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 أثر البيئة االجتماعية والموروث الحضاري في فيمـ الرسـو المتحركة

خطة البحث 

مقدمة 
ف إحيث ، تعد البيئة مف العوامؿ المحيطة الميمة التى تؤثر فى فناف الرسـو المتحركة بشكؿ أو بآخر فى تعزيز مدركاتو الحسية 

البيئة تشكؿ مصدرًا لو فى الكثير مف األعماؿ ، وكذلؾ البيئة االجتماعية ىى التى تدعـ وتعزز أفكار فناف الرسـو المتحركة مف 
خالؿ ما ىو موجود فى الطبيعة حيث ىى منبع الوحى لألفكار، فاإلنساف نفسو ظاىرة طبيعية مف ظواىر ىذا الكوف الذى خمقو اهلل 

فكار فف الرسـو المتحركة ، ويتمثؿ ذلؾ فى أوأف عالقة اإلنساف ببيئتو أو بالمكاف الذى يعيش فيو تجسد أبسط صورىا . تعالى 
فى عالقة البشر ببعضيـ فى زماف يؤكد موروثو الحضارى ، وتؤثر عوامؿ البيئة والمناخ فى ذوؽ األفالـ التى تعالج قضايا البيئة 

بداعاتيـ ويعد ذلؾ مصدرًا مف مصادر التذوؽ الفنى اإلجمالى   ثقافة فناف إذ. نطالقًا مف القيمة األخالقية فى بيئة معينةاالشعوب وا 
وىذه الظواىر تعطى ، الرسـو المتحركة تكتسب ديمومتيا مف خالؿ الصمة الوثيقة التى ترتبط بكؿ مظاىر وظواىر المجتمع 

. نعكاسات وتطورات وفقًا لمظروؼ االجتماعية لكؿ جيؿ أو لكؿ حقبة زمنية ترتبط بواقع األمة بكامميا فى ماضييا وحاضرىاا
نعكاسيا يكوف مف خالؿ المتغيرات فى االتجاىات الفكرية الماثمة فى فيمـ الرسـو افالبيئة مف األسس الرئيسة لمتطور االجتماعى و

المتحركة بما أنو جزء مف التطور الثقافى ، وكؿ فترة ليا نمطيا وأسموبيا ولكؿ حضارة خصائصيا وميزاتيا ولكؿ فرد لو تاريخ ولو 
 .لذلؾ فإف تاريخو فى الزماف والمكاف ىو جزء مف التعبير الثقافى لذلؾ العصر؛ أسموب خاص 

وقد لجأ فناف الرسـو المتحركة الغربى إلى التراث العربى القتباس مفرداتو ومعالمو الحضارية بوصفيا أصيمة وثمينة بالحقائؽ 
رتباطًا االفعمية والصادقة لممجتمع العربى األصيؿ وتطبيقيا فى قصص أفالميـ وفؽ رؤيتيـ الخاصة ، فإف الموروث الفنى يرتبط 

ستمد عناصر مكوناتو اإلبداعية مف أبعاد فمسفية عميقة فى تاريخ اوثيقًا بمجمؿ األوضاع وتأثيراتيا عمى فكر اإلنساف والذى 
ففف الرسـو . الحضارات التى شكمت قيمة فى غاية األىمية لخصائص وسمات ذات عالقة فى واقع الحياة والمجتمع العربى والغربى

فإف . المتحركة لغة ذات طابع يمثمنا كثيرًا مف خالؿ موروثنا الحضارى الذى جعمنا نسيـ فى خضـ الحضارات المنافسة لنا عالمياً 
التأثير والربط بيف التراث والمعاصرة ىى التى أثرت بشكؿ مباشر فى أعماؿ فناف الرسـو المتحركة والتى كونت لو أسموبًا وضع 

حددىا ذى بصمة عمى قدرات الفناف اإلبداعية بيف اإلمكانيات المتمثمة بالتقنية واإلحساس الجمالى الذى وفر ليا اإللياـ الحقيقى اؿ
 .وحدد معيا مستوى الثقافة الذى بمغو
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أهمية البحث 

وفقًا لمظروؼ االجتماعية لكؿ جيؿ  (فف الرسـو المتحركة)الثقافة والفنوف إلقاء الضوء عمى دور البيئة االجتماعية عمى  -1
 .أو لكؿ حقبة زمنية 

االرتباط الوثيؽ بيف ثقافة فناف الرسـو المتحركة ومظاىر وظواىر المجتمع التى ترتبط بواقع األمة بكامميا فى ماضييا  -2
 .وحاضرىا

يعد البحث لالىتماـ بالموروث الحضارى فى فيمـ الرسـو المتحركة بما يسيـ فى المحافظة عمى الثقافة العربية والحفاظ  -3
 .عمى السرد التاريخى الصحيح

 :أهداف البحث
إبراز المظاىر اإليجابية فى الموروث الحضارى مف خالؿ فيمـ الرسـو المتحركة مع متطمبات البيئة اإلجتماعية الجديدة  -1

 .ومفاىيميا الحديثة
نعكاسيما مف خالؿ المتغيرات فى أفكار مخرجى أفالـ الرسـو ادور البيئة والموروث الحضارى فى التطور االجتماعى و -2

 .المتحركة
 :فروض البحث

 كيفية طرح الموروث الحضارى المصرى مف وجية نظر الغرب فى فيمـ الرسـو المتحركة؟  -1
 ىؿ تؤثر البيئة اإلجتماعية عمى إبداعات فناف الرسـو المتحركة؟  -2

 :مشكمة البحث
فقد أستغؿ الغرب الموروث الحضارى ،  عمى الصغار والكبار اً نتشارًا واألقوى تأثيرايعد فف الرسـو المتحركة مف أكثر الفنوف 

المصرى عمى سبيؿ المثاؿ فى نشر أحداث وتاريخ تختمط فيو الحقيقة بالكذب لترسيخ ونشر أىدافيـ الخاصة مف خالؿ الرسائؿ 
الخفية التى يتعمميا المتمقى والتى لـ يمتفت إلييا العامة لخدمة أفكارىـ السياسية وتغيير الحقائؽ وتشويو الموروث الحضارى ، فمـ 
يتـ إلقاء الضوءعمى المغزى الحقيقى مف إنتاج بعض أفالـ الرسـو المتحركة التى تعبر عف الموروث الحضارى العربى لبعض 

 .  المنتجيف
  المنيج الوصفى التحميمى- تتبع الباحثة فى ىذا البحث المنيج النظرى  : منهج البحث
 أمريكا/ الحدود المكانية   - 2000 :1990/ الحدود الزمانية  : حدود البحث

 
The Impact of The Social Environment and Cultural Heritage in the Animation Fime 

Abstract: 
The environment is considered as of the important surrounding factors that affect the Animation artist in one 
way or another promoting his sensory perceptions as it supports and promotes his ideas, and that appears in 
the movies that deal with environmental issues by humans relationship in a time confirms his cultural 
heritage. The role of the environment in art is an important indicator of the interact of environments with each 
other to assure us something important named "Culture" and it adjusts according social circumstances of 
each generation or each time period - and this is why the animation artist's culture was a key factor in being 
able to recognize things and events that surround and face him in his career. So his culture is gaining its 
sustainability through the close relevant that associate it with all society's semblances and phenomena, 
these phenomena give implications and developments that taking place as a result of social transformation 
in social environment that is linked by the entire nation reality in its past and present. 
The artist animation must understand this reality and focuses on the most positive manifestations. 
Environment is one of the main bases of the social development; its impacts shall be through the changes in 



 مجمة العمارة والفنوف                                                                                       العدد الثالث 

 

3 

 

tendencies and fictional preferences it causes in the intellectual trends in the development of animation 
movie, as it is part of cultural development. 
Each period has its pattern and style, each civilization has its characteristics and advantages, and each 
individual has history and a special style, so his history in the time and the place is part of the cultural 
expression of that era. Western Animation artist has resorted to Arab heritage to quote its terms and features 
of civilization as it is authentic, valuable, and full of real and sincere facts of the authentic Arab community 
and apply it in stories of movies according to their own vision; the artistic heritage is closely linked to the 
overall situation and its effects on human thought, which derive the elements of its creative components of 
philosophical dimensions deep in civilizations' history that formed a very important value for the 
characteristics and features that related in the real life and the Arab and Western society 
 
  

: التعريف المغوى لمبيئة
أى نزؿ وأقاـ ، التمكف واالستقرار وبمعناىا المغوى الواسع تعنى الموضع الذى  (تبوأ)و  (بوأ )شتقة مف الفعؿ ـالبيئة فى المغة 

 .يرجع إليو اإلنساف ، فيجد فيو منزلو ومعيشتو
 :التعريف العممى لمبيئة

فيعرؼ البيئة بأنيا كؿ مكونات الوسط الذى يتفاعؿ معو اإلنساف مؤثرًا ، أو ىى اإلطار الذى يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ منو عمى 
مقومات حياتو ، وىى مجموعة العوامؿ  الطبيعية والبيولوجية والعوامؿ االجتماعية والثقافية واالقتصادية التى تتجاوز فى توازف ، 

ويتفؽ العمماء فى الوقت الحاضر عمى أف مفيـو البيئة يشمؿ . وتؤثر عمى اإلنساف والكائنات األخرى بطريؽ مباشر أو غير مباشر
 1.جميع الظروؼ والعوامؿ الخارجية التى تعيش فييا الكائنات الحية وتؤثر فى العمميات التى تقـو بيا

فالبيئة إذف ىى وحدة متكاممة تتجمع فييا الكثير مف العمـو التى تشمؿ البيئة الوراثية والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية واالقتصادية 
 والبيئة االجتماعية ىى مجموعة القوانيف والنظـ التى تحكـ العالقات الداخمية لألفراد إلى جانب المؤسسات والييئات 2.وغير ذلؾ

 . السياسية واالجتماعية
: معنى البيئة فى عمم الفن

تعريؼ البيئة نسبى وال يمكف تحديده إال بالتحديد لمنظاـ البيئى ، وعمى ىذا فالبيئة شىء نسبى أيضًا ألية دراسة واختالؼ 
محتوياتيا ومكوناتيا وأيضًا باختالؼ المستوى التجميعى الذى ننظر منو إلى النظاـ المراد تحديد بيئتو وكذلؾ باختالؼ بعده 

. الزمنى
ىى مضموف لعمؿ يتـ عف مجتمع وفمسفة وتأثير مناخى وعادات وتقاليد متوارثة لشىء ما يمكف أف تحدد : فمعنى البيئة فى الفف 

مف خالليا األصالة ومعاصرة ىذا العمؿ فى زمف ما ومكاف ما ، أما فى المضموف  فيو كيفية األثر فى التعبير عف الفكرة أو 
  3 .األحداث وتناسبيا مع أىدافيا الجمالية والنفعية وتأثيرىا فى المجتمع

: البيئة االجتماعية
، والتى تعنى مجتمع والتى اشتقت ىى بدورىا أيضًا مف اسـ  (Societas)مف الكممة الالتينية " Society"أتى مصطمح المجتمع 

(Socius)  وقد أستخدـ لوصؼ رباط أو تفاعؿ بيف األطراؼ المؤتمفة أو عمى األقؿ ( الرفيؽ ، الصديؽ ، الحميؼ) الذى يعنى
، فالمجتمع ىو بناء مف األفراد الذيف تحكميـ حدود التكافؿ الوظيفى ، والذى قد يشكؿ خصائص كالوطنية واليوية الثقافية  المدنية

نظامًا شبو مغمؽ " المجتمع" والتضامف االجتماعى والمغة أو المنظمة التسمسمية ، وفى العمـو االجتماعية ، يميؿ العمماء العتبار
Semi-Cosed تشكمو مجموعة مف الناس ، بحيث أف معظـ التفاعالت والتأثيرات تأتى مف أفراد مف نفس المجموعة البشرية  .

                                      
1

 http://ar.wikipedia.org  
2

 http://www.alshirazi.com 
3

 http://www.bee2ah.com 

http://www.alshirazi.com/compilations/tos/beeah/part1/1.htm
http://www.alshirazi.com/compilations/tos/beeah/part1/1.htm
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 والمجتمعات أساس ترتكز عميو دراسة اإلجتماعيات، وىو مجموعة مف األفراد يعيشوف فى موقع معيف تترابط فيما بينيـ عالقات 
لى حد ما ىو متعاوف، فمف الممكف أف يتيح المجتمع . ثقافية واجتماعية ، يسعى كؿ واحد منيـ لتحقيؽ المصالح واالحتياجات وا 

ألعضائو االستفادة بطرؽ قد ال تكوف ممكنة عمى مستوى األفراد ، وكؿ الفوائد سواء منيا االجتماعية والفردية قد تكوف مميزة وفى 
فإف المجتمع البشرى عبارة عف منظومة معقدة غير متوازنة تتغير وتتطور . بعض الحاالت قد تمتد لتغطى جزءًا كبيرًا مف المجتمع

ف أى تبسيط أو تقميؿ أو تجاىؿ تعددية العوامؿ اإلجتماعية يؤدى حتمًا إلى تكاثر األخطاء وعدـ فيـ العمميات  باستمرار، وا 
 4.المبحوثة ، فطريقة بحث المجتمع البشرى كمنظومة بالغة التعقيد ىى أف نعترؼ بمستويات مختمفة مف التجريد ومقاييس الزمف

 

 :الموروث

يعد الموروث الحضارى ألي بمد تعبيرا جميًّا عف ىويتو الوطنية واإلنسانية في مراحؿ زمنية وتاريخية مختمفة ، وىو كؿ ماتركو 
األسالؼ مف معارؼ وآداب وفنوف وعادات وتقاليد ومعتقدات وقيـ ، تعكس نشاطيـ المعرفي وطريقة تفكيرىـ ، وظؿ متوارثا أو 

 5.متصال جيال بعد جيؿ ، ومف ثـ يبقى حيا في ضمائر وعقوؿ كؿ شعب أو جماعة بشرية
والتراث في أبسط تعريؼ لو ىو السجؿ الكامؿ لمنشاط اإلنساني في مجتمع ما عمى مدى زمني طويؿ ، فيو تراكـ تاريخي طويؿ 

، وىذا السجؿ بكامؿ حمولتو يشكؿ اليوية  (الخ... ثقافي ، أدبي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، معماري)متعدد المشارب 
و يعد التراث مظيرًا مف مظاىر اإلبداع الفردي واإلبداع . الثقافية لألمة وذاتيتيا الثقافية وخصوصيتيا التي تمّيزىا عف باقي األمـ
كما أف ىناؾ تراثًا إجتماعيًا يتمثؿ في العادات واألعراؼ . الجماعي لألمة خالؿ تاريخيا الطويؿ يختمؼ بإختالؼ األزمنة واألماكف

وذلؾ أف التراث يعد مف أىـ الوسائؿ الفعالة في ترسيخ اليوية الثقافية ، . والتقاليد السائدة في المجتمع ومدى تأثيرىا في أفراده
فالثقافات التي لدييا الجرأة عمى القياـ بنقد ذاتي لتاريخيا واالستفادة مف الدروس المستخمصة مف تراثيا ، يمكنيا أف تصوغ تراثيا 

 فالتراث في الحضارة العربية ىو انتقاؿ السمات الحضارية أو 6 .المستقبمي بروح خالقة لمواكبة التغير دوف التخمي عف أصالتيا
فيـ . الثقافية لمجتمع معيف مف جيؿ إلى جيؿ عف طريؽ التعمـ والتعميـ ، ويسمى بالتراث الحضاري أو الثقافي أو االجتماعي

 التي تركيا األولوف ، حيث ىي السند المادي والاّلمادي لألمـ والشعوب ، مف خالليا تستمّد جذورىا وأصالتيا، الممتمكات والكنوز
 7.لتضيؼ ليا لبنات أخرى في مسيرتيا الحضارية ، لتحافظ عمى ىويتيا وأصالتيا

ذا كاف التمسؾ بالموروث ضمانة حقيقة الستمرار وجود األمة بيويتيا وخصوصيتيا ، فإف األمة العربية أحوج مف غيرىا لممارسة  وا 
ىذا الفعؿ ، خاصة في ظؿ ما تواجيو الذات العربية واليوية القومية لألمة مف تحديات بغية تذويب الذات وتشتيتيا، فتمسكيا 

بالموروث الحضارى مطمب ممح لمدفاع والحفاظ عف ىذه الذات ، إال أف تراثنا الثقافي ال يزاؿ يعاني مف اإلىماؿ ، وعدـ االلتفات 
 وخاصًة اليـو في ظؿ المبادئ العممية الحديثة 8.الواعي بالدراسة ، والتفحص لمتعرؼ عمى األسس التي قامت عمييا أمتنا العربية

التي بدأت تعي أىمية التراث الثقافي بكؿ مكّوناتو ، وتدرؾ ىذه القيمة اإلبداعية والجمالية في الثقافة اإلنسانية ، والدور الذي يمعبو 
. الموروث الحضارى في تشكيؿ المقومات األساسية ليذه الثقافة

                                      
4 http://ar.wikipedia.org 
 2008  - ِٓ ُٔغب12ْ - 1429 اٌعذد - شجىخ إٌجأ اٌّعٍىِبرُخ - اٌزشاس -ِصطٍحبد صمبفُخ  5
6 http://belkacembenhabessa.ahlamontada.com  
7

 2001/ 9 /27ـ 20 ِٓ 2303اٌعذد- صحُفخ اٌّجبهذ األعجىعٍ-  اٌجزوس اٌضمبفُخ واٌفىشَخ ٌضىسح ٔىفّجش اٌّجُذح-ِحّذ اٌٍٍُّ 
8

  2004َ– اٌطجعخ األوًٌ  - ثُشود. داس اٌحذاصخ- ِذخً إًٌ عىعُىٌىجُب اٌزشاس -فشدسَه ِعزىق 

http://www.alshirazi.com/compilations/tos/beeah/part1/1.htm
http://www.alshirazi.com/compilations/tos/beeah/part1/1.htm
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جتماعًيًا ، وكؿ أمة تعتز بو وتفتخر ،  إف التراث بقيمو الثقافية واالجتماعية يكوف مصدرًا تربويا ، وعمميا ، وفنيا ، وثقافيا ، وا 
، ويبرز ىنا وتعتبره الجذر الذي يمتد في الماضي السحيؽ ليؤرخ ماضي األمة وأمجادىا العظيمة، وُتعد الحاضر إمتدادًا لمماضي 

وىذا التقييـ يعد أساسا إلتخاذ القرارات .  والتكنولوجي لمتراث الحضارى في الفنوف ، والتغيرات االجتماعية والعمميةالدور االقتصادي
وىذه الحماية لف تتحقؽ إذا لـ تكف ضمف نيضة ثقافية حديثة شاممة ، مرفقة ، مف أجؿ حماية ونقؿ معاني القيـ التراثية لممجتمع 

، ومحفز لنا في االندماج  بوعي لمكّونات ىذا التراث الحضارى ، والنظر إليو ال كماٍض غاب وانقضى ، بؿ ىو حاضر دومًا وحيٌّ
بفعالية في الحاضر ، واإلطاللة بثقة عمى المستقبؿ ، ال كقيٍد يكبمنا ويشدنا إلى ذلؾ الماضي بمفرده ، فننقطع عف دورة الحياة 

 9.الخارجية ، وال نقوى حينيا عمى المقاومةالمعاصرة ، وننكفئ عمى أنفسنا فتجرفنا التيارات 
إف ثقافة فناف الرسـو المتحركة عامؿ أساس فى أف يتمكف مف إدراؾ األشياء واألحداث التى تحيط بو وتواجيو فى حياتو العممية 
والفنية ، ىذه الثقافة تستند عمى أساس فكرى لمتعبير عف المتغيرات واألحداث فنتيجة المراحؿ التاريخية التى مرت بيا المجتمعات 
اإلنسانية ، فقد تكونت لدييا الكثير مف الخصائص والمميزات المتمثمة فى العادات والتقاليد والمفاىيـ والقيـ ، حتى أصبحت الكثير 

إف عالقة اإلنساف بالبيئة ليست عالقة ثابتة جادة ، ولكنيا متغيرة ، إذ مف القيـ والعادات بمثابة قوانيف وأساسيات فى المجتمع 
باستمرار نتيجة لمتغيرات التى تمحؽ بطرفى العالقة ، اإلنساف مف ناحية والبيئة مف ناحية أخرى ، فالناس فى عممية مستمرة لمنمو 

 10.والتكيؼ مع العناصر المختمفة لمبيئة
وكما أف . يتصؿ فناف الرسـو المتحركة بالثقافة التى ُتييمف عمى حياة األسرة وبالمجتمع الخارجى الكبير فيتأثر بيما ويؤثر فييا

الفناف يولد داخؿ مجتمع ما ، فيو يولد أيضًا داخؿ ثقافة خاصة وتشكمو ىذه الثقافة وىو بدوره يشكميا فالثقافة نتاج المجتمع 
.  وفناف الرسـو المتحركة يؤثر فى الثقافة الراىنة نتيجة تأثره بالتراث الثقافى الذى ييبط إليو مف خالؿ األجياؿ الماضية ،وأفراده

فالثقافة – فمكؿ ثقافة مجتمع بشرى ، ولكؿ مجتمع بشرى ثقافة تميزه . فالثقافة والمجتمع ظاىرتاف مرتبطتاف متماسكتاف أشد التماسؾ
والفف . ىى محصمة التفاعؿ القائـ بيف الفرد والمجتمع والبيئة وىى ثمرة عالقة الفرد بالفرد وبالزماف والمكاف والكوف– بيذا المعنى 

البيئى ىو أحد الفنوف التى استميمت اإلرث الحضارى لمبيئة فى إعادة الصياغة الجمالية بقولبة فنية جمالية بانفرادية تامة ليذا 
. الفف؛ وذلؾ بتحويؿ الميمؿ إلى قيمة بصرية عف طريؽ أفالـ الرسـو المتحركة

ويجب أف نالحظ أف العالقة بيف األبعاد الثقافية ىى التى تشكؿ المجتمع ، فيو نظاـ فائؽ العضوية مبنى عمى أفكار وسموؾ 
البشر المكتسبة ، رغـ أف المجتمع الحضارى ىو نظاـ ألنو يتجاوز فردية األشخاص ، وال تفترض أف المجتمع موحد ومتناغـ، فيو 
ليس كذلؾ ، وىو ممىء بالفصائؿ ، والنزاعات والصراعات استنادًا إلى االختالفات فى الجنس ، الديف ، العرؽ، الطبقة االجتماعية 

. المستوى التعميمى ، المغة وكثير مف العوامؿ األخرى
وفف الرسـو المتحركة ىو البعد التكنولوجى لمبيئة االجتماعية والموروث الحضارى فيو التفاعؿ بيف اإلنساف والطبيعة وىو عمـ 

فإف فناف الرسـو المتحركة يجب أف يدرؾ أبعاد الثقافة ويشجع بطريقة مستمرة عمى . األفكار والسموؾ الذى يتيح لمبشر التعرؼ عميو
 11مراقبة ، تحميؿ ، تبادؿ األفكار ، القراءة 

إف البيئة تؤثر فى فناف الرسـو المتحركة بشكؿ أو بآخر فى تعزيز مدركاتو الحسية ، حيث إف البيئة تشكؿ مصدرًا مميمًا لمكثير 
مف فنانى الرسـو المتحركة مف خالؿ ما يبدعو الفناف ويحور ويضيؼ ويأخذ مف البيئة والتراث الحضارى بشكؿ يشبو فى ذىف 

 العالقة ىنا أف اإلنساف امتزج بالطبيعة ، وقد أصبح االنتماء إلى الذات يقود إلى الطبيعة ومف ثـ 12 .المتمقى حاالت مثيرة ممتعة
                                      

 60 ص – 322عذد - اٌىىَذ- عٍغٍخ عبٌُ اٌّعشفخ - اٌحفبظ عًٍ اٌزشاس اٌضمبفٍ - جّبي عٍُبْ .َ.د 9
 49اٌعذد- 1994  - ِفهىَ اٌجُئخ فٍ اٌخذِخ االجزّبعُخ-اٌفبسوق صوٍ َىٔظ 10

ِّىاط -روق اٌعٍىَ اإلجزّبعُخ ٌٍّحشن اإلجزّبعٍ-فًُ ثبسرً  11    2007 - رشجّخ ٔضبي 

 11ص- 1986 اٌمبهشح – داس إٌهضخ اٌعشثُخ – اٌزىىَٓ فً اٌفٕىْ اٌزشىٍُُخ –عجذ اٌفزبح سَبض  12

http://cec.vcn.bc.ca/gcad/ctaar.htm
http://cec.vcn.bc.ca/gcad/ctaar.htm
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إلى الفف إنو انتماء لممكاف الذى يشمؿ ىذا كمو ويجعمو مرجعًا لإلبداع ومف ثـ الحكـ عميو حيث إف الفف إذا لـ يكف سوى تسجيؿ 
 13لمظاىر الطبيعة لكاف أقرب تقميد ىو أكثر األعماؿ الفنية إقناعًا 

إف الطبيعة ىى التى تنعكس عمى الوجود اإلنسانى فى شتى جوانبو تنعكس أيضًا عمى فف الرسـو المتحركة الذى يصور مظاىر 
البيئة التى ىى مظاىر الموروث الحضارى وما تتميز بو ىذه البيئة الحضارية مف مميزات تميز المجتمعات بعضيا عف البعض 
اآلخر وتتميز فى أقاليميا الجغرافية فالثقافة سواء أكانت مادية أـ غير مادية فإنيا تتغير حسب البيئة المحيطة بيا وقد يكوف ىذا 

 الشىء األساسى العادى فى التراث الحضارى والبيئة المحيطة باإلنساف ىى 14.التغيير جزئيًا وكميًا بما فييا األفالـ التاريخية
األحداث ، فإذا تطابقت كونت ىناؾ مقارنات يستطيع بيا الفناف أف يبرز المضموف الذى تولد مف ثقافة بيئية ال يعترض عمييا 

لذا فإف البيئة  ، المجتمع مطمقًا بدليؿ أف األحداث التاريخية الدينية تتفاوت موضوعاتيا ويتـ التعامؿ معيا مف خالؿ الدالئؿ القرآنية
االجتماعية ليا أىمية كبيرة فى بمورة أسموب الفناف ، وقد لجأ الفناف الغربى إلى التراث العربى القتباس مفرداتيا ومعالمو الحضارية 
بوصفيا أصمية وثمينة بالحقائؽ الفعمية والصادقة لممجتمع العربى األصيؿ وتطبيقو فى أفالـ الرسـو المتحركة وفؽ رؤيتو الخاصة 

 15يوسؼ ممؾ األحالـ– والدليؿ عمى ذلؾ فيمـ ممؾ مصر 

 
ف الموروث الفنى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجمؿ األوضاع وتأثيراتيا عمى فكر اإلنساف  فعادة الفناف يستمد مف تراثو والواقع الذى 16وا 

يعيش فيو مواضيع ومفاىيـ تكوف إشارة وعوامؿ ورموزا يتعامؿ بيا مع المجتمع وىو تعامؿ مع طبقة ذات ىوية تاريخية وذات 
  ىذه النظرة تجعؿ الفناف يحوؿ ويترجـ الخبرة والمؤثرات 17مفيـو انبعاثى ينطمؽ مف نظرة عممية تربط بيف الماضر والحاضر

الخارجية التى يدركيا بعينو وعقمو إلى شكؿ فنى بعد أف تفحص وتعمؽ فى الحقائؽ لكى يستميـ ما ىو جديد ويعدؿ ويضيؼ 
ليكوف بذلؾ رؤية بيا خياؿ ناتج عف خبرة وتنظيـ لألفكار فيو بذلؾ لـ يتفاعؿ مع البيئة فقط بؿ صب بيا أحاسيسو الذاتية ؛ 

والحضارة ال تقتصر عمى التفاعؿ مع ). ولذلؾ نجد أف لكؿ فنانى الرسـو المتحركة طابعًا خاصًا يميز عممو عف أعماؿ اآلخريف
ستمياـ المفاىيـ بروح عصرىا وأسمى 18 (البيئة المحيطة بيا بؿ بما أسفرت عنو الحضارات السابقة ليا   والتفاعؿ مع الحضارات وا 

سماتيا والتفاعؿ معيا بأسموب نستطيع أف نعزز مف المفاىيـ لتصؿ بذلؾ إلى قيـ جديدة متطورة تعبر عف منطمقاتنا الفكرية 

                                      
     192 ص– ثغذاد – داس اٌشؤوْ اٌضمبفُخ –ِصطفً حجُت :  ِشاجعخ –عبًِ خشجخ :  رشجّخ – ِعًٕ اٌفٓ –هشثشد سَذ  13
  443 ص–َ 2000-  ثغذاد – داس اٌشؤوْ اٌضمبفُخ اٌعبِخ – اٌىالعُخ اٌزجشَذَخ فً اٌشعُ اٌعشالً اٌّعبصش –وعّبء حغٓ األغب  14
 255 ص– داس إحُبء –ِصطفً ظبهش :  رشجّخ – ِجبديء عٍُ اٌجّبي –شبسالي  15
  772 ص –َ 1982 – إَطبٌُب – طجع فً ٌُٓ –  جبِعخ ثغذاد – وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبًٌ واٌجحش اٌعًٍّ – عٍُ عٕبصش اٌفٓ –فشط عجى  16
  36- 35 ص –َ 1963 – ِصش – داس إٌهضخ اٌعشثُخ –صوً ٔجُت ِحّىد :  ِشاجعخ ورمذَُ –صوشَب إثشاهُُ :  رشجّخ – اٌفٓ خجشح –جىْ دَىي  17
 53  ص–َ 1971 – اٌمبهشح – اٌهُئخ اٌّصشَخ اٌعبِخ ٌٍزأٌُف وإٌشش –أععذ حٍُُ :  رشجّخ – ضشوسح اٌفٓ –أسٔغذ فُشش  18
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والسياسية المتصمة بيا ، ومف األمور المركزية فى مجتمعنا والمؤثرة فى خمقنا وتراثنا وتقاليدنا ىو الماضى بكؿ ما يحمؿ مف 
 فتراثنا غنى بالكثير مف الرموز والدالالت والقيـ التى تعد مصدرًا لإللياـ لينطمؽ بغير قيود 19عوامؿ الحياة وتقاليدىا وقوانينيا

ويخمى مكانو عمى نحو متزايد لمفيـو التنظيـ الذى يؤدى إلى تحقيؽ ما يريد تحقيقو مف معاٍف ورموز الحضارة األصيمة التى تمكف 
اآلخريف مف حقيقة التعرؼ عمى حضارة الفناف مف خالؿ استدالؿ ما تجسده الرموز والدالالت المعبرة فى ىذا المجاؿ ، وترى 
الباحثة أف العالقة بيف االنساف وبيئتو االجتماعية كاف موازيًا ألف يخمؽ بذلؾ موروثًا حضاريًا ؛ ألف نظـ العالقات والعادات 

والتقاليد بيف اإلنساف والتقاليد التى أنتقمت مف جيؿ إلى جيؿ واستقرت فى المجتمع واستطاع توظيفيا وليضع القوى األخرى فى 
وحينما تستحيؿ األشياء القديمة المألوفة إلى أشياء جديدة فى التجربة فيناؾ البد أف يكوف ثمة )  20مسار آخر وكما قاؿ جوف ديوى

وبيذا . (خياؿ ، وحينما يكوف ثمة خياؿ يتـ خمؽ الجديد ، فالبد لمبعيد والقريب أف يصبحا أكثر األشياء طبيعة وحتمية فى العالـ
يستطيع الفناف فى أى عصر أف يقـو بعممية اإلبتكار الفنى الذى يستخرجو  مف معالـ تراثو ورموزىا حيث يمتمؾ الفناف الرؤية 

العصرية المتطورة التى تحمؿ سمات أصمية تكمف فى أساسيا المضموف والمحتوى واألسموب والتقنية ، حيث يصبح التعبير أكثر 
شمواًل ، صحيح أف فيمـ الرسـو المتحركة ينتيى عند قناعة مبدعو بو ولكنو كذلؾ يدؿ عمى تقبؿ اآلخريف لو حتى يبرز ويصبح أثرًا 

فنيًا حقيقيًا يفسر عمى أنو وحدة كمية تشكمت مف العناصر التى ارتبطت بعالقات ضرورية فى العمؿ الفنى سواء أكانت ذاتية أـ 
  لذا فإف التأثير والربط بيف التراث 21موضوعية ، ضرورة ذاتية ممثمة تمثياًل موضوعيًا عمى أساس افتراض معنى مشترؾ

والمعاصرة ىو الذى أثر بشكؿ مباشر فى أعماؿ فناف الرسـو المتحركة الذى كوف أسموبًا وضع بصمة عمى قدرات الفناف اإلبداعية 
وفؽ صياغة مفروضة عميو زاوج بيا بيف اإلمكانيات المتمثمة بالتقنية وبيف البيئة االجتماعية والموروث الحضارى الذى وفر لو 
اإللياـ الحقيقى الذى حدده ومعو مستوى الثقافة الذى بمغو ليكوف بذلؾ قد حافظ عمى تراثو وأنو لـ يشكؿ بالنسبة إليو التيارات 

الغربية الوافدة مف الخارج وأف يتمسؾ بموروثو الذى استميمو مف حضارتو ليحصف نفسو وسعى وراء الثقافة التى يبصر منيا وكاف 
ىذا ضروريًا مف أجؿ إدراؾ ما ىو أصيؿ فى التراث وعزؿ ما ىو دخيؿ عنو ، وىذا ىو األساس الثابت فى فيمـ الرسـو المتحركة 
دائمًا وىذا التطابؽ بيف ما يبدعو الفناف والفكرة التى يبمورىا ، حيث أف الفناف يحرص دائمًا عمى مثؿ ىذا التطابؽ  ليحقؽ وحدة 

 22العمؿ الفنى الذى يحقؽ ىدفًا مشتركًا فى المجتمع
وفيمـ الرسـو المتحركة ىو إحدى وسائؿ الحوار الميمة والمؤثرة والفعالة بيف البشر، مما يجعمنا نعمؿ عمى تنميتو وتطويره وتعميقو 
وتعميمو ، بيدؼ تكريس ونشر الرسالة التى تفتح نوافذ الحوار اإليجابى مع اآلخر ، مشغوفًا بفكر مستنير ، ونية سميمة ، وىدؼ 
خير ، حيث يجب أف تحتوى أفالـ الرسـو المتحركة عمى البعد اإلدارى الذى يضـ المعمومات التى يجب أف يعرفيا األفراد فى 

بيئتيـ االجتماعية ، وكؿ ما تحتويو مف موارد وما تتعرض لو مف مشكالت ، والبعد الميارى الذى يشمؿ الميارات التى ينبغى أف 
يكتسبيا األفراد حتى يتمكنوا مف التعامؿ الفعاؿ مع بيئتيـ ، أما البعد االنفعالى فيختص باالتجاىات واالىتمامات التى يبتغى أف 

يكتسبيا األفراد لترشيد سموكيـ نحو بيئتيـ ، ويتضمف محتوى األىداؼ الوجدانية اإلنتباه ، االستجابة ، التقييـ ، التنظيـ ، اكتساب 
 23أفراد المجتمع ميراثًا حضاريًا وبيئة اجتماعية صحيحة 

                                      
  3 ص–َ 1998 – ثٕغبصي –اٌطجعخ األوًٌ – جبِعخ خبْ َىٔظ – دساعخ فً اٌفىش اٌجّبًٌ اٌّعبصش – اإلغزشاة فً اٌفٓ –خبٌذ عجذ اٌىشَُ هالي  19
 – 2002- 4 اٌعذد –داس اٌشؤوْ اٌضمبفُخ - ِجٍخ األلالَ - 1979َ رىفً عٕخ – لبَ ثزأعُظ فشع اٌخضف فً ِعهذ اٌفٕىْ اٌجٍُّخ –خضاف إٔجٍُضي  20

  451ص- ثحش ِٕشىس
  100 ص– داس إحُبء – رشجّخ ِصطفً ظبهش – ِجبديء عٍُ اٌجّبي –شبسالي  21
22 http://www.ahewar.org 
 .1988 -  داس اٌّعبسف -اٌمبهشح–  إٌّىرط واٌزحمُك واٌزمذَُ - اٌزشثُخ اٌجُئُخ - صجشٌ اٌذِشداػ 23
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تؤكد معطيات الواقع وشواىد المستقبؿ أف تقدـ األمة والنيوض بيا يتوقؼ عمى مدى اىتماميا بالموروث الحضارى ، بالشكؿ الذى 
يحسـ مف حجـ الصراع الذى تتعرض لو البيئة االجتماعية ، والمتمثؿ فى التحوير فى األحداث التاريخية والدينية الحقيقية التى 

تحمؿ فى مضمونيا قيمًا ال تتناسب وقيـ وحضارة مجتمعنا المصرى والتى يحرص عمييا اآلباء ويحاولوف غرسيا فى نفوسنا 
ووجداننا وعقولنا ، وخاصة وأف المجتمع اليـو يعيش فى مفترؽ طرؽ بيف عالـ قديـ ينيار وينيار معو موروثو الحضارى وقيمو 

وأفكاره ، وبيف عالـ جديد ، بدأت تتكوف مالمحو فى األفؽ حضاريًا وسموكيًا وفكريًا ، وخاصًا مع بروز ظاىرة العولمة وما تفرضو 
مف تداعيات عمى مجاؿ ثقافة المجتمع ، ونشوء ما يسمى بالنظاـ العالمى الجديد الذى أصبح فيو العالـ قرية صغيرة تياوت معو 
الحدود القومية ، لمدرجة التى أصبح الفصؿ بيف المجتمعات مستحياًل فى ظؿ النظاـ العالمى  الجديد ، وقد تكوف تغيرًا اجتماعيًا 

 .بسبب ازدياد التبادؿ الثقافى
ىذا العصر الذى ظيرت فيو وسائؿ جديدة ومخترعات ىائمة سيمت مف تدفؽ  المعمومات وحرية انسيابيا عمى النحو الذى مكف مف 

الحيرة والتشتيت فى مشاىدة ما ىو محمى أصيؿ وما ىو وافد دخيؿ ، وبما يحممو ىذا الوافد مف عناصر اإلبيار والجاذبية 
والمشكمة تكمف فيما تقدمو بعض الشركات األجنبية مف أفالـ . كوسيمتيف لغرس التشويو لمحضارات فى فكر ووجداف أفراد المجتمع

لمرسـو المتحركة مغالطة لمحقائؽ التاريخية وىو أكثر الوسائؿ مف بيف وسائؿ اإلعالـ التى تقتحـ المنازؿ وتعكس البيئة اإلجتماعية 
مف خالؿ الرموز حيث تساىـ ىذه البيئة التميفزيونية فى التنشئة االجتماعية لممواطنيف بقدر أكبر مف المتاح مف وسائؿ اإلعالف 
األخرى ؛ وليذا تعد أفالـ الرسـو المتحركة بأنواعيا المختمفة مف أكثر الوسائؿ جذبًا ، حيث تتميز أفالـ الكرتوف بإمكانية تمثيميا 
لمواقع المجرد الذى قد يصعب إدراكو بالحواس تمثياًل حيًا ممموسًا كما تتميز بسعة الخياؿ الذى ال تقيده القوانيف الطبيعية المألوفة 

كما تعمؿ الرسـو المتحركة عمى إضافة الفكاىة إلى الحقيقة الجامدة وتبسيط األحداث واألشياء ، مما يساعد عمى غرز أفكار 
. ومعتقدات لكؿ أفراد المجتمع

كما تتميز الرسـو المتحركة بأنيا تقدـ لمطفؿ عالمًا سحريًّا مف الخياؿ الممتع الذى يعيشو ، كما تقدـ لو شخصيات محببة لديو 
. اعتاد عمييا ، تؤدى أدوارًا ميمة وضرورية فى توعيتو وتثقيفو وتوسيع آفاقو الفكرية والعممية وبمورة شخصيتو االجتماعية والوجدانية

ما زالت التقنية الحديثة فى اإلنتاج الكرتونى لألفالـ تقدـ أكثر مف مجرد  صورة ، فيى تحاكى المشاعر وتنسخ األحالـ ، بؿ 
وتصيغ التاريخ وتعرضو مف جديد ، لـ يكف فضاًل عف التنويو بالحقائؽ التاريخية الدينية فى تاريخ السينما األمريكية بالخصوص 

الذى كاف " الطوؽ الدينى"بيئة خصبة لكسر " بأمر يمكف الدخوؿ فيو بسيولة ، فمف خالؿ أشواط متعددة فى الدينية السينمائية 
منسوجًا مف قبؿ التزاـ كاف جزء مف البيئة األمريكية فى فترة مف الزمف واستعراض التاريخ الدينى كاف كالسيكيًا فى كثير مف 

األحياف عبر السرد المستند عمى الكتب المقدسة أو الروايات الدينية ، وفى قميؿ مف األحياف كاف إبداعيًا فى طرح الصورة والفكرة ، 
إال أف القاعدة المشتركة لكؿ تمؾ األفالـ ىو عرض المقدس مف خالؿ دور السينما ، وانتقمت مراحؿ األفالـ الدينية لتدخؿ عصرًا 
جديدًا لـ يكف معيودًا مف قبؿ ال مف ناحية التقنية وال مف ناحية السرد القصصى المحكـ ، والذى دخؿ إلى عالـ األطفاؿ وتعداه 
إلى الكبار مف خالؿ أفالـ الرسـو المتحركة التى تحكى القصص التاريخية الدينية ، فيؿ ىى مرحمة جديدة ترسـ مالمحيا بعض 

 .لصناعة جديدة مف التاريخ والديف عبر الصورة الكرتونية " األب الروحى"شركات اإلنتاج السينمائى العمالقة لتكوف 
إف صح التعبير – ىى األيقونة التى بدأت فى تأسيس فعمى لمفردات السينما الدينية الكرتونية "  Dream Works أعماؿ األحالـ" 
جيفرى " "ستيفف سبيمبيرغ"ـ بتعاوف كؿ مف المخرج الشيير 1994التى تأسست فى عاـ " Dream Worksدريـ ووركس "فشركة – 

، تعدت عمميا كشركة لتصنيع األفالـ ومنيا أفالـ الرسـو المتحركة لتكوف منتجة ألفالـ التميفزيوف فى " ديفيد كيفيف"و" كاتزينبيرغ
. أمريكا ، باإلضافة إلى أجيزة الفيديو المنزلية الترفييية
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بين الحقائق التاريخية والميول الدينية " The Prince of Egypأمير مصر"فيمم 
 Dream"وقد بدأت فكرة الفيمـ قبؿ أف تتشكؿ شركة 

Works " سبيمبرج"نفسيا التى أنتجت الفيمـ فقد فكر "
فى عمؿ فيمـ رسـو متحركة يتناوؿ قصة ليا جذور 

فأشرؾ معو فى – باعتياره ييودى – مف التوراة 
 Jefferyجيفرى كاتزينبرج "التفكير المنتج 

Katzenberg  " فرسمت شركة دريـ ووركس ،
منيجيا الكرتونى فى المساحة الدينية مف خالؿ إنتاج 

أوؿ فيمـ دينى كرتونى يتمتع بقوة إبداعية تأخذ 
باألبصار نتيجة التركيبة الممتازة واالستخداـ األمثؿ 
ـ تحفة فنية تأخذ ببصرؾ وسمعؾ وكؿ 1998وىو مف إنتاج عاـ " أمير مصر"لموف واإلضاءة والصوت والسيناريو، حيث يعد فيمـ 

، حيث إف ما تشاىده ىى الصورة التى امتمكت القوة  (عميو السالـ)" موسى" "اهلل"أحاسيسؾ بغض النظر بكؿ ما تعتقد حوؿ نبى 
لتكوف حاضرة بيف يديؾ ، والقصة مصاغة بطريقة ممتازة وحبكة أحداث ال تستطيع أف تدير وجيؾ عنيا حتى تنيى الفيمـ بأكممو 

 لغة ، وىناؾ 25فى إعداد الفيمـ ثالث سنوات وتمت دبمجتو الى " دريـ ووركس"، والذى استغرقت شركة  ( دقيقة93مدة الفميـ)
مف الضفادع  (عميو السالـ)" موسى"تعالى عمى يد نبيو " اهلل"الكثير مما ورد فى القرآف الكريـ فيما يخص المعجزات التى أجراىا 

. والقمؿ والدـ والجراد والجفاؼ فضاًل عف انقالب العصا إلى ثعباف عظيـ وانشقاؽ البحر وىو أقوى المشاىد فى الفيمـ
تحكى قصة فيمـ أمير مصر عمى إظيار سيدنا موسى كداعية لمحرية لشعب بنى إسرائيؿ ضد استغالؿ واضطياد المصرييف 

والفيمـ يبدو فى مظيره بريئًا ، ولكنو مخادع أشد الخداع ، بما يبثو فى وعى المشاىد ، " نازيوا القروف الماضية"القدماء الذيف ىـ 
ستخداـ الشخصيات  مف خالؿ اإلبيار البصرى المونى والضوئى والسمعى والمرئى والحوار مف خالؿ التشكيؿ الفنى لمحركة ، وا 

الكرتونية التى تضفى البراءة عمى الشخصيات اإلسرائيمية ، واستخداـ الخطوط الحادة المقوسة ، التى تبرز مالمح القسوة والعنؼ 
عمى الشخصيات المصرية ، وىذه المقولة تعنى بعبارة أخرى تزوير لحقائؽ تاريخية قدميا الفيمـ بدوف أدنى دليؿ ، ويعتقد كؿ مف 
يشاىد الفيمـ أف المصرييف كانوا يدبروف مؤامرة لبنى إسرائيؿ ، حيث حرص الفيمـ عمى تصوير جداريات وىمية تسجؿ قتؿ أبناء 

والفيمـ واحد مف منظومة سينمائية . الييود ، وىذا إفتراء واضح فال توجد لوحة أو بردية أو رسـ يشير إلى ذلؾ إال فى خياؿ المخرج
. كاممة تسعى إلى ىدؼ واحد ىو تدمير صورة الشرؽ العربى وتعظيـ صورت الشخصية الييودية

ستيفف "تمؾ مقولة منسوبة لوالدة المخرج األمريكى الشيير (ولد ابنى يحمؿ الكاميرا بيد والتوراه باليد األخرى)" ستيفف سبيمبيرغ
وأخر " التيرمناؿ"و" الحديقة الجوراسية"و" الفؾ المفترس"حيث اشتير بأفالمو الضخمة المتنوعة واإلنسانية ، منيا فيمـ " سبيمبيرغ

ما يضع الكثير مف عالمات اإلستفياـ التى تتبدد عندما نقترب مف الرؤية السينمائية الخاصة ليذا المخرج " حرب العالـ"أفالمو ىى 
التى انتيجت سموكًا تقنيًا ميزىا عف " دريـ ووركس"مف المؤسسيف األوائؿ لشركة " سبيمبيرغ"حوؿ بعض القضايا الحساسة ، فكاف 

فى تقديـ رؤيتو التوراتية الخاصة " سبيمبيرغ"غيرىا ، ويبدو أف ثنائية التقنية الحديثة واإلبداع اإلخراجى كانتا الذراعاف المتاف مكنتا 
وحسبنا في ىذا المقاـ أف . بإسموب الرسـو المتحركة فى التوجو الفكرى الدينى فى بعض أفالمو لتقديـ الحقائؽ التاريخية أو تحريفيا

: الذي وصؿ في استرجاع األساطير إلى ذرى غير مسبوقة ، راح الفيمـ يؤكد عمى أمريف أساسييف" أمير مصر"نقؼ قمياًل أماـ فيمـ 
األرض الموعودة وحؽ الييود في : والثاني . األوؿ اضطياد الييود األبرياء عمى أيدي المصرييف القدماء والمعاناة التي القوىا

أف خروج الييود مف مصر ىربًا مف اضطياد الفرعوف رمسيس " الييود أنثروبولوجيا"ويذكر جماؿ حمداف في كتابو . أرض فمسطيف
. الثاني الذي استعبدىـ كاف يرجع إلى تعاونيـ في خيانة واضحة مع اليكسوس غزاة مصر
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: األيدلوجيا كتقنية
كما يمكننا القوؿ إف المجتمع الدينى قاـ بإخضاع اآللة وفؽ مقاسو الدينى ، وقاـ بتبيئتيا وتكيفيا لتناسب أيديولوجيتو ، أخترؽ 

المجتمع الدينى بالتقنية ، وجعؿ مف آلتيا وسيمتو لنشر معتقداتو ولمتعريؼ بيا ولمترويج ألنشطتو ولمتبشير بيا ، جعميا وسيمتو إلى 
فقد عمؿ الييود عمى السيطرة . توصيؿ نفسو وفكره لمعالـ ، لكنو لـ يمكنيا مف أف تخترؽ ثقافتو أو تمازجيا بغيرىا مف الثقافات

عمى أىـ وسائؿ اإلعالـ عبر العصور المختمفة ، وتسابؽ أغنيائيـ المتالؾ مؤسسات الدعاية واإلعالـ بؿ وشركات اإلنتاج 
السينمائى ، فكانت أىـ وسيمة عندىـ لتأسيس كيانيـ الصييونى فى جسد األمة العربية 

ومف المالحظ فى مجتمعنا العربى واإلسالمى غياب الرؤية االستراتيجية لتجسيد التاريخ الماضى عبر الشاشة السينمائية ، وذلؾ 
خالؼ لمقصص التاريخية والحكايات الشعبية ، وفى الوقت الذى تقدمت فيو وسائؿ التكنولوجيا كمرحمة متقدمة لصناعة الصوت 
والصورة فنيًا وتقنيًا ، األمر الذى يجعمنا كعرب ومسمميف نتساءؿ حوؿ سبب إخفاقنا فى إبراز الصورة الحضارية لديننا اإلسالمى 

 24واستعراض أىـ مراحؿ التاريخ وشخصياتو العظيمة ليذا الجيؿ والجيؿ القادـ
الكرتونى ما ىو إال نسخة مرسومة ومستخدمة لمتقنية الحديثة لمتحريؾ بالكمبيوتر مف فيمـ " أمير مصر"ويقوؿ الباحثوف أف فيمـ 

 ويعتبر ىذا المخرج مف أكبر المخرجيف الذيف أستباحوا األدياف The Ten Condiments "25الوصايا العشر " "سيسيؿ ديميؿ"
تنبيت القوى الييودية فى السينما . وقصص الكتاب المقدس واستحدث الكثير لتحريؼ التاريخ لحياة موسى وعيسى عمييما السالـ

األمريكية األوروبية منذ نشأة السينما إلى ضرورة تشويو التاريخ اإلنسانى فى كؿ فتراتو لمحصوؿ عمى أفكار تساند وتدعـ قضاياه 
مقولو إف فيمـ أمير مصر تطمب منا التطوير فى " Rob Hummelروب ىامؿ "الدينية والسياسية ، وقد نشرت الشركة عمى لساف 

 لمرسـو المتحركة اإلمكانات اليائمة لمحصوؿ عمى  Animoكؿ مف الشخصيات والحركة والمؤثرات البصرية وقد أعاف برنامج 
صورة معقدة ، والتى أعطت السمة األساسية لمفيمـ فقد مكف البرنامج لممحركيف فى الفيمـ مف أف يوفر ليـ قدرات ىائمة مف 

المؤثرات والخدع البصرية الالمحدودة ، لثانى أعظـ مموؾ مصر ليكوف أخا لموسى يتربى معو ومف ثـ يصبح ىو فرعوف ، وقد 
أنو قد تمت االستعانة بعدد مف " كاتزنبرج"ويوضح – استندوا فى ذلؾ إلى بعض الدراسات التاريخية المشكوؾ فييا حوؿ ىذه الفترة 

إحدى الخبيرات فى العالقات بيف األدياف كنا " زيفا شوارتز"رجاؿ الديف الييودى والمسيحي و اإلسالمى والباحثيف التاريخييف وتقوؿ 
يمكف أف : حساسيف جدًا بشأف درجات لوف البشرة حتى نبيف أف العبيد كانوا مف ثقافات وأجناس مختمفة ، وفى مشيد الخروج نفسو 

نالحظ بعض المصرييف يذىبوف مع العبرانييف وفى التوراة يتـ إنقاذ الطفؿ موسى عمى يد إبنة فرعوف ، ولكف صناع الفيمـ صاغوا 
مما جعؿ بعض عمماء الديف الذيف استشارىـ الفيمـ ينتقدونو فقد اعترض أحد الحاخامات – عالقة أقرب بيف رمسيس كأخ محب 

– لـ ترد فى الفيمـ ، وعمى أف موسى كاف فى حوالى الثمانيف مف العمر عندما واجو فرعوف " هلل"عمى أف ىناؾ جممة عظيمة 
باالستعانة ببعض الكتب الحديثة عف ىذا الموضوع ومنيا ما يسعى إلى إلصاؽ وقائع التوراه " التايـ"ويكشؼ التحقيؽ الذى نشرتو 

إال أف ىناؾ حقائؽ ال تقبؿ الجدؿ وىى – عمى الخرائط الواقعية والتاريخ المسجؿ ومنيا ما يشكؾ فى ىذه التواريخ والمواقع تمامًا 
غياب أية شواىد فرعونية عمى وجود شعب إسرائيؿ أو غرؽ فرعوف وجيشو عممًا بأف الفراعنة كانوا يسجموف تاريخيـ بالتفصيؿ عمى 

-1223)وخميفتو " ابف رمسيس الثانى" مرنبتاح"جدراف معابدىـ ولـ يرد عمى ىذه الجدراف ذكر بنى إسرائيؿ إال فى عيد 
وىذه المرة ( إسرائيؿ أبيدت ولف يكوف ليا بذرة)وقد سجؿ أخبار انتصاراتو عمى لوحة تذكارية بمعبد الكرنؾ ورد فييا   (ـ.ؽ1211

                                      
  ِشجع عبثك–إبراهيم زكى حنفى / د 24

عميه السالم ثم أعاد تقديمه " موسى"م ويحكى قصة سيدنا 1924سنة  "سيسيل ديميل"الفيمم أخرجه " The Ten Condimentsالوصايا العشر " 25
 .م فى إنتاج أكثر عصرية1959عام 
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الوحيدة التى يرد فييا ىذا االسـ عمى أثر مصرى ؛ ولذا يعتقد البعض أنو قد يكوف فرعوف موسى ، ويصحب التحقيؽ خريطة 
كما يذكر التحقيؽ - لممنطقة تبيف أف ىناؾ ستة طرؽ فى مصر وشبو الجزيرة العربية يمكف أف تكوف قد حدثت فييا قصة موسى 

" ميدياف"كما أف أرض – منيا اثناف يقعاف فى جنوب ووسط شبو الجزيرة العربية " جبؿ موسى"أف ىناؾ ثمانية جباؿ تعرؼ باسـ - 
وأتباعو فروا إلييا ، فيناؾ بشبو الجزيرة العربية أرضًا بنفس االسـ خاصة وأف ىناؾ نصوصًا دينية " موسى"التى يفترض أف النبى 

ال يمكف ليـ أف  يخالفوىا ماداموا يبنوف أحداث فيمميـ عمييا وليس عمى التاريخ وعمينا نحف أف نحاوؿ اكتشاؼ التاريخ وأحداثو 
يصاؿ ىذا كمو إلى الرأى العاـ فى الداخؿ والخارج وما يثيره . واإلتفاؽ عمى ما يثبت منو وكشؼ األكاذيب والخمط فى التاريخ وا 

الفيمـ حوؿ حؽ الييود فى فمسطيف ليس إال أسطورة أخرى ال تنيض عمى منطؽ ، وفى رأى غارودى أف جميع شعوب الشرؽ 
، فمماذا ال يستند السوريوف إلى الوعود التى أعطيت ألسالفيـ الحيثييف  (األرض والذرية)األوسط عرفت مثؿ تمؾ الوعود 

ويعتبرونيا حقًا تاريخيًا ، عممًا بأف إمبراطورية الحيثييف أستمرت ألؼ عاـ ، مف القرف الثامف عشر إلى القرف الثامف عشر قبؿ 
الميالد ، وذلؾ عكس مممكة داوود وسميماف التى تستمر إال عشرات السنيف ، وىكذا غاب النص وغطت األسطورة وبدا فيمـ أمير 

 .عمى وجو العمـو نوعًا مف السينما الميثولوجية" مصر
 The Prince of Egyptأمير مصر "نبذة عن فيمم 
وحسب الراوية القرآنية فإف موسى عاش إباف عصر الفراعنة في مصر . في القرآف مذكورة في عدد مف السور" موسى"قصة سيدنا 

 26. عميو السالـ أربعمائة عاـ" موسى"وسيدنا " يوسؼ"، وبيف سيدنا 
يبدأ الفيمـ بمشاىد قصيرة وسريعة لممصرييف القدماء وىـ يعذبوف بنى إسرائيؿ ويستعبدونيـ فى بناء أحد أجزاء الحضارة الفرعونية ، 

وقد غمب الموف األصفر عمى ىذه المشاىد لتعطى اإلحساس بالقسوة 
والحر الشديد الذى يعمؿ فيو ىؤالء العبيد ، والموف ىنا ىو أحد العناصر 

التى يستعيف بو فناف الرسـو المتحركة مف خالؿ دراسة نفسية مسبقة 
. لألحداث الدرامية لمفيمـ ككؿ

وىى تخبئو مف حراس الممؾ لتضعو فى السمة " موسى"إلى أـ سيدنا 
وتقذفو فى البحر وبمتابعة القصة تتابع أخت موسى مسيرة السمة حتى 
تتأكد مف سالمتيا حتى تصؿ السمة إلى قصر الممؾ وتمتقطو زوجة 

وتفاجىء مريـ . أف تتخذه ولدًا يتربى ويكبر مع ولده اآلخر رمسيس" سيتى"ويوافؽ الممؾ . الممؾ لتجد بو طفاًل يخطؼ قمبيا وتحبو
وبصحبتيا أخييا ىاروف يفاجآف موسى بحقيقتو أنو ليس ابف الفرعوف وأنو مف بنى إسرائيؿ ويرفض موسى تصديؽ ذلؾ فى البداية 

" اهلل"وبعد ذلؾ يتزوج موسى ، وبينما ىو يمشى فى الصحراء بحثًا عف الخراؼ الضالة يسمع صوت . ومف ثـ يعود إلى القصر
. قد مات وتولى رمسيس الممؾ مف بعده" سيتى"يناديو أف يعود إلى مصر ويخرج بنى إسرائيؿ وعندما يعود يكتشؼ أف الفرعوف 
بخصوص تحرير بنى إسرائيؿ ال يقتنع رمسيس " اهلل"ويفرح رمسيس بعودة أخيو موسى وعندما يخبره موسى بالميمة التى كمفو بيا 

وقدراتو وأنو خالؽ كؿ شىء ولكف رمسيس ال يصغى ويضاعؼ لبنى " اهلل"ويحاوؿ موسى إقناع رمسيس بقوة . بما يقولو موسى
إسرائيؿ العمؿ الذى حاوؿ المخرج جاىدًا إبراز دور الييود فى بناء حضارة مصر القديمة ، وكيؼ أنيـ شعب مقيور مظمـو عمموا 
بجيد فى بناء مصر ويحاوؿ موسى مرارًا إقناع رمسيس بفؾ أسر بنى إسرائيؿ والعفو عنيـ ولكف السحرة يقنعوف رمسيس بأف ما 

فما كاف مف رمسيس إال أف طرد موسى مف القصر . يأتى بو موسى ما ىو إال سحر ومنيا حكاية العصا الشييرة فى التراث الدينى
ويخرج موسى وأتباعو ويطاردىـ جنود رمسيس . خاصة عندما يموت ابف رمسيس ويعتقد أف لموسى دخؿ فى ىذا الموت بسحره

                                      
26 http://ar.wikipedia.org 
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حتى المشيد المبير فى كؿ األفالـ التى تعرضت ليذه السيرة وىو شؽ البحر وعبور الييود وانطباؽ البحر بعد عبورىـ عمى 
 .رمسيس وجنوده 

وقد لجأ إلى توليفة لونية تؤثر فى وجداف المتمقى فيحدث التجاذب 
كما تـ استغالؿ . بينو وبيف العمؿ الفنى وىو ما ييدؼ إليو الفناف

الظالؿ فى مشاىد بحث الجنود عف األطفاؿ لقتميـ واختفاء أـ 
خمؼ الجدراف فى منطقة الظؿ لتيرب بولدىا مف الجنود " موسى"

 الذى عبر عف  Brenda Chapmanمما أظير براعة المخرج 
ذلؾ بمشاىد كساىا باأللواف الداكنة والتى تميؿ إلى االحمرار 

وعندما يحمؿ موسى شعمة وىى رمز لنور الحقيقة ويتجو بيا إلى 
الرسـو الجدارية ليرى مشيد الممؾ وىو يأمر بإلقاء األطفاؿ 

لمتماسيح ، وكاف لمتغيرات المونية فى المشيد األثر البالغ فى التعبير عف الدراما المطموبة حيث يتحرؾ موسى بالشعمة فى الظالـ 
وعندما أتى الممؾ ليفيـ موسى الحقيقة حدث تغير لونى مفاجىء فى الخمفية . فتضىء أجزاء ويختفى الضوء مف أجزاء أخرى

ثنائية األبعاد وقد أبدع المخرج فى  (الخمفية)والشخصية معًا معبرًا عف خوؼ موسى وعدـ تصديقو ، كما نالحظ أف جدراف المدينة 
. استخدامو لمكاميرا فى متابعة ىذا السباؽ بقطعات سريعة وزوايا مختمفة لجذب انتباه المشاىد

ويقدـ الممثميف خمفية صوتية مالئمة تحوؿ الشخصيات الكرتونية إلى أناس حقيقييف ، ويتجو إلى الحممة اإلعالنية الضخمة التى 
 مميوف دوالر يكوف مف السذاجة عدـ ربط ييودية المنتجيف الثالثة بيذا العمؿ 70صاحبت الفيمـ والميزانية الضخمة التى تخطت 

أوضح مف البداية أف عمى " كاتزنبرج"الذى يعيد سرد قصة موسى بشكؿ مؤثر عمى عقوؿ المشاىد وخصوصًا األطفاؿ ، وعممًا بأف 
الفيمـ أال يستيدؼ الترفيو بؿ يجب عميو أف يخدـ القضية األساسية التى 

" بشعب اهلل المختار"يتكمـ عنيا ، أى الموضوع التاريخى المتعمؽ 
. وانتقاؿ الييود مف مصر وعبورىـ إلى اليالؿ الخصيب

وعندما نتحدث عف الشخصيات المساعدة نرى شخصية الكينة ونرى 
التناقض بيف الكاىف الطويؿ الرفيع ذو الوجو المثمث واآلخر البديف 

القصير واالثنيف يحمموف مالمح الغباء عمى عكس ما نعرفو عف كينة 
فرعوف ، ولكف مصمـ الشخصيات أراد إعطاء الفرصة لمحركى الكرتوف 

لمتعبير عف إمكانياتيـ فى التحريؾ والتى اتضحت فى التحريؾ الرائع 
لمشخصيات فى األغنية التى سبقت تنافسيما مع موسى فى أعماؿ السحر فى مشيد رائع اتضح فيو التبايف بيف شخصيات الكينة 

التى أعطت لمعمؿ بعدًا دراميًا نتج عف التحريؾ الرائع لمسحرة ، فمخرج الرسـو يسعى دائمًا لخمؽ عالـ خيالى مف خالؿ مشاىد 
.  فانتازيا تختمؼ عف محاكاة السينما الحية

وضع عصاه فى " موسى"الحراس بالقبض عمى " رمسيس"وكذلؾ التحوير فى األحداث الحقيقية لمقصة التاريخية الدينية عندما أمر 
الماء فتحوؿ الماء إلى دماء ، ومف الناحية الحرفية جاءت  النياية قوية بكؿ المقاييس 
مف النواحى التقنية والمؤثرات الخاصة واستخداـ الحركة المجسمة لمماء الذى أعطى 

ىذا رغـ امتالء الفيمـ . انطباعًا حيًا لمصورة وىو مشيد الغرؽ الخاص بالجيش المصرى
فيميب "المخرج والكاتب " سبيمبرج"باألخطاء التاريخية المقصودة التى حرص كؿ مف 

عمى تحقيقيا ليخرج  الفيمـ برؤية ييودية صييونية معمدة "  Philip Lazbinkالزبنيؾ 
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يجاد ألنفسيـ دور فى بناء مصر والتأكيد عمى عقدة االضطياد والتى  لتغيير بعض مالمح التاريخ المصرى القديـ لصالح الييود وا 
 27 . الذى يحاكـ فى أوروبا مف ينفييا أو يشكؾ فييا،نجحت فى ألمانيا بما يعرؼ باليموكوست أو المحرقة

: النتائج
إف التاريخ والتراث وتعميؽ المعرفة بيما يمثالف جانبًا ميمًّا مف المعرفة األساسية عند فنانى الرسـو المتحركة ، مف خالؿ  -1

 .الوعى البيئى والموروث الحضارى وتكتمؿ الثقافة المجتمعية ويحدث التكامؿ بيف الماضى الحاضر
" تحديث الحياة"أىمية المحافظة عمى التراث الحضارى عف طريؽ فيمـ الرسـو المتحركة أماـ طغياف العولمة وشعار  -2

 .فشواىد الحضارة العربية التى توجد فى بالد أخرى تعمف عف وجود حضارة عربية إسالمية عميقة الجذور واألثر
إف التراث فى أدنى الدرجات يشبو الصورة المركبة التى يتحدثوف عنيا فى عمـ النفس ، وىكذا فإف التراث بتراكمو يطمعنا  -3

عمى سماتنا المشتركة وخصائصنا العامة ، ويصور لنا شخصيتنا ، ويبرز لنا ىويتنا ، أو يوضح لنا فضائمنا وعيوبنا ، 
فما أسيؿ أف نصمح مف أمر أنفسنا وننقى مخاطر عيوبنا ، ونقيس ما عندنا بالنسبة لما عند اآلخريف ، ولكف عمينا فى 

ذلؾ أف نخضع تراثنا لنا ، ال أف نخضع نحف لو ، وأف نستمد منو أكبر فائدة ممكنة عف طريؽ كؿ أنواع الفنوف وخاصة 
 .فف الرسـو المتحركة

: وفى نهاية البحث توصى الباحثة باآلتى
العمؿ عمى تكويف الوازع لدى فنانى الرسـو المتحركة العرب بأىمية الحفاظ عمى الموروث الحضارى كذاكرة حية  -1

 .فى تاريخ الشعوب ومرجعًا ومرشدًا ليـ فى تاريخ وحضارات األمـ
قامة الندوات  -2 تشجيع فنانى الرسـو المتحركة بإنتاج أفالـ لمحفاظ عمى البيئة االجتماعية والموروث الحضارى وا 

. والمؤتمرات التراثية بصفة دورية لكى يرسخ فى األذىاف وال يكوف عرضة لمنسياف أو التشويو
: المراجع العربية

 49العدد- 1994- مفيـو البيئة في الخدمة االجتماعية - الفاروؽ زكي يونس- 
  322عدد - الكويت- سمسمة عالـ المعرفة - الحفاظ عمى التراث الثقافي - جماؿ عمياف - 
– الطبعة األولى –جامعة خاف يونس – دراسة فى الفكر الجمالى المعاصر – اإلغتراب فى الفف – خالد عبد الكريـ ىالؿ - 

 2008–  مف نيساف 12 - 1429العدد - شبكة النبأ المعموماتية - التراث - ـ مصطمحات ثقافية 1998– بنغازى 
. 1988- دار المعارؼ - القاىرة – النموذج والتحقيؽ والتقديـ - التربية البيئية - صبري الدمرداش - 
 1986القاىرة – دار النيضة العربية – التكويف فى الفنوف التشكيمية – عبد الفتاح رياض - 
 ـ1982– إيطاليا – طبع فى ليف – جامعة بغداد –  وزارة التعميـ العالى والبحث العممى – عمـ عناصر الفف – فرج عبو - 
ـ 2004– الطبعة األولى - بيروت .دار الحداثة- مدخؿ إلى سوسيولوجيا التراث- فردريؾ معتوؽ - 
بحث منشور   – 2002- 4العدد – دار الشؤوف الثقافية - - مجمة األقالـ - 
/ 9 /27ػ 20 مف 2303العدد- صحيفة المجاىد األسبوعي- الجذور الثقافية والفكرية لثورة نوفمبر المجيدة - محمد الميمى- 

2001 
ـ  2000- بغداد – دار الشؤوف الثقافية العامة – الواقعية التجريدية فى الرسـ العراقى المعاصر – وسماء حسف األغا - 

الكتب المترجمة 
ـ  1971– القاىرة – الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر – أسعد حميـ : ترجمة – ضرورة الفف – أرنست فيشر - 

                                      
  مرجع سابق–إبراهيم زكى حنفى / د 27
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– مصر – دار النيضة العربية – زكى نجيب محمود : مراجعة وتقديـ – زكريا إبراىيـ : ترجمة – الفف خبرة – جوف ديوى - 
ـ 1963

دار إحياء  – ترجمة مصطفى ظاىر – مبادىء عمـ الجماؿ – شارالؿ - 
  2007- نضاؿ ّمواس :  ترجمة -ذوؽ العمـو اإلجتماعية لممحرؾ اإلجتماعي-فيؿ بارتؿ - 
 بغداد – دار الشؤوف الثقافية – مصطفى حبيب : مراجعة – سامى خشبة : ترجمة – معنى الفف – ىربرت ريد - 
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