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 *مقدمة:

ال يمكننا قتصادي، و التكنولوجي، والثقافي. ومشكالت أي مجتمع من وضع هذا المجتمع االتنبع قضايا و

ضككككمألن ادبتاد الثاللس الةككككابقس. بدون تاقتراح الحلول لوا، عرضككككوا، و متالجتوا، والتطرق إلى مشكككككالت ، و

أي ت لألر سكككلبي أوضكككاعوا تت لر ب وضكككات المجتمع، وباعتبار المرأة جزءاً فاعالً في المجتمع، فإن وبالمثل، و

 تقدم .تنمألت ، و علألوا يتوق

 

تتتبر وسكككاال امعالح أاد الوسكككاا  التي يتو عرت و اقتراح الحلول لمشككككالت أي مجتمع من  اللوا  و

تبارها الوساا  النابتس من لقافت  المحلألس. و مع التطور التكنولوجي المتةارت في عالو الألوح تدا لت وساال باع

االندماج اإلعالمي  امعالح و لو تتد تحمل الشكككككككل التقلألدي المتتار، علأل ، و هو ما يطل  علأل  ا ككككككطالح 

Media Convergence . 

ب ن  الظاهرة التي تتبر عن  Media Convergenceالمي "تتر، الموسوعس البريطانألس االندماج امع

، و المحتوى Computer Networks، و شبكات الحاسب ICTالتراب  بألن تقنألات المتلومات و االتصاالت 

، في نتألجس مباشرة لرقمنس المحتوى وانتشار امنترنت، و بما أادث تغألرات Media Contentامعالمي 

الخدمات، و ممارسس التمل، إلى جانب ظوور أنماط جديدة من المحتوى، و هي دراماتألكألس في الصناعات، و 

 التحوالت التي انطوت على تحديات و أبتاد تقنألس، و ناعألس، و اجتماعألس، و سألاسألس.

نألات فألما تشألر الموسوعس الكنديس إلى بتدين لتتريف االندماج امعالمي، أولوما تقني يتصل بالدمج بألن تق

ادنماط امعالمألس الجديدة المتولدة عن الرقمنس و شبكات الحاسب. و الثاني اقتصادي، وفس سابقاً، وامعالح المتر

باعتباره استراتألجألس اقتصاديس تضو مكونات الرقمنس الثاللس، و تركز ملكألس وساال امعالح، و تحرير القواعد 

 ".(i)الح في نفس الةوق التنظألمألس، بما يةمح بتكتالت إعالمألس بتملك أنماط مختلفس من امع

 

إذن، يمكننا مالاظس هذا النوت من االندماج في الصحف مثالً  األث نجد لدينا نةخاً و مواقع إلكترونألس لكل 

 حألفس بامضافس إلى إ دارها الورقي. و أيضاً في التلألفزيون  األث نجد أن جمألع القات مةلةل أو برنامج 

. وبالمثل، ادفالح Youtubeها على موقع تترت على مواقع  ا س بالقنوات التلألفزيونألس، أو قنوات يتو إنشاؤ

عبر  التي مكنت التكنولوجألا الرقمألس من عرضوا على مواقع متخصصس على شبكس امنترنت، أوالةألنمااألس  و

إمكانألس مشاهدتوا عبر التطبألقات المختلفس لألجوزة الحديثس  كالتلألفونات قنوات تلألفزيونألس متخصصس، و

 المحمولس، أو أجوزة اآليباد.

 

و يدفتنا التطور التكنولوجي المتمثل في االندماج امعالمي، بامضافس إلى دور وساال امعالح في التتبألر عن 

 التي تقوح بوا الةألنما كما يلي: الوظائفقضايا المجتمع إلى تحديد أهو 
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ى الةواء فألما "يتو استخداح الدعايس الدا لألس و الخارجألس في الةألنما لتكوين رأي عاح عالمي و محلي عل -1

يخص القضايا التي توو الجماهألر  عن طري  تمريرها على ألةنس الممثلألن في سألاق ادفالح  مما يضمن 

 ت لألرها بشكل أكثر دعايس و واقتألس من الدعايس المباشرة.

 

ً في مجال التربألس االجتماعألس، و امرشاد و التوجأل  االجتماعي والوطني  -2 من  تؤدي الةألنما دوراً راألةا

 الل غرس مفاهألو في الناشئس منذ الصغر  بإنتاج أفالح تخاطب عقولوو، و من واقع طرح مجموعس قألو و 

مباديء أ القألس تتالاو مع مةتواهو الفكري و استتداداتوو الذهنألس  لما لدى ادطفال و الشباب من اب 

 لألفالح الثقافألس، و االجتماعألس، و الرسوح المتحركس.

 

ما بدور فاعل في دراسس الحضارات من  الل الموضوعات التي تطراوا، و ما تتضمن  من تةاهو الةألن -3

عادات و تقالألد لشتوب مختلفس  تمكن المشاهد من االطالت على أنماط الحألاة المختلفس لتلك المجتمتات، و 

 ".(ii)تختار ما يناسبوا من تلك الثقافات 

 

 :وامل التي ألرت على  ناعس الةألنما، و التي تتمثل فيكما يدفتنا الةببألن الةابقألن إلى مترفس  الت

قدرت  على نقل البث المباشر، و إمكانألس عرت ادفالح بواسطت ، وإعادة عرضوا "ظوور التلألفزيون و -1

 لتدة مرات في الألوح الوااد.

من  التطور الةريع لوساال االتصال، و تقدح شبكس المتلومات الدولألس في تغطألس أوج  الثقافس التامس -2

  الل مواقتوا المختلفس.

اللوا هناك مواقع متخصصس لألفالح الةألنمااألس و للشركات المنتجس لوذه ادفالح يمكن التزود من   -3

، www.filem.comمن هذه المواقع بالمتلومات، ومشاهدة أادث ادفالح  و

ف  بح من الةول مشاهدة ادفالح التالمألس، و انتواء توقألتوا للمشاهدة   www.encqota.msn.comو
(iii)." 

 

ت سككألةككاً على ما سككب ، نجد إن ادفالح أو الدراما الةككألنمااألس و طبقا  لمفووح االندماج امعالمي  يمكنوا أن 

بشكككككككل يضكككككككاهي بل يفوق الحمالت امعالنألس  Social Marketingالتسوووووووتم اال ت اعي تقوح بمومس 

 االجتماعألس المتنألس بالتتريف بقضايا المرأة، و التوعألس بوا.

 

الترويج لقضكككايا المرأة عبر الدراما الةكككألنمااألس للدول شكككب  المحوريس: لذا، نقوح في هذا البحث بدراسكككس  

الةألنما أداة ترويجألس أيضاً، و لو تتد مجرد  دراسس مقارنس بألن الةألنما المصريس و الونديس(، باعتبار أن ادفالح

 أداة ترفألوألس تقتصر مشاهدتوا على قاعات الترت.

http://www.filem.com/
http://www.encqota.msn.com؛/
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 طرقه:، وتساؤالتهعينة البحث، ومشكلته، وأهدافه، وأوالً: 

. تنص نظريس النظاح التالمي الدول شبه الهامشيةقبل أن نذكر عألنس البحث، علألنا أوالً مترفس سمات 

WST   على " أن التوسع االقتصادي التالمي يحدث من مجموعس  غألرة نةبألا في منطقس محوريس من واليس

أو دولس و تمتد إلى مناط  في واليات أو دولس أ رى  و تتكون هذه في المناط  شب  الوامشألس و الوامشألس. هذه 

اوتس من التفاعل على المةتويات المجموعات أو القطاعات الثالث من الواليات أو الدولس تتمألز بدرجات متف

االقتصاديس، و الةألاسألس، و الثقافألس، و وساال امعالح، و التقنألس، و التمل، و رأس المال، و االجتماعألس. يتبع 

الوألكل التالمي المتا ر منط  الحتمألس االقتصاديس  األث تتحكو قوى الةوق لكي تحدد الرابحألن و الخاسرين  

 و شركات، أو اتى واليات أو دول. سواًء أكانوا أفراداً، أ

تفترت النظريس إن المناط  تظور عالقات اقتصاديس غألر متةاويس، و تكون البلدان المحوريس ذات كألان 

اقتصادي مةألطر، و لديوا الةلطس، و تكون البلدان الوامشألس و شب  الوامشألس في وضع التبتألس. األث توفر الدول 

، و رأس المال، و المترفس، و الةلع تامس الصنع، و الخدمات للمناط  اد رى، المحوريس التكنولوجألا، و البرامج

و التي تتمل وظألفألاً كمةتولكألن و أسواق. و تمثل تكنولوجألا وساال امعالح الجماهألريس  ادجوزة و المتدات(، 

القات بألن القطاعات أو المنتجات  البرامج(  سلتاً أو  دمات تامس الصنع التي تدعو و توألمن تكراراً على الت

 الثاللس.

، و شأللي، و تركألا، و المكةألك، وفنزويال، تتمثل الدول شب  المحوريس أو شب  الوامشألس في الصألن، و الوند

ادعضاء أيةالندا، والفلبألن، وكرواتألا، ووعمان، وباكةتان، ومصر، وادرجنتألن، و روسألا، والةتوديس، و

وانألا، ومالطس، و لألتو و التشألك، و أستونألا، و المجر، والتفألا، برص، التشرة الجدد في االتحاد ادوروبي  ق

 سلوفألنألا.بولندا، والةلوفاك، و

تفةر نظريس النظاح التالمي التوسع الذي يمارس في امعالح الدولي. األث تمثل وساال امعالح الجماهألري 

 ل هألكل التتامالت، و التةوي ، الموألمنس دا آالت أساسألس لتتلألو المنطقتألن ادقل ش ناً اديديولوجألس الرأسمالألس

ا الثقافألس بما الخط  االستراتألجألس للصناعات الثقافألس للدول المحوريس ادساسألس. إنوا تةتى للترويج لمنتجاتوو

 ".(iv)الموسألقى، و ادفالح دا ل المنطقتألن ادقل ش ناً بغرت الربح في ذلك  الكتب، والمجالت، و

 

س ادقل ، نجد إن هناك محاوالت لوألمنس الدول المحوريس لقافألاً على الدول شب  المحوريطبقاً لوذه النظريسو

الوند  مما دفع تلك الدول لمحاولس التمةككككك بثقافتوا وعرضككككوا من  الل منتجاتوا منوا شكككك نا  و منوا مصككككر و

 صو ألس قضاياها.  افاظاً على هويتوا الثقافألس، وتاريخوا، و   –منوا الدراما الةألنمااألس و –الثقافألس 

( فأللماً هندياً، تو إنتاجوو في الفترة من 79( فأللماً مصرياً، و  38( فأللماً   117من   عينة البحثو تتكون 

و قد تمت مراجتس و تحديد جمألع ادفالح التي تو إنتاجوا في الفترة المحددة للبحث  من  الل . 2020 – 2010
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في الجزء الخاص بةكككألنما  IMDBألس( على شكككبكس امنترنت، و موقع  قاعدة بألانات ادفالح التربى الرجوت إل

 الةألنما الونديس(  األث يقوح الموقتان بتصنألف، و مراجتس، و تقألألو، امنتاج الةألنمااي  Bollywoodبولألوود 

 .على المةتوى الدولي  سواء على الصتألد امقلألمي  كادفالح التربألس، أو الصتألد التالمي  كادفالح الونديس

 من أهو ادسباب الدافتس ال تألار عألنس البحث:و

تتتبر الةألنما المصريس هي الةألنما ادولى عربألاً، كما تتتبر الةألنما الونديس الةألنما ادولى آسألوياً، و  -1

 الثانألس عالمألاً بتد سألنما هولألوود  الةألنما ادمريكألس(.

إلى إلبات ذاتوا و الحفاظ على هويتوا وقوت مصكككر و الوند في فئس الدول شكككب  الوامشكككألس التي تةكككتى  -2

الثقافألس و التتبألر عنوا بامتالك اددوات الخا س بذلك  متمثلس في ادفالح الةألنمااألس. وأيضاً، وقوعوما 

لكونوما مجتمتألن  – ا ككككككس فألما يخص المرأة  –في نفس الفئس يؤدي إلى تشككككككاب  قضككككككايا الدولتألن 

 شرقألألن يحمالن نفس الخصااص.

 مألراث لقافي و اضاري يضرب بجذوره عبر التاريخ، و يظور في منتجاتوما الثقافألس.للدولتألن  -3

 

  لدراسس و تحلألل تلك ادفالح  األث انقةمت االستمارة إلى فئات طرتقة تحليل ال ض ونقد تو استخداح و

سألس هي:  سا هي لمرأة  والتي عرضت فألوا قضايا ا   و فألوا تو تحلألل أهو المجاالتفئس الموضوت  ماذا قألل(أ

قضككككايا المجال االجتماعي  كالزواج، و التتلألو، و التنف الموج  ضككككد المرأة. وقضككككايا المجال االقتصككككادي  

 كالتمل، و المجاالت الةألاسألس، و الثقافألس، و الصحألس. 

 

، و تتكون من فئات فرعألس  كنوت الشكككخصكككألس، والمرالس نوت الشكككخصكككألات  من يقول(تبألن الفئس الثانألس و

، و الحالس االجتماعألس، و المةتوى التتلألمي، و المةتوى االقتصادي، و المونس، ونوت البألئس التي تتألش التمريس

 فألوا الشخصألات، و التالقات بألن الشخصألات في الفأللو، و دور الشخصألس في الفأللو.

ةككككككتخدح، على القالب الدرامي الم ، و تحتويمتالجس قضككككككايا المرأة  كألف قألل(تدور الفئس الثالثس اول و

الكألفألس التي تترت بوا قضككايا المرأة في الفأللو، و أسككلوب تناول قضككايا المرأة في الفأللو، و طبألتس شككخصككألس و

إدارة الرجل و المرأة في ال المشكككككككالت والرجل أو المرأة دا ل اداداث، و ادسككككككلوب الذي يتبت  كل من 

اريس المرأة ت المرأة، ووجوس نظر الرجل في الكألفألس التي يشار بوا إلى قضايا و مشكال، والصراعات بألنوما

اآللألات يكرس بوا الرجل تبتألس المرأة، و موقف المرأة من المشكككالت التي تواجووا، واآللألات التيوتمكألنوا، و

 التي تواج  بوا المرأة تبتألتوا و المشكالت التي تواجووا، و آلألات تمكألن المرأة المذكورة في ادفالح الةألنمااألس.

 

 .ب سباب عرت قضايا و مشكالت المرأة في الفأللو  لماذا قألل(أ ألراً، الفئس الرابتس، و تتتل  و

ةألنمااألس. و  مشكلة البحثيمكننا بلورة  في دراسس الكألفألس التي يتو بوا الترويج لقضايا المرأة في الدراما ال

ك داة  -ة الدراما الةكككألنمااألس ادسكككاسكككي للبحث في الكشكككف عن مدى قدر الهدفبناء على تلك المشككككلس، يتحدد 
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 على تجةكككألد والتتبألر عن قضكككايا المرأة. و من  الل هذا الود، ادسكككاسكككي، نحدد ادهدا، الفرعألس -ترويجألس

 التةاؤالت المتتلقس بوا: و التالألس، 

 لتساؤلينامترفس القضايا المتتلقس بالمرأة و التي ت ترت في الدراما الةألنمااألس. و  طبقاً لوذا الود، نطرح  -1

 التالألألن:

ما نوعألس قضايا المرأة التي تو عرضوا من  الل الدراما الةألنمااألس المصريس و الونديس  اجتماعألس/ سألاسألس/  -أ

 اقتصاديس/ لقافألس ... الخ(؟

 هل تتبر القضايا المتروضس في الدراما الةألنمااألس المصريس و الونديس عن قضايا تتاني منوا المرأة فتلألاً؟  -ب

 

 التالألألن: التساؤلينطبقاً لوذا الود، نطرح و  مترفس الكألفألس التي ت ترت بوا هذه القضايا. -2

 هل تمت متالجس هذه القضايا بطريقس موضوعألس؟ -أ

 هل قدمت هذه ادفالح الوالً لوذه القضايا أح اكتفت بطراوا فق ؟ و هل كانت هذه الحلول  ممكنس التنفألذ؟ -ب

فاق و اال تال، بألن قضككككايا المرأة المتروضككككس في الدراما الةككككألنمااألس المصككككريس، التتر، على أوج  االت -3

 التالألألن: التساؤلينومثأللتوا في الدراما الةألنمااألس الونديس. و طبقاً لوذا الود، نطرح 

 هل تتشككاب  قضككايا المرأة المتروضككس في كلل من الدراما الةككألنمااألس المصككريس و الونديس  باعتبارهما دولتان -أ

 تقتان في نفس فئس الدول شب  المحوريس؟

أي القضككككككايا المتروضككككككس في الدراما الةككككككألنمااألس للدولتألن تتتبر أكثر أهمألس و إلحاااً لمواجوتوا وإيجاد  -ب

 استراتألجألس لحلوا؟

 

 ثانياً: اإلطار النظري للبحث:

والتي تتكون  ،Feminism () النظرتة النسوووتةنتتمد في تفةككألر نتااج البحث على قضككايا و مفوومات 

 من لاللس عنا ر أساسألس:

اهتماح النظريس النةويس أو موضوعوا  بمتنى أن النظريس النةويس تةتى  ()"  يشكل النوت االجتماعي  -1

 لجمألع التالقات، والنظو، و التملألات االجتماعألس. genderedفي نوايس المطا، إلى فوو الطبألتس النوعألس 

ةويس تةكتى إلى فوو كألفألس ارتباط ي نظر إلى التال -2 قات النوعألس على أنوا تمثل مشكلس  بمتنى أن النظريس الن

 النوت االجتماعي بتدح المةاواة، و القألود، و التناقضات االجتماعألس.

ال يتتألن النظر إلى التالقات االجتماعألس على أنوا ظاهرة طبألتألس أو لابتس غألر قابلس للتغألر  بل ي نظر إلى  -3

لقافألس وتاريخألس أوجدتوا  –الوضككككككع القااو المرتب  بالنوت االجتماعي على أن  محصككككككل قوى اجتماعألس 

 ".  (v)نةانألألن الكاانات امنةانألس  و بالتالي يمكن تغألألرها بواسطس الفاعلألن ام
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وتتكون النظريس النةككككككويس من لاللس تألارات راألةكككككككس، لكل تألار منوا جوانب اهتماح محددة. فنجد لدينا  

و  –ذكراً أح أنثى  –، األث " يدرك اللألبرالألون أن اريس الفرد Liberal Feminism النسوووووووتة الليبرالية

مكانت  باعتبارها مةكككتقلس عن عالقت  باآل رين في المجتمع، كما ينظرون إلى اسكككتقاللألس الفرد باعتبارها شكككألئاً 

لذي تتحق  من  الل  تلك القألمس من  الل عاملألن ه ما: فطرياً، و أن النظاح االجتماعي المثالي هو النظاح ا

إاكاح المةككاواة في الحقوق المدنألس، و االلتزاح بوذه الحقوق بصككورة تمنح ادفراد قدراً من الحريس يةككتطألتون 

ثاني، توفألر مجموعس من الضككككككواب  أو القواعد  من  اللوا اتخاذ القرارات الخا كككككككس بحألاتوو. و التامل ال

 ". (vi)دنألس الةألاسألس التي تمكن ادفراد من امايس و ت كألد هذه الحقوق الم

" و يتمثل الود، ادسككاسككي لالتجاه النةككوي اللألبرالي في المطالبس بالحقوق المدنألس والةككألاسككألس للمرأة. و 

على الرغو من أن هناك مةككاواة رسككمألس بألن الرجال والنةككاء، إال أن المفكرات النةككويات يناقشككن أسككباب عدح 

إلى  المواقف، والتمألألز، و رفض تنفألذ القوانألن أو تحق  هذه المةككاواة على أرت الواقع  و ي رجتن ادسككباب 

 رفض تتديلوا، والمؤسةات(.

و بشكككل عاح، يرى المد ل اللألبرالي أن الفروق البألولوجألس بألن الجنةككألن لألةككت ذات أهمألس على ادقل في 

س ال عالقس الحألاة التامس  فال توجد فروق غراازيس بألن الرجل و المرأة تصككنع القدرات و تتلل الةككلطس، فالجن

ل  بادنشكككطس و ا كككس المتتلقس بالحألاة التامس، فحألث توجد الفروق الخا كككس بتشككككألل الوويات االجتماعألس، و 

ألس  جاب و ترب ثل إن فالتغألألر ممكن. واألث توجد الفروق البألولوجألس م بات  تدري مس ال قا بإ بتوزيع ادعمال، و 

 ". (vii)خدمات الداعمس لوذه اددوار ادطفال  فالتغألألر يتو على مةتوى المؤسةات التي تقدح ال

، و يرى أن  " تتو مناقشس تبتألس النةاء Marxist Feminism النسوتة ال اركسيةأما التألار الثاني فوو 

بشكككل أفضككل عن طري  فوو التواا  االقتصككاديس التي يتشككنوا كنتألجس لمتطلبات الرأسككمالألس. و تتألش النةككاء 

و أموات، و في هذه ادسر تشكل النةاء مصدراً للتمل المنزلي غألر  تحت ظالل الرأسمالألس في أسر كزوجات

 -مدفوت ادجر، مع أن عملون األوي للرأسككمالألس  مثل التمل الذي يقوح ب  منتج الةككلع في الصككناعس  فكالهما 

ضككروري السككتمرار التامل الذكر الذي هو زوجوا، و أيضككاً عن طري   -عن طري  توفألر الخدمات المنزلألس 

ة إنتاج جألل جديد من التمال  من  الل رعايس الطفل  فالمرأة كزوجس و أح تقدح  دمس هامس للرأسككككككمالألس إعاد

مجاناً. إذن، من الواضككككح أن ادكثر فاادة للرأسككككمالألس أن يكون لديوا نةككككاء عامالت في المنازل بشكككككل غألر 

يحتاجون لشراء هذه الخدمات مدفوت ادجر، أكثر من أن تكون مضطرة لدفع أجر أكبر لرجال عاملألن سو، 

 المنزلألس في سوق التمل. 

سمالي، عند ضاً، و كنتألجس الستقرار ادسرة النواة في ظل النظاح الرأ سوق التمل، أي ةاء إلى  ما تد ل الن

بةكبب أن  ينظر إلألون على أنون مةكتقالت اقتصكادياً عن أزواجون  فإنون سكو، ي تطألن أجراً أقل، و يشكغلن و

نسً أدنى، و لانوي ومكمل لتمل أزواجون   مكا ن  عمل  يتملن لبتض الوقت، و سككككككو، ي نظر لتملون على أ

وبالتالي فإن التااد سو، يكون مكمالً أيضاً  فمرتبات النةاء المتزوجات لألةت بحاجس دن تكون مرتفتس، كما 

برولألتاريات هو الحال مع ادشككككخاص التزاب. وكنتألجس لذلك، تتحول النةككككاء المتزوجات إلى شككككب  عامالت 

semi-proletarianized.و من النااألس االقتصاديس يشكلن عااقاً أكثر من الطبقس التاملس ، 

بةككككبب اسككككتقاللون االقتصككككادي عن أزواجون، تشكككككل النةككككاء جألش عمل ااتألاطي مفألد ومرة أ رى، و

ااجس ضكككككروريس؟ و  لأل ةكككككتخدح في سكككككوق التمل عندما يتطلب ادمر. و لكن، لمن ال يكون التمل الدااو بمثابس
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فتلألاً، نجد أن النةكاء عامالت هامشكألات  لألس فق  دن التااد الذي يحصكلن علأل  أقل بكثألر من الذكور، و لكن 

أيضاً من يةتطألع أن ي ْحَضر إلى دا ل أو  ارج سوق التمل عند ظوور الحاجس إلأل . و المثال الكالسألكي على 

ا كان غألاب التمال الذكور يتني إدراك التحألز الةكككككككاب  ضكككككككد ذلك كان  الل الحرب التالمألس الثانألس، عندم

النةككككاء، و عنداذ يتوقف هذا التحألز  لذلك يمكن تولي التمل الحربي الضككككروري. و فج ة، أ ككككبحت النةككككاء 

مطلوبات في مجال الصككناعات الثقأللس، و أ ككبح من المناسككب تناسككي كل مبررات زمن الةككلو مقصككااون عن 

وي الحرب على أيس اال، فإن مثل هذه اديديولوجألات و المةككككككمواات سككككككو، تخرج التمل. ولكن عندما تنت

 ".(viii)مدويس مرة أ رى 

التألار الثالث، " و لديوا نقطس انطالق نظريس، و  Radical Feminism النسووووووتة الرايتكاليةتشككككككل و

التي مألزتوا بشكل واضح عن غألرها من المدا ل. أوالً، و كما هو واضح من اسموا، تزعو النةويس الراديكالألس 

، و ت تلن عن نفةوا كنظريس وضتتوا النةاء، و Women's Oppressionب نوا تذهب إلى جذور قمع النةاء 

بألل المثال، تت سس النظريس بشكل ولأل  على التصورات و الخبرات الخا س بالنةاء، و دجل النةاء. على س

ترى أن  لألةككت هناك ااجس ميجاد موقف وسككطي مع المنظورات و ادجندات الةككألاسككألس القاامس. و لانألاً، ترى 

هدفوا هو فوو ، و ترى أن Dominationالنظريس أن قمع النةككاء أكثر ادشكككال ادسككاسككألس و التامس  للةككألطرة 

. و تبتاً Patriarchy ()هذا الوضككع ومحاولس إنواا ، و هنا يكون المصككطلح ادسككاسككي هو الةككلطس ادبويس 

لذلك، نجد لالثاً، أن النةكككككككاء كجماعس لوا اهتماماتوا التي تتتارت مع اهتمامات الرجال، و هذه االهتمامات 

ألو الطبقي، أو الترقي  وتتني أن النةكككككاء يجب أن تتجاوز التقةككككك Sisterhoodتوادهن في أ تألس مشكككككتركس 

يكافحن متاً لتحقأل  اريتون. و أ ألراً، يؤكد التحلألل النةكككوي الراديكالي على أن قوة الذكر لألةكككت محصكككورة 

في النطاق التاح للةألاسس، و التمل مدفوت ادجر، و لكنوا تمتد أيضاً إلى دا ل الحألاة الخا س. و يتني هذا، أن 

لتقلألديس للقوة و الةألاسس تو تحديوا وتوسألع نطاقوا إلى مثل هذه المناط  الخا س في الحألاة  كادسرة، المفاهألو ا

 ". Patriarchal Domination (ix)و الجنس، األث ي نظر إلى كلألوما ك دوات للةألطرة ادبويس 

 التالألس: القضاتا من  الل الترت الةاب  للتألارات الراألةس للنظريس النةويس، نخرج بمجموعس

دون وعي نتألجس  األيوارعلى أن ادفراد يؤدون أنماطاً متألنس من الةكككلوك و  النسووووتة الليبراليةتؤكد  -1

لتملألس التنشككئس االجتماعألس  فألصككبح هذا الةككلوك مكمالً لوويتوو  األث يتتلكو الذكور التنافس، و النظرة 

لخضوت، و الطاعس، و التتبألر عن مشاعرهن  الماديس إلى التالو، و البتد عن التاطفس، و تتتلكو امناث ا

. و  sex rolesو بوذا تصككبح اددوار النوعألس  أسككاس نظاح المكانس الذي يضككع النةككاء في وضككع متدنل

يرى اللألبرالألون أن  من الممكن تغألألر هذه ادوضككككككات المت  ككككككلس في الثقافس  من  الل عملألس تدريب 

ألس تحدي اددوار النمطألس التي من اجتماعي للذكور و امناث في طفولتوو، و أي ضكككككككاً من  الل عمل

القوة( بالتةككككاوي بألن الرجال و  –شكككك نوا اسككككتمرار التمألألز ضككككد المرأة  و بذلك نتألد توزيع  المكانس 

 النةاء.

سوتة ال اركسية ترى  -2 ةتغل عن طري  الرجال في الن ةاء ت  ، المكان الذي يحصل سوق الع لأن الن

ت التااد ادفضل، كما أن النةاء ال يتقاضألن أجراً نظألر عملون المنزلي، فأل  الرجال على الوظااف ذا

و عمل الوالدة  إنتاج البشككر(  و من هنا ظورت الحاجس لتوسككألع الفرص أماح النةككاء للتمل في سككوق 

 التمل  لكي يحررن أنفةون من قبضس الحألاة المنزلألس.
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كانت تركز بشكككل أسككاسككي على التنف ضككد مجموعس من القضككايا، و إن  النسوووتة الرايتكاليةتتناول  -3

 اإل بار على م ارسة الدعارة؛، و االغتصاب ، والتحرش الجنسي ، وضرب الزو ة المرأة  فتفةر

ب ن التنف ي تد م لوفاً في الثقافس ادبويس  و بالتالي فمن الم لو، أيضكككاً أن تتحمل  المرأة و تخضكككع ل   

راريس سككككككألطرة و تحكو الذكر في ادنثى  و بالتالي فإن و هكذا تةككككككاعد هذه اديديولوجألس على اسككككككتم

ممارسككككس الجنس بالقوة مع النةككككاء ي تد نموذجاً تحلأللألاً لمتاناتون دا ل المجال االجتماعي للرجل. كما 

يتتبر شكككالً عمألقاً و واشككألاً من الةككلطس ادبويس  لضككب  الةككلوك  الختان( أن Foucaultيرى  فوكو 

طالب بثروت  هو أطفال  الجنةي ادنثوي  و ذلك  لضمان عذريس المرأة، و لألضمن الزوج أن يكون الم 

البألولوجألألن. بناء على أشككككال التنف تلك، ي طالب الراديكالألون بشكككألئألن هامألن  ادول، تحرير النةكككاء 

من ممارسككس الجنس الطبألتي  الذكر و ادنثى(  اتى تصككبح النةككاء قادرات على الورب من الةككألطرة 

لرجال  وبالتالي يكون لون الخألار المطل  في ممارسككس الجنس الغألري  الممارسككس الجنةككألس الجنةككألس ل

 ممارسس الجنس المثلي مع امناث(، أو التزوبألس  ك نماط للحألاة، ال ساحقة الطبألتألس(، أو التخنث، أو 

ت شككككل  ونتألجس لتحرير الةكككلوك الجنةكككي  فإن  سكككو، يتو تحطألو لبات ادسكككرة أااديس الزواج، و التي

مصكككدراً للةكككلطس ادبويس. أما الشكككيء الثاني الذي ي طالب ب  الراديكالألون، فوو إعطاء المرأة الح  في 

ئاً آ ر غألر أن يكن اإل هاضا تألار    و ذلك نظراً لتغألر أدوار النةكككككككاء، و  ألاراتون أن يكن شككككككأل

 .()أموات، بامضافس إلى تخلصون من سألطرة الرجل على وظاافون امنجابألس 

 

نظراً  – ا ككككس أفكار النةككككويس الراديكالألس  –من الضككككروري أن نبادر بالتحفى على بتض هذه ادفكار و

 لتتارضوا مع  صو ألات و لقافس مجتمتاتنا التربألس.

 

 

 ثالثاً: النتائج العامة للبحث:

النةويس باتجاهاتوا من  الل تحلألل مضمون ادفالح عألنس البحث، و بالمزاوجس بألنوا و بألن قضايا النظريس 

 الثالث، نخرج بالنتااج التالألس:

تشغل القضايا االجتماعألس رأس القاامس في قضايا المرأة المتروضس في كل من الةألنما المصريس و  -1

الونديس، و كان النصألب ادكبر للتنف المجتمتي المتمثل في االغتصاب، لو التحرش الجنةي، فالنظرة 

لفتاة غألر المتزوجس، و إجبار المرأة على ارتداء أزياء متألنس، و امجبار على الةلبألس للمرأة المطلقس، و ل

ممارسس الدعارة، و الرغبس في امنجاب دون زواج عن طري  متبرت، و ارمان المرأة من امرث. و 

بالنةبس للتنف ادسري  تمثل في إجبار الفتاة على الزواج ممن ال ترغب، و ارمان الفتاة من التتلألو. 

ا في نطاق الحألاة الزوجألس  تركزت القضايا في الخألانس الزوجألس، و سوء متاملس الزوجس، و االستألالء أم

 على راتبوا، و ضربوا، و التقلألل من ش نوا و من ش ن عملوا المنزلي. 
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المتني بالتنف ضد المرأة  مما يدل على أن  االتجاه النسوي الرايتكاليتنتمي متظو هذه القضايا إلى و

ى المرأة، و تتنألفوا بشكل جاه الثقافي الةااد في المجتمتألن المصري و الوندي يمألل إلى الضغ  علاالت

 كبألر. 

تمألزت الةألنما الونديس بمجموعس من القضايا الفريدة التي تتناول األاة المرأة سواًء بشكل إيجابي أو  -2

ستكمال المرأة لطموااتوا قبل سلبي لو يتو طراوا في الةألنما المصريس  مثل إلقاء الضوء على أهمألس ا

الزواج في ممارسس الرياضات التنألفس و الحصول على بطوالت من واقع قصص اقألقألس، و و ول 

المرأة للمنا ب القألاديس في الشرطس و الجألش، و تمألزت أيضاً باالهتماح بالرعايس الصحألس للمرأة. أما 

فانصبت على التزاح المرأة بدفع المور للشاب المتقدح للزواج بوا، و اهتمام  بالطلبات  القضايا الةلبألس

الماديس بغض النظر عن المةتوى التتلألمي و الثقافي للفتاة، و طبألتس شخصألتوا، و انتشار عادة إلقاء 

و ماء النار  اامض ادسألد( على أوج  الفتألات و تشويوون  إما لرفضون الزواج من الشخص، أ

لمجتمع لحمل الزوجس كبألرة الةن لحرمانون من التتلألو أو التمل، بامضافس إلى طرح قضألس تقبل ا

، لديوا أوالد في سن الزواج. و أيضاً ركزت الةألنما الونديس على ا  المرأة في ممارسس المثلألس الجنةألسو

 عدح تقألألد اريتوا في هذا الش ن.و

ايا تخص األاة المرأة لو تتناولوا الةألنما الونديس، من أهموا  تناولت الةألنما المصريس مجموعس من القض -3

ضايا الطالق المتتلقس قو مع أبنااوا،ما تواجو  من مشكالت في األاتوا ووضع المرأة كبألرة الةن و 

 القاامس.بالنفقس، والحضانس، و

فتلألاً، و لو يجنح عبرت قضايا المرأة المطرواس في كلتا الدولتألن عن قضايا واقتألس تتاني منوا المرأة  -4

 انتوا ادفالح إلى إلارة قضايا غألر اقألقألس أو تخأللألس من الممكن أن تحدث بناًء على متطألات آنألس. و 

تتتبر غالبألس القضايا المطرواس قضايا ملحس بحاجس للتغألألر على الرغو من ارتباطوا بثقافس المجتمع، و 

 .ال تةتقألو األاة المرأة في ظل وجود مثل هذه ادوضات

تتشاب  قضايا المرأة التي طرات في كل من الةألنما المصريس و الونديس  مما يدل على أن وقوعوما في  -5

 فئس الدول شب  المحوريس أسوو في الت لألر على لقافس الدولتألن، و ظروفوما االجتماعألس و االقتصاديس. 

ريس و الونديس، مع إهمال تو التركألز على قضايا المرأة في البألئس الحضريس في كل من الةألنما المص -6

 البألئس الريفألس و ذكرها بشكل عابر.

تمت متالجس قضايا المرأة بشكل موضوعي في كل من الدولتألن، و لو يتو اللجوء إلى المتالجس الفانتازيس  -7

 و الخروج عن الم لو،، أو امغراق في الم ساة بشكل مبالغ فأل .

س و الونديس بترت قضايا المرأة فق  دون تقديو الول اكتفت غالبألس ادفالح في كل من الةألنما المصري -8

لوا، و ال توجد وساال لتمكألنوا، و استرداد اقوقوا. و على الرغو من ذلك ذكرت بتض وساال التمكألن 

و إن لو تكن كثألرة  و على رأسوا وجود رجل متفوو للوضع الةلبي للمرأة و يةتى لمةاعدتوا في 

 –لمرأة لتتلألموا، و إيجاد عمل مناسب، و اللجوء للتالقات المثلألس الحصول على اقوقوا، و استكمال ا

 للبتد عن تحكو الرجل في األاة المرأة. –في الةألنما الونديس 
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 رابعاً: التوصيات:

على  نات الةألنما في الدولتألن التركألز على آلألات تمكألن المرأة و عدح االكتفاء بفتح الملفات المختلفس  -1

 لوا.دون اقتراح الول 

على  نات الةألنما المصريس التركألز على النماذج الواقتألس المضألئس لكفاح النةاء و و ولون للتمكألن  -2

 أسوة بالةألنما الونديس.

على المجلس القومي للمرأة و منظمات المجتمع المدني الموتمس بقضايا المرأة متابتس القضايا  -3

ى أرت الواقع  للتمكن من ر دها، و من المتروضس في امنتاج الةألنمااي و ر دها بشكل عملي عل

إيجاد سبل م الح أوضات المرأة و تمكألنوا، و إطالق مشروعات قومألس للقضاء على ادوضات الةلبألس 

 على غرار املس  البنت مصريس(  و هو المشروت القومي لمكافحس  تان امناث في مصر.
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