
الوصم والتنميط من المنظور االجتماعي

تشكل »الصور النمطية« Stereotypes مامرسة عامة يف حياة 

اآلخرون  يرانا  كام  وكصور،  كواقع  اآلخرين  نرى  فنحن  البرش، 

بالطريقة ذاتها: واقًعا وصوًرا. وليس معنى ذلك أن الواقع يشء 

والصور يشء آخر، بل مثة تداخالت والتباسات عديدة، فأحيانًا ما 

تكون الصورة التي نكونها عن اآلخر أكرث تأثريًا من الواقع ألنها 

هي التي تحدد مواقفنا وسلوكياتنا إزاء هذا اآلخر. فعندما نكوِّن 

االحرتازية  األساليب  كل  نتخذ  فسوف  اآلخر،  عن  سلبية  صورة 

للتعامل معه من هذا املنطلق، حتى لو أن مامرسات وسلوكيات 

تسمى  النمطية  الصور  فإن  ولهذا  تصوراتنا.  عكس  تأيت  اآلخر 

قوالب جامدة أو ثابتة، وحتى تتغري تحتاج أن نغري نظرتنا لآلخر، 

مام يعني تغيري طريقتنا يف اإلدراك والتفكري. وبالتايل فإذا كانت 

وهذا  باآلخر،  تتعلق  مام  أكرث  بالذات  تتعلق  النمطية  الصور 

النمطية يف  الصور  دور  أي  املقال،  مناقشة يف هذا  ما سأحاول 

تشكيل الذات وبناء الهويات. 

األساسية  املفاهيم  أحد  النمطية«  »الصور  مفهوم  ويعترب 

املرتبطة بتعقيدات العالقة بني الذات واآلخر، شأنه يف ذلك شأن 

العديد من املفاهيم األخرى مثل العنرصية والتعصب والتحيز. 

ال  أنه  هو  مختلًفا  النمطية  الصور  مفهوم  من  يجعل  ما  ولكن 

ينطوي عىل فعل مادي مبارش، وإمنا هو فعل ثقايف ذهني يتمثل 

أيًضا  ولكنها  سلبية،  تكون  ما  غالبًا  اآلخر  تشكيل صورة عن  يف 

ميكن أن تكون إيجابية. 

فهذه  الغباء،  شديدة  بأنها  ما  جامعية  ونتصور  نصور  فعندما 

صورة منطية، ولكنها تكون كذلك أيًضا عندما نصور أو نتصور جامعة 

بالحالة  عالقة  لهام  ليس  الصورتني  فكال  الذكاء.  شديدة  بأنها  ما 

الفعلية لهذا اآلخر، وإمنا بطريقتنا يف الرؤية والحكم عىل اآلخرين. 

واآلخر الذي نتحدث عنه هو ما ليس نحن، فقد يكون شعبًا 

آخر، أو قد يكون ذوي اللون األسود بالنسبة لذوي اللون األبيض، 

إلخ. وبالتايل فإن اآلخر قد يكون من  للرجال،  بالنسبة  والنساء 

داخل  من  اجتامعية  فئة  داخل  يكون  وقد  الجامعة،  خارج 

املجتمع، ولكنها مختلفة من حيث الجنس أو الدين أو اللغة أو 

اللون أو حتى الوضع االجتامعي. 

أما من حيث التعريف، فإن الصورة النمطية، حسب مصادر 

العلوم االجتامعية، هي أواًل: صورة جاهزة ومسبقة عن اآلخر، 

وثانيًا: ذات طبيعة جامعية، وثالثًا: مفرطة يف التبسيط وال ترتكز 

عىل املالحظة واإلدراك املوضوعي، ورابًعا: غالبًا ما تكون سلبية، 

وال  والتحيز.  والتعصب  بالعنرصية  الصلة  وثيقة  أنها  وخامًسا: 

يعني هذا أن الصور النمطية مجرد أوهام نختزنها يف املخيلة، بل 

هي جزء من الفعل الثقايف واالجتامعي الخاص بصياغة العالقات 

بني الجامعات والفئات، وىف تشكيل الهويات. 

فمن ناحية أوىل، عندما نقول إن الصور النمطية هي صور 

جاهزة ومسبقة عن اآلخر، فهذا األمر يعني أنها تتعلق بالذات 

الهويات  وتشكيل  بناء  بعمليات  مبارشة  وتتصل  اآلخر،  قبل 

الصور النمطية

د. يرسي مصطفى
متخصص يف قضايا الثقافة وحقوق اإلنسان

اآلخر في مرآة الذات
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الجامعية. وكام هو معروف فإن بناء الهوية يتطلب دامئًا رسم 

حدود لتمييز الذات عن اآلخر القومي أو الديني أو العرقي أو 

الجنيس. 

مسألة  ولكنها  مادية  مسألة  ليست  الحدود  رسم  وعملية 

ثقافية يتم مبوجبها تشييد خصائص للذات كأن تكون أصيلة أو 

باملعنى  إيجابية  تكون  أن  وباختصار  وذكاء،  قوة  أكرث  أو  راقية 

القيمي والثقايف. وحتى تكون كذلك فإن الصورة لن تكتمل إال 

من خالل وضعها يف مقابلة مع النقيض أي غري األصيل واملتخلف 

واألقل قوة واألكرث غباء، وهذا هو اآلخر الذي نصوره ونتصوره 

حتى تظهر الحدود وتظهر معها خائص الذات بوصفها الجانب 

املرشق يف الصورة.

وبالتايل فسوف نكون أذكياء ليس ألننا كذلك بل ألن اآلخر 

ألننا  ليس  رشفاء  ونحن  بالغباء،  يتسم  ونتصوره  نصوره  الذي 

الخيانة.  طبعه  من  ونتصوره  نصوره  الذي  اآلخر  ألن  بل  كذلك 

وهكذا فإن عمليات بناء هوية الجامعة تتطلب خلق صورة عن 

آخرين هي النقيض ملا نريد أن نكونه. 

بالهوية،  مرتبطة  النمطية  الصور  أن  مبا  ثانية،  ناحية  ومن 

فإنها ال تعكس تصورات فردية بل جامعية، مبعنى أن هذه الصور 

ال يشكلها فرد وحيد يف الجامعة، بل هي صورة تكونها وتختزنها 

الجامعة ويؤمن بها األفراد باعتبارها اعتقاًدا جامعيًّا. فأن تنتمي 

الدينية  التصورات  انتاج  لجامعة دينية، عليك أن تعتقد وتعيد 

مقارنة  إميانًا  األكرث  ذاتها  تعترب  ما  غالبًا  والتي  الجامعة،  لهذه 

بالجامعات الدينية األخرى، التي إما أن تكون كافرة أو منقوصة 

الدين. ومن ثم فإن جزء من عملية بناء الهوية الدينية لألفراد 

االنتامء  عىل  هذا  وينطبق  األفضل.  هو  دينهم  بأن  اإلميان  هو 

القومي أو العرقي أو الجنيس. 

ومن ناحية ثالثة، فإن كون الصور النمطية تعبريًا عن رؤى 

واعتقادات جامعية وأحد متطلبات بناء الهوية، فإنها يف الغالب 

ما تكون صوًرا بسيطة ومبارشة وغري قابلة للنقاش، ألنها ال تحتاج 

االعتقاد واإلميان. فأن نصف جامعة أخرى  للتفكري ولكن فقط 

من  يكون  أن  يجب  أمر  فهذا  الخيانة،  أو  بالغباء  تتسم  بأنها 

املسلامت، لسبب بسيط، وهو أنه رضوري ليك يكونوا مختلفني 

عنا نحن األكرث ذكاء واألعىل رشفًا.

 ولو الحظنا، مثاًل، الطريقة التي يتم بها تنميط النساء بأنهن 

أدىن مكانة من الرجال، سنجد أن األسباب ساذجة وبسيطة وليس 

لها أساس علمي أو موضوعي، ولكنها قوية ألنها تقع ضمن دائرة 

االعتقاد، فكلمة امرأة تحمل يف ذاتها الكثري من الدالالت السلبية 

يف املخزون الثقايف. 

سلبية،  النمطية  الصور  تكون  ما  غالبًا  رابعة،  ناحية  ومن 

إيجابية  منطية  صوًرا  هناك  تكون  أن  أما  القاعدة،  هي  وهذه 

فهذا ممكن ولكنه استثناء. وهذا أمر مفهوم، ألن الصور النمطية 

صورة  تكوين  تتطلب  الذات  عن  إيجابية  صورة  لبناء  كوسيلة 

سلبية عن اآلخر. فأهل ديانة ما أفضل فقط آلن أهل الديانات 

أخطأوا الطريق القويم، وأن الرجال أفضل ألن النساء لهن خصال 

أدىن، وهكذا. وبالتايل، فإن صناعة الصور السلبية عملية رضورية 

باملعنى الوظيفي من أجل بناء صورة إيجابية عن الذات والهوية. 

وهذا هو األصل يف علمية بناء الهويات، وحتى لو انتقدت جامعة 

ذاتها فإن ذلك يكون من خالل التشبيه باآلخر الذي هو أدىن من 

حيث املكانة أو القيمة. وبالتايل ستكون نوًعا من السبة أن تصف 

رجاًل بأنه امرأة. 

وأخريًا، صحيح أن الصور النمطية تلعب دوًرا يف بناء صورة 

إيجابية عن الذات من خالل تشكيل صورة سلبية عن اآلخر أو 

اآلخرين، ولكن هذه العملية ليست عملية ثقافية سلمية، ففي 

كثري من األحيان تكون عملية خطرة وعواقبها وخيمة. إن الصور 

النمطية ترتبط يف الغالب بظواهر مدمرة كالعنرصية والتعصب 

والتحيز. وهنا قد تكون مدخال الرتكاب جرائم بشكل منهجي 

تقدم  الحالة  هذه  يف  النمطية  الصور  أن  الحقيقة  وىف  ومنظم. 

املربر لالستبعاد أو التمييز أو حتى قتل اآلخر. فعندما يتم تنميط 

اآلخر الديني عىل أنه كافر، فهذا مربر لقتله، وتنميط النساء عىل 

وهكذا.  ضدهن،  العنف  مامرسات  يربر  فهذا  مرتبة  أقل  أنهن 

وبالتايل فإن الصور النمطية ليست مجرد عملية ذهنية، بل إنها 

تؤدي إىل أفعال مادية، وهنا تحديًدا تكمن خطورتها. 
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وبهذا املعنى فإن التحرر من الصور النمطية ال يعني فقط 

تحرير اآلخر من الصورة أو القوالب الجاهزة، بل تحرير الذات 

من أمناط تفكري سلبية. وال شك أنه كلام ارتقت األمم يف طرق 

الذات  لرؤية  املحددات  أحد  واملعرفة  العلم  وأصبح  تفكريها 

مسألة  وهذه  النمطية.  الصور  سطوة  تراجعت  كلام  واآلخر، 

زالت  ال  تطوًرا،  األكرث  املجتمعات  يف  حتى  ألنه  التعقيد،  بالغة 

هناك الكثري من الصور النمطية، ولعل رؤية الغرب للمجتمعات 

األخرى خري مثال عىل ذلك. 

3



الصور النمطية
في ميزان حقوق اإلنسان

واالجتامعية  الثقافية  الظواهر  أحد  النمطية  الصور  تعترب 
الشائعة، حيث يتم تصنيف األشخاص والجامعات لتمييزهم عن 

اآلخرين. ولذا فإن التعبري األمثل عن التنميط أو الصور النمطية 

هو وصفها بالقوالب الثقافية الجاهزة والتي يتم وضع األشخاص 

والجامعات فيها وعزلهم ثقافيًا واجتامعيًا من خالل أحكام غالبًا 

ما تكون سلبية، ولكنها أيًضا ميكن أن تكون إيجابية.

واملشكلة ليست يف كونها إيجابية أو سلبية، ولكن لكونها غري 

النمطية هشة  الصور  كانت  فإذا  موضوعية ومخلة. ومع ذلك، 

ألنها ال ترتكز عىل أساس علمي أو موضوعي، إال أنها تتمتع بقوة 

من الناحية الثقافية، وسبب قوتها أنها ترتبط مبا يُعرف بسياسات 

الهوية، فوضع اآلخر يف قالب معني كأن يكون غبيًّا أو عنيًفا أو 

كسواًل إلخ، يعني أنه جزء من جامعة هذه هي سامتها الثقافية 

أو حتى البيولوجية، وهو ما يربر استبعاده ورمبا السيطرة عليه. 

وألن التنميط يرتبط بسياسات الهوية فإن عمليات التصنيف 

أو  ثقافية  أو  دينية  لجامعية  كاالنتامء  بالثقافة  فقط  تتعلق  ال 

واالنتامء  البرشة  كلون  بالبيولوجيا  أيضا  ولكن  معينة،  لغوية 

وكأنها  تبدو  النمطية  الصور  يجعل  ما  الجنيس وهو  أو  العرقي 

إنتاجه  يجرى  ثقافيًّا  منتًجا  ليست  أنها  مبعنى  طبيعية،  مسألة 

ثقافية يجرى من  انعكاسا ألفكار ومعتقدات  بل  بشكل فردى، 

والحكم  خارجها  أو  الجامعة  ضمن  اآلخرين  إىل  النظر  خاللها 

عليهم أخالقيًّا. 

وبهذا املعنى فإن الثقافة هي الرتبة التي تنشأ وتزدهر فيها 

الصور النمطية، ومبا أن الثقافة غري متجانسة ومتنوعة ومتغرية 

فإنها، من ناحية، تنتج أنواًعا متعددة من الصور النمطية، ولكنها، 

تذبل  أخرى  تجعل صوًرا منطية  تتغري  عندما  أخرى،  ناحية  من 

الثقافة  طبيعة  من  تغري  العلمية  املعرفة  أن  شك  وال  ومتوت. 

فتهدم الكثري مام ميكن النظر إليه باعتباره مسلامت ومعتقدات 

ثابتة. ولكن األمر ال يتوقف فقط عىل املعرفة العلمية والتي تبدو 

نظرية، فالتغريات تحدث عندما تأخذ أبعاًدا اجتامعية وسياسية. 

الفئات والجامعات واألمم يؤثر  إن تغري موازيني القوى بني 

النمطية  الصور  عىل  ثم  ومن  ومعتقداتها،  ثوابتها  عىل  مبارشة 

التي ترى اآلخر من خاللها. ولعل املثال األبرز يف هذا السياق هو 

الصور النمطية بشأن النساء والرجال والتي ترتكز عىل معتقدات 

أشداء  أنهم  الرجال عىل  تصور  اجتامعية  قوى  وموازين  ثقافية 

والنساء عىل أنهن ضعيفات، ولكن مع تطور املجتمعات وحصول 

النساء عىل الكثري من الحقوق، بدرجات متفاوتة بالتأكيد، تغريت 

السائدة يف  النمطية  الصور  تراجع  القوى، مام أدى إىل  موازيني 

الكثري من املجتمعات واألوساط. 

وهكذا فإن مواجهة الصور النمطية تحدث إما بشكل طبيعي 

من خالل التطور العلمي واإلصالح الثقايف، ولكن التنميط عملية 

اجتامعية وثقافية قادرة عىل املقاومة والبقاء. وألن األمر كذلك، 

املقاومة  عىل  فقط  ترتكز  أن  يجب  ال  التنميط  مواجهة  فإن 

الطبيعية، بل يجب أن يكون هناك تدخالت، متاًما مثلام يجري 

التعامل مع األمراض، والتي تحتاج إىل مقاومة ومناعة طبيعية، 

ولكنها تحتاج أيًضا إىل تطوير عالجات ورمبا جراحات. 

وتعترب السياسات والرتبوية والترشيعات املرتكزة عىل مبادئ 

مواجهة  خاللها  من  ميكن  التي  العالجات  أهم  اإلنسان  حقوق 

أعراض التنميط كمرض اجتامعي. فإذا استعرنا النموذج الطبي يف 

مواجهة األمراض، فإن لدينا نظامني للمواجهة الوقايئ والعالجي. 

تغيري  أن تسهم يف  اإلنسان  الوقايئ، ميكن لحقوق  املنظور  فمن 

العنرصية وتلك  التصورات  السلبية وىف مقدمتها  الثقافية  القيم 

التي تربر التمييز وعدم املساواة بكافة أشكالها. أما من املنظور 

العالجي، فإن األمر ال يرتبط بالتنميط كصور ولكن كمامرسات 

يعد  متى  أسايس وهو:  ينبغي طرح سؤال  انتهاكًا، وهنا  تشكل 

التنميط انتهاكًا لحقوق اإلنسان؟ 
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النمطية  الصور  أن  يعني  الطريقة  بهذه  السؤال  طرح  إن 

اإلنسان.  لحقوق  انتهاكًا  تشكل  ال  ولكنها  موجودة  تكون  قد 

كام يعنى كذلك أن من بني الصور النمطية ما ال يشكل انتهاكًا 

لحقوق اإلنسان، وخاصة تلك التي تقوم عىل أحكام إيجابية كأن 

يتم وضع جامعة ما يف قوالب األكرث ذكاء أو األكرث جاماًل. وىف 

الحقيقة أن حقوق اإلنسان كتدابري قانونية ال تنشط يف مواجهة 

صور ذهنية ولكن يف مواجهة مامرسات ثقافية أو اجتامعية أو 

سياسية.

 لنعطي مثاالً يوضح املقصود من وراء ذلك، قد تكون هناك 

صورة منطية سلبية عن جامعة ما، وقد تظل هذه الصورة خاملة 

انتهاكًا  تشكل  بعينها  مامرسات  يف  تتجسد  ال  طاملًا  مؤثرة  وغري 

سواء  الجامعة  أعضاء  حقوق  عىل  االعتداء  يتم  كأن  ملموًسا، 

بألفاظ أو باملنع من الحصول عىل حق معني كالتوظيف أو السكن 

أو املشاركة ... إلخ. وبالتايل فقد تكون الصورة النمطية موجودة، 

تشكل  ال  ولكنها  قيميًّا،  أو  أخالقيًّا  مقبولة  غري  تكون  أيًضا  ورمبا 

انتهاكًا إال إذا تجسدت يف مامرسات تعد انتهاكًا لحقوق اإلنسان.

واألكرث من ذلك، مثة مامرسات ترتكز عىل الصور النمطية وقد 

تكون غري مقبولة أخالقيًّا ولكن ال ميكن اإلمساك بها بوصفها انتهاكًا 

لحقوق اإلنسان بصورة مبارشة. فعىل سبيل املثال، عزوف أشخاص 

ينتمون إىل جامعة ويجري تصنيفها وفق صور  الزواج ممن  عن 

منطية سلبية هل يُعترب ذلك انتهاكًا لحقوق اإلنسان؟ قد يكون من 

الصعب الربط املبارش بني مثل هذه السلوكيات وانتهاكات حقوق 

اإلنسان عىل الرغم من أنها غري مقبولة أخالقيًّا. إن فعل االمتناع 

من  شخصان  ارتىض  ما  إذا  الزواج  منع  عن  يختلف  الزواج  عن 

الجامعتني الزواج وتم منعهمها من ذلك، ففي هذه الحالة يكون 

فعل املنع انتهاكًا لحقوق إنساين وهو الحق يف الزواج. 

وعىل الرغم من أن مواثيق حقوق اإلنسان األساسية مل تأِت 

عىل ذكر التنميط أو الصور النمطية، إال أن الكثري من القراءات 

واآلراء الحقوقية تربط بني التنميط والتمييز الذي يعني التعامل 

بطريقة مختلفة مع شخص أو فئة أو جامعة عىل خلفية تتعلق 

باالنتامء أو الوضع االجتامعي. ويصل التنميط ضد فئات معينة 

حدِّ  إىل  الضعيفة  الفئات  من  وغريهم  والالجئني  كاملهاجرين 

ترتبط  أخرى  مبيزات  يرتبط  عندما  وخاصة  العنرصي«  »التمييز 

بالعرق أو الدين أو اللون.

ورمبا تكون الوثيقة األساسية التي نصت عىل مواجهة الصور 

الصادر عن املؤمتر العاملي  النمطية بصورة مبارشة هي اإلعالن 

وما يتصل  والتمييز العنرصي وكره األجانب  ملكافحة العنرصية 

السلبي  التنميط  ذكر  دريبان، ٢٠٠١ والذي  بذلك من تعصب، 

وربطه بالتمييز العنرصي، فتنص املادة 79 من اإلعالن عىل:

»نعتقد اعتقاًدا راسًخا أن العقبات التي تحول دون إزالة   

املساواة العنرصية تكمن بصفة  التمييز العنرصي وتحقيق 

رئيسية يف انعدام اإلرادة السياسية وضعف الترشيعات وعدم 

اتخاذ الدول اسرتاتيجيات تنفيذية وإجراءات ملموسة ويف انتشار 

املواقف العنرصية والتنميط السلبي«.

 ونالحظ هنا أن ذكر التنميط يف اإلعالن يقترص عىل الجانب 

لحقوق  انتهاكًا  تشكل  مامرسات  إىل  يفيض  قد  والذي  السلبي 

اإلنسان. وىف واقع األمر أن التمييز العنرصي يعد انتهاكًا خطريًا 

ألنه املدخل النتهاك العديد من الحقوق، فالتمييز ببساطة يعنى 

أن الشخص أو الجامعة ضحية التمييز ال تحظى بالحقوق ذاتها 

املكفولة لآلخرين. 

وختاًما نقول إن العالقة بني التنميط وحقوق اإلنسان عالقة 

دامئًا  هناك  ولكن  األحيان،  بعض  يف  معقدة  تكون  وقد  مركبة 

مداخل ملواجهة الصور النمطية السلبية من خالل نرش وتعزيز 

قيم ومبادئ حقوق اإلنسان. إن مواجهة هذه القوالب أو الصور 

واالعرتاف  التعايش  أجل  من  ثقافية  إصالحات  يتطلب  السلبية 

دوًرا  تلعب  أن  اإلنسان  حقوق  لقيم  ميكن  وهنا  باالختالفات 

الثقايف.  اإلصالح  عمليات  يف  والتأثري  الرتبية  خالل  من  ملموًسا 

مامرسات  إىل  الذهنية  الصور  فيها  تتحول  التي  الحاالت  يف  أما 

تشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان، فإن األمر يتطلب تدخالت عىل 

مستوى الترشيعات والسياسات ملنع هذه االنتهاكات ومحاسبة 

املسئولني عنها.

املؤكد  ولكن  التنميط،  عىل  نهائيًّا  تقيض  ال  قد  املواجهة  إن   

تغيري  عن  الجهود  تسفر  أن  ويكفي  انتشاره،  من  تحد  سوف  أنها 

االنطباعات الثقافية السائدة عن التنميط بوصفه ظاهرة طبيعية يتم 

التعايش معها، إىل كونه حالة مرضية ينبغي عالجها والقضاء عليها.
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الفنون والصور النمطية

من  يجري  جامعية  أو  فردية  إبداعات  عىل  الفنون  تعترب 

وأحيانًا  للواقع  محاكية  تكون  أحيانًا  جاملية  صور  بناء  خاللها 

فإن  املعنى  وبهذا  والخيال.  الواقع  بني  خليطًا  أو  خيالية  تكون 

فقط  ليس  املبدع  يكونها  صور  منظومة  هى  واآلداب  الفنون 

التي تشكل  والوعي  الخربة  الفنية ولكن حسب  قدراته  حسب 

الصور  الحكم عىل  أن  الرغم من  للعامل. وعىل  أو رؤيتها  رؤيته 

وتتعدد  اآلراء  بشأنها  تتباين  التي  النسبية  األمور  اإلبداعية من 

أن  إال  آخرون،  يستسيغه  ال  قد  البعض  يستسيغه  فام  األذواق 

طبيعة  ذات  ثقافية  مواقف  أو  تحيزات  من  تنبع  صوًرا  هناك 

عنرصية، وىف مقدمتها الصور النمطية عن اآلخر. 

النمطية يف  الصور  التي عالجت  الكتابات  العديد من  فثمة 

األعامل الفنية وخاصة السينام، فنجد الكثري من العناوين حول 

صورة اآلخر يف األدب أو السينام، أي كيف يتم تصوير قوميات أو 

جامعات عرقية أو فئات اجتامعية معينة يف األعامل الفنية؟ وإىل 

أي حد تعكس هذه الصور تحيزات ثقافية أو دينية أو جنسية 

أو غريها من التحيزات؟ 

التحيزات غري موجودة أو رمبا  البعض أن هذه  وقد يتصور 

تكون عابرة أو مجرد انعكاس لوعي املبدع كوعي فردي. ولكن 

يف الحقيقة أن تتبع الصور النمطية والتحيزات يف األعامل الفنية 

ما  فأحيانًا  البساطة،  بهذه  ليست  املسألة  أن  يكشف  واألدبية 

تغازل  األعامل  يف  خاصة  األساس  هي  النمطية  الصور  تكون 

الثقافة العامة التي تتقبل بسهولة الصور النمطية عن اآلخر. 

ومن أجل إلقاء الضوء عىل اتجاهات الصور النمطية، سنقدم 

أمثلة من أحد أكرث املجاالت الفنية تأثريًا، أي السينام، ألنه األكرث 

استعراض  ميكن  خاللها  ومن  بالصورة.  ارتباطًا  واألكرث  انتشاًرا 

أشكال التنميط عىل املستويني العاملي واملحيل. 

 لعل صورة العرب يف السينام الغربية أو األمريكية أحد أبرز 

أشكال التنميط، ولذا فقد كانت موضع اهتامم عدد من الباحثني. 

ونشري هنا، عىل سبيل املثال، إىل عمل ألحد الكتاب األمريكيني 

من أصل لبناين وهو جاك شاهني والذي قدم دراسًة استغرقت 

معه سنني طويلة هي فهرس يرشح ما تتضمنه األفالم األمريكية 

استخدمتها  التي  ١896م،  العام  منذ  واملسلم  العريب  عن صورة 

السينام األمريكية يف كل فيلم، ونرشها يف كتاب بعنوان »العرب 

شاهني  يكن  مل  شعبًا«  هوليود  تشّوه  كيف  السينام:  يف  األرشار 

قد التقى يف بنسلفانيا قط بأي عريب مسلم حتى قارب األربعني 

من عمره عندما فاز يف السبعينيات مبنحة من مؤسسة فولربايت 

شيئًا عن  يعرف  ال  أنه  واكتشف  بريوت  للتدريس يف  األمريكية 

اإلعالم  يف  يشاهده  كان  فام  أسالفه،  إليها  ينتمي  التي  املنطقة 

والتلفزيون واألفالم ال عالقة له بخربته املبارشة يف لبنان واألردن 

والسعودية، فأمىض العقدين التاليني يف محاولة البحث يف السبب 

الواليات  يف  العريب  العامل  صورة  بني  االختالف  وراء  يقف  الذي 

املتحدة، وقد وثق الباحث بشكل علمي امليل الواضح لرشكات 

أنهم  عىل  العرب  لتصوير  هوليود  يف  السينامئية  األفالم  إنتاج 

وبربريتهم  وحشيتهم  حيث  من  للغربيني،  واحد  رقم  العدو 

وتفننهم يف عمليات االختطاف والتعذيب واالغتصاب والتدمري، 

وهم شيوخ البدو الصحراويني املتخلفني. ويخلص شاهني يف كتابه 

النظر إليهم من  إىل أن »العرب يبدون مختلفني وخطرين عند 

خالل عدسات هوليود املشوهة«.

http://articles.islamweb.net/media/index.

php?page=article&lang=A&id=7275
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وهنا ال ميكن الحديث عن مجرد إبداعات أو مواقف شخصية، 

بل عن اتجاه عام متثله رشكات اإلنتاج وصناعة السينام. وهكذا 

فإن الصور النمطية عن العرب واملسلمني يف الغرب ليست مجرد 

تخيالت فردية، بل هي عملية تنميط مؤسيس. ويعود الفضل إىل 

الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد الذي كان كتابه »االسترشاق« 

اآلخر  عن  النمطية  الصور  إنتاج  آليات  كشف  يف  رائًدا  عماًل 

علميًّا.  إنتاًجا  أو  أدبًا  كانت  سواء  الغريب  الفكر  يف  الرشقي 

عنه  وتقديم صور  اآلخر  صناعة  تأسس عىل  كعلم  فاالسترشاق 

تخدم مصالح الطرف األقوى يف املعادلة والذي هو الغرب. فثمة 

قوالب معرفية وثقافية يتم مبوجبها تشكيل صورة الرشقى ومنها 

أنه كائن عنيف أو شبقي ويحتاج إىل ترويض. وليس غريبًا أن 

نسمع من السائحني عندما يأتون إىل املنطقة أنهم كانوا يتوقعون 

أن يجدوا الصورة التي يف مخيلتهم عن املجتمعات الرشقية أي 

البداوة والبساطة، وليس الحالة املدنية املعقدة والتي تتشابه يف 

كثري من جوانبها مع املدن الغربية. 

أما عىل املستوى املحيل، فإن الصور النمطية يف األعامل الفنية 

برؤيتنا  األمر  تعلق  سواء  النمطية،  بالصور  مليئة  مجتمعاتنا  يف 

أمناطًا  الفنية  األعامل  العديد  وتتضمن  لذاتنا.  برؤيتنا  أو  للغرب 

أن  شك  فال  والعرقية.  والدينية  الجنسية  التحيزات  من  متعددة 

الرتويج لصور منطية عن النساء بوصفهن كيانات جنسية يعد مادة 

خصبة للكثري من األعامل الفنية التي تبحث عن الرواج الشعبي. 

ويرتبط بذلك، هيمنة الصور النمطية املتعلقة بالذكورة واألنوثة 

مبعنى الذكر القوى العنيف مقابل األنثى الرقيقة والضعيفة. 

عن  مناذج  وغريهم  أباظة  ورشدي  شوقي  فريد  شكل  لقد 

الصورة النمطية للرجل القوي واملسيطر، يف حني أن الرقة والجامل 

واإلغراء كانت من نصيب النساء باألساس، ففكرة ممثلة اإلغراء 

هي عملية منهجية إلنتاج صور منطية عن املرأة. وبالطبع فإن 

األمر ال يقترص عىل التحيزات الجنسية، فثمة تحيزات ضد فئات 

النوبة يف  أهل  تصوير  كان  املثال  أخرى، فعىل سبيل  اجتامعية 

األعامل الفنية ليس له عالقة بثقافتهم أو حضارتهم، ولكن دامئًا 

الصعيدي فكثريًا ما يظهر يف األعامل  أما  بوصفهم خدم منازل، 

الفنية يف قالب العنف أو الغباء. 

ولنأخذ منوذًجا واحًدا ألحد أشهر الفنانني يف مرص، وهو 

الصور  من  متعددة  أمناطًا  أعامله  يف  قدم  فقد  إمام،  عادل 

أو  بفئات  يتعلق  ما  ومنها  بالغرب  يتعلق  ما  منها  النمطية 

النمطية  الصورة  يتذكر  القارئ  ولعل  اجتامعية.  مجموعات 

»التجربة  فيلمه  يف  إمام  عادل  قدمها  التي  الساذجة 

بصورة  متحررة  الدامنارك  من  غربية  فتاة  عن  الدامناركية« 

مطلقة وتقوم بأفعال من املفرتض أن تكون منافية لألخالق 

املجتمعية. 

يقدمها  التي  النمطية  الصور  هذه  أن  ندرك  أن  ويجب 

الفن لها تأثري عىل الوعي العام وخاصًة يف ظل ثقافة محافظة 

فقد  أخرى  ناحية  ومن  ذاتها.  عىل  منغلقة  ومجتمعات 

تضمنت أعامله صوًرا منطية عن »املثقف اليساري« باعتباره 

هذه  يستحرض  القارئ  ولعل  أخالقيًّا،  ومنحاًل  وسكريًا  قذًرا 

الصورة كام جاءت يف فيلم »السفارة يف العامرة«.

ويف الحقيقة أن تتبع أشكال التنميط يحيلنا إىل العديد 

الصورة  نجد  كأن  األخرى،  الفنية  األعامل  من  والعديد 

»فوزية  مثل  فيلم  يف  اليساري«  »املثقف  عن  الكوميدية 

الربجوازية«، أو صورة النساء اللبنانيات باعتبارهن موضوًعا 

لعالقات سهلة كتلك التي قدمتها مرسحية مدرسة املشاغبني. 

لها  الفنية  األعامل  يف  النمطية  الصور  أن  الحقيقة  ويف 

التحيزات الجنسية  وظيفة، فقد تكون وظيفتها اإلثارة مثل 

وقد  جنيس،  كموضوع  املرأة  عن  النمطية  بالصور  املرتبطة 

النمطية  الصور  مثل  والفكاهة،  اإلضحاك  وظيفتها  تكون 

عن الصعيدي أو ذوي اللون األسود أو الشخص البدين، أو 

توجهات  أو  من جامعات  التهكم  يتم  كأن  سياسية  وظيفة 

األمر إىل توظيف أشكال معينة من  سياسية معينة، ويصل 

اإلعاقة الجسدية أو الذهنية لتكون مادة للتندر واإلدهاش. 

ومع األسف الشديد فإن الكثري من هذه الطرق املهينة 

الصور  تبدو  حيث  املشاهدين،  لدى  قبواًل  تلقى  للكرامة 

النمطية وكأنها مسألة طبيعية بدون إدراك ملا تنطوي عليه 

من عنرصية وتحيز. 
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وال يعني هذا أن كل األعامل الفنية تعيد إنتاج صور منطية، 

التي  الفنية  الكثري من األعامل  للحقيقة، ألن هناك  فهذا مناٍف 

ترتقي بالذوق العام، ومنها ما يكشف أشكال العنرصية والتحيزات 

الفنية  االتجاهات  تلك  نقصده هو  ما  العامة. ولكن  الثقافة  يف 

أنه  وأتصور  بشعبية.  تحظى  األسف  مع  والتي  باإلثارة  املعنية 

من الرضوري أن تعي حركة النقد الفني واألديب هذه الجوانب، 

النقد  إن  الفنية.  األعامل  تقييم  عند  االعتبار  يف  تؤخذ  بحيث 

التي  الجوانب  كذلك  بل  الفنية  الجوانب  تناول  فقط  يعني  ال 

تشكل انتهاكًا للحقوق والكرامة اإلنسانية. وهنا أيًضا يربز دور 

مؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات الثقافية يف مواجهة أشكال 

التنميط والتعصب والتحيز يف اإلنتاج الفني واألديب. 
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