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 موقف بحث

  :لباس الطالبة في الوسط الجامعي

عبد جامعة روبولوجية، ثمقاربة ان

 مستغانمالحميد بن باديس 

  *عبد القادر بلعربي

ٌعتبر اللباس من الحاجات األساسٌة لحٌاة اإلنسان، و ذلك ما دفع به إلى التفكٌر فً 

ها فً بداٌة حٌاته و التوت التً استعمل أوالتٌن  أوراقابتداء من ، كٌفٌة الحصول علٌه

و التً اتخذها اإلنسان لستر عورته حٌن أحس بالتعري و الملفوفة حول وسط الجسم  

 .حاجته إلى وقاٌة جسده

 تنوعظهور الخٌاطة و توفر المواد األساسٌة و تطور اللباس  ا زاد فًوم

س و و مع انتشار صناعة المالب، و أصبح ٌستعمل للزٌنة و التبرج قطعالتفصٌالت و ال

ظهر نوع من األزٌاء الجدٌدة و تغٌرت الموضة و كان ، ظهور المصانع الخاصة بذلك

ذلك مع ظهور الثورة الصناعٌة فً أوروبا حٌث انتشرت موضة المالبس الضٌقة و 
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و  الياس هاون ٌن األمرٌكٌٌٌاطة جدٌدة اخترعت من طرف العالمظهور آالت خ

 .1و تغٌرها إلى العصر الحالًو ظل تطور و انتشار المالبس . إسحاق سنجر

أما اللباس اإلسالمً فكان ٌضع جملة من الشروط و اآلداب التً تلتزم بها المرأة 

فلجأت المرأة ، و ذلك لستر عورتها التً تشمل كل جسمها إال الوجه و الكفٌن، المسلمة

إلى االستعانة بألبسة فضفاضة تغطً كامل ، و تطبٌقا لذلك و خوفها على "شرفها"

الحجاب  –و اتخذت عدة أسماء : الجلباب ، لجسم و تكون فوق األلبسة المنزلٌة العادٌةا

و كانت المرأة تعرف نوعا من الرقابة   ملحفة...الخ  -المالٌة  –الحاٌك  –الخمار  –

و ، الذكورٌة على هذا اللباس خاصة ممن هو أجنبً عن العائلة  و عن المرأة نفسها

 لجارمان تيون" النساء و الحجاب في حضارة المتوسطٌرجع ذلك حسب مقال حول "

Germain Tillion Les femmes et le voile dans la civilisation 

méditerranéenne).) ،2و التشدد الدٌنًأ     إلى الغٌرة الذكورٌة.  

ٌمتاز بسلطة الرجل على ،  patriarcalو باعتبار المجتمع الجزائري مجتمعا أبوٌا

حٌث "ٌسعى إلى المحافظة على تماسك العائلة و حسن العالقات بٌن ، سرةالمرأة و األ

أفرادها و الفصل فً المنازعات باإلضافة إلى الدور األساسً فً التوجٌه و المراقبة و 

نه ٌضع قٌودا و رقابة على اللباس األنثوي إف ، 3السهر على حفظ قٌم األسرة و مبادئها"

حركة التغٌر االجتماعً  أن إال، فً غالب األحٌان كانت المرأة ال ترضى بذلك إنو 

عن طرٌق اإلعالم و  و المشرقٌة     التً عرفها المجتمع و دخول الثقافة الغربٌة

تعتبر كما  .عدة تغٌرات ٌعرف اللباس جعلتاالتصال و االحتكاك بالمجتمعات األخرى 

مع ظهور الموضة و  خاصة، 4إحدى النتائج األكثر وضوحا للمثاقفةاألنظمة اللباسٌة 

انتشار األزٌاء و اإلعراض عن اللباس التقلٌدي و إدخال قطع تركٌبٌة جدٌدة على 

 –الحاٌك  -: المالءة )المالٌا(  التقلٌديأدى إلى نوع من التخلً عن اللباس  ، ممااللباس

 الحجاب... 
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فة أنواع ناها تزخر بكافً مختلف أرجائها وجد ناتوجهنا إلى الجامعة و تجول إذا أما

حٌث تجد الطالبة المقبلة على متابعة دراستها ، وفضاء اللتقاء مختلف الثقافات، األلبسة

و التمتع بنوع من    العلٌا أمام رٌاح الموضة و تنوع األزٌاء و الرغبة فً التقلٌد 

و بٌن صراع االلتزام و ثقافة البٌئة ، عن عٌون ورقابة العائلة بعٌدا الحرٌة و االستقاللٌة

المحلٌة و ما ٌمٌزها من مظاهر لباسٌة معٌنة خاضعة لشروط و قوانٌن خاصة بتلك 

غالبا ما تصطدم بما ، و مع التحاق الطالبة الجامعٌة بالحً الجامعً ألول مرة. البٌئة

فهً غالبا ما تأتً من مناطق رٌفٌة أو ، لم تكن على دراٌة بذلك( إذاٌجري فٌه )خاصة 

العادات و التقالٌد المضبوطة و المفروضة فً بعض م مدونة من ضت، شبه حضرٌة

ا الجدٌد الواقع فً لذلك قد تنبهر بنمط الحٌاة فً وسطه، األحٌان و التً نشأت علٌها

و أمام غرابة الوضع فهً إما تسعى إلى التماثل بهن . 5مدٌنة مستغانممثل مدٌنة كبٌرة 

 و التكٌف معهن و إما ال تعجب بذلك فال تهتم به.

ه المقدمة ٌتبادر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤالت حول نوع األلبسة التً من هذ

و    األلبسةونطمح إلى التعرف على كافة أغراض ، نجدها فً الفضاء الجامعً

الممارسات اللباسٌة للطالبات و مختلف التصورات الخاصة باللباس فً هذا الفضاء 

 ت.السوسٌوثقافً الجدٌد بالنسبة ألغلبٌة الطالبا

ألجل معرفة  و كانت الدراسة فً البداٌة تنصب على مالحظة مجتمع البحث ككل،

و  .الصفات المشتركة و األنواع السائدة من المالبس والمطلوبة من طرف الطالبات

للوقوف على األنواع المختلفة لأللبسة تم اللجوء إلى تقنٌة مالحظة لباس الطالبات عند 

تم إعداد جدول إحصائً ٌسجل فٌه عدد  . و قداريمدخل الجامعة و بمساعدة اإلخب

( و فً فترة زمنٌة محددة هانفس )القطع اللباسٌة هنفسالطالبات اللواتً ٌرتدٌن الشكل 

من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادٌة عشرة صباحا ٌوم  :اختٌرت عشوائٌا و هً

مع مراعاة بة طال 700حٌث كان عدد الطالبات اللواتً دخلن و خرجن  02/06/2008

الذي سمح لنا بتقسٌم اللباس إلى هو األمر و    . هانفس إمكانٌة دخول و خروج الطالبة

 و الجدول اآلتً ٌوضح ذلك :، أشكال وفقا للقطع اللباسٌة المكونة للباس ككل ةخمس

 كٌف تّم هذا التصنٌف لألشكال؟

 المجموع 5الشكل  4الشكل  3الشكل  2الشكل  1الشكل  

 398 15 41 66 104 172 الدخول
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 302 05 25 49 91 132 الخروج

 700 20 66 115 195 304 المجموع

 % النسبة

43.42 

% 

27.85 

% 

16.42 

% 9.42 % 2.85 %100 

  

أما أثناء إجراء المقابالت فكان التركٌز على العٌنة القصدٌة الممثلة للنوع الواحد من 

العٌنة على نسبة التقارب الموجودة بٌن  و ٌتوقف حجم. إما فرادى أو جماعات، المالبس

ر عن الواقع من الطالبات و معبّ    خذ عدد محدود أحٌث تم  ،6العٌنة و المجتمع األصلً

 20حاالت لكل شكل من أشكال اللباس و بمجموع  4و كعٌنة قصدٌة اخترنا من خاللها 

بات فتم اخذ عٌنة أما إذا كان هناك تباٌن كبٌر بٌن أشكال و أنواع ألبسة الطال، حالة

و هذا ما حصل عندما التقٌنا بمجموعات من الطالبات    طالبات(،   10كبٌرة )أكثر من 

 .(T.D)فً قاعات الدراسة و فً نهاٌة حصص األعمال التطبٌقٌة 

 10) لعٌنة لتشـمل مجمـوعة من الطـلبةلم ٌتم االكتفاء بالطالبات فقط بل وسعنا ا

 (.03) ت المتخصصٌن فً األلبسة النسائٌةو مجموعة من أصحاب المحال، طلبة(

و   تارٌخ اللباس  األولفصول حٌث تناولنا فً الفصل   أربعةقسمنا البحث إلى 

الموضة من العصور القدٌمة إلى عصرنا الحالً و ركزنا على ما هو جزائري من 

الثانً على لباس الطالبة  بٌنما ركزنا فً الفصل، مستوردة أوتقلٌدٌة محلٌة  ألبسة

الجامعٌة و أشكاله حٌث قسم إلى خمسة أشكال طبقا لعدد القطع المكونة للباس و نوع 

باس و لفً الفصل الثالث وضحنا العالقة الموجودة بٌن الجسد و ال أما، كل قطعة

إلى معرفة دور المثاقفة و االتصال  إضافة، الممارسات اللباسٌة الموافقة لنوعٌة الجسد

االجتماعٌة المختلفة فً تغٌر اللباس و الموضة و هو  األوساطالثقافً بٌن الطالبات و 

 فً الفصل الرابع. ادر جناهما 

  و عموما فقد توصلنا إلى النتائج التالٌة :

ٌتوفر الفضاء الجامعً على مجموعة من األشكال اللباسٌة المتنوعة و تنوعها 

كل شكل له  ،و الذي قسمناه إلى خمسة أشكال، ٌرتكز على القطع المكونة للباس ككل

و تم تحدٌد هذه األشكال انطالقا من الدراسة المٌدانٌة التً  .صفاته و قطعه التً تكونه

لٌترك المجال النتشار واسع للشكل ، أشكال تتفاوت فٌما بٌنها ةسمحت بتمٌٌز خمس
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الذي ، لى األخٌراألول المتكون من الخمار )الفوالر( ابتداء من العرٌض الفضفاض إ

ٌسمح بظهور األذنٌن و الشعر األمامً مع السروال الضٌق و اللٌكات بأنواعها و 

و الشكل الثانً الذي ٌتكون من التنورات بأنواعها و القمصان و  .اختالف ألوانها

أما الشكل الخامس المتكون من الجالبة و الخمار الفضفاض فهو ، البودي القصٌر...

على بعض الطالبات ذات التوجهات الدٌنٌة أو العادات األسرٌة قلٌل جدا و ٌقتصر 

 المتشددة.

  ن ما ٌسمى بالحجاب العصري هو الذي ٌطغى على بقٌة األلبسة أووجدنا ب

أو ، و ٌتكون من السراوٌل بأنواعها و اللٌكات ذات األلوان الزاهٌة، األخرى

الخمار الذي ٌسمٌه  التنورات بأنواعها. و الصفات المشتركة فً هذا اللباس هو

و اللباس الضٌق الناتج عن طبٌعة النسٌج المستعمل و القابل ، البعض بالفوالر

لالستطالة فٌؤدي إلى االلتصاق بجسد الطالبة لٌبرز الجسد بكل عالماته و 

 و هو ما تصفه الطالبات بالموضة و العصرنة.، خصوصٌاته

 أو جرٌا  خفة و رشاقة مشٌا  تساعد هذه القطع الجدٌدة الطالبة على التحرك بكل

دون الخـوف ، أي مكان آخرفً أو جلوسا على األرض أو على المدرجـات أو 

ما ٌجعل ، من التعـثر و االنكشاف المفاجئ نتٌجة القفز أو بفعل عوامل أخرى

 الطالبة فً مراقبة مستمرة للباسها إن كانت بلباس آخر.

 لكن هذه األغراض تتغٌر من فتاة ، ةأي شًء تلبسه الطالبة إال و له أغراضا معٌن

و عموما فقد وجدنا أن من أغراض اللباس التستر ، إلى أخرى و من شكل آلخر

و أناقتها و      الذي ال ٌخفً الجانب األنثوي و الذي ٌزٌد من جمال الطالبة 

و هو ما تحرص علٌه ، فتتجنب بذلك التعلٌقات السلبٌة، ٌحافظ على مكانتها

 الطالبات.

 ك بعض الطالبات بما ٌسمى بالحجاب أو الجلباب و ٌدافعن عنه بأنه هو تتمس

بٌنما تقر ، نه ال ٌكشف جسد الطالبة الذي ٌثٌر شهوة الذكورأم األنسب بحك

إال هذا اللباس الذي ال ٌكلف غالٌا و ٌستر  ،نه ال سبٌل إلى إتباع الموضةأأخرٌات 

 . ما وجد من قبح و عٌوب

 اب العصري و اللباس الذي تضعه غٌر المحجبات أو ما ال ٌظهر الفرق بٌن الحج

فً قطعة القماش الموضوعة على الرأس  إالٌسمى بالمتبرجات و ال ٌكمن الفرق 

 "الخمار" أو إظهار المتبرجات للذراعٌن أو أسفل الركبتٌن أو أعلى الصدر.

  أو   ٌتجه الحجاب العصري فً كل مرة إلى مزٌد من التقلٌد للنموذج العصري

و   الغربً لكن مع الحفاظ على الستر الذي تنادي به الضوابط االجتماعٌة 
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فمن السروال العرٌض جدا الذي ٌشبه التنورة الطوٌلة و الذي ظهر فً ، الثقافٌة

الثمانٌنات إلى السـروال العادي )التسعٌنات( إلى الضٌق "السلٌم" إلى السروال 

لتً أصبحت مسموحة للمحجبات ، ثم التنورة القصٌرة اpental-courtر القصٌ

 (.les bas) لكن لٌس لوحدها فحتى ٌكون الستر كامال توضع الجوارب الرقٌقة

  و للباس عالقة وثٌقة بالبناء األسري و االجتماعً و التنشئة االجتماعٌة ألغلبٌة

مجموعة من بو ٌقٌد حرٌتهن ، لهن إحساس بالمراقبة من طرف األهلف، الطالبات

من التصورات تمثل النموذج اللباسً المطلوب  عددارض علٌهن الضوابط التً تف

و الذي من الواجب المحافظة علٌه خارج البٌت من طرف ، من طرف العائلة

الطالبة فً هذا الفضاء الجدٌد التكٌف مع األنظمة اللباسٌة  و ٌتحكم على .الطالبة

ى الحشمة و العفة مع إصرار الفئة الباقٌة على التستر وفق ما ٌسم، المتواجدة فٌه

و حفظ الشرف و هً مصطلحات رمزٌة تسعى الطالبات المحافظة و الدفاع عنها 

ال ٌجوز كشف الجسد لألخر إال إذ  .و عادات األصل ألنها تمثل الهوٌة المحلٌة 

 من وراء حجاب ٌجنب الفتنة و الغواٌة حسب نظرهن.

 


