عولمة الجمال ...
ليلى العصيلي
ماجستير أصول التربية ،معلمة لغة إنجليزية.

حب الجمال والتجمل أمر فطرر عنر لرل الر،رري وسبتأرب أ م رة عنر المررأ
خاصةي لل أنثى تحب أن تبون في أبهى صور ي راقب بنتا صغ ر ح ن تتأمل جمالها
الربانيي وتتثنّى بفأتانها أمام الم رآ جذلىي ح ن تعرث بأدوات زسنة البر راتي حر ن
تنت،ي فرحًا بأظافر ا المطل ة وتحرارر لمأرها قررل أن تجريي حر ن تأرتج ب أمهرا
لضغوطها المتبرر فتغمر شفا ها بلون ماي ثم تقتنص الصغ ر ذه الفرصرة النرادر
لتع ش أم ر ولو لرضع لحظات!
الجمال أمر ح ّر الفالسفة فري تعرسفر ومحاولرة خخضراع للمنطروي وسرلب لرب
ال،عراء حتى تفننوا في وصي محروبة متخ ّلةي أو حق ق ة ألرأرها الحرب رداء جمرال
خل ت اللغة بع فناء الجأر ي فانرعرث فري صرور تتجر د مرع خ رال لرل قرار ي رذا
الجمال أسر الرسام ن حتى حاولوا خبقاء شيء من أثره لمن بع م عرر لوحاتهمي فن
الرورترس من عصر النهضة األوروب ة سحبي قصص الجم الت آنذاك.
ل سمبن تعرسي الجمال؟ تم ل نفأي خلى القول بأن لل ما سأتحأن الرذو،ي
حأًا أو وج انًاي فق سأتحأن الرصر ورد جم لةي وسأتحأن ال،م رائحة جم لةي
ّ
ولذلك ق سأتحأن الوج ان قص

جم لرة أو معنرى جمر الي وتترراسن األروا ،فري

اعترار شيء ما جم ال أو سلب صفة الجمال من ي لبن الذو ،سترأثر بالر ةرة الخارج رة
ول ر ن نابعررًا مررن داخررل المرررء فقرراي فررنحن ال رروم نأررتقرب مررا استحأررناه برراألمن
العترارات ق تتعلو بتغ ر ما نتلقاه من الخارج ف ر ل أرواقنا.

أما العولمةي فهي جعل ال،يء عالم ًاي وسورد قاموس المعاني ذا التعرسي لها:
"ح رسة انتقال المعلومات وت فو رءوس األموال والألع والت بنولوج ا واأل فبار
والمنتجات اإلعالم ة والثقاف ة والر،ر أنفأهم ب ن جم ع المجتمعات اإلنأان ةي ح ث
تجر الح ا في العالم لمبان واح أو قرسة واح صغ ر ي ترفع ال ،رلات العمالقة
شعار العولمة لتأتط ع التوغل داخ ل جم ع ال ول بال ق ").( 1
و ذه العولمة أمر نع  ،ال ومي فمال ونال ز مطعم عرالميي وسرتار ببن مقهرى
عالميي ودسور أو زارا مارلات عالم ةي وتوستر تطر و عالميي و بذاي سرترا اإلعالم
واالقتصاد برباط وث و عالميي و ذا بالضرور سنقل مع األفباري فأفبار النراس فري
المجتمعات المختلفة تتج للت،اب ي فمن لان سص  ،سومًا أن تنت،رر أفبرار اإللحراد
وال،ذور والنأوسة بر ن عامرة المأرلم ن؟ خن العولمرة تخر م الثقافرة األقرو،ي و ري
حال ًا الثقافة الغرب ة وتح س ا األمرسب ة.
تعني عولمة الجمال توح معنى الجمال ومعاس ره لتتوافو مع الذو ،الغربي
المعاصر ي فما استحأن الغرب سأتحأرن الجم رعي ومرا اسرتقرح الغررب سأرتقرح
الجم عي و ذا أمر ال ستم بالفرض واإللراهي بل باإلقناع عرر وسائل اإلعالم والتأوسو
المختلفةي واستخ ام أسلوب الصور والمؤثرات الحأ ة والتبرار حتى سقتنرع المررء
بفبر ماي واأل م أن سظن أن اختار ا ب،بل عقالني ونق

ي وأنها شيء سخص ولرم

سفرض عل .
قرررل زمررن االنفتررا اإلعالمرري الررذ سررود النمررورج الغرب ريي لرران لبررل حضررار
مقاس أها الخاصة بالجمالي فالعرب مثال تغنّوا طوسال بالمرأ الممتلةةي ووصرفو ا برر
( )1كلمةةةةةةةةة (العولمةةةةةةةةة) مةةةةةةةة مو ةةةةةةةة ةةةةةةةةاموي المعةةةةةةةةان https://www.almaany.com/ar/dict/ar- :
ar/%D%8A%8D98%%8D%8B98D98%%8D98%%8D98%%8D%8A9/

( خرساء األساور) ! أ أن أساور ا ال تص ر صوتًاي فهري ال تتحررك بأررب امرتالء
الذراع! أما ال ومي فمع االنفترا العرولميي أترحع معراس ر الجمرال واحر تقرسررًاي
وسأستعرتها في الأطور القادمة بحول الل ي ولبن سنرغي استعراض تارسخ الجمرال
في الحضار الغرب ة -ولو بصور مختصر  -قرل مناق،ة النمرورج الغربري المعاصرر
للجمالي ألن فهم الماتي سع ن على فهم الحاتري ومن الأذاجة النظر خلى اللحظة
الحاتر دون التم ّعن في التحوالت التي أوصلتها لما ي عل .
تارسخ الجمال في الحضار الغرب ة:
الحضار الغرب ة ق سمةي وسمبن الر ء من ترارسخ ال ونران والرومراني ح رث سرذلر
ج ل ل روفأتبي) ( 1أن ات ن الحضارت ن احتفتا بالجمال الذلور ألثر من األنثو ي
وأن الجأ الرجالي الجم ل لان رش قًا بارز العضالتي ولم سغب االحتفاء بالجمال
األنثو الذ ر ّل زت التماث ل ف ر علرى الجأر المتوسرا الرن رة وتأررسحات ال،رعر
الرومان ةي أما في العصور الوس طى فق أصرحع النظر لجمال المرأ مرترطة بمبانة
المرأ نفأهاي فال سن المأ حي آنذاك سجعل المرأ رمزا للخط ةةي أما المرأ الجم لة
خاصة فهي فخ ال ،طاني فلم سبن سنظر لجمالها خال بارتراط بالخط ةة.
واسررت خ م الفررن آنررذاك لترس ر خ الخرروم مررن الجمررال النأررائي وربط ر بالأررقوط
األخالقيي وسؤس رلك ما رلرت خر ر التجم ل ل زا خل رس ج  ( 2)Lisa Eldridgeفي
تأرسخها لفن التزسن والمال اج من أن المرأ في العصور الوسطى لانع تجعل وجهها
أب ض شاحرًا داللة على الطهر والترب ة الفاتلة.
( )1جيل ليبوفستك  ،المرأة الثالثة :ديمومة األنثوي وثورته ،ترجمةة دياةا ماة،ور ،المركةز القةوم للترجمةة،
ص  111وما بع،ها.
)1( Lisa Eldridge, Face Paint: The History of Makeup, Abrams p.83.

النقطة الفاصلة دومًا في قراء الفبر الغربي ي عصرر النهضرة -و رو الرذ ترال
سقوط األن لن مراشر  -وسر أ مع القرن الرابع ع،ر الم الد ي منطلقًا من عاصرمة
النهضة األوروب ة :خسطال اي فق حاول استلهام الحضار الغرب ة الق سمةي واالسرتفاد
من الحضار اإلسالم ةي وتخلص من البث ر من موروث القررون الوسرطىي فأصررب
سنظر لجمال المرأ نظر مغاسر ي فهذا الجمال نعمة ربان ة تتجلى ف ها ق ر الل ي ولم
سبن ال سن ق ابتع تمامًا عن الح ا في أوروبا آنذاكي بل ترم تح ر ه بطرسقرة أقررب
للصوف ة بحأب ما سذلر ج ل ل روفأتبي)( 1ي فأصرب تأمل جمال المررأ نوعرًا مرن
التواصل الروحي مع المق سي وبرز تق سر ا لجمرال األنثرو مرن خرالل ازد رار فرن
الرورترس آنرذاكي والرذ خ ّلر وجروه جمر الت الطرقرة األرسرتقراط ةي ولعرل لوحرة
المونال زا أبرز مثال على رلك.
توسع جورج ف غارسلو في سرد تارسخ الجمال منذ عصر النهضة خلى نهاسات القرن
الع،رسن) ( 2ح ث أوتب أن االحتفاء بالجمالي والتجملي لان مقتصررا علرى الطرقرة
األرستقراط ة آنذاكي والمتمثلة في زوجات الملوك والنرالءي لما حاولع نأاء الطرقة
الرورجوازسة تقل نأاء الطرقة األرستقراط ةي وق لان اال تمام مقتصرا علرى الجرزء
وترورد الر،رر ي ونظرر الع نر ني لران لهرا
األعلى من الجأ ي فجمال تقاس م الوج ي
ّ
ال نص ب األلرر من االحتفاءي سواء من قررل الرسرام ن أو األدبراء أو المجتمرع لبرلي
وسلحو بها جمال ال سن الناعمت ني أما الجزء الأفلي من الجأ فلم سبن سحتفى ب ؛
فهو م أتتر تحع ط ات المالبرن المنتفخرةي لمرا لران التجمرل أسضرًا مقتصررا علرى
( )1جيل ليبوفستك  ،المرأة الثالثة :ديمومة األنثوي وثورته ،ترجمةة دياةا ماة،ور ،المركةز القةوم للترجمةة،
ص .111 -11%
( )1جورج فيغاريلو ،تاريخ الجمال :الجس ،وفة ال تةزيي مة ر ةر الا اةة األوروبيةة إلةن أياماةا ،ترجمةة:
د .جمال شحي ،،مركز دراسات الوح،ة العربية.

الجزء األعلى من الجأ ي فق ظهرت المأاح و الر ائ رة لتر ر ض الوجر ) ( 1وتورسر
الخر ودي ولرم تبرن المأراح و تلقرى قرروال اجتماع رًاي باعترار را نوعرًا مرن الزسرري
روج
والخ اعي أما المالبن المنتفخة فق لانع ت قة ج ا في منطقرة الخصرري ممرا ّ
تجار الم ،ات التي تخفي ال،حوم المتر لة وتظهر الخصر نح الي وظل ذا الحال
مأتقرا خلى نهاسات القرن التاسع ع،ري ح ث ب أت المالبن تض و من األسفل.
القرن الع،رون :ثقافة الصور ومجتمع االستهالك:
تذلر خر ر التجم ل ل زا خل رس ج  Lisa Eldridgeفي لتابها الذ ّأرخع ف لفن
التجم ل) ( 2في فصل (وسائل اإلعالم وخثار ال وافع :خلو الحلرم) أن انت،رار ثقافرة
الصور أح ث ثور في عالم التجم لي ففري الماتريي لرم تبرن النأراء تتصرور مرن
الجمال خال ما تعاسن وجهًا لوج ي أو ما ترراه مرن أسقونرات فري دور العرراد لرم تمثرل
صورا حق ق ةي أما مع انت،ار الصور المطروعة والمرئ ةي فق حر ثع نقلرة نوع رة فري
خثار دوافع أ امرأ عادسة لتصرب مثل النأاء الحق ق ات المرهرات اللواتي ترا ن في
الأ نما والتلفزسون والمجالت.
خن ل زا ناي ت ،ر أل م تحول جلر القرن الع،رون في عالم الجمرال والتجم رلي
و و جعل أمرا دسمقراط رًاي أ م،راعًا بر ن لافرة النأراء بعر أن لران مقتصررا علرى
الطرقرة األ رسرتقراط ةي فقر لانرع نأرراء الطرقرة العل را ستررا ن بجمرالهن ومالبأررهن
وزسنررتهن دون أن تطلررع بق ررة النأرراء علررى ررذا العررالم المخملرري القررابع وراء أسرروار
( )1تةةركر  Lisa Eldridgeف ة كتاب ةةا Face paint :ص  %9-%%أن ملكةةة برينانيةةا إليزابيةةا األولةةن
( )1161 -1%11كانت تستخ،م البودرة البيااء بإسراف لتغنية آثار الج،ري رلن وج ا ،ويعتق ،أن رداءة
مكونات تلك البودرة آنراك أصابت ا بتسمم ال،م الري أودى بحيات ا.
(1) Lisa Eldridge, Face Paint: The History of Makeup, Abrams p.19-19.

القصور ال،ا قةي أو في الرل ان الرع ي أما بع انت،ار وسائل اإلعالمي فق أصرحع
جم ع النأاء تطمب ألن تبون مثل نجمات الأ نما أو جم الت أغلفة المجالت.
ونظرا أل م ة القرن الع،رسن في القفز بثقافة الجمالي احتل الح سث عنر نصري
فصل تحوالت القرن الع،رسن التي سمبن خسجاز ا
لتاب ف غارسلو اآلني الذلري وق ّ
في النقاط التال ة:
موتة المالبن وتأث ر ا على األجأاد:
ظلع المالبن منذ عصر النهض ة ت ور فري فلرك الفأرتان المتبلريي الضر و مرن
األعلىي والمنفوخ من األسرفلي وبهرذا بق رع المررأ الغرب رة لقررون ال تهرتم بقضر ة
الأمنة والنحافةي فرالجزء األعلرى مرن الجأر مرترب بالم،ر الرذ سعتصرره ل ظهرر
الخصررر نح ر الي أمررا الجررزء األسررفل فق ر لرران مخف ررًا تحررع ط ّ رات أمتررار القمررا
ا لمنتفخةي فال داعي لال تمام ب ي لبن تصم م المالبن بر أ ستغ رر منرذ أواخرر القررن
التاسع ع،ري فق ّ
قل انتفاخ المالبني مما أبرز الجزء األسفل من الجأ .
واتجهرع المالبرن مرع صرعود سرنوات القررن الع،ررسني ألن تبرون ألثرر ت ر قًا
وعرسًاي ول،فًا ألجزاء الجأر ي ممرا جعرل االحتمراء بالم،ر ات وسر لة غ رر لاف رة
للظهور بمظهر مثاليي فررزت ثقافة الحم ة الغذائ ة والرساتة لأحر أ رم التغ ررات
في ثقافة الجمال في القرن الع،ررسني وبر أت مجرالت الجمرال تقترر علرى النأراء
حم رات غذائ رةي وراجرع أشرررطة التمرارسن الرساتر ةي مثرل أشرررطة جر ن فونر ا فرري
الثمان ناتي و ي ممثلة أمرسب ة اشتهرت بتروسجها لثقافة التمارسن المنزل ة.

صناعة الأ نما والتلفزسون وتأث ر الموتة:
ظهرت صناعة الأ نما والتلفزسوني وبرزت نجمات مثل :جرستا جراربوي أودر
رورني صوف ا لورسني مارل ن مونروي مادوناي وغ ر ني ممرن تحرولن ألسقونرات
جمال ة مثال ة تأعى النأر اء الحترذاء حرذو اي فمرا خن ترتر

النجمرة زسرًاي أو تتخرذ

تأرسحة ل،رعر اي أو تأرتخ م شر ةًا مرن مأتحضررات التجم رل حترى سغر و موترة
تجتا العالمي و ذه الموتة تتج د باسرتمرار مرن أجرل ترمان االسرتهالك الر ائمي
وبع أن لانع الموتة تأتقر لقروني أصرحع تتغ ر لل عق ي ثم ستقارب تغ ر ا ألثر
فألثري فغ ا مطلوبًا من المرأ العادسة التي تعتني بمظهر ا أن تتابع مظهر النجمراتي
ومجالت األزساءي وخعالنرات التلفزسروني وتحررل علرى تحر سث خزانتهرا وطرسقرة
تزسنها باستمرار.
تطور صناعة ا لتجم ل وخمبانات التجمل الهائلة:
تطورت صناعة مأتحضرات التجم ل في القرن ا لع،ررسن نت جرة تطرور المصرانع
وارتفاع اإلنتاجي ب ن مارلات با ظة ل سور وشان ل وأخر ،متوسطة لمالن فالتور
ورسم ل ي إلرتاء لافة األروا ،والمأرتوسات المادسرةي وسرا مع مجرالت الموترة
والجمالي وخعالنات التلفزسون في خشاعة ثقافة المب اج والتجمل عن الأ ات حول
العالمي ثم قفز ت صناعة التجم ل قفز ائلة بتطور جراحات التجم رل بعر الحررب
العالم ة الثان ةي ح ث است خ مع في خصال الت،رو ات ال،ر س التري تعرترع لهرا
وجوه الجنود في الحربي ثم استثمرت الحقًا فري تجم رل الوجروه الأرل مة وتغ رر
ِخلقتهاي فراجع جراحات ش الوج ي وتقوسم األني وغ ر اي ولان األمر في الر اسرة
ستطلب الخضوع لعمل ة جراح ة حق ق ةي ست خل ف ها مرضع الجرا ي وتأتمر النقا ة

بع ا فتر طوسلةي وبمخاطر عال ةي فلم سبن سق ِ م عل ها خال القلةي لبن األمرر أصررب
أسهل مع نهاسات القرن الع،رسن.
الحرب ت الأمنة وال ،خوخة:
سذلر جورج ف غارسلو أن من أ م األمور التي رسختها ثقافرة التجم رل فري القررن
الع،رسن ولرسع جهود ا لها :محاربرة الأرمنة وال،ر خوخةي واعترار مرا العر وسن
الل ودسن لإلنأاني وأن المقاس ن المثال ة للوزن تتج لتق سن النحافة ألثر فألثر.
ولذلك سالحظ القار ال روم فري مجتمعاتنرا أسضرًا عر م التأرامب مرع الب لروات
الزائ ي واعترار ا عرةًا سجب على المرأ التخلص منر فعل رًاي ولرذلك حترى لرو لرم
تتخلص المرأ من الوزن الزائ ي فإن تم ر ا سؤنرهراي وتلجرأ لالعترذار عرن جأر ا
الأم ن بقول خنها تعتزم ال خول في حم رةي أو أنهرا تعراني مرن مررض سصرعب خنرزال
الوزني وخن لرم تعتررر ري األمرر م،ربلةي فرإن المجتمرع سترررع بترذل ر ا تلم حرًا أو
تصرسحًا بوجوب التخلص من سمنتهاي وبتغذسة ذا الخوم تروج سرو ،الحم رات
الغذائ ة ومنتجات التخأ ن وغ ر اي ولذلك األمر بالنأرة لتجاع الوج ومظرا ر
التق م في الأني فإعالنات البرسمات المقاومة للتجاع ترزرع عنر المررأ راجن
الخوم من التق م في الأن وفق ان الجارب ة بأرب رلكي فنجر التوصر ة باسرتخ ام
ذه البرسمات منذ سن  22سنةي وق تق مع وسرائل مبافحرة الأرمنة وال،ر خوخة
لث را بع القرن الع،رسن.
ستوقي ف غارسلو عن نهاسة القرن الع،رسني لتأتي األلف ة التي عاس،رنا ا نحرن منرذ
ب اساتهاي وسأتط ع الواح منا قراء تحوالتها.

األلف ة :صناعة المحتو ،ودسمقراط ة اإلعالم:
خن لان القرن الع،رون ن،ر ثقافة الصور وأشاع الجمرال الر سمقراطي بر ن نأراء
العالم لافةي خال أن التحبم باإلعالم الجمالي نفأ لان مقصورا علرى النخررةي لبرن
األلف ة ن،رت اإل نترنعي ثم مواقع التواصل االجتماعيي وأتاحع لبل امرأ فرصة
اسررتعراض جمالهرراي فظهرررت فرري الر اسررة الم ر ونات الجمال ررة واشررتهرت ظررا ر
الر  Fashion Bloggersأو الفت ات الم ونات المهتمات بالموتة واألناقة و ن من
عامة الناسي لأن نجمات س نما وال تلفزسوني لن سبترن ت وسنات جمال ة أو سصورن
 Vlogsعلى ال وت وب سأتعرتن خطالالتهن ومب اجهن واخت اراتهن من المنتجاتي
ثررم ظهرررت مواقررع م،ررهور مثررل  Lookbookتأررتعرض ف هررا الرنررات المهتمررات
بالموتررة خطالالتهررن ال وم ررةي واعترفررع مجررالت األزسرراء بأررلطة اإلعررالم الج س ر
فأصرررحع تخصررص صررفحات خاصررة بررإطالالت الررر  Street Styleأو خطررالالت
ال،ارعي ثم صع ت ظا ر الفاش ن أتا مع انأتغرام وسناب شاتي و ذا ال سلغي تأث ر
نجمات األفالم والمألأالت بل سعزز اي ومن المالحظ مع تقر م الأرنوات دخرول
النجمات غ ر الغرب ات لالترل ات والبورسات علرى خرا الترأث ري ولبرنهن واقعرات
تحع تأث ر الجمال المعولم رات .
خرا أردنا دمج تأث ر القررن الع،ررسن مرع األلف رة فأرنر ،تصراع ظرا ر التجم رل
بالتغ ر الحق قي ب ال من التجمل المؤقعي ِ
فمن استخ ام الم ،الضراغا لأراعات
تتظا ر ف ها المرأ بنحافة مزسفةي خلى االتجاه للحم ة والرساتة أو الجراحة من أجرل
رشاقة حق ق ةي ومِن تجم ل الوج بمب اج مؤقع سختفي أثره عن غأرل ي خلرى اإلبرر

التجم ل ة التي تغ ر المالمب ب،ربل دائرمي ومِرن تر ر ض األسرنان المؤقرع بمعجرون
أسنان أو جلأات في الع راد ي خلرى ع سرات األسرنان الصرناع ةي ومِرن معراود خزالرة

ال،عر بالطر ،التقل سة مر بع مر ي خلى التخلص من بجلأات الل زري ومِن محاولة
شاب باستخ ام ِح ل المال اجي خلى خبر الروتبن التي تعطل التجاع
الظهور بمظهر ٍّ
فعل ًاي و بذاي وق أسهم ذا األمر في تغ ر الثقافة الجمال ة في العالم أجمعي وفري
تأس ن صناعة جمال تجعل الع اد والناد مصنع الجمال ب ال مرن اقتصرار ا علرى
صا لونات التجم ل ومحالت المالبن ومأتحضرات التجم ل لما لان األمر سابقًاي
و ذا سعني أن تبلفة الجمال ستقفز قفزات ائلرة مادسرًاي وسنرغري أن أنرر نرا خلرى أن
الممارسات الجمال ة وتأث ر الصرور والمظهرر بر أت غرزو عرالم الرجرال مرع تقر م
الأنوات.
أبعاد الجمال ال معولم:
حاولع في ذه الجزئ ة تح س أبعاد الجمال المعولمي فوج ت أن ال سقتصر على
األبعاد الجأ سةي بل سمت للمظهر وأسراب ذا المظهري وق ح دتها في أربعة أبعادي
أما معاس ر الجمرال المعرولم فهري داخلرة ترمن األبعراد -خاصرة الجأر سة -وخل رك
تفص لها:
 - 1الجأ المثالي:
فرض الجمال المعولم صور مح د للجأ الجم رلي فهرو جأر فرارع الطرولي
بارز الرشاقةي نأرة ال ون ف مح د وال سحرذ أن تزس عن  %22مرن وزن الجأر ي
و ذا الجأ سنرغي أال سبون نح ال في جم رع أجزائر ي فالصر ر والمرؤخر سنرغري أن
سبونا بحجم ألرري وخن لم سمبن الحصول على رلك طر ع ًا ف مبن تزس ف بالجراحة
أو بنوع ة المالبن ال اخل ة المحتوسة على خاص ة Push Upي أما بالنأرة لر،ر ذا
الجأ ف نرغي أن تبون صاف ة لالمرمر :ال س ل والسعي وال خطوط ب ضاء أو حمراءي

وال دواليي وال تراسن في اللون ب ن أعضاء الجأ المختلفةي وال تر لي وال حتى نقا
(جل اإل وز ) التي تظهر في منابع شعر الذراع ن أح انًاي لون ذا الجأ غ ر مهمي
فبل األلوان مقرولة ومعترم بها من براب التع دسرة؛ شررط أن سرر و لرل لرون صراف ًا
المعًا مثال ًا.
 - 2الوج الم ح د المالمب:
الوج في الجمال المعولم رو ب،ر صاف ة نضر ي ال أثر ف للهاالت الأوداءي وال
الخطرروط التعر رسررةي وال التر ررلي الحواجررب ف ر مرتفعررةي واألنرري صررغ ر ودق رروي
وال،فتان مبتنزتاني والوجنتان بارزتاني أما الفك والذقن فمح دسن بوتو بح رث
سظهر الوج مربعًاي وسأتحب أن سزسن بغماز ي ولل ذه المواصفات سمبن الوصول
خل ها بإبر بأ طة عن طر ب التجم ل ال سأتغر ،الحصول عل ها ع دقائوي مما جعل
مالمب النأاء تتج ألن تبون نأخًا متطابقة مرن بعضرها الررعضي تمامرًا لمنتجرات
جم مالمب
تخرج من رات المصنعي ال فر ،ب نها خال في الرقم التألأليي الروتبن ّ
الوج وق ّ تعاب رهي والف لر نفخ الوج ي وتاعي حجم المالمب العادسةي ولل رذه
اإلجراءات مؤقتة وبا ظة الثمني ناق،ع مر ذا األمر مع مجموعة من الرنات فقالع
لي خح ا ن " :لم أع أفر ،ب ن فاشن أتا وأخر ،خال باالسمي فمالمحهن أصرحع
واح ".
 - 2المظهر المترم:
ال سمبن أن تبتمل خطاللة الجمال األنثو المعولم دون مظهر مترم س،ري بثرراء
صاحرت ي فالثراء في عالمنا المعاصر أصرب مرادفًا للفض لة واالستحقا،ي والفقر غ ا

رمزا للعجز والبأل لما سقول آالن دوبوتان)( 1ي والمارلات العالم ة ي رمز الثراء
والق ر ي لذلك ق تتزسن المرأ بقطعة عادسة لبن م زتها الجو رسة ي انتماؤ ا ل ار
أزساء عرسقةي وتعر ر ا عن الترمي والمالحظ في ذا الرع أن الرحث عن المارلرات
ألجل اسمها ال جودتهرا فحأربي فلرو خ ّررت فترا بر ن حق رتر ن مرن ب ربرر مرثالي
خح ا ما ستضب ف ها شعار ال اري واألخر ،ال ستر ن :الختارت األولىي ولو عرترع
عل ها حق رة أخرر ،عال رة الجرود والجمرال لبرن مارلتهرا غ رر معروفرة فري الوسرا
المح ا بها لرفضتها وقالع :لمرارا أدفرع مرلغرًا لر ررا مرادام النراس لرن سر رلوا أنهرا
" مارلة"؟! ولهذا الأرب تروج صناعة تقل المارلاتي وت،رّع اإلنأان بما لم سعاي
ألن ق را لر را من القرول االجتماعي مرتهن ب،عار المارلة الذ ترفع خعالنرًا عرن
ق رك وق متك!
 - 4االستقالل االقتصاد :
أثرت حرلات استقالل المرأ والمطالرة بالمأاوا ي على النظر لل ور االقتصاد
للمرأ ي فهي لائن سنرغي أن سبون منتجًا اقتصرادسًاي ومرن غ رر المقررول أن ترقرى فري
المنرزل لتمرارس أدوار الزوج رة واألمومررة المعتراد ي برل الب ر أن تبرون قرادر علررى
ا لبأررب بنفأررهاي مهمررا لانررع الق ر ر المادسررة ألسرررتهاي ومررن المالحررظ أن عررالم
الجم الت نفأ تأثر باألمري فعلى ح وصي المفبر الفرنأي ج ل ل روفأتبي في
تحل ل لتارسخ الترم)( 2ي لم سع التجمل بالمارلات الثم نة رمزا للمرأ األرستقراط ة
التي تنعم بثراء وال ا وزوجهاي بل أصرب رمزا لالعتمراد علرى الرذات فري البأربي
ح ث الجمال المعزز بالقو .
( )1االن دوبوتان ،لق السع إلن المكانة :الشعور بالرضن والم انة ،ترجمة :محم ،رب،الاب  ،دار التاوير.
( )1جيةل ليبوفسةتك وإلييةةت رو ،التةرف الخالةة :،مة ر ةةر المقة،ي إلةةن مة الماركةةات ،ترجمةة :الشةةيماء
مج،ي ،مركز نماء للبحوث وال،راسات.

وال سمبررن الح ر سث عررن الجمررال المعررولمي بمعررزل عررن الرأسررمال ة واالقتصرراد
واإلنتاج وسرو ،العررض والطلربي خن صرناعة الجمرال ال روم تر سر ا خمرراطورسرات
اقتصادسة تعمل في مجرال األزسراء والعطرور وأدوات التجم رل وجراحرات التجم رل
وشرلات أغذسة الحم ةي وتتفرع فروعًا ال سمبن خحصاؤ اي وسهمها تغ ر الموترات
وربا الجمال بال أر الماد والق ر على ال،راء.
آثار الجمال ال معولم:
قرل تناول آثار الجمال المعولمي أود القول بأن أصوات العقالء في العالم الغربري
نفأ تتزاس محذر من آثا ر التطرم في عولمة الجمالي ومحاولة حصر ح ا المررأ
وق متها ف .
 .1اآلثار النفأ ة واالجتماع ة:
ت ني صور الذات:
ح نما سطر النمورج المثالي على النأاء ولأنر رو الوترع الطر عري أل امررأ ي
فإنها تر ،نفأها في الواقع أقل من ي فجأمها ل ن مثال ًاي ق ت،رعر ا بضرع ل لروات
زائ بأنها تعاني سمنة مفرطةي وق تحول نحافتها ب نها وب ن امتالك التقاس م األنثوسة
التي ترا ا في الصوري وق ت،بل الخطوط الر ضاء التري سخلفهرا الحمرل -والتري ال
سوج ر لهررا عررالج نهررائي خلررى ال رروم -لابوسررًا فرري نظر رراي وق ر سررؤر ،مضررجعها
الأ ل والسع الذ جا ت فري مبافحتر دون جر و،ي أو الهراالت الأرمراء التري
استنف ت لل الحلول دون أن تتمبن من التخلص منها.

خن ت ني صور الذات  Self Imageسباد سبون أش األترار النفأ ة الناجمة عن
عولمة نمورج مثالي للجمالي سصعب الوصول خل دون خنفا ،أموال طائلةي وأوقات
عظ مة فري العناسرة المررال ف هراي فضرال عرن تقن رات تعر سل الصرور وخر ع التصروسر
نفأهاي مما سجعل النأاء سزدرسن نعمة الل عل هني وسرسن أنفأهن أقل ببث ر مما ن
عل في الحق قةي ألن سقي المعاس ر ارتفع ج ا وأصرب أقأى سومًا بع سومي ولهرذا
أثر في ختعام ثقة المررأ بنفأرهاي وخجلهرا عنر التعامرل مرع اآلخررسني أو حضرور
المناسرات االجتماع ةي أو الزواج واالرتراط ب،رسك الح ا .
على منصة ت  TEDوقفع خر ر التجم ل اإلسطال ة  Eva DeVirgilisفي ح سث
بعنوان:
) ( 1) (In My Chairلتقول خن معظم زبوناتها اعتذرن عرن ع روب فري وجرو هن
فررور جلوسررهن علررى لرسرري التجم ررل أمامهرراي بغررض النظررر عررن مأررتو ،جمررالهن
الحق قرريي أو مبررانتهن االجتماع ررةي أو مأررتوا ن االقتصرراد والتعل مرريي بررل خن
بعضررهن متح ر ثات علررى منصررة  TEDنفأررها! فهررن سرررادرن ببلمررات مثررل :ع نررا
صغ رتاني أنفي لر ري وغ ر رلكي وأن قلة قل لة من النأاء فقا ي التي تأتي لتحظى
بتجربة مال اج مم ز دون أن تج نفأها مضطر لالعترذار عرن مالمحهراي وأن رذه
الفةررة األخ ررر وخن لانررع متفاوتررة فرري جمالهررا الفطررر ي ومأررتوا ا االقتصرراد
واالجتماعي والتعل ميي خال أن صفة واح تجمع النأو ف ها و ي :قو ال،خص ة!
ولث ر ممن تجرب خجراءات التجم ل المغ ر ِ
للخلقةي ت خل في حلقة مفرغة من
ّ
ال،عور بالحاجة للتغ ر والتع سل باستمراري وتفق رتا ا بجمالهرا الطر عريي فتظرل
تطارد وس التجم ل من طر ب آلخري حتى ستحول ألمر أشر باإلدمان.
(1) https://www.youtube.com/watch?v=gto6w0a98B0

األمر اض النفأ ة المرترطة باأللل والمظهر:
سع مرض فق ان ال،ه ة العصري  Anorexiaأح أ رم األمرراض النفأجأرم ة
التي ظهرت في الغرب بأرب صناعة التجم لي فالمصابة بهذا المرض لر سها خروم
زائ من التأاب الوزني وتر ،نفأرها أسرمن مرن الواقرع ببث رري ممرا سرؤد بهرا خلرى
الرفض التام للطعامي ومن ثم ال خول فري مجاعرة حق ق رة قر تنتهري برالموتي و رو
مرض ل ن ظا را ل سناي لبن خطر اإلصابة ب مرترا بهوس النحافةي ومن أشهر مرن
عان ن من الممثلة األمرسب ة أنجل نا جوليي ولذلك مرض الرول م ا  Bulimiaو و
مرض معالن تمامًا لألولي وخن اتفو الأربي فالرول م ا شره عصري لألللي سنتج من
اتطراب رمونات الجوع وال،رع نت جة اتراع أنظمة حم ة قاس ةي سترعهرا خفرراط فري
األللي ومن ثم رغرة في التق ؤ من أجل اجتناب زساد الوزني ومرن أشرهر مرن أصررن
بهذا المرض :األم ر دسانا والممثلة األمرسب ة ج ن فون ا.
ت ني مأتو ،اال تمامات والطموحات:
أ صرب المظهر على رأس أولوسات المرأ ي فقر واتها أسقونرات جمال رةي وأ ر افها
جمال ررةي ورغرتهررا فرري المررال تتزاس ر مررن أجررل الوفرراء بمتطلرررات الجمررال والمظهررر
المترمي مما سجعل األ ام األخر ،في الح ا تنبمش وتتراجعي ومن الطر عي أن
تج فتا تبتب أنها حزسنة ألن ظفر ا انبأر مثالي وتبمن الم،بلة نا فري أن طاقرة
اإلنأان في ذه الح ا مح ود ي فإن بال في صررفها ألمرر واحر ي أ مرل بق رة أمرور
ح ات ي وق عرّر أح الألي عن رذا بقولر  " :مارأسرع سررفًا قراي خال ومعر حرو
مض ع!".

ته س المظهر للمبانة االجتماع ة:
تع الحاجة للتق سر والمحررة والقررول االجتمراعي أحر أ رم الحاجرات النفأر ة
لإلنأاني فإرا لان المظهر المثالي شرطا في القررول والمبانرةي راج سروق بر ن أفرراد
المجتمعي ال لذات ي وخنما للحاجة العم قة في نفن ا إلنأان للتق سر والقرول والحبي
وسظهرر رلرك فري الخرروم المررال ف ر مررن التقر م فري العمررر خ،ر ة فقر ان النضررار
والجمالي فالمرأ في المجتمعات المترابطرة تبتأرب مبانرة ألررر عنر ما ستقر م بهرا
الأني أما فري المجتمعرات المعولمرة فرالمظهر والقر ر علرى البأرب مرا أسراس
سقروض
المبانةي وبذلك تغ و خطوط التجاع ر ومظرا ر التقر م فري الأرن لابوسرًا ّ
النظر للذات والمبانة االجتماع ة.
وسررترا بررذلك أسضرًا ي ش ر وع ثقافررة االسرتعراض المظهررر المتبلري ب ر ن أفررراد
المجتمعي وفي مختلي المناسرات االجتماع ةي وتق م الرذات واآلخررسن بنراء علرى
المظهر والمادسراتي ممرا سضرعي العالقرات اإلنأران ة الحق ق رةي وسن،ر بر ال منهرا
عالقات ،ة وسرطح ة وتنافأر ة تفتقرر للرحمرة واألخرال،ي وسنرتج عرن رذا أسضرًا
الم،رربالت األسرررسة برر ن الفتررا وأ لهرراي أو المرررأ وزوجهرراي نت جررة المتطلرررات
االقتصررادسة للمظهررر الجمررالي المعررولمي والترري قرر ال سأررتط عها األب أو الررزوجي
مالي بأ ثمن.
فالنت جة م،بالت أسرسة واتهام بالتقص ري أو بحث عن مص ر لأب ّ
ازدراء األدوار الفطرسة للمرأ :
عولمررة الجمررال تررؤد الزدراء ال ر ور الطر عرري للمرررأ باعترار ررا منجرررة ومرب ررة
لألج ررالي فجأ ر ا س ر تأثر بررالوالد والرترراعةي و رري ترس ر الحفررا عل ر مثال ررًاي
واال ن،غال باألوالد وترب تهم ق سأخذ من الوقع الذ ترس تخص ص للعناسة بنفأهاي
أو للبأب من أجل خرتاء الطمو الجمالي المثالي ل سهاي ولذلك نر ،فري العرالم

الغربي من تحجم عن الحمل والوالد واإلرتاع ألسراب جمال ة صررفةي فرالمظهر
أ م من الغرسز الفطرسة في اإلنجابي و ذا األمرر ستأرلل شر ةًا ف،ر ةًا للمجتمعرات
المعولمة.
قلة الرتى عن شرسك الح ا :
أختم األترار االجتماع ة للجمال المعولم بتأث ر ا على نظر الرجل للمرأ عن
اخت ار الزوجةي وبع الزواجي فالرجل المتأثر بما تعرت وسائل اإلعرالمي والرذ ال
سمتثل األمر الرباني بغض الرصري س رتفع سقي شر الجمالي خلرى مر  ،أبعر مرن
واقع ي ف حتقر مظهر امرأت ي وق سجهر بع م رتاه عن شربلها ومطالرتهرا برأن تبرون
مثل النمورج الذ سحلم ب ي وق تفعل المرأ ال،يء رات لرنفن الأرربي ومرن شرأن
ذا األمرر تقروسض الأرعاد األسررسة لحر لر رري وسرجرع المأر ر فري ح سثر عرن
الفردوس األرتي في الوالسات المتح

ذا األمرر ألسرراب اقتصرادسة بحترة بقولر :

" تأا م ال،رلات المنتجة ألدوات التجم ل في تصع توقعات الذلور من اإلناثي
فتضطر اإلناث لالستهالك").( 1
 - 2اآلثار الصح ة:
خن تروسج الجمال المعولم للنحافة الزائ ي سزس مع الت اإلصابة بمرض فق ان
ال،ه ة العصري أو مرض ال،ره العصري لما أسلفع في األترار النفأ ةي وأت ي
لذلك األترار الصح ة الناجمة عن اتراع حم ات غذائ ة غ ر م روسةي وغ ر متوازنة
غذائ ًا ي مما سؤد لنقص بعض الف تام نات والمعرادن الهامرة مرن الجأرمي وبالترالي
( )1ربةة ،الوهةةام المسةةيري ،ال ةةردوي األرض ة  :دراسةةات واننبارةةات ر ة الحاةةارة األمريكيةةة الح،يثةةة،
الماظمة العربية لل،راسات والاشر ،ص .%%

تأرراقا ال،ررعر أو شررحوب الر،ررر أو اتررطرابات ال ر ور ال،ررهرسة نت جررة اتررطراب
الهرمونات.
ناك أسضًا ترر صحي شائع ناتج عن تبررار اترراع حم رات غذائ رة غ رر متوازنرة
وتعتم على الحرماني و و ما سعرم بظا ر تأث ر ال وسو  Yoyo Effectو ي ظا ر
ستم ف ها فق ان الوزن بأرعة ومن ثم خعاد التأاب بأرعةي ألن الحرمان سؤد لل،ره
في األلل والتعوسض العاطفيي ومن ثم سعرود ال،رخص للحم رة مرن ج سر ي و برذا
س خل الجأم في دورات متبرر من الأمنة والنحافةي والحرمان وال،رهي مما سزسر
الط ن بلة.
اال تمام المرال ف في مالحقة تقن ات التجم رل أد ،فري لث رر مرن األح ران خلرى
التأا ل في اإلقر ام علرى خجرراءات تجم ل رة رات مخراطر عال رةي والتهراون بنوع رة
المررواد فرري اإلبررر التجم ل ررة أو خرررر ال،ررخص الررذ سنفررذ اإلجررراءي وم ر  ،حاجررة
ال،خص ل وانتفاع ب وآثاره عل .
 - 2اآلثار االقتصادسة:
تقوم فبر الجمال المعولم على بذل الجه والمال والوقرع مرن أجرل الوصرول
للجمررال المع ررار أو بعض ر ي والمحافظررة عل ر ي و ررذا سأررتنزم المرروارد المال ررةي
فمأتحضرات التجم لي والمارلات المترفة من مالبن وحقائب وأحذسةي ومنتجات
الحفا على الوزني وأسعار اشتراك النرواد الرساتر ةي ولرسمرات العناسرة بالر،رر ي
وخجراءات التجم ل من ف لر وبوتبن وتق ،ر وخبرر نضرار وجلأرات نحرع جأرم
وغ ر اي للها تتطلب ق ر مادسة لر ر ي مما سؤد الستنزام م زان ة الفررد واألسرر ي

ولل ذه المصروفات متجر د ي فموترة المالبرن تتغ رري ومأتحضررات التجم رل
تنتهي صالح تها قرل أن تنف من علرتهاي وخجراءات التجم ل في الع ادات رات نتائج
مؤقتةي خر الب من تج سر ا لرل سرتة أشرهري و برذاي وصرناعة التجم رل ال روم ترلر
وارداتها أرقامًا فلب ة ال ستصور ا المأتهلك العاد ي ولبن سلمن أثر ا في عررار :
المال سصنع الجمال!
مزاسا الجمال ال معولم:
بع عرض أترار الجمال المعولمي الب من عرض مزاساهي ل ن من براب الح راد
الم صطنعي ولبن من باب اإلنصامي وتلمن الحبمرة والنفرعي ففري نظرر أن أبررز
م زت ن في ذا الجمال ما:
 - 1تعزسز اال تمام بالصحة:
روج للصرحة لوسر لة للجمرالي فرالمظهر سعبرن
من مزاسا الجمال المعولمي أنر ّ
أسرلوب الح را  ، Lifestyleفرالنوم الج ر ي والغرذاء الصرحي المتبامرلي والرساترة
المنتظمةي وشرب الماء باستمراري للها تنعبن على الجأر فري نضرارت ورشراقت ي
وعلى ال ،عر في صحت ولمعان ولثافت ي وعلى الر،رر فري صرفائها وبرسقهراي وعلرى
الحالة النفأ ة لإلنأان أسضًا ي فالنما الصحي للح ا سخفي التوتري وبالتالي سنعبن
على المظهر أسضًاي لذلكي نر ،ال وم لث را من الناس سترنى النما الصحي للح ا من
باب حب الجمال والمظهر الج ي ألثر من لون ا تمامًا حق ق ًا بالصحة ووقاسة من
األمراضي و ذا أمر ال بأس ب .

 - 2توس ع فرل الجمال:
لم سع الجمال ال روم رلرك الجمرال الفطرر الرذ خمرا أن تولر بر المررأ أو الي
فالجمال أصرب صناعة وا تمامًا ألثر من لون جماال في خلقت األصرل ةي فأسرال ب
العناسة بالجأ ق انت،رت ولم تع حبرا علرى فةرة مع نرةي لرل فترا بإمبانهرا الرتعلم
واالستفاد من محتو ،اإل نترنع في العناسة بنفأهاي ذا األمر سجعل فررل الجمرال
راتري وبرذل أسرراب ألثرر مرن
شر متأاوسة أمام الرناتي فالمأألة تغر و مأرألة جهر
ّ
لونها أمرا ق ر ّسًا محضًا ال س لإلنأان ف ي فالجمال الفطر الرا ر فرصة نادر فري
الحق قةي لبن الجمال المبتأب سمبن الحصول عل بجه ّ
قل أو لثري و ذه فبرر
مهمل" أ
ل أع ج س تمامًاي فج اتنا لان ل سهن مثل سقول"ش ن مج ّملي والزسن ّ
أن الجمال المتواتع مع اال تمرام أفضرل مرن الجمرال الفرائو مرع اإل مرالي ولبرن
مأألة اال تمام ذه بلغع خمبان اتها ال وم آفاقًا ائلة لرم تتخ لهرا الجر ات اللرواتي
لان أقصى تجملهن حناء ولحل وعطر!
و اترران الم زترراني أج ر ما نعمررة علررى بنررات آدمي وم ر خال للتعامررل الررذلي مررع
الجمال المعولم باالستفاد من خ ره واتقاء شرهي ولبن بع خعاد ترا الروصلة.
خعاد ترا بوصلة الجمال:
أول أمر سجب تأس ن الوعي الجمالي عل ي و أن اإلسالم منظومة رات مرجع ة
ربان ةي والثقافرة الغرب رة منظومرة رات مرجع رة خنأران ةي و رذا الفرر ،سجرب أن سرقرى
واتحًا جل ًا عن أ اقتراس أو تفاعل ب ن الحضرارت ني وال سبرون الت،ررب الغرري
للثقافة الغرب ة خال من االنهماك في الم،ترلاتي ونأ ان االختالفات الجذرسة.

والنظر للجمال -في أ حضار  -تنطلو مرن األصرول الثقاف رة لهرذه الحضرار ي
ففي العصور الوسطى أ ملع المرأ الغرب رة جمالهرا وترلرع الترز ّسن ألن المأر ح ة
الر ران ة آنذاك ع ّلمتها أن التز ّسن خط ةةي أما ح ن تق مع الحضار المادسة فق بالغع
المرأ في العناسة بالجأ لبون ق مة اإلنأان في الحضار المادسة تتجأ في لل مرا
شرم أو سرماع ي أ خدرالر مادسرًا برالحواسي أمرا مرا وراء
سمبن رؤست أو لمأر أو ّ
الماد فال ق مة ل ي ومن نا نفهم منطق ة المرالغرة فري تقر سن أو تأرل ع الجأر فري
الحضار الغرب ة.
األمر غ ر المنطقري أن تأرتورد المررأ المأرلمة نفرن المنطرو الجمرالي دون أن
تأأل :ما األساس العق

أو الثقرافي الرذ سأؤسرن عل ر مفهرومي للجمرال؟ رل

سمبن أن تبون نظرتي ومعاس ر وطقوسي مطابقة ألخر ،ترؤمن بأننرا نعر ش للر ن ا
فحأب؟

سو ّلي اإلسالم الجمال عناسة مم ز ي لبن اإلسالم بطر عت ِ عصي على االختزال في

مفهوم قاصري فهو ل ن دسنًا سهتم برالرو ِ وسهمرل الجأر ي لمرا أنر لر ن دسنرًا سقر م
الجأ على الرو ي ولذلك نج الرو ف تحتل المقام األولي ففي سور الحجرات
ستح د مع ار التفاتل وأن (التقو )،أمر باطني ال عالقة ل بالمظهر﴿ :سا أ ُّسها الناس
خِنا خل ْقنالم من رلر وأنثى وجعلْنالم شعوبا وقرائِل لِتعار فوا ج خِ ن أ ْل ر مبم ِعن الل ِ
ْ
ْ
ٰ
ِّ
والنري صلى الل عل وسلم سخررنا فري الحر سث
أ ْتقال ْم ج خِ ن الل ع لِ م خرِ ر﴾).( 1
ُّ
ال،رسي أن مظا رنا ال تعني ش ةًاي فعن أبي رسر ي قال :قال رسرول اللر صرلى اللر

عل وسلم « :خن الل ال سنظر خلى صورلم وأمروالبمي ولبرن سنظرر خلرى قلروببم
وأعمالبم»

)( 2

( )1سورة الحجرات ،اآلية .11
( )1أخرجه مسلم ف صةحيحه ( ،)19%% /%كتةام البةر وال ةلة واآلدام ،بةام تحةريم للةم المسةلم ،وخرلةه،
واحتقاره ودمه ،وررضه ،وماله ،ح،يا ر م (.)1%1%

لبن ل ذه الصرامة في تح س مع ار التفاتل الذ سنرغي أن سنصررم لر جهر
المألم ووقت وطاقت ي تعني تجا ل فطر حب التجمل عن الر،رر؟ الي فلر ن نراك
مجال ألن سأتي شخص وس خل في اإلسرالم مظرا ر الر رنرةي فاللر تعرالى سقرول فري
سور األعرام﴿ :سا بنِي آد م خذ وا ِزسنتبم ِعن ل ِّرل مأ ِ
رج ول ل روا و ْاش رربوا و ال
ْ
ْ
اد ِه والط ر ِ
حب ا ْلمأ ِرف ِ ن  ق ْل من حرم ِزسنة الل ِ التِي أ ْخ رج لِ ِعر ِ
ِ
ج
ات
ِّ
ْ
ت ْأ ِرفوا خِن ال س ُّ
ْ
مِن ال ِّر ْز ِ ،ج ق ْل ِ ي لِل ِذسن آمنوا فِي ا ْل ح ا ِ ال ُّ ْن ا خالِصة س ْو م ا ْل ِق ام ِة ق ل ٰذ لِك نف ِّصل
ْاآلس ِ
ات لِق ْو م س ْع ل مون﴾).( 1
عن عر الل بن مأعودي عن النري صلى الل عل وسلم قال« :ال س خل الجنة من
لان في قلر مثقال رر من لرر» قال رجل :خن الرجل سحب أن سبون ثوب حأنًا و نعل
حأنةي قال« :خن الل جم ل سحب الجمالي البرر بطر الحوي وغما الناس»)( 2ي لنتخ ل
الموقي معًا :قرل ألثر من  1411سنةي سعرر الصحابي الجل ل للنري صلى الل عل ر
ِ
الرجال للتزسن ّ
أقل مرن النأراءي
وسلم عن حر للتجملي و و رجل ومعروم أن م ل
ِ
للتق،ي والفقري ومع رلك سحب أن
أتي لذلك أنهم لانوا في ب ةة صحراوسة أقرب

سبون ثوب حأنًاي ونعل حأنةي وسخ،ى على نفأ من البرر بأرب ذاي ثرم سطمةنر
النر ُّي صلى الل عل وسلم أ ّن حب التجم ِل ال عالقة ل بالبرري بل سزس ه طمأن نة بأن

الل جم ل سحب الجمال!

أ ُّ طمأن نة تأر في الرنفن عنر ترذلر رذه المعراني؟ أ ُّ دسرن سقرودك لخخرر
وسر ب لك أن تتنعم في طرسقك لها بما سوافو فطرتك وس،رع روقك؟ ثم لنتأمرل اآلسرة
حر مها على الخلروي والترذل ر بأنهرا نعمرة
قرلهاي لنج الحث على التزسن وخنبار من ّ

( )1سورة األرراف ،اآليات .11-11
( )1أخرجه مسلم ف صحيحه ( )91 /1كتام اإليمان ،بام تحريم الكبر وبيانه ،ح،يا ر م (.)91

للعراد في ال ن اي وأن المؤمن وخن تنعم بها في ال ن ا مثل البافري فإنها خالصة ل سروم
الق امة.
ولذلك أستغرب مم ن سربا ب ن الت سن وخ مال المظهرري أو بر ن الج سرة وخ مرال
الزسنةي وطوال عملي معلمرة للمررحلت ن المتوسرطة والثانوسرةي لرم أنر أ طالررة عرن
اتخار الزسنة في الم رسةي وأقول للمعلمات اترلرو ّن سمارسرن فطررته ّن فري الترزسن
فل ن ل سنا ر ران ةي والم رسة للها نأاءي و ذه م ز فرس ل سنا ولل الحم ي حرمع
منهرا لث رر مررن الرنرات فري م ر ارس وجامعرات العرالم اإلسررالمي بأررب االخررتالطي
للتحج ِ
ب وترك الزسنة طوال الوقعي وعلى مر العصور لران خ مرال الزسنرة
ف ضطررن
ّ
والتجمل أح مظا ر الحزن والح اد وأعراض االلتةابي فلمارا نجعل األصل؟
لبن لنتذلر أن اآلسة ق ّ ت األمر بر« :وال تأرفوا»ي وأن الصحابي في الح سث لان
سخ،ى على أمر أ م من التجملي و و (القلب) الذ

و موتع نظر الربي فلم سبن

التجمل ألرر ّم ي وال مرل علم ي وخن لان سحر !
لذلك ال ب من خعاد ترا بوصلة الجمالي بما سلي:
 - 1الن ة الصالحة:
الن ة الصالحة في اال تمام بالجأر ي فهرو مط ّرة الررو ي والمأرلم سهرتم بصرحت
له م أرقى من مجرد المظهري فهو سعر رب بهذا الجأر ي والحفرا عل ر صرح حًا
سأرراع ه فرري خ مررة نفأ ر وأ ل ر ي وفرري الصررال والص ر ام والعمررر والحررج وسررائر
العراداتي وأنا أشعر بالحأر حر ن أر ،لررار الأرن فري أوروبرا سهتمرون بأجأراد م
لعمر متق م بالرساتة والغذاء الصحي وسرلضون لال،رابي ثم أجر عر دا لر ررا مرن

لرسيي وسعاني أمراتًا لث ر سرب معظمها قلة الحرلة
المألم ن ال سصلي خال على
ّ
ورداء النظام الغذائيي والمألم سأت،عر نعمة الل عل عن ما سهتم بجأر ه ونظافتر
وزسنت ي وجود ح ا أ مجتمع مرترطة لح لر ر بالطب الوقائي الذ سعتني بالجأ
وصحت قرل حاجت للطب العالجي.
بل خن التزسن نفأ باب من أبواب العرراداتي خرا روع رع ف ر األحبرام ال،ررع ةي
والتفع ف المألم ل،ب ر الل على نعم ي فالرسول صلى الل عل وسلم حرث علرى
التنظي والتط ب والأواك وخصال المظهر وال،عر واللراس فري أحادسرث متعر د ي
وربما نغفل أح انًا عن التمراس الن رة فري رذه األمرور ألنهرا مرن العراداتي وعرادات
المؤمن عرادات خرا صلحع ف ها ن ت .
 - 2ترت ب األولوسات:
ترت رب أولوسرات الح را بحأرب م رزان ال،ررعي فرالتقو ،والعمرل الصررالب أوالي
والمظهررر تال ررًاي وترت ررب األولوسررات سمنررع اإلسرررام وسأرراع عن ر اتخررار أ قرررار
جمال ّيي فإرا لانع التقو ،مق مة على المظهري فلن تقع المرأ في محظور شرعي أو

شرهةي وال محظور طري أسضًاي ولن تقع في ا إلسرام المذموم بإتاعة الوقع والمال
في اال تمام الزائ بالجمالي وبمالحقة لل منتج جمال ّي تغرسها دعاست ي ألنها تعلم أن

مرم
أح األسةلة البررر ،سروم الق امرة سر بون عرن عمر را فر م أمضرت ؟ وعرن مالهرا ّ
التأرت وف م أنفقت ؟ وتعلم أن لراسها ومظهر ا جزء من عملها الذ سنرغي أن تراقب
الل ف قرل مراعا الخلو.
وترت ب األولوسات سرتب العالقة مع الناسي فال سمبن لمألم قر رترب أولوساتر
وفو لتاب الل وسرنت ي أن سحتقرر خنأرانًا لمظهررهي أو أن سع ّظرم آخرر لرذات الأرربي

فالتق سر االجتماع ّي سخضع للمعاس ر المعنوسة من قرابة وأخو وخلو وصرال ي ألثرر

مما سخضع لمعاس ر مادسة قاس ةي و ذا التعقل في التعامل صمام أمان للمجتمرع تر

االنزال ،في النزعة االستهالل ة واالستعراض المظهر ّ ي ألن ّ
جل رذه النزعرة نرابع
من حاجة نفأ ة عم قة :الحاجة للتق سر واالحترام والقرول!
في لل مر سرتفع ف ها ق ر خنأان عن كي وتعامل معاملة مختلفةي فقا ألن مظهره
أعجركي وسوحي بتم زه وثرائ ي ثم تحتقر آخر الفتقاره لهذه المعاس ر فحأبي فأنرع
تعمو م،بلة االستعراض وتعزز را وتأرهم فري خفأراد القر مي فبرل خنأران سرتعطش
ّ
للتق سر والقرول واالحترامي ووسل لمجتمع سوجب على أفراده شراء رلك بالمال!
وخ ّن من ترت ب األولوسات معرفة ق ر ال ن ا وق ر اآلخر ي فنحن وخن لنا في ال ن ا
نهتم بأجأادناي ونعتني بهاي خال أن ذه ال ن ا ل أع سقي آمالناي ففي الجنة جمال ال
ت،وب شائرةي وخلود ال سعقر رمي والتو ،للجمال وال،راب والخلود أمر فطر ي خال
ِ
اللهراث وراء
أ ّن تحقق التام في الجنةي ال فري الر ن اي وحرر برالمؤمن أ ّال سررال فري
الأراب ال ن و ّ وأن سقتنع بالمعقول.
 - 2ص انة الجمال من االبتذال أو التأل ع:
المألم س برم جأ هي وال سجعل التمتع بالنظر لهذا الجأ حقًا م،اعًا لبل مرن
ودبي فهناك ح ود للعروراتي و نراك حجراب فرتر اللر علرى النأراءي وأمرر
ب ّ
ّ
بالأتري وع م خظهار الزسنة خال لمن ّ
سحل خظهار ا ل ي و ذا لل سصرون نعمرة الجمرال
من االبتذالي أما تأل ع الجأ فهو التبأب ب (التبأب بجمال ي ال بب ّ ه وجهر ه)ي
و و خلو ال سرتاه خال وتر عي وأشر ّ صرور التبأرب بالجأر ِ أن تعمرل المررأ فري

ال عار ي ولبن ناك ط فًا واسعًا من صور تأل ع الجأ لر ن بالضررور أن تصرل
ِ
األزساء والمودلز اللواتي سأتخ من في جلأات المب اج للهر ّن
لل عار ي فعارتات
ستعرترن لتأررل ع الجأ ر ي فهرذه الم مارسررات تتفررو فرري لأرب المررال بأرررب جمررال
الجأ ي ومهما تفاوتع التنازالتي فإن التبأب بجمرال الجأر أمرر حق رر ومهر ني
والعرب من قرل اإلسالم لانع لهم ش ّم تمنعهم من تأل ع أجأاد النأاء مهما بلغع
به ّن الفاقةي فمن أقوالهم " :تجوع الحر ي وال تألل بث س ها" ،و ذا مثل سظل ستردد في
ر ني للما رأسع فاش نأتا مألمة تبأب المال بأرب جمال جأ ا وظهور ا فري
اإلعالناتي أو خرا رأسع أ ّمًا تتاجر بصور جأ طفلتهرا الجم رل وتبأرب مرن ورائر
أمواالي للجأ حرمةي وتأل ع وابتذال خ انة ل ولصاحر ي الأب من تعب جأ كي
ال من جمال !
 - 4الترل ز على الرن ة التحت ة للجمال:
الرناء الحق قي أل م سنةي سبمن في بن تها التحت ةي ال في أعالم الزسنرة التري تع ّلرو
قي للمظهر لذلكي اال تمام بالغذاء الصحيي وشرب
على شوارعهاي والجمال الحق ّ

لم ات لاف ة من الماءي والنوم الج والرساتةي عالج أ م،بلة جل سة عنر طر رب
الصرحي
متخصصي اال تمرام بصرحة األسرنان ونظافتهراي اال تمرام بمظهرر األظرافر
ّ
وتقل مها وبرد اي ترط ب الجل ِ باستمراري اال تمام بصرحة ال،رعر ولونر ومظهررهي
أناقررة المالبررن ومالءمتهررا للجأ ر ي اسررتخ ام المب رراج النرراعم برراحترامي الهن ر ام
والترت ب والنظافة ال ائمة والرائحة الط رةي الم ،ة الأل مة واالبتأامةي ذه ي الرن ة
األساس ة لجمال المظهري التي تجعل أ امرأ مرترة وأن قةي مهمرا لانرع مالمحهراي
ومهما لان مأتوا ا المراد ّ ي تأرتط ع لرل امررأ الحفرا عل هراي ولرن تحتراج معهرا

للوقوع في ال،رهات أو اإلسرام وخر ا ،النفني والواقع أن لث را من النأراء تهمرل
ذه األساس ات المجان ة ألنها تحتاج صررا وعناسة واست امة للجه وخن ّ
قلي وتظرن
أن ما سنقصها و خبر ف لر أو جلأات خبر نضار أو حق ررة برفالم الرسراالت أو طقرم
ألماس أو لرسمات با ظةي وتبتأب الألوك االستهاللي ال،ره دون أن تصل لنت جةي
و ذا خلل في التفب ر س،ر من سبون ل س منزل خربي وسهمل ص انت وتنظ ف وسصر
على تزس ن بلوحة ثم نة أو قطعة أثاث نادر !
فري نهاسررة ررذا المقرال أود القررول بررأن الذائقررة الر،ررسة الأررل مة ال تنظررر للجمررال
منفصال عن شخص ة اإلنأاني فال م ة لها شبل مثال ّي لبنها تظل دم ة جوفاءي فارغة
من ال اخلي وجمال المظهر سعزز الجو ر القر ّمي وسرررزهي لبنر ال سقروم لوحر ه وال
سصم ي ولذلك مهما بل ا تمامك بمظهركي احذر أن تجعل ال،يء الوح الذ
سعرفك ب الناسي وص قع غاد الأ ّمان ح ن قالع" :البحل ل ن مرادفًا للتفا ةي
التفا ة أال سبون في ع ن المرأ خال البحل".
***

