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املقدمة

ﺗﺮﺍﺑﻄﺖ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ببعــض ﻋﱪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ،ومــن أهــم هــذه
الفن ـون فــن األدب بأنواعــه ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﻣﻊ أﻏﻠﺐ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻷﺧﺮى ،خاصــة
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ وتلفزيون  ،...ولعل أكثرأنواع األدب ارتباطا بالســمعي
البصــري هــو أدب الطفــل وعالقتــه بالرســوم املتحركــة ،إذ ال يخفــى علــى الجميــع أهميــة هــذه
األفالم والحلقات املسلســلة ملا فيها من صور جذابة وحركات ســريعة ورموز مرحة ومؤثرات
صوتيــة بشــتى أشــكالها ،وملــا لهــا مــن تأثيــرعلــى شــخصية الطفــل وســلوكه ومكتســباته املعرفيــة
والفكريــة.
كمــا اليخفــى مــدى انتشــارحكايــات ألــف ليلــة وليلــة 1بيــن أوســاط الطفولــة ،ومــا لهــا مــن
أهميــة فــي صناعــة ثقافــة الطفــل خاصــة بعــد إعــادة صياغتهــا بمــا يتناســب وخصوصيــة تلــك
املرحلــة العمريــة ،عبــر تقديــم نمــاذج حكائيــة لشــخصيات قويــة ومبهــرة تعمــل علــى تقويــم
ســلوكه وغــرس القيــم األخالقيــة واالجتماعيــة فــي نفســه ،كالشــجاعة والفروســية والبطولــة
والتعــاون والصــدق واألمانــة واملثابــرة والكرم...وغيرهــا مــن مــكارم األخــاق.
أصبــح التلفزي ـون املربــي الثانــي للطفــل ملــا يحويــه مــن قــوة جــذب وتأثيــر نظــرا النتشــاره
الواســع وكســبه ثقــة الطفــل ،واعتبــرت الرســوم املتحركــة إحــدى املــواد االعالميــة التــي يقدمهــا
التلفزيون بصورة معبرة مليئة باأللوان والحركة واملغامرة الشيقة التي جعلت الطفل أسيره
طــوال اليــوم ،لذلــك كان مــن املهــم أن نوجــه األنظــارإلــى أهميــة الرســوم املتحركــة فــي نقــل تراثنا
العربــي عبــر حكايــات ألــف ليلــة وليلــة إلــى الطفــل عامليــا وعربيــا ،ومــن خاللــه عــرض هويتنــا
.1تعــد ألــف ليلــة وليلــة مــن أكــر اآلثــار األدبيــة اإلنســانية شــهرة وتأث ـرا عــى اآلداب العامليــة ،ويتســع املجــال الــذي
يضــم قارئيهــا ليشــمل كل طبقــات املجتمــع وأصنافــه ،فالــكل يجمــع عــى ســحر الليــايل ومتعــة قراءتهــا ،كــا تعــد وثيقــة
مهمــة لــدارس الفلكلــور وتطــور اللغــة وامتزاجهــا بعــادات الشــعوب ،ووســيلة غنيــة لطالــب التســلية واملتعــة ،إن هــذا
الكتــاب الــذي أثــر يف الغــرب واكتســح صــداه الفكــر واألدب والفنــون ،هــو كتــاب عــريب ذو أصــول فارســية هنديــة يحمــل
بــن جنباتــه كل خصوصيــات املجتمــع العــريب ،مؤلفــه هــو تلــك الجامهــر العريضــة التــي أحبتــه فشــاركت يف إنتاجــه.
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الثقافية العربية على شباب املستقبل .إذ أنه « من البديهي أن يكون املجتمع قد أدرك تأثير
التلفزيـون عمومــا علــى األطفــال يأتــي مــن خــال الرســوم املتحركــة ومتابعتهــم لهــا مدة تصل إلى
عش��رة آالف س��اعة بنهايـ�ة املرحلةــ الدراســية املتوسـ�طة » )أحمـ�د بـ�ن عبـ�د الرحمـ�ن الغامـ�دي
 ،(2007ومــن هنــا نعــرف الــدور الــذي تلعبــه الرســوم املتحركــة فــي الرصيــد الثقافــي والوجدانــي
للطفــل ناهيــك عــن الــدور الــذي تلعبــه حكايــات ألــف ليلــة وليلــة فــي شــعوره وخيالــه.
وهذا ما يدفعنا لطرح تساؤل عام :
ماذا تغيرفي حكايات ألف ليلة وليلة عندما انتقلت من النص املحكي إلى النص املشاهد
في الرسوم املتحركة؟
للتتفرع التساؤالت الجزئية: 
·كيف تناول أدب األطفال حكايات ألف ليلة وليلة ؟ وما مدى التغييرالذي أحدثه
فيهــا؟
·ما هي الرسوم املتحركة ؟ وما أهميتها وأساليبها؟
·كيف انتقلت ألف ليلة وليلة من التراث السردي العالمي إلى الرسوم املتحركة ؟
·كيف تناول االنتاج التلفزيوني والسينمائي العالمي حكايات الليالي ؟
ولإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت اعتمدنــا فــي هــذه الدراســة علــى جملــة مــن املناهــج كاملنهــج
التاريخي الذي نتتبع من خالله تناول أدب األطفال لحكايات ألف ليلة وليلة ،واملنهج الوصفي
الذي نحاول من خالله إبرازمدى التغييرالذي طرأ على هذا النص التراثي ليتناسب ومرحلة
عمريــة حرجــة هــي مرحلــة الطفولــة ،إضافــة إلــى املنهــج املقـارن الــذي نســتعمله فــي املقارنــة بيــن
النــص املكتــوب والرســوم املتحركــة.
تهــدف هــذه الدراســة إلــى محاولــة تســليط الضــوء علــى كيفيــة طــرح النصــوص الثراتيــة
العامليــة مــن خــال ألــف ليلــة وليلــة فــي الرســوم املتحركــة ،ومــدى التغييــرالــذي يطـرأ علــى هــذا
النــص عنــد انتقالــه ليمــس مرحلــة عمريــة صغيــرة أوال ثــم مــدى ّ
تغيــره عندمــا يشــاهد بالرســم
واأللــوان والحركــة (رســوم متحركــة) ثانيــا.
كمــا تحــاول هــذه الدراســة معرفــة كيــف تنــاول القائميــن علــى صناعــة أفــام الكات ـون فــي
الشرق العربي والغرب حكايات ألف ليلة وليلة ،وما مدى التغييرالذي طرأ فيها انطالقا من
ايديولوجيــة كل طــرف ونظرتهــم للشــرق ،خاصــة أن ألــف ليلــة وليلــة أصبحــت إلــى حــد بعيــد
مقياســا ينظــرمــن خاللــه إلــى املجتمــع العربــي فــي املخيــال الغربــي.

60

Vol.7. N°spécial-2020

		 Aleph. Langues, médias et sociétés

وقبــل أن نتطــرق إلــى العالقــة بيــن ألــف ليلــة وليلــة والرســوم املتحركــة علينــا أوال أن نــدرك
عالقتهــا بــأدب الطفــل وكيفيــة تحويرهــا لتناســب مرحلــة الطفولــة بمــا تحملــه مــن خصوصيــة.

 .1ألف ليلة وليلة وأدب األطفال
تعتبــرألــف ليلــة وليلــة بعواملهــا الســحرية وتجاوزهــا للزمــان واملــكان مدعــاة إلثــارة الخيــال
البصري والحركي والسمعي في قالب من املتعة الال متناهية ،ولعل اهتمام الكتاب والفنانين
بمواضيعهــا املختلفــة انعكــس علــى الفضــاءات واالنتاجــات الفنيــة ممــا دعاهــم إلــى تحويرهــا
لتناســب مختلــف األعمــارواألفــكار ،فانتشــرتأثيرهــا علــى مياديــن مختلفــة منهــا أدب الطفــل .
ولعــل نمــاذج ألــف ليلــة وليلــة هــي « نمــاذج إنســانية فــذة ،وهــذه اإلنســانية هــي التــي
جعلـ�ت منهـ�ا اسـ�تيحاء الفنانيـ�ن أكثـ�رمـ�ن املقومـ�ات اإليحائيـ�ة األخـ�رى »( سـ�عد فـ�اروق ،1962
ط ،)61: 1فشــهرزاد رمــز للتضحيــة واألمــل ،أمــا « شــهريارفيمثــل أنمــوذج املجــرم الضحيــة
الــذي قــد يتعاطــف معــه بعــض القــراء ،والســندباد هــو رمــزاملغامــرات واملثابــرة ق�ضــى أعوامــا
طويلــة مــن حياتــه يناضــل ويكافــح ويواجــه الصعوبــات وأبــوصيــريمثــل اإلنســان القانــع برزقه،
الرا�ضي بما كتبه له هللا ويخلص ألصدقائه ،بينما رفيقه أبوقيريمثل نقيضه (» ...رافع يحيى
 ،)76: 2001وهذه النماذج املختلفة تقوم بمداعبة مشاعروقيم وأفكارالطفل فيحبها ويتأثر
بها ،كما تتميزشــخصيات الليالي بعبورها عبرالزمان واملكان واألبعاد الجغرافية والثقافية،
ممــا يجعــل الطفــل يعلــق معهــا فــي عالــم الغرائــب والعجائــب والخيــال بمحبــة وشــغف منقطعــا
النظيــر.
وقــد وظفــت ألــف ليلــة وليلــة تقنيــات فنيــة مختلفــة لتقديــم األفــكاروالقيــم ملتلقــي غايــة فــي
الذكاء ورهافة اإلحساس هو الطفل ،ومن بين هذه التقنيات الحكاية على لسان الحيوان،2
ولعــل أبــرز حكايــة فــي الليالــي تــدور أحداثهــا علــى لســان الحيــوان هــي حكايــة الحمــاروالثــور والتــي
يتعلــم الطفــل مــن خاللهــا الحيلــة وحســن التصــرف أثنــاء املشــاكل .وقــد وردت مجموعــة مــن
الحكايـ�ات بصـ�ورة متتاليـ�ة عـ�ن الحيوانـ�ات فـ�ي طبعـ�ات الليالي(سـ�هير القلمـ�اوي  )207تقــوم
بتقديــم عبــرة أخالقيــة وشــرح لبعــض أســرارالدنيــا.
يعتبــربعــض الباحثيــن والناقديــن أن « كتــاب ألــف ليلــة وليلــة موجــه للكبــارألنــه يحتــوي
علــى فلســفة عاليــة علــى الطفــل ،كمــا يضــم الكثيــر مــن الســلبيات التــي ال يصــح أن تقــدم
للطفـ�ل (» رشـ�ا منيـ�ر  ،)35 : 2020خاصــة فيمــا يتعلــق بالحكايــات التــي تحتــوي علــى أحــداث
 . 2قــد يوظــف الحيــوان يف ألــف ليلــة وليلــة وســيلة لتغيــر مجــرى األحــداث وليــس بتقديــم القيــم واملواعــظ الرتبويــة
مثلــا هــو الحــال يف حكايــة جانشــاه.
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تتعلــق بالجنــس والخيانــة ابتــداء بالقصــة اإلطــار لليالــي أيــن يقتــل شــهريار كل فتــاة يتزوجهــا
بســبب خيانــة زوجتــه لهــا ،وهــذا مــا يــؤدي إلــى ظهــور بطلــة الليالــي وراويتهــا شــهرزاد ،باإلضافــة
إلى وجود الكثيرمن الصفات الالأخالقية كالسرقة والقتل والحيلة وهذا ما نجده في حكاية
علــي بابــا واألربعيــن حرامــي مثــا ،فبطــل هــذه الحكايــة علــي بابــا يقــوم بســرقة مــال العصابــة
وينجــو بفعلتــه عــن طريــق الحيلــة والقتــل ،وكأن هــذه الحكايــة تصــوغ لإلنســان الفقيــرســرقة
مال الغني الذي بدوره يحصل على ماله بالسرقة ،كما تبيح الكذب والخداع وحتى القتل في
ســبيل الخــروج مــن املــأزق.
لــذا كان مــن املهــم انتقــاء ألطفالنــا مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة مــا يتناســب والقيــم
األخالقيــة والتربويــة ،واختيــارالجوانــب اإليجابيــة املناســبة لتلــك املرحلــة العمريــة ،باإلضافــة
إلى الشــخصيات املحبة للمغامرة واملرحة مثل : الســندباد وعالء الدين والشــخصيات املثيرة
للفضــول كالتجــار والحرفييــن بمختلــف طبقاتهــم االجتماعيــة وأقدارهــم وســلوكهم ،وكــذا
الشخصيات التاريخية التي يتعرف الطفل من خاللها على جانب من جوانب تاريخه كهارون
الرشــيد وولديــه األميــن واملأم ـون ،والحجــاج وجعفــرالبرمكــي وغيرهــم .
يعد كامل الكيالني من رواد أدب الطفل الذين حاولوا تبسيط ألف ليلة وليلة لألطفال،
حيــث بــرز تأثيرهــا علــى كتاباتــه األدبيــة إذ نشــرالكيالنــي مابيــن  1934-1927أربــع مجموعــات
لألطفال تناسب –حسب تصوره -طورا من أطوارالطفولة ،تتضمن مجموعتان مستقتان
من الليالي هما : قصص جديدة لألطفال (عبد التواب يوسف  )188: 1994تضم القصص
التاليــة: 
بابــا عبــد هللا والدراويــش ،أبــو صيــروأبــو قيــر ،علــي بابــا ،عبــد هللا البــري وعبــد هللا البحــري،
امللــك العجيــب ،خسروشــاه.
ومجموعة أخرى بعنوان « قصص لألطفال » (عبد التواب يوسف  ) : 1994189وتضم
أربــع قصص هي :
الســندباد البحــري ،عــاء الديــن ،تاجــر بغــداد ،روبنس ـون كــروزو ،وقــد اســتبدل هــذه
األخيــرة بقصــة مدينــة النحــاس بعدمــا ســمى هــذه املجموعــة القصصيــة بقصــص « ألــف ليلــة
وليلــة » وأضــاف إليهــا ســت قصــص أخــرى اســتوحاها مــن الليالــي.
لقد ّ
سد تبسيط واستيحاء الكتاب –خاصة الكيالني – من ألف ليلة وليلة فراغا كبيرا في
مكتبة األطفال العربية ،مما دفع آخرين إلى البحث في التراث العربي ما يتناسب وخصوصية
هــذا النــوع األدبــي ،خاصــة أن ألــف ليلــة وليلــة أضفــت علــى أدب الطفــل –خاصــة القصــة-
صورا زاخرة بالتشــويق واالمتاع والســحر ،ومن بين هذه القصص نذكرعلى ســبيل املثال ال
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الحصر : الســندباد (حمدي الســعداوي) ،لص بغداد(حمدي الســعداوي) ،شــهرزاد(حمدي
الســعداوي) ،عالء الدين(حمدي الســعداوي) ،علي بابا(حمدي الســعداوي).
حرصت بعض املجموعات القصصية على ذكرألف ليلة وليلة إلى جانب عنوان الكتاب
علــى الغــاف للتأكيــد علــى أن الحكايــات مأخــودة مــن الليالــي وذلــك لجــذب القــارئ العربــي
للكتــاب ،خاصــة أن لليالــي مكانــة خاصــة لــدى القــراء ،نذكــرمنهــا: 
شهرزاد ابنة القمر(مشاطي  ،)1997هارون الرشيد والنائم املستيقظ (مشاطي،)1997
ومن أجل حب أميرة (مشاطي ،)1997وحسناوات بغداد الثالث (مشاطي.)1997
لقــد اســتطاعت تلــك القصــص املســتوحاة مــن ألــف ليلــة وليلــة أن تســتجيب لرغبــات
األطفــال العاطفيــة (خاصــة فــي بدايــة مرحلــة الفتــوة) مثيــرة خيالهــم باملغامــرات والتشــويق،
مفســرة لهــم ماهيــة العالقــات االنســانية والعناصــراألساســية ّ
املحركــة لهــا كالحيــاة واملــوت،
واإلنجــاز والفشــل ،والحــب والكراهية...الــخ.
وقد قامت ألف ليلة وليلة بإشباع قصص األطفال ببعض املوتيفات كاملارد الذي يخرج
مــن القمقــم والحصــان الطائــر والبســاط الســحري ،ولعــل هــذه املوتيفــات هــي أبــرز مــا تكــرر
فــي قصــص األطفــال كتأثيــرمباشــرمــن ألــف ليلــة وليلــة ،باإلضافــة إلــى أدب الرحلــة إذ أوحــت
قصــص ســندباد إلــى كثيــرمــن كتــاب الرحــات فــي الشــرق والغــرب الذيــن قدمــوا هــذا املوتيــف
لألطفــال ملــا فيــه مــن تشــويق وفوائــد علميــة فــي معرفــة البلــدان وعــادات الشــعوب ،ومــن بيــن
الكتاب العرب الذين استلهموا نصوصهم من سندباد ألف ليلة وليلة محمد بوسف حسن
الــذي قــام بإصــداركتــاب بعنــوان مغامــرات الســندباد  :حمــال فــي مصــرأرض الجمــال (محمــد
حســن .)1996
ّ
وعليــه نخلــص إلــى أن مواضيــع أدب الطفــل متماهيــة إلــى حــد بعيــد مــع حكايــات ألــف ليلــة
وليلــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بإثــارة املتعــة والدهشــة والخيــال ،كمــا أسســت الليالــي لفضــاءات
جديــدة لــم تعرفهــا النصــوص املوجهــة لألطفــال مــن قبــل ،فتأثــرت بهــا بالــغ التأثيــر وذلــك
بتوظيــف وســائل فنيــة غيــرتقليديــة تختــرق عقــل الطفــل املســتعد دائمــا الســتخدام الخيــال
كاملــارد والبســاط الســحري ،ممــا زوده بعالــم طريــف جميــل قائــم علــى املغامــرات الخارقــة.

 .2االنتقال من النص الرسدي إىل الرسوم املتحركة
لقــد انتقــل تأثيــرألــف ليلــة وليلــة فــي أدب األطفــال مــن النــص الســردي املقــروء إلــى البرامــج
التلفزيونيــة والســينمائية املشــاهدة ،وقــد جــاءت فــي مقدمــة تلــك البرامــج الرســوم املتحركــة
التــي احتلــت املرتبــة األولــى فــي تشــكيل إقبــال األطفــال علــى الســمعي البصــري بنســبة تصــل إلــى
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ألف ليلة وليلة بني أدب الطفل والرسوم املتحركةب

 85.8باملائــة مــن مجمــوع الوقــت الــذي يقضيــه الطفــل أمــام برامــج األطفــال (محمــد معــوض
.)75: 2011
ّإن مــن أبــرز املفاهيــم التــي انطــوت عليهــا هــذه الدراســة مفهــوم الرســوم املتحركــة ،وعليــه
ارتأينــا أن نتطــرق إلــى ماهيتهــا قبــل أن نخــوض فــي الحديــث عــن تلــك الحلقــات املسلســلة
واألفــام التــي تناولــت موضوعاتهــا إحــدى حكايــات ألــف ليلــة وليلــة ،باإلضافــة إلــى مواضيعهــا
وأهدافهــا وأشــكالها.
.1.2الرسوم املتحركة  :ماهيتها وأهدافها وأشكالها
تعود صناعة أفالم الكارتون إلى العقد الثالث من القرن العشرين ،عندما بدأت شركات
قديمــة بصناعتهــا بطريقــة أوليــة ،وأخــدت تنتشــروتــروج لشــخصيات مختتلفــة عبــرأحــداث
دراميــة كشــخصية بوبــاي ،وتــوم جيــري (. )1946
ونعني بها البرامج التي تجســد أفكارا ومعاني من خالل اســتخدام الرســوم املتحركة والتي
تقوم على تحريك الرسوم الثابتة ملخاطبة األطفال بأسلوب محبب إليهم فتلمس مشاعرهم
وأحاسيســهم ،وتتواصــل معهــم مضيفــة بعــدا جديــدا يؤثــر فــي انفعاالتهــم بالــغ التأثيــر .وهــي
مجموعــة مــن الصــور أو الرســوم املعــدة مســبقا ،بحيــث تمثــل كل صــورة طــورا مــن أطــوار
الحركــة تختلــف كل منهــا عــن الصــورة الســابقة اختالفــات طفيفــة ،ويتــم عرضهــا بمعــدل 24
صورة في الثانية الواحدة بواقع  1440صورة في الدقيقة الواحدة ،وهذا يعمل على أن تبقى
الصــورة علــى شــبكية املشــاهد قبــل عــرض الصــورة الثانيــة ،فتبــدو الصورتــان صــورة لحالــة
مستمرة للجسم فيبدو وكأنه يتحول من الوضع األول إلى الوضع الثاني الذي تمثله الصورة
الثانيــة لــه وهكــذا .وهــذه الرســوم قائمــة علــى ظاهــرة بقــاء أثــرالصــورة التــي تعــرف اليهــا Peter
 ،Roget Marckوهي تستند إلى إحتفاظ شبكية العين بتأثيرالصورة التي تتكون عليها لزمن
مق��داره عش��رالثاني��ة قب��ل أن تمي��زالتال��ي (ليل��ى عب��د املجي��د .)149:
تعتبــر الرســوم املتحركــة فــن قائــم بحـ ّـد ذاتــه ،قــد مـ ّـرت بعـ ّـدة مراحــل وتطــورت إلــى أن
وصلــت إلــى مــا هــي عليــه اليــوم ،بــدءا بمســرح الظــل الصينــي فــي القـرن الســادس ميــادي وصــوال
إلى ما نشهده اليوم من طفرة تكنولوجية ورقمية بواسطة تقنيات اإلعالم اآللي .وقد ارتبط
ظهور هذا الفن بميالد السينما ،وتطور وازدهربعد اختراع التليفزيون ّ
وتكيف مع نظام بته
بأخــده « سالســل موجهــة إلــى جمهــور األطفــال ،وفــي ســنوات التســعينات توســع انتــاج الرســوم
املتحرك��ة ليص��ل إل��ى جماهي��راملراهقي��ن والبالغيــن ( » محمــد معــوض  ،2000ط.)58: 1
تعــد الرســوم املتحركــة مــن مصــادر املعلوماتيــة والتثقيفيــة للطفــل يتعلــم عــن طريقهــا
أســاليب اللغــة ويكتســب القيــم واالتجاهــات كمــا تــزوده باألفــكار والخب ـرات ،ويك ـون ذلــك
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عــن طريــق تفاعــل الطفــل مــع شــخصيات هــذه البرامــج ،ويصــل بــه إلــى حـ ّـد تقليــد تصرفاتهــم
وســلوكاتهم خاصــة الشــخصيات البطلــة .
ّ
املتحركــة هــو األســلوب التشــويقي والقالــب
ومــن أســباب اهتمــام الطفــل ببرامــج الرســوم
الدرامــي مــع تقديــم األشــياء الغريبــة واملغامــرات الشــيقة ،كمــا تحــوي أفــام الكارت ـون علــى
خصائــص تســتدعي اهتمــام الطفــل وهمــا الحركــة والخيــال ،وقــد اعتمــدت فــي مضامينهــا علــى
االقتبــاس مــن الحكايــات والقصــص واألشــرطة املرســومة واملصــورة حيــث تطــورت املضاميــن
من أن ّ
تجسد امرأة مثال تنتظرفارس أحالمها ليعيشا في سعادة كبياض الثلج إلى امرأة قوية
تشــارك فــي الحــروب والنزاعــات وأصبحــت تجســد تلــك امل ـرأة الناضجــة والقويــة (علــي عبيــد
.)2002
تعتمــد الرســوم املتحركــة كشــكل فنــي إعالمــي مــن أشــكال التعبيــرالســمعي البصــري علــى
أشــكال عــدة أهمهــا: 
1 .الكارتــون : هــو رســم الشــخصيات فــي تكنيــك التصويــر يمثــل أشــخاص وحيوانــات
وأشــياء ،ثــم رســمها بواقــع  23رســما للثانيــة الواحــدة.
2 .الرسوم البيانية املتحركة  :هو شكل بياني ينتج عن طريق التصويربإطار ،كما أنه
يتضمــن مزجــا تحويليــا للشــعارات الســلع بحيــث تتدفــق وراء بعضهــا البعــض ،كمــا
يتضمــن هــذا التكنيــك أيضــا الرســوم التجريدية.
3 .الرســوم املتحركة االلكترونية  :هي الرســوم الناتجة عن العمل على الحاســب اآللي
وأجهزة الفيديو والسينما املختلفة سواء على شكل كارتون أو أشكال أخرى.
4 .الروتوســكوب  :هــي أيضــا رســوم يتــم رســمها ســواء باليــد أو بالحاســب اآللــي ،ويتــم
تركيبها على لقطات الصور الحية التي تم تصويرها من قبل لتحقيق نوع من املزج
بيــن الصــور والكارتـون (ســلمان املشــهداني .)27 : 2012
 .2.2ألف ليلة وليلة يف الرسوم املتح ّركة
تهدف الرسوم املتحركة الى اكتساب الطفل معارف ومعلومات وأفكاروخبرات ،إذ تلعب
املعلومــات دورا هامــا وأساســيا فــي تكويــن اتجاهــات األطفــال ،ويتفــق الباحثـون علــى أن لبرامــج
الرســوم املتحركــة املوجهــة لألطفــال وظيفــة اجتماعيــة هامــة فهــي تركــزانتبــاه الطفــل حــول
القيــم األخالقيــة والتربويــة واالجتماعيــة ،إذ « تعــرف الرســوم املتحركــة بــأن لهــا دور فعــال فــي
صياغة املالمح التربوية للشخصية التي يتفاعل معها ذلك الطفل إلى حد التقليد ( » محمد
معــوض ،)56: 2011لــذا كان أللــف ليلــة وليلــة دور هــام فــي إبــرازالقيــم االجتماعيــة والثقافيــة
للمجتمــع الشــرقي العربــي بــكل مــا يحتويــه مــن خصوصيــة ،وغــرس كل تلــك القيــم فــي الطفــل
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عــن طريــق الصــور البراقــة واملغامــرات الشــيقة والحــركات املثيــرة .كمــا لنــا أن نتصــور حجــم
األذى والســلبيات التــي تنتــج عــن تلــك األفــام الكارتونيــة املســتقاة مــن ألــف ليلــة وليلــة ،والتــي
قــام القائميــن عليهــا بتحويــرمحتواهــا لتخــدم نظرتهــم –املجحفــة فــي كثيــرمــن األحيان-للشــرق
العربي ،فيتلقى الطفل قيما وعادات وأفكارا غريبة عن بيئته الثقافية (العربية اإلسالمية)،
فتنمو لديه دوافع نفسية متناقضة بين ما تلقاه وما يعيشه داخل األسرة والبيئة واملجتمع.
تتنوع وتتعدد املواضيع التي تستند إليها الرسوم املتحركة املستوحاة من ألف ليلة وليلة
فــي تقديــم أعمــال فنيــة تؤثــرفــي الطفــل وتوجهــه نحــو قيــم اجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة ،فنذكــر
علــى ســبيل املثــال :
 .1.2.2لحكايات الشعبية

تــدور موضيعهــا حــول أحــداث وشــخصيات أبدعهــا خيــال الشــعب ترتبــط بتأصيــل قيــم
وتج��ارب إنس��انية وعالقاــت اجتماعيـ�ة (هـ�ادي نعمـ�ان الهيتـ�ي  ،)185: 1988ولعــل الليالــي فــي
مجملهــا قصــص شــعبية أنتجهــا خيــال الجماهيــراملتعطشــة لفــن الحكــي ،فــكان مــن الضــروري
علــى منتجــي الرســوم املتحركــة أن ينتقــوا منهــا مــا يتناســب والقيــم املــراد إبرازهــا فــي تلــك األفــام
دون إهمال عاملي التشويق والخيال .ويجب التنويه على أن اإلحاطة بكل األعمال الكارتونية
املســتوحاة مــن ألــف ليلــة وليلــة أمــرصعــب جــدا ويــكاد أن يكـون مســتحيال ،وعليــه نذكــرعلــى
ســبيل املثــال ال الحصــر : سلســلة مــن ألــف ليلــة وليلــة  وهــو مسلســل رســوم متحركــة كنــدي
مــن إنتــاج ســتوديوهات بيغ بــاد بــو ،وإخــراج Chad Van De Keereتــم عرضــه فــي موســمين
يحتويــان علــى 52حلقــة وبــث أول مـ ّـرة فــي 25ديســمبر.2011
 .2.2.2الخرافات

 :هــذا النــوع يــدور حــول مواضيــع البطــل الــذي يخاطــربحياتــه ويقــاوم ويثابــرحتــى يحقــق
الهــدف ،وتدخــل فيهــا العفاريــت والكائنــات املســحورة وصــراع الخيــروالشــروفــي األخيــريتغلــب
الخيــر ويعــم ،وبهــذا يعيــش الطفــل الخيــال ويخــرج املكبوتــات التــي فــي داخلــه (هــادي نعمــان
الهيتــي  .)1988 :185وتزخــر ألــف ليلــة وليلــة بمثــل هــذه القصــص نذكــر علــى ســبيل املثــال
حكايــة عــاء الديــن واملصبــاح الســحري (*) والتــي أثــرت فــي عــدد ال يح�صــى مــن أفــام الكارتـون
نذكــر منهــا : فيلــم الرســوم املتحركــة األملانــي Die Abenteuer des Prinzen Achmedأو
(مغامرات األميرأحمد) إنتاج 6291والذي يعتبرأقدم فيلم رسوم متحركة محفوظ ويستند
ً
علــى عناصــر مأخــوذة مــن قصــص ألــف ليلــة وليلــة وتحديــدا قصــة األميــر أحمــد ويظهــر فيهــا
ً
شــخصية عــاء الديــن أيضــا.
66

Vol.7. N°spécial-2020

		 Aleph. Langues, médias et sociétés

وفي سنة  1939قدم املسلسل الكارتوني الشهيرباباي إحدى حلقاته بعنوان عالء الدين
ومصباحــه الرائــع .وفــي ســنة  1959تـ�م تنفيـ�ذ فيلـ�م األنيميشـ�ن األمريكـ�ي Nights Arabian
 1001أو ( 1001الليالي العربية) .أما سنة  1970عرض فيلم األنيميشن الفرن�سي Aladdin
 et la lampe merveilleuseأو (ع�لاء الدي��ن ومصباح��ه الس�حـري) .ثــم ســنة 1982ق ّـ�دم
فيلـ�م األنيميشـ�ن اليابانـ�ي  Aladdin to Mahou no Lampمــن إنتــاج وإصــداراســتديو تويه
ً
أنيميشـ�ن.ثم فيلــم األنيميشــن عالء الديــن ســنة1992م وهي النســخة األشــهر عامليــا اليــوم
مــن إنتاــج اس��توديوهات والت ديزنـ�ي .فــي هــذا اإلصــدارتمــت إعــادة تســمية أو دمــج العديــد مــن
ً
ً
الشــخصيات .فعلــى الســبيل أصبــح كل مــن الســاحر ووزيــر الســلطان شــخصا واحــدا اســمه
« جعفــر » فــي حيــن إن األميــرة أصبحــت « ياســمين ،» وأصبــح جنــي املصبــاح يطالــب بحريتــه،
كما ال يوجد هناك خاتم س��حري ولكن البس��اط الس��حري يمأل مكان الخاتم في القصة .ويتم
نق��ل م��كان أح��داث القص��ة م��ن الصي��ن إل��ى املدين��ة الخيالي��ة العربي��ة أغرب��ة ( )Agrabahأو
عقربــة .كمــا أن العديــد مــن الشــخصيات وعناصــر املؤامــرة مبنيــة علــى نســخة عــام 1940
م��ن فيلم ل��ص بغــداد .بعـ�د نجـ�اح ه��ذا الفيل��م ص�دـر جزئينــ آخري�نـ هما ع��ودة جعفرعــام
 1994وع�لاء الديــن ومل��ك اللصوص عــام .1996
 3.2.2قصص الحيوانات

تقــوم هــذه القصــص علــى أدوار حيوانــات مختلفــة ومثيــرة ،وهــي متنوعــة فيهــا املغامــرة
والبطولـ�ة والخيـ�ال العلمـ�ي التربـ�وي التثقيفي(هـ�ادي نعمـ�ان الهيتـ�ي  .)185: 1988وتضــم ألــف
ليلة وليلة حكايات كثيرة يقوم ببطولتها حيوانات غيرعادية نخرج منها بمغزى تربوي أخالقي،
مما دفع صناع الرسوم املتحركة إلى استنباط هذه التيمة من الليالي ،فعلى سبيل املثال قام
املسلســل الكارتونــي الكنــدي –املذكــور ســابقا « -مــن ألــف ليلــة وليلــة » بجعــل القــرد مأمـون
شــخصية رئيســية ومحببــة لشــهرزاد بطلــة العمــل ،كمــا خصــص بعــض الحلقــات لحكايــات
الحيوانــات مثــل الحلقــة الســابعة مــن املوســم األول املعنونــة بأحاســيس حيوانــات ،وتــدور
حول صيادة سمك تعرفت على أحاسيس ببغاء وقرد وسمكة ونمرفحاولت مراعاتها وتغيير
ّ
متطرقــة إلــى مواضيــع
واقــع تلــك الحيوانــات إلــى األفضــل ،لتفــوز بذلــك بعــد مغامــرة بطوليــة
عديــدة كالتنمــرواملســاواة بيــن الرجــل واملـرأة خاصــة فــي العمــل والجشــع.
 4.2.2أفالم تعتمد عىل الخيال واملغامرة

تشــمل مواضيــع مرتبطــة بالقــوة والشــجاعة واملجازفــة والــذكاء منهــا مــا ترتبــط بالواقــع
كقصـ�ص بطـ�والت شـ�عب أو جماعـ�ة أو فـ�رد فـ�ي مواجهـ�ة خطـ�ر ما(هـ�ادي نعمـ�ان الهيتـ�ي
 .)185: 1988ولعــل أشــهر قصــص ألــف ليلــة وليلــة التــي تــم إنتاجهــا فــي الرســوم املتحركــة
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هــي حكايــة الســندباد ،إذ ال يمكــن حصــر كل األعمــال الفنيــة الكارتونيــة التــي تناولــت هــذه
الشــخصية املغامــرة بــرا وبحــرا .كمــا اليمكــن أيضــا حصــراألفــام واملسلســات املتحركــة التــي
اســتقت جــو املغامــرة واإلثــارة والخيــال مــن حكايــات الليالــي العربيــة.
إن أول فيلـ�م رس��وم متحركةــ خيالــي طوي��ل كان ً
أملاني��ا ،أنتجتــه لوت��ا راينيغزعــام 1926
ّ
أطلــق عليــه « مغامــرات األميــرأحمــد» ،ويتميــزباســتخدام تقنيــة الصــور املتحركــة الظليــة التــي
اخترعتها رينيغير ،حيث يتم التالعب بالقواطع املصنوعة من الورق املقوى ،وصفائح رفيعة
مـ�ن الرصـ�اص التـ�ي توضـ�ع أسـ�فل الكاميـ�را؛ وهـ�ذه التقنيـ�ة تشـ�به إلـ�ى حـ�د مـ�ا دمـ�ى الظـ�ل.
قصــة الفيلــم الــذي يعتبــره النقــاد تحفــة نــادرة فــي فــن الرســوم املتحركــة ،تســتند علــى
عناصــرأخــذت بإلهــام ّ
متقــد مــن كتــاب ألــف ليلــة وليلــة ،تحديـ ًـدا قصــة األميــرأحمــد ،وقصــة
الجنيــة التــي ظهــرت فــي كتــاب الجنيــة الزرقــاء ،وهــي قصــة تقــوم علــى مغامرة مثيرة لألميرأحمد
وعــاء الديــن فــي مواجهــة الســاحراإلفريقــي ومســاعدة الجنيــة لهمــا ،ويطغــى علــى هــذا الفيلــم
جــو الفنتازيــا والســحر (املصبــاح والحصــان الســحريان) والخيــال.
 .5.2.2أفالم الخيال التاريخي

تتناول أحداث وقائع في أزمنة تاريخية مختلفة تدفع الطفل إلى معايشــة عصور مضت
والتعـ�رف علـ�ى تاريـ�خ األمـ�م والحضارات(هـ�ادي نعمـ�ان الهيتـ�ي  .)185: 1988ومــن الرســوم
املتحركــة املســتمدة مــن ألــف ليلــة وليلــة املتناولــة لجانــب تاريخــي (شــخصيات أو أماكــن أو
أح��داث) م��ن تاري��خ العال��م العرب��ي نج��د املسلس��ل الكارتون��ي إيزنوغ��ود (  Iznogoud) ومعنــاه ال
�ش��ئ جيد وهو مسلس��ل قص�صي فرن�س��ي بلجيكي من تأليف رينيه جوس��يني وجان تاباري وقد
صــدرأول مــرة فــي ســنة  ،1962تتكل��م قص��ة املسلس��ل عن ص��درأعظم من بغداد يعتبــرثانــي
أعلى سلطة بعد الحاكم ،يحاول أن يحل مكان الخليفة هارون البسيط والذي يعتبرتشبيه
للخليفة هــارون الرشــيد ،كمــا تــم إنتــاج مسلســل رســوم متحركــة لهــذا األخيــريحمــل اســمه فــي
ســنة 1995
 .6.2.2املسلسالت الفكاهية الهزلية

 :تعتمــد علــى الطرائــف والنــوادر ،حيــث يجــد الطفــل مــا يمتعــه ويضحكــه ويــروح عــن
نفس�هـ وتتميــزبالسلــطة والوضــوح (هـ�ادي نعمـ�ان الهيتـ�ي  .)185: 1988ويعــد الهــزل والفكاهــة
الســمة الرئيســية ملعظــم الرســوم املتحركــة املســتمدة مــن ألــف ليلــة وليلــة مثــل الحلقــات
واألفــام املســتقاة مــن حكايــة عــاء الديــن -وهــي كثيــرة جــدا.-
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 .3كيفية طرح الرسوم املتحركة لحكايات ألف ليلة وليلة
لــم يقــدم اإلعــام العربــي مــا هــو جديــد فــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة للطفــل وال يوجــد مــا
يســتحق الذكــر فــي هــذا الشــأن ،إذ أنــه اليتعــدى الشــخصيات املعروفــة منــذ أوائــل الق ـرن
العشــرين مثــل علــي بابــا ،الســندباد البحــري ،عــاء الديــن دون الخــروج مــن هــذا املــأزق
بشــخصيات جديــدة قويــة ومؤثــرة .بينمــا قدمــت اســتوديوهات الرســوم املتحركــة العامليــة
الكثيــر منهــا ثــم يعيــد العالــم العربــي تلقيهــا مجــددا ،ويتأثــر أطفــال العــرب بعــد أن يشــاهدها
بألــوان جذابــة وتقنيــات عاليــة وقصــص جميلــة ومؤثــرات صوتيــة وخــدع ســينمائية.
ولعـ�ل املسلسـ�ل اليابانـ�ي الشـ�هير مغامـ�رات السـ�ندباد مـ�ن إنتـ�اج شـ�ركة نيبـ�ون أنيميشـ�ن
( )1975مــن أهــم حلقــات الكارتـون التــي تربــى عليهــا الطفــل العربــي واليـزال إلــى اآلن ينمــي مــن
خاللهــا روح املغامــرة واملثابــرة وقيــم التعــاون ومقاومــة الشــر.
وقــد قــام التلفزي ـون املصــري بعــد عشــرين ســنة بإنتــاج « مغامــرات ســندباد البحــري »
إخــراج د /منــى أبــو النصــرفــي أواخــرالتســعينات مــن القـرن العشــرين ،وأنتجــت إحــدى شــركات
اإلنتــاج الســعودية فيلــم كرتونــي « علــي بابــا واألربعيــن لــص عــام  ،1996ولــم يكــن هــذا االنتــاج
العربــي بكفــاءة االنتــاج اليابانــي رغــم التقــدم فــي التقنيــات الحديثــة للرســوم املتحركــة.
وكان من روائع ما قدم في الرسوم املتحركة األمريكية فيلم عالء الدين وملك اللصوص
( Aladin and the King of the Thievesانتــاج ديزنــي  )1996وهــو مــن أجمــل مــا قدمــت
والت ديزني لألطفال ،وقد استلهم من حكاية علي بابا واألربعين حرامي ،ويضم أغاني راقصة
وفرحــة باإلضافــة الــى فيلــم الســندباد أســطورة البحــارالســبعة ،باإلضافــة إلــى فيلــم الســندباد
أســطورة البحارالســبعة (Sindibad legend of the seven seasانتاج شــركة دريم وركس
للرســوم .)2003
لقــد كثــرت األعمــال الفنيــة (أفالمــا ومسلســات كارتونيــة) املســتوحاة مــن حكايــات ألــف
ليلــة وليلــة ،ولكــن مــن الضــروري التســاؤل عــن كيفيــة طــرح تلــك األعمــال لحكايــات الليالــي
وتصويرهـ�ا لإلنسـ�ان العربـ�ي إذ أنـ�ه
» من الجميل أن يكون لتراثنا دوره في السينما العاملية وبخاصة
عندما تحقق األفالم شهرة ونجاحا .إال أن املشاهد البسيط ال يلحظ
مدى التشويه الذي لحق بالشخصية العربية التي يقدمها الغرب في
تلك األعمال من خالل املتعة واإلثارة ،ولألسف اخترق هذا التشويه
أنفسنا في وطننا العربي دون انتباه القائمين على رقابة املصنفات ملا
يقدمونه للمشاهد وبخاصة األطفال « ( رشا منير .)200233:
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رغــم مــا قدمتــه األفــام األمريكيــة مــن إبهــار للمشــاهد وروعــة فــي األداء نجــد فــي تقديمهــا
للتراث العربي �شيء من السلبية غيرالتربوية للطفل ،وذلك من خالل تقديمها لنماذج سيئة
ذات أخــاق وضيعــة كأبطــال لتلــك األعمــال .مثــل شــخصية عــاء الديــن الــذي تــزوج األميــرة في
آخرالفيلم وانتصرعلى الوزيرجعفرالشريروانتصرللملك .إال أنه كان محتاال فازعن طريق
الخــداع والكــذب والدهــاء...
أما فيلم »السندباد والبحارالسبعة « نجد آلهة الفو�ضى تريد سرقة الكتاب الغامض
للسالم ،فتطلب من وحشها البحري أن يأتيها باللص سندباد الذي يسرق صديقه للحصول
علي�هـ ...وعندم��ا يعاتبــه صديق��ه األمريك��ي قائ�لا  » :نح��ن أصدق��اء ي��ا سنــدباد  « ،يـ�رد قائـلا» 
أن�اـ ال يهمنـ�ي س�وـى الكن��ز ، « ..نالحــظ فــي هــذا الفيلــم النمــوذج الســلبي عــن اإلنســان العربــي
املقدم للطفل إذ جعله محتاال وضيعا عكس النموذج األمريكي الوفي والصادق ،مما يعكس
نظرة الغرب السلبية للعرب ومحاولة تشويههم لصورة هذا العربي ،وغرس ذلك في األطفال
ليكبروا وهم ال يثقون فيه بل األخطرمن ذلك عندما يتلقى الطفل العربي ملثل هذه األفالم،
ممــا يزعــزع ثقتــه بنفســه وبمنظومتــه الثقافيــة واالجتماعيــة ،دون أن نغفــل تدخــل اآللهــة
املتعــددة فــي ســيرورة األحــداث ممــا يســلب املجتمــع العربــي هويتــه الدينيــة ويجعلــه فــي صفــوف
املجتمعــات الوثنيــة القديمــة.
أما في ألف ليلة وليلة فإن السندباد البحري هوالشاب فقيريعمل حماال واضطرللسفر
من أجل البحث عن الرزق الحالل ،فسافرسبع مرات وفي كل مرة تصور القيم الجميلة في
الكفاح واألمانة واملثابرة والتسليم بقدرهللا.
وفــي حلقــات الرســوم املتحركــة املشــهورة واملحببــة لألطفــال ســكوبي دو doo Scoopy
والتــي أضيفــت لــه حلقــات باســم الليالــي العربيــة .نجــد الكلــب وصديقــه شــاجي قــد تنكــرا فــي
زي جاريتــان تغطيــان وجهيهمــا بالنقــاب ممــا يثيــراإلســتهزاء بالعــرب واملســلمين ،ممــا يبــرز تلــك
النظرة الغربية القديمة للعرب والتي أسستها ترجمة جاالن لليالي ،والتي تتمثل في أن العربي
إنسان جاهل يعيش حياة بذخ مليئة بالنساء والجواري ،وكذا ظهور السندباد في هيئة بحار
شــريرينتقــم منــه مســاعده املتمثــل فــي شــكل دب علــى هيئــة إنســان مــن خــال املقالــب ...كمــا
تظهــر الجــواري بــزي الراقصــات العــاري املثيــر ويتدللــن .حيــث يتوســطهن الخليفــة املســتمتع
بجواريــه ...بينمــا يتمثــل الحــراس بمالمــح قاســية حامليــن الســيوف متجهزيــن لقطــع الــرؤوس .
أمــا فــي املسلســل الكارتونــي بابــاي (إنتــاج  )1938الــذي أضيفــت بعــض قصــص ألــف ليلــة وليلة
لحلقاتــه أيــن قابــل هــذا األخيــرعلــي بابــا ،والــذي صــارعــدوا شــريرا ولصــا يحــل الخــراب علــى كل
مدينــة يمــر بهــا إذ أن كل الســكان يختبــؤون منــه خوفــا علــى حياتهــم ،فهــو يغزوهــم بجيشــه
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املتألــف مــن أربعيــن لصــا يرتــدون الــزي العربــي االســامي رافعيــن بســيوفهم الــى أعلــى فــي وضــع
الحــرب إلــى أن ينقدهــم بابــاي ويهــزم علــي بابــا.
لقــد كبــرالطفــل الغربــي وصــورة الشــرق مســتمدة مــن تلــك الصــور املتحركــة .فمــا هــو إال
صحــراء بهــا جمــال ،يعيــش أهلهــا فــي حالــة مــن الصــراع الدائــم ويحملـون الســيوف ويحكمهــم
خليفــة ظالــم يتمتــع بجواريــه.
أمــا بالنســبة للمتلقــي العربــي (الطفــل) فــإن ذلــك بمثابــة ســلب لشــخصيته العربيــة
واإلســامية مــن هويتهــا املعروفــة باألخــاق والفضيلــة والفروســية والشــجاعة ،لتحــل محلهــا
شــخصية ماكــرة شــريرة ممــا يوجــد مجــاال للصــراع بداخلــه اتجــاه نفســه وثقافتــه.

خامتة
تخلص هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 
·حاول أدباء الطفل تبسيط وتحويرحكايات ألف ليلة وليلة لتتناسب وخصوصية
مرحلــة الطفولــة ،حاذفيــن كل مــا يتعلــق باألج ـزاء واألحــداث الالأخالقيــة وغيــر
التربويــة كاملقاطــع الجنســية والصفــات البديئــة.
·وجــد أدب الطفــل فــي ألــف ليلــة وليلــة ضالتــه املنشــودة وذلــك بتوظيــف وســائل
فنيــة –مســتمدة منهــا -غيــرتقليديــة تختــرق عقــل الطفــل عــن طريــق اإلثــارة املتعــة
والدهشــة والخيــال.
·انتقــل تأثيــرألــف ليلــة وليلــة فــي أدب األطفــال مــن النــص الســردي املقــروء إلــى البرامج
التلفزيونية والســينمائية املشــاهدة وأهمها الرســوم املتحركة.
·الرســوم املتحركة هو عرض ســريع لتتابع من الصور ثنائية البعد أو الصور ثالثية
األبعــاد إليجــاد إيحــاء بالحركــة ،والتحريــك هــوخــداع بصــري للحركــة يحــدث بســبب
ظاهـ�رة اسـ�تمراربقـ�اء الرؤيـ�ة ويمكـ�ن صنـ�ع وعـ�رض الصـ�ور املتحركـ�ة بطـ�رق متعـ�ددة.
·تتنوع وتتعدد املواضيع التي تستند إليها الرسوم املتحركة املستوحاة من ألف ليلة
وليلــة فــي تقديــم أعمــال فنيــة تؤثــرفــي الطفــل وتوجهــه نحــو قيــم اجتماعيــة وثقافيــة
وتربويــة فــي قالــب مــن املتعــة والتشــويق واإلثــارة ،كأفــام املغامــرات ،واألفــام
الفكاهيــة.
·قــام املنتجـون الغــرب والقائمـون علــى صناعــة الرســوم املتحركــة املســتقاة مــن ألــف
ليلــة وليلــة بتحويــرمحتــوى حكاياتهــا لتخــدم نظرتهــم –املجحفــة فــي كثيــرمــن األحيان
واملســتمدة مــن النظــرة االستشراقية-للشــرق العربــي ،فيتلقــى الطفــل العربــي قيمــا
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وأفــكارا غريبــة عــن بيئتــه الثقافيــة (العربيــة اإلســامية) ،فتنمــو لديــه دوافــع نفســية
متناقضــة بيــن مــا تلقــاه ومــا يعيشــه داخــل األســرة واملجتمــع .ويتلقــى الطفــل الغربــي
نظــرة مغلوطــة عــن الشــرق فيخالــه بدائــي قائــم علــى البــذخ واإلنحــال األخالقــي.
·لــم يقــدم اإلعــام العربــي مــا يســتحق الذكــر فــي هــذا املجــال (الرســوم املتحركــة
املســتمدة مــن ألــف ليلــة وليلــة) بــل قــام بإعــادة تلقــي اإلنتاجــات الغربيــة واإلحتفــاء
بتقنياتهــا العاليــة متغاضيــا عــن مــدى مناســبة تلــك األفــام والحلقــات لخصوصيــة
املجتمــع الشــرقي وللقيــم التربويــة واألخالقيــة.
قامئة املراجع
حمدي السعداوي ،دت ،شهرزاد ،مكتبة معروفة ،االسكندرية .
حمدي السعداوي ،دت ،عالء الدين ،مكتبة معروفة ،االسكندرية .
حمدي السعداوي ،دت ،علي بابا ،مكتبة معروفة ،االسكندرية .
حمدي السعداوي ،دت ،السندباد ،مكتبة معروفة ،االسكندرية .
حمدي السعداوي ،دت ،لص بغداد ،مكتبة معروفة ،االسكندرية .
رافــع يحيــى ،2001 ،تأثيــرألــف ليلــة وليلــة علــى أدب الطفــل العربــي ،أطروحــة مقدمــة فــي
نطــاق الواجبــات لنيــل »اللقــب الثانــي« فــي اآلداب ،جامعــة حيفا-كليــة اآلداب ،فلســطين.
ســعد فــاروق1962 ،م ،مــن وحــي ألــف وليلــة ،منشــورات املكتبــة األهليــة ،بيــروت .ط،1
ص61
سلمان املشهداني ،2012 ،االعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور ،دارأسامة ،األردن.
سهيرالقلماوي ،ألف ليلة وليلة ،داراملعارف ،مصر.
م ن ،1997 ،من أجل حب أميرة ،مكتبة سمير ،القاهرة .
م ن ،1997 ،حسناوات بغداد الثالث ،مكتبة سمير ،القاهرة .
محمــد حســن ،1996 ،الســندباد الحمــال فــي مصــرأرض الجمــال ،الهيئــة املصريــة العامــة
للكتــاب ،القاهــرة
محمد معوض2000 ،م ،األدب الثالث واألطفال ،دارالكتاب الحديث ،الجرائر ،ط.1
محمد معوض ،2011 ،دراسات في اعالم الطفل ،دارالكتاب ،القاهرة .
مشاطي ،أ.ر ،1997 ،شهرزاد ابنة القمر ،مكتبة سمير ،القاهرة .
ن م ،1997 ،هارون الرشيد والنائم الستيقظ ،مكتبة سمير ،القاهرة .
هادي نعمان الهيتي1988 ،م ،ثقافة الطفل ،دارعالم املعرفة ،الكويت.
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املقاالت
رشــا منيــر ،ربيــع2020م ،ألــف ليلــة وليلــة والرســوم املتحركــة ،تراثهــا بيــن الزيــف والواقــع،
مجلــة خطــوة ،املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة ،العــدد.38
عبد التواب يوسف ،صيف1994م ،كامل الكيالني وألف ليلة وليلة ،مجلة فصول.
ليلــى عبــد املجيــد ،2002 ،العالقــة بيــن أطفــال العــرب والتلفــاز – دراســة تحليليــة
للدراســات والبحــوث امليدانيــة التــي أجريــت علــى الطفــل العربــي مــن  ،2000- 1960مجلــة
الطفولــة والتنميــة
مواقع االنترنت
-1أحمد بن عبد الرحمن الغامدي ،2007 ،اآلثاراملترتبة عن الرسوم املتحركة.www ،
 ،Saaid.net/arabicفي .2007/3/11
-2علــي عبيــد2002 ،م ،ســينما األطفــال العربيــة ،مؤسســة لبنــان للصحافــة والطباعــة
والنشــر. net.schoolabia.www ،
مستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى محاولــة الكشــف عــن كيفيــة طــرح النصــوص الثراتيــة العالمية
مــن خــال ألــف ليلــة وليلــة فــي الرســوم المتحركــة ،ومــدى التغييــر الــذي يطــرأ علــى هــذا
النــص عنــد انتقالــه ليمــس مرحلــة عمريــة صغيــرة أوال ثــم مــدى تغيّــره عندمــا يشــاهد فــي
شاشــات الســينما والتلفزيــون ثانيــا .باإلضافــة إلــى محاولــة معرفــة كيــف تنــاول القائميــن
علــى صناعــة أفــام الكاتــون فــي الشــرق العربــي والغــرب حكايــات ألــف ليلــة وليلــة ،ومدى
التغييــر الــذي طــرأ فيهــا انطالقــا مــن ايديولوجيــة كل طــرف ونظرتهــم للشــرق.
قــام صنــاع الرســوم المتحركــة المســتقاة مــن ألــف ليلــة وليلــة بتغييــر محتــوى حكاياتهــا
لتخــدم نظرتهــم -االستشراقية-للشــرق العربــي ،فيتلقــى الطفــل العربــي قيمــا وأفــكارا غريبــة
عــن بيئتــه الثقافيــة .ويتلقــى الطفــل الغربــي نظــرة مغلوطــة عــن الشــرق فيخالــه بدائــي قائــم
علــى البــذخ واإلنحــال األخالقــي .أمــا اإلعــام العربــي فلــم يقــدم مــا يســتحق الذكــر فــي
هــذا المجــال بــل قــام بإعــادة تلقــي اإلنتاجــات الغربيــة واإلحتفــاء بتقنياتهــا العاليــة متغاضيــا
عــن مــدى مناســبة تلــك األفــام والحلقــات لخصوصيــة المجتمــع الشــرقي وللقيــم التربويــة
واألخالقيــة.

كلامت مفتاح ّية

رسوم متحركة ،أدب الطفل ،ألف ليلة وليلة ،حكايات تراثية ،السمعي البصري.
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Résumé
Cette étude vise à tenter de révéler comment introduire des textes riches à
l’échelle mondiale à travers les mille et une nuits de l’animation, et l’ampleur du
changement de ce texte lorsqu’il passe à toucher une étape de petit âge d’abord et
ensuite l’ampleur de son changement lorsqu’il est vu sur les écrans de cinéma et
de télévision ensuite. En plus d’essayer de découvrir comment les responsables
de la production de films en carton dans l’Orient arabe et en Occident ont
traité les contes des mille et une nuits, et l’ampleur du changement qui s’est
produit par rapport à l’idéologie de chaque parti et à leur vision de l’Orient.

Mots-clés
Dessin animé, littérature enfantine, mille et une nuits, contes traditionnels,
audiovisuel

Abstract
This study aims to try to reveal how to introduce global rich texts through a
thousand and one nights in animation, and the extent of the change in this text
when it moves to touch a small age stage first and then the extent of its change
when seen on cinema and television screens second. In addition to trying to
find out how those in charge of making carton films in the Arab East and the
West dealt with tales of a thousand and one nights, and the extent of the change
that took place from the ideology of each party and their view of the East.

Keywords
Cartoon, child literature, thousand and one nights, traditional tales, audiovisual
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