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 التتجريي إلاعالن في للمرأة الجسدي وإلاستغالل الىمطيت الصورة
 الجسائر  -قسىطيىت مىتوري، إلاخوة ججمعت فوزي عمجرة الددتوري

  

 

: املداخلت ملخص

م نإ ُب بكيل ؤلاغالهاث فؿؼث الػهغ، ؤؾلخت ؤنبدذ فُه والخإزحر الػام الغؤي وحػبئت لألفياع الدؿٍى  وؾاثل َع

. ألاهترهذ مىاكؼ غبر الخفاغلُت ؤو اإلاغثُت ؤو اإلاؿمىغت ؤو اإلالغوءة منها ؾىاء ؤلاغالم

م وؤفًلها وؾُلت ؤهثر ؤنبذ الختاعيي( ؤلاغالن) وؤلاقهاع  واإلابالؿت الترؾُب غلى ٌػخمض بدُض الختاعيي اإلاىخىط لدؿٍى
 ببغاػ غلى ؤلاغالن قغواث حػمض ما فؿالبا ،(ؤلاغالهاث) ؤلاقهاع َظا في بزاعة ألاهثر الػىهغ حكيل اإلاغؤة ؤن واإلاالخظ وؤلازاعة،

.   إلاىختاتها للتروٍج وىؾُلت الجيؿُت وؤلاًداءاث ظؿضَا

    

. ؤلاغالم وؾاثل -ؤلازاعة  –الجؿض  –ؤلاقهاع  –الختاعيي  –ؤلاغالن  –اإلاغؤة: املفتجحيت الكلمجث

 

Résumé : 

L'image des femmes dans les publicités Commerciales sont un moyen pour la 

commercialisation des produits commerciaux, et s’appuient sur la persuasion et l'excitation. Il est 

à noter que les femmes constituent l'élément le plus excitant dans ces annonces en se concentrant 

sur son corps. Où souvent délibérément la publicité pour mettre en évidence les implications de 

ce corps et la sexualité comme un moyen de promouvoir leurs produits entreprises. 

  

Quelle est la taille de cette utilisation du corps féminin ?Quels sont les stéréotypes qui sont 

perpétuées par ces annonces ?Ce que la compatibilité entre l'image des femmes dans la publicité 

affichée avec son image dans la communauté mentale ?Où les médias de responsabilité sociale 

de cette utilisation vulgaire du corps de la femme ?Comment l'image des femmes dans moderne 

et peut magnifiquement mis loin de la vulgarité? 
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: مقدمت

 ؤو الختاعيي ؤو الهىاعي ؤو الاكخهاصي للتروٍج وكاٍ غً الخػبحر منها يهضف مهُلخاث ؤلاغالن ؤو ؤلاقهاع ؤو الضغاًت

ت، ظاَغة لِـ ؤلاغالنو ، الخضماحي  الُىهاوي، الػهض في ألاؾىاق في الباغت" اإلاىاصوني" وظض مىظ كضًم اهه بل غهٍغ
 وكض الهىض في الؿلؼ بغالهاث ؤو الجضعان غلى الخغبُت والبالؾاث اللضًمت عوما في الضولت بدبلُؿاث اإلايلفىني( الُبالىني)و

ا الىؾُى لػهىعيا في لفغوؿا وان  .بهم زانت هلابت ؤؾؿىا الظًً مىاصَو

م ؤن َى حؿحر ما لىً  بكيل ؤلاغالهاث فؿؼث الػهغ، ؤؾلخت ؤنبدذ فُه والخإزحر الػام الغؤي وحػبئت لألفياع الدؿٍى

ُب . ألاهترهذ مىاكؼ غبر الخفاغلُت ؤو اإلاغثُت ؤو اإلاؿمىغت ؤو اإلالغوءة منها ؾىاء ؤلاغالم وؾاثل َع

م وؤفًلها وؾُلت ؤهثر ؤنبذ الختاعيي( ؤلاغالن) وؤلاقهاع  واإلابالؿت الترؾُب غلى ٌػخمض بدُض الختاعيي اإلاىخىط لدؿٍى
 لخدلُم هبحر بكيل واؾخؿالله، غلُه الترهحز جم بطا ومدىعٍا، فاغال غىهغا ؤنبذ اللكغيي الجؿض ؤن واإلاالخظ وؤلازاعة،

ت ؤؾغاى  متالث، ؤؾاوي، ؾِىماثُت، ؤفالم بقهاع،: الخالُت لألغماٌ احهج فال وألاغماٌ اإلااٌ متخمؼ في مدًت جتاٍع

اء، صخف،  .بالػغى ًلُم ظؿض بضوني ؤٍػ

ت ؤلاغالهاث لظاَغة ؤلاهدباٍ ٌكض وما  َى ؤلاوؿان، إلوؿاهُت واإلاهحن ؾلبُا جىظُفا اللكغيي الجؿض جىظف التي ؤلاقهاٍع
 بةغُاء ؤلاوؿان، خلىقي مً خم ؤَم ًًغب مما ث،ؤلاغالها في ؤهبر بكيل للجظب وىؾُلت اليؿاجي الجؿض بؾخسضام

 .غمىما واإلاغؤة ألاهشىيي للجؿض ؾلبُت نىعة

 ظؿضَا ببغاػ بلى حػمض ما ؾالبا ؤلاغالن قغواث ألن ألابغػ، الػىهغ حكيل فاإلزاعة باإلقهاع اإلاغؤة هلغني فدحن
، بكيل الترهحز، جمفي ظؿضًا، منها هلترب بدُض اظاجهوإلاىذ للتروٍج وىؾُلت الجيؿُت وؤلاًداءاث  الجؿض غلى مفٍغ

 ...والالخُاء الهىحي وؤلاؾىاء الضالٌ مشل الخىمُلُت الجىاهب بػٌ بؾفاٌ صوني واللظة للمخػت ؤصاة باغخباٍع

تالج قيالُتؤلا فةن الظاَغة َظٍ غىض وكىفاو      ٍغ  اثؤلاغالن َظٍ جغسخها التي الىمُُت الهىعة هي ما ،جُغح التي َو

ت؟  بػحن ؤلاقهاع في الجيؿحن بلى الىظغ ًخم لم إلااطا: منها فغغُت بقيالُاث غضة لُغح جتغها التي ؤلاقيالُت يٍو ؤلاقهاٍع
 ؤلاقهاع؟ في اإلاغؤة ظؿض بؾخسضام حجم ما والفىغ؟ بالػلل ولِـ بالجؿض ؤلاقهاع في اإلاغؤة نىعة اعجبُذ إلااطا واخضة؟

 ؤلابخظاٌ؟ غً بػُضا هةوؿان بها ًلُم بكيل اإلاغؤة نىعة لخلضًم ووؾُلت همِ ؤفًل وما

: التتجريت إلاعالهجث في املرأة إستغالل: ألاولي املبحث

 ظضًض اؾتهالوي همِ وبجباع ؤلاؾتهالوي ؾلىهه همِ بخؿُحر اإلاؿتهلً بكىاع َى ؤلاقهاع َضف بإن بزىان ًسخلف ال

لُت ألاَضاف مؼ ًدىاؾب  وغً الؿلػت غً اإلاؿتهلىحن بزباع متغص َى ؤلاقهاع َضف فلِـ .باإلقهاع لللاثم الدؿٍى
 عبحي َضف له بغالن فيل ،الؿلػت جلً واؾخسضام لكغاء اإلاؿتهلً وخض بكىاع َى النهاجي الهضف بل ألاؾىاق في ظهىعَا

 ألاشخام فيها حؿخؿل جغوٍتُت بغالهُت خمالث اؾخػماٌ في الكغواث بػٌ جخىاوى ال ولظلً. ًلضمه ما وان هُفما

                                                           

 .15ص  2002األردن، /لعالق وربابعة، بشًن وعلي، الرتويج واإلعالن التجاري،الطبعة االوىل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمانا    
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ٌي وألافياع   .اللكغيي بالجؿض باإلاخاظغة طلً وان لى ختى اإلايكىص، صفهلل للىنى

م، وبغالهاث ؤلاغالمي التروٍج في اؾخؿلذ مً ؤهثر هي اإلاغؤة ولػل  بغالهاث بلى الؿؿُل، إلاؿاخُم بغالهاث فمً الدؿٍى
ظٍ واليؿُج، اإلاالبـ وبغالهاث الختمُل إلاىاص  اؾتهالهُت اإلاتخمػاث ؤنبدذ ولما واؾخؿالال ويىًخا جؼصاص الهىعة َو

، اإلابدض َظا زالٌ ومً.  ؤهثر ت الضغاًاث في اإلاغؤة نىعة بؾخؿالٌ مغاخل ؾىدىاٌو ، مُلب في ؤلاقهاٍع  اإلاغؤة وظؿض ؤٌو

م هةؾتراجُتُت     .زالض مُلب في ألاهشىيي الجؿض ؾلػىت زم ،الشاوي مُلب في للدؿٍى

: إلاشهجريت الدعجيجث في املرأة صورة إستغالل مراحل: ألاولي املطلب

 اإلاغؤة نىعة بضؤث غكغ الخاؾؼ اللغني فمىظ الُىم، ولُض ؤمًغا لِـ وحؿلُػها ؤلاغالهُت الىنالث في اإلاغؤة بؾخؿالٌ
ٌي مهىعة بغالهاث في ؤوؾؼ بكيل جظهغ  الكغواث بخضي كامذ خُىما زانت مؿخهجًىا، ًبضو ألامغ خُنها ووان مغة، ألو

ا للخمغ، جغوط إلمغؤة بغالن بةظهاع ًً ا وبضؤ مجزلُت، الىتروهُت إلاىختاث غغيها وؤً ًً  اإلاتالث، ؤؾلفت يغل اإلاغؤة ظهىعي ؤً

 .مشحر وؾحر الثم بلباؽ ولىً

 همُُت اغخبرث التي الهىعة وواهذ والشاهُت، ألاولى الػاإلاُت الخغب فترة في ؤلاغالهاث في ظهىًعا ؤهثر جهبذ اإلاغؤة بضؤث
 واهذ ةاإلاغؤ نىعة حؿخؿل التي ؤلاغالهاث فتل بامخُاػ، البِذ عبت اإلاغؤة نىعة هي ؤوعوبا في بػُض وكذ وبلى آهظان

 .الىهغباثُت ألاظهؼة ؤولى واؾخػماٌ والُبش الؿؿُل إلاؿاخُم

ٌي التي الػملُت اإلاغؤة بهىعة جظهغ فإنبدذ والدؿػُيُاث، الؿبػُيُاث ؾىىاث بحن اإلاغؤة نىعة بػضَا جُىعث  ججز
ت بصخهُتها للػمل ا الػُىع، ؤو للمالبـ ؾىاء اإلااعواث، ألهبر للتروٍج نىعتها فاؾخؿلذ ألاهُلت، ومالبؿها اللٍى ًً  وؤً

ا الفازغة، الؿُاعاث  .وؾحَر

 وكتها، جىفحر غً وجبدض البِذ زاعط حػمل التي ألاهُلت جلً هفؿه الىكذ وفي وغاثلتها، بلُتها تهخم التي اإلاغؤة نىعة
يا في ؤو اليؿاجي، ؤلاقهاع مهض ؤوعوبا في ؾىاء َظا ًىمىا بلى الدؿػُيُاث نهاًت في اهدكغث  .الػغبُت اهىابلض في ختى ؤو ؤمٍغ

ا ألازحرة الػكغ الؿىىاث في ًً  في ؤو ؤلاقهاع في ؾىاء للمغؤة همُُت نىعة اللىىاث، زالٌ مً بُىجىا اكخدمذ ؤً

 غلى ؾالًبا الترهحز ًخم بدُض الغقُم الجؿم طاث ألاهُلت الجمُلت الكابت للمغؤة الهىعة جلً وهي ،(ولُباث الفُضًى)

ا غُىيها لىني وغلى قيلها ا -ؤخُاًها بال -الاَخمام صوني وقػَغ َغ . بتَى

 :للتسويق دإستراجيتيت املرأة جسد :الشاوي اإلاُلب

لت بخلً وحؿلُػها ؤلاغالهُت الىنالث في اإلاغؤة اؾخؿالٌ بن  كُمت فإي عوح، بضوني ظؿضا اإلاغؤة مً ًتػل اإلاهُىت الٍُغ

.  والُلب الػغى كىاغض وفم اإلاػغويت اإلاىخىظاث لتروٍج مؿاغضة هؿلػت حػغى خحن للمغؤة جبلى التي َظٍ

ت مغخلت في) الجيـ ؾلىن جلُض كض الباًىلىظُا ؤن جاهض الضعاؾاث بن  الازخالفاث وؤن جدضصٍ، ال ولىنها( ما خًاٍع

                                                           
 18، ص2006، دار زهران للنشر، األردن، "الرتويج واإلعالن: "قحطان بدر العبديل/ مسًن عبد الرزاق العبديل  2
   . الكويت.4. ع. 37االشهارية وتوثيق اجلسد، جملد " السعادة"، ضريبة "عامل الفكر"جملة   3

 11: ص 1999، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالداب/عرفة، الكويترضوان عبد السالم، عامل امل:ادلتالعبون بالعقول،ترمجة. شيللر، هربرت أ  4
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 الصخهُت) جفهُل جم للض الاظخماغُت، خُاجىا وهماطط الجؿضي جغهُلىا بحن جفاغالث حػىـ وبهار طوىعي مً اللكغ بحن

ت   غىضما بال َامت جهبذ ال لإلوؿان باليؿبت الباًىلىظُا وبن ألابىي، اإلاتخمؼ في اإلاجزلي اإلاغؤة صوعي ملاؽ غلى( ألاهشٍى
ا ًخم ي جفؿحَر

ً
ي ًسبروها ؤن ًمىً فالبُىلىظُىني ،5الؿاثضة الشلافت وجىكػاث إلاػاًحر َبلا

ً
 ؤكىيي غام بكيل الغظل ؤن مشال

ي ووكاَاجه الغظل كىة نم ًتػل الظي الؿلب غً بزباعها غً ٌعجؼون ولىنهم اإلاغؤة، مً
ً
 الىاؽ كبل مً للخلضًغ مىيػا

ي ؤلِـ. الشلافاث ظمُؼ في
ً
ي ؤكل ما، صعظت بلى مػخبرة، اإلاغؤة ؤن الفخا

ً
 هي ؤهثى اإلاغؤة جيىني ؤن وكبل مػغوفت زلافت ول في قإها

ظا بوؿان ش زاعط ًلؼ ال ؤلاوؿان الياثً َو ي ًدكيل وال اإلاتخمؼ زاعط وال الخاٍع
ً
،بي زاعظهما ؤًًا

ً
 ولىنها ؤهثى اإلاغؤة ولىظُا

ه مديىم بوؿان هي ومػه طلً كبل خي الاظخماعي بكَغ ٌي مىيؼ ًًؼ ؤو ًىفي الظي ألامغ والخاٍع  ملىلت ألاكل غلى حؿائ
ي زانت اإلاغؤة كًُت ؤن

ً
ي ومؿخللت ظضا

ً
 في جغسخ الظي والخلل والاؾدُػاب، والفهم للدصخُو مفخىح ؤفلها وبالخالي ظضا

ت الػاثلت) غهغ في الغظل لهالر لُهبذ جبضٌ( ألامىمت) غهغ في ؤةاإلاغ لهالر اإلاتخمؼ ي لحزصاص( ألابٍى
ً
 ألاخلاب في عؾىزا

ظا الخالُت، الؼمىُت ت، الىخب في باإلاغؤة اإلاخػللت الىهىم بلى ٌػىص ال الخلل َظا ؤن ًاهض ما َو  كهغ عخلت وؤن الؿماٍو
ش ؤغماق بلى بتظوعَا حػىص اإلاغؤة ش في ختى السخُلت الخاٍع  الظاهغة بلى الاؾخضغاء ًمىً اللضًمت مىُلخىا خًاعاث جاٍع

ػاجه في اإلاخمشل خمىعابي مىكف .  6اإلاغؤة يض حكَغ

ت ؤلاغالهاث في اإلاخإمل بن  مً" الاقهاع ظيؿىت" مؿإلت غُىه جسُئ ال ؤلاقهاعيي الخىانل اؾتراجُتُاث وفي ؤلاقهاٍع
ت خبىت ليل ؤولُت ماصة ؤيحى الظي ألاهشىيي الجؿض غلى اإلافًىح الاغخماص خُض  ؤلاغالن مىيىع ؤوان ؾىاء بقهاٍع

  .والاقهاع الضغاًت إلااؾؿاث وؾُُا الجيـ فإيحى الغظل، ؤو باإلاغؤة ًخػلم
 اإلاخاخت وألاؾالُب الُغقي بيل ألاهشىيي الجؿض ًىظفىني اإلاًلل، ؤلاقهاع وهالء باألخغيي ؤلاقهاع،ؤو مهىضؾى ؤنبذ للض

مه بنهاهه كهض الالقػىعي لىغُه والظوي الىاجر مواؾخؿالله اإلاخللي بزاعة بؿُت ٌي للض.وجىٍى  َػم بلى الجؿض َظا جدى

. مىاػع باٌ بمغؤة فاإلقهاع بمغاة، صوني مً بقهاع فال..ؤلاقهاعاث ظمُؼ لترنُؼ ظيس ي

: ألاهثويي الجسد سلعىت: الثجلث املطلب

 مهىضؾى فىظض الخغمت طاث الجؿض ؤغًاء غً ختى الياقف للجؿض ومخدغعا مغها اؾخػماال وكهض ؤنبدىا للض
 في مدضصة زلافُت ؤهماٍ وجىَغـ وؾلػهم مىخىظاتهم لتروٍج غليها ٌؿدىضوني مىاؾبت هإصاة اإلاغؤة قهاٍعتؤلا ؤلاغالهاث

لتهم ٌؿتهلً مما ؤهثر ؤلاغالهاث ًىاكل وال ًدلل ال اؾتهالوي طوىعي متخمؼ  هيؿم"ؤلاقهاع مؼ ًخػامل ال ألهه ٍو
. اؾخلغاجي هيؿم ولىً ؾُمُىلىجي

 ألاهثى جتاٍ ؤلاوؿان ٌػاهيها التي الؿُيىلىظُت الهكاقت ؤمٍغ غلى اللاثم زالله مً ٌػغف ماهغ سػلب ؤلاقهاع بن

 وافُت واخضة هظغة" إلالىلت حؿدؿلم جتػلً التي جلً الجماٌ، غىانغ مخياملت جيىني التي قهاٍعتؤلا ألاهثى زهىنا
 .7وحؿتهلً" لخهضق

ت وجلُُض ومهاصعجه امخالهه كهض اإلاىضفػت واإلاكاغغ باألخاؾِـ اإلاكاَض مؼ ًخػامل يَاعفؤلا الخُاب بن  خٍغ

                                                           
5 David Victoroff : « Psychologie de la publicité », presses universitaires de France, Paris, 1970, P 9. 

 .369، ص 1984، عامل الكتب، القاهرة، "علم النفس االجتماعي: "حامد عبد السالم زهران  6
 .17، ص 1999اإلعالن، الدار ادلصرية اللبنانية، القاهرة، : مىن احلديدي  7
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ػه لضًه الازخُاع  فالغؾالت الاؾتهالن، َى واخض بػض في اللكغيي الىظىص مستزال والؿلؼ الؿلُت زضمت في وجضظُىه لخَُى
ضفها والاهفػاالث ألاَىاء مًامُنها غلى حؿلب اهُباغُت خؿُت مػلىمت متغص ؤؾاؾا قهاٍعتؤلا  كخل مؼ اللظة بغُاء َو

. 8اإلاكاَض غىض الخفؿحريي الػلل

 والكغاء، باالؾتهالن بال طاجه ًدلم لً بإهه ٌكػغ اإلاخللي جتػل لظًت ؤزالكُاث ؾىيي ًلض ال الختاعيي قهاعؤلا بن

 ؤلاقهاع بن. والفدىلت والخضازت لألهاكت جغوط التي الؿلؼ بكغاء بقباغها ؾىيي غلُه ما هفؿه مؼ اإلاخللي ًخهالر فليي
 اهه الضماؽ، لؿؿل وؾُلت فهى والخدىم التروٌٍ ؤؾالُب ول غلُه جُبم خُىان متغص باغخباٍع ؤلاوؿان مؼ ًخػامل

 .بالصة الخُىاهاث ؤقض مً ؤهه لى هما ؤلاوؿان مؼ ًخػامل

 وبظلً الؿلػت، جلً اؾتهالن عغب ًمغ الىمىطجي الجؿض طلً مشل امخالن ان اإلاخللي الوعي في قهاعؤلا هغؽ للض
ى للكغاء فُظَب الجؿض، في والغؾبت الؿلػت في الغؾبت بحن واغُت ؾحر مداواة بػملُت اإلاؿتهلً ًلىم  خلم ألهه ؾػُض َو

ٌي في واإلاخمشلت اإلاىبىجت عؾبخه . 9الجؿض طلً الى الىنى

 اإلاسخلفت بإهىاغها غالمؤلا وؾاثل مألث التي قهاٍعتؤلا الغؾاثل ول في منها البض عوعةى الجؿض اؾخسضام ؤنبذ للض
ت الىفـ ؤغماق غلى للخػغف بدشُت متهىصاث غالهُتؤلا ثالىواال مً الػضًض هغؾذ بػضما وطلً  التي الُغقي غً اللكٍغ

  .10ازتراكها الى جلىص

ٌي هما ولمت ؤلف مً ؤكىيي الهىعة نؤ قهاعؤلا غلماء ؤصعن وللض  بمبراَىعٍت" بؼمً ٌػغف ػمً في الهُجي اإلاشل ًلى
 غلى والخإزحر الدؿلُؼ في هتاغت ؤهثر قهاٍعتؤلا الىنالث في باألزو هشىييألا الجؿض خًىعي ؤن ؤصعوىا هما ،" الهىعة

. اإلاخللي

 وبطالله اؾخػباصٍ زالٌ مً وحؿلُػه ظؿضلل الاكخهاصي الاؾدشماع في بػُضا ًظَبىني الختاع ظػلذ الغبذ وخكُت بن
ضٍ واؾخؿالله له بوؿاهِخه مً وجتٍغ  لِـ فالجؿض وؤلاهخاط، والغبذ للمىفػت جدلُلها بمضي بال لها كُمت ال ؤصاة بلى وجدٍى

ى واخض بػض في الجؿض كُمت ازتزلىا بدُض طاجه، نآلا في ومؿخػبضا مىختا وان متى الب اللُمت مً له م َو   .ؤلاهخاط حؿٍى
تها الاؾتهالن زلافت لترؾُش مػخبرة وؾُلت قهاٍعتؤلا الهىعة في هشىييألا الجؿض غلى الاغخماص ان  غلى طلً وان ولى وجلٍى

 هخاطوؤلا باالؾتهالن بال حػترف وال ة،الؿُيىلىجي الهكاقت حػاوي متخمػاث في زهىنا واإلاشل واللُم ألازالق خؿاب
م، والغبذ ٌي ًمىًٌ وغلي والدؿٍى  التي الػىف ؤهىاع باقي غلى وزُىعة غىفا ًلل ال غىفا هشىييألا الجؿض ؾلػىت بإن اللى

 .والخمُحز َاهتوؤلا والخدغف والًغب اإلاغؤة، خم في جماعؽ

 : التتجريت إلاعالهجث في املرأة صورة جىميط: الثجوي املبحث

ا لخللي قهاٍعتؤلا الهىعة ظاءث للض  واؾخُاغذ مغمىكت مياهت فخبىؤث آلاؾىت، الؿلؼ بغهت في الشلُل بذجَغ

ا  له َضف ال" بامخُاػ اؾتهالوي متخمؼ" زلم في لدؿاَم الخىاظؼ ول جدُم ؤن الخضازت، إلاسلفاث َبُػُا امخضاصا باغخباَع

                                                           
 .23ادلرجع السابق، ص : مىن احلديدي  8
 .55: احلمراء، ص/، العنف الرمزي، ترمجة نظًن جاهل، الطبعة االوىل، ادلركز الثقايف العريب، بًنوت1994. بورديو، بيًن  9

10 Armand Dayan : « La publicité », presses universitaire de France, 4emeedition, Paris, 1990, P7 
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" الجماٌ"و " الجيـ"غلى مًامُنها ول في جغهؼ  قهاٍعتؤلا الهىعة ؤن طلً،. 11الىفـ غً والتروٍذ ألاول ؾحر الىظىص في

ى ،"الخالضة الغوخُت اللُم" ليل وملؿُت" الفاهُت اإلااصًت اللُم" غلى بظلً ماهضة ،"الػُل"و  بمغاعة ًىدكف ما َو
 واللُمُت اإلاػغفُت الىظم ازتراق هدى خشِشت بسُى وؾعى للؿلؼ التروٍج فىغة جتاوػي بط لإلقهاع؛ اإلاضعوؾت الؿُاؾت

ت . لألمم والخًاٍع

 غلى جُغى ألاوكاث اؾلب وفي غالمؤلا وؾاثل ول في وخًىعا كىة جؼصاص قهاعؤلا في هإصاة الجيـ جُمت فةؾخػماٌ
ت، اإلاىاص ؤو اإلالاالث لُت الخضازت وصغاة ؤلاباخُت الخىظهاث ممشلي غىض وزهىنا ؤلازباٍع  الؼمً َظا في اإلاخسللت الؿحر الخؿٍغ

ػخمضوني. باإلااصًاث الُافذ  واإلاػتز الخغ ؤلاوؿان إلاىانفاث مهخمحن ؾحر ع،ًبي الجيـ ؤي"  Sex Sells" ملىلت غلى طلً في َو
خه ٌي. ومغظػُخه بهٍى  أول، مطلب في إلاشهجريت الدعجيجث في املرأة لصورة الخػغى اإلابدض َظا زالٌ مً وؾىداو

 في ؤلاغالهاث في للمغؤة اإلاشحرة والجيؿُت الىمُُت الهىعة زُغ زم زان مُلب في الجؿض وبؾدباخت الظاَغة حصخُوو

    .زالض مُلب

: إلاشهجريت الدعجيجث في املرأة صورة: ألاولي املطلب

ت في  الكابت للمغؤة الهىعة جلً وهي ؤلاقهاع، في للمغؤة همُُت نىعة اللىىاث، زالٌ مً بُىجىا اكخدمذ ألازحرة الػكٍغ
ت وبلكغة ؤكل بمالبـ ألاهُلت الجمُلت ا غُىيها لىني وغلى قيلها غلى ؾالًبا الترهحز ًخم بدُض عقُم وظؿم بغوهٍؼ  وقػَغ

ا، -ؤخُاًها بال -الاَخمام صوني َغ فت نىعة -اإلاؿتهلً ؤي -اإلاخللي مسُلت في جغؾم همُُت نىعة ؤنبدذ وبظلً بتَى  مٍؼ
 ٌػغى وما الفػلي لالؾتهالن ٌػغى ما بحن غالكت زمت جىً لم وبن ختى وؤلازاعة، ؤلاؾغاء ٍَغم غً ما إلاىخج التروٍج حػخمض

 .ياإلاغتي لالؾتهالن

ا حكيل انبدذ الخػبحر صر بن اإلاىصًل الهىعة َظٍ
ً
 ليؿاء خًُفا جمشل الخلُلُت، وؾحر الجظابت للمغؤة مؿخيسخ

ا الىاكؼ
ً
 لهىعة اإلاجخف الاؾخؿالٌ َظا جداعب واهذ الػاإلاُت اإلاىظماث مً الػضًض فةن ولظلً اإلاغؤة، بػلل واؾخسفاف

ت اإلاىظمت ألاواثل عواصَا ومً ؤلاغالن، في اإلاغؤة ا ،973  ؾىت جإؾؿذ التي  Women for Political Action ؤلاهتلحًز  وؤقهَغ
ا ًُ ٌي مً الػضًض في اإلاخىاظضة   Médi Actionمتمىغت الػالم في خال ا ألاوعوبُت، الضو ًً اٌ في وؤً  اغخمضث والتي هىضا، في مىهتًر

 ليي ؤلاغالهاث في للمغؤة اإلاشحرة والجيؿُت َُتالىم الهىعة اؾخػماٌ بسُىعة الُالباث لخىلُه اإلاضاعؽ في ظىالث بضاًتها في
ت إلمياهُاتها بالىظغ وطلً فىغ صوني ظؿض متغص اإلاغؤة جهبذ ال  مً الػضًض في الغظل بمياهُاث جفىقي كض التي الهاثلت الفىٍغ

 غبر ؾاويأل جغوط ؤو غاإلاُت إلااعواث مالبـ ؤو جتمُل مؿخدًغاث ؤو جىظُف مؿاخُم في اَخماماتها جدهغ وال اإلاتاالث،

ىهُت اللىىاث مئاث  .  زانت بمػاًحر( مىصًل)هـ الػغبُت الخلفٍؼ

 

 

 

 

                                                           
   14. : ، ص2002، مركز جامعة القاهرة للتعليم ادلفتوح، "اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوين: "عديل سيد رضا/ مىن احلديدي  11
 18، ص 2007، دار النهضة العربية، القاهرة، "عملية االتصال اإلعالين: "صفوت العامل  12
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 : الجسد وإستبجحت التشخيص: الثجوي املطلب

 :التشخيص: أوال

 بؾلاٍ كهض الاؾتهالوي للمتخمؼ الخىافس ي الؿُاق اؾخدًاع ألامغ ٌؿخضعي ؤلاقهاع في للمغؤة صكُلت نىعة لغؾم

م وبُؼ الػام الظوقي جىمُِ ًغوم ما بلضع ومداًضة متاهُت زضمت ًلضم ال بقهاع. ؤلاقهاع غىعة غً الخىث وعكت  مً الَى
ل وؤلاًداء الخىغاع زالٌ  13.للص يء الفػلُت الخاظت وظىص صوني ومىفظة عاؾبت آلت متغص بلى الفغص وجدٍى

 كُؼ بلى ظؿضَا جتؼيء زالٌ مً نغفا ظيؿُا ومىيىغا للؿىاًت عمؼا اإلاغؤة مً ظػل غام واكخهاصي متخمعي ؾُاق
 الىافغ الهضع بلى ؤلاقهاع وامحرا جىهغف خُض ظاهبا، ًترن طلً صوني وما الًىء غلُه ٌؿلِ للخلظط مىه ًهلر ما ؾُاع

 اإلاغؤة جىف وبهظا اإلاىخج، الػمل ؤو والػلل الظواء للُمت فاصح حؿُِب مؼ طلً قابه وما اإلاىدىجت وألاعصاف اإلامكىقي واللىام

. ؾلػت جهبذ هفؿها هي بنها هلل لم بن للبُؼ وؾُِ متغص جمس ي ألنها هظاث هفؿها جلضًم غً

 ال ٌؿػف الخبًؼ ففػل اإلاغؤة، وظماٌ الؿلػت ظماٌ بحن والخىاػيي الخلابل لػبت َى الخبًؼ غلى الػمم في ًدفؼ ما بن

 فلِ وظمُل مُلط واثً في اإلاغؤة ظؿض ازتزاٌ ؤن غلما واخضة، صفػت الُػم/والىؾُِ اإلاػلىت اإلااصة امخالن غلى قػىعٍا

ت، ملياتها باقي ٌػُل ػُل غليها وباال ظمالها فُهحر اإلاىاٍػ  14.اإلالياث باقي َو

تػل الجؿض ًبسـ ازتزاٌ ىت كُػت مىه ٍو  اإلاهُمىت ألاماهً ؤن اإلاالخظ ومً بال، لِـ ظيؿُا ومدخىيي ظظب وؤصاة ٍػ
 ال لؿحٍر واثً فهي زم ومً بالغظل، مغتهىت ًىىهتهان ؤن بمػجى زاصمت، ؤو هؼوظت بما جلضم خُض البِذ، هي اإلاغؤة بقهاع غلى

 ؤو الجى مػُغ ؤو الؿؿُل مسخىقي كبُل مً لىاػمه لكغاء ؤو للخبًؼ بما فهي البِذ زاعط اإلاغؤة جلضم غىضما وختى. لظاجه

فاٌ خفاظاث ختى . وباَىُت مختظعة احؿار غلضة حػِل بها وهإوي قابه، وما الانُىاغُت ألَا

ش في مختظعة اظخماغُت جيكئت في مبرعٍ ًتض الاحؿار بػلضة اإلاغؤة اكتران بن  بالظاث وغيها حكيل خُض السخُم، الخاٍع
 لخمدى فغنت ؤكغب في مىه الخسلو اإلاغؤة غلى هتاؾت مشال، الخٌُ، صم ٌػخبر الظي جدضًضا، الضًجي الىو زالٌ مً

ٌي غليها ًدغم فاصخا غُال مىػها الدج ؤو اإلاسجض صزى  هللا مؼ ونالها ٌػُل وبالخالي خحن، بلى الضًيُت َاقػاثغ بكامت مً ٍو

ظا. الُهاعة جلخض ي التي الخػبض لخظت  واإلااصي، الغمؼيي بمػىاٍ للُهغ والالقػىعي الخاعقي قىكها ًفؿغ ما بالًبِ َو

ىت، بىؾاثل مهىوؽ هياثً اإلاغؤة جلضم اإلاكهض َظا وبمىاػاة  اًتهاغً ؤن غلما الكفاٍ، ؤخمغ و الػُىعي طلً في بما الٍؼ
 ؤلاغالن َظا فمشل. افتراض ي عظل المخالن ولىً لظاجه َضفا لِـ وجتمُله جلمُػه زالٌ مً الؿالب، في بالجؿض الفاثلت

. اؾخصىاثُت قهىة باعة غلى لحرهؼ للجؿض والخىانلي الىفعي البػض غلى ًلفؼ

 ؾػاصة غلى صالت ؤظىاء خلمُت، ةوخاٌ عوماوؿُا َلؿا ًلُؼ ما بلضع مػؼولت الؿلػت ًلُؼ ال الىاكؼ في ؤلاقهاع بن

مُت ٌي زاصع بًداء غلى هىاًت اإلاػلىت الؿلػت خُاػتها ظغاء الػُىحن اإلاؿمًت فاإلاغؤة 15.َو  بقهاع. الاؾخمخاع وكىة بدهى
ٌي بػض ولليها ؤمه فلض َفل هفغح ؾؿُل بمسخىقي ؾػُضة ؾالبا اإلاغؤة ًلضم ظا. ؾُاب َى ا مً الاهخلام َو  خض ًهل كضَع

                                                           
 .27:، ادلرجع السابق، ص"الرتويج واإلعالن: "قحطان بدر العبديل/ مسًن عبد الرزاق العبديل  13
 .74: ، اجلسد واجملتمع، دار حممد علي للنشر، بًنوت، ص2008.السحًني بن حتًنة، صوفية 14
   .االشهارية ادلرجع السابق" السعادة"، ضريبة "عامل الفكر"جملة  15
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لظتها عغاًت، بلى خاظت في وصٌػت هلُت جلضًمها . لألَفاٌ عغاًتها لخظت بال مُلىبت ؾحر ٍو

 ما لها خضوص ال التي اإلاختضصة، الغؾبت غلى بؾتراجُتُخه ًبجي الىفعي ال الكهىيي بػضٍ في اإلاغؤة ظؿض بخىظُفه ؤلاغالن بن
 ؤن والىاكؼ عؾبتهم، بةقباع مغجبُت الىاؽ ؤطَان في الؿػاصة ؤن غلما ؤلاقباع، ال الخغمان غلى ألانل في بجي اإلاتخمؼ صام

ت الغؾبت بحن َىا الخمُحز ًتب لىً 16.اإلاؿخمغ والختضص اإلاخخالي بالىفي مديىم ؤلاقباع  فالشاهُت الشلافُت، والغؾبت الفٍُغ
 قإن َى هما للص يء الفػلُت الخاظت ال والضغاًت ؤلاغالم وؾاثل ؤهختتها ومسخللت نىػا مهىىغت بيىنها ألاولى غً جخمحز

ت الغؾبت   .الفٍُغ

 ال امغؤة ول ؤن غلى عباَا الظي فهى عؾمها، في هبحرا ههِبا الغظل ًخدمل ؤلاقهاع في اإلاغؤة نىعة ؤن بلى وكحر ؤن ًبلى

ا ومىجا وظىصًا اهمداء حػِل حؿغيي ىت وؾاثِ بلى صفػها زم ومً. الخُاة مضي عمٍؼ  بالجؿض والخىؾل الػلل وبلؿاء الٍؼ
.  عؾباتها لخدلُم

 مً اخخُاَا جإزظ الغظل، عؾبت وجاجج طاتها جبسِـ جاظل باإلاؿاخُم ؤنها غلى قهاع،ؤلا في هما الخُاة، في اإلاغؤة جترغغع

 عؾباجه في مخػضصا واثىا وىنها ظغاء والخدضًض الًبِ جغفٌ ألنها وزاهُا. ؤوال لخعجبه باؾخمغاع وظهها حؿحر ألانل، نىعتها
م. وجتلُاجه ت همِ جىغؽ اإلاتمل وظؿضَا للمؿاخُم اإلاغؤة وبدؿٍى ظا. آلازغ بعجاب غلى ماؾؿت ةبكغيي ٍَى  مً هىع َو

. ألاهذ لهالر ألاها ًمدى اإلابُىت اإلااػوقُت

خي غُكه بدىم والغظل 17.الخُاة مضي مغؾىبت ماصة ظؿضَا ظػل َى ألاهبر اإلاغؤة خلم ًهحر وبهظا  للجيـ الخاٍع
 خؿاؾُت جضعن بدضؾها اإلاغؤة نب. الخلُلت َامل غلى ٌػِكان ؤنهما ٌػلم وهالَما الىظبت، َظٍ غلى اإلاغؤة مؼ ًخىاَإ

 ظهت، فمً: مؼصوط اؾخػماٌ طواحي هكغفخحن وفمها بػُىيها الفاثلت غىاًتها ًبرع الظي ألامغ ظؿضَا، هىافظ خُاٌ الغظل
الغها ظؿغا الخىعي الػُىني حػخبر زاهُت، ظهت ومً. ولالؾخلباٌ للبىح وهافظة افتراض ي ظيس ي بظمإ جهغح الخمغ الكفاٍ  اَل

 .الضازلُت ؤخكائها غىالم الغظل للغاءة وكىاة الخاعط غلى

: الجسد إستبجحت: ثجهيج

م  زُىعة بن م ؤلاقهاع زُاب وىني في ًىمً وحؿلُػه اإلاغؤة ظؿض حؿٍى  ًإزظ، الظي الىكذ في ٌػُي بإهه اإلاخللي ًَى
ت الهىعة لىً ماظال، ًظل الفػلي فاإلقباع مي بةقباع الىاكعي الىلو طلً حػىى ؤلاقهاٍع . َو

 اإلاخللي بكىاع مىه الؿاًت ؤلاؾغاجي بػضٍ غلى وجغهحٍز اإلاغؤة ظؿض مً ؤلاًغوس ي البػض هدى ؤلاقهاعيي الخُاب اههغاف بن

ذ م طلً في وؾُلخه الىبذ، مً كغون زلل جدذ وكىغه ظغاء الجٍغ  زالٌ مً ظمئه بعواء غلى اللضعة جملً  التي الهىعة َو

ما مىخته، حؿمُت غً ؾجى في ؾههف ًلضم زُاب. ناخبه لخىكُؼ ؤلاقهاع خمل غضم  ول بلؿان ًلهج بإهه الجمهىعي مَى
 18.اإلاؿتهلً الوعي في جغسخه كهض جىغاٍع بفػل جخىغؽ ؤلاكىاغُت وكىجه الىاؽ،

                                                           
 .31: ، ص2009اجلسد، دار التنوير، بًنوت، بيدوع مسية، فلسفة   16
 .51: بيدوع مسية، ادلرجع السابق، ص  17
 .63:، ص2004فاريب، فن االعالن، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، .د.ا  18
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 وهفـ َاكت ؤن غلما ؤلاظماع، غً الخاعط وهبظ اإلاسخلف وتهمِل اللُُؼ نىؼ في ؤلاقهاعيي الخُاب ًخىفم وبهظا

ما 19كهحرجان، اإلاخللحن غىض اإلالاومت لت، والخغمان الىبذ كغون مغصٍ وكهَغ  َكت، اإلاخللي مىاغت ًتػل الظي ألامغ الٍُى
ما الاؾتهالن، مهُضة في بؿغغت فِؿلِ  لِؿذ لىً ؾػُضة، خُاة ؾُدلم اإلاغؤة لضن مً اإلالضم اإلاىخىط بدُاػة بإهه مخَى

 في ألاهىزت بلى الاهدؿاب ؤن غلما اإلالاؽ، وغلى الُلب فمو امغؤة والفاجىت، الجمُلت الغقُلت، اإلاغؤة َىا فاللهض امغؤة، ؤي
 في مىتؼة هماطط وفم وخغواجه ؤفػاله ًىظه زلافي ؾىض ًلؼمه ولىً وجللاجي، نهاجي بكيل ًخدلم َبُػُا مػُى لِـ الىاكؼ

لت والىالم الهمذ وكذ كبُل مً وؤلاجُىُذ ألازالق ٍغ  .والؿيىث الخغهت وقيل والجلىؽ اإلاص ي َو
 همِ وفم للػِل اإلاخللحن ظمهىعي كُاصة َى ؤمله مىخهى ولىً الخبًؼ، غلى اإلاخللي بدفؼ ًىخفي ال ؤلاقهاع ؤن يبٌ هسلو
مُت، للؿػاصة اإلاىنل الىمىطط ؤهه غلى ًلضم متخمعي غِل ٌي وبهظا الَى  طلً صوني وما الاؾتهالن، في الخُاة ؤلاقهاع ًستز

. وغضم َباء

 كُمت مً ؤلاغالء مؼ وعوح لجؿض الظاث كؿمذ التي الؿاثضة للشلافت فازال الضغاجي، الخُاب مفاعكاث بخضي بن
 اؾخؿالله كهض ؤلاؾغاثُت لىظُفخه اؾدشماعا ولىً بلُه، الاغخباع بغاصة بؿاًت لِـ الجؿض كُمت مً بغالٍئ َى الشاوي،

 .ؤزغيي صوني َبلُت فئت مهالر وحؿُِض اكخهاصًا

ٌي ًمىً وغلُه ت الهىعة ؤن اللى  لػالكاث جدضًض الػمم في ولىنها مػُى، إلاىخىط ونف متغص لِؿذ غمىما ؤلاقهاٍع
، وفضاخت الجغح حجم لغنض ووؾُلت مػُلت خاظاث غً مدؿام حػبحر وهي ؾلىن وؤهماٍ  هما ألافغاص مـ الظي الدكٍى

ٌي هخمشل ؤن ًىفي.الجماغاث  20.بلهاء فغظت بلى اليؿاء وؤظؿاص مخلههت، غُىني بلى الغظاٌ غىالم جدى

: إلاعالهجث في للمرأة املثيرة والجيسيت الىمطيت الصورة خطر :ثجلثال املطلب

ٌي صولُت هضوة عابؼ في ُت غغى جم 995  بىحن الهِىُت الػانمت في اليؿاء خى  الىمُُت الهىعة بخؿُحر جخػلم غمل زٍغ
 واؾخؿاللها اإلاغؤة ظيـ غلى اإلابيُت الىمُُت الهىعة لخؿُحر غاظلت جضابحر اجساط يغوعة غً وؤغلً ؤلاغالم في لليؿاء

ا، ًُ ا الخىنُاث بحن مً ووان بل بغالم ًً  ؤزىاء والاهدباٍ الضعاؾُت، اإلاىاهج في ختى للمغؤة حس يء التي الهىعي سخب ؤً
ا وصعاؾت الصخُت الؿُاؾاث في اإلاغؤة نىعة اؾخؿالٌ  لليؿاء، الىمُُت الهىعي بإن الىضوة وزغظذ ؤلاقهاع، غلى جإزحَر

 21.اإلاتخمؼ ههف ٌكيل وامل هةوؿان للمغؤة ومهُىت مؿِئت هي ؤلاغالم ًغوظها والتي

ا اإلاغؤة نىعة اؾخؿالٌ في جغيي بضؤث التي الػاإلاُت الؿُاؾاث طٌٍ واهذ فةطا ًُ  وجللُال يضَا وجمُحًزا وظىًعا خًُفا بغالم

. اإلاتخمؼ ههف ٌكيل هةوؿان قإنها مً

: زالر ؾالبت نىعي يمً بضوعٍ ًدكيل الظي الؿلبي الجاهب غلُه ٌؿلب اإلاغؤة غىض الظاث مفهىم ؤن

 خُض والترصص ألافم يُم بلى -بيافت الخسُُِ غلى اللضعة زم مً -الػلمُت الػللُت بلى جفخلغ التي اإلاغؤة نىعة ؤولها
. الًمحر ؤو الخىم بضوعي آزغ ظاهب مً الغظل ًلىم

                                                           
19 Edgar Morin : « L’esprit du temps », Grosset, Paris, 1962, P60. 

 .67:، ص2008لبنان، /امساعيل حممد، الصورة واجلسد،مركز دراسات الوحدة العربية، بًنوت  20
 .54: ، ص2005بنكراد سعيد، السيميائيات،دار احلوار للنشر والتوزيع   21
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 ًغسخ خُض هي، هفؿها وفي الغظل هفـ في بليها الاخترام هظغة مً ًللل ؤلاغالهاث في الىدى َظا غلى اإلاغؤة اؾخسضام بن
 والىتاح الخب مهضع هي حؿتهلىها التي الؿلػت وؾضث حؿتهلً بما بل جيخج وبما جملً بما لِـ اإلاغؤة كُمت ؤلاغالن

ي والخُىع،
ً
 ألازُاء جصخُذ مً بفًلها وجخمىً والجماٌ والصخت الاظخماعي الاخترام حكتريي الؿلػت بكغائها ؤنها منها ظىا

ل في هجخىا وافت الىفؿُت ألاؾالُب باغخماصَم اإلاػلىحن ألن شخهها، في والىىاكو  هدى للمؿتهلً الىلضي الفىغ جدٍى

. الؿلػت هدى ولِـ طاجه

ت بلى اإلاغؤة افخلاع في فُخمشل الؿلبُت الظاث لهىعة الشاوي البػض ؤما  طاث مً طاتها حؿخمض آزغ وبمػجى مؿخللت ٍَى
ٌي ؤلاغالم وؾاثل حػغيها هما اإلاغؤة نىعة عئٍت ًمىً ال هظلً الغظل،  في جازغ التي جدخُتواٌ الفىكُت الخُاعاث غً بمػؼ

ىان الختضًض، والى اإلاتخمؼ بيُت ٌي عؤي َو  للمغؤة اإلاسههت البرامج غً الىظغ جهغف ؤن ؤلاغالم لىؾاثِ آن كض بإهه ًلى

 22.اإلاتخمؼ فئاث مً زانت فئت وهإنها

: ؤؾاؾحن متالحن في وجختؿض جبرػ اإلاغؤة كًاًا مكيلت بن

ٌي !! ؾلبُأ نىعتها اؾخؿالٌ في وآلازغ ظابُابي اإلاسخلفت ؤلاغالم بىؾاثل جلضًمها في ألاو

 غلى وجلضمها ألامم عقي جمظهغ ؤلاًتابُت الهىعة ظؿضث... وبًتابُت ؾلبُت جضاغُاث الهىعجحن لىال وان خُض
ابها اإلاغؤة وايُهاص والفلغ الخسلف مظاَغ منها الؿلبُت ظؿضث فُما وؤلاوؿاوي والاظخماعي الخًاعيي الهػُضًً  وبَع
ى مجزلُا غبضا ؤو للترفُه ؾلػت غضًضة ؤخُان في وغضَا وبمياهاتها واهتهام مً والاهخلام  غلى الفغى خاالث ٌػىـ ما َو

 اللاثمت الىظم جشلُذ مداوالث مً وجيبؼ بعاصتها حؿخلب حؿلُُت خُاجُت ؤهماٍ مؼ الخػاٌل بىاظب وبهغاَها كؿغا اإلاغؤة
 لم التي الياطبت والكػاعاث والاصغاءاث الٍؼف مظاَغ في جختؿض ما غاصة التي الاؾخؿاللُت اللمػُت وزلفُاتها وفلؿفاتها

ي ًَن ت  والاخخفاالث باإلاىاؾباث اعجبِ وحؿُُتها اإلاغؤة بلًاًا ؤلاغالم اَخمام بن بدُض.والخسلف والخغاب الباؽ ؾحر منها ًُي
ي
ً
ت حؿُُاث قيل اجسظ ما وهشحرا  وهلاقاث ظاصة مػالجاث َغح في اإلاىاؾباث َظٍ اؾدشماع صوني والبرامج، لألوكُت بزباٍع

ت ٌي خٍُى ي الاَخمام َظا اجسظ وكض اللًاًا، َظٍ خى
ً
ي قىال

ً
يخهي اإلاىاؾبت مؼ ًبضؤ مىؾمُا . بها ٍو

: الخججمت

ت الاؾتهالهُت الجزغت ؾُاق في الُىم، ؤلاغالن غالم ًىضعط  ما قغاء مً بضال ؤهثر صاثما الكغاء بلى هضفؼ خُض اإلافَغ

كيل. خلا هدخاظه ت الؿماث جظهغ التي ؤلاغالهاث َظٍ وحؿاَم عثِؿُت اؾتهالهُت ػباثً ويياليـ الػىهغ َو  في ألاهشٍى
 ؤلاغالهاث َظٍ جىنف الؿلب ولهظا. الغظاٌ عؾباث لخلبُت ظيس ي ش يء: ؤصاة بلى كُمتها جللُو ؤنها بمػجى ش يء، اإلاغؤة ظػل

ٌي خُض". ظيؿُا باإلاخدحزة" لت عظاٌواٌ اليؿاء ظيؿُا اإلاخدحزة ؤلاغالهاث َظٍ جدىاو  الهىعة غً هاًَُ مسخلفت بٍُغ
ت الجيؿاهُت ؼ في الىمُُت الهىعي َظٍ وحؿاَم مؿختر ظيس ي بخىافغ جىحي التي للمغؤة اإلافَغ  بحن اإلاؿاواة غضم ؤوظه حػٍؼ

. عؾبخه لخلبُت هص يء مىظىصة هي الغظل، غُجي زالٌ مً بال للمغؤة وظىص ال: الخالُت الفىغة وجىلل واإلاغؤة، الغظل

. اإلاغؤة هدى مىتظبىني ظمُػا َاالء وؤن الغظاٌ بؾىاء في جغؾبن اليؿاء ظمُؼ ؤن بلى ؤًًا هفؿها ؤلاغالهاث طٌٍ وجىحي
ظا ت بالػالكت ٌؿمى ما َو اث ؤي الجيؿُت، الخؿاًٍغ ت مػُاع مؼ الخُابم ؤظل مً الًؿَى  وظىص هفى مؼ الجيؿُت الخؿاًٍغ
ٌي  . آزغ ظيس ي مُى

                                                           
  .73:امساعيل حممد، الصورة واجلسد، ادلرجع السابق، ص 22
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ت اإلاغؤة نىعة ؤبغاػ غلى اإلاسخلفت والاجهاٌ ؤلاغالم ووؾاثل اإلاتخمؼ وكاصة واإلاىظٍغً للباخشحن الىكذ خان وكض  اإلاؿاٍو
ت اإلاػغفت هىىػي اهدكاف في له الخلُلُت واإلاكاعهت للغظل غ ؤظل مً والػملُت الىظٍغ  خاظاث وجلبُت وخماًتها الخُاة جٍُى

. وبؾػاصَم الىاؽ

 باإلاغؤة الخانت اإلااجمغاث وملغعاث الباخشحن وناًا طجىفي غلى ٌؿاغض للمتخمػاث الػام الخًاعيي الىعي عفؼ بن
 اظخماغُت هةصًىلىظُت وجشلُتها الظوىعٍت الشلافت فغى إلاداولت الخهضي وفى الؿلبُت نىعتها حؿحر بلى الهاصفت ومؿاَماتها

ا ؤو بىلضَا الخفىحر متغص الىفغ مً ًهبذ ملضؾت . حؿحَر

دىاؾب طاتها اإلاغؤة هفاح كىة غلى باألؾاؽ ٌػخمض ؤلاًتاب بلى الؿلب مً اإلاغؤة نىعة حؿُحر ان غلى هاهض  َغصًا مػه ٍو

. واإلاماعؾت الفىغ في

يىني اإلاتخمؼ خلُلت ًمشل ال وزلافي بغالمي مًمىني جللي الىامُت اإلاتخمػاث بةميان ؤنبذ الخلضم فبفًل  ؤصاة ٍو

. اإلاغؤة غً ؾلبُت نىعي وجلضًم الاؾتهالهُت الشلافت لخهضًغ
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