
 

 

 مكانة المرأة وصورتها في المسلسالت الكويتية

 )مسلسل زوارة خميس نموذجاً ( 

 )نوعية -دراسة تحليلية (

Status and Image of Woman in Kuwaiti TV  

(Zuwaratt  khamees  Series  as a Model) 

 )Analytical - A Qualitative  Study( 

 :إعداد

 علي دوشي العرادة 

 :إشراف

 حميدة سميسم. د.أ 

 ُقّدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم

 كلية اإلعالم

 جامعة الشرق األوسط

 2013 -َأيَّار







 د  

 تقديرشكر و
 حمي�دة/  ال�دكتورة األس�تاذة هذه رسالتي لمشرفة االمتنان وعظيم الشكر بجزيل تقدمأ ان لي يطيب  

 ه�ذه مراح�ل كافة في القيمة لتوجيهاتها كانت التي األوسط الشرق بجامعة اإلعالم كلية عميد سميسم

 . النهائية بصورتها خراجهاإ في الكبير األثر الرسالة

 ف�ي الت�دريس هيئ�ة أعض�اء من وأرشدني علمني من لكل  واالمتنان والتقدير الشكر افربو تقدمأ كما

 .فيها دراستي فترة طوال  األوسط الشرق جامعة

 الت�ي و األردني�ة الجامع�ات بكاف�ة التدريس�ية الهيئ�ة ألعض�اء الجزي�ل بالش�كر تق�دمأ ان لي يطيب كما

 .المكتوبة أو فهيةالش المالحظات لي قدموا و التحكيم كشاف لي اعتمدت

 الكوي�ت بجامع�ة ت�دريس هيئ�ة عض�اءأ م�ن الكوي�ت دول�ة ف�ي ساعدني من كل اشكر ان يفوتني وال  

 س�هام الدكتورة األستاذة من لكل والعرفان الشكر ، , والتعليم التربية وزارة وفي التطبيقية والمعاهد

 الدوس��ري، حس��يان ب��ادي رال��دكتو ال��دكتورة هيف��اء العنج��ري ،، ال��ريش ف��ايز ال��دكتور ، الف��ريح

 ال��ذين و عاش��ور، محم��د األس��تاذ ، المطي��ري العزي��ز عب��د األس��تاذ ،  العن��زي بش��ر ظ��اهر ال��دكتور

 .الدراسة خطة مشروع تطوير في وتعليقاتهم ومالحظاتهم بآرائهم أسهموا

 األس�تاذة بال�ذكر وأخ�ص جم�يعهم خم�يس زوارة مسلس�ل وأبط�ال  مؤلف�ة م�ن أتقدم أن لي يطيب كما

 ورحب���ت الض���يق وقته���ا م���ن أعطتن���ي والت���ي خم���يس زوارة مسلس���ل مؤلف���ة حم���ادة مش���اري ههب���

 أش�كر كم�ا تأكي�د، بك�ل رسالتي أثرت والتي المقابلة بإجراء تتردد ولم وتقدير احترام بكل بمساعدتي

 اإلم�ارات دول�ة ف�ي مس�افرا ك�ان وال�ذي المنصور محمد الفنان  األستاذ خميس زوارة مسلسل نجوم

 راي��ة وإب��داء الكويتي��ة اال��درام بت��اريخ رس��التي أث��رى ال��ذي و مع��ه المقابل��ة إلج��راء ب��ي اتص��ل حي��ث

 الفنان�ة  األس�تاذة اش�كر كم�ا ، حالي�اً  الكويتي�ة الم�رأة لص�ورة المؤلف�ون يقدم�ه م�ا اتجاه قوية بصورة

 حس�ين الفن�ان ، وود ح�ب بك�ل المقابل�ة مع�ي وأج�رت الثم�ين وقته�ا م�ن أعطتن�ي التي هللا عبد سعاد

 اك�رر ، المقابل�ة لعم�ل هاتفي�ا اتص�االً  مع�ي وأج�رى البح�رين مملك�ة ف�ي مس�افراً  ك�ان والذي المهدي

 بمق�ابالتهم رس�التي اث�روا حي�ث انش�غالهم رغ�م والتع�اون ال�ذوق قم�ةفي  كانوا أنهم حيث لهم شكري

 . الشخصية

" ني��وز دي��رة" ءاألنب��ا وكال��ة إدارة مجل��س رئ��يس رأس��هم وعل��ى الخب��راء م��ن الجزي��ل بالش��كر أتق��دم

 عب�د فه�د مخ�رجال ، الم�ال دالل المحامية األستاذة ، العرادة دوشي محمد مياإلعال األستاذالكويتية 

 من�ال مي�ةاإلعال األس�تاذة ، الكن�دري فاطم�ة المهندس�ة ، الدعي بدر المعد األستاذ ، الغيالني الكريم

 س��وعان م��ياإلعال األس��تاذ ،  زيالعن�� حمي��د األس��تاذ الرويل��ي، رج��ا م��ياإلعال األس��تاذ ، المكيم��ي

، األس��تاذ ناص��ر فه��د  النعم��ة ماج��د الص��حفي األس��تاذ ، العن��زي بش��ر  ن��واف األس��تاذ ،  الرويل��ي



 ه  

 ل�ي ق�دموها الت�ي الثري�ة بالمعلوم�ات يبخل�وا ل�م ال�ذين ، األس�تاذ محم�د فرح�ان العن�زي    ،الدوسري

 . رسالتي موضوع أثرت التي النادرة المراجع بعض تقديم خالل ومن الشخصية بالمقابالت

 أس�هموا وال�ذين الكوي�ت دول�ة ف�ي المس�رحية للفن�ون الع�الي المعهد أستاذة لكافة بالشكر أتوجه كما

 .سليمة علمية بطريقة المسلسل تحليل وطريقة الرسالة موضوع بلورة في توجيهاتهم في

 طيل�ة عل�ي يبخل�وا ول�م ع�يم تع�اونوا ال�ذين واألص�دقاء الزمالء لجميع الجزيل بالشكر لي يطيب كما

أسهم ال�زميلين وعلى ر وعلمهم ضيافتهم بكرم واخجلوني الهاشمية األردنية المملكة في دراستي أيام

 .الذين أرى فيهم األردن بكل رجاله النشامى و األستاذ علي الحالحله عبدالقادر خلف البياضي

 بصورة بمساعدتي أسهموا الذين ، البريكي خالد الفنان واألستاذ ، لاعبد محمد لألستاذ خاص شكر

 يرج��ع له��م و والفن��انين، واألس��اتذة الخب��راء م��ع الشخص��ية المق��ابالت تنس��يق حي��ث م��ن ج��دا جب��ارة

 . العلمية المراجع بعض وتوفير الشخصية المقابالت اغلب بإجراء هللا بعد الفضل

 جداً  خاص شكر

 الش�ريفتين ي�ديها وأقب�ل المطرفي ماضيال ناصر هيا/ الشيخة  أمي حبيبتي من الجزيل بالشكر أتقدم

 وأدبتن��ي وعلمتن�ي مل�ل أو كل��ل غي�ر م�ن ه��ذا يومن�ا إل�ى األرض وج��ه عل�ى خلق�ت من��ذ رعتن�ي الت�ي

 .  آمين اللهم الوفا أم يا بعمرك هللا أمد اآلن، إلى الصغر منذ بالتعليم وساندتني

 ف�ي ل�ي وع�ون س�ند خي�ر ي�زال وال ك�ان ال�ذي العرادة دوشي فايز الوقت بنفس وأبي أخي أشكر كما

 . لحظة عني يتخل ولم كلها الحياة أمور

ال��ذي علمن��ي الكثي��ر م��ن العل��وم اإلنس��انية  ش��ريف دوش��ي الع��رادة/ وأش��كر أخ��ي الش��اعر األدي��ب 

 .والثقافية

 أتم�م أن أج�ل م�ن ع�دة مواق�ف ل�ي وقف الذي النشط مياإلعال العرادة دوشي محمد أخي أشكركما  

 .دربال هذا في الكثيرة الصعاب رغم العالي تعليمي

عل��ى دعمه��ا ل��ي ومس��اندتي ف��ي  عاي��د دوش��ي الع��رادةوأخ��ي  ظ��افر دوش��ي الع��رادةوأش��كر أخ��ي 

 .التحصيل العلمي

 رعتن�ي الت�ي "ف�ارس أم"  الخال�دي حميدة األستاذة الدرب رفيقة زوجتي حبيبتي شكر عن وأعجز

فكان�ت نع�م الزوج�ة  الع�الي العلم�ي تحص�يلي إنه�اء أج�ل م�ن ودعمتن�ي حياته�ا ط�وال أبن�ائي ورعت

 .واألم

 ... اآلن إلى الصغر منذ وعلمني ودعمني العون يد لي مد من كل أشكر

 .حييت ما أنساه لن فضل أصحاب فأنتم فيكم هللا بارك

 الباحث



 و  

 اإلهداء 

 ولدتني امرأة، وعلمتني امرأة،،وأحبتني امرأة،،،وأحببت امرأة،،،وتزوجت امرأة
 ؟!ساء فكيف ال احترم الن

 إلى من ولدتني وربتني وأدبتني وأحبتني ولم تتخَل عني طوال حياتي
 "أمي / " إلى 

 )يا طيٌب من الجنة *** الوفا  أمي يا أم يا(
عذراً لقد وضعت بيت الشعر هذا ألن أخي فارس رحمه هللا كان دائما يردده ألمي 

أنا قد أوفيت  وطلبت مني ان أضعه من ضمن اإلهداء ووعدتها بأن أضعه لها وها
 .بوعدي لك كما علمتني ان أفي بالعهود يا أم الوفاء

 روح أبي رحمه هللا/ إلى 
 )أبو فارس ( أخي  فايز / إلى 

والذي أفنى شبابه وحياته في تربيتنا وتلبية ... الذي كان لي بمقام األب واألخ والمعلم 
 .احتياجاتنا ولم يبخل علينا بشيء إلى اآلن

 فارس وسالم وساير رحمهم هللا/  إلى أرواح أخواني
 )أبو علي ( أخي محمد / إلى 

الذي كان يعلمني كيف انتقي كلماتي  ومواضيعي ويشجعني على التحصيل العلمي 
 دائماً 

 جميع أخوتي وأخواتي/ إلى 
 )أم فارس ( شريكة حياتي زوجتي الغالية / إلى 

 إخالص ووفاءالتي ساندتني وشجعتني ووقفت معي طوال حياتها وأحبتني ب
 فلذات كبدي  بناتي وأبنائي إلى

 الذين أرى فيهم الدنيا بأحلى صورها
 .أهديكم هذه الرسالة المتواضعة وأعدكم أن أكون عند حسن ظنكم ان شاء هللا

 
 علي دوشي العرادة
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 ملخص

 )مسلسل زوارة الخميس نموذجاً (مكانة المرأة وصورتها في المسلسالت الكويتية 

 )نوعية -دراسة تحليلية (

Status and Image of Woman in Kuwaiti TV  

(Series Zuwaratt  Khamees  Series  as a Model) 

 )Analytical - A Qualitative  Study( 

 علي دوشي العرادة: إعداد

 حميدة سميسم. د.أ: إشراف

" زوارة خمــيس"هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن كيفيــة تقــديم المسلســل التلفزيــوني الكــويتي          

ــــي تخــــص المــــرأة ضــــمن القضــــايا  ــــة معالجــــة القضــــايا الت ــــة، وكيفي ــــة المــــرأة ولصــــورتها الذهني لمكان

ذلك التغير في القيم الثقافية واالجتماعيـة ذات الصـلة بمكانـة المـرأة  المطروحة في المسلسل، بما في

وقد اختار الباحث هذا المسلسل كعينة مقصودة أو نموذجا للمسلسالت  .وبصورتها الذهنية والنمطية

، وهو أيضا حافل بالشخصيات النسـائية، إذ يتضـمن 2000التلفزيونية الحديثة التي أنتجت بعد عام 

شخصــية ذكوريــة بــين رئيســية وشــبه ) 15(ائية بــين رئيســية وشــبه رئيســية مقابــل شخصــية نســ) 14(

 .رئيسية

إلــى المنظــور االجتمــاعي  مســتنداً  تحليليــاً  نوعيــاً  هــدافها، اعتمــدت الدراســة منهجــاً أوفــي ســبيل تحقيــق 

 الثقافي في التحليل، وكانـت المالحظـة والمقابلـة همـا أداتـي الدراسـة، وخلصـت الدراسـة إلـى عـدد مـن

 :النتائج كان أهمها



 ك  

المسلســل عالقــات الــزواج خصوصــًا والتماســك االجتمــاعي عمومــا، وخلصــت نتــائج التحليــل  عــالج -

إلى أن عالقات الزواج مهددة بالقلق النـاتج عـن عـدم ثبـات القـيم والمعـايير التـي تحكـم سـلوك النـاس 

 . عالقات األزواج للدرجة التي ندر أن تبدو فيها العالقات ثابتة أو مقدسة، بما في ذلك

أشــار المسلســل إلــى أن أهــم االضــطرابات فــي عالقــات الــزواج تــأتي مــن قبــل الرجــل، فهــو الــذي  -

 .يسعى للزواج بالثانية سرًا، وهو الذي يهدد بالطالق، وهو الذي يستخدم العنف ضد النساء أحياناً 

، مــرأة فــي عالقاتهــا بالرجــلبمــا يعبــر عــن تــدني مكانــة ال مكانــة المــرأة علــىغلبــت األنمــاط الســلبية  -

، إذ ظهــرت عالقتهــا كتابعــة للرجــل ومكانـة المــرأة تشــير إلــى أدوراهــا فــي المجتمــع وعالقتهــا بــاآلخرين

، إذ ظهــرت شخصــية واحــدة ولــم تظهــر كفــرد لــه اســتقالليته فــي الذمــة الماليــة أو المعنويــة إال نــادراً 

كزوجــة بالدرجــة األولــى، ثــم كفــرد فــي  مــرأةمكانــة ال ، وظهــرتفكانــت مثــاًال للســلبية المطلقــة) ناديــة(

ال األسرة الكبيرة في الدرجة الثانية، ثم كأم في الدرجة الثالثة، ولم تظهر في مكانـة أعلـى مـن الرجـل 

 .في العمل أو في المنزل أو في العمل العام

اعتمــدت شخصــيات المسلســل النســائية فــي تحقيــق أهــدافها علــى مجموعــة مــن األســاليب الســلبية  -

 .سلوب المكر والخديعةأسلوب الهروب أو التهرب من الحوار واإلقناع، و أالسرية، : همهاأ

شخصــية، مقابــل ) 14(بلــغ مجمــوع الشخصــيات النســائية الرئيســية وشــبه الرئيســية فــي المسلســل  -

للرجال، وبين التحليل غلبة السمات السلبية على الصور الذهنيـة التـي رسـمها المسلسـل للمـرأة ) 15(

 )المتوازنــة( للرجــال، وجــاءت نســبة الصــور الذهنيــة المعتدلــة%) 53.2(، مقابــل %) 57.1(ة بنســب

للرجـــال، أمـــا الصـــور الذهنيـــة االيجابيـــة فكانـــت للنســـاء %) 13.5(مقابـــل %) 14.3(للمـــرأة بنســـبة 

 .للرجال%) 33.2(مقابل %) 28.6(



 ل  

سلبية، والجدة العصـرية وهـي  الجدة القديمة وهي: بين التحليل وجود أربع صور نمطية للمرأة هي -

وهـــي  ، والمـــرأة الشـــريرة فـــي الشـــارعوهـــي معتدلـــة إيجابيـــة، والزوجـــة المغلـــوب علـــى أمرهـــا مـــع الـــزوج

 .سلبية

عكــس المسلســل وجــود ثالثــة أصــناف مــن القــيم االجتماعيــة، القــيم االيجابيــة وتظهــر لــدى المــرأة  -

جع والخـراب، القـيم السـلبية وهـي متناميــة سـواء، لكنهــا هـي األقـل وهـي مهـددة بــالتراحـد والرجـل علـى 

ـــرا فـــي ســـلوك  ـــيم المعتدلـــة وتبـــدو كثي ـــى المجتمـــع، الق ـــة وتعـــد دخيلـــة عل وتفســـد العالقـــات االجتماعي

 .الزوجات تجاه ما يتعرضن له من ضغوط األزواج
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Abstract 

Status and Image of Woman in Kuwaiti TV  

 (Zuwaratt khamees  Series  as a Model) 
(An Analytical -Qualitative Study) 

Prepared by: Ali Doushi Alaradah 
Supervised by: Prf. Hammedah Somaisem 

 
The study aimed at discover how a Treatment of women issue and 
stereotyped in the Kuwaiti television series “Zuwaratt Khamees”. The 
study also aimed at showing how women-related issues are presented in the 
series. An example of such issues is the question to change in the cultural 
and social values that help constitute a mental and stereotyped image of 
women. The researcher has chosen this series as a purposive sample, or as a 
model for modern television series that was produced after the year 2000. 
The series is ripe with female characters, (14) feminine characters leading 

in companion (15) male characters between primary and semi-primary. 
To achieve the objectives of the study, the researches  took up an 
analytical qualitative methodology utilizing the social- cultural perspective 
in analysis. Observation and interview are the study tools. There are some 
of the major findings of the study: 

- The series dealt especially with marriage relation and social 
coherence in general, and the analysis results concluded that 
marriage relations are threatened with anxiety resulted from the 
instability of values and standards governing people’s behavior, 
to the degree which rarely look in it that the relations stable or 
sacred, including marriage relations. 

- The series indicated that the most important disturbance in 
marriage relations come from the man, who seeks to marry a 
second time in secret, and he is who threatens divorce, and he is 
who uses violence against women sometimes. 

- Negative stereotypes predominated on the woman’s status which 
express the diminishing of the woman’s status in her relation with 
the man, and the woman’s status points out to her roles in society 
and her relation with the others, wherein, her relation appeared 
subordinate for the man, and did not as an individual who has her 
own independence in financial or immaterial liability except 
rarely, whereas, one character appeared (Nadia) which was a 
model for absolute negativity, and the status of the woman 
appeared as a wife in the first rank, then as an individual in the 



 ن  

large family in the second rank, then as a mother in the third rank, 
it did not appear in a higher position from the man, not in the 
work or in the home or in the public work. 

- The feminine series’ characters depended in accomplishing its 
goals on a series of negative means, most important: secrecy, the 
method of running away or evasion from dialogue and 
persuasion, and the method of cunning and deceit. 

- The total of primary and semi-primary feminine characters in the 
series amounted to (14) characters, analogous to (15) for men, 
and the analysis showed the predominance of negative traits on 
the mental images which the series drawn for the woman with a 
ratio of (57.1%), in contrast to (53.2%) for men, and the ratio of 
the moderate mental images for the woman came to a ratio of 
(14.3%) in contrast to (13.5%) for the men, as for the positive 
mental images it was (28.6%) for women in contrast to (33.2%) 
for the men. 

- The analysis showed the presence of four patterned images of 
woman which are: The old grandmother and she is negative, the 
modern grandmother which is positive, the helpless wife with the 
husband and she is moderate, and the evil woman in the street and 
she is negative. 

 
- The series reflected the presence of three kinds of social values, 

the positive values which appears with the man and the woman 
alike. However, it is less and it is threatened with retreat and ruin, 
and the negative values which is mounting and corrupt social 
relations, and considered alien to society, and the moderate values 
which look so much in the wives behavior toward what they are 
subjected to of the husbands’ pressure. 
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 مقدمة الدراسة: الفصل األول

 :تمهيد

موضوع قديم متجدد ما تجددت الحيـاة  في وسائل اإلعالم الجماهيرية هو تهامكانة المرأة و صور    

ومــا اســتمرت وســائل اإلعــالم بالعمــل، وٕانــه لمــن األهميــة دراســة تلــك المكانــة أو تلــك الصــورة التــي 

ات الملموسـة فـي جـانبين علـى درجـة كبيـرة مـن بعـد التطـور  ترسمها وسائل اإلعـالم للمـرأة، خصوصـاً 

تطـــورات الحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصـــادية للمجتمـــع، والثـــاني التطـــورات الهائلـــة فـــي : األهميـــة، األول

 .وسائل اإلعالم وتقنياتها المختلفة

 :مصطلحين مركزيين هماوتفرق هذه الدراسة بين 

مــال الدراميــة، والثــاني هــو الصــورة الذهنيــة األول هــو مصــطلح المكانــة االجتماعيــة للمــرأة فــي األع 

للمرأة في األعمال الدرامية، فبينما تركز الصورة على األبعـاد الفكريـة والنفسـية والعاطفيـة للمـرأة، فـإن 

يتـــيح للتحليـــل الخـــروج إلـــى اإلطـــار األوســـع، إطـــار المجتمـــع " المكانـــة االجتماعيـــة للمـــرأة"مصـــطلح 

قاتـــه، تلـــك الخصـــائص التـــي وجـــدت أو ترســـخت عبـــر عقـــود بخصائصـــه االجتماعيـــة والثقافيـــة وعال

لهـا فـي األعمـال  مـا تجـد انعكاسـاً  طويلة من الزمن، متأثرة بالكثير مـن العوامـل التاريخيـة التـي غالبـاً 

 .الفنية والدرامية واإلعالمية وغير ذلك من أشكال الثقافة

لقــيم فــي المجتمــع الكــويتي، وذلــك كــذلك، تتنــاول هــذه الدراســة التغيــرات المحتملــة التــي أصــابت نظــم ا

عالقات األزواج التي تشكل المحور الرئيسـي  من خالل تحليل العالقات بين الشخصيات، خصوصاً 

 .للعالقات في المسلسل

، بما تبثه من محتوى درامي أو غير درامـي، تظـل هـي محـور التقـاء تلـك إن وسائل اإلعالم عموماً  

محــوري لوســائل اإلعــالم ال يقتصــر علــى صــورة المــرأة، بــل االصــطالحات والمحــاور، وهــذا الــدور ال
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وال يخفــى علــى أحــد األهميــة الكبيــرة . يتعــداه إلــى مختلــف مجــاالت الحيــاة ومختلــف عناصــر الثقافــة

التـــي تقـــوم بهـــا وســـائل اإلعـــالم فـــي رســـم الصـــور الذهنيـــة لمختلـــف الموضـــوعات ومختلـــف شـــرائح 

لشريحة االجتماعية هي األكثر حساسية واألكثـر عرضـة المجتمع بما في ذلك المرأة، وربما أن هذه ا

لعوامـل وأسـباب كثيـرة تنتمـي  لتشويه الصـورة أو اسـتغاللها مـن قبـل وسـائل اإلعـالم الجماهيريـة نظـراً 

وســائل اإلعــالم ذاتهــا، والقــائمين علــى إنتــاج  إنالثقــافي، حتــى / فــي أغلبهــا إلــى األســاس االجتمــاعي

ن إلــــى األســــاس االجتمــــاعي الثقــــافي فــــي أغلــــب عناصــــر أعمــــالهم تلــــك األعمــــال الدراميــــة، يســــتندو 

) perspective(يستند إلى منظور  اً نوعي اً تحليلي اً الدرامية، ولذلك فإن هذه الدراسة ستستخدم منظور 

 .التحليل السوسيوثقافي

هــذه الدراســة علــى المــنهج النــوعي كمــنهج رئيســي لهــا، وعلــى أســلوب التحليــل االجتمــاعي  تعتمــدوا

الدراســـة بـــالمنهج  اســـتعانتفـــي تحليـــل نتـــائج المالحظـــة والمقـــابالت، كـــذلك ) السســـيوثقافي(قـــافي الث

فــي كــل مــن المجتمــع  الذهنيــة التــاريخي أيضــًا مــن أجــل فحــص تــاريخ تطــور مكانــة المــرأة وصــورتها

أت الكــويتي وفــي األعمــال الدراميــة المتمثلــة فــي المسلســالت الكويتيــة التلفزيونيــة والتغيــرات التــي طــر 

عليهــا فــي اآلونــة األخيــرة؛ وتحديــدًا منــذ بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي وحتــى أيامنــا هــذه، إذ 

شهدت هذه الفترة تطورات سياسية واجتماعية وثقافية إضافة إلى التطـورات الهائلـة فـي مجـال وسـائل 

 .ري بما في ذلك التلفزيوناالتصال الجماهي

يبحث في هذا الموضوع هو مكانـة المـرأة فـي المجتمـع الكـويتي  ان الدافع الذي حدا بالباحث إلى أن

 .والصورة التي تبثها وسائل اإلعالم 

ويأمل الباحـث أن تكـون تحلـيالت ونتـائج الدراسـة فـي صـالح العمـل الفنـي الـدرامي فـي دولـة الكويـت 

 .زيوني الدراما واإلعالم التلفوأن تغني المكتبة العربية وتثري األدب النظري والعملي لفن 
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 :مشكلة الدراسة

إلـــى بعـــض التشـــويه أو االســـتغالل فـــي وســـائل  مـــا تتعـــرض مكانـــة المـــرأة وصـــورتها عمومـــاً  كثيـــراً   

فـــي  عامـــل جـــذب خصوصـــاً  دألن حضـــور المـــرأة فـــي وســـائل اإلعـــالم يعـــ اإلعــالم الجماهيريـــة نظـــراً 

ا مـــن النســـاء تعـــاني مـــن والمـــرأة العربيـــة مثلهـــا مثـــل غيرهـــ مـــال اإلعالنيـــة واألعمـــال الدراميـــة،األع

 أم اســتغالل صــورتها أو تشــويهها فــي بعــض وســائل اإلعــالم ســواء كــان ذلــك بقصــد اإلثــارة والجــذب

كــان ذلــك نتــاج أســباب اجتماعيــة وثقافيــة مــا تــزال تنظــر إلــى المــرأة نظــرة غيــر عادلــة مرتكــزة علــى 

 . بعض الصور النمطية الدرامية إضافة إلى بعض المخزون الثقافي السلبي

التـــي أجريـــت منـــذ نهايـــة عقـــد التســـعينيات أن تنـــاول وســـائل وقـــد اســـتنتجت الكثيـــر مـــن الدراســـات   

بالصــور الســلبية النمطيــة كــالربط بــين المــرأة  اإلعــالم العربيــة للصــورة المــرأة أو مكانتهــا كــان حــافالً 

ـــر ـــة التابعـــة للرجـــل وغي ـــة الشـــديدة الحساســـية، والمكان ـــاء والطـــبخ واإلنجـــاب والعاطف ـــك مـــن  واألزي ذل

 )77، 2011حبيب، .(الصور السلبية

 المـرأةة لمكانـ" خمـيسة زوار "المسلسل الكويتي  كيفية تقديم تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عنو    

فــــي المعروضــــة القضــــايا  عالجــــة القضــــايا التــــي تخــــص المــــرأة ضــــمنة، وكيفيــــة مولصــــورتها الذهنيــــ

 .المسلسل

في البناء االجتماعي الثقـافي  صورتهاالمرأة و  مكانة ية الحديثةالتلفزيونتية فكيف قدمت الدراما الكوي 

 ؟للمجتمع
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 :أسئلة الدراسة

األعمـــال  قــدمتهامــا خصــائص مكانــة المــرأة وصــورتها التــي : الســؤال الــرئيس للدراســة يتمثــل فــي

 ؟"خميسزوارة "على مسلسل  من خالل دراسة تطبيقية الدرامية الكويتية

 :يلي من أسئلةويتفرع السؤال إلى ما 

 ما القضايا والمشكالت االجتماعية التي تم تناولها في المسلسل المدروس؟  -السؤال األول

ما أسـلوب تحقيـق (كيف جرى معالجة القضايا والمشكالت التي تناولها المسلسل  -السؤال الثاني 

 ؟)الشخصيات ألهدافها

ي المسلســل مــن حيــث المســتوى مــا ســمات الشخصــيات النســائية التــي ظهــرت فــ -الســؤال الثالــث 

 التعليمي والمستوى االقتصادي المهني؟

 ما الصور الذهنية للمرأة التي ظهرت من خالل شخصيات المسلسل؟ -السؤال الرابع

 ما طبيعة المكانات واألدوار االجتماعية للمرأة حسب ظهورها في المسلسل؟ -السؤال الخامس

 في مسلسل زوارة خميس؟ ما الصور النمطية للمرأة -السؤال السادس 

مــا مــدى التغييــر الــذي أصــاب عناصــر الهويــة الكويتيــة والعربيــة اإلســالمية فــي  -الســؤال الســابع

 شخصيات المسلسل؟

 ما القيم االجتماعية والثقافية التي جرى معالجتها في المسلسل؟ -السؤال الثامن

 

 :هدف الدراسة

 :على التعرف إلى تهدف الدراسة 

زوارة "الصـلة بصــورة المـرأة ومكانتهـا فــي المجتمـع الكـويتي مــن خـالل درامـا مسلســل القضـايا ذات  -1

 "خميس
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 المسلسل الكويتيالطريقة التي تم فيها تناول مكانة المرأة الكويتية وصورتها في  -2

 .)نموذجاً  خميسزوارة  ( 

 مسلسل (امية الكويتيةيجابية لمكانة المرأة وصورتها من خالل المسلسالت الدر السمات السلبية واإل -3

 .)نموذجاً  خميسزوارة 

التغيرات أو التطورات التي أصابت مكانة المرأة الكويتية وصورتها في وسائل اإلعـالم الجماهيريـة  -4

 .جراء ثورة االتصاالت التي أصابت وسائل اإلعالم الجماهيرية

 

 :أهمية الدراسة

عـــُد همـــًا أساســـيًا فـــي كافـــة المجتمعـــات تكتســـب الدراســـة أهميتهـــا مـــن كونهـــا تبحـــث فـــي موضـــوع يُ   

المجتمعات العربية أال وهو مكانة المرأة وصورتها، تلك المرأة التي تشكل نصـف المجتمـع،  وخصوصاً 

أكثـــر مـــن نصـــف المجتمـــع ألنهـــا تربـــي وتحتضـــن النصـــف األخـــر، والدراســـة ســـتكون مفيـــدة  بـــل إنهـــا

ــــ ــــى وســــائل اإلعــــالم الجماهيريــــة وللقــــائمين عل المخــــرجين  خصوصــــاً (ى األعمــــال الفنيــــة للقــــائمين عل

لمعرفـــة نقـــاط القـــوة والضـــعف التـــي تخللـــت أعمـــالهم فـــي معالجـــة أو تنـــاول قضـــايا المـــرأة ) والمعـــدين

 .وصورتها في المجتمع

 :الدراسة مصطلحات

هــو أســلوب تحليلــي يســتخدم فــي الدراســات الثقافيــة واالجتماعيــة يقــوم علــى : المنظــور السســيوثقافي

حـددت للدراسـة، وهـذا المنظـور  التـينات اجتماعية وثقافية كي يحقق أهداف التحليـل دمج بين مكو ال

مـن أدوات البحـث وأهمهـا المالحظـة المباشـرة، ثـم المقـابالت،  أو األسلوب في التحليل يستخدم عـدداً 
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ــــــــل  وهــــــــو أيضــــــــاً  ــــــــى األســــــــئلة أو لتحلي ــــــــة عل ــــــــة لإلجاب ــــــــائق والمراجــــــــع التاريخي ــــــــى الوث يســــــــتند إل

 )2010يان،الوق(.الفرضيات

ليب المــنهج النــوعي؛ الــذي يلتقــي معــه فــي األدوات ام الباحــث باســتخدام هــذا األســلوب ضــمن أســقــاو 

 .التي يستخدمها

بثــت مــن خــالل  التــي التــي عكســتها المسلســالت الكويتيــة ذهنيــةويقصــد بهــا الصــورة ال :صــورة المــرأة

 )الباحث.(التلفزيون الكويتي وغير الكويتي

وضــع الفـــرد فــي المجتمـــع مــن حيـــث "عـــض المراجــع مصـــطلح المكانــة بأنـــه عرفــت ب :مكانــة المـــرأة

موروثة كمكانة المرأة أو المكانة القائمـة علـى : وتنقسم المكانة إلى نوعين" مجموع الحقوق والواجبات

نخبـــة مـــن أســـاتذة قســـم . (الجـــنس، ومكانـــة مكتســـبة وهـــي الناتجـــة عـــن العمـــل أو التعلـــيم وغيـــر ذلـــك

 )1985االجتماع، 

يقصد بالمكانة في هذه الدراسة الكيفية التي يتم فيها تصوير المرأة فـي عالقاتهـا بـاآلخرين سـواء و    

). كالســـلطة(هيئـــات  أم) كاألســـرة(جماعـــات  مأ) كـــالمرأة األخـــرى أو الســـائق أو الخـــادم( كـــانوا أفـــراداً 

و صـورة المـرأة وصورتها يكمن في أن المكانـة تركـز علـى نمـ" مكانة المرأة"واالختالف األساسي بين 

 )مشـهداً (يمـا تمثـل الصـورة وتغيرها في عالقاتها بـاآلخرين فـي المجتمـع، فهـي صـورة ناميـة متبدلـة، ف

فـــي تمثيـــل الـــدور  مفـــي حيـــاة المـــرأة ودورهـــا ســـواء فـــي تمثيـــل الحيـــاة الواقعيـــة، أ صـــغيراً  )جانبـــاً (أو 

 .الدرامي

  :)Image( الصورة الذهنية

الناتج النهـائي لالنطباعـات الذاتيـة التـي تتكـون "بأنها رة الذهنية الصو ) 9، 2002عجوة، (يعرف    

عنــد األفــراد أو الجماعــات إزاء شــخص معــين، أو نظــام مــا، أو شــعب أو جــنس بعينــه، أو منشــأة أو 

مؤسســة محليــة أو دوليــة، أو مهنــة معينــة، أو أي شــيء آخــر يمكــن أن يكــون لــه تــأثير علــى حيــاة 
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عات من خالل التجارب المباشرة وترتبط هذه التجارب بعواطف األفـراد ، وتتكون هذه االنطبااإلنسان

واتجاهــاتهم وعقائــدهم، وبغــض النظــر عــن صــحة المعلومــات التــي تتضــمنها خالصــة هــذه التجــارب، 

ينظـرون مـن خاللـه إلـى مـا حـولهم ويفهمونـه أو يقدرونـه  صـادقاً  فهي تمثـل بالنسـبة ألصـحابها واقعـاً 

 ".على أساسها

شــيء "بأنهــا ) 2002جــودي ودويزمســكي، (عرفهــا  :)Stereotype image( مطيــةالصــورة الن

صورة عقلية قياسـية يحـتفظ بهـا جميـع أفـراد المجموعـة، وتمثـل رأيـا كينطبق على نمط ثابت أو عام، 

 ).2005سميسم، : نقال عن. (للنقد مبسطًا أو موقفًا وجدانيًا قابالً 

نتـاج شـركة التوليـب، الكاتبـة هبـة ثـين حلقـة، مـن إمن ثال كويتي وهو مسلسل: خميسمسلسل زوارة 

يتركــز موضــوع المسلســل الرئيســي علــى التــرابط األســري و  .محمــد القفــاص:  خــراجإمشــاري حمــادة، 

بـين ممثـل رئيسـي وغيـر  ممـثالً ) 29(مل العمل علـى حـوالي ت، يشوأواصر المحبة بين أفراد المجتمع

 32نظـــر الملحـــق ص ا. (برة أو الكومبـــارسرئيســـي، عـــالوة علـــى عـــدد آخـــر مـــن الشخصـــيات العـــا

 )للمزيد عن هذا المسلسل

مفهـــوم متعـــدد المعـــاني فـــي كثيـــر مـــن المراجـــع، عرفـــه البـــورت : Personalityمفهـــوم الشخصـــية 

الشخصية هي ذلك التنظيم الديناميكي داخل الفرد لألجهزة النفسية الجسمية التـي تحـدد للفـرد " :بقوله

 )10، 2004مراد، : عن نقالً . (لتفكيرطابعه المميز في السلوك وا

 :وتبين أن الشخصية تستخدم لإلشارة إلى

 .الفرد كما يظهر لدى اآلخرين ال كما هو في حقيقته -1

 .مجموعة الصفات الشخصية التي تمثل ما يكون عليه الفرد في الحقيقة -2

 .أم سياسياً  أم اجتماعياً  مهنياً كان الدور الذي يقوم به الفرد في الحياة سواء  -3

 )1988،292زيادي، . (الصفات التي تشير إلى المكانة والتقدير واألهمية الذاتية -4
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  :حدود الدراسة

ينحصر اهتمام الدراسة بمكانة المرأة في الـدراما وصـورتها الذهنيـة والنمطيـة : تطبيقيةالحدود ال -

: خــراجوإ  مشــاري حمــادةتبــة هبــة للكا" زوارة خمــيس"والقــيم االجتماعيــة الثقافيــة الــواردة فــي مسلســل 

أو غيـر ذلـك إال بقـدر اتصـاله ) كصـورة الرجـل(وال يأتي االهتمـام بعناصـر أخـرى . محمد القفاص

 .على العناصر التي تهتم بها الدراسة هأو تأثير 

 .دولة الكويت: الحدود المكانية -

 .2013يناير /ول كانون أ(تم تنفيذ التحليل لهذه الدراسة في الفترة : الحدود الزمانية -

  :محددات الدراسة 

ــائج الدراســة وعلــى تعميمهــا، ومــن أهــم هــذه    محــددات الدراســة هــي العوامــل التــي تــؤثر علــى نت

واحـد ممـا ال يسـمح بتعمـيم النتـائج علـى جميـع األعمـال مسلسـل علـى العوامل أن الدراسـة أجريـت 

 .الدرامية األخرى

المنهج النـوعي، ورغـم أن المـنهج العلمـي يحـتكم إلـى  أنها تعتمد على ومن محددات الدراسة أيضاً 

قواعد وأسس وأدوات محددة، إال أن تطبيق ذلك المنهج يختلف من باحث إلى آخر ووفـق أسـلوب 

 .التحليل المعتمد والزاوية التي يقف فيها الباحث من موضوعه
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة  :الفصل الثاني

 

 :تمهيد

لباحــث فــي هــذا الفصــل عرضــًا لإلطــار النظــري الــذي اســتعان بــه الباحــث فــي هــذه الدراســة يقــدم ا   

وكــذلك يســتعرض بعــض الموضــوعات . أثنــاء تحليــل األعمــال الدراميــة التــي تتضــمنها عينــة الدراســة

عرضــًا مــوجزًا لتطــور المجتمــع الكــويتي  والمفــاهيم النظريــة المتصــلة بموضــوع دراســته، ويشــمل أيضــاً 

لـــبعض الدراســـات الســـابقة القريبـــة مـــن موضـــوع الدراســـة، وينتهـــي  مـــرأة فيـــه، ويقـــدم عرضـــاً ومكانـــة ال

 .بالتعليق الموجز عليها وتبيان موقع الدراسة الحالية منها

 

 :  أسلوب أو منظور التحليل السوسيوثقافي

ضـــح الدراســـة الحاليـــة بمنظـــور مــا يعـــرف بالتحليـــل السوســـيوثقافي، والتعبيــر كمـــا هـــو وا اســتعانت   

المشتقة من السوسيولوجي، وهو األسلوب العلمي في دراسـة ) socio(يتكون من مقطعين، السوسيو 

الظــــواهر االجتماعيــــة، أمــــا التعبيــــر الثقــــافي، فهــــو األســــلوب أو المنظــــور الــــذي يقــــوم علــــى تحليــــل 

ـــذي ُيعـــد اإلطـــا ـــة المجتمـــع ال ـــى ثقاف ـــة باالعتمـــاد عل ـــى عناصـــرها الثقافي ـــاهيم إل ر الموضـــوعات والمف

مـن خـالل  أمالمرجعي للعمل الدرامي سواء من ناحيـة الكاتـب والمخـرج اللـذين أنتجـا الـنص والعمـل، 

المتلقــين الــذين يخــاطبهم العمــل بعــد أن أخــذ باالعتبــار الكثيــر مــن عناصــر ثقــافتهم مــن قــيم وعــادات 

 .وتقاليد وتطلعات ومعارف وغير ذلك من عناصر كامنة في ثقافتهم

 أســلوب التحليـل السوسـيوثقافي هـوإلـى أن ) 176، 2012درويـش، (م درويـشويشـير عبـد الـرحي    

ـــ علـــم االجتمـــاع والدراســـات الثقافيـــة  ي يحـــاول االســـتفادة مـــن عـــدة علـــوم اجتماعيـــة وخصوصـــاً تحليل
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وينبــع االتجــاه السوســيولوجي لدراســة وســائل االتصــال مــن المــدخل . إضــافة إلــى الدراســات اإلعالميــة

 .ال عملية اجتماعية ذات نتائج بنائية وتنظيمية وثقافيةالذي يؤكد على أن االتص

 :وتشير عملية تحليل عناصر ذلك االتجاه على أنه يتضمن المبادئ التالية 

أنـــه ينظـــر إلـــى عمليـــة االتصـــال كونهـــا عمليـــة اجتماعيـــة، ويشـــير مـــراد إلـــى تشـــابه مفهـــومي  -1

لمـاء االجتمـاع، إذ يعـرف التفاعـل االتصال والتفاعل االجتماعي بين مـا قدمـه علمـاء االتصـال وع

االجتمـــاعي بأنـــه ســـلوك يشـــترك فيـــه شخصـــان أو أكثـــر بغـــرض التـــأثير، وهـــذا المفهـــوم هـــو نفـــس 

 )83، 2011مراد، .(مفهوم االتصال تقريباً 

إذا كانــت تعريفــات الثقافــة متعــددة لكنهــا ال تبتعــد بمجموعهــا عــن مماثلــة : الدراســات الثقافيــة -2

اســع عــن مفهــوم الحيــاة بكــل عناصــرها وتفاعالتهــا وعملياتهــا والمنتجــات التــي الثقافــة بمفهومهــا الو 

غير مادية، وهذا المفهوم الواسـع للثقافـة هـو مـا ورد فـي التعريـف أم  تؤدي إليها سواء كانت مادية

الذي ) أو المركب(الثقافة هي ذلك الكل المعقد "الشهير لتايلور لمفهوم الثقافة الذي نص على أن 

معرفـــة، والعقيـــدة، والفـــن، واألخـــالق، والقـــانون، والعـــادة، وكـــل المقومـــات األخـــرى التـــي يتضـــمن ال

 )46، 2007أحمد،". (يكتسبها اإلنسان كعضو في المجتمع

باالرتبــاط بــالمالحظتين الســابقتين، يســتنتج أن عمليــة االتصــال تقــوم بــدور فــي التــأثير علــى  -3

بيــر آخــر، فــإن عمليــة االتصــال تســهم فــي إحــداث البنــى االجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع، وبتع

، وال أدل علــى ذلــك مــن الــدور الــذي  التغييـر الجــوهري فــي األبنيــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيـة

أسـهمت فـي عمليـات  ، وهـي أيضـاً  لعبته وسائل اإلعالم في رفـع مسـتوى التعلـيم والثقافـة للشـعوب

 ، وهــي أيضــاً  زعمــاء وحكومــات وجــاءت بــأخرى التغييــر السياســي منــذ عقــود طويلــة بــأن أســقطت

غيــرت الكثيــر مــن المفــاهيم والمعــارف الثقافيــة لألفــراد والشــعوب مــن خــالل قــدرتها علــى الوصــول 

 .وعلى اإلقناع
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وتبـــدو العالقـــة الوثيقـــة التـــي تـــربط االتصـــال الجمـــاهيري والنظريـــات السوســـيولوجية مـــن خـــالل    

ول بدراســـة دور المؤسســـة اإلعالميـــة فـــي إنتـــاج المعرفـــة افتراضـــين أساســـيين، يهـــتم االفتـــراض األ

وٕاعادة إنتاجها وتوزيعها من خالل مجموعة من الرموز تشير إلى أهميتها في تزويدنا بالخبرة عـن 

العالم االجتماعي، ويتمثل االفتراض الثاني في أن وسائل االتصال تشـغل دورًا يتوسـط بـين الواقـع 

 )2012،177دوريش، .(خصيةاالجتماعي الموضوعي والخبرة الش

وهنــاك الكثيــر مــن العلــوم والمنــاهج العلميــة التــي تلتقــي فــي دراســة الصــور الذهنيــة والنمطيــة مــع 

اختالف زاوية النظر واتساع دائرة االهتمام، فعلم االجتماع يعطي أهميـة كبيـرة للمجتمـع وعناصـره 

ه القوى والعناصر لهـا الـدور الكبيـر فـي وعاداته وتقاليده وقواه السياسية واالقتصادية والثقافية، وهذ

إليــاس وحســن، (تحديــد الكثيــر مــن أشــكال ومحتويــات الفنــون بمــا فيهــا الــدراما وغيرهــا مــن الفنــون،

ـــه الدراســـة خصوصـــاً ). 1997 ـــذي تنضـــوي في ـــل اإلعالمـــي فهـــو اإلطـــار األوســـع ال أن  أمـــا الحق

مـــــن أعمـــــال وســـــائل اإلعـــــالم محـــــاور الدراســـــة الرئيســـــية هـــــي الـــــدراما التلفزيونيـــــة، وهـــــي واحـــــدة 

 . الجماهيرية

أهمية المدخل السوسـيولوجي لدراسـة وسـائل االتصـال الجمـاهيري  أن) 2005(ويؤكد درويش     

ـــى النظـــام  ـــة مـــن دراســـة أمـــور تـــؤثر عل ـــر أهمي ـــذي يمكـــن أن يكـــون أكث ال يمكـــن إنكارهـــا، فمـــا ال

. ر االجتمــــــــــــاعياالجتمــــــــــــاعي كالعمليــــــــــــات االجتماعيــــــــــــة والمؤسســــــــــــات االجتماعيــــــــــــة والتغيــــــــــــ

 ) 2005،136درويش،(

وما يهمنا في الدراسة الحالية اإلشارة إلى مفهوم إطـار االخـتالف الثقـافي، وهـو يشـير إلـى أن     

ـــدراما ليســـت بأيـــة حـــال مـــن األحـــوال ذات شـــكل  المعـــايير والســـلوكيات التـــي تتكـــون فـــي إطـــار ال

ســاءل بعــض الدارســين حــول إدراك قــد تول. متجــانس، لكنهــا تظهــر فــي التركيبــات الثقافيــة الخاصــة

 الصورة فيما إذا كانت تعكس الحقيقة بذاتها أو أن الحقيقة تتغير وفقًا للسـياق االجتمـاعي والثقـافي
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هـذا يعنـي أن الصـور فـي األعمـال الدراميـة، ) 53، 2011السـادة،.(الذي تتم فيه مشـاهدة الصـورة

لرمـــوز األخـــرى فـــي العمـــل ال يمكـــن ا أمالحـــوار  أموالمفـــاهيم المعروضـــة ســـواء عـــن طريـــق الصـــور 

 .وجدت فيه ذيفهمها أو إدراكها بغير فهم وٕادراك السياق االجتماعي الثقافي ال

هــذا المنظــور التحليلــي اســتنادًا إلــى االفتــراض الضــمني فــي هــذه الدراســة الباحــث  ســتخدموقــد ا   

 فـي اإلنتـاج الفنـي ممـثالً  عـاً القائم علـى التـداخل الـواقعي بـين تـأثير العوامـل االجتماعيـة والثقافيـة م

انتقــدت الكاتبــة  ،فمــثالً . فــي األعمــال الدراميــة التلفزيونيــة أو المســرحية وغيرهــا مــن األعمــال الفنيــة

األعمـال الدراميـة الكويتيـة الحديثـة واصـفة إياهـا بأنهـا تعكـس أخـالق الشـوارع  )حياة الفهد(والفنانة 

ألنهـا قـدمت " خيطـان صقنـا"قـد كاتبـة مسـرحية بن بعضـهمقـام ، و )2012الفهـد،.(على حـد تعبيرهـا

بعــض األنمــاط النســائية المســتجدة فــي المجتمــع الكــويتي، واســتند ذلــك النقــد إلــى منطلقــات ثقافيــة 

ر علـى الظـواهر تواجتماعية، من مثل عدم تشـويه صـورة المجتمـع الكـويتي المسـلم، وضـرورة التسـ

اآلخــر يوافــق علــى مناقشــة  همبعضــ قابــل؛ فــإنبالمالســلبية، فهــذه عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة معــًا، 

ن مناقشة السـلبيات والتعريـف مفادها أ الدراما لهذه الظواهر االجتماعية بناء على رؤية ثقافية لديه

  .بها أفضل من التستر عليها

إن هـــذا المـــدخل النظـــري يعطـــي أهميـــة كبيـــرة لـــدور وســـائل اإلعـــالم فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة،    

  مية والفنية المختلفة هي أسـاليب مهمـة فـي عصـرنا الحـالي فـي تلـك التنشـئة نظـراً واألعمال اإلعال

للثورة الكبيرة في تقنيات وسائل اإلعالم، ومن ذلـك األعمـال الفنيـة كالـدراما التلفزيونيـة والسـينمائية 

بعــد أن جــرى إدخــال الكثيــر مــن التقنيــات الجديــدة فــي إنتــاج تلــك األعمــال  والمســرحية، خصوصــاً 

الوسـائل االتصـالية فـي هـذا العصـر تمثـل أداة خطيـرة علـى  "وتشير حميـدة سميسـم إلـى أن. فنيةال

تصدمنا كل يوم عبر المسلسالت واألفالم واإلعالنـات والموضـة، بسـيل مـن "الثقافة العربية، وهي 

مـا بين) 25، 2009سميسـم، ("الُبنيات الصورية والسمعية التي تثير االنبهار لدى المشـاهد والقـارئ
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يشــير عبــد الــرحمن عــزي إلــى أن الطــابع الــذي تتســم بــه المــواد الثقافيــة االســتهالكية التــي تقــدمها 

وسائل االتصال تعمـل علـى إقنـاع الجمهـور بالحقيقـة المرغوبـة التـي يـتم ترتيبهـا وتحضـيرها خلـف 

بغــرض الــتحكم فــي االنطباعــات،  الخشــبة بمخــرجين ونصــوص وجــيش مــن الممثلــين، وذلــك دومــاً 

صــلحة العامــة اء الشــرعية علــى المؤسســات والقــائمين عليهــا باالعتمــاد علــى أيديولوجيــة الموٕاضــف

 )2003،85عزي،. (للجمهور

الــذي طــرأ علــى وســائل االتصــال يجعــل الباحــث اإلعالمــي أمــام  التطــور التكنولــوجي الهائــلإن   

مــاع مــن أوائــل ر االجتمــاعي، ومــن ثــم كــان علــم االجتيــعالقــة مثيــرة بــين وســائل االتصــال والتغي

 )136، 2005درويش،. (العلوم التي اتخذت منهجًا تطبيقيًا نحو مشكالت االتصال

 
إن دراسة الدراما بكل أنواعها يمكن أن تجري وفق زوايا ومنـاظير متعـددة، مـن حيـث الشـكل أو   

والمضمون إما أن نـدرس مـا فيـه مـن قـيم أو اتجاهـات أو  .األسلوب الفني أو من حيث المضمون

 . ر ذهنية أو اتجاهات أيديولوجية أو عناصر فكرية أو أدبية وغير ذلك من العناصرصو 

بدراســـــة عـــــدد مـــــن المحـــــاور  الثقـــــافي فـــــي هـــــذه الدراســـــة ســـــيكون معنيـــــاً -والمنظـــــور االجتمـــــاعي

محور القضايا التي يطرحهـا العمـل ذات الصـلة بـالمرأة، ومحـور مكانـة : الثقافية وهي-ماعيةاالجت

ات االجتماعيـــة، وهـــي مكانـــة متغيـــرة وفـــق عـــدد مـــن المعـــايير أو العوامـــل، التـــي المــرأة فـــي العالقـــ

الصــورة الذهنيــة للمــرأة  والمحــور الثالــث هــو. الفصــل الثالــث ضــمن منهجيــة الدراســةسنفصــلها فــي 

) Image(في العمل الدرامي، وهي صورة متغيرة، متطورة غير ثابتة، وٕان دراسة الصـورة الذهنيـة 

 ).Stereotyping(دراسة الصورة النمطية  ال بد أن يفضي إلى
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 :نظرية الدراسة
تعد من النظريات األكثر صـلة بموضـوع الدراسـة   Framingيرى الباحث أن نظرية التأطير     

، ومكانــــة المــــرأة، عروضــــةالقضــــايا الم: بمحــــاور الدراســــة الرئيســــة الحاليــــة، فهــــي األكثــــر اتصــــاالً 

كيـف قـدم : وبما أن االهتمام الرئيس للدراسة يدور حـول التسـاؤل. والصورة الذهنية والنمطية للمرأة

العمـــل الـــدرامي المـــرأة الكويتيـــة مـــن حيـــث قضـــاياها ومكانتهـــا وصـــورتها الذهنيـــة؟ هـــذا يعنـــي أن 

مفهوم  ذلك، فإنلالدراسة تهتم باألطر أو القوالب التي وضعت فيها المرأة من خالل هذا العمل؟ و 

التـي يقـوم الصـحفي باختيارهـا إمـا عـن قصـد أو عـن غيـر قصـد كـي  األطر يشبه القوالب الجـاهزة

يقــــوم بمعالجــــة ونقــــل أي حــــدث أو ظــــاهرة مــــن خــــالل وســــائل اإلعــــالم، وٕان ذلــــك الخيــــار الــــذي 

يستخدمه الصـحفي يحمـل فـي طياتـه مضـامين خفيـة أو كامنـة تـؤثر فـي اتجاهـات النـاس المتلقـين 

اما؛ فــإن الكاتــب والمخــرج بالدرجــة األولــى ثــم كافــة ففــي الــدر . لحقيقــة الحــدث أو الخبــر أو الظــاهرة

القائمين على العمل الدرامي يسهمون معًا في رسم تلـك األطـر ومضـامينها لألحـداث ولألشـخاص 

وللسلع أيضًا، إذ ترسم أطر نجومية المعة أو بطولية لبعض الشخصيات لمجرد أنهم قدموا أغنيـة 

بينمـا يجـري تجاهـل مئـات األدبـاء المجيـدين الـذين  أو مجموعات أغاٍن قد تكون ناجحة أو فاشـلة،

 .كتبوا عشرات القصائد أو الروايات والقصص وغير ذلك من األدب الرفيع

ونظريــة األطــر تعــد إحــدى النظريــات التــي تســمح للباحــث بقيــاس المحتــوى غيــر الصــريح فــي     

 ) 193،2004نجم،.( وسائل اإلعالم للقضايا المثارة خالل فترة زمنية معينة

وتفتــرض هــذه النظريــة أن األحــداث ال تنطــوي فــي حــد ذاتهــا علــى مغــزى معــين، وٕانمــا تكتســب    

يحـددها وينظمهـا ويضـفي عليهـا قـدرًا مـن االتسـاق " Frame"مغزاها من خالل وضعها في إطـار 

مــن خــالل التركيــز علــى بعــض جوانــب الموضــوع وٕاغفــال جوانــب أخــرى، فاإلطــار اإلعالمــي هــو 

واإلطـــار اإلعالمـــي . محوريـــة التـــي تنـــتظم حولهـــا األحـــداث الخاصـــة بقضـــية معينـــةتلـــك الفكـــرة ال
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لــبعض جوانــب الحــدث أو القضــية وجعلهــا أكثــر بــروزًا فــي الــنص  اً لقضــية مــا يعنــي انتقــاء متعمــد

 عـرضاإلعالمي، واسـتخدام أسـلوب محـدد فـي توصـيف المشـكلة وتحديـد أسـبابها وتقيـيم أبعادهـا و 

 )348، 2009كاوي والسيد، م. (حلول مقترحة بشأنها

بتفســير كيفيــة نشــوء أو تكــون الظــاهرة  هــذه النظريــة هــي األكثــر اهتمامــاً ويؤكــد عبــد الحميــد أن  

اإلعالميــة المتمثلــة فــي الرســالة، فهــي نظريــة ال تهــتم باالعتمــاد علــى احتســاب الكــم فــي عناصــر 

الرسـالة وٕاخراجهـا مـن قبـل القـائم الرسالة أو تكرارها بقدر ما تهتم بالكيفيـة النـي يجـري فيهـا تكـوين 

وكمــا يؤكــد عبــد الحميــد فــإن القيمــة األساســية الســتخدام هــذه . باالتصــال حتــى وصــولها للمتلقــي

النظرية تكتسب أهميتها من تساؤالت النظرية نحو بناء الرسالة، وأهم تلك التساؤالت ما يتمثل فـي 

عبــد (القــائم باالتصــال؟  لمــاذا كتبــه أو قالــهلمــاذا كتــب أو قيــل مــا يــتم تحليلــه؟ و : الســؤالين التــاليين

 )210،2010الحميد،

 :ويستخلص الباحث ما يأتي فيما يتصل بنظرية التأطير في هذا الدراسة

محدودة من بـين الكـم الكبيـر مـن األحـداث والصـور  اً إن وسائل اإلعالم تنتقي جزيئيات أو أبعاد -1

اث واألشخاص وفق ما يراه القـائم باالتصـال في الواقع وتقوم بجمعها لترسم أطرًا ومضامين لألحد

يتوســــع القــــائم  وفــــي الــــدراما .الكاتــــب والمخــــرج فــــي الــــدراما أمســــواء كــــان المحــــرر فــــي الصــــحف 

 .باالتصال فيرسم العوامل التي أدت إلى هذا التشكل وقد يضع لها الحلول

ترتيــب  ارس أيضــاً بمــا فيهــا األعمــال الدراميــة تمــ ةإن وســائل اإلعــالم مــن خــالل رســائلها الكثيــر  -2

ومعالجتها بأشكال مختلفـة سـواء كانـت  عرضهااألولويات أو األجندة في القضايا التي ترى أهمية 

 .خبرية أم بطريقة درامية
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إن عمليـــة التـــأطير تســـمح بـــأن يجـــري تقـــديم الحـــدث الواحـــد أو الشخصـــية الواحـــدة ضـــمن أطـــر  -3

ود ذلــك إلــى عوامــل مختلفــة قــد تكــون مــا يحــدث فــي األعمــال الدراميــة، ويعــ متنوعــة، وهــذا كثيــراً 

 .أيديولوجية أو فكرية أو اجتماعية أو فنية وغير ذلك من العوامل

إن بعض الكتاب والمخرجين يتعمدون المبالغـة فـي إبـراز بعـض العناصـر النفسـية أو الفكريـة أو  -4

ــ ويعــدونالجســدية فــي الشخصــية الدراميــة  د ذلــك عامــل جــذب للمتلقــي، إضــافة إلــى أن الرســالة ق

 .تكون ملفتة أكثر النتباه المتلقين
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 :الدراما، مفهومها وأشكالها
كلمـــة الـــدراما مصـــطلح واســـع المعـــاني والـــدالالت، وهـــو يكتســـب معانيـــه ودالالتـــه مـــن خـــالل     

وتشير المراجع المتخصصـة إلـى أن  .التجارب المختلفة للشعوب وعبر المراحل التاريخية المختلفة

تطـورت الكلمـة الحقـًا إلـى ( الـذي يعنـي َفَعـلَ  Dranاني نـالفعـل اليو  مـن جـاءت" دراما" أصل كلمة

Drama .(تشـــمل األعمـــال المكتوبـــة  إذيحـــدده الســـياق، مـــن المعـــاني واســـع  ولكلمـــة درامـــا طيـــف

وفي القرن العشرين لم َتُعد كلمـة درامـا تطلـق علـى نـوع مسـرحي محـدد  .والمسرح هامهما كان نوع

يــربط بينهــا وجــود الفعــل الــدرامي  الكتابــة المســرحية متنوعــة جــداً مــن  وٕانمــا صــارت تغطــي أشــكاالً 

واألزمة والصراع بـين اإلنسـان وقـوى متنوعـة ومختلفـة، منهـا مـا هـو اجتمـاعي كمـا فـي مسـرحيات 

) 1946-1862(، واأللمـــاني هاوبتمـــان  1898-1956)B.Brech(األلمـــاني برتولـــت بريشـــت 

G. Hauptmanومنها ما هو صـراع مـع )الموت، الزمن(ردة ، ومنها ما هو قوى مجما، وغيره ،

 .)194، 1997إلياس وحسن، . (الذات

 :نشأة الدراما

تشير بعض المصـادر إلـى أن الـدراما اإلغريقيـة نشـأت ضـمن االحتفـاالت والمناسـبات الدينيـة،    

) 95، 2004مـراد،.(إذ كانت المسرحيات تعـرض ضـمن الطقـوس الدينيـة التـي تجـري فـي األعيـاد

لهــــين أرتــــيمس اإل مجموعــــة مــــن اآللهــــة خصوصــــاً  ترجــــع إلــــي عبــــادةعضــــهم أن الــــدراما ويــــرى ب

ARTMISZ  ديونيسيوسو DIONUSZOSZ  وتطورت المسرحية بالتصـاقها بشـعائر وعبـادات ،

 )27،2007عيــد،(.وذلــك إلقامــة المســرحيات فــي أعيــاده كطقــس مــن طقــوس عبادتــه  ديونيســيوس

لقديمــة لــم تكــن تقــدم بشــكل دائــم كمــا يحــدث اليــوم بــل العــروض المســرحية اإلغريقيــة ا كــذلك فــإن

فقـد كـان العـرض . تقع على فترات متباعدة  يحتفاالت الدينية المحددة التإطار اال يكانت تقدم ف

 يأحضـان الـدين يظهـر فـ يفـ والدليل على نشأة الـدراما .مقدس يحتفال رسمامن  اً جزء يالمسرح
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 يوســط األوركســترا مــذبحًا لتقــديم األضــاح يجــواره ونجــد فــفقــد كــان ُيقــام ب ،رتبــاط المســرح بالمعبــدا

موقــع مســرحيون، ".(مســارح أثينــا  يحتفاليــة الدينيــة كمــا ظهــر فــلــه  ديونيســيوس  قبــل وبعــد االلإل

 )  2012نشأة الدراما،

 : )113، 1985حمادة، (مدلولين  يفإن لفظة دراما تعن ٕاجماالً و    

ويتقلــد . كــان جنســه أو مدرســته أو نوعيــة لغتــه اً أيــ الــنص المســتهدف عرضــه فــوق المســرح، -1 

 .أدوار شخصياته ممثلون يقومون بتأدية الفعل ونطق الكالم

عالجــًا مفعمــًا  مهمــةالمســرحية الجــادة ذات النهايــة الســعيدة أو األســيفة والتــي تعــالج مشــكلة  -2 

 ".وي امأس يإلى خلق إحساس فجيع يبالعواطف على أال يؤد

قصـة مـن حيـث سـردها سلسـلة مـن األحـداث ووصـفها لشـبكة مـن العالقـات التـي والدراما تشبه ال  

يتــورط فيهــا مجموعــة مــن األشــخاص، وينشــأ بــين هــؤالء األشــخاص صــراع يجــذب االنتبــاه ويــؤدي 

وبهذا يمكن القول بأن المكونـات األساسـية فـي كـل درامـا وفـي كـل  .إلى مزيد من التوتر والتشويق

وهنــاك مــن ) 31، 2012درويــش، . (والفكــرة والمكــان والزمــان الشخصــيات والحبكــة: قصــة تشــمل

كبيــرة بــين القصــة والــدراما، فالقصــة سلســلة مــن األحــداث المشــوقة، تبنــى بعنايــة ودقــة،  يــرى فروقــاً 

وتثيــر اهتمامنــا وانفعاالتنــا وتفكيرنــا، أمــا الــدراما فتجعلنــا نعــايش األحــداث واألفكــار والشخصــيات، 

 )417، 1989مكاوي،.(تفكر وتتكلم وتتصرف وتجعلنا نرى الشخصيات وهي

ــم تعــد قاصــرة علــى الفــن المســرحي فقــط، بــل  Long Manويشــير قــاموس     إلــى أن الــدراما ل

 ,Long Man Dictionary, 1992(. امتدت إلى سائر الفنون األخـرى كاإلذاعـة والتلفزيـون والسـينما

P:365.( 

فسـرت الـدراما وكانـت أكثرهـا تفصـيًال، ذلـك مـن أدق التعريفـات التـي يرى بعـض الدارسـين أن و    

شكل من أشكال الفن، يقوم على تصوير قصة أو حكاية يقصها "  التعريف القائل بأن الدراما هي
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أو يحكيها كاتب أو مؤّلف من خالل حوار على لسان شخصيات تربطها عالقات معينة، وتصـنع 

 )245، 1997علي وشرف، ( ."األحداث وتشارك فيها في إطار متطور آخذ في التصاعد

") فـن الشـعر"كتابـه  يفـ" أرسـطو"كمـا أشـار لـذلك (كما أن الدراما أشمل مـن ارتباطهـا بالمسـرح    

، لــذا توجــد اآلن أشــكال أخــرى مــن الــدرامان بــدايتها التاريخيــة كانــت مــع المســرح ولكــن هنــاك إإذ 

 يديث عـــن مصـــطلح الـــدراما فـــولكـــن عنـــد الحـــ. أنـــواع كالـــدراما اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة والســـينمائية

فعنــد  ،المســرح فــال يوجــد مصــطلح يســمى بالــدراما المســرحية وذلــك الرتبــاط كلمــة درامــا بالمســرح

 .ليها بمصطلح دراما فقطإالمسرح نشير  يحديثنا عن الدراما ف

ويشـير رفعــت الضـبع إلــى أن الـدراما فــي وجههــا المتكامـل ال بــد أن تتضـمن الفعــل والمشــاهدة،    

 )100، 2011الضبع،: (ا تتألف من شقين همافالدرام

 .عمل المؤلف -1

 .عملية التجسيد -2

" محاكـاة للحيـاة" عـدهاتعريـف أرسـطو لهـا حـين  على الدراما وقد اعتمدت أغلب التعريفات لمفهوم

لمـا يجـري فـي الواقـع، بـل محاكـاة  مثلها مثل الشعر والرسم وغيرها من الفنون، فهـي ليسـت تمثـيالً 

وبتعبيــر آخــر، فالــدراما ليســت الحيــاة،  ضــرورة أن تطابقــه أو تعكــس صــورته الحقيقيــة،لــه لــيس بال

تمثيـل حـدث متخيـل أو حقيقـي  هولكنـ اً حقيقي أو اً واقعي اً وجوهرها ليس حدث .وٕانما هي تمثيل الحياة

 )2007سماحة، ( .أو الحركة الفاعلة "العمل"يعني والتمثيل هنا 

، لكنهــا ومحــدداً  ثابتــاً  لســابق بــأن الــدراما لــم تعكــس مفهومــاً ويالحــظ مــن خــالل التعريــف المــوجز ا

تعكس أكثر طبيعة حياة البشر بما يتخللها من أفعال وسلوك ومشاعر قد يختلط فيها الصـراع مـع 

ال تقتصر على المسرح أو على األعمال التلفزيونيـة، ألن الشـكل  التعاون مع التكامل، وهي أيضاً 

 .ن أن يتغير ويتطور من شعب إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرىالدرامي أو القالب الفني يمك
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الفنـون جميعـًا، وظلـت الـدراما فـي أغلـب التعريفـات تـرتبط بفـن  ابدأت الدراما بالمسرح الذي يعد أبـ

 .المسرح كما في تعريف أرسطو وغيره من األوائل الذين كتبوا في هذا المجال

الثانيـة  ذج درامية خالل األلف عاممصر هي أول دولة قدمت نماويشير بعضهم إلى أن 

ومــن أشــهر النمــاذج الدراميــة التــي عرضــت فــي مصــر الفرعونيــة أســطورة  .أو الثالثــة قبــل المــيالد

إيــزيس وأوزوريــس، ويحــتفظ متحــف بــرلين ومتحــف لنــدن ببرديــات عليهــا نصــوص مســرحية كانــت 

مــات الخاصــة بــالممثلين تقــدمها إحــدى الفــرق المســرحية الجوالــة، وتحمــل برديــة بــرلين بعــض العال

مما يشير إلى أن المسرح المصري قد عرف المخرج أيضًا، وهذه المسـرحيات التـي قـدمها المسـرح 

م، وذلــك قبــل أن .ق 2900المصــري كانــت تقــدم فــي الهــواء الطلــق، وفــي معبــد اإللــه بوســت عــام 

 ).62، 1991، آسلين(عشرين قرنًا بتعرف الحضارة اإلغريقية الفن الدرامي بشكل محدد وواضح 

تســتخدم  إذًا بــين بــرامج التلفزيــون منــذ ظهــوره، مهمــلقــد احتلــت الــدراما التلفزيونيــة مركــزًا 

الــدراما التلفزيونيــة لنقــل األفكــار إلــى المشــاهد عــن طريــق اســتخدام الصــور المتحركــة والتوليــف فــي 

األصــلي،  طــول العمــل ليقــدم مشــاهدة منطقيــة لألحــداث، وتكبيــر وتضــخيم المعــاني مــن المحتــوى

واألسلوب الواقعي في معالجة األفكار واالنفعاالت واستخدام الصورة من خالل الموسـيقى والحـوار 

علــي وشــرف (والمــؤثرات الصــوتية ممــا يســاعد علــى اســتثارة التــأثير االنفعــالي للصــورة المعروضــة 

خــاص  هوبإال أن ظهــور الــدراما التلفزيونيــة قــد تــأخر كفــن مســتقل لــه ســماته وأســل). 100، 1997

بســبب اعتمــاد التلفزيــون علــى العــروض التــي تقــدم علــى خشــبة المســرح، وهــذا مــا كــان يحــدث فــي 

ســـنوات مـــا قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، حـــين كانـــت المســـرحيات تنقـــل مـــن المســـرح إلـــى شاشـــة 

 )63، 1991آسلين، (التلفزيون 

بعـض األشـكال الرئيسـية عريـف لمحاولة تالفى الخلط سنقوم من خالل السطور القادمـة بت ونظراً   

 :التي تقدم فيها الدراما
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 :المسرح

، 1997إليـــاس وحســـن، ( تســـتخدم كلمـــة المســـرح فـــي العصـــر الحـــالي اســـتخدامات متعـــددة أهمهـــا

422-423( : 

 .لداللة على شكل من أشكال الكتابة يقوم على عرض المتخيل عبر الكلمة كالرواية والقصةا -1

مـن جهـة والمتفـرج مـن  لالممثـ/ مـن أشـكال الفرجـة، قوامـه المـؤدي تستخدم للداللة على شكل -2

 .المسرح فنًا من فنون العرض كالسيرك واإليماء والباليه وغيرها دّ عجهة أخرى، في هذه الحالة يُ 

 .للداللة على المكان الذي يقدم فيه العرض تستخدم كلمة المسرح أيضاً  -3

عمال أو إنتاج كاتب مسرحي فيقال مسـرح راسـين، تستخدم كلمة المسرح للداللة على مجمل أ -4

مسرح شكسبير، أو للداللة علـى مجمـل األعمـال التـي تنتمـي إلـى عصـر معـين أو مدرسـة محـددة 

 . أو توجه ما، فيقال المسرح اليوناني والمسرح الكالسيكي والمسرح الشعبي

 الدراميــة التــي تكتــب خصيصــاً تطلــق تســمية الــدراما التلفزيونيــة علــى األعمــال : الــدراما التلفزيونيــة

للتلفزيــون، وال تــدخل فــي إطارهــا األعمــال المســرحية التــي تنقــل فــي بــث مباشــر مــن المســرح لتقــدم 

تستخدم الدراما التلفزيونية لنقل األفكـار إلـى المشـاهد عـن طريـق اسـتخدام و  .على الشاشة الصغيرة

لألحــداث، وتكبيــر وتضــخيم  الصــور المتحركــة والتوليــف فــي طــول العمــل ليقــدم مشــاهدة منطقيــة

المعـــاني مـــن المحتـــوى األصـــلي، واألســـلوب الـــواقعي فـــي معالجـــة األفكـــار واالنفعـــاالت واســـتخدام 

الصــــورة مــــن خــــالل الموســــيقى والحــــوار والمــــؤثرات الصــــوتية ممــــا يســــاعد علــــى اســــتثارة التــــأثير 

 ).100، 1997علي وشرف (االنفعالي للصورة المعروضة 

 :الدراما السينمائية

هي شكل من أشكال الدراما المسرحية، لكن الفوارق تطورت إلى درجة كبيـرة بـين الفنـين، فكـاميرا  

الســينما لــم تعــد تنقــل حركــة الممثلــين علــى مســرح الفعــل، بــل تمكنــت مــن إيجــاد مقارباتهــا الخاصــة 



 22 

ثير مـن مـن الـدراما يتميـز عـن الـدراما المسـرحية بـالك جديداً  أو نوعاً  بها واستطاعت أن تقدم شكالً 

. المميزات إن كان في اللغة أو أبعـاد الزمـان والمكـان أو فـي الحـوار وغيـر ذلـك مـن األبعـاد الفنيـة

عـن الـدراما التلفزيونيـة فـي أن السـينما تـوفر مسـاحات الدراما السينمائية وتميزت ) 2007سماح، (

لسـينما علـى تقـديم الشاشة الصغيرة، هذا إضافة إلـى قـدرة اذي التلفزيون  منمكانية وزمنية أفضل 

 .مشاهد وصور أكثر واقعية من التلفزيون، وغير ذلك من الفوارق والميزات

 

 :ألوان الدراما

 :تنقسم األعمال الدرامية بصورة عامة من حيث المضمون إلى ثالثة أنواع رئيسة كاآلتي

 .المأساة أو التراجيديا -

وبعـــض المراجـــع ) 97، 2004مـــراد، .(سويتفـــرع عنهـــا المهزلـــة أو الفـــار . الملهـــاة أو الكوميـــديا -

 . تجعل من الفارس لونا مستقالً 

 .عن المأساة أو التراجيديا متفرعاً  ، وبعض المصادر تجعلها لوناً Melodramaالميلودراما  -

 :أهداف الدراما

يالحــظ أن أهــداف الــدراما بشــكل عــام، تتماثــل مــع الكثيــر مــن وظــائف وســائل اإلعــالم وأهــدافها،  

 -101، 2011الضــبع،: (وجــد شــبه اتفــاق علــى أن أهــداف الــدراما تــتلخص فــي اآلتــيونجــد أنــه ي

103( 

 :الترفيه والتسلية واإلقناع -1

ضمنية أو صريحة للعمـل  افاً والترفيه والتسلية عادة ما يكون هادفًا، إذ يضع الكاتب والمخرج أهد 

اإلمتـاع تنميـة الشخصـية السـوية الدرامي، لكن ذلك يتخلله التسلية والترفيـه، ومـن أهـداف التسـلية و 
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وخلــق الشــعور النبيــل، واالســتماع الــذكي الــذي يبعــث فــي الــنفس الراحــة واالطمئنــان الخاليــة مــن 

 .المجون والهوى واألفعال التي تخدش الحياء

 :اإلعالم والمعرفة -2

لخفيـة، ويقصد باإلعالم هنا أن يتعرف المشاهد على نماذج مـن العالقـات اإلنسـانية الظـاهرة أو ا 

والتراث الشعبي التاريخي وقصص األبطـال والعظمـاء وتسـلية العقـل واالسـتفادة مـن ألـوان الصـراع 

وتتضـــمن بعـــض األعمـــال الدراميـــة معلومـــات تاريخيـــة دقيقـــة . الـــدرامي فـــي تجربـــة الحيـــاة الذاتيـــة

 ذإ) فــيلم الرســالة، فــيلم صــالح الــدين(ومفيــدة مــن مثــل تلــك التــي تــدور حــول شخصــيات تاريخيــة 

 .يحصل من خاللها المشاهد على المعلومات التاريخية المحققة وعلى الفوائد الدرامية األخرى

 

 :اجتذاب الدراما للجماهير -3

تخاطب الدراما الالشعور في اإلنسان، والالشعور في اإلنسان يحتـوي علـى الكثيـر مـن المشـاعر  

األفكـار والمشـاعر المكبوتـة لتصـبح  واألفكار المكبوتة، وتعمل الدراما على تخفيـف أو تسـوية تلـك

وتعمـل الـدراما علـى ذلـك مـن . من أن تتحول إلى عوامل ضـغط وانفجـار سـلبية طاقة إيجابية بدالً 

تســاعد األعمــال الدراميــة اإلنســان علــى تصــور ذاتــه أو مــا يــدور فيهــا، وتعمــل  إذخــالل التخيــل، 

الـــذهني، فالـــدراما لهـــا القـــدرة علـــى مـــن خـــالل إثـــارة االنفعـــاالت علـــى المســـتويين العـــاطفي و  أيضـــاً 

 .تحريك انفعاالت اإلنسان وشعوره في صورة إنسانية بناءة أو صورة انفعالية هدامة

 :التوجيه والتثقيف والتهذيب -4

تعــــرف الــــدراما الجمهــــور علــــى التعــــرف علــــى أنمــــاط الســــلوك اإلنســــاني داخــــل البيئــــة المحليــــة  إذ

معاصرة وطرق معالجتها، وكذلك التعـرف علـى أنمـاط وخارجها والوقوف على طبيعة المشكالت ال

القيم والعادات والتقاليد واألعراف االجتماعية والدينية السائدة في البيئات اإلنسـانية، ولـذا يجـب أن 



 24 

تركـــز الـــدراما مـــن خـــالل عناصـــرها المتعـــددة علـــى األنمـــاط اإليجابيـــة التـــي تســـاعد علـــى تهـــذيب 

 .والمحبة بين أفراد المجتمع المشاعر اإلنسانية وخلق روح التعاون

 :اكتساب السلوكيات والسيناريوهات الجديدة -5

يجابي المنظم عن طريق النماذج أو القـدوة، وعـن طريـق توجيـه ويجري ذلك من خالل التعلم اإل  

رغبات اإلنسان الداخلية إلى أهـداف مثيـرة نحـو اإلبـداع واالختـراع ألنمـاط نافعـة مـن المسـتحدثات 

 .العصرية

 

 :دراما العربية والكويتيةال

. نشـــأت الـــدراما التلفزيونيـــة العربيـــة بعـــد بدايـــة النصـــف األول مـــن القـــرن العشـــرين الماضـــي

عرفــت الكويــت فــن الــدراما مثــل غيرهــا مــن المجتمعــات بفــن المســـرح و ) 55، 20022مــدانات، (

أوائـــل  وهـــي مـــن 1938المســـرح المدرســـي بفرقـــة مدرســـة المباركيـــة عـــام : الـــذي بـــدأ فـــي اتجـــاهين

وكــان رائــد االتجــاه األول  1940ثــم فرقــة مدرســة األحمديــة عــام , المــدارس النظاميــة فــي الكويــت

وكان االتجاه الثاني هو المسرح المرتجل الذي يقوم على الكوميديا والفـارس والتقليـد . حمد الرجيب

تجاهــان مًعــا اال ســارو . والنقــد االجتمــاعي، وكــان نجــم هــذا االتجــاه الفنــان الشــعبي محمــد النشــمي

تقـدم عروًضـا مسـرحية تثيـر اهتمـام النـاس لستقطب حمد الرجيب النشـمي لفرقـة األحمديـة، ا ماحين

 )2012،  الدلح( .لفن المسرح

في البحرين والكويت مترافقة مع ) بمفهومه الحديث(وظهرت اإلرهاصات األولى للمسرح الخليجي 

ليهمـا المدرسـة الحديثـة، واعتمـد كالهمـا علـى تباشير الحركة القومية الشـعبية، وكانـت الحاضـنة لك

وقــد كــان الطلبــة ). 211،  2006الحســيني،. (الطلبــة كمبشــرين بعهــد جديــد فــي السياســة والثقافــة
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م كطليعة مثقفة للمجتمـع هـم حضـنة آمالـه وأحالمـه، وقـد عبـر الطلبـة مـن خـالل اختيـار سوهومدر 

ــم القــومي الكبيــر وٕان بصــورة رومانســية ســاذجة، فهــي فــي  كــان موضــوعات مســرحياتهم عــن الحل

معظمهــا موضــوعات تاريخيــة تــوفر مصــدرًا لإللهــام كــي تعــاود األمــة ظهورهــا علــى مســرح التــاريخ 

 )126، 2003السريع،. (بعد أن انزوت في هامشه

تختلف عدد من المصـادر بشـأن أول عـرض مسـرحي شـهدته الكويـت وهـو العـرض الـذي قـدم فـي 

إلــى أن العــرض تــم فــي عــام ) 2003القنــة،(، فقــد أشــار "الم عمــرإســ"المدرســة المباركيــة بعنــوان 

أن العـرض تـم فـي ) 2001(، بينما أشار آخرون ومنهم خالـد سـعود الزيـد ويوافقـه العطـار 1939

المســــرحي للمدرســــة المباركيــــة / وقــــد شــــكل هــــذا العــــرض التمثيلــــي). 1983الزيــــد،.(1938العــــام 

، وعقبــه )25، 2002الرفــاعي،.(لمســرحية فــي الكويــتالشــرارة التــي انطلقــت معلنــة مــيالد الحركــة ا

وكــان طلبــة وأســاتذة المدرســة ". عمــرو بــن العــاص"عــرض آخــر فــي مدرســة المباركيــة لمســرحية 

وسـرعان ) 126، 2003عيدابي،. (المباركية هم من قاموا بالعمل المسرحي تأليفًا وٕاخراجًا وتمثيالً 

ـــع األربعينـــات عروضـــاً  ـــة،  مـــا عرضـــت مـــدارس أخـــرى فـــي مطل مســـرحية وهـــي المدرســـة األحمدي

 )2003القنة،. (والمدرسة الشرقية، والمدرسة القبلية

  للمسرح الكويتي تأسيس أربع فرق مسرحية في المدارس األربع  1940وقد حملت سنة 

وٕاذا كـــان . وظـــل التنـــافس بـــين هـــذه المـــدارس قويـــًا جـــداً  -المباركيـــة واألحمديـــة والشـــرقية والقبليـــة-

ذلـك مرحلـة التأسـيس  على مسرح تلـك المرحلـة المسـرح المنهجـي التربـوي،  فقـد تـال الطابع الغالب

إلى القاهرة لدراسة فنـون المسـرح فـي معهـد الدراسـات  1948تم إيفاد حمد الرجيب عام  إذالعلمي 

المسرحية لمدة سنتين، وفي السنة ذاتها تم إيفاد محمد النشمي رائد الحركة المسرحية الكويتية إلى 

 )2001،93العطار،. (هرة للمشاركة في أحد المعسكرات الكشفية لمدة ثالثة أشهر فقطالقا
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وٕاذا كانت العروض المدرسية األولى كانت قد تمت بإسهام كبير من بعـض المدرسـين العـرب     

، فقـد )محمـد نجـم مخـرج أول عمـل مدرسـي(الذين قدموا للكويـت ضـمن البعثـات التعليميـة العربيـة 

االهتمــام الرســمي بتطــوير المســرح حينمــا اســتقدمت الفنــان المصــري زكــي طليمــات بــدأت الكويــت ب

، وكان هدف زيارة طليمـات للكويـت هـو إلقـاء محاضـرات عـن تـاريخ المسـرح العربـي، 1953عام 

ووضـع طليمــات تقريــرًا لــدائرة الشــؤون االجتماعيــة والعمـل عــن كيفيــة تطــوير المســرح فــي الكويــت، 

على التنظير بل قـّدم العديـد مـن األعمـال المسـرحية، ويعـد بعضـهم أن ولم يقتصر نشاط طليمات 

نشــاط طليمــات فــي الكويــت واإلمــارات علــى صــعيد تنشــيط الحركــة المســرحية كــان قــد شــكل نقطــة 

 )105-104، 2001العطار، . (تحول لتلك الدول نحو تأسيس حركة مسرحية حديثة

شـــرين، وهـــي الفتـــرة التـــي تمثـــل بـــاكورة عمـــر وفـــي فتـــرة الســـتينيات والســـبعينيات مـــن القـــرن الع   

المســرح الكــويتي الحــديث، ارتــبط أدب المســرحية الكويتيــة بمشــكالت التغيــر االجتمــاعي وقتهــا فــي 

وقــد . وســط المجتمــع الكــويتي الــذي كــان يشــهد تغيــرات واســعة وعميقــة نتيجــة تــدفق عائــدات الــنفط

جــال إلــى عصــر التجريــب فــالتميز تطــور المســرح الكــويتي فــي عــدة مراحــل تبــدأ مــن عصــر االرت

وكــان المســرح الخليجــي، والمســرح الكــويتي خصوصــًا قــد .) ،ص ه1993الصــوري، .(واالنتشــار

حــاول االســتفادة مــن التجربــة العربيــة الوافــدة فــي الثقافــة العامــة وفنــون المســرح، ومــن عمــر هــذه 

ء المســرحيين العــرب، الحركــة القصــيرة حاولــت أن تتجــاوز مراحــل عديــدة، وذلــك نتيجــة تواجــد هــؤال

. انفتــــاح المجتمــــع الخليجــــي علــــى العــــالم الــــذي أثمــــر عــــن حركــــة مســــرحية نشــــطةعلــــى عــــالوة 

 )110، 2001العطار،(

علـــى تطـــور  إيجـــابي بتكـــوين الجمعيـــات الثقافيـــة واألدبيـــة أثـــر 1963وكـــان لســـماح الدولـــة عـــام 

جمعيـــة مســـرح الخلـــيج (المســـرح الكـــويتي، إذ تكونـــت إثـــر ذلـــك عـــدد مـــن الفـــرق المســـرحية أولهـــا 
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، وقــد مثلــت أعمــال هــذه الفرقــة المســرح الطليعــي ذا الثقافــة الدراميــة الواعــدة والواعيــة بمــا )العربــي

 )151-150،  1990الصوري، . (بذل من نشاط فكري إلى جانب نشاطه الفني

 صدر المرسوم األميـري بإنشـاء المعهـد العـالي للفنـون المسـرحية علـى أن يكـون 1973وفي العام 

تابعـــًا لـــوزارة اإلعـــالم وتكـــون مـــدة الدراســـة فيـــه أربـــع ســـنوات يمـــنح الطالـــب بعـــد اجتيازهـــا بنجـــاح 

 . التمثيل واإلخراج والديكور المسرحي: بكالوريوس في أحد األقسام الفنية الثالثة

وكان الكتشاف الـنفط آثـاره الشـاملة والواسـعة علـى مختلـف منـاحي الحيـاة فـي دول الخلـيج، وكـان 

 )157، 2001العطار،: (ذلك على الحركة المسرحية ما يلي من آثار

ظهرت اتجاهات إخراجية جديدة في المسرح الخليجي؛ بعدما تحول المسرح إلى دراسة علميـة  -1

 . خالصة، وأصبحت الدول الخليجية تعتمد على الطاقات المحلية في المسرح

لمسـرحي فأصـبح الفنـان الخليجـي أكثـر أثـرت الطفـرة االقتصـادية وتبعاتهـا علـى الثقافـة والفـن ا -2

شمولية في التفكير وأعمق رؤية فـي الطـرح، ممـا نـتج عنـه تنـوع الطروحـات بعـدما كانـت مقتصـرة 

 .على قضايا الزواج والطالق وغالء المهور والتربية

 

 :الدراما التلفزيونية في الكويت

راما مجـاًال آخـر إلـى جانـب فـن تقدم التكنولوجي ودخول التلفزيون إلى الكويت، عرفـت الـدالمع    

المســــرح، والمقصــــود هــــو الــــدراما فــــي التلفزيــــون بصــــورها الجديــــدة علــــى المتفــــرج، أي التمثيليــــة 

، وما كان للتلفزيون أن يبدأ محاوالت تقـديم الـدراما التلفزيونيـة بغيـر المسـرحيين هماوالمسلسل وغير 

 .أن المسرح هو أبو الفنونالكويتيين وبعض الفنانين العرب اآلخرين، مما يبرهن على 

لــم يكــن فــي التلفزيــون الكــويتي قســم خــاص بالتمثيليــات فــي الســنوات األولــى مــن إنشــائه، فقــد     

، ثـــم أنشـــئ قســـم للتمثيليـــات عـــام 1962كانــت توجـــد شـــعبة تقـــوم بمراجعـــة النصـــوص، وذلــك فـــي 
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قـدم الفنـان و  .برئاسة الفنان سعد الفرج، وضم ثالث شعب للنصوص والموسـيقى واإلخـراج 1964

أول األعمـال  -كما تقدم في الحديث عن نشأة الدراما في الكويـت -محمد النشمي المسرحي الرائد

على شاشة تليفزيون الكويت علـى الهـواء مباشـرة، وكانـت فقـرات  عرضتالتمثيلية التلفزيونية التي 

، )ديوانيـة التلفزيـون(تتضمن بعض النقد االجتماعي، ثم تطور األمر بتقديم حلقـات باسـم  يةارتجال

بــــنفس أعضــــاء فرقــــة الــــنمش  ونقــــًدا اجتماعيــــاً  كوميديــــةوهــــي حلقــــات منفصــــلة تتضــــمن مواقــــف 

مـن ، وكان يقدم فاصًال تمثيلي�ا من الحيـاة والتعليـق عليـه، وكـان )رسالة(وتبعها برنامج  .المسرحية

ون والممــثالت مــن انضــم الممثلــ. تــأليف ســعد الفــرج، وتقــديم لطيفــة الرحيــب، وٕاخــراج محمــد عبــاس

؛ ألداء )ركــن األطفــال(و) ركــن األســرة(أعضــاء فرقتــي المســرح الشــعبي والمســرح العربــي لبــرامج 

 لـدىالمواقف الدرامية التي كانت غالًبا تتجه لتوعية المتفرجين، وبأسـلوب درامـي محبـب، فنجحـت 

 )2012الدلح، (.المشاهدين

المرحلــة عــدم وجــود ممــثالت يقمــن بــأدوار  واجهــت الــدراما فــي تلــكوكــان مــن أبــرز العقبــات التــي 

الفنــان الراحــل المــرأة ممــا اضــطر بعــض الممثلــين إلــى التكفــل بــذلك بــدل المــرأة، واشــتهر فــي ذلــك 

 )2013الشمري، . (العزيز النمش عبد

إلـى التلفزيـون لتقـدم  قـد انضـمت – صـاحبة الشـعبية الكبيـرة -المسـرحية) جسـوم بـو(فرقـة  وكانت 

جسـوم،  شهر رمضان تعتمد على االرتجال عبـر شخصـيات اجتماعيـة مثـل بـو مشاهد تمثيلية في

تــأليف عبــد الــرحمن الضــويحي، وٕاخــراج مــن م تقــديم أول تمثيليــة مســجلة وتــ. وأم جســوم وأوالدهمــا

حـول فضـيلة الطاعـة واستشـارة أهـل الثقـة قبـل ) اللـي مـا يطيـع يضـيع(محمد عباس، وحملت اسـم 

 . اإلقدام على شيء

مؤلــف بــدر محــارب الــدراما الكويتيــة فــي بــداياتها مشــيرًا إلــى أنــه منــذ بــدايات البــث ويصــف ال   

ات، والـدراما المحليـة عنصـر رئيسـي ورافـد مهـم مـن روافـد يالتلفزيوني في الكويـت فـي أوائـل السـتين
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هـا علـى الكثيـر مـن األخطـاء التمثيليـة ئ، ورغم تفاوت جودة تلك األعمال واحتوا اإلنتاج التلفزيوني

رائعـــة  وأحيانـــاً  اإلخراجيـــة أو النصـــية، إال أنهـــا وبشـــكل عـــام كانـــت جميلـــة ومقبولـــة جماهيريـــاً  أو

عتبــار قلــة خبــرة طــاقم العمــل الــدرامي وحداثــة جهــاز بمقــاييس ذلــك الزمــان، إذا مــا أخــذنا بعــين اال

 )2003محارب،. (التلفزيون وقلة اإلمكانيات التقنية

ات والمسلسالت المعروضة على شاشة تليفزيون الكويت قـد ومع نهاية الستينيات كانت التمثيلي   

إلمكانــات المحــدودة لوهــذا عــدد كبيــر قياًســا  )2012أرشــيف التلفزيــون الكــويتي، ( ،عمــالً  65بلــغ 

ديو واحـد فقـط لتصـوير وتنفيـذ الـدراما التلفزيونيـة، ومـن نمـاذج و سـتإلـم يكـن هنـاك سـوى  إذحينها؛ 

 : جدن 1967المسلسالت التي عرضت خالل 

 . حلقة 15مدينة النور 

 . حلقات 6نوادر بو عليوي 

 . حلقات 6عائلة بو جسوم 

 . حلقتان الهارب 

 . تمثيليات 8تمثيليات قصيرة نصف ساعة 

 . سهرات 10سهرات تليفزيونية 

  . حلقة 12برنامج رسالة 

سـات اإلنتاجيـة منتصف السبعينيات، بدأ الدعم المادي والفني من تلفزيون الكويت للمؤس ومنذ    

الخاصة في دول الخليج؛ لتصوير وٕانتاج مسلسالت وتمثيليات تعرض في الشاشات العربيـة، ممـا 

ـــم اســـتقدام مخـــرجين مصـــريين  ـــة األخـــرى، كمـــا ت ـــون الخليجي ـــى ظهـــور محطـــات التلفزي ســـاعد عل

محمــد  –حمــدي فريــد –عــادل صــادق –إبــراهيم عمــارة: وســوريين وعــراقيين منــذ بــدء العمــل، مثــل

صـــالح لعـــوزي، وقـــد أفـــاد مـــن خبـــرتهم كثيـــرون مـــن شـــباب المخـــرجين  –الســـيد الربيعـــي –عبـــاس
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عبـــد  –فيصـــل الضـــاحي -كـــاظم القـــالف -خالـــد الصـــديق -ســـعد العنبـــر: الكـــويتيين حينهـــا، مثـــل

 )2012الدلح، (.الرحمن الضويحي

واثقــة وجذابــة واتفــق معظــم الخبــراء الــذين تــم مقــابلتهم علــى أن بدايــة الــدراما الكويتيــة كانــت قويــة و 

فترة تـوهج بالنسـبة "تلك الفترة الفنانة الكويتية سعاد العبد اهللا  اييس تلك الحقبة من الزمن، وتُعدبمق

" ةعـالم المعرفـ"و "العربـي" تـييذكر الجميع كيف كان انتشار مجل إذصعدة ، للكويت في جميع األ

مناســب ممــا ســاعدها  حي، فلمــا جــاءت الــدراما جــاءت بمنــاخ صــ نحــاء الــوطن العربــيأفــي جميــع 

 . )2013مقابلة،  ، عبد اهللا.( على االنطالق بنجاح وبقوة

تــم تطــوير العمــل بــالتلفزيون الكــويتي، وخاصــة الــدراما، وتشــير روايــات بعــض الفنــانين إلــى أنــه   

، وذلـــك لتأهيـــل الكـــوادر الفنيـــة فـــي اإلخـــراج  عبـــر إرســـال البعثـــات الدراســـية إلـــى القـــاهرة ولنـــدن

سعد الفرج، وعبـد الـرحيم العصـفور، وعبـد الـرحمن : وهم..  لمونتاج واإلنتاج والمكياجوالتصوير وا

ويبـدو أن نتـائج هـذه البعثـات  .الشيجي، وسـلطان مبـروك، وعبـد العزيـز المنصـور، ومكـي القـالف

والجهود بدأت تظهر في أواسط السبعينات من القرن الماضي وأوائل الثمانينيات عبر ظهـور عـدد 

الدرامية التلفزيونية، لكـن المشـكلة هـي عـدم وجـود مراجـع وقواعـد بيانـات لهـذه الفتـرة،  من األعمال

 . بل يجري عادة االعتماد على روايات الفنانين والمشاركين في األعمال التلفزيونية في تلك الفترة

تـدور ظلت الصورة النمطية لألم وهـي الزوجـة التـي أما بالنسبة لصورة المرأة في تلك الحقبة، فقط 

هــي النمــوذج األبــرز فــي الــدراما المحليــة خــالل فتــرة ، و فــي فلــك الــزوج، وترعــاه وتراعــي مصــالحه

 )2013الشمري، (.السبعينيات

ــدراما فيهــا، فقــد شــهدت هــذه الفتــرة  ات مــن القــرن الماضــييفتــرة التســعينلأمــا بالنســبة    وتطــور ال

ائج الغـزو العراقـي لدولــة الكويـت، ومــع ركـودًا فـي إنتــاج الـدراما حتـى أواســط التسـعينيات نتيجـة لنتــ

كمـا يشـير شـهدت فتـرة انطالقـة جديـدة  حتـى بدء عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أواسـط التسـعينيات
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، حين بدأت تقـدم نصوصـًا جديـدة وأفكـارًا غيـر تقليديـة بوجـود دعـم غيـر  )2012(مفرح الحجاب 

عمال بطريقة المنتج المنفذ سنويًا وما منقطع من تلفزيون الكويت من خالل إنتاج مجموعة من األ

رافقها من طفرة كبيرة في تطوير األعمال ونشـوء جيـل جديـد مـن المبـدعين والفنيـين والوجـوه الفنيـة 

وظهــور النجــوم الشــباب الــذين تمــت االســتعانة بهــم مــن الــدول المجــاورة إلــى أن أصــبحت الكويــت 

 . )2012حجاب،( . مقصدًا لكل فناني الخليج على مدار العام

مـع بدايـة األلفيـة الجديــدة إذ  ويظـل مؤشـر إنتـاج الـدراما التلفزيونيـة فـي تنـاٍم مسـتمر، خصوصـاً    

مــا  )2012(وقــد أحصـى الــدلح زاد عـدد الشــركات والوكـاالت الكويتيــة والخليجيـة المنتجــة للـدراما، 

إنتـــاج كويتيـــة  نتـــاج التلفزيـــون الكـــويتي أو مؤسســـاتإمـــن  كويتيـــاً  دراميـــاً  مسلســـالً  )87(مجموعـــه 

 ). 2012الدلح ، (  . )2010-2000(أخرى خالل األعوام 

رغــم تعــدد وجهــات اإلنتــاج فــي الــدراما الكويتيــة، إال أّن القاســم  أنــه )2012، العنــزي(الحــظ و      

المشترك بينها هو جرعة الجرأة التي تشكل العنوان العريض للمسلسالت الجديدة، إذ بـدأت الـدراما 

توقـف رسـم الصـورة المالئكيـة (مرأة بأكثر جرأة وبنقد حاد إما لبعض نمـاذج النسـاء تعالج قضايا ال

فــي  أو لقــيم وتقاليــد المجتمــع إزاء النســاء، وتخــالف هــذه الحقبــة مــا كــان معروفــاً ) للمحــيط األنثــوي

ة اإلسالميين علـى الـدراما طو حقبة التسعينيات ألن إنتاج الدراما في تلك الحقبة كان يرزح تحت س

كــذلك تشــهد الــدراما الكويتيــة شــحًا  .ي التــي اســتمدت قوتهــا مــن البرلمــانموجــة المــّد اإلســالم منــذ

وانتقـدت الفنانـة والكاتبـة الكويتيـة حيـاة الفهـد بعـض األعمـال الدراميـة . واضحًا في إنتـاج الكوميـديا

وأوالد  يظهـرون الكويـت لصوصـاً "الكويتية متهمة القـائمين عليهـا بـأنهم يسـيئون لصـورة الكويـت إذ 

ويشارك النقـد الممثـل الكـويتي حسـين ) 2012الفهد، .(ألنهم يبحثون عن الشهرة والنجومية" شوارع

الدراما الكويتية كانت في القمـة ومـا زالـت الرائـدة خليجيـًا، إال أنـه ال "المنصور الذي يشير إلى أن 

، إذ أصـبحت تقـوم )العشـرونويقصـد بدايـة القـرن الواحـد و (رة يمكننا إخفاء تراجعها في الفترة األخيـ



 32 

علـــى الكـــم بعيـــدًا عـــن الكيـــف والمضـــمون الهـــادف والمتمّيـــز، وبالتـــالي ســـاهم ذلـــك فـــي تراجعهـــا 

 ."وانحدارها، فاألعمال الرائعة معدودة، وهي التي يمكنها فرض نفسها من بين ذلك الكم الكبير

ـــة التغيـــرات التـــي أصـــابت المسلســـل التلفزيـــون    ) العربـــي عمومـــاً (ي ويـــرى مـــدانات أنـــه مـــن جمل

، غيــر أن المسلســل التلفزيــوني التطــور فــي الشــكل الخــارجي الــذي يحــاول أن يكــون مبهــرًا بصــرياً 

العربي ظل يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده علـى الصـورة، كـذلك يمكـن مالحظـة التطـور فـي 

فــي الســابق،  مجــال كتابــة الســيناريو، إذ جــرى تنــاول قضــايا مــن التــاريخ كــان تناولهــا غيــر متــاح

وتصوير عالقات كانت خارج نطاق المسموح به وتعتبـر مـن المحرمـات الرقابيـة سـواء الرسـمية أم 

 )55، 2002مدانات،. (االجتماعية

ويشـــير الـــدكتور مـــروان المطـــوع األســـتاذ فـــي المعهـــد العـــالي للفنـــون المســـرحية أن بدايـــة الـــدراما   

حتـوى واألفكـار، لكنهـا فـي هـذا العصـر بـدأت تركـز التلفزيونية الكويتية كانـت ممتـازة مـن حيـث الم

) 2013المطــوع، مقابلــة،.( أكثــر علــى تقنيــات التصــوير والــديكور علــى حســاب المحتــوى واألفكــار

ويتفق مع هذه المالحظة المخرج الكويتي فهد الغيالني الـذي يـرى أن الـدراما الكويتيـة فـي بـداياتها 

تفادة مـن الحيـاة العمليـة واالجتماعيـة، وكـان بإمكـان كانت محملة بـالعبر والمـواعظ والـدروس المسـ

كافة أفراد األسرة مشاهدة تلك األعمال دون خوف من مشاهد مخلة باآلداب أو كلمات جارحـة أو 

حركـــات إيحائيـــة مخلـــة بـــاآلداب مثلمـــا يجـــري فـــي كثيـــر مـــن األعمـــال الدراميـــة الكويتيـــة فـــي هـــذه 

منــال المكيمــي سـبب النقــد للــدراما  ةاإلعالميـ ةالباحثــ، وتفســر )2013الغيالنــي، مقابلـة، .(المرحلـة

الكويتية الحديثة فتشير إلى أنه من الصحيح أن الـدراما الكويتيـة تستحضـر نمـاذج واقعيـة إلـى حـد 

" مـا، لكــن هــذه النمــاذج شــاذة فــي المجتمــع وال تشــكل قاعدتــه، أي ال يمكــن تعميمهــا، مثــل نمــوذج 

شبهات بالذكور، فهـذا النمـوذج موجـود فعـًال، لكـن وجـوده نـادر ، وهن الفتيات المت"الفتيات البويات

ويــرى الــدعي أن مــا يقــدم فــي هــذه ) 2013المكيمــي، مقابلــة، .(وشــاذ وغيــر مقبــول فــي المجتمــع
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الــدراما يــؤثر ســلبيًا فــي ســلوك األطفــال والمــراهقين والفتيــات، ولــذلك فــإن علــى األعمــال الدراميــة 

الـدعي، مقابلـة، . (ات الغريبة عن عادات المجتمـع وتقاليـدهاالنتباه لذلك في عرض بعض السلوكي

ويــرى بعــض الدارســين أن علــى وســائل اإلعــالم تنــاول المشــكالت والظــواهر الســلبية ذات ) 2013

جديـــدة فـــي هـــذا  العالقـــة بـــالمرأة وتحليـــل أســـبابها وتقـــديم البـــدائل اإليجابيـــة، وعليهـــا تبنـــي مفـــاهيم

ن الكـــويتي محمـــد المنصـــور يؤكـــد أنـــه لـــيس مـــن مهمـــة ، لكـــن الفنـــا)104 ،2011حبيـــب،(الشـــأن

اإلعالمــي والفنــان وضــع الحلــول للمشــكالت االجتماعيــة، بــل يقتصــر دور وســائل اإلعــالم علــى 

تسليط الضوء على اإلشكاليات التي تهم المجتمع، وشرح أبعاد المشـكلة كافـة، ليتـرك أمـر الحلـول 

 )2013المنصور، مقابلة، .(والعالج ألصحاب االختصاص

الـدعي، : (ويلخص بدر الدعي عوامـل الضـعف والخلـل فـي األعمـال الدراميـة الكويتيـة فيمـا يـأتي 

2013( 

 .بعض القضايا عرض المبالغة في -1

 .دخول بعض الفنانين الدخالء إلى المجال الفني -2

حـب المـال، والمخـدرات، (انحسار أغلب األعمال الدرامية في موضوعات متشابهة ومكـررة مثـل  -3

 ).ت الشاذة لبعض الشباب والشابات، والزواج والطالقوالسلوكيا

 

وأخير، فإن الباحث الحظ أن النسبة األكبر من الفنانين والخبـراء واألكـاديميين الـذين قـابلهم أو    

قــرأ لهــم كــانوا غيــر راضــين عــن مســتوى الــدراما الكويتيــة فــي المرحلــة األخيــرة التــي نعــيش، أي فــي 

الجديــد، ويبــدو أن المنافسـة الشــديدة بــين شـركات اإلنتــاج وغيــر ذلــك  بدايـة القــرن الواحــد والعشـرين

مـــن العوامـــل هـــي التـــي أدت إلـــى التســـرع فـــي تقـــديم أعمـــال غيـــر مدروســـة بعنايـــة، أو أن أهـــداف 

الجــذب البصــري كانــت هــي األهــم أثنــاء تقــديم القضــايا التــي تعالجهــا هــذه الــدراما، بخــالف الــدراما 



 34 

التي كانت تركز على مضمون القضـايا والحـوار بـين الممثلـين بهـدف الكويتية في المراحل األولى 

إيصــال الرســائل الوعظيــة التربويــة لألجيــال الجديــدة، إضــافة إلــى األغــراض األخــرى مــن التعــرف 

 .على واقع المجتمع والتسلية

أســـتاذ اإلعـــالم فـــي  ، يؤكـــد الـــدكتور خالـــد القحـــصورغـــم بعـــض النقـــد الموجـــه للـــدراما الكويتيـــة   

مـن ناحيـة الكـم وتمثيلهـا  خليجيـاً  األولـىتعـد  الكويتيـة أن الـدراما) 2012القحص، (عة الكويتجام

ن بــــرامج الــــدراما مــــن أ إلــــى يجابيــــة والســــلبية مشــــيراً الكويتيــــة بتفاصــــيلها كافــــة وقيمهــــا اإل لألســــرة

ولــة د أن إلــى ، مشــيراً  العربيــة األســرالمفضــلة لــدى  اإلعالميــةمــن القوالــب  تعــد وأفــالممسلســالت 

 .للدراما التلفزيونية المتميزة إنتاجاً الدول الخليجية  أكثرالكويت 
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 :الصورة الذهنية والصورة النمطية 

أول مــن لفــت االنتبــاه إلــى أهميــة الصــورة الذهنيــة كــان أرســطو تشــير موســوعة الفلســفة إلــى أن     

ـــة تســـبق التفكيـــر ـــر ال يمكـــن . بوصـــفها عملي ـــأّن التفكي . وجـــود صـــورة ذهنيـــةيتحقـــق دون  أنورأى ب

مفهــوم الصــورة تعنــي الصــفة أو  أنوهــذه إشــارة إلــى . وعّرفهــا بأنهــا كــل مــا يتحــدد بــه الشــيء ويتعــين

 ,Enc-of philosophy(  .ال فـي الـذهنإالشكل وهي تقابل المادة وليس هنـاك مـادة بغيـر صـورة 

1976,vol.p.133( 

وردت الصــورة فــي لســان العــرب لتشــير صــل المعجمــي للكلمــة إلــى معنــى مقــارب فقــد ويحيلنــا األ    

وجـاءت فـي المنجـد  ). 6، ج1996،ابـن منظـور(.وحقيقـة الشـيء وصـفته ،إلى ظاهر الشيء وهيئته

وفـي كلتـا الحـالتين افتـرض المعنـى المعجمـي وجـود تطـابق بـين الشـيء ، لتقتصر علـى صـفة الشـيء

مــا تغيــرت واســتبعدت مــع وصــورته فــي العقــل ممــا أعطــى الصــورة بعــدًا حقيقيــًا ومصــداقية ســرعان 

الالحقة في هـذا المجـال، التـي تفتـرض بـأن الصـورة  بحوثتطور استخدام المفهوم وما كشفت عنه ال

 .غالبًا ما تكون مزيفة وغير حقيقيةإنها عما ُأخذت عنه بل  األصلليست بالضرورة نسخة طبق 

الصـورة هـي الشـكل " Formمرادفـة لمفهـوم الشـكل  أنهـاعـرف المعجـم الفلسـفي كلمـة صـورة علـى و   

" الصـفة التـي يكـون عليهـا الشـيء وأيضـاً التي تتحدد بها نهايات الجسم  األبعادالهندسي المؤلف من 

ويتضــمن هــذا التعريــف تأكيــدًا علــى وجــود حــدود للصــورة، هــذه الحــدود هــي التــي )  1973صــليبا، (

، وبــذلك، فــإن ينتفصــل عناصــر الشــيء ومكوناتــه عــن صــور األشــياء األخــرى أو األشــخاص اآلخــر 

 .للصورة الذهنية أبعادها أو حدودها الخارجية كما في األشياء المحسوسة

مراتب وجود الشيء تُبنى من أن للتصور الذهني مرتبة  قرروا ن العربيالمنطقي شير معلوف أنيو   

ال  مرتبة على أخرى، وأساس ذلك ومبتدؤه الوجود الخـارجي، ولـذلك قـرّر الغزالـي أن الصـورة الذهنيـة
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يمكن أن تتكون من غير مصدر خارجي، وهـي نتيجـة إلعمـال الفكـر مـع االنطباعـات، أو التـأثيرات 

وعمليـــــــة تعمـــــــيم  abstractingعمليـــــــة تجريـــــــد  مـــــــن الحســـــــية، ولتكـــــــوين المفهـــــــوم العـــــــام ال بـــــــد

generalization. )137، 2010لوف،عم( 

كون الصورة الذهنية، بأنها ال بـد وعلى ما فصله الغزالي، يمكن التعبير عن مراحل أو عناصر ت    

أن تســتند إلــى واقــع أو مــدرك خــارجي، لــذلك فالصــورة الذهنيــة انعكــاس أو صــورة، لكــن هــذه الصــورة 

، أمــا عمليــة )الــنفس(أو لالنطباعــات ) العقــل(للفكــر  غيــر نقيــة أو غيــر صــافية، بــل إن فيهــا تــدخالً 

خلص من بعض خصائص الصـورة الواقعيـة التجريد، فهذا يعني أن الصورة الذهنية تتخلى عن أو تت

، فكأنهـــا تبســـطها ليســـهل حفظهـــا وتـــذكرها ومـــن ثـــم يســـهل نقلهـــا  أو مـــن بعـــض عناصـــرها المكونـــة

 .وتعميمها

إلى أن العلمـاء العـرب األوائـل أشـاروا إلـى تفسـيرات ) 1987(وينقل كامل مراد عن أرثور سعدييف  

، إذ أشــار ابــن )981-1037(عنــد ابــن ســينا كمـا " التصــور"، وعــرف عنــدهم مفهــوم  عديـدة للصــورة

 )89، 2011مراد،.(سينا إلى أن األشياء لها وجود خارج الذهن سماه عقل اإلنسان بالتصور

 تأليفـاً  بعـدهايعود بنا سمير معلوف في دراسته حول تراث الصورة والمعرفـة إلـى دراسـة األسـطورة    

ي لألشـياء، وبعـد األنسـاق التأليفيـة التـي تجمـع بعـد التصـور الجمعـ: جماعيًا تحمل في طياتها ُبعدين

 ويســتخلص أن). اآللهــة(والعــالم غيــر الميتــافيزيقي ) المفكــرة(والــذات ) كالطوفــان(بــين العــالم الحســي 

لـم تكـن صـورة انعكـاس واقـع فـي ذهـن إنسـان مـا، ) أسـطورة جلجـامش(الصورة الذهنية في األسـطورة 

ئــي وضــعت فــي نســق فكــري جمعــي، وأضــيفت إليهــا القــدرة ولكنهــا صــورة مــن الواقــع المســموع أو المر 

، إنـــه محاولـــة العقـــل ه مفهومـــاً علـــالفرديـــة علـــى تجريـــد الواقـــع وربطـــه بـــالرموز التـــي تفســـر الواقـــع وتج

اإلنساني اإلحاطـة باألشـياء حولـه، وجعلهـا خاضـعة لرؤيتـه، فهـو وٕان وضـعها فـي نسـق فكـري يالئـم 



 37 

سقُا مصنوعًا في عقل اإلنسان وليس نسـقًا نشياء، فإنه يبقى المعرفة التي وصل إليها عن الكون واأل

 )158، 2010معلوف، . (صورة نسخة مضبوطة من الواقع نمنقوًال ع

وهــذا المفهــوم الــذي يركــز عليــه معلــوف، يعطــي القيمــة األكبــر فــي صــناعة الصــورة الذهنيــة للــنمط 

 .الثقافي أو للبيئة الثقافية الجمعية

فــي دراســته حــول  )2010( لــوفعســمير م فيمــا يوضــحه الثقافيــة الجمعيــة ى أهميــة البيئــةوتتجلــ   

جماعيــًا تحمــل فــي طياتهــا  تأليفــاً  بعــدها )أســطورة جلجــامش( فــي األســطورة تــراث الصــورة والمعرفــة

، فمؤلف الصـورة أو الُصـور يسـتقي الكثيـر مـن عناصـر صـوره بعد التصور الجمعي لألشياء: ُبعدين

ه قــد يضــفي عليهــا مــن إبداعــه الخــاص أو رؤيتــه الذاتيــة مثلمــا يفعــل مــن التصــور الجمعــي، رغــم أنــ

بعـد أمـا ال، الشاعر الذي يضفي رؤيته أو مشاعره الخاصة على حدث أو موقـف لبنـاء صـور شـعرية

التــي تجمــع بــين  ، واألنســاق التأليفيــة هــياألنســاق التأليفيــةالثــاني لألســطورة حســب معلــوف فهــو ُبعــد 

، وعـن طريـق التـأليف، )اآللهـة(والعالم غيـر الميتـافيزيقي ) المفكرة(والذات  )كالطوفان(العالم الحسي 

يقـــوم المؤلـــف باستحضـــار عـــدد مـــن العناصـــر الثقافيـــة ويؤلـــف بينهـــا تأليفـــًا متناســـقًا يحظـــى بـــالقبول 

إلـــى أن الصـــورة ) 2009(وقـــد استخلصـــت حميـــدة سميســـم. ويتصـــف بالجمـــال لـــدى الثقافـــة الجمعيـــة

يجابيــة التــي تثيــر مشــاعر عريفــات تتصــف بعــدد مــن الصــفات أو الســمات اإلالذهنيــة فــي أغلــب الت

الحــب والتعــاطف والتأييــد واإلعجــاب والرغبــة فــي التقليــد، وكثيــرًا مــا يكــون ذلــك عــن طريــق تصــوير 

البطولـــة واالنتصـــارات واألعمـــال اإلنســـانية، واالختراعـــات والقـــوة واإلنســـانية وحـــب الخيـــر والتضـــحية 

 )2009،27سم، سمي.(والود والسالم

أن الصــورة الذهنيــة فــي األســطورة لــم تكــن صــورة انعكــاس واقــع فــي أمــا معلــوف فيســتخلص         

ذهـــن إنســـان مـــا، ولكنهـــا صـــورة مـــن الواقـــع المســـموع أو المرئـــي وضـــعت فـــي نســـق فكـــري جمعـــي، 

، مفهومــاً وأضــيفت إليهــا القــدرة الفرديــة علــى تجريــد الواقــع وربطــه بــالرموز التــي تفســر الواقــع وتجعلــه 
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محاولة العقل اإلنساني اإلحاطة باألشياء حوله، وجعلهـا خاضـعة لرؤيتـه، فهـو وٕان وضـعها فـي  اإنه

نسق فكري يالئم المعرفـة التـي وصـل إليهـا عـن الكـون واألشـياء، فإنـه يبقـى نسـقُا مصـنوعًا فـي عقـل 

 )158، 2010معلوف، . (اإلنسان وليس نسقًا منقوًال على صورة نسخة مضبوطة من الواقع

ويرى الباحث من خالل االستعراض والمناقشات السابقة، أن مفهوم الصـورة الذهنيـة يرتكـز علـى     

 بعض الوقائع المحسوسة، ثم يجري إضفاء سمات وخصائص إضافية للوقائع، سواء عبر تضـخيمها

صـــائص تقزيمهـــا، وأنــه يجـــري تزويـــد الصــورة الذهنيـــة بـــالكثير مــن الســـمات والخ أمعبــر تجاهلهـــا  أم

المفضلة أو المرغوبة ألجل أن تشبع حاجات ورغبات نفسية وغير نفسـية فـي ذهـن المتلقـي، وبحيـث 

 .تستطيع الصورة الذهنية االنتشار بين أكثر عدد من الناس والخلود ألكبر مدة زمنية من الوقت

اسـها الصـورة مـادة محسوسـة يمكـن قي عـدويالحظ كذلك أن تعريف الصورة يمكـن أن يسـتند إلـى     

أو معاينتها بالحواس، فصـورة الرجـل الـذي يحمـل عصـًا، يجـري وصـفها مـن مختلـف الثقافـات، بأنهـا 

رجــل يحمــل عصــًا، ذلــك أنهــا اســتندت إلــى معاينــة حســية، أمــا إذا ســألنا عــن طبيعــة عمــل الرجــل أو 

 موقفه النفسي، فقد يوصف الرجل أنه مقاتل أو رجل رياضـي أو رجـل سـاحر أو غيـر ذلـك، ذلـك أن

الصورة تأخذ أبعادها في األذهان بناًء علـى خبـرات فرديـة وثقافيـة سـابقة، فهـي تتلـون بثقافـة حامليهـا 

ال تتماثــل لــدى كافــة الشــعوب أو الجماعــات،  وقــيمهم وقــدرتهم علــى الوصــف، فصــورة الشــيطان مــثالً 

 .وصورة المالئكة أيضًا تختلف باختالف الثقافات والشعوب

سـامين فـي الثقافـات المختلفـة بتجسـيد الصـورة الذهنيـة لألشـياء أو الكائنـات وقد قـام العديـد مـن الر    

علــى لوحــات يمكــن معاينتهــا بــالعين، مثــل صــورة الشــيطان أو صــورة المخلوقــات الخرافيــة المختلفــة، 

وهذا يعني أن البعد الحسي في الصورة الذهنية بعـد مـن أبعـاد الصـورة ال يمكـن تجاهلـه، وبنـاء علـى 

 .عد الحسي في الصورة الذهنية ال يشكل كامل المفهومذلك، فإن الب
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لصورة الذهنية هي عبارة عن استحضار ذهني عقلي يمكن إعادته وتعديله عـن طريـق وبما أن ا    

المختلفــة، فهــو إمــا أن يكتســب أبعــادًا إيجابيــة، أو يكتســب أبعــادًا ســلبية، أي أن  العمليــات االتصــالية

أن عمـل  لثبات النسبي، لكنها تظل قابلة للتغيير، لـذلك، نالحـظ مـثالً الصورة الذهنية رغم اتصافها با

العالقات العامة يركز على تحسين الصورة الذهنية، ألن الصـورة الذهنيـة هـي حصـيلة عمليـة تفاعـل 

كـذلك تقـوم .  مستمر بـين أطـراف عديـدة، يمكـن اختزالهـا فـي المرسـل والرسـالة والمسـتقبل أو المتلقـي

بالعمل نفسه، أي أنهـا تهـدف إلـى حمـل رسـالة ونقـل فكـرة أو مجموعـة مـن األفكـار  األعمال الدرامية

بهــدف إســهام فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة، لــيس كمــا هــي فــي األصــل، بــل كمــا هــي فــي ذهــن الكاتــب 

ـــيس المهـــم  والمخـــرج، ألن الواقـــع بصـــورته العاديـــة، قـــد يكـــون متاحـــًا للجميـــع لرؤيتـــه، وبـــاألحرى، فل

ا يبدو لألعين، بل األهم أن يقدم ضمن رؤيـا معينـة، وعـادة مـا تؤلـف هـذه الرؤيـا تصوير الواقع مثلم

من خالل األفكار والمعلومات والصور والمشاهد والمؤثرات األخرى كي تصل الرسالة أو كي تتكـون 

 .الصورة الذهنية التي خطط لها القائمون على العمل الدرامي

 :ستخالص ما يلي عن الصورة الذهنيةومن التعريفات والمناقشات السابقة، يمكن ا

إنهــا شــبه ثابتــة، أو تمتــاز بالثبــات النســبي، ولكنهــا قابلــة للتعــديل جــراء عمليــات معينــة أهمهــا  -1

 .شةيالتعرض لوسائل اإلعالم، إضافة إلى التجارب المع

وغيـــــر ) مركبـــــة الفضـــــاء(إنهـــــا تشـــــمل األفـــــراد والجماعـــــات والشـــــعوب واألشـــــياء المحسوســـــة  -2

 ).المالئكة(ة المحسوس

إنها تأليف لعدد من العناصر القادمة أو المستقاة من البيئة الخارجية، عن طريـق الحـواس أو  -3

 ).الذاتي(عن طريق الفكر واالنطباع الذاتي، فهي نتيجة تفاعل البعدين الخارجي والداخلي 
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معلومـات معينـة،  بعـد معرفـي ألنهـا تعتمـد علـى: إن للصورة الذهنية أبعادَا أساسية ثالثـة هـي -4

وبعد عاطفي أو وجداني ذاتي ألنها تختلط في المشاعر والعواطف أثناء تشكلها أو التعبير عنهـا، 

 .وبعد سلوكي ألن ما يؤثر في الفكر أو في العواطف ينعكس في سلوك الناس

 :الصورة الذهنية واالتجاهات

تنـــتظم مـــن خـــالل خبـــرة الشـــخص، حالـــة مـــن االســـتعداد العقلـــي والعصـــبي "بأنـــه  ُيعـــرَّف االتجـــاه   

لتمــارس نوعــًا مــن التــأثير التــوجيهي أو التفــاعلي، علــى اســتجابته نحــو جميــع الموضــوعات والمواقــف 

 )70، ص 2010سفيان، " (المرتبطة بهذه االستجابة أو التي تستثيرها

 قر إلـى حـد مـايشير إلى توجـه ثابـت أو تنظـيم مسـت فرضياً  أو تكويناً  ثابتاً  مفهوماً " يعدهوهناك من   

لمشــاعر الفــرد ومعارفــه واســتعداده للقيــام بأعمــال معينــة نحــو أي موضــوع مــن موضــوعات التفكيــر، 

عيانية كانت أو مجردة، ويتمثل فـي درجـات مـن القبـول والـرفض لهـذا الموضـوع يمكـن التعبيـر عنهـا 

 )91، 2005عطوة، . (أو أدائياً  لفظياً 

، ونجـد ذلـك  Attitude مـن مفهـوم االتجـاه Image وممفههناك بعض االستخدامات التي قربت و   

، أو اإلنكليـز لـدىمثل صورة العرب  في البحوث االجتماعية وبحوث اإلعالم على وجه الخصوص،

الصــورة الذهنيــة لرجــل الشــرطة لــدى األطفــال، الصــورة الذهنيــة لمكتبــة اإلســكندرية لــدى المصــريين، 

ويمكـن االستعاضـة عــن كلمـة الصـورة الذهنيــة . إلســالمالصـورة الذهنيـة الخاطئـة لــدى الغـربيين عـن ا

اتجاهــات اإلنكليــز نحــو العــرب، اتجاهــات األطفــال نحــو رجــل "بكلمــة االتجاهــات، فتصــبح العنــاوين 

صـورة الغجـر لـدى األوروبيـين، أو اتجاهـات األوروبيـين ....اإلسـالمنحو الشرطة، اتجاهات الغربيين 

 ..نحو الغجر
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ــ     ر بــين مفهــوم الصــورة الذهنيــة واالتجــاه مــن خــالل تعريــف معجــم ويبســتر ويتضــح التشــابه الكبي

لــى إفــراد أو جماعــة معينــة يشــير مفهــوم عقلــي شــائع بــين األ أنــه ىعلــعرفــه فــي طبعتــه الثالثــة الــذي 

و فلسفة سياسية أو أ. نظام أو طبقة بعينها أو جنس بعينه اتجاه هذه الجماعة نحو شخص معين أو

 )4 ، 2002عجوة، ( .ية أو أي شيء آخرقوم

د الكثير من تعريفات االتجاه على تؤكوهذا التعريف يكاد يطابق بين االتجاه والصورة الذهنية، إذ    

حالة من االستعداد "وجود مكونات ثالثة كما في الصورة الذهنية، وتشير سميسم إلى أن االتجاه هو 

خص، وتكــون ذات أثــر تــوجيهي أو أو التأهــب العصــبي والنفســي والــذي تنــتظم مــن خاللــه خبــرة الشــ

دينـــامي علـــى اســـتجابة الفـــرد لجميـــع الموضـــوعات والمواقـــف التـــي تثيـــر هـــذا االتجـــاه التـــي قـــد تكـــون 

إيجابية أو سلبية أو محايدة، نوعية أو عامة، ويتضمن االتجاه ثالثة عناصر هي الجانـب المعرفـي، 

 )58 ،2005م، سميس. ("والجانب الوجداني أو العاطفي، ثم الجانب السلوكي

 :ص االتجاهاتئخصا

تتميــز االتجاهــات عــن غيرهــا مــن العوامــل النفســية بعــدة خصــائص عــددها علمــاء اجتمــاع واتصــال 

 : )140 ،2004إبراهيم، (نظر في اكذلك  )185، 2003محاميد، (

االتجاه مكتسب ويتم تعلمه مـن البيئـة التـي يعـيش فيهـا الفـرد، ومـا يتعـرض لـه فـي حياتـه مـن  -1

  .ت وتجارب تؤثر عليهخبرا

 .، ال يتغير بسرعة وٕانما يستقر ويستمر، وهذا ال يعني أنها ال تتغيراالتجاه ثابت نسبياً  -2

، ويمكـــن أو فعـــالً  ال يالحـــظ مباشـــرة، ويســـتدل عليـــه مـــن خـــالل تصـــرفات الفـــرد وســـلوكه قـــوالً  -3

 .مالحظته وقياسه

 .الوجدانية، والسلوكيةأو  يتكون من ثالثة عناصر وهي المعرفية، واالنفعالية -4
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يتكــون االتجــاه بالنســبة للقضــايا والموضــوعات المثيــرة للجــدل التــي يــدور حولهــا اخــتالف فــي  -5

 .الرأي

تتكون االتجاهـات وتـرتبط بمثيـرات ومواقـف اجتماعيـة، ويشـترك أكثـر مـن شـخص أو جماعـة  -6

 )192، 2004أبو جادو، . (فيها

أكثــر وســائل اإلعــالم  عــدّ الجماهيريــة كــالتلفزيون، الــذي يُ  تــرتبط االتجاهــات بوســائل االتصــال -9

 )140، 2004إبراهيم، .(على المتلقين تأثيراً 

االتجاه يولد مع الذات ويتطور تبعًا لتطور الذات الفردية، بـل قـد يوجـد دون علـم الفـرد ذاتـه  -10

 )59، 2005سميسم، .(باالتجاه

وهـي المكـون  :في المكونات الثالثـة فهوم االتجاهم لتقي معت الصورة الذهنية نأ يستدل مما سبق 

ـــاني المعرفـــي أي الســـمات المعرفيـــة واإل دراكيـــة التـــي ُيفهـــم بوســـاطتها الشـــيء بطريقـــة عقليـــة، والث

المكــون االنفعــالي العــاطفي المتمثــل بالتفضــيل وعــدم التفضــيل، والثالــث المكــون الحركــي الســلوكي 

زاء الشيء في ضـوء إلية التي يعتقدها المرء مالئمة الذي يضم مجموعة االستجابات الحركية العم

 )58 ،1989عبد اهللا، (، صفات الشيء المدركة مسبقاً 

وهــي مرحلــة مــن مراحــل الصــورة المكــون (الصــورة النمطيــة ) 1989( اهللا معتــز ســيد عبــد وعــدّ    

 .)المعرفي لالتجاهات التعصبية وليست رديفة لالتجاه بمكوناته الثالثة

وأشـــار أن للصـــورة الصـــورة الذهنيـــة للشـــركات العائلّيـــة لك ناصـــر الـــدين فـــي مجـــال وأشـــار لـــذ    

ثالثــة مكونــات؛ األول منهــا معرفــي يــرتبط بالمعلومــات التــي يــدركها الفــرد وهــي األســاس الذهنيــة 

يجابًا أو سلبًا تجاه موضـوع مـا أو إالذي تبنى عليه الصورة الذهنية، والثاني الوجداني، وهو الميل 

ما الثالـث واألخيـر فهـو السـلوكي، إذ يعكـس سـلوك الفـرد طبيعـة الصـورة الذهنيـة المشـكلة قضية، أ

 )2012ناصر الدين، . (لديه في مختلف جوانب الحياة
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 :الصورة النمطية واإلعالم

تشــير بعــض المراجــع األجنبيــة إلــى أن مفهــوم الصــورة النمطيــة مشــتق مــن عــالم الطباعــة الــذي  

 باسـتخدامه فـي بـدئمصـطلح " stereotype" الــ  مس عشـر، فكلمـة عرفه الغرب في القـرن الخـا

الصفيحة المعدنية المطبوعة التي تصب في قالب أو آلة سباكة طباعيـة  ليشير إلىعالم الطباعة 

ويتم استخدام القالب في إنتاج السطور المطبوعة التي يمكـن اسـتخدامها آالف المـرات مـن دون . 

 ) . Harding,1968, p259" (الحاجة إلى إعادتها 

ليصــــف ميــــل اإلنســــان إلــــى اختــــزال  فــــي العلــــوم االجتماعيــــة تــــم اســــتخدام هــــذا المصــــطلحوقــــد   

المعلومات والمدركات، ووضع الناس واألفكار واألحداث في قوالب عامة جامدة، بحيث يمثـل رأيـًا 

  .لتغيرمبسطًا، أو موقفًا عاطفيًا، أو حكمًا متعجًال غير مدروس، يتسم بالجمود وعدم ا

اعتقــاد مبــالغ فيــه يــرتبط بفئــة " الصــورة النمطيــة بأنهــا ) Allport )1954 تر و بــال جــوردنيعــرف و 

 ) . Allport,1954,p 141( .، وظيفته تبرير السلوك إزاء تلك الفئةما

عادًة ما يقترن الحديث عـن الصـورة الذهنيـة أو النمطيـة لفـرد مـا أو دولـة معينـة أو منظمـة أو و    

بــذل مــن تيــر ذلــك بجهــود تنــدرج ضــمن مــا يعــرف بعمليــات التــأثير اإلعالمــي التــي وظيفــة أو غ

جانب طرف ما لتكريس صورة ذهنية معينة أو تعديل صورة مشـوهة أو غيـر ذلـك ، وهـذه الجهـود 

تفرز خبرات تراكمية وتشكل تصـورات وانطباعـات محـددة فـي ذهـن المتلقـين عـن موضـوع أو أمـر 

لنهايــة اختــزاًال لتفاصــيل وأحــداث كثيــرة فــي مشــهد واحــد فــي إطــار مــا بحيــث يكــون هــذا التصــور با

ويشـــير محمـــد الجـــوهري إلـــى أن التغيـــرات التـــي يـــتم مالحظتهـــا فـــي .  "الصـــورة النمطيـــة" مفهـــوم 

القضايا والصور التي تتداولها وسائل االتصال الجمـاهيري سـاعدت ومـا زالـت تسـاعد فـي التعـرف 

 )73، 1998الجوهري،.(غير االجتماعي بصفة عامةعلى اتجاهات التغير وفهم آثار الت
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الوســـائل المطبوعـــة مثـــل الصـــحف والســـمعية مثـــل بـــرامج (ووســـائل اإلعـــالم بمختلـــف أنواعهـــا   

مـن أهـم القنـوات التـي تسـهم فـي تكـوين الصـورة الذهنيـة ) نترنتاإلذاعة والبصرية مثل األفالم واإل

المتــداد واالســتقطاب واإلبهــار وســيطرتها علــى عنــد النــاس، بســبب انتشــارها الواســع وقــدرتها علــى ا

الصـور . وقت الناس ومنافستها الشـديدة لكـل المنظمـات االجتماعيـة فـي مجـال التـأثير الجمـاهيري

المتراكمـــة فـــي أذهاننـــا اليـــوم أغلبهـــا مســـتقى مـــن وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة التـــي ال تكتفـــي بمجـــرد 

بمــا يخــدم توجهــات مختلفــة ومصــالح  عرضــهتــه و اإلشــارة إلــى الحــدث بــل تتعــداه إلــى تفســيره وبلور 

 )2013الكردي، (. خاصة

متعمــــدة بطــــرق عالميــــة فــــي الوســــائل اإل) Stereotype( تصــــنيع الصــــورة النمطيــــة  ويجــــري   

اختزال وتبسيط مخل للصورة العامة لشخص، أو جماعة، أو فئة اجتماعية، أو بهدف  مخطط لها

 . سمات، تستدعي ردود أفعال معينة من الجمهورشعب، بحيث تختزل في مجموعة قليلة من ال

تـزداد و . للحقـائق أو غيـر متعمـد تشـويه متعمـد يقـعالقولبة وتصنيع الصورة النمطيـة  وخالل عملية

تعقيدات مشكلة القولبة والتنميط وخطورتها ألنه ال مجال لألفراد الختبار سمات أية صـورة نمطيـة 

ة، ألن وسـائل اإلعـالم أصـبحت هـي المصـدر الـرئيس أو التحّقق منها مـن خـالل الخبـرة الشخصـي

 .لخإ...أفكارنا وتصوراتنا، عن الدول والشعوب والثقافات والديانات لكثير منل

فــي صــياغة  األســاليب التــي تــؤثر بهــا وســائل اإلعــالمضــمن وتســتخدم الصــور النمطيــة مــن      

الـذي ) الجـزء(هنـا، ذلـك ) لواقـعا(الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي لنا كجمهـور، ويقصـد بــ

بحيـث يبـدو . تتعمد تلك الوسائل أن تعرضه علينـا، أو تنشـره لنـا عـن األوضـاع المختلفـة للمجتمـع

، قـد يكـون الفقـر والتخلـف وكأنه ممثل للواقـع ومعبـر عـن الحقيقـة، فعلـى الجانـب االجتمـاعي مـثالً 

جـزء ( بعـض األغنيـاء تركيزهـا علـىهما السمة العامة لمجتمع ما، لكن وسائل اإلعالم مـن خـالل 

 .لما هو عليه في الحقيقة مغايراً  من المجتمع، تعطي انطباعاً ) صغير
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ـــه، وســـائل اإلعـــالم بصـــياغة  ال تكتفـــيو     ـــاول األفـــراد والجماعـــات  لكنهـــا أيضـــاً الواقـــع وقولبت تتن

أو متعصـب لعلمـه ، بأنـه إنسـان بسـيط وفقيـر وسـاذج أحيانـاً  الصغيرة والكبيرة، فتقولب المعلم مـثالً 

أخــرى، وتقولـب الطبيــب بعــدة قوالـب مختلفــة، وتقولـب المطــرب فتجعلــه مصـدرًا للحكمــة فــي  أحيانـاً 

الحياة ونموذجًا لألناقة على األقل، وتقولب جماعة المناضـلين والمجاهـدين ألجـل قضـايا أوطـانهم 

ولنا ). حال عدم التأييدفي (أو تجعلهم إرهابيين ومتعصبين ) في حال التأييد(فتجعلهم إما مالئكة 

يقهــر وال  الفــي مــا تقــوم بــه بعــض الفضــائيات خيــر مثــال، فــالجيش الحــر عنــد بعضــها هــو جــيش 

يتعــدى علــى حرمــات اآلخــرين، بخــالف الجــيش الرســمي الــذي يقتــل شــعبه وال يعــرف غيــر مهنــة 

عــالم القتـل حسـب مـا نـراه عبــر الكثيـر مـن شاشـات الفضـائيات، والشــيء نفسـه تقـوم بـه وسـائل اإل

 .مع الزعماء، فهذا مالك رحيم وذاك شيطان آثيم

 
 :الدراما والصور النمطية

 
لألعمال الدرامية بشأن دورها المؤثر في نشر الصـور النمطيـة عـن  توجه اتهامات عديدة دائماً    

 .األفراد والجماعات والشعوب والمنظمات، بل وعن السلع واألشياء المادية أيضاً 

د إلى أهمية السينما ووسائل اإلعالم بشكل عـام فملكـوا الكثيـر منهـا فـي هوليـود وقد تنبه اليهو     

وراحوا يسهمون في إعـادة تشـكيل صـورة اليهـودي الـذي كـان مـذمومًا فـي الغـرب ليصـبح فيمـا بعـد 

اإلنسان المضطهد والشـجاع والصـابر والمتحضـر والبطـل والـذكي والفـاتح، فـي المقابـل جـرى رسـم 

ن مـا زالـوا يركبـون الجمـال ويسـرفون و صفهم بأنهم متخلفون ضـعفاء متغطرسـصور سلبية للعرب ت

إمـا امـرأة راقصـة ماجنـة،  في إنفاق المـال علـى اللهـو والمجـون، وجعلـت مـن المـرأة العربيـة تحديـداً 

 .أو امرأة خانعة سلبية ال حول لها وال قوة أمام سطوة الرجل وشهواته
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مت فــي صــناعة الصــور النمطيــة، فــإن الــدراما كانــت وٕاذا كانــت مختلــف وســائل اإلعــالم أســه    

هي األكثر تأثيرًا فـي رسـم تلـك الصـور بسـبب مـا تتصـف بـه الـدراما مـن خصـائص؛ أهمهـا القـدرة 

الكبيرة علـى اإلقنـاع مـن خـالل محاكـاة الحيـاة الواقعيـة، ومـن خـالل عنصـر الصـراع الـدرامي بـين 

بطولـة، وبغـض وكـره للشخصـيات األخـرى الخير والشر، وما يتخلل ذلك من تقمص لشخصيات ال

 .التي تقابل شخصيات البطولة واإلنسانية والفضائل األخرى

وظلـــت الـــدراما العربيـــة تـــتهم بأنهـــا ألحقـــت الضـــرر بصـــورة عـــدد مـــن الوظـــائف والمكانـــات فـــي    

مــا صــورت بأنهــا خاضــعة وضــعيفة وســلبية وغيــر  المــرأة العربيــة التــي كثيــراً  المجتمــع، خصوصــاً 

وثرثـــارة وغيـــر ذلـــك، كـــذلك، ظهـــرت انتقـــادات للـــدراما بأنهـــا شـــوهت صـــورة المـــدرس حينمـــا عاملـــة 

صورته بأنه إنسان جامد متخلف عن عصره، وشـوهت صـورة الشـرطي حينمـا أظهرتـه بأنـه إنسـان 

عـن القتـل أو التحـالف مـع  ىما يعمـل ضـد مصـلحة المجتمـع أو أظهرتـه بأنـه شـرير ال يتـوان كثيراً 

 ونمــن المواقــف، وصــرت المســؤولين الفاســدين والفاشــلين بــأنهم أبطــال ومبــدعاألشــرار وغيــر ذلــك 

 .في وظيفته في حين كان بعضهم سارقًا أو فاشالً 

ونخلص في ختام هذا المبحث لإلشارة إلى وجود العديد من نقاط اللقاء بين ثالثـة مفـاهيم أساسـية 

 .الصورة الذهنية، والصورة النمطية، واالتجاهات: هي

الصـورة الذهنيـة تبنـى بنـاء علـى بعـض عناصـر الواقـع، أو الحقيقـة، لكنهـا ليسـت صـورة  ويبدو أن

دقيقة عن الواقع، بل هي تنتقي بعض ما في الواقع، وتقوم بإجراء بعض التغييرات سواء بالتعـديل 

المبالغــة فــي رســم بعــض أبعــاد الصــورة مثلمــا يبــالغ رســام الكاريكــاتير فــي أم  الزيــادةأم أم بــالنقص 

 .بعض األشخاص أو الوقائع رسم
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أمــا الصــورة النمطيــة، فهــي تلتصــق بالصــورة الذهنيــة، لكنهــا تتســم بالثبــات وبــالتطرف أو التعصــب 

أكثر من الصورة الذهنية، ألن الصـورة النمطيـة أشـبه مـا تكـون بالقالـب، ومـن الصـعب تغييـر هـذا 

 .القالب أو التخلص منه

ة والصورة النمطية في كونه يتكون مـن ثالثـة مكونـات ويلتقي مفهوم االتجاهات مع الصورة الذهني

المكــون المعرفــي الــذي يضــم بعــض الحقــائق، والمكــون الوجــداني العــاطفي : رئيســية متفاعلــة هــي

 .الذي يضم مجموعة االستجابات الحركية العمليةالذي يتفاعل مع الشعور، والمكون السلوكي 
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 :مكانة المرأة في المجتمع في الكويت 

 تطور المجتمع الكويتي: تمهيد

 عامـاً  62أي بعـد  1961يونيـو عـام  19الكويت قـد نالـت اسـتقاللها عـن بريطانيـا فـي  كانت     

مــن الحمايــة والوصــاية مــن قبــل البريطــانيين، وقــد مــر المجتمــع الكــويتي بالعديــد مــن مراحــل النمــو 

ا كون صـورة النظـام الحـالي والتطور في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مم

للدولة والمجتمـع، ومـا التجربـة الديمقراطيـة التـي تعيشـها الكويـت إال حلقـة سلسـلة متصـلة الحلقـات 

 )23، 2001األمانة العامة،.(من تاريخها السياسي الذي يمتد ما يقارب القرنين من الزمن

صـيرة مـن الـزمن قياسـًا إلـى وقد مر المجتمع الكويتي بمراحـل تطـور رئيسـية خـالل فتـرة عقـود ق   

ــدايات نهايــات القــرن التاســع  تــاريخ المجتمعــات البشــرية، ويشــير بعــض المــؤرخين علــى أنــه مــع ب

، حين تسلم الشـيخ مبـارك الصـباح سـدة 1896عشر وبدايات القرن العشرين، وبالتحديد في العام 

الدولـة، ويـرى آخـرون أن اإلمارة، كانت الكويت قد اتسعت وازداد شأنها وأرسي إلى حد مـا مفهـوم 

تعد بداية مرحلـة الديمقراطيـة الثالثـة التـي  1921بداية عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح في العام 

ينظر إليها بعدها أهـم المراحـل التـي تطـورت فيهـا الحركـة الديمقراطيـة فـي الكويـت حتـى تـم إنشـاء 

بـــــن شـــــيبة ا. (عربيـــــةأول مجلـــــس شـــــورى، وهـــــو أول تجربـــــة مـــــن نوعهـــــا فـــــي تـــــاريخ الجزيـــــرة ال

 )32، 2008ومراد،

ويتفــق كثيــر مــن الدارســين والمــؤرخين علــى وجــود ثــالث مراحــل تطوريــة رئيســية فــي مســيرة تطــور 

 :المجتمع الكويتي كما يلي

 :مرحلة مجتمع ما قبل النفط وحتى أواسط القرن العشرين: األولى
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لكــويتي اعتمــاده علــى ثالثــة وٕالــى عشــية اكتشــاف الــنفط فــي األربعينيــات، عــرف عــن المجتمــع ا   

االقتصــاد البحــري المتمثــل فــي صــيد الســمك والغــوص : األول: أنمــاط رئيســية مــن أنمــاط االقتصــاد

االقتصـاد الصـحراوي المتمثـل فـي الرعـي وتربيـة الماشـية، أمـا : لجني اللؤلؤ وتجارة البحر، والثاني

المحــدود الــذي كــان يلبــي بعــض ويتمثــل فــي االقتصــاد الزراعــي  : الــنمط الثالــث وهــو األقــل شــأناً 

وجــود هــذه األنمــاط االقتصــادية  مــا أكــد عليــه محمــد  يعــززوممــا . االحتياجــات الزراعيــة للســكان

الذي أشـار إلـى وجـود ثالثـة روافـد ثقافيـة ارتبطـت بشـكل مباشـر ) 307-300، 1995(الرميحي 

ائد واألكثـر انتشـارًا، بأساليب اإلنتاج، وهي مصـدر المجتمـع الرعـوي والـذي كـان يعـد المجتمـع السـ

والرافـــد الثـــاني المتمثـــل فـــي المجتمـــع الزراعـــي المنتشـــر فـــي بعـــض المنـــاطق والواحـــات الزراعيـــة، 

، والثالــث )جزيــرة فيلكــا والجهــراء والفنطــاس(وتركــزت المنــاطق الزراعيــة فــي منــاطق محــدودة مثــل 

ولقـد . التجـارة البحريـةاللؤلـؤ و لجنـي المتمثل في المجتمـع البحـري المـرتبط بصـيد السـمك والغـوص 

انعكســت هــذه األنشــطة االقتصــادية بــدورها علــى ثقافــة المجتمــع وخصائصــه مــن عــادات وتقاليــد 

 .وطرق وأساليب حياة

بأسـلوب حياتـه االقتصـادية وبعاداتـه  كان المجتمع في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط مجتمعًا ساكناً 

علــــى ســــلطة األبــــوة أو مــــا يســــمى  اً قائمــــ وتقاليــــده وقيمــــه، وكــــان التنظــــيم الهرمــــي فــــي المجتمــــع

بالبطريركية، فاألسرة هي رعية األب، وله السـلطة العليـا فـي معظـم شـؤونها، وشـيخ العشـيرة أيضـًا 

هــو األب الــذي يتمتــع بســلطات األب فــي األســرة، وفــي المجتمعــات التــي تعمــل فــي البحــر أيضــًا، 

لين معــه فــي المراكــب، وبالتــالي، فــإن فــإن صــاحب الســفن والقــوارب يمثــل األب أيضــًا اتجــاه العــام

النظــام األبــوي كــان هــو الســائد فــي عالقــات األفــراد والجماعــات ســواء فــي عالقــات العمــل أم فــي 

الشورى التي تطال كافة مناحي الحياة بما في ذلك اختيار شـريك الحيـاة بالنسـبة للشـاب أو للفتـاة، 

ل هـــو شـــأن يتعلـــق بـــدور األب، ودور العـــم إذ إن قـــرار االرتبـــاط بـــالزواج لـــم يكـــن شـــأنًا خاصـــًا، بـــ
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ـــــة  ـــــى حســـــابات اقتصـــــادية واجتماعي ـــــاء عل ـــــرار إال بن وشـــــيخ الجماعـــــة أو العشـــــيرة، وال يتخـــــذ الق

علــى أنهــا تشــكُّل  تتميــز األبويــة"إلــى أن شــرابي هشــام  ويشــير )21، 2010الكنــدري،.(وعشــائرية

خيــة خاصــة، فمــن الوجهــة اجتمــاعي ذو بنيــة فريــدة، وذلــك ألنهــا حصــيلة ظــروف حضــارية وتاري

مراحـل متعاقبـة محـددة، ومـن الوجهـة البنيويـة، فإنـه فـي  التاريخية يبدو التشكل االجتمـاعي األبـوي

سلسلة مـن األنـواع المترابطـة بعضـها بعًضـا، ومـن حيـث انتمـاء كـل نـوع إلـى مرحلـة متقابلـة، فـإن 

ء النــوع المعاصــر، أي األبويــة كافــة أنــواع المجتمــع األبــوي لهــي بالضــرورة انتقاليــة، ربمــا باســتثنا

المستحدثة، التي هي نهاية المطاف؛ إذ إنها تـؤرخ نهايـة المجتمـع األبـوي، وتعلـن عـن ظهـور نـوع 

 ).195، 2000شرابي،(" المجتمع الحديث: آخر يختلف عنه نوعي�ا

مع ذلك، يشير بعـض الدارسـين إلـى وجـود بعـض الهـوامش والظـواهر التـي تعبـر عـن مجتمـع     

في بعض الحاالت ممـا يعنـي مكانـة أفضـل للمـرأة إلـى جانـب الرجـل، إذ إن الكويـت عرفـت مدني 

مثل هذا المجتمع أو على األقل بعض األسر نتيجة لعوامل مختلفـة منهـا اسـتقبال الكويـت لـبعض 

مـن الشـرق عبـر  أممـن العـراق  أم المهاجرين القادمين من مدن حضرية سواء من الخليج والجزيرة

 .مياه الخليج

وقــد نــتج عــن تنــوع المهــاجرين إلــى الكويــت مــن جهــة، واتصــال الكــويتيين بتجــارب اآلخــرين،     

ــم مــن جهــة أخــرى تنــوع ثقــافي تفاعلــت عناصــره وتالقحــت،  خــالل ارتحــالهم للتجــارة، ولطلــب العل

 )35، 2011الوقيان، . (فأفلحت في إثراء النموذج الكويتي

مدني منذ مطلع القرن العشرين، أي قبل قيام الدولـة،  وقد دلت وقائع كثيرة على وجود مجتمع    

إذ بــادرت مجموعــة مــن الكــويتيين بــالتبرع إلنشــاء المدرســة المباركيــة التــي فتحــت أبوابهــا فــي العــام 

، وهــي المدرســة األولــى فــي الكويــت، وفــي العــام نفســه، قــام الشــيخ قاســم اإلبــراهيم بــالتبرع 1911

حديثة باإلضافة إلى سكن للطلبـة فـي مصـر، وتشـير المصـادر إلنشاء كلية إسالمية على النظم ال
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إلــى أن أســرًا عديــدة فــي الكويــت كانــت تشـــترك فــي بعــض الصــحف العربيــة المهمــة التــي كانـــت 

 )29، 2011الوقيان، . (تصدر في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

إلـى أن أهـل المنطقـة اسـتقروا فيهـا وتشير آثار دارسة وأخرى جـرى ترميمهـا فـي مدينـة الكويـت    

كمدينة بمـا للمـدن الشـرقية أو العربيـة فـي ذلـك العصـر مـن سـمات، وكـان مـن أهـم سـمات الوجـود 

م فــي عهــد الشــيخ عبــد اهللا األول، 1760المــديني بنــاء األهــالي ألول ســور يحمــي مــدينتهم ســنة 

ثــم كــان بنــاء الســور . يزيــدوكــان طــول الســور قرابــة ســبعمائة متــر أو ) 5، 1980بلديــة الكويــت، (

، وٕاثـــر تهـــدم أجـــزاء )48، 1987العوضـــي، . (متـــر 2300بطـــول بلـــغ نحـــو  1811الثـــاني عـــام 

الشــهيرة، فقــد بنــي الســور الثالــث علــى أنقاضــه عــام " حمــض"كبيــرة مــن هــذا الســور نتيجــة معركــة 

، وبســـمك متـــر و نصـــف متـــر 6400وليحـــيط بتوســـعات المدينـــة، وبلـــغ هـــذا الســـور نحـــو  1920

 .وتخلل السور خمس بوابات رئيسية. ، وبارتفاع ثالثة أمتار) 1.5(

م، فيشـــير إلـــى مدينـــة 1868ويصـــف الرحالـــة األمريكـــي لوشـــر، الـــذي زار الكويـــت فـــي العـــام    

ــــي  ــــت الت ــــة"الكوي ــــة النظاف ــــة فائق ــــة عربي ــــت مشــــهورات بصــــناعتهن ....تظهــــر كمدين ونســــاء الكوي

كـــة والغـــزل والنســـيج، وهـــن حســـنات المظهـــر، فهـــن ومهـــارتهن فـــي جميـــع األعمـــال اليدويـــة كالحيا

.." ولهـــذه الغايـــة فهـــن يعتبـــرن أكثـــر نســـاء الخلـــيج مالحـــة...يعتبـــرن بجانـــب التركيـــات واإليرانيـــات

 )2011، نقال عن الوقيان، 1959لوشر، .أ(

التـــي لـــم  )لـــم يكـــن بيـــنهم امـــرأة واحـــدة( اجتمـــع عـــدد مـــن ســـكان منطقـــة الكويـــت 1872فـــي العـــام 

سـكانها العشـرة آالف نسـمة، وتنـادوا بضـرورة تنصـيب أميـر للمنطقـة، فوقـع االختيــار يتجـاوز عـدد 

على صباح األول جد أسرة الصباح، وقد وافق صباح األول على هـذا االختيـار مقابـل أخـذ العهـد 

وبـذلك فـإن هـذا االختيـار كـان أشـبه ) 116، 1986الشـمالن، (من األهالي على السمع والطاعـة 

تنازلت الرعية عن جزء من حرياتها مقابل قيام  إذالجتماعي بين الحاكم والرعية، ما يكون بالعقد ا



 52 

وقــــد شــــكل هــــذا العقــــد . األميــــر بتنظــــيم الحيــــاة السياســــية واالجتماعيــــة واالقتصــــادية فــــي المنطقــــة

االجتمـاعي الكـويتي البـذرة األولـى للديمقراطيـة فـي الـبالد، فمنـذ اختيـاره، كـان الشـيح صــباح األول 

ســــلوب التشــــاور بــــين الحــــاكم واألهــــالي دون وجــــود مجــــالس شــــورى أو مجــــالس تشــــريعية ينــــتهج أ

، فــي وقــت كانــت فيــه الحيــاة االجتماعيــة فــي الكويــت بســيطة وعالقاتهــا بــالمعنى المعــروف حاليــاً 

الخارجية محدودة، ولم تتخل الكويت عن هذا األسلوب حتـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر، فقـد ظـل 

ة، لطنفـــراد بالســـكيـــزة الحكـــم خاصـــة أنـــه لـــم يحـــدث مـــا يـــدفع الحكـــام إلـــى االالتشـــاور والمشـــاركة ر 

وكـان األميـر فـي هـذه ) 26، 2007الجاسـم، (واستمروا يستشيرون وجهاء البالد في شتى األمور 

ــة يمثــل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، لكــن ســلطاته لــم تكــن مطلقــة، بــل كانــت مقيــدة أو  المرحل

ب استشـارة األميـر للكـويتيين وتعهـده بـذلك، وهـو ال يملـك حـق الـرفض وجـو : مشروطة بقيدين هما

الحقيقيــة لهــم، أمــا القيــد  لطةأو الخيــار بعــد أن يقــر وجهــاء الكويــت رأيهــم علــى أمــر مــا، ألن الســ

الثاني على مؤسسة الحكم فقد تمثل بضرورة العمل بالشريعة اإلسـالمية واألعـراف السـائدة، ولـيس 

 ) 91،  1997العيدروس، .(ًا من عندهللحاكم أن يبتدع قانون

في مسـيرة تطـور الحيـاة السياسـية الديمقراطيـة  مهماً  تاريخياً  منعطفاً  1921فبراير  22يعد و       

مــن أعيــان وتجــار  )لــم يكــن بيــنهم امــرأة واحــدة( فــي الكويــت، إذ بــادر عــدد مــن رجــاالت الكويــت

يد الشـيخ أحمـد الجـابر بـرغبتهم فـي أن تكـون بلغوا الحاكم الجدأباالجتماع بآل الصباح الحاكمين و 

كم، وقـد أسـفر هـذا االجتمـاع عـن االتفـاق علـى صـياغة وثيقـة دسـتورية اكلمتهم مسموعة لـدى الحـ

الــذي نــص فــي أهــم بنــوده علــى أن ينتخــب مــن آل الصــباح واألهــالي عــدد " الميثــاق"تمثلــت فــي 

حكـام هـذه الوثيقـة الدسـتورية األولـى أل سـاس العـدل واإلنصـاف، وتطبيقـاً أمحدد إلدارة الـبالد علـى 

قـام الحـاكم  إذ) 9، 1995الحيـدر، ( 1921في تاريخ الكويت تم تكوين أول مجلس للشورى عـام 

 )29، 1996النقيب، (ثني عشر عضوًا في مجلس الشورى اأحمد الجابر الصباح بتعيين 
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إقصــاء تــام للنســاء، وهــذا يالحــظ خــالل الفتــرة الســابقة، أن نظــام الســلطة بــدأ يتكــون مــن الرجــال ب 

األمر لم يكن فريـدًا فـي ذلـك الوقـت قياسـًا إلـى المحـيط العربـي واإلسـالمي، وال يوجـد أي مؤشـرات 

على أن المرأة في هذا المرحلة تميـزت بـأي مشـاركة فـي العمـل العـام، سـواء كـان سياسـيًا أم ثقافيـًا 

مكانـــة فـــي الظـــل، فـــي حـــدود األســـرة أم اقتصـــاديًا أم فنيـــًا، وٕان كـــان للمـــرأة بعـــض المكانـــة، فهـــي 

علــى مــدى تمتعهــا  ن مــدى المشــاركة السياســية للمــرأة يظــل مؤشــرًا مهمــاً إوالعشــيرة، ويمكــن القــول 

 .بحقوقها األخرى

وقد ظلت مكانة المرأة الكويتية مرتبطة بمراحل تطور المجتمع والدولة، فباإلضافة إلى إنكار      

ة أو األســرة، فإنهــا أيضــًا تعــاني مــن تقييــد حرياتهــا، وســلبها شخصــيتها أو فردانيتهــا لصــالح القبيلــ

بنهـا فيمـا أم الحقها في تقرير مصيرها لصالح وصاية الذكر سواء كان والدها أم شقيقها أم زوجها 

إلـى أنـه يوجـد فـي قمـة ) 1990(أي من ذكور العائلة فـي حـاالت أخـرى، وتشـير الموسـوي م بعد أ

وتنتمي إلـى قبيلـة عنيـزة، " آل صباح"الشيوخ واألسرة الحاكمة أسرة الهرم الطبقي للمجتمع الكويتي 

ــنفط علــى بعــض الرســوم والضــرائب التــي فرضــتها علــى أســهم  وكانــت تعتمــد فــي معيشــتها قبــل ال

. الغـوص وفلــوس التجــارة وعلــى بعــض الممتلكــات والنخيـل التــي كانــت لألســرة فــي البصــرة والعــراق

ر، يليهــا أصــحاب األعمــال مــالكو وســائل اإلنتــاج مــن التجــار أمــا الطبقــة الثانيــة فهــي طبقــة التجــا

 .وأصحاب السفن

إن النظام القبلي في حيـاة الباديـة والرعـي شـكل ثقافـة محـددة، ونمطهـا معـروف فـي معظـم البلـدان 

 .فيها النظم القبلية تالعربية التي وجد

الرجــل والمــرأة مًعــا،  أن هنــاك بنيــة فكريــة متخلفــة متغلغلــة فــي ذهــنويؤكــد هشــام شــرابي إلــى     

يحـــدد هشـــام شـــرابي مراحـــل األبويـــة فـــي الفكـــر . واألفـــدح أنهـــا تشـــكل البنيـــة الفكريـــة للمجتمـــع كلـــه

عصــر  -عصــر الســلطات الصــغيرة -عصــر الخالفــة -عصــر النبــي -بالعصــر الجــاهلي"العربــي 
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السـابقة  -قليديـةالت -البدويـة: أما أنواع األبويـة فهـي. عصر األبوية المستحدثة -الخالفة العثمانية

 ).193، 2000شرابي،(" الحديثة -على الحديثة

إن طبيعة العالقات االقتصادية السائدة فـي مجتمـع مـا قبـل الـنفط قـد فرضـت نمطـًا معينـًا مـن     

العالقـــات األســـرية واألنســـاق القيميـــة التـــي أســـهمت فـــي تشـــكيل عالقـــات أفـــراد المجتمـــع وبخاصـــة 

كـان المجتمـع قبـل . القائمـة بـين أفـراد األسـرة مـن ذكـور وٕانـاث النظام األسري، وخصوصـًا العالقـة

الــنفط ذا وحــدات أســرية كبيــرة، وكــان مجتمعــًا تكاتفيــًا بالضــرورة، وذلــك لمســاهمة معظــم أفــراده فــي 

اإلنتاج، وٕان كانت مسـاهمة المـرأة بقـدر أو بـآخر داخـل البيـت وخارجـه محـدودة، نظـرًا ألن معظـم 

. نـــت تحتـــاج لمجهـــود عضـــلي ممـــا جعـــل للـــذكر مكانـــًة أعلـــى وأرقـــىاألعمـــال فـــي البـــر والبحـــر كا

 )1990الموسوي،(

أما بخصوص المجتمع الزراعي، على صغره ومحدوديته، فهو أيضًا شكل نمطًا ثقافيًا فرعيـًا      

، والعـادات والتقاليـد المرتبطـة بـالمجتمع )2010،21(داخل بناء المجتمع ككل كمـا يشـير الكنـدري 

عن تلك الموجودة في ثقافـة المجتمـع الزراعـي، فهـي ثقافـة واحـدة  ي ال تختلف كثيراً الرعوي والبحر 

تمثلت في ثقافة المجتمع المحلي التي توصف بأنها ثقافـة تقليديـة، مـن حيـث ثباتهـا النسـبي وبطـؤ 

التغيــر والتطــور فيهــا، ومــن حيــث وجــود التكافــل االجتمــاعي القــوي، ومــن حيــث اتســامها بالســلطة 

 .األبوية

مالمح وعي المرأة من خالل عدد من األمثال الشـعبية وأشـارت ) 1990(وقد حللت الموسوي     

 :إلى بعض تلك المالمح

 .إن التراث االجتماعي والديني كان مصدرًا أساسيًا من المصادر التي شكلت الوعي بالمرأة -1

مكانتـه المتميـزة  إن الوعي بالمرأة قد صاغه الذكر بشكل يبقي على سيطرته وسيادته ويحـافظ علـى -2

 .عن األنثى
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إن الســياق العــام ومــا يتعلــق بــالمرأة تحديــدًا كــان يعيــد إنتــاج الــوعي بــالمرأة ليظــل فــي حالــة تقليديــة  -3

 .وبعضها في مكانة أدنى من الرجل وٕانها أقل منه حيلة وتصرفاً 

 .ذلكإن الرجل لم يمانع خروج المرأة للعمل حيث اقتضت مصالحه ومصالح األسرة االقتصادية  -4

إن األعمـــال التـــي اشـــتغلت بهـــا المـــرأة رغـــم محدوديـــة هـــذه األعمـــال فرضـــها نمـــط اإلنتـــاج، فهنـــاك  -5

 .أعمال لم تكن متاحة للمرأة كالسفر والغوص وهناك أعمال اشتغلت بها كالتجارة وأعمال البيع

وهـذا يعنـي  -أشارت بعض المعطيات إلى اشتراك النساء في الحرب كحرب القرين وحـرب الجهـراء -6

 .أن الواقع ربما يفرض نفسه أحيانًا فيضطر الرجل والمجتمع عامة لقبوله

 ):1980إلى  1950(اكتشاف النفط في الكويت ومرحلة التحوالت : المرحلة االنتقالية -الثانية 

تصـدير  بذلك بـدء ، أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية مدشناً 1946يونيو  30في    

اسـمها  بريطانيـة كـان ناقلـة إلـىلخام الكـويتي وتـدفق الـنفط بيسـر عبـر خـط أنابيـب أول شحنة للنفط ا

وعلى مـدى . وبذلك انضمت الكويت الى صفوف منتجي النفط الرئيسيين في العالم" جندي بريطاني"

في مجـال صـناعة الـنفط كـان مـن أبرزهـا  العقود الثالثة الالحقة لذلك التاريخ، حدثت تطورات واسعة

مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة، (، 1975بتـــأميم صـــناعة الـــنفط فـــي الســـادس مـــن ديســـمبر يـــت قيـــام الكو 

كــان مــن شــأنها نقــل المجتمــع الكــويتي أيضــًا إلــى مرحلــة أخــرى مــن مراحــل تطــوره التــاريخي ) 2012

 .واالجتماعي والثقافي على مختلف الصعد

اخلـي بتحـول المنـاطق البدويـة د: حدث تغير هام في البنيـة السـكانية، وذلـك فـي اتجـاهين، األول    

لنفس اتجاهات المناطق الحضرية، فترك البدو مهن الزراعـة والرعـي الشـاقة، وانـدمجوا فـي الوظـائف 

الحكومية، وفي االتجاه الثاني حدث خلط كبير في بنيـة سـكان الـبالد بقـدوم مـواطنين مـن دول كثيـرة 

فــي مصــانع البتــرول وكــل خــدمات للعمــل داخــل الكويــت، نتيجــة احتيــاج ســوق العمــل لهــم، خاصــة 
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المجتمع من تعليم وٕادارة وقانون وتجارة وغيرها، األمر الذي أدخل كثيًرا من منظومات اجتماعية في 

 )2012الدلح، . (اللغة والتقاليد والسلوك

 كبيــراً  الدولــة تشــجع تشــجيعاً  توفــي هــذه المرحلــة االنتقاليــة، التــي بــدأت بعــد اكتشــاف الــنفط، كانــ    

ضرية، حينما وفرت لذلك كل الشـروط المشـجعة حليات إعادة توطين السكان في المناطق العلى عم

مــن بنــى تحتيــة، وأقامــت المســاكن، فبــدأ النــاس مــن شــتى األنمــاط فــي االنــدماج فــي المجتمــع المــدني 

 .الحديث، وبدأت ثقافات الناس الفرعية، بالتمازج أيضًا بسرعة كبيرة نتيجة عملية الدمج السريعة

األفكــار الدراميــة التــي تناولهــا كتــاب هــذه المرحلــة فــي المســرح كيــف ناقشــها  وٕاذا مــا نظرنــا إلــى     

ذلـك أن كثيـًرا مـن هـذه األفكـار الدراميـة . الُكتَّاب في ذاك الوقت المبكر من عمر الدراما فـي الكويـت

ح الكــويتي فــي ســوف تكــون البــذرة التــي ســوف يأخــذ عنهــا كتــاب الــدراما التلفزيونيــة فقــد عبــر المســر 

وهــذا مــا  )2012الــدلح، ( بداياتــه عــن الحــراك االجتمــاعي والسياســي الــذي شــهده المجتمــع الكــويتي

ربمـــا لـــم تحتـــِف حركـــة مســـرحية فـــي الـــوطن العربـــي ") 6، 1986غلـــوم، ( يتفـــق معـــه إبـــراهيم غلـــوم

العربيــة  بــالتغير االجتمــاعي كمــا احتفــت بــه المســرحية فــي مجتمــع الخلــيج العربــي؛ ألن المجتمعــات

التــي خلقهــا ظهــور الــنفط , األخــرى لــم تواجــه ظــواهر االنقســام والتــوتر والصــراع والقلــق وعــدم التــوازن

وانقــالب نمــط اإلنتــاج فــي فتــرة وجيــزة مــن الــزمن وال نعنــي بظهــور الــنفط مجــرد المــادة الخــام، وٕانمــا 

لقـد تحـرك المجتمـع    "مـعنعني به محرًكا أساسي�ا لتطور النظام االجتماعي والسياسي في ذلـك المجت

األول هــو طــابع المجتمــع : مهمــين الكــويتي بصــورة خاصــة، والخليجــي بصــورة عامــة، بــين حــدثين 

ـــى الصـــيد والرعـــي كحرفـــة أساســـية للســـكان، والثـــاني ـــدوي القبلـــي الـــذي يعتمـــد عل هـــو المجتمـــع : الب

ول ومشـــتقاته قامـــت صـــناعات جديـــدة علـــى إنتـــاج الـــنفط، مثـــل تكريـــر البتـــر  إذالحضـــري الصـــناعي؛ 

تتعلـق بفهـم النـاس " الهوية بشكل عـام و ) 2012الدلح، ( وغيرها مما أحدث تغييًرا في هوية المجتمع

ــا مــن خصــائص  وتصــورهم ألنفســهم ولمــا يعتقــدون أنــه مهــم فــي حيــاتهم، ويتشــكل هــذا الفهــم انطالًق
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الهويــة هــذه  محــددة تتخــذ مرتبــة األولويــة علــى غيرهــا مــن مصــادر المعنــى والداللــة، ومــن مصــادر

الهويــة : الجنوســة والتوجــه الجنســي والطبقــة االجتماعيــة، ويتحــدث علمــاء االجتمــاع عــن نــوعين همــا:

 ). 95، 2005غدنز وكارين،" (االجتماعية والهوية الذاتية

طرأت على الحياة في المجتمع الكـويتي خـالل المرحلـة االنتقاليـة،  التي أما جملة التحوالت والتغيرات

 :لمالمح اآلتيةفيشار إلى ا

عــام %) 84.2(حــدث تغييــر ملحــوظ فــي تعلــيم المــرأة، إذ انخفــض مســتوى األميــة للمــرأة مــن  -1

وحـــدث تغيــر ملحـــوظ فـــي فــرص عمـــل المـــرأة، إذ تبـــين أن . 1980عـــام %) 49.6(إلــى  1957

مـن إجمـالي العـامالت %) 68.8(النسبة الغالبة من النساء يعملن بـأجر نقـدي لـدى الغيـر حـوالي 

للرجــــال مــــن نفــــس العــــام وأن غالبيــــة اإلنــــاث يعملــــن فــــي قطــــاع %) 87.8(مقابــــل  1983عــــام 

 %).90.9(الخدمات بنسبة 

لتنشـئة االجتماعيـة لبعد أن كانت األسرة والثقافة السائدة في المجتمـع هـي المصـادر الرئيسـية  -2

ي تنشــئة والضــبط االجتمــاعي، فــإن مصــادر جديــدة دخلــت طرفــًا بــارزًا واضــحًا مــن حيــث دورهــا فــ

 .المرأة وضبطها ومنها التعليم الحكومي واإلعالم

كـأنثى وكـأم أكثـر منهـا  -إن التشريعات التي تعاملـت مـع المـرأة وحافظـت عليهـا فـي اإلجمـال -3

 .مواطنة

 _وخاصــة التعلــيم الجــامعي_ ظهــرت معــايير وأســس جديــدة فــي اختيــار الــزواج، منهــا التعلــيم  -4

 .يرات الواضحة التي حدثت في التعليم على مستوى الدولةوالثقافة، ويرجع هذا إلى التغ

نخفـض اطرأ تغيير طفيف علـى المفاضـلة بـين الـذكر واألنثـى لصـالح األنثـى بسـبب التعلـيم، و  -5

 .معدل ظاهرة تعدد الزوجات
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 ):فما فوق 1980(ومكانة المرأة فيها ) بعد اكتشاف النفط(مرحلة التحديث : المرحلة الثالثة -

ط مفهــــوم المكانــــة بالــــدور أو األدوار التــــي تقــــوم بهــــا المــــرأة داخــــل المجتمــــع فــــي المســــتوى يــــرتب    

االجتماعي واالقتصادي والسياسـي وغيـر ذلـك مـن أدوار، ويعـرف الـدور بأنـه مجموعـة مـن الصـفات 

والتوقعــات المحــددة اجتماعيــًا والمرتبطــة بمكانــة معينــة، والــدور لــه أهميــة اجتماعيــة ألنــه يوضــح أن 

ة األفـــراد محكومــة اجتماعيـــًا، وتتبـــع نمــاذج ســـلوكية محــددة، فـــالمرأة فـــي أســرتها تشـــغل مكانـــة أنشــط

. اجتماعيــة معينــة، ويتوقــع منهــا القيــام بمجموعــة مــن األنمــاط الســلوكية تمثــل الــدور المطلــوب منهــا

 )37، 2011حبيب،(

 سـتور الكـويتي أيضـاً ورغم أن الكثير من النصوص الدينيـة تؤكـد علـى حقـوق المـرأة، ورغـم أن الد   

التمييــز والتفرقــة ضــد أمــر يــنص علــى المســاواة بــين المــواطنين دون التمييــز بــين ذكــر وأنثــى، إال أن 

في الفكر والسلوك لكال الجنسين ذكورًا وٕاناثًا كما نبه لذلك هشام شرابي، وقـد  زال متغلغالً ياألنثى ما 

فــي  سواســية نــاسال"علــى ) 1961(يتي مــن الدســتور الكــو  فــي البــاب الثالــث )29(المــادة  جــاء فــي

الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامـة، ال تمييـز بيـنهم فـي ذلـك 

البــاب الرابــع فقــد / مــن الفصــل الثالــث) 82(أمــا المــادة . بســبب الجــنس أو األصــل أو اللغــة أو الــدين

ن بينهـــا اقتصـــار العضـــوية علـــى الـــذكور، وضـــعت أربعـــة شـــروط لعضـــوية مجلـــس األمـــة لـــم يكـــن مـــ

أن يكــون كــويتي الجنســية بصــفة أصــلية وفقــًا للقــانون، وأن تتــوافر فيــه شــروط الناخــب "وأشــارت إلــى 

وأن يجيد قـراءة اللغـة . وفقًا لقانون االنتخاب، وأن ال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية

 .العربية وكتابتها

هــا مــن محــاوالت تحرريــة وتنويريــة حــدثت هنــا أو هنــاك، لــم تعــط نتــائج لكــن هــذه النصــوص وغير   

 .كبيرة تنسجم والمرحلة التاريخية التي وصلها التطور في المجتمعات
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 1971 األمة المنتخب عام في مجلس المطالبة بحقوق المرأة الكويتية قد بدأت محاوالتوكانت     

يسمبر بمشروع قانون يمنح المرأة الكويتيـة المتعلمـة د 11عندما تقدم النائب سالم خالد المرزوق يوم 

ــ 12حــق االنتخــاب ، إال أن مشــروعه لــم يحــظ ســوى بتأييــد  مشــروع صــدر مــايو  23وبتــاريخ . اً نائب

مرسـوم بتعديل المادة األولى من قانون االنتخاب بما يسمح للمرأة مباشرة الحقـوق السياسـية حيـث تـم 

ة األولــى الخاصــة بشــروط الناخــب، وتــم رفــع مشــروع المرســوم مــن المــاد" مــن الــذكور " حــذف عبــارة 

مــايو وصــدر بالفعــل فــي الجريــدة  25بقــانون إلــى ســمو أميــر الــبالد ، فصــادق عليــه ســموه بتــاريخ 

 )2009باشا،. (1999يونيو من العام  6بتاريخ " الكويت اليوم " الرسمية 

مــرأة الكويتيــة وهــي أول رئيســة التحــاد وتشــير نوريــة الســداني الناشــطة الرائــدة فــي مجــال حقــوق ال   

إلى أن المشكلة الرئيسية أمام تحقيق حقـوق المـرأة كانـت تتجسـد ) 1974-1972(النساء الكويتيات 

 فـــي المقاومـــة االجتماعيـــة لتلـــك الحقـــوق، بينمـــا كـــان نظـــام الحكـــم فـــي الكويـــت منفتحـــًا واعيـــًا مؤمنـــاً 

مساندًا لحقوق المرأة، لكنه يجـد نفسـه أمـام وضـع  بالتغيير الحضاري ساعيًا إليه، وكان موقف الحكم

 )1992،13السداني، .(اجتماعي معقد بما يتمثل في التيارات السياسية األصولية في المجتمع

المرســـوم ، فـــإن وممـــا يؤكـــد أن تغييـــر المفـــاهيم فـــي الفكـــر وفـــي الســـلوك يعـــد أمـــرًا صـــعبًا وبطيئـــاً     

 ينيمسـالاإل ئهمـن قبـل أعضـا فـي مجلـس األمـة تـم عرقلتـهطريقـه إلـى حيـز التنفيـذ و لم يجـد األميري 

فشـلت الحكومـة فـي الحصـول علـى موافقـة مجلـس  ، إذ )الذين يتبنون اإلسـالم كأيديولوجيـة سياسـية(

أن يحصـــل علـــى  حتـــى يصـــبح المرســـوم قانونـــاً  ، إذ اشـــترط الدســـتوراألمـــة علـــى المرســـوم األميـــري 

. تـــــم رفـــــض المرســـــوم بأغلبيـــــة صـــــوتين فقـــــطقـــــد و  موافقـــــة البرلمـــــان الـــــذي يســـــيطر عليـــــه الرجـــــال،

 )2009باشا،(

  2005مــايو 16ثنــين الموافــق فــي يــوم االلكــن عجلــة التــاريخ والتطــور ال تتوقــف عــن الــدوران، ف     

الــذي زامــن الــذكرى السادســة لصــدور المرســوم األميــري الــذي عبــر عــن رغبــة أميــر الكويــت فــي مــنح 
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علــى مــنح المــرأة حــق الترشــيح واالنتخــاب، الــذي وصــف بأنــه  المــرأة حقهــا السياســي، وافــق البرلمــان

صـوتًا حصـلت المـرأة الكويتيـة علـى حقهـا السياسـي،  12حدث تاريخي في قانون االنتخاب، وبفـارق 

الحقـــوق السياســـية (وقـــد تمكنـــت الحكومـــة مـــن تمريـــر تعـــديالت المـــادة األولـــى مـــن قـــانون االنتخـــاب 

 35حصـــل التعـــديل علـــى تأييـــد ت الكثيـــر مـــن المـــراقبين، و وشـــكل ذلـــك مفاجـــأة فاقـــت توقعـــا ،)للمـــرأة

ويمثل هذا الموقـف مفارقـة كبيـرة، إذ تتبنـى  )2009باشا،. (وامتناع عضو واحد 23رفض  و اً عضو 

يعطـي المـرأة بعـض حقوقهـا، بينمـا يحـاول أعضـاء كثـر مـن مجلـس األمـة إفشـال  فيه الحكومة قانوناً 

ف مــا يتوقــع مــن أعضــاء المجــالس البرلمانيــة التــي يقــع هــذا المســعى، وهــذا الموقــف يــأتي علــى خــال

 .على عاتقها إحقاق حقوق جميع المواطنين بصرف النظر عن لونهم أو جنسهم أو دينهم أو عمرهم

شاركت النساء في االنتخابات مرتين خـالل عـامي  ،2005وبعد أن منحن حقوقهن السياسية في    

فـــي المائـــة مـــن النـــاخبين البـــالغ  54.3نســـبة  ثلنيمـــ، ورغـــم أن النســـاء الكويتيـــات 2008و 2006

مــنهن لــم تفلــح فــي دخــول مجلــس األمــة فــي الــدورتين  لــف شــخص، إال أن أيــاً أ 385عــددهم حــوالي 

فازت أربع نساء للمـرة األولـى  ، إذ)2009مايو  16(السابقتين إلى أن كانت انتخابات مجلس األمة 

فبرايـر / ي االنتخابـات التـي جـرت فـي األول مـن شـباطفـأمـا . في تاريخ الحياة البرلمانيـة فـي الكويـت

فقـــد منيـــت المـــرأة بنكســـة إذ لـــم تحقـــق أي مـــن المرشـــحات األربـــع والعشـــرين أي مقعـــد مـــن المقاعـــد 

وقـــد عـــزا بعـــض المختصـــين فـــي نـــدوة أقيمـــت  )2012فبرايـــر  3العربيـــة نـــت، . (الخمســـين للمجلـــس

دور "ول علـــى أي مقعـــد لعـــدة عوامـــل منهـــا لمناقشـــة نتـــائج هـــذه االنتخابـــات فشـــل المـــرأة فـــي الحصـــ

الفتاوى الشرعية التي أطلقتها شخصيات دينية ضد مشـاركة المـرأة فـي االنتخابـات، ومنهـا أن النسـاء 

في البرلمان السابق لم يقدمن الشيء الواضح، ولم يخرجن من العباءة الطائفيـة، وأشـار رأي الـدكتورة 

ت إلى أن الديمقراطية الكويتية تفتقـد إلـى مفهـوم التعدديـة حنان خلف أستاذة الفلسفة في جامعة الكوي

إقصــاء اآلخــر، ومــن مظاهرهــا أن كثيــرًا مــن النــواب فــي الوقــت "الثقافيــة فــي المجتمــع، وســيادة ثقافــة 
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ـــى اآلخـــرين  ـــافتهم عل ـــة، وتعـــديل القـــوانين مـــن أجـــل فـــرض ثق ـــر المـــادة الثاني الحاضـــر يســـعون لتغيي

حلقــة .(، وكــذلك مــن أجــل إقصــاء المــرأة علــى وجــه الخصــوصوٕاقصــائهم فــي حــال االخــتالف معهــم

 )36-35، 13/2/2012نقاشية لنتائج انتخابات مجلس األمة 

تجــري االنتخابــات للمــرة الثانيــة فــي  إذتــم حــل المجلــس وٕاعــادة الكــرة مــرة أخــرى  الكــن ســرعان مــ    

، )2012ديسـمبر  3اة، جريـدة الحيـ. (، وفي هذه المرة خرجت المرأة بثالثـة مقاعـد فقـط2012العام 

علــى تحســن وضــع المــرأة فــي المجتمــع، بقــدر مــا  قويــاً  ويــرى الباحــث أن هــذا النجــاح ال يعــد مؤشــراً 

يعبــر عــن تــوفر فــرص أفضــل للمــرأة بســبب حالــة المقاطعــة الكبيــرة التــي اتخــذتها الكثيــر مــن القــوى 

كبيـر مـن الوجـوه الجديـدة فـي السياسية والعشائرية في تلك االنتخابات، مما أتاح المجال لنجـاح عـدد 

 .غياب الشخصيات القوية في المعارضة

نجـاز تحقـق إولعـل أهـم %) 50.6(تشكل نسـبة اإلنـاث أكثـر مـن نصـف المجتمـع الكـويتي بقليـل و   

فـــي % 15انخفضـــت نســـبة األميـــة بـــين النســـاء لتصـــل إلـــى أقـــل مـــن  إذ للمـــرأة تغلبهـــا علـــى األميـــة

 إذعــن بــاقي المجتمعــات العربيــة،  ويــت ال تختلــف كثيــراً والك، 2011 -2010إحصــائيات الســنوات 

منحــت المــرأة حــق التعلــيم منــذ أوائــل القــرن الماضــي، حتــى تــدرجت فــي مســتوياتها العلميــة فحصــلت 

علــى أعلــى الــدرجات العلميــة فــي الوقــت الحاضــر، فبلغــت نســبة اإلنــاث فــي جامعــة الكويــت إلــى مــا 

مقابــل %) 75(نســبتهن فــي بعــض الكليــات إلــى  مــن المجمــوع الكلــي، وقــد تصــل%) 68(يزيــد عــن 

%) 33.1(ة الكويتية فـي قـوة العمـل اإلجماليـة فهـي ال تزيـد عـن أأما عن نسبة مشاركة المر . الذكور

ـــذكور%) 66.9(فقـــط مقابـــل  ـــف ) 3.2(أمـــا عـــددهن فـــي القطـــاع الخـــاص فهـــو ال يزيـــد عـــن . لل أل

 )2013زمي،العا(. كويتية، الستعانة هذا القطاع بالعمالة الوافدة

وفي مرحلة التحديث األخيرة، فقد توسعت مشاركة المرأة في شتى المجاالت خصوصًا فـي القطـاع   

الحكــومي، إذ شــجعت الحكومــات تعلــيم البنــات فــي المــدارس التــي انتشــرت فــي أرجــاء الكويــت، ممــا 



 62 

دارة الحكوميـة ، أتاح منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي مشاركة المرأة في التعليم والصحة واإل

وبدأت بعـض النسـاء باقتحـام قطاعـات أخـرى مـن النشـاط االقتصـادي كانـت حكـرًا علـى الرجـال مثـل 

 .المهن الصحية والطبية والمهن التجارية والفنون والتعليم الجامعي وغير ذلك من أعمال

العمـــري  حـــول التركيـــب 30/6/2013تشـــير بيانـــات اإلدارة المركزيـــة لإلحصـــاء حتـــى تـــاريخ و       

والنوعي للعاملين في القطاع الحكومي أن مساهمة اإلناث فـي القطـاع الحكـومي مـن الكويتيـات تبلـغ 

اإلحصــائيات إلــى زيــادة  هوأشــارت هــذ. مــن إجمــالي العمالــة الكويتيــة فــي القطــاع الحكــومي% 54.5

ي فــ%) 45.5(إلــى  2008عــام %) 52.8(كبيــرة فــي مســاهمة اإلنــاث فــي القطــاع الحكــومي بلغــت 

اإلدارة المركزيــة . (، ممــا يــدل علــى اســتمرار تنــامي مشــاركة المــرأة فــي قطاعــات العمــل2012عــام 

 )7، 2013لإلحصاء، 

ــــوزارات     وازدادت مســــاهمة المــــرأة فــــي األعمــــال والوظــــائف القياديــــة وصــــنع القــــرار فــــي بعــــض ال

تيـــة بـــين الصـــحفيين الحكوميـــة، فقـــد شـــغلت المـــرأة مـــدير جامعـــة الكويـــت، وازداد نصـــيب المـــرأة الكوي

نســـاء فقـــط فـــي هـــذه الوكالـــة ســـنة ) 10(كانـــت هنـــاك  إذوالفنيـــين فـــي وكالـــة األنبـــاء الكويتيـــة كونـــا، 

مــن مجمــوع الصــحفيين والفنيــين %) 33(بمــا يمثــل نســبة  2012فــي العــام ) 45(ارتفــع إلــى  1978

اع النفط، كما مثلـت أعضاء في مجلس اإلدارة لقط) 7(العاملين في الوكالة، وتوجد امرأتان من بين 

فــي  إعالمــي وثقــافي وكســفيرة أيضــاً  قنســاء كويتيــات الكويــت فــي الخــارج ســواء فــي الســفارات كملحــ

ـــة فـــي األمـــم المتحـــدة  ـــة، وصـــندوق التنمي ـــل اليونســـكو، ومنظمـــة الصـــحة العالمي ـــة مث منظمـــات دولي

 )2002القاضي، . (وغيرها

الي األفــراد، اســتجدت عــادات اجتماعيــة، مثــل نتيجــة الرتفــاع معــدل الــدخل القــومي للدولــة وبالتــو    

االهتمــام بالمظــاهر فــي المنــازل والمالبــس ووســائل التكنولوجيــا الحديثــة، مثــل الســيارات والتلفزيونــات 

، وجــاءت موجــات العولمــة والهواتــف المحمولــة وغيرهــا، فســادت القــيم االســتهالكية بــدًال مــن اإلنتاجيــة
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ذ نهايــة القــرن العشــرين الماضــي لتســرع مــن تنــامي االتجاهــات االتصــالية واالقتصــادية والسياســية منــ

االستهالكية في المجتمع الكويتي كما في الكثير من المجتمعات األخرى، لكـن مسـتوى الـدخل الجيـد 

ومنهـــا دولـــة الكويـــت أســـهم فـــي تكالـــب وكـــاالت التجـــارة واإلعـــالن العالميـــة  فـــي دول الخلـــيج عمومـــاً 

على أكبر حصة ممكنة من مشتريات المـواطن، لـذلك فقـد حفلـت كافـة واإلقليمية من أجل االستحواذ 

البرامج التلفزية وغير التلفزية باإلعالنات التجارية، وجرى إقناع نسبة كبيرة مـن المـواطنين أن المزيـد 

ـــي ذلـــك تطـــور تقنيـــات  ـــر ســـعادة، وســـاهم ف ـــي حيـــاة أكث مـــن اإلســـراف والتبـــذير فـــي االســـتهالك يعن

يجـري تلبيـة  إذعزيزة على والـديها  يف المرأة كأم وكفتاة مثيرة وكطفلة أيضاً اإلعالن، وجرى هنا توظ

 .كافة طلباتها التي قررها منتجو اإلعالنات، وليس بناء على حاجات الطفلة الحقيقية

 :نخلص من هذا المبحث المتعلق بمكانة المرأة ودورها في الكويت إلى المالحظات اآلتية

درج التطــور فــي المجتمــع خــالل ثــالث مراحــل رئيســية، المجتمــع تــدرج تطــور وضــع المــرأة بتــ -1

التقليــدي الجامــد مــا قبــل الــنفط، والمجتمــع االنتقــالي منــذ بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 

الماضـــي وحتــــى نهايــــة الســـبعينيات منــــه، ثــــم مرحلـــة التحــــديث المعاصــــرة التـــي بــــدأت مــــع أوائــــل 

 .الثمانينيات وحتى اآلن

ة المــرأة فــي المجتمــع التقليــدي محكومــة للقــيم والعــادات واألعــراف القبليــة التقليديــة ظلــت مكانــ -2

التي َتسلب المرأة حقوقها كفرد، وتعدها فردًا ال رأي له في الكثير من قضايا الحياة بما فيها تقرير 

 .مصيرها أو مشاركتها في العمل أو التعليم أو السفر وغير ذلك

مــع بدايــة المرحلــة االنتقاليــة إلــى تحســن ملحــوظ علــى مكانــة المــرأة  ســاهم التوســع فــي التعلــيم -3

التــي خرجــت للتعلــيم ثــم إلــى العمــل فــي القطــاع الحكــومي ثــم إلــى القطــاع الخــاص بعــد أن انتهــى 

 ).ما قبل النفط(في المرحلة األولى  عصر الحجر على خروج المرأة من المنزل الذي ظل سائداً 
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د أمــام المــرأة مــن حــواجز علــى تقلــد أغلــب المهــن والمناصــب فــي فــي المرحلــة األخيــرة، لــم يعــ -4

بعـد أن نالـت حقهـا فـي الترشـح النتخابـات مجلـس األمـة عـام  القطاعين العام والخاص، خصوصاً 

2005 

علـــى الـــرغم ممـــا تحقـــق مـــن تحـــديث فـــي المجتمـــع، تظـــل بعـــض األعـــراف والقـــيم الخفيـــة أو  -5

ل، أو مكانة دونية قائمة على االعتقاد بأن قـدرات المـرأة الظاهرة تضع المرأة في مكانة تابعة للرج

أقل من قدرات الرجل، وغير ذلك من القيم السلبية التي ظلت تعمل عملها حتى اآلن ممـا عكسـته 

 .الدراما الكويتية بأشكالها المختلفة

شــاء حــدث تحــول نــوعي فــي البنيــة الفكريــة نتيجــة ازدهــار وســائل اإلعــالم الحديثــة، وزاد مــع إن -6

وزاد تبًعــا لــذلك . كثيــر مــن القنــوات المحليــة والعربيــة التــي تشــاهد مــن جمــوع المــواطنين فــي الخلــيج

إنتاج البرامج المتلفزة، وخاصة المسلسالت االجتماعية والتاريخية والمنوعات، كمـواد ترفيـه وتسـلية 

 )2012ح، الدل(.تجد تربة خصبة في مجتمع تسوده قيم االستهالك والرفاهية

، فإنـــه مـــن المعـــروف أن التغيـــر فـــي القـــيم والفكـــر والســـلوك تجـــاه المـــرأة وغيرهـــا مـــن وأخيـــراً      

حتــى ولــو تــم إنجــاز التغيــر فــي الواقــع المــادي، ســواء فــي  جــداً  الموضــوعات يســتغرق وقتــًا طــويالً 

التشريعات، كـذلك، فـإن التغيـر هـذا ال يصـيب كافـة شـرائح المجتمـع بدرجـة  مالتعليم أ أماالقتصاد 

ـــوع فـــي م ـــى وجـــود تن ـــه، فإنـــه يمكـــن اإلشـــارة إل ـــك، وعلي ـــة فـــي ذل تســـاوية، إذ تلعـــب عوامـــل مختلف

منظومــــات القــــيم فــــي المجتمــــع الكــــويتي، فبعضــــها تقليــــدي يتصــــف بالســــلبية، وبعضــــها تحــــرري 

وتحديثي يتصف باإليجابية، وبعضها مختلط االتجاهات، مما يدلل على عـدم اكتمـال التطـور فـي 

ت والتقاليــد، وقــد عكســت هــذه المالحظــات بعــض الدراســات التــي أجريــت فــي صــعيد القــيم والعــادا

 .، ومنها المجتمع الكويتي على وجه الخصوصالمجتمعات العربية عموماً 
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 :الدراسات السابقة

 :الدراسات العربية: أوالً 

 .األعمال الدرامية السينمائية والتلفزيونية للكاتبات)1991(ي، هبة اهللا السمر  -

ـــات نســـاء، و هـــدفت ا    ـــي قـــدمتها كاتب ـــى طبيعـــة األعمـــال الدراميـــة الت أجـــرت لدراســـة للتعـــرف عل

ميدانيـــة مـــن خـــالل مـــنهج المســـح، اعتمـــدت الباحثـــة فـــي الدراســـة  ىالباحثـــة دراســـة تحليليـــة وأخـــر 

وحتـــى نهايـــة  1975عرضـــت خـــالل الفتـــرة مـــن بدايـــة  التـــيالتحليليـــة علـــى عينـــة شـــملت األفـــالم 

 أســلوبا كاتبــات، كمــا اعتمــدت الباحثــة فــي الدراســة الميدانيــة علــى قامــت بكتابتهــ والتــي 1988

وحتـى  1927عرضت لهن أفالم سينمائية أو تليفزيونية منذ عام  الالتيالحصر الشامل للكاتبات 

 : أهم نتائج الدراسةوكان من  .1988عام 

ب علــى فــي الســينما والتلفزيــون ينصــ األولأكــدت أكثــر مــن نصــف المبحوثــات أن اهتمــامهن  .1

ـــائج تحليـــل  القضـــايا العامـــة وأنهـــن يرفضـــن التخصـــص فـــي قالـــب معـــين، فـــي حـــين تبـــين مـــن نت

بشـكل ملحـوظ علـى  ىالمضمون ألفالمهـن السـينمائية والتلفزيونيـة أن الميلودرامـا االجتماعيـة تطغـ

وبالنســبة للمضــمون تــأتي قضــايا المــرأة وخاصــًة ســلبيات قــانون األحــوال % 79.6أفالمهــن بنســبة 

 . ية المصري في مقدمة قضايا أفالمهنالشخص

تبـــين وجـــود تعـــاون كبيـــر بـــين الكاتبـــة والمخرجـــة فـــي الســـينما خاصـــًة فـــي الموضـــوعات التـــي  .2

، فـي حـين قالـت أكثـر مـن نصـف المبحوثـات أنهـن ال يفضـلن العمـل ىتخص المرأة بالدرجة األول

 . هذا التعاون غير مقصود مع المرأة في مجاالت كتابة السيناريو أو اإلخراج ؛ مما يعني أن

قــــدمت الكاتبــــات صــــورة إيجابيــــة للمــــرأة فــــي العمــــل والمنــــزل وفــــي مختلــــف المهــــن فيمــــا عــــدا  .3

 . السكرتيرات وٕان كانت هناك بعض المالمح السلبية غير الواقعية في أفالم الكاتبات
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اعتبــــار أن العمــــل  ىوجــــود ســــينما للمــــرأة علــــ ىاعترضــــت أكثــــر مــــن نصــــف المبحوثــــات علــــ .4

السينمائي ال يمكن تقسيمه حسب الجنس كما أدانت الكاتبـات فـي أفالمهـن السـينمائية والتلفزيونيـة 

عانينــه مــن قضــايا ومشــاكل ولــيس الرجــل، كمــا قــدمت صــورة يالســبب الرئيســي فيمــا  بعــدهاالمــرأة 

 . لرجل في العمل وسلبية في المنزللإيجابية 

رضـــاهن عــــن األفـــالم المـــأخوذة عــــن  مـــن المبحوثـــات األديبــــات عـــن عـــدم% 81.8أعربـــت  .5

اســتخدمت تلــك األفــالم لغــة ســينمائية ضــعيفة، كمــا تبــين أن الكتابــة للســينما  إذ قصصــهن األدبيــة

 . والتلفزيون لم تؤثر على إقبال المبحوثات على الزواج أو على استقرارهن العائلي

 .م12/1994 – 1/1992 –اما المتلفزة الدر  فيصورة المرأة العربية  –زغلولة ، السالم -

 :التالية األسئلةجابة عن هدفت الدراسة لإلو    

 ما السمات التي تعزى للمرأة؟ -1

 ما القيم والمعايير المرتبطة بصورة المرأة  ومكانتها في المجتمع؟ -2

 الدرامية المتلفزة؟ األعمالعناصر الصورة التي يعرضها التلفاز للمرأة العربية في  ما -3

تصـور : نتائجها والتي تلخصـت بمـا يلـي إلىتحليل المضمون للوصول  أسلوبة استخدمت الباحث

ناقصــة للقــدرة العقليــة  فــي مجــال الفكــر والمعرفــة  وتفتقــر للعقليــة  أنهــاالــدراما المتلفــزة المــرأة علــى 

  .يقل عن دور الرجل في عملية التنمية االجتماعية هامشياً  تشغل دوراً  أنهاالعلمية كما 

صــورة المــرأة فــي مســرح ســعد اهللا ونــوس، بحــث مقــدم لنيــل درجــة ) 1998( ، عبيــرأحمــد -

 .البكالوريوس

قامت الدراسة على تحليل خمس مسرحيات للكاتب سعد اهللا ونوس، ووجدت فيهـا نمـاذج المـرأة    

 :كما يلي

 .المرأة العاملة التي تشارك الزوج الحياة العملية وتحمل العبء معه -
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العـــادات والتقاليـــد، وهـــي التـــي تتحـــدى الجميـــع وتقـــف فـــي وجـــه المجتمـــع المـــرأة المتمـــردة علـــى  -

 .والسلطة دون خوف أو تراجع

 .المرأة القوية، وصفة القوة تتمتع بها شخصيات ونوس النسائية في كثير من مسرحياته -

المــرأة الحالمــة، وهــي المــرأة التــي تهــرب مــن واقعهــا الصــعب إلــى األحــالم التــي لــم تســتطع أن  - 

 .ها في حياتهاتنال

سيســـة، فـــالمرأة كـــائن اجتمـــاعي يســـتطيع أن يشـــارك الرجـــل فـــي بنـــاء صـــورة المـــرأة الواعيـــة المُ  -

المجتمع الجديد ألن المرأة تملك من الوعي السياسـي لتشـارك الحيـاة السياسـية والنضـال فـي سـبيل 

 .التغيير

 ، "ةالصورة االجتماعية للمرأة في الدراما السوري) 2003(، محمد العمر -

مــدى متابعــة المشــاهدين للمسلســالت التلفزيونيــة الســورية، ومــا صــورة  قيــاسهــدفت الدراســة إلــى   

المــرأة التــي تعرضــها تلــك المسلســالت واألدوار التــي تؤديهــا، واســتخدمت الدراســة االســتبيان الــذي 

مفـــــردة مـــــن مختلـــــف الشـــــرائح والفئـــــات ) 2000(طبـــــق علـــــى عينـــــة عشـــــوائية منتظمـــــة حجمهـــــا 

 . ة المزة في دمشققعية في منطاالجتما

 :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

 .ة جداً مهمتعالج المسلسالت التلفزيونية السورية موضوعات  -

 .للواقع ومناسباً  جيداً  تقدم المسلسالت التلفزيونية المرأة السورية تقديماً -

 .، وربة المنزل، والمرأة الشابة المتزوجةتهتم المسلسالت التلفزيونية السورية بالمرأة المتعلمة -

 .حظ قلة األدوار القيادية للمرأة في المسلسالت التلفزيونية السوريةالي -
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 : صورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية) 2008( النهر، ناجي_ 

 هـــدفت الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن صـــورة المـــرأة فـــي البـــرامج الدراميـــة والبـــرامج المنوعـــة والبـــرامج 

ـــ     2008/ /1/ 1[ ، خــالل دورة برامجيــة واحــدة "MBC"الثقافيــة واإلعالنيــة المقدمــة فــي قنــاة ال

واستخدمت الدراسة تحليـل المضـمون لعينـة مـن البـرامج فـي الـدورة البرامجيـة، . 2008/3/31إلى 

 أن نتائج التحليل العام لبرامج* في الدراما(وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

ــاة ) الــدراما(   ــدراما   mbc1المقدمــة علــى  قن لصــورة المــرأة  يجابيــةاإلوالتــي قصــرت مضــامين ال

 فـيالالمحـدودة  وٕامكاناتهـاودون الحـد المعقـول لمكانـة المـرأة  جداً  واعتياديةعلى ايجابيات بسيطة 

ور وأقــل مــن د اإلنتاجيــةعمليــة التنميــة  فــيومتــدن  يبــدور هامشــ وأظهرتهــامختلــف منــاحي الحيــاة 

 .الرجل بكثير

 ).في فترة ما بعد التحرير(المرأة في المسرح الكويتي ) 2008( ، عارفتقي -

هــدفت الدراســة للتعــرف علــى القضــايا النســائية التــي تناولهــا المســرح الكــويتي فــي فتــرة مــا بعــد     

، وهـــي دراســـة تحليليـــة، وقـــد وجـــدت الدراســـة مجموعـــة مـــن )2007إلـــى  1991(تحريـــر الكويـــت 

 :ج منهاالنتائ

 -يوجد ثالثـة نمـاذج للمـرأة الكويتيـة، اثنـان منهـا يتصـفان بالسـلبية ويجسـدان دور المـرأة األم -   

ربــة المنــزل، يمثــل األول المــرأة التقليديــة المنهزمــة أمــام ســيطرة الرجــل، والثــاني فهــو النمــوذج الــذي 

ي للتغيــرات االجتماعيــة يثيــر الســخرية والضــحك وربمــا الشــفقة، وهــذا النمــوذج يبــرز التــأثير الســلب

التـي شــهدتها الكويــت والمنطقــة خــالل أقــل مــن عقــد مـن الــزمن، ومــا يتبــع ذلــك مــن اســتخدام ســيئ 

يجــابي فيجســد صــورة الفتــاة التــي تعبــر أمــا النمــوذج اإل. للحريــة االجتماعيــة بالنســبة لــبعض النســاء

 .عن المستقبل من وجهة نظر الباحث
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ا المــرأة يركــز علــى القضــايا االجتماعيــة كــالطالق، والــزواج، تبــين أن االهتمــام المســرحي بقضــاي -

والترمــل والتفكــك األســري، وغيرهــا، باإلضــافة إلــى القضــايا السياســية، والقضــايا األخالقيــة كالحــب 

 .والتضحية

 .صورة المرأة في مسرح الكاتب فرحان بلبل) 2008( ، الرا بزك -

ثلــة ألعمــال الكاتــب فرحــان بلبــل واســتخدمت قامــت الباحثــة بدراســة أربــع مســرحيات كعينــة مم   

المنهج التحليلي بمنظور الدراما االجتماعيـة، وقـد وجـدت الباحثـة أن المسـرحية األولـى تجسـد دور 

المــرأة المناضــلة والمــرأة األم، وفــي المســرحية الثانيــة تتجســد صــورة المــرأة الفالحــة المسيســة، أمــا 

لـــألرض والثانيـــة المـــرأة الخائنـــة،  ولـــى التـــي تعـــد رمـــزاً للمـــرأة األ انالمســـرحية الثالثـــة ففيهـــا نموذجـــ

 .والمسرحية الرابعة احتوت على نموذج المرأة العاشقة المتمثلة في شهرزاد

 :وقد انتهت الدراسة بمجموعة من النتائج منها

لقــد تطــورت صــورة المــرأة فــي مســرح فرحــان بلبــل بشــكل كبيــر وملحــوظ، فلــم تعــد تنحصــر فــي  -

والمــــرأة تســــتطيع . جتماعيــــة، وٕانمــــا تعــــدتها إلــــى القضــــية السياســــية المصــــيريةنطــــاق القضــــية اال

 .المشاركة الفعالة في تغيير الوضع السياسي واالجتماعي القائم في البالد العربية

أعطــى الكاتــب فرحــان بلبــل دورًا دراميــًا مهمــا للمــرأة فــي مســرحياته فجعلهــا امــرأة تقــود الصــراع  -

 .حوار، فهي البطلة التي تؤثر فيمن حولها وتقوم بمهمة اإلقناعوتمسك بزمام ال

ــان - ــة ) 2008( ، لبنــىيالكن ــالقنوات الفضــائية  فــيصــورة األســرة العربي ــة ب ــدراما التلفزيوني ال

 .لها االجتماعيللواقع  يالعربية وأثرها على إدراك الجمهور العرب

ل مــنهج المســح، واعتمــدت الباحثــة فــي ميدانيــة مــن خــال ىأجــرت الباحثــة دراســة تحليليــة وأخــر     

بواقـع سـتة  2004، 2003 عـاميخـالل  مسلسـالً  24الدراسة التحليلية علـى عينـة عمديـة قوامهـا 

اإلمـــارات الفضـــائية، الفضـــائية الســـورية، الفضـــائية  :اآلتيـــة قنـــواتال فـــيمسلســـالت مـــن كـــل دولـــة 
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الدراســـة الميدانيـــة علـــى عينـــة  المصـــرية األولـــى، الفضـــائية التونســـية،  كمـــا اعتمـــدت الباحثـــة فـــي

أهــم وكــان مــن  .مبحــوث مــن المــواطنين المصــريين والعــرب المقيمــين بمصــر 400عمديــة قوامهــا 

 : نتائج الدراسة

بـين أنـواع األســر ) األسـرة النــواة(مـن حيــث سـيادة نمـط  الفعلـييطـابق الواقــع  التلفزيـونيالواقـع  .1

 . العربية

يكـــرس الواقــــع إذ  ،حــــول مـــدى عمــــل المـــرأة العربيــــة الفعلـــيع لواقــــل التلفزيـــونيمخالفـــة الواقــــع  .2

فكــرة أن األفضــل أن تكــون المــرأة العربيــة ربــة منــزل فقــط وال تخــرج للعمــل، بينمــا الواقــع  التلفزيــوني

 . على العكس من ذلك الفعلي

حالــة : اإلشــكاليات السســيوثقافية والتشــريعية للمواطنــة والتمكــين) 2010( فــارس ،الوقيــان -

 .ة الكويتيةالمرأ

ســعت الدراســة لبحــث المعوقــات المؤديــة لعــدم نيــل المــرأة مواطنــة كاملــة وفاعلــة أســوة بالرجــل،    

والمتســـببة فـــي تـــأخير القـــرارات والسياســـات الرســـمية الدافعـــة لتأهيـــل وتمكـــين المـــرأة علـــى جميـــع 

عـددة، جعلـت األصعدة، وهي إشكاليات سسيوثقافية جوهرية تفرع عنها مشـاكل تشـريعية قانونيـة مت

: وتتمحور أسئلة الدراسة حول التسـاؤل. من مسألة التمييز ضد المرأة وكأنه مسلمات األمر الواقع

كيــف أصــبحت أوضــاع المــرأة الكويتيــة مــع التحــوالت الكبيــرة فــي الدولــة؟ وهــل مــا زالــت المكونــات 

تشــكل مرجعيــة الثقافيــة المجتمعيــة القديمــة مختزلــة فــي مخيلــة المــواطن فــي الوقــت الــراهن بحيــث 

 مهمة تدور بداخلها أفكاره وانطباعاته ومسالكه تجاه المرأة؟

، األول هـــو المـــنهج التـــاريخي الـــذي وألجـــل تحقيـــق أهدافـــه، فقـــد اســـتخدم الباحـــث منهجـــين معـــاً   

 تقليـدياً  استعرض من خالله تطور أوضاع المجتمع الكويتي ومكانة المرأة فيـه حينمـا كـان مجتمعـاً 

، "مجتمــــع االســــتهالك"أو االنتقاليــــة نحــــو المجتمــــع الحــــديث " الهجينــــة"المرحلــــة ب اً ر ، مــــرو خالصــــاً 
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أســـلوب تحليـــل المضـــمون، إذ حلـــل فيـــه الباحـــث بعـــض نصـــوص الشـــريعة " والمـــنهج الثـــاني هـــو 

بعــض تشــريعات وقــوانين  اإلسـالمية التــي تتعلــق بــالمرأة ومكانتهــا وعالقاتهــا وحقوقهــا، وحلــل أيضــاً 

 .رأة الكويتيةالدولة التي تتعلق بالم

 :وقد استنتج الباحث عدة نتائج منها

مــا زالــت المــرأة الكويتيــة تعــاني العديــد مــن اإلشــكاليات فــي منظومــة الــوعي المجتمعــي، وفــي  -1

، إذ تحتـــاج لكثيـــر مـــن الجهـــد المتواصـــل لتحقيـــق التشـــريعات القانونيـــة والواقـــع الـــذي تعيشـــه أيضـــاً 

 .ى الصعيد الرسمي والشعبيالمساواة والعدالة االجتماعية للمرأة عل

مـــا تقــوم الرؤيـــة المجتمعيــة المتعلقـــة بــالمرأة فـــي الكويــت علـــى قواعــد تفكيـــر تخلــو مـــن  غالبــاً  -2

التنظــيم والمنهجيــة، إذ تخــتلط التقاليــد واألعــراف والقــيم االجتماعيــة بالنصــوص واألحكــام العقائديــة 

 .الدينية والتشريعات القانونية أيضاً 

فــي الكويــت ال يمكــن لهــا أن تســتقيم وتأخــذ ســبيلها فــي التقــدم لتــرى النــور  إن أوضــاع المــرأة -3

علــى أرض الواقــع مـــا لــم يـــتم تحريــر المجتمـــع مــن إشـــكالياته المعيقــة لتطـــوره وٕاصــالحه العميـــق، 

غيـاب مفهـوم مـدني : فإشكاليات المرأة ترتبط بعالقة عضوية متشابكة مع إشكاليات المجتمـع مثـل

وضــآلة التفكيــر واالهتمــام بمفــاهيم كونيــة مثــل دولــة القــانون، والمجتمــع حيــوي وفاعــل للمواطنــة، 

المــدني، وحقــوق اإلنســان، والتنميــة المســتدامة، واحتــرام التعدديــة الثقافيــة والمجتمعيــة، وســيادة قــيم 

 .لخإ...الفئوية والطبقية والقبلية

دراســة : بيــةصــورة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الــدراما العر ) 2011( ، نســرينأبــو صــالحة -

 ".وراء الشمس"حالة المسلسل التلفزيوني 

صـورة األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي الـدراما التلفزيونيـة العربيـة، التعـرف علـى إلى الدراسة هدفت   

دراســة حالــة كونــه أحــد األعمــال الدراميــة التــي شــكل موضــوع " وراء الشــمس"واتخــذت مــن مسلســل 
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ت الباحثــة المــنهج النــوعي فــي تحليــل ثالثــين حلقــة مــن لبنائهــا الــدرامي، واســتخدم اإلعاقــة أساســاً 

المسلســــل لرصــــد الصــــور النمطيــــة والذهنيــــة المتعلقــــة باألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة وأســــرهم، كــــذلك 

 .من المقابالت مع بعض أركان المسلسل استخدمت الباحثة عدداً 

ة في الدراما وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن صورة األشخاص ذوي اإلعاق   

العربيــــة مــــا زالــــت حبيســــة للنظــــرة التقليديــــة التــــي تصــــورهم بوصــــفهم كائنــــات ضــــعيفة وعرضــــة 

لالســتغالل وتســتدعي الشــفقة واإلحســان، كمــا أظهــر المسلســل األشــخاص ذوي اإلعاقــات الذهنيــة 

 على أنهم كائنات غريبة غير قادرة على التفاعل البناء خارج محيطهم األسري وغير قـادرين علـى

 .قيمة في مجتمعاتهم القيام بأدوار وٕاسهامات ذات

صـــورة المجتمـــع الكـــويتي بـــين النظـــام الرمـــزي والواقـــع  فـــي الـــدراما ) 2012( ، بـــدرالـــدلح -

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى الــدراما  ".2010-2000فـي الفتـرة مـن "التلفزيونيـة الكويتيـة 

ت، أو بعـــض  الشاشـــات فـــي دول الخلـــيج الكويتيـــة التـــي تـــم إنتاجهـــا وعرضـــها داخـــل دولـــة الكويـــ

العربــي؛ بهــدف الوصــول إلــى إجابــات علــى أســئلة كثيــرة تــرتبط بالعالقــة بــين الفــن بصــفته رســالة 

ـــه داخـــل المجتمـــع الكـــويتي ـــة، وبـــين معطيـــات الواقـــع االجتمـــاعي وأطراف وكانـــت حـــدود  .اجتماعي

فـي العشـر سـنوات األولـى مـن ، هـي المسلسـالت الدراميـة التـي عرضـت ةالزمانية والمكاني الدراسة

 .القرن الحادي والعشرين في شاشة تليفزيونات الكويت الحكومية والخاصة

تنطلــق مــن أنــواع الــدراما التلفزيونيــة الكويتيــة  ى عــدد مــن األســئلةســعى البحــث إلــى اإلجابــة علــو 

واج، االنتقـام، الدارجة ونسبة الدراما االجتماعية بها، والثيمات الدرامية المستخدمة مثل الحـب، الـز 

 وغيرها التي تتركز داخل بنية الدراما االجتماعية الكويتية وما أكثرها ترددًا، ولماذا؟

داخـل الـدراما؟  –كوحـدة اجتماعيـة أوليـة  –كما تساءل الباحث عن ماهية شكل األسرة الكويتية   

شخصية؟ وما هـو وما العالقة بين أطرافها؟ هل هي أسرة مترابطة أو مفككة من حيث العالقات ال
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مـع  رمزيـاً  دور منظومة الفكر الديني واالجتماعي في ذلك؟ وهل الدراما التلفزيونيـة بصـفتها نظامـاً 

 اً أو ضد البنية األبوية؟ ومـا حقـوق المـرأة القانونيـة داخـل المجتمـع وهـل شـهدت فتـرة الدراسـة تطـور 

ويتيــة أم ال؟ وٕالــى أي مـــدى لمكانــة المــرأة فـــي الكويــت؟ وهــل ظهـــر هــذا فــي الـــدراما الك اً اجتماعيــ

 تتوقف الدراما الكويتية أمام فئات المجتمع وعرض جوانب من دورهم؟

 :وكان من أهم نتائج الدراسة

حملت سمات البنية االجتماعية والسياسية في الكويت ازدواجية فكرية بين مـرحلتين تـاريخيتين،  -

 .أي ما قبل ظهور النفط وما بعد ظهوره في أرض الكويت

ل ظهور النفط كانت مهن التجارة مع الدول الكبرى مثل العراق وفـارس والهنـد، وصـيد اللؤلـؤ قب -

أمـا بعـد الـنفط فظلـت التجـارة وازدهـرت، . من أعماق الخليج هي المهن السائدة بين رجـال الكويـت

ولكـــن فـــي مـــواد مختلفـــة، فبـــدًال مـــن التوابـــل والحبـــوب والحريـــر، دخـــل اســـتيراد األجهـــزة الكهربائيـــة 

والصــناعات الثقيلــة واألطعمــة المعلبــة والفاكهــة فــي مهــام الدولــة وكبــار المؤسســات التجاريــة، فــي 

حــين توقــف صــيد اللؤلــؤ بالصــورة القديمــة لتقــدم وســائل الصــيد والســفر فــي البحــر، ولقيــام اليابــان 

 .وغيرها من الدول الكبرى بإنتاج اللؤلؤ الصناعي

ولــة وبالتــالي األفــراد، اســتجدت عــادات اجتماعيــة، مثــل نتيجــة الرتفــاع معــدل الــدخل القــومي للد -

االهتمام بالمظاهر في المنازل والمالبس ووسائل التكنولوجيـا الحديثـة، مثـل السـيارات والتلفزيونـات 

 .والهواتف المحمولة وغيرها، فسادت القيم االستهالكية بدًال من اإلنتاجية

ازديــاد أتبــاع  و فــاع ســن الــزواج للفتيــات،ارت: ارتفعــت ظــواهر لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، مثــل -

 .مذاهب دينية وفكرية، مما خلق مشكالت لم تكن سائدة من قبل

حــدث تحــول نــوعي فــي البنيــة الفكريــة نتيجــة ازدهــار وســائل اإلعــالم الحديثــة، وزاد مــع إنشــاء  -

 .كثير من القنوات المحلية والعربية التي تشاهد من جموع المواطنين في الخليج
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تبًعــا لــذلك إنتــاج البــرامج المتلفــزة، وخاصــة المسلســالت االجتماعيــة والتاريخيــة والمنوعــات،  زاد -

 .كمواد ترفيه وتسلية تجد تربة خصبة في مجتمع تسوده قيم االستهالك والرفاهية

عرف المجتمـع فـي الكويـت الـدراما بدايـة بصـورتها المسـرحية كنشـاط مدرسـي بـدًءا مـن مـدارس  -

دية، ثم كنشـاط اجتمـاعي خـارج المدرسـة فـي المسـرح المرتجـل كأحـد وسـائل النقـد األحمو المباركية 

 .االجتماعي على يد محمد النشمي

بدأ تكوين الفرق المسرحية منذ بدء الستينيات بعد قدوم زكـي طليمـات فـي مصـر، ونشـاط حمـد  -

كــويتي،  بــزغ نجــم أول كاتــب درامــاو  .1961الرجيــب فــي الكويــت، فتكونــت فرقــة المســرح العربــي 

وهـــو صـــقر الرشـــود، وكتـــب الـــنص المحلـــي المهـــتم بمشـــكالت المجتمـــع الكـــويتي منـــذ منتصـــف 

 . الستينيات

) اللـــي مـــا يطيـــع يضـــيع(بـــدأ ظهـــور المسلســـالت باللغـــة العربيـــة الفصـــحى، وكـــان أول مسلســـل  -

. ، وانتقـــل محمـــد النشـــمي ليقـــدم مشـــاهد مرتجلـــة مـــن المســـرح إلـــى شاشـــة التلفزيـــون)نهايـــة ظـــالم(و

 .1972كان أول مسلسل بتقنيات السينما عرض عام " أشواك الربيع"و

يعــد المسلســل أكثــر أنــواع الــدراما التلفزيونيــة إنتاًجــا فــي تلفزيــون الكويــت، فقــد زاد زيــادة كبيــرة  -

 . سنوًيا

بـــزغ نجـــم الكاتبـــة الكويتيـــة فـــي مجـــال الـــدراما إلـــى جانـــب الكاتـــب منـــذ الثمانينيـــات مـــن القـــرن  -

عــرف المسلســل الكــويتي التعــاون منــذ و . مــانهن عواطــف البــدر وفجــر الســعيد وغيرهالعشــرين، ومــ

. نهايــة الثمانينــات بــين فنــانين وفنيــين مــن دول الخلــيج العربــي، مــن خــالل اإلنتــاج المشــترك بينهــا

 . بعض اإلنتاج الدرامي بين الشركات الخاصة، واآلخر في ظل مجلس التعاون الخليجي



 75 

المنــتج فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين مــن نمــاذج كتابــة وتمثيــل " أم البنــات"يعــد مسلســل  -

للفنانــــة الكويتيــــة، فالكاتبــــة هبــــة مشــــاري حمــــادة، والممثلــــة الرئيســــية ســــعاد عبــــد اهللا، مــــن أوليــــات 

 . الممثالت المحترفات في الكويت

فـــي  مـــن العــرض) أســـد الجزيــرة -االعتــراف –للخطايــا ثمـــن(جــاء منـــع المسلســالت التلفزيونيـــة  -

تليفزيـــون الكويـــت مـــن الســـلطات داخـــل الـــبالد؛ الحكومـــة ووزارة اإلعـــالم والرقابـــة الفنيـــة وأعضـــاء 

يؤكـــد هـــذا اإلجمـــاع مـــن الســـلطات السياســـية والتشـــريعية والدينيـــة، . مجلـــس األمـــة، ورجـــال الـــدين

المنطلــق مــن دعــوى الحــرص علــى النظــام االجتمــاعي، حالــة الجمــود الفكــري التــي تعــم المجتمــع 

 .ويتيالك

تشابهت أسباب وقف عرض المسلسـالت الثالثـة مـا بـين سـبب دينـي، كتنـاول المـذهب الشـيعي  -

و المـــذهب الســـلفي ، خوًفـــا مـــن خالفـــات طائفيـــة، أو ســـبب اجتمـــاعي، مثـــل تنـــاول ظـــاهرة زواج أ

المتعـة وهـوس الشـباب بتقليـد عبــدة الشـيطان، ممـا يتعـارض مــع النظـام الرمـزي للمجتمـع، ويصــمه 

 .د عن الدين اإلسالميباالبتعا

 

 : الدراسات األجنبية

 Kadragic, Alma(2006) Commentary Image of women in -كادراجيـك  -

TV drama 

 .نقد صورة المرأة في الدراما التلفزيونية في جنوب إفريقيا" بعنوان     

مقدمـــة فيهـــا، تناولــت الدراســـة صـــورة المـــرأة فــي عـــدد مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة مــن خـــالل الـــدراما ال

واســتخدمت الدراســة مــنهج تحليــل المضــمون لعــدد مــن األعمــال الدراميــة القصــيرة، وتوصــلت إلــى 

عــن المــرأة ) واقعيــة(نمطيــة، وأخــرى عقليــة  عـدد مــن النتــائج منهــا أن اغلــب األعمــال تحمــل صــوراً 
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أن اإلعـداد الدراسـة  واسـتنتجتاألجنبيـة،  المـرأةطيـة وذهنيـة عـن من إفريقية، وكذلك صوراً  الجنوب

 .واإلخراج يتأثران بعدد من العوامل منها الثقافية واالجتماعية والفنية والتجارية

 

 )Gakahu & Mukhongo (2007(جاكاها وموكوهو نجو دراسة  -

Gakahu N.,& Mukhongo.(2007) "Women's pages' in Nigeria's 

newspapers: implications for the country's development. 

فـي المجتمـع  "تطبيقات لتطوير الـبالد: ةنيجيريالصفحات النسائية في الصحف ال"دراسة بعنوان 

ة للمرأة فـي الـبالد، نيجيريقع الصور التي تضعها الصحف الالتعرف على و اإلى النيجيري، هدفت 

 وأظهــرتواســتخدمت الباحثتــان اســتمارة تحليــل المضــمون للصــحف الصــادرة لمــدة ثالثــة أســابيع، 

ة تركـز علــى صــورة الرجـل وشــؤونه، بينمــا أهملـت صــورة المــرأة، كمــا نيجيريــائج أن الصــحف الالنتـ

أكدت على الجهود المبذولة لتغييـر صـورة المـرأة واالهتمـام بقضـاياها، وتشـجيع النسـاء علـى قـراءة 

الصــحف، وأظهــرت الدراســة صــورة نمطيــة للمــرأة تمتــاز بالســلبية والمحليــة والتركيــز علــى الجمــال 

 .وٕانكار دورها اإلنتاجي في المجتمعفقط 

صــورة المــرأة التايالنديــة المقدمــة مــن خــالل خصــوم األنثــى فــي الــدراما ) 2009( تانتينرانــت -

 .التايلندية

Tantiniranat, Sutraphorn (2009) Images of Thai Women: Presented 

Through Female Antagonist in a Thai TV Drama Series 

التعرف علـى صـورة المـرأة التايالنديـة مـن خـالل أحـد أبطـال مسلسـل تلفزيـوني إلى هدف الدراسة  

، وتهــدف ". Saloeybaab"بعنــوان  2004تايالنــدي بــث علــى نطــاق واســع فــي تايلنــدا فــي عــام 
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و " سـيئة"استكشاف كيف يقوم بطـل الروايـة بتصـنيف خصـومه مـن النسـاء فـي ثنائيـة إلى الدراسة 

 .الصور النمطية للمرأة ايير التايلندية في تحديدن المعع كشفمما ي" جيدة"

نتجت الدراسة أن الصور السـلبية لإلنـاث مـا زالـت تـدعم مـن قبـل التصـورات والقـيم التايلنديـة تواس 

ث يـالتقليدية، وهي التي ظلت تهدف إلى تعزيز هيكل السلطة األبوية فـي المجتمـع التايالنـدي، بح

قـوم فيهـا وسـائل ن خـالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة التـي تالنسـاء مـ علـى السـيطرة ستمراريجري ا

 .اإلعالم بدور مهم

مأســاة االغتصــاب للنســاء : إعــادة النظــر فــي نمــاذج تراجيديــة"بعنــوان )2011(دراســة ووكــر  -

 ".السود من أصول أفريقية في الدراما المعاصرة

Walker, Tanya Emma(2011) Revisiting the Tragic Form: The Black 

Rape Tragedy in Contemporary African American Women's Drama 

كمــا قــدمت فــي درامــا " اغتصــاب المــرأة الســوداء"هــدفت الدراســة للتعــرف علــى كيفيــة تقــديم مأســاة و  

النســاء األميركيــات مــن أصــول إفريقيــة، وقامــت الدراســة بتحليــل نمــاذج مــن النســاء المغتصــبات فــي 

وقـد وجـدت الدراسـة أن الصـورة النمطيـة لالغتصـاب فـي الـدراما النسـائية  عدد من األفـالم األمريكيـة،

صــورت اعتــداءات االغتصــاب بتفســيرات اقتصــادية، أو تفســيرات تقــوم علــى غيــاب  1920منــذ عــام 

تصـور االغتصـاب مـن زاويـة أن جسـد المـرأة  1980الوفاء، في حين أن الـدراما المعاصـرة منـذ عـام 

اء بســبب الصــورة النمطيــة القائمــة علــى ثقافــة وأيــديولوجيات عنصــرية الســوداء كــان موضــوعًا لالعتــد

 .تجاه العرق األسود

فـيلم الـدراما  :أي مـدى يمكـن أن نـذهبإلـى  )Ho, Wing Shan,2012( شـان هـو دراسـة -

 .1989التلفزيونية في الصين الشعبية في آخر 
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Shan,Ho, Wing (2012) How far can we go: Popular film and TV drama in 

post-1989.China. 

ـــيلم الصـــيني المعاصـــر و       ـــى معالجـــة قضـــيتين رئيســـيتين فـــي الف دراســـات فـــي هـــدفت الدراســـة إل

األول انتشــار الــرؤى الذاتيــة للمواطنــة مــن خــالل الــدراما والتلفزيــون بعيــدًا عــن رؤى الدولــة : التلفزيــون

تحــدي تلــك مــن الطــرق التــي تمكــن األفــراد  التــي تضــع تصــورًا مثاليــا لبنــاء المواطنةـــ، وبالتــالي معرفــة

معرفـــة القـــيم االشـــتراكية التـــي يتقـــدم بهـــا الحـــزب كـــذلك قـــق ذلـــك التحـــدي، حالرؤيـــة وٕالـــى أي مـــدى يت

ولتحقيـق أغراضـها اعتمـدت الدراسـة علـى مالحظـة . مـن خـالل األفـالم التلفزيونيـة الشيوعي الصـيني

 .وقراءة عدد من األفالم والمسلسالت التلفزيونية

صـــت الدراســـة إلـــى أن الدولـــة تحـــاول ان تمـــارس الرقابـــة والـــتحكم عـــن طريـــق بـــث القـــيم خلواست   

الروحيـــة فـــي األفـــالم والمـــواد التـــي تعـــرض علـــى الشاشـــة، وكشـــفت الدراســـة عـــن وجـــود أيـــديولوجيات 

الجزئــي تجــاه مواطنيهــا لغــرض  حمتصــارعة فــي منتجــات الشاشــة، وأن الدولــة تمــارس بعــض التســام

 .االستقرار السياسيالحفاظ على 

 

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

الدراســات التــي تناولــت صــورة المــرأة فــي األعمــال الدراميــة أو فــي وســائل اإلعــالم ليســت بالدراســات 

القليلة أو الجديدة، وهي دراسـات متنوعـة بـين تحليـل صـورة المـرأة للخـروج بالصـور الذهنيـة والنمطيـة 

هـدف التعـرف علـى الواقـع االجتمـاعي مــن خـالل الـدراما، أو بهـدف التعـرف علـى طريقــة للمـرأة، أو ب

 . أحد الكتاب في تقديم المرأة في مسرح ما أو في عمل درامي آخر
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وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فـي أنهـا تحـاول أن تتنـاول مكانـة المـرأة كإطـار أعـم    

اإلطــار الواســع يمكــن تنــاول الصــور الذهنيــة والصــورة النمطيــة  وأشــمل مــن صــورة المــرأة، وفــي هــذا

 عربط تلك الصورة مع الثقافة المجتمعية، أو المخزون الثقافي االجتماعي للمجتمـ للمرأة ويمكن أيضاً 

 .الذي ينعكس في األعمال الفنية

العمــل  كــذلك تتميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا تبحــث فــي جــوهر ومضــامين  

فإنــه يــأتي ضــمن  البصــرية وهــي التــي تشــكل رســائل العمــل للجمهــور، أمــا اهتمــام الدراســة بالصــورة

االهتمــام بالمضــمون الــذي تحملــه الصــورة ضــمن الســياق العــام للــنص والحــوار الــدرامي الــذي يعــالج 

 مشــــكلة معينــــة، ولــــذلك، فقــــد اســــتخدمت الدراســــة الحاليــــة مــــنهج سوســــيوثقافي لــــربط قضــــايا العمــــل

والمكانــات والصــور الذهنيــة لــه مــع الســياق االجتمــاعي الثقــافي للمجتمــع العربــي والمجتمــع الكــويتي 

 .على وجه الخصوص

تخدامها منظــورًا أو مــدخًال عــن الكثيــر مــن الدراســات الســابقة فــي اســ وتتميــز الدراســة الحاليــة أيضــاً  

علـى التحليـل فقـط دون ربـط بخالف أغلب الدراسات التي اعتمـدت ) Frame نظرية األطر ( نظرياً 

 .ذلك بنظرية معينة أو منظور محدد

فـي تحديـد أسـئلة الدراسـة  سـواء، فإن الدراسة الحالية استفادت من الدراسات السـابقة الكثيـر وأخيراً    

مـــن حيـــث المـــنهج الـــذي اســـتخدم فـــي التحليـــل إذ  أملغيرهـــا مـــن الدراســـات،  بحيـــث ال تبـــدو تكـــراراً 

الســابقة أســلوب تحليــل المضــمون الكمــي دون إشــباع التحليــل النــوعي،  أغلــب الدراســاتاســتخدمت 

 .دون االعتماد على وحدات وأسس تحليل واضحة منهج التحليل االجتماعي واستخدمت بعضها
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 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 :منهج الدراسة

ى المالحظـة المباشـرة ويعتمد البحث النـوعي علـ ،تعد هذه الدراسة من دراسات المنهج النوعي    

فـــي الميـــدان الطبيعـــي للحيـــاة االجتماعيـــة، إضـــافة إلـــى الوثـــائق والمســـتندات واألشـــياء التـــي تســـند 

 )172-171، 2006الحمداني وآخرون،. (المالحظات وتوثقها

تهـــدف إلـــى تحليـــل كيفـــي هـــا ويعـــد المـــنهج النـــوعي منهجـــا مناســـبًا ألغـــراض الدراســـة الحاليـــة كون 

ن لعـدد مـن القضـايا االجتماعيـة والثقافيـة ذات الصـلة بالـدراما التلفزيونيـة، مثـل متعمق قـدر اإلمكـا

الصور الذهنية والنمطية والمكانات االجتماعية، بالمقابل، فإن التحليل الوصفي الكمي قـد ال يقـدم 

عــن تلــك األغــراض، ألنـــه مــن الصــعب وصــف التغيــر فــي القضـــايا  شــاملة لنــا دالالت كافيــة أو

 .الثقافية باألرقاماالجتماعية و 

 :مجتمع الدراسة

مجتمــــع الدراســــة مــــن المسلســــالت الكويتيــــة التــــي عرضــــت فــــي الفضــــائيات الكويتيــــة أو  يتــــألف  

وهي التي تناولت أو عالجت مكانة المرأة أو صورتها بطريقة أو بأخرى منذ بدايـة األلفيـة ، العربية

. لك فــإن هــذه األعمــال تعــد بالعشــراتوحتــى إعــداد هــذه الدراســة، ولــذ 2001الثالثــة، أي منــذ عــام 

 كويتيـاً  دراميـاً  مسلسـالً  )87(فقد تم إنتاج مـا مجموعـه   )2012(الدلح وباالعتماد على إحصائية 

 ).2010-2000(نتــاج التلفزيــون الكــويتي أو مؤسســات إنتــاج كويتيــة أخــرى خــالل األعــوام إمــن 

مـا مـا تـزال غيـر جـاهزة، أو أنـه لـم إحصـر األعمـال التـي أنتجـت بعـد ذلـك إذ إنهـا  مكن منولم يت

ـــى اآلن ـــم يجـــر بثهـــا حت ـــن عنهـــا أو ل ـــار مسلســـل . يعل ـــم اختي لتلـــك  نموذجـــا" خمـــيسزوارة "وقـــد ت

 ." Case Studyدراسة حالة " واعتبارة  المسلسالت الحديثة
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 :عينة الدراسة

رامـي ، واختيار عمل د"خميسزوارة "مسلسل : هي) purposive(عينة الدراسة هي عينة قصدية 

ألسـباب ل هـذا العمـلوقد اختار الباحـث  واحد يوفر فرصة لتحليل مفصل وشامل لمحاور الدراسة،

 :التالية

وهــو يعــالج قضــايا ذات صــلة  ،يحفــل بــالكثير مــن الشخصــيات النســائية" خمــيسزوارة "ن مسلســل إ -1

ت تلــك المكانــة مباشــرة بمكانــة المــرأة وصــورتها فــي المجتمــع الكــويتي، ويتعــرض للتغيــرات التــي أصــاب

ومـــا حملتـــه مـــن ريـــاح جديـــدة علـــى  والصـــورة جـــراء التطـــور فـــي تكنولوجيـــا االتصـــال والعولمـــة عمومـــاً 

 .المجتمعات

 امــرأة أكثــر إدراكــاً  كونهــامشــاري حمــادة، ويتوقــع أن تكــون الكاتبــة  إن المسلســل كــان للكاتبــة هبــة -2

 .لبعض قضايا المرأة

 .الكويتي بعد عرضه لعامالمسلسل على اهتمام الرأي ا استحوذ -3

 

 :أدوات الدراسة

 :التحليل في هذه الدراسة على أداتين هما اعتمد

، إذ قــــام الباحــــث "خمــــيسزوارة "وهــــي مالحظــــة ومشــــاهدة حلقــــات مسلســــل  :المالحظــــة أداة -1

بــأول  بتســجيل مالحظاتــه أوالً  وقــاموالبالغــة ثالثــون ســاعة تلفزيونيــة ، بمشــاهدة حلقــات المسلســل 

، وكـــان الباحـــث خـــالل المشـــاهدة، يعيـــد مشـــاهدة بعـــض المشـــاهد ويتوقـــف عنـــد لقـــةحســـب كـــل ح

 )نماذج مالحظات المشاهدة -4-ملحق رقم ( .بعضها اآلخر لمزيد من دقة التحليل



 82 

عشـــر شخصـــًا مـــن ممثلـــين  اثنـــيمـــع  علميـــة إذ قـــام الباحـــث بـــإجراء مقـــابالت: أداة المقابلـــة -2

، وأدلــى أغلبيــة )5ملحــق رقــم (أســتاذ جــامعي وغيــرهم وفنــانين ومخــرجين ومحاميــة ومعــد بــرامج و 

، فقــام الباحــث بتفريغهــا علــى الــورق بــالنص الحرفــي، وقــد تضــمن الفصــل هــؤالء بإجــابتهم شــفوياً 

الثــاني بعــض اقتباســات مــن تلــك المقــاالت، أمــا أكثرهــا فقــد وظــف فــي مناقشــة نتــائج الدراســة فــي 

للخبـراء،  -5-ملحـق رقـم. (خراج التوصـياتالفصل الخامس، وجرى االستفادة من بعضها في است

 )لكاتبة العمل -6-وملحق رقم 

 

 :صدق أدوات الدراسة

وتحليلهـا  نمـاذج تسـجيل المالحظـاتاحث بعـرض لدراسة، قام البا داتيلتحقيق الصدق الظاهري أل  

علــى عــدد مــن المحكمــين مــن ذوي االختصــاص فــي اإلعــالم وعلــم  مرفقــة بمشــكلة الدراســة وأســئلتها

جتمــاع وعلــم الــنفس والجمــال، وصــمم الباحــث طريقــة تســجيل للمالحظــات بمــا يشــبه طريقــة تحليــل اال

الفرديــة أو التقــديرات  ةالمحتــوى إلــى حــد مــا؛ ألجــل تحقيــق المزيــد مــن الثقــة وتجنــب الوقــوع فــي الرؤيــ

غير الموضوعية، وقد أوصـى عـدد مـن المحكمـين باالعتمـاد علـى التحليـل اإلحصـائي فـي اسـتخراج 

كيفيــة فقــد تجنــب الباحــث الوقــوع فــي أســاليب  -ئج الدراســة، ونظــرًا ألن الدراســة هــي دراســة نوعيــةنتــا

تحليــل المضـــمون الكمــي، لكنـــه اســتفاد مـــن بعــض أســـاليب تحليــل المضـــمون، وانتهــى الباحـــث إلـــى 

اســتبانة  -2-ملحــق رقــم .(اســتخراج مؤشــرات إحصــائية مبســطة جــرى توظيفهــا فــي التحليــل النــوعي

 )المحكمين 
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 :وحدات التحليل

لـــيس كـــل بحـــث وفـــق المـــنهج النـــوعي يحتـــاج إلـــى وحـــدات وفئـــات تحليـــل، وقـــد رأى الباحـــث أن    

يستخدم هذه الطريقة مثلما تستخدم فـي أسـلوب تحليـل المضـمون لتحقيـق أكبـر قـدر مـن الموضـوعية 

مفــردات أو المحــاور للذاتيــة فــي التحليــل، وهــي تعتمــد علــى تحديــد الوحــدات أو ال فــي التحليــل وتجنبــاً 

 .التي سيجري تحليلها، ثم تحديد فئات فرعية لها

، وجــرى ضــبط التحليــل مــن خــالل )Personality unit(واعتمــد التحليــل علــى وحــدة الشخصــية  

بمــا يســاعد علــى تحديــد الصــور الذهنيــة والصــور ) النفســية، العاطفيــة، الســلوكية(ســمات الشخصــية 

 .النمطية لشخصيات العمل

تمــد الباحــث علــى وحــدة العالقــات االجتماعيــة، فمــن خــالل تحليــل عالقــات الشخصــيات، كــذلك اع 

 .لشخصيات العمل النسائية) Statuses(أمكن تحديد المكانات 

هو أن طريقة تحليـل المضـمون تحـدد الوحـدات يقة وطريقة تحليل المضمون والفرق بين هذه الطر    

مد على التكرارات والنسب المئويـة وغيرهـا مـن أسـاليب أو الموضوعات وتحدد فئاتها الرئيسية، ثم تعت

ن التوصــل إلــى أرقــام ونســب إلــى أ) 2006(كــوثر  –ويشــير تقريــر تنميــة المــرأة العربيــة  إحصــائية،

تنبنــي علــى فئــات تحليــل تقتضــي وحــدات عــّد أو قيــاس، وهنــا مكمــن المشــكل، فمعظــم البحــوث التــي 

والمشــهد فــي الفــيلم، وال يســتقيم اعتمــاد الحلقــة كوحــدة  تناولــت الــدراما اســتعملت الحلقــة فــي المسلســل

س اس إذا لعبت المرأة الدور المراد تحليله في جميع حلقـات المسلسـل، ولـئن ُيعـد المشـهد وحـدة قيـاقي

أقــرب إلــى الواقــع، فإنــه يطــرح إشــكاًال مــن نــوع آخــر يتمثــل فــي تعــدد األدوار فــي المشــهد الواحــد كــأن 

 )92، 2006كوثر، . (الوقت ذاتهتكون المرأة أما وزوجة في 
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الدراسـة الحاليـة، فقـد قـام الباحـث بتسـجيل المالحظـات ذات الصـلة بمحـاور الدراسـة وأسـئلتها وفي 

األسـئلة بالرئيسية خالل عملية المشـاهدة بعـد أن جـرى تصـميم نمـاذج لتسـجيل المالحظـات تتعلـق 

اإلحصــــائية ذات الصــــلة وذات ورغــــم عــــدم اســــتبعاد هــــذه الطريقــــة للمؤشــــرات الرئيســــية للدراســــة، 

حصــائية المفيــدة ألغــراض الدراســة مــع االلتــزام المقارنــات اإل الداللــة، فقــد اســتخرج الباحــث بعــض

 .بالتحليل النوعي الذي يحاول التعمق في داللة الظاهرة أو الشخصية أو المشهد

 

 :إجراءات الدراسة

 :يلي من إجراءات إلنجاز الدراسة الباحث بما قام

لهذا  ضمن نماذج أعدت خصيصاً بأول  ة حلقات المسلسل وتسجيل المالحظات أوالً مشاهد -1

 .الغرض

 .إعادة صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها، ثم تحكيمها من قبل عدد من الخبراء المختصين -2

 .مقابلة عدد من الخبراء في حقل الدراسة -3

) ثقافي-والسسي(ر المستخدم ها ضمن المنظو مقابالت وتحليللكتابة نتائج المالحظات وا -4

باالستعانة بالمراجع والوثائق والدراسات األخرى حول ثقافة المجتمع الكويتي وحول مكانة المرأة فيه، 

 .وحول تاريخ األعمال الفنية وغير ذلك من المداخالت

إعداد التقرير النهائي لنتائج الدراسة وتنظيمها وفق نظام الفصول باالستعانة بالدليل  -5

 .سترشادياال
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 نتائج أسئلة الدراسة: الفصل الرابع

 

يبــدأ هــذا الفصــل بملخــص ألهــم أحــداث المسلســل، ثــم يســتعرض إجابــات أســئلة الدراســة كمــا  

 :وردت في الفصل األول، وعلى النحو اآلتي

 

 ملخص أحداث المسلسل

ويتنــاول  مــن حيــاة المجتمــع الكــويتي مسلســل زوارة خمــيس، هــو مسلســل اجتمــاعي يصــور جانبــاً    

همــا ) ثنّيــان ومــوزة(قضــايا العالقــات الزوجيــة بــين األزواج ومــا طــرأ عليهــا مــن تغييــر ومــن متاعــب، 

شــقيقة مــوزة، إضــافة إلــى األبنــاء الخمســة وزوجــاتهم، ) ناديــة(الشخصــيتان الرئيســيتان، ثــم شخصــية 

 ويجتمعون كل) فيال(الخمسة وزوجاتهم الخمس في مجمع سكني كبير ؤهما يقطن ثنّيان وموزة وأبنا

تتعــرض عالقــات األبنــاء . مــن كــل اســبوع فقــط خمــيسال يــوم يــوم ثــم تتطــور األحــداث فيجتمعــون فــي

رابات والمشــاكل وينتهــي بعضــها إلــى الطــالق، وبعضــهم طضــاالالخمســة بزوجــاتهم إلــى العديــد مــن 

تنتهــي ) وزةثنّيـان ومـ(عالقـة الـزوجين . ، أو أقـام عالقـات غيـر شـرعية خـارج نطـاق الـزواجتـزوج سـراً 

ــان مــع  شــقيقة زوجتــه التــي تزوجهــا بعــد أن طلــق ) ناديــة(إلــى الطــالق المفــاجئ إثــر قصــة حــب لثنّي

 .شقيقتها

، وبــأثر الصــدمة تمــوت )ناديــة(األب لألســرة مكتفيــًا بزوجتــه الجديــدة ) ثنّيــان(ينتهــي العمــل بتــرك    

واجهـن ويجـري التشـكيك فـي ، وتجـري الزوجـات عمليـة مراجعـة لسـلوكهن مـع أز )موزة(زوجته األولى 

وكـان علـى حسـاب حيـاتهن الخاصـة، وجـاءت هـذه  يثار والعطاء ألن ذلك لم يجد نفعاً قيم الوفاء واإل
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القصـة بتوسـع أكثـر فـي الملحـق . (المراجعة كوقفة لتدارس أحوال العالقات والعوامل التي أثـرت فيهـا

 )1رقم 

 :وفيما يلي عرض لنتائج أسئلة الدراسة الثمانية

مـــا القضـــايا والمشـــكالت االجتماعيـــة التـــي تـــم تناولهـــا فـــي المسلســـل   -ئج الســـؤال األولنتـــا

 المدروس؟

بعض القضايا االجتماعية واألخالقية ضمن معالجـة العالقـات الزوجيـة " زوارة خميس"يعالج مسلسل 

 .والتماسك األسري خصوصًا وموضوع التماسك االجتماعي عموماً 

ل إلى أي من القضايا الوطنية السياسـية أو التنمويـة ال بـالتلميح وال ولم تتعرض معالجات المسلس   

ا فـــي معالجـــة قضـــايا اجتماعيـــة وأخالقيـــة تهـــم المجتمـــع بالتصـــريح، ممـــا يعنـــي أن العمـــل كـــان معنًيـــ

 .الكويتي كما تهم معظم المجتمعات العربية األخرى

تنقسـم إلـى مسـتويين حسـب " زوارة خمـيس"وأظهر التحليـل أن القضـايا التـي عالجهـا مسلسـل    

 :لهاعرض قضايا رئيسة مهمة وأخرى ثانوية أو أقل أهمية، وفيما يلي : مدى اهتمام العمل بها

 

 :القضايا الرئيسة: أوالً 

واسـتحوذت علـى القسـط األوفـر مـن معالجـة العمـل، ): عالقة المـرأة بـالزوج(عالقات الزواج  -1

مــن الشخصــيات الرئيســية ) 14(أنثــى مــن أصــل ) 12(بــل كانــت المحــور الرئيســي للعمــل، إذ إن 

وشبه الرئيسية جرى استعراض ومعالجة عالقتها بالزوج، وبعـض هـؤالء النسـاء تـزوجن ألكثـر مـن 

أمــا اإلنــاث األخريــات، . الشخصــية الرئيســية الثانيــة، تزوجــت أربــع مــرات) ناديــة(مــرة، إلــى حــد أن 

وجـــرى مناقشـــة مـــدى ). خـــة المنـــزلخادمـــات، أطفـــال، طبا( فهـــن شخصـــيات ثانويـــة أو كومبـــارس

مشروعية الزواج الثاني باستحضار وجهات نظر متباينة، واحدة تستند إلـى الشـرع واألخـرى تسـتند 



 87 

إلى مبررات عملية أخرى، وانتهت معالجات المسلسـل إلـى أن ربـاط الزوجيـة لـم يعـد رباطـًا مقدسـا 

و مــرت أربعــون عامــًا مــن العشــرة ثابتــًا بــل إنــه مهــدد بــالخراب أو باالنفصــال أو بــالطالق حتــى لــ

 .الشخصيتين الرئيسيتين في مسلسل زوارة خميس) ثنّيان وموزة(الزوجية كما حدث في زواج 

وقد تبين تخلخل المعـايير والقـيم االجتماعيـة فـي مسلسـل : خلخلة المعايير والقيم االجتماعية -2

النــاس للدرجــة التــي نــدر أن  زوارة خمــيس مــن خــالل عــدم ثبــات القــيم والمعــايير التــي تحكــم ســلوك

للتغير في أي لحظة، مثلما جرى فـي  بل كان كل شيء قابالً . تبدو فيها العالقات ثابتة أو مقدسة

شقيقة زوجته قبـل انفصـال رابطـة الـزواج األولـى، ) نادية(و ) ثنّيان األب(قيام عالقة عاطفية بين 

لــى قيــد الحيــاة، ممــا يشــير إلــى تحطــم وهــي ع) مــوزة(ختهــا أبــالزواج مــن ثنّيــان زوج  ناديــةوقبلــت 

تعــد مــن محــارم ثنّيــان مــا دام زوج شــقيقتها  ناديــةمعــايير األخــوة، وقبلهــا مبــدأ حرمــة المحــارم، ألن 

ومثــل هــذه المؤشــرات كثيــرة، ومنهــا قيــام عالقــات زواج بالســر، رغــم عــدم وجــود مبــررات ) مــوزة(

القـــة تحطـــم المبـــادئ والمعـــايير بـــدت علهـــذا الـــزواج، و ) لرجـــال علـــى األقـــلمـــن قبـــل ا(واضـــحة 

األخالقية والدينية في عالقة ثنّيان األكبر بشقيقه عبد العزيز، إذ استحوذ ثنّيان على إرث والـدهما 

وحــرص علــى حرمــان شــقيقه منــه رغــم وجــود ثــروة هائلــة تكفــي لالثنــين وربمــا أكثــر، ورغــم وجــود 

 .وصية من األب تعطي األخ الثاني نصيبه من اإلرث

وتبين ذلك من خـالل الكثيـر مـن : ت قيم الجشع والطمع واالستهالك على سلوك الناسكذلك ظهر 

ـــان األب(المؤشـــرات، إذ يســـتحوذ  الزوجـــة ) ناديـــة(علـــى إرث والـــده ويحـــرم شـــقيقه، وال تمـــانع ) ثنّي

) أختهـا مـوزة(الثانية لثنّيان على االستحواذ لنفسها على بيت األسرة وحرمان أبنـاء الزوجـة السـابقة 

فــي مراقبــة البورصــة فــي منزلــه ) مــرزوق(الضــابط ، ويتضــح ذلــك أيضــًا مــن خــالل اســتغراق منــه

وٕاهمالـــه لطلـــب ابنـــه الصـــغير بـــبعض اللحظـــات، ممـــا يـــدفع الطفـــل لالمتنـــاع عـــن شـــراء األلعـــاب 

ـــده لشـــراء بعـــض وقتـــه وحنانـــه الـــذي يحتاجـــه،  واالدخـــار مـــن مصـــروفه الصـــغير كـــي يعطيـــه لوال
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مــثال . (يا بــين األفــراد تشــرى بمبــالغ باهظــة، بــاآلالف مــن الــدنانيرويتضــح أيضــًا مــن بعــض الهــدا

ـــان ). ألـــف دوالر 20أكثـــر مـــن . (ر كـــويتيدينـــا) 6500( بمبلـــغ ســـاعة مـــوزة لزوجتـــهاشـــترى  ثنّي

 .دينار) 1000(والزوجة  أمينة تهدي زوجها مسعود ساعة يد في ذكرى زواجهما بمبلغ 

وأكثـر مـا يبـرز مـن تلـك الوسـائل  :بـين النـاس حضور واضح لوسائل االتصال في العالقـات -3

لكل شخص، وكان فاعًال رئيسيًا في التواصـل بـين األفـراد، وبالمقابـل  الهاتف النقال، إذ بات رفيقاً 

فقــد لــوحظ غيــاب تــام لوســائل اإلعــالم الجمــاهيري فــي عالقــات شخصــيات المسلســل، إذ لــم يظهــر 

فزيون وال اإلنترنت، وكـأن هـذه الوسـائل كانـت غيـر منها ال الصحف المطبوعة وال اإلذاعة وال التل

 .معروفة في حياة الشخصيات، أو أن تلك الوسائل ليس لها أي دور في حياتهم

 :القضايا الثانوية: ثانياً 

مـا كـان يجـري التعبيـر عنهـا بطـرق  وهـذه القضـية غالبـاً : تباين القيم والمعايير بين األجيـال  -1

يجابيـة، كانت تمثل جيل ما قبـل الـنفط وقيمـه السـلبية واإل) أم نصيب(غير مباشرة، فالجدة الكبرى 

وكــان مــن الواضــح أن العمــل جعــل الحصــة األكبــر للســلبيات التــي ال تتفــق مــع الجيلــين التــاليين، 

ــة ذلــك، اإليمــان بالحســد مقابــل الواقــع الجديــد، النميمــة بــين األزواج، التــدخل فــي تربيــة  ومــن أمثل

 .م الجيل القديم على األجيال الجديدةاألطفال بمحاولة فرض قي

وهي شخصـية تمثـل الوفـاء واإلخـالص ) بطلة العمل الرئيسية(وتمثل الجيل الثاني بشخصية موزة 

وانتهــى العمــل بمــوت . والتفــاني والعطــاء والحكمــة والحــب مــن خــالل ســلوكها الــذي يرضــي الجميــع

 .أيضًا إلى غير رجعةهذه الشخصية، وكأنها منظومة القيم لتلك المرحلة قد ماتت 

المــرأة ) ناديــة(ن وزوجــاتهم، ومعهــم خــالتهم يأمــا الجيــل الثالــث، فهــو جيــل األبنــاء الخمســة المتــزوج

، وفي هذا الجيل يسـود االضـطراب، والشـك، والتنـوع فـي اللعوب المزواج، وربما هي األكثر تطرفاً 
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ض الحــائط قــيم الوفــاء واحتــرام المعــايير، والبحــث عــن إشــباع الرغبــات الذاتيــة، الفرديــة، ضــربا بعــر 

 .األعراف االجتماعية

ويمثـل مجموعـة األطفــال الجيـل الرابـع فــي العمـل، وهــؤالء ال يركـز العمـل علــى مسـتقبلهم القريــب، 

لكنــه يتــرك للمشــاهد االســتنتاج بــأن هــذا الجيــل ســيكون أكثــر معانــاة جــراء مــا عــاش فيــه مــن منــاخ 

وحوادث  اً ال يسجلون في ذاكرتهم مواقف وقصصأسري واجتماعي مضطرب، فأغلب هؤالء األطف

أليمة، ومرة، خصوصًا في عالقـات أبـائهم بأمهـاتهم، ويظهـر ذلـك مـن خـالل قيـام األطفـال بروايـة 

المسلســـل بـــدأ بمشـــهد  إنبعـــض الـــذكريات عـــن مشـــاهداتهم وتجـــاربهم مـــع آبـــائهم وأمهـــاتهم، حتـــى 

وحــدهم، وانتهــى المسلســل فــي الحلقــة األطفــال وهــم يســردون بعــض روايــاتهم فيمــا يجتمــع الكبــار 

األخيرة أيضًا بمثل هذا المشهد لألطفال وهم يواصلون رواياتهم باسـتغراب أو بانـدهاش مـن بعـض 

 .مشاهداتهم وتجاربهم التي يدور معظمها في عالقات األسرة الكبيرة

ألزواج ويتبـين ذلـك مـن االضـطرابات بـين ا :مان االجتماعي داخل المنـزل وخارجـهفقدان األ -2

داخــل المنــزل كمــا أشــرنا ســابقًا، ويتبــين ذلــك أيضــًا خــارج المنــزل بوجــود مظــاهر العنــف والجريمــة 

لظـــنهم أنـــه اعتـــدى علـــى شـــرف أخـــت  اً مجموعـــة مـــن الشـــبان يهـــاجمون مرزوقـــ مـــثالً (واالنحـــراف 

) فيصــل يتعــرض للضــرب فــي مكــان عــام بينمــا كــان يحــاول إعــادة زوجتــه زينــة للمنــزل) (أحــدهم

. الـذي مـد لـه يـد العـون) أحمـد(اليتيم الـذي هـام فـي الشـارع وقـام بسـرقة سـاعة يـد الرجـل  )خالد(و

فتاة المدرسة يلقى عليها القبض النحرافها مـع أحـد الشـباب وغيـر ذلـك مـن اإلشـارات، الجـدة مـوزة 

الحمامـات  توظف احفادها للحصول على المعلومات التي تدور بين آبائهم  وتقـوم بتفتـيش نفايـات

 .فة أي من زوجات أبنائها في حالة حمللمعر 

إذ إن الكثير من الشـباب ال يظهـر لهـم أي  :انتشار البطالة الصريحة والمقنعة لدى الشباب -3

عمـــل أو أي مهنـــة، ومـــن بـــين الشخصـــيات األكثـــر مـــن ثالثـــين شخصـــية، يتبـــين أن عـــدد الـــذين 
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، فيمــا ظهــر أن )الرجــال خمســة مــن(يمارســون أعمــاًال معروفــة ال يتجــاوز ثــالث نســاء، وحــوالي 

بأن أمينة تعمل في وزارة، لكن الظاهر أنهـا ربـة  عابراً  تتمتع بتقاعد، بينما يرد تلميحاً " موزة الجدة"

 .منتظمًا ومحدداً  منزل وال تمارس عمالً 

مـا أسـلوب (كيف جرى معالجة القضايا والمشكالت التي تناولهـا المسلسـل  -السؤال الثاني  نتائج

 ؟)ت ألهدافهاتحقيق الشخصيا

يقصد بأسلوب تحقيق الشخصيات ألهدافها كل األساليب واإلجراءات السـلوكية التـي يمكـن للشـخص 

 .القيام بها في سبيل تحقيق رغباته أو أهدافه التي جاءت في بناء العمل الدرامي

 :وكان من أبرز تلك األساليب ما يأتي

آلخـرين فـي القـرارات حتـى أقـرب النـاس أو العمل في الخفـاء دون مشـاركة ا :أسلوب السرية  -1

فــي  أم ويــُنم ذلــك عــن اخــتالالت فــي المجتمــع، ســواء فــي تربيــة األفــراد،. عليــه مثــل والديــه وأخوتــه

طبيعـــــة النظـــــام االجتمـــــاعي الـــــذي ال يحـــــدد المعـــــايير النهائيـــــة الثابتـــــة بالنســـــبة لـــــبعض القضـــــايا 

 .الحساسة، خصوصًا في مسألة الزواج الثاني

خصوصـًا فيمـا يخـص فـض الخالفـات الزوجيـة،  :فاهم مـع األخـر بالمـال والهـداياأسلوب الت -2

وهـذا األسـلوب جـاء علـى حسـاب الحـوار . أو فيما يخص التقرب مـن نسـاء أخريـات بقصـد الـزواج

إلــى حلــول  والمناقشــة والفعــل الــذي يفضــي إلــى اإلقنــاع، أي أنــه أســلوب عــاطفي ال يــؤدي دائمــاً 

 .ين األطرافحقيقية للمشكالت الناشئة ب

وبـــدا ذلـــك فـــي ســـلوك عـــدد مـــن النســـاء  :أســـلوب الهـــروب أو التهـــرب مـــن الحـــوار واإلقنـــاع -3

المعتدالت الشخصـية أو السـلبيات، فـالزوج يتـرك المنـزل ويـذهب دون أن يعلـن عـن هدفـه، أو أنـه 

زمــات، يقــوم بتقــديم أخبــاٍر تضــليلية، وهــذا يــؤدي إلــى اســتخدام الكــذب أحيانــًا، ويــؤدي إلــى تفــاقم األ

والزوجة أيضًا تلجأ إلى الخروج مـن المنـزل . وٕالى ظهور اللبس في المواقف أو سوء الظن باآلخر
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يه نتيجة ظهور األزمـات مـع األزواج، وقـد جـاءت ذروة ذلـك فـي االجتمـاع األخيـر للنسـاء فـي شـال

 ).الزوج(عن الحوار مع اآلخر  العائلة ليشتكين همومهن بعيداً 

وجــاءت مثـل هـذه األسـاليب فـي ســلوك النسـاء أكثـر ممـا ظهـر فــي  :يعـةأسـلوب المكـر والخد -4

: ســلوك الرجــال، وبــدا ذلــك فــي عــدد مــن تصــرفات بعــض النســاء األكثــر ســلبية، ومــن أمثلــة ذلــك

تــدبر مكيــدة لــزوج والــدتها فتتهمــه بأنــه يراودهــا عــن نفســها وتتســبب بطالقــه مــن ) ناديــةمــوزة بنــت (

فتنــال إعاقــة  ألنهــا تعــاني مــن مشــاكل أســرية عــز(ســيارة خططــت لصــدم نفســها ب) جنــان(و. أمهــا

فيتزوجهـــا عـــز ليصـــحح خطئـــه ظنـــا منـــه انـــه مـــن صـــدمها ألنـــه كـــان تحـــت تـــأثير جســـدية دائمـــة 

عـــن طريـــق ) مـــرزوق ضـــابط األمـــن(تخطـــط لالنتقـــام مـــن ) نهـــى(وتنتهـــي للطـــالق، و المخـــدرات

خططـت لإليقـاع بـزوج ) ناديـة(و .باستخدامها لعدة حيل النساءاإليقاع بزوجته في صالون تجميل 

تالحـق فيصـل فـي ) غـادة(و. وتزوجهـا) مـوزة(ونجحـت فـي ذلـك حينمـا طلـق أختهـا ) ثنّيـان(أختها 

زوج ) منصـور(مواقف عديدة من أجل اإليقاع به والزواج بها بقصد سترها من زواج سري سابق، 

بقصــد التقــرب منهــا  اً مهمــ اً مــن دالل زوجــة مــرزوق االتصــال بــه ليشــرح لهــا أمــر يطلــب ) شــاهة(

زوجتــه الطليقــة فتتنــازل لــه عــن نصــف ) شــاهة(ثــم يقــوم فيمــا بعــد باالحتيــال علــى  .واإليقــاع بهــا

مـا سـيتقدم  بـأن شخصـاً ) عـز(بإخبـار ) مـوزة(تنصـح ابنتهـا ) ناديـة. (المنزل الذي أهداه لها والـدها

ء ال يســتخدم مثــل هــذه ورغــم ذلــك، فــإن عــددًا مــن النســا. لخطبتهــا مــن أجــل إثــارة اهتمامــه وغيرتــه

مـــوزة الجـــدة، وزينـــة الطبيبـــة، وتســـنيم المتدينـــة، وشـــاهة البنـــت ( :األســـاليب إال بقـــدر معقـــول مثـــل

 .الساذجة
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ــائج الســؤال الثالــث  مــا ســمات الشخصــيات النســائية التــي ظهــرت فــي المسلســل مــن حيــث  -نت

 المستوى التعليمي والمستوى االقتصادي المهني؟

غيـر واضـح " زوارة خمـيس"التعليمي ألغلـب الشخصـيات النسـائية فـي مسلسـل  تبين أن المستوى    

ومســاهمة هــذا . المعــالم باســتثناء عــدد قليــل مــنهن، زينــة الطبيبــة، تســنيم المدرســة، وشــاهة الجامعيــة

أو شبه غائب، إذ ال تختلف هـؤالء عـن األخريـات فـي الواقـع  الُبعد في تكوين الشخصية كان ضعيفاً 

ــيالً  أو األفكــار إال ، إذ تتميــز شخصــية تســنيم عــن األخريــات نتيجــة تــدينها واحتشــام ملبســها فقــط، قل

في العمل بمالبس الطبيبـة، وفـي ضـبط ردود فعلهـا تجـاه  بينما ال تختلف زينة إال في ظهورها أحياناً 

   .خيانات زوجها المتكررة

فـي الشخصـيات األربـع عشـرة،  أما بالنسـبة لُبعـد العمـل، فمـن بـين النسـاء الرئيسـيات أو الثانويـات   

ة الموظفـة التـي نجـايتبين أن العدد األقل منهن يقوم بعمل معروف، زينة الطبيـة، وتسـنيم المدرسـة، و 

، وأمينــة التــي )حمــدأ(ورد أنهــا تعمــل موظفــة مــرة واحــدة بشــكل عــابر إلثــارة غيــرة الشخصــية األخــرى 

فهــذه األعمــال والمهــن لــم . ذكــر ســابقاً  ورد أنهــا تعمــل فــي وزارة حكوميــة دون أن تــذهب لعملهــا كمــا

تبرز في األحداث ولم يكن لهـا أي إسـهام فـي تطـور الفعـل الـدرامي باسـتثناء زينـة التـي تعمـل طبيبـة 

 .طوارئ

 

 ما الصور الذهنية للمرأة التي ظهرت من خالل شخصيات المسلسل؟ -الرابع السؤالنتائج 

شخصـية ) 14(رئيسـية وشـبه رئيسـية، منهـا شخصية فاعلة بـين شخصـية ) 29(يوجد في المسلسل  

شخصـيات عـابرة أو هامشـية لـم يكـن لهـا مشـاركة فاعلـة ) 8(ويوجد حـوالي . ذكورية) 15(نسائية، و

 .في تطور األحداث

 :وفيما يلي وصفًا ألبعاد الصور الذهنية التي بدت فيها الشخصيات النسائية 
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ســينية العمــر، محافظــة لكنهــا عصــرية فــي رؤاهــا زوجــة ثنّيــان وأم األوالد، امــرأة خم/ مــوزة األم -1

 اً تشــكل قاســم...وملبســها، أنيقــة، مســتواها التعليمــي غيــر معــروف، تتصــف بالحكمــة فــي التصــرف

هبــة " زوارة خمــيس"وتصــفها كاتبــة مسلســل . بــين جميــع أبنائهــا وزوجــاتهم واآلخــرين أيضــاً  اً مشــترك

ده معتادة مهملة، بـل واعيـة وعلـى درجـة وهي ليست سي ةشخصية ثرية درامي"ي حمادة بأنها مشار 

 )2013حمادة، مقابلة، ".(معقولة ثقافياً 

فـي منتصـف  ) أبـو ثنّيـان الجـد ( مربية فـي بيـت/ والدة موزة األم / مسنة، عجوزأم نصيب،  -2

الســبعينات تعــيش مــع أســرة ثنّيــان األب ألنهــا مربيتــه، تعبــر عــن جيــل مــا قبــل الــنفط، أميــة، تــؤمن 

 .عمل على نقد سلوك أحفادها وزوجاتهم ، ال تعرف المجاملةبالخرافات وت

كليــة (جامعيــة  –فــي نهايــة الثالثينــات  ةأم لثالثــة أوالد، شــاب) /األولــى( ، زوجــة ســعودةأمينــ -3

ال ترتـدي  –تواكـب موضـة األزيـاء  –سـليطة اللسـان  –ال تعمل ، تهتم بنفسها وبجمالها ) الحقوق

شـديدة الحساسـية  –د كل مـن يهـتم بزوجتـه ويبادلهـا االهتمـام تحس –ال يعجبها العجب  -الحجاب

 . من كالم الغير

تهـــتم  –فـــي بدايـــة الثالثينـــات  ةجميلـــ ةشـــاب/ مـــوزة و أم لطفلـــين ثنّيـــان / زوجـــة مـــرزوق ، دالل -4

تعـــاني مـــن غيـــرة  – ةتعمـــل ولكـــن وظيفتهـــا غيـــر معروفـــ –هـــا حديثـــة وعصـــرية ؤ زياأ –بمظهرهـــا 

عالقتهــا جيــدة بزوجهــا وبأبنائهــا وبأخــت زوجهــا شــاهة  –ا غيــر معــروف تعليمهــ –زوجهــا الشــديدة 

 .غير محجبة -متفتحة -خوان زوجهاإوببقية زوجات 

 –معلمـة مدرسـة –ملتزمـة دينيـًا / فـي نهايـة العشـرينات / أم لثالثـة أوالد/ تسنيم، زوجة أحمد  -5

تحـــتفظ بجمالهـــا  إذ –ين ال تهـــتم بنفســـها أمـــام اآلخـــر  –تحـــب بيتهـــا وزوجهـــا  -شـــهادتها جامعيـــة 

ــة الكــالم  –قنوعــة  –ال تحــب اللغــط والحســد  –متحجبــة ومحتشــمة الملــبس –لزوجهــا فقــط   –قليل

 .خجولة
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تعمــل طبيبــة طــوارئ فــي / ، زوجــة فيصــل، شــابة فــي منتصــف العشــرينات مــن عمرهــا  زينــة -6 

 –ونهـــايخ أنـــه عـــدة مـــرات بعـــد أن اكتشـــفتزوجهـــا  صـــفحت عـــن –صـــبورة  – مثقفـــة -المستشـــفى

ترتـدي  -درسـت الطـب فـي الخـارج –حـب  لعالقة تتويجاً تزوجت زوجها  –وضعها المادي ممتاز 

 .متفتحة -غير محجبة) لبس العمليات( س األزرق الخاص بعملها االلب دائماً 

فـي بدايـة العشـرينات مـن عمرهـا  ةشـاب، زوجـة منصـور/ ثنّيـان ومـوزة ل الوحيدةالبنت شاهة،  -7 

مخدوعة بزوجها الخـائن  –جامعية تعمل ولكن عملها غير معروف  – ةأنيق –عصرية الملبس  –

 .ساذجة عاطفية، –

وأم سـالم ومـوزة، فـي بدايـة األربعينـات مـن عمرهـا،  جميلـة / نادية، أخت موزة الجدة الوحيـدة  -8

مســتواها التعليمــي غيــر  –تعمــل ولكــن وظيفتهــا غيــر معروفــة  –الملــبس  فــي ، متحــررة جــداً وأنيقــة

ومزاجيــة ولعــوب ومتحــررة مــن القــيم والعــادات عاطفيــة أنانيــة و  – تزوجــت أربــع مــرات –روف معــ

 .غير ملتزمة بالعادات والتقاليد –االجتماعية

مــا،  شخصــية مركبــة نوعــاً  / فــي بدايــة العشــرينات مــن عمرهــا ةبنــت شــاب ،مــوزة، بنــت ناديــة -9

لكنهـا  ، ناقـدةجريئـة -لتسـريحة الرجاليـةتسريحة شعرها قريبـة ل –مالبسها أقرب للمالبس الرجالية ف

تحـب عـز   –تعـيش مشـاعر االكتئـاب والمعانـاة  – ةالمجاملـتقن ال تـ –حيوية في أغلـب األحـداث

 .فيتزوجها في النهايةمن طرف واحد ن خالتها اب

 كانت غيـر محجبـة ولكنهـا تحجبـت الحقـاً  –أرملة في الثالثينات من عمرها  ،نجاة، أم خالد -10

 – عــاني مشــاعر الترمــلت –تتصــرف بــدهاء  –ذكيــة  -تهــتم بنفســها وبجمالهــا  –ا أنيقــة هــؤ زياأ –

 . مع أحمد المتدين عالقة زواج بالسرتقبل بإقامة  – متهورة أحياناً  –جريئة  –عاطفية 

فــي بدايــة الثالثينــات  ةوجــة ســعود ابــن ثنّيــان الثانيــة بالســر، شــاب، ز الوهــاب رشــا، أرملــة عبــد -11

/  يس لهـا عمـل معـروفلـ/  ةشـهادتها غيـر معروفـ/  ترملـت الحقـاً  ،وسـطة الجمـالمت، من عمرها
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مـن   ةفيهـا مكـر النسـاء والغيـر / عاطفيـة / شـديدة الغيـرة علـى زوجهـا الثـاني سـعود / تهتم بأبنائها 

تخطـــط لتقويـــة عالقتهـــا بزوجهـــا الثـــاني وضعضـــعة عالقتـــه بزوجتـــه األولـــى عـــن طريـــق /  ةالضـــر 

 .المكر

طالبـــة  –وبنـــت عـــم نهـــى، شـــابة فـــي بدايـــة العشـــرينات مـــن عمرهـــا / يبـــة عـــز جنـــان، خط -12

أصـبحت  –جميلـة/ بنيتهـا الجسـمية رشـيقة و  ةمالبسها أنيقـ/ شخصيتها  قوية  –غيورة  – جامعية

ونجحـت فـي ذلـك لكـن تـدبيرها ) عـز(سير كان من مكرها، سـعت للـزواج مـن  مقعدة بسبب حادث

 .كشف الحقاً 

تحـب /  ةحقـود/ متهـورة / رشـيقة / جميلـة / زاق، شابة في الثانويـة العامـةنهى، بنت عبدالر  -13

 .آداب بقضية تضبط إذ ةسيئة السمع/ االنتقام وخراب البيوت 

مـــن أســـرة شـــديدة المحافظـــة علـــى / غـــادة، أخـــت مســـاعد، شـــابة فـــي منتصـــف العشـــرينات -14

/  وقـتغلـب الأوالقميص في البنطلون  /ها غربيةؤ زياأ/ غير متحجبة / متوسطة الجمال  /الشرف

 .ةشهادتها غير معروف/ عملها غير معروف / كاذبة / بالسر تزوجت/ مخادعة/ مكارة 

التـــالي تصـــنيفًا للصـــورة ) 1(وتلخيصـــًا ألهـــم أبعـــاد الشخصـــيات، فقـــد وضـــع الباحـــث فـــي الجـــدول 

ور الــــذك(يجابيــــة ومــــا بينهمــــا مــــن اعتــــدال الذهنيــــة لشخصــــيات المسلســــل مــــن حيــــث الســــلبية واإل

 )واإلناث

 تصنيف الصورة الذهنية لشخصيات المسلسل من حيث) 1(جدول 

 )الذكور واإلناث(يجابية واالعتدال السلبية واإل

تصــــــــــــــنيف الــــــــــــــنمط 

 للشخصية

 مجموع ذكور إناث
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 9 5 4 إيجابي

  %33.2 %28.6 النسبة المئوية

 4 2 2 مختلط/ معتدل

  %13.5 14.3 النسبة المئوية

 15 8 8 سلبي

  %53.3 %57.1 بة المئويةالنس

 29 15 14 مجموع

  %100 %100 النسبة المئوية

 :يجابي على األسس التاليةاإل/ المعتدل/تم تحديد تصنيف السلبي* 

حينما تطغى السمات اإليجابية على غيرها من خصائص الشخصية، ليس من خالل الكم، بل من : يجابياإل -1

 .خالل الشدة

 .السمات السلبية على غيرها من خصائص الشخصية من خالل السلوك والقيمحينما تطغى : السلبي -2

 .يجابية هي الطاغية على سلوك الشخصية وقيمهاحينما ال تبدو السمة السلبية أو اإل: المعتدلة -3

 

مـن الشخصـيات %) 57.1(يالحـظ أن النسـبة األكبـر : األبعاد األساسية للصور الذهنية للنسـاء

للرجــــال، وتميــــزت األبعــــاد الســــلبية فــــي أغلــــب %) 53.2(الســــلبية، مقابــــل  النســـائية غلــــب عليهــــا

 :الشخصيات بما يلي

، وســـاذجة أحيانـــًا أخـــرى، صـــبورة، مـــاكرة، مســـطحة طيبـــة أحيانـــاً /  الُبعـــد النفســـي االجتمـــاعي -1

مـع االسـتثناءات لمـوزة (الشخصية وال يطرأ على سماتها إال القليـل مـن التطـور فـي البنـاء الـدرامي 
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والقاسم النفسي االجتماعي المشترك لتلك السـمات، هـو مشـاعر المـرأة المغلوبـة علـى ). ت ناديةبن

 .أمرها

اســـتخدام أســـاليب المكـــر والخـــداع مـــن قبـــل النســـاء للوصـــول إلـــى األهـــداف / الُبعـــد الســـلوكي -2

 .المبتغاة، خصوصًا نحو الرجل، تميل إلى التعويض بالمظاهر والملبس خصوصاً 

 رغـــم أن هـــذا الُبعـــد محـــور لســـؤال آخـــر، لكنـــه يتصـــل اتصـــاالً : االجتمـــاعي للمـــرأة ُبعـــد الـــدور -3

مباشـرًا بأبعـاد الصـورة الذهنيـة والصـورة النمطيـة، فـدور المـرأة هـي زوجـة بالدرجـة األولـى، وعضــو 

فــــي األســــرة الكبيــــرة بالدرجــــة الثانيــــة، وأم بالدرجــــة الثالثــــة، ، ونــــادرًا مــــا تبــــدو فــــي دور األخــــت 

 ).شاهة بنت نادية إلى حد قليل(و) موزة بنت نادية في عالقتها بشقيقها سالم(قليلة  باستثناءات

ما يبدو الُبعـد التعليمـي والثقـافي فـي صـورة المـرأة،  قليالً : االقتصادي/ الُبعد التعليمي والمهني -4

ض وكذلك بعد العمل أو المهنة أو النشاط االقتصادي، فهي كائن مستهلك أكثر منه منتج مـع بعـ

 ، وهـــي كـــائن مفعـــول بـــه أكثـــر مـــن أن يكـــون فـــاعالً )تســـنيم المدرســـة وزينـــة الطبيبـــة(االســـتثناءات

التـي تختـار أزواجهـا، ) ناديـة(باستثناءات قليلة، وجاءت أهم هذه االستثناءات سلبية فـي شخصـية 

 .وتختار خلعهم كما ظهر عبر تجاربها في الزواج، وتسافر وحدها خارج البالد لبعض أعمالها

 

مــا طبيعــة المكانــات واألدوار االجتماعيــة للمــرأة حســب ظهورهــا فــي  -الخــامس الســؤالنتــائج 

 المسلسل؟

المكانة للفـرد هـي شـكل مـن أشـكال التراتـب بـين األفـراد فـي المجتمـع، فهنـاك مكانـات أعلـى أو    

ة أهــم مــن األخــرى، فمكانــة الــزوج أعلــى مــن مكانــة الزوجــة، ومكانــة االبــن الــذكر أعلــى مــن مكانــ

أختـــه األنثـــى، ومكانـــة األخـــت الكبـــرى أعلـــى مـــن الصـــغرى، وقـــد تكـــون مكانـــة المـــرأة العاملـــة أو 

 .المتعلمة أعلى من غير المتعلمة وغير العاملة، وهكذا من تراتيب مختلفة
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أن مكانـات المـرأة وأدوارهـا تتسـم " زوارة خمـيس"وقد بين تحليل الشخصيات والعالقات في مسلسل 

 :بما يأتي

من يبـادر إلـى  فهي مكمل لمكانة الرجل في األسرة، إذ هو غالباً : المرأة  التابعة للرجل مكانة -1

 .العملي مالسلوكي أ ماألفعال وهي تقوم بردود األفعال سواء في المجال العاطفي أ

، ثم كأم ثانيًا، ويغيب دورها كفرد في المجتمع له مجالـه العملـي مكانة المرأة تبرز كزوجة أوالً  -2

 .ني أو الثقافي أو السياسي المستقلالمه

تجـــد المـــرأة نفســـها فـــي حالـــة نشـــوء األزمـــات فـــي موضـــع : المـــرأة المشـــكوك فيهـــا أو الغاويـــة -3

التشــكك واالتهــام، فــالمرأة فــي الخــارج هــي التــي تغــوي الــزوج الــذي يخــرج مــن منزلــه، وهــي التــي 

 .تسعى لإليقاع بالنساء األخريات

مـوزة (ة، إذ لم تظهر المرأة في عمـل قيـادي فـي أي مجـال باسـتثناء غياب النمط القيادي للمرأ -4

عـن دورهـا فـي المجتمـع المحلـي  التي كانت رائدة فـي األسـرة الكبيـرة فقـط، ولـم نعـرف شـيئاً ) الجدة

ن صداقاتها كانت معدومة، فلم تجد من تشـتكي إالمهني أو الثقافي،  حتى / أو دورها االقتصادي

 .زوجها ثنّيان لها مأساتها بطالقها من

) نهــى(وٕان ظهــرت هــذه العالقــة أحيانــًا : انعــدام عالقــات الصــداقة بــين النســاء بعضــهن بعضــاً  -5

 .فهي لمكر يخطط له، وليست عالقة صداقة حقيقية

يالحظ فـي محـور المكانـات للمـرأة، أن معظمهـا جـاء سـلبيًا ويعبـر عـن تـدني مكانـة المـرأة فـي 

هذه العالقات فيها قدر كبير مـن الموضـوعية، لكنهـا أغفلـت  عالقاتها بالرجل، ويرى الباحث أن

فــي شــتى المجــاالت، فــي العلــوم والعمــل  ىجوانــب كثيــرة حققــت فيهــا المــرأة مكانــات أعلــى وأرقــ

عن العمل السياسي، وكـان يمكـن استحضـار مثـل  والقيادة االقتصادية واإلدارية واألدبية، فضالً 
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ــدرامي، خصو  ــاء ال أن العمــل ضــم شخصــيات مكــررة، كــان يمكــن  صــاً هــذه النمــاذج ضــمن البن

 .االستفادة منها في التنويع

 ما الصور النمطية للمرأة في مسلسل زوارة خميس؟ -نتائج السؤال السادس 

ليصـــف ميـــل اإلنســـان إلـــى اختـــزال ) Stereotype( الصـــورة النمطيـــة  تــم اســـتخدام مصـــطلح    

وضـــع النـــاس واألفكـــار بحيـــث يجـــري ، شـــعوبنحـــو األفـــراد والجماعـــات وال المعلومـــات والمـــدركات

واألحداث في قوالب محددة، لكن هذه القوالب تتجمد على أبعاد مختزلة وقد تكون غيـر صـحيحة، 

وهي أيضًا تستخدم فـي التعمـيم، فتبـدو حكمـًا مـتعجًال غيـر مـدروس، يتسـم بـالجمود وعـدم التغيـر، 

النمطيــة، فــإن الــدراما كانــت هــي وٕاذا كانــت مختلــف وســائل اإلعــالم أســهمت فــي صــناعة الصــور 

األكثر تأثيرًا في رسم تلك الصور بسبب ما تتصف به الدراما من خصائص؛ أهمهـا القـدرة الكبيـرة 

 .على اإلقناع من خالل محاكاة الحياة الواقعية

ومن خالل تحليل الشخصيات والعالقات في المسلسل المـدروس، يتبـين وجـود الصـور النمطيـة 

 :التالية للمرأة

الصورة النمطية للمرأة الجدة القديمة، وهي سليطة اللسان تؤمن بالخرافات وال تملك مـن علـوم  -1

العصر شيئًا، وهـي تسـعى لإليقـاع بـين الزوجـات واألزواج، وتتـدخل فـي تربيـة األطفـال الجـدد مـن 

 ).أم نصيب(خالل معايير وقيم عفا عليها الزمن، وتبرز هذه الصورة في الجدة الكبرى 

صورة النمطية للمرأة الجدة العصرية، وهي تعبر عن كل القيم والمشاعر النبيلة لـألم والجـدة ال -2

بــاألخالق العاليـة ويتصـف ســلوكها بالحكمـة، فهــي تعبيـر عـن قــيم الـزمن الجميــل  ىوالزوجـة، تتحلـ

وعــن التكافــل االجتمــاعي الــذي يغيــب أمــام زحــف التفكــك القــادم مــع العولمــة والتطــور، وتمثــل هــذه 

 .خميسوهي بطلة مسلسل زوارة ) موزة(شخصية الجدة ال
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، وحضـوراً  وهـي األكثـر تكـراراً : الصورة النمطية للمـرأة الزوجـة المغلـوب علـى أمرهـا مـع الـزوج -3

ولــذلك فقــد جــرى تصــنيفها كــنمط ســلبي للمــرأة ألنهــا ال تملــك المبــادرة للفعــل المناســب، بــل تقــوم 

ك األدوات لتغييـر مسـار األحـداث، وتبـدو وحيـدة فـي بـردات فعـل فـي أغلـب المواقـف، فهـي ال تملـ

 .مواجهة األزمات

وظهــرت هــذه الصــورة عــدة مــرات فــي شخصــية : الصــورة النمطيــة للمــرأة الشــريرة فــي الشــارع -4

رغــم أنهــا تنحــدر مــن أســرة محافظــة جــدًا، لكنهــا ) غــادة(، وشخصــية )نجــاة الزوجــة الثانيــة ألحمــد(

 .بفيصل للزواج منها بطريقة فجة وغير منطقيةظهرت في الشارع وحاولت اإليقاع 

يالحظ أن صورة نمطية واحدة كانت إيجابية من أصل أربعـة أنمـاط خـرج بهـا التحليـل، والـنمط  

، بينما ظهرت أنماط األجيال األخرى للمرأة بصـورة )موزة الجدة(يجابي ظهر في النمط الثاني اإل

 .سلبية

الذي أصاب عناصر الهوية الكويتية والعربية اإلسـالمية ما مدى التغيير  -السابع السؤالنتائج 

 في شخصيات المسلسل؟

يركــز علــى معالجــة موجــات التطــور والتغييــر التــي " خمــيسزوارة "كــان مــن الواضــح أن مسلســل  

أصــابت  المجتمــع الكــويتي فــي الحقبــة مــا بعــد تحريــر الكويــت، وعلــى األرجــح فــي مطلــع القــرن 

 :رض المسلسل التغير في أبعاد الهوية التاليةن، وعيالجديد الواحد والعشر 

أظهر العمل تراجعًا في هـذا الُبعـد، خصوصـًا فـي مجـال ممارسـة العبـادات، إذ لـم  :الُبعد الديني -1

بشــكل  يظهــر هــذا الُبعــد إال فــي عــدد قليــل مــن الشخصــيات، أحمــد وزوجتــه تســنيم، وظهــر أحيانــاً 

د الـــذهاب أو اإليـــاب مـــن صـــالة موســـمي أو عـــابر فـــي شخصـــيات أخـــرى، خصوصـــًا فـــي مشـــاه

 .أو العيد الجماعة
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والقــيم هــي التــي يمكــن أن تظهــر فــي الحــوارات أو الســلوك للشخصــيات،  :الُبعــد المتعلــق بــالقيم -2

وقــد ظهــر أن المجتمــع الكــويتي يســير نحــو التخلــي عــن الكثيــر مــن القــيم التــي ارتبطــت بالهويــة 

تعبــر إذ ف هــذا التغيــر فــي الحلقتــين األخيــرتين، الكويتيــة أو العربيــة أو اإلســالمية، وقــد جــرى تكثيــ

ـــان ومـــوزة(الشخصـــيات النســـائية الرئيســـية  عـــن الصـــدمة التـــي أصـــابت كـــل فـــرد منهـــا ) أســـرة ثنّي

خصوصــًا النســاء، وهنــا فــإن الشخصــيات النســائية تقــوم بمراجعــة حــادة وواســعة يتخللهــا النــدم علــى 

األلـــم والمـــرارة الـــذي تتعـــرض لـــه القـــيم فـــي قـــيم الوفـــاء واإليثـــار التـــي تمســـكن بهـــا، وليعبـــرن عـــن 

 .المجتمع والذي أصابهن في كرامتهن وفي استقرار أسرهن وفي المشكالت الناتجة عن ذلك

لـــم تظهـــر القـــيم الســـلوكية اإلســـالمية والعربيـــة إال فـــي ســـلوك عـــدد قليـــل مـــن : الُبعـــد الســـلوكي -3

لمكـر، وبالمقابــل طغــت تلــك الشخصـيات، وهــي تتمثــل فــي السـلوك الــرافض للكــذب أو الخــداع أو ا

المسلكيات على سلوك الكثير من شخصيات العمل، إذ ترتب زيجات بالسر، ويمارس الكذب بـين 

لســلب مــال ) منصــور(أفــراد األســرة أحيانــًا، ويحتــال األخ لحرمــان أخيــه مــن اإلرث، ويحتــال الــزوج 

 .زوجته، وغير ذلك من األمثلة التي ذكرنا بعضها سابقاً 

اللباس العالمي أو العصري على مالبـس الشخصـيات النسـائية  ىيطغ :ق بالمالبسالُبعد المتعل -4

أم (والجـدة الكبـرى ) ناأحمـد وتسـنيم المتـدين(ن اوالرجالية على حد سواء، ويسـتثنى مـن ذلـك الزوجـ

، أمـــا اللبـــاس التقليـــدي للرجـــال فهـــو ال يظهـــر إال فـــي بعـــض المناســـبات أو فـــي المنـــزل )نصـــيب

هن يرتـــدي اللبـــاس التقليـــدي الشـــرعي، وبالمقابـــل، فـــإن معظـــم ء، فعـــدد قليـــل مـــنأمـــا النســـا. أحيانـــاً 

 .المالبس ال تعد فاضحة أو ال تظهر مفاتن المرأة

فقد غيب العمل مظاهر أي  :الُبعد المتعلق بالشعور بقضايا الوطن العامة أو القضايا القومية -5

لكـويتي، أو األزمـات االقتصــادية قضـية عامـة مثــل األزمـات السياسـية التــي يعـاني منهـا المجتمــع ا

أو الكوارث أو الحروب التي تعاني منها بعض المجتمعات العربية واإلسالمية، مما أظهـر األسـرة 



 102 

الكويتيــة وأفرادهــا فــي عزلــة تامــة عــن العــالم المحــيط، وفــي حالــة انقطــاع عــن وســائل اإلعــالم ومــا 

 .تأتي به من أخبار

 ماعية والثقافية التي جرى معالجتها في المسلسل؟ما القيم االجت -الثامن السؤالنتائج 

السـلبي حسـب  -المعتـدل -يجابيفي إجابة هذا السؤال ، اعتمد الباحث تصنيفًا للقيم على سلم اإل

 .دورها أو تأثيرها في الحفاظ على التماسك االجتماعي ألفراد األسرة وللمجتمع عموماً 

ة علـى اللقـاء واالجتمـاع والسـكن فـي منـزل كبيـر حفـاظ األسـر : قيم اجتماعية وثقافية إيجابيـة -1

وقـد ظهـرت هـذه القـيم بشـكل . واحد، وقيمة التكافـل المـادي بـين أفـراد األسـرة فـي حـاالت الضـرورة

متكــرر، لكــن أصــحابها كــانوا يصــابون بخيبــة األمــل نتيجــة عــدم فعاليتهــا مــع األطــراف األخــرى أو 

قيمــة فعــل الخيــر : يجابيــة التــي ظهــرت فــي العمــلنتيجــة تراجــع قيمتهــا عنــدهم، ومــن هــذه القــيم اإل

مــوزة الجــدة تنهــى أم نصــيب الجــدة القديمــة (، وقيمــة النهــي عــن بعــض الســلوكيات )ســلوك أحمــد(

، كــذلك ظهــرت قيمــة عــدم التمييــز بــين األطفــال )وتنهــى ناديــة وأوالدهــا عــن كــل ســلوك غيــر الئــق

 .حسب الجنس

القــيم بــين الحــين واآلخــر فــي عــدد كبيــر مــن  وتظهــر هــذه: قــيم اجتماعيــة وثقافيــة ســلبية -2

الشخصــيات الســلبية، فقيمــة المبالغــة فــي المظهــر تبــدو عنــد النســاء أكثــر مــن الرجــال، وقيمــة حــب 

المـــال وتظهـــر فـــي الرجـــال أكثـــر مـــن النســـاء، وكـــذلك قيمـــة األنانيـــة، وهـــي تبـــدو كنتيجـــة للصـــراع 

هـــرت قيمـــة التأديـــب بالضـــرب وظ. الـــدرامي الـــذي أفضـــت إليـــه أحـــداث العمـــل بـــين الشخصـــيات

 مـوزة الجـدة) (ناديـة تضـرب بنتهـا مـوزة (وضـرب األبنـاء ) فيصـل يضـرب زينـة(للزوجات واألبناء 

ثنّيــان بــن ســعود يشــير لــو أن والــده رآه يســتخدم حمــام الطفــل (و ) بنــت أختهــا ناديــة تضــرب مــوزة

، ويحــاول زوج أمــه ســراً يــتهجم علــى أحمــد الشــاب خالــد (، أو ضــرب الغيــر انتقامــًا )والديــه لضــربه

 ). باألسلحة الحادة في هجوم مباغت مجموعة شباب يضربون فيصالً (، )ضربه
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ـــة -3 ـــة معتدل ـــة وثقافي ـــيم اجتماعي وتظهـــر هـــذه القـــيم فـــي ســـلوك زوجـــات األبنـــاء الخمســـة، : ق

خصوصـــًا فـــي مواقـــف التعامـــل اليـــومي العـــادي، وتظهـــر أيضـــًا فـــي أغلـــب مواقـــف الخصـــام بـــين 

التوتر الكبير واالنفعـال النفسـي إثـر بعـض المواقـف، فـإن قـيم وسـلوك العنـف ضـد الزوجين، فرغم 

، ويجـــري إدارة )فيصـــل وزينـــة(اآلخـــر، خصوصـــًا ضـــد الزوجـــة ال تظهـــر باســـتثناء مـــا أشـــرنا إليـــه 

أو بال عنف جسدي على اإلطالق باستثناء ما أشـير ) باستثناءات نادرة(الخصام بال عنف لفظي 

ة فـي بضـعة حـوادث محـدودة، وهـي حـوادث جـاءت فـي سـياق طبيعـي منطقـي إليه في القيم السلبي

 .كما ظهر في هذا العمل لحد ما، لكنها تعبر عن وجود قيمة الضرب ولو بمستوى قليل نسبياً 
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 مناقشة نتائج الدراسة: الفصل الخامس

 

 :اآلتي يقدم هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة وينتهي بمجموعة من التوصيات، وعلى النحو 

ما القضايا والمشكالت االجتماعية التي تم تناولها في المسلسل   -مناقشة نتائج السؤال األول

 المدروس؟

تعـــرض المسلســـل لعـــدد مـــن القضـــايا االجتماعيـــة واألخالقيـــة المهمـــة التـــي بـــدأت تعـــرف فـــي     

قتصـــادية فيهـــا مظـــاهر العولمـــة اال ىالمجتمعـــات العربيـــة فـــي هـــذه الحقبـــة مـــن الـــزمن التـــي تطغـــ

ـــــة واألخالقيـــــة موضـــــوع التماســـــك  ـــــي مركـــــز القضـــــايا االجتماعي ـــــة، ويبـــــدو ف ـــــة والثقافي واإلعالمي

التـــي (الممتـــدة  االجتمـــاعي عمومـــًا، والتماســـك األســـري علـــى وجـــه الخصـــوص، فاألســـر الكويتيـــة

ـــائهم ـــاًء وزوجـــاتهم وأبن ـــى اللقـــاء والتشـــاور والتســـامر ) يتشـــارك فيهـــا آبـــاًء واألبن ـــت تحـــرص عل كان

التعــاون بشــكل يــومي تقريبــًا، لكنهــا فــي هــذه المرحلــة مــن تطــور المجتمــع بــدأت تكتفــي بيــوم واحــد و 

 .خميسكما هو في هذا المسلسل الذي استوحى اسمه من اجتماع األسرة يوم  خميسهو يوم 

وقد تداخل الُبعد الثقافي مع الُبعد االجتماعي في المعالجة الدرامية كمـا هـي متداخلـة فـي الواقـع،  

فاألخالق تتعرض للتخريـب أو للفسـاد نتيجـة انتشـار الثقافـة الماديـة االسـتهالكية مـن جشـع وطمـع 

مــن اإلرث، واألخــت  تحتــال فتســلب زوج أختهــا،  أخــاهوتبــذير وٕاســراف، إذ قــد يحتــال األخ فيحــرم 

و والبنت تحتال فتدبر المكائد للزواج ممن ترغب، والزوج يحتال فيسلب مال زوجته الساذجة، وتبـد

 .مثل هذه التغيرات في مستويات ومظاهر عديدة في المعالجة الدرامية

ولم تتعرض معالجات المسلسل إلى أي من القضـايا الوطنيـة السياسـية أو التنمويـة ال بـالتلميح وال 

عـــرض ب ن يكـــون الكاتـــب محايـــداً أ"محمـــد المنصـــور يؤكـــد علـــى ضـــرورة  لفنـــانلكـــن ا. بالتصـــريح
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، ورغـم أنـه لـيس مـن اجتماعيـة ماقتصـادية أ مكانـت قضـاياه سياسـية أ سـواء.،بعادهـاأالقضية بكل 

تسـلط الضـوء عليهـا عمل الكاتب أن يضع الحلول للمشكالت المعروضة، إال أن علـى الـدراما أن 

". بعادهـا ولـيس مـن مهمتـي ان أضـع الحـل أكل  نالمشكلة م من معرفةن و المشاهديتمكن حينها 

ت دإلـى أن الـدراما الكويتيـة اسـتنف عبداهللالفنانـة الكويتيـة سـعادوتشير ) 2013المنصور، مقابلة، (

فيمــا يخــص المــرأة، وتؤكــد علــى أهميــة  وصــاً صأغراضــها فــي الكثيــر مــن المواضــيع االجتماعيــة خ

ة، بــل وحساســ ةالقضــية ملحــ، إذ ال يكفــي أن تكــون عروضــةطريقــة المعالجــة الدراميــة للقضــايا الم

 )2013عبد اهللا، مقابلة، . (للمتلقين يف تقدم بشكل جيدتعتمد على كيفية محاورتها وك هي

تنقسم إلى مستويين حسب مدى اهتمـام " زوارة خميس"تبين أن القضايا التي عالجها مسلسل  

 )قضايا رئيسة مهمة وأخرى ثانوية أو أقل أهمية( العمل بها

 

 :القضايا الرئيسة: أوالً 

واستحوذت على القسط األوفر من معالجة العمل، ): عالقة المرأة بالزوج( العالقات الزوجية -1

مــن الشخصــيات الرئيســية ) 14(أنثــى مــن أصــل ) 12(بــل كانــت المحــور الرئيســي للعمــل، إذ إن 

وشبه الرئيسية جرى استعراض ومعالجة عالقتها بالزوج، وبعـض هـؤالء النسـاء تـزوجن ألكثـر مـن 

وجــت أربــع مــرات، وجــرى مناقشــة مــدى الشخصــية الرئيســية الثانيــة، تز ) ناديــة(مــرة، إلــى حــد أن 

مشروعية الزواج الثاني باستحضار وجهات نظر متباينة، واحدة تستند إلـى الشـرع واألخـرى تسـتند 

إلــى مبــررات عمليــة أو ُعرفيــة أخــرى، وانتهــت معالجــات المسلســل إلــى أن ربــاط الزوجيــة لــم يعــد 

بــالطالق حتــى لــو مــرت أربعــون عامــًا  ثابتــًا بــل إنــه مهــدد بــالخراب أو باالنفصــال أو رباطــًا مقدســاً 

الشخصـيتين الرئيسـيتين فـي مسلسـل زوارة ) ثنيـان ومـوزة(من العشرة الزوجيـة كمـا حـدث فـي زواج 

 .خميس
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ويرى الباحث أن عالقـات الـزواج التـي تتعـرض لريـاح التغييـر هـي واحـدة مـن مسـتويات أخـرى    

ويبـدو أن وسـائل االتصـال واإلعـالم في العالقات االجتماعية تتعرض لمخاطر التفكك والضعف، 

تســـهم فـــي ذلـــك مـــن خـــالل الســـيطرة علـــى وقـــت النـــاس ومـــن خـــالل تمريـــر الرســـائل االســـتهالكية 

 .واالبتعاد عن التربية التي تعلي من قيم اإلخاء واإليثار والزهد في الحياة

عيـة فـي مسلسـل وقد تبين تخلخل المعـايير والقـيم االجتما: خلخلة المعايير والقيم االجتماعية -2

زوارة خمــيس مــن خــالل عــدم ثبــات القــيم والمعــايير التــي تحكــم ســلوك النــاس للدرجــة التــي نــدر أن 

 .للتغير في أي لحظة بل كان كل شيء قابالً . تبدو فيها العالقات ثابتة أو مقدسة

علــى وجــود صــراع  قاطعــاً  وتــرى النظريــة الوظيفيــة أن ظهــور المشــكالت االجتماعيــة يشــكل دلــيالً  

قيمي وفوضى وانحرافات في النظام االجتماعي، وحينئذ تفقد المعايير والقـيم االجتماعيـة فعاليتهـا، 

 )59، 1997السالم، .(وتفشل في أن تكون مرشدًا لسلوك الجماعات واألفراد

: ويــرى الباحــث أن عمليــة خلخلــة القــيم والمعــايير االجتماعيــة جــاءت كنتيجــة لعــاملين أساســيين  

ي الطفرات االقتصادية السريعة التي وفرها اقتصاد قائم على النفط، وهو اقتصاد لـم األول يتمثل ف

يستطع أن يحول الريع الضخم من النفط إلـى بنـى إنتاجيـة حقيقيـة فـي الصـناعة أو فـي أي قطـاع 

إنتـــاجي آخـــر، وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى قـــيم ومعـــايير التعامـــل بـــين النـــاس التـــي أخـــذت تميـــل إلـــى 

أمـــا . مظهـــرًا مـــن مظـــاهر التحضـــر بعـــدهى الثـــروة واستســـهال االســـتهالك استســـهال الحصـــول علـــ

الســبب الثــاني فيتمثــل فــي موجــات العولمــة التــي اجتاحــت المجتمــع الكــويتي مثلــه مثــل المجتمعــات 

األخــرى بمــا يشــجع علــى تبنــي قــيم جديــدة والعــزوف عــن القــيم التــي تشــجع علــى التكافــل والوفــاء 

 .عرفت في المجتمعات العربية قبل مرحلة التحديث األخيرة والصبر وغير ذلك من القيم التي

الـذي ) عالقتـه مـع شـقيقة زوجتـه" (ثنيـان الجـد"ويرى الباحـث أن التغييـر الـذي وقـع علـى سـلوك   

كان مثاًال في األخالق والتعامل الطيب لم يكن إال تعبيرًا نقديًا على التحـول الكبيـر فـي القـيم نحـو 
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رة إلى أن هـذا التغيـر لـم يكـن ليحـدث لـو لـم يوجـد االسـتعداد الكـامن فـي الجشع والفساد، مع اإلشا

 .نفس الشخصية مثلما أشارت الكاتبة

ــين  -3 ــات ب ــي العالق ــاب لوســائل اإلعــالم الجمــاهيري ف حضــور واضــح لوســائل االتصــال وغي

ــ :النــاس ين وأكثــر مــا يبــرز مــن تلــك الوســائل الهــاتف النقــال، وكــان فــاعًال رئيســيًا فــي التواصــل ب

األفراد، وبينـت أحـداث العمـل أن مضـار تلـك الوسـائل وسـلبياتها كانـت أكثـر مـن إيجابياتهـا، فهـي 

تسهم في الشكوك بين األزواج، وتساعد علـى الكـذب، ولكنهـا أيضـًا تسـهم فـي كشـفه، بمعنـى أنهـا 

عـدم أمـا . أو شـراً  يجري إخضاعه لسلوك الناس أثناء تطورات األحداث إن كـان خيـراً  كانت فاعالً 

ظهــور وســائل اإلعــالم فــي حيــاة النــاس، فهــو مقبــول إلــى حــد مــا ألن العمــل يركــز معالجتــه علــى 

العالقات اإلنسانية دون أن يتطـرق إلـى كافـة العوامـل المـؤثرة فيهـا، ولـو جـرى التطـرق لـذلك لكـان 

ا أفضــل ألن العمــل يشــير إلــى تغيــرات فــي قــيم النــاس االجتماعيــة والثقافيــة فــي مرحلــة تنتشــر فيهــ

التطـور  إلـى) درويـش(وسائل اإلعـالم فـي المجتمـع، وتشـارك فـي منـاحي حياتـه المختلفـة، ويشـير 

الذي طرأ على وسائل االتصال يجعل الباحث اإلعالمي أمام عالقة مثيـرة بـين  التكنولوجي الهائل

ـــك ممـــا لـــم يوظـــف فـــي هـــذا ) 136، 2005درويـــش،.(وســـائل االتصـــال والتغيـــر االجتمـــاعي وذل

 .و بحده األدنىالمسلسل ول

 

 :القضايا الثانوية: ثانياً 

مـا كـان يجـري التعبيـر عنهـا بطـرق  وهـذه القضـية غالبـاً : تباين القيم والمعايير بين األجيـال  -1

يجابيـة، كانت تمثل جيل ما قبـل الـنفط وقيمـه السـلبية واإل) أم نصيب(غير مباشرة، فالجدة الكبرى 

كبــر للســلبيات التــي ال تتفــق مــع الجيلــين التــاليين، وكــان مــن الواضــح أن العمــل جعــل الحصــة األ
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ــة ذلــك، اإليمــان بالحســد مقابــل الواقــع الجديــد، النميمــة بــين األزواج، التــدخل فــي تربيــة  ومــن أمثل

 .األطفال بمحاولة فرض قيم الجيل القديم على األجيال الجديدة

ضـطرابات بـين األزواج ويتبـين ذلـك مـن اال :مان االجتماعي داخل المنـزل وخارجـهفقدان األ -2

 .داخل المنزل واستخدام العنف اللفظي والجسدي أحياناً 

إذ إن الكثيــر مــن الشــباب ال يظهــر لهــم  :انتشــار البطالــة الصــريحة والمقنعــة لــدى الشــباب -3 

أي عمــل أو أي مهنــة، ومــن بــين الشخصــيات األكثــر مــن ثالثــين شخصــية، يتبــين أن عــدد الــذين 

 .ال يتجاوز ثالث نساء، وحوالي خمسة من الرجاليمارسون أعماًال معروفة 

ال يقلـل مـن ) نسبة إلى األخرى في المعالجة الدراميـة(ويرى الباحث أن مجموع القضايا الثانوية   

أهميـــة هـــذه القضـــايا علـــى صـــورة المـــرأة فـــي وســـائل اإلعـــالم أو علـــى مكانتهـــا فـــي المجتمـــع، وٕان 

األول مـا : عمـل الـدرامي يقـدم تفسـيرًا مهمـا لسـؤاليناستحضار مثل هذه القضايا أو المظاهر فـي ال

مــا أســباب تلــك االخــتالالت؟ وعلــى أهميتهــا، : مظــاهر االخــتالالت القيميــة فــي المجتمــع؟ والثــاني

لدراسـة أخـرى فـي  فإن هذه القضايا ليست من صـلب اهتمـام هـذه الدراسـة، بـل قـد تكـون موضـوعاً 

 .علم االجتماع أو غيره من الحقول العلمية

كيف جرى معالجة القضايا والمشـكالت التـي تناولهـا المسلسـل  -مناقشة نتائج السؤال الثاني  

 ؟)ما أسلوب تحقيق الشخصيات ألهدافها(

يقصد بطريقة معالجة القضايا والمشكالت أو أسلوب تحقيق الشخصيات ألهدافها كل األساليب   

ل تحقيـــق رغباتـــه أو أهدافـــه التـــي واإلجـــراءات الســـلوكية التـــي يمكـــن للشـــخص القيـــام بهـــا فـــي ســـبي

 .جاءت في بناء العمل الدرامي

 :وكان من أبرز تلك األساليب ما يأتي
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أو العمل في الخفـاء دون مشـاركة اآلخـرين فـي القـرارات حتـى أقـرب النـاس  :أسلوب السرية  -1

فــي  مأ ويــُنم ذلــك عــن اخــتالالت فــي المجتمــع، ســواء فــي تربيــة األفــراد،. خوتــهإ عليــه مثــل والديــه و 

طبيعـــــة النظـــــام االجتمـــــاعي الـــــذي ال يحـــــدد المعـــــايير النهائيـــــة الثابتـــــة بالنســـــبة لـــــبعض القضـــــايا 

 .الحساسة، خصوصًا في مسألة الزواج الثاني

خصوصـًا فيمـا يخـص فـض الخالفـات الزوجيـة،  :أسلوب التفاهم مـع األخـر بالمـال والهـدايا -2

وهـذا األسـلوب جـاء علـى حسـاب الحـوار  .أو فيما يخص التقرب مـن نسـاء أخريـات بقصـد الـزواج

إلــى حلــول  والمناقشــة والفعــل الــذي يفضــي إلــى اإلقنــاع، أي أنــه أســلوب عــاطفي ال يــؤدي دائمــاً 

 .حقيقية للمشكالت الناشئة بين األطراف

وبـــدا ذلـــك فـــي ســـلوك عـــدد مـــن النســـاء  :أســـلوب الهـــروب أو التهـــرب مـــن الحـــوار واإلقنـــاع -3

بيات، فـالزوج يتـرك المنـزل ويـذهب دون أن يعلـن عـن هدفـه، أو أنـه المعتدالت الشخصـية أو السـل

يقــوم بتقــديم أخبــاٍر تضــليلية، وهــذا يــؤدي إلــى اســتخدام الكــذب أحيانــًا، ويــؤدي إلــى تفــاقم األزمــات، 

والزوجة أيضًا تلجأ إلى الخروج مـن المنـزل . وٕالى ظهور اللبس في المواقف أو سوء الظن باآلخر

ع األزواج، وقـد جـاءت ذروة ذلـك فـي االجتمـاع األخيـر للنسـاء فـي شـاليه نتيجة ظهور األزمـات مـ

 ).الزوج(العائلة ليشتكين همومهن بعيدَا عن الحوار مع اآلخر 

وجــاءت مثـل هـذه األسـاليب فـي ســلوك النسـاء أكثـر ممـا ظهـر فــي  :أسـلوب المكـر والخديعـة -4

 .ر سلبيةسلوك الرجال، وبدا ذلك في عدد من تصرفات بعض النساء األكث

ويرى الباحث أن استحضار العمل الدرامي لهذه األساليب السـلبية يـأتي كنقـد لهـا ألنهـا تخـالف    

وأن العمــل يــدور فــي أســرة كبيــرة تعــيش فــي منــزل  الطــابع المعــروف للمجتمــع الكــويتي، خصوصــاً 

 .واحد
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سلسـل مـن ما سمات الشخصيات النسـائية التـي ظهـرت فـي الم -مناقشة نتائج السؤال الثالث 

 حيث المستوى التعليمي والمستوى االقتصادي المهني؟

االقتصــادية فــي ســمات الشخصــيات يقــوم بوظــائف / إن استحضــار الســمات التعليميــة والمهنيــة   

متعددة في العمل الـدرامي أهمهـا بنـاء األبعـاد النفسـية واالجتماعيـة والفكريـة والجسـدية للشخصـية، 

ع في الواقع ووجهات النظر والقيم واألهداف وطرق تحقيقهـا، ممـا كذلك فإنه يسهم في إظهار التنو 

سيضفي على العمل المزيد من الجاذبية ويسهم في وصول الرسائل االتصالية المبتغـاة مـن خـالل 

 .المفارقات أو من خالل التباين الذي لن يخفى على المشاهد

 :ويهتم معظم كتاب الدراما بثالثة أبعاد للشخصية

، البعــــــد النفســــــي Social، والبعــــــد االجتمــــــاعي Physicalي أو الكيــــــان الجســــــمي البعــــــد المــــــاد 

Psychological) . ،وتتكــــــون تلــــــك األبعــــــاد مــــــن مجموعــــــة أخــــــرى مــــــن ). 112، 2004مــــــراد

الخصائص أو السمات مثل المستوى التعليمي والثقافي واالقتصـادي والمهنـة ومكـان السـكن وغيـر 

 .ذلك من عوامل أخرى

غيــر " زوارة خمــيس"لمســتوى التعليمــي ألغلــب الشخصــيات النســائية فــي مسلســل وقــد تبــين أن ا  

واضـــح باســـتثناء عـــدد قليـــل مـــنهن، إذ مـــن بـــين النســـاء الرئيســـيات أو الثانويـــات فـــي الشخصـــيات 

 األربع عشرة، يتبين أن العدد األقل مـنهن يقـوم بعمـل معـروف، وبـذلك فـإن العمـل لـم يظهـر تباينـاً 

االقتصادية للشخصيات ممـا أفقـدها أبعـادًا مهمـة كـان يمكـن أن / ة والمهنيةفي المستويات التعليمي

تســهم فــي تطــور األحــداث بمنطقيــة أكبــر وبتنــوع أكثــر، كــي يجــري التخفيــف مــن رســائل التعمــيم 

)generalization( والتعميم يؤدي إلى التنميط أو علـى العكـس، فـإن التنمـيط يـؤدي إلـى تعمـيم ،

التـي ) Stereotyping(آلخـرين، وهـذا مـا يبـدو فـي عمليـة التنمـيط الخصائص أو السمات علـى ا

من أنهـا قليلـة التعلـيم، ال تعمـل أو  تسهم في بنائها وسائل اإلعالم للمرأة الخليجية والعربية عموماً 
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قليلة العمل واإلنتاج، وأنها كائن منزلي يتبع الرجل، وقد لوحظ أن معظم الخبـراء الـذين تـم سـؤالهم 

رأة عبروا عن عدم رضاهم عن تلك الصورة التي رسمت في الدراما الكويتيـة للمـرأة، عن صورة الم

البد من أنه  المعهد العالي للفنون المسرحيةفي ستاذ علم نفس وعلم الجمال أ ويرى مروان المطوع

 –صــمودها  –واقعيــة المعالجــة الدراميــة دون مبالغــة أو تشــويه وربــط صــورة المــرأة بواقــع كفاحهــا 

المخرج في التلفزيون الكـويتي فهـد عبـد أما ) 2013المطوع، مقابلة، . (في مواجهة األزماتقوتها 

تصـلح  ال – ةإلى أن صورة المرأة في المسلسالت الكويتية هـي امـرأة مفككـفأشار الكريم الغيالني 

تقــيم عالقــات غيــر  –اللســان  ســليطة –ثريــة  –يســتطيع المجتمــع ان يعتمــد عليهــا  ةســر أ لتكــوين

 )2013الغيالني، مقابلة، . (مرأة لعوباوأظهروا صورتها ك – ةعمشرو 

 

مــا الصــور الذهنيــة للمــرأة التــي ظهــرت مــن خــالل شخصــيات  -الرابــع الســؤال مناقشــة نتــائج

 المسلسل؟

) 14(شخصــــية فاعلــــة بــــين شخصــــية رئيســــية وشــــبه رئيســــية، منهــــا ) 29(يوجــــد فــــي المسلســــل  

شخصــيات عــابرة أو هامشــية لــم يكــن لهــا ) 8(لي ذكوريــة، ويوجــد حــوا) 15(شخصــية نســائية، و

 .مشاركة فاعلة في تطور األحداث

من الشخصـيات النسـائية غلـب عليهـا السـلبية مقابـل %) 57.1(وبين التحليل أن النسبة األكبر   

دانـة إتقصـد أفـي الحقيقـة لـم "للرجال، وفي مقابلة الكاتبـة بهـذه الحقيقـة أوضـحت بأنهـا %) 53.3(

بــين المــرأة والرجــل  ةتنكــر درامــي مشــوق لمفهــوم جدليــة العالقــ ةردت صــناع، بــل أجــلو الر أالمــرأة 

دارة حــوار ثنــائي مبنــي علــى نســق إفيمــا يتعلــق بكيفيــة  كمعطيــات مجتمعيــة غيــر مســتثمرة ثقافيــاً 

ويفهــم مــن هــذا التفســير للكاتبــة، أنهــا قامــت ببنــاء ). 2013حمــادة، مقالــة، "(ومفــاهيم موضــوعية
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لــى أســاس خبــرات ومعــارف مــن الواقــع، وقامــت هــي بإضــفاء مــا يتطلبــه التشــويق العمـل الــدرامي ع

 .والجذب إضافة إلى النقد بطبيعة الحال، لكنها ال تقصد إدانة المرأة وال حتى إدانة الرجل

األم األمازونــة ويالحــظ ضــمن هــذه الصــور الذهنيــة للمــرأة غيــاب المــرأة النــد للرجــل أم مــا يســمى بــ

Amazon زميلــة أو منافســة  بعــدهاهــي امــرأة مســتقلة متســمة بالنشــاط تتحــرك مازونــة المــرأة األ، و

محمــد المنصــور فيشــير إلــى ضــرورة تنويــع الصــور أو  فنــانأمــا ال )119، 2004مــراد، .(للرجــل

هـذه الحيـاة لهـا عـدة ألـوان والبـد مـن وجـود  ة فـيشـياء كثيـر أهناك النماذج للمرأة في الدراما، إذ إن 

ولكــن .. فهــذه ألــوان الطبيعــة  ،إلــخ.. واللــون الرمــادي وأصــفر وأخضــر   اللــون األســود واألبــيض

) 2013المنصــور، مقابلــة، .(وليســت كــل ألــوان الطبيعــة حمــراء، ليســت كــل ألــوان الطبيعــة صــفراء

فإنهــا تتمنــى علــى الــدراما الكويتيــة أن تقــدم النمــاذج الواقعيــة  الباحثــة اإلعالميــة أمــا منــال المكيمــي

الكويتيـــة وهـــي موجــودة فـــي الواقـــع مثـــل المــرأة الرياضـــية والمـــرأة القياديـــة والنســـاء اإليجابيــة للمـــرأة 

نهـا نمـاذج ال أوالسـبب  الـدراما ي تقدم الخدمات الجيدة للمجتمع، لكن هذه النمـاذج غائبـة عـنالتال

وكان بحثان لمنى الحديدي ومحمـد  )2013مكيمي، مقابلة، ال.(تحتوي على اإلثارة فالجذب فالربح

خلصا إلى أن صورة المـرأة فـي منزلـة بـين السـلبي واإليجـابي، بينمـا خلـص بحـث آخـر إلـى طالل 

. أن صــورة المــرأة فــي الصــحافة المغربيــة باللغــة الفرنســية جــاءت متوازنــة بــين الســلبي وااليجــابي

 )89، 2006كوثر، (

ظهورهـا  ما طبيعة المكانـات واألدوار االجتماعيـة للمـرأة حسـب -الخامس السؤال مناقشة نتائج

 في المسلسل؟

أن مكانـــات المـــرأة وأدوارهـــا " زوارة خمـــيس"وقـــد بـــين تحليـــل الشخصـــيات والعالقـــات فـــي مسلســـل  

 .مكانة المرأة  التابعة للرجل -1:تنحصر في خمسة أنماط هي

 .، ثم كأم ثانياً مكانة المرأة تبرز كزوجة أوالً  -2 
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 .المرأة المشكوك فيها أو الغاوية -3 

 .القيادي للمرأة في شتى المجاالت غياب الدور -4

 .انعدام عالقات وأدوار الصداقة في عالقات النساء بعضهن ببعض -5

يالحــظ فــي محــور المكانــات للمــرأة مــا تــم مالحظتــه فــي محــور الصــور الذهنيــة ممــا يــدلل علــى 

 االرتبـــاط الوثيـــق بـــين المحـــورين، إذ إن معظمهـــا جـــاء ســـلبيًا ويعبـــر عـــن تـــدني مكانـــة المـــرأة فـــي

عالقاتهــا بالرجــل، ويــرى معــد البــرامج فــي التلفزيــون الكــويتي بــدر الــدعي أنــه يجــب علــى الــدراما 

ر التــي تعكــس ادو كونهــا تمثــل نصــف المجتمــع واالبتعــاد عــن األ أةهميــة دور المــر علــى أالتركيــز 

 ويـرى الباحــث أن )2013الـدعي، مقابلـة، . (ةفــي الحيـاة العامـ أةخـرى تقلـل مـن قيمـة المـر ًا أبعـادأ

هـــذه العالقـــات فيهـــا قـــدر كبيـــر مـــن الموضـــوعية، لكنهـــا أغفلـــت جوانـــب كثيـــرة حققـــت فيهـــا المـــرأة 

مكانات أعلى وأرقى في شتى المجاالت، في العلوم والعمل والقيادة االقتصادية واإلدارية واألدبية، 

عـــن العمـــل السياســـي، وكـــان يمكـــن استحضـــار مثـــل هـــذه النمـــاذج ضـــمن البنـــاء الـــدرامي،  فضـــالً 

 .أن العمل ضم شخصيات مكررة، كان يمكن االستفادة منها في التنويع صاً خصو 

 ما الصور النمطية للمرأة في مسلسل زوارة خميس؟ -مناقشة نتائج السؤال السادس 

ليصـــف ميـــل اإلنســـان إلـــى اختـــزال ) Stereotype( الصـــورة النمطيـــة  تــم اســـتخدام مصـــطلح    

وضـــع النـــاس واألفكـــار بحيـــث يجـــري ، عـــات والشـــعوبنحـــو األفـــراد والجما المعلومـــات والمـــدركات

واألحداث في قوالب محددة، لكن هذه القوالب تتجمد على أبعاد مختزلة وقد تكون غيـر صـحيحة، 

وهي أيضًا تستخدم فـي التعمـيم، فتبـدو حكمـًا مـتعجًال غيـر مـدروس، يتسـم بـالجمود وعـدم التغيـر، 

الصــور النمطيــة، فــإن الــدراما كانــت هــي  وٕاذا كانــت مختلــف وســائل اإلعــالم أســهمت فــي صــناعة

األكثر تأثيرًا في رسم تلك الصور بسبب ما تتصف به الدراما من خصائص؛ أهمهـا القـدرة الكبيـرة 

 .على اإلقناع من خالل محاكاة الحياة الواقعية
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 إلى أن البحوث العربية التـي تناولـت صـورة المـرأة فـي) 2006(أشار تقرير تنمية المرأة العربية و  

مقابـــل صـــورة %) 78.7(إلـــى أنهـــا صـــورة ســـلبية تقليديـــة بنســـبة ) ثالثـــة وعشـــرون بحثـــا(اإلعـــالم 

 )85 ، 2006، كوثر%). (21.3(بة سإيجابية عصرية بن

ومن خالل تحليل الشخصيات والعالقات في المسلسل المـدروس، يتبـين وجـود الصـور النمطيـة 

 :التالية للمرأة

لقديمة، وهي سليطة اللسان تؤمن بالخرافات وال تملك مـن علـوم الصورة النمطية للمرأة الجدة ا -1

العصر شيئًا، وهـي تسـعى لإليقـاع بـين الزوجـات واألزواج، وتتـدخل فـي تربيـة األطفـال الجـدد مـن 

 ).أم نصيب(خالل معايير وقيم عفا عليها الزمن، وتبرز هذه الصورة في الجدة الكبرى 

ية، وهي تعبر عن كل القيم والمشاعر النبيلة لـألم والجـدة الصورة النمطية للمرأة الجدة العصر  -2

بــاألخالق العاليـة ويتصـف ســلوكها بالحكمـة، فهــي تعبيـر عـن قــيم الـزمن الجميــل  ىوالزوجـة، تتحلـ

وعــن التكافــل االجتمــاعي الــذي يغيــب أمــام زحــف التفكــك القــادم مــع العولمــة والتطــور، وتمثــل هــذه 

ـــة مسل) مـــوزة(الشخصـــية الجـــدة  ـــى الـــرغم أن كاتبـــة العمـــل هبـــة . خمـــيسســـل زوارة وهـــي بطل وعل

حمــادة، مقابلــة، (مشــاري حمــادة تؤكــد فــي مقابلتهــا للباحــث أنهــا تــرفض الرمزيــة فــي شخصــياتها 

من وجهة نظر الباحث علـى " موزة الجدة"، لكن تلك الرمزية جاءت واضحة في شخصية )2013

الرئيســـية غيـــر الترميـــز إلـــى تلـــك القـــيم  األقـــل، وٕاال فمـــا هـــي الرســـالة التـــي تمثلهـــا هـــذه الشخصـــية

 .الجميلة التي ُغلبت على أمرها

، وحضـوراً  وهـي األكثـر تكـراراً : الصورة النمطية للمـرأة الزوجـة المغلـوب علـى أمرهـا مـع الـزوج -3

ولــذلك فقــد جــرى تصــنيفها كــنمط ســلبي للمــرأة ألنهــا ال تملــك المبــادرة للفعــل المناســب، بــل تقــوم 

المواقـف، فهـي ال تملـك األدوات لتغييـر مسـار األحـداث، وتبـدو وحيـدة فـي  بـردات فعـل فـي أغلـب

 .مواجهة األزمات
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وظهــرت هــذه الصــورة عــدة مــرات فــي شخصــية : الصــورة النمطيــة للمــرأة الشــريرة فــي الشــارع -4

رغــم أنهــا تنحــدر مــن أســرة محافظــة جــدًا، لكنهــا ) غــادة(، وشخصــية )نجــاة الزوجــة الثانيــة ألحمــد(

 .شارع وحاولت اإليقاع بفيصل للزواج منهاظهرت في ال

يالحــظ أن صــورة نمطيــة واحــدة كانــت إيجابيــة مــن أصــل أربعــة أنمــاط خــرج بهــا التحليــل، والــنمط  

، بينما ظهـرت أنمـاط األجيـال األخـرى للمـرأة بصـورة )موزة الجدة(يجابي ظهر في النمط الثاني اإل

 .سلبية

علـى كبـر أتسليط الضوء بشكل  وسائل اإلعالم ن واجبم"وترى المحامية الكويتية دالل المال أن 

 ة،الفتــاة المراهقــ و خــت والصــديقةم واألتمثــل األ ، ألنهــاالجانــب المضــيء فــي حيــاة المــرأة الكويتيــة

المــال، مقابلـــة، . (خـــرين مــن حولهــاالتــي تفيــد نفســها واآل ةالعاملـــ ةالفعالــأة بــراز دور المــر إوكــذلك 

2013( 

ما مدى التغييـر الـذي أصـاب عناصـر الهويـة الكويتيـة والعربيـة  -ابعالس السؤال مناقشة نتائج

 اإلسالمية في شخصيات المسلسل؟

يركــز علــى معالجــة موجــات التطــور والتغييــر التــي " خمــيسزوارة "كــان مــن الواضــح أن مسلســل  

أصابت المجتمع الكويتي في الحقبة ما بعد تحرير الكويت، وعلى األرجح في مطلع القرن الجديـد 

 :الواحد والعشرون، وعرض المسلسل التغير في أبعاد الهوية التالية

 .أظهر العمل تراجعًا في هذا الُبعد :الُبعد الديني -1

وظهــر أن المجتمــع الكــويتي يســير نحــو التخلــي عــن الكثيــر مــن القــيم  :الُبعــد المتعلــق بــالقيم -2

 .التي ارتبطت بالهوية الكويتية أو العربية أو اإلسالمية

لــم تظهــر القــيم الســلوكية اإلســالمية والعربيــة إال فــي ســلوك عــدد قليــل مــن : الُبعــد الســلوكي -3

 .الشخصيات
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اللبـــاس العـــالمي أو العصـــري علـــى مالبـــس الشخصـــيات  ىيطغـــ :الُبعـــد المتعلـــق بـــالمالبس -4

ض النسائية والرجالية على حد سواء أما اللباس التقليـدي للرجـال والنسـاء فهـو ال يظهـر إال فـي بعـ

، وتعلق الدكتورة هناء العنجـري المتخصصـة بـالمالبس فتشـير إلـى المناسبات أو في المنزل أحياناً 

إذ ال يجـــري االهتمـــام التكلـــف الواضـــح، مـــن خـــالل أســـاءت إلـــى الخليجيـــة  معظـــم المسلســـالت أن

 تقسيمة معينة لألزياء وهـي مالبـس العمـل والتـي تتميـز بالرسـمية، مالبـس الحفـالت واالسـتقباالتب

وهــي تــرى أنــه رغــم  والتــي تتميــز بالفخامــة، مالبــس البيــت والهوايــات المنزليــة والتــي تتســم بالراحــة،

الصــــورة فــــي المسلســـل، لكنهــــا ال تمثــــل  مالبــــس تقليديــــة ومالبــــس عصـــرية لكــــل الجنســــين وجـــود

 .فـي الكويـت التركيبـة السـكانية فـيال يعكـس الواقـع و توزيـع األزيـاء فـي هـذا المسلسـل فـي ة يالحقيق

 ) 2013العنجري، مقابلة، (

فقـد غيـب العمـل مظـاهر  :الُبعد المتعلق بالشعور بقضايا الوطن العامة أو القضايا القومية -5

أي قضـــية عامـــة مثـــل األزمـــات السياســـية أو األزمـــات االقتصـــادية أو الكـــوارث أو الحـــروب التـــي 

كويتيــة أفرادهــا فــي عزلــة تعــاني منهــا بعــض المجتمعــات العربيــة واإلســالمية، ممــا أظهــر األســرة ال

 .تامة عن العالم المحيط، وفي حالة انقطاع عن وسائل اإلعالم وما تأتي به من أخبار

ويرى الباحث أن العمـل فشـل فـي االسـتفادة مـن األحـوال المحيطـة بـالمجتمع للداللـة علـى آثـار    

 .صيات العملاألحداث السياسية واالقتصادية ودورها في بعض التغير في قيم وسلوك بعض شخ

ـــائج ـــة التـــي جـــرى معالجتهـــا فـــي  -الثـــامن الســـؤال مناقشـــة نت مـــا القـــيم االجتماعيـــة والثقافي

 المسلسل؟

الســلبي حســب  -المعتــدل -يجــابيإلجابــة هــذا الســؤال، اعتمــد الباحــث تصــنيفًا للقــيم علــى ســلم اإل

ويـأتي هـذا . عمومـاً دورها أو تأثيرها في الحفاظ على التماسك االجتماعي ألفراد األسـرة وللمجتمـع 

مــا تصـــنف وفـــق هــذا الســـلم، وتشـــير  لتصـــنيف االتجاهــات، فاالتجاهـــات غالبـــاً  التصــنيف مشـــابهاً 
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إلى أن العالقـة بـين االتجاهـات الفرديـة والقـيم االجتماعيـة، إذ تمتـزج االتجاهـات ) 2005(سميسم 

جتمــاعي وحــده التــي يســتطيع المحــيط اال) التطلعــات(بــالقيم فــي كــل فــرد بوســاطة عــدد كبيــر مــن 

 )58، 2005سميسم، .(تلبيتها

تجمــع األســرة، وقيمــة التكافــل المــادي بــين أفــراد األســرة فــي : قــيم اجتماعيــة وثقافيــة إيجابيــة -1

 .حاالت الضرورة قيمة فعل الخير، كذلك ظهرت قيمة عدم التمييز بين األطفال حسب الجنس

قيمة األنانية، وقيمـة التأديـب بالضـرب مثل قيمة حب المال، و : قيم اجتماعية وثقافية سلبية -2

 . للزوجات واألبناء

وتظهـر هـذه القـيم فـي سـلوك معظـم الشخصـيات، خصوصـًا : قيم اجتماعيـة وثقافيـة معتدلـة -3

 .في مواقف التعامل اليومي العادي، وتظهر أيضًا في أغلب مواقف الخصام بين الزوجين

لـى أن القـيم المعروفـة فـي المجتمـع الكـويتي آخـذة وقد وافق معظم الخبراء الذين تم مقابلتهم ع    

 أن"في التغير، وأن معظم هذا التغير يأتي سلبيًا، أو تراجعًا للخلف، إذ تشير فاطمة الكندري إلـى 

و أعمــى للفنــانين مــن لــبس معــين، مجتمــع كامــل تتغيــر، ويظهــر جليــًا مــن خــالل تقليــدهم األ فــةثقا

نهـــا إالمجتمـــع بشـــكل عظـــيم كـــالمرض المتفشـــي، حتـــى ، وتتـــداول فـــي ةمعينـــ "فيهـــاتأ"و أشـــعر، 

 ةوسندويشـ ،سماء للوجبات والعصـائر، مثـل  مجبـوس زوارة خمـيس، وعصـير جـرح الـزمنأتصبح 

 )2013الكندري، مقابلة، ".(جاسم الد بوأو وحلو بيت  ،خيرالقرار األ

القـيم السـلبية  ، ففـي بعـض المجـاالت شـهدت بعـضوٕايجابـاً لبًا ويرى الباحث، أن التغير يقع س    

أو اندثارًا مثل قـيم الثـأر أو الـزواج اإللزامـي البنـة العـم، أو منـع المـرأة مـن التعلـيم والعمـل،  تراجعاً 

بينمــا شــهدت قــيم أخــرى تطــورات ســلبية، مثــل التقليــد األعمــى وحــب الثــراء والمبالغــة فــي الســلوك 

 .االستهالكي وغير ذلك أيضًا الكثير
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 :توصيات الدراسة

مــع الخبـراء يوصــي الباحـث بمــا  ؤهـانتـائج التحليــل والمناقشـات والمقــابالت التـي تــم إجرا بنـاء علــى

 :يلي

 :بخصوص القضايا التي يجري معالجتها في الدراما الكويتية: أوالً 

ضرورة أن تحرص الدراما على تنويع القضايا التي يجري معالجتهـا فـي الـدراما كـي تقـدم مشـاهد  -

 .ضايا األقل أهمية على حساب األكثر أهميةأوسع للمتلقين فال تقدم الق

قدم القصة الدرامية إلى أخصـائيين ومستشـارين لمراجعـة موضـوعية وعلميـة القضـايا تضرورة أن  -

فالقضـــــايا االجتماعيـــــة تحـــــال إلـــــى أخصـــــائيين اجتمـــــاعيين . التـــــي يجـــــري معالجتهـــــا فـــــي الـــــدراما

ن وهكـــذا غيــر ذلـــك مــن القضـــايا والمعالجــات السياســية تحـــال إلــى أخصـــائيين سياســيين وٕاعالميــي

 .واالختصاصات

بـالعنف يتعلـق مـا  أهمية قيام باحثين آخرين بدراسة مظاهر العنف في الدراما الكويتية خصوصـاً  -

ظهــرت العديــد مــن مشــاهد العنــف الموجهــة مــن المــرأة للمــرأة، أو مــن الرجــل . (الموجــه إلــى المــرأة

 ).للمرأة

يتية والتي بدت ضعيفة في المرحلة األخيرة التـي نعـيش ، ضرورة رفع مستوى الكتابة للدراما الكو  -

أي فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين الجديــد ، ويبــدو أن المنافســة الشــديدة بــين شــركات اإلنتــاج 

وغيــــر ذلــــك أدت إلــــى التســــرع فــــي تقــــديم أعمــــال غيــــر مدروســــة بعنايــــة ، أو أن أهــــداف الجــــذب 

التـي تعالجهـا الـدراما ، بخـالف الـدراما الكويتيـة فـي  البصري كانت هـي األهـم أثنـاء تقـديم القضـايا

المراحــل األولــى التــي كانــت ترتكــز علــى مضــمون القضــايا والحــوار بــين الممثلــين بهــدف إيصــال 

 .رسائل الوعظية التربوية لألجيال الجديدة
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فنيــة علــى الجهــات الثقافيــة والفنيــة فــي دولــة الكويــت ، ووزارة اإلعــالم تحديــدًا ، توثيــق الحركــة ال -

الغير الموثقة بكتب وبيانات من خـالل تسـجيل أحاديـث للـرواد واألوائـل قبـل رحيـل هـؤالء إلـى دار 

 .الحق 

 :بخصوص مكانة المرأة االجتماعية التي يجري معالجتها في الدراما الكويتية: ثانياً 

م إغفـال ضرورة أخذ المعالجات الدرامية باالعتبار تطور مكانة المـرأة وتنوعهـا فـي المجتمـع وعـد -

فـي مجـاالت التعلـيم والقـوة العاملـة والعمـل  التطور الذي وقع لمكانـة المـرأة فـي المجتمـع خصوصـاً 

 .العام

ضــرورة حــرص الــدراما علــى تطــور الشخصــية فــي مســار المكانــات للمــرأة، أي أهميــة أن تتطــور  -

ات لوحظ أن بعض الشخصيات ظلـت ثابتـة طـوال حلقـ.(الشخصية في المكانة مع تطور األحداث

 ).المسلسل الثالثين

 

 :بخصوص الصورة الذهنية والنمطية للمرأة في الدراما الكويتية: ثالثاً 

للمـــرأة، واألهـــم هـــو  ضـــرورة تنبـــه الـــدراما إلـــى عـــدم الوقـــوع فـــي الصـــورة الذهنيـــة الســـلبية دائمـــاً  -

 .استحضار صور ذهنية متنوعة إيجابية وسلبية على حد سواء بما يعكس الواقع في المجتمع

مية أن توضح الـدراما العوامـل التـي تـؤدي إلـى بنـاء الصـور النمطيـة السـلبية للمـرأة مـن خـالل أه -

 .عرض الظروف والتطورات التي تؤدي إلى ذلك

 

 :بخصوص القيم االجتماعية والثقافية ومظاهر الهوية الوطنية في الدراما الكويتية: رابعاً 

يجابيــة ألهميــة ذلــك فــي التربيــة اإلعالميــة اإل أهميــة انتصــار الــدراما للقــيم االجتماعيــة والثقافيــة -

 .والتنشئة االجتماعية التي تقوم بها وسائل اإلعالم للمجتمع
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 .أهمية إبراز قيم الهوية الكويتية القائمة على العروبة واإلسالم -
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 مراجع الدراسة

 :العربية الكتب: أوًال 

العربيــة للتــأليف والترجمــة، بــال  دار: القــاهرة ( ،مــادة صــّور، 6، ج لســان العــرب، بــن منظــورا -

 .)تاريخ

ــة، )2000(أبــو جــادو، صــالح،  - ، دار الهــادي للنشــر، )2ط(، ســيكولوجية التنشــئة االجتماعي

 .بيروت

، عمـان، جتماعياالتصال اإلنساني ودوره في التفاعل اال) 1993(أبو عرقوب، إبراهيم أحمـد  -

 .دار مجدالوي

، الجــــزء األول،  إحصــــاء العــــاملين بالقطــــاع الحكــــومي) 2013(اإلدارة المركزيــــة لإلحصــــاء   -

 .الكويت، اإلدارة العامة لإلحصاء

 .، عمان، منشورات أمانة عمانالثقافة والثقافة اإلسالمية) 2007(أحمد، عزمي طه السيد  -

، بيــــروت، مكتبــــة لبنــــان المعجــــم المســــرحي) 1997(إليــــاس، مــــاري وحســــن، حنــــان قصــــاب  -

 .ناشرون

 ،الحصــاد البرلمــاني لمجلــس األمــة الكــويتي )2011(لمجلــس األمــة الكــويتي  امــةاألمانــة الع -

 .مجلس األمة الكويتيالكويت،  .2011

 

الكويـت، مطـابع مؤسسـة فهـد المـرزوق  فـي الكويـت، يالتطوير العمرانـ) 1980(بلدية الكويت  -

 .الصحفية
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 .كويت، دار قرطاس للنشر، المثلث الديمقراطية: الكويت) 2007(لجاسم، محمد عبد القادر ا -

ــد الــرحمن  - ، عمــان، دار أســامة اإلعــالم وقضــايا حقــوق اإلنســان) 2012(الجرايــدة، بســام عب

 .للنشر والتوزيع

 .، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيعاإلعالم وقضايا المرأة) 2011(حبيب، زينب منصور -

 ي،أ، جريـدة الـر "م رمضـانيبعـد كـل موسـ... اإلنتاج الدرامي في أزمـة) 2012(حجاب، مفرح  -

 .16/10/2012 - 12160العدد 

، دار العـالم الدراما التلفزيونيـة وكبـار السـن، القـاهرة) 2011(حسنين، حنان محمد إسـماعيل  -

 .العربي

 .ن.القاهرة، د الجذور والنشأة والمفاهيم،: علم االجتماع) 1996(الحسيني، السيد  -

وقنــديلجي، عــامر، بنــي هــاني، عبــد الــرزاق، وأبــو زينــة،  الحمــداني، موفــق، والجــادري، عــدنان، -

 -، عمـان مناهج البحث العلمي، أساسـيات البحـث العلمـي) 2006) (إشـراف(فريد، والتل، سعيد

 .األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

ـــائق ال) 1995(حمـــد عثمـــان أالحيـــدر، فيصـــل  - ـــوث ـــت فت ـــي الكوي ـــة السياســـية ف رة الديمقراطي

 .ذات السالسل: ، الكويت1992 -1921

، المــدخل االجتمــاعي للــدراما: الــدراما فــي الراديــو والتلفزيــون) 2012(درويــش، عبــد الــرحيم  -

 . القاهرة، عالم الكتب

، دميــاط، جمهوريــة مصــر العربيــة، مقدمــة إلــى علــم االتصــال) 2005(درويــش، عبــد الــرحيم  -

 .مكتبة نانسي

ـــــة واالتجاهـــــات  )2004( إبـــــراهيم عبـــــده ،الدســـــوقي - وســـــائل وأســـــاليب االتصـــــال الجماهيري

 .اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشراالجتماعية، 
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، بيـروت، الخليج لـيس نفطـًا، دراسـة فـي إشـكالية التنميـة والوحـدة) 1995(الرميحي، محمد  -

 .دار الجديد

 .يت، بدون د، الكو المسرح في الكويت، رؤية تاريخية) 2002(الرفاعي، طالب  -

. ، بيـروت، دار ومكتبـة الهـاللالتلفزيون والتغيـر االجتمـاعي) 2008(آل زغير، سعيد مبارك  -

 .جدة، دار الشروق

 .، القاهرة، مكتبة األنجلوأسس علم النفس العام) 1988(زيادي، محمود  -

، رمســاهمات المــرأة الكويتيــة فــي مجــال العمــل وصــنع القــرا) 2013(العــازمي، مــريم ســعود  -

 .ون االجتماعية والعملؤ الكويت، وزارة الش

 .، عمان، دار فضاءات للنشر والتوزيعتحوالت الصورة) 2011(السادة، أثير  -

، عمـان، دار آرام للدراسـات صورة المـرأة العربيـة فـي الـدراما المتلفـزة )1997(السالم، زغلولـة  -

 .والنشر والتوزيع

 .، بدون ب، بدون دالسياسية للمرأة الكويتيةتاريخ الحقوق ) 1994(السداني، نورية  -

 .الدار الثقافية للنشر، القاهرةنظرية الرأي العام،  )2005( سميسم، حميدة -

ـــل - ـــاعي المعاصـــر )2010( ســـفيان، نبي ـــنفس االجتم ـــم ال ـــى عل ـــدخل إل ـــب الجـــامعي  ،م المكت

 .الحديث

، بيـروت، الطبعــة معاصـرالنقـد الحضـاري لواقـع المجتمـع العربـي ال) 2000(، هشـام شـرابي -  

 .193، ص2000الثالثة، 
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، جريـدة القـبس،  فـي ثورة ضد جبروت الرجـل..بعد االستكانة) 2013(المحسـن  الشمري، عبد -

2013/03/21. 

 .، الكويت، منشورات ذات السالسلمن تاريخ الكويت) 1986(شمالن، سيف مرزوق  -

 .، بدون د، الرياضالميةالتربية اإلع )2010(الشميمري، فهد بن عبد العزيز  -

 .1973، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 2، جالمعجم الفلسفيصليبا، جميل،  -

 .ن.د. ، دولة الكويتاألدب المسرحي في الكويت) 1993(الصوري، محمد مبارك  -

 .، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيعالسيناريو) 2011(الضبع، رفعت عارف  -

 .، القاهرة، عالم الكتبالقات العامة والصورة الذهنيةالع) 2002(عجوة، علي -

، بيـروت، دراسات في نظرية االتصال، نحو فكر إعالمـي متميـز) 2003(عزي، عبد الرحمن  -

 .مركز دراسات الوحدة العربية

تـــأثير المتغيـــرات االجتماعيـــة واالقتصـــادية علـــى المســـرح  )2001(العطـــار، حبيـــب غلـــوم  -

 .جمع الثقافيالم: ، أبو ظبيالخليجي

علـم الـنفس ) محـرر(درويـش، زيـن العابـدين : االتجاهات النفسية، في ) 2005(عطوة، أحمد  -

 .، القاهرة، دار الفكر العربيأسس تطبيقية: االجتماعي

، دار الفجـر الـدراما فـي اإلذاعـة والتلفزيـون) 1997(علي، سامية، وشرف، عبـد العزيـز -

 .للتوزيع، القاهرة

 مجلـة جامعـة دمشـق،، "الصورة االجتماعية للمرأة فـي الـدراما السـورية) 2003(العمر، محمد  -

 .2003) 2+1( -، 19المجلد 

 .د.، عين شمس، بتاريخ تطور فنية المسرح) 2007(عيد، كمال الدين  -
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ـــدابي، يوســـف  - ـــي) 2003(عي ـــيج العرب ـــي الخل ـــع ورؤى المســـتقبل، المســـرح ف ، توصـــيف الواق

 .اإلعالمالشارقة، دائرة الثقافة و 

، الكويــت، دار الكتــاب الكويــت الحــديث والمعاصــر ختــاري) 1997(العيــدروس، محمــد حســين  -

 .الجامعي

 .، الكويت، مطابع الخطكويت الماضي) 1987(العوضي، سعد  -

 ةترجمـــ، )مـــع مـــدخالت عربيـــة(علـــم االجتمـــاع  )2005(، كـــارين بيردســـالو غـــدنز، أنتـــوني،  -

 .ؤسسة ترجمان، المنظمة العربية للترجمةفايز الصباغ، بيروت، م وتقديم 

دراسـة فـي : المسرح و التغيـر االجتمـاعي فـي الخلـيج العربـي)1986(غلوم، إبراهيم عبـد اهللا  -

 .، االتحاد العربي للجمعيات الفلسفيةسوسيولوجيا التجربة المسرحية في الكويت والبحرين

ــــة  - ــــن) 1981(فهــــيم، فوزي ــــون ف ــــو )21(، ص 465 ، سلســــلة اقــــرأ، العــــددالتلفزي ، عــــدد يوني

 .، دار المعارف1981
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 حق الدراسةمال

 )1(حق رقم مل

 ملخص أحداث المسلسل

 

منــذ المشــهد األول يمكــن للمشــاهد أن يتنبــأ بأنــه بصــدد عمــل اجتمــاعي بامتيــاز، ينــاقش بعــض    

قضـــايا الطبقـــة الميســـورة أو الطبقـــة المتوســـطة فـــي المجتمـــع الكـــويتي الحـــديث، إذ يبـــدأ المسلســـل 

لي حيث الكادر هو ضخمة ورائعة الجمال، ثم ينتقل إلى مشهد داخ) فيال(منزل  ، بمشهد خارجي

وحولهم عدد من أبنائهم الرجال وزوجاتهم وبعض ) ثنيان الجد وموزة الجدة(عبارة عن أسرة ممتدة 

تحت طاولة الطعام الكبيرة الممتدة في جانـب مـن الصـالة الفسـيحة، هـذا  األطفال الذي يلهون معاً 

بــين طفــل وامــرأة  شخصــاً ) 15(إلــى  االجتمــاع الكبيــرة مــن أفــراد األســرة الــذي يصــل عــددهم أحيانــاً 

 .ورجل، هم عبارة عن هذه األسرة وشخصياتها الرئيسية

ن ييبدأ الحوار على ألسنة األطفال فنتعرف بذلك على العالقات بين هؤالء األشـخاص المجتمعـ   

كعادتهم، ومن خالل مالبس النساء على األخص ومن خالل األثاث نعرف أننا في  خميسمساء 

 .لحال، أسرة من الطبقة المتوسطة العليامنزل أسرة ميسورة ا

مجموعــــة مــــن قضــــايا العالقــــات بــــين النســــاء  عــــرضومــــع تــــوالي المشــــاهد والحلقــــات يجــــري    

وأزواجهــن، الخالفــات، الحــوارات، العــادات، القــيم المســيطرة، األفكــار الدارجــة، القضــايا التــي تــؤرق 

بــين العالقــات الثنائيــة بــين  اً عــويظــل محــور العمــل موز . واألزواج بشــكل عــام الزوجــات خصوصــاً 

األزواج األربعــة وزوجــاتهم الالتــي يزيــد عــددهن عــن أربــع نســاء مــع تطــور األحــداث، يجــري ذلــك 

 .المزواجة وقضاياها الزواجية) نادية شقيقة موزة الجدة(إلى جنب مع تطورات األحداث مع  جنباً 
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فـي عالقتهمـا الزوجيـة،  وانسجاماً  اً ونعرف من خالل الحلقات األولى أن الجدين هم األكثر توافق  

وهمـــا يعيشـــان فـــي حيويـــة أكثـــر مـــن أبنائهمـــا الشـــباب، إذ يحرصـــان علـــى تقليـــد الخـــروج للســـينما 

االبن يغار علـى زوجتـه إلـى درجـة الشـك  اً والعشاء في الخارج مرة في األسبوع، ونعرف أن مرزوق

يقــيم عالقــة عاطفيــة خــارج ) الً فيصــ(ونعــرف أن االبــن الثــاني . فـي أهــداف خروجهــا مــع صــديقاتها

الذي يبـدي عـدم االهتمـام ) سعود(تهتم بعيد زواجها من ) أمينة(ونعرف أن الزوجة . نطاق الزواج

دينــار لهــذه المناســبة، بينمــا هــو لــم ) 1000(بــذلك الحــدث، وأن أمينــة اشــترت لــه ســاعة يــد بمبلــغ 

 .على إحضار أي هدية يكن حريصاً 

عـــرف مـــن خـــالل وجـــود لـــبس فـــي بعـــض المواقـــف أن أفـــراد األســـرة ومـــن خـــالل الحلقـــة الثالثـــة، ن

، المتـدين، لكـن الموقـف ينجلـي علـى )أحمـد(تساورهم الشكوك في وجود زواج سري البنهم األكبر 

يصـدم فتـاة بسـيارته لكنـه ال يتوقـف  عاماً ) 20(االبن األصغر ) اً عز (أن  ونعرف أيضاً . غير ذلك

مما أفقـده تركيـزه، ) حشيش(من المخدر  له أعطاه نوعاً  ديقاً إلسعافها وال يعلن عن ذلك، إذ إن ص

كانت تتعمد أن تلقي بنفسها على السيارة بهـدف ) جنان(لكن مع تطور األحداث، نعرف أن الفتاة 

 !!وبناء عالقة تفضي إلى زواج) عز(استعطاف 

اج، يتبـين ويتواصل عبر الحلقات تطور األحداث في مجال عالقـات األزواج وعالقـات خـارج الـزو 

زوجــة شــقيق زوجتــه، ) دالل(ابنــة األســرة الكبيــرة ال يتحــرج مــن مــراودة ) شــاهة(زوج ) اً منصــور (أن 

 .لكنها تصده فتعرف موزة الجدة ويجبر على طالق ابنتهم دون أن تعلم هي السبب

 :ونعرف من الحلقات األولى وجود عدد من النماذج النسائية

ن واالبنــة شــاهة، وهــي النمــوذج األكثــر مثاليــة، محافظــة، يتــزوجوهــي والــدة األوالد الم) مــوزة األم(

. متزنة، حكيمة، محبة للجميع، معطاءة، تجمع وال تفرق وتواجه أية مشكلة طارئة وال تتهرب منها

. األم، وهـــي امـــرأة جميلـــة ، مزواجـــة، غاويـــة، مســـتهترة بـــالقيم والعـــادات) مـــوزة(شـــقيقة ) ناديـــة(ثـــم 
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، تتخـذ هـذا المنحـى فـي )بويـة(، وهـي شـابة مسـترجلة )سـنة 20ت ناديـة مـوزة بنـ(والنموذج الثـاني 

التــي ال ) تســنيم(نمــوذج المــرأة المتدينــة . شخصــيتها كــرد فعــل تجــاه ســلوك أمهــا المزواجــة الغاويــة

ــداً  ــة تهــتم بمظهرهــا أب ، ثــم نمــوذج )مدرســة(، ، ولكنهــا الوحيــدة علــى هــذا الخــط، وهــي امــرأة عامل

نموذج النساء الصـائدات للرجـال، . في عالقتها بزوجها و باآلخرين) أمينة(المرأة الزوجة المعتدلة 

أو الموقعات بهم، وهن نساء طارئات يظهرن فجأة في حياة األسرة أو أحـد أفرادهـا، وهـن ال يقمـن 

غـادة (باًال لمصير التماسك األسري ألن كل همهـن االلتصـاق برجـل مـا ولـو كـان اللقـاء بالصـدفة 

 )صديق زوجها األول رشا التي تزوجت سعوداً (أو بالتدبير ، )ج منهللزوا فيصلتالحق 

، وهي تمثـل دور أم )أم نصيب(نموذج الجدة المسنة التي تمثل حقبة ما قبل النفط على ما يبدو  

) ثنيـان(التي ربـت ) الخادمة(لكن يتبين في الحلقات األخيرة أنها لم تكن سوى المربية ) موزة األم(

عـن أقصـى التطـرف فـي القــيم والمعـايير، فهـي تـؤمن بالحسـد، وتمـارس النميمــة األب، وهـي ُتعبـر 

 ...بين النساء واألزواج، وتتدخل في شؤونهم بال تردد، وتوبخهم بأقسى الكلمات

الزوجــات وأزواجهــن فحســب، بــل بــين النســاء  بــينمــع تطــورات العمــل، يتبــين ســيادة الشــك لــيس 

تمثـــل الخـــروج علـــى قـــيم المجتمـــع أو كأنهـــا تمثـــل التـــي ) ناديـــة(بعضـــهن بـــبعض، فتـــأتي نصـــيحة 

علــى  علــى الزوجــات عــدم إقامــة عالقــات صــداقة مــع نســاء أخريــات حفاظــاً  إن، لتقــول )الشــيطان(

خـــاويني وأخاويـــك، وأخـــذ (أزواجهـــن، ألن المـــرأة ال أمـــان لهـــا، وهـــي تتبنـــى المثـــل الشـــعبي كشـــعار

 ).ال تثقين بامرأةو برجال  ال تأمنين(، والشك نفسه بالرجل )رجلك وأخليك

والشك وعدم الثقة يجري تكريسها فـي العمـل مـن خـالل الكثيـر مـن األفعـال التـي تقـوم بهـا بعـض  

المتدين، يسـتخدم الكـذب ردًا علـى سـؤال أمـه عـن مكـان وجـوده، إذ ) أحمد( إنالشخصيات، حتى 

ويقــوم ســعود  ).ســراً  ســيتزوجها الحقــاً (يخبرهــا أنــه بصــحبة صــديق لــه، بينمــا هــو مــع امــرأة أخــرى 
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األســرة تشــك فــي مســلك ابــنهم . كــذلك بالكــذب المســتمر علــى زوجتــه بينمــا هــو يخطــط للــزواج ســراً 

 .فيصل ألنه تعرض لحادث ضرب من قبل مجهولين

إلـــى  عالقـــات الـــزواج هـــذه تظـــل مضـــطربة طـــوال الوقـــت بالشـــك والريبـــة وينتهـــي عـــدد منهـــا فعـــالً 

 .االنفصال أو إلى الطالق وٕالى زيجات أخرى

نتيجـــة لرغبتـــه ) مـــوزة الجـــدة(لزوجتـــه ) ثنيـــان الجـــد(كـــان أهـــم حـــوادث الطـــالق تلـــك هـــي تطليـــق و 

 ).نادية(بالزواج من أختها 

 .لزوجين سابقين) نادية(هذا عدا عن تطليق ). جنان(ثم طالق عز بن ثنيان من زوجته 

 :األجزاء األخيرة من المسلسل تنتهي إلى مجموعة من التطورات أهمها

 .ن الجد لزوجته موزةتطليق ثنيا -

 .تطليق عز بن ثنيان لزوجته جنان -

قـرار أربـع زوجـات مـن زوجـات األبنـاء باالبتعـاد عـن أزواجهـن، والتجمـع فـي شـاليه المزرعــة  -

 .من موزة الجدة

تعبير الزوجات عن الصدمة النفسية والفكرية التـي أصـبن بهـا جـراء متاعـب الشـك والضـغط  -

يـر نمـط حياتهـا وتهـتم بنفسـها وتعلـن عـدم يقينهـا مـن أي قـيم كل منهن تقـرر تغي. من قبل األزواج

المدرسـة األكثـر ) تسـنيم(الزوجـة .... اجتماعية بما في ذلك قيم التماسـك األسـري والـزواج واألبنـاء

درســـهم عـــن الوفـــاء أ" :  وتقـــول .. نهـــا ســـتنقطع عـــن العمـــل ولـــن تـــذهب لمدرســـتها تعلـــن أ تـــديناً 

 ".. ؟"خالص إ هناك وفاء و يعد نه لم أعرف وأنا أخالص واإل

ولـبس  هـاوجلـس مكان ةالجـد أكـلالـذئب " موزة الجـدة تقـص علـى أحفادهـا قصـة ليلـى والـذئب -

ن أن تـدافع عـن نفسـها وعـاجزة ال تسـتطيع أال تستطيع  مسنةامرأة  والجدةنظارتها ولبس مالبسها 
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أكــل الوفــاء والحكمــة إن ذئــب العولمــة أو التفكــك األســري واالنحــالل القيمــي : كأنهــا تقــول "تمشــي 

 .والصدق وكل القيم الجميلة في المجتمع

 :ينتهي العمل في المشاهد األخيرة نهاية تراجيدية إذ 

 تجنـــبمهـــم بأيركـــب ســـيارته وهـــو ينظـــر ألبنائـــه الـــذين أوصـــتهم  إذ يخـــرج ثنيـــان وزوجتـــه ناديـــة -

 يتحـرك ثنيـان بسـيارته... تضع يدها على عينهـا كـي ال تـراه  أيضاً كي ال ينزعج وهي  إليهالنظر 

 .. عن المنزل بعيداً 

منزلهــا ولكــنهم يصــدمون بــأن والــدتهم قــد  إلــىمــرزوق يتجــه نحــو والدتــه مــوزة لــدعوتها للــدخول  - 

 .بالجلطة القلبية على ما يبدوتوفيت 

 



 137 

 )2(ملحق رقم 

 

  نماذج المالحظة والتحليلأسماء محكمي ) 2(ملحق رقم 
 

 خصصالت الجهة التي يعمل بها االسم

 اعالم جامعة الشرق األوسط –كلية اإلعالم  كامل خورشيد. د

 اإلعالمي جتماعاالعلم  جامعة الشرق األوسط –كلية اإلعالم  عالية إدريس. د

 اعالم الوسائط المتعددة جامعة الشرق األوسط –كلية اإلعالم  حياة الحويك. د

 علم االجتماع اإلعالمي األردنيةالجامعة  -كلية اآلداب -قسم االجتماع حلمي ساري. د.أ

 صحافة جامعة بترا – كلية اآلداب -قسم اإلعالم  تيسير أبو عرجة. د.أ

 صحافة جامعة بترا – كلية اآلداب -قسم اإلعالم  عبد الكريم الدبيسي. د

 دراما ونقد مسرحي الكويت -المعهد العالي للفنون المسرحية  محمد زعيمة. د.أ

 تمثيل وٕاخراج الكويت -المعهد العالي للفنون المسرحية  بأيمن أحمد الخشا.د

 النقد األدبي الحديث الكويت -المعهد العالي للفنون المسرحية  خالد عبد اللطيف رمضان.د
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 ) 3(ملحق رقم 

 

 األشخاص الذين تم مقابلتهم أسماء ) 3(ملحق رقم 
 

مكان  تاريخ المقابلة الصفة االسم

 المقابلة

 بحرينال 2013-3 -15 ومخرج تلفزيوني -ممثل –فنان  يحسين المهد

 الكويت 2013-3-16 مهتمة بشؤون المرأة -مهندس كمبيوتر فاطمة الكندري

 الكويت 2013-3-17 كبير معدين –معد برامج إعالمية  بدر الدعي

المعهـــــد / أســـــتاذ علـــــم الـــــنفس والجمـــــال مروان سليمان المطوع

 تالكوي/ العالي للفنون المسرحية

 الكويت 2013 -3 -18

ــــــــــــد الكــــــــــــريم  فهــــــــــــد عب

 الغيالني

 الكويت 2013-3 -18 مخرج في تلفزيون دولة الكويت

 الكويت 2013-3 -20 محررة صحفية/ باحث إعالمي منال أحمد المكيمي

 الكويت 2013-3-19 مهتمة بشؤون المرأة -محامية حقوقية دالل الُمال

 اإلمارات 2013 -3 -19 وني مسرحي وتلفزي/ فنان كويتي محمد المنصور

 الكويت 2013 -3 -20 كاتبة دراما، فنانة ممثلة عبد اهللاسعاد 

 الكويت 2013 -3 -20 فنان، مخرج خالد البريكي

 الكويت 2013-3-28 )من أعمالها زوارة خميس(كاتبة  هبة مشاري حمادة

دكتـــــــــــوراه علـــــــــــم الـــــــــــنفس، تخصـــــــــــص  هيفاء مبارك العنجري
 سوسيولوجيا المالبس

 الكويت 5-4-2013
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 )4(ملحق رقم 

 ...نماذج المالحظات السوسيوثقافية لحلقات مسلسل زوارة خميس
 
 

 :وصف شخصيات المسلسل: أوالً 
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.................................................................................................................................
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................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 :القضايا التي عالجها المسلسل: ثانياً 
 :القضية األولى

................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

 

 :القضية الثانية
................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

 :القضية الثالثة ....
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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 :الصورة الذهنية والصور النمطيةتحليل : ثالثاً 

 الصورة الذهنية والصور النمطية للمرأة ومكانتها االجتماعية
رقم 

 الحلقة
الصور الذهنية التي بدت 

 فيها نساء العمل
 مكانة المرأة االجتماعية  الصورة النمطية للمرأة

صورة البنت : مثالً  
المستضعفة، صورة المرأة 

التابعة للرجل، الذليلة، 
يمة، صاحبة الرأي، ال الكر

 ..رأي لها، هامشية

عالقة تبعية للرجل، عالقة : مثالً  
متوازنة مع الرجل، عالقة 

 قيادية للمرأة، عالقات مختلطة،

الحلقة 
 األولى

   

الحلقة 
 الثالثون
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 القيم الثقافية واالجتماعية في المسلسل تجاه المرأة: رابعاً 
 

رقم 
 الحلقة

جتماعية التي القيم الثقافية واال
 في الحلقة عرضت

موقف المرأة من القيم 
 عروضةالم

موقف الرجل من القيم 
 المعروضة

الوالء للزوج، صداقة :  مثالً  00
األوالد حينما يكبرون، 

اإلخالص لعمل المنزل، 
الزهد في المال، التطلع 

للثراء، احترام األغنياء، عدم 
احترام العلم والتعليم، المرأة 

 ....لبيتها

  

    األولى

    الثالثون

 



 143 

 دالالتها الثقافية االجتماعيةو شخصيات ومقتنياتهامالبس ال: خامساً 
 
 االجتماعية و دالالتها الثقافية مالبس المرأة  الشخصية

مالبس األم في المنزل، مالبس : مثالً  ص 
 أنيقة للبنت، مالبس تقليدية، 

 مالبس تدل على الثراء، مالبس تدل على الفقر

   س
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 :مالحظات المحكمين
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................
... 

 :مكان العمل ................................................اسم المحكم
................................................. 

 
 ................................................. :عيالتوق
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 الذين تمت مقابلتهمأسئلة الخبراء  )5(ملحق رقم 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ة/المحترم............ السيدة / السيد

مكانة المرأة وصورتها في الدراما التلفزيونية "أقوم بتحضير دراسة ماجستير في اإلعالم بعنوان 

، ولهذا الغرض أرجو اإلجابة على األسئلة المرفقة ح�ول "مسلسل زوارة خميس نموذجاً : الكويتية

 .ما يتعلق بمكانة المرأة وصورتها فيها اريخ وواقع الدراما الكويتية، خصوصاً ت

 .أن اإلجابات لن تستخدم لغير أغراض هذه الدراسة علماً 

 علي دوشي العرادة: الطالب

 :األسئلة

م��ا تقييم��ك لب��دايات ال��دراما التلفزيوني��ة الكويتي��ة ؟ وم��ا تقييم��ك له��ا اآلن ؟  ح��ول م��ا تقدم��ه  1س

 رأة الكويتية ؟لصورة الم

هل أن�ت راض ع�ن معالج�ة ال�دراما الكويتي�ة لص�ورة الم�رأة الكويتي�ة ومكانته�ا ف�ي المجتم�ع،  -2

 ولماذا؟

ما هي نصائحك لكتاب الدراما ومخرجيها بشأن معالج�ة ص�ورة الم�رأة ومكانته�ا ف�ي المجتم�ع  -3

 الكويتي؟

ل مسلس��التها ي��ؤثر ف��ي ثقاف��ة حس��ب اعتق��ادك ه��ل ت��رى ان م��ا تقدم��ه ال��دراما الكويتي��ة م��ن خ��ال -4

 المجتمع الكويتي ككل ؟ والمرأة الكويتية بشكل خاص ؟

 الدراما الكويتية تقدم الصورة الواقعية للمرأة الكويتية ؟ أنهل ترى  -5

حس��ب رأي��ك م��ا ه��ي الص��ورة الذهني��ة الت��ي أوج��دتها ال��دراما الكويتي��ة ع��ن الم��رأة م��ن خ��الل  -6

 المسلسالت ؟
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نه قدم صورة المرأة من خالل المسلسالت الكويتية بش�كل أفض�ل ه�ل أتقد حسب خبرتك من تع -7

 ؟ ولماذا ؟) النساء(أم الكاتبات ) الرجال(هم الكتاب 
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 )6(ملحق رقم 
 

  :المحترمةأسئلة لكاتبة العمل 
 )مسلسل زوارة خميس نموذجاً (مكانة المرأة وصورتها في المسلسالت الكويتية 

 )نوعية -دراسة تحليلية (
 
 

ف�ي عالق�ة  المحاور الرئيسية لمعالجات العمل ت�دور ح�ول العالق�ات االجتماعي�ة خصوص�اً  -1س 

األزواج ووضع المرأة في المجتمع الكويتي الحديث، هل أرادت الكاتبة إدانة التطور الذي أصاب 

 المجتمع من خالل انعدام الوفاء للزوجات، أم هو إدان�ة للرج�ل ال�ذي يج�ري وراء ش�هواته المادي�ة

على أمرها في أغل�ب  اً وعدم تقديسه لرابطة الزواج؟ أم هو إدانة للمرأة التي ظهرت سلبية ومغلوب

 عالقاتها الزواجية؟

 
هل أرادت الكاتبة وضع رمزية مكثفة في شخصية موزة الجدة لتعبر عن كل الق�يم الجميل�ة  -2س 

ي المش�اهد األخي�رة للعم�ل، لدرجة أنها ماتت ف�) المجتمع(التي يجري التخلي عنها من قبل الزوج 
 ).سعاد العبد هللا(فهل ماتت قيم الوفاء والحكمة واألصالة التي تمثلها موزة 

 
 

القادم�ة ...) الطم�ع والجش�ع وع�دم الوف�اء(مظاهر األمراض الحديثة ) ثنيان الجد(هل يمثل  -3س 
 ؟مع العولمة والتطور الذي أصاب الرجل الكويتي أو المجتمع الكويتي عموماً 

 
ن الحال وصل ف�ي المجتم�ع الك�ويتي الح�ديث إل�ى أن تقل�ق الفت�اة عل�ى ف�رص أهل صحيح  -4س 

رتب�اط ب�زوج كم�ا تفع�ل نادي�ة وم�وزة ارتباطها بالزواج فتسعى أكثر من الرجل لت�وفير فرص�ة لال
لل�زواج  بنت نادية وجنان التي ترمي بنفسها أمام سيارة عز لتتقرب منه وغادة التي تالحق فيصالً 

 ا رغم رفضه ورغم معرفتها بأنه متزوج؟منه
 
 

عدم تركيز العمل على شخصية المرأة المتعلمة أو المرأة العامل�ة، فه�ل ه�ذه األبع�اد  حيتض -5س 
ة الكويتي�ة ف�ي التعل�يم والعم�ل تحس�ن أليست هي المهم�ة ف�ي بن�اء الشخص�يات، م�ع أن وض�ع الم�ر

 ولم يعد مشكلة للمرأة الكويتية؟ كثيراً 
 
 

 لكم الجزيلمع الشكر 
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