتنيات اليت

املالبس  يتيح اتباع املوضة للناس السبل الكفيلة بقبوهلم من جانب اآلخرين، ويسري هذا على
اليت ال يتمكن  والسلوك االجتماعي، أكثر مما يسري على السيارات والبيوت وغريها من األمور

 عن والئهم وتبنيهم ريالتعبالناس  ولقد حاول كثري من. غالبية الناس من تغيريها وتبديلها بشكل دائم

مقبولة من  لبث أن أصبح موضة إال أن اجلينز ما. ملعتقدات سياسية واجتماعية معينة بارتداء اجلينز
 .جانب قطاع واسع ومتنوع من الناس

أن مقاييس اجلمال  ومن املعروف ،ا على أنفسهم املزيد من اجلاذبيةيّتبع الناس املوضة أيضًا لُيْضُفو  
كما أن . املقاييس املتغرية للمجتمع نني، ويـَُزّيّ◌ِ◌ن الناس أنفسهم مبا يتالءم معتتبدل بتغري الس

العديد من اتمعات يستخدمون املساحيق مثالً  فالناس ىف. مظاهر اجلمال ختتلف من ثقافة ألخرى
  لزيادة 
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الناس يف  ويزّين. يف جمتمعات أخرى دهانات ملونة لتلوين وجنام جاذبيتهم، بينما يستعمل آخرون

 .ةملون مبوادبالوشم، وباستحداث ندوب ميألوا  بعض البلدان أنفسهم

مالبسهم وتسرحيام  يستمتع الرجال والنساء على مر العصور بتغيري مظهرهم، ويتيح هلم تغيري طراز
  .الناس وزينتهم الفرصة لتبديل مظهرهم بسبل مقبولة عامة من معظم

 : لماذا تتبدل الموضة -2.6

االجتماعية  غري أن الظروف. كن املوضات تشهد تغريات كبرية قبل القرن الرابع عشر امليالديمل ت
جوانب عديدة منذ ذلك  والسياسية للبلدان، باإلضافة للتطورات التقنية أثّرت على املوضة من

 .التاريخ

  :.الظروف السياسية واالجتماعية

، فمعظم التغريات ختضع إىل إتباع ألبسة بعض باملتغريات السياسية و االجتماعية  األلبسة تتأثر
امللوك و احلكام و كتعبري بالرضى من طرف أفراد اتمع ، و كذلك نتيجة التأثر وربط املادة اللباسية 

و كمثال على ما فعلته النساء "  باملمثالت املشهورات ، مما يفرض نوعا من التقليد هلذه األلبسة 
منفوخة وذلك باستخدام  امللكة فكتوريا جبسمها الضخم بارتداء فساتني لدنق اللوايتاإلجنليزيات، 

 .1"  احلشوات حتت الثياب

  : دم التقنيــالتق

واألقمشة تأثريًا كبريًا على اجتاهات املوضة، خاصة فيما  أحدث التطور يف اآلالت ومواد الصباغة 
 دان اليت متلك أنظمة إنتاج متقدمة عاليةاألزياء تتغري وتتبدل باستمرار يف البل يتعلق بالثياب، وأخذت

األقمشة  يف إنتاجو زاد تطور االالت من انتناج انواع خمتلفة االلبسة و خاصة مع زيادة كبرية  .التقنية
 .يضاف إىل ذلك أن التغريات يف املوضة كانت بطيئة االنتشار من بلد آلخر يف املاضي،  واخليوط

 سريعة الناس من االطالع على آخر صيحات املوضةأما اآلن فقد مكنت سبل االتصال ال

  .والتطورات احلاصلة فيها يف مجيع أحناء العامل
                                                 

1   M��� N5�$.  
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  .المثاقفة و المالبس :     انيالفصل الث
  

 الثقافة •

 خصائص الثقافة •

 االختالف الثقايف •

 . الثقافة و اتمع •

 الثقافة و الشباب •

 ) .االتصال الثقايف ( املثاقفة   •

 باساملثاقفة و الل •

  :السلطة واحلداثة و التغري املنشود  •
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 :الثقـــــافة  -1

. الشعوب مصطلح يستخدمه علماء االجتماع لإلشارة إىل طريقة احلياة الُكلية لشعب منالثقافة 
كما يستعمله علماء االنرتوبولوجيا لإلشارة إىل كل ما يتعلق بالنشاط الثقايف و االجتماعي لإلنسان 

امليادين مثل الفن  يف احملادثات اليومية إىل ضروب النشاط يف خمتلف الثقافة ري كلمةوقد ُتش، 
شعب من الشعوب تشتمل على   ولكن بالنسبة إىل علماء االجتماع، فإن ثقافة. واألدب واملوسيقى

  .يصنعه ويوجده كل ما صنعه وابتدعه من األفكار واألشياء وطرائق العمل فيما
يفات للثقافة استعملت من طرف علماء االنرتوبولوجيا و علم االجتماع و عموما هناك عدة تعر 

  : 1نستعرض البعض منها 
ظاهرة أو كامنة مستقرة  -يذهب كروبر و كالهون يف تعريفهما للثقافة على أا تتألف من أمناط

ية مبا يف أي املنقول عن طريق الرموز ، و االجنازات اليت متيز اجلماعات اإلنسان –للسلوك املكتسب 
  .ذلك األشياء املصنوعة ، و جوهر الثقافة يتكون من األفكار التقليدية و كل ما يتصل ا من قيم 

إن لكل مصطلح من هذه " ميز يف تعريفه للثقافة بني الفرد و اتمع و الثقافة بقوله فقد  لينتون أما
احلياة اإلنسانية أو  املصطلحات مدلوله الذي يشري إىل كيان خمتلف و دور خاص متميز يف

فاتمع هو مجاعة منتظمة من األفراد ، بينما الثقافة طائفة منتظمة من استجابات ". االجتماعية 
مكتسبة يتميز ا جمتمع معني ، أما الفرد فهو كائن حي قادر على التفكري و الفعل و الشعور بذاته 

  .و استجابته تتشكل يف ضوء احتكاكه باتمع و الثقافة 
بأا جمموعة من املفاهيم و املدركات املتفق أو املصطلح عليها يف  R. Redfieldردفيلد يعرفها و 

اتمع ، تنعكس يف الفن و الفكر و أوجه النشاط و تنتقل عن طريق الوراثة عرب األجيال لتكسب 
  . اجلماعات خواص و صفات معينة 
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وُمياثل . والتقاليد راف واالخرتاعات واللغة والتقنيةفالثقافة تشتمل على الفنون واملعتقدات واألع

األغلب إىل طرائق احلياة العملية األكثر  احلضارة، غري أن املصطلح األخري ُيشري يف الثقافة مصطلح
 .للحياة، بسيطاً كان أم معقداً  فهي أي أسلوب الثقافة أما. تقدماً 

 نسان للعمل، والشعور، والتفكري، أكثر من كوامن الطرق اليت يتعلمها ويكتسبها اإل الثقافة وتتكون

ذلك فالثقافة تعين جمموعة من الصفات  إىل فإضافة. وراثية أي حمددة باملقومات البيولوجية
و     طبائعهاحمليط الذي يشكل فيه الفرد  أااالجتماعية و اخللقية اليت تؤثر يف الفرد منذ والدته أي 

و ضوابط اجتماعية ترتبط بالوسط ة هلا عادات و تقاليد شخصيته و الذي يعكس حضارة معين
  .الذي ينشا فيه الفرد 

 culture)يفرق يف الثقافة بني جمالني يطلق على أحدمها الثقافة املادية  1فويليام جيمس

matérielle)    و على اآلخر الثقافة املتكيفة(culture adoptive ).  
جمموع األشياء و أدوات العمل و الثمرات  أيدي من الثقافة ، فاال األول يظم يف رأيه اجلانب املا

و يظم اال الثاين اجلانب االجتماعي كالعقائد و التقاليد و العادات و األفكار و اللغة .اليت ختلقها 
و التعليم ، و هذا اجلانب االجتماعي هو الذي ينعكس يف سلوك األفراد  ، فتغري الثقافة يف رأيه 

  من أين يبدأ ؟ ضروري ، لكن
  .انه يبدأ يف جمال األشياء و األدوات مث ميتد تأثريه إىل اجلانب االجتماعي  اوجبرنيرى 

إا . العناصر البيولوجية لإلنسان مكتسبة ال يعين بالطبع عدم االرتباط بينها وبني الثقافة والقول بأن
  .سيطة ألجزاء اجلسم املختلفةواإلضافات الب بالعكس، ميكن النظر إليها كمجموعة من التمديدات

كل مركب يضم األشغال اليدوية ، و املعتقــدات و الفنون و " فريى أن الثقافة  رالف لنتونأما  
كأا حصيلة االستجابات .. العادات املكتسبة من اجلماعة ، و كل ما ينتجه اإلنسان من األشياء 

  . 2"  و هي ختتص بتلبية حاجات احلياة... التكيفية لإلنسان 
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بتلك األجهزة واألدوات مثل األطراف الصناعية،  فرويد سيجموندوقد قارا عامل النفس النمساوي 
وذلك على اعتبار أن الثقافة، مثل هذه األشياء، ُمتكن الناس . الصناعية ونظارات العيون، واألسنان

 مثال. م ا وفعلهااألشياء اليت قد ال تساعدهم عضالم وحواسهم وحدها على القيا من فعل

اجلري بسرعة،  كما أنه ال حيتاج إىل. ذلك، أن اإلنسان ال حيتاج إىل املخالب ما دامت لديه السهام
رواد الفضاء، أن يصلوا  مل يكن مبقدور الثقافة وبدون. ما دام قد روض احلصان أو استعمل السيارة

حاجة إىل األكسجني، وإىل درجة  يفذلك أن اجلسم اإلنساين . إىل القمر، وال أن يعيشوا هناك
  .معينة من احلرارة كي حيافظ على حياته
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   :الثقافة  خصائص -2

لقد تطرق معظم االنرتوبولوجيني إىل مفهوم الثقافة ، و أعطى كل واحد منهم مفهوما يستند إىل نوع 
 يف كتابه الثقافة تايلورفقد َعرَف . ة الدراسات و البحوث اليت أجريت يف أزمنة معني و أمكنة متغري 

الُكل المعقد الذي يشتمل على المعرفة، والعقيدة، والفن، بأا ذلك  الِبدائيةالحضارة 
والقانون، والتقاليد، وما إلى ذلك من القدرات والعادات التي يكتسبها اإلنسان من  واألخالق،

   . 1 هو عضو في المجتمع حيث
  : التالية صائص على اخلويشتمل هذا التعريف 

  . ةالتنشئة الثقافي اكتساب إنساين يتم من خالل عملية تسمى الثقافة أن -1
فاحلياة االجتماعية ُتصبح مستحيلة دون . عضواً يف اتمع باعتباره الثقافة أن الشخص يكتسب -2

  .املتبادلة اليت يشارك فيها الناس مجيعاً  وجود التفاهم واملمارسات
وهي قد تشتمل على  .السمات الثقافية وحداته فيما ُيسمى كل معقد تتمثل ثقافةال أن -3 

 املتعارف عليها، أو بعض األدوات واآلالت، كاحملراث مثًال، أو إمياءة، كاملصافحة أماكن دفن املوتى

 .افيالنمط الثق وتسمى اموعة املتقاربة من السمات الثقافية ...، أو احلاجة إىل األلبسةباأليدي

منطًا ثقافياً  ذلك التقاليد املرتبطة بالزواج واملراحل السابقة له والتودد، وتشكل هذه اموعة مثال
  .حمدداً 

  .تتميز الثقافة باستقالهلا عن األفراد الذين حيملوا و ميارسوا يف حيام اليومية  -4
ينتقي اجليل الذي يتلقى عناصر  الثقافة هي انتقال ذلك املركب بطريقة واعية و انتقائية حبيث -5

 .2الثقافة بعضها و يستبعد البعض اآلخر 

وتـَُؤمن بقاءها  وملعظم اجلماعات الكبرية مساا الثقافية اخلاصة اليت تالئم ظروفها وحاجاا
  .ثقافة ومثل هذه اموعة من السمات الثقافية ميكن تسميتها. واستمرارها

كثري من  وهو تقليد يشتمل على. تقليدها الثقايف اخلاص اوعلى كل حال، فإن لكل عائلة 
وينتمون إىل الطبقة  السمات اليت تشرتك فيها العائلة مع اآلخرين ممن يعيشون يف نفس املنطقة،

  . الثقافية اخلاصة ا عالوة على ذلك، متتلك العائلة السمات. االجتماعية ذاا
  
  

                                                 
  .22، ص 2002ا �1د ا�*(�ب ا�-�ب،  ، د$Q��&، MP $��اد: ؛  �5,� ا56(,�
��$�=�م ا����.� .7 ا�-�Bم  ، دو'7 ��ش1
�M ، ص   2�� N5�$ ، دة�,? �,
 3�4C$204 .  



 63 

. ذلك من اجلماعات االجتماعية عمال، والقرى وما إىلوهو احلال نفسه بالنسبة إىل شركات األ
 الفرعية الثقافة علماء االجتماع أحيانًا مصطلح ويستخدم. فلكل منها تقاليدها الثقافية اخلاصة ا

توجد يف مجاعة واحدة فحسب، األمر الذي يعين أن  لإلشارة إىل جمموعة السمات الثقافية اليت
مجاعة األطباء، ومجاعة سائقي الشاحنات واجلماعات العرقية  ، مثلللكثري من اجلماعات املهنية

    .1ا، باإلضافة إىل مشاركتها أيضاً يف ثقافة مجاعة األغلبية ثقافتها الفرعية اخلاصة
البيئة، حيث تظهر  فأوًال، البد أن توجد يف. يف مكانني يف آن واحد الثقافة ومن الصعوبة أن توجد

  . شكل سلوك ، أو على)أي األشياء اليت صنعها اإلنسان( على شكل مصنوعات فنية
العقول  تكون يف داخل الثقافة ثانياً، أن. اليت توجد يف البيئة طويالً  الثقافة وقد تدوم بعض مظاهر

أما الشيء املصنوع  .واألذهان كمجموعة من األفكار حىت يتيسر فهم وتقومي األشياء وسلوك األفراد
تُعترب الفكرة اليت ال يدركها اآلخرون  كما ال. فُيعترب ثقافة ناقصة وغري كاملةالذي ال يفهمه أحد 

. داخل عقول الناس من خالل التعلم والتنشئة الثقافية فاألشياء اليت توجد يف البيئة تصل إىل. ثقافة
عقول الناس إىل العامل اخلارجي بوساطة السلوك واملناقشة  على حني تنتقل األشياء من داخل

  .الخرتاعوا
 اللباسمثال ذلك، أن . ألخرى من مناطق العامل ختتلف الثقافات يف دقائقها وتفاصيلها من منطقة

، كلها أمور ختتلف من لبسون ومىت وكيف ي الناس، يلبسولكن ماذا . أساسية حلياة اإلنسانحاجة 
 من السمات واألمناطويسمى اإلقليم اجلغرايف الذي يشرتك فيه الناس يف عدد كبري  .ثقافة إىل أخرى

و هي مناطق جغرافية ميكن فيها التعرف على أمناط ثقافية مميزة و ذلك من   منطقة ثقافية الثقافية
  .2 خالل االرتباطات املتكررة بسمات نوعية

املناخ، وأشكال األرض،  فالعوامل املختلفة مثل. ولالختالفات البيئية دور يف االختالفات الثقافية
مثال ذلك، أن معظم الناس يف  الثقافة مجيعًا يف نية، والنباتات الطبيعية، واحليوانات تؤثرواملوارد املعد

طويلة أو أكثر من قماش يلتف حول  املناطق احلارة يرتدون مالبس فضفاضة، تتكون من قطعة
أكثر برودة يف العامل، مالبس خميطة بعد  اجلسم، بينما يرتدي الناس الذين يعيشون يف مناطق

ْسدلة لها لتناسب اجلسم، ألن املالبس املخيطةتفصي
ُ
  .تُعطي قدراً من احلرارة أكثر من األغطية امل
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  :االختالف الثقافي  -3

  . البعض يف مدى انفتاحها على غريها ومدى انغالقها عن ذلك الغري ختتلف اتمعات عن بعضها
الطبيعية هلذا هي بقاء تلك  النتيجةمنغلقة على نفسها، وتكون ففي منطقة القبائل ، توجد جمتمعات 

و يتجلى ذلك يف اللغة االمازيغية اليت بقيت صامدة حلد اليوم  اتمعات بثقافة واحدة لكل منها
  .إضافة اىل أنواع األلبسة و األطعمة و خمتلف العادات و التقاليد األخرى 

عمن يشبهوم من  التايل للبحثجيد الكثري من األفراد صعوبة يف تقبل الثقافات األخرى، ومييلون ب
الذي يشعر به هؤالء حني  ويسمى الضيق. األفراد يف العادات واألفكار، أي ضمن ثقافة متجانسة

و هذا ما ة صدمة ثقافي وما ينتج عن ذلك من رفض لالختالف مال يشبهوميتزجون مع من 
بالغرابة و الصدمة من  مرة حيث شعرن أولالطالبات حني التحاقهن باجلامعة  أغلبيةصرحت به 

 الثقافة قد تزول هذه الصدمة إذا ما عايش الفردو  . املظهر الذي وجدوه يف هذا الفضاء اجلديد

 .الثقافة تكفي لفهم تلك املغايرة فرتة

تنتقل للعيش ضمن  التعايش املشار إليه حيدث على مستوى األفراد أو اجلماعات الصغرية نسبًيا اليت
  لفقدان أولئك األفراد أو  ويؤدي ذلك التعايش أحيانًا. افة خمتلفة ومهيمنةجمتمعات أكرب ذات ثق

االمتصاص  يطلق عليها املهيمنة يف عملية الثقافة اجلماعات مسام الثقافية املميزة واندماجهم يف
األوروبية إىل أمريكا الشمالية مثال لذلك  وما حدث للكثري من اهلنود احلمر نتيجة اهلجرة .الثقافي

اجلماعات العرقية اليت دخلت اإلسالم طوال التاريخ  االمتصاص، كما أن ما حدث للكثري من
احلال مع بعض املسلمني الذين بقوا يف األندلس بعد انتهاء احلكم  وكذلك هو. اإلسالمي مثال آخر

  .كرًها  اجلديدة سواء كان ذلك طوًعا أو الثقافة فقد ذابت تلك اتمعات يف. هناك العريب اإلسالمي
فيه الكثري من السمات  إىل االمتصاص وإمنا يبقى تعايًشا حيفظ يال يؤدقد  التعايش الثقافي غري أن

، وتعترب تعددية ثقافية ذلك الوضع يطلق على. الثقافية للجماعات الصغرية والكبرية على حد سواء
ى اللغوي مل يؤد انتشار لتلك التعددية، فعلى املستو  الواليات املتحدة األمريكية مثاًال واضًحا

أي ان التطور يف . اللغات العرقية لألقليات، كاألسبانية والصينية والعربية اإلجنليزية إىل القضاء على
  فالتمسك بالعادات  ( sous cultures )الثقافة ال يعين القضاء على الثقافات اجلزئية 
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بالكثري من خصائصها الثقافية   حتتفظ ظلتاليت األقليات  أويبقى راسخا لدى معظم أفراد اتمع 
 .و الطعام  اللباسكالعقيدة الدينية وأنواع 

  
 :الثقافة و المجتمع  -4

فلكل ثقافة طرقها . يشارك فيها الناس مجيعاً  لكل الثقافات مالمح تنتج من احلاجات األساسية اليت
كذلك فإن لكل . لسلع األخرىوسائلها املنظمة لتوزيع الطعام وا للحصول على الطعام واملأوى، وهلا

 كما توجد أيضًا طريقة أو أخرى حلفظ .اتوليؤ واملس القوة والسلطة واحلقوق ثقافة نظامها لتقسيم

  .النظام وفض املنازعات ـ كنظام الشرطة، واحملاكم، والسجون، على سبيل املثال
العالقات العائلية  د اكما توج. متتلك كل ثقافة بعض الوسائل اليت حتمي ا نفسها ضد املهامجني

وجمموعة من  معتقدات دينية الثقافة وكذلك متتلك. اليت تشتمل على أشكال الزواج وأنساق القرابة
للتعبري الفين، كالنحت،  ومتلك كل اتمعات أشكاالً . املمارسات اليت تعرب ا عن هذه املعتقدات

. أو نوًعا آخر من املعرفة العلمية منطاً  أضف إىل ذلك أن لكل ثقافة. والنقش، والرسم، واملوسيقى
اليت يأكلها الناس، واحليوانات اليت يصطادوا، أو قد  وقد تكون هذه املعرفة تراثاً شعبياً عن النباتات

 1.تكون علماً بالغ التطور

ر كما أن هناك عالقة بني الثقافة و اتمع ، و كل منهما يف دينامية مستمرة ، و هذه الدينامية تؤث
و من طبيعة الثقافة أا ال تقبل السكون و الثبات املطرد " يف حركة النشاط و أمناط العالقة بينهما ، 
و إذا قيس ذلك عل موضوع حبثنا ، فالتغري املستمر  .2" و هكذا هو احلال بالنسبة للمجتمع أيضا 

لثقافة هي اليت جتعل اتمع فا"للباس يتحول إىل عنصر تغيري يف اتمع ، يف تاثري متبادل بينهما ، 
، و من هنا  3"  متوافقا و متقاربا مع ذاته ، و هي ايضا مصدر الوعي يف نظرة اتمع اىل ذاته

 اإلجياب أوبالسلب  إماالتغري يف الثقافة حيدث تغريا يف اتمع ، و يكون هذا التغيري  أن إىلنتوصل 
   .يتطلب طاقة كبرية و فاعلة و مستمرة  تأثريالهذا  أنغري التقدم ،  إىل أوالرتاجع  إىل، 
  
  
  :ثقــافة الشــباب  -5

                                                 
�Mا�,���
� ا�-���� ا�-��,��   1�� N5�$ ،. 
���وت ، ا�4	-� ا�و�: ا�,�]د ز�7 ، ا�,���� ا����.��   2 ، 7���2ء '���L .7 ا����.� ، ا�,��Z ا����.7 ا�-� R5ا �  208، ص  $3  ،2005
�M ، ص   3�� N5�$211.  



 66 

إن ما مييز اتمع اجلزائري هو ذلك التنوع يف الظواهر االجتماعية و الثقافية املوجودة بني بنياته ، و 
و  هذا االختالف الثقايف  ميهد اال موعة من الصراعات و املتناقضات اليت تنتشر بني أفراده ،

خاصة فئة الشباب اليت ختتلف رؤيتها خلصائص اتمع و هويته ، فمنهم من له الرغبة القوية يف 
و الثقافية ، و منهم من حيافظ و يتمسك  ةالتحضر و طلب احلداثة يف كل امليادين االجتماعي

 شباب اجلامعة بالعادات و التقاليد و الطقوس اليت متيز الفضاء الثقايف عن غريه ، و هذا ما ملسناه يف
.  

و اجلامعة ليست عاملا منعزال عن األحداث اليت جتري من حوهلا أو مبعزل عن اتمع الذي تتواجد 
فيه و إمنا هي جزء مهم و فضاء مميز لظهور هذه االختالفات و التنوعات ، و هي حتمل جيال شابا 

ن تبث فيه األفكار بصورة فعالة له التأثري الفعال يف احلاضر و املستقبل ، فهم قطاع منظم ميكن أ
  .بتوفر السهولة و احلركة داخل اجلماعة 

و مرحلة الشباب هي مرحلة عمرية حمددة ترتاوح بني الطفولة و الرجولة ، و هذه املرحلة هلا خواصها 
يتصف الشباب يف هذه املرحلة بالقابلية و القدرة الكبرية على التغري و النمو  " االجتماعية ، حيث 

يتميز بالرغبة يف التحرر ، و من هنا كان أفراد تلك املرحلة اكثر جتاوبا مع مستلزمات التغري ، و كما 
 .    1"  اكثر فئات اتمع قدرة على العطاء دف حتقيق الذات و إثبات القدرة على حتمل املسؤولية 

احلراك االجتماعي ، مما و الشباب حبكم وجوده يف هذه املرحلة العمرية اهلامة معرض لصور كثرية من 
يفرض عليه جمموعة من املتغريات و اليت يسعى لالندماج و التكيف مع هذه املعطيات اجلديدة ، 

مييل الشباب إىل االرتباط بالشباب " فهو طموح للتغري و قادر على احلركة و يرغب يف التميز ، كما 
  نتماء جلماعات كبرية اآلخر املنتمي إىل فضاءات ثقافية مغايرة ، و يسعى إىل اال

، حيث أن اجلماعة هلا تأثري ال يعادله أي تأثري على الشباب ، فهي قد حتدد مستقبله و يتوقف 
  .2" عليها منوه االجتماعي 
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إن وجود مجاعات كبرية فهذا يعين وجود مجاعات صغرية ، واليت هلا التصور اخلاص اجتاه األحداث و 
امتصاص املتناقضات و االختالفات و تلزم أفرادها باحلفاظ على املتغريات ، فهي تظهر عجزا يف 

   .العادات و التقاليد و رفض التغري و احلداثة ، و النفور و الصراع و عدم قبول الواقع
يتجه الشباب حبكم تكوينهم النفسي و االجتماعي إىل رفض بعض املعايري و التوجيهات و " 

، رغم وضوح احملتوى الواقعي للذات ،  1" تخذون موقفا مغايرا السلطة اليت ميارسها الكبار ، و قد ي
  .و هذا التناقض يؤدي إىل عدم االستقرار يف شخصية الشباب 

و عادة ال يدرك الشباب إن الوسط االجتماعي احمليط به ليس نتاج نشاطه فحسب و إمنا هو نتاج 
قاليد ، و هذه الظاهرة هي جمموعة أجيال سابقة متكنت من غرس بعض القيم و العادات و الت

املسؤولة عن صراعات بني األساليب التقليدية للحياة و األساليب اجلديدة اليت يسعى الشباب إىل 
توكيدها ، فاللباس التقليدي املتمثل يف احلايك مل يعد مرغوبا فيه هذه األيام ألنه نتاج أجيال و 

تماعية و الثقافية يذهب الشباب إىل ظروف سابقة ، و حبكم التغري الذي طرأ على البىن االج
  .التكيف مع األساليب اجلديدة للباس اليت توفر له الرضى و حتقق له املكانة االجتماعية 

فالشباب مييل إىل تطوير نسق ثقايف خاص م و يعرب عن مصاحلهم و احتياجام و رغبتهم يف 
  .التغيري و التجديد 

د مكانة الطالب يف اجلامعة ، خاصة مع الزيادة اهلائلة يف أعداد إن متديد فرتة الدراسة تؤدي إىل إجيا
الطلبة الذين يلتحقون باجلامعة ، و مع فتح مراكز جامعية و معاهد جديدة ، مما يفتح الباب جلامعة 

  .تفرض وجودها شيئا فشيئا  ) ( université de masseذات كتلة ضخمة 
 يوجد حياة مشرتكة يف اجلامعة ، و هنا يوجد التباس يف يف هذا املكان يصرح أغلبية الطلبة انه ال" 

هوية الطلبة ، فاحلياة الطالبية و اهلوية املربوطة ا هلا دعم خارجي منعزل عن اجلامعة نفسها ، و 
يعطي عدة تفسريات لنشوء اجلماعات و أمناط عيش خمتلفة خاصة يف املدن أين يقيم الطلبة ، 

 2" حلياة اجلامعية املشرتكة موجودة لكن يف مجاعات طالبية حمــدودة فتتشكل شبكات األصدقاء ، فا
. 
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فالشباب يف اجلامعة حتديدا يتأثر بالثقافة اليت جيدها يف هذا الفضاء االجتماعي متعدد الثقافات ، 
فيظهر مفعوهلا يف سلوكهم و أسلوب معيشتهم ، فمالبسهم و كثريا من األدوات و األجهزة اليت 

ا اغلبها مصنوعة يف الدول األجنبية و هذه ظاهرة تلفت نظر الشباب و الطلبة إىل هذه يستعملو
فاملغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب يف شعاره و زيه و " الثقافة املادية اليت يشتد الطلب عليها 

كالء املختصني ، فيؤدي هذا الطلب املتزايد إىل زيادة التجار و الو  1" خبلقه و سائر أحواله و عوائده 
  .يف جتارة املالبس و اهلواتف احملمولة و غريها 
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اثناء دراسته املتعلقة باهلنود ، حيث   هيرزغوفيتشظهر مفهوم املثاقفة من خالل الدراسة اليت قام ا 
 فرانسن ذلك تكملة لعمل أستاذه قام بتحليل ثقافة السود املنحدرين من ثقافة السود األفارقة و كا

بدراسة  روجيه باستيدحول األصول اإلفريقية للثقافات السوداء يف القارة اإلفريقية ، كما اهتم  بواس
حول نشوء الثقافات و تطورها ، وهذه  دوركهايمالثقافة اإلفريقية الربازيلية ووقف يف وجه مقاربة 
  . لثقافية و املثاقفة األعمال أدت إىل ظهور مفاهيم كاالحتكاكات ا

 .J. Wعلى يد بوال 1880قد نشأت منذ عام " مثاقفة"أن كلمة  دوني كوشو حسب  يبدو  

powel.  والسابقة a  يف كلمة acculturation  هي مشتقة من الالتينيةad  اليت تدل على حركة
عشرين  لنشهد ومع ذلك كان ال بد من انتظار الثالثينات من القرن ال... تنم عن االقرتاب من

وقاد هذا التفكري األنثروبولوجيني األمريكيني إىل .وض تفكري منهجي حول ظواهر تالقي الثقافات 
وتعترب .تعريف مفهومّي هلذه العبارة، حيث مل يعد بعدها من املمكن قبول أي استخدام غري دقيق هلا

 حتديد منط الثقافة املعين وكيفية األنثروبولوجيا الثقافية أن ذكر عملية التثاقف يقود بالضرورة إىل
    1... نشوئها والعوامل اليت قامت عليها، اخل

و املثاقفة تعين دخول جمموعات من البشر ينتمون إىل ثقافات خمتلفة يف تفاعل فكري ، ثقايف و 
علمي ، يرتتب عليه حدوث تغريات يف بعض مكونات األمناط الثقافية و الفكرية و العلمية السائدة 

تؤدي املثاقفة إىل استفادة كل فئة ثقافية من األخرى عن طريق االختيار احلر اإلرادي ، فيختار كل ، 
  ...عنصر من ثقافة معينة ما يوصله إىل األفضل و إىل التطور و النضج الثقايف 

أمام ضخامة املعطيات اليت ّمت مجعها حول هذا املوضوع،  قام جملس البحث يف العلوم االجتماعية 
يف الواليات املتحدة األمريكية بتكليف جلنة من أجل تنظيم البحث حول وقائع  1936م عا

روبريت ريدفيلد ورالف لينتون وميلفيل هريسكوفيتش، : وشكلت اللجنة من كل من .املثاقفة
، وبدأت بعملية توضيح داليل، مث أصبح 1936باسم مذكرة لدراسة املثاقفة عام  روأصدرت ما اشته

  :ذي وضَعْته معتمدا التعريف ال
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المثاقفة هي مجموع الظواهر الناتجة عن احتكاك مستمر ومباشر بين مجموعات أفراد تنتمي "
  .1 "إلى ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغييرات في األنماط الثقافية األولية للجماعة أو الجماعات

جديد من الثقافة حيمل يف  و املثاقفة ال تؤدي اىل طغيان ثقافة على اخرى و امنا اىل ظهور جيل
و كل جيل ثقايف يسعى اىل طلب التغري لكن دون املساس .طياته خصائص الثقافتني املتزاوجتني 

انني افتح نوافذي للشمس و : " مبقومات اهلوية احمللية و ثوابتها و يف ذلك يقول املهامتا غاندي 
  " .  الريح و لكني اتحدى أي ريح ان تقتلعني من جذوري

حتليل أية حالة من حاالت املثاقفة ال بد من النظر إىل اموعة املعطية وإىل األخرى  ولدى
" متلقية"فقط، وال ثقافة "معطية"فإذا التزمنا هذا املبدأ سرعان ما نكتشف أنه ال يوجد ثقافة .املتلقية

التداخل الثقايف "حوهلذا اقرتح باستيد مصطل.املثاقفة ال تكون أبداً أحادية االجتاه. فقط بشكل دائم 
الذي ال يشري بوضوح إىل تبادلية هذا التأثري " املثاقفة"أو تقاطع الثقافات بدًال من مصطلح " املتبادل

  .مع أا نادراً ما تكون متناظرة
املعيار األول .ثالثة معايري أساسية، األول عام والثاين ثقايف والثالث اجتماعي  باستيدوبالتايل يضع 

  .مع الواقع الثقايف واالجتماعي manipulationاب التعامل هو وجود أو غي
  :وهنا تنشأ ثالث حاالت منطية

وهذه املثاقفة )وال تكون احلالة كاملة أبدًا يف الواقع" (، حرة"طبيعية"، "عفوية"حالة مثاقفة  •
ويعود سبب التغري يف هذه احلالة إىل جمرد االحتكاك ويتم، ".التكون موجهة وال مضبوطة

  .بة لكل من الثقافتني املعنيتني، وفق منطقها الداخلي اخلاص ابالنس
حالة مثاقفة منظمة، لكنها قسرية وتتم ملصلحة مجاعة واحدة كما يف العبودية  •

وهنا تكون اإلرادة أداة تغيري لثقافة اموعة اخلاضعة على املدى القصري دف .واالستعمار
ى املثاقفة جزئية، ويف أغلب األحيان تنتهي إىل إخضاعها ملصاحل اموعة املسيطرة، وتبق

وغالباً ما يكون هناك انتزاع .بسبب جتاهل احلتميات الثقافية)من وجهة نظر املسيطرين(الفشل
 .للثقافة بدالً من املثاقفة
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ويتم .تنظر إىل املدى البعيد حالة ثقافة خمططة ومضبوطة ترمي إىل أن تكون منتظمة  •
يف النظام الرأمسايل ميكن .معرفة مفرتضة باحلتميات االجتماعية والثقافية التخطيط انطالقًا من

" ثقافة بروليتارية"و النظام الشيوعي يزعم بناء ".استعمار جديد " هلذا التخطيط أن يؤدي إىل
َخّططة أن تنشأ بناء على طلب . وتشملها "الثقافات الوطنية"تتجاوز 

ُ
وميكن للمثاقفة امل

   1.تطوير شكل حياا لتشجيع تطورها االقتصادي على سبيل املثال جمموعة تتمىن رؤية
:  و يبدي املثقفون العرب يف ذلك عدة مواقف و اجتاهات حيث يعرتف الدكتور علي عقلة عرسان

و ال نرى ...حنن مع املثاقفة اليت تقوم على أساس من الثقة و االحرتام و االقتدار بأوسع صيغها " 
 تبعية من أي نوع ، ال سيما التبعية الثقافية ، و لذا فإننا نرفض سياسات يف التقوقع أي خري يف

االنغالق كما نرفض سياسات اإلحلاق و الغزو و احملو الثقايف و نتصدى هلا ، وندعو اىل وضع 
و اإلمكانيات الالزمة لذلك بدءا من حتصني الوعي الثقايف القومي على مجيع  تاملخططا

  2" . املستويات
النفتاح على ثقافة اآلخر مطلوب ، من اجل التطور و احلداثة لكن دون املساس بثوابت اتمع إذا فا

لوجيام ، و إن كان و مبادئه ، هذا ما تعرب عنه فئات اتمع على اختالف أفكارهم و إيديو 
  .ذلك متاما  البعض يرفض
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ثاقفة هي عملية تأثري و تأثر و تفاعل فكري و ثقايف و علمي بني سبق و أن قلنا أن امل        
اتمعات ، و يؤمن ذلك عدة عوامل و قنوات تسمح للمجتمع املتثاقف بالتأثر و االنفتاح على 
اآلخر ، و يظهر ذلك من خالل ممارسات األفراد االجتماعية و الثقافية ، كطريقة اللباس و األكل و 

ل على ذلك جند الفتيات يهتمون بألبستهن و جبمال أجسادهن حيث يطلنب ما و كمثا... العمران 
حيقق رغبان و يليب طموحان ، فيلجأن إىل البحث عن أسرار اللباس و املوضة من خالل االت 
املتخصصة يف عامل األزياء و اللباس ، إضافة إىل القنوات الفضائية اليت تعرض احدث األلبسة و آخر 

و تعرب إحدى الطالبات عن رغبتها يف التغيري و ... ، أو االحتكاك بالزميالت و األجنبيات  املاركات
" : طلب احلداثة و التحضر و كل ما من شانه أن جيعلها مقبولة اجتماعيا و ثقافيا حيث تقول 

و يف ذلك داللة على االهتمام بذوق اآلخر و إشارة  "كول ما يعجبك و البس ما يعجب الناس 
إمالءات اتمع اليت تعطي للباس نظـرة و تصورا نابعني من اخلصائص و السمات االجتماعية و  إىل

  .الثقافية هلذا اتمع 
  

فشكل اللباس يف اتمع اجلزائري و يف جامعاته قد تغري و جن ، لنجد منوذجا جديدا له، يزاوج 
ائري الذي متيزه الثقافة العربية و اإلسالمية و و ثقافة اتمع اجلز ) الغرب(بني ثقافتني ، ثقافة اآلخر 

الذي تبنته املرأة اجلزائرية كلباس تقليدي يغطي "  الحايك "العادات و التقاليد اجلزائرية ، فمن لباس 
كامل اجلسد إىل عينا واحدة ورجليها و يديها، و الذي يعرب عن ثقافة حملية و رمزا خاصا ذه املرأة 

  ، إىل السروال و التنورة ) اجلالبة( على عاداا و تقاليدها ، إىل اجلبة  احملتشمة و احملافظة
بأنواعها إىل األلبسة املطاطية الضيقة اليت تربز جسد املرأة و تصفه ، إىل اخلمار املزركش و املتعدد 

  ....  األلوان 
عن جديد فالفتاة الشابة و خصوصا الطالبات تطلب التحضر و التفنن يف اللباس ، و البحث 

املوضة و الثياب و من خالل عمليات التأثري و التأثر و التقليد لثقافة اآلخر ، يتنوع اللباس و تتغري 
أوصافه او حىت نوعه كلية حيث تظهر األشكال اجلديدة متمثلة يف اخلمار املوضوع على الرأس 

  ، إضافة إىل ألبسة   ليغطي شعر املرأة كليا أو جزئيا و بطريقة مجالية فنية يف شده حول الرأس
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: " ضيقة كالبودي و السروال الضيقني ، و تصف إحدى الطالبات احلجاب اجلديد بالعبارة التالية 
  :أي أن . 1"  مالفوق عمرو خالد و مالتحت شاب خالد

يعرب و يرمز للهوية الدينية و ثقافة اتمع اجلزائري و ما ينادي به الداعية عمرو : اخلمار  -
  .خالد 

 .يعرب عن خصائص و ثقافة اآلخر ، و عن احلضارة الغربية ..: سروال و البودي ال -

فهذان مثاالن عن التزاوج الثقايف أو ما يسمى املثاقفة و ظهور جيل جديد من اللباس و من الثقافة 
  .  اخلاصة باللباس 
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  :السلطة والحداثة و التغير المنشود  -8

النوع اإلنساين على التنمية و االنتقال من حالة إىل حالة أفضل ، و ان كان هذا  غالبا ما كان يركز
االنتقال على املستوى املادي يؤثر بشكل من األشكال على بنيات معينة من اتمع دون غريها من 
البنيات األخرى ، غري ان التقدم العلمي و املعريف و اتساع نطاق البحوث ، كشف ان للتنمية مسارا 

و انه ال ميكن ألي عنصر منها ان يبقى على " له أثارا مباشرة و فورية على كافة عناصر اتمع 
هذه األخرية و إا ال تكتسي معىن معني ما مل تدمج معها حيزا  هامش التحوالت اليت حتدثها

     1" .للثقافة و احلضارة 
تماعية نتيجة عوامل و ظروف خمتلفة ، إن اتمع اجلزائري ، و ككل جمتمع برزت به  عدة تغريات اج

و هذه التغريات كانت وليدة طلب التنمية و احلضارة ، و يف املقابل جند ان هذا التحديث كما يذكر 
، ملطخ على نطاق واسع بالرتسيمات التقليدية للحياة الريفية ، و على  2الدكتور نور الدين طواليب

  :الية هذا األساس نستعرض الوقائع املستغربة الت
اقتصادي متدن على ان تتعلم ابنته البكر ،و ان –يوافق أب أسرة ذات مستوى اجتماعي  •

تقوم حىت بدراسات عليا لكنه يف النهاية سوف مينعها من أي انشغال مهين رغم حاجة 
 .العائلة إىل املال 

اقتصادي و تعليم عاليني على رؤية ابنته –يوافق أب آخر ألسرة ذات مستوى اجتماعي  •
خترج حبرية ، و تلبس ما توفر من أنواع األلبسة الفاخرة ، و حىت انه يسمح هلا باستقبال 

لكنه سوف يعارض بشدة زواجا مل يقرره األهل و ذلك ) شبانا و شابات ( أصدقائها 
 .للحفاظ على املبادئ التقليدية 

ن مبلء إرادته يرفض الرجل املتدين السماح لبناته مبتابعة دراستهن العليا ، لكنه يرسله •
 .إلكماهلا بسرية تامة إىل اخلارج 
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أن التنمية ال بد أن تشمل القيم الثقافية و االجتماعية و ليس على مستوى  سفير ناجيو يؤكد 

املاديات فقط ، و لكي حتقق التنمية وظيفتها ال بد هلا من جتاوز العقبات االجتماعية و الثقافية ، 
عائقا يف طريق التنمية ، بل ال بد من ... غي ان تقف العادات و التقاليد و األعراف فال ينب

حيث انه ال ميكن اعتبار هذه القيم و العادات و التقاليد ارثا ثقافيا عدمي . " تسخريها خلدمتها
و  الفائدة و الوظيفة بل تراثا أساسيا تتشبع به التنمية يف كل وقت من أوقات صياغتها و إعدادها

       1" .تطبيقها و تتبعها مسار التحديث 
و يذكر ابن خلدون ان التحضر او التحديث هو االنتقال من حالة اجتماعية كائنة إىل حالة أخرى 

هم أهل األمصار و البلدان ، خيتلفون يف استجادة ما : أفضل منها ، فيعرف احلضر و يقول 
  2..." . ماعون يتخذونه ملعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو 

و احلضارة نتيجة مرجوة لعملية التنمية و التمدن و احلداثة ، و يتدخل يف ذلك عدة عوامل 
موضوعية و أخرى ذاتية ، ميكن أن تكون سببا يف عملية التغري االجتماعي بني البدو و احلضر ، 

رفه ، دعاهم ذلك إذا اتسعت أحواهلم للمعاش و حصل هلم ما فوق احلاجة من الغىن و ال" فالبدو 
إىل السكون و الدعة ، و تعاونوا يف الزائد على الضرورة ، و استكثروا من األقوات و املالبس و 

فتأيت عوائد  (calme)و الدعة  (bien-être) مث تزيد أحوال الرفه ...التأنق فيها و توسعة البيوت 
استجادة املطابخ و انتقاء املالبس  البالغة مبالغها يف التأنق يف عالج القوت و (high-life) الرتف 

                       3" .الفاخرة يف أنواعها من احلرير و الديباج و غري ذلك 
 الرغدةو الرفاهية و االستقرار و احلياة  و هؤالء هم احلضر كما يقول ابن خلدون ، أي أن الغىن

و         فهو يطلب اللباس الفاخر تدفع الفرد إىل طلب التحضر و احلداثة يف كل جماالت احلياة ، 
وهو نوع من اإلغـراء احلضاري الذي يشـوق البدو إىل التمدن و طلب احلداثة و التنمية ... القصـور 

و الطموح إىل االنفتاح على اآلخر و مسايرته سواء كان داخل اتمع الواحد أو يف شكل اتصال 
  . ثقايف مبجتمعات أخرى
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االجتماعية سيؤدي إىل سلسلة من التغريات الفرعية اليت تصيب احلياة بدرجات فالتغري يف الظاهرة 
  .1خمتلفة فالتغري الذي طرأ على شكل احلجاب يؤدي إىل التغري يف السلوك تدرجييا 

التحضر و تغري بناء األسرة (  قطيب فتيحةتعرفها بن هي كما فنعرف ظاهرة التحضر  أن أردنا إذاو 
انتقال احلياة الريفية اىل احلياة احلضرية تبعا لظروف التكيف  هي) : اجستري اجلزائرية ، رسالة م

جديدة يف وسط جديد و الذي ميثل تنظيما اجتماعيا و اقتصاديا خاصا ، ووضحت  ألوضاع
الوسط احلضري ميثل قوة يف التغيري االجتماعي ، و هذا  أندراسات عديدة كدراسة رادفيلد وورث 

  . املدينة و متطلباا راجع لظروف احلياة يف
و     و األسرة متر مبراحل تارخيية هي مرحلة األسرة املستقرة تتميز باالستقرار و التمسك بالعادات 

، اما األسرة غري املستقرة تتميز ... التقاليد و القيم املوروثة كطريقة و شكل األلبسة و املأكوالت 
  .2بصغر حجمها و ضعف عالقاا القرابية 

يف مقـال حـول األسـرة اإلفريقيـة يف املدينـة انـه ( BALANDIER.G )  جـورج باالندييـهد و يؤكـ
ح املدينــــة مســــ، و تتغــــري العالقــــات القرابيــــة فت عنــــدما تــــدخل األســــرة يف املدينــــة تتحــــرر مــــن الضــــغوط

 ، فالطالبـة3ألفرادها بالتخلي عن االلتزامات و الضـغوط و الضـوابط التقليديـة و تسـمح هلـا باالختيـار 
 .عند دخوهلا جمتمعا متحضرا تلجأ إىل اختيار اللباس املالئم هلذا الوسط اجلديد و املتحضر 

كاين اللي يف دارهم كانت تلبس زي و كي جات للجامعة " ذلك يف قوهلا  احدى الطالباتو تؤكد 
ت بدلت قاع اللوك دياهلا ، سريتو فاحلجاب ، كاين اللي كانت تدير مخار و جالبة بصح هنا وال

  ."نتاوعها   les comportementsتلبس السروال و تقلب اخلمار للور و بدلت قاع
يف كل جمتمع حضري أو ريفي توجد جمموعة إجراءات و عادات متنوعة ختتلف من جمتمع آلخر عنـد 
 إاء العالقات بـني الطفولـة و االنتقـال إىل املراهقـة مث إىل البلـوغ ، و هـذه الرتتيبـات تتعلـق بالعالقـات

  .مة و احلقوق و الواجبات و األطعمة و املالبس ااالجتماعية و املبادئ الع
ال شــك أن هــذا خيتلــف كــذلك مــن جمتمــع ألخــر و مــن بيئــة ألخــرى ، و لكــن العــبء األكــرب يكــون 

  على عاتق األسرة اليت تسهر على إعداد الفرد و تنشئته للمرحلة اجلديدة عن طريق إحلاقه باملدرسة 
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الجتماعية و اجلامعات و عن طريق إشراكه يف احلياة االجتماعية الـيت حتـيط بـه ، و يكـون و النوادي ا
  ذلك موجه للذكور و اإلناث على حد السواء ، بعدما كان ذلك يقتصر على الذكور فقط 

يف وقــت مضـــى و خاصـــة عنــد اتمعـــات الريفيـــة الــيت ال تتـــوفر علـــى فــرص تـــدريس أبنـــائهم و نتيجـــة 
و ينشا الفـرد حـىت بلوغـه أو انفصـاله عـن األسـرة . ، فيقتصر ذلك على الذكور فقط الظروف الصعبة 

بطريقة ما ، على إتباع األسرة كسلطة ضابطة و موجهة ، ضـف إىل ذلـك سـلطة املدرسـة و اتمـع ،  
فالســلطة مبصــادرها املتنوعــة ، و تشــمل ســلطة األســرة و ســلطة املدرســة و ســلطة اتمــع بعاداتــه و " 

ده و قيمــه الدينيــة و الثقافيــة ، أكثــر وضــوحا يف املنــاطق الريفيــة عنهــا يف املــدن ، أي أن األبنــاء تقاليــ
  .1" يعانون من هذه السلطة بأنواعها أكثر مما يعانوه يف املدن 

فمــن ذلــك تنشــا عــدة مشــكالت لــدى األبنــاء مبــا فــيهم الفتيــات و تتمثــل يف املضــايقات الناجتــة عــن 
حتــرص علــى املتابعـــة و املراقبــة يف كـــل األمــور مــن أصـــدقاء و مالبــس و مكـــان الســلطة الضــابطة الـــيت 

الـــذهاب و قضـــاء األوقـــات ، مـــع الـــدخل و ســـوء احلالـــة االقتصـــادية و قلـــة املصـــروف اليـــومي و عـــدم 
اســتطاعة البنــت احلصــول علــى املصــروف إال بعــد اإلحلــاح و املزيــد مــن األســئلة ، لــذلك تســعى البنــت 

ح إىل واقــع أفضــل يــوفر نوعــا مــن احلريــة يف اختــاذ القــرار و يعطــي الفرصــة للتمتــع  إىل التحــرر و الطمــو 
تبـني أن مسـتوى الطمـوح يف املـدن  2 خليل ميخائيل معوضففي دراسة أجراها  .باحلياة االجتماعية 

أكثــر وضــوحا عنــه عنــد الشــباب يف الريــف و أن االخــتالف هــو اخــتالف يف الدرجــة ال يف النــوع ، و 
  . تعليمهم  ديف الريف ازداد بازديا أن الطموح

فالفتاة املقبلة على التعليم يف اجلامعة جتد فرصة كبرية إلثبات كينونتها و ذاا فهـي تـدرك أـا سـتنتقل 
مــــن جمتمــــع حملــــي إىل جمتمــــع جديــــد حيتـــــوي علــــى أعضــــاء يعتــــربون غربـــــاء لكـــــنهم فاعـــــلني و مــــؤثرين 

  .توحي حبداثة هذا املكان السوسيوثقايف اجلديد  بثقافام املتنوعة املبنية على تصورات
كل واحـد يبغـي يـروح لبالسـة عمـرو راح ليهـا تبـالو حاجـة : "سنة  22م االجتماع لعيف طالبة  تقول

تقـول هـاذي   une valiseمثالية ، على ذاك تصـيب البنـت توجـد يف كسـوا و ماكياجهـا و رافـدة 
  ".ما غاديش ترجع لدارهم 

                                                 
$�nC ، ، دار ا�,-�nرف  ، ) ���4B و ا��n,4ح ا( R�Y�+�$ R�BS $-�ض ، درا�� $��ر'� .P$ 7*]ت ا�,�اھ��� .7 ا�,�ن و ا���/  1

  .  71، ص  2004
�M ، ص   2�� N5�$329 – 330  .  
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 . ها في الوسط الجامعيلباسو  الطالبة:   ثالثالالفصل 
  
 

 اجلامعة داخلأشكال اللباس  •

 كيف ترى الطالبة اللباس يف اجلامعة •

 أنواع احلجب يف اجلامعة •

 ". اإلسالمي"احلجاب  .1

 "اإلسالمي"كيف يوضع احلجاب  -        

 . شروطه  -   

 .)املوضة( احلجاب العصري  .2

 .التكيف مع اللباس العصري •

 .اجلامعة  يف اللباسأغراض  •

 .داللة اللون و اللباس  •

 .اللباس يف احملالت التجارية  •

  

  



 

 79 

  

عترب الفضاء اجلامعي مكانا جديدا يلتحق به الطلبة و الطالبات من خمتلف املناطق ، رغبة يف ي
ل طالب أو طالبة جمموعة من التصورات حول هذا الفضاء إكمال الدراسة و طلبا للعلم ، و حيمل ك

اجلديد انطالقا من طريقة الدراسة و تنظيم احلياة اجلامعية ، أو احلياة احلضرية اجلديدة ألغلبية 
الطالبات ، فسرعان ما يبدأ كل واحد مبجموعة من الرتتيبات ، يتمثل اغلبها يف اختيار اللباس الذي 

     .ذا الوسط اجلديد يراه كل واحد مناسبا هل

  فماذا ترتدي الطالبات يف اجلامعة ؟ 

  :أشكال اللباس داخل الجامعة  -1

وجدنا جمموعة متنوعة  و اخلصائص البيئية لكل طالبة ، من االختالف الثقايف و االجتماعي اانطالق
و هي  1.من األلبسة منقسمة اىل عدة أشكال و كل شكل له جمموعة من اخلصائص و السمات 

  :23انظر اجلدول اإلحصائي ص مدرجة بالرتتيب و حسب االستعمال و نسبة تواجدها باجلامعة 


س ا���ل ا�ول  - 1.1��  :  

و هو الشكل األكثر انتشارا و جند ان األغلبية من الطالبات يفضلن هذا الشكل ، حيث يبدو 
و داخل االسرة ، و هذا جتماعيا إىل حد ما ا مالئما لتقاليد اجلامعة و عادات االصل و مقبوال

ألنه يتوافق " حبجاب املوضة " حسب تعبري الطالبات و دفاعهن عنه ، و يسمى عند الكثري منهن 
أما -كما تقول معظم الطالبات  - مع املعطيات السوسيوثقافية للجامعة و مسايرا للموضة اجلديدة 

تصورات اليت بنيت انطالقا عن أسباب اختياره فهي عديدة  و خاضعة موعة من التمثالت و ال
متغريات  ت من خالل االحتكاك و اإلعالم ومن عدة عوامل اجتماعية و اقتصادية و ثقافية اكتسب

  .األسرة و اتمع 

                                                 
%م %���م ا����س $# ا�"��!� إ�� ���� أ���م و ھذا ط��� ���ط ا������� ا��ر��� ����س ��ل ، � �را
�ة ا�����ص   1

  .ا��&%ر�� 
)د �ل &�ل 
  .أ���ء ا/���� ا��%داو�� $# ھذا ا��+ث أ�ذت 
�� ���ن أ�+�ب ا��+*ت ا�%"�ر�� و ا�ط����ت  -
 �رو�� و �ن �!ض ا��+*ت ا�%"�ر�� 
ن طر�ق آ�� %�و�ر ر���� �ور ا/��� -�  .� %م أ�ذھ� �ن �و
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  :يتكون لباس الشكل األول من 

  . مخار  •
  ) . بقياسات طولية خمتلفة ( ليكات  •
  .   سروال •
 . basبدون كعب بكعب أو حذاء  •

  ... ).ائب اليد ، نظارات ، حلي ، حق( لواحق لباسية  •

  : الخمار  -أ

هو قطعة قماش بأشكال خمتلفة ، إما مربعة الشكل أو ثالثية األبعاد ، و هو غطاء الرأس ، و  1اخلمار
يكون إما من نوع مسيك أو خفيف أو شفاف يف بعض األحيان ، يشد حول الرأس و الرقبة بتقنيات 

جزئيا فيسمح بظهور جزء منه من اجلهة األمامية ، أو يتبع  خمتلفة ، يغطي شعر الطالبة كليا أو
و هو ذو ألوان زاهية و ) . احللي ( حدود الشعر ليسمح بظهور األذنني و ما حتمالنه من زينة 

متعددة ، و اختيار اللون مطلوب ليتطابق و يتناسق مع بقية القطع اللباسية ، و هو إما يكون بلون 
أو يضم أكثر من لون كاألبيض و األسود ، البنفسجي و ... و األمحر وحيد كاألبيض أو األسود أ

  .أو مزركشا برسومات و تطريزات ، و هذا طبقا للون الثوب املختار... األصفر 

) ابيض و اسود( وهناك بعض اخلُُمر اليت تتكون من قطعتني الواحـدة فوق األخـرى و بلونني خمتـلفني 
انظر ... رقم حسب املراحل املبينة يف الشكل بتقنيات معقدة و تشد ) ... وردي و اسود ( أو 

و هذه اخلمر منها ما يسمح بتغطية . و بطريقة مجالية تزيد من اخلمار مجاال و أناقة ،  املالحق 
الرقبة دون أن تتسع إىل بقية الصدر و البعض اآلخر تشد إىل الوراء ليرتك الدور للقطع اللباسية 

  .األخرى لتغطية الصدر 

  

                                                 
  .���� أ��� ��ة �����ت ���
�ل و ا���رب   1
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و هناك بعض اللواحق اليت تضاف إىل اخلمار مثل النظارات ذات اللون األسود غالبا و ذات شكل 
  .لونا آخر يطابق و يناسب إحدى القطع املكونة للباس  عريض نوعا ما ، أو

  .كما تستعمل الطالبات حقائب اليد اجللدية و تكون مطابقة للون اللباس يف اغلب األحيان 

  : quette li:ات ـكــلي -ب

تشبه الفستان إىل حد ما و ذات تفصيالت متعددة ، و هي إما تكون وحيدة اللون كاألصفر أو 
األخضر أو النيلي أو األمحر و هي األلوان األساسية املطلوبة بكثرة حيث تساعد على جلب االنتباه 

  .لصافيةأنيقا ، أو تكون متعددة األلوان كمزيج من األلوان او تبعث يف اللباس مجاال 

و هي اللون األصفر )  2008( موضة هذا الصيف :"  علم االجتماعسنة  19 طالبةو يف هذا تقول 
 aعنده دور كبيـر باش تكـون اللبسة أسوريت  ونـاللو ، و ال حلمر  خلضرو كاين اللي تلبس  املوف

sortie  "  .  

ل اجلسد ، فهناك املستوى و حتمل هذه القطعة عدة قياسات من حيث الطول و امتدادها إىل أسف
، يتوقف الطول على مستوى احلوض فقط ليفسح اال لظهور السروال ، أما )  niveau 1( األول 

أما املستوى   mini jupeفيكون فوق ركبة اجلسد مثل التنورة القصرية )  niveau 2( املستوى الثاين 
ها حتمل فتحات صدرية مثلثة غري و أغلبيت. فيكون الطول حتت ركبة اجلسد   niveau 3الثالث 
  .واسعة 

تكون هذه القطعة اللباسية مصنوعة إما من الكتان من نوع جينز أو من قماش قطين ناعم ، و هي 
الذي يساعدها على إبراز أعضاء  )élastique(تتميز بالضيق و بشكلها اخلشن كاجلينز أو املطاطي 
 ) ( manche longلبا ما حتمل أكماما طويلةاجلسد دون اإلحساس باحلرج و التضايق ، و هي غا

أو ليس هلا أكمام و إمنا هلا شكل حامل الصدر ، حيث يغطى املكان العاري من اجلسد ببودي 
و الطويلة منها تكون مفتوحة اجلانبني أو من األمام يف اجلهة السفلية و ذلك لتسهيل .ضيق ومرن 

  .احلركة و املشي
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فهي تنتهي يف األسفل بشريط قابل لالستطالة و يكون على مستوى  ريوأما الليكات اليت تشبه البول
بقى جزء منه متدليا فوق احلوض ، فإما يبقى مشدودا إىل األسفل أو يبقى على مستوى احلزام و ي

  . 1السروال 

                 

  .من مظاهر لباس الشكل األول :  1الشكل 

  :  (slim )السروال   -ج

املستمدة من اللغة االجنليزية و يعين النحيل و اهلزيل و الضيق ، و " الْسِليْم "ة  و هو يأخذ تسمي
أي من الكتان و هو  ( lin )" الن"رطب ، أو من نوع    ( satin )يكون من نوع جينز أو ساتان 

 ) .فيزو ( خشن نوعا ما ، و أحيانا يكون مطاطيا ملتصقا بالرجلني 

يزة املرونة اليت تسمح بإبراز معامل اجلسد ، و بعض السراويل األخرى و السليم يتميز بالضيق و له م
و غالبا ما يأخذ اللون " .اجلابادور " تكون واسعة و غري ملتصقة باجلسد كما هو احلال يف لباس 

  . و األبيض) جينز (األسود و األزرق 

  :أنواع السراويل 

و ختتاره ذا لون ازرق أو اسود ، ،  أي الذي ميتاز بالضيق من األعلى إىل األسفل :السليم  •
 ، و يكون من اجلينز غالبا ، و هو يساعد الطالبة حسب قياس جسمها و طوهلا 

                                                 
 �رو�� ، و �ن ا��+*ت ا�%"�ر�� ��د�)� ��%�6)م �ن  %م ا�ذ ھذه ا��ور(  1ا)ظر ا�&�ل   1� )�و
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البة على املشي و اجللوس  حبرية ، و يكون كذلك عريضا يف األسفل ليالمس الط
  . basسطح األرض مع حذاء بدون كعب 

و شكله  لنعومةالساتان و هو ميتاز با أي السروال املصنوع من مادة:   ( satin )الساتان  •
الالمع ، إما يكون ملتصقا و ضيقا من األعلى إىل األسفل أو متسعا قليال و يأخذ اللون 

 .األبيض الناصع أو األسود الداكن 

الالن هو الكتان اخلشن غري الناعم ، يكون واسعا يف اغلب :  ( lin )سروال من نوع الن  •
  . األخرىبالنسبة للسراويل  و الطلب عليه قليل األحيان

اجلـابادور هو لباس من أصـل تركي يتكون من مخار و ليكـات و سروال :  سروال الجابادور •
: صاحب حمل ألبسة نسائية  الصنع أي لباس متناسق ، يقول و كلها من نفس اللون و مادة

ش عليها متحجبة ، الرتكية باش ما يقولو  ، و هاذ اللباس كانت اديره اتركياصلو اجلابادور " 
 ." dérangementو اذ اللباس تكون مقبولة و تقدر متشي بال دراجنمون 

انتشاره قليل جدا و يقتصر على بعض الطالبات فقط و يكون أعاله  :سروال دزيري  •
سرواال عاديا مث يتسع نزوال دون الفصل بني الساقني إىل ما فوق الركبتني مث ينقسم حىت 

  . أسفل الرجلني 

               

  لباس الجابادور            من السراويل                                   أنواع
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2.1 -  �

س ا���ل ا����: 

هذا الشكل كذلك ال يقل اهتماما وانتشارا من الشكل األول ، حيث جند فئة كبرية من الطالبات 
  :يفضلن هذا اللباس ، و هو يتكون من 

  .مخار  •
و هــــو كلمــــة برتغاليــــة االصــــل ، ) boléro( بــــولريوأو  chemiseقمــــيص    •

 .  1عبارة عن سرتة نسائية قصرية بدون اكمام 

  .لواحق لباسية  + jupe  تنورة   •
  :الخمار  -أ

سفلي منه بالنسبة للخمار فهو من مواصفات الشكل األول ، حيث تلجأ الطالبة إىل إخفاء اجلزء ال
  .يأخذ عدة ألوان تتناسب و شكل التنورة او القميص  وهو.  حتت القميص أو البولريو

  : chemiseالقميص  -ب
يغطي اجلزء العلوي من اجلسد ، و هو قطعة قماش مفتوحة من األمام لتغلق اما بأزرار او بواسطة 

، و هي ذات أكمام و أطواق  )  croisé(حزام القميص الذي يشد اجلناحان بشكل متشابك 
col و يسمى أحيانا بالسرتة . لتقي مع التنورة يف وسط اجلسد حول الرقبة و هي ت) veste.( 

أما بالنسبة للبولريون ، فهو بودي مطاطي قصري ذو أكمام ، ضيق يتخذ عدة ألوان تناسب لون 
  . تالتنورة و اخلمار ، فلون التنورة يتبع اخلمار يف اغلب املرا

           
                           

���ص رات � �و��روا����ص                               %)و                     أو �
  

                                                 
1 GILLES Fouchard , ibid. ,p 115 . 
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  :  jupe تنورةال  -ج
هي قطعة قماش تغطي أسفل اجلسد من منطقة السرة اىل األسفل ، حيث تبدأ حبزام جلدي او 

صوبة  قماشي و تنتهي بأشكال هندسية مزخرفة اما تكون دائرية مزركشة بالدونتال او بسيطة او م
pointie    على احد طريف اجلسم او يف جهة الوسط.  

  : و هي تنقسم حسب الطول إىل 
  . (mini)تنورة قصرية عند حدود الركبة  •
 .midiتنورة طويلة أسفل الركبة  •

 .maxiتنورة أطول تالمس األرض يف بعض املرات  •

  من القماش القطين الناعم و هلا عدة أنواع و تفصيالت ، فمنها ما هو من اجلينز ، و منها ما هو 
و يكون قماشها مسيكا و اآلخر رطبا ناعما لكنه ضيق يف اجلهة العليا و  -  la soie-)  حرير( 

ينزل اتساعا إىل أسفل اجلسم ، ليظهر معامل اجلسد ، فكل قطعة لباسية هلا دور أساسي يف احلفاظ 
  .على أناقة اجلسد األنثوي و مجاله 

  

            
 

  .أخذت صورها من احد احملالت التجارية مبستغامن ت ذات قياسات خمتلفةتنورا
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س ا���ل ا��
�ث  - 3.1��:    
و لبــاس هــذا الشــكل هــو الــذي كــان ســائدا يف الوقــت املاضــي حســب تعبــري الطالبــات ، و كــان ميتــاز 

ه دون إفـراط بالبساطة و االعتـدال ، و يسـتعمل للخـروج و الدراسـة و العمـل ، و كانـت الطالبـة تضـع
يف التســــرت و لــــبس النقــــاب و مــــع تطــــور هــــذا الشــــكل حتــــول إىل أنــــواع أخــــرى و دخلــــت عليــــه عــــدة 
تعديالت امتزجت باألزيـاء الغربيـة كـالتنورة و السـروال ، لكـن ذلـك التغيـري مل يكـن مجلـة واحـدة ، بـل 

ه يف اجلامعـــة بـــدأ لـــذلك جنـــد أن وجـــود بالتـــدريج إىل أن وصـــل إىل ألبســـة الشـــكل األول و الثـــاين ّري ُغـــ
  .يتالشى و يعوض بأنواع احلجاب العصرية 

  
  : يتكون من و هو 
، و يكــون بــألوان واســع يغطــي كــل الــرأس إال الوجــه و يغطــي الصــدر ، كلــه أو بعضــه  خمــار •

مواضـع ن يف هذا الشكل ال ًتظهر الطالبة متعددة ، كاألبيض أو األسود أو ألوان أخرى ، لك
ذنني و مقدمــة الشــعر ، و يثبــت اخلمــار علــى الــرأس بواســطة ماســك الزينــة الــيت ترتــديها كــاأل

  .أسفل الذقن أو يف أعلى الرأس أو على اجلانبني 
 : ذات نوعني حسب اتساعها  جالبة أو عباءة •

ضيقة نوعا ما يف جهة الصدر و احلوض و متسعة إىل األسفل، حتمل خمتلف األلوان  -
خلمار يف اللون أو خمتلفة عنه ، و هي ا و بعض الزخرفة ، و إما تكون متناسقة مع

  .ذات أصل مغريب أو سوري يف اغلب األحيان 
واسعة ال تضم اجلسد و ال تظهر معامله ، و هي فضفاضة غـري شـفافة عاديـة ال حتمـل  -

و أحيانا تكون بـألوان جذابـة  .أي رسومات او زخرفة  ذات ألوان غري جذابة أو باردة 
 .اخل ...كاألمحر أو األسود أو األزرق 
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يقتصر هذا الشكل على جمموعة من البنات ، حيث يعتربنه لباسا يرمز ألصالتهن و حمافظتهن على  
  :هويتهن ، و ثقافتهن األصلية ، و تعرب عنه إحدى الطالبات بالقول 

مها من مسات  ن، أي انه حسب تصورها يرمز إىل احلرمة و احلياء و اللذا"  حرميت يف جالبيت "   
  ) .حسب قوهلا(ائلة اجلزائرية الواجب احلفاظ عليهما  الع

و قد ختتار الطالبة هذا اللباس ليغطي حاجتها املاليـة و مسـتواها املعيشـي ، و عـدم القـدرة علـى شـراء 
الـــيت تســـرت جســـدها و ) البة ـاجلـــ( اء باجلبـــة ـالعصـــرية الباهضـــة الـــثمن ، ممـــا يـــؤدي إىل االكتفـــ األلبســـة

  .حاجتها املالية 
  
  
  

  
  
  
  
  

أنواع مختلفة من الجالليب مع الخمار الموافق لكل 
  . نوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  


س ا���ل ا�را��  - 4.1��:  
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بالتربج "هو عبارة عن لباس الشكل األول و الثاين لكن دون مخار ، و هو ما تسميه بعض الطالبات 
وال و البودي خاصة السر  " سريي " ، و هناك نوعا آخر يتكون من قطع لباسية ضيقة " و السفور 

  .فيبدو اجلسد مشدودا و مفصال اىل أعضائه و عالماته .القابالن لالستطالة 
، و كذلك   pental-courtو يف بعض األحيان يعوض السروال بآخر لكنه قصري يبلغ حد الركبة 

خاصة أثناء القيام )  الصرة( الذي ال يغطي وسط املرأة )  بولريو( د البودي القصري الضيق  جن
  ...عض احلركات كاجللوس و القيام بب

و ظهر  أكتافقى على ـمل إماات متنوعة ـيف هذا النوع من اللباس ترتك الطالبة شعرها بارزا مع تسرحي
 بأدوات مسك الشعر املختلفة األشكال و األلوان ، و يكون ذا لون أصفر، مشدودا  أوالطالبة 

châtain  أو أسود ،.  
 أوبدون أكمام و يصل حد الركبة او فوقها بقليل ،   robeفستان طالبات هذا النوعبعض تلبس  

  .مع سروال من نفس النوع و اللون او مع لون مغاير لكن بشكل متناسق  أكمامبولريو بدون 
  

و أثناء إحدى املقابالت اليت أجريت مع بعض الطالبات اللوايت يضعن لباس الشكل الرابع و هو ما 
سيت بغاو و ال كرهو ، الداخل و ال برا و ما يّدّخل يف حىت واحد ، و ما لب اذيه:  بقوهلا تعرب عنه

كاين بزاف نعرفهم   tout droitحتسبش قاع اللي دايرة كتانة فوق راسها دايرة حجاب و متشي 
مع (   اب ـو فاجلامعة باحلجو يصبحمع صحابام  اوحده مالبس داخليةيلبسو  la cité يف
    ) ".ضحك ال
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  ).مأخوذة من ساحة اجلامعة ( ول و الرابع صور ملالبس الشكل األ
  
  


س ا���ل ا��
�س  - 5.1��:  
اسة و هو اللباس احملدود يف اجلامعة أي ال يرى كثريا إال يف بعض األوقات املعينة كوقت الدخول للدر 

النوع من اللباس تصورات خمتلفة  أو اخلروج أو يف املكتبات ، و حتمل الطالبات اللوايت يلبسن هذا
تفسر سلوكان و تصرفان خاصة أمام الشباب الطلبة فبعضهن ال تستطيع أن ترى أعينهن من كثرة 
طأطأة رؤوسهن ، و خاصة يف حميط اجلامعة أو يف طريقهن إىل غرفهن ، و يفسرن ذلك بان الفتاة ال 

دين و التمسك بعادات و تقاليد اتمع بد أن حتافظ على مظهرها الذي يوحي باالحرتام و الت
  .اجلزائري

لكن ليس كل الطالبات يتصرفن هذه التصرفات فالبعض اآلخر يلبس هذا النوع من اللباس و ال 
  .و ميارسن حيان االجتماعية بكل حرية يفرطن فيه ، 

  
  
  
  

صحيح أن " ) :سنة علم االجتماع  22  احداهنر بعض الطالبات عن ذلك تقول و أثناء استفسا
و ما  غمةو  بلي ظلمة  لبنات يقولو بلي احلجاب كيما اخليمة املعلقة فوق الريسان و يقولوبعض 
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بصح انا نعتربه حرمة للمرا و نقتنع بيه كي نديره و ما يهمنيش  ، ديره غي اللي عندها روتار فالفهامة 
يا خي رانا )  وز رأسها  تتنهد( كالم الناس جيت للجامعة باش نقرا مشي باه نوري روحي للناس 

  ."يف اخر زمن اهللا حيفظنا 
املرا من عينني فظ حي باحلجا: " فتعترب أن هذا النوع من اللباس هو أمان للمرأة فتقول   زميلتها أما

 الرجال و ما يقريسيها حىت واحد ، و هي اذ اللبسة ختليهم يشوفو لوحداخرات و تسلم من يديهم
."  

من الطالبات اجلامعيات يتعرضن للمضايقات و  % 27أن ما يقارب  فقد أثبتت الدراسات
، مما يشكل عندهن ُعَقدا خاصة اخلوف من بلوغ أخبارهن إىل عائالن ، و 1املعاكسات اجلنسية 

غري الطلبة على   أومع انتشار الكامريات الرقمية املوضوعة على اهلواتف و اليت تساعد بعض الطلبة 
    .فضائح جنسية  من لباس والطالبات  أسراركشف 

  
  :من  لباس الشكل اخلامسيتكون و 

واسع جدا يغطي الرأس و جسد الطالبة العلوي حىت وسطه ، و أثناء فتحه يظهر   خمار •
سم تقريبا و هي اليت 20مرت تقريبا و حيمل فتحة مركزية بقطر  2كقطعة قماش دائرية بقطر 

باقي اجلسد ، و يأخذ لونا وحيدا كاألسود و زء الباقي فيلقى على تشد حول الرأس أما اجل
اخلمار بإحكام  هو املستعمل غالبا أو الرمادي أو لونا آخر يكون غري جذاب ، يشد وسط

حول الرأس من الفتحة املركزية مع تغطية اجلبهة و تضليل العينني أي ال ترى إال إذا مت النظر 
لوي األمامي و اخللفي حبيث يكون من األسفل ، أما باقي اخلمـار يلقى على اجلسد العـ

 .فضفاضا وواسعا ، و يصل حىت وسط اجلسم أحيانا 

  
  
  
 

                                                 
�ذ �  1�و أ��� ا���5ل  4# )'��ة   ) .ا23' ا��01/ (  11 - 10ص   ، ��2009رس  9,��ر�+ ا�*(�   523)'��ة ا��$' ا&%$��# ، ��د   ��

  .2615ا��7د  20/05/2009ا�
'وق ,��ر�+ 
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رداء يغطي كل جسد الطالبة  و هو فضفاض غري شفاف و ال يصف  :العباءة  أوالجالبة  •
جسم الطالبة و هو يأخذ ألوانا باردة غري جذابة و غالبا ما يكون اسودا او ازرق مساوي او 

هي مصنوعة من كتان مسيك ، و ذات مصدر سوري يف اغلب األحيان ناصع و  ابيض غري
األكمام و تظم وواسعة عند أواخر أو مغريب لكن اجلالبة املغربية تكون مطرزة بالدونتال 

 .يف األعلى إىل الوراء ) قلمونة (  قلنسوة 

اسم يف بعض األحيان يكون اخلمار ملتصقا باجلالبة يف لباس واحد متجانس و يطلق عليه  •
يف اغلب األحيان ، إال انه بشكل جديد " املالية " و هو يشبه املالءة   1" . الجلباب" 

 .من حيث مادة الصنع أو التفصيالت املستعملة 

  
  

                   
  

  .�:�وان ��ردة و �9ر &�7$�  أ���8 ��!ض ا�"*��ب ذات ا����ر ا���7ول 
ن ا�"*��: ا�&�ل 

  
  
  

                                                 
  ... " .:  �  )1,�$:  ���3  �=�" ... و �$'روB3  ,��=$�س اA%�1# ا��ي ذ�' 4# ا�5'ان" ا�<=$�ب "����> ا�;��$�ت ,:�ه ا�����8   1

  .اخذت الصور الموجودة في الشكل اعاله من احد المحالت التجارية بمدينة مستغانم 
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  :مالحظات 
كيز على اللباس اخلارجي للطالبة فقط و يتمثل يف نوعية اللباس الذي ختتاره الطالبة و مت الرت  .1

 .الذي يزين مظهرها اخلارجي 

قد تلبس الطالبة شكلني أو ثالثة أشكال ، كلباس الشكل األول و الثاين و الثالث ، و ال  .2
يد يف كل مرة ، جتد حرجا أو مانعا يف ذلك ، و ذلك لتغيري األذواق و الظهور مبظهر جد

بينما تصر بعض الطالبات على لبس شكل واحد فقط كما هو احلال يف لباس الشكل 
  .اخلامس 

ها ووصف نظرا لكثرة األلبسة النسائية فانه يصعب كثريا ذكرها ووصفها لكن ميكن تصنيف .3
اخلصائص املشرتكة بينها ، أما التسميات فهي واردة على لسان الطالبات        و أصحاب 

 .حملالت التجارية ا

اليت تزيد من مجال اللباس و أناقته وهي   accessoiresيصاحب اللباس جمموعة من اللواحق  .4
 :تتمثل يف 

a.  نظارات مشسية. 

b.  ساعات اليد من حجم كبري.  
c.  ساك " حقيبة جلدية. " 

d.  بعض احللي يف العنق أو اليدين أو األصابع. 

e.  من غري كعب : أحذية مبختلف أنواعها)bas  ( أو ذات كعب. 

و يربرونه  باللباس اإلسالمي الذي ذكر " اجللباب "تتمسك بعض الطالبات ذه التسمية  .5
 نجالبِيِبهن ِمنني يدنني عليهن مؤ نيب قل ألزواجك وبناتك ونسآِء املا اليأيه: " يف القران 

 .  1"  وكان الّله غفورا رحيما ذلك أَدَىن َأن يعرفن فال يؤذين

  .ن احلجاب الذي مل يذكر كلباس حسب تصرحيان بدال م         
  
  
  

                                                 
1   8�Cاب ، اD0&رة  ا�%59 . 
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  :كيف ترى الطالبة اللباس في الجامعة  -2
مبا أن اللباس هو حاجة من احلاجات األساسية اليت تعني اإلنسان على حتقيق بعض األغراض ، و 

قون حتقق تواصله االجتماعي و تضمن مساره الطبيعي للحياة ، فان أغلبية البشر و اتمعات يتف
  .على اللباس و على سرت ما جيب سرته من اجلسد سواء بالنسبة للمرأة او الرجل  

لكنهم خيتلفون يف طريقة اللبس و انواع املالبس املالئمة و يف تفصيالا و طقوسياا ، و هذا من 
  .السوسيوثقايف لكل منطقة ثقافية  ءمنطلق االنتما

امعة لدى الطالبات ، فال شك ان لكل طالبة رأي و و يف هذا البحث الذي يتناول اللباس يف اجل
تصور خاص باللباس الالئق ذا احمليط االجتماعي ، و من خالل التنوع يف األلبسة املوجودة يف 

  .اجلامعة ، ندرك ان هناك اختالفات يف اختيار اللباس املفضل 
  :مات التالية عند استفسار جمموعة من الطالبات عن متثالن للباس ، سجلنا املعلو 

  
  إتباع للموضة  تغيري ذوق  زينة و مجال  احتشام     سرتحرمة و   

  x x  x  x  x  2و1الشكل 
      x  x  x  3الشكل 
  x  x  x  x  x  4الشكل

        x  x  5الشكل 
  

و سرت و احتشام ،بينما األشكال " حرمة"يوضح اجلدول أن كل الطالبات يعتربن اللباس            
   .ىل ذلك زينة وموضة ومجاال يضفي على اجلسد أناقة و مظهرا مقبوال إضافة إ هفتعترب  4- 1-2
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فلقد أصبحت املوضة اليوم حمط أنظار كل الطالبات ، و تلعب دورا كبريا يف توجيه متثالم و 
ممارسام جتاه أجسادهم ، ففي رأي طالبات اجلامعة اليوم ، مل يعد اللباس وسيلة للسرت و احلماية 

  . زا للزينة و اجلمال خصوصا بني الشباب بل أصبح رم
هناك فئة من احملجبات يرفضن متاما األلبسة املوضاوية ، و يفضلن احلفاظ على احلجاب و اجللباب 
الذي يرمز اىل االحتشام و التسرت ، و يعتربن املوضة خروجا عن األعراف و عن ما ينادي به الدين 

  .اإلسالمي 
 احلجاب فـَْرض"و اليت تلبس لباس الشكل األول ، ، االجتماع  سنة طالبة علم 20 طالبةتقول 

و اذ اللبسة تكون البنت مستورة و قابضة ،  "املوضة "روحه هاذو ليام بصح بالزي اللي راه ضروك 
   " .يف دينها و شابة 

كل األلوان و األشكال الضيقة او العريضة الواسعة أصبحت تستعمل يف صناعة اجلالليب و ف
و قد تكون هذه احد األسباب اىل  .لفساتني و السراويل بكل أنواعها ات و الليكات و االتنور 

التحجب و اإلقبال الواسع على حجاب املوضة ، الن النظرة الكالسيكية للحجاب و اللباس الساتر 
أخذت تتغري حنو االنفتاح و طلب التحضر ، و أصبحت الكثريات تنادي بضرورة حترير اجلسد 

  .األنثوي
و  عبلغ االهتمام جبمال األلبسة يف البلدان العربية درجة كبرية ، حيث زاد التنافس على اإلبدا كما 

أصبحت األسواق تعج  و.االبتكار يف جمال خياطة األلبسة ، جراء عمليات التثاقف و التماثل 
 .باأللبسة احمللية و املستوردة من سوريا و تركيا 

و هي مفاهيم "   لقريفةا" او "  المركة" ر العالمات املسجلة أوتشري الطالبات يف كل مرة إىل ذكو 
يدل على  مما "عاملية مطلوبة من طرف البنات أثناء شراء كل لباس ، حىت و لو كان املبلغ باهظا ، 

أن غرض اللباس مل يعد ينحصر يف السرت فقط و إمنا يف التباهي و التفاخر و الزينة و التمايز 
                        1" . االجتماعي 

 
  
  

                                                 
  .  176زھ�8 ,  �$� هللا ، �')E %�,/ ، ص   1 

�1ل ا��1,�5ت ا��# أ)'�J...  )  0'�8 ، ا�0
�م ( �=��ت ا�<�ول ا&8�54    � �:=53 K� $�ت�;��ا E�.  
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3-  ���
 :أوع ا�ُ�ُ�ب �� ا��
���"ا���
ب  - 1.3�  " :ا�

و هو نوع من اللباس الذي تبنته فئة من الطالبات ، و يتكون من مخار واسع يغطي الرأس و الصدر 
و هو غري شفاف و ال يصف أنوثة الفتاة ، و جبة واسعة فضفاضة تغطي كامل اجلسد إال اليدين و 

ني ، و مسي إسالمي ألنه ال يتناىف مع شروط اللباس اإلسالمي و الذي تسميه بعض الطالبات الرجل
  ".بالشرعي " 

و هو ليس جمرد لباس تتوارى وراءه املرأة مما جيعل جسدها مغطى بكامله ، و إمنا هو كذلك حجبه 
  1.عن أنظار الغري و متعنام و جتنب االختالط بني اجلنسني تفاديا للشبهات 

  
���"�!ف !و � ا���
ب  �  " :ا�

  
و يف هذا اللباس ال يظهر من اجلسد إال الوجه و الكفني ، فيفرض على املرأة أن ختفي األذنني ، 

، و الشعر بكامله ، و  )  partie inférieure du menton (العنق و اجلهة السفلى من الذقن 
شكل مثلث و يشد عند الذقن  يكون الرأس مغطى خبمار واسع ، رباعي أحيانا و يطوى عل

بواسطة ماسك أو دبوس  و حترص الفتاة على استخدام القماش الذي يساعد على متاسك 
  .2اخلمار

أما ما تبقى من اخلمار فيلقى على الصدر بشكل واسع ، غري واصف له ، و يأخذ لونا اسودا او 
  .ابيضا يف غالب األحيان ، او لونا آخر لكنه قامت و غري جذاب 

فكذلك تكون واسعة و فضفاضة و غري واصفة جلسد الفتاة ، ذات ) العباءة( ا اجلبة او اجلالبة ام
و غري )  ample(واسعا  ألوان غري جذابة ، الشرط األساسي لقبول هذا احلجاب هو ان يكون

  discret  .(3(حمدد ملا هو مستور 
  
  
  
  

                                                 
  91زھ�E('� ، 8 %�,/ ، ص ,  �$� هللا  1

2 WIEBEL Nadine , Par-delà le voile : femme d’islam en Europe . ed complexe ,2000 ,p 51 
3 Ibid , p 52. 
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��� "�روط ا�#�
س  -�  " :ا�
عن بقية األلبسة " اإلسالمي"، و اليت متيز الـحجاب 1علـماء الدين من بني الشروط اليت اقرها 

  :األخرى  
: " يف قول الرسول –و منهم من ال يستثين ذلك  –سرت مجيع البدن اال الوجه و الكفني  -1

  " .املرأة كلها عورة 
 .ان يكون واسعا غري ضيق حىت ال يصف جسد املرأة  -2

 .ان يكون مسيكا ال يشف ما حتته  -3

 .تكون املالبس زينة يف نفسها ان ال  -4

 .ان ال يكون مطيبا ، مبعىن وضع العطر  -5

 .ان ال يشبه مالبس الرجال -6

 .ان ال يشبه مالبس الكافرات  -7

 .ان ال يكون لباس شهرة  -8

  
  ." باجللباب " الذي يعرف شكل اللباس  

  
  

                                                 
�)�8 ا��0
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  : ا���
ب ا��&ري  - 2.3
فمعضمهن يفضلن املظهر الالئق و الصورة لقد شغل اجلمال و األناقة اهتمام الكثري من النساء ، 

لعصرنة اجلميلة حىت و هن حمجبات ، كما تريد أكثرية النساء و خاصة الفتيات ، التحضر و طلب ا
حنو حياة أكثر حتضرا يف زي إسالمي مقبول دون املساس مببادئ  و إتباع املوضة ، و توجههن

  .الشرف و العفة و االستتار 
حيث " حجاب املوضة يستهوي الفتيات اجلزائريات:"الوطن حتت عنوان  و يف مقال يف موقع دنيا

  :يشري اىل التغري الذي حصل على اللباس و خاصة احلجاب 
مبختلف ألوانه الزاهية يغزو » حجاب املوضة«استفاق اجلزائريون منذ سنوات قليلة فقط على " 

القصرية العصرية، وحتول  األلبسة ينافس ، و»احلجاب األسود«شوارع العاصمة ويكسر صورة 
  1. إىل ذوق وثقافة لباس» التزام ديين«احلجاب من 

فهو نوع من االنفتاح على اللباس العصري الذي جعل كربى حمالت األلبسة تم ذه االذواق 
اىل ) مخار و جبة ( اجلديدة ، و تعرض احدث املوضات و الرتكيبات اللباسية اجلديدة فمن قطعتني 

  .ة و جذابة ، جتعل من احلجاب لباسا انيقا و مطلوبا من جل الفتيات عدة قطع جديد
مل يعد احلجاب جمرد سرتة الخفاء مفاتن جسد املراة ، بل اخذ نصيبه من املوضة يف وقت تنافست 

، و اصبح يستهوي النساء و من االردن و سوريا و ديب االماراتية على تروجيه مخس شركات عربية 
صوص ، رغم ارتفاع مثنه و ذلك نتيجة تاثرهن مبا تبثه قنوات فصائية عربية و الفتيات على وجه اخل

  .2دينية 

العاملية اململوكة لرجل أعمال أردين تعد » ساجدة« ها مؤسسة تالثورة اجلديدة يف احلجاب أحدث«
 دخلت السوق اجلزائرية قبل مخس سنوات. "الشرعي"ثالث أضخم الشركات العاملية يف إنتاج اللباس 

الشهري يف قلب » ج العريب بن مهيدي«فقط، وفتحت الشركة أول حمل ضخم لبيع احلجاب يف 
  حمال بعد ذلك يف مناطق خمتلفة من  7العاصمة اجلزائر منذ عامني فقط وتوسعت إىل 

  

                                                 
1 http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-50781.html  .  

  . 20/21، ص  2009/  03/  04، ,��ر�+  5567)'��ة ا��$' ،��د   2
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اجلزائر، توفر أنواعًا فخمة من احلجاب بأشكال وألوان زاهية تنسجم مع فصول السنة األربعة، ما 
  1.ل يستقطب مئات الزبائن يومياً جعل احمل

و قد أثار ذلك جدال واسعا بني األوساط الطالبية فمن مؤيد إىل رافض إىل متحفظ ، و هذا طبيعي 
و يرجع إىل التنوع الثقايف و مدونة العادات و التقاليد اليت حتملها كل طالبة ، اال ان ذلك كان 

  .ي اجلديد بدرجات متفاوتة فاألغلبية مع هذا النموذج اللباس

 بزاف هاذو يل مارك تاع اللبسة ايل راهي فاملارشي تعجبين  " ):علم النفس  سنة 23( طالبةتقول  
خيلي البنت تقتنع اذ احلجاب اجلديد خلاطرش حتس روحها  ،couleursسريتو اذيك يل كولور 

  " . série مستورة و شابة بال ما تلبس

احلجاب العصري  بأنواعالنسائية و خاصة اليت تم  األلبسةيف فانتشار االت التجارية املتخصصة 
اجلذابة ، سواء من حيث نوعية النسيج و مادة الصنع أو األلوان املستعملة و الزاهية و قطعه  بألوانه

املختارة بعناية فائقة ، حبيث أا تؤثر يف الطالبة فتعجب و تتعلق ا ، و يكون ذلك دافعا لطلب 
و اإلقبال عليها بشكل كبري ، واليت تراها الطالبة مناسبة جلماهلا و مرضية لتصورات و هذه األنواع 

  . متثالت العائلة و اتمع اجلزائري 

نبغـــي بـــزاف احلجـــاب تـــاع ال مـــود صـــراحة  بكـــل ":  ســـنة علـــم الـــنفس 19 و تضـــيف طالبـــة أخـــرى
mode  ا يتمسخر بيا حىت واحد خيلي البنت كالوردة فانا نفضل يكون شكلي شباب و مقبول و م

حـىت ولـو   moderneتـاع احلجـاب   les qualitéنتمـىن بـاه يكونـو عنـدي قـاع  toujoursو ، 
   " .وك ل نتاعي ، و كيما يقولو بدل اللوك ما ميَْ   la bourseصرفت قاع 

لكن ليس كل الطالبات بنفس التصورات و الرغبات فتجد منهن من يرفض هـذه األنـواع اجلديـدة مـن 
  غري موافق للباس املرأة املسلمة و شروطه ، و يف ذلك  آرائهنحلجاب العصري ألنه حسب ا

  

  
                                                 
1 Ibid . 
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  :سنة علم النفس بان  20اما عن عالقة اللباس بالدين فتصرح طالبة 

تاع اليوم ما عندهش قاع عالقة بالشروط ايل فرضها الدين ، كيفه يسمو البودي هذا احلجاب " 
  "ة فوق الراس باحلجاب ؟ الضيق و السروال سريي و كتان

، و يعجبين درته بقناعيت و ما فرضه علي حىت واحد : " عن هذا اللباس بالقول  و تعرب طالبة اخرى
 ".بزاف و خيلي البنت شابة و حطة و حنس روحي مقبولة و متحضرة و عندي قيمة فاجلامعة 

يسرتين و يسرت حاليت " احلجاب"هذا اللباس : "فتقول سنة علوم اإلعالم و االتصال  22زميلتها أما 
غي اجلالبة بزاف علي و لو  ، ، غالية بزاف ) صمت ( أنا ما نقدرش نشري اللبسة نتاع اليوم  ، 

   ".اللي راهي ضروك    la modeكان يطيحو الدراهم عندي نشري قاع اللبسة نتاع 
تظهر أمهيته إال عند فمن خالل املقابالت اليت أجريت مع الطالبات اتضح أن اللباس العصري ال 

سنة علم  22إحداهن بعض الفتيات اللوايت يتأثرن بأي جديد يربز يف اللباس ، حيث تقول 
  داروهم طوال يف هذا  les jupesاللبسة نتاع ضرك كاين فيها اللي مليحة كيما : "  االجتماع 

اين اللي حّدث و ال حرج  العام و عراض ، وين والت املرأة متيل هلذا النـوع بزاف على السروال ، و ك
  ".تعدات حدودها  la modeمسحلي ...  ،  mini jupesو   les pentalcourtsكيما 

احلاجة اللي تعجب يف اللبسة العصرية ) : " سنة رابعة علوم االتصال  23( و عن رأي طالبة أخرى
ها ما وليناش هي شكلها و انا حنب نلبسها على حساب الوقت نتاعنا ، اللبسة اللي خترج نلبسو 

نتبعوا جدودنا اهللا غالب الوقت تبدل و كل حاجة فيه تبدلت و كل ما جيي جيل كل ما تزيد خترج 
  ".  la modeحاجة جديدة و يقولو عليها 

فكل طالبة لديها التصور اخلاص الذي جيعلها ترضى بواقع األلبسة العصرية ، فإما القبول الفعلي أي 
ترتديه أو القبول املتحفظ خوفا من السخرية اليت تواجهها من زميالا  االقتناع الكلي باللباس الذي

  " ...ماهيش شايفة " ، " عروبية " ، " متخلفة "أو حىت من جانب الطلبة فيقال عنها  
  .  و الفئة الثالثة ترفض كلية هذه األلبسة و حتافظ على شكل لباسها الذي يعتربنه املناسب للمرأة 
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نتاع ضرك هي بسة للا) :" سنة قسم علم النفس  21 الطالبات إحدى( قول و يف هذا الصدد ت
باش تطيح يف الفتنة و أنا نفضل لو كان نعرفو غري شوية اشت رانا نديرو نصيبوا رواحنا  للمراإغراء 

  " .أضحوكة للغرب واحنا مازالنا غافلني  
يناسب مجاهلا و دون اخلروج عن مظهر  و بالتايل فقد أصبح للفتاة اليوم احلرية يف اختيار ذوقها الذي

الذي احنصر يف قطعة القماش املوضوعة فوق الرأس ، و الذي أصبحت وظيفته و دوره  احلجاب ،
حىت أن هذا احلجاب العصري يعرف تنافسا شديدا بني الطالبات ألنه أصبح  يتالشى شيئا فشيئا ،

  .موضة تستهوي الطالبات و الفتيات 
 –احلايك  –املالية ( اب بصورته احلقيقية املستمدة من العادات و التقاليد و مما يالحظ أن احلج

ال  أنقد أصبح يتخلى عن صفاته و قواعده املتمثلة يف السرت و عدم وصف اجلسد و ...) اجللباب 
اخل ، فهو نوع من النزع التدرجيي للحجاب عند بعض الطالبات باسم املوضة و ...يكون شفافا 

  تتخلى الطالبة عن مخارها لتفقد احلجاب كلية ؟التحضر ، فمىت 
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األشكال اآلتية تمثل تطور اللباس في الجزائر مع جملة التغييرات التي طرأت عليه بفعل 
  :و تطور األزياء و بفعل التغير الثقافي و االجتماعي  الموضة 

                        
  

جسد كل املرأة، يف قطعة لباسية                                    صورة متثل احلايك الذي يغطي )  1( 
  ...أملحوف  –امللحفة  –املالية : واحدة ، و يتخذ عدة تسميات 

  
  
  
  
  لباس ما يسمى اجللباب ذو شكل فضفاض يغطي جسد كل املرأة )  2( 

  مخار واسع و جالبة فضفاضة ، و قد يكون لباسا: تني و يرتكب من قطع
  .ا من أعلى الرأس إىل أسفل القدمني واحد

  
                 

       
اجللباب لكن مع بعض التغيري يف شكل اخلمار و اجلالبة و األلوان )  3(                     

  .    املستعملة و بعض التطريزات و الديكورات كاجلالبة املغربية أو السورية 
                  

  
        

               
  اخلمار يسمح بإظهار بعض الزينة يف الرأس كاحللي)  4(           
  .يف األذنني و زيادة يف ضيق اجلالبة و دخول األلوان الالمعة           

                         



 

 102 

  
  

                       
  بعض  قطع لباسية ، مخار يكشف 3تغري اللباس إىل )  5(                          
  .و ظهور الفستان الطويل أو التنورة الضيقة بأنواعها  مناطق الرأس                        

  
  

                        
    

  
             

  ظهور الليكات و السروال الضيق و اخلمار الذي يغطي )  6(         
  .الشعر كله أو   بعضه 

   
  
  
  

         و يركز  اللباس الضيق بكل قطعه و الذي يرسم معامل اجلسد)  7(                             
  تغطياملناطق اجلنسية يف جسد املرأة ، مع قطعة من القماش  على

  .الرأس و تسمى اخلمار ، مع الرتكيز على األلوان األساسية                                    
  
  
  

 -----------------  

  . أ�ذت �ن &��� ا;)%ر)ت  أو�ن ا�و�ط ا�"��!#  ��إ %م ا�ذ ھذه ا��ور
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  :ا�'�!ف �� ا�#�
س ا��&ري  -4

ال شك ان العوامل الطبيعية تؤثر يف نوع اللباس ، فتغري املكان و درجات احلرارة يستلزم ألبسة تتالءم 
  .مع املتغريات و خصائص املكان املتواجد فيه

طدم مبجموعة من العادات و املمارسات اللباسية اجلديدة ، فالفتاة املقبلة اىل اجلامعة سرعان ما تص
فهذه الفتاة املتمسكة بالزي التقليدي او اللباس املفروض من طرف العرف و العادات حتاول التكيف 
مع هذه املعطيات الثقافية اجلديدة لكن بعد تردد طويل ، او حىت اإلعراض كلية عنه و التمسك 

  1. بلباس العائلة 
ظ داخل اجلامعة أن هناك نوع من التوحد بني ألبسة اغلب الطالبات ناتج عن امتصاص مما يالح

االختالفات و التناقضات بني خمتلف اجلماعات املوجودة يف اتمع ، حيث تزيد مظاهر التوحد و 
االنسجام يف مكونات األلبسة ، و تتفق القيم و االجتاهات لتيسري عملية االمتصاص و االندماج ، 

حول اجلماعات اجلزئية و الغريبة إىل جزء من بنية اتمع ، و يسمي صاحل حممد أبو جادو هذه فتت
  .2العملية االجتماعية بالتمثل االجتماعي  

إال أن بعض مجاعات الطالبات تسعى إىل احملافظة على قيمها و اجتاهاا مما يصعب عملية 
لثقايف الذي يسعى إىل إلغاء هوية اآلخر االندماج و التمثل ، و يؤدي إىل نوع من التحدي ا

  .االجتماعية و الثقافية 
هناك أقلية من الطالبات و املكونة موعات طالبية خمتلفة املقاصد و التوجهات و ذات أهداف  

معينة ، يسعني يف الكثري من األحيان إقناع الطالبات باللباس اجلامعي املطلوب و املناسب ، و 
  " .السفور " أو  " التحجب " إما إىل . أغراضه عرب وسائل إعالمية متنوعة  ينادين مببادئه و

  
  
  
  
  

                                                 
1   M�ا Q�'�:<'ة �  ا�ا ، '�R5��5در ا�7',�8 ، ,�'وت ، �$� ا�(:�8 ا�ن ، دار ا���255،ص 1992ا .  
  .�T126���P� S ا,� )�دو ، �')E %�,/ ، ص   2
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5-  ���
  :أ(راض ا�#�
س �� ا��

ختتلف أغراض اللباس يف اجلامعة من طالبة إىل أخرى ،  و من شكل إىل آخر ، و عموما جندها يف 
  :عدة أغراض ، منها 

 
عانة بأدوات الزينة من حلي و مالبس ال يستطيع اإلنسان العيش دون االست :الزينة  •

و املرأة من . فاخرة ، و يف كل مرة حياول تغيري مظهره و خاصة يف املناسبات و األعياد
احلريصني على تزيني جسدها و حتاول دائما ان تظهر يف شكل مجيل و انيق سواء كان 

 .ذلك مطلبا فرديا او اجتماعيا 

املقبول للجسد ، كاستعمال األحذية ذات و يساعد اللباس على احلفاظ على الشكل 
  . الكعب العايل للطالبات ذوات القامات القصرية ، والدعائم اخلاصة بالكتفني

يلعب اللباس دورا مهما يف احلفاظ على وظيفة االنتماء :  االنتماء إلى الجماعة •
سهرات ، لباس ال( االجتماعي ، مما يؤدي إىل تنوعه طبقا للظروف أو احلاالت املتغرية 

 ...) باس املنزل ، اللباس الديينلباس اجلامعة ، ل

تستعمل املالبس بأنواعها :  الوقاية و الحماية من التقلبات الجوية و المناخية •
املومسية لتجنب التأثريات و املثريات اخلارجية الناجتة عن التغري يف الطبيعة و حالة اجلو 

لكل اجلسد إال الوجه ليقيه من اإلحساس ، فالربودة تفرض لباسا صوفيا مسيكا ساترا 
ن األمطار ، يف حني جتعل احلرارة اللباس و حىت جلديا ليمنع البلل الناتج مبالربد أ

أو حىت كله إال املناطق اليت تغطيها ... خفيفا يظهر بعض أجزاء اجلسد كاألطراف 
 .. .القطع اللباسية الداخلية كما يالحظ على شاطئ البحر أو يف احلمامات 

و ختتلف درجة العري من جمتمع آلخر ، فنجد العورة عند :  ستر العورةالحياء و  •
املسلمني تشمل مجيع جسم املرأة إال وجهها و كفيها ، لذلك كان سرتها مطلوبا و 

 واجبا ، أما يف اتمعات الغربية فان ذلك يقتصر على بعض األعضاء من اجلسم 
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ما عند شعوب املناطق احلارة حيث يتواجدون يف فقط ، يف حني جند ذلك معدوما ك

 1.اغلب األوقات جبسم شبه عاري 

كمـا أن اللبــاس يســاعد علــى إخفــاء األعضــاء التناســلية لتجنــب إثــارة الشــهوات حيــث ينقســم اجلســد 
 parties nobles ouاألقســــام الشــــريفة أو القابلــــة لإلظهــــار: األنثــــوي إىل قســــمني مهــــا 

montrables   م احليائية ، و األقساparties honteuses 2  اإلخفـاء، فاللباس يتمثل دوره يف 
، و الذي يـؤدي إىل اإلثـارة و الرغبـة يف معرفـة الشـيء املسـتور ،  املخفيمعىن و قيمة للشيء  إلعطاء

فالتنورة القصرية ال ختفي بقية الرجلني املراد الكشف عنهمـا لكـن ذلـك ال مينـع مـن استعــمال  ســروال 
   ) .فيزو  (ملتصـق 

  
  :بالنسبة ألغراض الحجاب 

للحجاب عدة أغراض يف اجلامعة ، و أغراضه ختتلف من طالبة إىل أخرى و هذا حسب متثالهن   
و توجهان ووراء كل حجاب هدفا مقصودا ، و أصبحت له معاين كثرية على حسب قول 

دل معناه ما والش ينظر له احلجاب تب) : " سنة قسم علم النفس  21 (طالبة  ات ، تقول الطالب
من جانب الدين وىل وسيلة حيقوا ا صواحلهم ، كاين اللي تدير حجاب خلاطر غري باش يقولوا 
عليها عاقلة و خيطبوها ، و كاين اللي تديرو خلاطر ما تبغيش شعرها اللي ما يعجبش يبان ، و كاين 

   ... " .ين اللي حتب تلفت أنظار الشباب اللي دارتو غي باه يـخلوها والديها تقرا فالـجامعة ، و كا
  

و ال يكشـــفن إال الوجـــه و الكفـــني فلهـــن تصـــورا آخـــرا عـــن " اجللبـــاب " أمـــا الطالبـــات اللـــوايت يضـــعن 
احلجــاب فهــن يــتفقن علــى انــه اللبــاس املناســب دينيــا و اجتماعيــا و أي لبــاس غــري شــفاف وواصــف  

دون احملـارم  (نه هو السرت و احلجب عن أنظـار الرجـال جلسد املرأة يعترب مقبوال يف نظرهن ، و الغاية م
  . و تفادي االنزالقات اجلنسية ، و املضايقات و املعاكسات الشبانية ) 
  
  

                                                 
1 http://fr.wikibooks.org/wiki/V%C3%AAtements 
2 http:// www.europsy.org/marc-alain/psyvet1.html 
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الـيت تـؤدي )  signe d'autoprotection(إىل الوقايـة الذاتيـة  إشـارة رمزيـة فاحلجاب ميكـن اعتبـاره
و  على أا مقبولة بالرضى اجلزائرية  املرأةو شعور إىل عدم ميش املرأة وإقصائها من الفضاء العام ، 

هـــو وقايـــة مـــن االنزعـــاج و املضـــايقة الـــيت تتعـــرض هلـــا املـــرأة يف الفضـــاء حمرتمـــة يف اخلـــارج ، فاحلجـــاب 
   .une défense contre le harcèlement (  1  ( اخلارجي العام 

      
و "  اإلسالمي "رمزية للحجاب مخسة وظائف ، Nadine b.wiebel  2ويبل نادين تضع و    
  :هي 

 
 :   fonction de soumission االمتثال و الخضوع -1

هذه الوظيفة الرمزية تعترب فردية بالنسبة للوظائف األخرى اليت حيددها خميال اجلماعة و اليت تغطي 
السور القرآنية و هي تعرب عن االمتثال و الطاعة للقوانني الدينية احملددة ب. إحدى القيم االجتماعية 

)  forces de sur-moiضغوطات األنا  (  " طاعة هللا"غرض شخصي إما  له، فوضع احلجاب 
  .أو بضغوطات من األسرة التباع املعايري الدينية و الثقافية اخلاصة باألسرة 

  
  :    fonction de séparationفاصل أو مانع -2

وراء حاجز أو حجاب ، حلماية النساء يعمل احلجاب على حجب اجلسد عن األنظار باإلخفاء 
  .من نظرات الرجال ، فهو الرخصة اليت تسمح باخلروج و لقاء العامل الذكري 

   
  : fonction d’identification  الهوية -3

م و ـاء للقيـوضع املرأة للحجاب مسة خلاصيتها اجلنسية ، الدينية و الثقافية ، و حيمل داللة لالنتم
  .ة و الثقافية العادات االجتماعي

  
  

                                                 
1 FRIGON Sylvie , KERISIT Michèle , du corps du femmes : contrôles,surveillances et résistance , ed  les 
presse de l'université d'Ottawa ( études des femmes ) , vielleux , Québec ,  2000 , p 296. 
2 WIEBEL Nadine , ibid , p 76 
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  :  fonction de contestation المعارضة و الرفض -4
ترفض احملجبات االندماج يف اجلماعات اليت ال تتبىن احلجاب ، و تعارض بشدة تغيري لباسها ، مما 

م و املعايري ـة من القيـها موعـيالحظ تكون بعض اجلماعات اجلزئية اليت حتاول فرض وجودها باتباع
  . مل الصبغة الدينية غالبا اليت حت

  
  :  fonction d’nstrumentalisationوظيفة أداتية  -5

، الجتناب " اإلسالمي " تذهب بعض األسر إىل حجب البنات عند دخوهلن سن املراهقة باللباس 
و يـُتخذ احلجـاب وسيلة و أداة إلكمـال الدراسة و العمل " الشرف"الوقوع يف األخطاء اليت ال حتفظ 

  . ارج البيت خ
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  :د+�� ا�#ون و ا�#�
س  -6
يف اختيار اللباس املناسب ، و يكون هذا االختيار حسب التغـريات املناخيـة و حسـب  للون دور هام

طالبـة ختتـار بدقـة لباسـها عنـد ارتدائـه أو عنـد شـرائه ، فهـو  كـلطبيعة املكان و الزمن املتواجد فيـه ، ف
ة لتتأكـد املرآزي اليومي الذي تنتبه إليه الطالبة يف صباح كل يوم ، فهي تنظر إىل نوع من السلوك الرم

من مـدى انسـجام ألـوان القطـع اللباسـية و تناسـقها مـع بعضـها الـبعض ، و هنـاك عـدة عوامـل تـدخل 
  .يف اختيار ألوان األلبسة و حتديد شكل املوضة الذي يناسب كل فصل أو كل مكان 

ال بد من التعريج على الوظـائف األساسـية ن األلوان و دورها يف تصميم األلبسة إذا أردنا أن تتكلم ع
  :و هي هذه األلبسة أللوان 

اجلذابـــة  األلــوانو املطلوبــة مــن طـــرف الطالبــات هــي  األلبســةاملســتعملة يف صـــنع  األلــوانعمومــا فــان 
كثـري مـن البنـات بعـدما  مثل اللون األصفر الذي أصبح موضـة تسـتهوي ال األساسية األلوانوتتمثل يف 

و هــو لــون حــراري و مثــري يرمــز إىل و هــو لــون الشــمس و األفــراح كــان ذلــك ال يليــق بلبــاس الفتــاة ، 
ســنة  24(إحــدى  الطالبــاتو يف هــذا الشــأن تقــول ،   1الصــداقة و التفــتح و االتصــال االجتمــاعي 

نـت تطلـب هـذا والت الب c'est bien le geaune نتـاع ضـرك la mode " : )علـوم االتصـال
  ".... البساتو و يقولو عليها طاكسي الكوالر ، وين كان وحد الوقت يتمسخرو باللي 

لكــــن هــــذا اللــــون يفضــــل أن يكــــون معــــه لــــون آخــــر جــــذاب مثــــل األســــود أو األبــــيض و مهــــا لونــــان 
 متعاكسان يسمحان جبلب االنتباه خاصة أن البنية اللباسية املكونة من قطع متناسقة و كـل قطعـة هلـا

  :اليت تزيد اللباس أناقة و مجاال و إثارة ، و كمثال على ذلك وظيفتها 
حــذاء + ضــيق ســروال ســاتان اســود + ليكــات علــى شــكل بــودي ضــيق اصــفر + خمــار اســود 

  .أو لون آخر اصفر 
  
  
  
   

                                                 
1 www.code-couleurs.com/signification/index.html  
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ات و هـي ـاره بعـض الطالبــذي ختتو هناك ألوان أخرى مطلوبة أيضا و هي اللون األمحر و األخضر ال
و يرمـز إىل معـاين خمتلفـة تضـعها و كل لـون حيمـل داللـة معينـة  )فصال الربيع و الصيف (مومسية  ألوان

بعـــض الطالبـــات يف خميـــاهلن و تراعـــى أثنـــاء ارتـــداء اللبـــاس و هـــن بـــذلك يـــردن أن يعـــربن عـــن بعـــض 
ق انظــر املالحــ( األحـــاسيس و الرغبـــات و كــأن اللبــاس يتخــذ كوســيلة للتعبــري و االتصــال االجتمــاعي 

   ) .للتعرف على دالالت األلوان 
كـــاللون البنفســـجي   كمـــا أن األلـــوان األخـــرى الثانويـــة هلـــا دور كبـــري يف اختيـــار نـــوع اللبـــاس املناســـب   

mauve  و يعـــربن عـــن ذلـــك بأنـــه لـــون املوضـــة املطلـــوب يف هـــذه الـــذي تفضـــله أغلبيـــة الطالبـــات ،
و كـل وحـدة     mauve et le jauneيفنتاع هذا الصـ  la mode:" بالعبارات التالية .اآلونة 

 les couleursمــا نبغــوش هــاذو تبغــي ، و كــل لــون عنــده احلاجــة اللــي يرمزهلــا ، كنــا بكــري  اشو 
  " .بصح ضرك وّالو موضة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ا�#�
س �� ا����ت ا�'�
ر!�  -7
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اب الفتيات و الطالبات ، تلعب احملالت التجارية املتخصصة يف األلبسة النسائية دورا هاما يف استقط
  .مما يسمح هلن باختيار األنواع املختلفة من األلبسة ذات الطلب املتزايد 

  :يقول تاجر ألبسة نساء باملركز التجاري مبستغامن 
و كل وحدة واش  surtout les étudiantesاللبسة اللي راهي ضرك يطلبوها بزاف لبنات و " 

تاع اللباس و ما   l'origineو كاين اللي تطلب  la marqueتطلب ، كاين اللي تطلب  
   . la marque  و la qualité كيما   السومةش مْ هُ مْ هَ تْـ 

تسأل عن لباس معني فإذا وجدته اشرتته بأي مثن ألا  –عند قصدها احملل  -و بعض الطالبات 
  . س الذي يعجبها اقتنعت و أعجبت به عند زميالا ، فال داعي لتفتيش احملل بكامله حبثا عن اللبا

بعض لبنات يشاورو بعضهم بعض كي يدخلو للحانوت غي باه "  :و يضيف صاحب حمل جماور
خيتارو اللباس اللي حيبوه و تصيبهم يرتاياو على اللباس اللي مطلوب ضرك ، و خطراتش يرغمو 

و جديد أو هفإما تتخلى الطالبة كليا عن لباسها املعتاد و تتكيف مع ما  " .صاحبتهم باه تشريه 
  .تلتزم بلباسها األصلي 

أما بالنسبة لأللبسة األكثر طلبا فهي األلبسة العصرية متمثلة يف التنورات بكل أنواعها و الليكات 
" سليم "اليت تعرف إقباال واسعا خاصة من قبل احملجبات ، إضافة إىل السراويل الضيقة من نوع 

تشرتك فيها احملجبات و غري احملجبات ، و البودي  ، و هي ألبسة... سواء من اجلينز أو الساتان 
، و هي ألوان جذابة  1املطاطي األملس متعدد األلوان ، إما األزرق ،األخضر، األصفر أو األمحر

  .ساطعة حتمل معىن رمزيا عند كل طالبة 
 فان اخلمار حيدد شكـل اللباس املتبقي ، فإذا طلبت الفتاة التنـورة احد التجارو حسب قول 

اجلزمة اجللدية اليت تصل حدود الركبة و تلبس " ( البوت " ال بد هلا من وضع )  midi(  املتوسطة 
و هذا لتغطية اجلزء املتبقي من اسفل الساق ، أما غري احملجبة فال تغطي ) خاصة يف فصل الشتاء 

  .أسفل الساق إذا ارتدت التنورة القصرية 
  

حلفاظ عليها و تغيريها من وقت آلخر ، و معرفة أسـمائها و و تتفاخر الطالبات بأشكال ألبستهن با
، كما يسمح ذلك ) عروبية ( تفاصيلها ، حىت ال يؤدي غري ذلك إىل السخرية و عدم التحضر 

                                                 
  ..ا/+�ر و ا/�7ر و ا/زرق ھ# أ�وان أ�����  و ��درا <)%�ج �ل ا/�وان ا��8)و�� ا/�رى  1
  



 

 111 

بالقبول االجتماعي و اإلحساس باالنتماء إىل اجلماعة ، و يفتح جماال ملنافسة الزميالت خاصة أمام 
باأللبسة الفاخرة و احللي و حىت على مستوى السلوكات و احلركات  يف التفنن) الطلبة ( الشباب 

  ... أثناء املشي أو الكالم 
و جتد لدى بعض اصحاب احملالت التجارية جمالت توضيحية ملختلف اشكال االلبسة و هي 

و حتفز الطالبات التباع املوضة من خالل جمالت متخصصة تشري اىل الصفات املرتبطة بنوعية املنتوج 
س الفاخر اباللة على االناقة و اجلمال و الللالصور الفوتوغرافية االشهارية اليت حتمل كلمات اكثر د

حيث ... وظيفي  –فائق االناقة  –او جذاب ... يدوم طويال  –رفيع الذوق  -فاخر: من مثل 
سيطرة زادت ملسيطر حنو القطب اخلاضع للاال كلما ابتعدنا عن القطب ايف هذا  بيار بورديويقول 

السراويل يف التشكيالت و قلت جتارب املقاس ، و زادت قطع النسيج الوبري الرمادية كما حيل حمل 
  . 1عالمات االرشاد بائعات ترتدين التنورة القصرية جدا 

  :أما عن رأي الطالبات في األلبسة المعروضة 
لبسة فاملارشي و احلوانيت تاع رانا نصيبو كل لنواع نتاع ال:  سنة علم االجتماع 20طالبة فتقول 

حنا   parce que الكسوة ، و من كثرة اللبسة القاوية نتاع النسـاء نصيبو حـانوت حذا خوه ،
  . "قيمة و تبان متحضرة  ابزاف الكسوة ، و كل وحدة حتوس تكون عنده on demandeلبنات 
لبسة التقليدية اجلزائرية ، فما بان التعديالت و التفصيالت العصرية شوهت كثريا األ زميلتهاو ترد 

جتده يف بالدنا جتده يف سوريا و تونس و كافة الدول العربية و حىت الغربية ، فأين هويتنا و انتماءنا و 
  تقاليدنا ؟

عموما فرغم اختالف التصورات و اآلراء فإننا جند أن الطالبات هلن الرغبة يف التحضر و طلب 
فإذا قلت لطالبة . لك يصب يف األخري يف البحث عن اجلمال احلداثة ومسايرة املوضة ، و كل ذ

فكأنك حكمت عليها ، و " هذا هو اللباس الذي يليق بك "أو " أنت مجيلة ذا اللباس"شابة 
  . يبقى هذا االنطباع السائد يف خميلتها فتسعى دائما للحفاظ عليه و الدفاع عنه

  
  
  
  

                                                 
1 BOURDIEU Pierre , questions de sociologie , ed  minuit , paris , 2006 , p 198 -199. 



 

 112 

 
 
 
  
  

  باس ، الرقابةالجسد األنثوي ، الل:  رابعالالفصل 
  

 اجلمال و اجلسد األنثوي •

 عالقة اجلسد األنثوي باللباس •

 املمارسات اللباسية و اجلسد  •

  اللباس وحـركة اجلسد  -
 )اإلنفاق(االهتمـام باللباس -

 .الزينـة واملاكياج -

 و الرقابة على اللباس اتمع اجلزائري •

 .املرأة و اللباس يةحر  •

 )خمطط ( االجتماعية واألسرية اللباس بني الفضاء اجلامعي والضوابط  •

 .النتائج العامة  •

 خامتة •

 .و احمللية موسوعة أمساء بعض ألبسة النساء العاملية   •

  .موسوعة بعض املصممني العامليني  •
 

 
  
  
  

 :ا���
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اظ إن اجلسد األنثوي يلعب دورا أساسيا يف استقطاب الرجل قصد حتقيق الرغبة يف االستمتاع و احلفـ
على التوازن اجلنسي و االجتماعي ، و مجال هذا اجلسد من احملـددات الرئيسـية لبنـاء أي عالقـة تـربط 
الرجل باملرأة ، و قد ورد ذلك يف معظم املقوالت و األشعار و األمثال الشعبية و القصص اليت بـرزت 

  .حتت شهرة اجلسد األنثوي و مجاله 
  :  ويات يف اتمع اجلزائري منها فالزواج مثال يرتكز على عدة شروط و أول

 .اجلسد املمتلئ  •

  .القامة الطويلة  •
 .لون العيون  •

 .شعر الرأس  •

 .لون البشرة  •

 ) .العرقوب( الرجالن  •

• ..... 

بـأبلغ عبـارات الوصـف حيـث يتبـني انـه مـن  "احلـور العـني" و لذلك و ألمهية مجال اجلسد وصـف اهللا 
  :عالمات اجلمال ، فقال 

حــور مقصــورات يف اخليــام .... كــأن اليــاقوت و املرجــان ....طــرف فــيهن قاصــرات ال -
. ...1  

 .كأن بيض مكنون ...  2كأمثال اللؤلؤ املكنون -

و يف ذلك تصـريح بـاجلزاء الـذي أعـده اهللا لعبـاده املـؤمنني ، حيـث يظهـر أن اجلمـال شـيء مطلـوب و 
احلامــل للصــفات الــيت يتمناهــا ،  غريــزي يف اإلنســان ، و هــو مولــع دائمــا بالشــيء اجلميــل و احلســن و

  .فمىت وجد هذا الشيء سعى اإلنسان إىل امتالكه و التمتع به 
  
  
  

                                                 
1    8�C'�0  ، ا�رة ا�%72 .  
2   8�C87 ، اUا�%23�رة ا�. . 
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و قد ذكر مجـال املـرأة و جسـدها يف عـدة أمثـال شـعبية مـن الـرتاث ، حيـث اعتـرب جسـد املـرأة اجلميـل 
بية علـى املـرأة أهم األشياء اليت اهتم ا الرجل ، إال أن معظـم التصـورات تضـفي صـفة الدونيـة و السـل

  :و على جسدها كما جاء يف بعض األمثال التالية 
 " .المرأة شعر طويل ، و عقل قصير "   -

 " .امش وراء األسد و ال تمشي وراء المرأة "  -

 .خذ الحلو و اقعد اقبالو ، و ان جعت شاهد جماله  -

 أعضــائهو  صــيلهبتفا، فيصــفون جســمها  أساســايف املعتقــد الشــعيب مجــال شــكلي  املــرأةجســد  أنأي 
" و هذا ما يدفع املرأة إىل املزيـد مـن االهتمـام جبسـدها و لباسـها لزيـادة رغبـة الرجـل ، ، وصفا صرحيا 

ــــع بــــان صــــالحها ال يتعــــدى ضــــمان النســــل و  ــــه ال حيلــــة هلــــا ســــوى التكيــــف و اخلضــــوع و تقتن الن
  1. " االستمتاع جبسدها

  :يار الزوجة و مت البدء باجلمال حيث قال أما يف احلديث النبوي الصريح فيشري إىل درجات اخت
  ...تنكح املرأة لثالث ، جلماهلا و دينها و نسبها  

فمعــىن هــذا أن اجلمــال مطلــوب و مبتغــى يريــده الرجــل و املــرأة ، و حيــرص علــى تــوفريه بشــىت الطــرق و 
  . الوسائل كاللباس و أدوات الزينة و املاكياج و بعض اللواحق األخرى 

ال املــرأة يف معظـم ميــادين الشــعر ، و الفــن فقـد صــورت كمصــدر للفتنــة و اجلمــال و و قـد جتســد مجــ"
اإلهلــام فشــعرها ســلوك مــن ذهــب و جبهتهــا مــن العــاج و شــفتاها مــن اليــاقوت و أســناا مــن حبــات 

ها رخـــام أي أـــا صـــورة متكاملـــة للجمـــال و الفتنـــة حتثهـــا علـــى اســـتغالله يف احلـــب و ر اللؤلـــؤ و صـــد
  . 2" اصبح احلب و اجلنس الوظيفتني األساسيتني للمرأة كما يريدها الرجل   اجلنس ، و هكذا

املدجمـة اخلصـر ، لذيـذة العنـاق ، : حيث تصف املرأة اجلميلة بأا  خديجة صباركما تشري يف ذلك 
طيبة النكهة ، حلوة العينني ، ساحرة الطرف ، كأن سرا مدهى ، و كأن فاها خامت ، و كأن ثـديها 

   3.و كأن عنقها إبريق فضة  حقان ،
  
  

                                                 
�)�� و ا��Pا*8 ، أ4'���5 ا�
'ق ، �$(�ن ،   1��N���'أة ,�  ا��ر ، ا�$T 8>��� . 63، ص  1999
2   ، 'R� ، 8�7��>�7'84 ا��8 ، دار ا�=V�7�ة ا��P�ا&%'ة و ا ، #�� .105، ص   2007%(�ء ا��
 . E('�62 %�,/ ، ص ���<T 8$�ر ،  3
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فتشــري إىل أن مجــال املــرأة يظهــر يف بشــرا القمحيــة البيضــاء متوســطة  1 ســامية حســن الســاعاتيأمــا 
  .الطول ذات القوام امللفوف و العينني العسليتني أو السوداويتني و الشعر األسود أو البين الطويل 

بـــه ، فـــاملرأة تســـعى دومـــا إىل إظهـــار مجاهلـــا و  و مبـــا أن اجلمـــال شـــيء غريـــزي يف اإلنســـان النـــه مولـــع
احملافظـــة علـــى جســـدها و علـــى أناقتـــه ســـواء باتبـــاع أنظمـــة النظافـــة و التعطـــر و الزينـــة و املاكيـــاج ، و 
ارتـــداء أملـــع و أمجـــل املالبـــس املصـــورة ألنوثـــة اجلســـد و مجالـــه ، فلكثـــرة االهتمـــام باجلمـــال حتمـــل املـــرأة 

  ... ) . العطور ، املرآة ، مناديل ورقية ، ( أدوات الزينة أثناء اخلروج 
  
  

س  -2�#�
�.� ا���د ا��وي �/:  

  :و �23وم ا��ورة  ا��ويا���د )  1.2
اخفـاء و سـرت مـا جيـب سـرته و هـي مسـالة مقدسـة ال ارتبط اجلسد منـذ ظهـوره مبسـالة االخفـاء ، أي 

املستور بالعورة ، و هي ختتلف من جنس و املراة ، و يطلق على الشيء ينبغي جتاوزها بالنسبة للرجل 
  .الخر و من جمتمع الخر و من مكان الخر 

و هي الشيء الذي جيـب محايتـه الن ، أي القبح و املذلة و االهانة عند كشفها ،  و العورة من العور
، و ختتلـف حـدودها فهـي مـا ال ينبغـي ان يـراه االخـر  مـن اجلسـد عدم محايتـه يسـبب وقـوع الضـرر ، 

  .ف اجلنس فعورة الرجل ليست عورة املراة ، و ان اشرتكا يف العورة املغلضة و هي السوءتني باختال
عــورة املكـــان و عــورة الزمـــان و عــورات النســـاء ، و هــي مواضـــع تشــمل مـــا : و هــي يف القــران ثـــالث 

يـة او جسـرار حياتـه اخلاصـة او عالقتـه الزو يسوء االنسان انكشافه او نيله سواء كـان مـن بدنـه او مـن ا
و عنــد مجهــور العلمــاء فــالعورة عنــد الرجــل بــني الســرة اىل الــركبتني ، امــا عنــد  .2مــن مالــه و مــا ميلــك  

، فال جيوز هلا اخلروج و لقاء غري احملارم بدون ما يسرت هذه العـورة  املراة فهي كلها اال وجهها و كفيها
، حافظــة علــى اجلســد مــن التعــري و مــن هنــا كــان اللبــاس ضــروريا للم.و جينــب االخــرين النظــر اليهــا 

الشـــرف ، ( و الرمزيـــة ... ) التغـــريات املناخيـــة ، االصابــــات ، ( ووســـيلة حلفظـــه مـــن االضـــرار املــــادية 
  ...).التخلف ، سوء التكيف ، السخرية ( و االجتماعية ..) العفة ، 

  

                                                 
  .224، ص  1999، دار ا�OY' ا�7',# ، ا��5ھ'ة ، ا�;$87 ا�و�M ،  �0  ا������# K=� ، 8���% ا)���ع ا��'اة  1

2 www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1544.    +11:53،  2009-03-05,��ر�  . 
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يهم تسـمية احملـارم و ان تظهـر جانبـا مـن عورـا لـبعض املقـربني مـن الرجـال و يطلـق علـ للمرأةو ميكن 
هم الرجال الذين ال ميكن باي حال مـن االحـوال ان تتـزوج املـراة ـم ، و بالتـايل تـزول فكـرة الفتنـة و 

   .و يزول الضرر  املادي و املعنوي  ( la séduction ) الغواية و االغراء   
و إن اختلـف العلمـاء يف  فمسألة الدين انه ينظر إىل املرأة بان جسـدها كلـه عـورة إال الوجـه و الكفـني

، و ــذا املفهــوم فهــو يــرى انــه مــن الواجــب التســرت و إخفــاء )إضــافة الــرجلني ( ذلــك بعــض الشــيء 
ن ع مرضى القلـوب كمـا عـرب عـنهم القـرآاألعضاء موضع الشهوة أمام الرجال األجانب ، حىت ال يطم

يطمع اّلذي يف قلبه مـرض وقلـن ف القول فال ختضعن باتـَّقْيُنت  د من الّنسآء ِإنَأحينسآء النيب لسنت ك: 
  .  1"   قوال معروفا

جتنب  بَ جَ اجلنسية ، و إلزالة هذا الضرر وَ و الطمع يعين االستمتاع باجلسد سواء بالنظر أو املمارسة 
ارتــداء لبــاس ســاتر حيجــب اجلســد األنثــوي عــن أعــني الرجــال ، و طريقــة ب املثــري و ال يكــون ذلــك إال

    .مرأة إىل أخرى و من جمتمع إىل آخر االحتجاب ختتلف من ا
  


�� ا���د �#�
س  )2.2� :  
إن اجلسد باعتباره كيان متعدد الدالالت و الوظائف جعل من ذاته موضـوعا موعـة مـن البحـوث و 
ــــيت  ــــا ، و ال العلــــوم ، مــــرورا بالطــــب إىل األديــــان إىل الفلســــفة إىل العلــــوم االجتماعيــــة ، فاالنرتوبولوجي

موضوعا للدراسـة ملـا حيملـه مـن دالالت و عالمـات ورمـوز ، و خيتلـف اجلسـد األنثـوي اختذت اجلسد 
عــن الــذكري علــى مســتوى بعــض األعضــاء فقــط ، لكــن هــذا االخــتالف غــري كــل الـــمفاهيم و اجتهــت 
العادات و املعتقدات إىل جعله مفهوما يرتبط بالـدالالت الرمزيـة ، ممـا ولـد النظـر إىل اجلسـد مـن بـاب 

  .و رمي العري و اعتباره شيئا مقدسا وجب احملافظة عليه احلياء 
لكـــن هـــل جيـــوز التهمـــيش احملـــدود هلـــذا اجلســـد فتتصـــرف فيـــه الـــذات تبعـــا  المالءاـــا أم هـــو خاضـــع 

  للمراقبة و املساءلة من طرف أفراد اتمع ؟
وســيلة لقــد أضــفى الــدين اإلســالمي صــفة القدســية علــى اجلســد و خاصــة األنثــوي ، و جعــل اللبــاس 

  للحفاظ على هذه القدسية ، انطالقا من أوامر و نواهي شكلت النموذج اللباسي املناسب ، الذي 
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.  1" فعــني الرجــل عاشـقة و عشــقها للجمــال يـدفعها لطلــب الفعــل"يتحاشـى الوقــوع يف املمنوعـات ، 
ح النظـر إليـه  وهذا ما أدى إىل تقسيم اجلسد إىل عـورة تسـتحق احلجـب عـن األنظـار ، و إىل مـا ُيسمــ

  .، و قد اعترب البعض اجلسد األنثوي كله عورة ليدفعوا به إىل العدم و الغياب املطلق 
أمـــام هـــذه األحكـــام و إصـــرار اجلســـد األنثـــوي علـــى التحـــرر و الــــربوز خلـــف لبـــاس بشكــــله األنيــــق و 

ليت حتافظ علـى قدسـية اجلميل ، جتد أن املظاهر اللباسية للنساء و الفتيات تلتزم و لو بأدىن الشروط ا
  .اجلسد حتت لباس ال ينفي كينونته و ال خيفي عالماته 

أما حركة اجلسد فإـا كلمـا كانـت متصـنعة ، تظهـر مفـاتن اجلسـد و مفاصـله سـواء باملشـية املتدللـة أو 
الــرقص ، فإــا تشــكل لغــة اعتربهــا الــبعض داللــة علــى تــك صــاحبتها ، فيمــا رأى آخــرون فيهــا صــفة 

  . 2من صفات األنوثة ال غري 
ر اجلســد ، فلبــاس األطفــال خيتلــف و خيتلــف اللبــاس األنثــوي يف أشــكاله و درجــات ســرته حســب عمــ

عــن الفتيــات الشــابات و عــن املتقــدمات يف الســن ، و يوجــد التنــوع  امللفــت للنظــر عنــد الشــابات و 
الطالبــات يف اجلامعــات حيــث يلبســن أشــكاال متنوعــة مــن األلبســة ، خاضــعة يف معظــم األحيــان إىل 

لفتيــات الشــابات يف تغيـــري األذواق و مقــاييس عصــرية و منــاذج موضــاوية متغــرية باســتمرار ، مــع رغبــة ا
  .مسايرة األلبسة العصرية بدافع التعبري عن التحضر و احلداثة 

تتلقــى " املمتلـئ الرشــيق و اجلسـد "و تقـول بعــض الطالبـات يف ذلــك بـان الفتــاة النحيفـة الــيت لـيس هلــا  
فإــا تفقــد ) الســريي (بعــض الصــعوبات يف التكيــف مــع اللبــاس العصــري ، فهــي إذا وضــعت الضــيق 

مجاهلـــا و تصـــبح غـــري مرغـــوب فيهـــا ممـــا يـــؤدي ـــا إىل عـــدم الرضـــى عـــن جســـدها الـــذي ال يســـتجيب 
 ... ضة سواء من السـراويل أو اجلالبيـبملقاييس األلبسة املطلوبة ،  فتلجا إىل األلبسة العريضة الفضفا

  .ذا اجلسدأو تتحدى ذلك و حتاول فرض جسدها باستعمال بعض األلبسة املوافقة ألوصاف ه
هـو اجلسـد نتاعهـا ، يـال كـان البنـت املـرأة تـاع مـال اجل" : سـنة  21نفس طالبة يف قسـم علـم الـتقول 

  و على حساب  قاع اللبسة جتي عليها و ما تصيب حىت مشكل ،   une belle tailleعندها 
  
  

                                                 
�رة و ا���5س 4# اA%1م ،أ4'���5 ا�
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ة الضـيقة ، و كـاين الرغبة نتاع البنـت ، كـاين اللـي تبغـي تبـني األنوثـة نتاعهـا و تلـبس السـريي و اللبسـ
  ".اللي حتشم حتب تسرت روحها  و تلبس العريض و ال احلجاب 

و هـي األعضـاء البـارزة " ( املفاتن"إىل تعمد بعض الطالبات يف إظهار أما عن رأي الطلبة ، فيشريون 
فيلبســـون مـــا يـــربز و يوضـــح هـــذه األمـــاكن ســـواء مبـــا هـــو ) يف اجلســـد ، منطقـــة الصـــدر ، و احلـــوض 

ن اجلذابـة املركـزة هلـذه األمـاكن ، ا هو ضيق و ملتصق ببشرة اجلسد ، أو باسـتعمال األلـواشفاف أو مب
  la modeلبنــات نتــاع اجلامعــة مــا مهــش حاصــيني رواحهــم ، غــي يســمعو بـــ :  احــدهم  و يقــول

هاذيـك اللبسـة تـاع الكشـفة ، اللـي ختلـي الصـدر و الباسـان تـاع البنـت  surtoutيروحو جيـرو ليهـا ، 
   ". حىت انك تقدر تشوف املالبس الداخلية مكشوفني
بان أنوثة املرأة مطلوبـة يف الوقـت احلـايل الـذي يتميـز بالتحضـر و التحـديث ، فمسـايرة  اخرو يضيف 

االنطــواء و جعلهـــا العصــر مطلوبــة لتجنـــب التخلــف و اتبــاع املوضـــة القدميــة الــيت تـــدفع صــاحبتها إىل 
رة بلبسـتها ، كـل يـوم راهـي سـلعة جديـدة و الزم عليهـا متشـي املرا تبان متحض: جماال للسخرية فيقول 

  ."مع اجلديد 
كما ال ختلو اجلامعـة مـن مؤيـدي اللبـاس السـاتر الـذي خيفـي جسـد املـرأة بشـكل شـبه كــلي أو كلـي و 

  .يعتربون ذلك من هوية اتمع اليت تعطي حرمة و عفة للمرأة اجلزائرية 
ي يف لباســه إال علــى بعــض املالبــس البســيطة الســاترة اخلاليــة مــن أمــا اجلســد املتقــدم يف الســن فــال يراعــ

الزينة ، فزوال مجال اجلسد و أنوثته يلغي اللباس الفاخر و العصري فتنقص درجة االهتمام باأللبسة ، 
و نـــرى معظـــم النســـاء كبـــريات الســـن يفضـــلن بعـــض اجلالليـــب ذات اللـــون األبـــيض أو لـــون آخـــر غـــري 

ســتعماله يتالشــى تــدرجييا و اســتبداله باجلالبــة الفضفاضــة الــيت ال تتعــب جــذاب كاحلايــك الــذي بــدأ ا
  .املرأة أثناء ارتدائها 

ومن الغرائب املوجودة يف اتمـع اجلزائـري أن جتـد األم ترتـدي اللبـاس احملـافظ الـذي ال يظهـر منهـا إال 
ممـا يـدل علـى أن اللبـاس  الوجه أو اليدين ، و هي ترافق ابنتها الشابة املناقضـة يف لباسـها لشـكل أمهـا

 لوالـدان بــذلك ، لكـنهم يســمحون بــهالعصـري فــرض نفسـه علــى العائلـة اجلزائريــة حــىت و لـو مل يــرض ا
  .باعتباره املناسب للدراسة أو العمل 
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�!� وا���د  -3

ت ا�#��  :ا���
ر
غـري يبقى موضوع اجلمال و البحث عن األناقة مسعى كل طالبة من طالبات اجلامعة ، رغـم ت

الطـــرق و الوســـائل اســـدة هلـــذا اجلمـــال ، ورغـــم تغـــري التصـــورات املعـــربة عـــن ماهيـــة اجلمـــال ، إال أن 
االعتناء بشكل اللباس و اجلسد ميثل عمليـة هامـة يف حيـاة الفتيـات و الطالبـات بشـكل خـاص ، مـن 

  .حيث التواجد يف جمتمع شاب خمتلط من شباب و شابات يف مرحلة عمرية واحدة  
القـــا مـــن هـــذه التمـــثالت الـــيت حتملهـــا كـــل طالبـــة حـــول اجلامعـــة باعتبارهـــا مكانـــا عصـــريا ميتـــاز و انط

باحلضارة و احلداثة و التقدم ، تزداد رغبات الطالبـات يف التكيـف مـع هـذا الفضـاء الــجديد و خاصـة 
الظهـــور أمـــام جـــنس خمتلـــف هـــم الطلبـــة ، فهـــن مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن املمارســـات اللباســـية يصـــورن 

  .هلن و أناقتهن بالطريقة اليت تبدو مالئمة و مطلوبة من اتمع اجلديد مجا
و احلـــديث عــــن املمارســـات اللباســــية يقــــود إىل التعـــرف عــــن كيفيــــة اختيـــار األلبســــة و مــــدى 
مالءمتهــا لشــكل اجلســد و للخلفيــات الثقافيــة و االجتماعيــة الــيت تراعــى أثنــاء االختيــار أو ال تراعــى 

بـــات ، إضـــافة إىل كيفيـــة االعتنـــاء باللبـــاس و طريقـــة لبســـه و التقنيـــات املعتمـــدة متامــا عنـــد بعـــض الطال
للحصـول علــى لبــاس متناســق  ، ســواء باســتعمال قطـع متالزمــة و متكـــاملة مــن حيــث مـــادة الصــنع و 
لـــون القطعـــة ، فـــاللون يلعـــب دورا أساســـيا يف حتديـــد الشـــكل املناســـب للبـــاس و املقبـــول مـــن طــــرف 

  . اجلماعة  
خــالل االختالفــات املوجــودة بــني الطالبــات مــن حيــث رؤيــتهن للممارســات التجميليــة و مــن 

ســـواء اخلاصـــة باللبـــاس أو باجلســـد ، و مـــن خـــالل التنـــوع البيئـــي و الثقـــايف ، إال أن هـــذا االخـــتالف 
سـرعان مـا يبـدو ذا هـدف واحـد هـو الظهــور مبظهـر الئـق و مقبـول ، يـأيت كنتيجـة حتميـة و اســتجابة 

األســرة ، الــدين ، العــادات ( و خارجيــة ... ) امليــوالت ، التقليــد ، اإلعجــاب ( ليــة لضــغوطات داخ
  ...) .االجتماعية ، تغريات اتمع 
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و مــن بــني املمارســات و التقنيــات املعتمــدة يف احلصــول علــى الشــكل اللباســي املقبــول الــذي 
  :ميتاز باجلمال و التناسق ، ميكن عرض  األسس اهلامة التالية 

  
  اللباس وحـركة الجسد  -

 ) اإلنفاق(االهتمـام باللباس -

 .الزينـة والماكياج -

  
  :اللباس و حركة الجسد  -1
  

بــان  ) ذات لبــاس الشــكل األولســنة قســم علــوم اإلعــالم و االتصــال  23( إحــدى الطالبــات تصــرح
رح ، كمـــا انـــه باخلفـــة و املـــس الرشـــاقة و اللياقـــة البدنيـــة ممـــا جيعـــل البنـــت حتـــظ علـــى افحيـــاللبـــاس هـــذا 

 تعـــرض لإلحــــراج و املضـــايقة أثنـــاء اجللـــوس أواكن املوجـــودة يف الــــجامعة ، فـــال تيف كـــل األمـــ يناســـبها
عـن طريـق للتعـري املفـاجئ  لذلك فهي تبقى مرتاحة الن لباسـها ال يعرضـها. النهوض أو حىت اجلري 
  : فتقول  ،اجللوس أو بفعل الرياح 

   aucun dérangements و حنس روحي بـه خفيفـة وبالسة يف كل هذا النوع يساعدين بزاف " 
  ". كي نكون البساتو 

يسـاعد )  bas( أي أن ارتداء السروال و خاصـة مـن نـوع اجليـنــز مـع حـذاء بـدون كعـب عـال 
الطالبة على اخلفـة و اللياقـة و اسـتعمال بعـض احلركـات كـالقفز و اجللـوس علـى اجلـدران القصـرية ، أو 

املوجـــودة بـــني ... ي األمسنتيـــة و احلديديـــة اخلارجيـــة أو كراســـي النـــادي الطـــاليب املـــدرجات أو الكراســـ
أركـــان اجلامعــــة و يف أوقــــات الفــــراغ ،ترفيهــــا عـــن الــــنفس أو ملناقشــــة قضــــايا اجتماعيــــة أو علميــــة ، يف 

  .جمموعات من الطالبات فقط  أو باشراك الطلبة 
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لطالبات لالستمتاع باملناظر الطبيعية املطلـة إليه الطلبة و ا يلجأ) الشرفات ( و هناك ركن هام  
على البحر ، و يف هذا املكان تتواجد الطالبة رفقة زميالا أو رفقة زميل هلا مع ارتفاع صوت األغاين 

ذا املكـــان جنـــد كـــل أصـــناف الطالبـــات إال اللـــوايت هـــالشـــبانية الـــيت تنبعـــث مـــن اهلواتـــف النقالـــة ، و يف 
، اللـــوايت يكـــون وجـــودهن مقتصـــرا علـــى عـــدد حمـــدود مـــن "اجللبـــاب "ن لبـــاس الشـــكل اخلـــامس يرتـــدي

  . الطالبات فقط
أنـا خـاطيين الفـوايي و :"  احـداهن و أثناء استفسار بعض الطالبـات عـن هـذه األمـاكن ، تقـول

  ". amphiالمفي  احلديقة و الّ  الباليس اخلاويني ، نقعد وين كاين مجاعة لبنات ، املكتبة والّ 
الذي ) السروال ( وع مالبس الشكل الرابع الذي يتميز بسيطرة السليم و يناسب هذا الن

حسب قول ( يناسب كل وضعيات اجللوس و النهوض و حيفظ اجلسد من التعرض للتعري 
كما أن هذا النوع من األلبسة و خاصة السراويل ال حتتاج إىل العناية املفرطة فهو ) . الطالبات

إىل الكي  باملكواة و ال يتعرض للتمزق و التلف بسرعة عكس بقماشه اخلشن و املميز ال حيتاج 
السراويل الناعمة املصنوعة من الساتان أو الالن ، اليت تتطلب نوعا من االهتمام و احملافظة عليها 

  .لتجنب الغسيل و الكي املتكرر الذي يفسد اللباس خاصة إذا كانت تكاليفه مرتفعة
  

                         
  

لطالبتين جالستين في أحد أركان الجامعة دون أن تسبب األلبسة الموضوعة إحراجا أثناء الجلوس ،  أخوذةم صورة
  .بينما تجد المرتدية للجالبة صعوبة في الجلوس ، أو ربما ال تفكر في ذلك 
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فلهــن ) القصــرية ، الطويلــة ، املتوســطة ( أمـا الطالبــات اللــوايت يضــعن التنــورات مبختلــف أنواعهــا 

البة حبفــظ جســدها و ـنـوع آخــر مــن املمارسـات ، فهــن حبكــم الفتحـة الســفلية الواســعة ، تتمسـك الطــ
ضمه إىل بعضه البعض ، بلم أطرافها السفلية و خاصة أثناء اجللـوس مـع ثـين جوانـب التنـورة الواحـدة 

بالقيـام فوق األخرى من اجل التسرت و منع أي تسلل لرقابـة أعـني الرجـال ، و ال يسـمح هـذا اللبـاس 
ببعض احلركات كـالقفز أو اجلـري أو اجللـوس يف أمـاكن مرتفعـة عـن األرض كاجلـدران القصـرية ، خوفـا 

  . من االنكشاف أو التمزيق املفاجئ للتنورة 
أما الطالبات اللـوايت يضـعن اجلالبيـب فلهـن تصـرفا أخـرا ، حيـث يفضـلن غالبـا الوقـوف علـى اجللـوس 

مــــاكن الــــيت ال تســــبب فيهــــا نوعيــــة اللبــــاس إحراجــــا للطالبــــة ،  يف ســــاحة اجلامعــــة ، إال يف بعــــض األ
  .كاألماكن البعيدة عن مراقبة الطلبة

نوعيــة اللبــاس هلــا دور يف اإلحســاس بالراحــة و الســكينة ، فكــل طالبــة  يف هــذا الشــان بــان .حتقــول 
  " .ختتار اللباس الذي يرحيها ، و هي حترص دائما على أن يكون مرحيا و مقبوال 

  
  ) :اإلنفاق( مـام باللباساالهت -2

أثنــاء زيـــارة بعـــض احملـــال التجاريـــة املوجـــودة يف مدينـــة مســـتغامن ، و إجـــراء بعـــض املالحظـــات          
املنصبة خصوصا على االستفسار عن كل جديد اللبـاس األنثـوي ، ُوجـد أن الفتيـات الشـابات يطلـنب 

ديـــد كمـــادة صـــنعه ، مثنـــه ، مكـــان املوضـــة بكـــل أشـــكاهلا و يستفســـرن عـــن كـــل مـــا يتعلـــق باللبـــاس اجل
  .اخل... الصنع ، العالمة املسجلة 

بعض الفتيات يطلنب نوعا من اللباس كالليكات و حيددن اللون املطلوب كشرط أساسـي ، و         
فاملسـتورد مطلـوب اكثـر مـن احمللـي و الـثمن خيتلـف  ، عند وجوده تتفقد الفتاة اجلـودة و مكـان الصـنع 

  .الثمن بقدر ما يهم وجود اللباس و تناسقه و مسايرته للموضة كذلك ، و ال يهم 
  
  
  
  



 

 123 

  
أمــا عــن أمثــان األلبســة فهــي ختتلــف مــن لبــاس إىل آخــر و مــن قطعــة إىل أخــرى و اجلــدول التــايل يبــني 

  :من بعض جتار املالبس النسائية و اليت أخذتأمثان القطع اللباسية األساسية 
  

 مالحظات ثمنال اصل القطعة اسم القطعة اللباسية

 لباس صيفي دج1800 مستورد بودي

 دج800 حملي

 لباس صيفي دج1600 مستورد بولريون

 لباس صيفي و شتوي دج1900 مستورد سروال سليم جينز

 لباس صيفي و شتوي دج2000 مستورد ليكات

 بكل أنواعها دج1900 مستورد تنورة

 / دج400ابتداء من  مستورد مخار

وردمست CHEMISEقميص   / دج1800 

 لباس شتوي دج5000 مستورد MONTEAUمعطف 

 للذكور و اإلناث دج800 مستورد شال غزة

 يصل إىل الركبتني دج2000 مستورد  BOOTجزمة 

  أو كعب  BASمن نوع  دج1700 مستورد حذاء
  

الراقية و اجلميلـة المة املسجلة فيعرتفون بتوفر األلبسة ـودة و األمثان و العـالبات يف اجلـأما عن رأي الط
و كــل األذواق ، لكــن األمثــان الغاليــة متنــع يف معظــم األحيــان مــن احلصــول علــى اللبــاس املطلــوب ممــا 

  .يؤدي إىل االعتماد على األلبسة احمللية أو غري املكلفة 
صــراحة أنــا نبغــي كــل جديــد يف املوضــة و مــا يهمنــيش "  : )ســنة علــم االجتمــاع 24 (طالبــة تقــول 

  " . لو كان على حساب حاجايت األخرى  الثمن ، حىت
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 :الزينـة والماكياج -3

اىل جانــب اللبــاس الــذي تســتعمله املــراة كــاداة للزينــة و الظهــور مبظهــر الئــق و انيــق ، و احلــرص الزائــد 
على تنويعه ، تفضل الكثري من الطالبات االستعانة ببعض االدوات التجميليـة و مسـاحيق املاكيـاج و 

  .يف اغلب االحيان متوافقة و متناسقة مع لون اللباس  اليت تكون
  كــلهها مشــرقا متألقــا يفـرص أن يكــون وجـــكــل امــرأة حتــب أن تكــون يف أمجــل وأــى صــورة ، لــذا حتــ

حيث أن املعهود يف  وقد ظهر يف السنوات القليلة املاضية ما يسمى باملاكياج ، . وم من أيام حيااي
األيــام فنـرى املبالغــة يف الكرميــات  البسـاطة كالكحــل وغـريه أمــا يف هـذهاملاضـي أشــياء ميكـن وصــفها ب

  .جهدا ووقتا كي حنصيها وأدوات التجميل اليت لو أردنا عدها لتطلب منا
ظ انتشـــار املاكيـــاج يف اجلامعـــة بصـــورة كبـــرية بـــل يقتصـــر علـــى بعضـــهن فقـــط خاصـــة اال اننـــا مل نالحـــ

، فتسـتعمل الطالبـة عـدة ادوات جتميليـة كـامحر الشـفاه و طالبات الفئة اليت تضع لباس الشـكل الرابـع 
بعض املسـاحيق الـيت تزيـل عالمـات القـبح مـن الوجـه و اثـار حـب الشـباب ، و الـذي يسـبب احراجـا 

  .لدى بعض الطالبات 
و اثناء اقرتابنا من الطالبات و معرفة تصوران حول الزينة و التجميل يف اجلامعـة و مكانـة املاكيـاج ، 

عندها   chaque étudiante) : " سنة ثالثة علم النفس سنة ،  23(إحدى الطالبات  تقول 
طة و الشــيك بــاه ـرك يبغــو احلـــم ضـــنات اللــي راهـــبصــح الزم تعــرف بلــي لبــ، رايهــا يف هــذا املوضــوع 

و يزيــدو حـىت يلبســو املاكيــاج ، و سـريتو تــديره اللــي وجههـا فيــه الــنش و ال يقولـو عليهــا حبـة قليلــة ، 
  ."الشباب  حب

املستعملة من طرف بعض الطالبات هلـا عـدة اغـراض كاملساحيق و الكرميات مما يبني ان ادوات الزينة  
الوجــــه و اشــــراقه ، لكــــن لــــيس كــــل  تــــأنقزيــــادة ل و اخلــــدوش ، أوالعالمــــات القبيحــــة  إخفــــاءيف  إمــــا
لبقاء على طبيعـتهن ن متاما هذا اجلمال املتصنع و يفضلن البات هلن نفس التصور فبعضهن يرفضالطا

.  
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و لوضــع املاكيــاج عــدة تقنيــات تتبعهــا الطالبــة حبيــث ان لــون املســحوق او الكــرمي يكــون مطابقــا للــون 

سيكون من ) ما بني احلاجب و أهداب العني ( ظل العيون ذا كان لونه بنفسجي يعين ان إاملالبس ف
  . نفس اللون اما اخلدود فتاخذ اللون االمحر يف غالب االحيان

طالبـة  20يف عينة تبلـغ اقبال الطالبات على ادوات الزينة و املاكياج درجات و اجلدول التايل يوضح 
  :من خمتلف التخصصات و االعمار

  ال تضع  تضع ماكياج خفيف  تضع ماكياج كامل  احلاالت
  04  03  02  احملجبات

  03  05  03  غري احلجبات
  07  08  05  اموع الكلي

   
سـواء كـن حمجبـات او غـري ذلـك ، و  بسن املاكيـاجمعظم الطالبات يلالحظ ان فمن خالل اجلدول ن

اما اللوايت يضعن ماكياج كامل و حيرصن عليه فبلـغ ) 08(تركز معظمهن على لبس املاكياج اخلفيف 
ال يضعن هـذه االدوات و يفضـلن البقـاء علـى طبيعـتهن الن اجلمـال ) 07(البقية  أما) 05(عددهن 

  .احتقار و اهانة للجسد  املصطنع يف نظرهن
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، يتكفــل الرجــل باألشــراف ) جمتمــع بطريكــي ( اتمــع اجلزائــري أحــد اتمعــات الــذي ميتــاز باألبويــة 
و تـوفري  على كل شؤون األسرة و ميثل عدة أدوار اجتماعيـة ، تكمـن يف احملافظـة علـى اسـتقرار األسـرة

و علــى ذلــك فــان األب يعتــرب رئــيس األســرة ، فهــو الــذي يشــرف علــى . "احلاجــات الضــرورية لبنائهــا 
شـــؤوا و يعتـــين بأوالدهـــا و يقـــّوم مـــن أمـــر عناصـــرها  ، و لـــذلك أوجبـــت القـــوانني علـــى أفـــراد األســـرة 

  . 1"الطاعة و اخلضوع لرب األسرة و االستماع إىل نصحه و هديه 
الكبري يف إعداد األوالد و تنشئتهم اجتماعيا و ثقافيا ، و يكون ذلك بعملية التعلم  و لألسرة الفضل

االجتماعي و نقل الثقافة من جيل آلخر ، إما بغرس القيم و املعايري و املهارات و ربطهم باجلماعة 
  .االجتماعية ، أو اإلعداد وفق النظم االجتماعية و الثقافية للمجتمع املنتمي إليه 

يفرض مجلة من العادات و التقاليد اليت تسري ) جمتمع مسلم ( نتماء الديين للمجتمع اجلزائري و اال
  ثري من األحيان اخلضوع و الطاعة ، حيثحياة الفرد و تضفي عليه اهلوية الدينية اليت حتتم يف الك

خوفا من النساء يف إفريقيا الشمالية مهيئني للسمع و الطاعة و " بان  2 تاسعديت ياسينتقول 
 األفرادلكن ملاذا ؟ الن النساء تربني على اخلوف من األب أو األخ أو العم ، فهؤالء  ،الرجال 

يف  ، فاخلوف من الرجل يبقى دائما حمفوظاميثلون السالح الرمزي الذي حيمي قيم املنطقة و العائلة 
    ".خميال البنت الصغرية 

له الدور املسؤول يف مراقبة لباس املرأة أثناء خروجها ، . ..فالذكر املتمثل يف األب و األخ و العم ، 
حماولني وفق ما يسمى بالضبط االجتماعي و األسري ، خاصة يف اتمع الريفي أو حىت احلضري ، 

احملافظة على الثقافة املغروسة يف أفراد األسرة و التذكري ا إن اقتضت الضرورة ، نظرا للتغري الذي 
   .اإلعالم و املثاقفة زائرية الناتج عن انفتاحها على احلضارات الغربية عن طريقطرأ على األسرة اجل

  
  
 

                                                 
1  E��>��ان ، ا&%'ة و ا� 157، ص  Z� ،2003%�8 �$�ب ا�<��87 ، اO%A(�ر�8 ، ) دراK=� #4 8% ا)���ع ا&%'ة ( ��0  �$� ا����P ر�

2 TASSADIT Yacine , si tu m'aimes, guéris-moi , édition de la maison des sciences de l'homme , paris ,  2006 , 
p 74-77.  
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كما يراه علماء االجتماع يتضمن التدخل و السلطة و القوة و السيطرة ، و   فالضبط االجتماعي" 
  . 1" يراه آخرون يقتصر على معاين التوجيه و اإلرشاد و التنظيم و التخطيط 

لضبط االجتماعي يتمثل يف إعادة التوازن يف النسق بواسطة قوى حميطة به هي أن ا بارسونزو يرى 
  .آليات الضبط االجتماعي 

فالطالبة قبل التحاقها باجلامعة ختضع آلليات خمتلفة حتتم عليها السري وفق نظام و تصور نابع من 
  :رؤى معينة حتكمها نوعني من الضوابط 

  .ونضوابط رمسية متمثلة يف الدين و القان •
  .ضوابط غري رمسية متمثلة يف العادات االجتماعية و التقاليد و األعراف  •

و تعرضت األسرة اجلزائرية يف الفرتة األخرية إىل حراك اجتماعي كبري مس بعض اخلصائص 
االجتماعية و الثقافية لألسرة و احدث تغيريات على بنيتها ، فصورة األسرة امتازت سابقا بعالقات 

ضوع و السيادة و التبعية ، فاألسرة العربية مل تنشئ أبناءها على التصرف املستقل و إمنا اهليمنة و اخل
على التبعية الكاملة لألب ، حيث يفرض رقابة صارمة على األبناء و يتحكم يف أخص شؤوم  

  .  2... كاختيار اللباس و األصدقاء 
  : فيقول يرى أن هذا التصور بدأ يتغري ،   3 عبد القادر القصيرلكن 

إن النظام األبوي حاليا بدأ يتعرض لتحوالت أساسية بسبب التغيريات البنيوية يف األوساط احلضرية " 
و حتديث االقتصاد و انتشار القيم اليت .. العربية ، خصوصا بظهور األسرة النووية و عمل املرأة 

  " .ح اتمع كقيم املساواة و احلرية و االستقاللية و انفتا   دتشدد على حقوق الفر 
من  لو هناك تغريات أخرى من احملتمل أن تنعكس على عالقات اآلباء و األبناء ، و هي االنتقا

العالقة الرمسية اليت تقوم على متايز املكانة و الوضع داخل األسرة و كذلك األدوار احملددة بوضوح إىل 
األوضاع اجلديدة لألسرة  وفقتسري عالقات جديدة ال تتسم بالرمسية كما أا شديدة التنوع و 

  .احلديثة 
  
  
  

                                                 
1   ، M�;$87 ا&و�ا ، Eز��  . 21، ص  S=R�2004 ا��R�S ، ا��$] ا�)����# ، ا��راق �=(
' و ا��
 . 35زھ�8 ,  �$� هللا ، �')E %�,/ ، ص   2
3 '�R5��5در ا�7',�8 ، ط  �$� ا�(:�8 ا�7',�8 ، دار ا�8�3 ا���<���7ت  ا��\�'ة 4# ا���204، ص  1999، ,�'وت ،  1، ا&%'ة ا . 
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، فيشري إىل أن املستوى التعليمي الكايف للفتاة الشابة ، سيكون من   1مصطفى بوتفنوشت أما 
الصعب على األولياء حتديد القرار املناسب لتحديد مستقبل بنام التعليمي و الذي سيتيح هلم 

قايف حيتم على أرباب األسر السماح مبواصلة الدراسة لكن الواقع السوسيوث. فرصة االندماج املهين  
  .      و العمل لكن بفرض نوع من الرقابة الرمزية على مستوى اللباس 

و سوف يصاحب هذه األوضاع اجلديدة يف األسرة مشاركة كبرية من األبناء يف اختاذ القرارات و 
  .  2... ماكن النزهة  خاصة ما خيصهم منها مثل اختيار مالبسهم و أنواع الطعام و أ

و هذا ما يؤدي إىل الزيادة يف الرقابة على األبناء الذين تفاعلوا مع التغري اجلديد و يفسر استخدامهم 
  .للوسائل النفسية و الرمزية يف توجيه أبنائهم 

أما بعض العائالت ذات التوجه اجلديد حنو االنفتاح و العصرنة ، يرتكون احلرية الشخصية لألبناء و 
خاصة البنات يف انتهاج السلوكات احلضرية كاإلعراض عن األلبسة التقليدية و استبداهلا بأخرى اكثر 
متاشيا مع املوضة و احلداثة ، و يعتربون ذلك من عالمات التحضر و مسايرة احلضارة ، بل و 

إبداء يرافقون أبناءهم لشراء ما يعجبهم دون فرض منوذج معني من األلبسة عليهم ، و يكتفون ب
  .الرأي يف تناسب نوع اللباس مع شكل البنت ، و دفع التكاليف 

و تذهب بعض العائالت إىل اكثر من ذلك يف توفري حرية البنات و الدفاع عنها ، و إجبار الغري 
 سنة من غليزان  20ة ، و يف هذا الشان تروي طالبة على عدم التدخل يف شؤون األسرة الداخلي

دير امليف هذه الثانوية منع انوية اليت كانت تدرس ا فتقول بانه يف الث إحدى القصص اليت حدثت
دخول إحدى البنات حبجة اإلخالل بنظام املؤسسة ، و ارتداء ثياب غري مالئمة و غري حمتشمة ، 

، معطيا  ابنتهأدى ذلك إىل حضور ويل البنت الذي وبخ املدير و طالبه بعدم التدخل يف شؤون 
  . ارتداء ما شاءت من األلبسة  ت يفاحلرية للبن

توجد يف إحدى بأنه ) سنة طالبة علم النفس  21(  ليات فرتوي احدى الطالباتأما يف االكما
مساعدة تربوية تقوم مبراقبة البنات اللوايت يرتدين مالبس غري مقبولة و ) دون تسميتها ( اإلكماليات 
  ، فتقوم بتوبيخهن أو طردهن من )  تظهر اجلانب األنثوي للبنت بشكل فاضح( غري حمتشمة 

  
  

                                                 
1  BOUTEFNOUCHET Mostefa , la famille algerienne : evolution et caracteristiques recentes , societé nationale 
d’édition et de diffusion , 2ème edition ,  reghaia , 1982 , p 242. 
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اليت احتجت كثريا على هذا التصرف و هددت  هاتاألمإحدى اإلكمالية ، فأدى ذلك إىل حضور 

  " .بإيصال القضية إىل العدالة إن تكرر ذلك 
يف حني جند أن بعض األسر يفرضون بعض الرقابة على بنان خاصة أثناء خروجهن من البيت ، و 

  .اللباس املقبول الذي يسرت اجلسد و خيفيه عن األنظار  لإال باستعما ال يكون ذلك
ا ملا يسمعونه من قصص نظر  - و قد يرتدد بعض اآلباء من إرسال بنان إىل الدراسة يف اجلامعة 

و ال يقررون السماح مبتابعة الدراسة إال بشروط تتمثل يف ارتداء احلجاب  - باجلامعة جنسية حتدث 
  .احلل الوحيد و الوسيلة اليت حتفظ التصورات الرمزية للعائلة  الذي يعتربونه
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تسعى املرأة إىل التحرر يف شىت أحناء العامل ، ألا أصبحت كائنا ميثل اكثر من نصف سـكان اتمـع  
بعض احلقـوق ، ألـا مازالـت تابعـة ، إال أن التحرر الذي نالته ليس سوى حترر مظهري و باكتساب 

  .للرجل النه هو الذي يوافق على ما تناله من حرية أو حقوق 
و يـرى مؤيـدو احلركـة التحرريـة أن املـرأة تربـت منــذ طفولـة البشـرية علـى فكـرة أن مجاهلـا اجلسـماين هــو  "

ا جســـمها ، و كنزهــا الوحيـــد و بالتـــايل بـــدا عقلهـــا يتوافـــق و يتكيــف مـــع الوظيفـــة املفـــروض أن يؤديهـــ
حتول إىل إطار ذهين يزين مجال جسدها ، و استطاع الرجل أن حيوهلا إىل أسـطورة املـرأة اجلميلـة لتقنـع 

  . " 1ا املرأة نفسها ، و جيعلها تعتقد أا موجودة يف احلياة كشيء ممتع ال غري 
هتمــام مبــا يظهــر مجــال و انطالقــا مــن ذلــك اختــذ جســد املــرأة مثــاال و رمــزا للجمــال اإلنســاين ، وزاد اال

هذا اجلسد ، بالبحث عن كل ما يزينه فظهرت الروائح العطرية الفاخرة خصيصـا لتـزين املـرأة و جتعلهـا 
اكثر مجاال و ظهرت املوضة بكل ما حتمله من تغيريات يف املالبس لرتسم املرأة يف إطار يرمـز للجمـال 

  .يثري رغبة اآلخر األنثوي حتت عنوان قالب املرأة اجلميلة الذي جيذب و 
الفتيـــات اللـــوايت يعـــانني رفضـــا والـــديا يشـــعرن بالقصـــور فتبـــدأ الفتـــاة يف "أن  الحســـيني معـــدييقـــول 

  . 2" البحث عن البديل يعيد ما ضاع يف البيت من حب و تقدير و احرتام لقيمة الذات 
احلـب خــارج البيــت و مث يـذكر فيقــول أن الرتبيـة القاســية تزيــد الفتـاة عنــادا للبحــث عـن بــديل يعطيهــا  

  . هذا ما جتده أغلبية الفتيات يف اجلامعات 
، عكـس املرحلـة هذا الفضاء اجلديد بالنسبة للطالبة يوفر هلا نوع مـن احلريـة و االسـتقاللية عـن البيـت 

الثانوية اليت متتاز بالرقابة الشديدة مـن طـرف املـراقبني و املشـرفني علـى االنضـباط داخـل هـذه املؤسسـة 
و فرض التطبيـق الصـارم للنظـام الـداخلي ، و تطبيـق املنشـورات الوزاريـة الـيت توصـي باحلفـاظ ة ، الرتبوي

املاكيـاج ( على الشكل املقبول للهندام و استعمال املئزر و جتنـب اسـتعمال املسـاحيق و ادوات الزينـة 
العائلــة الــيت  هــذا مــن جهــة و مــن جهــة اخــرى التواجــد القريــب مــنو احملافظــة علــى بــراءة التالميــذ ، ) 

  حترص على مراقبة ابنائها خارج البيت و االستفسار عن كل ما يعنيهم ، و تكون 
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تنتقـــل الرقابـــة اىل االخ يف غيـــاب  ، و...) االب ، االخ ، العـــم ( املراقبـــة شـــديدة مـــن طـــرف الـــذكور 
 خـــال احـــدى البنـــات(  .و كمثـــال علـــى ذلـــك يقـــول ع .و تكـــون قاســـية يف اغلـــب االحيـــان  االب

خوهـا ، تعـاىل لقـد قتلهـا أ: تصـرخ و تقـول  م الفتـاةاستدعيت مـن طـرف أ) : ن بالثانوية وايت يدرسلال
  ."و كان السبب هو العودة اىل البيت دون مئزر ، و كان ينادي دائما بايقافها عن الدراسة 

ال اىل اجلامعـة و ـو االنتقـا ـاح يف الباكالوريــفتصر الطالبة على التحـرر و وسـيلتها يف ذلـك النجـ       
التخلص املؤقت من رقابـة االسـرة خاصـة اذا كانـت بعيـدة عـن البيـت ، لكـن لـيس كـل مـا يتمنـاه املـرء 
يدركــه فاالســرة و خوفــا علــى هــذه البنــت اليافعــة الــيت ســتعيش خــارج البيــت ســتتخذ كــل االجــراءات 

  .الحيان احلجاب الضرورية من التوصيات و استعمال اللباس املطلوب الذي سيكون يف اغلب ا
اهلامة و املؤقتة يف حياا ، فتتصرف تبعا تمعها اجلديـد الـذي اجلامعة تستغل الفتاة مرحلة و 

ســواء يف األكــل و  ايفــرض عليهــا يف الكثــري مــن األحيــان احــرتام اجتاهــات و قــيم اجلماعــة و ســلوكيا
الطالبــات صــغريات و مجــيالت  اخل ، خاصــة مــع التصــور الســائد الــذي يبــني انــه طاملــا تظــل...اللبــاس 

فهنــاك الفرصــة لكــي يتســلقن الســلم االجتمــاعي الــذي حيــتم علــيهن اتبــاع مــا يظهــر يف جمــال املوضــة و 
  .حماولة تقليد املوديالت 

هــذه احلريــة املؤقتــة و هــذا االنفصــال عــن رقابــة األســرة ، يــؤدي بالطالبــة إىل التعبــري عــن ذاــا بإثبــات 
الجتماعيــة و الثقافيــة و هلــا كيــان أنثــوي تســعى إىل فرضــه وســط عــدد وجودهــا ككــائن لــه خصائصــه ا

هائل من الكيانات األخرى ، حىت يربز كقيمة و ذات موجودة فعال ، و هلـا القـدرة علـى لفـت أنظـار 
مـــن خـــالل األلبســـة الفـــاخرة العصـــرية املســـايرة للموضـــة ، أو مـــن خـــالل التفـــنن يف أنـــواع  إمـــااآلخـــرين 

، و هــي مـــزيج مـــن اللغــة الفرنســـية و اللســان الـــدارج اخلـــاص   1" احلضـــرية"لغــة الكــالم و اســـتعمال ال
حـىت علـى مسـتوى  أو، أو مـن خـالل تغيـري طريقـة املشـي ... ) وهـران ، مسـتغامن ، ( باملدن الكـربى 

  .بعض السلوكات األخرى 
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يف مجلــة مــن و ال تبقــى احلريــة عنــد هــذا احلــد فقــط بــل تتعــدى ذلــك ، و تــؤدي إىل وقــوع الطالبــات 
  املتاهات اجلنسية الناجتة عن ممارسات اجلماعة املنتمية إليها ، فتقع يف مصيدة كامريات اهلواتف 

يف معظـم األحيـان االنصـياع و خوفـا مـن انتشـار أخبارهـا  الـيت تفـرض علـيهنالنقالة و اآلالت الرقميـة 
  .يها و إخوا دووصوهلا إىل وال

اخرى ، قـاع هبلـو ، لبنـات نتـاع ضـروك حاجـة وحـد: "  )يةنسـانسـنة علـوم إ 21 (احد الطلبـة يقول 
رك قلبـك ، و علـى ـيضـمـا خــالت فـيهم والــو ،  la modeعندك ما تشوف اللبسة اللي البسـينها ، 

 lesمــع   surtoutو زادت التحرشـــات اجلنســية    les agressionsهــذا الشــيء قــوات 

portables   اللي راهم ضروك."  
عــن اآلبــاء و اإلخــوة كالمــا يشــري إىل الســلبية و الدونيــة لفضــاء اجلامعــة ، فأصــبحوا و كثــريا مــا نســمع 

اآلن يف حــرية بــني املوافقــة بالتحــاق بنــان باجلامعــة و إكمــال دراســتهن و الرضــى بكــل مــا يقــال عــن 
  .اجلامعة ، و بني إاء الدراسة و إبقائهن يف البيت و حرمان من العمل و بناء مستقبلهن 

لواقــع فــرض نفســه و التحقــت أغلبيــة الطالبــات باجلامعــة و حققــن طموحــان و مــا كــان علــى لكــن ا
السلطة إال التفكـري يف شـيء حيفـظ البنـت و يبعـدها عـن مشـاكل اجلامعـة كالتقيـد باللبـاس السـاتر مـع 

  .يف بعض األحيان بإاء الدراسة مزيد من التوصيات و التهديدات 
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من خالل الدراسة امليدانية اليت أجريت يف جامعة مستغامن موقع خروبة و املرتكزة على بعض 

و اليت قادتنا إىل اكتشاف كاملالحظة باملشاركة و املقابالت و االستعانة باإلخباري ، األدوات املهمة  
الذي عرفه اللباس يف و التطور س و الزينة يف أوساط الطالبات ، و مدى التغري حقائق مهمة عن اللبا
خاصة بني أوساط الشباب الذي يتميز باحلركة و احليوية و الرغبة يف مسايرة اتمع اجلزائري و 

اس و املاركات املتعلقة باللب آخراحلداثة و الطموح حنو التغري و إتباع احلضارة الغربية بكل ما تبثه من 
  .و الوسائل التكنولوجية الشبانية  املوضة

و الطالبة حبكم نرجسيتها و حبها لذاا و طموحها الن تكون الفتاة املثالية يف لباسها و مجاهلا و 
هو ما يهمها ، فتحاول ان يكون  األوللكن ،  امرأة أم، رجال كان  اآلخر أمامسلوكها و كالمها 

 أماماليت تفرض ا ذاا  أنوثتهاالقيم اجلمالية ، و خاصة ما يربز  شكلها مقبوال و مواكبا للموضة و
"  أو" بومبة   la tailleعندك " الطلبة و تنافس ا زميالا ، الن كلمة واحدة من احد الطلبة كـ 

تراها  بليغا فتحافظ عليه بالطريقة اليت أثراذلك سيرتك انطباعا يف خميلتها و  أن، فال شك " بل 
مسعت كالما غري ذلك فإا إما تتعقد و إما تعيد  إذاناسبة و ليس اآلخرين ، و على العكس هي م

   .النظر يف لباسها و تضطر إىل التقليد و التماثل مع زميالن 
جتعلها ... بأا املرأة اجلميلة ، اللطيفة ، الفاتنة ، ) الطلبة ( و أنثوية الطالبة و صورا عند الذكور 

م عن كل ما من شانه أن حتـافظ به على هذه الصـورة ، من لباس فاخـر و ماكياج و يف حبث دائ
   ...حلي و زينة 

من اجلامعية  الطالبات الوافدات إىل األحياء أنو لقد توصلنا من خالل املقابالت اليت أجريت 
ألنثوية ، ، غالبا ما يصطدمن جبملة من القيم الثقافية و اهلويات امناطق سوسيوثقافية متنوعة 

فيسعني انطالقا من تصوران و متثالن األولية إىل التكيف و التماثل مع هذا اتمع اجلديد ، و 
يكون هذا التكيف سريعا أو بطيئا أو منعدما و هذا حسب درجة تأثر الطالبة و طبيعة املؤثرات 

وج و تأثر بني ثقافتني أو أكثر اخلارجية ، و هذا ما يعرف باملثاقفة أو االتصال الثقايف و ينتج عن تزا
  .إلنتاج منوذج ثقايف جديد حيمل بعض الصفات األصلية لكل ثقافة 
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و نوع اللباس خيتلف حسب طبيعة اجلسد ، فهو األرض اخلصبة اليت يزرع عليها اللباس ، و  طبيعةو 

ر لباسها ، فاجلسد الشاب املمتلئ اللطيف هو من يفرض على الطالبة اختياأي لباس و أي جسد ؟ 
ض من طرف رِ ا من طرف العادات و التقاليد أو فُ مً لزِ فانطالقا منه يتمثل اللباس املناسب سواء كان مُ 

  .مجاعة األقران و الصديقات 
كالية املطروحة ، و كما تقدمنا ووضعنا مجلة من الفرضيات اليت تصب يف اإلجابة املؤقتة عن اإلش

  :أصبحت ثابتة و مؤكدة  اإلجابات املؤقتة قد فإننا وجدنا هذه
  

و مكان للحرية و التخلص من املراقبة إن اجلامعة هي فضاء جديد ألغلبية الطالبات ،  •
و القريب من العائلة ، و ليس مثل مكان الدراسة الذي كان قبلها ، الذكورية ألفراد األسرة ، 

الذي يرغب يف  فالثانوية هلا نظام داخلي خاص يفرض على الطالبات التقيد بنموذج الطالب
ض و املوحد و املتمثل يف املئزر ، و انطالقا من الدراسة فقط ، ناهيك عن اللباس املفرو 

اخلصائص السوسيوثقافية للفضاء اجلامعي اليت تتصورها الطالبة املقبلة على إكمال الدراسة ، 
ونة فإا تضع جمموعة من األوصاف اليت تالئم هذا اتمع اجلديد و دون أن تنسى مد

   .العادات و التقاليد اليت حتملها خميلتها و اليت تعرب عن هوية األسرة 

يتوفر الفضاء اجلامعي على جمموعة من األشكال اللباسية املتنوعة و تنوعها يرتكز على  •
كل شكل له صفاته و قطعه   أشكالمخسة  إىلالقطع املكونة للباس ككل ، و الذي قسمناه 

بقية األلبسة ما يسمى باحلجاب العصري هو الذي يطغى على اليت تكونه ، ووجدنا بان 
األخرى ، و يتكون من السراويل بأنواعها و الليكات ذات األلوان الزاهية ، أو التنورات 

و ، و الصفات املشرتكة يف هذا اللباس هو اخلمار الذي يسميه البعض بالفوالر . بأنواعها
ستعمل و القابل لالستطالة فيؤدي إىل االلتصاق الضيق الناتج عن طبيعة النسيج املاللباس 

تصفه الطالبات باملوضة و  ز اجلسد بكل عالماته و خصوصياته ، و هو ماجبسد الطالبة ليرب 
 .ة العصرن
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تساعد هذه القطع اجلديدة الطالبة على التحرك بكل خفة و رشاقة مشيا أو جريا أو جلوسا  •
 آخر ، دون اخلـوف من التعـثر  على األرض أو على املدرجـات أو أي مكان

ما جيعل الطالبة يف مراقبة ، و االنكشاف املفاجئ نتيجة القفز أو بفعل عوامل أخرى 
 .مستمرة للباسها إن كانت بلباس آخر 

 أخرى إىلأي شيء تلبسه الطالبة إال و له أغراضا معينة ، لكن هذه األغراض تتغري من فتاة  •
جدنا أن من أغراض اللباس التسرت الذي ال خيفي و عموما فقد و ،  آلخرو من شكل 

اجلانب األنثوي و الذي يزيد من مجال الطالبة و أناقتها و حيافظ على مكانتها ، فتتجنب 
 .بذلك التعليقات السلبية ، و هو ما حترص عليه الطالبات 

تتمسك بعض الطالبات مبا يسمى باحلجاب أو اجللباب و يدافعن عنه بأنه هو األنسب  •
كم انه ال يكشف جسد الطالبة الذي يثري شهوة الذكور ، بينما تقر أخريات انه ال سبيل حب
  .إال هذا اللباس الذي ال يكلف غاليا و يسرت ما وجد من قبح و عيوب املوضة   إتباع إىل

جاب العصري و اللباس الذي تضعه غري احملجبات أو ما يسمى ال يظهر الفرق بني احل •
أو إظهار " اخلمار " كمن الفرق اال يف قطعة القماش املوضوعة على الرأس باملتربجات و ال ي

 .املتربجات للذراعني أو أسفل الركبتني أو أعلى الصدر 

يتجه احلجاب العصري يف كل مرة إىل مزيد من التقليد للنموذج العصري أو الغريب لكن مع  •
قافية  ، فمن السروال العريض احلفاظ على السرت الذي تنادي به الضوابط االجتماعية و الث

التسعينات (  روال العاديـإىل السو الذي ظهر يف الثمانينات جدا الذي يشبه التنورة الطويلة 
، مث التنورة القصرية اليت  pental-court    السروال القصريإىل " السليم" إىل الضيق  )

توضع اجلوارب  فحىت يكون السرت كامال الكن ليس لوحدهأصبحت مسموحة للمحجبات 
 ) . ( les basالرقيقة 
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، و هو   اللباس يف اجلامعة هو املوضة أو األزياء العصرية اليت تبعث اجلمال و األناقة يف أنوثة الطالبة
 الذي يسرتهو الوسيلة . أنثوي له قيمته األداة اليت تعكس صورة الطالبة و تظهر مكانتها ككيان 

هو الظاهرة اليت جتعل الطالبة تتكيف و تتماثل مع بقية النماذج  و حيميه من كل األخطاراجلسد 
  .الثقافية املوجودة يف اجلامعة

فالتشبث بالعادات و التقاليد أمر يبقى راسخا يف املمارسات اللباسية لكن ذلك مل مينع من إتباع 
ظهر الجسد من  حتى ولوالتسرت و احلرمة و إخفاء اجلسد يف نظر الطالبات ، " حترتم"املوضة اليت 

  .خالل اللباس لكنه بلون أخر هو لون اللباس 
  

و يالئـم موضـة المكـان و الزمـان فأي لباس فهو مقبول من طرف الطالبة مادام يستر الجسـد ، 
الذي غلب علـى أجـواء الجــامعة الطالبات يتبنين هذا النوع من اللباس أغلبية و هذا ما جعل ، 
  .العصرية ية و يتالءم مع الموضة و األزياءــافة األصلـــالثقألنه ال ينفي ) الحجاب العصري ( 
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اليت يضـمن ـا وجـوده االجتمـاعي للباس أمهية كبرية يف حياة اإلنسان ، فهو من احلاجات األساسية 

و الثقايف ، و حيافظ به على انتمائه للجماعة ، و هو يرتبط ارتباطا وثيقا باجلسد سواء كان ذكريـا أو 
جيعـل اللبـاس الـذكري و هـذا االخـتالف  عـن األنثـويو خيتلـف اجلسـد  .أنثويا ، شابا أو عجوزا هرما 

األنثوي أيضا خيتلف عن الذكري ، و إن كانت هناك رغبات يف توحيد األلبسة مبادة صنعها و ألواا 
.  

و           و عموما فان اللباس األنثوي هو مـا جيلـب االنتبـاه ، بتفصـيالته املوضـوية و ألوانـه الزاهيـة 
تصــورات الــيت جتعلـه مكانــا للحضــارة و التقـدم و احلداثــة ، و خــري خصوصـا إذا كــان يف حمــيط ميتـاز بال

مثال على ذلك اجلامعة اليت تشهد يف أيامنا هذه إقباال واسعا من قبل الطالبات ، بنسبة تتعدى كثـريا 
ـــــــذكور  هـــــــذا الفضـــــــاء احليـــــــوي و النشـــــــيط و خبصائصـــــــه ) . إنـــــــاث  % 50أكثـــــــر مـــــــن ( نســـــــبة ال

و أمنــاط ، و لكــل منــط قطعــه اللباســية  اللبــاس يتنــوع إىل عــدة أشــكالعــة ، جيعــل السوســيوثقافية املتنو 
 األخـريتصـب يف  أغراضايليب  ألنهاليت متيزه عن األخر ، و جيعل صاحبته راضية عنه بل و تدافع عنه 

   .االلتزام مبدونة العادات و التقاليد األصلية املوضة و  إتباع أوللطالبة  األنثوياجلانب  إظهاريف 
لطالبات يف هذا الفضاء اجلامعي الذي يعطيهن نوعا مـن احلريـة و التحـرر مـن بعـض الضـوابط حتاول ا

االجتماعية و األسـرية ، إثبـات و حتقيـق الـذات و الـذي كـان غائبـا يف جمـتمعهم األصـلي ، و انطالقـا 
  : إىلالشابات  الطالباتمن ذلك تلجا 

ســتمد منهــا الطالبــة قيمهــا و عاداــا ، الــيت ت األقــراناالنغمــاس شــبه التــام فيمــا يعــرف جبماعــة  •
، و تظهــر مبظهــر مغــاير فيمــا ترتديــه مــن مالبــس و مــا تقبــل ماديــا  أورمزيــا  إمــاالطالبــة فتتميــز 

عليه من موضات ، و ذلك ما يظهر يف حجاب املوضة الذي اصبح يتكون مـن قطـع لباسـية 
ويل الضـــيقة و ســـراعلـــى اجلســـد مجـــاال و جاذبيـــة ، خاصـــة مـــع ال تضـــفيذات مميـــزات عصـــرية 
 .الزاهية و الفساتني  التنورات ذات األلوان
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تبـين عـدة ممارسـات لباســية ناجتـة عـن التقليــد و التماثـل و حماولـة التكيــف مـع األنـواع اللباســية  •
املوجــودة يف اجلامعــة و حتقيقــا لعـــدة أغــراض و ادوار تعطــي الشـــعور بالرضــى الــذايت و القبـــول 

 .وسط الطلبة ذكورا و إناثا 

يـــد يف عـــامل دإن الفضـــاء اجلـــامعي بثقافاتـــه املتعـــددة  جيعـــل الطالبـــة يف احتكـــاك مباشـــر مـــع مـــا هـــو ج
املالبـــس و املوضـــة فهـــي بـــذلك إمـــا تســـعى إىل التحضـــر و تبـــين األلبســـة العصـــرية بكـــل مميزاـــا أو إىل 

ى اللبــاس األصــلي االلتــزام بلبــاس األصــل و الوقــوع يف صــراع بــني إتبــاع النمــاذج اللباســية و احملافظــة علــ
  .الذي ال خيالف قيم و عادات اتمع األصلي 

يتنــوع اللبــاس ليشــمل عــدة تركيبــات و تفصــيالت و ألــوان ، و كــل شــكل لــه وحبكــم التنــوع يف الثقافــة 
صــفاته اللباســية الــيت حتــدده و تعطــي لــه أبعــادا مجاليــة ، ختتلــف حســب رغبــات و أذواق الطالبــات و 

و كــل شــكل ميثــل تصــورا واضــحا للنمــوذج الــذي تريــده كــل طالبــة ، بــل  و  انتمــائهن السوســيوثقايف ،
تدافع عنه و تعتربه لباسا عصريا يالئم هذا املكان اجلديد ، و املؤقت يف حياة الطالبة اجلامعية الشـابة 
الـــيت تفضـــل الظهـــور بـــاملظهر الالئـــق ، الـــذي جينبهـــا الســـخرية و العبـــارات الـــيت تـــنقص مـــن مكانتهـــا 

  .ة االجتماعي
و مت حتديــد هــذه األشــكال انطالقــا مــن الدراســة امليدانيــة الــيت مسحــت بتمييــز مخــس أشــكال تتفــاوت 

ابتـــداء مـــن ) الفـــوالر ( فيمـــا بينهـــا ، ليـــرتك اـــال النتشـــار واســـع للشـــكل األول املتكـــون مـــن اخلمـــار 
وال الضـيق و العريض الفضفاض إىل األخري ، الذي يسمح بظهور األذنني و الشعر األمـامي مـع السـر 

ــــذي يتكــــون مــــن التنــــورات بأنواعهــــا و  الليكــــات بأنواعهــــا و اخــــتالف ألواــــا  ــــاين ال ، و الشــــكل الث
أمــا الشــكل اخلــامس املتكــون مــن اجلالبــة و اخلمــار الفضــفاض فهــو ... القمصــان و البــودي القصــري 

  .املتشددة  قليل جدا و يقتصر على بعض الطالبات ذات التوجهات الدينية أو العادات األسرية
، فهــن و للبــاس عالقــة وثيقــة بالبنــاء األســري و االجتمــاعي و التنشــئة االجتماعيــة ألغلبيــة الطالبــات 

هلــن إحســاس باملراقبــة مــن طــرف األهــل ، و يقيــد حــريتهن جمموعــة مــن الضــوابط الــيت تفــرض علــيهن 
ي مـــن الواجـــب و الـــذ، جمموعـــة مـــن التصـــورات متثـــل النمـــوذج اللباســـي املطلـــوب مـــن طـــرف العائلـــة 

 تحـــتم عليهـــااحملافظـــة عليـــه خـــارج البيـــت مـــن طـــرف الطالبـــة ، لكـــن الطالبـــة يف هـــذا الفضـــاء اجلديـــد ي
  الفئة الباقية على التسرت وفق ما يسمى  إصرارالتكيف مع األنظمة اللباسية املتواجدة فيه ، مع 
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ظــة و الــدفاع عنهــا احلشــمة و العفــة و حفــظ الشــرف و هــي مصــطلحات رمزيــة تســعى الطالبــات احملاف
ألا متثل اهلوية احمللية و عادات األصل ، فال جيـوز كشـف اجلسـد لألخـر إال مـن وراء حجـاب جينـب 

  .الفتنة و الغواية حسب نظرهن 
أمــا الفئــة األكــرب ذات االهتمــام الواســع باللبــاس فلهــن الرغبــة يف وصــف مجــال اجلســد و األنوثــة البــارزة 

اب يســـمح بظهـــور اجلســـد مـــن وراء لـــون اللبـــاس مـــع الرتكيـــز علـــى ، بلبـــاس ضـــيق جـــذذات اجلاذبيـــة  
   .املناطق اجلنسية موضع اإلثارة و اجلاذبية 

و عموما كل طالبة جامعية هلا تصورها اخلاص باللباس النموذجي الذي جيعلها مقبولـة وسـط مجاعتهـا 
نونـة جسـدها وسـط  و ال يسبب هلا ال إحراجـا لفظيـا و ال معنويـا بـل تفـرض مـن خاللـه وجودهـا و كي

  . كيانات متعددة فرضت التنافس و التقليد و البحث عن النموذج اللباسي املطلوب
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  :و المحلية أسماء بعض ألبسة النساء العالمية موسوعة 
مت وضع أمساء املالبس املذكورة يف هذا البحث يف جدول مصنف حسب مكان و فرتة انتشار اللباس 

 .  
 مكان االنتشار فترة انتشاره افهأوص اسم اللباس

مصر  العصور القديمة تنورة مصنوعة من الصوف الناعم المغطى بالحلي الكوناكس
 )السومريون(القديمة

ثوب طويل يُلف حول الجسم، ويُربط عند الكتفين  الخيتون
 والوسط

 اإلغريق العصور القديمة

 اإلغريق القديمةالعصور  نوع آخر من أنواع الشمالت الواسعة الهماتيون

عباءة قصيرة كان يرتديها المقاتلون من الرجال  وهو الكليميز
 .عارية بحيث تكون إحدى ذراعي المقاتل

 اإلغريق العصور القديمة

ثوب واسع طويل يغطي كتفي المرأة، ويتدلى حتى  اإلستوال
 أخمص قدميها

 الرومان العصور القديمة

 الرومان قديمةالعصور ال هو ثوب ثقيل وطويل الباال

 الرومان العصور القديمة أكمام قصيرةو قميًص واسًع ذ كاميزيا

 الرومان العصور القديمة مالبس داخلية بإستروفيوم

 البيزنطيون العصور الوسطى فوق الصدريةيوضع واسع  أو روب ةعباء بالودامنتوم

 الغربيةأوربا  م12القرن  بالجواهر ياقة واسعة من القماش مطرزة مانياكيز

وجه ـ شبكة ـ أو حجاب ال يغطيالشعر  قناًع من الخمار
 لتغطية الرأس والعنق

 أوربا الغربية م 13القرن 

كوت 
 هاردي

سترات ضيقة وقصيرة ذات حزام فاخر مطرز 
 بالجواهر

 أوربا الغربية م 14القرن 

يبلغ ارتفاعها  قلنسوة مخروطية طويلة الشكل، الهينين
 حوالي متر

 إيطاليا م 14القرن 

كالعظام أو  تنورة واسعة تصنع من مواد صلبة الفارثنجيل
 السلك أو الخشب

 أوربا م 15القرن 

 أوربا م1780 ينعاري مالبس نسائية كانت تبرز العنق والوسط داريكتور
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داخلية مصنعة من مواد جافة وصلبة   مالبس كرينولينز
 . كصوف الخيل

 أوربا م19القرن 

 التنورات

 المحزقة

 أوربا 1910 //

مع وشاح  الحرير ، بأكمام طويلة نفستان قصير م كوكسي
écharpe من نسيج متجانس و متناسق. 

 أوربا م2000

من نوع ساتان بأكمام طويلة  chemiseقميص  فالونتينو
 .بدون أكمام  giletمع صدرية 

 أوربا م2000

  
  العربية و الجزائرية التقليدية أسماء بعض األلبسة 

 
لباس تشده المرأة إلى وسطها وترخي نصفه   اقالنط

األعلى على نصفه األسفل ومن فوقه البت يحيط 
 بجسمها ويحجب جزءا من وجهها ورأسها

 المشرق العربي اإلسالمقبل 

 // // مالءة ذات شقين من الحرير الخالص المرط

ثوب ضيق يلتصق بالجسم ويبدي نحافة الجسد  القباطي
 نهمن ثخانته ويبرز محاس

 // اإلسالمبداية 

الخمار او المالءة التي تغطي بها المرأة رأسها و  الجلباب
 صدرها

// // 

مربع قماشي بكمين أو بدونهما مزود بفتحة في  القمجة
 وسط الجهة األمامية للصدار

 نواحي وهران 20القرن 

تنورة تلبس فوق القمجة و تشد عند الخصر  جلطيطة
 بواسطة رباط

// // 

-الحايك
 -المالية
  ...ملحفة

قطعة قماش مستطيلة الشكل تلف حول الجسد و 
  ال يظهر منه شيء اال عين واحدة او عينين 

الوطن و  أنحاءكل   21-20القرن 
  بتسميات مختلفة

 // // سترة قصيرة مفتوحة بكمين خباية
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 مستغانم م1960 نوع من القفطان القويط

لتين قطعة تمثل الكاراكو يتكون من قطعتين منفص الكاراكو
مرسومة ومطرزة بخيوط  لتي تكونا ''الكنزة ''

 خاصة والقطعة الثانية تتمثل في السروال

 الجزائر العاصمة 21-20القرن 

قماش منسق الثنايا يشد عند الخصر بمشابك و  تقندروت
 حزام صوفي مفتول

 القبائل 21-20القرن 

 قميص ذو أكمام مفتوح من األمام على مستوى المخضة
الصدر ، يتخذ اللون األبيض غالبا ، و يلبس 

 بكمين واسعين من القماش المزخرف

 االوراس //

  

  .األلبسة الحالية الموجودة عند الطالبات و الفتيات 
 

  فستان له أكمام يمتد من األعلى إلى وسط الجسم أو أعلى الركبتين   ليكات

 سروال يتميز بالضيق و له ميزة المرونة سليم

 سترة نسائية بأكمام و أطول من البوليرو البودي

 كلمة برتغالية األصل ، عبارة عن سترة نسائية قصيرة بدون أكمام البوليرو

 قطعة قماش تغطي أسفل الجسد من منطقة السرة إلى األسفل  تنورة

 عباءة فضفاضة تغطي كامل الجسد   جالبة

 .إما مربعة الشكل أو ثالثية األبعاد  هو قطعة قماش بأشكال مختلفة ،غطاء الرأس ، و    الخمار

 لباس يتكون من ليكات و سروال عريض من نفس اللون و مادة الصنع   الجابادور

لباس ملتحم مع الخمار يمتد من األعلى إلى األسفل و يكون واسعا ال يصف و ال يشف و   الجلباب
 .يكون غالبا بالنقاب

اما بأزرار او بواسطة حزام القميص الذي يشد الجناحان قطعة قماش مفتوحة من األمام لتغلق   القميص
حول الرقبة و هي تلتقي  col، و هي ذات أكمام و أطواق  )  croisé(بشكل متشابك 

 مع التنورة في وسط الجسد
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  المصممين العالميين بعض موسوعة 
  
   : Amies Hardyآميس ، هاردي  -1

، متخصـــص يف تصــــميم  1946اره األوىل يف ، أســــس د 1934ولـــد يف لنــــدن ، بـــدا عملــــه يف ســـنة 
و الفســاتني املصــنوعة مــن الــالن ، مســي خبيــاط   tailleurs classiquesالطــايورات الكالســيكية 

  . 1955يف  tailleur de Reineالراين 
   : Armani giorgio أرمانيجورجيو  -2

دار  أســـسمث  1960ايـــة يف بد أزيـــاءكمصـــمم   يف ميالنـــو ، بـــدأ 1935ولـــد يف بياســـونزا بايطاليـــا يف 
   .، و هو معروف بتصاميمه الرجالية و النسائية 1970يف  األزياءاخلياطة و 

   : Bates johnباتس جون  -3
بــــدا العمــــل يف بدايــــة   Northumberlandبــــاجنلرتة يف مدينــــة نورذمبارالنــــد  1935ولــــد يف ســــنة 

ون يف تصـــميم الفســـاتني عمـــل مـــع جـــون فـــار  1961للموضـــة ، يف )  أزيـــاءرســـام ( كمصـــمم   األمـــر
  .و املالبس اليومية القصرية ، و قد اشتهر مبالبس السهرات  

  :  Callot sœursكالو األخوات   -4
،  األشـرطةببيع املالبس الداخلية و  أعماهلنماري ، جاربار ، مارث برتراند و رجيينا شانرتال ، بدان  

، و كانـــت األخـــت جاربـــار هـــي للخياطـــة  يف حمـــل صـــغري يف نـــواحي بـــاريس ، مث حتـــول احملـــل اىل دار
( الكربى و املسؤولة عن اخلياطة ، و ختصصن يف إنتاج و تصميم فساتني الزواج بالزي الغريب الفـاخر 

somptueux ( و القمصان املتأللئة ، املصنوعة من الصفائح املعدنية من الذهب و الفضة ،.  
Cardin pierreكاردان بيار   -5    :  

، و قــــدم جمموعتــــه املســــماة  1950فــــتح حمــــل للخياطــــة يف ، بفينــــيس بايطاليــــا  1922ولــــد يف ســــنة 
، اخــتص يف املالبــس الشــبابية ، أنــتج أنــواع مــن  1963يف )   prêt-à-porter(اجلــاهزة  األلبســة

  ) .  avant-garde(األلبسة الطالئعية 
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  :   Courrèges Andréكوراج اندري  -6
، اختصـت الـدار الـيت  1961اىل  1950مـل مـع بالونسـياجا مـن ، ع 1923سـنة بفرنسا ولد يف بو 

كان يديرها يف باملالبس البسيطة و االقتصادية مثـل الفسـاتني القصـرية و السـراويل الضـيقة و العريضـة 
  ) . taillebasse(البيضاء من نوع طاي باس 

  :  Dior Christianديور كريستيان  -7
، قـــام ببيـــع عـــدة رســـومات حـــول  1930حفي يف ســـنة ، عمـــل كصـــ 1905ولـــد يف قرانفيـــل يف ســـنة 

املوضــــة إىل مصــــمم املوضــــة آنيــــي و اىل اخليــــاط روبــــار بيقــــي ، و الــــذي دفعــــه الن يكــــون مــــن بــــني 
الــــيت  األوىلاخــــرج جمموعتــــه  1974، و يف ســــنة  1942املصــــممني العــــامليني ، فــــتح دار اخلياطــــة يف 

اخـتص يف املالبـس   new look نيو لوك مث "la ligne " corolleمسيت يف البداية خط كورول 
واصلت دار ديور العمل مـع  1957بعد وفاته يف  ،  silhouettes ultra-fémininesالنسائية 

  .مصممني اخرين مثل مارك بوهان و سانت لورون
 : Fabiani Albertoفابياني البرتو  -8

سـنوات يف اخلياطـة علـى  3بصا ملـدة سنة ، امضى فابياين تر  18عندما بلغ . ولد يف تيفويل بايطاليا  
تــزوج املصــممة  1953يف . يــد خيــاط مــن بــاريس ، رجــع اىل ايطاليــا ليعمــل يف دار اخلياطــة العائليــة 

، مث رجـــع اىل رومــا حيـــث انــتج عـــدة انــواع و تصـــاميم  1961ســيمونيتا ، و فتحـــا دارا يف بــاريس يف 
و فســاتينه  costumesجاليـة مثــل بــزة ، و هــو معـروف بتصــميم املالبــس الر  1974حـىت تقاعــده يف 

robes bien coupés  .  
  :   Goma Michelقوما ميشال  -9

سـنة تعلـم اخلياطـة و الفنـون اجلميلـة  18، عنـدما كـان عمـره  1932ولد يف مـونبيليي بفرنسـا يف سـنة 
 ، يف 1958و  1950قبــــل جميئــــه اىل بــــاريس ، عمــــل يف البدايــــة كرســــام للموضــــة مث مصــــمم مــــا بــــني 

، لتعوض بدار جديدة مسيت  1963يف  أغلقتفتح داره املعروفة بدار الفوري للخياطة ، مث  1958
  .  élégants، عرف مبالبسه األنيقة  1973حىت سنة   Jean patouبدار جان باتو 
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  :  Gucci قوكسي -10
 Gucciهــــذه الــــدار مــــن طــــرف قوكســــي قوكســــيو  أديــــرتبفلــــورانس ،  1921يف  تأسســــتدار 

Guccio   اكتســبت هــذه الــدار شــهرة عامليــة  1938حمــل لــه يف رومــا يف ســنة  أولو الــذي فــتح ،
ظهـــرت جمموعـــة  1995يف الزخرفـــة و التـــزيني ، يف ســـنة  mocassinاســـتعماهلا للموكاســـان  بفضـــل

املالبــــــــــس اجلــــــــــاهزة ، مث اليــــــــــوم هــــــــــي مشــــــــــهورة بنماذجهــــــــــا األنيقــــــــــة و اجلنســــــــــية و السوفســــــــــطائية  
sophistiqués  modèles de luxe, sexy et  .  

   :  Hamnett Katharineهامنات كاثارين  -11
 1965يف كانت باجنلرتة ، درسن الرسم اخلاص باملوضة يف كليـة الفنـون بلنـدن مـن  1947ولدت يف 

سنوات يف خمتلـف الـديار املتواجـدة بـاجنلرتة ، فرنسـا ،  10، عملت كرسامة للموضة ملدة  1969اىل 
فتحت دارا للخياطة ، و هي مشهورة مبالبسـها املصـنوعة مـن القطـن و  1979يف  ايطاليا و أمريكا ،

  .السالم و محاية البيئة  شعاراتاليت حتمل  T-shirt القمصان
Klein Calvinكالين كالفن   -12   :   

 1962، تــابع دراســاته يف املعهــد التكنولــوجي للموضــة بنيويــورك يف ســنة  1942ولــد يف نيويــورك يف 
)fashion institute of technology   ( ، ، مارس مهن خمتلفة يف املوضـة كالرسـم و التصـميم

 األنيقـة بأزيائـهو هـو مشـهور ،    Women's wear daily مث عمل يف دار األزياء اليومية النسـائية
  . ذات اجلودة العاليةو 

  :  Laroche Guyقي الروش ،  -13
، بـدا عملـه كمصـمم للموضـة    originaire de la rochelleبالروشـال  1923ولـد يف سـنة 

قبــل ســفره إىل نيويــورك ، بعــد ســبع ســنوات فــتح داره الشــهرية للخياطــة ، قــدم أول إنتــاج لــه للمالبــس 
  .، و هو مشهور جبودة منتوجاته املصنوعة من اخليوط الرفيعة و األنسجة الراقية  1960اجلاهزة يف 

  
  
  
  

  :  maison roufدار روف  -14
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، مث حولـت لتسـتقر يف بـاريس يف بدايـة القـرن  1880اخلياطة الراقية ، تأسست يف فيينا يف  خمتصة يف
 Maggyاســـــرتجعت الـــــدار مـــــن طـــــرف املـــــديرة مـــــاقي بيزانســـــون  1928العشـــــرين ، يف ســـــنة  

Besançon   و حتمــل امســا جديــدا هــو مــاقي روف ، و كانــت الــدار ختــتص يف األلبســة النســائية
  .  vêtements de jourة اليومية العالية اجلود

  : Rykiel Soniaريكيال سونيا  -15
التصاميم اليت أنتجتها سونيا هي اليت كانت خمصصـة لنفسـها  أوىل،  1930ولدت يف باريس يف سنة 

لبيعهـا  األشـياء، مث واصـلت إنتـاج هـذه   pull-oversزة القطـنـعندما كانت باحلمل و تتمثـل يف كنـ
، اشتهرت بنماذجها املتمثلة يف املالبـس امللتصـقة  1960جها ، يف سنة  يف احملل الذي كان يديره زو 

  .، و كانت القمصان مصنوعة من الالن و القطن  الجارزيو  الدانباجلسد و املصنوعة من 
  
  
  
  
  
  
  
  

 la mode : de 1900 à nos jours  : مت انتقـاء بعـض املصـممني العـامليني املشـهورين مـن كتـاب 
  ) .انظر املراجع (  PEACOCK John: للكاتب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


را�� ا���ث :  

  :ا�
�در

  .القـــرآن  •

  .احلــديث  •

 :������ ا��ر���  ا�
�در و ا�
را��

 . 2002ابن خلدون عبد الرمحن ، املقدمة ،  دار الفكر ، بريوت ،  -1

  . 1998،  1أبو جادو صاحل حممد ، سيكولوجية التنشئة االجتماعية ، دار املسرية ، عمان ، ط  -2

 . 2000،  4مالك ، مشكالت الثقافة ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ،  طنيب  بن -3

حممد حممود ، مناهج البحث العلمي ، ديوان املطبوعات اجلامعية الذنيبات  عمار ،وحوش ب -4

 .1999،الطبعة الثانية ،اجلزائر ،

بنانية ، الطبعة حسن الساعايت سامية ، الشباب العريب و التغري االجتماعي ، الدار املصرية الل -5

  . 2003األوىل ، القاهرة ، 

حسن الساعايت سامية ، علم اجتماع املرأة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،  -6

1999 . 

مـــدخل لدراســة اتمــع و الثقافـــة ، دار املعرفــة اجلامعيـــة ، : محــادة مصــطفى عمـــر ، علــم اإلنســان  -7

  . 2007اإلسكندرية ، 

ر ، االنرتوبولوجيـــا و ثقافـــات الشـــعوب ، دار املعرفـــة اجلامعيـــة ، اإلســـكندرية ، محـــادة مصـــطفى عمـــ -8

2008 .  

  . 2008اخلويل سناء ، األسرة و احلياة العائلية ، دار املعرفة اجلامعية ، مصر ،  -9

  .2003رشوان حسني عبد احلميد ، األسرة و اتمع ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ،  - 10

  .1999سد و الصورة و املقدس يف اإلسالم ، أفريقيا الشرق ، بريوت ، الزاهي فريد ، اجل - 11

  . 2004الصاحل مصلح ، الضبط االجتماعي ، الوراق للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان ،  - 12

  . 1999صبار خدجية ، املرأة بني امليثولوجيا و احلداثة ، أفريقيا الشرق ، بريوت ،  - 13



  1992ة من الريف إىل املدن ، دار النهضة العربية ، بريوت ، القصري عبد القادر ، اهلجر  - 14

القصري عبد القادر ، األسرة املتغرية يف جمتمـع املدينـة العربيـة ، دار النهضـة العربيـة ، الطبعـة األوىل  - 15

 ،1999 .  

حجاـــا وواجباـــا حقوقهـــا اإلنســـانية و السياســـية ، مكتبـــة : القطـــان امحـــد ، املـــرأة يف اإلســـالم  - 16
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  :مراحل إجراء المقابالت 

  

� ظ��ھرة ا�����س ���د ا�ط�����ت ��� �����
 �����م ���درا�
 ا���دا���
 و ا�و��وف ���
*رو�
 ����()��م ، و �&�د ا�"&�ول ���� ا$��ر ��دد ��ن ا���ط���ت و ا����و���ت و ا�"���!ق 
ا�������
 ���ن ا��/���
 ا��و���ودة ����ن ا�ط������ت و ا������س ���� ھ��ذا ا�-,���ء ا�������� ، (��م (�ظ���م 

�ت �*(��
 ، و ذ��ك ���و�
 �ن ا�����/ت �0 ���و��ت �*(�-
 �ن ا�ط����ت و �ن (*&&
���(��د ���و�
 �ن ا�6!�
 ا��و�4
 و 5�ر ا��و��4
 و ا�(�� $���ت (*�ص ��دة �وا��ب ��ن 

  .ا����س 
و (م ا��(���ل ا������/ت ا�-رد��
 ���ر��
 ا�(&�ورات و ا�(��7/ت و $�ل ��� �*�ص 
��ض ا�"�9ت ا�-رد�
 ، ا�� ا�����/ت ا������
 �$��ت (*ص ���و�
 ��8وا!�
 �(�و��
 ��ن 

  .ط����ت ���ر�
 ا�(&ورات ا������
 ا����7
 ����(�0 ا�وا"د ا�

 
  :��ل ا��دء �� طرح أ�!�
 ا������
 ��� ا�ط����ت (م ((�0 ا��را"ل ا;(�
  
 :ا�#�رف ��! ا�ط����  -1

 ) : .................................................�دون ��ب ( ا�9م  •
 ................................................................:ا��ـن •
 ...):..................................ا���ط�
  –ا�و9�
 ( ا���د ا6&��  •
•  
 .......................�8@ ",ر�
  –",ر�
  –ر�-�
 : �وع ا���ط�
 :............�4�(@ . أم –*�ل  –�م  –أخ  –أب : ا���ؤول �ن ا�6رة  •
 ................................  -��د  –(و�ط �: ا�و,0 ا�9(����  •
 ................... - �$ن *�ص  –��/  –�8
 �� ���رة : �وع ا��$ن  •
•  
 :.....................................................�دد أ�راد ا���!�
 ...........................................................: ا�(*&ص  •

 ا�(�درس  •�� ........................................................: 
•  

 ا���������Cن ا�$�:................................................ 
• 
 :..............................................�دد ا���وات �� ا�����
 

  ) .ات(���� #�د�م 
و*وع ا���ث و إ'�رة ا%$����� 
� ا�ط -2
3-  ���� :ا�د1ول /. ا�
����� و طرح ا,

  

  
  

*** �����
��ر ا�***:  



2-  ��
  :ا����ة دا1ل ا���
  �(� د*�ت ا�����
 أول �رة ؟

  ��ذا $�ن �8ورك آ�ذاك ؟
  ھل ا�()ر�ت �ن ا�و,0 ا�ذي و�د(@ �� ا�����
 ؟
  ھل $�ت ((&ور�ن ھذا ا�و,0 ��ل د*ول ا�����
 ؟

  *(�ف �ن �"�ط ��ر ا��$ن ا6&�� ؟ھل ھذا ا�-,�ء ا��د�د �
  ��م �(�7ل ا9*(/ف ؟

 
  ؟ھل (���ك ا���6
 ا��و�ودة �� ا�����
  ) : �ن "�ث ا��ط0 : ( �� ھ� أ�وا��4 

  أي �وع (ر(د�ن؟ 
 @� 
  : �� ھ� أ���ء ا��ط0 ا��$و�

  أي ا�6وان (-,��ن ؟  �� ھو ا��ون ا��-,ل ھذه ا6��م ؟ -
  ع �ن ا����س أم �ك أذوا�� أ*رى ؟ھل ("��ظ�ن ��� ھذا ا��و -
  :ھل (را��ن �ظرة ا;*ر �� ا*(��ر ����ك؟ �ظرة ا���(�0  -
  ھل ھذا ا����س �ن ا*(��رك أم �ن ا*(��ر ا���!�
 ؟ -
  ��ذا $�ت (ر(د�ن ��ل ا�����
 ؟ -
  ھل و�دت "ر�(ك �� ا�����
 ؟ -
  ھل ��4ك إ�راز �8ء �ن أ�و7(ك ؟ - 
 - � 
 �ط؟ھل ھذا ا����س *�ص �������

  ا;*ر�ن "ول 8$ل ا����س ا��-,ل  ھل ((7Lر�ن ���(��دات
  
  
3-  ��
 :أ3راض ا����س /. ا���
-  �� 
  :ھل (,��ن ھذا ا����س ر�5

  ا�و���
 ا���د�
 و ا��8ور�
 /     ()��ر ا6ذواق/       ا�(�(ر و ا9"(�8م    / 

 ا�9(����
 $�ب ا/ �����
 ا�ز��/ت      /    ��ب ا9�(��ه            / ��$��  
  / .....................ا���8ط و ا��رح                 / 

  ھل (�د�ن &�و�
 �� ا�($�ف �0 �*(�ف ا��ظ�ھر ا������
 ؟ -
  ھل ()�ر�ن 8$ل ����ك ���رد د*و�ك ا�����
 ؟ -
  ھل (����ن �ن أز�
 ��د�
 ؟ -
  ھل ("��ن ا�ر��,
 و ا��رح ؟  -
  
  
  ��ك و أ�ت �4ذا ا����س ؟... ) ا6خ -6با( $�ف �(&رف ا�و��  -

  .��Lر �(�د��@  -�("-ظ      -�0�8    -�ر�ض            
  :ا�وا�د�ن �4ذا ا����س ؟ أم (*ر��ن  
رأىھل (*ر��ن ���  -
  .��د �ود(@ إ�� ا���ت   –��ل / ��ل *رو�@            / ��د *روج ا6ب           /   
  �د�ن ؟ $�ف ((����ن �را��
 ا�وا -



  :ھل ��7ل �ك ھذا ا����س ر�زا �ـ  -
  .8ر�ك و 8رف ا���!�
 / 8*&�(ك                  / $را�(ك                 /        
  .9 ��7ل 8�!� / أ8��ء أ*رى             /        

  :ا�'��/� و ا����س  -4
  �ن */ل ��ذا ؟ ھل ((7Lر�ن ������7
 ا�)ر��
 ؟ -
  �و,
 ؟ �� رأ�ك �� ا� -

  ھل (-,��ن ا���6
 ا�����رة ���و,
 ؟ 
  ھل �ك إ���ل ��� ��8ھدة ا�(�-�ز ؟ -
  ...ا��د���
  –ا��&ر�
 : ا�����/ت / ا�6/م            :    / ��ذا (�8ھد�ن ��@  -

  ...�را�N أ*رى /                            
  ) .ا��)(ر��ت (�����ت ���س ا6/ ���س ا���7/ت ؟    :   / ھل ((7Lر�ن �ـ  -
  ھل �د�ك ا�ر�5
 �� (���د ذ�ك ؟ -
  �� رأ�ك �� ا�دا��
 ��ر *��د ؟ -
  �� ھو 8$ل ا����س ا�ذي ���دي �@ ؟ -
  ���ذا ؟    ھل ����ك ذ�ك ؟ -
  ھل (7Lرت �و�� �$/م أو �&�"
 �ن ا���س ا;*ر ؟ -
  ��ذا $�ن رد ���ك ؟ -
  ھل (4(��ن 6ذواق ا�ر��ل ؟ -
  ,ل ا�ر��ل �ن ���س ا��رأة ؟��ذا �- -
  ھل ��ر�ل دور �� ("د�د 8$ل ���س ا��رأة ؟ $�ف ؟ -
  :ھل (*(�ف �ظرة ا�ر�ل ����س "�ب  -
 /            
  .�/�(@ ����رأة/ در�
 ا��را�

-  
  ا�����ب :   / ��ذا �-,ل ا�ط��
 �� ا�����
                                      /
  "��ب ا��و,

  .���س ا��-ور و ا�(�رج /                                      
  أي ا6�واع �"ظ� ��"(رام ا�ط/ب و (�د�رھم ؟  -
  أي ا6�واع �"ظ� ����Oب ا�ط��
 ؟ -
  :ھل ���ب �ك ھذا ا����س �و�� �ن اC"راج  -

  .9 ���ب 8�!� / ��ف ر�زي    / ��ف ��دي       / ��ف �-ظ�        /      
  
  .ك �� ا�"��ب ا��&ري �� رأ�-
  �� ھ� ا��ط0 ا��$و�
 �@ ؟ -
  ھل (-,ل ا�ط����ت ھذا ا��وع �ن ا����س ؟ ���ذا ؟ -
  ھل ھذا ا����س �*رج �ن ا�(����د و ا���دات ا��"��
 ؟ $�ف ؟ -
  ھل ا�"��ب ا��&ري ھو �دا�
 ��(*�� �ن ا�"��ب ا9&�� ؟ $�ف ؟ -
  ���ذا ھذه ا�9وان ا��ذا�
 �� ا�����
 ؟ -
  ھل �ذ�ك �/�
 ������س ؟ -



  ھل ھ��ك ���� �"و (و"�د ا����س و ا��ون ��ن ا9�7وي و ا�ذ$ري ؟ -
  ��ذا ((��!�ن ��(��/ ؟ -
  
  :ا���د ا,�'وي و ا����س  -5
  ��ذا ��7ل �ك ا���د ا6�7وي؟  -
  ھل ��$ن إظ�4ره ؟ -
  ھل ��$ن إظ�4ر �زء ��@ ؟ -
  �� ھو ا���د ا��ط�وب ؟  -
  ���ذا ؟ 
 ر�5
 �� ا��"��ظ
 ��� ا���د ؟ھل ��ط��� -
  ���ذا (ز�ن ا�ط���
 ��دھ� ؟ -
- 
  ؟ھل ��وع ا����س �/�
 ���و,0 ا�9(���� ��ط���
  ھل ����س �/�
 �����د ؟ -
  $�ف ؟ ھل �(/ءم 8$ل ����ك �0 ��دك ؟ -
  ھل �()�ر و �(�وع ا����س "�ب 8$ل ا���د ا6�7وي ؟ -
  :   �ن (��س  -
  ا�(�ورة ا��&�رة �وق ا��روال ا�,�ق / ا�(�ورة ا��&�رة      / ا�,�ق      ا��روال/  
  .ا�*��ر ا�$�8ف ���8ر ا����6 و ا6ذ��ن / ا�*��ر           /  
  ؟ھل �ر(�ط ذ�ك �8$ل ��د ا��رأة -
  ؟م ����"��ظ
 ��� (����دك ا��"��
ھل �ك اھ(�� -
-  
  �(ر$�4 / �� ا���دات و ا�(����د         ����"��ظ
 �:  / ھل (ر�5�ن �� ����رة ا��و,

                                   / 
  .  ا�(�(0 ��4 �ؤ�(� �� ا�����
  �� ھ� ا����رات ا�(� (ط�ق ��� ا���ت ا�����
 ؟  -
  ���ذا (4(م ا�ط���
 ���دھ� و �ن 7م �����4 ؟  -
  ا���"
/��دي         ا�/ا��$(�
         /أي ا��9$ن (-,��ن �� ا�����
 ؟   -
  / ............ا�8ر��ت         /

  ��ذا (-���ن ��ل ا�*روج ������
 ؟ ���� �*ص ا9ھ(��م ����ظ4ر و ا����س 
  / .................         ھل ()�ر�ن ����ك ؟  $ل �وم &��"�          &��"� و ���ء          

  $ر ا��ط0 �� ھو ا����س ا6$7ر "�و�
 و ��8ط� ؟ �0 ذ -
  
  

  �� رأ�ك �� ا�����ب ؟ 
  ھل ��ط���
 5ر,� �� إظ�4ر �8ء �ن ��دھ� �ن وراء ا�"��ب ؟

  أي ا���6
 ا�(� (ر$ز ��� �/��ت ا���د ؟
  �� ھ� ا����طق ا���د�
 ا�(� (ر$ز ����4 ا���6
 ا��&ر�
؟

  ھل ھ��ك إ���ل ��� "��ب ا��و,
؟
  ھل ھ��ك �"�و�
 ��(*�� �ن أو&�ف ا�����ب ؟



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                            

 

   

  

             

  

ور #
'ل 
��س ا�$�ل ا,ول   ****      ****    

  



        

  .مراحل و تقنيات شد الخمـار و طرق وضعه على الرأس 

  

  

�
ر ����ت ���
اع و أ�
ان �����.  

  



                                          
  

  توضح فتاة متحجبة بلباس      " :ب"فتاة متحجبة يف مظهر                                                الصورة ": أ"الصورة 

  .طويل ختته سروال و تبدو أكثر أناقة و عملية                                    ات واسعة وسروالأنيق يشمل ليك

   

             

  
  

  فتاة متحجبة بلباس يشمل سرتة و تنورة متوسطة ": ج"الصورة 

  . الطول وحذاء طويل و تبدو يف مظهر عصري أنيق

  
  


