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المرأة المحجبة فى تصميم اإلعالن ما بين النموذج المجتمعى 
 والرمز الدينى

 د. منى عبد العزيز حسن عبد اهلل

 مدرس باألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم

 مقدمة :
الديانات ة، و واللغ ةالجنسيو النوع ، فهناك إختالف فى سنه من سنن الحياةتعتبر ظاهرة اإلختالف 

يتطلب مبدأ القبول  وهذا اإلختالف، الشخصية والمجتمعيةفى الخصائص  وكذلكوالطوائف والملل، 
، له خصائص ثابتة لتحقق مبدأ اتنساء المسلمالوالتفاعل لتحقيق التعايش. والحجاب فرض على 

، ومن ذاتهاتمع أو للمرأة المحجبة تبعًا للمج إمايختلف فى أشكاله، عادة الحجاب الشرعى، إال أنه 
 إما هإستخدام يكونما عادة والذى  اإلعالن وأسبابهتصميم فى  الحجاب ختلف شكل ظهوريثم 

و سياسى أو إجتماعى. فالحجاب فى مصر يختلف فى شكله وأسباب إرتدائه عن أكرمز دينى 
كذلك ختلف طبيعة التعامل معه فى تلك الدول عن الدول األوروبية مثاًل. تدول الخليج، كما 

، ففى فى نفس البلدخرى أفى البلد الواحد من منطقة إلى أسباب إرتدائه و الحجاب  يختلف شكل
مصر مثاًل قد ترتدى الحجاب إمرأة نصرانية تعيش فى حى شعبى أو فى قرية، وفى ذات الوقت 

وأسباب  ، بالطبع سيختلف شكل الحجاباإلجتماعيةلى الدرجات تحتل أعنجد مسلمة محجبة 
والحجاب موجود منذ القدم فى كثير من المجتمعات العربية نظرًا ألنه فرض، إرتدائه فى الحالتين. 

فى تواجده  من حيثخاصة  إال أنه لم يحقق اإلنتشار فى المجتمع المصرى إال منذ األلفية الثالثة
ذلك كان أكثر إرتباطًا إما بطبقة إجتماعية أو برمز سياسى، وربما كان ، وقبل اإلعالنتصميم 

عادة  يرتبطكان كما يرتبط أكثر بالحمالت اإلجتماعية،  ر حيث كانذتواجده فى اإلعالن بداية بح
ظهرت وبعد أن  2011يناير 25إال أنه منذ ثورة جتمع، مشخصيات مرجعية لها مكانة فى الب

من أجل مستقبل أفضل لهن  تظاهرن إلى جانب الرجال ىاللواتالمحجبات ماليين النساء صور 
الصحفات األولى من الصحف.  أو نترنتاإل وأعلى التلفاز  سواءجميع أرجاء العالم  ىف ولبالدهن

فئة  الو  معينة إجتماعيةال تمثل طبقة التى ، و اإلعتراف بالمرأة المحجبة بدايةوهو ما جاء ليمثل 
نموذج المرأة  تواجدهذا فى حين  تمثل جزء مهم وكبير من المجتمع المصرى. بل، محددة سياسية

 . بتلك الدولخاص كنموذج مجتمعى  زمن منذالمحجبة فى بعض الدول العربية 
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بعد إال نموذج المرأة المحجبة فى اإلعالن  عدم ظهور الدول الغربية، فكان من الغريب فى أما
للباحثة  وهو ما كان دافعاً  فى أذهان الغرب باإلسالم. هطورببه، كثافة إنتشار ظاهرة اإلرهاب 

 للبحث فى ظاهرة
، العالمين العربى والغربىكاًل من اإلعالن التليفزيونى فى إنتشار تواجد نموذج المرأة المحجبة فى  

  وأشكال هذا التواجد، والغرض منه.
The veiled woman in advertising design in between the community model and the 

religious symbol 

Research Summary : 

Egypt is considered as a civilian state according to the constitution, but it is an Arabic and 

Islamic country by the history, custom and reality, subsequently the veiled woman 

represent a part which is not small from the Egyptian society. This research is based on 

studying the extent of the presence of the veiled woman in advertising design, and how 

is that presence whether in the design of the Egyptian, Arabic and Western countries 

advertising, and the reasons for that. The research problem represented in the extent and 

how the presence of the character of the veiled woman in the advertising design, and was 

that presence all over the years, and was it uniformly or it different in it’s shape and nature 

from time to time and from one country to another, and was that presence in a form that 

elevates the status of the veiled woman and increases the prestige of this costume or 

detract from it. The purpose of the research is to recognize the appearance form of the 

veiled woman in advertising design in Egypt and Arab and Western countries, and the 

factors and causes of that and if that presence represent community model or a religious 

symbol or mix between the two cases. This research was concluded to several results the 

most important ones are in the difference in how and why the veiled woman appears in 

the design of each of the Egyptian, Arabian and Western advertising with different 

reasons for that, which varied between the custom and traditions, and the need to use a 

religious symbol.  

 
 مشكلة البحث :

تصميم كاًل من  ىمدى تواجد نموذج المرأة المحجبة ف لىع وقوفال ىتتمثل مشكلة البحث ف
 تندرج الرئيسية اإلشكالية هذه وتحت؟ والغرض منههذا التواجد،  اإلعالن العربى والغربى، وشكل

  : ىيل فيما نوجزها، الفرعية التساؤالت من جملة
 اإلعالن ؟تصميم  ىتواجد نموذج المرأة المحجبة فما مدى  .1
 ؟اإلعالن العربى والغربىتصميم  ىتواجد نموذج المرأة المحجبة فتقارب ي إلى أى مدى .2
  ؟لحجاب الشرعىا شروطتصميم اإلعالن مع  ىفالمحجبة المرأة نموذج توافق  ما مدى .3
 كاًل من اإلعالن العربى والغربى ؟تصميم  ىالمرأة المحجبة ف كيف تمثل نموذج .4
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 ؟الحجابمن شأن  فى الرفعاإلعالن تصميم  ىالمرأة المحجبة فنموذج  كيف ساعد .5
 ؟تصميم كاًل من اإلعالن العربى والغربى ىالمحجبة ف نموذج المرأةإلى أى مدى إختلف  .6

 أهمية البحث:
تصميم كاًل من اإلعالن  ىالمحجبة فتجاهات تقديم نموذج المرأة إل ىالوقوف على الوضع الحقيق

هذا العربى والغربى، للتمكن من وضع السياسات وصياغة البرامج المناسبة لتصويب صورة 
 الوجه هو الحجاب عتبارإب أهمية من بالشكل المناسب، لما لهذا الموضوع وتقديمه، نموذجال

 . المسلمة للمرأة المميز
 أهداف البحث :

 تصميم اإلعالن العربى والغربى. ىتظهر بها المرأة المحجبة فالتعرف على الصورة التى  -1
المجتمعات  ىتحسين أو تشويه صورة المرأة المحجبة ف ىالكشف عن مدى مساهمة اإلعالن ف -2

 المختلفة.
 مع توافقه ومدى اإلعالن،تصميم  ىالمرأة المحجبة ف به تقوم ىالذ طبيعة الدور عن الكشف -3

 .المجتمع ىف دورها
 تصميم اإلعالن. ىالصورة اإليجابية التى يجب أن تظهر بها المرأة المحجبة ف الوصول إلى -4
 ،المرأة المحجبة من خالل نموذج ترسيخهاتصميم اإلعالن  حاولي ىالت القيمعن  الكشف -5

سواء كان المجتمع المصمم لإلعالن أو  وتقاليده وعاداته المجتمع عقيدة مع ومدى توافقها
 .المجتمع الموجه له اإلعالن

 المرأة نموذج تأثير من تزيد وأ ،من مكانة ترفع أن شأنها من ىالت المقترحات بعض تقديم -6
 .المجتمع ىف تهامكان تعزيز، و تصميم اإلعالن ىف المحجبة

 فروض البحث :
منذ  لم يكن له وجود قوى إالاإلعالن تصميم  ىنموذج المرأة المحجبة ف تفترض الباحثة أن .1

 فترة قريبة خاصة فى تصميم اإلعالن المصرى.
كاًل من اإلعالن المصرى تصميم  ىنسب تواجد نموذج المرأة المحجبة ف تفترض الباحثة أن .2

 .ات أغلب الدول العربية واإلسالميةتصميم إعالن ىفأكثر تقاربًا منه  والغربى
تصميم كاًل من  ىمن تواجد نموذج المرأة المحجبة ف هدف واحد هناك تفترض الباحثة أن .3

 .اإلعالن العربى والغربى
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تصميم  ىفالمستخدم المرأة المحجبة نموذج حجاب  ىفنسبى توافق هناك  تفترض الباحثة أن .4
  لحجاب الشرعى.ا شروطمع اإلعالن 

 تصميم اإلعالن. ىفالمستخدم المحجبة  نموذج المرأة ىإختالف فهناك  تفترض الباحثة أن .5
 : حدود البحث

 تصميم كاًل من اإلعالن ىى تظهر بها المرأة المحجبة فذال النموذجيتناول هذا البحث دراسة 
، وقد تم 2017 عامبداية األلفية الثالثة وحتى  نوذلك فى الفترة م العربى والغربى، التليفزيونى

 عن طريق الفضائيات أو اإلنترنت. التركيز على اإلعالن التليفزيونى لكثافة إنتشاره سواء
 منهج البحث :

 وتحليلها والمواقف، والظواهر األحداث واقع دراسة تستهدف ىالت الوصفية البحوث من الدراسة
 .تطويره أو ستكمالهإ أو الواقع هذا لتصحيح إما مفيدة ستنتاجاتإ إلى الوصول بغرض وتفسيرها

 محاور البحث التى سيتم العمل فى إطارها :
  .المرأة المحجبة واإلعالنالمحور األول : 

 .الدول العربية واإلسالميةفى  عالناإلنموذج المرأة المحجبة فى تصميم  المحور الثانى :
 .الغربية الدولفى  عالناإل تصميم فى المحجبة المرأة نموذج المحور الثالث :

 : واإلعالن المحجبة المرأةأواًل : 
 للمرأة المسلمة : ىالحجاب الشرع 

 ىترتديه عادة المرأة المسلمة، باإلضافة إلى األسلوب اإلسالم ىيشير الحجاب إلى غطاء الرأس الذ
جانب مام األأالحجاب فرض من اهلل و  (Anlis،2015، 17 أنليز).المتواضع للثوب بشكل عام

َيا أيُّها }قال تعالى:  (Anlis،5 زأنلي).ةللفتن ولو يسيراً  تضع حداً  ى، وتلبسه المرأه لكمن الرجال
، ذلَك أدنى أن ُيعَرفَن فال ىُّ النب  ُقل ألزواجَك وبناتَك ونساِء المؤمنيَن، ُيدنيَن َعليِهنَّ من َجالِبيبهنَّ

اآلباء، األجداد، ] :وهم مام المحارمأوهو غير مطلوب  (59)األحزاب/.{ُيؤَذيَن وكاَن اهللُ غفُوراً َرحيماً 
 بناء األخوات، األعمام، األخوال،األزواج، أبنائهن، األخوة، أبناء األخوة، أآباء األزواج، أبناء 
}َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت  :ية الكريمةكما ورد فى اآل (78 ،2001جاد الحق،).[المحارم من الرضاع

 ِبُخُمِرِهنَّ َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبنَ 
ْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ أَ 

َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر  ىِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبنِ  ىَأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبنِ 
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ْرَبِة ِمَن الرَِّجا ىُأْولِ  ِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء َواَل َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم اإْلِ
  (31/)النور.ُنوَن َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن{َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِميعًا َأيَُّها اْلُمْؤمِ 

 والمجلس المصرية، اإلفتاء دار وبحسب الحجاب، ىف توافرها يجب شروطاً  هناك أن الفقهاء يرىو 
 (111-102،جاد الحق):ى ه الحجاب شروط فإن اإلسالمية للشئون األعلى

 لها يصح وال بدنها، جميع والحنابلة الشافعية عند المرأة وعورة:  المرأة لعورة اً ساتر  يكون أن .1
 كالطبيب ضرورة لذلك دعت إذا إال األجانب، الرجال أمام جسدها من جزء ىأ تكشف أن

 فيجوز والشراء، البيع حالة ىف والمعاملة القضاء، أمام والشهادة للزواج، والخاطب المعالج،
 إال المرأة بدن فهى جميع والمالكية الحنفية عند المرأة أما عورة. وكفيها وجهها تكشف أن

. األجانب الرجال وأمام الطرقات، ىف وكفيها وجهها تكشف أن للمرأة فيباح والكفين، الوجه
 .الفتنة أمن بشرط اإلباحة هذه قيدوا ولكنهم

َواَل ُيْبِديَن : }تعالى لقوله : األنظار تلفت جذابة ألوان ذا مبهرجاً  أو نفسه ىف زينة يكون أال .2
 .تعمد وال قصد بدون ىأ{ ِمْنَهاَما َظَهَر } ومعنى (31:النور){ َما َظَهَر ِمْنَهاِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ 

 لم فإن الستر،هو  الحجاب من الغرض ألن:  الجسم من تحته ما يصف ال اً سميك يكون أن .3
 :مسلم رواه فيما ملسو هيلع هللا ىلص لقوله النظر، يحجب وال الرؤية يمنع ال هألن ،حجاباً  يسمى ال ساتراً  يكن
 كأسنمة رؤوسهن مائالت مميالت عاريات كاسيات نساء ،بعد أرهما لم النار أهل من صنفان}

ن ريحها، يجدن وال الجنة، يدخلن ال المائلة البخت  {..وكذا كذا مسيرة من ليوجد ريحها وا 
 عاريات الصورة ىف كاسيات ىأ {عاريات كاسيات} ومعنى. سنة خمسمائة مسيرة رواية ىوف
 {مائالت مميالت} ومعنى .عورة ىتخف وال جسداً  تستر ال مالبس نيلبس ألنهن الحقيقة ىف

 كأسنمة}ومعنى. واإلغراء الفتنة بقصد يتبخترن مشيتهنفى  مائالت الرجال لقلوب مميالتأى 
  .الجمل سنام مثل تصبح حتى رؤوسهن فوق شعورهن يصففن ىأ {البخت

 .{العاريات الكاسيات} لحديث وذلك ،الجسم يصف ال: أى  ضيق غير اً فضفاض يكون أن .4
 لقوله الزانية، حكم ىف يجعلها المرأة فتعطر للرجال، إثارة فيه ألن :معطراً  الثوب يكون أال .5

 رواه( زانية) ىيعن {وكذا كذا ىفه بالمجلس فمرت ستعطرتإ إذا والمرأة زانية، عين كل}: ملسو هيلع هللا ىلص
  نا.الز  رائد بمنزلة ىه ىالت الرجال شهواتتهيج  ألنها اإلثم حصول ىف كالزانية ىأ.ىالترمذ

 اهلل ىرض هريرة ىأب عن الحاكم رواه ىالذ للحديث: الرجال بأزياء تشبه فيه الثوب يكون أال .6
 رواه فيما ملسو هيلع هللا ىلص وقال الرجل، لبسة تلبس والمرأة المرأة، لبسة يلبس الرجل ملسو هيلع هللا ىلص ىالنب لعن:  عنه

 ىأ {النساء من والمترجالت الرجال، من المخنثين اهلل لعن}:  له واللفظ ىوالترمذ ىالبخار 
 .وأشكالهن أزيائهن ىف بالرجال المتشبهات
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 نهت اإلسالمية الشريعة ألن وذلك : الكافرات ىز  أو الكتاب، أهل من الراهبات ىز  شبهي أال .7
 بن اهلل لعبد ملسو هيلع هللا ىلص قال حيث والهيئة، ىالز  فى الكتاب أهل بمخالفة وأمرت بالكفار، التشبه عن

 ثياب من هذا إن}: بالعصفر ينغمصبو  ،معصفرين ثوبين عليه رأى حينما العاص بن عمرو
 . مسلم رواه {تلبسهما فال الكفار

 الدنيا ىف شهرة ثوب لبس من}: ماجه ابن رواه فيما ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  لقول : شهرة ثوب يكون أال .8
 بين شتهاراإل بلبسه يقصد ىالذ الثوب هو الشهرة وثوب {القيامة يوم مذلة ثوب اهلل ألبسه
 .وزينتها بالدنيا تفاخراً  صاحبه يلبسه ىالذ الثمين النفيس كالثوب الناس
 والقوانين : اتبين العاد الحجاب 
ن المسلمة، المرأة على الحجاب وجوب على ىاإلسالم الدين علماء من إجماع هناك  كانوا وا 

 يعارض الحديث العصر ىف تيار ظهر ذلك من وبالرغم (29،جاد الحق)هيئته، ىف يختلفون
 خطوط تحديد يجب كان ومن ثم (Anlis،55 أنليز).عادة بل فرضاً  ليس أنه بدعوى الحجاب
 أنليز).الثقافة تبدأ وأين الدين ىينته أين لتحديد والتقاليد، واألعراف المقدس النص بين الفصل
Anlis،58) ئالرد لدورها مدركاً  واألبوية التقليد روح مناهضة ىف البالء أحسن اإلسالم أبلى قدف 

من كان رغم ذلك، و  (Margaret,2016,23)والفهم، العقل ملكات وتعطيل الحق عن الصد ىف
 وثوقيتها ىف وعنيفة التسطيح بالغة تقليدية نزعة هذا عصرنا ىف اإلسالم سمإب تتنامى أن العجب

قصائيتها  والعادة الدين بين الفرق ولتوضيح (90 ،2014)نادر،.نغالقيتهاا  و  جمودها ىف ومقلقة وا 
 ىف عرف ىالذ عامة النساء حجب ىف الغلو أما بعورة، ليس الوجه أن" ىالقرضاو  الشيخ يقول
 وسداً  منهم، حتياطاً إ الناس ستحدثهاإ ىالت التقاليد من فهو اإلسالمية والعصور البيئات بعض
 جامعالب اإلفتاء مجلس وأكد ذلك (69-68)نادر، ".اإلسالم به أمر مما وليس رأيهم، ىف للذريعة
 القرآن أن معتبراً  (33 ،جاد الحق)،"شرعياً  إلزاماً  وليس تقليد النقاب" بأن علمية كمؤسسة األزهر
 قانون إلى تحولت تقاليد من جزء النقاب" وأن بالكامل الوجه بتغطية المسلمة المرأة يأمرا لم والسنة

 الشريعة أسس ىف موثقة غير لكنها البلدان بعض عادات عن نبثقتإ عادات العرف، بمقتضى
 ،تقليدياً  لباساً  النقاب فيه يكون مجتمع ىف ما إمرأة نشأت إذا أنه"و (50-48)نادر،."اإلسالمية

 المجتمعات ىفف (Anlis ،92 أنليز)".تركه أو ذلك فعل ىف ختياراإل حرية ىدين منظور من فلها
ذا الكامل التحجب على النساء تعودت والمحافظة المنغلقة  ألنفسهن يجلبن فإنهن ذلك يفعلن لم وا 
 تستر أن المرأة على يجب أنه األئمة جميع عند باإلجماع ثبت فقد (Anlis،94 أنليز).الضرر
 كشف جواز على اتفقوا أنهم كما ،بشهوة إليها ينظر منإن كان هناك  الفتنة خوف عند وجهها
  (36-35،جاد الحق).شهادة يستوجب تعامل أو تطبب أو كتعلم ضرورةل ترخصاً  وجهها المرأة
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ويختلف لبس الحجاب من عدمه ، اإلسالميةدول ذات الغالبية العديد من ال ىينتشر الحجاب فو 
بعض الدول  ىفف (Anlis،42 أنليز)األنظمة الحاكمة،و ختالف العادات والتقاليد إوشكل الحجاب ب

مثل ب القانون و بوجعلى مواطناتها وحتى األجنبيات منهن الدولة تفرضه يكون الحجاب إلزاميًا 
هناك دول أن حين  ىف (Anlis،96-97 أنليز).أفغانستانو والسودان  واليمن والسعودية إيران

؛ مثل والمحكمة الجامعات والمدارسكالمؤسسات العامة  ىرتداء الحجاب فإتمنع أو تقيد أخرى 
لكن غالبية الدول تعد هذا األمر  (Anlis،98-99 أنليز)ى.بن علقبل  سابقاً  وتركيا وتونس فرنسا

 (Margaret, 38) .من أمور الحرية الشخصية
 (168-160)نادر، ى :فيها الحجاب إجبار  ىالتالدول 
 ووفقاً  ،لمرأة السعودية والمرأة األجنبيةالحجاب على ا ىيفرض القانون السعود  :السعودية 

 ىبما ف لمعظم العلماء السلفيين السعوديين عورة المرأة أمام الرجال األجانب تشمل جسمها كامالً 
 ذلك وجهها ويديها. 

إال مع التحديث والتطور.  عتباره تعارضاً إب، 1936الحجاب عام  [ىبهلو رضا ]منع  : إيران 
والعفاف عام أصدر البرلمان قانون الحجاب ، نتصار الثورة اإلسالميةإسنوات من  6بعد أنه 

 (Margaret, 40-41) .يلزم النساء بالحجابوالذى ، 1984
الحجاب [ ماليزيا]شمال  [Kuala Terengganuكواال ترغكانو]فرضت مدينة  : ماليزيا 

 .2004على المسلمات وغير المسلمات منذ عام 
 : بعض الدول ىمحاوالت فرض الحجاب ف

رتداء إل تضطر ،كانت الفتيات المسلمات وغير المسلمات ىنفالت األمنفترة اإل ىف  :العراق 
وذلك  ،على البالدختطاف والقتل من المليشيات الدينية المسيطرة من الضرب أو اإل الحجاب خوفاً 

 (104-103)نادر،.لسفورهن
فرض الحجاب على العضوات والوزيرات غير  ىالبرلمان الكويت ىحاول نواب ف  :الكويت 

حترام الشريعة اإلسالمية، إال أن المحكمة إنتخابات يجبر المرأة على المحجبات، ألن قانون اإل
 ،الشريعة اإلسالمية ال تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية ىالدستورية رفضت ألن األحكام الواردة ف

 (113-111)نادر،.والمباشر ىإال إذا تدخل المشرع وقننها وليس لها قوة النفاذ الذات
 : رتداء الحجابإتقيد  ىالدول الت

. ومع ىالطائف ىصف الحجاب بالز والذى و  1981عام  [108 منشورال] إصدارتم   :تونس 
 وقيدتتم منع الطالبات المحجبات من دخول المدارس والكليات،  2005 عام ىالعام الدراس أبد



 لعدد التاسعا           مجلة العمارة والفنون                                                            
 

8 
 

الحظر  ، إال أنرتداء الحجاب مستقبالً إعلى توقيع تعهد بعدم  وأجبرنالمخالفات إلى قسم الشرطة 
 (40-37)نادر،.2011سقوط نظام الرئيس زين العابدين عام نتهى بإ

رموز دينية ظاهرة سواء كانت  ىرتداء أإقانون يحظر  2004 عامأقر البرلمان  : فرنسا 
وذلك للحفاظ على  ،بالمدارس الحكومية ىالحجاب أو صلبان كبيرة أو نجمة داود أو التربان السيخ

بعد  بهللدولة. وأقر هذا القانون بأغلبية ساحقة وطالب بمعاقبة غير الملتزمين  الهوية العلمانية
  (Anlis،116-117أنليز).مستنفاد وسائل الحوار معهإ

، ثم 1980بها عام إرتداء الحجاب  فقد تم حظر، ومن ثم علمانية دولة رسمياً هى تركيا :  
األماكن والجامعات و المدارس  ىف 1997/2013خالل الفترة تم تعزيز القانون بشكل أكثر 

بسبب رفضهم  نمحاكمتهتقوم بالقبض على آالف النساء و  المؤسسة العلمانية وكانت .الحكومية
  (Margaret, 47-49) حتجاجهم ضد قانون الحظر.إخلع الحجاب أو 

مرحلة  رفع الحظر أثناءإال أنه تم  ،2010عامالجامعات  ىف النقاب رتداءإتم حظر  :سوريا 
  (Anlis،138 أنليز).نتفاضة الشعبيةاإل

وتوجد ، والشرطة الجيش ىف خاصةرتداء الحجاب، إ: ال تشجع المؤسسات الحكومية  المغرب 
نما ، بموجب القانون نه لم يكن ممنوعاً بالرغم من أالحجاب،  ىترتد ىقيود وتفرقة تجاه المرأة الت وا 

 2005عام  ىفأو األصولية ضد الحكومة العلمانية، ف ىإسالم ىيعتبر دليل على فكر سياس كان
لتصويره فتيات يرتدين الحجاب، وتم إزالة  ىاألساس ىللتعليم الدين ىأنتقد بشدة كتاب مدرس

  (Margaret, 51-53).الصورة
يرتدين  ىالنساء اللوات ضد القمع بدأ، 2008 عام ىالعلمان الحزب نتخابإ منذ: بنجالديش 

          (Anlis،122-125أنليز)علمانية.دولة جعل بنجالديش  ىفوذلك رغبة من الحكومة  ،الحجاب
طلب منها أحد  يجعل المرأة المسلمة تخلع حجابها إذا 2012 عام قانوناً  أستراليا : أصدرت 
  (36-35)نادر،الدولة ذلك. ىموظف
نتقد أتغطية الوجه أثناء القسم للحصول على الجنسية، و منعت  2011 عام كندا: منذ 

ضد المسلمين، وأنه يجب إعطاء الحرية  التفرقة ز فكرةيالقانون بدعوى تعز  ىالكونغرس اإلسالم
 (Anlis،118-120 أنليز).الدين وليس بالثقافة الكاملة للمرأة، كمسألة متعلقة

 (Anlis،127 أنليز)الدول التى يعتبر فيها الحجاب تقليدًا :
تفرض الحجاب، إال أن معظم النساء يرتدين الحجاب، قوانين تمنع أو  : ال توجد باكستان 

جتماعية، حيث األماكن العامة يعتبر من المحرمات اإل ىفإظهار الشعر أو أجزاء من الجسد ف
  . ىالتقليد ىيراعى المجتمع عادات الز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 الدول التى تعتبر الحجاب حرية شخصية :
 ،رتداء الحجابإقوانين من شأنها فرض أو حظر  ىمؤسسة عامة أ ىلم تصدر أ : األردن 
 ،بين الطبقات الوسطى والدنيا كان سائداً  إال أنه رتداء الحجاب أثناء حقبة الثمانينات،إزداد إوقد 
  (Anlis ،124-125أنليز)نادر.ف الوجه ىيغط ىلحجاب الذا أما

 دانيال).ىتحاد السوفيتاإل رتداء الحجاب حتى سقوطإلم يكن من المعروف  : روسيا 
Daniel، 2017، 90) 

نص على حماية الجميع ي الدستورف ،ليس هناك حظر على مالبس المسلمين : المكسيك 
 حرية التعبيرمنح وي ،ىأو المنشأ الوطن ىضد التفرقة القائمة على أساس الدين أو األصل العرق

 (Daniel،46-48دانيال).مالبسالختيار إذلك طريقة  ىبما ف
 تصميم اإلعالن : ىشخصية المرأة المحجبة ف 

 هدافاأل تحقيق فى فعالة ةوأدا اإلعالن تصميم عناصر من هاماً  عنصراً  اإلعالنية الشخصية تمثل
 عن المتلقى عند والتقليد ةالمحاكا دوافع تحفيز على األحيان من كثير فى تعتمد حيث تصاليةاإل

  (SS.Kaptan, 2002, 8).لديه ومحببة جذابة إعالنية شخصية وصياغة إختيار طريق

 تصميم الشخصية :
 الجسمية الصفات جميع يشمل فهو وتركيبًا، تعقيداً  النفس علم مفاهيم أكثر من الشخصية مفهوم يعد

 (62-55، 2015)فؤاد،  :فى  اإلعالنية الشخصيةتصميم  يتلخصومن ثم  والوجدانية، والعقلية
 األساسية بالبنيةاألول  يتعلقو  للشخصية والشكلى البنائى التكوين به يقصد:ىالبنائ التصميم .1

  .المصداقية إلضافة والمكياج بالمالبس يتعلق، أما الثانى فمالمحالو  والحجم السنك
 عالنيةاإللتتوافق مع الشخصية  كلمات اإلعالن صياغة كيفية بها يقصد :اللفظية الصياغة .2

 . بوضوح اإلعالنية الرسالة وصول إلى يؤدى الذى بالشكل
 خاصة إن كانت سلبية يةاإلعالن ةشخصيال سلوكو  تصرفات به يقصد :ىالسلوك التصميم .3

 بالنسبة خاصة وعى بدون به التأثر خطورة يشكل مما، ئس الفعل هذا أن إلى اإلشارة بدون
 هذا يقدم عندما سوءاً  األمر يزداد وقد ة،والمحاكا التقليد إلى يميلون الذين والمراهقين لألطفال
  .الجمهور من الفئة هذه لدى رجعيةالم الشخصيات أحد خالل من السلبى السلوك

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 : شخصيةال تصميمو  المجتمع قافةث
 ذلك ىويعن ،الجمهور من جماعة تميز ىالت السمات أو الصفات مجموع ىه المجتمع ثقافة إن
 وتمثل ،المسيطرة وأفكاره السائدة بقيمه تلتزم ىالت جماعاته وتقاليد أفراده سلوك على تنعكس هاأن
 اإلطار وتحدد ،العام المناخ تصنع ىالت ىه السائدة فالثقافة .رهسبأ المجتمع شخصية النهاية فى
 الفرد الثقافة تمد كما (Adeed, 2013,90).الشعوب وتقاليد المجتمعات قيم تحتهى و طتن ىالذ

 [الردئ/الجيد ،ىالعاد غير/ىالعاد القبيح،/الجميل الحرام،/الحالل] األشياء على الحكم بمعايير
ومن ثم (Adeed, 65) .بينها والمفاضلة للتميز وأسس لألشياء معينة ىمعان لديه تتكون بحيث
 فى اً هام اً دور  اله أصبحفقد  ،الحديث العصر فى خاصة أهمية لشخصية اإلعالنيةل أصبح فقد

شباعو  األجيال عبر الثقافة نقل حيث ،الفرد شخصية وبناء جتماعيةاإل التنشئة عملية  من كثير ا 
من خالل  لها يتعرض التى المؤثرات كلف ،(35-33، 2014،فاطمة)للجمهور النفسية الحاجات
 الثقافىو  والفكرى البصرى المخزون له تشكل اإلنترنت شبكةعلى و  الفضائيات على اإلعالنتصميم 

ستراتيجياته سياساته اإلعالن يشكل خالله من الذى  (41-39،فاطمة).واإلقناع أثيرتلل وا 
 (25-19، 2008)صفوت، اإلعالن : ىخصائص تصميم شخصية المرأة المحجبة ف

 اإلعالنية. الشخصية نجاح معايير أحد البساطة تعتبر .1
ثارة اإلنتباه بلفت تبدأ عديدة نفسية وظائف لإلعالن .2  فى تهدف والتى اإلدراك ثم اإلهتمام وا 

 فى الفشل أن إذ المعرفة لعملية األساسى المدخل هو اإلنتباهو  اإلقناع، تحقيق إلى النهاية
 اإلنتباه بجذب اإلهتمام فإن الذ ككل. اإلتصالية العملية فشل عليه يترتب اإلنتباه جذب مرحلة
 يالئم ما أو المفاجأة أو بالتميز سواء اإلعالنية الشخصية نجاح عوامل من رئيسياً  عامالً  يعد

 وتلقى والمعرفة، للفهم محاولة فى اإلعالن مع للتواصل يسعى يجعله المتلقى مما إهتمامات
 .بالذاكرة اإللتصاق على قدرة كثرأ يجعلها كما المعلومات

 األثر أكبر له اإلعالن بموضوع وفى ذات الوقت خبيرة إعالنية جذابة شخصية إختيار إن .3
 على نظر الشخصية وجهة السلوك، حيث قبوله وتغيير اإلتجاهات تكوين فى المتلقى على

أن  كما أنه من أكثر العوامل تأثيرًا على المتلقى في الشخصية اإلعالنية. العاطفى المستوى
وذلك  المجتمع الذى خرجت منه أو الموجهة إليه، تميز التى واإلجتماعية الدينية تتبع القيم
 جماعة وعصرية. فلكل جذابة تبدو ذات الوقت وفى مبادئه مع وتصرفات تتناسب بمالبس

 شأنه من الجماعة وهذا هذه إلى المنتمين من تتوقعها السلوك من معينة وأنماط ومعايير قيم
 .مباشرة غير كرسالة ومعتقداتنا، قيمنا عن التنازل بعدمللداخل والخارج  رسالة يوصل أن
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 الدول العربية واإلسالمية :فى عالن اإلنموذج المرأة المحجبة فى تصميم انيًا : ث
 اإلعالن :تصميم  ىعوامل تكوين صورة المرأة المحجبة ف   

 ىالعالم العرب ىخدمتها، فال تمثل وسائل اإلعالم ف ىلسان حال السلطة وأداة ف ىاإلعالم العرب
فمن خالل قمع الشعب  (Michael،2016 ،77ميكائيل)سلطة رابعة، بل أدوات بيد القلة الحاكمة.

وضبط وسائل اإلعالم لم يعد معظم الحكام العرب يسيطرون على دولهم فحسب، بل وحتى على 
المستقبل  علىلك كذمواطنيهم وحاضرهم ومستقبلهم، ألنهم يملكون الوسائل لقمع األفكار، و  ىماض

ومن ثم تنقسم البالد  (Michael،69-74ميكائيل)ألنهم يستطيعون منع الناس من تنظيم أنفسهم.
فيها  ىمسألة حقوق المرأة بشكل عام، فبعض البالد يكون النظام القضائ ىفاجعًا ف العربية إنقساماً 

 هو أحد أهم العقبات القوية لتطلعات المرأة، ومنها ما يلزم النساء بالحجاب ومنها ما يمنع إنتشار
الحجاب. وفى بالد أخرى يكون النظام الحاكم هو المسيطر على حقوق النساء، لكن ليس عن 

 : ويمكن أن نقسم البالد العربية كنماذج إلى ولكن عن طريق اإلعالم. ،ق القانونطري

 فقد ظهرت ىالمصر  والمجتمع السياسة ىدورًا مؤثرًا ف مصر نساء طالما لعبت :مصر ،
المظاهرات الحاشدة للدفاع  ىوذلك بخروجها ف 1919 ها خالل ثورةالمشاركة اإليجابية ل
ستمر الكفاح اإلجتماعى والسياسى مواكبًا ألحداث مصر ا  سعد زغلول، و  ومؤازرة زعيم الثورة

محاولة تحريك النهضة النسائية من  ىف دوراً  المرأة لعبت(Adeed,106-109) .الكبيرة
المؤتمر  ىف ىبأول وفد عرب [ىهدى شعراو ]المؤتمرات الدولية، فشاركت ىخالل المشاركة ف

ياسية لتأسيس أحزاب س المرأة وسعت(Adeed,132) .1923 عام بروما ىالدول ىالنسائ
 ىالحزب النسائ]و ،1925 عام [تحاد النساء المصرياتإ]حزبتدافع عن قضاياها فنشأ 

 كافة وظائف الدولة ىبول النساء فكان على رأس مطالبه ق ى، والذ1942 عام [ىالوطن
(Margaret,251-253) ىف المرأة ترسخ مفهوم مشاركة 1952يوليو 23ثورة  وبعد قيام 

فقد  (Margaret,117-121)جتماعية،قتصادية واإلكافة مجاالت الحياة السياسية واإل
وتقلدت الوزارة، وشاركت  البرلمان ودخلت 1956نتخاب والترشيح عام حصلت على حق اإل

-Adeed,102) الحياة الحزبية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية، ىف

بعض الهيئات  ىكافة ميادين الحياة وتوج ذلك بتعيينها ف ىوتقلدت الوظائف العليا ف (103
 ىإطار الحراك النسائ ىهناك محطات هامة فكما كان (Margaret,76-78) .القضائية
 وزيرة لإلعالم والدكتورة [درية شرف الدين]منها تعيين السيدات يناير 25بعد ثورة  ىالمصر 

وهى مناصب وزارية ، وزيرة للبيئة [سكندرإليلى راشد ] للصحة والدكتورةوزيرة  [مها الرباط]
وزارات خدمية ال ثقل لها  ىف المرأة نحصر دورإكانت حكرًا للرجال لفترة طويلة بعدما حيوية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 [داليا زيادة]هذا إلى جانب إختيار الناشطة السياسية  (Michael،83ائيلكمي).الثورة فيما قبل
كانت ، و إمرأة تأثيراً فى العالم 150مريكى ضمن قائمة أكثرمديرة منظمة المؤتمر اإلسالمى األ

 ىفتحت الثورات التفقد  (Anlis،49أنليز)البيت األبيض. ىمحاضرة ف ىأول امرأة محجبة تلق
خرج الرجال المحجبة، بعد أن  البلدان العربية أفق إمكانيات جديدة عديدة للمرأة ىندلعت فإ

خرجوا إلى الشوارع ، جتماعيةوالنساء جنبًا إلى جنب بغض النظر عن الديانة أو الطبقة اإل
 (Michael،26-30ائيلكمي).ىورفعوا شعارات الحرية والتغيير السياس

 لقراءة متشددة للشريعة اإلسالمية تفرض عليها العديد من فيه المرأة بلد تخضع ك :السعودية
 ،أمرها ىبدون إذن ولأو العمل لخارج إلى اعها من قيادة السيارة، أو السفر الضوابط، وتمن

حتى أمام المحكمة تحتاج ، العمل وأالدراسة  ىفسواء  اً ممنوعالمجتمع  ىفختالط اإل ويكون
تتعلم النساء الثقة بعلمهن وخلفيتهن الثقافية  (Anlis،54-57 أنليز).ىالنساء إلى الوص

حتى  التحديات والنضال من أجل تحقيق أحالمهنبل ولديهن الشجاعة ليقبلن  ،وجذورهن
 %.20بنسبة  2003دخلن البرلمان عام كما أصبحن يشغلن كافة المهن العلمية والعملية، 

المملكة العربية وذلك ليس من أجلهن لكن لرغبة السلطة الحاكمة فى  (266، 2016 ،فريد)
 ،Hans هانس)اإلصالح. ىالخارج كبلد متحضر لديه الرغبة ف ىالسعودية تحسين صورتها ف

كل بدنها إذا ما أرادت  ىيغط ىمجبرة على ز كانت المرأة السعودية كما أن  (28، 2011
 (Hans ،75-77 هانس)،الخروج من منزلها خشية أن تفِتن أو تُفتن كما يقول علماء الدين

إلى عهد قريب، وبالتحديد قبل  ىالشارع السعود ىكانت غالبة ف ىأصل الصورة الت ىتلك ه
الحجاب فأخذ ، فشيئاً  نفتاح شيئاً بدأ اإل إال أن (93،فريد).1990حرب الخليج الثانية عام 

 النسيان ىط ىأصبح اآلن ف والذى غطاء للوجه بفتحتين متسعتين للعينينكالبرقع  منبالتدرج 
 ىالذو  ،الثمانينات ىظهر النقاب ف بعدهومن  ،(Hans،164هانس)ال ترتديه سوى المسنات

، والبعض ثم ظهرت بعد ذلك الطرحة( Anlis،71 أنليز)،واسعاً  نتشاراً إأول ما ظهر  ىلق
جعلن من الطرحة لثمة بحيث يظهر الجبين واألنف والعينان، بعد أن كانت الفتاة ال تظهر 

  (Hans،122- 124هانس).سوى العينين
  يتراوح الحجاب ما بين الطرحة مع الزى العادى الحديث المتعارف  : األخرىالدول العربية

مع كشف جزء من الشعر أو إخفاء كل  (Anlis،14أنليز)عليه، والنقاب، والطرحة والعباية.
 (Hans ،45-50هانس)لقانون والدستور الحاكم لها.تبعًا لعادات وتقاليد كل دولة واالشعر 

وجوه محلية من الالمحجبات الفتيات  علىفى دول الخليج  مجال اإلعالن ىالطلب فيتزايد و 
يزيد عن غير   اإلقبال على المحجباتو  (66)فاطمة،.تدفع لألجانب ىأضعاف المبالغ التب
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بالرغم من هذا (97)فاطمة،،بلباس العباءة والخمار ىيعكسن الواقع الخليج هنالمحجبات ألن
العائالت بدأت  وقد (29)نادر،.الجنسياتمختلف يعيش فيها  ىالت أغلب دول الخليجنفتاح إ

 .محجباتالبرامج المقدمات اإلعالن خاصة بعد إنتشار  ىتتقبل ظهور بناتها فالخليجية 
تفاقية تشترط على هذه األخيرة إوتلتزم الشركة المنتجة وممثلة اإلعالن ب (124-121)فاطمة،

 (87-84)فاطمة، .التنازل عن الصور مقابل عدم إدخال تغييرات مسيئة للفتاة
أنه ال توجد هوية  ىنتحدث عنهن بدقة، ويجب أن نع ىيجب علينا أن نحدد النساء اللواتومن ثم 

 ،شكله، وفى أسباب إرتداءه من دولة إلى أخرى ى، فالحجاب يختلف فللمرأة المحجبة نسائية موحدة
كان وال يزال يحرك الجهود  ىالذ ىالسؤال المركز ف .للمرأة المحجبة ىمدى الدعم المجتمعتبعًا ل

إلى تقود  ىالعوامل والمتغيرات التبيتعلق  نة واإلعالأجتماعية والسياسية المتعلقة بالمر الفكرية واإل
األمر ببساطة يتعلق بكون و . أى صورة تظهر ىاإلعالن، وتحديد ف ىظهور المرأة المحجبة ف

 ىالذ الشكلتفرز ، سياسية ثقافيةجتماعية إمتداد لمنظومة إ ية ليست سوىنالمؤسسات اإلعال
ال يمت  ىعصر العولمة الذ" ىخاصة ف ،المحجبات تجاهات المجتمع ويؤطره نحو النساءإيحرك 

 ثناياهفى  حملي ىذوال( 145)نادر، ،"بصلة لروح التقاليد العربية اإلسالمية بمفهومها الصحيح
 نموذجها الغربية الثقافة ىف ىه كما المرأة صورة تمثل متنوعة جتماعيةا  و  وسياسية ثقافية اً أبعاد
 ثقافية آثار من النموذج هذا يترتب على أن يمكن ما عتباراإل بعين األخذ دون به، ىتقتد ىالذ

)فاطمة، .ىواإلسالم ىالمجتمع العرب ىف والشابات الشباب بين ىجتماعاإل السلوك أنماط ىف تؤثر
126-127) 
، وفى ممنوعاً  األصل ىفبعض الدول العربية  ىفتصميم اإلعالن  ىفكان ظهور المرأة وقد 

كان يقتصر على المرأة غير المحجبة، للعديد من األسباب التى تختلف من دولة  البعض اآلخر
براز الصورة  ىيستدعكان مما  ،(106-102)فاطمة، ألخرى العمل على معالجة هذا النقص وا 

من  بارزاً  تمثل جزءاً  ذ فترة ليست بالقليلةمنو  ،اليوم محجبةة الأالمر ف .المحجبة ةأالمتوازنة للمر 
ستخدام وبالتالى كان من الضرورى إ (Anlis ،43-47 أنليز).المجتمع مهنياً ورياضياً وفنياً وعلمياً 

 تهامكانعن يجابية إ صورةيتضمن ترسيخ  ىهدف ثقافك عالناإلتصميم  ىف محجبةة الأالمر  نموذج
جعل  ضطهاد المرأةإالحكم القائل بأن الحجاب يعبر عن ف .هاعدم تهميشو ، المجتمع ىودورها ف

ألحكام كل ال ىالتصدإلى  المحجباتالنساء  مما دعى، المغطاة الرأس متعذراً ستماع إلى المرأة اإل
فقد  ،عن الحداثة بعيدة تماماً مرأة فارغة، إك حجبةلمرأة الملالسلبية الجاهزة ضد الصورة التقليدية 

 نمجاله ىكونهن األوائل ف ىتفقن فإإال أنهن  اتهنتجاهإورغم إختالف  ،أثبتن أن الحجاب قوة
( 18، 2017)نورة، الوقت ذاته. ىعن حجابهم ف نولم يتنازل نما يريد نفحقق، محليًا ودوليًا، تقريباً 
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محجبة على مذيعة أول  [دعاء عامر] :على المستوى المحلى ومنهن على سبيل المثال ال الحصر
وعلى المستوى  .مصريةأول مدربة كمال أجسام  [خلود مصطفى]. سنة15منذ  ىفزيون المصر يالتل

قوات الدفاع  ىف ىمحجبة تحتل منصب قيادمسلمة و  مصريةمرأة إأول  [ىمنى شند]الدولى 
رياضة  ىتمثل الواليات المتحدة ف محجبة مرأة مسلمةإأول  [إبتهاج محمد] .البحرية األسترالية
 (Anlis ،95-99أنليز).ألولمبيادا ىفالمبارزة بالسيف 

 تصميم اإلعالن : ىف مرأة المحجبةلعن ايجابية إ صورة ذهنيةبناء 
لنمط  مختيارهإ ىف يجاباً ا  و  عالنية مما يؤثر سلباً كل يوم لكم هائل من الرسائل اإلاألفراد يتعرض 
طفال والمراهقين األ خاصة ،(33)صفوت،موتطلعاته اتهمكما يشكل طموح ،ونهيريد ىالذ ةالمعيش

أيضًا يؤثر  ولكن ،يتخذونه من قرارات على ماعالن ليس فقط إذ يؤثر اإل، شدأفإن التأثير عليهم 
 ونيستمدفهم  (45-42)فاطمة، .يؤثر بشكل كبير فى بناء شخصيتهم، فسلوكهمو فكارهم أعلى 

 ونمستعد نو الواقعية محدودة لذلك يكون مخبراتهف ،فزيونيعن الحياة من برامج التل مكثيراً من خبراته
خاصة من خالل الشخصية  (78-77)فاطمة،،فزيون دون تفكير أو نقديستقبال ما يعرضه التلإل
على للكثيرين منهم فى إختيارهم للمالبس واللغة والمفردات صبحت القدوة والمثل األأعالنية التى اإل

 ةحيث تحفيز دوافع المحاكا فكار ونمط الحياةوأكثر من ذلك فى األ ،التعبيرية التى يستخدمونها
 ىالصورة التى تظهر بها المرأة المحجبة ف دور( مما يبرز أهمية 68-67)صفوت، .هموالتقليد لدي
قامة األجيال تأسيس ىف اإلعالنتصميم  كيفية  ىلإيحاول البحث الوصول  ومن ثم المجتمعات. وا 

للرسالة  ىالمتلق ىلد إيجابى ةنمط محاكابناء  ىف مرأة المحجبةشخصية التصميم ستفادة من اإل
 ىيجاباإل التأثير ىتحقق لها القدرة عل ىالمعايير الت ىعل تصميمها ىمن خالل التركيز فاإلعالنية 
ن م للمرأة المحجبة [األعلى المثل] المثالية الصورةنموذج  على اإلعتمادومن هنا يمكن  ،والفاعلية
 ىف ودورهاالمحجبة ة أتوضيح مكانة المر ب وهو ما يتأتى، الناجحة النماذجبعض عرض خالل 

جتماعيًا وثقافيًا. ،تصميم اإلعالن ىف المجتمع بشكل عام ذا ما أخذنا ب دينيًا وا  عتبار ما اإلعين وا 
المجتمع، فإننا سندرك  فىتجاهات العام وبلورة اإل ىمن بناء الوجدان وتشكيل الرأ نقوم به اإلعالي

)فاطمة، .ناإلعالتصميم  ىفللمرأة المحجبة تتمخض عن بروز صورة سلبية  ىالنتائج السلبية الت
12-14)  
حياة العلى جانب واحد من فى تصميم اإلعالن المرأة المحجبة  تصميم شخصيةتركز ييجب أال ف

( 19، نورة)لدورها. تقليدياً  مفهوماً كرس ي مماوجمال الجسد،  تم بالموضةتهأنثى  وأ ،كزوجة وأم
وعلميًا وفنيًا  اً قتصاديوا   اً الحياة العامة سياسي ىفمشاركة الالمحجبة ة أالمر شخصية  فيجب إبراز
ستقالل والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة والتكيف معها واإل تهاقدر كما يجب إبراز  ،ومجتمعياً 
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 ىبعض أدوارها التقليدية الت الشخصية مقتصرة على تقدمأال  يجبأى أنه . تخاذ القراراتإعلى 
كفاءتها الفعلية وقدرتها  تظهر ىقصرت عليها لفترات طويلة، مع حجب أدوارها المستحدثة التإ

إنما هو مرآة عاكسة لحضارة المجتمع  اإلعالن ىعلى الجمع بين أدوار متعددة، ألن ما يقدم ف
 ىتنتم ىتجاهات أفراد المجتمع الذإال تعبير عن إ ىتقدم بها ما ه ىالصورة التو"وثقافته، 

تصميم  ىفالمرأة المحجبة  تصميم شخصيةأن يراعى فى  من ذلك واألهم (36-34".)نورة، إليه
المؤسسات  أغلب ما يخالف الصورة التى تعمل وهو اإلعالن إلتزامها بالحجاب الشرعى وشروطه،

الثياب األنيقة المتحضرة بالمفاهيم  ىترتد ىة التأالمر  صورة، والتى تتمثل فى أن تعكسهااإلعالنية 
 المؤثر السليم اإلعالن فإن أحيان كثيرة مع التقاليد والمبادئ اإلسالمية. ىالغربية المتعارضة ف

 فرد لكل ترسم ىوالت (Franke,2017, 8) ،للمجتمعات المحلية الثقافات صميم من نابعال هو
 وقيم أخالقية بضوابط محددة العربية مجتمعاتنا ىفالمحجبة  المرأة وصورة. واضحة فيه صورة
 ىف هاستخدامإ إنتشر ذات الوقت الذى ىف (91-90، جاد الحق)،جتماعيةا  دينية و  وتوجهات
ما بين مؤيد  النطاق واسع جدالً  تثير القضية هذه فإنلذا  وقتنا الحاضر، ىف اإلعالنتصميم 

فى تصميم  المحجبة المرأة ظهورفى  نظرهم وجهة المعارضين طرحإلى أدى  مما ،ضر ومعا
 إعالنياً  عرضاً  تقدم أو مبتذلة بصورة أنوثتها تستغل بأال مشروطاً  هاستخدامإيكون ن أب ناإلعال
 ( 28-25.)نورة، باآلداب يخل

 [آية اهلل عادل]توجت المصرية فمثاًل كنموذج للمرأة المحجبة المحتشمة المثقفة وقوية الشخصية 
أقيمت بشرم الشيخ  ىختام المسابقة الت ىف 2016 عام كملكة جمال للمحجبات العرب عاماً  23

جمال تقام فيها مسابقة لملكة  ىولم تكن هذه المرة األولى الت .برعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية
مة فيسبوك أسستها مصمالعلى موقع من خالل صفحة  2015عام المحجبات، إذ بدأت الفكرة 

من خالل التصويت على الصفحة،  ملكة الجمالختيار إفيها  ، تم[آيه محمود]األزياء المصرية 
والفكرة جاءت  .من وزارة السياحة ىتحظى بدعم رسم ىلكن مسابقة شرم الشيخ هى األولى الت

ضطهاد وتزايد دعوات خلع الحجاب، ألنه يعيق حركة ضها لإلالثقة للفتاة المحجبة بعد تعر  إلعادة
دعوة إلى نساء مصر لخلع  2016عام  [ىشريف الشوباش] ىالكاتب الصحاف فقد وجه .الفتاة

رتداء الحجاب. إى يتم إجبارهن على ، حتىواإلرهاب النفس يدتعرضن إلى التهد هنالحجاب معتبراً أن
دعوة  [مبارك ىحسن]عهد  ىأطلق وزير الثقافة ف ن أطلق هذه الدعوة، فقبله بسنواتولم يكن أول م

ولم يكن ذلك هو هدف المسابقة الوحيد، فقد كان هناك  مماثلة قوبلت بهجوم عنيف من البرلمان.
قد كان من ف نشر صورة جميلة لإلسالم.و بة رة جميلة عن الفتاة المحجنشر صو  وهو هدف أهم

ون رتداء مالبس واسعة، وأن يكإملتزمة بالفتاة المتقدمة أن تكون الشروط األساسية للمسابقة 



 لعدد التاسعا           مجلة العمارة والفنون                                                            
 

16 
 

 mbc) )موقع قناة، ستكون بمثابة سفيرة للحجابحيث  الرقبة ىويغط ،الحجاب ال يظهر الشعر

 لذا يجب أن تكون صورتها متوافقة مع شروط الحجاب الشرعى.
 : تحليل نماذج من إعالنات بعض الدول العربية واإلسالمية 

  2015عام إعالن مصرى عن سمنة جنة : 

1  2  

3  4  

سيدتان فيه تظهر  ،2015 عام [CBC سى بى سى قناة] ،، مصرىإعالن سمنة جنة( 1)شكل رقم
حيث تمثل كاًل منهما نصف المجتمع النسائى  الصنع الحلوى، إحداهما محجبة واألخرى  ىتتنافسان ف

مصر، وفى نهاية اإلعالن ظهرت كالهما محجبة إال أن األخرى ظهرت أقرب إلى اإلحتشام من  ىف
مالبسهما ومثلت المحجبة بحجابها شروط الحجاب  ىمحتشمتان ف االحجاب نظراً لعامل السن. وقد ظهرت

 .مالبسها دون تصرفاتها حيث اإلعالن من النوع الكوميدى الذى يتناول غيرة النساء ىالشرعى ف
 
  2016برسيل شامبو العباية عام إعالن سعودى عن : 

1  2  

3  4  
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واإلعالن برسيل شامبو العباية الذى يحافظ على اللون األسود للعبايات، ( إعالن عن 2)شكل رقم
ظهرت كافة النساء مرتديات الزى اإلسالمى  ، لذا2016عام  [MBC1 1]إم بى سى من قناة سعودى

الرسمى فى السعودية حيث العباية والطرحة حتى الشخصيات اإلعالنية التى ظهرت صورهن على 
نظرًا ألن السعودية من البالد التى بها الحجاب إلزاميًا بقوة القانون، الذى يعتبر الشريعة عبوات برسيل، 

مع شروط الحجاب كافة النساء فى اإلعالن  توافقت مالبس لذا فقداإلسالمية منهجًا ودستورًا للبالد. 
تسمت تصرفاته، و الشرعى  لحجاب.ا توافقًا معبالحشمة الواجبة  نا 

  2004عام  بتلكو لإلتصاالت لشركةإعالن بحرينى : 

1  2  

3  4  

وفيه ، 2004عام  [الفضائية البحرينتليفزيون ] قناةمن  ( إعالن عن بتلكو لإلتصاالت3شكل رقم )
وبالعباية  ،قد ظهرت النساء بالعباية والطرحةفظهر الرجال والنساء بمالمح خليجية وبالزى الخليجى، 

وبمالبس حضرية )جيبة وبلوزة(، ومن ثم فقد ظهرن أحيانًا بمالبس متوافقة مع شروط الحجاب  ،والشال
أغلب دول  ىحيث أن الحجاب فكاشفات جزء من شعرهن،  هنظهرت بعض فقدالشرعى، وأحيانًا ال، 

 كقانون للبالد.كشريعة أو الخليج يتبع العادات والتقاليد حيث الزى التقليدى، أكثر منه إلزامًا بالحجاب 
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  2017عام  ماليزى عن شامبو صن سيلك بالليمون والبرتقالإعالن : 

1  2  

3  4  

[ Astro أسترو]قناة  من، والبرتقالامبو صن سيلك بالليمون عن شماليزى ( إعالن 4)شكل رقم 
كناية عن  الحجاب وتغسل الحجاب من الخارج بشامبو ىفتاة ترتد هظهرت في، 2017الماليزية عام 
، نظرًا ألن ماليزيا من الدول اإلسالمية التى حتى ال يتمكن المشاهدون من رؤية شعرهاغسل شعرها 

وقد ظهرت الفتاة يعة اإلسالمية منهجًا ودستورًا له. بها إلتزام بالحجاب بقوة القانون الذى يعتبر الشر 
تصفت تصرفاتها بالحشمة المتوافقة مع و  ،بمالبس تتوافق مع شروط الحجاب الشرعى رغم حداثتها ا 

 الحجاب.

  2012إعالن سودانى عن مكرونة نوبو عام: 

1  2  

3  4  

تظهر به نساء  ،2012عام  [السودانية النيل األزرق]، من قناة ( إعالن عن مكرونة نوبو5شكل رقم )
كلهن محجبات نظرًا ألن السودان من البالد التى بها الحجاب إجبارى، إال أن ال أحد فيهن ينطبق على 

رز شكل بأغلبها يو حجابه مواصفات الحجاب الشرعى، أواًل كافة المالبس بألوان زاهية ملفتة للنظر، 
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أنهن جميعًا من أول ثانية  إلى جانبهذا  .لشعر بال حجابالرقبة أو جزء من اإما ظهور  معالجسم، 
، فقد كان حجابهن المتوافقة مع الحجابالحشمة باإلعالن إلى نهايته يرقصن، وبالتالى ال يلتزمن  ىف

 أقرب إلى العرف والتقاليد منه إلى الحجاب الشرعى.
 الغربية : الدولفى  عالناإل تصميم فى المحجبة المرأة ثالثًا : نموذج

 : الغرب والحجاب 
تنتهج أغلب دول العالم الغربى العلمانية التى تتضمن حيادية اإلدارة، أى الفصل بين الدين والدولة، 

هذا هو التفسير الدستورى للعلمانية، و  فتمتنع عن محاربة الدين بقدر إمتناعها عن تدعيم أواصره،
إال أن هجمات  (89-88)نادر، الواجبات. أى أنها تمنح الجميع نفس الحقوق وتفرض عليهم ذات

خلقت أو بمعنى أدق جددت مصطلح  ،2001الحادى عشر من سبتمبر عام 
( فقد إختزنت الثقافة الغربية تصورات عن اإلسالم والمسلمين تعود إلى 56.)فريد،[اإلسالموفوبيا]

، [مصر وبالد الشام]بداية ظهور الدعوة، وما تبعها من تمدد الدين الجديد فى الشرق البيزنطى 
ستشعار هذا الخطر القادم من الشرق قد  (Kay ،2017 ،34)كاى.ومن ثم إلى القارة األوروبية وا 

على المستوى النفسى بكم كبير من التشويه عن  الغربىدفع مؤرخى الغرب إلى تغذية المخيال 
تكمن فى أنه يختزل اليوم مشاكل الجدل حول اإلسالم ف ،عتباره دين عنف وقسوة ودمويةإاإلسالم، ب

هذا التصور اليمينيون وينشر  (Kay،49-51اإلسالم بأكمله فى موضوع العنف،)كاى
فى الغرب الكثيرون أصبح  وكنتيجة لذلك( Kay،64.)كاى[اإلسالموفوبيا]والعنصريون وحركات 

وأوضح  (325-323)فريد، .سمهإلكون قلة قليلة من المسلمين تمارس اإلرهاب ب ،يخافون اإلسالم
من هجمات عنيفة ضد المسلمين ومؤسساتهم فى بعض  2015عام  ما حدث مثال على ذلك

-94، حداث إرهابية فى كاًل من أوروبا وأمريكا وكندا)فريدكنتيجة أل، (18البالد الغربية)نادر، 
  (20نورة،).على ذات البالد الالجئين توافدتزامنت مع والتى ، (97
 ىنهيار النظام العالمإالعقود األخيرة بعد  ىنشأ ف ىالذ ىالفراغ السياس [اإلسالموية]قد مألت و 

ومن ثم،  (40-38)فريد، .لغرب المتحضر الحرل ىيشكل النقيض التخيل ىلك ،بيةالقط ىالثنائ
تعتقد أغلب المجتمعات الغربية من غير المسلمين أن اإلسالم دين قيود وصرامة تعزل متبعيه عن 

حياتهم  ىحياتهم العلمية والعملية، فيكونوا مغيبين ال يتصرفون ف ىوتؤخرهم ف ،ىالعالم الخارج
الخاص بها  ىنظرهم على المرأة نظرًا للز  ىوتزداد تلك الرقابة والقيود ف ،همنييحققوا أما والبحرية 

والهجوم عليه  ،النيل من الحجابعلى وسائل اإلعالم  دأبتفقد  (Hans،147هانس).[الحجاب]
رمز لقمع المرأة بأنه  إذ يتم تصويره (47)نورة،.بالتخلف والرجعية وعدم مواكبة التطور واصفة إياه

كثير من  ىديه طواعية، ولكن يتم إجبارها عليه فتلحجاب ال تر بأن المرأة المرتدية ايفترض  حيث
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إال أنهم (Daniel ،42-44دانيال).األحيان من قبل أحد الرجال وعادة ما يكون األب أو الزوج
نساء حظر الحجاب تكون هناك محاولة بعض دول الغرب من خالل ال يرون الصورة معكوسة ف

ستبدال شكل من أشكال اإلجبار إومن ثم تكون هنا فقط مجرد عملية مجبرات على خلع حجابهن، 
 ىحقوق المرأة، بل وف ىهذا السياق يطرح السؤال نفسه، أال يعد هذا تدخاًل ف ىوف ،بشكل آخر

   .الغرببها  ىنادي ىحقوق اإلنسان األساسية الت
قتراحات بشأن فرض حظر ا  و   إلى خالفات سياسيةالعديد من الدول  ىفلتزام بالحجاب أدى اإلفقد 
 (Kay، 63ىكا).ىمالبس ترمز إلى الدين اإلسالم ىتصل بأيبعضها  (475،فريد)ىقانون

على ما يغطى الوجه مثل: البرقع  والبعض اآلخر يمثل حظر بشكل محدود، حيث ال ينطبق إال
رتداء النقاب إ 2011عام تى فرنسا وبلجيكاحظرت حكومفقد  (Daniel،32-33 دانيال.)والنقاب
حاالت طرد محجبات  ( وهو ما تالهDaniel،30 دانيال).2012ا عامموحذت هولندا حذوه والبرقع

محكمة  ( كما أصدرتKay،229 ىكا)وفرنسا.ألمانيا  هاشهدتومحالت مالبس شهيرة من مطاعم 
إذا  أماكن العمل، ىرتداء الحجاب فإ، بفرض حظر على 2017مارس  ىالعدل األوروبية قرار ف
وبهذا منحت أرباب العمل والشركات حرية أكثر مما  (199-197)فريد، أراد رب العمل ذلك.

بريطانيا فالظروف  ىأما ف( Daniel ،144-145 دانيال)منحته لحرية العقيدة والحرية الشخصية.
تخذت بريطانيا منحى أكثر ليونة إحيث  ،جميع الوظائف ىفبات يعملن النساء المحجمختلفة، ف

هذا خضم  ىفو  (Kay،82 ىكا)والطابع المتعدد الثقافات لمجتمعها.ختالف فيما يتعلق باإل
محاوالت  ظهرتومع وجود أطراف تحاول تصعيد أجواء الكراهية والخوف،  ،الغضب والصخب

متجاوزين  (Kay ،51-55 )كاى،من غير المسلمينذات الدول سكان من للتهدئة وتقديم الدعم 
 دانيال)للمسلمين. ألعمال المعاديةل همرفضو عن تعاطفهم  دود العقائدية والسياسية للتعبيرالح

Daniel ،98) ومضات مختلفة عن  ىالمرأة المسلمة المحجبة ف ظهوربداية  ومن ذلك
براز ، ىاإلعالم الغرب ىالنظرة التقليدية السائدة عنها ف )نورة، .اإلنجازات التى حققتهامدى وا 

  (Kay،24 )كاى .الغرب تتفهم األوضاع على حقيقتها ىهناك أقلية فحيث أن  (36-37
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8
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  المرأة المحجبة فى تصميم اإلعالنالجوانب اإلقتصادية والسياسية إلستخدام : 
  عالميةال زياءاأل  شركات سلسلةبريطانى عن إعالن [H&M]  2015عام : 

1   2  

3  4  

 ،لتدوير الثياب المستعملة ايدعو  [H&M إم آند إتش] العالمية األزياء ةشركإعالن عن ( 6شكل رقم )
 التأكيد على فكرته تعتمد ،2015 عام [ONDON LIVEL لندن اليف] قناة من بريطانى إعالن وهو
من يقدم العديد من النماذج غير المعتادة  حيث الواسع الموضة عالم ىف ثابتة قاعدة توجد ال بأنه

فستان  ىمرأة عجوز فإك ،شكل وحجم الجسم ىالعرق والجنس والدين، وحتى ف ىالشخصيات المختلفة ف
 فتاة به تظهرمن ثم ، و ختالفيروج للتنوع واإلفهو  .ىاألحمر مع الورد ىمرأة ترتدا  و  ،قصير المع

، ولكنها المرة األولى ىبو إعالن أور  ىمرأة محجبة فإتظهر فيها  ىالمرة األولى الت . ولم تكن تلكمحجبة
 ومن خالل دار أزياء تحظى بسمعة عالمية كبيرة. ،يشار إلى حجابها كجزء من الموضة العالمية ىالت

 لوك شيك] عبارةكما أن التعليق الخاص باإلعالن والذى كان يسمى كل لقطة، أكد على أناقة هذا الزى ب
Look chic]  بمالبس متوافقة مع شروط الحجاب الشرعى، وفى ذات الفتاة قد ظهرت إبدو أنيقًا. و أى

، وحجابًا طويالً نظارات مدورة، وسروااًل فضفاضًا، ومعطفًا  ىترتد ظهرت حيثالوقت بمظهر راقى، 
التى جاءت متوافقة  تصرفاتها فىوكذلك الحال  .مالبسها بسيطة ومحتشمة فجاءت ،أنيقًا يطوق وجهها
 شخصيتها.و  ثقتها بدينها وحجابهاتعبر عن  ، التىواثقة مطمئنةال وقفتها حيث مع آداب الحجاب
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 2017عام ألمانيا  ىشركة القطارات األلمانية تروج للتسامح فإعالن ل : 

1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

9   10 

11  12  
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، 2017عام  [TV Berlinتى فى برلين ]على قناة  لشركة القطارات األلمانية ( إعالن7)شكل رقم 
تساعد بعفوية طالب  ىالحجاب وتظهر وه ىترتد فتاة ألمانيا حيث ىللتسامح فيروج  وهو إعالن ألمانى

، مما يدل على أنها تدرس الطب، وقد أكد ذلك بعنوان الكتاب الذى متحانهالتحضير إل ىطب ألمانيًا ف
النساء  عنكان يعتقدها  ىالت خطأ الصور النمطية واألحكام المسبقةالشاب األلمانى ليرى  تقرأه،

تجاهات واألفكار اإل تصالية التوظيف األمثل بما يعمل على تغييرتوظيف المادة اإلوقد تم  المحجبات.
الغربى، وفقًا لمبدأ أن المسلمون هم الذين يمارسون  السائدة عن المرأة المحجبة لدى أفراد المجتمع

فقد ظهرت الفتاة  سالم.يجابيًا على صورة اإلإيمكنهم التأثير ، ومن ثم مجتمع غير مسلم ىعقيدتهم ف
وحدها، وهى من عرضت المساعدة على الشاب، فهى تسافر  ستقالل النساءإذكية ومتعلمة ومدافعة عن 

 . كما جاءت مالبسها متوافقة مع شروط الحجاب الشرعى، وكذلك جاءت تصرفاتها محتشمة
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 ىعالن بيبسإ  Pepsi2017 عام: 

1   2   

3  4   

5  6   

7  8   

9  10  

11 12  
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، [Pepsi بيبسى]عن  2017عام  [DUBAI ONE دبى وان] أمريكى من قناةإعالن ( 8شكل رقم )

 ىعبوة من المشروب الغاز وهى تقدم ، [Kendall Jenner كيندال جينر]عارضة األزياء تظهر به 
حتجاجية بالمدينة للملونين وضد إثناء مظاهرة أ ىسلم ألحد أفراد الشرطة كعرض [Pepsi ىبيبس]

حتجاجية عليها رموز سلمية وعبارات إالفتات  رفعت بهاو ، نشطاء من كل األعراقا ضمت اإلسالموفوبي
الحجاب، كانت  ىمصورة ترتد ط بعدسةهذه اللحظة األيقونية تلتقو  .[نضموا للحوار والحبإ]من نوع 

تبدو  ىهو  [Kendall نداليك]لتقاط صورة ساخطة من عملها قبل لحظات، ولكنها سارعت إل تبدو
للمشهد، يتعالى حماس الحشود من  وكنتيجة .وشجاعتها ىفزيون الواقع الفطر يبتصرف نجمة تل متأثرة

روح التآلف بين أناس  قد ظهر باإلعالنف، مصورة المحجبة عانقت محتجًا أسمرالمحتجين حتى إن ال
وبالرغم من أن بطلة اإلعالن هى عارضة األزياء الشهيرة، إال أن  .الحياة ىقادمين من مختلف مناح

أغلب لقطات اإلعالن تناولت الصحفية المحجبة وهى تتأمل عملها، ثم وهى غاضبة، وكذلك وهى 
من نصيب  مقابل عدد لقطات أقل ىغلب اللقطات من نصيبها، فأتنطلق لتصوير المظاهرة، فقد كانت 

كليًا،  لشرعىتتوافق مع شروط الحجاب اعارضة األزياء الشهيرة. ولم تكن مالبس الصحفية المحجبة 
ارها يختإقد يكون فقد كان غطاء الرأس يغطى الشعر كاماًل، أما المالبس فكانت تجسم شكل الجسم، و 

وكذلك جاءت تصرفاتها بعيدة عن اإلحتشام،  .ئتهاألن رموز المرأة المتحررة بادية على هياإلعالن  ىف
نهاية  ىوقت جلست على األرض لتلتقط الصورة، وكذلك حين إحتضنت أحد األشخاص ف ىوذلك ف

 اإلعالن.

  شركة غاب إعالنGAP  2017 عامكسسوارات للمالبس واإل : 

1  2  

3  4  
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5  6  

 ،2017عام  [MBC 2 - 2 إم بى سى]األمريكى من قناة  [GAP غاب]إعالن ( 9شكل رقم )
 سيدةتظهر فيه و إلى النساء المحجبات بهدف تسويق مجموعتها الصيفية الجديدة، الشركة فيه  تتوجه

التركيز على الجانب  ، تم فيهاعرفت عن نفسها بعدة جمل [Hibatullah هبة اهلل] بإسممحجبة 
بخالف و  .تعشق الحياة وتتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤلتها، وكيف أن تلك السيدة شخصي ىء فىالمض

نمو  ،الشركة ال ترغب من خالل إعالنها بيع الحجاب ما يعتقد البعض فإن ن أل لتنوعبا ىتحتف ا فقطا 
أقصى مها إلى يدعت جباو رأت أن من ال، ومن ثم ا لديهم أصول، دين، عقيدة، أنماط حياة مختلفةهزبائن

أرادت من خالل هذه الحملة إظهار شغف النساء المحجبات بالموضة والمالبس العصرية فقد . الحدود
اإلعالن تتوافق جزئيًا  ىمالبس السيدة المحجبة فإال أن  .الدينية داتهندون أن يتعارض ذلك مع معتق

إلى حد ما تجسم حين أن المالبس  ىمع شروط الحجاب الشرعى، فغطاء الرأس يغطى كافة الشعر، ف
 صرفات فجاءت كل اللقطات تتميز باإلحتشام.تشكل الجسم. أما ال

 تصميم اإلعالن ىمن مشاركة المرأة المحجبة ف العامموقف ال  : 
 ىأن إدراج النساء المحجبات ف [MAM Chanel شانيل مام]قامت بها مؤسسة أفادت دراسة 

 .ىيعزز التفاهم الدينو تحسين العالقات بين الجاليات  ىاإلعالنات التجارية قد يساهم بشكل كبير ف
من األمهات المحجبات يعتقدن أن تواجد األسر المسلمة باإلعالنات % 82أن  الدراسة كشفتقد ف

المسلمين بحق بإنتمائهم إلى المجتمع  شعريسحيث  ىوالثقاف ىيحسن من التفاهم الدينالتجارية قد 
تهميش بال من النساء المسلمات يشعرن %58أكثر من الغربى وتحقق هدفى اإلندماج والتعايش، ف

لنساء ا مثيلتعن القلق إزاء غياب  نعبر منهن  %26حتى أن  من قبل العالمات التجارية،
الدراسة أفادت  فى حين (35-32)نورة، .وس األطفالنف ىف ىالمسلمات ومدى تأثيره السلب

 ىبالمشاركة ف ال شراء منتجات قامت نساء محجباتح ىن بالسعادة فر شعي هنمن% 80بأن
أن أكبر  يرين هنمن %72 أنأفادت الدراسة وعلى جانب آخر  (Kay،134)كاى.تصوير إعالنها

 حياتهن اليومية هو ضعف خطوط إنتاج األزياء العصرية للنساء المحجبات ىعائق يواجههن ف
 أنليز) .أن ال قيمة لهن عند أصحاب الشركات والعالمات التجارية %21ىأكدت حوالحيث 
Anlis،180-182 ) ففى اإلعالنات 2015قد يكون على جانب من الصحة قبل عام وهو ما ،

إلى منتجاتها، وهن فئة جذب فئات جديدة عمدت إلى  العالميةشركات األزياء السابقة نجد أن 



 لعدد التاسعا           مجلة العمارة والفنون                                                            
 

27 
 

ند أ ىدولش] أن فمثاًل نجد .سوق جديد به الماليين من النساء تدخل بذلك هىالمحجبات، و 
 ىمجموعة من الحجاب والعبايات الراقية ف 2016 عام أطلقت [Dolce & Gabbana غابانا

 مانغو]و [Hilfiger Tommyهيلفيغر ىتوم] حين ذهب كاًل من ىف (13)نورة،،ىالخليج العرب
Mango]  (42)نورة،  .إطالق تشكيالت خاصة بشهر رمضان المبارك حيثأبعد من ذلك إلى 

  .هذا على الجانب المعنوى
اإلعالن  ىفنجد أن الكثيرين قد رحبوا بفكرة ظهور المرأة المحجبة فأما عن الجانب السياسى، 

كل الشركات خاصة وأن  (42-41)نورة،رسالة تسامح ومحبةتبعث  فيها رسالة سالم واوجدحيث 
أن عالمتها التجارية صريح بحرصت على التإعالناتها  ىف التى إستخدمت نموذج المرأة المحجبة

فكثير من الناس  (29-28)نورة، .لكل الناس بغض النظر عن جنسهم ومعتقداتهم ودينهم ىه
 أنليز)طه الشرعية.و بشر  رتدائها للحجابإجميلة وأنيقة مع  تظهر المرأةأنه أمر رائع أن  رأت

Anlis،221)  ىبو نظرة المجتمع األور  ىإلى تغير ف تلك الحمالت اإلعالنيةتشير وفى المجمل 
وأال  (38 )نورة،المجتمع ىأن يكون الحجاب أمرًا طبيعيًا وعاديًا فدعوة هو للحجاب، فالهدف 

جانب  ىمختلفة خاصة فيحكم مسبقًا على المرأة المحجبة وتوصم باإلرهاب، وأال تعامل بطريقة 
 بقيمة اإلعتداد حيث جتماعياً إ بعداً  هناك أن كما (Kay،138 ىكا)الوظائف والفرص الحياتية.

تومسون ] تقرير وفقأظهرت البيانات وعلى الجانب اإلقتصادى  .اآلخر معتقدات حتراما  و  العدالة
 وتيرة الشراء من قبل المسلمين ىتصاعدًا ملحوظًا ف أن هناك [Thomson Reutersرويترز

 تلك وفى (14-04)نورة،إعالناتها. ىمن تلك المنتجات التى تستخدم نموذج المرأة المحجبة ف
 هامنالهدف يكون  ىوبالتال، العمالء ختالفا  و  التنوع من حالة إال تليس اتعالناإل تلك تكن الحالة

على الجانب أما  (45)نورة،.الماركات وحث المسلمين على شراء تلك ،ألغراض تجارية بحتة
زداد حقد أعداء إنه كلما أو  ،ن اإلسالم ينتشر حيث ينتشر الضاللأالتجارب أثبتت " أن نجدفالدينى 

المؤمنة، وتمسك نطلقت الهمم ا  اأُلمة، و  ىزداد وعإ، التهم وجندوا إمكاناتهماإلسالم، وكثفوا حم
تلك المجتمعات ذاتها التى تحارب  ىوهو ما حدث ف ،(302")فريد، الناس أكثر باإلسالم العظيم

  .اإلسالم
 ذلكف أجنبية، لشركات الدعاية ىف الحجاب يرتدين بفتيات ستعانةاإل حول األسباب كانت مهماو 

الشركات عندما سئلت عن أسباب وقد علقت أغلب  .به قرارواإل ىالثقاف بالتنوع القبول ىف يساهم
 ىف وذلك (92)نورة،ها.زبائن ىبإظهار جزء من التنوع الكبير ف تفتخر إختيار إمرأة محجبة، بأنها

 .ىالدين نتماءباإل الصراعات ربط فيه يتزايد عالم ىف اآلخر وتقبل األديان بين الحوار برامج إطار
  الخاصة اإلسالمية المفاهيم تصوير على المختلفة بوسائله اإلعالم دأب فقد (313-311)فريد،
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 ستجابةاإل على قدرتها ىف ويشكك صالحيتها، من وينتقص قدرها، يحط من تصويراً  بالمرأة
رأى  ىف اإلعالناتلذا فإن أكثر ما ميز تلك  (Kay ،169-172)كاى.الحياة العصرية لمتطلبات

حتشامًا وتواضعًا ا  و  أكثر بساطة يكونواالمحجبات أن شجع أنها ت بالعمل بهاالعارضات ممن قاموا 
يخضعن  ليستطيعوا التواصل مع اآلخر، كما تشجعهن على أال هنشخصيت ىوف ،هنثياب ىف

والتى يوجد نماذج منها تجمع بين  ،(32)نورة،للمساومات والتنازالت على حساب ثيابهن المحتشمة
  .اإلعالناتأغلب  ىالزى اإلسالمى والحداثة كما ظهر ف

 ىفالمرأة المحجبة على إستخدام نموذج من يعترض هناك  جد أنوبالرغم من كل ما سبق، ن
 منتقد إلى ،ىبو لتكريس الحجاب كثقافة وافدة على المجتمع األور  بين رافضتصميم اإلعالن. ف

ذلك  ىف نأل إلى اإلعتراض .(34-33)نورة، بالحجاب رأيه ىالمتمثل ف تكريس إضطهاد المرأةل
ستغاللصورة اإلسالم له يتشو  أن البعض دعا إلى مقاطعة  ، حتىالحجاب ألغراض غير بريئة وا 

)نورة، .)خاصة اإلسالميين المتشددين( التى تستخدم نموذج المرأة المحجبة التجارية اتالعالم
وردًا  (27)نورة،.بداية التجارة العالمية بالحجاب إلعتبارهااإلعتقاد بسوء النية  غيرهذا  (39-40

 الهدف من إعالناتهاتصريحات لها بأن  ىعلى كل تلك اإلعتراضات، أجمعت أغلب الشركات ف
، وأنها لى أكبر شريحة ممكنة من الناسإهو الوصول نموذج المرأة المحجبة  االتى إستخدمت فيه

  (47-46)نورة، .من خالل حمالتها اإلعالنية تطبيع أسلوب حياة معينإلى  ال تدعوا
 : النتائج

 العربية واإلسالمية دولإعالنات كثير من التصميم  ىتم إستخدام نموذج المرأة المحجبة ف .1
الحجاب إلزاميًا، والبعض اآلخر تبعًا للعادات بها  دولألن بعض تلك ال، 2000قبل عام 
اإلعالن كأم وربة منزل، إال تصميم  ىتظهر فالمحجبة كانت ومازالت المرأة قد والتقاليد. و 

 تمثل فئات مختلفة من المجتمع. بدأتثورات الربيع العربى  أنه منذ
، وكان اً ضعيففى البداية اإلعالن المصرى تصميم  ىجاء إستخدام نموذج المرأة المحجبة ف .2

بعض الفئات اإلجتماعية كالطبقات و  ،بعض الفئات العمرية ككبار السنيعبر عن غالبًا ما 
اإلعالنات اإلجتماعية. إال و  ،إعالنات مالبس المحجبات يقتصر علىالدنيا والوسطى، أو 

البرامج التى  ىفالميدان و  ىنظرًا لتواجد المرأة المحجبة فو ، 2011يناير 25أنه عقب ثورة 
تصميم اإلعالن، ولم تعد تتبع  ىف تلت نجاح الثورة، كان من الطبيعى أن تجد لها مكانًا مهماً 

لم يتم قصرها على فئات مهنية محددة أو نوع كما أنه ، معينة فئة عمرية أو فئة إجتماعية
 .عن جزء مهم من المجتمع ، تعبيراً بشكل متوازن تقدم، فمعين من اإلعالن
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 حيث جاء، 2000اإلعالن الغربى قبل عامتصميم  ىلم يتم إستخدام نموذج المرأة المحجبة ف .3
، للتوعية 2001اث سبتمبرإستخدامها قاصرًا على اإلعالنات اإلجتماعية والتوعوية عقب أحد

مثل بريطانيا كمجتمع  دولبعض ال ىوذلك ف ،المسلمين ليسوا خطرًا على المجتمع كونب
أخرى للتحذير من  دولإعالنات  ىإستخدامها ف جاءحين  ىف مختلف الثقافات، متوازن يضم

وفى الحالتين كان اإلعالن محليًا وليس دوليًا. إال أنه منذ  .الرموز اإلسالمية ومنع إنتشارها
ضربت التى رهابية اإلعمليات للكنتيجة  ،شرسة ضد المسلمينالحمالت حيث ال 2015عام 
عمدت بعض الشركات إلى إستخدام نموذج المرأة المحجبة كوسيلة لخلق  دول غربية، فقدعدة 

مهم بالنسبة لها هو السوق العربى اإلسالمى  روح التسامح، وفى ذات الوقت عدم فقدان سوق
 الذى يدر المليارات عليها.

أعلى من  يةاإلسالمو  الدول العربية إعالناتتصميم  ىيعتبر تواجد نموذج المرأة المحجبة ف .4
 اإلعالن الغربى.      تصميم  ىتواجده ف تصميم اإلعالن المصرى الذى يقارب عددياً  ىتواجده ف

الحجاب الشرعى  شروطمع  يةاإلسالمو  الدول العربية اتتصميم إعالن ىفتوافق حجاب المرأة  .5
تلك  ىف إلزامياً إعالنات المملكة العربية السعودية وماليزيا نظرًا ألن الحجاب  ىبنسبة كبيرة ف
نظرًا لكشف الحجاب الشرعى  شروطمع إعالنات دول الخليج فلم يتوافق كليًا  ىالدول، أما ف

جزء من شعر الرأس، فكان أكثر توافقًا مع العادات والتقاليد. وكذلك الحال فى السودان الذى 
اإلعالن السودانى كان تصميم إال أن حجاب المرأة فى ، لزامياً إيعد الحجاب به بالرغم من أن 

جسد شكل الحجاب الشرعى، حيث المالبس التى ت شروطأقرب إلى العادات والتقاليد منه إلى 
إستخدام ألوان قوية أو كشف الرقبة، هذا إلى جانب  الجسم أو كشف جزء من شعر الرأس،

الحجاب متوافقًا  جاءاإلعالن المصرى فقد تصميم  ى. أما ففى كافة المالبس جاذبة للنظر
مع ، فى تصميم اإلعالن الغربى وكذلك الحالالحجاب الشرعى.  شروطمع  ةكبير  بنسبة

فيما ، للجسدكان ساترًا  ومع ذلك، عليه لمحو صورة المرأة المضطهدة اثةحدإضفاء روح ال
 .كبيرةلكن ليس بنسبة  شكل،ال يجسمكان  الحاالتبعض  عدا

إعالنات أغلب الدول العربية تصميم  ىالمرأة المحجبة ف إستخدام نموذجيعتبر الغرض من  .6
وكعادات أحيانًا أخرى  ،أحياناً الحجاب كشرع ب اإللتزامضرورة حيث  ،هو العرف واإلسالمية

للتعبير عن قاعدة  فهواإلعالن المصرى  أما فى .اإلعالنتصميم  ىعند إستخدام المرأة ف
تصميم  فى حين أن الغرض فى. يجب تمثيلها والتعبير عنها، المجتمع المصرى منعريضة 

 كصورة المقموعة المرأة صورة وضحد ،ىالثقاف التنوع تقبل فى لمساهمةا اإلعالن الغربى هو
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 على لمحافظةا أو جديدة أسواق فتح الوقت ذات وفى المحجبة، المرأة عن الغرب عند ذهنية
  النموذج. هذا بإستخدام إرضاءه يمكن الذى العربى السوق

من  الدول العربية واإلسالمية ىتصميم اإلعالن ف ىالمرأة المحجبة فنموذج لم يحط إستخدام  .7
صورة مشرفة، فى  أغلب اإلعالنات ىظهرت ف فقد، مكانة المرأة المحجبة أو من الحجاب

السياق  ىحاالت نادرة، كانت ف ىإال ف ،ات الحجاب الشرعى شكاًل وسلوكاً تتوافق مع مواصف
المرأة  نموذجاإلعالء من حيث اإلعالن الغربى  تصميم وكذلك الحال فى. إلعالنلالدرامى 

توافق  حيثذلك أحيانًا من  ىالغرب، إال أنه أخفق ف ىفالذهنية ين صورتها المحجبة وتحس
 التصرفات.فى سواء فى الملبس أو الحجاب الشرعى، شروط مع المرأة حجاب 

إعالنات الدول العربية واإلسالمية، وال تصميم  ىلم تظهر صورة نمطية للمرأة المحجبة ال ف .8
الحجاب شروط اإلتفاق على توافق الحجاب مع  ىإعالنات الدول الغربية، إال فتصميم  ىف

 الحجاب.بالتصرفات بما يليق  ىاإللتزام باإلحتشام ف ىالشرعى، وكذلك ف
  التوصيات :

الحجاب  ىعلى رأسها، فمن يقرر أن يرتد اً فتاة وجهها جميل فقط لتضع وشاح ال يمكن أخذ -1
المبادئ  ىفحسب، بل يلب اً به، فهو ليس زي البد من أن يكون مقتنعاً فى تصميم اإلعالن، 

، أى أن الفتاة التى ستستخدم فى تصميم ومرفوض التوجيهية والمعايير الدينية لما هو مقبول
 .اإلعالن البد أن تكون محجبة فى األساس

مع  ،األناقةمن  قدرعلى أن تكون  اإلعالنتصميم  ىف تستخدمالمحجبة التى  مرأةلل يمكن -2
 .عليها اإلسالم يفرضها ىالت المبادئ علىة محافظالو  ،الشرعى لحجابا شروط حترامإ

 لخلق نماذج شخصيات إعالنية ،اإلسالمية العربية المجتمعات واقععن  عميقة دراسة إجراء -3
 على الغرب ىف نجحتنماذج جاهزة  تطبيق تتوافق مع طبيعة تلك المجتمعات، دون

 .العولمة شعارات تحت المحافظة الشرقية المجتمعات
 فالمرأة تصميم اإلعالن، ىف معالمجت ىف المرأة به تقوم ىالذ واقعىال الدور مراعاةيجب  -4
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