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ؤداة كىٍت للغاًت كادسة نلى اكىام الهلىٌ
المقاربةىالحداثوةىاألركونوة ى
أثرىالرسومىالمتحركةىفيىسالمةى
النطقىباللغةىالعربوةىالفصحىىلدىى
التالموذ
د.ىزهورىكاظمىزعوموان
معكدىالفنونىالجمولةى/ىالمدوروةى
العامةىلتربوةىالكرخىالثالثةى،بغداد،ىى
العراقى ى
مقدمة
اللغت ؤنكم إهجاص بششي نلى قهش ألاسع،
ولىال اللغت ما كام لئلوعان خػاسة وال وشإث
1

مذهُت( ).
وهي حهخمذ نلى خاظت العمو ؤهثر مجها
نلى الىكش ،وَزٍ ألاَمُت لخاظت العمو دنذ
الجامهاث الهاإلاُت حعمذ لفاكذي خاظت البطش
بالذساظت في اليلُاث التي ّ
جذسط اللغت الهشبُت.
"وهزلً فئن العمو ؤكىي مً الخىاط
ً
(.)2
ألاخشي وؤنم هفها لئلوعان مً الىكش"
ظإجىاوٌ في َزا البدث جىقُف الشظىم
اإلاخدشهت ألنها ؤَم وظُلت جشفحهُت ٌعخمخو بها
الخالمُز في بُىتهم ،وجإخز مً وكتهم ظاناث
ؾىٍلت مً الجهاس وحهلها ؤخذ وظابل حهلُم
الىؿم بالهشبُت الفطخى ،وهي في مخىاوٌ
ً
الخالمُز حمُها.
والهذف مً َزٍ الذساظت ؤن وعخجزف
الفابذة اليامىت في الشظىم اإلاخدشهت التي
ٌعتهىيها الخالمُز ،وجىقُفها لخهلُمهم الىؿم
الفطُذ العلُم ،وحعهُل دسط اللغت الهشبُت
ً
وحهله مدبىبا لذيهم ،مو جدشي الخزس والخُؿت
بإن جيىن اإلاهلىمت صخُدت ومفُذة ،فالخلفضٍىن

(.)3

بدعب سؤي ؤهذسٍت حلىهعمان
ً
وهزلً فئهه باث واضخا ؤن الهذف مً
نشع بهؼ الشظىم اإلاخدشهت التي جبثها اللىىاث
الهشبُت ،وألاحىبُت لها ؤَذاف ال ًمىً ؤن ًيىن
الغشع مجها حعلُت الؿفل هما ٌهخلذ البعؿاء،
فهىان ؤغشاع خفُت ظُاظُت ،واحخمانُت،
ودًيُت في بثها ،وَى ًؤزش في ؤفياس الخالمُز في
اإلاعخلبل.
ً
واظخؿلو الباخث نذدا مً جالمُز
الابخذابُت بطىسة نشىابُت.
وواهذ هخابج اظخؿالم سؤي ألامهاث
بمشاَذة اوالدًَ للشظىم اإلاخدشهت ظلبُت ؤهثر
مجها إًجابُت ،وجشهضث آلاساء العلبُت خىٌ
مػمىن الشظىم والطىس التي ال جدىاظب مو
مبادا دًيىا وجلالُذها.
اللغة واملجتمع ووسائل إلاعالم
ؤدسن الهلماء في الهطش الخذًث نالكت
اللغت باإلاجخمو الزي حهِش فُه ،ؤما وظابل
ؤلانالم فىظُلتها الشبِعُت اللغت إر هي مً ؤَم
ً
وظابل الاجطاٌ الجماَحري جإزحرا نلى ألافشاد
الظُما الطغاس ،وَهذ الخلفاص مً ؤهثر ؤدواث
ً
الانالم جإزحرا نلى اإلاجخمو ،وبخاضت الخالمُز
الزًً ًمثلىن ششٍدت مهمت مً اإلاجخمو؛
ً
والعبب في وىن جإزحرٍ هبحرا َى ألهه ظهل
الخىاوٌ ،وال ًيلف الخلمُز ظىي اإلاشاَذة ،وَى
ًلىم بمخاؾبت خاظتي العمو والبطش؛ وَما ال
ً
ًيلفاهه حهذا ،إر ًيىن جإزحرٍ ؤظشم مً وظابل
الخهلُم ألاخشي؛ ألن الطىسة اإلاخدشهت اإلاصخىبت
بالطىث في اإلاشاخل اإلابىشة للؿفل جخجاوب مو
الىعي الخس ي ،والخشوي لذًه وجدث اظخجاباث
مهُىت في إدساهه حعهم فُما بهذ في حشىُل
(.)4

ونُه وجطىسٍ لؤلشُاء مً خىله
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ًلىٌ ؤهذسٍه حلىهعمان(( :إن ضىانت
الفُلم حهذ في الغالب مً ألاوشؿت اإلاثحرة
لالَخمام والهملُت بطىسة غحر مهخادة وال ظُما
باليعبت لؤلؾفاٌ ألاكل مىَبت مً الىاخُت
5
ً
الذساظُت))( ) .وٍمىً ؤن هجهل مىه حضءا َاما
ٌعخهمل للمشاسهت في نملُت الخهلُم ،وهما َى
مهلىم فئن الخلفاص ؤضبذ ؤخذ ألاسوان التي ال
ًخلى مجها بِذ(( ،والخلفضٍىن َى الخشهت
6

اإلاللذة))( ).
ومً الغشٍب ؤن وهلم ؤن الذنىة لهزا
ً
اإلاىغىم كذًمت حذا ففي مؤجمش نلذ ظىت
 1966كالذ الذهخىسة َُلذ َُملىٍذ(( :إهه لم
ًخم نمل ش يء ما إلًجاد ضلت بحن نالم الؿفل
ً
خُث ًلض ي ظانخحن ؤو زالر ظاناث ًىمُا مو
الخلفضٍىن وبحن نالم اإلاهلم  ...فئن الؿفل ٌهِش
7

ناإلاحن بذال مً ؤن ًيىها في نالم واخذ))( ).
وإن ؤهبر كلم بشإن وظابل ؤلانالم إهما
(.)8

ًثىس في هؿاق الخهلُم
وٍضداد الللم بضٍادة حهلم الخلمُز بىظابل
الانالم وؤَمها الخلفاص ،فلذ دلذ هخابج دساظت
ّ
جبحن ؤن حهلم ألاؾفاٌ بىظابل ؤلانالم بلغ
( )%75لذي ؤلاهار نىذ نمش زالر ظىىاث
(.)9

و( )%70لذي الزوىس نىذ نمش خمغ ظىىاث
ً
ابخذاء مً ظً الثالثت
فالؿفل ًخطظ
ً
ختى العادظت نشش وكخا للخلفضٍىن ؤؾىٌ مً
10

الىكذ الزي ًلػُه في اإلاذسظت( ) وؤهثر َزٍ
اإلاذة ًلػحها بمشاَذة الشظىم اإلاخدشهت ،هما
جبحن لىا بهذ اظخؿالم آساء الخالمُز.
وال ًمىىىا غؼ الىكش نما ًملىه الخلفاص
مً كذسة حهلُمُت َابلت فبهؼ الباخثحن ًشي
ؤن الخلفاص كادس نلى حهلُم ألاؾفاٌ اللشاءة،
والىخابت ،والشكظ ،وختى ؤداء الخماسًٍ
الشٍاغُت ،وَىزا فئهىا ميلفىن باظخغالٌ َزٍ
الىظُلت التي ًشغب بها الؿفل مً دون نىاء.

فهىذما ٌشاَذ الطغاس الشكظ نلى شاشت
الخلفاص فئنهم ًجزنىن إلى الشكظ ،وإرا شاَذوا
مإوىالث شهُت ؤو مششوباث مغشٍت ؤو خلىي
11
فئنهم ّ
ًىدون ششاءَا ( ) والبذ ؤنهم نىذما
ٌعمهىن الخيلم بالفطخى والىؿم العلُم فئنهم
ظِعخهملىن الفطخى العلُمت في خذًثهم.
فلذ ؤحمو الهلماء اإلادذزحن ؤن الؿفل
ًبذؤ الىؿم بما ٌعهل نلُه مً ألاضىاث ،وؤن
جىشٍش اإلالاؾو معالة للؿفل وهي نىذٍ خحر مً
(.)12

ؤي لهبت ًمىً ؤن تهذي إلُه
وٍمىً اظخغالٌ َزٍ الكاَشة بخىشاس حمل
فطُدت ًدفكها الؿفل وَى ٌشهش بالدعلُت.
ومو إن وصاسة التربُت حععى حاَذة لخؿىٍش
الهملُت الخهلُمُت بخىقُف َزٍ ألادواث
ً
الانالمُت بىغهها ؤكشاضا إلاادة اللغت الاهيلحزًت
ً
ً
مثال لىىىا ال هجذ مهلما ٌعخهملها في ؤزىاء
ّ
الذسط ،ؤو ًبلغ ؤَالي الخالمُز بيسخها وؤلافادة
مجها ،وهي معإلت ًجب ؤن جخابهها وصاسة التربُت،
همخابهتها لخؿىٍش اإلاىاهج؛ وي ًىجح جىفُزَا في
بلُت الذسوط ،ال ظُما دسط اللغت الهشبُت.
الرسوم املتحركة
وجشحو ؤولى مداوالث جدشًٍ الشظىم إلى
زالزمابت كشن مػذ ،خحن وان ؤلاوعان البذاةي
ًشظم الخُىاهاث في ؤوغام حهبر نً اظخهذادَا
للهجىم نلى الخطم ،وبخاضت الثحران وهي ججشي
في فشاس حماعي ،ؤما بذاًت الشظم اإلاخدشن باإلافهىم
الزي وهشفه فيان نباسة نً سظىم لؿىاخحن َىاء
في خالت دوسان لبُترفان مىشىبرون نام ،1736
ؤما ؤوٌ فُلم سظىم مخدشهت فلذ ضىهه فىان
مجهىٌ ٌهمل لذي جىماط ادٌعىن ورلً نام
13

.) (1900
والشظىم اإلاخدشهت مجمىنت مً الطىس
جمش بعشنت مهُىت لخخذم الهحن البششٍت بإن
الطىسة بها خشهت ،مهخمذة نلى الخذام
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البطشي ،خُث ؤن الطىسة جكل زابخت نلى
الهحن بملذاس ( )10 /1مً الثاهُت بهذ صواٌ
الطىسة الفهلي ،وهي الىكشٍت الهلمُت هفعها التي
بىِذ نلحها ضىانت الفُلم العِىماةي ،وٍدذر
حغُحر ؾفُف في اإلاىغو للمىكش ؤو الص يء الزي
جم جطىٍشٍ مً إؾاس آلخش ونىذما ًذاس الششٍـ
في آلت الهشع العِىماةي جبذو ألاشُاء وهإنها
14

جخدشن( ).
وللشظىم اإلاخدشهت اللذسة نلى حزب
الؿفل مً خالٌ الخُاٌ والصخطُاث التي
حعجب ألاؾفاٌ .فخجهله ًلض ي ظاناث ؤمام
الشاشاث وٍدفل ؤظماء ألابؿاٌ وهإنها حضء
مً الخلُلت؛ فخؤزش في هفعِخه ،ونلله وجىؿبو
في نلله مذة مً الضمً كذ حعخمش إلى الشباب
وَى ًىشس ولماتها ،وفي الغالب ًىؿلها بىفغ
ؾشٍلت هؿم الصخطُاث.
ثأثير الرسوم املتحركة في لغة ألاطفال
للذ اخخلف الباخثىن الاحخمانُىن في
جإزحر مشاَذة الشظىم اإلاخدشهت مً كبل ألاؾفاٌ
ً
فمجهم مً ًشي ؤنها جؤزش جإزحر ظلبُا وآخشون
ٌهذون ؤزشَا ًمىً ؤن ًيىن إًجابُا.
وهزلً فئن الؿشفحن ًخفلان بإن الؿفل
ٌعخلبل اإلاشاَذ وٍللذَا في فهله وظلىهه دون
مهشفخه بعلبُتها و إًجابُتها.
فما نلُىا ظىي جىقُف َزٍ الىظُلت
واظخغالٌ شخطُاث الشظىم اإلادبىبت لذًه،
ً
فال ًبلى مجاال للخإزحر العلبي.
وكذ لىخل ؤن الؿفل ًىؿم اليلمت التي
حعخهملها شخطُاث الشظىم اإلاخدشهت
بفطاخت وخشواث مػبىؾت.
وٍمىً ؤن ّ
ً
وهذ مشخلت الابخذابُت وحضء مً
مشخلت اإلاخىظؿت اللبىت ألاظاط لخيشئت الجُل،
فهي الدجش الزي ظِىلش نلُه ما ًخللاٍ
الخلمُز.

ونىذما هترن الهىان إلاا ٌشاَذٍ الخلمُز
مً البرامج ال ظُما ألافالم الياسجىهُت فئن ما
فحها مً ؤفياس ،وكُم ،ومشاَذ ،وؤضىاث ،ولغت
ظحرسخ في رَىه.
وما يهمىا َى ظالمت الىؿم بالهشبُت
الفطخى لذي الخالمُز وجىقُف اظخهماٌ
الشظىم اإلاخدشهت الىاؾلت في جذسَغ وهؿم اللغت
الهشبُت الفطخى فالخدذر بها ًجهلها ظلعت
ظهلت.
ً
فالخالمُز ًجذون دسط اللغت الهشبُت دسظا
ً
حافا ٌعخطهبىن هدىٍ وال ٌعخمخهىن بإدبه.
وجمخلً الشظىم اإلاخدشهت كىي سخشٍت
كادسة نلى حهل الخالمُز ٌعخمخهىن في
اظخهماٌ اللغت الهشبُت الفطخى نىذ جؿبُلها
نلى ؤضىاث َزٍ الشظىم.
وبهزا ٌعخفُذ الخالمُز ،وجخِعش لىصاسة
التربُت وظُلت ججخزب الخالمُز ،فإهثر الذسوط
التي حعتهىي الخالمُز َما دسظا الشٍاغت
والفىُت ،وٍمىً ؤن هجهل مً دسط اللغت
ً
ً
الهشبُت دسظا مدببا بإن هػو في اإلاذسظت غشفت
وٍمىً ؤن جيىن غشفت اإلاىخبت هفعها ٌهشع فحها
ً
فُلما واسجىهُا لغخه نشبُت فطُدت وَعخخشج
ً
مجها الؿالب حمال مفُذة ،وٍدفكىن الهباساث
الشضِىت الفطُدت.
فلذ ؤحشي إخطاء في دساظت لآلزاس
ؤلاًجابُت للشظىم اإلاخدشهت نلى الخالمُز فيان
مً بحن َزٍ آلازاس بدعب سؤي ( )100ؤم مً
دولت نشبُت ،هي الؿالكت اللفكُت" بيعبت 12:6
 ،%واإلافشداث اللغىٍت بيعبت ) (%9:8وؤوضذ
الذساظت نلى غشوسة إوشاء كىاة فػابُت نشبُت
إظالمُت مخخططت في بشامج ألاؾفاٌ نمىما
ً
والشظىم اإلاخدشهت خطىضا ،مو وحىب كُام
ألاظشة بذوسَا في الاظخخذام العلُم للخلفضٍىن،
وجػمحن اللُم ؤلاظالمُت في بشامج ألاؾفاٌ
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وخاضت ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت ( )؛ واخخُاس
ألاخذار واإلاشاَذ اإلاىاظبت؛ ألن الذساظاث
ؤزبدذ ألازش العلبي للشظىم اإلاخدشهت نلى
ألاؾفاٌ ،الظُما ألاحىبُت مجها.
جلىٌ الذهخىسة ظهاد ضالح بإن للشظىم
ً
اإلاخدشهت ؤزاسا ظلبُت كذ ججهل الؿفل ًلذط
ً
16
العاخش نىغا نً جلذٌغ هللا( ).
وكذ ؤزبدذ هزلً َزٍ الذساظاث ؤن مً
إًجابُاث مشاَذة الشظىم اإلاخدشهت ؤنها جفُذ
الؿفل في حىاهب نذًذة ،ؤَمها ؤنها( :جلذم
ً
للؿفل لغت نشبُت فطُدت غالبا ،ال ًجذَا في
مدُؿه ألاظشي ،مما ًِعش له جصخُذ الىؿم
وجلىٍم اللعان وججىٍذ اللغت ،وبما ؤن اللغت هي
ألاداة ألاولى للىمى اإلاهشفي فُمىً اللىٌ بإن
الشظىم اإلاخدشهت مً َزا الجاهب حعهم
ً
ً
)
إظهاما ملذسا غحر مباشش في همى الؿفل اإلاهشفي
ً
17
( ) ،وؤًػا جىعبه اإلافشداث اللغىٍت والؿالكت في
18

الىالم) ).
جلىٌ الذهخىس نياشت ؤن آلاباء
ٌعخؿُهىن اظخغالٌ ألافالم اإلاىخجت نشبُا ال
19

ظُما في العىىاث ألاولى( ).
وٍمىً مً خالٌ فُلم الشظىم اإلاخدشهت ؤن
وهلم ألاؾفاٌ الخشوف الابجذًت وألاسكام وهُفُت
اظخهمالها في حمل فبزلً وعانذ الؿفل نلى
20

حهلم اللغت( ).
بل ؤسجح حهلُم الخالمُز مخاسج الخشوف
وضفاتها في مشخلت مبىشة نً ؾشٍم الشظىم
اإلاخدشهت بخىغُذ ميان خشوج الخشف نىذ
الىؿم به ومداولت جؿبُم الىؿم بطىسة
شخطُت واظخىشاف مخشحها ،فالخهلم في
الطغش والىلش نلى الدجش.
واإلاشاَذة الجمهُت جيىن ؤهثر فابذة
ومخهت.

ونىذ نشغها في البرامج الخلفضٍىهُت
ظُيىن جزهشَا ؤظهل ،وٍيىن الىكذ الزي
ًلػُه الخلمُز في مشاَذة الخلفاص اًجابُا.
((ألن انخماد الىالم اإلاىؿىق نلى ؤظاظحن
ؤخذَما خشوي ٌعمى اإلاخاسج والثاوي ظمعي
21

ٌعمى الطفاث))( ).
وألن اظخهماٌ الفً العمعي والبطشي
والخشوي اإلاخىافش في الشظىم اإلاخدشهت ًؿلم
الهىان للمىاَب اإلاىبىجت مجها إللاء الشهش.
فالهالم ؤهذسٍه ًذنى وبشذة إلى دساظت
ألافالم الخلفضٍىهُت وهدً هخظ مجها ؤفالم
الشظىم اإلاخدشهت ،وَى ًشي ؤنها اللىي الفانلت
22

في زلافخىا ومً اإلاطادس اإلاهمت للغت وألافياس( ).
ونىذ نشع الشظىم اإلاخدشهت في البرامج
الخلفضٍىهُت التربىٍت ظُيىن جزهشَا ؤظهل،
وٍيىن الىكذ الزي ًلػُه الخلمُز في مشاَذة
الخلفاص اًجابُا ،وٍىعب الخلمُز جذسٍبا ٌهلمه
خعً الاظخمام هما ؤن اإلاهلم بهذ ؤن ًىاكش
الخالمُز وَعإلهم نً ولماث مدذدة مً الهشع
ظُهلم الخلمُز نلى الترهحز
وٍمىً لهزٍ الفىشة ؤن جؿبم نلى
معخىٍاث مخهذدة ولِغ نلى ؾالب الابخذابُت
فلـ ،فهىذما ظإٌ الباخث ؾالبه في اإلاخىظؿت
التي ٌهمل فحها نً مخابهتهم للشظىم اإلاخدشهت
واهذ ؤهثر إحاباتهم باإلًجاب.
ً
ونىذما ظإٌ نذدا مً الخالمُز نً
الشظىم اإلاخدشهت التي حعتهىيهم وان الجىاب
ظبىهج بىب
والهم حذو
وظالخف الىِىجا
ً
وظإٌ ؤخذَم ؤًػا
ما هي ؤهثر حملت جدفكها مً َزا
الياسجىن؟
فإحاب:
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ً
جبا لً ،وؤغلب مً ظإلتهم لم ٌهشفىا
مهىاَا.
ونىذما ظإلتهم ؤلم حعمهىا كىله حهالى:
َ َ
َ
َ ْ
﴿ث َّبت َي َدا أ ِبي ل َه ٍب َوث َّب﴾ (اإلاعذ.)1/
الخفخىا إلى نباسة لم ٌهلمىا ؤنها وسدث في
اللشآن الىشٍم.
ومً اإلاؤظف ؤن مهكم الشظىم التي
حهشع لِعذ نشبُت وإهما سظىم مخدشهت
مذبلجت وكططها كذ ال جخماش ى مو مبادا دًيىا
الخىُف و جلالُذ مجخمهىا فهي إن وان لها جإزحر
إًجابي مً حهت فلذ ًيىن لها جإزحر ظلبي مً
حهت ؤخشي.
وٍمىً لىصاسة التربُت والخهلُم وباإلفادة
مً حهىد الهاملحن فحها لُيخجىا سظىما مخدشهت
شخطُاتها ؾشٍفت ومدبىبت لىجها مً جشازىا
الهشبي.
ففي دساظت ظهىدًت وحذ ؤن بهؼ
البرامج واإلاعلعالث جىلل الؿفل مً ناإلاه
الىاكعي إلى نالم خُالي ًخلمظ فُه إخذي
شخطُاجه اإلافػلت التي ًمىً ؤن ًلخذي بها
(.)23

وٍخهلم مجها
وكذ ؤزبدذ الذساظاث ؤن مً آلازاس العلبُت
للشظىم اإلاخدشهت جلذًم مفاَُم نلذًت وفىشٍت
مخالفت لئلظالم؛ فيىن الشظىم اإلاخدشهت
مىحهت لؤلؾفاٌ لم ًمىو دناة الباؾل ؤن
ٌعخخذمىَا في بث ؤفياسَم ،وللخذلُل نلى رلً
هزهش مثاٌ الشظىم اإلاخدشهت الشهحرة التي جدمل
اظم "آٌ ظُمعىهض  "The Simpsonsلطاخبها
ماث كشوهِىم  ،Matt Groeningالزي ّ
ضشح ؤهه
ًشٍذ ؤن ًىلل ؤفياسٍ نبر ؤنماله بؿشٍلت ججهل
الىاط ًخلبلىنها ،وششم في بث مفاَُم خؿحرة
هثحرة في َزٍ الشظىم اإلاخدشهت مجها سفؼ
الخػىم لعلؿت (الىالذًً ؤو الخيىمت)،
ألاخالق العِئت والهطُان َما الؿشٍم للخطىٌ

نلى مشهض مشمىق ،ؤما الجهل فجمُل واإلاهشفت
لِعذ هزلً ،بُذ ؤن ؤخؿش ما كذمه َى جلً
الخللت التي قهش فحها ألاب في الهابلت Homer
 Simpsonوكذ ؤخزجه مجمىنت حعمي هفعها
(كاؾعي ألاحجاس)!! نىذما اهػم لهم ألاب ،وحذ
ؤخذ ألانػاء نالمت في ألاب سافلخه مىز مُالدٍ،
َزٍ الهالمت حهلذ اإلاجمىنت جلذظه و حهلً
ؤهه الفشد اإلاخخاس ،وألحل ما امخلىه مً كىة
ومجذ ،بذؤ ً Homer Simpsonكً هفعه ؤهه
ً
الشب ختى كاٌ" :مً ًدعاءٌ ؤن َىان سبا ،آلان
ً
ؤها ؤدسن ؤن َىان سبا ،وؤهه ؤها ،سبما ًلىٌ
البهؼ ؤن َزٍ مجشد سظىم مخدشهت لؤلؾفاٌ..
حعلُت غحر مؤرًت ،لىً جإزحرَا نلى اإلاعخمهحن
هبحر ،ما ًجهلها خملت إنالمُت هاجخت جللً
ً
العامهحن ؤمىسا دون شهىسَم وَزا ما ؤكشٍ
ضاوو َزٍ الشظىم اإلاخدشهت.
ؤن الطىس اإلاخدشهت كذمذ إلى الؿفل
الهشبي ضىسة ؤلاوعان الغشبي اإلاىخطش دابما،
والهبلشي ؤبذا واإلاخفىق في ول خحن" ،سامبى،
ظىبشمان ،الشحل الخاسق الزي ال ًلهش،
وغشظذ الشهىس باإلخباؽ واللطىس بما ًتراهم
لذي الؿفل الهشبي مً نملُاث إظلاؽ ال
شهىسٍت نلى واكهه اإلاخخلف.
ً
ً
وكذمذ حشىيها ملطىدا لطىسة ؤلاوعان
الهشبي ،والزي ال ًلذم في الشظىم اإلاخدشهت إال
بىدى ششٍش ًىدص ي اإلاشاَذ لهضٍمخه في نهاًت
اللطت.
ولهل معلعل نالء الذًً الزي ًديي
كطت ملخبعت مً هخاب (ؤلف لُلت ولُلت)
ؤضذق مثاٌ نلى ما هلىله إلاا في رلً مً جبانذ
بحن اللطخحن :وٍبرص َزا الخبانذ في ؤخذار
اللطت وشخطُاتها ،وهزلً في غاًاتها.
ففي خحن جديي كطت نالء الذًً
(الهشبُت) مغامشة فتى فلحر ٌهمل لُهُل ؤمه
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العجىص اإلاشٍػت ،وباإلاطادفت ًلخلي ظاخشا
ٌغشٍه باألمىاٌ والزَب ششؽ ؤن ًذخل مغاسة
خؿحرة لُجلب له الفاهىط السخشي .
بِىما ًطىس اإلاعلعل (ألامشٍيي) نالء
الذًً نلى ؤهه لظ مدترف ٌعشق لُهِش،
وَغشم بابىت اإلالً ًاظمحن فِعخغله الىصٍش حهفش
لحرغمه نلى دخىٌ اإلاغاسة لُجلب الفاهىط له.
وٍخػمً اإلاعلعل مشاَذ مً الهشاء
وؤلابل وسحاٌ ملخدحن جىحي بإن ألاخذار جذوس
في بلذ نشبي مدؼ.
ؤغف إلى رلً ؤفانُل السخش والشهىرة
والىىم نلى اإلاعامحر التي جكهش ضىسة مبالغت نً
الششق الغاسق في الشهىرة واإلااوسابُاث ،وَى
حهمُم جؿلله (دًضوي) نلى اإلاجخمو الششقي
24

وهُفُت حهاؾُه مو ؤمىس الخُاة( ).
واللغت هما َى مهلىم لِعذ مىكىسة
فلـ ،فهي معمىنت كبل ؤن جيىن مىخىبت،
واإلاعمىنت فحها هبر وجىغُم ،ونىذما خاولذ
الىخابت ؤن حعخهُؼ نً الخىغُم بالتركُم لم
جخمىً ؤن حهىع الىبر بىظُلت ؤخشي ،لهزا
واهذ دساظت الىالم اإلاعمىم ملذمت البذ مجها
(.)25

لذساظت ألاهكمت (اللىانذ) اللغىٍت
وبدعب خبرة الباخث في مجاٌ الخذسَغ
فئن ؤوٌ نملُت ًماسظها الخلمُز في اإلاذسظت هي
الىكش زم الاظخمام فالخؿبُم ،لىً اظخفادجه
مً العمو ؤهثر مً الىكش.
ووعبت ما ًخهلمه الخلمُز في اإلاشخلت
الابخذابُت نً ؾشٍم الاظخمام جلذس بىدى
26

( ،)%25ونً ؾشٍم الىالم (.) ()%23
وَى ما ًمىً ؤن هىقف ألحله الشظىم
اإلاخدشهت؛ رلً إن الؿفل ًلض ي ظاناث ؾىٍلت
مً الُىم ؤمام الخلفاص.
وهزلً فئن مخهت مخابهت ألافالم ًيىن
ً
ؤهثر حشىكا نىذما حشاَذٍ مجمىنت وسبما

ًيىن رلً َى العبب في مشاَذة ألافالم في دوس
الهشع _العِىما_ لزا فُمىً لىصاسة التربُت ؤن
جيهئ للمهلم وظابل حهلُمُت خذًثت هشاشاث
الهشع حهشع نلحها سظىما مخدشهت ٌشاَذَا
الخالمُز في كاناث مخططت لهزا الغشع في
اإلاذاسط وجيىن باللغت الهشبُت الفطخى وٍدمل
ابؿالها ؤظماء نشبُتً ،دفكها الخالمُز هما
خفكىا ؤظماء ؤبؿاٌ الىِىجا وظبىهج بىب.
وٍمىً جؿبُم َزٍ الخجشبت نلى بلُت
الذسوط فخيىن الفابذة مػانفت ففي دسط
الخاسٍخ مثال ًمىً ؤن هىقف الشظىم اإلاخدشهت
في ججعُذ شخطُت ما ًخهلم مً خاللها الخلمُز
الىؿم باللغت الهشبُت الفطخى ،وٍدفل اظم
جلً الصخطُت وؤنمالها العلبُت ؤو ؤلاًجابُت.
فالخالمُز ٌعخمهىن ،وَشاَذون زم ًداوىن،
وٍللذون اللغت التي جطلهم وَزا مً شإهه ؤن
ًؤزش في همى لغت الخالمُز.
وبهزا الخؿبُم ًىدعب الخالمُز ولماث
ٌعخهملها في دسط ألاظلىب في العىىاث اللادمت
مً الذساظت ،وال ًخم رلً إال بىحىد سكابت
لغىٍت مً ؤهفاء مخخططحن في مجاٌ اللغت
الهشبُت نىذ إنذاد َزٍ الشظىم.
وبهزا جيىن للخجشبت فىابذ مً هىاحي نذة،
فجهل شخطُت واسجىهُت جمثل الهالم هُىجً وَى
ًىام جدذ الصجشة وٍخيلم بالفطخى وٍىدشف
ً
كاهىن الجاربُت ًمىً له ؤن ًيىن دسظا
ً
للمؿالهت ومً ؤلفاقه وؾشٍلت جدذزه دسظا في
ألاظلىب ،وكىله :إلاارا ظلؿذ الخفاخت ولم
ً
جشجفو ،دسظا في ؤدواث الجضم مً دسوط كىانذ
اللغت الهشبُت بهذ ؤن جؿلب مجهم مهلمتهم
اظخخشاج الجمل ،وجدذًذ مؿالب جىاظب
مشخلت الؿالب.
فالخلفضٍىن ًثحر الخُاٌ الىاظو للؿفل
وٍفخذ ؤمامه مً خالٌ ما ًلذم مً ضىس

232

2017

ً
ومىظُلا وؤلىان صاَُت حزابت آفاكا سخبت مً
الخُاٌ جىلله خاسج خذود البِذ والشاسم
27

واإلاذًىت) ).
ونلى الشغم مً ألاَمُت الىبحرة للشظىم
اإلاخدشهت باليعبت للخالمُز في اإلاشخلت الابخذابُت
ّ
مهاسحي الاظخمام
فلها ؤَمُت هبري في حهلم
ِّ
والخدذر الظخغاللها في حهلُم اللغت الهشبُت
وجبرص ؤَمُت الاظخمام في وىهه وظُلت فهالت
ومؤزشة في حهلُم ؤلاوعان بطفت نامت والؿفل
بطفت خاضت إر ٌهذ الاظخمام ؤداة الؿىٌ في
اهدعاب ما ٌعمى باإلخعاط اللغىي ،الزي
ًجهله ًدغ بالىغم اإلاىظُلي للغت والجشط
ؤلاًلاعي لها والخزوق لجماٌ حهبحرَا وظالمت
(.(28

ؤدابه

فما ٌعمهه الخلمُز في اإلاشاخل ألاولى مً
الذساظت ظُيىن اللبىت ألاظاط للغخه التي
ظِخدذر بها ،وخُث إهه ًشدد ؤلفاف شخطُاث
الشظىم اإلاخدشهت فهلى اإلاخخططحن الاَخمام
بهزٍ ألافالم وإنذادَا بىدى ًفُذ حهلم اللغت مً
دون ؤن ٌشهش الخلمُز بإنها هزلً فخفلذ
حاربُتها للخلمُز.
ً
وؤن ًىهىغ نشغها إًجابُا نلى معخىي
الخدطُل الذساس ي للخالمُز وٍضٍذ مً كذساجه
اللغىٍت واإلاهشفُت.
ومً اللىىاث اإلاخخطت للشظىم
اإلاخدشهت:
ظبِعخىن :كىاة جلفضٍىهُت نشبُت مجاهُت
مخخططت في الشظىم اإلاخدشهت وبشامج ألاؾفاٌ،
بذؤث بالبث بأراس نام 2000واللىاة لها نششة
وىاهب جدذد ؤضىاف الشظىم اإلاخدشهت مو
الهمش وجبث ظبِغ جىن زالر كىىاث في الذوٌ
الهشبُت ،هي كىاة ظبِغ جىن الهشبُت ،كىاة
ظبِعخىن ؤلاهجلحزًت ،وظبِغ باوس .ؤما خاسج
الذوٌ الهشبُت فخبث كىاة ليل مً الطحن،

ووىسٍا ،وإهذوهِعُا ،وإًشان ،وكشٍبا ظدبذؤ البث
29

في جشهُا( ).
نتائج البحث
َ .1ىان دساظاث لخعاب نذد العاناث
التي ًجلغ فحها ألاؾفاٌ ؤمام الخلفضٍىن جشهذ
الخىع فحها بهذ احخُاح مىاكو الخىاضل
الاحخماعي إلى نالم ألاؾفاٌ بهذ ظماح بهؼ
الهىابل بذخىٌ ؤؾفالهم إلى نالم الفِغ بىن
والُىجىب ،لىً َزا ال ٌهني ؤن الخلمُز لم ٌهذ
ٌشاَذ الخلفاص ،ونلى وحه الخطىص الشظىم
اإلاخدشهت.
 .2لىخل مً خالٌ مخابهت الشظىم التي
ٌشاَذَا ألاؾفاٌ وحىد الخشافاث وألاظاؾحر
والبؿىالث الخشافُت وخشوب وؤَذاف
واظخهمالهم أللفاف لِعذ مً دًيىا ،وجلبُلهم
للطلُب ونىذ حهلُم الخالمُز للشاءة اللشآن
ًخجاوص الخلمُز مشخلت الابخذابُت وَى ال ًجُذ
كشاءة اللشآن الىشٍم بىدى صخُذ ،لزا فلى جخلل
الخللت الياسجىهُت حملت كشآهُت واخذة ًػبـ
فحها ؤخيام الخالوة مً ادغام وكلللت ومذ ،ورلً
بإن جيىن الصخطُت الياسجىهُت البؿلت نلى
ً
ً
ظبُل اإلاثاٌ جلمُزا هعىال ال ًجُذ الىؿم
الصخُذ فدشذ اهدباٍ اإلاخللي ،والخهلُم بهزٍ
الؿشٍلت ؤمش إًجابي ومبذم ،وَى لِغ بداحت إلى
ؤدواث هثحرة ،فشاشت واخذة ليل مذسظت مو
ؤكشاص للشظىم اإلاخدشهت اإلاذسوظت والخاغهت
لشكابت مشذدة مً مذسط اللغت الهشبُت
ً
وؤلاظالمُت لُجهل مً هؿم الخلمُز صخُدا
ً
ومً الفُلم الياسجىوي هافها.
 .3إن مشاَذة ؤفالم الشظىم التي جخخللها
الهاداث العِئت مثل اللخل واظخهماٌ ألاظلخت
التي ال جخالءم مو مبادبىا ،ففي دسوط اإلاؿالهت
التي جخػمً مىاهجها اإلاذسظُت دسوط في اإلابادا
واللُم واللطظ والهبر ،وججذ في الشظىم
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اإلاخدشهت مً كطظ الهشم التي جبهذَم نً
دًيىا الخىُف والهفىٍت والبراءة التي ًخدلى بها
جالمُزها.
 .4كذ ًيىن مً اإلاهام الىبري التي جلو نلى
ناجم اإلاشبي إًجاد ضلت جشبـ بحن الخذسٍب الزي
جلذمه اإلاذاسط والخإزحر الزي جدذزه وظابل
الاجطاٌ.
 .5نشغذ مهكم الذوٌ التي جفخخش
ً
بدػاساتها وجاسٍخها سظىما لؤلؾفاٌ جىفههم في
مهشفت جإسٍخهم لىىىا لم هش ًىما فُلما واسجىهُا ؤو
ُ
سظىما مخدشهت حهشع لخالمُزها ؤشهش خػاسة
في الخاسٍخ ،نً معلت خمىسابي وما حاء فحها،
ونً هبى خز هطش ،ونً الخػاسة البابلُت
وألاهذًت ولغاتها ،والىخابت اإلاعماسٍت ،و ٌهلم
الخالمُز فً الشمىص اإلاعماسٍت نً ؾشٍم الشظىم
اإلاخدشهت وَهلم الخالمُز فً َزٍ الشمىص بدُث
ٌعخمخهىن وَعخفُذون.
ول رلً ٌهشع بلغت نشبُت فطخى فُيىن
ً
دسط اإلاؿالهت دسظا ؤهثر فابذة .
ثوصيات
ً /-1مىً اظخجزاف الؿاكاث الابذانُت لذي
الخالمُز بإن جىقف اإلاىاَب فبهؼ الخالمُز
لذيهم مىَبت الىخابت فُؿلب مجهم وضف
شخطُاث الشظىم بإظلىبهم الخاص.
 /-2البذ مً وغو سكابت نلى بث الشظىم
اإلاخدشهت فهي نلى الغالب مً مىبو ؤوسبي غحر
اظالمي وهثحر مجها يهىدي وضهُىوي ،وإلاا وحذ ؤن
ً
ً
ً
لذي ألاؾفاٌ مُال هبحرا لها وان لضاما نلى
التربىٍحن واإلاخخططحن الالخفاث إلحها والاَخمام
بها فاألغاوي التي جخخللها ًمىً اظدبذالها
بلطابذ مً هخاب اإلاؿالهت حهشع بشيل
مدبب حعهل نلى الؿالب خفل اللطابذ
وألاهاشُذ.

 /-3وهدً في َزٍ الكشوف الشاَىت التي خشمذ
ؤغلب الخالمُز مً مخهت الشخالث اإلاذسظُت
ً
خشضا نلى ظالمتهم فال بإط ؤن جيىن الشخالث
اإلاذسظُت إلى العِىما ونشع َزٍ الشظىم زم
مىاكشتها في اإلاذسظت.
ً /-4مىً الاظخفادة مً ججشبت الجمهىسٍت
الاظالمُت الاًشاهُت بما جيخجه مً سظىم مخدشهت
اظالمُت الخلالُذ واإلابادا.
املصادر
 /-5ألاضىاث اللغىٍت :إبشاَُم ؤهِغ ،مىخبت
ألاهجلى اإلاطشٍت 2007م.
 /-6ؤزش الشظىم اإلاخدشهت نلى اللُم الهلذًت
لؤلؾفاٌ :وسكت نمل ملذمت للمؤجمش الذولي
ألاوٌ للتربُت ؤلانالمُت ،اإلاىهلذ بمذًىت الشٍاع.
 /-7جذسَغ فىىن اللغت الهشبُت :نلي مذوىس،
.2000
 /-8الخلفاص وجإزحراجه نلى ظلىن ألاؾفاٌ:
للذهخىس سوحي نبذاث ؤخطاةي هفس ي جشبىي /
الشاسكت
 /-8الخلفضٍىن والؿفلَُ :مىلُذَُ ،لذ
وآخشون ،جشحمت  :ؤخمذ نبذ الخلُم ومدمىد
الهذوي ،مؤظعت سجل الهشب لليشش
والخىصَو.1967،
 /-10الخلفضٍىن والؿفل :ؤخمذ مضٍذ،
لليشش
الذاس الهاإلاُت
مدمىد،ؽ،1
والخىصَو.2008،
/-11الخلفضٍىن وهمى الؿفل ،فان إفشا،
حمُل
نضالذًً
جشحمت
حىدًث،
نؿُت،2005،اللاَشة ،اإلاجلغ ألانلى للثلافت
 /-12نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان،اهذسٍه جشحمت :وحُه نبذ
اإلاعُذ2000،
 /-13اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت
"دساظت جدلُلُت" ،د .نلُان نبذ هللا الخىلي.
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 /-14اللغت الهشبُت مهىاَا ومبىاَا ،جمام
خعان ،ؽ 5نالم الىخب.2006-1427 ،
 /-15اإلاذخل إلى نلم اللغت ومىاهج البدث
اللغىي  ،سمػان نبذ الخىاب ،ؽ 3الخاهجي
باللاَشة 1997-ٌ1417م.
اإلاجالث والبدىر
 /-16ؤزش الشظىم اإلاخدشهت نلى اللُم الهلذًت
لؤلؾفاٌ ،وسكت نمل ملذمت للمؤجمش الذولي
ألاوٌ للتربُت ؤلانالمُت ،اإلاىهلذ بمذًىت
الشٍاعَ 1428 / 2 / 14 ،ـ بدث للذهخىسة
الغفُظ:
مدمذ
بيذ
َذي
http://insany.org/rokn-alusrahinsan/derasat/183.html
 /-17جإزحر بشهامج حهلُمي في جىمُت مهاساث
الاظخمام اليشـ لذي ؤؾفاٌ الشٍاع .مجلت
ألاظخار  -الهذد (  ) ٣٠٢لعىت  ٣٣٢٢هجشٍت –
 ٣٠٣٣م .
 /-18ملاٌ بهىىان :الشظىم اإلاخدشهت إًجابُاتها
وظلبُاتها نلى ألاؾفاٌ ،للياجبت شُماء اإلالُجي.
مجلت ألامً والخُاة  ،الهذد .376
مذي جإزحر ؤلانالم الغشبي نلى الؿفل
الهشبي /مإمىن الجىان مىكو نشب
( )1اإلاذخل إلى نلم اللغت ومىاهج البدث اللغىي ،
سمػان نبذ الخىاب.3:
( )2ألاضىاث اللغىٍت ،إبشاَُم ؤهِغ.15 :
( )3بىكش نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان اهذسٍه ،جشحمت :وحُه ظمهان.16 :
(ً )4ىكش :اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت
"دساظت جدلُلُت" ،د .نلُان نبذ هللا الخىلي.219:
( )5نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان،اهذسٍه ،جشحمت :وحُه ظمهان.8 :
( )6نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان،اهذسٍه ،جشحمت :وحُه ظمهان.98 :
( )7نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان،اهذسٍه ،جشحمت :وحُه ظمهان.8 :

(ً )8ىكش :نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان،اهذسٍه ،جشحمت :وحُه ظمهان.9 :
( )9ؤزش الشظىم اإلاخدشهت نلى اللُم الهلذًت لؤلؾفاٌ،
وسكت نمل ملذمت للمؤجمش الذولي ألاوٌ للتربُت
ؤلانالمُت ،اإلاىهلذ بمذًىت الشٍاع
َ 1428 / 2 / 14ـ بدث للذهخىسة َذي بيذ مدمذ
الغفُظ.ي هكشhttp://insany.org/rokn-alusrah- :
insan/derasat/183.html
( )10نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان،اهذسٍه ،جشحمت :وحُه ظمهان.22 :
( )11نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف ،حلىهعمان،
اهذسٍه ،جشحمت :وحُه ظمهان.817 :
( )12ؤهكش :ألاضىاث اللغىٍت ،ابشاَُم ؤهِغ.201-200 :
( )13اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت "دساظت
جدلُلُت" ،د .نلُان نبذ هللا الخىلي.221-220 :
( )14اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت "دساظت
جدلُلُت" ،د .نلُان نبذ هللا الخىلي..222:
(ً )15ىكش :اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت ،
د .نلُان نبذ هللا الخىلي.217 :
(ً )16ىكش :مجلت ألامً والخُاة  ،الهذد  ،376ملاٌ
بهىىان :الشظىم اإلاخدشهت  ...إًجابُاتها وظلبُاتها نلى
ألاؾفاٌ ،للياجبت شُماء اإلالُجي.40 :
(ً )17ىكش :مجلت ألامً والخُاة  ،الهذد  ،376ملاٌ
بهىىان :الشظىم اإلاخدشهت  ...إًجابُاتها وظلبُاتها نلى
ألاؾفاٌ ،للياجبت شُماء اإلالُجي.37-36 :
( )18اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت  ،د.
نلُان نبذ هللا الخىلي.241:
( )19اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت  ،د.
نلُان نبذ هللا الخىلي.41:
( )20اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت  ،د.
نلُان نبذ هللا الخىلي224:
( )21اللغت الهشبُت مهىاَا ومبىاَا ،جمام خعان .45:
(ً )22ىكش :نالم الخلفضٍىن بحن الجماٌ والهىف،
حلىهعمان،اهذسٍه.8 :
(ً )23ىكش الخلفاص وجإزحراجه نلى ظلىن ألاؾفاٌ للذهخىس
سوحي نبذاث ؤخطاةي هفس ي جشبىي  /الشاسكت.
( )24مىكو ؤهترهذ :نشب  /48مذي جإزحر ؤلانالم الغشبي
نلى الؿفل الهشبي /مإمىن الجىان.
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(ً )25ىكش :اللغت الهشبُت مهىاَا ومبىاَا.47 :
( )26جذسَغ كىىن اللغت الهشبُت ،نلي مذوىس.57 :
( )27اللُم اإلاخػمىت في ؤفالم الشظىم اإلاخدشهت.221 :
( )28مجلت ألاظخار  -الهذد (  ) ٣٠٢لعىت  ٣٣٢٢هجشٍت
–  ٣٠٣٣م  ...جإزحر بشهامج حهلُمي في جىمُت مهاساث
الاظخمام اليشـ لذي ؤؾفاٌ الشٍاع :ضفدت .1006
( )29الخلفضٍىن والؿفلَُ ،مىلُذَُ ،لذ وآخشون،
الجضء الثاوي ،جشحمت  :ؤخمذ نبذ الخلُم ومدمىد
الهذوي ،مؤظعت سجل الهشب لليشش والخىصَو.1967،
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