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Abstract 

Arabic videoclip songs have a strong presence in Arab societies. They also have a strong 

influence on younger generations. They show negative images and gender stereotypes. There 

are not many studies on how Arabic videoclips represent Arab women, specifically linguistic 

studies combined with the study of the role of the recorded picture in creating images and 

sending messages related to women’s role and status in society. Using a qualitative method, 

this study investigated how women are presented in Arabic video clips. That is, a linguistic 

analysis of the meaning and connotations of the songs was done. To explore the image and 

gender stereotyping, both recorded image and scenario were studied to have a thorough 

analysis of the images that the songs aim to associate with women. “Si Sayed” song (a 

patriarchal figure in the Arab world) by Tamer Hosni and “Tannura” (skirt) by Fares Karem 

were used as cases. The finding of the study revealed the old stereotypes associated with Arab 

woman as being sexual object, trivial and dependent who livs under the mercy of the opposite 

gender. It was also shown that woman is considered the source of seduction and corruption and 

depicted as Eve who caused Adam to fall. On the other hand, man is depicted as independent, 

decision maker and the one who has control over women. The Arabic video clips reinforced 

old inherited stereotypes associated with Arab women where their destiny needs to be 

controlled by men and reinforced a typical Arab man as the hero and the master of the house. 

The negative images created by Arabic songs affect women’s status in society. This study has 

some implications for creating awareness for gender stereotyping in the Arab world. The study 

has also implications for gender equality and balanced gender roles.  
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 صلّخ الم

یًا في المجتمعات العربیة. ولها تأثیر قوي على الناشئة. فالصورة لألغاني العربیة المصّورة بطریقة الفیدیو کلیب حضوراً قو
سة الفیدیوالتي تظهر بها المرأة غالبًا ما تکون صورة جندریة نمطیة س غ علمي في درا ة کلیب وخصوصًا دراسلبیة. هناك فرا
یة و دور الصور المسجلة في رسم صور ورسائ تهدف الدراسة إلى التعرف  ل عن دور ومکانة المرأة في المجتمعالدالالت اللغو

یهدف البحث إلى کلیب وقد اعتمدت على المنهج الکیفي. على صورة المرأة في األغاني العربیة المصورة بطریقة الفیدیو
بالتالي تا مریرها. الهدف هو تحلیل الصور النمطیة ومحاربتها وعیة الناشئة بخطر الصور التي یتم تلکشف عن التنمیط الجندري و

یة والصورة  بطریقة علمیة والتوصیة بخلق صور إیجابیة متوازنة لخلق مجتمع متوازن. تم االعتماد على دراسة الدالالت اللغو
سة تشکلت من أغنیووالسیناریو المعتمد في الفیدی  تحلیل أغنیة المطرب تین "سي السید" و "التنورة". إذ تم کلیب. عینة الدرا

المصري تامر حسني "سي السید" وأغنیة فارس کرم "التنورة".  فقد تم القیام بتحلیل لغوي للکلمات لفهم الدالالت و الرموز التي 
 ألغنیتین.  تم رصد أبعاد السیناریو في کل من ا کلیب کماتصاحب ظهور المرأة العربیة في أغاني الفیدیو

صورة المرأة الجسدیة والمرأة المستضعفة التافهة والمتحکم وکشفت النتائج أنه تم عرض المرأة بطریقة سلبیة نمطیة ترسخ 
في مصیرها، کما تظهر کأداة لإلثارة و مصدر الخطیئة، حیث تم تکریس صورة حواء التي أخرجت آدم من الجنة. و بالتالي فإن 

یقالفیدیو یحیي الصورة النمطیة القدیمة. أما الرجل فهو سید المجتمع و صاحب الکلیب یخدم و ر والحکم الذي یقرر نن و قرا
کلیب جاءت لتعزیز وتقنین الصور النمطیة المتوارثة. فالصورة السلبیة التي تخلقها األغاني مصیر المرأة. بالتالي أغاني الفیدیو

 ینما کانت في البیت أو الشارع أو العمل.من شأنها أن تؤثر على مکانة المرأة في المجتمع أ
یة، الفیدیو ،صورة المرأة :الدليليةالكلمات   .کلیب، الدالالت المرئیةالصور الجندریة، الدالالت اللغو

 

 
 24/5/1399: القبول  تاریخ       24/1/1399:الوصول  ختاری 

    :amalelhaimeur@ku.eduEmail:ولةؤالکاتبة المس 1



 نالعدد الرابع و العشرو                                           الّلغة العربیة و آدابها )الفصلیة العلمیة المحکمة(                                                 20

 مقدمة.1

یدة في العالم العربي. واستعمال المرأة کمادة أساسیة في األغاني المصورة ظاهرة جدشهدت األغاني المصورة انتشاراً واسعًا 
ک  بالتالي تحقیق الربح شهدها العالم العربي إذ أنه یتم استعمال جسد المرأة کمادة أساسیة لحصد أ بر عدد من المشاهدات و
یج لجسم المرأة في اإلعالم المادي کما استنتج ذلك الباحث سالم محمد معوض أن المرأة ُتعَرض کسلعة  لإلثارة إذ یتم الترو

 (.120-110: 2020العربي)
سات السابقة في فههمت اسا    یز على جسد المرأة. غیر أن المشکل ال یقتصر على لدرا م الصورة النمطیة المتمثلة في الترک

یة والصورة الموظفة في السیناریو والشریط المسجل لفهم  حصر صورة المرأة في جسد إذ یجب القیام بدراسة الدالالت اللغو
یة ورة عن دور المرأة في المجتالصورة الجندریة التي تعکسها األغاني المص سة الدالالت اللغو معات العربیة. إذ ال بد من درا

سة صورة المرأة في الفیدیو د تمریرها. وأهمیة الموضوع تکمن في أن درا کلیب موضوع لیس بالقدیم حیث الصورة والرسائل المرا
 .على المجتمع تأثیرا سلبّیاً  تصل الى مشاهدین من مختلف األجیال واألعمار ومن شأن هذه الصور أن تؤثر

سة صور     ة المرأة في األغاني العربیة على مغنیین مشهورین في العالم العربي حیث إن المرأة عنصر وقد وقع االختیار لدرا
. في هذا البحث سیتم تحلیل لغوي للکلمات المستعملة في أغنیتین تم إصدارهما في القرن الواحد والعشرون. أغانیهمامهم في 

(. بما أن األغنیة 2012نیة الثانیة لبنانیة تم إصدارها سنة )(و األغ 2013األغنیة األولى مصریة أصدرها المغني تامر حسني سنة )
د تمریها.  رصد الصور الجندریة سیمکننا من رصد  سة استعمال الصورة المعتمدة لخدمة أفکار جندریة المرا مصورة سیتم درا

بالتالي خلق مجتمع غیرم عن خلق صور غیرالخطر الذي من الممکن أن ینج سة على المنهج متوازن. واعتممتوازنة و دت الدرا
الکیفي، فالنهج المتبع هو نهج تحلیلي لدراسة الدالالت المعتمدة في الخطاب والصورة.أما بالنسبة لهیکل البحث فهو یحتوي 

والبحث ینقسم إلى  .لة و فرضیات البحث في المقدمةعلى مقدمة ومن خاللها نعطي فکرة عن الموضوع، کذلك تم تقدیم أسئ
زء ثالثة فصول، والفصل الثاني هو فصل تمهیدي سیتم التطرق فیه إلى صورة المرأة المتداولة في الفکر الثقافي العربي، وفي الج

الدراسة في جزئین. الثاني منه سیتم التحدث عن دور الموسیقى في المجتمعات العربیة. في الفصل الثالث سیتم عرض نتائج 
( سیتم عرضها في 2007أة في أغنیة التنورة )إذ أن الجزء األول سیقدم نتائج صورة المرأة في أغنیة سي السید، ونتائج صورة المر

ثالث سیتم مناقشة الصور النمطیة الجندریة وأبعادها االجتماعیة. وانتهى البحث بخالصة تعرض أهم الجزء الثاني. في الجزء ال
 ئج التي تم التوصل إلیها.النتا

  أسئلة البحث.1.1

یة؟ ما الصور .1  الجندریة التي تعکسها الدالالت اللغو
یر والسیناریو في خلق صورة نمطیة حول دور 2  المرأة في المجتمع العربي؟.کیف یساهم التصو
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  هل األغاني المصورة ساهمت في تغییر الصورة المتبناة في القرن العشرین؟.3

  حثت البفرضيا.2.1

یة ستکشف عن خلق صور جندریة سلبیة غیرمتوازنة.1  .الدالالت اللغو
  .ضرة بصورة المرأة.الصورة تخدم الکلمات و تحمل رسائل سلبیة م2
  .کلیبتداولة في الماضي سیتم تقنینها بالفیدیوالصورة المتبناة السلبیة الم.3

 صورة المرأة .2

 .العربيصورة المرأة في الفكر الثقافي . 2. 1

کد ذلك الکاتب باّلرغم من النجا ح الذي حققته المرأة في شّتى المجاالت، فهي الزالت تعاني القهر في الّدول العربیة. کما أ
مصطفى حجازي الذي أشار إلى أن المرأة تعاني "االستیالب الجنسي" حیث یتم تغلیب الجانب الجنسي على جوانب أخرى 

لمرأة بین صفات تجمع بین ما هو إیجابي وما هو سلبي. فالمتداول ن الممکن أن تختزل قیمة امن شخصیتها. إذ أشار إلى أنه م
هو أن المرأة رمز الجمال ومنبع الحنان ورمز األمومة، کذلك تم وصفها بأنها ضعیفة وناقصة عقل ودین کما تم وصفها بأنها ماکرة 

 (210-199: 2013وأفعى وخائنة. )
ة بما في ذلك الزوج واألخ واألب. أشارت مصلحة الرجل بصفة عام مها المجتمع الذکوري تخدمفالصورة النمطیة التي یرس 

کدت الکاتبة أن اضطهاد المرأة ال یرجع إلى  الکاتبة نوال السعداوي أن الرجل یبذل ما عنده البتکار قیود للمرأة منذ القدم. إذ أ
یة النظم ا»الشرق أو الغرب أو األدیان، بل یرجع أساسًا إلى و إذ ناقشت کیف أن  .(15: 2017في المجتمع البشري کله« )ألب

کبر مما تلعبه المرأة الطاهرة العفیفة، و »البغي مرتبط بدور المرأة في األدب العربي  وتلعب األنثى البغي في األدب العربي دوراً أ
در: )نفس المص «أنما البغي هو رمز المرأة الحقیقیةالجذابة، سواء في الواقع أو في الخیال، أو ککأنما الطهر والعفة من األمور غیر

 (. بناًء على ما قالت السعداوي فإن المجتمع الذکوري یقید المرأة برسم صور سلبیة تسيء إلیها.107
فالمرأة محور اهتمام األعمال األدبیة منذ عصور، أشارت الکاتبة السعداوي أنه بالرغم من الکم الهائل من القصص والشعر 

کدت الکاتبة نوال سعداوي أن الکتابات والرو ایات التي تناولت صورة المرأة إال إنها لم تقدم صورة إیجابیة عن المرأة. حیث أ
یراً خاطئًا أو متناقضًا« )نفس المصدر: یة القدیمة والحدیثةالعرب  (. من خالل تحلیل السعداوي لألعمال 83صورت المرأة »تصو

إظهارها بصورة سیئة نمطیة في األعمال األدبیة.األدبیة فالمرأة التي ترتبط بالب بالتالي تم استغالل المرأة و کثر إثارة، و  غي هي أ
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ما المتلفزة واعتمادًا على تحلیل المضمون تم استنتاج أن 1997قامت زغلولة السالم ) سة صورة المرأة العربیة في الدرا ( بدرا
ما المتلفزة تصور المرأة في ما العربیة  ظهرها بقدرات معرفیةأدوار هامشیة کما ت الدرا بالتالي تم استنتاج أن الدرا وعقلیة ناقصة. و

 تسيء إلى المرأة.
هیم فؤاد الخصاونة على أن صورة المرأة في اإلعالن  سة إبرا کدت درا تم تنمیط صورة المرأة في اإلعالن العربي کذلك، أ

ء، وتم کذلك تشیؤ المرأة من خالل ربط صورتها ارتبطت باألدوار التقلیدیة، حیث تم ربط صورة المرأة بدالالت  العاطفة واإلغرا
تائج إقبال المرأة على مشاهدة اإلعالنات بصفة دائمة إذ أن االعالنات مؤثرة وتشد االنتباه. وأشار إلى أن بالمنتج. وکان من أبرز الن

 (.17: 2016على انتباه المشاهدات« ) السبب راجع لکونه »یعرض الصورة والصوت معًا مما یجعل منه رسالة مؤثرة تستحوذ
د  کدت الباحثة منى محمود عبد الجلیل على العالقة الوثیقة بین اإلعالن والصورة الذهنیة لدى األفرا حیث أن اإلعالن »کما أ

د، کما أن اإل عالن المرئي یعتبر من أهم وسائل الثقافة الجماهیربة بما یحمله من قیم وسلوکیات تمثل ذروة اإلشباع النفسي لألفرا
یة ف (. قامت الباحثة منى محمود عبد الجلیل بدراسة صورة المرأة في 545:2020ي بناء الصورة لدى اإلنسان« )یعد وسیلة قو

بینت النتائج أن المرأة  اإلعالنات المنشورة على مواقع الصحف المصریة عبر االنترنت معتمدة األسلوب السیمیولوجي، و
حقیقیة قالت إن صورة المرأة کما عرضتها اإلعالنات هي صورة غیرا المودیل والمرأة السطحیة إذ ُاستعملت کعنصر جذب بصفته

یز على مالبس المرأة التي التمثل المالبس السائدة في المجتمع المصري وال تعکس  وال تمثل المرأة المصریة حیث تم الترک
کدت أن هناك ظلم واستغالل للمرأة من یتها الثقافیة، کما أ  قبل اإلعالنات.  هو

 دور الموسيقی في بناء صورة المرأة.2.2

وسیلة ترفیهیة فهي أداة اجتماعیة فّعالة تتلّون وتتّأثر باألحداث السیاسیة واالجتماعیة والمعتقدات الموسیقى لیست فقط 
ساهمت الموسیقى العربیة الفردّیة. ما دامت الموسیقى وسیلة للتواصل والتعبیر، فهي تعکس فکر ومعتقدات الشعوب العربیة. 

یًا في أحداث اّلربیع العربي، إذ  في الثورة ضد المستعمر، وفي التعبیر عن هموم الشعوب  العربیة کما کان للموسیقى حضوراً قو
برسن،  مي عصام بمطرب الثورة فقد اشتهر بأغنیته الشهیرة "ارحل" ) رو باختصار األغاني  .(87-66: 2015سّمي المطرب را

برسن إن الموسیقى ممکن ان تؤّثر في المجتمع مما یؤدي رآة للمشاکل االجتماعیة والالعربیة م سیاسیة والفکر العربي. قال رو
ة یة والتجارب المشترک ین  .)نفس المصدر( إلى تغییر اجتماعي و هذا راجع إلى الذاکرة والهّو ّکد فریت أنه منذ القدم تم تدو قد أ

یة الشخصیحقیقة أن الموسیقى وسیلة لتسییر وض بالتالي فإن للموسیقى دور فعال في التأثیر بط الهو ة واالجتماعیة والثقافیة. و
بالتالي من الممکن القول إن الموسیقى تعکس تصورات مجتمع  على معتقدات الشعوب ومن الممکن أن یکون التأثیر متبادل. و

-28: 1996،اق الضرر بالمرأة )فریتغیر مباشرة إللح ما حول دور المرأة، ومن الممکن استعمال الموسیقى بطریقة مباشرة أو
یراً خاطئًا ممکن القول إن األغاني العربیة جلها یتناول المرأة کموضوع، وهذه (. 108 األغاني هي األخرى تصور المرأة تصو
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لرجل من المرأة في ومتناقضًا. فالکم الهائل من األغاني الذي یتناول المرأة مع کل التناقضات والمغالطات دلیل على خوف ا
 المجتمعات العربیة.  

تعتبر المرأة ماّدة دسمة في األغاني العربّیة، فاألغاني نافذة یمکن أن نطل من خاللها على نظرة المجتمع الذکوري للمرأة. 
د تمریرها من خالل أغنیة ما. باإلضافة أومن الممکن کذلك  إلى ذلك، ن ندرس الّصورة النمطیة والمعتقدات الذکوریة المرا

 ترسیخها في ذاکرة الناشئة وحثهم على تبّنیها.ممکن دراسة  الصورة النمطیة التي یرید المجتمع الذکوري 
( 133-112: 2013لطات عن المرأة العربیة )األرداوي، کلیب تقدم مغافاألغاني المعاصرة والتي تقدم على شکل الفیدیو

یر  به. کما أشارت األرداوي أن األغاني العربیة  الموثوقالمرأة بصورة الشخص غیروتکون صوراً نمطیة عن المرأة، حیث یتم تصو
ز على  ز أشرطة األغاني الحدیثة الجانب الجسدي والجنسي للمرأة على حساب القیم االجتماعیة و الثقافیة. وتتمیالشبابیة ترک

ما أنه ساهمت الصورة والدیکور والضوء في (. ک1992بقصر المدة وتعتمد على تقنیات سینمائیة لجلب المشاهد )جود ون، 
کبر عدد من نولوجیا في صناعة الفیدیو(. وتوظیف التک89-67: 2010توصیل الصورة للمشاهد )ناصر،  کلیب ساهم في جلب أ

کبر عدد من االمشاهدین ومن ثم إ نیة لها القدرة على خلق صور ذه لمشاهدین. إذ أن األغاني المصورة یصال الصورة المغلوطة أل
نها بالصوت والصورة المقرونة باستعمال أحدث وسائل التکنولوجیا. تترّسخ في  ذاکرة الفرد القترا

یة ب -91: 2010ین الغناء والجسد في األغاني العربّیة، وهذا یطلق علیه الغناء بالجسد )الوسیمي، کما أن هناك عالقة قو
بالتالي أصبح الغناء العربي 96 من معاییر نجاح األغنیة المصورة. کما ساهمت األغاني   واحدا لجسد بالجسد وأصبح ا مقرونا( و

دى المرأة (. وقامت أمینة الظاهري )منت133-112: 2013اوي،العربیة الحدیثة في خلق مغالطات جدیدة عن صورة المرأة )األرد
على المنهج السیمیولوجي کلیب حیث اعتمدت أة في أغاني الفیدیو( ببحث حول صورة المر3/2/2002العربیة واإلعالم: 

 کلیب تخدم الصورة النمطیة التي هي صورة جسد المرأة و المرأة الخائنة. صورة المرأة في الفیدیو وتوصلت إلى أن

سة 111:2020)دوراً رئیسیًا في الصورة النمطیة عن المرأة والرجل« یلعب اإلعالم »یقول الکاتب سالم محمد معوض  (. لدرا
سة عدد من األغاني المصورة. واستنتج أن الفیدیول في اإلعالم الصورة المرأة و الرج  -عربي قام الباحث سالم محمد معوض بدرا

یخص المرأة  بصورة متدنیة »تعتمد على اإلثارة و اإلغواء و ز على موضوع واحد وهو عالقة الحب بین الرجل والمرأة و کلیب یرک

-کما تبین أنه من المهم في أغاني الفیدیو (.115:2020) «باءود و الجهل والغمنها بالغدر و الخیانة والجفاء والجحود ونکث الوع 

سات السابقة توصلت إلى أن صورة المرأة في ک کثر إثارة وهدفها الربح المادي على حساب القیم. الدرا ز المشاهد األ لیب إبرا
 ة.الموسیقى العربیة تقدم بطریقة سلبی
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  الدراسة.3

تم عرض نتائج صورة المرأة في أغنیة سي السید في المحور األول، النتائج في محورین، سی في هذا المحور سوف تقدم
في أغنیة التنورة، والمحور الثالث هو مناقشة لنتائج صورة المرأة وأبعادها في المجتمع.  والمحور الثاني یقدم نتائج صورة المرأة

س  ة التي ذکرت في المقدمة.هذه المحاور تحاول أن تجیب في طیاتها عن تساؤالت الدرا

  "صورة المرأة في أغنية "سي السيد.1.3

سة دور األغاني العربیة في تنمیط صورة المرأة  سة على تحلیل لغوي ألغنیة المغني الشهیر تامرحسني لدرا تعتمد هذه الدرا
سة الکلمات في الس یة المرأة في المجتمعات العربیة. سیتم درا سة کیف أن  یاق الثقافيوترسیخ أحکام مسبقة بخصوص هو لدرا

(. السؤال المطروح: من هو سي 2013) الماضي یؤثر على الحاضر في دعم الصورة النمطیة للمرأة. فعنوان األغنیة: "سي السید"
یة بالمعاني المرتبطة بهذه الشخصیة المصریة والعرب  یة السید؟ ولماذا اختیر کعنوان األغنیة؟ فالمغني واثق من أن جمهوره على درا

 مام المتلقي. واستعملها کعنوان لجذب اهت
سي السید هو من أشهر الشخصیات األدبیة، )بین القصرین، وقصر الشوق، والسکریة(.  الشهیرة  نجیب محفوظ  بطل ثالثیة

حفظت  فهو من أبرز شخصیات الکاتب المشهور نجیب محفوظ فهو یمثل الرجل الشرقي بکل تناقضاته في القرن الماضي.
مة المرأة في السید، فهو رمز الرجل المساألذهان الصورة النمطیة لس  ي المجتمعات الشرقیة.تبد والمهین لکرا
في السینما المصریة. حیث کان یمثل دور الرجل الجدي والصارم في البیت، یعم الصمت في أرجاء  کان عنده حضور قوي

بة االرادة. ال تخرج إال بإذن منه، کان سي ش لیالي د یعیالسی المنزل عندما یدخله سي السید. بینما زوجته کانت مقهورة و مسلو
ء خارج البیت. إذ قال الکاتب ناصر یحیى )ا رمز یستخدمه دعاة حریة المرأة للتندید ( أن السي سید 24/11/2014لجزیرة: حمرا

بالرجل الشرقي المستبد، فهیمنة شخصیة سي السید في األدب والتلفزیون العربي دلیل على سیطرة المجتمع الذکوري في القرن 
 .الماضي

لقرن الماضي لیعکس صورة الرجل الشرقي المتسلط آنذاك. صنعها الروائي نجیب محفوظ في اة الشرقیة هذه الشخصی
سة األلفاظ و دالالتها، سیتم  یأتيو یربط الماضي بالحاضر. قبل درا مغني مصري شاب لینقل لنا معتقدات جیل القرن الحالي، و

 مطیة عن المرأة. دراسة دور الصورة والسیناریو الموظف لخلق صور مغلوطة ون
کلیب بشرح کلمة سي السید کشخصیة تلفزیونیة تحب التحکم في کل شيء، بعدها تظهر شریکة حیاة المغني یبدأ الفیدیو

ریر وهي في کامل أناقتها ومشغولة بطالء األظافر لیتم عکس صورة المرأة السطحیة. وتخبره بغضب أن الشاب جالسة على الس
یتصفح وصول صدیقه المغني األمری  کي الیهمها حیث جاء لزیارتهم من دون إشعار. بینما هوجالس بهدوء في غرفة الجلوس و

کلوا "سوشي" ! بینما تم تقدیم المرأة بصورة سلبیة تدل في غرفتها وتخبره أنه وعده اللوحة اإللکترونیة، کانت هي تصیح ا أن یأ

https://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2006/2006/8/30/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84
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الفیدیو رزینًا وعنده إلمام بالمعرفة الرقمیة بتصفحه اللوحة على أنها سطحیة وتافهة، بینما تم عرض صورة الرجل في بدایة 
خ شریکته: سنوب دوج. المغني جالس بهدواإللکترونیة. بعدها تظهر سیارة بالخارج مکتوب علیها المعلم  یعّلق على صرا ء و

بجانبها أنواع یرحب به المغني بینما هي جالسة في السریر و کثیرة من المجوهرات، تسأل  "مجنونة هذه و ال إیه". یصل الصدیق و
یخرج. دخل المغني إلى غرفتها ووصفها بالجنون وسألها کیف یمکن لها أن ت تکلم بصوت عال أمام المغني أن یأخذ صدیقه و

وأجابته أن لها الحریة أن تتکلم بصوت عال وأن نظام سي السید لن ینطبق علیها. بعد ذلك حبسها في الغرفة وأغلق الباب الرجل. 
ح. هذه مقدمة اعتمدت علیها األغنیة کي ترسم وترسخ للمشاهد أن المرأة تافهة همها هو مظهرها والتمتع بالحیاة. کما أنها بمفتا
ر المتمثل في الضیف القادم من بلد بعید. وحبسها في الغرفة یمرر رسالة أن المرأة غیر مسؤولة بیة وأنانیة التفکر في اآلخ عص

یجب ضبط أفعالها وأنه هو ال یؤکد هیمنة المجتمع الذکوري باستعمال و قوي والسید الذي بإمکانه إصالح المرأة والمجتمع. و
باستع ة، تم عکس صورتین غیرمال لقب سي السید والمعلم یلقبین: سي السید والمعلم. و متوازیتین بخصوص دور الرجل والمرا

المجتمع والمرأة الضعیفة المقرونة بلقب "الست"،  تعکس صورة الرجل القوي الذي یقترن اسمه بألقاب تدل على هیمنته في
 المقترن اسمها باألدوار الهامشیة.

بینما هي محبوسة في غرفتها تبدأ السهرة الغنائیة بجانب مسبح البیت. حیث یظهر"سي السید" في الخارج مع المغني سناب 
هستیریة تعکس ضعفها. الصورة وهي في حالة  زجاج الغرفة، دوج وحولهم مجموعة من الفتیات یرقصن. وهي تتفرج علیهم من

 تعکس رجل سادي ومتسلط یستمتع بتعدیب اآلخر. 
بین الست". فهو یخاطب  یبدأ المغني تامر األغنیة بجملة " لیکي الکالم وألي وحدة تحاول تلغي الفرق ما بین الراجل و

مرأة تتمرد على المفهوم الشائع لسي السید، الرجل ا شریکته وکل امرأة تلغي الفرق بین الرجل والمرأة. بمعنى آخر یخاطب کل
کید الفرق الذي یؤمن به. فأنوثة المرأة بالنسبة له تختزل في  یؤکد بعدها أنه یوجد فرق للمبالغة وتأ السلطوي والمتحکم. و

رك على المقارنة ما بینا بیضیع من عیني أنوثتك". بالنسبة للمغني المقار تعني فقدان األنوثة فهو  نةالخضوع له، إذ یقول: " إصرا
یة في مجتمعه وغیرواعي أن الحقوق غیر      مستعد للتنازل على الحقوق التي تعود علیها حیث یستمد منها قوته وجبروته.متساو

بالتلذذ والسعادة: "فاکرة کلمة حاضر لما اتقالت وأنا زعالن مش بوستك".  فکلمة الخضوع المتمثلة في "حاضر" تجعله یحس
ن تمرد المرأة، إذ یؤکد أنه هو سید ذلك یصف شخصیته المتجبرة والمتسلطة واآلمرة وفي نفس الوقت الشخصیة الخائفة مبعد 

ی  اتها و  قوم بتهدیدها إذا لم تحترم األوامرالبیت وهو من یعطي األوامر بخصوص کل تصرفاتها بما في ذلك لبسها وکل تحرک
 أنا اللي أقول تعملي إیه» 

 ه تمشي علیهأنا اللي أقول 
 بتيزي مثاًل کده یا حبی

 تلبسي إیه وما تلبسیش إیه
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 إیاکي مرة فى یوم أنا أالقي
 رجعالي متأخرة یا حیاتي

 إنتي فاهمة إیه اللي هیحصل
 (2013سید:ي ال« )االغنیة سوطبًعا إنتي عارفة الباقي.

ی بعد الّتهدید، یذکرها بأنه هو سي السید مع کل الدالالت المرتبطة بهذه ال ؤکد أن کالمه الزم أن یحترم شخصیة الشرقیة، و
یطلب منها الذهاب إذا کانت غیر یغلق أي فرصة للحوار إذ یتمادى و  راضیة على شروطه وشخصه "سي السید":و یطبق. و

 ه أنا سي السید»ا
 وکالمي هو اللي هیمشي

 اه أنا سي السید
 « )نفس المصدر(مش عاجبك کالمي امشي

یبالغ في شر یتمادى و یض الرجل على المرأة وأن المرأة بیدهاوطه إذ یلقي مسؤولیة و تغییر الرجل من وحش إلى طفل.  ترو
د شهریار في ألف لیلة و لیلة من وحش  تحولتیبدو أن الکلمات مستمدة من الثقاقة السائدة فالکل یعرف کیف  شخصیة شهرزا

المرأة. یبدو أن الثقافة السائدة هي أن المرأة علیها أن تصلح  مباشرة هذا اعتراف بذکاءقاتل للنساء إلى طفل، ولو بطریقة غیر
بالتالي مسؤولة عن إیجاد مفاتیح قلبه.  عیوب الرجل و

 صدقیني أي وحدة معاها مفتاح قلب حبیبها»
 منوتقدر فجأة تحوله 

 « )نفس المصدر(وحش لطفل ماسك إیدیها
یحاول إیقاعها، حیث یشرح بأن تصرفاته مبنیة ذکب بعد أن وضع شروطه وصور نفسه أنه ولي أمرها، یرطب الجو اء ماکر و

شد. بطریقة غیرعلى خوفه علیها وکأنها شخص غیر بالتالي تحتاج رقیب. و یشیر أنها مباشرة یقول لها أنها غیررا واعیة بتصرفاتها، و
اولة حیث مرتبطة بالثقافة المتد رى خ محظوظة ألن هناك شخصًا في حیاتها یبکیها وال یضحك الناس علیها. وهذه المقولة هي األ

 الناس علیا".یا بخت من بکاني و بکى الناس علیا وال ضحکني وضحك هناك مثل شعبي متداول "
 وخوفي علیکي من حبي فیکي مش زي ما بتقولي علیا»

 یا بخت من بکاني یا بنتي
 « )نفس المصدر(وال ضحك الناس علیا

یسائل ترک  إنتوا لیه مفهومة. إذ قال: "بة وأفکارها غیریبتهم وتفکیرهم. بالنسبة له المرأة غری وفي األخیر یخاطب کل النساء و
 عاملین کده لیه، ودماغکوا دي معمولة من إیه"
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عاجه من تحّدي المرأة مع کل ما تحمل الکلمة من معاني. فاّلتحدي ممکن أن یکون على المستوى کما عّبر عن انز
یلغي کل حاجة واخلواضح أن المغّني منزعج من تحّدي المرأة. إذ یقول: "االجتماعي والعلمي والعملي. فمن ا دنها تحدي". و

بالتالي یرسخ صورة عدم  وجودها وکیانها الحر بقوله إن المرأة ال تستطیع عمل شيء من غیر الرجل: "من غیرنا أصال تعملوا إیه"و
ة أن المرأة تافهة ونکدیة وتخلق المشاکل ألتفه األسباب. و تؤکد استقاللیة المرأة واعتمادها على الرجل في الحیاة. وتصور األغنی

یشتکي أنه تعب  ". و الصورة النمطیة بأن المرأة غیورة وتخلق مشاکل بسبب غیرتها: " کل یوم خناقة کبیرة على أتفه األسباب والغیرة
 سیرة." إذ یصورنفسه ضحیة المرأة من مشاکل المرأة وال یتحمل المزید: " بجد تعبت زهقت خالص، مش طایق اسمع أنا وال 

یختم کالمه بأنه هو سي السید  اه أنا سي السید وکالمي هو اللي هیمشي، اه أنا سي السید".وهو صاحب الکلمة: " و
بمالبس عصریة لکن في لقطة  أنیقاً کما استعان المغني بالصورة لترسیخ الرجل "سي السید،" فتامر حسني ظهر في الفیدیو 

یرقص رأخرى یظهر ا فع عصى و یدعو لالحتفال قصة تقلیدیة وکأنه یحتفل بأمجاد شخصلمغني بجلباب تقلیدي را یة سي السید و
بالتالي یربط الماضي بالحاضر لیحتفل بالشخصیة  بها. یلبس جلبابًا تقلیدیًا یشبه لباس سي السید في األفالم القدیمة. و

 دور حضور المغني األمریکي سناب دوج في األغنیة؟ جل الشرقي، فما شخصیة تمثل الر إذا کانت شخصیة سي السیدالمتسلطة. 
تها المرأة، فهي تعیش في مجتمع ذکوري. إذ یقول المغني سناب دوج أن الملك سیبقى ملکًا رغم کل اإلنجازات التي حقق

د تمریرها هو عولمة سواء کان في الشرق أو الغرب. یبدو أن ل وسید کذلك بأنه البطل الرج  شخصیة سي السید. وقال الصورة المرا
یر العالقة بین الرجل والمرأة أنها مبنیة على السیطرة والقوة والتملك. أظن أن حضور مغني عالمي  بالتالي یتم تصو القصر و

کید سلطة المجتمع الذکوري في العالم.لیشارك في أغنیة مبنیة على ثقافة عربیة هو تعمیم شخص   سي السید و تأ
یة دوراً مهمتلعب القواعد ال ًا لفهم دالالت الخطاب. ألن دراسة تحلیل الخطاب تتوقف على عناصر کثیرة بما في ذالك لغو

یساعد على  ى الخطاب. إذ أن استعمال القواعدالقواعد، إذ یقول إریال إن الخطاب یعتمد على القواعد، وهي األخرى تعتمد عل
یة الفهم العمیق لمعاني کلیب تقدم الرجل کأنه المحور واألساس. لفیدیوالمستعملة في ا الخطاب. فهذه القواعد اللغو

کثر من عشر مرات إلقناع المتلقي بالشخصیة المحوریة. کما تم مخاطبة المرأة کمجموعة باستعمال الجمع  فالضمیر"أنا" تکرر أ
ینشر األحکام الجاهزة  ،إنتوا حوالي أربع مرات ) : 2009) حول شخصیة المرأة ککل.دماغکوا، واخدنها، تعملوا(. وکأنه یعمم و

5-36) 
یة تدل على أنه یتکلم بلسان مجموعة الرجال التي یمثلها )من غیرنا(. فاأل غنیة تؤکد الثنائیة" واستعمل کذلك أدوات لغو

ع والخالف. وکلمة سي السید تکررت   ثماني)نحن وأنتم(، نحن تمثل الجنس الذي ینتمي إلیه وأنتم تمثل اآلخر مصدر الصرا
إقناع المستمع رم إحیائها و ر محاولة لتنشیط الذاکرة والتذکیر بشخصیة الرجل الشرقي في القرن الماضي و ات. هذا التکرا

ك و أن شارت زینة عبدبوجودها في الحاضر.أ ر واحد من قوانین اإلدرا المادة التي یتکرر وجودها »الستار مجید الصفار أن التکرا
ر کلمة سي السید تهدف إلى جعلها 121: 2006) «ستدعاء او تأثیراً من غیرهااإلدراك تکون أسهل تذکراً و ا في بالتالي تکرا (. و
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أنه من الممکن أن شخصیة سي السید لم تمت في المجتمع الشرقي بل تلونت  الفرضیة المطروحة هو .جزء من الصورة الذهنیة
یة بالتالي فالدالالت اللغو والسیناریو والصور المسجلة ساهمت في خلق صور نمطیة سلبیة  لتأخذ قالبًا یناسب الظرفیة الحالیة. و

 عن شخصیة المرأة العربیة.

 " صورة المرأة في أغنية "التنورة.2.3

کلیب لها عدة دالالت ورسائل، إذ أن الصورة ترسخ الصورة النمطیة السلبیة بطرق الصورة التي تم اعتمادها في الفیدیو
بالتالي دراسة  د تمریرها للناشئة ومن تم فهم السینوتقنیات جدیدة. و اریو والصورة ستمکننا من فك شفرة الصور والرسائل المرا

 الثقافة الشائعة بخصوص دور المرأة والرجل في المجتمع العربي.
السیناریو عبارة عن مسابقة تجرى لفتیات مرتدیات مالبس قصیرة والتي ترتدي أقصر تنورة وتکون مغریة وتجذب الحکم 

الدور  ي( تفوز بالمسابقة بالرغم أن الدور الذي ستقوم به الفائزة بعد االختیار یبقى غامضًا وغیر محدد، من ممکن أن یکون)المغن
 الذي یوحي به الفیدیو کلیب منحصر في اإلثارة.  

بجانبهکلیب بدخول المغني إلى قاعة المسابقة یبدأ الفیدیو مساعدته بلباس  بلباس رسمي ومرتدیًا نظارات شمسیة سوداء، و
ر وهو المتحکم في زمام األمور، إذ أنه هو الحکم رسمي و نظارات طبیة. الصورة الموظ  فة تقدم الرجل بانه السید وصاحب القرا

ل کیان یظهر بلباس جدي. في المقابل تم تشیؤ المرأة واختزا ها في تنورة وجسد عاري حیث یتحکم في المسابقة ورمز المعرفة و
بالتالي التحکم في جسدها. دخل المغني ومساالرجل في طول ال عدته إلى غرفة االجتماعات الخاصة بالمسابقة حیث تنورة و

کثر. تم  سیتم اختیار أجمل عارضة. یبدو أن معاییر الجمال والنجاح في هذه المسابقة هي من سترتدي أقصر تنورة وتخلق إثارة أ
د الغرفة. ن مرتدیات تنورات قصیرات بینما الرجل الحکم هو سیرض جسم المرأة مثل سلعة بخسة إذ بدأن بعرض أجسامهع

یلة بینما بقیة العارضات في المسابقة کن یرقصن و یعرضن  یبدو أن بطلة المسابقة کانت مرتدیة قبعة و لباسًا محتشمًا وتنورة طو
ء خالل المسابقة، فسیدتنورتهن القصیرة. نظر حکم المسابقة  ته المحتقرة  إلى العارضة البطلة باستهزا الغرفة سیستفزها بنظرا

یدیر کرسیه ل یلة وأکمامها وستقوم بالکشف عن و یتجاهلها وهي في صورة منکسرة مما سیدفها إلى الخروج وتمزیق تنورتها الطو
کثر. بعد أن تخلصت من قبعتها عادت إلى قاعة ال یز مسابقة بتنورتها القصیرة وشعرها األشقر بینما هناجسمها لتصبح مثیرة أ ك ترک

 بسها إلرضاء سید الغرفة. على تفاصیل جسمها. فالمرأة غیرت طریقة مال
للسیناریو والصورة المسجلة دالالت عمیقة إذ تکّرس الصورة النمطیة للرجل العربي المتحکم فهو الذي یقرر مصیر المرأة 

ز قوة، ولکي تعیش في سالم وهو الشخص الذي یوجد . یظهر الریلزمها أن تلبي رغباته  في مرک جل أنه هو صانع وترضخ ألوامره
ر. فالفیدیو  ز القوة. حیث إن مساعدته في لجنة التحکیم لها دور هامشي ولیست صاحبة القرا ر والمتحکم في زمام األمور ومرک القرا
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کلیب في ا الفیدیوجل لهذه األغنیة یرسخ صورة المرأة الضعیفة المستسلمة والسطحیة والمثیرة. فصورة المرأة التي یعبر عنهالمس
 أة العربیة في القرن الماضي. القرن الواحد والعشرین لم تتغیر کثیراً عن الصورة التي رسمتها وسائل اإلعالم للمر

التحلیل اللغوي کشف هو اآلخر عن صور سلبیة مهینة للمرأة، فکلمات األغنیة تختزل صورة المرأة في التنورة القصیرة. 
یز على جس بالتالي الترک واالعتماد على اإلثارة کعنصر أساسي. فمضمون األغنیة التي تناقشه األغنیة هو التنورة القصیرة د المرأة و

 نورة ووصف المرأة بانها مغرورة.التي ترتدیها العارضة. وکیف أن عیون الشباب تالحق الت
 اللي بتقصر تنوره »

 اللي بتقصر تنوره 
 تلحقها عیون الشباب

 یییههییییییییییییییییییییی
 هي بحالها مغرورة 
 (2007« )أغنیة التنورة،هي بحالها مغرورة 

وواصل تعبیره عن إعجابه بکعبها العالي و تنورتها القصیرة حیث حدد قصرها في "شبر ونصف"، ووصف طریقة مشیها التي 
إعجاب اآلخرین بجسدها بتعبیر مجازي " هي األخرى تؤثر على البحر وجنت  ها مواجغارت منقصر التنورة وعبر عن إعجابه و

 لما شافتها".
 ال بقلها الکعب العالي»

 هوا غربي و شمالي
 تنورتها شبر و نص

 و بلوزتها بتاللي
 اللي اللي اللي

 کلما تخف بمشیتها
 عم تعلى تنورتها

 « )نفس المصدر(غارت منها مواج البحر و جنت لما شافتها
جسد ظرة إلیها تعید الشباب للشیوخ. وهنا یتم ترسیخ صورة وواصل وصف تأثیر جسدها على الشباب والشیوخ وکیف أن ن

یرها على المرأة إلثارة الشباب وال بالتالي تصو ، و شیوخ. وأشار إلى أنها ال یهمها والدها و ال والدتها وهي مرتدیة التنورة القصیرة
یضعها في قفص االتهام إذ أن الکلمات أنها عاصیة وغیر بدون قیم اجتماعیة. و المستعملة توحي بلومها عن إثارة مشاعر مبالیة و

حقي على اهلها حقي مش على التنوره". إذ یلقي وأشار المغني أن اللوم یطال والدیها ولیس التنورة " و لو دابو اخرهما".الشباب "
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ل یالحق اللوم على المرأة ووالدیها ألنها أثارث مشاعره ومشاعر الشباب. ولم یستعمل أي وصف سلبي لوصف الرجل الذي ظ
بالتالي األغنیة ترسخ صورة المرأة "حواء" التي أخرجت آدم من الجنة.  التنورة و
بعدها یؤکد أنها جمیلة ومعذورة في ارتداء التنورة  وواصل المغني في خلق اإلثارة عن طریق وصف طریقة المشي والخصر. و
النه". فاللغة نورة "الدنیا نار وشعالنه وهي مالقصیرة ما دامت جزء من الموضة. کما تم وصف اإلثارة التي خلقتها الت نا سأ

. ومن ثم اللغة تصور المرأة  حر محصور في غیر کیاناً المستعملة توحي أن على المرأة أن تلبي رغبات الرجل إذا أثیرت مشاعره
ر کلمة مغ رورة عدة مرات لرسم صورة الجسد الذي یبیحه الرجل لتلبیة رغباته بعدها یتم لومها على اإلثارة والخطیئة. وتم تکرا

. المرأة ا  لمغرورة في الذاکرة
 حالي حالي حالي »

 شوفه ترد الشایب شاب
 و الختیارة فرفورة 
 و الختیاره فرفوره 
 اللي بتقصر تنورة 
 اللي بتقصر تنوره 

 اللي اللي اللي حالي حالي حالي
 بتقصر مابي یهما البیا و ال أما

 بتحرق قلب الشباب
 و لو دابو آخر همااا

 وقت الي ما وفو بتعلي الکل بیصرخ یا دله
 والله بتوقف لقلوب 

 ریته تسلم هالطله
 بتمشي ال الموضه هیك

 هي حلوة و معذورة 
 هي حلوه و معذوره 

 اللي بتقصر تنورة 
 اللي بتقصر تنورة 

 تلحقها عیون الشباب
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 هییییییییییییییییییییییییه
 هي بحالها مغرورة 
 هي بحالها مغرورة 

 شعالنهالدنیه نار و 
النه  و هي منا سأ

 تنورتها على المیلین
 میله بتحاکي التانه

 بتمشي و بتهز بخصرا 
 کأنه ملکة عصرا 

 و بلوزتها ماله لزوم تلت رباعا مختصرة 
 حقي على أهلها حقي مش على التنورة 

 اللي بتقصر تنورة 
 اللي بتقصر تنورة 

 تلحقها عیون الشباب
 هییییییییییییییییییییییییه

 مغرورة هي بحالها 

 « )نفس المصدر(هي بحالها مغرورة 

یة المستعملة هي األخرى ساهمت وعمقت صور مغلوطة على سبیل المثال "اللي بتقصر تنورة، تلحقها عیون  القواعد اللغو
ها. یون الشباب ستالحقالشباب". فهنا یعطي السبب أو المهیج الذي هو ارتداء تنورة قصیرة من طرف فتاة والنتیجة الحتمیة أن ع

تحرش الجماعي في حالة أن فتاة ارتدت تنورة. یستعمل المفرد مقابل الجمع. األنثى کمفرد سبب الخطیئة والرجل وکأنه یبیح ال
کمجموعة، فتنورة المرأة أو باألحرى جسدها هو خطیئتها وهي التي تالم إذا وقعت الخطیئة. تم استعمال ضمیر الغائب "هي" 

 فهي ترمز إلى المرأة بصفة عامة وقیمتها تنحصر في جسمها.  استعمال اسم شخصي ة في األغنیة بدونلوصف المرأ 
یة تعطینا یبدو أ یة في طریقة خلق صور نمطیة ومغلوطة عن المرأة. فالدالالت اللغو نه یختلف السیناریو والدالالت اللغو

ء واإل ثارة. فأما السیناریو فیعکس صورة الرجل صورة المرأة کالمودیل والمتمردة على قیم مجتمعها وتستعمل جسدها لإلغرا
ر. فهو الذي  یتحکم في نجاح المرأة في المسابقة وهو المتحکم في جسدها وما هو مسموح العربي سید الموقف وصاحب القرا
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یة والصورة المسجلة والسیناریو في خلق صور سلبیة مغلوطة غیر -به أن یکشف. ممکن القول إنه ساهم کل من الدالالت اللغو

 متوازنة عن دور المرأة والرجل. 

رية وأبعادها االجتماعية الصور.3.3  النمطية الجند

سته یؤکد خوف الرجل من تمرد المرأة کما ذکرت الکاتبة السعداوي أن الرجل وعلى مّر العصور الفیدیو کلیب الذي تمت درا
سة تقید صها ومن تمردها، والصور الجندریة السلبییخلق قیودًا للمرأة ألنه خائف من ورة المرأة في ة التي تم رصدها في هذه الدرا

کدت الباحثة األرداوي أن األغاني العربیة الحدیثة خلقت صور مغلوطة جدیدة على  المجتمع وتؤدي مکانتها في المجتمع. أ
لوطة والنمطیة المتبنیة والتنورة یتبین أن الصورة القدیمة المغ( لکن من خالل تحلیلي ألغنیة سي السید 133-112: 2013المرأة. )

کلیب( أنانیة وتافهة ومقهورة، کما یغلب الجانب الجنسي والجسدي زالت قائمة. فالمرأة في هذه األغاني )الفیدیواتجاه المرأة ال
مرأة الذکیة في األغاني التي تم على شخصیتها. ناقصة عقل حیث إن الجانب العلمي والمعرفي غائب حیث لم نتعرف على ال

سته دة ومستدرا بة اإلرا یرها مسلو سلمة أمام جبروت الرجل. وهذا یؤکد ما قاله الکاتب حجازي عن قهر المرأة في ا، کما تم تصو
( 203-200: 2013المجتمعات العربیة. فاألغنیة العربیة تکرس صورة المرأة الدونیة الموروثة من الموروث الثقافي و الشعبي.)

ات السلبیة. وکال األغنیتین تساهمان في ترسیخ کلیب تحصر صورة المرأة بین الجسد والصففبصفة عامة صورة المرأة في الفیدیو
ر وأن الرجولة  إقناع األجیال الصاعدة باقتباس الدور البطولي المتمثل في سي السید والرجل صاحب القرا الصورة السلبیة للمرأة و

یغذي به ة والتحکم في کیانها والحفاظ على مسافةهي السیطرة على المرأ  ا أفکاره الموروثة التي األمان التي یستمد منها قوته و
بالتالي یتبین أن مفهوم األنوثة والرجولة تم تعریفه باستعمال الصوت  تملي علیه تقیید المرأة وخلق قیود إلضعافها اجتماعیًا. و

سخة في ذهن الم یر المرأة المنکوالصورة لخلق صورة ذهنیة را سرة التي تعیش تحت رحمة "سي السید" تلقي. في البیت یتم تصو
یضها إذا تمرضت، و صورة حبسها في الغرفة تمثل ظاهرة من مظاهر العنف النفسي الذي ممکن أن تعاني منه مع  توصیات بترو

تجاهلها ال العمل إذ أن بطلة أغنیة التنورة تم المرأة في مجتمعها. کما بینت نتائج التحلیل أنه تم المساس بصورة المرأة داخل مج
بالتالي عندما کانت مرتدیة مالبسًا من  اختیارها وأرغمت على تقصیر التنورة والکشف عن جسدها لترضي حکم المسابقة و

رف تساهم األغنیة في ترسیخ قیم سیئة کالتحرش الجنسي. کما أن أغنیة التنورة رسخت صورة التحرش الجنسي للمرأة من ط
الصورة المصنوعة معصوم من الخطأ والمرأة تالم  سببت في إثارة مشاعر الرجال. فالرجل فيالشباب والشیوخ. وتالم المرأة إذا ت

 إذا تعرضت إلى التحرش الجنسي. بینما یتم اإلشارة إلى امرأة شابة مقابل اإلشارة إلى الرجل الشاب والشیخ.  
یة کشف عن خلق صور جندریة سلبیة غیر بالتالي تحلیل الدالالت اللغو مبنیة على ثنائیة القوة والضعف. الصورة متوازنة و

ستهما ی یحمالن رسائل سلبیة مضرة بصورة المرأة. فقد والسیناریو التي تم درا کلیب تبین أن تقنیة الفیدیوخدمان الخطاب اللغوي و
 م الصورة النمطیة المتدنیة والسلبیة المتداولة في الماضي. لتقنین ودع جاءت
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ة حول أدوار وسلوکیات الرجل والمرأة )رودمن و مع هو الذي یمرر األحسب النهج الثقافي فإن المجت فکار والثقافة المشترک
ة حول سلوکیات الرجل والمرأة فهي ثقافة موروثة من المجتمع األبوي 2012کلیك، (. هاتان األغنیتان تعکسان الثقافة المشترک

ر والکلمة. بل تنادي بعولمة جل الحکم صاحب القرالقدیم. وتنادي بالتشبث بشخصیة الرجل المسیطر" سي السید" والر ا
بحضور مغني عالمي فإن األغنیة ستصل إلى العالم وستساهم في نشر الصورة النمطیة للمرأة.  المجتمع الذکوري واألبوي. و

یة الجندریة بناء ثقافي )نیو زیمو،  کلیب تقنیة الفیدیو ( وأنه قابل للتغییر والتعدیل غیر أنه لم یتم استغالل87-76: 2019فالهو
یة الجندریة الموروثة. یبدو أن األغا تعززانرثة. فاألغنیتان معًا في تغییر الصورة الجندریة المتوا  ني العربیة لها دور فعال في الهو

یة الجندریة وتکریس الصور السلبیة.  بناء الهو
خاصة  کلیب بصفةغاني المعتمدة على الفیدیوالمجتمع وخصوصًا األجیال الصاعدة. فاأللألغاني دور فعال في التأثیر على 

لرسم صورة إیجابیة على المرأة ورسم الواقع بحیاد دون اللجوء إلى تشیؤ جسم  بصفة عامة من الضروري أن تستخدم واإلعالم
من تقدم في المرأة وجعلها أداة لإلثارة. فالمرأة شریکة الرجل في بناء المجتمع وتقدم المجتمعات یقاس" بما تحققه المرأة 

تمع وهي عامل مؤثر في النسبة االجتماعیة" )الخصاونه، المجاالت المختلفة کونها تمثل نصف الطاقة اإلنتاجیة في أي مج
في الطاقة اإلنتاجیة، حیث  عنصرا أساسیا(، محاربة المرأة تعني محاربة التوازن والتقدم في المجتمع ما دامت المرأة  3: 2016

ع القوة والسأن العالقة بین الجن ل یجب عکس صورة متوازنة یطرة التي تعکسها األغاني، بسین یجب أن ال تکون مبنیة على صرا
ترتکز على مبادئ المساوات. من الواجب أن یتم تربیة الشباب الصاعد في المجتمعات العربیة على فهم أن المرأة زمیلته 

 مساس بصورتها یعني المساس بصورة المجتمع ککل. وشریکته في بناء مجتمع سوي ومتطور في جمیع المجاالت وال
ز على جانب الجسد بما في ذلك الجسد المثیر  دة ورک بة اإلرا کما أن اإلعالم الغربي ظلم المرأة هو اآلخر وصورها مسلو

ني یجب أن یصحح هذه المغالطات. فأغا والجسد المحجب. وساهم في نشر الصورة النمطیة المغلوطة. فاإلعالم بصفة عامة
ة یجب علیها أن تخدم صورة المرأة العربیة وتقدمها بصورة إیجابیة. فالمرأة تمتلك فکراً وثقافة کلیب العربیة بصفة خاصالفیدیو

یهها یجب تسلیط الضوء على مز یة عمییقة. عوضًا عن تنمیط صورتها وتشو یاها اإلیجابیة وحکمة وذکاء وتفانیًا ووفاء ومثابرة ورؤ ا
إسهاماتها األدب وء على الدور الفعال للمرأة سیساهم في خلق صور إیجابیة ممکن أن تکون یة والعلمیة والسیاسیة. تسلیط الضو

 قدوة للجیل الصاعد من الفتیات.
لولتحقیق التوازن یجب توسیع دائرة تمثیلیة المرأة، فال  لت نسبة تمثیلیة المرأة  تزا هناك عدة میادین یحتکرها الرجال، والزا

ا باالستعمال اللغوي مثاًل في االت ضعیفة وحتى عندما تلتحق المرأة بمجال کان حکراً على الرجال فیظلمونهفي بعض المج
مستعد أن المغرب یستعملون کلمة نقیب وضابط. فالوظائف التي کانت حکراً على الرجال لم تؤنث ألن المجتمع الذکوري غیر

 یتقبل تواجدها في مناصب مهمة. 
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رأة سیتم القضاء على آفات اجتماعیة خطیرة من بینها العنف ضد النساء والتحرش التي تمّرر عن المإذا أصلحت الصورة 
یتم تبخیس صورتها فإن القهر  ز على جسد المرأة و سینالها في مجتمع سي السید والرجل الحکم. الجنسي، ما دامت األغاني ترک

دة کما أن الصور النمطیة السلبیة من الممکن أن تؤثر على الم بة اإلرا رأة کمتلقیة لترسیخ صورة جسد المرأة والراضخة والمسلو
 الت. والمتعرضة لالستغالل في شتى المجا

ة في أغاني الفیدیو کلیب لتناسب إنجازات المرأة في القرن الواحد والعشرین ولتحقیق هناك ضرورة ملحة لتغییر صورة المرا
بالتالي تحقیق التوازن  کلیب تجمع بین قوة الصورة المرئیة والصوت ي، حیث إن أغاني الفیدیواالجتماعالمساواة بین الجنسین و

لها القدرة على خلق صور ذهنیة تصل بسرعة إلى المتلقي وتترسخ في الذاکرة ومن شأنها أن تترجم على أرض الواقع إلى أفعال 
سة الصمخلة بالتوازن االجتماعي والثقافي. کما أن القیام ببحوث وتنظیم مؤتمرات لد کلیب وفي ورة النمطیة في أغاني الفیدیورا

بالتالي إیجاد طرق علمیة ناجعة لمحاربتها. کما  وسائل اإلعالم عامة سیساعدنا على القیام بتحلیل علمي للصور السلبیة، و
یة والمرئیة لمنع تمریر الصور والرسائل التي تهی وتظهرها  ن المرأةتوصي الدراسة بخلق لجن مدربة على تحلیل الدالالت اللغو

 بصور رخیصة ومهینة وتضر بالتوازن المجتمع. 

 يجةالنت

سة إلى أن أغاني الفیدیو رأة وتهینها وتظهرها في صورة متدنیة وسلبیة حیث تم کلیب تضر بصورة المتوصلت نتائج الدرا
بة والمقهورة والمس تسلمة وتم تکریس صورة المرأة عرض صورة المرأة المودیل والسطحیة، کما تم عکس صورة المرأة المغلو

مرأة حواء التي النکدیة والمتمردة على قیم مجتمعها. کما تظهر بأنها تافهة ومثیرة ومصدر للخطیئة، حیث تم تکریس صورة ال
یقع  ر والحکم الذي یقرر مصیر المرأة. تصرفاته صحیحة و أخرجت آدم من الجنة. أما الرجل فهو سید المجتمع وصاحب القرا

یة عن خلق صور جندریة سلبیة غیراللوم ع بالتالي کشفت الدالالت اللغو . و متوازنة. لى المرأة إذ تسببت في إثارة غضبه أومشاعره
یة وتحمل رسائل سلبیة مضرة بصورة المرأة إذ ترسم صور سلبیة ذهنیة عن الصورة المسجلة  والسیناریو تخدم الدالالت اللغو

یرها کجسد مجرد من األفکار، همها طالء األظافر وتقصیر التنورة. والمرأة المنکسرة المرأة، فالمرأة التافهة والسطحیة ت م تصو
دة تم عرض صورتها محبوسة في غرف  بة اإلرا کدت ومسلو ة وتم عرضها کذلك منکسرة حزینة عندما أرغمت على تقصیر التنورة. أ

سة أن الصورة المتبناة السلبیة المتداولة في الماضي کلیب، فمثاًل صورة المرأة المقهورة التي تم تقنینها بالفیدیو نتائج هذه الدرا
کلیب جاءت لتعزیز وتقنین التالي أغاني الفیدیوتعیش تحت رحمة سي السید هي صورة قدیمة موروثة من األجیال القدیمة و ب

رة قدیمة تم إحیاؤها في أغاني الصور النمطیة المتوارثة. کما أن المرأة "حواء" مصدر الرذیلة و مخرجة آدم من الجنة هي صو
جل و ال ظل "ظل را   مثال شعبیاً کلیب. بخصوص المرأة الضعیفة المتحکم في أمرها فهذا مفهوم متوارث حیث إن هناك الفیدیو

مستقل والرجل هو الذي یحمیها. یعطي کل من النسق اللغوي والصورة المسجلة قیمة إقناعیة حیطة"، أي أن المرأة کیان غیر
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بالتالي یتم تقدیم صورة المرأة في أغاني الفیدیوللصو د إیصالها للمتلقي. و بشعة ومن الممکن أن ر المرا کلیب بطریقة سلبیة و
کلیب تساهم في خلق وتشجیع ي المجتمع أینما کانت في البیت أو الشارع أو العمل، إذ أن أغاني الفیدیوها فتؤثر على مکانت
   عادات خطیرة.

المرأة إذ تظلمها وتقصي إمکانیاتها الکبیرة وال تعکس دورها کشریکة في التنمیة  تعکس حقیقة مجتمعکل هذه الصور ال 
ی   تها . بجانب الرجل، کما أن هذه الصور ال تعکس والتمثل معتقدات المرأة وهو
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