صورة المرأة في الميديا
مقدمة
تعتبر الثقافة التقميدية الريفية ىي الثقافة السائدة في مصر من حيث النظرة إلى دور
المرأة ،وتعبر الصورة السائدة لممرأة في المسرح والسينما تعبي اًر واضحاً عن ىذه

النظرة ،وخاصة في األعمال التجارية .فالذكورة ىي “القوة والسطوة والسيطرة

والسيادة” ،واألنوثة ىي “الضعف والخضوع والطاعة واالستسالم لسيطرة الرجل”.
وتسود ىذه النظرة الريفية في المدن وليس في الريف .فالدور المعياري لممرأة في
الريف “كامرأة وزوجو وأم” ،أي الدور الذى يتوقعو منيا المجتمع ،يتفق اتفاقاً كبي اًر،
إن لم يكن يتطابق ،مع دورىا الفعمي.

والى جانب النظرة السائدة لدور المرأة في المدن ككائن ضعيف جسماً وعقالً ومزاج ًا
ضعفاً جوىرياً ،وليس عرضياً ،وبالتالي البد أن تخضع لسيطرة الرجل واشرافو

وحمايتو ،وال بد أن يكيف ىذا الكائن وينشأ ليخدم غرضاً أساسياً ووحيداً في كينونتو،

وىو الزوجة بمفيوميا الخضوعى ،واألمومة بمفيوميا التوالدي الرعوى ،ىناك أيضاً
النظرة اإلصالحية التي تتجاوز النظرة السائدة ،وتعطى المرأة بعض الحقوق ،والنظرة
التقدمية التي ترى أن مشكمة المرأة ىي مشكمة المجتمع بأسره ،ىي مشكمة الرجل في
كل لحظة .وأن حل ىذه المشاكل ال يتم إال من خالل الصراع االجتماعي ،صراع
تشترك فيو

المرأة مع الرجل لقمب تمك األوضاع االجتماعية ابتداء بالمفاىيم

المتخمفة ،وانتياء بالفئات المتحكمة عن طريق الوراثة والتقميد.

وفيما يمي نرصد صورة المرأة عبر وسائط الميديا المختمفة.
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صورة المرأة في األلعاب اليكترونية
منذ نشأة األلعاب اإللكترونية ،كانت تُعتبر حصناً ذكورياً يسكنو مبرمجي
الحاسوب وحدىم .ولكن اليوم أصبح الجميع يستخدم األلعاب اإللكترونية ،رجاال
كانوا أو نساء ،مبرمجين أو ال.

و لكن ،ىل ىذا االنفتاح اإللكتروني أدى إلى إعطاء صورة إيجابية أو محايدة
لممرأة في األلعاب اإللكترونية ،أو ما زالت الخمفيات الذكورية الثقافية تؤثر عمى

األلعاب اإللكترونية؟

لنجيب عمى ىذا السؤال ،سنبدأ أوال بعرض بعض األمثمة عن األلعاب
اإللكترونية.
المعبة األولى وىي المثال األكثر شيرة عمى التحيز الثقافي ضد المرأة ،ىي لعبة

تومب رايدر(Tomb Raider).

بطل المعبة ،أو باألحرى بطمتيا ،ىي ال ار كروفت) ، (Lara Croftعالمة
آثار بريطانية ومغامرة تبحث في المعبة عن كنوز قديمة.

عمى ال ار كروفت أن تواجو أخطار متعددة كالحيوانات المفترسة (بما فييا
ديناصورات) أو منافسين وأعداء ،باإلضافة إلى تخطي الفخاخ الخطيرة التي

تحيط بالكنوز.

أي أن المعبة تعطي صورة إيجابية لممرأة ،فيي بطمة توازي الرجل قوة وذكاء

وتواجو األخطار مثمو وربما بشكل أفضل.
ما ىو شكل البطمة في المعبة؟

ال ار كروفت ترتدي تنورة صغيرة باإلضافة إلى قميص من دون أكمام ،أكان ذلك
تحت المطر أو في الغابة الممتمئة باألشواك أو حتى في الجبال المثمجة!
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قد تكون ىذه المالبس مناسبة في األماكن الصحراوية أو الحارة ،وىي أماكن
متواجدة في المعبة ،ولكن لماذا اختار المبرمجين والمصممين الذكور أن يجعموا

ال ار كروفت ترتدي تنورة صغيرة في قمة جبل جميدي؟

باإلضافة إلى ذلك ،فإن تقاسيم جسدىا تعيدنا إلى إرىاب الكمال الذي يمارسو
الرجل ضد المرأة .فالرجل يريد منيا أن تكون كاممة الجمال ،ويعامميا بازدراء إن
لم تكن كرؤيتو الخيالية عن النساء الحور العين (مثال في ما يخص الوزن الزائد

أو النيد الصغير أو األنف الطويل أو أي شامة عمى الوجو أو...).

ال ار كروفت تمثل المرأة المثالية بالنسبة لمرجل ،فيي جميمة ،نحيمة واألىم أن ليا
نيدين كبيرين.

عدا عن التناقضات بين مواصفات ال ار كروفت ومينتيا (ىي تواجو
الديناصورات وتركض األميال بحثاً عن الكنوز ،ورغم ذلك فيي ليست مفتولة

العضالت!) ،فإن ىذا التصوير الذكوري ُيعطي انطباع خاطئ لممراىقين
والشباب الذين يمعبون المعبة.
فيظنوا أن عمى جميع النساء أن يتبعن ىذا المثال الخيالي ،مما يزيد من
ّ
الضغوطات الذكورية االجتماعية عمى المرأة كي تحرم نفسيا من الحياة بحرية

كي تركز عمى االمتثال لمخيمة الذكر.

ما يزيد من ىذا التمييز ،ىو أن ىناك بطل مشابو تماماً لال ار كروفت ،ىو إنديانا

تجونز  (Indiana Jones).ىذا البطل السينمائي والذي يظير أيضا في
األلعاب اإللكترونية ،ىو أيضا عالم آثار ويبحث أيضاً عن الكنوز القديمة.

و لكن ،وعمى عكس ال ار كروفت ،فيو ال يرتدي تنورة أو مالبس قصيرة ،وليس
شاباً وسيماً يي ّذب ذقنو ويتعطّر بالعطور ،بل ىو رمز الذكورية المطمقة :رجل

عنيف ،مالبسو غالباً غير مرتبو وغير نظيفة ،كيل في العمر وزير نساء.
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نتساءل ىنا ،لماذا ال ار كروفت ترتدي تنورة صغيرة في الجبال الجميدية ،بينما
إنديانا تجونز يرتدي بنطال طويل في األدغال الحارة؟

أليس خيار المصممين _ الذكور _ المتناقض ىو أحد رواسب الذكورية والتمييز
الحاصل ثقافياً ضد المرأة؟

نموذج آخر من األلعاب ىو أحد أكثر األلعاب شيرة في العالم ،أي لعبة ماريو
(Mario).
يحرك ماريو السمكري،
ال تحتوي المعبة عمى ذكورية مباشرة ،ولكن الالعب ّ
ويتخطى المراحل من أجل تحرير أميرتو.
ال مشكمة في السيناريو ىذا بشكل خاص ،ولكن حينما يكون ىدف البطل في
جميع األلعاب ىو تحرير أميرة ،أي امرأة (كمعبة أمير بالد فارس (Prince
)) ،of Persiaنتساءل ىنا عن الرسالة الثقافية التي تُرسل من ىكذا
سيناريو.
لماذا ال تقوم امرأة بطمة بتخطي المراحل والصعاب من أجل تحرير أميرىا؟
أليست الرسالة غير المباشرة ىنا أن المرأة كائن ضعيف خاضعة إلرادة الرجل
(الخاطف

الشرير

)ووحده

آخر

رجل

(البطل)

يستطيع

تحريرىا؟

أال تشارك ىكذا سيناريوىات في األلعاب (و في الروايات والشعر
والمسمسالت ،)...في إيصال رسالة تيديد وغسل عقول لممرأة بأنيا ضعيفة

وعمييا أن تبقى كذلك؟

ولكن الخطر األكبر عمى حرية المرأة يكمن في األلعاب التي تكون موجو بشكل
مباشر لمنساء ،وبشكل خاص لمفتيات الصغار.

تخيل " (Imagine
و أبرز مثال عمى ىذه األلعاب ىي سمسمة ألعاب " ّ
)seriesالتي تنتجيا شركة يوبي سوفت(Ubisoft).
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تقول الشركة أن السمسمة تستيدف الفتيات من عمر  ٙإلى ٗٔ عاماً وتيدف
إلى" اإلتاحة لمفتيات باستكشاف اىتماماتين وىواياتين المفضمة".

كل ىذا جميل ،ولكن ما ىي ألعاب ىذه السمسمة؟ ىل ىي ألعاب عن العموم أو
الفضاء أو الرياضة أو العمل السياسي أو االجتياد في المدرسة؟

كال.
تخيل،
تخيل األطفال) ،" (Imagine Babiesأو " ّ
فأسماء األلعاب ىي " ّ
تخيل ،حمم
الطبخ السعيد) ،" (Imagine Happy Cookingأو " ّ

تخيل ،عارضة
الزفاف) ،" (Image Dream Weddingsأو " ّ
األزياء) ،" (Imagine Fashion Modelوىكذا عمى ىذا المنوال!
قامت الشركة بإنتاج عدد آخر من األلعاب من نفس السمسمة ،ربما استجابة
تخيل،
النتقادات نسوية ،ولكنيا تبقى أيضا محصورة بمين ووظائف كالتعميم (" ّ

معممة )" Imagine Teacherأو ىندسة الديكور أو الصحافة أو طبيبة
بيطرية...

خطورة ىكذا ألعاب أنيا ليست مجرد ألعاب ترفييية .فيذه ألعاب تثقيفية .وبماذا
نثقّف بناتيا؟

ىل ىكذا نرّبي بناتنا؟ أن يربين أطفال الذكر ويطبخن (بسعادة )لمذكر ،أو أن
تكون أحالمين محصورة في حفل الزفاف أو طموحاتين المينية أن تكون
عارضة أزياء أو راقصة باليو؟!

لماذا لم تقم الشركة بإصدار ألعاب عن مين وأحالم أخرى .عن أن تكون دكتورة
جامعية ال معممة حضانة .أن تكون ميندسة فيزياء ال طبيبة قطط وعصافير.
أن تكون كاتبة أو شاعرة وليس عارضة أزياء .أن تكون رئيسة دولة ال ممثمة

في فيمم.
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صورة المرأة في األلعاب اإللكترونية تعكس صورتيا في األدب والثقافة العالمية .
وىي صورة ذكورية تعتبر أن مكان المرأة-الزوجة الطبيعي ىو في المطبخ ،أما
المرأة العزباء المقبمة عمى الزواج فعمييا أن تكون كجمال القمر ،من دون شوائب

أو كيمو زائد في وزنيا.

الحق ال يقع عمى األلعاب اإللكترونية ،فيي ال تقوم سوى بترجمة ىذه الرؤية
الثقافية باستخدام تقنيات إلكترونية حديثة.

ولكنيا تُظير أن التكنولوجيا والتقدم التقني لم يساىم في كسر اإلرىاب الذكري
الممارس ضد المرأة .بل ج ّل ما قامت بو ىو في نقل ىذه الثقافة من
الثقافي ُ
الوجدان األدبي واإلعالمي واالجتماعي إلى الحاسوب وأنظمة األلعاب
اإللكترونية.

درس لمفتاة عبر أشعار الغزل وتمقين أحكام شرائع
فالرسالة الذكورية التي كانت تُ ّ
تدرس عبر األلعاب اإللكترونية ،وذلك من دون أي
األجداد ،أصبحت اليوم ّ

تغيير في فحوى ىذه الرسالة.

صورة المرأة في السينما
ظيرت عدة دراسات تناولت صورة المرأة في السينما كان منيا:
رسالة منى الحديدي لمدكتوراه في كمية اإلعالم بجامعة القاىرة عن “صورة المرأة في
السينما المصرية” عام ٗ ،ٜٔٚوفييا درست الموضوع عبر تحميل أربعمائة وعشرة
فيمما من إنتاج الفترة من ٕ ٜٔٙإلى ٕ .ٜٔٚوحسب الدراسة ،كانت شخصيات
النساء في ىذه األفالم بالنسب المئوية التالية:

ٗ % ٖٗ.بدون مينة واضحة
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ربة بيت /زوجة /مطمقة /أرممة /عانس

ٕٕ %

٘ % ٕٓ.نساء عامالت
٘ % ٔٓ.طالبات
٘% ٜ.

فنانات

ٗ%٘.

منحرفات

أكثر ىذه النسب داللة ىي نسبة النساء من دون مينو واضحة ،أي مجرد أنثى ،وىى
النسبة األكبر .ويمكن القول أن المرأة كمجرد أنثى ىي الشخصية النسائية بنسبة تزيد
عن ثمانين في المائة من األفالم العربية التجارية ،وىى األكثر تأثي اًر في الجميور.

المرأة في ىذه األفالم شيطان ماكر ال تريد غير المتعة خارج أو داخل مؤسسة
الزواج ،ال تريد غير الحصول عمى الرجل ،أي رجل ،وباعتبار الحصول عميو

اليدف األسمى ألى امرأة ،وكل امرأة.

والدراسة الثانية عن صورة المرأة رسالة ماجستير إحسان سعيد في كمية اآلداب
بجامعة عين شمس عن “صورة المرأة المصرية في سينما التسعينيات” عام ٕٕٓٓ،
وفييا درست ٖٔ فيمما من إنتاج الفترة من ٓ ٜٜٔإلى ٕٔٓٓ .وتنتيى الدراسة إلى
النتائج التالية:

ٔ-

وجود قصور في طرح وتجسيد صورة المرأة وحصرىا فى نماذج متشابية

ٕ-

وجود مغاالة في تجسيد العنف الذى تمارسو المرأة والعنف الذى يمارس

واليدف منيا مداعبة غرائز الجميور واثارتو.

ضدىا.
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األدوار التي ورد ذكرىا في أفالم العينة والمتصمة بدور المرأة في الحياة

ٖ-

السياسية جاء معظميا سطحياً وغير فعال وال يتناسب مع دورىا الجاد عمى المستوى

الراقي.

أغفمت السينما في فترة التسعينيات قضايا المرأة الفالحة والكادحة وركزت

ٗ-

عمى المرأة العصرية دون التعرض لألبعاد الحقيقة في شخصيتيا من الناحية
اإلنسانية واألدبية.

٘-

لم تقدم السينما طبقا لما جاء في أفالم العينة نموذجاً لممرأة القدوة التي يعول

-ٙ

غاب عن األفالم التنبؤات المستقبمية لمتطور المرجو في دور المرأة

عمييا في الصمود والقدرة عمى االرتقاء ومواجية مشاكميا.

االجتماعي والسياسي والثقافي خاصة في ظل تأكيد نوازع التحرر والدراسات العممية
واإلنسانية.

صورة المرأة في الدراما
ال بد من االعتراف أن تحسناً نسبياً قد ط أر عمى صورة المرأة في الدراما التمفزيونية
العربية ،خالل السنوات األخيرة ،وقد أشرنا في مقاالت سابقة أن سبب ذلك يعود

لعاممين:

األول :انخراط عدد كبير من المبدعات المثقفات في العممية الدرامية تأليفاً واخراجاً

ال ،وبالتالي باتت المبدعة نفسيا ىي التي ترسم صورتيا ،وتطرح قضاياىا،
وتمثي ً

وتدافع عنيا..

الثاني :أن عددا كبي أر من المبدعين التقدميين في حقل الدراما تولوا طرح قضايا المرأة

والدفاع عنيا ،وأحياناً بصورة تتفوق عمى المرأة المبدعة نفسيا.
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ورغم ذلك فال زالت عممية تشويو صورة المرأة في الدراما التمفزيونية العربية جارية،
سواء في األعمال الفنية أو االعالنات التجارية ،ويكفي أن نشير ىنا الى دراسة
إحصائية بينت أن البالد العربية قد استخدمت صورة المرأة وصوتيا في (ٖٓٓ)
يوجو أصابع االتيام إلى
إعالن من أصل ( ،)ٖ٘ٙأي ما نسبتو ٗ،%ٛـ مما ّ
المسؤولين عن ىذه الظاىرة بأنيم يتعاممون مع المرأة مثل أية سمعة يبيعونيا ،وأنيم
يركزون عمى عوامل اإلثارة والجنس ،ومثل ىذا التسميع لممرأة يتجمى بوضوح فاضح
من خالل أغاني الفيديو كميب سواء عبر أداء المغنية نفسيا أم عبر حشد النساء
الراقصات حول المغني الذكر.

أما عمى المستوى الفني فقد كشفت دراسة أكاديمية أعدىا قسم اإلعالم بكمية اآلداب
جامعة عين شمس أن ىذه الدراما لم تتعرض لمقضايا والمشكالت الحقيقية لممرأة
وبشكل خاص المرأة العاممة .ـوبأن ىذه الدراما شوىت ـ ـصورة المرأة بشكل كبير
مغيبة العناصر ـالتي تعمي من قيمة المرأة
وأظيرتيا بصورة سمبية وغير حقيقيةّ ..
وأىميتيا .ـ وأشارت الدراسة إلى أن المرأة مازالت محاصرة في ىذه الدراما في أدوار
الزوجة السمبية أو تاجرة مخدرات أو فتاة ليل أو مدمنة أو خائنة .ولم يسمم من ذلك

دراما قدمتيا مخرجات شييرات أي أن المرأة ساىمت في ظمم المرأة.

ويمحظ المتمقي لممسمسالت العربية ظاىرة مركبة ومربكة في آن واحد ..فمن جية
يسعى صناع الدراما وبمعزل عن منطمقاتيم الفكرية الى منح المرأة مساحة واسعة في
أعماليم الفنية حتى في المسمسالت التاريخية ،وأحياناً عمى حساب الموقع الفعمي
لممرأة في ذلك التاريخ ،أما عن دور المرأة في األعمال الدرامية المستوحاة من التراث
فيكاد دور المرأة يصبح ىو األساس ،سواء بالسمب أو االيجاب.

وبكممة واحدة سواء كانت المرأة في مواقع القوة أو يجري تيميشيا ،في مناطق
ضعفيا وتبعيتيا ،فإنيا ال تعبر في جميع ىذه األحوال عن الصورة الحقيقية لممرأة
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العربية مع مطالع األلفية الثالثة .مثل ىذه الحقائق الدرامية تطرح عمى الفور مسألة

وظيفة الدراما التمفزيونية ،ومن أية زاوية تجري معالجة قضايا المرأة فييا؟

ىل وظيفة الدراما أن تعكس واقع المرأة في الحياة عمى مختمف أوجييا سمباً وايجاباً؟

أم ثمة دور لممبدع باختيار زاوية لمرؤيا تتيح لو إيصال خطابو لممتمقي بيدف تغيير

نظرتو وموقعو الفكري تجاه موضوع المرأة وحقوقيا؟ ىنا يمكن القول ونحن بصدد
الحديث عن وظيفة الفن أن تغيير الوعي العام ،وكما دلت التجربة بات يحتاج الى ما
ىو اكثر واعمق تأثي ار واقناعا من التعميم االكاديمي الجاف أو من توجيو المواعظ أو
اقامة الندوات البحثية ،لقد باتت عممية التغيير تحتاج الى اساليب ووسائل جديدة
كالتعمم من خالل المعب ،والى ان نستخدم في العممية التعميمية المسرح وانواع الفنون

االخرى ،واىميا واخطرىا ،ىذه االيام ،الدراما التمفزيونية.

صورة المرأة في اإلعالن:
كثير من الباحثين واألكاديميين العرب ىزتيم صورة المرأة في اإلعالن فكانت ىناك
العديد من األبحاث والدراسات ورسائل الماجستير حول استغالل المرأة في اإلعالن،
ومنيا دراسة الباحث أحمد حامد بكمية التربية جامعة عين شمس حيث ذكر أن
ٓ % ٜمن اإلعالنات تستخدم فييا المرأة وتستغل كأنثى من أجل الترويح لسمع
استيالكية ،وسمع ال تكون ليا أية عالقة بالمرأة وتقوم فييا بحركات وأفعال تحط من
سمبيا عمى المشاىد سواء أكان رجالً أو امرأة أو
قيمتيا كإنسان ،إلى جانب أنيا تؤثر ً
طفل ،وذلك من ناحية التقميد وزيادة االستيالك إلى جانب إثارة الغرائز.
أما نتائج رسالة الماجستير لمباحث عصام فرج بكمية اإلعالم جامعة القاىرة حول
صورة المرأة في إعالنات التميفزيون المصري فتؤكد أن استخدام صورة المرأة وصوتيا
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في اإلعالنات كان بنسبة ٖ %ٛٗ.من إجمالي عينات البحث الذي قام بو ،وجاءت
اإلعالنات األجنبية األكثر استخداماً لصورة المرأة وصوتيا بنسبة ٕ ، %ٜوجاءت
نسبة استخدام الشخصيات النسائية األجنبية ٕ٘ %من إجمالي الشخصيات النسائية
في اإلعالنات التي استخدمت صورة المرأة.

وقد الحظ الباحث أن استخدام المرأة في اإلعالن عن مستحضرات وأدوات التجميل
لم يكن بالضرورة لكونيا سمعاً خاصة بالنساء ،بل تم استخداميا كأداة لمجذب ولفت
االنتباه كما ىو حادث بوضوح في استخدام المرأة لإلعالن عن السيارات ،حيث
اقتصر عمى ظيور المرأة كأنثى جذابة تظير مع الرجل أو تحت أقدامو ،وىو نفس
الدور الذي أداه ظيور المرأة في اإلعالنات الخدمية عن التعميم والتأمين والنقل.

أما الخدمات السياحية فقد استخدمت صورة المرأة بنسبة عالية بمغت ٔ %ٕٗ.من
إجمالي إعالنات الخدمات كميا ،حيث اعتمد اإلعالن عمى تصويرىا كأنتي جميمة
جذابة.
وأكد الباحث عصام فرج في بحثو أن شخصية األنثى في اإلعالنات تكون في
الغالب في سن المراىقة من ٘ٔ ٕٓ -سنة ،وغير محدد وضعيا االجتماعي العائمي
أو مستواىا التعميمي بنسبة ٔ %ٜٔ.من إجمالي اإلعالنات التي استخدمت صورة
المرأة ،حيث أن العامل األساسي ىو شكميا ومقدار جماليا وقدرتيا عمى اإلثارة
والجاذبية ولفت األنظار نحوىا.

وخالصة النتائج التي توصل إلييا الباحث في تحميل اإلعالنات التي استخدمت
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صورة المرأة ىي اعتماد ٔ %٘ٔ.من ىذه اإلعالنات عمى حركة أجزاء جسد المرأة
دون النشاط المعمن عنو ،بما يشكل عناصر ال عالقة ليا بيدف اإلعالن سوى جذب
ولفت انتباه المشاىد بكافة الوسائل ،بما فييا مخاطبة الغرائز لديو واثارة السخرية من
المرأة ،إلى جانب استخدام ألفاظ ذات إيحاءات خارجة عن اآلداب إما في نصوص
التعميق

المصاحب

لإلعالن

في

أو

الغناء

بشكل

غير

الئق.

تأثر سمبي بالفكر الغربي
الكاتبة الصحفية إيمان زغمول تقول :من خالل مشاىداتي لإلعالنات المقدمة عبر
معظم تميفزيونات البمدان العربية أالحظ اآلتي:

أوالً استغالل المرأة بدون مبرر أو ىدف يخدم اإلعالن ،ولكن لمجرد اإلثارة والرقص
وأداء

الحركات

الغير

الئقة

والتي

تخدشن

الحياء.

ثانياً :انتقاء نوعيات خاصة من النساء لغرض غرس مقياس تغريبي لجمال المرأة.
ثالثاً :إكساب المشاىد عادات سيئة في التغذية كالتركيز عمى السمع االستيالكية
واألطعمة المصنعة والمعمبات ذات القيمة الغذائية المنخفضة .فمن خالل اإلعالن
دخمت عادات غذائية وأطعمة يقال عنيا في بالدىا "أطعمة الزبالة " مثل
"اليامبورج ر والسجق" في حياة األسرة المسممة ،ىذا إلى جانب تداول ألفاظ غير
الئقة.
رابعاً :البناء الفني لإلعالن ،وألنو يركز فقط عمى أنوثة المرأة والتأثر بالتفكير الغربي
بدون دراسات عممية ،يأتي مناقضاً في كثير من األحيان لميدف منو ويأتي برد فعل
عكسي لدى المشاىد.
يمكن االستغناء عن المرأة في اإلعالنات
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أما الدكتور مصطفى كمال أستاذ ورئيس قسم اإلعالن بكمية الفنون التطبيقية جامعة
حموان فيقول :اإلعالن لو وظيفية تربوية بجانب الوظيفية الترويجية ،وعمى القائمين
عمى تخطيط وتنفيذ اإلعالن أن يراعوا ىذه الوظائف ،وأن يكونوا حريصين عمى
ا ألجيال الناشئة وعمى التوازن االجتماعي ،ولكن لألسف اإلعالنات بشكميا الحالي
بعيدة

عن

القيم

الدينية

واألعراف

االجتماعية

لبالدنا

اإلسالمية.

ويضيف الدكتور مصطفى بأن ىناك وسائل عديدة لإلعالن بعيدة عن المرأة ومن
الممكن أن تكون مثيرة وجذابة وىي استخدام الرسوم المتحركة أو المناظر الطبيعية
وىذه قد تحقق الغرض وتصل إلى اليدف المطموب أكثر من استخدام المرأة كسمعة
في سوق اإلعالنات.
تناقض الفكر الغربي
بينما يؤكد د .أبو زيد جاد أستاذ الفمسفة عمى تناقض الفكر الغربي في موضوع المرأة
عموم ًا ،وموضوع االتجار بيا كسمعة في موضوع اإلعالنات خاصة فيقول :إذا كان
النظام الرأسمالي قد دشن ما يسمى باقتصاد السوق ،فإن القيم المنظمة ليذا المجال
صَنعُ سموكيات اجتماعية
ىي التسويق والربح ،ولذلك ما فتئت ىذه المنظومة تَ ْ

واتجاىات نفسية استيالكية تقدم تصورات عن الحياة والسعادة والنجاح وكميا تسعى

لخدمة الرأسمال ،ويشكل اإلعالم بكل فروعو المكتوبة والمرئية واإللكترونية السالح
الفاعل في ىذه المعركة·
ىكذا تجد البشرية نفسيا وجياً لوجو أمام ثقافة جامحة مرجعتييا ىي مصمحة السوق
بدل الدين أو العقيدة أو الضمير أو األخالق أو حتى المواثيق الدولية لحقوق
اإلنسان واذا كانت تمك المرجعيات معترف بيا من الناحية النظرية ،لكن تتم
التضحية بيا بشراسة في لحظة لو سارت في اتجاه معاكس مع الربح ،كأن تحدث
خمالً في أسيم البورصة أو تخفض معامل المبيعات .من ىنا يمكن أن نفيم
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التناقضات العميقة والصادمة في القيم الغربية ،فإلى جانب أروع صور التكريم
لإلنسان تقف أحد أنواع إىانتو واستعباده وفي السياق نفسو ،نالحظ أنو مع أرقى
صور احترام المرأة واعطائيا كل فرص المشاركة تقف صور أخرى تجسد أحط أنواع
استرقاقيا ،وداخل ىذا اإلطار الفمسفي النفعي يمكن أن نحمل صورة المرأة في
اإلعالم.
واذا كان اإلعالم خاصة المرئي منو قد فتح ذراعيو لممرأة واستقطابيا بقوة فإن السؤال
الممح الذي يطرح نفسو ىو :ىل كان ذلك بدافع التمكين لمنساء؟ ثم تتداعى تبع ًا
لذلك أسئمة أخرى ،في أي اتجاه وظفيا؟ كيف يقدميا لممشاىد أو القارئ ثم كيف
يبني المجتمع تدريجياً تصوره الجديد عن المرأة؟.
اء يومياً بسيطاً لصورة المرأة في اإلعالم يؤكد
ويضيف د .أبو زيد جاد :إن استقر ً

نمطية ىذه الصورة التي قذفت بيا العولمة خارج أسوارىا األصمية في الغرب ،فتكاد

جميع قنوات اإلعالم الدولي تتفق ضمن ًا عمى مشروعيتيا ،وقد تم اختراق المشيد
اإلعالمي العربي واإلسالمي مع انتشار الفضائيات ليفرض ىذا األنموذج نفسو
بعنف عمى المشاىد .وىكذا لم يعد ىناك حد فاصل مميز بين صورة المرأة في
اإلعالم الغربي المستوحاة من المجالت اإلباحية وبين نظيرتيا في اإلعالم العربي.
إن الباحث ميما حاول أن يكون موضوعياً ويمغي قناعاتو المسبقة ويشتغل بأدوات
محايدة ،فإنو لألسف يصل إلى خالصة مفادىا أن اإلعالم العولمي يمعب دو اًر
طالئعياً في طمس األدوار الحضارية لممرأة طمساً ممنيجاً يقوم عمى القير وقمب
سنن الطبيعة وفرض رؤية وحيدة تجعل المجتمع اإلنساني ال يرى في المرأة إال
مشروعاً جنسياً مشاعاً عبر الصورة ثم يتجسد ذلك عبر شبكات العالقات االجتماعية
اليومية ،وىذه فعالً ىي العقيدة الذكورية في أحط مستوياتيا ،وىي عقيدة غربية
الجذور والمنشأ والتطور ،وتشكل ارتداداً باإلنسانية إلى الخمف ضد أعمى حقوق
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اإلنسان

واألديان

واألعراف

السماوية.

يجب أن تتغير وظيفة اإلعالن
أما الدكتورة ىبة زكي أستاذة اإلعالم فتقول :ال أدري ما ىي عالقة المرأة باإلعالن
عن حجر البطاريات وماكينات الحالقة وآالت الري والسيارات؟ لقد أصبحت المرأة
تتراقص في كل إعالن وتتغنى بأسموب فج وبألفاظ غير ميذبة ،وىي في ىذا الوضع
ال تخدم اإلعالن في حد ذاتو بقدر ما تمثل وتستعرض أنوثتيا ،ويجب أن يكون
لإلعالن أىداف أكثر رقياً وسموا من ىذه التجارة الرخيصة .فمماذا ال يستغل اإلعالن
في حمالت لتوعية األم في كيفية رعاية الطفل صحياً واجتماعياً وتربوياً ووقايتو من
األمراض؟ ولماذا ال يقوم اإلعالن بتوعية األسرة وتعميم أفرادىا عادات غذائية سميمة
إرشادىا لالستيالك السميم والمتوازن أو تشجيعيا عمى أن تكون منتجة في بيتيا؟.
لكن العكس يحدث في اإلعالنات الحالية التي تخمق تطمعات جديدة ونيماً استيالكي ًا
لكافة فئات المجتمع .وليت الحال يتوقف عند زيادة التطمعات فقط ولكن إثارة شيوات
الشباب في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية والنفسية أمر ال يرضاه اهلل.
نماذج نسائية مشوىة
ويركز د .السيد أبو وافية أستاذ عمم االجتماع عمى النماذج نسائية التي يتم اإللحاح
عمى تسويقيا وابرازىا في بالدنا كمثل أعمى لممراىقين والمراىقات وىن الممثالت
وممكات الجمال ،وكمين حامالت لرسالة الجسد بامتياز واحتراف ،وبفعل التمميع
اإلعالمي لين تتم قولبة أذواق األجيال وتسطيح طموحاتيا في الوقت الذي تغفل فيو
دولنا عن مشكالت شعوبيا من أمية وفقر واستبداد واستعمار ونيب لثرواتيا ،بالمقابل
يتم تيميش المبدعات والرائدات في مجاالت إنسانية ،المواتي ىن أكثر إشراقاً،
وموجودات لكن التعتيم اإلعالمي المضروب حولين عرض إنتاجين لمكساد ،بل
حتى الصحافة النسائية المتخصصة ال تقدمين باإللحاح نفسو واإلبيار المذين تقدم
15

بيما

ممكات

الجمال

أو

الفنانات·

والصورة التي نحتيا اإلعالم المذكور في العقل الباطن لممجتمعات العربية
واإلسالمية تفجرت عمى شكل إصابات جسمية في الفكر والسموك معاً.
صورة المرأة في أغاني الفيديو كميب:
فيما يخص أغنيات الفيديو كميب ..نرى ان جسد المطربة وكم العري من أىم عوامل
نجاحيا .وكما جاء في دراسة لمدكتور عاطف العبد بكمية االعالم جامعة القاىرة فإن
أغاني الفيد يو كميب جاءت كأحد خصائص الثقافة االستيالكية حيث تركز عمى
أجساد الفتيات لما لمحركات اإليحائية التي تتم من خالل الجسد من تأثير مباشر
عمى حواس المشاىد وشيواتو ،وساعد اإلقبال المتزايد عمى مشاىدتيا عمى بدء
قنوات فضائية غنائية فقط بل أصبحت تتكاثر كاألمراض السرطانية الخبيثة التي
تنمو بشكل متزايد وفي أسرع وقت ،فالربح مضمون والتكمفة منخفضة واألغاني ميداة
مجانا ليذه القنوات وأصبحنا نرى الراقصات مطربات وكأن جسد الراقصة بداية
المتعة ونيايتيا أيضا ..حتى أشارت بعض البحوث الميدانية إلى أن ىناك فئات
كاألطفال والمراىقين والشباب يجمسون طوال اليوم واغمب الميل مشدودين ويقارنون
بين جمال ىذه وتمك ..فانتشرت مراكز تجميل الجسد وظيرت موضات النيولوك،
فالجميور يسمع بعينيو قبل أذنيو

صورة المرأة في الصحافة:
أما الصحافة اليومية واألسبوعية فقد اىتمت بموضوعات األزياء والموضة والتجميل
وفنون الماكياج متناسية بذلك المرأة الريفية والشعبية المنتمية إلى الطبقات الكادحة،
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وىو ما وضع المرأة العربية في دور تقميدي ينحصر في كونيا زوجة يتحدد دورىا

الرئيسي في األعمال المنزلية ومحاولة إرضاء الزوج.

وليذا تعتبر وسائل اإلعالم المتيم األول وراء حجب دور المرأة الحقيقي والجاد في
تنمية المجتمع العربي ،وتفاعمو المثمر والبناء ،خاصة أن المرأة العربية مؤىمة لذلك.
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