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:
األمني ) (animeمفردة مشتقّة من الكلمة اإلنجليزية )أمنيشن  (Animationالتي
تعني حرفياً )رسوم متحركة( ،وقد تم اختصار كلمة »أمنيشن« لتكون »أمني« من أجل
ﻤﺗييز الرسوم املتحركة امل ُنتجة يف اليابان عن تلﻚ امل ُنتجة يف غﺮﻴها من البلدان.
رصح )دوريون تشونﺞ
ويُع ّد األمني الوجه العاملي األكﺮﺜ شهرة لليابان ،بحيﺚ ّ
 (Chung Dorionكبﺮﻴ املﴩفني عىل متحﻒ  M+يف هونﻎ كونﻎ بﺄ ّن لدى األمني
متابعني مثل متابعي )الروك أند رول( و)سينام هوليوود( ،وأضاف قائالً» :من املمكن
الجدال بﺄن األمني من أوﱃ الثقافات العاملية وأوسعها نطاقاً«).(1
ويف بلداننا العربية صار األمني شبيها باللغة العاملية التي باتﺖ أجيالنا تتقنها يف
القرن الحادي والعﴩين ،ففي عام 2004م عندما بعثﺖ اليابان بشاحنات مياه لﻺغاثة
بعد احتالل العراق ،رأى العراقيون املرافقون للبعثة اليابان ّية أن َعلَم اليابان املرسوم
عىل جوانب الشاحنات ال يعرفه كثﺮﻴ من العراقيني ،فاقﱰحوا عىل املسﺆولني اليابانيني
وضع ملصقات كبﺮﻴة لشخصية األمني الشهﺮﻴة )الكابﻦﺘ ماجد( عىل الشاحنات كطريقة
أفﻀل تجعل العراقيني يتعرفون عىل البلد الﺬي جاءت منه هﺬه الشاحنات).(2
بل إن األمني تجاوز ذلﻚ ليتحول إﱃ واحدة من أنجح الوسائل التي تتخﺬها
اليابان لتلميع صورتها يف العامل العريب ،حتﻰ أصبح كثﺮﻴ من العرب ينﻈرون إﱃ
اليابان عىل أنّها كوكب آخر ،وباتوا مولعني بكل ما هو ياباﻲﻧ ﻤﺑا يف ذلﻚ اللغة اليابان ّية
عىل الرغم من صعوبتها ،يف الوقﺖ الﺬي ال يتقنون فيه لغتهم الفصحﻰ ويتﺬمرون من
إعراب جملة عربية واحدة أو حفﻆ أبيات من الشعر العريب.
)» (1يس أن أن« :صناعة األمني ..قوى اليابان الناعمة التي تجلب لها املليارات – ساسة بوسﺖ – نﴩ بتاريخ
 2019/8/24عىل الرابﻂ
https://www.sasapost.com/translation/japan-anime-global-identity-hnk-intl/

) (2األنيمي وأنواعه ..تع ّرف عىل عامل الرسوم املتحركة اليابانيّة – الجزيرة – نﴩ بتاريخ  2018/9/26عىل الرابﻂ
/٢٦/٩/٢٠1٨ﺍﻷﻧﻴﻤﻲ-،ﺑﺪﺍﻳﺘﻪhttps://www.aljazeera.net/midan/art/criticism/-،
ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ-ﺗﻌﺮﻑ-ﻋﻠﻰ
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بل إ ّن مئات من الشباب العرب صاروا ينشئون قنوات عىل يوتيوب لنﴩ أخبار
األمني وتبادل اﻵراء حوله وتحليل أحداث هﺬا األمني أو ذاك أو استﴩافها.
إن هﺬا األمر يجعل من األمني وسيل ًة من أبرز وسائل االخﱰاق الثقايف يف البلدان
العربية ،إذ يستقطب الجيل الجديد بالﺬات الﺬي ميثل عامد املستقبل ،والﺬي يزيد من
خطورة األمر أ ّن أبناء الجيل األقدم الﺬين يتمثلون بﺄولياء األمور واملعلمني واملبلغني
ومديري املﺆسسات الثقاف ّية واإلعالمية مل يعوا بع ُد مخاطر عامل األمني ومل يستشعروا
آثاره املستقبلية ،بل قد ينﻈرون إﱃ األمني عىل أنه مجرد »كارتون« للتسلية فيﱰكون
املتخصصة النفسانية
أبناءهم عرضة لهﺬا العامل من دون توعية ومراقبة ومحاسبة ،تقول
ّ
الجزائرية )سعيدة لعجاﱄ(» :مثل هﺬه املسلسالت أصبحﺖ مشكلة حقيقية عىل
األطفال واألﴎ ،وأهمها فقدانهم الﱰكيز يف الدروس وهوسهم الكبﺮﻴ ﻤﺑتابعتها وإن
كانﺖ ال تتناسب مع أعامرهم« الفتة إﱃ أ ّن »تلﻚ األفالم وإن كانﺖ كرتونية ،ليسﺖ
معدة لألوالد وهو ما يجعل األهل ال مييزون خطورتها«).(1
كام أ ّن كثﺮﻴا ً من املﺆسسات الفكرية يف البلدان العربية مل تعِ حجم هﺬا الخطر
الثقايف غﺮﻴ املحسوس ،ويف حدود عملنا عىل الصعيد العراقي مل نعﺮﺜ عىل نتاج
فكري واحد يتصدى للتعريﻒ الدقيﻖ والشامل لﻈاهرة األمني وبيان مخاطره؛ ولهﺬا
فﺈ ّن تصدي املركز اإلسالمي للدراسات االسﱰاتيجية لنﴩ هﺬا املﺆلﱠﻒ ميثل خطوة
أوﱃ نﺄمل أن تتلوها خطوات شبيهة من قبل املﺆسسات الفكرية األخرى لتوسيع دائرة
البحﺚ والنقد التي تتعلﻖ بهﺬا الشﺄن.
ميﴪة ومختﴫة قدر اإلمكان وت ّم تدعيمه
وقد ﻤﺗﺖ صياغة هﺬا الكتاب بطريقة ّ
بالصور التوضيحية لتفيد منه أوسع ﴍيحة من القراء ،إذ يهدف إﱃ إطالع ﴍيحة
امل ُبلغني واملعلمني واملثقفني عىل بعﺾ التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العرب ّية،
كام يستهدف نﴩ الوعي لدى جيل اﻵباء واملربّني حول عامل األمني وآثاره الفكرية
والثقافية ،باإلضافة إﱃ أنه يشكل مادة مفيدة للشباب العريب يف توسيع ثقافتهم
وﻤﺗكينهم من التعامل الواعي مع هﺬه الﻈاهرة.
) (1انتحار  15تلميﺬا ً جزائرياً بسبب املحقﻖ كونان – صحيفة البيان – نﴩ بتاريخ  2021/4/21عىل الرابﻂ

https://www.albayan.ae/one-world/1,1٦3٥33٠-٢1-٠٤-٢٠1٢
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يتك ّون هﺬا الكتاب من ثالثة فصول رئيسة :يتناول األول التعريﻒ باألمني وتاريخه
وتطوره ومعلومات عن إنتاجه وأرباحه وأسباب انتشاره يف العامل ،فﻀالً عن بيان
جملة من خصائصه الفنية وعنارص الجﺬب فيه ،أما الفصل الثاﻲﻧ فيتع ّرض إﱃ واقع
انتشار األمني يف العامل العريب ومقدار تﺄثر الجيل العريب به ،مع بيان موجز للفعاليات
االفﱰاضية والواقعية التي تقام له يف البلدان العرب ّية ،أما الفصل الثالﺚ -وهو األهم-
فيتناول اﻵثار اإليجابية والسلبية لألمني عىل األجيال العرب ّية ،مع طرح ما ميكن أن
ميثل حلوالً لﻺشكاليات التي يخلقها يف البيئة العرب ّية بوصفه مادة فعالة لالخﱰاق
الثقايف كام سيتبني لنا يف هﺬه الفصول.
واجهﺖ يف إنجاز هﺬا الكتاب صعوبة تتمثل بقلّة املصادر العلمية العربية
وقد
ُ
التي تتناول انتشار األمني وآثاره يف الشباب العريب ،ولكنني وجدتُ العوض يف جملة
من املقاالت واﻵراء املنشورة يف املواقع اإللكﱰونية ،والحقيقة أ ّن كثﺮﻴا ً منها كان
ُمﺮﺜياً يف بابه ،ما يدل عىل أن كُتّاب الرأي يف الشبكة العنكبوتية هم أكﺮﺜ إحساساً
بﻈاهرة انتشار األمني وتﺄثﺮﻴاتها عىل األجيال العرب ّية.
وأخﺮﻴا ً أغتنم الفرصة ألتق ّدم بوافر الشكر والتقدير للزمالء يف داخل املركز
اإلسالمي للدراسات االسﱰاتيجية وخارجه؛ الﺬين كان عونهم كبﺮﻴا ً ﱄ يف إنجاز هﺬا
الكتاب ،سائالً الباري ع ّز وجل أن يثيبهم ﻤﺑزيد من التوفيﻖ ،والشكر موصول إﱃ
القاﻤﺋني عىل هﺬا املركز إلتاحة الفرصة ألن يرى هﺬا الكتاب النور ،سائالً العﲇ القدير
أن يس ّدد خطاهم ويجزيهم كل خﺮﻴ ،وأن يجعل يف هﺬا العمل فائدة وافرة ملجتمعنا
الكريم ،والله سبحانه صاحب كل فﻀل ونعمة.
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يُع ّد األمني بصورته املعروفة اليوم من الفنون الحديثة يف اليابان ،إذ يعود تاريخ
إنتاجه إﱃ العام 1917م حينام بدأ اليابانيون ﻤﺑحاوالت بدائية –تتمثل بتقطيع الصور
ولصقها يدوياً -لصناعة أفالم الرسوم املتحركة القصﺮﻴة ،متﺄثرين يف هﺬا املجال
بالصناعة األمريكية والفرنسية الرائدة يف صناعة الكارتون ،ولكن التكلفة الباهﻈة منعﺖ
األمني الياباﻲﻧ من الصمود آنﺬاك أمام أعامل شهﺮﻴة مثل إنتاجات ﴍكة )والﺖ ديزﻲﻧ(
األمريكية ،وبقيﺖ الرسوم املتحركة اليابانية تعاﻲﻧ التﺬبﺬب والﱰاجع ملدة من الزمن
حتﻰ أواخر الحرب العاملية الثانية ،حيﺚ أنتﺞ سالح البحرية الياباﻲﻧ فيلم )موموتارو
وجندي البحرية  (Momotarō: Umi no shinpeiباألسود واألبيﺾ لرفع الروح
املعنوية القتالية لدى الجنود اليابانيني ،وكانﺖ مدته  74دقيقة وهو أطول فيلم يف
تاريخ األمني آنﺬاك).(1
ويف السنوات التي تلﺖ الحرب العاملية الثانية ،شاهد )أوكاوا هﺮﻴوﳾ Hiroshi
 (Okawaرئيس ﴍكة )تواي  (Toeiفيلامً كارتونياً باسم )بياض الثلﺞ (Snow White
من إنتاج ﴍكة )ديزﻲﻧ( عام 1937م ،فﺄعجب به كثﺮﻴا ً وقرر بناء استوديو حديﺚ
خاص لصناعة الرسوم املتحركة يف ﴍكته ،وكان يطمح بﺄن يصبح هﺬا االستوديو
»ديزﻲﻧ الﴩق« ،فاستﻀافﺖ ﴍكة )تواي( خﱪاء يف اليابان وأرسلﺖ وفد استطالع إﱃ
أمريكا أتقنوا نﻈام ﴍكة )ديزﻲﻧ( وأفادوا منه عىل نحو كبﺮﻴ ،كام وﻇّفﺖ الﴩكة كثﺮﻴا ً
من املوﻇفني وأع ّدتهم لصناعة األمني عىل نحو أكﺮﺜ احﱰافية تحﺖ إﴍاف رسامني
بارعني ،وكان أول فيلم أنتجه هﺬا االستوديو يحمل عنوان )أسطورة األفعﻰ البيﻀاء
 (�e White Snake Enchantressسنة 1958م ).(2
خاصة
ثم ﻇهر الفنان البارز )أوسامو تيزوكا  (Osamu Tezukaالﺬي أسس ﴍكة
ّ
عام 1962م وأنتﺞ فيها أفﻀل أعامله باسم )الفتﻰ آسﱰو  (Astro Boyسنة 1963م
الﺬي يستمد أسلوب رسمه من السينام الفرنسية واألملانية ،وقد عﱪ هﺬا الكارتون
) (1تاريخ صناعة األمني الياباﻲﻧ – اليابان بالعريب -نﴩ بتاريخ  2014/1/5عىل الرابﻂ

https://www.nippon.com/ar/features/h٠٠٠٤3/?cx_recs_click=true

) (2األعجوبة اليابان ّية األمني!  -جولة يف تاريخ تطورها – الباحثون السوريون – نﴩ عىل الرابﻂ

https://www.syr-res.com/article/1٨3٠٩.html



الحدود و ُعرض ألول مرة يف محطة
) (NBCاألمريكية ،وبعد نجاحه
الكبﺮﻴ أصدر )تيزوكا( عمالً شهﺮﻴا ً
آخر يُعرف باسم )كيمبا الليﺚ
األبيﺾ (Kimba the White Lion
يف العام 1966م ).(1
وعىل الرغم من ذلﻚ بقيﺖ
    ١٩٦٣
  
املشاكل املالية عائقاً أمام ﴍكات
مام أدى
إنتاج الرسوم املتحركة يف اليابان ،أل ّن كُلَﻒ إنتاج الرسوم املتحركة عاليةّ ،
إﱃ دخول صناعة األمني يف مرحلة كساد وجمود يف السبعينات ،وكانﺖ هنالﻚ حاجة
فعلية لتغيﺮﻴ أسلوب العمل لﻲﻜ يتالءم مع سياسات محطات التلفزيون ،وقد نجحﺖ
بعﺾ ﴍكات اإلنتاج يف عبور األزمة ،وﻇهر خالل السنوات 1977 -1974م مسلسل
أمني جديد باسم )بارجة الفﻀاء ياماتو  (Space Battleship Yamatoالﺬي حقﻖ شعبية
كبﺮﻴة بني الشباب ،وصار ميثل نقلة نوعية عندما خالﻒ املفهوم السائد عن األمني بﺄنه
جه لألطفال فقﻂ) ،(2هﺬا باإلضافة إﱃ بزوغ نجم املخرج )هاياو ميازاﻲﻛ Hayao
مو ّ

 (Miyazakiالﺬي انتقل إﱃ أضواء الشهرة مع أول مسلسل أمني له وهو )مغامرات
الخاصة باسم
عدنان  (Mirai Shōnen Conanيف عام 1978م ،وبعدها أسس ﴍكته
ّ
)استوديو غيبﲇ .(Studio Ghibli
ومع االنتعاش االقتصادي الﺬي شهدته اليابان يف الثامنينات تط ّورت صناعة
األمني ودخلﺖ أفالمها يف الفصول الدراسية كﺄدوات تعليمية ،ويف أواخر التسعينات
تحالفﺖ مجموعة من الﴩكات اليابانية عىل رأسها ﴍكة األلعاب الشهﺮﻴة )ننتيندو
 (Nintendoإلنتاج مسلسل أمني باسم )بوكيمون  (Pokémonﻇهر يف الواليات
)(3
املتحدة سنة 1997م وحقﻖ نجاحاً ساحقاً ،حيﺚ أصبحﺖ شخصية )بيكاتشو(
) (1فيام بعد تم اتهام ﴍكة ديزﻲﻧ باقتباس شخصية )كيمبا الليﺚ األبيﺾ( وتحويله إﱃ فيلم كارتوﻲﻧ باسم )سيمبا
األسد امللﻚ( يف العام .1994

) (2تاريخ صناعة األنيمي الياباﻲﻧ -مصدر سابﻖ.
) (3بيكاتشو :بطل مسلسل البوكيمون.
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1٢

بلونه األصفر الزاهي عرضاً أساسياً عىل
الشاشات التلفزيونية األمريكية ،كام ُعرض
يف أكﺮﺜ من  100دولة واجتاح العامل
كالح ّمﻰ ،وأثار حرباً تجارية قاﻤﺋة عىل
األمني والدمﻰ والبطاقات التجارية ،وهﺬا
النجاح العاملي الﺬي حققه )بوكيمون(
غﺮﻴ موقﻒ الحكومة اليابان ّية تجاه صنعة
ّ
األمني بر ّمتها ،فعملﺖ عىل دعم هﺬه
الصناعة بﴪعة) ،(1إذ بدأت وكالة الشﺆون

الثقاف ّية اليابان ّية يف العام 1997م بدعم
      
  
املعارض التي تص ّدر أعامل األمني


      
وألعاب الفيديو والفن اإلعالمي ،ويف هﺬا
الصدد يقول )كيشﺮﻴو موريكاوا  (Kiichiro Morikawaخبﺮﻴ األمني بجامعة )ميجي(
يف طوكيو» :نجحﺖ شعبية األمني اليابانية يف غرس صور أكﺮﺜ إنسانية لليابان«).(2

وتﴫيح )موريكاوا( هﺬا يجرنا إﱃ الحديﺚ عن أسباب اهتامم الحكومة اليابانية
بتصدير صناعاتها الثقافية للعامل ،فاألمر ال يقتﴫ عىل الربح االقتصادي فقﻂ وإمنا
له منفعة عىل صعيد العالقات الدولية تتمثل برغبة اليابان يف تحسني صورتها أمام
املجتمع الدوﱄ ،إذ كانﺖ اليابان تُعد من أكﺮﺜ الدول وحشية ودموية يف النصﻒ األول
من القرن العﴩين ،فخالل عدوانها عىل الصني قتلﺖ ما يقرب من  36مليون إنسان
ويف عدوانها عىل فيتنام قتلﺖ نحو مليونني ويف عدوانها عىل إندونيسيا قتلﺖ قرابة أربعة
ماليني ،وكان الجيش الياباﻲﻧ ال يتو ّرع عن قتل النساء وكبار السن ،بل يعقد مسابقات
ترفيهية للجنود بهدف قتل أكﱪ عدد ممكن من املواطنني الع ّزل ،إﱃ جانب اصطياد
األطفال بالحراب وقطع األعﻀاء التناسلية واغتصاب أي شخص يقع تحﺖ أيديهم
)» (1يس أن أن« :صناعة األمني ..قوى اليابان الناعمة التي تجلب لها املليارات – مصدر سابﻖ.

) (2كيﻒ غﺮﻴ األنيميشن صورة اليابان وأصبح صناعة ﻤﺑليارات الدوالرات؟  -يس أن أن بالعرب ّية – نﴩ بتاريخ
 2019/8/1عىل الرابﻂ

https://arabic.cnn.com/style/article/٠1/٠٨/٢٠1٩/japan-anime-global-identityhnk-intl
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واستخدام األﴎى لتجارب
األسلحة الكيميائية واستخدام
بعﻀهم يف تفجﺮﻴ حقول
ألغام) ،(1وكانﺖ أشهر املﺬابح
التي قام بها اليابانيون هي
مﺬبحة )نانجينﻎ( عام 1937م
عقب استيالء القوات اليابان ّية
عىل عاصمة الصني آنﺬاك،
إذ قتل الجيش الياباﻲﻧ _ وفقا
لبعﺾ االحصاءات _ خالل أربعني يوماً
 300ألﻒ صيني أعزل واغتصب 20
ألﻒ امرأة).(2

  ¡¢  £

لقد قررت اليابان تغيﺮﻴ صورتها
البشعة هﺬه ﻤﺗاماً من خالل االهتامم
    
بتصدير األعامل الثقاف ّية للعامل ،وأحد
    
صور هﺬا االهتامم إنشاء )مﺆسسة
اليابان( سنة 1972م التي تعمل تحﺖ إﴍاف وزارة الخارجية اليابانية ،ومهمة هﺬه
املﺆسسة تنمية الصداقة والعالقات بني اليابان والعامل وخلﻖ فرص عاملية لتعزيز الثقة
والتفاهم املتبادل من خالل الثقافة والحوار ،وﻤﺗتلﻚ )مﺆسسة اليابان( حالياً  25مكتباً
يف  24دولة يف العامل) ،(3وتعمل عىل ثالثة محاور رئيسة هي :نﴩ الفنون والتبادل
الثقايف ،وتعليم اللغة اليابانية يف الخارج ،ودعم الدراسات اليابانية والتبادل األكادميي

) (1ندم إمﱪاطور اليابان ..هل يشفي جراح ذوي الﻀحايا؟  -العني اإلخبارية – نﴩ بتاريخ  2020/8/15عىل
https://al-ain.com/article/japanese-emperor-families
الرابﻂ

) (2مقابلة :باحثون يابانيون يقولون إن الحقيقة حول مﺬبحة نانجينﻎ ال ميكن إنكارها – وكالة األنباء الصينية
)شينخوا(  -نﴩ بتاريخ  2017/12/13عىل الرابﻂ
http://arabic.news.cn/13/1٢-٢٠1٧/c_13٦٨٢3٠٨٨.htm

) (3املوقع الرسمي ملﺆسسة  Japan Foundationعىل الرابﻂ
https://www.jpf.go.jp/e/about/index.html




1٤

يف الخارج ،ومن جملة األعامل الفنية والثقافية التي
)(1
ترعاها هﺬه املﺆسسة :الﱰويﺞ ملعارض فنون املانجا
واألمني عاملياً.
وضمن املخطﻂ الدبلومايس ذاته تحول الﱰكيز
بشدة عىل تعزيز ثقافة الﻈرافة اليابانية )الكاويي ،(Kawaii
وتعد شخصيات األمني الﻈريفة مثل )بيكاتشو( من أبرز
األمثلة عىل ثقافة )الكاويي( ،وكانﺖ هﺬه السياسة مع
¤
©© ¨ §  ¥ ¦¥
¤
عوامل أخرى ﻤﺗثل السبب األكﱪ لجﺬب ما يقرب من
ª«©¬  ¥
 40مليون سائح لليابان سنوياً من دون احتساب محبي هﺬه الثقافة حول العامل والﺬين
يقدر عددهم ﻤﺑئات املاليني).(2
ويف العام 2013م قامﺖ الحكومة اليابانية بالتعاون مع القطاع الخاص بتﺄسيس
صندوق )كول يابان  (3) (Cool Japan Fundلتسويﻖ الهوية الوطنية والقوة الناعمة عﱪ
دعم املنتجات اليابانية عاملياً يف عدة مجاالت اسﱰاتيجية هي :املحتوى اإلعالمي،

والطعام والخدمات ،واألزياء ومنﻂ الحياة ،وقد دعمﺖ الحكومة هﺬا الصندوق
بحواﱄ  633مليون دوالر وأس َهم القطاع الخاص فيه بنحو  100مليون دوالر ،كان
لقطاع املحتوى اإلعالمي النصيب األكﱪ منه ،وال يزال الصندوق حتﻰ هﺬه اللحﻈة
يدعم عديدا ً من املشاريع ﻤﺑا يتوافﻖ والهدف االسﱰاتيجي املتمثل بتعزيز التﺄثﺮﻴ
والتواجد الثقايف الياباﻲﻧ حول العامل).(4

وقد بقيﺖ اليابان تراهن عىل األمني كﺄحد املصادر االسﱰاتيجية لقوتها الناعمة
لكسب ود ومحبة األجيال الناشئة لتكون جزءا ً من حياتهم وذاكرتهم ،فﱰاهم يحفﻈون
) (1سوف نتحدث عن معنﻰ املانجا الحقا.

) (2ترسانة القوة الناعمة لليابان وأشهر أسلحتها -مجلة اليابان – نﴩ عىل الرابﻂ

/ /ﺍﻟﻘﻮﺓ-ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ-ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻥ https://nippontimes.net/

) (3يابان كول تعني :اليابان اللطيفة.

) (4القوة الناعمة ..الحاسة السادسة اليابانيّة – صحيفة مكة – نﴩ بتاريخ  2019/2/9عىل الرابﻂ

/1٠٩٦٥٠٢ﺍﻟﺮﺃﻱ/ﺍﻟﻘﻮﺓ-ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ-ﺍﻟﺤﺎﺳﺔhttps://makkahnewspaper.com/article/-
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ



أسامء شخص ّيات األمني
ويتفاعلون معها ويﱰقبون
جديدها ،حتﻰ جﺬب التﺄثﺮﻴ
الثقايف لألمني اهتامم اإلعالم
رصحﺖ مجلة
الدوﱄ ،وقد
ّ
±
©١٩٧٢  °
²

©³


±
)فورين بوليﴘ( األمريكية أ ّن
 ٢٠١٣  °© ²   § ©³ ©µ
اليابان أشبه »بقوة ثقافية عﻈمﻰ« وتحدثﺖ عن هيمنة الرسوم املتحركة )بوكيمون(
و)القطة كيتي( التي تقود إمﱪاطورية تحقﻖ مبيعات بقيمة مليار دوالر حول العامل،
أما )نيويورك تاميز( فنﴩت مقاالً موسعاً عن التﺄثﺮﻴ الياباﻲﻧ عىل األطفال األمريكيني،
وكيﻒ أصبحﺖ الشخص ّيات اليابانية مثل )بوكيمون( و)دراغون بول( جزءا ً من الطفولة
األمريكية وتنافس بﴩاسة عالمات أمريكية مثل الشخص ّيات الشهﺮﻴة لﴩكة )ديزﻲﻧ(
األمريكية).(1
ومل تقتﴫ اليابان عىل تصدير أفالم ومسلسالت األمني فقﻂ ،بل بدأت تدعم إقامة
مهرجانات لألمني يف العامل ،أوالً يف أمريكا مطلع الثامنينات وثانياً يف أوربا وأسﱰاليا
يف منتصﻒ التسعينات ،وأخﺬت هﺬه املهرجانات تتحول تدريجياً إﱃ ﻇاهرة مﺄلوفة،
حتﻰ ﻤﺗكن مهرجان األمني املعروف باسم )أمني إكسبو  (Anime Expoيف العام
2014م من جﺬب أكﺮﺜ من  80٫000شخص يف أمريكا ،وتشمل هﺬه املهرجانات
مجموعة من الفعاليات مثل املحارضات التي تدور حول األمني وورش العمل يف
صناعة الرسوم املتحركة اليابانية إﱃ جانب املسابقات وعروض الكوسبالي) (2وترويﺞ
أﴍطة الفيديو واملوسيقﻰ وألعاب األمني باإلضافة إﱃ ألعاب القامر وتسويﻖ األزياء
والﱪمجيات والكتب واألطعمة وأنشطة أخرى).(3

ووجد استطالع للرأي شمل  1000شخص يف سبع دول ومناطﻖ آسيوية أ ّن
األمني الياباﻲﻧ من املنتجات الثقافية األكﺮﺜ شعبية يف تلﻚ الدول ،ويف تايوان وهونﻎ
كونﻎ كان حواﱄ  ٪80-60عىل دراية ﻤﺑجموعة واسعة من أنواع الﱰفيه التي شملﺖ
) (1املصدر نفسه

) (2سوف نتحدث عن معنﻰ الكوسبالي الحقا.

) (3مﺆﻤﺗر أمني – ويكيبيديا.
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األمني واملانجا واألفالم واملسلسالت التلفزيونية واملوسيقﻰ وبرامﺞ املنوعات
اليابانية املختلفة ،ما يعكس تجﺬّر الثقافة الشعبية اليابانية يف تلﻚ الدول).(1
وقد وصفﺖ الحكومة اليابانية عامل األمني بﺄنّه كنز وطني حي ،وك ّرمﺖ الفنانني
الﺬين حفﻈوا ثقافة اليابان ،وقد أصبح فن األمني من أكﺮﺜ الثقافات انتشارا ً يف العامل،
وله معجبون ومتابعون كام هو الحال مع موسيقﻰ )الروك أند رول( وسينام )هوليوود(،
وبينام يواصل انتشاره دولياً فقد ال يعود ملكاً حﴫياً لليابانيني؛ إذ باتﺖ له تنوعات
كثﺮﻴة يف أوساط اإلنتاج ومراكز خارج اليابان) ،(2عىل أ ّن تنامي عشاق األمني يف

أرجاء املعمورة كان له دور ال يُنكر يف تحقيﻖ مزيد من االنتشار العاملي لألمني ،إذ
دفعهم حبهم الشديد له إﱃ التط ّوع يف ترجمته ونﴩه وفتح مواقع إخبارية وتحليليه
عن مسلسالته وأفالمه ،وبسبب هﺆالء تحقّﻖ مزيد من االنتشار لألمني عىل املستوى
الشعبي ،ينافس انتشاره عﱪ قنوات البﺚ الرسمية وربّـام يتفوق عليها يف كثﺮﻴ من
األحيان.
وبعد حواﱄ  45سنة من العمل
امل ُمنهﺞ يف تسويﻖ ثقافتها إﱃ األجيال
ص ّنفﺖ اليابان كﺄول دولة
حول العاملُ ،
آسيوية ضمن أفﻀل خمس دول عاملية
بالقوة الناعمة حسب التقرير العاملي للقوة
الناعمة يف العام 2018م ،كام كانﺖ أول
دولة آسيوية تدخل قاﻤﺋة أفﻀل  10دول
يف تقارير القوة الناعمة لألعوام – 2015
2017م ) ،(3ويف النهاية نجحﺖ اليابان يف

محو صورتها الوحشية التي كانﺖ تالزمها


©¶·  ¸ ¹ º· º £
 

) (1كيﻒ أصبح األنيمي الياباﻲﻧ من الصادرات الثقافية القوية يف آسيا؟  -اليابان بالعريب – نﴩ بتاريخ 2019/10/13
عىل الرابﻂhttps://www.nippon.com/ar/japan-data/h00548
) (2األنيمي الياباﻲﻧ ..خيال روايئ مدهش  -جريدة الصباح  -نﴩ بتاريخ  2020/1/21عىل الرابﻂ

/٢٠٢٦٨ﺍﻷﻧﻴﻤﻲ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ-ﺧﻴﺎﻝ-ﺭﻭﺍﺋﻲ-ﻣﺪﻫﺶhttps://alsabaah.iq/

) (3القوة الناعمة ..الحاسة السادسة اليابان ّية – مصدر سابﻖ.



حتﻰ العام 1945م ،وحلﺖ محلّها صورة اليابان اللطيفة الﻈريفة ذات العمﻖ الثقايف
اإلنساﻲﻧ الجميل.


     :
ال ريب يف أ ّن الدعم الحكومي الﺬي تق ّدمه حكومة اليابان لتنشيﻂ صناعة األمني
ال يكفي بحد ذاته لتحقيﻖ مثل هﺬه الشهرة الكاسحة مامل تكن هنالﻚ عنارص ق ّوة
داخلية فيه ،الس ّيام إذا أخﺬنا بنﻈر االعتبار أ ّن األمني ال يقتﴫ جﺬبه عىل ﴍيحة
األطفال فقﻂ ،بل له جمهور واسع جدا ً من املراهقني والشباب؛ لﺬا الب ّد من تسليﻂ
الﻀوء عىل عنارص القوة الداخلية هﺬه لنعرف ما مييز األمني ويجعله يتفوق عىل نﻈﺮﻴه
خص هﺬه العنارص يف جملة من النقاط عىل النحو
من الرسوم املتحركة الغربية ،وسنل ّ
اﻵﻲﺗ:
-١اﺳﺘﺨﺪام مﻌايﺮﻴ مﺜاﻟﻴة ﻟلﺠﺎﻤل :يتبع أسلوب رسم األمني تقنية ُمميزة تتف ّوق عىل
النتاجات املحﱰفة يف الرسوم املتحركة الغربية ،وهﺬه التقنية لها سامت تكاد تكون
طاغية عىل أغلب مسلسالت وأفالم األمني ،إذ
تعتمد معايﺮﻴ مثالية يف تصوير الجامل ،ومن
أمثلتها :املالمح الفاتنة للشخص ّيات الرئيسة،
إذ ﻤﺗتاز وجوه األبطال عادة بسعة العيون
الالمعة وصغر الفم واألنﻒ والشعر امل ُنسدل
»   ¸   º
والبﴩة الصافية التي ال شائبة فيها ،كام ﻤﺗتاز
األجساد بالرشاقة املفرطة أو العﻀلية الهائلة ،علامً أ ّن اتّباع معايﺮﻴ مثالية يف تصوير
الخﺮﻴة ،بل قد يشمل الشخص ّيات
الجامل ال يكون حكرا ً يف األمني عىل الشخص ّيات
ّ
الﴩيرة أيﻀاً.
 -٢املﺒاﻟﻐة يف اﻟﺨﻴال :مهام حاولﺖ استوديوهات الرسوم املتحركة الغربية أن
تنتﺞ خياالً خارج حدود املﺄلوف فﺈنّها لن تتمكن من مجاراة الخيال الﺬي يحتويه
األمني ،فالخيال امل ُبالﻎ فيه يكاد ال يُبقي مساحة أليّة منطقية يف أعامل الرسوم
املتحركة اليابانية ،ويندرج ضمن هﺬا البند أيﻀاً :امل ُبالغة يف تجسيد تعابﺮﻴ الحزن
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والفرح والغﻀب واملبالغة يف حركات
الجسد ،وعىل الرغم من أ ّن النجاح الدرامي
يقوم عىل قاعدة »املوازنة بني الخيال
واملنطﻖ« لك ّن األمني بنﻰ كثﺮﻴا ً من نجاحاته
عىل كﴪ هﺬه القاعدة بالﺬات.

)  ¸ ¥ ( ¼µ
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ومن هﺬه الناحية ميكن أن يُع ّد األمني ُمتنفسا ً ُممتازا ً ½
املراهقني بشكل
لطموحات

هامً لهم ،إذ تتصﻒ هﺬه الﴩيحة بالجنوح
خاص ،فالخيال امل ُفرط يقدم إشباعاً نفس ّياً ُم ّ
نحو الخيال الواسع والسباحة يف أحالم اليقﻈة واالنفصال عن كل منطﻖ يشعرون بﺄنّه
يق ّيد حياتهم ومينعهم من إطالق طاقاتهم املتفجرة.
 -٣ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻓﻜار ﻋﻤﻴﻘة :تنتمي اليابان إﱃ البيئة الﴩقية التي تهتم باألبعاد النفسية
والعقلية إﱃ درجة ال تجاريها فيها املدرسة الغربية ،وقد وﻇّﻒ املﺆلفون اليابانيون
هﺬه األبعاد يف كثﺮﻴ من إنتاجات املانجا واألمني ،إذ تُبنﻰ الحبكة عىل أساس نقاط
الﻀعﻒ والقوة التي تكتنفها النفس البﴩية ،وتُﺆسس حركة األحداث عىل سيل من
املفاهيم العالية مثل :امل ُطلﻖ والنسبي يف الخﺮﻴ والﴩ ،الطوباوية والﱪاغامتية يف
املعتقد والسلوك ،الغوص يف النفس والبحﺚ عن طاقاتها الكامنة ،فهم طاقات
الجامهﺮﻴ ومحاولة توﻇيفها ،وغﺮﻴ ذلﻚ من األفكار املرتبطة بعوامل العقل والنفس
واملجتمع.

تقول األستاذة الجامعية )سوزان نابﺮﻴ » :(Susan Napierكانﺖ الثقافة اليابانية يف
مواجهة مع موضوعات أكﺮﺜ سوداوية وإثارة ،إذ بدت الواليات املتحدة وأوروبا بطيئة
بعﺾ اليشء يف تبنيها بطريقة ما ،لﺬلﻚ صار األمني وسيلة مللء الفراغ الفكري يف
الغرب« ويقول )دوريون تشونﺞ( كبﺮﻴ املﴩفني عىل متحﻒ  M+يف هونﻎ كونﻎ:
»لدى األمني خيال ﴎدي غﺮﻴ مسبوق ،وهﺬا هو أساس نجاحه العاملي«).(1
عﱪ هﺬه امليزة ﻤﺗكّن ص ّناع األمني من أﴎ ﴍيحة املراهقني بالﺬات؛ أل ّن
امل ُراهﻖ يعيش مرحلة انتقالية تجمع بني رغبات الطفولة وطموح الكبار ،والخلطة
العجيبة التي يق ّدمها األمني تالمس صميم هﺬه املرحلة ،فهو من جانب عبارة عن
)» (1يس أن أن« :صناعة األمني ..قوى اليابان الناعمة التي تجلب لها املليارات -مصدر سابﻖ.
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رسوم متحركة تناغم رغبة الطفولة لدى املراهقني يف
املتعة البﴫية والخيال الواسع ،ومن جانب آخر يحتوي
عىل أفكار عميقة ت ُشعر املراهﻖ بﺄنّه راشد ويستحﻖ أن
يشارك الكبار فيام يدور يف رؤوسهم.
-٤اﻟﱰﻛﻴﺒة اﻟﻌاﻃﻔﻴة املﺆﺛﺮة :تﻀخ صناعة األمني
عواطﻒ جياشة يف رسومها املتحركة ،بشكل أكﺮﺜ بكثﺮﻴ
مام هو موجود يف الرسوم املتحركة الغربية ،وتتجىل هﺬه
العواطﻒ بشكل واضح يف األداء الصوﻲﺗ لشخص ّيات
 ¸ ¾¿  À
األمني »الﺬي هو وسيلتنا ملعرفة الشخص ّيات ومعايشة
  Á  ÂÃº
انفعاالتها من خالل الصوت وطبقاته جنباً إﱃ جنب مع دقة رسم التعبﺮﻴات«) ،(1إﱃ

جانب االهتامم العاﱄ باملوسيقﻰ التصويرية الفريدة القادرة عىل أﴎ قلوب املتابعني
وتغطية كل الحاالت االنفعالية التي ﻤﺗر بها األحداث يف األمني.

وال ينتهي زخم التﺄثﺮﻴ العاطفي يف األمني عند حدود املﺆثرات السمعية والبﴫية،
بل يتع ّداها إﱃ محتوى القصة الﺬي له النصيب األكﱪ يف هﺬا الصدد ،فهو يصب
مفاهيم مثل الصداقة والوفاء والتﻀحية والتعاون يف قوالب عالية التﺄثﺮﻴ يف نفوس
املشاهدين ،كام تلتزم صناعة األمني بﺄقﴡ معايﺮﻴ التﺄثﺮﻴ الدرامي وعىل رأسها :تط ّور
الشخص ّيات وعدم جمودها يف قالب ثابﺖ» ،إذ قلّام تجد الشخص ّيات يف األمني
جامدة عىل فكر واحد من بدايات الحلقات ﻵخرها مام يجعلها أقرب للتصديﻖ
والتفاعل معها ،ك ُمشاهد ستشعر أن بطلﻚ حي يﺆثر ويتﺄثر مثلﻚ وتتب ّدل مواقفه ِوفﻖ
ما تعلّمه من الحياة مثلﻚ«).(2
-٥ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻹﺛارة اﻟﺠﻨﺴﻴة :تتخﺬ اليابان ات ّجاهاً منفتحاً جدا ً يف تصوير العالقات
الجنسيّة ،وتحتل هﺬه املشاهد مساحة واسعة من الرسوم املتحركة اليابانية تتف ّوق فيه
ورﻤﺑا تهدف من خالل ذلﻚ إﱃ دفع
عىل الرسوم املتحركة الغربية بشكل ملحوظ ،ﱠ
) 9 (1أسباب توضح ملاذا نحب األمني ونفﻀله عن الكثﺮﻴ من املشاهدات األخرى؟  -أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ
 2018/11/18عىل الرابﻂ
https://www.arageek.com/art/why-we-love-anime

) (2املصدر نفسه.
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الشباب الياباﻲﻧ إﱃ تنشيﻂ عالقاتهم الجنسية التي تشهد تراجعاً كبﺮﻴا ً؛ بسبب ضغوط
العمل وتج ّنب االرتباط ﻤﺑسﺆوليات األﴎة واألطفال ،األمر الﺬي يهدد القوة العاملة
يف اليابان ويح ّولها إﱃ بلد شائخ.

ومن جانب آخر تﺆ ّدي كﺮﺜة امل َـشاهد الجنسية يف األمني إﱃ مردودات اقتصادية
كبﺮﻴة؛ ألنّها تزيد من إقبال املراهقني والشباب عىل املتابعة ،ونتيجة لﺬلﻚ وﻇّفﺖ
ﴍكات اإلنتاج مساحة واسعة لهﺬا الجانب ﻤﺑا يعرف باسم )فان سﺮﻴفس Fan
 ،(serviceونادرا ً ما يخلو مسلسل أو فيلم أمني من هﺬه اإلثارات ،مثل ﻇهور الفتيات
ﻤﺑالبس السباحة أو إبراز مناطﻖ حساسة من أجسامهن وجعلها أكﺮﺜ إثارة ،وقد تتطور
املشاهد إﱃ التلميح بسلوكيات جنسية مع ّينة ،وكل هﺬا ال يقع ضمن نطاق أمني من
تصنيﻒ )هنتاي() (1الﺬي يق ّدم مشاهد إباحية كاملة.
-٦اﻟﺘﻨﻮع واﻟﻜﺜاﻓة يف اﻹنﺘاج :يتفوق األمني عىل نﻈﺮﻴه الغريب يف الزخم اإلنتاجي
وال س ّيام يف اﻵونة األخﺮﻴة ،فاألرباح املتصاعدة التي حققها األمني عىل مستوى
العامل إﱃ جانب الدعم الحكومي زاد من ﻇهور الﴩكات اليابانية املنتجة لألمني
ونشاطها ،واحتدم التنافس بينها لجني املزيد من األموال ،وانعكس ذلﻚ التنافس عىل
شكل تطور صاروخي يف الجودة والوفرة ،يف حني أ ّن صناعة الرسوم املتحركة الغربية
–األمريكية بالﺬات– انحﴫت يف عدد محدود من الﴩكات السينامئية الكﱪى مثل
)دريم ووركس  (DreamWorksو)ورانر
برذرز  (Warner Bros.و)ديزﻲﻧ �e
 (Walt Disney Companyباإلضافة
إﱃ ﴍكات فرعية مثل )بكسار (Pixar
فقد ﻇلﺖ الﴩكات السينامئية األخرى
تفﻀّ ل االهتامم باإلنتاجات السينامئية
امل ُتعارفة ،إﱃ جانب إنتاج قنوات
تلفزيونية مختصة بﺄفالم الكارتون مثل
 Äº· «  ªÅ Æ
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) (1سوف نشﺮﻴ إليه الحقاً.
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)كارتون نتوورك  (Cartoon Networkو)نيكولوديون  (Nickelodeonو)هانا باربﺮﻴا
 (H-Bالتي ال تجاري إنتاجات الﴩكات السينامئية الكﱪى وتكتفي ببﺚ أعاملها عىل
قنواتها الفﻀائية أو تبيعها للقنوات األوربية والعاملية).(1
ويف الوقﺖ الﺬي انحﴫ فيه إنتاج الرسوم املتحركة الغربية ضمن فئة عمرية
معينة تجاوز األمني ذلﻚ إﱃ مساحة واسعة جدا ً من األعامر ،حيﺚ صار يناغم ذائقة
جامهﺮﻴ واسعة تبدأ من عمر الطفولة وال تنتهي عند سن الرشد ،وبلغﺖ مساحة اإلنتاج
من السعة ما جعلها تُوزّع إﱃ تصنيفات عديدة سنتناولها بيشء من التفصيل يف الفقرة
التالية.


    :
يخﻀع األمني لتصنيفات تنقسم أساساً عىل نوعني :تصنيﻒ عىل أساس الجمهور
امل ُستهدف ،وآخر عىل أساس املحتوى ،والتصنيﻒ األخﺮﻴ يتﻀمن تصنيفات فرعية
عديدة قد تتداخل فيام بينها يف املسلسل الواحد ،وسوف نستعرض أهم تصنيفاته
بهدف أن يكون أولياء األمور عىل دراية تا ّمة بﺄنواع األمني الختيار املناسب ألبنائهم؛
ألنّنا نعيش يف عﴫ سيادة اإلنﱰنﺖ الﺬي يق ّدم املحتوى اإلعالمي من دون رقابة
وتصفية مناسبة ألعامر املستخدمني ﻤﺑا يالئم البيئة العربية ،ومن الشائع يف البلدان
العربية عدم التق ّيد بالتصنيفات املخصصة للصناعة الﱰفيهية؛ لﺬا ميكن أن يشاهد
األطفال مسلسل أمني ُمصنﻒ للبالغني ،أو أن تشاهد
الفتيات مسلسالً خاصاً بالفتيان وهكﺬا ،علامً أن املواقع
التي ت ُقدم األمني تﻀع عادة التصنيفات تحﺖ البوسﱰ
اإلعالﻲﻧ للمسلسل أو الفيلم:

 -

   ):(2
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) (1قلعة األمني – طارق الخواجي – دار أثر للنﴩ والتوزيع /السعودية – الطبعة األوﱃ  - 2017ص 16

) (2ملزيد من املعلومات حول تصنيفات األمني يرجﻰ مراجعة املقال اﻵﻲﺗ) :تصنيفات األمني دليلﻚ ُ
املختﴫ
الختيار ما يُناسبﻚ! – أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ  2020/10/24عىل الرابﻂ
https/:/www.arageek.com/art/anime-classification ),
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•ﻛﻮدومﻮ  :Kodomoهﺬه الكلمة اليابانية تعني
)طفل( ،واألمني من هﺬا التصنيﻒ يخاطب ﴍيحة
األطفال الﺬين مل يبلغوا سن املراهقة ،وهو يقوم عىل
خلُﻖ حسن أو
التسلية ويهدف إﱃ تحبيب الطفل يف ُ
تقويم سلوك خاطﺊ أو تثقيﻒ ﻤﺑعلومة ،ومن أمثلة هﺬا
التصنيﻒ أمني )دوراميون .(Doraemon


) ©( ¶Ì É
 Ë

جه هﺬا
• ﺷﻮنﻦ  :Shounenويعني )صبي( ويو ّ
التصنيﻒ إﱃ الفتيان من ُعمر  18 - 13سنة ،ويحتوي يف
الغالب عىل األكشن واملغامرات والكوميديا وعوامل ما وراء الطبيعة ،وهﺬا التصنيﻒ
هو من أكﺮﺜ األنواع شهرة ،ومن األمثلة عىل هﺬا التصنيﻒ) :ناروتو .(Naruto
• ﺷﻮﺟﻮ  :Shoujoوتعني )فتاة أو صبيّة( ويستهدف عاد ًة الفتيات من سن - 7
 18سنة ،ويحتوي غالباً عىل مواضيع تالمس العواطﻒ ولها أبعاد رومانسية وخياليّة
وتتناول جانباً من الحياة املدرسية ،ومن أمثلة هﺬا التصنيﻒ) :رئيسة مجلس الطلبة
نادلة .(kaichou wa maid-sama

• ﺳﻴ ِﻨﻦﻴ  :Seinenوتعني )رجل بالﻎ( ،ويستهدف الرجال من سن  18إﱃ 40
وتعﱪ نوعاً ما عن
عاماً ،ويعالﺞ أفكارا ً وأحداثاً تالمس واقع هﺬه الﴩيحة العمرية
ّ
اهتامماتهم ،ومن األمثلة عىل هﺬا التصنيﻒ) :مونسﱰ .(MONSTER
•ﺟﻮﳼ  :Joseiوتعني )امرأة بالغة( ،ويستهدف فئة النساء من عمر 40 - 18
عاماً ،ويُعالﺞ مواضيع نسوية أكﺮﺜ جديّة وجرأة ،ومن أمثلة
هﺬا التصنيﻒ) :قُبلة الجنة .(Paradise Kiss
ويقدم تصنيفا )سينني( و)جويس( مشاهد جريئة فيام
يتعلﻖ بالعنﻒ والجنس وقصصاً أكﺮﺜ عمقاً يف األفكار
والعالقات ،ولك ّن ذلﻚ ال يعني خلو تصنيفي )شونن(
و)شوجو( من قﻀايا العنﻒ والعالقات الرومانسية أو حتﻰ
تعﱪ عن ثقافة اليابان الجنسية
اإليحاءات الجنسية ألنّها ّ
كام أسلفنا.
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  :

هنالﻚ تصنيفات لألمني بحسب املحتوى الﺬي يقدمه يف الفيلم أو املسلسل،
شﺄنه يف ذلﻚ شﺄن األعامل الفنية الدرامية األخرى ،ومن أشهر التصنيفات الرئيسة:
ﺣﺮﻛة  / Actionﺧارق ﻟلطﺒﻴﻌة  / Supernaturalرومانﴘ  / Romanceﻛﻮمﻴﺪي
 / Comedyﺧﻴال ﻋلﻤﻲ  / Sci-Fiمﻐامﺮات  /Adventureﻏﻤﻮض ُ / Mysteryرﻋﺐ
 / Horrorﺗاريﺨﻲ ،Historyوتندرج تحﺖ هﺬه التصنيفات الرئيسة فئات فرعية سوف
نستعرض أهمها عىل النحو اﻵﻲﺗ:
•ﺷﻴاﻃﻦﻴ ومﺼاﺻﻮ دماء  :Vampires – Demonsوتقوم القصص التي تندرج
تحﺖ هﺬه الفئة يف العوامل الخيال ّية أو ما وراء الطبيعة التي تتناول شخص ّيات لها عالقة
بالشياطني أو الوحوش ومصاﴆ الدماء ،ومن أشهر األمثلة عىل هﺬه الفئة) :طفيﲇ
.(Parasyte: �e Maxim
•مﻴﻜَا  :Mechaأبطال هﺬه الفئة من األمني هي اﻵالت والرجال اﻵليني الﺬين يتم
التحكم بهم من ِقبل البﴩ ،وعادة ما تكون اﻵالت ضخمة وذات قدرات قتالية عالية،
وعادة ما ترتبﻂ هﺬه الفئة بتصنيﻒ الخيال العلمي  ،Sci-Fiومن أمثلته )أجنحة كاندام
.(Mobile Suit Gundam Wing
•ﻟﻌﺒة  :Gameتتناول نوعاً أو أكﺮﺜ من األلعاب ضمن قصتها الرئيسة ،سوا ًء أكانﺖ
ألعاباً تقليديّة مثل ألعاب الورق والشطرنﺞ وما شابهها ،أم ألعاباً إلكﱰون ّية كﺄلعاب
الفيديو أو األلعاب االفﱰاض ّية ،ومن أمثلة هﺬه الفئة:
)رصاع البالبل .(BEY BLADE

• ِﺳحﺮ  :Magicوهي التي تدور حول عوامل ﻤﺗتهن
ِ
السحر أو يتحدث عن شخصيّات ﻤﺗتلﻚ قدرات سحرية،
ومن األمثلة عىل هﺬه الفئة) :أكادميية الساحرة الصغﺮﻴة
.(Little Witch Academia

• َمﺪرﳼ  :Schoolيف هﺬه الفئة تدور األحداث غالباً

بغﺾ النﻈر عن املرحلة العمريّة ،أو
يف البيئة املدرسية
ّ
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تكون شخص ّياتها من الطالب يف سن الطفولة أو امل ُراهقة،
ويف هﺬه الفئة نشاهد الحياة املدرس ّية بكل أركانها ،يف
الصﻒ أو يف املهرجان الرياﴈ أو الرحالت امليدان ّية
وذلﻚ يتم –بالطبع– مع تعشيﻖ ذلﻚ يف القصة واألحداث
مستقل ،وتُوازي هﺬه الفئة تصنيﻒ )الجامعي
ّ
وليس بشكل
 (Universityالﺬي يدور حول عامل الجامعات وأبطالها
من البالغني م ّمن تجاوزوا  19من العمر ،ومن أمثلة هﺬه
الفئة) :هاي سكول دي أكس دي .(High School DxD

)É¶ ،(Ñ¨ Ò
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• ُمحاﻛاة ﺳاﺧﺮة  :Parodyيف األغلب تكون املسلسالت املندرجة تحﺖ هﺬه
قصة بﺈطار واضح ،بل تعتمد عىل كوميديا املوقﻒ
الفئة من دون سيناريو ُمح ّدد أو ّ
وعىل الطرائﻒ ،كﺬلﻚ قد تقوم بالكامل عىل السخرية من أوضاع اجتامع ّية أو سياس ّية
مختلفة ،بل من مسلسالت أمني أخرى أو إنتاجات فن ّية مختلفة ،ومن أمثلة هﺬه الفئة:
)رجل الرضبة الواحدة .(One Punch Man
•نَﻔﴘ  :Psychologicalوهي األمنيات التي تدور حول التالعب بالعقول
واالنحرافات النفسية واالرضابات العقلية التي ال عالج لها ،عند األخيار أو األﴍار،
ومن أمثلة هﺬه الفئة أمني )أزرق مثاﱄ .(Perfect Blue
•ﴍيحة مﻦ اﻟحﻴاة  :Slice of Lifeيحمل األمني تحﺖ هﺬه الفئة سمة الواقعية
يف القصص أو األحداث ،ومييل يف أغلب الوقﺖ لتناول الحياة اليومية للشخصيّات
الرئيسة وما يحدث عﱪ مراحل حياتهم بشكل دافﺊ ومثﺮﻴ للمشاعر ،يرتبﻂ عاد ًة بتصنيﻒ
”كوميدي“ أو ”درامي“ حسب سﺮﻴ القصة ،ومن أمثلة هﺬه
الفئة) :أصدقاء ألسبوع واحد .(Isshuukan Friends
•ﺣﺮيﻢ  :Haremوالكلمة مﺄخوذة من »حريم« يف
اللغة العربية ،وتشﺮﻴ إﱃ وجود أكﺮﺜ من سيدة أو جارية
تابعة لرجل واحد ،والقصص فيها تدور حول اتّباع عدد
من الفتيات لبطل ذكر بشكل درامي أو رومانﴘ ،ومن
أمثلة هﺬا التصنيﻒ )نيسيكوي  (Nisekoiو)يامادا كن
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والساحرات السبع  ،(7 Yamada-kun toوهنالﻚ فئة أخرى ضد من هﺬه الفئة تدعﻰ
عكس الحريم  Verse Haremإذ تكون البطولة فيها لفتاة يحيﻂ بها عدد من الشباب،
ومن أمثلة هﺬا التصنيﻒ) :رصاع األخوة .(Brothers Conﬂict
•ياوي  / Yaoiيﻮري  :Yuriتتناول الفئة األوﱃ العالقات الشاذة »املثلية« بني
الفتيان ،يف حني أ ّن الفئة الثانية تتناول الشﺬوذ »املثلية« بني الفتيات ،مع جرأة يف
إﻇهار العالقات الرومانسية.
•إيﺘﴚ  :Ecchiتحﺖ هﺬا التصنيﻒ الفرعي تكﺮﺜ لقطات التع ّري والتلميحات
واأللفاظ الجنسيّة ،ومشاهد اإلغراء الجسدي بشكل عام.

•ﻫﻨﺘاي  :Hentaiهﺬا النوع من األمني يُصنﻒ ضمن األعامل اإلباحية ،إذ يعرض
وبخاصة املامرسات الشاذة واملنحرفة.
املامرسات الجنسية كاملة بشتﻰ صنوفها،
ّ

تجدر اإلشارة إﱃ أ ّن هﺬه التصنيفات الفرعية ليسﺖ منفصلة عن بعﻀها ﻤﺗاماً،
فﺄي فيلم أو مسلسل أمني ميكن أن يجمع أكﺮﺜ من تصنيﻒ رئيس وفرعي ،فمثالً يجمع
أمني )ون بيس( تصنيفات رئيسية هي) :حركة  – Actionخارق للطبيعة Supernatural
– كوميدي  – Comedyمغامرات  ،(Adventureكام يجمع أمني )هاي سكول دي
أكس دي( من التصنيفات الفرعية ما يﺄﻲﺗَ ) :مدريس  – Schoolشياطني - Demons
ِسحر  - Magicحريم  - Haremإيتيش .(Ecchi
وتوجد تصنيفات رئيسة أو فرعية أخرى مثل تصنيﻒ )إيسيكاي  (Isekaiالﺬي
يﴪد أحداثاً تقع يف عامل موازٍ ،وهنالﻚ تصنيﻒ )دراما  (Dramaالﺬي يركز عىل
الشخص ّيات وتجاربها الﺬاتية ومحاولة إيصال مشاعر
تلﻚ الشخص ّيات إﱃ املشاهدين والتﺄثﺮﻴ فيهم،
وهنالﻚ تصنيﻒ )خيال  (Fictionالﺬي يحﻲﻜ عن
وجود عوامل خيال ّية لها قواعدها وﻇروفها املختلفة عن
عاملنا الحقيقي وهو يختلﻒ عن تصنيﻒ )خيال علمي
 ( Sci-Fiالﺬي يركّز عىل التق ّدم التكنولوجي واﻵالت
املستقبلية.
)  § ©ª¥
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      :
يتداول الجيل العريب اليوم مصطلحات رائجة ذات عالقة وطيدة بعامل األمني،
وهﺬه املصطلحات غالباً ما تكون مﺄخوذة من اللغة اليابانية ،وأرى أ ّن من الرضوري
هنا التعريﻒ املوجز بها ليكون القارئ الكريم عىل ب ّينة من معاﻲﻧ هﺬه املصطلحات
الرائجة:
أ-مانﺠا  :Mangaيُطلﻖ هﺬا املصطلح عىل القصص املص ّورة اليابانية التي
تشبه فن )الكومكس  (1)(Comicsالغريب ،وهي قصص تﻀم مشاهد مرسومة بالتتابع

بشكل يوحي بوجود فاصل زمني بينها ،وهﺬه املشاهد مدعومة بالحوارات والتعليقات
املكتوبة ،ويعود تاريخ املانجا بشكلها الحديﺚ إﱃ ما بعد العام 1945م ،ففي أثناء
االحتالل األمريﻲﻜ لليابان الﺬي استمر سبع سنوات كان األمريكيون يجلبون معهم
قصص )الكومكس( التي ألهمﺖ الفنانني اليابانيني ،فبدأوا يرسمون القصص املصورة
بﺄسلوبهم الخاص ،وبﺬلﻚ بدأت املانجا تعكس التغيﺮﻴات يف املجتمع الياباﻲﻧ التي
مزجﺖ الفن الياباﻲﻧ بالرسم الغريب ،لينتﺞ عن ذلﻚ أسلوب ياباﻲﻧ جديد أحدث زوبعة
يف عامل الفن).(2
الفنان الﺬي يرسم املانجا يُس ّمﻰ )مانجاكا  (Mangakaوكثﺮﻴا ً ما يكون هو كاتب
سيناريو القصة ،وقصص املانجا لها سامت ﻤﺗيزها عن نﻈﺮﻴتها )الكومكس( ،أولها أ ّن
مشاهد املانجا غالباً ما ت ُرسم باألسود واألبيﺾ فقﻂ ،وهي كثﺮﻴة الﱰكيز عىل االنفعاالت
العاطفية وتعابﺮﻴ الوجه ولغة الجسد ،وﻤﺗتد عىل فصول طويلة.
ت ُطبع مسلسالت املانجا عىل الورق وتُنﴩ إلكﱰونيا أيﻀاً ،وكثﺮﻴا ً ما تتجاوز
قصصها  100حلقة ،وقد منﺖ لتصبح صناعة رئيسة يف املنشورات اليابان ّية ،إذ بلغﺖ
) (1كومكس :تعني القصص املصورة ،وهي عبارة عن قصص تجمع بني التصوير السيناميئ املتتابع والحوارات
املكتوبة ،فهي حلقة وسيطة بني القصص املقروءة واألفالم املتحركة ،وتﺄثﺮﻴها كبﺮﻴ عىل األطفال والشباب ،وقد
صنﻒ الكومكس ضمن قاﻤﺋة الفنون العاملية يف املرتبة التاسعة؛ لﺬا فﺈن الكومكس يُسمﻰ )الفن التاسع(.

) (2ماذا يُقصد باملانجا التي تشتهر بها اليابان؟ نقُدم لكم تاريخ وأنواع املانجا اليابانية ،وأعامل املانجا املفﻀلة
لدي -اكتشﻒ اليابان – نﴩ بتاريخ  2021/5/28عىل الرابﻂ
/ /ﻣﺎﺫﺍ-ﻳﻘﺼﺪ-ﺑﺎﳴﺎﻧﺠﺎ-ﺍﻟﺘﻲ-ﺗﺸﺘﻬﺮ-ﺑﻬﺎ-ﺍﻟﻲ https://www.explorejapanarabic.com/
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عائداتها  500مليون دوالر يف العام 2006م ،ثم أصبحﺖ شائعة يف باقي دول العامل
ال س ّيام يف الواليات املتحدة حيﺚ بلغﺖ مبيعاتها يف العام نفسه حواﱄ 175مليون
دوالر).(1
وتعد املانجا املصدر األول واألهم لصناعة األمني ،فكثﺮﻴ من قصص املانجا
وأبطالها كانﺖ سبباً لﻈهور أشهر مسلسالت وأفالم األمني ،وقد كان يُطلﻖ عىل األمني
يف البداية اسم )فيلم املانجا( ،كام أ ّن املانجا تخﻀع تقريباً للتصنيفات ذاتها التي
ب ّينتها لألمني.

ويُسهم ازدهار صناعة األمني يف ازدهار صناعة املانجا أيﻀاً ،فـ)املانجاكا( صار
يسعﻰ إﱃ االهتامم أكﺮﺜ بتطوير نتاجه لﻲﻜ يدفع ﴍكات األمني إﱃ ﴍاء حقوق قصته
وتحويلها إﱃ رسوم متحركة ،ما يعني مزيدا ً من الشهرة واألرباح له ،وإن تطوير املانجا
سوف يق ّدم بالتﺄكيد مادة دسمة تجعل إنتاجات األمني أكﺮﺜ قوة ونجاحاً ،وبهﺬه الطريقة
يطّرد منو الصناعتني –املانجا واألمني -جنباً إﱃ جنب باستمرار.

وبينام يﺄﻲﺗ كتاب )هاري بوتر() (2يف املرتبة األوﱃ من الكتب العﴩة األكﺮﺜ مبيعاً

يف العامل بواقع 450
تحتل
ّ
مليون نسخة سنوياً،
ثالثة كتب مانجا متعلقة
باألمني مراتب متف ّرقة
من هﺬه العﴩة ،إذ يحتل
)ون بيس( املرتبة الثالثة،
ويف املرتبة الخامسة يﺄﻲﺗ
)دراغون بول( ويف السابعة
)ناروتو( ﻤﺑجموع يقارب

   Ö¶Í ª  ×Ø

) (1شو مثل هﺬا مانجا .التاريخ  – 5geo.ru -نﴩ بتاريخ  2020/7/16عىل الرابﻂ

https://٥geo.ru/ar/sho-takoe-manga-istoriya-vliyanie-mangi-rezultatyissledovanii/
) (2هاري بوتر :شخصية البطل يف رواية خياليّة للكاتبة اإلنجليزية رولنﻎ ،تم تحويل القصة إﱃ سلسلة أفالم
سينامئية يف هوليوود وحازت شهرة واسعة يف العامل.
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مليار نسخة سنوياً).(1
وتشيع قصص املانجا يف العامل العريب بفﻀل تﺄثﺮﻴ مسلسالت األمني أساساً؛
أل ّن الشعوب العربية ت ُص ّنﻒ ضمن الشعوب التي ال تقرأ كثﺮﻴا ً ،لك ّن تﺄثﺮﻴ األمني كان
كبﺮﻴا ً إﱃ درجة إقبال كثﺮﻴ من املراهقني والشباب عىل تلﻚ القصص بشغﻒ.
ب -أوﺗاﻛﻮ  :Otakuويطلﻖ هﺬا املصطلح عىل كل شخص مهووس وعاشﻖ
لألمني أو املانجا أو األلعاب اإللكﱰون ّية أو أي منتﺞ ثقايف أو تقني صادر من اليابان،
حيﺚ ميكن أن يشاهد )األوتاكو( مسلسالت أمني طويلة يف ساعات وينغمس فيها
إﱃ درجة تجعله كاملتخصص الدقيﻖ يف علم من العلوم ،ويُرادف مصطلح )األوتاكو(
مصطلحا آخر هو )ويابو  (Weeabooوهو العاشﻖ املهووس باألمني تحديدا ً ،الﺬي ال
يكتفي ﻤﺑشاهدة األمني بكﺮﺜة بل ينعزل عن املجتمع من أجله ،كام يسعﻰ داﻤﺋاً إﱃ
واملجسامت وامللصقات املتعلقة باألمني.
إنفاق أمواله يف جمع املقتنيات
ّ

حب بهم
وعىل ال ّرغم من أن أصل األمني من اليابان؛ فﺈ ّن )األوتاكو( غﺮﻴ ُمر ّ
ﴍا ً الب ّد منه؛ لﺬا
هناك ،ولكن بسبب دورهم يف تطوير عجلة االقتصاد فهم يُع ّدون ّ
يُصنفون كمجتمع موا ٍز يحتوي عىل عديد من العيوب ،وينﻈر رجال القانون يف
اليابان إﱃ )األوتاكو( كمتهمني محتملني الرتكاب جرائم جنسية ،ويبدو أ ّن وسائل
اإلعالم بدأت تلني لهم بسبب عاداتهم
االستهالكية).(2
ومن الناحية النفسية ميثل األمني
لألوتاكو الياباﻲﻧ تحديدا ً مالذا ً أخﺮﻴا ً
لخصوصيته ،واعﱰافاً بعجزه عن
تحقيﻖ عالقة إنسانية أصيلة وحميمة،
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) (1أمني اليابان  3 :رسائل من الثقافة اليابانية إﱃ
اإلنسانية – صانعو الحدث – نﴩ بتاريخ  2017/2/12عىل الرابﻂ

ﺃﺣﺪﺍﺙ-ﻋﺎﳴﻴﺔ/ﺃﻧﻤﻲ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ-3-ﺭﺳﺎﺋﻞ-ﻣﻦ-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔhttps://saneoualhadath.me/-
/#slide1-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎ

) (2الوجه اﻵخر لألنيمي  – Animeالباحثون املسلمون – نﴩ عىل الرابﻂ
ﺗﺮﺟﻤﺔ-ﻣﻨﺸﻮﺭ-ﺻﻔﺤﺖ-anime-/ﺍﻟﻮﺟﻪ-ﺍﻵﺧﺮ-ﻟﻸﻧﻴﻤﻲhttps://muslims-res.com/



فعﻀو )األوتاكو( يرسم دائرة حول نفسه وينسحب داخلها ويرفﺾ االختالط مع
أعﻀاء )األوتاكو( اﻵخرين الﺬين لهم االهتاممات ذاتها؛ ألن تفاصيل حياة أي فرد
منهم ستفﴤ إﱃ أنﱠه ليس إال »اﻵخر«) .(1أما يف البلدان العرب ّية فﺈ ّن معنﻰ )األوتاكو(
ال يتّخﺬ هﺬا املنحﻰ امل ُتط ّرف ،بل _ عىل العكس_ ميكن أن تكون سبباً للتشارك مع
األفراد من ذوي االهتامم نفسه وسبباً للتنافس فيام بينهم ملعرفة املزيد عن كل ما هو
ياباﻲﻧ ،والعامل املشﱰك الوحيد بني )األوتاكو( العريب ونﻈﺮﻴه الياباﻲﻧ هو الهوس يف
املتابعة وحفﻆ أدق التفاصيل.
ت -ﻛﻮﺳﺒﻼي  :Cosplayيتك ّون املصطلح من كلمتني يف األصل هام) :زي
حب األمني ،إذ يتش ّبه
 (Costumeو)لعب (Play
ّ
ويعﱪ عن فن استعراﴈ يقوم به ُم ّ
بﺈحدى شخص ّيات األمني األسطورية عﱪ األزياء واملكياج واالكسسوارات ،وعادة
ما يﻈهر الكوسبالي يف املهرجانات
الخاصة
واملعارض وحفالت التنكّر
ّ
باألمني ،حيﺚ يتبارون يف مسابقة
أفﻀل كوسبالي.
وقد يرتبﻂ الكوسبالي
بـ)األوتاكو( الﺬي أﴍنا إليه ،إذ يندفع
 ª ¾ ¹¥Û  ÜÑ¨ Ý
املهووس باألمني إﱃ التامهي مع
األبطال املفﻀّ لني لديه فيستعمل املالبس واملكياج والشعر االصطناعي والوشوم
والعدسات الالصقة للتش ّبه بهم ،ويف بعﺾ الحاالت النادرة قد يقوم بعﻀهم بﺈجراء
عمليات جراحية لالقﱰاب من الشبه الكامل.
وتجد الﴩكات التسويقية فرصة ممتازة لها بني رواد )الكوسبالي( ،فتسعﻰ إﱃ
إنتاج أزياء وأكسسوارات أشهر شخصيّات األمني لتبيعها عىل املهووسني بهﺬا
الجانب.
وقد ساعدت مواقع التواصل االجتامعي عىل الﱰويﺞ )للكوسبالي( ،حتﻰ تحول
بعﺾ رواد هﺬا الفن إﱃ أيقونات شهﺮﻴة بفﻀل اهتاممهم املتواصل بتغيﺮﻴ أشكالهم
) (1قلعة األمني – مصدر سابﻖ.
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لتشبه شخص ّيات األمني ونﴩ صورهم الجديدة ملتابعيهم.

ث -وايﻔﻮ  :Waifuوهو مصطلح ُمشتﻖ من كلمة )زوجة  (Wifeويطلﻖ عىل
شخصية فتاة األمني التي يرتبﻂ بها امل ُشاهد عاطفياً ويعتﱪها زوجته املثالية ،فيدافع
عنها ويغار عليها كﺄنّها حقيقية ،ويف املقابل يﺄﻲﺗ مصطلح )هوزباندو (Husbando
الﺬي يُطلﻖ عىل شخصية فتﻰ من األمني ترتبﻂ به الفتاة امل ُشاهدة عاطفياً وتعتﱪه
زوجاً مثالياً لها ،ويكﺮﺜ استخدام هﺬا املصطلح بني ﴍائح )األوتاكو( النغامسهم يف
عامل األمني بحيﺚ يولّد لدى كثﺮﻴ منهم تعلّقاً عاطفياً شديدا ً بﺈحدى الشخص ّيات التي
يتابعونها ،وقد شاع بني )األوتاكو( اقتناء وسادة كبﺮﻴة مطبوع عليها صورة )الوايفو(
املفﻀّ لة لديه لﻲﻜ ينام معها يف الفراش.
وقد يستغرب القارئ الكريم من ات ّخاذ شخصية أمني كزوج ،ولكن قد ال يعني
استغرابه من ذلﻚ شيئاً إذا علم أن التعلّﻖ العاطفي بشخص ّيات األمني قد يصل يف
)حب حياة Love
بعﺾ األحيان إﱃ عبادة تلﻚ الشخص ّيات ،كام حصل مع أمني
ّ
 (Liveالتي اتّخﺬها بعﻀهم آلهة يسجدون لها.
ج-ﻓانﺰ  :fansوتعني ُمعجبني ،ويُطلﻖ هﺬا املصطلح عىل متابعي مسلسل أمني
معني يتابعونه ويدافعون عنه ،وقد يصابون بالتعصب له إﱃ حد التط ّرف ،فيُهاجمون أي
ّ
مصطلح آخر هو
املصطلح
جم عليه ،ويُقابل هﺬا
شخص ينتقده باأللفاظ البﺬيئة والته ّ
ٌ
َ
معني ،وقد يصل بهم األمر إﱃ
)أنتي فانز  (anti fansوهم األشخاص الكارهون ألمني ّ
التعصب أيﻀاً ،فيعمدون إﱃ إطالق اإلشاعات ضد األمني الﺬي يكرهونه ،وتعد
حد
ّ
الخالفات الساخنة بني )الفانز( و)األنتي فانز( من األشياء املﺄلوفة عىل مواقع التواصل
الخاصة ﻤﺑتابعي األمني.
االجتامعي
ّ

ويكﺮﺜ الفانز بني ﴍائح )األوتاكو( أيﻀاً ،بالنﻈر إﱃ أ ّن انغامس )األوتاكو( يف
معني قد يُولّد لديهم عشقاً يدفعهم للدفاع امل ُستميﺖ عن ذلﻚ األمني
متابعة أمني ّ
كل املعجبني
السبل ،علامً أ ّن )الفانز( ال يقتﴫ عىل عامل األمني بل يشمل ّ
بشتّﻰ ُ
باملنتجات الف ّنية األخرى مثل فانز الفرق الغنائية الكورية التي يُطلﻖ عليها اسم )كيبوب
.(K-Pop



ح-ﻓﻴلﺮ  :Fillerويطلﻖ هﺬا
معني من حلقات
املصطلح عىل نوع
ّ
األمني التي تﻈهر ضمن حلقات
املسلسالت الطويلة ،وحلقات )الفيلر(
ال تتﻀ ﱠمن ﴎد القصة األساسية
للمسلسل ،لكن تﻀيﻒ قصصاً جانبية
 §  ¨§ Í
لألبطال من حني ﻵخر ،ويتم استخدام
حلقات )الفيلر( غالباً يف األمني الﺬي
يصدر بشكل أسبوعي بعد صدور حلقات املانجا املتعلّقة به ،فلﻲﻜ يوقّﺖ استوديو
األمني حلقاته مع صدور قصص املانجا يجب عليه أن يتباطَﺄ قليالً يف سﺮﻴه اإلنتاجي
لﻲﻜ ال يسبﻖ صدور قصة املانجا؛ لﺬلﻚ ينتﺞ االستوديو حلقات )الفيلر( لكسب
الوقﺖ وملء الفراغ ،ومن أشهر أعامل األمني التي تشتهر بكﺮﺜة حلقات )الفيلر( أمني
)ناروتو().(1
خ-آرك  :ARKويطلﻖ عىل قطعة مح ّددة من القصة األساسية لألمني ،ﻤﺑعنﻰ آخر:
هو املقطع الواقع بني بداية حدث ُمم ّيز ونهايته داخل الفيلم أو املسلسل ،مثل معركة
مع ّينة يف أمني أكشن ،أو مسابقة مع ّينة ضمن أمني مغامرات ،أو مباراة يف أمني رياضة
وهكﺬا.
د-أوﻓا  :OVAاملصطلح هو اختصار لعبارة )رسوم فيديو متحركة أصلية Original
 ،(video animationويُطلﻖ عىل حلقات األمني التي تُباع عىل هيﺄة أﴍطة فيديو
أو أقراص مدمجة للمشاهدة املنزلية وال تُﺬاع يف التلفاز أو السينام ،وعادة ما تكون
حلقات )األوفا( قليلة وتحﻲﻜ قصصاً جانبية من أمنيات أصلية ،وقد ت ُق ّدم قصصاً
جديدة ت ُنتﺞ عىل غرارها مسلسالت أمني كاملة فيام بعد ،ويناﻇر األوفا مصطلح آخر
هو )أونا  (ONAوهي مجموعة حلقات أو سلسلة كاملة تعرض فقﻂ عىل شبكة

حا يف عامل األمني واملانجا يتحتم عليﻚ معرفتهم – اراجيﻚ – نﴩ بتاريخ 2018/2/14
) (1أشهر  30مصطل ً
عىل الرابﻂ

https://www.arageek.com/art/most-famous-3٠-words-in-anime-and-mangayou-should-know-about

31




3٢

اإلنﱰنﺖ ،وﻤﺗتاز بقﴫ ُم ّدتها ،فقد تﱰاوح بني دقيقتني وخمس وتصل أحياناً إﱃ 20
دقيقة ،كام يوجد مصطلح )أودا  (ODAومعناه شبيه بـ)األوفا( مع فرق أ ّن أقراصه تكون
ملحقة ﻤﺑجلّدات قصص املانجا وتُباع معها.
ذ-أوﺳﺖ  :OSTوهو اختصار لجملة ) (Original Soundtrackويطلﻖ عىل
املوسيقﻰ التصويرية التي يسمعها املشاهد يف حلقة من حلقات األمني؛ لﺬا عندما
ت ُعجب بـ)أوسﺖ( وتريد إيجاده ،ما عليﻚ إال الﺬهاب إﱃ يوتيوب وكتابة اسم األمني
خاصة بﺬلﻚ األمني.
وتكتب بعده كلمة  OSTليعطيﻚ قاﻤﺋة طويلة ﻤﺑقاطع موسيقية
ّ
ر-ﺗﺸﻴﺒﻲ ) :(Chibiوتعني )ضئيل أو صغﺮﻴ الحجم( ،ويطلﻖ هﺬا املصطلح
عىل الرسوم أو األشكال التي تشبه الطفل الصغﺮﻴ ،ويتم استخدامها عادة يف رسم
الشخص ّيات الكوميدية أو عىل األطفال الصغار يف األمني.

ز -ﻟﻮﱄ وﺷﻮﺗا ) :(Loli & Shotaاللوﱄ يطلﻖ عىل شخصية فتاة األمني الصغﺮﻴة
خاذة والوجه الﱪيء ،أما الشوتا فيطلﻖ عىل شخصية ولد األمني
واملرحة ذات الطلّة األ ّ
الصغﺮﻴ باملواصفات الجﺬّابة ذاتها ،بحيﺚ يحدث تجاههم انجﺬاب جنﴘ من قبل
متابعي األمني أو املانجا.

س -ﺳاﻛﻮﺟا ) :(Sakugaكلمة يابان ّية ترمز ألسلوب الرسم يف األمني ،فعندما
يكون أسلوبه متقناً جدا ً واملعارك فيه عالية الجودة والتفاصيل ،فنقول أ ّن الساكوجا يف
هﺬا األمني رائع و ُمكلﻒ جدا ً.


     :

منﺬ أن بدأت وكالة الشﺆون الثقافية اليابانية يف دعم املعارض التي ت ُص ّدر أعامل
األمني وألعاب الفيديو والفن اإلعالمي يف عام 1997م؛ أخﺬت صناعة األمني تسجل
أرقاماً قياسية عالية يف املبيعات خالل عقد األلفني ،ومنﺬ العام 2014م تﻀاعفﺖ
مبيعاتها ثالثة أضعاف وساعدها عىل ذلﻚ عاملقة البﺚ اإللكﱰوﻲﻧ مثل ﴍكة )نتفلكس
 (Netﬂixوﴍكة )أمازون  (Amazonومل تﻈهر بعدها أيّة إشارة عىل تباطﺆ االنتشار
العاملي لصناعة األمني).(1
) (1كيﻒ غﺮﻴ األنيميشن صورة اليابان وأصبح صناعة ﻤﺑليارات الدوالرات؟  -مصدر سابﻖ.
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ويف العام 2016م أصدرت وزارة الشﺆون الداخلية واالتصاالت اليابانية تقريرها
بشﺄن »تحليل حالة منو بﺚ املحتوى خارجياً« ،ووفقاً للتقرير بلغﺖ صادرات محتوى
البﺚ يف السنة املالية لعام 2016م ما قيمته  358مليون دوالر ،يشكّل األمني منها ما
نسبته  ،٪77٫1يف حني تشكّل الدراما  ،٪10٫2وتشكّل الﱪامﺞ املتنوعة  ٪9٫7منها،
وبحسب التوزيع اإلقليمي ،بلﻎ استﺮﻴاد محتوى البﺚ الياباﻲﻧ ﻵسيا ما نسبته ٪58٫7
وألمريكا الشاملية ما نسبته  ٪27٫2وألوربا ما نسبته  ٪8وألمريكا الجنوبية ما نسبته
 ،٪1٫6و  ٪4٫6ألقاليم أخرى).(1
واستم ّر سوق األمني الياباﻲﻧ بالنمو حتﻰ وصل حجم مبيعاته يف العامل عام
2017م إﱃ ما يزيد عىل  18مليارا ً و 300مليون دوالر أمريﻲﻜ وفقاً لجمعية الرسوم
املتحركة اليابانية -انﻈر الرسم البياﻲﻧ رقم  -1حتّﻰ تف ّوقﺖ إيرادات األمني خارج
اليابان عىل إيراداتها داخله ،وهﺬا يُﻈهر مدى انتشار األمني الياباﻲﻧ وحجم تﺄثﺮﻴه ،فﺈن
كانﺖ لدى الواليات املتحدة أفالم هوليوود ،فلدى اليابان األمني الﺬي بات »سفﺮﻴ
اليابان« للعامل).(2
تجدر اإلشارة إﱃ أ ّن الﴩكات الصغﺮﻴة ومتوسطة الحجم تستحوذ عىل غالبية
اإليرادات ورأس املال وعدد املوﻇفني ،وأ ّن  150ﴍكة -بنسبة  ٪60من مجموع
الﴩكات -ت ّم تﺄسيسها بعد العام 2000م ،ما يعني أ ّن صناعة األمني مدعومة بانتشار

   ª

٢٠١٧ ÞÛ ٢٠٠٢  ¢

) (1تقرير :األمني يشكل أكﺮﺜ من  ٪77من صادرات التلفاز الياباﻲﻧ – أمني ثﺮﻴايب – نﴩ بتاريخ  2018/6/5عىل
الرابﻂ 1٨٦٥/https://animetherapy.net

) (2األمني ..سفﺮﻴ اليابان إﱃ العالَم – موقع السبيل – نﴩ بتاريخ  2019/11/9عىل الرابﻂ

//ﺍﻷﻧﻤﻲ-ﺳﻔﺮﻴ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ-ﺇﳳ-ﺍﻟﻌﺎﻟﻢhttps://al-sabeel.net/
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الﴩكات الصغﺮﻴة ذات التاريخ القصﺮﻴ).(1
نتيجة لهﺬه السوق الصاعدة ،صارت
اليابان تنتﺞ سنوياً أكﺮﺜ من  200مسلسل
فﻀال عن مواصلة إنتاج
ً
أمني جديد،
املسلسالت القدمية ،وقد تﻀاعﻒ إنتاج
هﺬا الفن خالل سنوات األلفية الثالثة.
لك ّن الحقيقة املﺆملة خلﻒ ذلﻚ
االزدهار هي أ ّن التوسع يف إنتاج األمني
© «  ¸ ª ¶ ß £
مع الحفاظ عىل جودته كان يعني ﻇروف
عمل قاسية تتجاوز الحقوق األساسية للعاملني يف هﺬا املجال ،فيام يتعلّﻖ باألجور أو
ساعات العمل وضغوطه التي تبلﻎ حد اإلرهاق أو املوت أحياناً ،ففي العام 2010م
وتوصلﺖ التحقيقات
انتحر أحد العاملني يف ﴍكة » «1-Aاليابان ّية إلنتاج األمني،
ّ
إﱃ أ ّن انتحاره كان نتيجة ضغﻂ عمله الﺬي تجاوز  600ساعة خالل شهر واحد،
ّ
تويف أحد
أي ﻤﺑعدل  20ساعة يف اليوم عىل مدار الشهر ،ويف العام 2017م
رسامي األمني الشهﺮﻴة مثل )ناروتو( و)بليتش( و)أكﺮﻴا( أثناء إغفائه لبعﺾ الوقﺖ يف
االستوديو ،وبالرغم من عدم وجود ما يﺆكد وفاته نتيجة ضغوط العمل ،يتوقّع بعﺾ
املتخصصني ذلﻚ ،فقد أشار بعﺾ زمالئه أثناء نعيه إﱃ الﻈروف التعيسة للرسامني
ّ
يف هﺬا املجال).(2
يف الحقيقة ال توجد إحصائيات واضحة لﻀحايا العمل يف األمني ،لك ّن تلﻚ
الﻈروف ليسﺖ نادرة ﻤﺗاماً ،فمثالً تواجه ﴍكة ) (Mad Houseاملنتجة ملسلسالت
شهﺮﻴة مثل )مﺬكرة املوت  (Death Noteاتّهامات بتشغيل موﻇفيها ملا يقرب من 400
) (1إيرادات األنيمي تصل إﱃ  2مليار ين للمرة األوﱃ يف تاريخ اليابان – اليابان بالعريب – نﴩ بتاريخ 2018/9/22
عىل الرابﻂ

https://www.nippon.com/ar/features/h٠٠٢٧٩/

)» (2األمني فيه سم قاتل« ..أحدهم قد يفقد حياته يف سبيل صناعة مسلسلﻚ املفﻀل – ساسة بوسﺖ -نﴩ بتاريخ
 2019/8/9عىل الرابﻂ
https://www.sasapost.com/hard-working-enviroment-of-anime-industry/
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ساعة خالل شهر واحد ،ويقول أحد مساعدي اإلنتاج يف الﴩكة أنّهم اضطُ ّروا لتنفيﺬ
جدول عمل ثالثة أشهر خالل شهر واحد والعمل ألكﺮﺜ من خمسة أسابيع متواصلة من
مام كان يﻀط ّرﻩ للمبيﺖ يف الﴩكة أليام متتابعة ،مﻀيفاً أنّه انهار يف نهاية
دون إجازات ّ
الشهر وت ّم نقله إﱃ املستشفﻰ حيﺚ ت ّم تشخيص حالته باضطراب عصبي ،وبالرغم
من ذلﻚ دفع تكاليﻒ املستشفﻰ بنفسه ومل يحصل عىل إجازة إال يوماً واحدا ً).(1
وعىل هﺬا األساس باتﺖ صناعة األمني اليابانية تُعرف بﺄنّها نوع من »األعامل
السوداء« بسبب انخفاض األجور فيها وساعات العمل الطويلة جدا ً ،وحتﻰ أ ّن قادة
هﺬه الصناعة صاروا يخشون من أنّه لو استمر الحال كام هو عليه فﺈن صناعة األمني
اليابانية لن يكون لها مستقبل).(2
يعزو مخرج األمني )شينجي تاكاماتسو  (Shinji Takamatsuسبب قلّة رواتب
العاملني يف األمني إﱃ كﺮﺜتهم ،ففي حلقة األمني الواحدة تتﻈافر جهود مئات
األشخاص إلنتاجها ،فﺈذا وزّع  90ألﻒ دوالر من األرباح عىل مجموعة مك ّونة من
 200عامل فﺈن كل شخص سيتلقﻰ  450دوالرا ً فقﻂ ،وقد طرح بعﻀهم اقﱰاح تقليل
أعداد األمنيات امل ُنتجة مقابل زيادة أجور األمني الواحد ،غﺮﻴ أن )تاكاماتسو( وصﻒ
هﺬا الحل بﺄنّه هراء؛ ألنّه إذا قرر االستوديو تقديم أمني موسمي وحيد بتكلفة تﱰاوح
بني  910آالف إﱃ  1٫82مليون دوالر فﺈ ّن املنتجني ال ميكنهم ضامن بيعهم له
بسبب مﻀاعفة امليزانية املق ّدرة لألمني ،وأضاف )تاكاماتسو( قائال» :ال أعتقد بﺄن
شخصاً ما قد يُقدم عىل فعل ُمخاطرة كهﺬه«).(3
وما أشار إليه املخرج )تاكاماتسو( يُلفﺖ نﻈرنا إﱃ نقطة مه ّمة يف مجال صناعة

) (1املصدر نفسه.

) (2تقرير قناة …NHKالجانب املﻈلم لصناعة األمني وﻇروف عمل الرسامني )الجزء األول( – أمني ثﺮﻴايب – نﴩ
بتاريخ  2017/7/25عىل الرابﻂ
https://animetherapy.net/٩٤٤

) (3تقرير قناة …NHKالجانب املﻈلم لصناعة األمني وﻇروف عمل الرسامني )الجزء الثاﻲﻧ( – أمني ثﺮﻴايب – نﴩ
بتاريخ  2017/11/10عىل الرابﻂ
https://animetherapy.net/11٢٢
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األمني ،وهي أ ّن أحد أركان نجاح
األمني يتمثّل بوفرة املنتﺞ وكﺮﺜة
العرض ،فهﺬه الوفرة لها جانب
إعالمي مهم يل ّبي أوسع طيﻒ
من األذواق املختلفة للجمهور،


سيقﴫ
فلو تقلّص حجم اإلنتاج
ّ
ß  ¥   ×«º à ªÅ¿ ß £© ¨ Ú
   Äº· ªá  ºâ
املحصلة الكل ّية
هﺬا املنتوج يف
ّ
عن استقطاب األعداد الهائلة من امل ُتابعني الﺬين حصدهم لحد اﻵن ،وهﺬا يعني أ ّن
الصناعة ذات البعد الثقايف قد تسﺮﻴ يف طريﻖ النجاح بعكس سﺮﻴ الصناعة االستهالكية
البحتة ،فهﺬه األخﺮﻴة ميكن أن ت ُبتﺬل عندما ت ُنتﺞ بكميات كبﺮﻴة تُغرق السوق ،أما
الصناعة ذات البعد الثقايف فهي تنمو وتزدهر مع وفرة اإلنتاج.
وبالعودة إﱃ ذلﻚ التحدي الﺬي يواجه صناعة األمني فقد سعﺖ الحكومة
اليابانية إﱃ اتخاذ خطوات عمل ّية بهدف حامية اإلنتاج الياباﻲﻧ لألمني ،إذ عقدت
وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ) (METIاجتامعاً عام 2018م مع حواﱄ
 100ممثل من ﴍكات األمني بهدف وضع معيار لﱪامﺞ األمني من أجل تحسني
ﻇروف العمل السيئة يف هﺬه الصناعة ،وتﺄمل الوزارة من وراء ذلﻚ تقليل االعتامد عىل
الرسوم املتحركة األجنبية القادمة من الصني وكوريا وحامية استمرار اإلنتاجية املحلية
لهﺬه الصناعة).(1
وعىل صعيد األرباح لفتﺖ االيرادات الﻀخمة التي حققها األمني أنﻈار ﴍكة
)نتفلكس( الرائدة يف مجال السﱰميينﺞ)(2؛ لﺬا أعلنﺖ يف بداية العام 2018م عن

تشكيل تحالﻒ تجاري شامل بينها وبني ﴍكتي ) (I.Gو) (Bonesاليابانيتني إلنتاج
أمن ّيات تعرض عىل منصتها حﴫياً يف  190دولة ،وهﺬا التحالﻒ سيشكل عالقة
) (1خطﻂ الحكومة اليابان ّية لدعم انتاج األمني – مجلة اليابان – نﴩ عىل الرابﻂ

//ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ-ﻟﺪﻋﻢ-ﺇﻧﺘﺎﺝ-ﺍﻷﻧﻤﻲhttps://nippontimes.net/

) (2السﱰميينﺞ :تعني خدمة البﺚ عىل شبكة اإلنﱰنﺖ.
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رصح )ماساهيكو مينامي (Masahiko Minami
ُمربحة للجانبني ،ويف هﺬا الصدد ّ
مدير ﴍكة ) (Bonesقائالً » :أشعر أن هﺬا التحالﻒ له معنﻰ قوي ملنشئي املحتوى
ألنه سينقل األعامل إﱃ املشاهدين يف جميع أنحاء العامل« وأضاف» :أرغب يف
العمل مع نتفلكس إلبهار الكثﺮﻴ من الناس بغﺾ النﻈر عن الجنسية والعمر ،وإنشاء
أعامل جيدة ميكن االستمتاع بها إﱃ األبد« ،هﺬا ومن املق ّرر أن تنﻀم ﴍكة )Wit
 (Studioالشهﺮﻴة إﱃ التحالﻒ أيﻀاً).(1
وبعد أن أعلنﺖ )نتفلكس( أ ّن يف ن ّيتها إنتاج  30أمني مع تخصيصها مليزان ّية
هائلة؛ أطلقﺖ بالفعل خالل األشهر األوﱃ من العام 2018م أمني )بكاء طفل
الشيطان  (Devilman crybabyالﺬي حصد شهرة واسعة ،ث ّم أمني )يب :البداية B:
 (the beginningإﱃ جانب عملني آخرين أقل شهرة ).(2
ومن جانب آخر تواجه صناعة األمني وقرينتها املانجا مشكلة مالية أخرى ،تتمثل
ﻤﺑواقع القرصنة اإللكﱰونية التي تنﴩ أفالماً ومسلسالت ومجالت من دون ترخيص
الﴩكات امل ُنتجة ،ووفقاً لوكالة الشﺆون الثقاف ّية اليابانية ،هناك أكﺮﺜ من  500موقع
عىل اإلنﱰنﺖ لقرصنة األمني واملانجا ،وتكلّﻒ هﺬه املواقع دور النﴩ واألعامل
اليابانية خسارات مالية تبلﻎ  2٫75مليار دوالر عىل مدار السنوات الخمس املاضية،
وهﺬه الخسارات تﺆثر بشكل مباﴍ عىل أرباح الﴩكات وتقود يف كثﺮﻴ من األحيان إﱃ
إفالس استوديوهات وﴍكات صغﺮﻴة وتوجهها إلنتاج أمني إباحي ملﻀاعفة أرباحها
تفادياً لﻺفالس).(3
ولهﺬا قامﺖ الحكومة اليابانية باتّخاذ خطوات عملية لحامية األمني واملانجا عىل
)2018/1/31 – Netﬂix, Production I.G & Bones Form Comprehensive Business Alliance (1

https://manga.tokyo/news/netflix-production-i-g-bones-formcomprehensive-business-alliance/

) (2نتفليكس واألمني… ما الﺬي فعلته نتفليكس يف عامل صناعة األمني؟  -أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ 2018/9/5
عىل الرابﻂ

https://www.arageek.com/art/netflix-and-anime

) (3اليابان تشن حملة جديدة إلغالق مواقع قرصنة األمني واملانغا – مجلة اليابان – نﴩ عىل الرابﻂ
ﺇﻏﻼﻕ-ﻣﻮﺍﻗﻊ-ﻗﺮﺻﻨﺔ-ﺍﻷﻧﻤﻲ-ﻭﺍﳴﺎﻧﻐﺎhttps://nippontimes.net///




3٨

هﺬا الصعيد ،إذ ش ّنﺖ السلطات اليابانية حمالت إلغالق املواقع الكﱪى للقرصنة،
كام س ّن الﱪملان الياباﻲﻧ قانوناً يج ّرم تحميل األمني واملانجا واألغاﻲﻧ املقرصنة عﱪ
اإلنﱰنﺖ ،وقد أغلﻖ يف هﺬا الصدد موقعي ) KissAnimeو  (KissMangaاللﺬين
يع ّدان من أكﱪ املواقع األجنبية لقرصنة األمني واملانجا).(1
ولكن هﺬا القانون إﱃ جانب الحملة التي تقوم بها الحكومة اليابانية ال ميكن له
أن يغلﻖ مواقع قرصنة أقل شهرة ،ال س ّيام يف املنطقة العربية التي تقع خارج سلطة
اليابان؛ ولهﺬا فﺈن مواقع القرصنة العرب ّية لن تشهد تراجعاً أو تهديدا ً باإلغالق ،بل نﻈ ّن
أ ّن الحكومة اليابان ّية لن تعمد إﱃ إغالق مثل هﺬه املواقع يف املنطقة العرب ّية ألسباب
ثقاف ّية وأخرى سياسية ،وسوف تت ّم اإلشارة إﱃ ذلﻚ الحقاً يف الفصل الثالﺚ.

) (1املصدر نفسه
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       :
تاريخياً ال يع ّد األمني غريباً عن العامل العريب عىل اإلطالق ،إذ يرجع تاريخ
ورﻤﺑا أقدم من ذلﻚ ،ما
عرضه يف البالد العربية إﱃ السبعينات من القرن العﴩين
ّ
جعل كثﺮﻴا ً من أجيال العرب يتعرفون عىل دولة اسمها اليابان ،ولك ّن مستوى انتشار
األمني بني العرب مل يكن عىل وتﺮﻴة واحدة ،ومن املﺆكد أن ال وجه للمقارنة بني
مستويات انتشاره اليوم ومستويات انتشاره يف القرن العﴩين ،ما يعني وجود تد ّرج
زمني يف هﺬا الصدد ،ومن وجهة نﻈرنا يتﻀ ّمن هﺬا التد ّرج ثالث مراحل رئيسة هي:

املﺮﺣلة اﻷوﱃ :مرحلة األمني املدبلﺞ الﺬي يبﺚ عﱪ القنوات التلفزيونية التابعة
للحكومات العربية خالل عقود السبعينات والثامنينات والتسعينات ،وقد نجحﺖ
األمن ّيات يف تحقيﻖ مستويات نجاح عالية يف هﺬه املرحلة لجودتها ،وكان األمني
املخصص لألطفال عىل التلفزيونات العربية
وقتها أمرا ً نادرا ً وعزيزا ً؛ أل ّن ساعات البﺚ
ّ
كان محدودا ً ،ففي العراق مثالً كانﺖ أفالم الكارتون تُبﺚ ﻤﺑع ّدل حلقة واحدة يومياً
فقﻂ ،وليس بالرضورة أن تكون تلﻚ الحلقة من األمني؛ فقد كانﺖ تزاحمها برامﺞ
أخرى لألطفال من إنتاج رويس أو غريب أو محﲇ.
ومن مميزات هﺬه املرحلة أنّها كانﺖ تخﻀع لرقابة مش ّددة تتوافﻖ مع الثقافة
العربية السائدة والتوجهات التنموية التي تخطّﻂ لها الحكومات العربية ،لﺬا كانﺖ
أمن ّيات هﺬه املرحلة انتقائية تتوافﻖ مع ج ّو الﱰبية امللتزم بشكل عا ّم ،ومن األمن ّيات
التي اشتهرت بني أطفال العرب يف هﺬه
املرحلة مسلسل )جريندايزر UFO
 (Robot Grendizerو)عدنان ولينا
 (Future Boy Conanو)الكابﻦﺘ ماجد
.(Captain Tsubasa
املﺮﺣلة اﻟﺜانﻴة :تبدأ هﺬه املرحلة
عقب هجامت الحادي عﴩ من سبتمﱪ

« Þ ¥·  ¾¿ ©©· ..È
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سنة 2001م ،فقبل هﺬا التاريخ كانﺖ مﺆسسة اليابان املعن ّية بالتواصل الحﻀاري
بعيدة عن املنطقة العربية ،ولكن مع تزايد الحديﺚ العاملي حول الحﻀارة العربية
واإلسالمية بعد الهجامت عىل برج التجارة العاملي اتجهﺖ هﺬه املﺆسسة نحو البلدان
العربية والﴩق األوسﻂ بالﺬات ،فﺄنشﺄت مكتباً
خاصاً بها يف القاهرة ﻤﺑيزانية تقدر
ّ
بنحو  700مليون ،وأوضح مدير املكتب )جونيتسو كوماتسو  (Junitsu Komatsuأ ّن
تﺄسيس مكتب الﴩق األوسﻂ يﺄﻲﺗ من خالل االهتامم العاملي ﻤﺑنطقة الﴩق األوسﻂ
جه املثقفني حول العامل نحو مزيد من الفهم لها ال س ّيام فيام يتعلﻖ بالقﻀايا
وتو ّ
واملفاهيم االجتامعية والثقاف ّية).(1

وﻤﺗتاز املرحلة الثانية بﺄنّها مرحلة األمني الﺬي يُعرض عىل البﺚ الفﻀايئ ،عىل
شاشة قناة )سبيستون( الشهﺮﻴة خصوصاً ،فهﺬه القناة البحرينية ارتبطﺖ ارتباطاً وثيقاً
املتخصص يف دبلجة الرسوم املتحركة واألمني الياباﻲﻧ عىل وجه
بـ)مركز ال ﱡزهرة(
ّ
الخصوص ،حيﺚ وفّرت )سبيستون( عروضاً واسعة لألمني تفوق ما كان يُعرض
لألجيال العربية يف املرحلة األوﱃ ،وهي أول عتبة لدخول أطفال القرن الحادي
والعﴩين قﻀ ّية اإلدمان عىل األمني ،ال س ّيام وقد أصبحﺖ النتاجات الجديدة تﻀم
رسوماً وألواناً أكﺮﺜ جودة ،ومن أبرز األمن ّيات التي اشتهرت يف هﺬه املرحلة )املحقﻖ
كونان  (Case Closedو)دراغون بول  (Dragon Ballو)دوراميون .(Doraemon
وعىل الرغم من أ ّن األمني يف املرحلة الثانية ال يزال يخﻀع لرقابة حكومية
وفقاً ملعايﺮﻴ الثقافة العربية واإلسالمية ،ت ُع ّد
أكﺮﺜ انفتاحاً عىل الثقافة الغربية وأقل اهتامماً
باألهداف التنموية مقارنة باملرحلة األوﱃ؛
نﻈرا ً لﱰكيزها عىل جانب التسلية والﱰفيه،
وهﺬا األمر يدعونا إﱃ التساؤل :هل ت ُع ّد هﺬه
 « ¸ ¥· Ó ، º©µ¨ ÓÍ
املرحلة ﻤﺗهيدا ً لتطويع الهوية العربية لصالح
 ¬    ä
) (1وكالة االنباء الكويتية كونا نﴩ بتاريخ  2003/10/1عىل الرابﻂ
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=13٧٨٨٠3&language=ar
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الهوية الغربية بتنفيﺬ من اليابان وبوحي من الواليات املتحدة التي تع ّرضﺖ لهجامت
)(1
الحادي عﴩ من سبتمﱪ من قبل ُمتط ّرفني عرب؟

املﺮﺣلة اﻟﺜاﻟﺜة :وهي مرحلة األمني املﱰجم الﺬي يُبﺚ عﱪ شبكة اإلنﱰنﺖ ،بدأت
تقريباً بعد العام 2012م ،وال تزال مستمرة إﱃ اليوم ،وقد برزت هﺬه املرحلة مع انتشار
مسلسالت األمني املط ّولة التي تناهز  400حلقة وﻇهور املواقع اإللكﱰونية التي
تتيح مشاهدة األمني امل ُﱰجم مجاناً ،والتي يشاهد فيها األطفال والشباب ما يريدون
من مسلسالت األمني وأفالمه متﻰ يشاؤون ،كام أ ّن تﺄسيس صندوق )كول يابان( يف
كل البلدان ﻤﺑا يف ذلﻚ
العام 2013م له أثر كبﺮﻴ يف زيادة ترويﺞ األمني وقتئﺬ يف ّ
العامل العريب.
وﻤﺗتاز هﺬه املرحلة باالنعتاق من الخصوصية الفكرية والثقافية للبيئة العربية ،أل ّن
البﺚ اإللكﱰوﻲﻧ ال يخﻀع لرقابة رسمية ،إذ صار األطفال واملراهقون والشباب العرب
يشاهدون األمن ّيات كام تُنتﺞ يف اليابان من دون حﺬف للمشاهد التي تتﻀ ّمن أفكارا ً
وعقائد ُمخالفة أو تتﻀ ّمن مشاهد دموية وجنسية رصيحة ،كام ال حدود لألمن ّيات
املعروضة يف هﺬه املرحلة من كل التصنيفات ،وهكﺬا نشطﺖ بﴪعة ﻇاهرة )األوتاكو(
و)الفانز( و)الكوسبالي( بني األجيال العربية ،إﱃ جانب نشاط املهرجانات وتجارة
بيع املنتجات املتعلّقة باألمني.
ويف هﺬه املرحلة حازت بعﺾ الدول العربية عىل مراكز متق ّدمة عاملياً يف مقدار
اهتاممها باألمني ،فوفقاً إلحصائيات ) (Google Trendsبتاريخ 2021/10/26
هنالﻚ  11دولة عربية داخلة ضمن قاﻤﺋة أعىل  82دولة حول العامل بحثاً عن كلمة
)أمني( عىل اإلنﱰنﺖ) ،(2وعىل الﱰتيب اﻵﻲﺗ:

ت
.1

.2

اسم الدولة:
ليبيا
العراق

الﱰتيب
8
9

ت
.3
.4

اسم الدولة:
الجزائر
عامن

الﱰتيب
16
18

) (1يف الفصل الثالﺚ سنطرح للقارئ الكريم مقاربات تاريخية ميكن أن ﻤﺗثل إجابة منطقية عىل مثل هﺬا السﺆال.

)https://trends.google.com/trends/explore?q=%2Fm%2F0jxy- Google Trends (2



.5
.6
.7
.8

السعودية
سوريا
املغرب
األردن
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24
30
31
35

.9
.10
.11
.12

تونس
الكويﺖ
مﴫ
االمارات

38
39
47
49

وهنالﻚ  7دول عربية داخلة ضمن قاﻤﺋة أعىل  81دولة حول العامل بحثاً عن
كلمة ) (Animeعىل اإلنﱰنﺖ وعىل الﱰتيب اﻵﻲﺗ)(1

ت
.1

.2
.3

اسم الدولة:
املغرب
تونس
الجزائر
العراق

الﱰتيب
27
34
35
40

ت
.4
.5
.6

اسم الدولة:
االمارات
السعودية
مﴫ

الﱰتيب
41
59
65

وإن أحد أهم عوامل ازدهار هﺬه املرحلة ونشاطها هو مسﺄلة التقليد والتشجيع
الﺬي ينتﴩ بني األجيال العربية بفعل األحاديﺚ التي تدور بينهم حول جاذبية هﺬا
األمني وروعة ذاك األمني ،بشكل مباﴍ أو عن طريﻖ مواقع التواصل االجتامعي،
ويف ذلﻚ يقول الشاب املﴫي أحمد عالء بلهجته املﴫية» :كنﺖ بسمع أصحايب
وهام بيتكلموا عن )ناروتو( و)هانﱰ( الﲇ هو الق ّناص وأنا مش فاهم حاجة ،وملا بدأت
أشوفه لقيته مختلﻒ عن أي كارتون تاﻲﻧ ألن أفكاره ال نهائية وقصصه ممتعة جدا ً،
وممكن تالقﻰ أكشن وخيال علمي ورومانﴘ يف أمنﻰ واحد«).(2
ويف املرحلة الثالثة من انتشار األمني يف العامل العريب بدأت تﱪز بني األجيال
العربية املحبة لألمني ﻇاهرة الرفﺾ الشديد إلطالق مصطلح )كارتون  (cartoonعىل
جه للكبار فقﻂ،
األمني ،إذ يرون أنّه غﺮﻴ ُم ّ
خصص لألطفال ،فهو عمل فني راقٍ مو ﱠ
ويستشهدون عىل ذلﻚ بوجود مشاهد عنﻒ وجنس كثﺮﻴة تتﻀ ّمنها نتاجات األمني،
كام يﺆكّدون عىل وجود أفكار عميقة وتعقيد يف الحبكة القصص ّية تجعلها ال تصلح
لعامل الطفولة.
)https://trends.google.com/trends/explore?q=ANIME- Google Trends (1

) (2األنيميشن العالَمﻰ يخطﻒ قلوب الشباب» ..الياباﻰﻧ يكسب«  -صحيفة الوطن اإللكﱰون ّية – نﴩ بتاريخ
 4/9/2016ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ https://www.elwatannews.com/news/details/1383205
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ويف الواقع إ ّن دعوى كون األمني مخصصاً للكبار تنطوي عىل مغالطة ،وذلﻚ
لوجود تصنيفات كثﺮﻴة من األمني مخصصة فعالً لألطفال وال تحتوي عىل مشاهد أو
أفكار غﺮﻴ مالﻤﺋة لعامل الطفولة ،ث ّم إ ّن إطالق مصطلح كارتون عىل األمني ليس خاطئاً
بحد ذاته؛ أل ّن أحد معاﻲﻧ كلمة ) (cartoonاإلنجليزية هي) :الرسوم املتحركة( وهو
معنﻰ ينطبﻖ عىل األمني من دون ريب.
ولك ّن النقطة األساسية التي تجعلنا نقﻒ عند هﺬه املسﺄلة هي :أ ّن املرحلة الثالثة
النتشار األمني بني األجيال العربية ﻤﺗتاز بﺄنّها مرحلة املراهقني والشباب أساساً ،وهم
يف الحقيقة من أبناء املرحلة الثانية ،إذ تعلّقوا باألمني بفﻀل قناة )سبيستون( عندما
كانوا أطفاالً ،ث ّم واصلوا مشوارهم عﱪ املواقع اإللكﱰونية مع مسلسالت األمني
املط ّولة مثل )ون بيس( و)ناروتو( ،وبعدها انتقلوا ملتابعة نتاجات ذات تصنيفات
أعقد ،ت ُناغم مرحلتهم العمرية األكﱪ ،وهو ما جعلهم يقﴫون النﻈر عليها ويعتقدون
أ ّن األمني ال يتمثّل إال بها.
وهﺬا يعني أ ّن املرحلتني الثانية والثالثة ﻤﺗتازان عن املرحلة األوﱃ بﺄنهام تولّدان
أجياالً تبقﻰ عىل ارتباط بعامل األمني حتّﻰ بعد أن تكﱪ؛ لﺬا من الطبيعي أن نجد اليوم
أشخاصاً يف عقد الثالثينات واألربعينات وهم ما يزالون مشغوفني ﻤﺑتابعة األمني،
وعليه فﺈ ّن املرحلة الثالثة ت ُع ّد األهم من مراحل تاريخ األمني بني العرب ،وهي محور
اهتاممنا الرئيس يف هﺬا الكتاب.

     :

نتيجة لوجود املكتب الرئيس ملﺆسسة اليابان يف القاهرة؛ أصبحﺖ مﴫ أول بلد
املخصص لألمني واملانجا بتاريخ
عريب يشهد إقامة مهرجان )إيجي كن (Egycon
ّ
 ،2014/2/8وعىل الرغم من برودة األجواء وانشغال الشباب بالدراسة شهد املهرجان
حﻀورا ً الفتاً تجاوز  1400زائر ،وقد تﻀ ّمن نوعني من الﱪامﺞ :األول داخل قاعة
شملﺖ مقهﻰ املانجا والرسم والخﻂ الياباﻲﻧ وفن طي الورق وغﺮﻴها ،والثاﻲﻧ عىل
املﴪح تﻀ ّمن عروض )الكوسبالي( وحفالت الغناء واملوسيقﻰ وعروض النينجا)،(1

) (1مهرجان محبي األمني واملانجا املﴫي يف القاهرة  – animearabs – 2014نﴩ بتاريخ  2014/2/12عىل
https://www.animearabs.com/home/node/1689
الرابﻂ
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خاصة هﺬا العام
ويف هﺬا الصدد قال مدير مﺆسسة اليابان بالقاهرة» :ننﻈم معارض
ّ
لتقديم الشخصيّات اليابانية ،الشخصيّات اليابانيّة املرتبطة بﺄمني ومانجا زادت شعبيتها
يف أنحاء العامل ،ونحن يف اليابان نركز عىل مثل هﺬه الثقافات الفرعية ونريد تقديم
الشخصيّات اليابانية للعامل والتعريﻒ بها« وأضاف أ ّن املعرض يسهم يف تعريﻒ
الجمهور املﴫي باملجتمع الياباﻲﻧ وثقافاته الفرعية).(1
وبتاريخ  2016/10/27افتتحﺖ اإلمارات أول مهرجان لألمني يف أبوﻇبي،
وهو مهرجان )أمني مي  (ANI:MEالﺬي أُقيم ضمن فعاليات معرض الﴩق األوسﻂ
لألفالم والقصص املصورة ،وقد افتتحه وزير الثقافة وتنمية املعرفة بحﻀور وزيرة
الدولة لشﺆون املجلس الوطني االت ّحادي وسفﺮﻴ اليابان لدى اإلمارات مع عدد من
كبار املسﺆولني ،وقد ض ّم املهرجان عروض املانجا واألمني الكالسيكية باإلضافة
إﱃ عنارص وشخص ّيات تعكس فنون اليابانيني مثل شخصية املغ ّنية )هاتسوﻲﻧ
ميكو  (2)(hatsune mikuإﱃ جانب فعاليات موسيقية تستﻀيﻒ الفرق التي تﺆدي
أغاﻲﻧ مسلسالت األمني باإلضافة إﱃ ف ّنانة البوب اليابانية )إيناكو (Enakoومحﱰف فن
) (1معرض بالقاهرة لرسوم أنيميه ومانجا اليابانيّة – عريب  – 21نﴩ بتاريخ  2014/10/9عىل الرابﻂ
/٧٨٠٧٩3

ﻣﻌﺮﺽ-ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ-ﻟﺮﺳﻮﻡ-ﺃﻧﻴﻤﻴﻪ-ﻭﻣﺎﻧﺠﺎhttps://arabi٢1.com/story/-
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

) (2هي أفﻀل مغنية بالنسبة لكثﺮﻴ من عشاق األمني ،لكنها مغنية من عامل الرسوم املتحركة ،فهي عبارة عن برنامﺞ
الخاصة به حيﺚ يكتب كلامت األغنية مع اللحن الﺬي يريد
رسومي متطور يسمح للمستخدم بﺈنشاء أغنية األمني
ّ
ثم يسمع األغنية بصوت وصورة فتاة ذات شعر أزرق اسمها هاتسوﻲﻧ ميكو وهي تﺆدي األغنية وتﱰاقص عىل
إيقاعها.
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السيﻒ الياباﻲﻧ )تيتسورو شيامغوتيش
 (Tetsuro Shimaguchiالﺬين يزورون
منطقة الﴩق األوسﻂ للمرة األوﱃ،
كام ض ّم املهرجان عادات وتقاليد
يابانية مثل فن )األميزايكو (Amezaiku
للنحﺖ عىل الحلوى وأزياء )كيمونو
 (Kimonoوغﺮﻴ ذلﻚ).(1
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ويف الجزائر التي يقام فيها سنوياً مهرجان الﴩيﻂ املرسوم )فيبدا  (FIBDAالدوﱄ
املخصص لفن الكومكس واملانجا منﺬ عام 2008م؛ بدأت عروض )الكوسبالي(
ّ
تﺄخﺬ موقعها فيه لتتحول فيام بعد إﱃ أهم فعالية يف املهرجان ،علامً أنّها واجهﺖ
انتقادات واسعة من املجتمع الجزائري ال س ّيام يف نسختها الثانية عﴩة لعام 2019م،
إذ تداول جزائريون عىل مواقع التواصل االجتامعي صورا ً لشباب شاركوا يف عرض
)الكوسبالي( وشباب يرقصون يف حفل ملوسيقﻰ )امليتال  (2)(Metalما أثار موجة

من الجدل ،وركّز امل ُنتقدون عىل الفﻀاء املكاﻲﻧ الﺬي أقيم فيه الحدث حيﺚ ساحة
»مقام الشهيد«).(3

ويف العراق ت ّم تنﻈيم أكﺮﺜ من مهرجان لألمني ،ولكن من طبيعة هﺬه املهرجانات
أقل سعة فهي عادة ما تكون مدعومة من محالت تجارية وهواة لألمني ،مثل
أنّها ّ
مهرجان )فانز العراق  (4)(Fans of Iraqالسنوي الخاص باألمني واملانجا الﺬي أقيمﺖ

النسخة الخامسة منه بتاريخ  2019/8/16يف معرض بغداد الدوﱄ ،ويتﻀ ّمن عروض

) (1نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان أمني مي – صحيفة البيان – نﴩ بتاريخ  2016/10/28عىل الرابﻂ
https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2016-10-28-1.2744978
) (2هي نوع من أنواع املوسيقﻰ تطورت عن موسيقﻰ الروك خالل سبعينات القرن العﴩين يف بريطانيا وأمريكا.

) (3مهر جان الﴩيﻂ املرسوم ..جزائريون ينتقدون » جيل املانغا والكوميكس« – الﱰا جزائر – نﴩ بتاريخ
 2019/10/8عىل الرابﻂ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ-ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ-ﺍﳴﺮﺳﻮﻡ-ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ-ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥhttps://ultraalgeria.ultrasawt.com/-
ﺟﻴﻞ-ﺍﳴﺎﻧﻐﺎ-ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﻴﻜﺲ/ﺳﻠﻤﻰ-ﻗﻮﻳﺪﺭ/ﺛﻘﺎﻓﺔ-ﻭﻓﻨﻮﻥ
) (4القناة الرسمية لفانز العراق عىل الرابﻂ

https://www.youtube.com/channel/UCtZRd3nmXAc٥Gs٧VC٧٠fMww
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أمني ومانجا ومسابقات
)كوسبالي( وحفالت
غنائية ،ويستﻀيﻒ يف
بعﺾ النسخ شخص ّيات
فنية ورسمية مثل ممثلة
السفارة اليابان ّية يف
¾  Ü © è È
العراق ومغنية أناشيد
األمني اليمنية )إميي هيتاري( ،وهنالﻚ مهرجان )أوتاكو ماتسوري Otaku Matsuri-
 (kunالﺬي أقيمﺖ نسخته الثامنة عىل قاعة شهريار يف الجادرية بتاريخ 2020/10/9
وشهد تنﻈيامً دقيقاً وفعاليات نشطة تﻀمنﺖ الرسم والغناء واملسابقات وعروض
الخاصة باألمني واملانجا ،هﺬا باإلضافة إﱃ مهرجان
)الكوسبالي( وبيع املنتجات
ّ
)كيبوب أمني وورلد كون  (Anime K-pop World Conيف املنصور ببغداد بتاريخ
.(1) 2019 /12/27
أما يف السعودية فيقام مهرجان )سعودي أمني إكسبو  (Saudi Anime Expoالﺬي
يُعد من أكﱪ مهرجانات األمني يف الﴩق األوسﻂ ،وقد أُقيمﺖ النسخة األوﱃ منه
يف الرياض مل ّدة ثالثة أيام ابتداء من  2019/2/14ضمن فعاليات )موسم الرياض(
الثقايف الﺬي شهد توافد  10ماليني زائر بحسب تﴫيح الهيﺄة العا ّمة للﱰفيه) ،(2وقد
افتتح املعرض برعاية رئيس مجلس إدارة الهيﺄة ترﻲﻛ آل الشيخ وحﻀور سفﺮﻴ اليابان
متخصصة،
يف اململكة )تسوكاسا إميورا  (Tsukasa Imuraومشاركة ﴍكات يابانية
ّ
وتﻀ ّمن املهرجان نشاطات عديدة منها مﺆﻤﺗرات نقاش وفعاليات رسم وعروض
مﴪحية وغنائية وكوسبالي.

ومل تكتﻒ السعودية بﺈقامة املهرجان ،بل فتحﺖ جسور تعاون مع ﴍكات يابانية
) (1مهرجان اوتاكو ماتسوري  8٫0بتاريخ ) (2020\10\9مهرجان لكل عشاق األمني واملانجا يف العراق – قادر
كون – نﴩ بتاريخ  2021/5/6عىل الرابﻂ
https://www.qaderkun.com/٩1٠٢٠٢٠-٨٠/٠٥/٢٠٢1.html

) (2أبعاد التعاون السعودي الياباﻲﻧ يف مجال صناعة األمني واملانجا – صحيفة الجزيرة – نﴩ بتاريخ

 2019/12/28عىل الرابﻂ https://www.al-jazirah.com/2019/20191228/ar1.htm
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معروفة لصناعة أمني من إنتاج
سعودي خالص ،فمثالً وقّعﺖ
قناة ) (MBCاتفاقية مع مﺆلﻒ
املسلسل الشهﺮﻴ )الكابﻦﺘ
ماجد( إلنتاج نسخة جديدة من
هﺬا األمني تحﺖ اسم )الكابﻦﺘ
تسوباسا (Captain Tsubasa
¨©§Û
Ü  ¾  «Ù é
عىل أن يكون عرض األمني الجديد حﴫياً لقناة  ،MBCوقد أُعلن عن االتفاقية يف
مهرجان األمني السعودي لعام .(1) 2019
وال يخفﻰ أ ّن إقامة مثل هﺬا املهرجان ودعم السعودية إلنتاج أمني يتناغم مع
التوجه االنفتاحي الجديد الﺬي يسعﻰ إليه وﱄ العهد محمد بن سلامن ،والﺬي خالﻒ
سﺮﻴة النﻈام السعودي يف مقاطعته ملثل هﺬه الفعاليات طوال العقود السابقة ،واالنفتاح
خاص يعود إﱃ محاولة الحكومة السعودية رعاية هﺬا الفن الﺬي
عىل األمني بشكل
ّ
فرض تﺄثﺮﻴه الدوﱄ كق ّوة ناعمة تسهم يف تغيﺮﻴ صورتها امل ُتط ّرفة أمام العامل يف إطار
مﴩوع رؤية اململكة لعام 2030م ) ،(2وهﺬه املحاولة تﺬكّرنا بسعي اليابان إﱃ
استعامل األسلوب ذاته بهدف تغيﺮﻴ صورتها الوحش ّية التي ُعرفﺖ بها قبل نهاية الحرب
العاملية الثانية كام ذكرتُ يف الفصل األول.


      :

واحدة من أبرز سامت املرحلة الثالثة من انتشار األمني بني األجيال العربية هي
املخصصة لألمني التي تستقطب
ﻇاهرة املدونات والقنوات والصفحات اإللكﱰونية
ّ
روادا ً تصل أعدادهم إﱃ مئات اﻵالف من املتابعني ،وال ريب يف أ ّن مثل هﺬه املواقع
والقنوات والصفحات لها دور كبﺮﻴ يف زيادة انتشار األمني وهوس الجيل العريب به،
ومن خالل متابعتنا رصدنا عددا ً من النامذج البارزة وهي كام يﺄﻲﺗ:
) (1افتتاح مميز لـ»معرض األمني السعودي«  -صحيفة الجزيرة – نﴩ بتاريخ  2019/2/15عىل الرابﻂ

https://www.al-jazirah.com/٢٠1٩111٥/٢٠1٩/mk1.htm

) (2أبعاد التعاون السعودي الياباﻲﻧ يف مجال صناعة األمني واملانجا – مصدر سابﻖ.



 -
   :
-1أﻤﻧﻲ ﺛﺮﻴاﻲﺑ ) :(www.animetherapy.netوهو موقع سعودي يع ّرف نفسه
بﺄنّه »شبكة تهتم بتغطية كل ما يتعلﻖ باألمني واملانجا واأللعاب ،تهدف إﱃ توفﺮﻴ
جه للجمهور ﻤﺑا يناسبهم« وهو من املواقع النشطة والﺮﺜية يف مجالها،
محتوى مو ﱠ
يﻀم نوافﺬ مقاالت وأخبار ومقابالت ومراجعات عن صناعة األمني والثقافة اليابانية
ونافﺬة مخصصة لأللعاب التي لها عالقة باألمني ،كام يعقد مسابقات ويق ّدم جوائز
للمشاركني فيها ،وتتبع املوقع صفحة عىل )فيسبوك( يزيد عدد متابعيها عىل 78٫700
متابع ،وصفحة عىل تويﱰ يزيد عدد متابعيها عىل  178٫725متابعاً وعىل يوتيوب قناة
تﻀ ّم  6٫78مشﱰكاً ،ويتابعه عىل اإلنستغرام  74٫700متابع.

-2أﻤﻧﻲ أﺑﺪيﺖ ) :(/https://an-update.comوهو موقع سعودي يع ّد من أوائل
الخاصة باألمني ،أُ ّسس يف العام 2012م ويُع ّرف عن نفسه بﺄنه »موقع
املواقع العربية
ّ
متخصص بﺄخبار األمني الياباﻲﻧ واألمنيشني الغريب بﺄنواعه املختلفة ،و كﺬلﻚ أخبار
األلعاب والقصص املصورة ،وكﺬلﻚ املقاالت املتنوعة يف صناعة الرسوم املتحركة،
يهدف إﱃ توصيل املعلومة ونﴩها لكل املهتمني يف هﺬا املجال« ،يتبع املوقع
صفحة عىل تويﱰ يتابعها  108٫665شخصاً ،وقد أعلن القاﻤﺋون عليه عن إيقاف
املوقع بعد مرور  9سنوات عىل انطالقه.
-3ﺷﺒﻜة أﻤﻧﻲ ماﺳﱰ ) :(/https://an-master.netأُ ّسسﺖ مطلع العام 2019م
إلثراء املحتوى العريب لألمني ،وتﻀم عديدا ً من املقاالت والتحليالت واألخبار
املتعلّقة باألمني ،تتبعها صفحة عىل )فيسبوك( يتابعها  12,150متابعاً وعىل تويﱰ
أكﺮﺜ من  30٫350متابعاً ،وعىل االنستغرام  973متابعاً.

منصة تدوين تجمع فريقاً من محبي
-4ﻛاواي أﻤﻧﻲ ) :(/https://qawaii.meهي ّ
األمني واملهتمني به بشكل عا ّم ،تﻀ ّم املراجعات والتحليالت املع ّمقة لألمني
واملانجا وقوائم معلومات حول مسلسالت أمني ،مع املعلومات املتعلّقة بصناعة
األمني وفيديوهات وبودكاسﺖ) (1وغﺮﻴها ،تتبع املوقع صفحة عىل)فيسبوك( فيها
) (1بودكاسﺖ :هو التدوين الصوﻲﺗ أو البﺚ الصوﻲﺗ ،ويطلﻖ عىل امللفات الصوتية التي تبﺚ عﱪ اإلنﱰنﺖ
لتحميلها أو االستامع إليها مباﴍة.
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 4،470متابعاً ،وعىل تويﱰ  10٫345متابعاً ،وعىل يوتيوب  2٫960مشﱰكاً وعىل
انستغرام  168متابعاً فقﻂ.
-5أراﺟﻴﻚ ) :(/https://www.arageek.comهي مجلة إلكﱰونية شبابية منوعة
انطلقﺖ يف العام 2011م عىل يد مد ّونني سوريني ،تركز عىل »التكنولوجيا والثقافة
الرقمية والعلوم والﱰفيه والتعليم وكل ﳾء آخر يهم جيل األلفية العرب ّية« ،يتابعها عىل
)فيسبوك( أكﺮﺜ من  2٫905٫800متابع وعىل تويﱰ  80٫442متابعاً ،وعىل الرغم
مخصصة لألمني فقﻂ ولكنها تحتوي عىل كثﺮﻴ من املقاالت
من أ ّن هﺬه املجلة غﺮﻴ
ّ
الدقيقة وامله ّمة يف هﺬا املجال.
-6مﻮﻗﻊ أﻤﻧﻲ اﻟﻌﺮب ) :(/https://www.animearabs.comيهت ّم بتقديم أخبار
األمني واملانجا وألعاب الفيديو كام يهتم بالثقافة اليابانية والحديﺚ عن الفعاليات
املتعلّقة بﺬلﻚ ،يتبع املوقع صفحة عىل )فيسبوك( يتابعها أكﺮﺜ من  9٫100متابع
وعىل تويﱰ  165متابعاً فقﻂ.

-7مﺪونة ﺑﻼيﺖ ) :(/https://www.blitedesu.netوهي مدونة شخصية قام
بﺈنشائها سوري يقيم يف السعودية هدفها امل ُعلن هو »الرقي بفكر املتابع العريب ،وإثراء
املحتوى العريب لألمني عىل اإلنﱰنﺖ« وتﻀم مقاالت ذات جودة ،يتناول تاريخ
خاصة ﻤﺑجموعة من األمنيات ،يتبع املدونة
وصناعة األمني باإلضافة إﱃ ترجامت
ّ
صفحة عىل تويﱰ يتابعها  6٫953متابعاً.
:     -
-1ﺗﺮايف  :Traﬁ Iﻗﻨاة يﺪيﺮﻫا يوتيوبر) (1سعودي اسمه عبد الرحمن يستخدم
الفكاهة للحديﺚ عن األمني وأشياء أخرى ،أنشﺄ القناة سنة  2018وتﻀ ّم قرابة مليون
وأربعامئة ألﻒ مشﱰك وتتبع القناة صفحة عىل تويﱰ يتابعه فيها أكﺮﺜ من 26٫000
متابع وعىل إنستغرام  347٫000متابع وقد سجلﺖ قناته  149,297,256مشاهدة
حتّﻰ كتابة هﺬه السطور.

 :safah٩ -2وهي قناة يديرها يوتيوبر صوماﱄ األصل سعودي الجنسية اسمه

) (1يوتيوبر :وتعني صاحب قناة عىل يوتيوب يقدم من خاللها محتوى علمياً أو ترفيهياً ،وهي نفسها الكلمة
اإلنجليزية ) ،(YouTuberوللتعبﺮﻴ عن الجمع يقال يوتيوبرز ).(YouTubers



حسن إسامعيل ،يوﻇﻒ الفكاهة كثﺮﻴا ً يف مقاطعه ،انﻀ ّم لليوتيوب سنة  2011وتﻀم
قناته أكﺮﺜ من مليون مشﱰك ،ولديه قناة أخرى أيﻀاً باسم  SAFA7أُنشئﺖ يف 2015
وتﻀم  341٫000مشﱰك.
 :Anime Ghost -3قناة يديرها يوتيوبر سعودي يطلﻖ عىل نفسه اسم مهند
أوتاكو ،يستخدم أساليب فكاهية يف الحديﺚ عن األمن ّيات ،انﻀ ّم إﱃ يوتيوب سنة
 2017وتﻀم قناته  694٫000مشﱰك.
 :Ai SHOW -4وهي قناة يديرها ثالثة سعوديني هم :محمد النعامي وماجد
العامر وإبراهيم العامر ،تحتوي عىل مراجعات لألمني واملانجا بطابع تحليﲇ
وكوميدي وطرح النﻈريات والتوقعات والتحليالت يف هﺬا املجال ،مع تغطيات
لتجمعات واحتفاالت األوتاكو والجيمرز العرب ،انﻀموا للمنصة يف  2012وتﻀم
القناة  594٫000مشﱰك.
 :Ultra Dragon -5وهي قناة يديرها يوتيوبر سعودي اسمه سلطان ،لديه العديد
من التحليالت الجيدة حول األمنيّات وأخبارها وتقييامتها ،بعﺾ مقاطعه يصل إﱃ
قرابة مليوﻲﻧ مشاهدة ،ويتبعها متجر إلكﱰوﻲﻧ لبيع األشياء املتعلقة باألمني ،حقّقﺖ
مبيعاته أرقاماً قياسية تصل يف اليوم الواحد إﱃ أكﺮﺜ من  4000ريال سعودي ،نشطﺖ
القناة عام  2017وأعلن عن إيقاف العمل بها ألسباب شخصية سنة  ،2020وتﻀم
القناة  413٫000مشﱰك.
 :AnimeStation -6وهي قناة يديرها يوتيوبر ورسام سعودي اسمه نايﻒ سعود،
»يطمح لصناعة مجتمع رهيب لليشء الﺬي يحبه« بحسب وصفه ،انﻀ ّم إﱃ منصة
يوتيوب يف عام  2014وتﻀم قناته  373٫000مشﱰك.
 :Moroccan Otagamers -7قناة يديرها اليوتيوبر املغريب أسامة ،يتحدث عن
األمني واملانجا واألخبار املتعلقة بهام ،وعن مسلسل األمني )ناروتو( عىل وجه
الخصوص ،انﻀ ّم إﱃ يوتيوب يف  2017وتﻀم قناته  246٫000مشﱰك.
 :D Ra�eL -8قناة يديرها يوتيوبر قطري باسم )ليونيل زورو( مع يوتيوبر آخر
يحمل اسم )لويف كينﻎ( تهتم القناة بتقديم نﻈريات وتحليالت ،ومناقشات لألمني

٥1




٥٢

بصفة عامة ،انﻀ ّم إﱃ اليوتيوب يف  2014وتﻀم القناة  227٫000مشﱰك.

 :OTAKUZERO-9وهي قناة يديرها يوتيوبر مغريب يطلﻖ عىل نفسه اسم
)زيرودس( يهتم بتقديم تحليالت األمني ،ال س ّيام أمني )ون بيس( ،انﻀ ّم إﱃ اليوتيوب
يف  2017وتﻀ ّم القناة  202٫000مشﱰك.

 :Venox -10وهي قناة يديرها اليوتيوبر التونﴘ عبد الرحمن ،فيها ما يزيد عىل
 1100مقطع فيديو تقدم مراجعات وتقارير وأخبارا ً عن األمني واملانجا باإلضافة إﱃ
املنصة عام  2014وتﻀ ّم قناته 177٫000
الكومكس ومسلسالت أجنبية ،انﻀ ّم إﱃ
ّ
مشﱰك.
 :BessiMan -11تهت ّم القناة بتقديم مراجعات وأخبار وتقارير وحقائﻖ وانطباعات
عن األمني واملانجا ،صاحبها يوتيوبر يحمل االسم املستعار )بيﴘ مان( وقد
املنصة عام  2015وتﻀ ّم القناة
توقﻒ منﺬ مدة تقارب السنتني عن النﴩ ،انﻀ ّم إﱃ
ّ
 171٫000مشﱰك.
ﴫح باسمه ،يﻀع الوصﻒ التاﱄ
 :FINIX٥ -12قناة يديرها يوتيوبر مغريب مل ي ّ
لقناته »حتﻰ أهزم الﴩ يجب أن أصبح ﴍا ً أعﻈم – لولوش) ،«(1انﻀ ّم إﱃ منصة
اليوتيوب يف  2015وتﻀم القناة  165٫000مشﱰك.

 :Anime no kyoki -13وهي قناة يديرها اليوتيوبر السعودي محمد الشمري
املنصة عام 2012
الﺬي يقدم تحليالت وتقارير عن أفﻀل أمني ومانجا ،انﻀ ّم إﱃ
ّ
وتﻀم القناة  158٫000مشﱰك.
 :NEET Plus -14قناة يديرها يوتيوبر كويتي اسمه عبد الرحمن ،وتحمل الوصﻒ
اﻵﻲﺗ» :جرعة من األمني واملانجا وأشياء مختلفة يف عامل الﱰفيه مع مقدم القناة عبد
املنصة سنة  2015وتﻀم القناة  139٫000مشﱰك.
الرحمن )كوريجي(« انﻀ ّم إﱃ
ّ
:       -
 :Addanime -1وهو من أشهر املواقع بني العرب ملشاهدة األمن ّيات املﱰجمة
) (1لولوش المﱪوج :هو أحد أبطال أمني )كود غياس(



واملدبلجة القدمية والجديدة ،ويوفر خدمة تحميل األمني أيﻀاً ،يق ّدم قوائم بحﺚ
عديدة لتسهيل انتقاء األمني املطلوب للمشاهد ،وهﺬا املوقع ال يحجب األمن ّيات
التي تعرض محتوى جنسياً كتصنيﻒ )إيتيش( مثالً.
 : yo-anime -2يﻀ ّم هﺬا املوقع مجموعة كبﺮﻴة من أفالم و مسلسالت األمني
الجديدة كام يﻀ ّم جميع األمن ّيات النادرة والقدمية مع إمكان ّية تحميل الحلقات يف
وضع عدم االت ّصال ،ويتﻀ ّمن هﺬا املوقع ميزة املطالبة بالتسجيل ملن هم بعمر 18+
لألمن ّيات التي تحتوي عىل مشاهد من تصنيﻒ )إيتيش(.

 :Shaheed-anime -3يوفّر مشاهدة أمن ّيات مﱰجمة بجودة عالية ،ويتيح خيار
التحميل املباﴍ أيﻀاً ،يﻀ ّم قوائم بجميع تصنيفات األمني كام أنّه يتيح مشاهدة
األمن ّيات من تصنيﻒ )إيتيش(.

 :Anyanime -4وهو موقع يتميز بالبساطة وسهولة الوصول وتن ّوع سﺮﻴفرات
خاصة باألفالم و)األوفا( و)األونا( واملانجا ،وقد يﻈهر يف أثناء
التحميل ويفرد قاﻤﺋة
ّ
مشاهدة املسلسالت واألفالم إعالنات ذات طابع جنﴘ.
 :Okanime -5وهو موقع شامل يﻀ ّم قوائم مشاهدة ملسلسالت وأفالم األمني
إﱃ جانب مقاالت وأخبار وﴍوحات وألعاب ومواعيد بﺚ حلقات األمني وفﻖ
التوقيﺖ السعودي ،باإلضافة إﱃ قاﻤﺋة بالتصنيفات الرئيسة والفرعية لألمن ّيات،
ويحتوي املوقع عىل كثﺮﻴ من اإلعالنات ذات الطابع الجنﴘ.
 :Animesilver -6افتتح يف عام  2019وهو موقع سهل الوصول يق ّدم خدمة
التحميل واملشاهدة بجودات مختلفة ،ويق ّدم قوائم للبحﺚ تحتوي عىل كل التصنيفات
الرئيسة والفرعية لألمنيّات ،واملوقع ال يحجب األمنيات من تصنيﻒ )إيتيش(.

 :Xsanime -7وهو موقع سهل الوصول يﻀ ّم عددا ً من التصنيفات الفرعية
ومواسمها ،وللموقع صفحة عىل )فيسبوك( يتابعها  2٫248متابعاً وعىل تويﱰ 593
متابعاً فقﻂ.
 :Animetak -8موقع سهل التصفح والوصول ويحتوي عىل العديد من القوائم
مخصصة لقصص املانجا ،ويوفر املشاهدة عﱪ سﺮﻴفرات عديدة،
من بينها قاﻤﺋة
ّ
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وميكن أن ترافقها إعالنات ذات طابع جنﴘ ،ويتيح األمن ّيات بتصنيﻒ )إيتيش( أيﻀاً.

كل
 :an-ime -9وهو موقع سهل الوصول ويحتوي عىل معلومات تفصيلية عن ّ
أمني ومواسم اإلنتاج ويعرض عىل سﺮﻴفرات قليلة ،وميتاز عن املواقع األخرى بعدم
وجود إعالنات منبثقة عند التصفّح.
:    -
منصة )أمينو  (1)(Aminoتتﻀ ﱠمن منشورات
-1إمﱪاﻃﻮرية اﻷﻤﻧﻲ :هي صفحة عىل ّ

متنوعة عن األمني من أخبار وتحليالت ومقاالت ،يبلﻎ عدد أعﻀاء الصفحة أكﺮﺜ من
 1٫618٫670عﻀوا ً.
 :One Piece Arabic -2صفحة عىل منصة )أمينو( تتﻀ ّمن منشورات منوعة عن
األمني ،تحمل الوصﻒ اﻵﻲﺗ )اكﱪ شبكة اجتامعية تﻀم محبني ون بيس من جميع
انحاء الوطن العريب( يبلﻎ عدد أعﻀاء الصفحة أكﺮﺜ من  116٫660عﻀوا ً.

 :Anime Mix -3هي صفحة عا ّمة عىل موقع )فيسبوك( أُنشئﺖ سنة 2020
يتابعها  860،920متابعاً ولديها  764،473معجباً.

 -4ﺳﺎﻤء رومﻴﻮ اﻟﺰرﻗاء :صفحة عا ّمة عىل )فيسبوك( ت ّم إنشاؤها سنة  2016يتابعها
 660،376شخصاً ،وفيها  635،729معجباً.

 :Anime World -5صفحة عا ّمة عىل )فيسبوك( أُنشئﺖ يف  2020متابعوها
 ،128،688وفيها  124،267معجباً.
-Animeku -6آﻤﻧﻴﻜﻮ :صفحة )فيسبوك( أيﻀاً ،أُنشئﺖ سنة  2019عدد متابعيها
 ، 317،441وعدد معجبيها .189،681

 -7ﺻﻮر أﻤﻧﻲ –  :AniMeوهي قناة عا ّمة عىل التلغرام مخصصة لنﴩ صور
خاصة باألمني ،بدأت النﴩ سنة  2020ويبلﻎ عدد
ومقاطع وملصقات وصوتيات
ّ
املشﱰكني فيها حالياً أكﺮﺜ من  208٫890مشﱰكاً ،مكتوب يف وصﻒ القناة العبارة
اﻵتية) :شكرا ً لألمني واملوسيقﻰ وألي ﳾء ساهم باالستغناء عن التواصل البﴩي(.
) (1هو موقع تواصل اجتامعي يتيح الدردشة وتحميل الصور والفيديو وصور  GIFوعمل املسابقات ونﴩها
والتفاعل مع املستخدمني يف جميع مجاالت االهتامم.
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 -8أﻤﻧﻲ ﺑﻐﺪاد –  :Anime Baghdadوهي قناة عامة عىل التلغرام مخصصة
كل ما يتعلﻖ باألمني من صور وفيديوهات ومواعيد عرض وكثﺮﻴ من التفاصيل
بنﴩ ّ
األخرى ،ﴍعﺖ القناة يف النﴩ مطلع سنة  ،2020ويبلﻎ عدد مشﱰكيها اﻵن أكﺮﺜ من
 39٫770مشﱰكاً.
املتخصصة
وبعد بيان هﺬه الع ّينات من املدونات واملواقع والقنوات اإللكﱰونية
ّ
جل مجموعة من املالحﻈات يف هﺬا املجال
يف مجال األمني لدى العرب ،نو ّد أن نس ّ
عىل النحو اﻵﻲﺗ:
املتخصصة باألمني
أوﻻً :إ ّن أغلب املواقع واملدونات والصفحات العربية
ّ
افتُتحﺖ بعد العام  ،2011أي مع بدايات املرحلة الثالثة من انتشار األمني يف املنطقة
العربية ،ومع أ ّن هناك مواقع ومدونات إلكﱰونية عربية تق ّدم ﴍوحاً وتحليالت عميقة
ودقيقة لقصص وأحداث األمني ،ال يقﴫ بعﺾ الشباب العرب متابعته للمدونات
واليوتيوبرز عىل املحتوى العريب؛ بل يتابع مواقع أجنبية ويوتيوبرز أجانب لديهم
ماليني املتابعني املهتمني بالتحليالت واﻵراء حول األمني.
منصة )تويﱰ( قاعدة ال بﺄس بها من عشاق األمني من الخليﺞ العريب
ﺛانﻴاً :تحتوي ّ
وص ّناع املحتوى ،إذ يوجد كثﺮﻴ من متابعي األمني وعشاقه من األطياف جميعها،
ُ
أما )فيسبوك( فيمتلﻚ قاعدة أكﱪ من حيﺚ العدد ،ولكن ليس فيه الجودة ذاتها يف
املحتوى مقارنة بتويﱰ ،فﺄغلب مجموعات األمني يف )فيسبوك( ُمغلقة تتﻀ ّمن
مخصصة لدولة محد ّدة ،والتفاعل بني
عﴩات اﻵالف من األشخاص وغالباً ما تكون
ّ
ﲇ بينها ،من ناحية أخرى ميتلﻚ
هﺬه املجموعات شبه منعدم وال يُلمح تنسيﻖ ِفع ّ
موقع )أمينو( قاعد ًة أكﱪ من األشخاص ولكن ذلﻚ ال يعكس الجودة عىل اإلطالق،
ورﻤﺑا أكﺮﺜ ما مييّزه هو أ ّن محتواه غالباً ما يكون أصلياً وغﺮﻴ منسوخ ،أما )يوتيوب( ففيه
ّ
محتوى يتد ّرج بني فيديوهات ألشخاص بدأوا ﻤﺑشاهدة األمني قريباً وأحبّوا الحديﺚ
مفصل ليقدموا رأيهم عن
عنه ،وفيديوهات أخرى ألشخاص درسوا النقد األديب بشكل ّ
أمنيّاتهم املفﻀّ لة).(1

) (1مجتمع األمني العريب عىل اإلنﱰنﺖ … كل ﳾء عىل اإلطالق – أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ  2020/10/24عىل
الرابﻂ
https://www.arageek.com/art/arabic-anime-society
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املتخصصني يف تحليالت ومراجعات األمني هم من
ﺛاﻟﺜاً :إ ّن أغلب اليوتيوبرز
ّ
السعودية.
راﺑﻌاً :إ ّن املواقع التي تق ّدم خدمة املشاهدة والتحميل لألمني يف البلدان العربية
ال تخلو من الخروقات التي ال تتالءم إطالقا مع الثقافة اإلسالمية ،ال س ّيام بالنسبة
املتخصصة
للمشاهد الجنسية املتمثلة يف تصنيﻒ )إيتيش( ،ناهيﻚ عن املواقع
ّ
بتقديم أمن ّيات من تصنيﻒ )ياوي( و)يوري( و)هنتاي( للمشاهدين العرب.
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       :
الف ّن بشكل عا ّم مرآة تعكس الثقافة السائدة يف بلد ما عىل ثقافات البلدان األخرى؛
واألمني كعمل ف ّني ال يش ّﺬ عن هﺬه القاعدة بتاتاً ،والب ّد من أن يعكس ثقافة اليابان
وأمناط حياتها ،وعليه فمن أجل أن نفهم طبيعة التﺄثﺮﻴ الثقايف الﺬي ميكن أن يس ّببه
األمني يف البلدان العربية علينا أوالً إلقاء نﻈرة ﴎيعة عىل طبيعة الثقافة السائدة يف
اليابان ،ولكن قبل ذلﻚ علينا أن نفهم ما تعنيه كلمة »ثقافة«.
الثقافة بحسب تعريﻒ اليونسكو هي» :مجموع الخصوصيات الدينية واملادية
والفكريّة والعاطفية التي ﻤﺗيز ُمجتمعا معيناً ،فهي تشمل أمناط الحياة وطرائﻖ العيش
املشﱰك ونﻈم القيم والتقاليد واملعتقدات باإلضافة إﱃ االدب والفنون«) ،(1لﺬا ت ُع ّد

الثقافة امل ُرتكز األساس ألي بناء اجتامعي ،ولهﺬا يﺆكد علامء االجتامع »أن الثقافة هي
من أكﺮﺜ العوامل تﺄثﺮﻴا ً عىل املجتمع ،بحكم أن كل ﳾء يف املجتمع يتﺄثر بالثقافة
كمنﻈومة القيم والفنون الجاملية ونﻈام املعتقدات ومناهﺞ التفكﺮﻴ وهندسة العالقات
االجتامعية...الخ ،ومن هنا تتح ّدد حساسية الثقافة وخطورتها ،وأصبح االعتقاد أن
تغﺮﻴ معها املجتمع ،وكل تغيﺮﻴ ميس الثقافة مهام كانﺖ كميته ونوعيته
تغﺮﻴت ّ
الثقافة إذا ّ
يتﺄثر به املجتمع سلباً أو إيجاباً ،تراجعاً أو تقدما«).(2

ولعل من املفاجﺊ القول أ ّن الثقافة يف املجتمع الياباﻲﻧ الحديﺚ قد فقدت
أصالتها يف جوانب عديدة منها بعد تعرضها لكثﺮﻴ من التح ّوالت السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،ﻤﺑا يف ذلﻚ أصالة العقيدة الدينية لهﺬا البلد.
إذ كانﺖ الديانة اليابانية هي ديانة )الشنتو( ويعتنقها أكﺮﺜ من  ٪80من اليابانيني ،يعود
) (1إطار اإلحصاءات الثقاف ّية لليونسكو لعام  – 2009معهد اليونسكو لﻺحصاء – تاريخ اإلصدار  -2009ص-9
النسخة اإللكﱰون ّية من املنشور عىل الرابﻂ
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-forcultural-statistics-٢٠٠٩-ar.pdf
) (2الفرد والثقافة\ جامعة  8ماي  – 1945قاملة -وزارة التعليم العاﱄ والبحﺚ العلمي\ الجزائر\2015-2014 -
ص 93



تاريخ ﻇهورها إﱃ القرن الثالﺚ قبل امليالد ،وهي ترتبﻂ
بالطبيعة وتدعو البﴩ إﱃ التفاعل والتواصل مع الـ)كامي(
كل املوجودات ﻤﺑا يف ذلﻚ
الﺬي هو الروح الكامنة يف ّ
النباتات والجامدات) ،(1وبعد دخول الديانة )البوذية( إﱃ
اليابان يف القرن السادس امليالدي امتزجﺖ بالشنتويّة
لوجود تناغم بينهام ،لﺬا يجمع معﻈم اليابانيني اليوم
بني مﻈاهر الشنتو والبوذية يف حياتهم اليومية ،ففي حني
ترتبﻂ ديانة الشنتو باالحتفاالت واملواسم واملهرجانات ë ìà ،
ê³
يلجﺄ اليابانيون إﱃ البوذية يف أوقات األزمات ،ثم اقﱰنﺖ       º
الشنتوية بالسياسة مع صعود إمﱪاطورية )ميجي( يف منتصﻒ القرن التاسع عﴩ؛ إذ تم
استغاللها إلسباغ قُدسية عىل األﴎة الحاكمة وع ّد اإلمﱪاطور إلهاً منحدرا ً من )كامي(
الشمس ،وبﺬلﻚ ارتبطﺖ الشنتو بالقومية اليابانية الحديثة ،وامت ّدت قرابة قرن حتﻰ سنة
1945م عقب إعالن اإلمﱪاطور )هﺮﻴوهيتو  (Hirohitoهزمية اليابان واستسالمها بعد
إلقاء الواليات املتح ّدة قنبلتني ذريتني عىل اليابان ،إذ أ ّدى إعالن الهزمية إﱃ تحطيم
البﴩي املقهور ،فتصاعدت
اإلميان الياباﻲﻧ بـ)الكامي( لﻈهور اإلمﱪاطور بصورة
ّ
الشكوك بالعقيدة الشنتوية وعزف اليابانيون عن االنتساب لها يف إطار ُمنﻈّم ،ولكنها
بقيﺖ حارضة يف شﺆون حياتهم ومامرساتهم وثقافتهم اليومية).(2
وبعد احتالل أمريكا لليابان؛ أراد الحاكم العسكري األمريﻲﻜ )دوغالس ماك آرثر
 (Douglas MacArthurملء الفراغ الروحي الﺬي خلّفته نكسة الشنتويّة لدى اليابانيني
باستخدام العقيدة املسيحية الكاثوليكية والفلسفة املاسونية ،وذلﻚ لﻀامن خﻀوع
الشعب الياباﻲﻧ للهيمنة الغربية ومنع الشيوعية من ملء ذلﻚ الفراغ ،وقد ألّﻒ الصحفي
االستقصايئ )إيتشﺮﻴو توكوموتو  (Ichiro Tokomotoكتاباً بهﺬا الصدد عنوانه )1945
) (1ليس لعقيدة التوحيد مكان يف )الشنتويه( بسبب تعدد القوى اإللهية ،كام ال يوجد اعتقاد بالحياة بعد املوت
فيها ،وامنا يسود االعتقاد بانطالق روح اإلنسان بعد وفاته فتتحرر من الجسد املادي وتندمﺞ مع قوى الطبيعة
لتتحول إﱃ )كامي(.

) (2ماذا تعرف عن ديانة الشنتو اليابان ّية؟  -حفريات – نﴩ بتاريخ  2018/3/7عىل الرابﻂ

ﻣﺎﺫﺍ-ﺗﻌﺮﻑ-ﻋﻦ-ﺩﻳﺎﻧﺔ-ﺍﻟﺸﻨﺘﻮ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ؟ https://www.hafryat.com/ar/blog/
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تحﺖ ﻇل االحتالل :الحجر املاسوﻲﻧ والصليب( يروي اجتامع الجﺮﻨال )ماك آرثر(
بﺄسقفني أمريك ّيني هام )جون أوهارا  (John O’Haraو)مايكل ريدي Michael
املبﴩين الكاثوليكيني لليابان
 (Reddyيف صيﻒ 1946م طالباً منهام إرسال آالف
ّ
فورا ً وقال» :لديكم سنة لتغﺮﻴوا فيها عقيدة الشعب الياباﻲﻧ ﻲﻛ يصبح تابعاً للكنيسة
الكاثوليكية ،لقد نشﺄ فراغ هائل بسبب هزمية اليابانيني ،فراغ روحي ميكن أن ميأله
أي ﳾء« ،وطبقاً لألساقفة ،اعتقد )ماك آرثر( عﱪ تجربته يف الفلبني أن لدى الكنيسة
خاصة لليابانيني ألن تقليد السعي للخالص »يجﺬب الﴩقيني«،
الكاثوليكية جاذبية
ّ
وجاء يف رسالة الكهنة» :يخﴙ الجﺮﻨال أنه إذا مل ترسل الكنيسة جيشاً من املبﴩين
املتحمسني بﴪعة إﱃ اليابان فﺈن عمالء الشيوعيني سيكسبون املرت ّدين الﺬين يجب
أن تكسبهم الكنيسة« ).(1
إﱃ جانب ذلﻚ حاول )ماك آرثر( الﱰويﺞ للامسونية التي تم قمعها أثناء الحرب
العاملية ،ويف رسالة إﱃ امل ُنﻈمة املاسونية يف اليابان عام  1949قال» :عمل ّية إحياء
الهيئات املاسونية يف اليابان منﺬ االستسالم بعد الحرب تخلﻖ أحد الحصون الروحية
القوية التي تدعم االحتالل ،وتحديدا ً من خالل التعاليم الثابتة الشائعة عند املسيحية
إﱃ الدميقراطية ثم إﱃ املاسونية كفلسفة تﺆكد سياسة االحتالل« ،وكان )ماك آرثر( قد
بلﻎ رتبة )سيد ماسوﻲﻧ  (Master Masonيف يناير  1936يف )مانيال( حيﺚ كان آنﺬاك
سجل عﻀويته أنه ت ّم تكرميه بالدرجة الفخرية الثالثة
ّ
مارشال الجيش الفلبيني ،وينص
والثالثني للمﺬهب اإلسكتلندي يف ديسمﱪ  1947يف السفارة األمريكية بطوكيو ،ومن
بني مساعديه الكبار كان األدمﺮﻴال )بينتون دبليو ديكر  (Benton W. Deckerقائد
قاعدة )يوكوسوكا( البحرية الﺬي فتح عدة محافل ماسونية ،وكتب يف رسالة إﱃ محفل
ماسوﻲﻧ يف الخارج» :تحﺖ القيادة الحكيمة والخﺮﻴة للجﺮﻨال ماك آرثر وجدت اليابان
املهزومة أمالً جديدا ً ،لقد ق ّدم االحتالل لتلﻚ البالد الجاهلة انطالقة نحو ثقافة مسيحية
اتبعﺖ بشكل نشيﻂ ومخلص سياسات ضابطي
وشكالً دميوقراطياً للحكومة ...لقد
ُ
الكبﺮﻴ وأخي املاسوﻲﻧ الجﺮﻨال ماك آرثر الﺬي يقتدي داﻤﺋا باملبادئ املسيحية وعقائد
) (1كتاب يكشﻒ محاوالت تحويل اليابان إﱃ دولة كاثوليكية ماسونية بعد الحرب –  – news orient panنﴩ
بتاريخ  2021/8/16عىل الرابﻂ
https://www.panorientnews.com/news.php?k=1٠٢٧



٦1

املاسونية الحرة« ،ومن بني الجيل األول للامسونيني اليابانيني يف فﱰة ما بعد الحرب
كان هناك أعﻀاء يف الﱪملان الياباﻲﻧ منهم )إيتشﺮﻴو هاتوياما  (Ichirō Hatoyamaالﺬي
أصبح رئيس وزراء ،باإلضافة إﱃ رجال أعامل وعﻀو من أفراد العائلة اإلمﱪاطورية،
وهو عم اإلمﱪاطور األمﺮﻴ )هيغاشيكوﻲﻧ ناروهيكو .(1)(Naruhiko Higashikuni
ولهﺬا فﺈن العقيدة اليابانية التي بدأت بالتشكّل بعد الحرب العاملية الثانية
تك ّونﺖ من مزيﺞ روحي وطقﴘ يجمع بني الشنتويه والبوذية الﴩقية مع الكاثوليكية
واملاسونية الغربية.
أ ّما أمناط الحياة عند اليابان ّيني؛ فﺈ ّن تﺄثﺮﻴ العوملة الغربية طغﻰ عليها ،كام يﻈهر
ذلﻚ جلياً يف انتشار منﻂ االستهالكية واالرتباط الشديد بعامل الﱰفيه االفﱰاﴈ
واستغالل املرأة يف سوق العمل والجنس ،ففي بداية عﴫ )هيﴘ  (2)(Heiseiتب ّدل

حارة يف عﴫ )شووا  (3)(Shōwaإﱃ سﱰة
الزي املدريس للبنات من ّ
ّ
زي يشبه لباس الب ّ
وت ّنورة قصﺮﻴة ذات ثنيات ،وﻤﺑج ّرد حدوث ذلﻚ أصبحﺖ التلميﺬات ﻇاهرة تسويق ّية
ُمستباحة ،وبﺬلﻚ ﻇهرت يف عﴫ )هيﴘ( ثقافة استغالل البنات القارصات بدرجة
كبﺮﻴة يف تجارة الجنس املربحة للغاية) ،(4وكان رئيس مجلس الوزراء )شينزو آيب
رصح يف العام  2014بﺄن إنتاج اليابان ميكن أن يرتفع بنسبة ٪16
 (Shinzo Abeقد ّ
إذا عملﺖ املرأة اليابانية بالقدر الﺬي يعمل به الرجال ،ووضع خطّة أطلﻖ عليها اسم
)املشاركة االقتصادية الفعالة للمرأة اليابانية  (Womenomicsمن أهدافها رفع نسبة
القوى العاملة النسائية إﱃ نحو  ٪73مقارنة بـ ٪68للعام  2012عىل أمل أن يحصد
املجتمع الياباﻲﻧ عائدها االقتصادي يف العام .(5) 2020

) (1املصدر نفسه.

) (2عﴫ )هيﴘ( هي الفﱰة التي بدأت مع توﱄ اإلمﱪاطور )أكيهيتو( الحكم بعد وفاة والده )هﺮﻴوهيتو( ،وميتد
عﴫ هيﴘ لثالث عقود ).(2019–1989

) (3عﴫ )شووا( هي الفﱰة التي حكم فيها االمﱪاطور )هﺮﻴوهيتو( اليابان ،وامتد هﺬا العﴫ ألكﺮﺜ من ستة عقود
).(1989 – 1926

) (4نهاية عﴫ شووا وبزوغ فجر هيﴘ من منﻈور ثقايف – اليابان بالعريب – نﴩ بتاريخ  2019/5/21عىل الرابﻂ
https://www.nippon.com/ar/currents/d٠٠٤٧٦/

) (5رييوا  ..عﴫ إنصاف املرأة اليابانية – بوابة االهرام – نﴩ بتاريخ  2020/1/5عىل الرابﻂ

https://gate.ahram.org.eg/News/٢3٤٥٤3٨.aspx
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ويف حني كانﺖ الدراما الرائجة يف أواخر عﴫ )شووا( تساعد عىل تكوين فكرة
الحب والزواج كعنﴫ مزدوج لتحقيﻖ سعادة املرأة؛ فﺈن الدراما التلفزيونية يف عﴫ
)هيﴘ( تحﺚّ النساء عىل إيجاد أهدافهن الحقيقية يف أماكن العمل ،وتجلّﺖ هﺬه
الرؤية يف إنتاجات استوديو )جيبﲇ  (Studio Ghibliللمخرج الشهﺮﻴ )هاياو ميازاﻲﻛ(
إذ كانﺖ الفتيات يف أفالمه ومسلسالته يﻈهرن داﻤﺋا بﺄنه ّن يق ّدرن االستقاللية أكﺮﺜ
ّ
الشاق ،ولﺬلﻚ تح ّولﺖ آراء كثﺮﻴ من النساء
الحب وال ميانعن أن يﺆ ّدين العمل
من
ّ
اليابانيات يف عﴫ )هيﴘ( إﱃ أ ّن العالقات الرومانسية قد تكون مج ّرد هراء مقارنة
باألهمية الغالبة للامل ،وليس منهن من تريد أن تتح ّول إﱃ نسخة من أ ّمها التي عاشﺖ
يف عﴫ )شووا( ،مرتبطة باألعامل املنزلية مع قلّة الدخل الشخﴢ).(1
وتع ّد هﺬه الﻈاهرة تراجعاً دراماتيكياً للتقاليد اليابانية الصارمة التي ﻤﺗجد الزواج
املبكّر وتنتقد النساء الاليئ يعمد َن إﱃ تﺄجيل الزواج وتصفه ّن بالقبح واألنانية ،وإ ّن
تغﺮﻴ كبﺮﻴ يف
فقدان رابطة الزواج لﱪيقها يف نﻈر اليابان ّيات ميثّل مﺆﴍا ً عىل حدوث ّ
املجتمع الياباﻲﻧ ومكانة العمل التي يحتلّها بني أفراده ،وبﺬلﻚ ارتفعﺖ نسبة العازبات
يف عقد التسعينات من  ٪40إﱃ  ٪ 54لألعامر ) (29- 25عاماً ،أما الفئة العمرية
الواقعة بني ) (34 – 30عاما فقد ارتفعﺖ من  ٪14إﱃ .(2)٪27
أ ّما الﺬكور يف اليابان فقد كان لألمني واملانجا وألعاب الفيديو تﺄثﺮﻴ كبﺮﻴ عليهم
أقل اهتامماً بالتفاعل الحقيقي مع البﴩ ،وليس من
يف عﴫ )هيﴘ( إذ أصبحوا ّ
املستغرب ارتفاع نسبة الع ّزاب بينهم بشكل حا ّد ،وهم عىل األغلب لن يشعروا بالوحدة
بفﻀل عامل الﱰفيه االفﱰاﴈ هﺬا).(3
جل عﴫ )رييوا() (4منﺬ بدايته يف العام  2019تراجعاً لعدد املواليد
وبﺬلﻚ س ّ
) (1نهاية عﴫ شووا وبزوغ فجر هيﴘ من منﻈور ثقايف – مصدر سابﻖ.

) (2اليابانيات يعزفن عن الزواج ويفﻀلن العمل – الجزيرة – نﴩ بتاريخ  2004/11/19عىل الرابﻂ

/1٩/11/٢٠٠٤ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺎﺕ-ﻳﻌﺰﻓﻦhttps://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/-
ﻋﻦ-ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ-ﻭﻳﻔﻀﻠﻦ

) (3من املتوقع أن يعيش نصﻒ الشعب الياباﻲﻧ حياة العزوبية بحلول العام ) 2035املصدر :نهاية عﴫ شووا
وبزوغ فجر هيﴘ من منﻈور ثقايف – اليابان بالعريب(.

) (4عﴫ )رييوا( هي الفﱰة التي تس ّنم فيها االمﱪاطور )ناروهيتو( العرش بعد تنازل والده )أكيهيتو( عن الحكم يف
العام 2019؛ وهﺬه الفﱰة ال تزال ممتدة إﱃ اليوم.



يف اليابان إﱃ أدﻰﻧ مستوياته منﺬ أكﺮﺜ من مئة عام ليصبح  864ألﻒ مولود فقﻂ مع
ارتفاع نسبة الﺬين تبلﻎ أعامرهم أكﺮﺜ من  65عاماً إﱃ  ٪28٫4يف العام نفسه ،مام أ ّدى
لحل هﺬه األزمة
إﱃ تقلّص األيدي العاملة وعجز يف امليزانية العامة؛ ويف محاولة ّ
أخﺬ االهتامم الحكومي يتزايد يف مجال تعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة اليابانية
ومساواتها يف األجر ويف املواقع الوﻇيفية القيادية يف محاولة إلنقاذ اليابان من هﺬه
األزمة).(1
الحل الﺬي اتّخﺬته الحكومة اليابانية يف معالجة شيخوخة
ّ
وكام هو واضح؛ كان
الشعب الياباﻲﻧ وتراجع األيدي العاملة ال ميثّل سوى حركة هروب إﱃ األمام ،فبدل
أن تسعﻰ إﱃ إعادة إحياء ثقافة تشكيل األﴎة والتشجيع عىل الزواج نالحﻆ أنّها -
بتشجيعها للمرأة يف النزول إﱃ سوق العمل -تﺆجل املشكلة إﱃ مرحلة الحقة،
وذلﻚ يعني أنّها ال تزال تعتمد كلّياً عىل النمﻂ الﺬي تتطلّبه ثقافة العوملة املعارصة
التي تسعﻰ بات ّجاه تحقيﻖ املصالح الفردية واالستهالكية عىل حساب اإلحساس
باملسﺆولية االجتامعية وتعزيز الروابﻂ العائلية املستقرة ،بل إ ّن الحكومة اليابانية
مل تتّخﺬ أيّة خطوة من شﺄنها أن توقﻒ الﴩكات الرأساملية عن تحطيمها للمزيد من
الروابﻂ األﴎية بتشجيعها عىل ﻇاهرة الزواج من الشخص ّيات الكارتونية التي تﻈهر يف
األمني واستخدام األلعاب الجنسية ،إذ ميتلﺊ السوق الياباﻲﻧ بالبدائل البﴩية عىل
هيﺄة عرائس بالستيكية تشبه البﴩ ،تُنتﺞ سنوياً ﻤﺑع ّدالت مﺬهلة ،بحسب موقع )�e
 (Conversationفﺈن املالحﻆ يف العرائس املعروضة عىل اإلنﱰنﺖ أن أغلبها يبدو
ناﻤﺋاً أو فاقدا ً للوعي ،ذلﻚ النوع من األلعاب اليابانية ير ّوج بنسبة  ٪50 - 30لفكرة
فقدان الوعي كدعوة لﻺنسان باتباعها يف عامل الخيال واألحالم ،ويف معﻈم حاالتها
تتشكل هﺬه الدمﻰ كالوسائد ،فيمكن إخفاؤها يف أكياس الوسائد التقليدية ،لدرجة
يصعب معها معرفة إذا وجب تصنيفها كفراش أم كلعبة جنسية).(2
ومن جانب آخر توجد ضغوط اجتامعية وقانونية باتجاه تﴩيع زواج الشواذ
جنسياً )املثليني( يف املجتمع الياباﻲﻧ ،ويف نﻈرنا تتخﺬ تلﻚ الﻀغوط بعدا ً اقتصادياً

) (1رييوا  ..عﴫ إنصاف املرأة اليابانية – مصدر سابﻖ.

) (2الزواج من وسادة ..عندما يفقد »كوكب اليابان« وعيه! – الجزيرة – نﴩ بتاريخ  2019/2/16عىل الرابﻂ

 /1٦/٢/٢٠1٩ﻛﻮﻛﺐ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ-ﻳﻔﻘﺪ-ﻭﻋﻴﻪhttps://www.aljazeera.net/news/lifestyle/
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من ورائه أصابع رأساملية غربية ،إذ حثﺖ غرفة التجارة األمريكية حكومة اليابان عىل
إضفاء الﴩعية عىل زواج املثليني قائلة إ ّن األشخاص املوهوبني من مجتمع امليم
سيختارون العمل يف مكان آخر مام يجعل اليابان أقل قدرة عىل املنافسة دولياً).(1
أما عىل جانب التقاليد األخالقية فاليابانيون هم و َرثة مبادئ )البوشيدو (Bushido
األخالقية التي يتحىل بها محاربو )الساموراي  (Samuraiالﺬين ﻇهروا يف العﴫ
اإلقطاعي لليابان من القرن السابع عﴩ إﱃ القرن التاسع عﴩ ،وكان القانون العسكري
هو الﺬي يحكم حياة )الساموراي( يف البدء ،ولكن مع تﺄث ّرهم بالثقافة الصينية
)الكونفوشيوسية  (Confucianismأصبحﺖ لديهم مجموعة من األنﻈمة الفكرية
والعقائدية التي تنص عىل املبادئ اﻵتية) :االستقامة والعدل ،الدين ،الشجاعة،
الرحمة والعطﻒ ،الرقّة واألدب ،الصدق واإلخالص ،الوالء ،ضبﻂ النفس ،االنتحار
الشعائري والتﻀحية ،إعداد املرأة( ،ويخﻀع كل شخص من محاريب )الساموراي(
ويﻀل ُمخلصاً له طوال حياته ،وليس له الحﻖ يف االعﱰاض عىل
ّ
ألحد السادة الكبار
األوامر الصادرة إليه من الجهات العليا ،إال أنّه ميلﻚ حﻖ االحتجاج وغالباً ما يكون
بقطع إصبع اليد األصغر أو القيام باالنتحار الطقﴘ).(2
ﻇل اليابانيون
وعىل الرغم من نهاية عﴫ )الساموراي( بحلول العام ّ 1868
ُمخلصني لتقاليدهم األخالقية تلﻚ ،وبقيﺖ آثارها فاعلة يف حياتهم اليومية مثل الوالء
املطلﻖ للنﻈام الحاكم ،ولكن بعد الغزو األمريﻲﻜ لليابان تحول هﺬا الوالء لصالح
أرباب الﴩكات الرأساملية لينتﺞ عنه االلتزام التام بتوجيهاتهم إﱃ ح ّد االنتحار بسبب
الﻀغوط ،وهي ﻇاهرة يطلﻖ عليها يف اللغة اليابان ّية )كاروﳾ  (Karoshiأو املوت
إرهاقاً من العمل ،حتّﻰ بلغﺖ اليابان املرتبة الثالثة ضمن قاﻤﺋة أعىل البلدان يف العامل
بحاالت االنتحار لعام .(3) 2014
)- 2021/3/17 – Japan court says same-sex marriage should be allowed - Associated Press (1

https://apnews.com/article/world-news-japan-marriage٢٦٨-a٤٩٧٨c٤٩1c٨٦3
b٥٤٧f٥٤3ab٢٥٢٩٧a
) (2ثقافة الساموراي يف التاريخ الطبيعي – مركز بحوث ومتحﻒ التاريخ الطبيعي – نﴩ عىل الرابﻂ

https://nhm.uobaghdad.edu.iq/?p=٢٨٤

) (3بني الهيكيكوموري والكاروﳾ ..ملاذا ينتحر الشباب يف اليابان؟  -الجزيرة – نﴩ بتاريخ  2021/6/13عىل
الرابﻂ



وارتفاع معدالت االنتحار بهﺬا الشكل ميكن
تفسﺮﻴه وفقاً ألخالق )الساموراي( ،فمحارب
)الساموراي( كان ميارس طقوس االنتحار
لتج ّنب القبﺾ عليه وتعﺬيبه حتﻰ ال يﻈهر ﻤﺑﻈهر
الﻀعيﻒ أو الجبان ،وقد فعلها جنود )كاميكازي
 (Kamikazeيف الحرب العاملية الثانية بعد
الهزمية ،كام أ ّن االنتحار يف الديانة البوذية يُع ّد
فﻀيلة ورمزا ً لتح ّمل املسﺆولية أيﻀاً).(1

وخالصة ما تق ّدم أ ّن االستثامر الغريب يف ثقافة اليابان األخالقية قد آﻰﺗ أُكله وحقّﻖ
إنجازات هائلة لصالح الﴩكات ،إذ تحولﺖ اليابان إﱃ مصنع رأسامﱄ كبﺮﻴ وبﺆرة
ماسونية ممتازة وأمنوذج مطاوع جدا ً لﻺرادة الغربية ،وباتﺖ إنجازات اليابان الثقاف ّية
عىل النمﻂ الغريب تتجاوز حدودها لتناغم متطلبات العوملة املعارصة.
وإ ّن الثقافة اليابانية هﺬه انعكسﺖ بكل وضوح يف أعامل األمني ،فعىل مستوى
الثقافة الدينية عكس األمني مزيﺞ الشنتوية والبوذية مع املسيحية واملاسونية ،فال تكاد
أفالم ومسلسالت األمني تخلو من احتوائها عىل خلطة عجيبة تجمع بني عامل األرواح
والطقوس الوثنية إﱃ جانب الرموز املسيحية واملاسونية املعروفة ،ورصنا نرى يف
كثﺮﻴ من األحيان أن شخص ّيات األمني تجمع بني امتالكها للطاقات الروحية مع تعلّقها
خﺮﻴة ويف الوقﺖ ذاته تستم ّد قوتها من
بالشهوات الدنيوية ،وميكن أن ﻤﺗتلﻚ روحاً ّ
عامل الشياطني ،ويت ّم تقديم هﺬا الخليﻂ بشكل ينسجم مع إحدى نقاط القوة الدرامية
التي تجسد البطل غﺮﻴ املثاﱄ بحيﺚ ميكن أن يتامهﻰ معه املشاهد يف نجاحاته
وسقطاته.
وعىل مستوى أمناط الحياة ،تﻈهر الفتاة يف األمني كرمز للرغبة الجنسية غالباً،
لتﺆسس معه أﴎة مستق ّرة ،بل تحقّﻖ
وهي تحقّﻖ ذاتها ال يف االرتباط الطبيعي برجل ّ
-٧٠/13/٦/٢٠٢1ﺣﺎﻟﺔ-ﺍﻧﺘﺤﺎﺭhttps://www.aljazeera.net/midan/reality/economy/-
ﻳﻮﻣﻴﺎ-ﳴﺎﺫﺍ-ﻳﻨﺘﺤﺮ-ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
) (1املصدر نفسه.
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ذاتها يف ميادين القتال واملغامرة والعمل الشاق ،وغالباً ما تكون ن ّدا ً للرجل الﺬي صار
جسد يف كثﺮﻴ من أعامل األمني بهيﺄة أنثوية ،فمعايﺮﻴ الرجولة املتعارفة باتﺖ تختفي
يُ ّ
لصالح معايﺮﻴ الجامل األنثوي املتمثّل بالوجه الخاﱄ من الشارب واللحية مع الشعر
امل ُنسدل والقوام الرشيﻖ والعيون الواسعة ،وإذا وضعنا األمن ّيات من تصنيﻒ )الياوي(
جانباً ،فﺈ ّن مﻈهر الﺬكور يف األمني صار يقارب مﻈهر الفتيات بشكل كبﺮﻴ.
أ ّما عىل مستوى التقاليد األخالقية فﺈ ّن ثقافة )الساموراي( بقيﺖ مهيمنة يف معﻈم
أعامل األمني ،فالوفاء واإلخالص وااللتزام وإرصار الروح املحاربة بقيﺖ سارية يف
هﺬه األعامل إﱃ ح ّد كبﺮﻴ ،باإلضافة إﱃ رمزية السيﻒ الﺬي ال يكاد يخلو منه أمني
حتﻰ لو كان يحﻲﻜ مغامرات يف العﴫ الحديﺚ ،إﱃ جانب صفات القلﻖ والحزن
واالكتئاب وجلد الﺬات التي تع ّد من السامت األكﺮﺜ انتشارا ً يف العديد من مسلسالت
جهة للمراهقني والشباب ،وهو انعكاس واضح للحالة النفسية التي يعاﻲﻧ
األمني املو ّ
منها اليابانيون يف العﴫ الحديﺚ.
ويف الختام ميكن تسجيل أه ّم السامت التي يعكسها األمني عن حالة اليابان
الثقافية الحالية بالنقاط اﻵتية:
.1ديانة البوذا والشنتوية إﱃ جانب الديانة املسيحية لها معامل واضحة يف كثﺮﻴ من
األمنيّات ،لﺬا نلحﻆ حﻀورا ً لألرواح الساكنة يف األشياء يف أغلب األمنيّات ،وعادة ما
تتّخﺬ أشكال مسوخ ذات أجسام عمالقة للتعبﺮﻴ عن القوة والسيطرة.

.2الرموز املاسونية حارضة وبقوة يف كثﺮﻴ من نتاجات األمني ،وهنالﻚ رموز
مع ّينة تتك ّرر كثﺮﻴا ً كالعني الواحدة والنجم الخاميس واملثلّﺚ.

.3أمناط الحياة الغربية حاكمة يف أغلب األمنيّات التي تجري أحداثها يف العﴫ
الحديﺚ ،أما األمنيّات التاريخية فهي توﻇّﻒ كمية ال بﺄس بها من الﱰاث الياباﻲﻧ يف
خاص.
األزياء والعمران بشكل
ّ

.4ثقافة الساموراي حارضة يف األمني بشقّيها املادي املتمثّل بالسيﻒ ،أو
املعنوي املتمثّل بالتﻀحية والروح املحاربة.
.5االكتئاب والحزن يطغﻰ عىل عموم األمني باستثناء تصنيﻒ الكوميديا ،كام



أن سمة البطل اليتيم حارضة يف أغلب مسلسالت األمني ،ولعلّه تعبﺮﻴ عن ﴍيحة
تخىل عنهم أحد الوالدين أو كالهام ألسباب مختلفة.
األطفال اليابان ّيني الﺬين ّ
.6صورة الفتاة الﺬكورية والفتﻰ الشبيه باألنثﻰ سائدة بقوة باإلضافة إﱃ العالقات
املثلية ،كام أ ّن اإلثارة الجنسية غالبة يف كثﺮﻴ من مشاهد األمني ،وميكن أن نالحﻈها
يف غﺮﻴ تصنيﻒ )إيتيش( أيﻀاً.

.7الغالبية العﻈمﻰ من األبطال بﺄعامر املراهقني واليافعني ،ما يعني أن الفئة
املستهدفة من األمني يف األساس هي هﺬه الطبقة من الجيل الجديد.
وإ ّن السامت الثقافية التي تتﻀ ّمنها معﻈم أعامل األمني املﺬكورة سابقاً الب ّد من
أن يكون لها آثار فكرية وثقافية عىل األجيال العربية بشكل أو بﺂخر ،وذلﻚ ما سنبيّنه
يف الفقرات التالية.


   :
كمنتﺞ فني يحمل رسائل ثقافية ال يخلو األمني من آثار إيجابية عىل الجيل العريب،
وميكن تلخيص هﺬه اﻵثار يف املحاور اﻵتية :الوعي بالعالقات االجتامعية – الثقة
بالنفس واإلرصار عىل النجاح  -تطوير الﺬائقة الف ّنية والجاملية  -االطّالع عىل معارف
علمية وتاريخية  -تطوير مهارات اللغة العربية.
الشاب العريب اليوم يتمسﻚ باألمني ويدافع
وهﺬه املحاور غالباً هي التي تجعل
ّ
عنه ويستنكر أي تقليل من قيمته بصفته مج ّرد »كارتون« لتسلية األطفال ،فالشباب
العرب باتوا عىل يقني بﺄ ّن األمني اليوم يلعب دورا ً أساسياً يف حياتهم من حيﺚ تعميﻖ
خﱪتهم املعرفية والثقافية بﺄساليب يعجز عنها اﻵباء واملعلمون واملﺆسسات الثقافية
حﻖ يف هﺬا املجال:
يف بلدانهم ،وسوف يتبني لنا عﱪ السطور اﻵتية أنّهم عىل ّ

أ-اﻟﻮﻋﻲ ﺑاﻟﻌﻼﻗات اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴة :يتﻀ ّمن العديد من األمن ّيات الشهﺮﻴة –خصوصاً
عام ميكن أن تكتنفه
جهة إﱃ فئة الشباب -قصصاً روائية محكمة تتحدث ّ
تلﻚ املو ّ

العالقات االجتامعية املتنوعة من تعقيدات وتحديات ،وعادة ما يق ّدم كاتب األمني
هﺬه العالقات استنادا ً إﱃ خﱪات اجتامعية مﱰاكمة أو دراسات علمية دقيقة ،بحيﺚ

٦٧

٦٨




الشاب ملعرفة املزيد عن طبيعة تلﻚ العالقات واملواقﻒ
ت ُشبع تلﻚ األمنيات حاجة
ّ
التي تفرزها ،مثل عالقة السلطة بالشعب وعالقة املسﺆولني باملرؤوسني وعالقة
األغنياء بالفقراء وعالقة الزمالء يف الدراسة أو العمل وعالقة املعلم بالتالميﺬ وعالقة
رب األﴎة باألبناء.
القائد بالجنود وعالقة ّ

إ ّن تجسيد األمني للتعقيدات والتحديات التي تكتنﻒ تلﻚ العالقات االجتامعية
الشاب عىل فهم حدود هﺬه العالقات يف أُطرها الواقعية ،وتدفعه إﱃ اتّخاذ
تساعد
ّ
مواقﻒ أكﺮﺜ عقالنية تجاهها يف الحياة الحقيقية.
ويف هﺬا الصدد أشار الكاتب )أحمد سامي( يف مقال له عن تﺄثﺮﻴ األمني يف فهم
العالقات املدرسية بني املراهقني والشباب قائالً» :فﱰة املدرسة املتوسطة والثانوية
والجامعة تكون فﱰة دراسية متقلبة جدا ً ،وذلﻚ يرجع لوجود عوامل بيولوجية وعائلية
وتفاعلية كثﺮﻴة تجعل من الصعب عىل اإلنسان فهم التغﺮﻴات التي تحدث له ،هنا يﺄﻲﺗ
األمني ليسلﻂ الﻀوء عىل حياة الشباب ويساعدهم عىل فهم أنفسهم أكﺮﺜ ،األمنيات
املدرسية عىل وجه الخصوص هي التي تتعامل أكﺮﺜ مع تلﻚ املرحلة العمرية،
الطالب يف اليابان مثله مثل الطالب يف أي مكان آخر داﻤﺋًا ما يشعر بالعجز يف مرحل ٍة
ما ،العجز إما يكون فطرياً مكتسباً من التنمر ،أو مغروساً يف العقل الباطن نﻈرا ً لحادثة
مثال ،حبكات األمني تستطيع تقديم تلﻚ التقلّبات يف قالب درامي يتعايش معه
أليمة ً
فعال ويقول» :أجل ،لقد مررت بهﺬا« هﺬا التفاعل يجعل املشاهد يتساءل:
الطالب ً
»ماذا سيفعل البطل؟« واألمنيات تﺄخﺬ مفﱰق طرق بداية من هنا ،إما أن تكتفي بتسليﻂ
الﻀوء عىل املشكلة فحسب فتُشعر املشاهد أنه ليس وحيدا ً ،أو تقوم بتقديم حلول
فعلية للمشكلة وبهﺬا ت ُكسبه خﱪة ميكن ترجمتها لسلوك إيجايب ،ال أخفيكم ﴎا ً كنﺖ
غﺮﻴ واثﻖ يف نفﴘ عىل اإلطالق ،وهاجس الدون ّية كان يﱰبص يب عىل الدوام ،ثم أﻰﺗ
أمني ) (My Hero Academiaوقلب اﻵية ﻤﺗاماً ،جعلني أؤمن بقدراﻲﺗ فعالً وبفﻀله
ها أنا اليوم أمامكم أكتب من منﻈور امل ُج ﱢرب للتﺄثﺮﻴ اإليجايب لألمني فعالً«).(1
ومن أجل أن نوضّ ح الفكرة أكﺮﺜ يف هﺬا املجال دعونا نﺄخﺬ مثاالً :يستعرض

) (1األمني وتعديل الشخصية ..كيﻒ يﺆثر الفن فينا؟  -أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ  2020/8/5عىل الرابﻂ

https://www.arageek.com/art/anime-manga-effect-on-personality



األمني الشهﺮﻴ )الهجوم عىل العاملقة  (Attack on Titanطبيعة الكاريزما املميزة
لشخصية القائد العسكري )آروين( وتﺄثﺮﻴه عىل جنوده من ﴎية االستطالع الﺬين
يقاتلون العاملقة ،وهي ما تجعلهم يطيعونه يف خطﻂ خطﺮﻴة قد تودي بحياة كثﺮﻴ منهم،
ويستعرض األمني يف بعﺾ الحاالت تر ّددا ً قد مي ّر ببعﺾ الجنود بتفكﺮﻴهم يف جدوى
تلﻚ الخطﻂ وﻤﺛنها الباهﻆ ،ولك ّن األمني يعود ليعطي التﱪير من زاوية القائد )آروين(
مب ّيناً أ ّن املسﺄلة تكمن يف الخيارات املتاحة لديه واألولويات التي يﻀعها والتي قد
تغيب عن السواد األعﻈم من الناس فﻀالً عن الجنود أنفسهم.
ولكن عىل الرغم من أ ّن األمني يﱪر للقائد )آروين( تنفيﺬه لتلﻚ الخطﻂ املصﺮﻴية
كقائد عسكري ،إال أنه مل يﱪرها له من الناحية األخالقية ،ففي لحﻈة من لحﻈات
محاسبة النفس) (1يﻈهر )آروين( يف موقﻒ ندم داخﲇ بسبب مسﺆوليته عن موت

عدد كبﺮﻴ من جنوده من أجل تحقيﻖ هدف شخﴢ يف داخله كان يسعﻰ إليه يف
الحقيقة ،وهو سعيه إلثبات نﻈريّته حول حقيقة العاملقة وأصولهم ،وعىل الرغم من
أ ّن تحقيﻖ هدفه هﺬا مل يكن يتقاطع مع الهدف امل ُعلن للجنود – وهو إنقاذ البﴩ من
جسد ذلﻚ الندم يف نفس )آروين( كرضيبة أخالقية تبقﻰ
خطر العاملقة -إال أ ّن األمني ّ
ﱪرات بحجم
تﺆ ّرق ّ
أي قائد عصامي ،فالقرارات الخطﺮﻴة تتطلّب داﻤﺋاً أن تكون لها ُم ّ
خطورتها لﻲﻜ تكون مقبولة ﻤﺗاماً.
إن أمنوذج القائد )آروين( املﺆثر يف
نفوس العديد من متابعي )الهجوم عىل
العاملقة( ميكن أن يجعل الشاب العريب
أكﺮﺜ تف ّهامً لطبيعة القرارات الحساسة التي
يتخﺬها األشخاص املعروفون باالستقامة
وهم يعملون يف موقع املسﺆولية ،إذ يعرف
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فتخﻒ بﺬلﻚ ح ّدة انتقاده
يف موقعه األدﻰﻧ،
ّ
ويعيد الحساب مع نفسه قبل أن يح ّدد موقفاً تجاه تلﻚ القرارات ،ويف الوقﺖ نفسه
) (1راجع الحلقة الخامسة عﴩ من املوسم الثالﺚ ألمني هجوم العاملقة.
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فﺈن هﺬا األمنوذج املﺆثر من األمني –أعني القائد آروين -ميكن أن ين ّمي لدى الشاب
أي موقع من
اإلحساس باملسﺆولية األخالقية يف عالقاته بﺄفراد املجتمع يف حال تس ّنم ّ
مواقع املسﺆولية ،كوالد يدير أﴎة أو رئيس يدير دولة.
وكمثال آخر عىل زيادة الوعي بالعالقات االجتامعية لنﺄخﺬ فيلم األمني )عامل
ﴪي  (�e secret world of Arriettyالﺬي يتحدث عن وجود كائنات تشبه
آريتي ال ّ
البﴩ ولك ّنها صغﺮﻴة الحجم جدا ً تعتاش عىل استقراض الطعام واألشياء من البﴩ
العاديني من حيﺚ ال يشعرون ،ويف هﺬا العامل تﻈهر أﴎة مك ّونة من أب وأم وفتاة
مراهقة اسمها )آريتي( يدفعها الفﻀول لالحتكاك بالبﴩ ،ولك ّن أباها كان يحﺬّرها من
أ ّن عاقبة ذلﻚ ستكون سيئة ،ولك ّن )آريتي( ال تتقيد بنصائح والدها وتندفع بنشاط
الشباب خلﻒ اكتشاف أفراد صالحني وغﺮﻴ مﺆذين من البﴩ ،وتنساق خلﻒ الفﻀول
الﺬي يﺆ ّدي فيام بعد إﱃ نتائﺞ تعود بالسلب عىل استقرار أﴎتها ،إذ تﻀطر أﴎة
يتجىل لدى املشاهد
ّ
)آريتي( إﱃ الرحيل عن املكان الﺬي تسكن فيه بﴪعة ،وبﺬلﻚ
صدق األب يف تقييمه للنتائﺞ النهائية املﱰتّبة عىل أفعال ابنته بسبب خﱪته يف الحياة،
حتّﻰ لو كانﺖ البنﺖ صادقة يف اكتشافها بﺄ ّن بعﺾ أفراد البﴩ الﺬين تتواصل معهم هم
أناس ط ّيبون.
وﻤﺗسكها بالدفاع عن أﴎتها
كام مل يهمل الفيلم تح ّمل )آريتي( لعواقب أفعالها
ّ
من منطلﻖ املسﺆولية ،وهي رسالة مه ّمة لتحمل
اإلنسان كامل املسﺆولية تجاه خياراته التي يتّخﺬها
ويبني الفيلم يف ال ّنهاية أ ّن مساعي
بﺈرادته الكاملة،
ّ
الفتاة قد آتﺖ أُكلها وﻤﺗكنﺖ من إنقاذ عائلتها الصغﺮﻴة
ﻤﺑساعدة أحد أفراد البﴩ الﺬين وثقﺖ بهم.
هﺬا ويتّسع األمني يف تعميﻖ الفهم بالعالقات
االجتامعية يف بعﺾ األحيان ليشمل العالقات
بني األمم والحﻀارات ،ولن ُعد إﱃ أمني )الهجوم
عىل العاملقة( الﺬي يشتمل عىل واحدة من أفﻀل
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ﱪر هﺬا االضطهاد عىل
اضطهاد مجتمع )مارﱄ( ملجتمع )ألديان( ،ومجتمع )مارﱄ( ي ّ
أساس شيطنة كل أفراد مجتمع )األلديان( بنا ًء عىل تاريخهم املﻈلم ،أي تحميل األبناء
بﺄي
أي فرد من مجتمع )مارﱄ( ّ
أوزار آبائهم من غابر العصور ،وبهﺬه الطريقة ال يشعر ّ
ذنب وهو يرتكب الجرائم البشعة بحﻖ )األلديانيني(.
ويف املقابل إ ّن االضطهاد الﺬي مارسه )املارليون( جعل جامعة )األلديان(
ينقسمون إﱃ طائفتني :الطائفة األوﱃ وهي األكﺮﺜ عددا ً كانﺖ تص ّدق ما يُشيعه
)املارليون( عنهم من أنّهم نسل الشيطان ،وما يتع ّرضون له من أذى هو ﻤﺛن طبيعي
مقابل الخطايا التي ارتكبها أجدادهم يف املاﴈ ،أ ّما الطائفة الثانية وهي األقل عددا ً
الرب ،لﺬا
فقد قاومﺖ االضطهاد ،وانتﴩ بينهم إميان بﺄنّهم ِعرق متم ّيز و ُمختار من
ّ
ﴪ أمجاد أجدادهم يف املاﴈ ويُعلّمون أبناءهم غﺮﻴ ما يُشيعه
فهم يستحرضون يف ال ّ
)املارليون( عنهم ،وكانﺖ تلﻚ العقيدة تعيد لهم اإلحساس بكرامتهم املهدورة وتحافﻆ
عىل ﻤﺗاسﻚ نسيجهم االجتامعي ملقاومة األذى الﺬي يعانون منه).(1
وبهﺬه الطريقة يوصل الكاتب للمشاهدين أفكارا ً واقعية عن املواقﻒ االجتامعية
التي تنشﺄ بني الشعوب التي يقع بينها رصاع غﺮﻴ متكافﺊ ،فمن جانب ﻤﺗيل األ ّمة الغالبة
إﱃ استخدام األفكار التعميمية السطحية -مثل شيطنة اﻵخرين عىل أساس الدين أو
القومية -من أجل تﱪير اضطهاد األ ّمة املغلوبة ،وهﺬه األفكار التعميمية هي األساس
يف ﻇهور كثﺮﻴ من اإلبادات الجامعية يف التاريخ البﴩي وع ّدها أعامالً نبيلة بنﻈر
ُمرتكبيها.

من جانب آخر يﺆ ّدي القهر الشديد الﺬي تتعرض له األمة املغلوبة إﱃ انكفائها
عام تتفاخر به من أمجاد سابقة لتنقﺬ به
عىل نفسها وجلد ذاتها ،أو بحثها يف املاﴈ ّ
خم من تلﻚ األمجاد لتتحول إﱃ أساطﺮﻴ خرافية
جانباً من كرامتها املهدورة ،وقد ت ُﻀ ّ
تتوارثها جيالً بعد جيل).(2
) (1ال يبعد أن يكون مﺆلﻒ أمني )الهجوم عىل العاملقة( قد اقتبس يف قصته من حادثة اضطهاد النازية لليهود
بشكل خاص ،لوجود نقاط شبه كبﺮﻴة بني أحداث األمني وتلﻚ الحادثة التاريخية املعروفة.

) (2ملزيد من التفصيل يف هﺬا املوضوع شاهد املقطع الفيديوي عىل يوتيوب :فلسفة الﴫاعات يف هجوم
العاملقة – الﱰا دراغون – نﴩ بتاريخ  2020/10/10عىل الرابﻂ
https://www.youtube.com/watch?v=BYHAPEp3trA .
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ب -اﻟﺜﻘة ﺑاﻟﻨﻔﺲ واﻹﴏار ﻋﲆ اﻟﻨﺠاح :يكاد ال يخلو فيلم أو مسلسل أمني
جه
من هﺬه الفقرة اإليجابية ،وأعتقد أنّها عامد الهدف األخالقي لصناعة األمني املو ّ
للمراهقني والشباب ،ففي األع ّم األغلب يواجه أبطال األمني مصاعب وتحديات كبﺮﻴة
قد توصلهم إﱃ مرحلة اليﺄس من بلوغ الهدف ،ولكن ﴎعان ما يشحﺬ البطل قوته
ﴫا ً عىل املواجهة ،فيكون ذلﻚ إكسﺮﻴ نجاحه
الداخلية ويتحامل عىل جراحه ويبقﻰ م ّ
وتحقيﻖ هدفه وانتصاره يف النهاية.
وعادة ما يقوم كاتب األمني بحشد زخم عاطفي كبﺮﻴ يف هﺬه املرحلة ،يجعل
الشاب يتامهﻰ مع الشخصية ،فيعيش بوجدانه الرغبة العارمة يف مامثلة
املراهﻖ أو
ّ
البطل يف األمني واالقتداء به يف إرصاره الشديد عىل تجاوز الصعاب ،ويُسقﻂ هﺬه
الخاصة ،وبﺬلﻚ يتحول األمني
الرغبة عىل املشاكل والتحديات التي تطرأ يف حياته
ّ
بالنسبة للمشاهدين مثل جلسة للتنمية البﴩية التي تحفّز فيهم الشعور بالتفاؤل وعدم
اليﺄس من النجاح.
تقول الكاتبة جيهان عﲇ» :العديد من إنتاجات األمني تتخﺬ هﺬا الشعار  -نعم
نستطيع -أساساً لها تبني عليه الحبكة الدرامية وبناء الشخص ّيات ،فتزرع يف داخلﻚ
بﺄنﻚ قادر عىل بلوغ هدفﻚ إن بﺬلﺖ مزيدا ً من الجهد ،بالتﺄكيد لديﻚ رغبة يف تحقيﻖ
ﳾء ما والواقع ليس متساهالً كثﺮﻴا ً ل ُيقدم لﻚ حلمﻚ عىل طبﻖ من ذهب ،ولكن
بداخلﻚ قدرات أنﺖ مل تكتشفها بعد فال تستسلم ،مع ما نتابعه من صعوبات وتحديات
تواجه األبطال للوصول لغايتهم تتولّد طاقة إيجابية تدعوك أنﺖ أيﻀاً لﻲﻜ تسعﻰ أكﺮﺜ
لتُمسﻚ حلمﻚ بيديﻚ«).(1

جه لﴩيحة املراهقني
وأل ّن أغلب نتاجات األمني من تصنيﻒ )شونن( املو ّ
مهامً من مصادر إشباع حاجة )تقدير الﺬات Self-
بالﺬات؛ صار األمني ميثل مصدرا ً ّ
 (esteemلدى طيﻒ واسع من هﺬه الﴩيحة يف عاملنا العريب.

و)تقدير الﺬات( هو حاجة نفسية وضعها عامل النفس األمريﻲﻜ )إبراهام ماسلو
 (Abraham Maslowضمن هرم الحاجات األساسية للبﴩ ،وتعني مقدار تقييم
حل املشاكل وتحقيﻖ اإلنجازات لكسب
اإلنسان لنفسه من حيﺚ كفاءته وقدرته عىل ّ
) (1املصدر نفسه.
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احﱰامه لﺬاته واحﱰام اﻵخرين له،
ويف حالة إشباع هﺬه الحاجة سيكون
اإلنسان إيجابياً يف سلوكه ويتعاطﻰ مع
محيطه بشكل ب ّناء ،أ ّما يف حالة القصور
يف إشباعها فﺈ ّن اإلنسان سيكون أقرب
إﱃ االنطوائية والعدوانية يف سلوكه.
وعادة ما يعاﻲﻧ املراهﻖ من
مشاكل يف )تقدير الﺬات( ألسباب عديدة من أهمها سوء املعاملة التي يتلقاها من
األﴎي ،وال س ّيام يف البيئة العربية حيﺚ يفتقر اﻵباء -عادة -إﱃ
أبويه يف محيطه
ّ
الوعي بالطرائﻖ السليمة يف التعامل مع األبناء.
 á

وهنا يﺄﻲﺗ دور األمني يف إشباع هﺬه الحاجة لدى املراهقني ،فهو يركّز يف كثﺮﻴ
جهة لهﺬه الﴩيحة عىل تعزيز الثقة بالنفس واإلحساس بالقدرة الﺬاتية
من أعامله املو ّ
عىل تجاوز الصعاب وشحﺬ اإلحساس اإليجايب الداخﲇ بها؛ لﺬا غالباً ما يﻈهر أبطال
األمني -وهم بعمر املراهقة -مي ّرون بلحﻈات ضعﻒ شديد ويصارعون يف داخلهم
السلبي وينطلقون من
اإلحساس بالفشل ،ثم ﴎعان ما يتف ّوقون عىل ذلﻚ اإلحساس
ّ
جديد لتحقيﻖ انتصارات غﺮﻴ متوقّعة ،ويتم ذلﻚ بﺄساليب عاطفية ُمقنعة للمشاهدين،
يعجز عن مثلها اﻵباء واملربّون ،إ ّن هﺬه املشاهد تعيد للمراهقني الثقة بالنفس وترفع
من درجة تقديرهم للﺬات يف الحياة الحقيقة.
وهنا يتبادر إﱃ الﺬهن األمني الشهﺮﻴ )ناروتو( الﺬي تدور أحداثه حول الفتﻰ
املراهﻖ )ناروتو أوزوماﻲﻛ( الﺬي وجد نفسه منبوذا ً من قبل سكان القرية التي يسكن
فيها بسبب تلبّسه بروح شيطانية ،لﺬلﻚ يﻀع )ناروتو( نصب عينيه نَيل لقب )هوكاجي(
الﺬي يُطلﻖ عىل قائد القرية وأقوى نينجا فيها ليحصد احﱰام الجميع ،وبعد سلسلة
من الكفاح يصل )ناروتو( إﱃ مراده ،وبﺬلﻚ نجد أ ّن قصة هﺬا األمني -الﺬي القﻰ
شهرة كبﺮﻴة جدا ً -تدور أساساً عىل حاجة تقدير الﺬات وشحﺬ الهمة لكسب االحﱰام
من املحيﻂ االجتامعي ،ويف هﺬا الصدد يقول الشاب املﴫي محمد الديب بلهجته
املﴫية» :بحب مسلسل )ناروتو( جدا ً عشان قصته حلوة عن إثبات نفسﻚ ووجودك
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وسﻂ الناس ،وملا يبقﻰ عندك هدف تعمل أقﴡ
حاجة عندك عشان تحققه«).(1
وكﺬلﻚ تع ّزز كثﺮﻴ من نتاجات األمني شعور
املراهقني بﺄنّهم أشخاص ناضجون ،عﱪ تناولها
ملوضوعات ذات حبكة معقّدة تتعاطﻰ مع عقلية
املراهﻖ باحﱰام وتتعامل معه عىل أنّه كبﺮﻴ ،فهﺬا
األسلوب الﺬﻲﻛ يناغم شعور املراهﻖ بﺄنّه راشد وأنّه
تجاوز مرحلة الطفولة ودخل عامل البالغني ،وقد أﴍنا
سابقاً إﱃ أ ّن مرحلة املراهقة هي مرحلة انتقالية تجمع
)   ( ¸   ¢  å
بني رغبات الطفولة وطموح الكبار ،واألمني بطبيعته   ñá· ê  ª¢
يقع يف صميم هﺬه املرحلة ،فهو من جانب عبارة عن
رسوم متحركة تشبع لدى املراهﻖ رغبة الطفولة يف املتعة البﴫية والخيال البطوﱄ،
ومن جانب آخر يحتوي عىل أفكار عميقة ت ُشبع طموحه بﺄن يصبح كبﺮﻴا ً وتع ّزز لديه
الشعور بتقدير الﺬات.

ولكن ال يفوتنا هنا ِذكر أ ّن إشباع حاجة )تقدير الﺬات( لدى األطفال واملراهقني
قد تتّخﺬ منحﻰ سلبياً عﱪ األمني ،وذلﻚ عندما ال يت ّم االنتقال من مرحلة الخيال إﱃ
مرحلة الواقع يف إشباع هﺬه الحاجة ،ويبقﻰ يف محيﻂ الخيال وأحالم اليقﻈة ويكتفي
باإلشباع الوهمي لها ﻤﺑتابعة أبطال األمني ،وذلﻚ يزيد يف الحقيقة من درجة انطوائه
وانعزاله عن املجتمع ويحدث ذلﻚ غالباً ملن يطلقون عىل أنفسهم )األوتاكو( الﺬين
يكتفون ﻤﺑشاهدة األمني عن الحياة الحقيقية.

إن اكتفاء املراهﻖ باإلشباع املوهوم )لتقدير الﺬات( قد ينشﺄ عن سبب بسيﻂ هو:
أ ّن شخصيّات األمني قد يحقّقون تقديرهم لﺬواتهم بطرائﻖ موغلة يف الخيال وغارقة
يف الفنتازيا) ،(2ليشعر املراهﻖ بعجز طبيعي عن مامثلة ما يراه يف األمني مع الواقع
) (1األنيميشن العاملي يخطﻒ قلوب الشباب» ..الياباﻲﻧ يكسب«  -مصدر سابﻖ.

) (2فانتازيا ُ :fantasiaمصطلح يطلﻖ عىل جنس أديب قصﴢ تقع أحداثه يف عامل متخ ّيل ،يخﻀع لقوانني فيزيائية
تختلﻒ عن العامل الﺬي نعيش فيه ،ويتناول شخصيات غﺮﻴ واقعية )خياليّة محﻀة وغرائبية غالباً( ،أو يصور عاملاً
يخﻀع لقوانني فيزيائية مل ت ُكتشﻒ بعد ،أو ميتافيزيقية تناقﺾ الحارض والتجربة الواقعية ،كام يف أعامل الخيال



املحيﻂ به ،فال ينتقل من التجربة الخيال ّية إﱃ التجربة الحقيقية ،ويبقﻰ يف حدود
اإلحساس املوهوم بتقديره لﺬاته من خالل ﻤﺗاهيه امل ُجرد بشخص ّيات األمني.

وقد تحمل هﺬه الفقرة بُعدا ً سلبياً آخر يتمثل بتنمية األنا الﺬاتية مقابل ضعﻒ
الشعور بالحاجة إﱃ التوفيﻖ واإلسناد اإللهي ،فال يخفﻰ أ ّن مفردة التوكل عىل الله
التي ال أثر لها يف أعامل األمني -ﻤﺗثل صفة أساسية من صفات املﺆمن يف العقيدةاإلسالم ّية ،وهي ﴍط أسايس من ﴍوط النجاح يف كل امليادين ،وأ ّن تجسيد األمني
للثقة بالنفس كﴩط وحيد لتحقيﻖ النجاح يُغ ّيب هﺬه املفردة عن تفكﺮﻴ الجيل املسلم،
ويحيل إﱃ اإلميان بالطاقات الروحية الدنيوية –كام يف الديانات الﴩقية مثل البوذية-
سنبني الحقاً.
التي ير ّوج لها دعاة العﴫ الجديد كام
ّ

ت-ﺗطﻮيﺮ اﻟﺬاﺋﻘة اﻟﻔﻨﻴة واﻟﺠﺎﻤﻟﻴة :تح ّدثنا يف الفصل األول عن املعايﺮﻴ الجاملية
املثالية التي ﻤﺗتاز بها رسوم األمني ،وهﺬه املعايﺮﻴ تسحر عيون الناﻇرين من الجنسني،
ومن التجارب الرائدة يف هﺬا املجال فيلم األمني الشهﺮﻴ )أكﺮﻴا  (Akiraالﺬي صدر
يف العام 1988م ،فعىل الرغم من أ ّن التقنيات اإلنتاجية فيه كانﺖ بدائية مقارنة بالوقﺖ
الحاﱄ ،إال أ ّن هﺬا الفيلم ال يزال مبهرا ً حتﻰ اليوم ،فهو مملوء بالتفاصيل ومعقّد إﱃ
درجة أ ّن الرسامني استغرقوا سنوات يف تلوين اللقطات التي استخدمﺖ يف إحياء
القصة ،حتّﻰ تح ّول إﱃ أحد الكالسيك ّيات الشهﺮﻴة التي ع ّززت انتشار األمني يف
بحﻖ تجسيدا ً بارزا ً للدقّة
الواليات املتحدة وأوربا) ،(1لﺬا فﺈ ّن هﺬا األمني وأشباهه ميثّل ّ
التي يشتهر بها اليابان ّيون يف صناعاتهم.

ولعل من جملة األسباب التي ساعدت عىل نجاح وﻤﺗيز األمني من الناحية
ّ
البﴫية اعتامده عىل بعﺾ مبادئ نﻈرية )الجشتالﺖ  (2)(Gestaltيف تكميل صوره
العلمي  science ﬁctionوالتخيل الطوباوي utopian ﬁctionإال أ ّن بعﺾ النقاد مييزون بني الخيال العلمي
والخيال الطوباوي والفانتازيا من حيﺚ إ ّن الفانتازيا تصور عاملاً ال ميكن أن يكون ،فﺈذا كان الخيال العلمي جنساً
أدبياً يتناول ما ميكن أن يحدث يف املستقبل ،والخيال الطوباوي يتناول ما كان من شﺄنه أن يحدث لو عاد بنا التاريخ
وتجنبنا أخطاءنا ،فﺈن الفانتازيا تتناول ما مل يحدث ولن يحدث )املعرفة–أدب الفنتازيا
#.D٨.AA.D٨.B٩.D٨.B1.D٩,٨A.D٩,٨1 ).ﺃﺩﺏ_ﺍﻟﻔﺎﻧﺘﺎﺯﻳﺎ https://www.marefa.org/

)» (1يس أن أن« :صناعة األمني ..قوى اليابان الناعمة التي تجلب لها املليارات – مصدر سابﻖ.

) (2جشتالﺖ :تعني “الوحدة“ و هي طريقة الدماغ يف ربﻂ مجموعة أشكال متفرقة ليﻈهر شكل متكامل موحد ،ففي
الخاصة باإلدراك البﴫي ،ووصفوا
سنة  1920قام فريﻖ من علامء النفس بﺄملانيا بتطوير مجموعة من النﻈريات
ّ
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الفنية ،إذ تفﱰض هﺬه النﻈرية أ ّن الدماغ البﴩي قادر عىل بناء صورة كل ّية من عدة رموز
جزئية تنتﻈم يف وضعيات مح ّددة ،ﻤﺑعنﻰ أ ّن الدماغ البﴩي قادر عىل خلﻖ صورة
منطقية متكاملة من أجزاء متفرقة بعد أن يربﻂ بينها ذهنياً وفﻖ مبادئ معينة.
ولتوضيح تﺄثﺮﻴ )الجشتالﺖ( يف أعامل األمني دعونا نﺄخﺬ مثاالً بسيطاً؛ فلو ركّزنا
يف مالمح فتاة األمني يف الصورة املجاورة ﻤﺑعزل عن بعﻀها لوجدناها عبارة عن
تعﱪ بﺄي شكل عن أجزاء وجه اإلنسان ،فاألنﻒ مجرد نقطة صغﺮﻴة
نقاط وخطوط ال ّ
والفم عبارة عن خ ّ
ﻂ ُمنحنٍ ُمتقطّع ،ومقلة العني عبارة عن شبه دائرة غﺮﻴ مغلقة ،ولك ّن
هﺬه األشكال ُوضعﺖ بطريقة تجعل الدماغ ينﻈّمها ذهنياً ليدركها كمالمح بﴩية كاملة
عىل أساس )اإلغالق() (1و)االستمرار() ، (2وهام مبدآن رئيسان يف نﻈرية )الجشتالﺖ(،
وإ ّن إسهام عقل املشاهد بتكميل األشكال يف رسوم األمني يجعلها قريبة من نفسه،
أل ّن دماغه يكون ﴍيكاً يف صناعتها بدالً من تلقّيها
بشكل تلقيني مج ّرد.

وبشكل عا ّم إ ّن اإللهام الﺬي تخلقه رسوم
األمني جعلها تتف ّوق بفارق كبﺮﻴ عىل نﻈﺮﻴاتها من
الرسوم املتحركة الغربية عىل الرغم من أ ّن األخﺮﻴة
لها قصب السبﻖ يف الﻈهور والتﺄثﺮﻴ باألجيال،
فاألمني ﴎعان ما خطﻒ األنﻈار عنها ملا ميتلكه
من سامت بﴫية مﺆث ّرة ،فصارت نسبة كبﺮﻴة من
الشباب والشابات – من العرب أو غﺮﻴهم -تتداول
بوسﱰات وصور أمني فيام بينها بشكل محموم،
   °º» ÂÃ ×Ø
وصار بعﻀهم ينشﺊ قنوات عىل مواقع التواصل االجتامعي لهﺬا الغرض فقﻂ.

كيﻒ يجمع املشاهدون بعﺾ األشكال الجزئية عىل أنها جزء واحد عندما تكون هﺬه األشكال منﻈمة بطريقة معينة.
) (1ﻤﺗيل املساحات املغلقة إﱃ تكوين وحدات معرفيّة بشكل أيﴪ من املساحات املفتوحة ،لﺬا يسعﻰ الشخص
إﱃ إغالق األشكال غﺮﻴ الكاملة؛ ذلﻚ للوصول إﱃ حالة من االستقرار اإلدراﻲﻛ
) (2مييل اإلدراك إﱃ جعل الخﻂ ُ
املستقيم يستمر كخﻂ مستقيم والجزء من الدائرة يستمر كدائرة.



ومن نتائﺞ ذلﻚ يف العامل العريب أن ﻇهرت ﴍائح عديدة من الشباب املهووسني
ولعل بعﻀهم يحلم بﺄن يعمل يوماً ما يف
ّ
بتعلم تقنيات رسوم األمني وإتقانها،
استوديوهات األمني اليابانية ،ومن املالحﻆ أ ّن نسبة منهم قد باتوا يتقنون هﺬا الفن
بشكل يقﱰب من إبداع املانجاكا اليابانيني أنفسهم.
وقد برع اليابانيون يف صناعة املوسيقﻰ التصويرية التي ترافﻖ أحداث األمني،
وحرصوا عىل تقديم مقطوعات موسيقية مﺬهلة تالمس شغاف القلوب وتح ّرك مشاعر
املشاهدين وترفع من مستوى تفاعلهم مع األحداث الحزينة أو املفرحة أو الحامسية.
ويحرضنا يف هﺬا املجال مثال أمني )جريندايزر( الشهﺮﻴ بني العرب ،فقد أبدع
حن )شونسﻲﻜ كيكوتيش  (Shunsuke Kikuchiيف صناعة مقطوعاته املوسيقية
املل ّ
حتّﻰ كﺄنّها سيمفونيات رائعة ،وقد أصبحﺖ بالفعل جزءا ً أساسياً من أسباب تفوق
املسلسل وتﺄثﺮﻴه الطاغي عىل الجيل العريب ،وصار جزءا ً من ذاكرتهم الثقافية.
ولكن عىل الرغم من ذلﻚ تشتمل بعﺾ األمنيّات عىل نقاط ضعﻒ يف جانب
األداء املوسيقي ،وكمثال عىل ذلﻚ استخدام موسيقﻰ الروك الغربية الصاخبة يف
مق ّدمة بعﺾ حلقات أمني )مفكرة املوت  (Death Noteالشهﺮﻴ.
ث-اﻻﻃﻼع ﻋﲆ مﻌارف ﻋلﻤﻴة وﺗاريﺨﻴة :تق ّدم كثﺮﻴ من قصص األمن ّيات حقائﻖ
علم ّية وتاريخية ُمستقاة من واقع الحياة ،ويتع ّمد املﺆلفون توﻇيفها يف األمني إلضفاء
نوع من القيمة الفكريّة عىل أعاملهم ،فيكون هﺬا اإلنتاج الف ّني جامعاً لألدب الروايئ
والقيمة العلمية يف آنٍ واحد.
ويطرق الﺬهن يف هﺬا املجال مسلسل األمني الشهﺮﻴ )الدكتور ستون Dr.
 ،(Stoneفشخصية البطل يف هﺬا األمني تتمثل بالشاب العبقري )سينكو( الﺬي يحب
العلم التجريبي كثﺮﻴا ً ،وأثبﺖ يف كثﺮﻴ من املرات قدرته عىل استخدام أساليب علمية
بسيطة للقيام باخﱰاعات مثﺮﻴة لﻺعجاب ،وهو بﺬلﻚ يق ّدم معلومات قيّمة عن الكيمياء
والفيزياء التطبيقيّة بطرائﻖ مسلّية بعيدة عن امللل ،تتف ّوق عىل أفﻀل األساليب التي
تق ّدمها املناهﺞ التعليمية يف مدارسنا العربية.
كام أ ّن أمني )ألدانوا زيرو  (Aldnoah Zeroمن األمن ّيات املم ّيزة التي تق ّدم حقائﻖ
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ونﻈريات علمية عديدة مثل )تﺄثﺮﻴ ليدين فروسﺖ() ،(1كام
يستحرض أمني )بوابة ستاينز  (Steins Gateﻇاهرة الثقوب
السوداء وكيفية انﻀغاط املواد فيها من الصورة الﻀخمة
للصورة الﻀئيلة لﻲﻜ يت ّم إرسالها يف صورة موجات ت ُﱰجم
فيام بعد إﱃ عنارص أخرى).(2
ومن ناحية أخرى تق ّدم أمن ّيات عديدة جانباً مهامً من
حﻀارات وأحداث تاريخية غابرة ،تُدمﺞ ضمن قالب ف ّني
شائﻖ ليتع ّرف عليها املشاهدون بﺄسلوب ال يخلو من إمتاع
§ º º
وإثارة ،ونستحرض يف هﺬا املجال األمني الشهﺮﻴ )يوغي
 (Yu-Gi-Ohالﺬي استوحﻰ من الحﻀارة املﴫية القدمية شيئاً كثﺮﻴا ً ،بل أخﺬ الﴫاع
التاريخي بني الفرعون والكهنة وح ّور فيه ثم جلبه إﱃ الحارض بصورة تكنولوجية
عﴫية ،وبﺬلﻚ كﴪ الحاجز بني األزمان ليخلﻖ لنا تلﻚ األسطورية املتجسدة يف
األمني).(3
كام يع ّد أمني )صقور األرض  (Yokoyama Mitsuteru Sangokushiمن
النامذج الشهﺮﻴة لألمنيات املستوحاة من التاريخ ،فهﺬا األمني مقتبس من رواية
)رومانسية املاملﻚ الثالثة( التي تتناول جانباً من تاريخ الصني قبل أكﺮﺜ من 1800
ب الﻀعﻒ يف أوصال الدولة،
عام حيﺚ نهاية حقبة الـ)هان  ،(Han dynastyحني َد ّ
وبدأت نﺮﻴان الحرب األهلية تتﺄجﺞ يف مختلﻒ مناطﻖ البالد ،وﻇهر الطامعون يف
الحكم والسيطرة عىل ثروات البالد ليزيدوا نار الحرب اشتعاالً ،فق ّرر القادة والحكام
ني مه ّمني
استبدال الحكم الﻀعيﻒ وتوحيد البالد ،وقد ركّز األمني أكﺮﺜ عىل فصيل ِ
) (1تﺄثﺮﻴ ليدن فروسﺖ هو ﻇاهرة فيزيائية ،تحدث بسبب مالمسة سائل ما لسطح درجة حرارته أعىل من نقطة غليان
السائل املالمس ،مكوناً طبقة عازلة من البخار ﻤﺗنع السائل من الغليان بﴪعة ،وبسبب هﺬه ›القوة الطاردة‹ تحوم
قطرة السائل فوق السطح الساخن من دون أن تقوم بﺄي تالمس معه
) (2اإلسقاطات يف عامل األمني :إبداع ال ينتهي – أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ  2020/10/24عىل الرابﻂ

https://www.arageek.com/art/anime-projections-are-art

) (3املصدر نفسه.
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يف الرواية هام فصيل القائد )ليو باي  (Liu Beiوفصيل
القائد )تساو تساو  (Cao Caoوكِالهام من الشخص ّيات
الحقيقية يف التاريخ الصيني ،وخلّد األمني ذكرهام مع
باقي رفاقهام).(1
ج -ﺗطﻮيﺮ مهارات اﻟلﻐة اﻟﻌﺮﺑ ّﻴة :بسبب شغﻒ
األطفال ﻤﺑتابعة األمن ّيات املدبلجة يف قناة )سبيستون(
وغﺮﻴها تنمو مهارات اللغة العرب ّية لديهم بشكل ملحوظ،
أل ّن عقولهم ستختزن حصيلة كبﺮﻴة من املفردات وتراكيب
  é
الجمل الفصيحة التي تزخر بها دبلجة األمني وغﺮﻴه من
الرسوم املتحركة ،إذ أ ّن اللغة السليمة تُكتسب بالسامع بشكل أﴎع وأفﻀل.
ويف هﺬا املجال يشﺮﻴ الدكتور السوري عامد الدين الرشيد إﱃ دور األعامل
الكرتونية يف خدمة اللغة العربية قائالً» :سﺄلﺖ بعﺾ األصدقاء الجزائريني السﺆال
التاﱄ :كيﻒ ترسخﺖ العرب ّية عندكم عىل الرغم من االستعامر الفرنﴘ الطويل لبلدكم
والتشويش عىل اللغة العربية؟ فقالوا :السبب يف ترسيخ اللغة كان أفالم الكرتون،
أصح من نطﻖ الكبار ،والكبار
وبال ِفعل فﺈنّا نجد النطﻖ لدى الناشﺊ الصغﺮﻴ يف الجزائر
ﱠ
ﴫفون األفعال الفرنسية عىل طريقة األفعال
يتكلمون كلمة عربية وكلمتني فرنسيتني ،ويُ ﱢ
العرب ّية بطريقة طريفة تخلﻂ ما بني اللغة العربية والفرنسية ،أما النشء الجديد فعربيتهم
ناضجة ،والفﻀل يف ذلﻚ يعود ألمور عدة من أهمها أفالم الكرتون ،فﺮﻨى األوالد يف
الشارع ينادي بعﻀهم بعﻀاً قائالً) :يا محمد أقبل ..تعال (..هﺬا ما يفعله األوالد يف
الشوارع ،وهي ﻇاهرة بدت بصورة واضحة يف أول الثامنينيات ،فﺄفالم الكرتون كانﺖ
سبباً من أسباب ترسيخ اللغة«).(2
) 10 (1إنتاجات أمني ستﺄخﺬنا برحلة زمنية إﱃ املاﴈ – أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ  2018/2/4عىل الرابﻂ

https://www.arageek.com/art/anime-take-you-to-past

) (2آثار أفالم الكرتون عىل أطفالنا – صيد الفوائد – نﴩ عىل الرابﻂ

http://www.saaid.net/tarbiah/٢٤٨.htm

٨٠




كام ُميكن لألطفال عند مشاهدة األمني وغﺮﻴه من الرسوم املتحركة املدبلجة أن
يتعلّمون كلامت جديدة ،مع استيعاب السياق الﺬي وردت فيه تلﻚ الكلامت ،وهﺬا
يساعدهم الحقًا عىل استخدامها يف السياق ذاته أو يف آخر مشابه ،كام ُميكن لألطفال
إدراك كيﻒ ميكن لنﱪة الصوت وإمياءات الجسد تغيﺮﻴ معاﻲﻧ الكلامت ،وبالتاﱄ
السياق الﺬي ت ُستخدم فيه).(1
كام ال تخلو األمنيات املﱰجمة من فائدة يف إثراء املراهقني والشباب ﻤﺑفردات
اللغة العربية الفصيحة وإن كانﺖ أقل تﺄثﺮﻴا ً من الدوبالج الفتقاد الﱰجمة إﱃ النﱪة
والتنغيم ،ولك ّن هﺬا األمر ال يشكّل عائقاً أيﻀاً بسبب قدرة املشاهد عىل الربﻂ بني
تنغيم اللفﻆ الياباﻲﻧ مع الﱰجمة التي تتزامن معه ،فينتﺞ عن ذلﻚ فهم للنﱪة املقصودة
من العبارة املﱰجمة ،كام أ ّن متابعة الﱰجمة بحد ذاتها تشجع عىل قدرات القراءة
وﴎعة استيعاب الكلامت العربية املكتوبة ،وال يخفﻰ ما لهﺬا األمر من فائدة يف تقوية
مهارات القراءة وتعويﺾ الخلل الﺬي يعاﻲﻧ منه كثﺮﻴ من شبابنا بسبب ضعﻒ املناهﺞ
التعليمية يف بعﺾ البلدان العربية.
والب ّد من اإلشارة يف هﺬا املجال إﱃ أ ّن عمليات الدوبالج ال تخلو من األخطاء
اللغوية ،فقد تستخدم تراكيب لغوية عربية ذات أصول عامية وقد تحدث بعﺾ
األخطاء النحويّة كﺬلﻚ ،ولكن تبقﻰ عمل ّيات الدبلجة سليمة بشكل عام وجودتها
تغلب أخطاءها بفارق كبﺮﻴ.
ح -ﻏﺮس اﻷﺧﻼق اﻟحﺴﻨة :هﺬه اإليجابية تكاد تغلب يف نتاجات األمني من صنﻒ
جه لألطفال ،إذ يحرص منتجو هﺬا الصنﻒ عىل غرس السلوكيات
)كودومو( املو ّ
وحب الخﺮﻴ والتعاون والصﱪ
الصالحة يف نفوس األطفال مثل الصدق واألمانة والوفاء
ّ
وغﺮﻴها بطرائﻖ رائعة ال تخلو من طرافة وذكاء ،ونادرا ً ما يحتوي صنﻒ )كودومو( عىل
مشاهد أو الفاظ أو سلوكيات تتقاطع مع املفاهيم األخالقية للبيئة العربية واإلسالمية،
حصة األسد من إنتاج ﴍكات النﴩ والتوزيع يف البلدان العربية يف
ولهﺬا كان له ّ
) (1أهمية الرسوم املتحركة يف العمليّة التعليمية! – بصائر – نﴩ بتاريخ  2017/1/12عىل الرابﻂ

 /٠1/٢٠1٧/ /ﻫﻤﻴﺔ-ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ-ﺍﳴﺘﺤﺮﻛﺔ-ﳲ-ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ-ﺍﻟﺘﻊhttps://basaer-online.com/



املرحلة األوﱃ من انتشار األمني بني العرب ،وكﺬا يف املرحلة الثانية ولكن بنسبة
أقل ،إذ ال تﻀطر تلﻚ الﴩكات أثناء دبلجتها لهﺬا النوع من األمني إﱃ حﺬف كثﺮﻴ من
املشاهد أو تعديلها؛ لخل ّوها غالباً من األلفاظ والسلوكيات املخلّة باﻵداب العا ّمة،
إﱃ جانب امتالئها بالصفات والسلوكيات األخالقية الحسنة واألهداف النبيلة.
ﴩ ﻤﺗثّل سمة غالبة يف هﺬا التصنيﻒ من
كام أ ّن فكرة انتصار الخﺮﻴ واندحار ال ّ
األمن ّيات ،وبﺬلﻚ يعمل تصنيﻒ )كودومو( عىل تنميﻂ الجزاء الدنيوي العاجل عىل
األفعال السيئة واألفعال الحسنة يف ذهنية الجيل الجديد ،وعىل الرغم من أ ّن ذلﻚ
يبدو ألول وهلة أمرا ً إيجابياً لتشجيع األطفال عىل احﱰام الخﺮﻴ وااللتزام به ،إال أ ّن هﺬا
التنميﻂ قد يفقد جدواه عندما ال يجد األطفال يف تجربتهم الحياتية واقعاً له ،فعندما
يرى الطفل يف الحياة الحقيقية أ ّن بعﺾ األﴍار ال يلقون الجزاء املناسب لهم وبعﺾ
األخيار قد ال ينالون الجزاء املالئم لهم قد يولّد له ذلﻚ شكاً فيام يُع ّد أمرا ً مسلّامً به
ﴩ مصداقيته يف نﻈر الطفل ،وقد يفقد
يف األمني ،فيفقد منﻂ انتصار الخﺮﻴ واندحار ال ّ
الثقة تالياً بكل ما يراه يف األمني من مفاهيم تشجع عىل األخالق الحسنة والسلوكيات
الصالحة ،فيصبح األمني بالنسبة إليه مج ّرد ما ّدة للﱰفيه وال يفكر باالستفادة منه يف
تعديل منهجه السلوﻲﻛ واألخالقي.
وهنا ميكن أن يكون لﻶباء واملربني دور يف إكامل الصورة من وجهة نﻈر دينية
مثالً ،وذلﻚ عﱪ فتح مناقشات مع األطفال يف هﺬا الصدد لبيان أ ّن الجزاء عىل األفعال
ﴩيرة إذا مل يقع عاجالً فﺈنّه سيقع آجالً ،وإذا مل نشهده يف الدنيا فﺈنّه حتامً
ّ
الخﺮﻴة أو ال ّ
سوف يقع يف الحياة اﻵخرة ،كام ميكن أن يكون لهم دور يع ّزز إفادة أطفالهم من
املفاهيم الصالحة يف األمن ّيات لعكسها عىل حياتهم الحقيقية ،فمثالً يجلسون معهم
عند مشاهدة حلقة من املسلسل ويعلّقون عىل ما حصل بالسلب أو باإليجاب ،فيقول
ﴩير يف األمني ،ياله من سلوك سيﺊ!
األب ألوالده عىل سبيل املثال :انﻈر ملا فعله ال ّ
أو يقول :انﻈر لهﺬا البطل يف األمني كيﻒ ساعد املﻈلوم ،وتلﻚ من صفات األبطال
حقاً.
جهة للمراهقني والشباب من ترويﺞ للمفاهيم
وال تخلو تصنيفات األمني املو ّ

٨1




٨٢

األخالقية الحسنة بشكل إيجايب ،ولك ّن املشكلة أنّها غالباً ما تﺄﻲﺗ غﺮﻴ نقية يف
شخص ّيات األبطال بحيﺚ تخلﻂ األوراق عىل املشاهدين ،فقد يﻈهر البطل شجاعاً
حياً ولكنه يقيم عالقات جنسية ،ويتع ّمد ص ّناع األمني ذلﻚ
ولك ّنه سكﺮﻴ ،وقد يﻈهر مﻀ ّ
ألغراض البناء الدرامي املعقّد ،إذ يع ّد تصوير الشخصية بشكل مثاﱄ ضعفاً درامياً
ﴩير يﻈهر يف األمني وهو
ساذجاً وغﺮﻴ جﺬاب ،ولهﺬا كثﺮﻴا ً ما نرى أ ّن الشخص ال ّ
خاصة تستهوي املشاهدين ،وتنبع هﺬه الجاذبية من إﻇهاره بكاريزما
ميتلﻚ جاذبية
ّ
قوية مغلّفة بالغموض والﻈالم ،فﻀالً عن إﻇهاره بصورة الشخص الﺬي ميتلﻚ الجرأة
ﴩيرة من دون خوف أو تردد).(1
والثقة العالية يف تنفيﺬ رغباته ال ّ
وحب
وختاماً ال ننﴗ أ ّن األمني يل ّبي لدى األطفال الحاجة إﱃ الﱰفيه والتسلية
ّ
حب مامرسة أنواع جميلة
االستكشاف واالستطالع ،إضافة إﱃ أنّه قد ين ّمي لديهم ّ
ومفيدة من الرياضات مثل كرة القدم أو كرة السلّة أو الكاراتيه أوغﺮﻴها ،فﻀالً عن
أ ّن األمني ينشّ ﻂ الخيال والتفكﺮﻴ يف عوامل مل تكن تخطر ببال الطفل ،وللخيال دور
كبﺮﻴ يف توسيع مدارك اإلنسان وتشجيع فﻀوله يف سﱪ آفاق فكرية رحبة أكﺮﺜ تكﴪ
القوالب الجامدة التي قد يخلقها التعليم الرسمي ذاته ،ويروى عن العامل الشهﺮﻴ )ألﱪت
آينشتاين( يف هﺬا الصدد قوله» :إنها معجزة أن ينجو الفﻀول من التعليم الرسمي«).(2


      :
 :    -ال ريب يف أ ّن الحديﺚ عن املاسونية أمر صعب
ﴪيتها وتكتّمها
وشائﻚ ،إذ كيﻒ ميكن بيان مالمح دقيقة عن منﻈّمة معروفة ب ّ
الشديد منﺬ القدم ،ولكن بشكل عا ّم يعطينا االنتشار العاملي للامسونية واإلنجازات
التي تحسب لها عىل الصعيد الدوﱄ تص ّورا ً لألهداف التي تسعﻰ إليها والوسائل
) (1ملاذا نحب األﴍار أكﺮﺜ من األخيار؟ أسباب تجعلهم أكﺮﺜ جاذبية – أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ  2018/6/27عىل
الرابﻂ
https://www.arageek.com/art/who-do-we-love-villains-more-than-heros
) (2أشهر مقوالت آينشتاين – موضوع – نﴩ بتاريخ  2015/7/15عىل الرابﻂ
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التي تعتمدها لتحقيﻖ تلﻚ األهداف ،وسوف نسلّﻂ الﻀوء عىل جملة من
هﺬه األهداف والوسائل لتحديد عالقتها باألمني الﺬي هو محور اهتاممنا.
تعني كلمة املاسونية )الب ّناؤون األحرار( وترجع نشﺄتها بصورتها الحديثة إﱃ
القرن الثامن عﴩ ،فبعد أن تشكّلﺖ قبل هﺬا القرن كات ّحاد للحرف ّيني العاملني يف البناء
تغﺮﻴ كبﺮﻴ يف طبيعتها يف العام 1717م ،إذ تح ّولﺖ إﱃ »منﻈّمة روحية« تهتم
حصل ّ
بالبناء الروحي بدالً من البناء املعامري ،وصارت تﻀ ّم إليها أعﻀاء ال عالقة لهم
ِ
جار واملعلمني والﱪملانيني وغﺮﻴهم من
بحرفة العامرة مثل الصحفيني واملحامني والت ّ
الشخص ّيات الطموحة ذات الوجاهة والحنكة ،لتُفيد املنﻈمة املاسونية من خدماتهم
ويُفيدوا هم من دعمها لهم يف الوقﺖ ذاته ،وبﺬلﻚ انتﴩت املحافل املاسونية وازداد
املنﻀ ّمون إليها ،ولك ّن ذلﻚ مل يكن يخلو من وقوع خالفات ورصاعات داخل
لحل تلﻚ الخالفات أ ّدت فيام بعد
املحافل املاسونية ،لﺬا ُعقدت مﺆﻤﺗرات عاملية ّ
إﱃ إنشاء مكاتب ماسونية دولية تع ّد ﻤﺑثابة األساس ملحفل عاملي أكﱪ ،ومل يكن هﺬا
النجاح يف التوسع منف ّكاً عن عالقة املاسونية بالشﺆون السياسية ،إذ كانﺖ لها أصابع
واضحة يف التﺄث ّر والتﺄثﺮﻴ بالسياسة عىل نطاق واسع ،لﺬا مل يكن من املبالغة ما نﴩته
صحيفة )فري ميسونز كرونكل( يف العام 1902م حينام قالﺖ» :إن عﻈمة بريطانيا هي
من فعل املاسونية«).(1
حﺖ املاسونية إﱃ الرابطة الروحية لﻲﻜ تتمكن من جمع الخليﻂ غﺮﻴ
لقد جن َ
املتجانس من أعﻀائها؛ وال يبعد أ ّن هﺬه الرابطة الروحية تشكلﺖ باألصل من عقيدة
)الكاباال() ،(2لﺬا تعتمد كثﺮﻴا ً عىل الطقوس الشعائرية واستخدام عدد هائل من الرموز

الدينية التي ﻤﺗثّل وسيلة ربﻂ بني املاسونيني ،ومن أشهر تلﻚ الرموز) :العني الواحدة(
و)الهرم املثلﺚ( و)النجمة الخامسية( و)نجمة داوود( و)الصليب( و)الشمعدان(
و)الجمجمة والعﻈمتان( و)املنقلة والفرجار( و)األعمدة اليونانية( و)األرضية
) (1املاسونية العاملية ..بحﺚ عن املنشﺄ واألهداف النهائية للحرب العاملية األوﱃ – فريدريش فيختل /ترجمة
عثامن محمد عثامن – املركز القومي للﱰجمة – الطبعة األوﱃ )القاهرة(  / 2010ص.27-14

) (2الكاباال :هي عقيدة باطنية يهودية ،تسعﻰ إﱃ تفسﺮﻴ التوارة وفقاً ملﺬهب باطني )غنوﴆ( وهي تجمع خليطاً
فكرياً من مﺬاهب روحية عديدة مثل الديانة املﴫية القدمية واليونانية واليهودية واملسيحية.
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الشطرنجية( ،وال ريب يف أ ّن كثﺮﻴا ً من هﺬه الرموز مقتبسة من الﱰاث املﴫي واليهودي
واملسيحي واليوناﻲﻧ ،وﻤﺗثّل هﺬه الرموز مصدر فخر ألعﻀاء املاسونية ووسيلة تفاهم
خاصة بهم ،وال غرو أن يتع ّمدوا وضع هﺬه الرموز عىل النتاجات ذات القيمة العاملية
ّ
الحساسة من العامل ،لﺬا
للداللة عىل عل ّو شﺄن املاسونية وقدرتها يف التحكم باملراكز
ّ
نجد رمز العني والهرم عىل عملة الدوالر األمريكية وكﺬا يف أعىل وثيقة إعالن حقوق
اإلنسان واملواطن الفرنسية.
وهﺬه الرموز كثﺮﻴا ً ما نجدها مبثوثة يف العديد من نتاجات األمني ،وهي الدليل
األبرز عىل أن املنﻈامت املاسونية التي غرسها الجﺮﻨال )دوغالس ماك آرثر() (1يف

اليابان قد هيمنﺖ عىل ﴍكات إنتاج األمني كﺄحد أهم الصادرات الثقاف ّية لهﺬا البلد.

وإ ّن وضع املنﻈّامت املاسونية لهﺬه الرموز يف األمني للداللة عىل قدرتها يف
بكل ما هو ق ّيم عاملياً كام أﴍنا قبل قليل ،وقد يكون السبب أيﻀاً هو جعل
التحكّم ّ
العقيدة املاسونية مﺄلوفة لدى األجيال الجديدة عىل نطاق واسع ،وسوف نتح ّدث عن
ذلﻚ الحقاً.
ولكن أيتوقﻒ األمر عند هﺬا الحد؟ أم للامسونية أهداف أخرى يف عالقتها
باألمني؟
ولﻺجابة عن هﺬا السﺆال الب ّد من أن
نتط ّرق إﱃ الهدف الرئيس الﺬي تسعﻰ
املاسونية لتحقيقه ،وطبيعة الوسائل التي
تستخدمها للوصول لهﺬا الهدف.
إ ّن الهدف الرئيس للامسونية هو وضع
نﻈام اجتامعي جديد؛ وذلﻚ ما رصحﺖ
به النﴩة املاسونية الشهﺮﻴة )كيليﺖ(
عندما قالﺖ يف عدديها الصادرين يف
شهري سبتمﱪ ويوليو من عام 1911م:
أوال من هﺬا الفصل.
) (1راجع الفقرة ً
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»نحن نﻀع أسس نﻈام اجتامعي جديد...
نحن نتﺂمر يومياً بعقيدة مقدسة وﻤﺑرارة ضد
نﻈام املجتمع الحاﱄ«) ،(1فﺈذا كان تغيﺮﻴ
النﻈام االجتامعي هو الهدف ،فام هي
األسس التي تريد املاسونية تشكيل النﻈام
االجتامعي الجديد وفقاً لها؟
ﴫح بهﺬه األسس
إ ّن املاسونية ت ّ
يف شعارها املعلن وهو )حرية – مساواة
 ¬   Ó¥   È
 إخاء( وهو الشعار الﺬي انتقل فيام بعدليكون ندا ًء للثورة الفرنسية ثم تح ّول إﱃ شعار انتخايب لألحزاب يف فرنسا ،وعىل
الرغم من أ ّن مفردات هﺬا الشعار تبدو جميلة ،ولك ّنها لن تكون كﺬلﻚ لو دقّقنا النﻈر
يف املعاﻲﻧ املقصودة منها ،فالحرية يف هﺬا الشعار تعني )الحرية الشخصية( التي
تﺆسس للفردانية واملصلحة الﺬاتية وتﻀعﻒ شعور اإلنسان باملسﺆولية االجتامعية،
ّ
أما املساواة فيه فتعني )إلغاء الفروق( وإغفال كل االختالفات العميقة التي تقع
بني الجنسني أو التفاضل يف القدرات املعنوية واملادية الﻀامنة لدميومة التعاون
االجتامعي ،وأ ّما اإلخاء يف الشعار فيعني )املامثلة( وإلغاء التفاضل بني األديان
واألفكار والثقافات لجعلها جميعاً عىل مستوى واحد من القيمة.
وهﺬه املعاﻲﻧ الكامنة يف شعار )حرية – مساواة  -إخاء( قد طبقتها املاسونية
يف اليابان عملياً لتغيﺮﻴ املجتمع الياباﻲﻧ ،فحصلﺖ كوارث اجتامعية مد ّمرة أﴍنا
إليها فيام سبﻖ) ،(2فالحرية الشخصية طغﺖ عىل املصلحة االجتامعية حتّﻰ مل يعد

الياباﻲﻧ يباﱄ بانقراض نﻈام األﴎة وشيخوخة املجتمع ،كام أ ّن املساواة طفحﺖ حتﻰ
ح ّولﺖ املرأة اليابانية إﱃ سلعة جنسية أو أداة إنتاجية لخدمة السوق ،وأ ّن اإلخاء طُ ّبﻖ
فاختلطﺖ العقيدة املحلية بالعقيدة الوافدة واألخالق الﴩقية بالغربية فتزعزعﺖ الهوية
) (1املاسونية العاملية ..بحﺚ عن املنشﺄ واألهداف النهائية للحرب العاملية األوﱃ – مصدر سابﻖ – ص .97
) (2راجع
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الدينية لليابان وفقدت أصالتها).(1
بل إ ّن املعاﻲﻧ التي ب ّي ّناها يف شعار )حرية – مساواة  -إخاء( قد تح ّولﺖ إﱃ ثوابﺖ
حدث ذلﻚ بفﻀل املاسونية فقﻂ أم
عاملية ت ُدافع عنها اليوم شعوب عديدة ،وسواء أ َ
بفﻀل جهات أخرى إﱃ جانبها؛ تحقّﻖ الهدف العاملي الﺬي كانﺖ املاسونية تطمح
إليه عىل أحسن ما يُرام ،وإ ّن إحدى الوسائل األساسية لتحقيقه هي هيمنة املاسونية
غﺮﻴ وجهة األجيال الجديدة نحو التعاطﻒ ث ّم
عىل املنتجات الثقافية كاألمني الﺬي ّ
اإلميان بﺬلﻚ الشعار.
فعىل مستوى جيل املراهقني والشباب العرب؛ نجد أ ّن معاﻲﻧ شعار املاسونية
املبثوثة يف أعامل األمني قد نجحﺖ فعالً يف تغيﺮﻴ وجهتهم الثقافية يف م ّدة قياسية،
الخاصة
فراح آالف الشباب السعوديني يقفون ليصفّقوا ويتاميلوا مع أنغام األغاﻲﻧ
ّ
باألمن ّيات التي يﺆديها يابانيون يف فعاليات مهرجان )سعودي أمني إكسبو( إﱃ جانب
املجسمة وعروض الكوسبالي واالختالط بني الجنسني ،عىل ال ّرغم من أنّهم
التامثيل
ّ
أبناء البيئة البدوية الصارمة والعقيدة السلفية املتش ّددة).(2
وال ريب يف أ ّن الهدف الﺬي تسعﻰ إليه املاسونية من تﺄسيس نﻈام اجتامعي
جديد يتناغم ﻤﺗاماً مع أهداف العوملة املعارصة إن مل تكن هي من ﻤﺛراته ،فالﴩكات
جع عىل التفاف
الرأساملية تسعﻰ إﱃ حدود دولية مفتوحة أمام األسواق الح ّرة وتش ّ
الشعوب حول ثقافة االستهالك ،وذلﻚ إنّـام يتحقّﻖ بﺈزالة التن ّوع العقائدي وإضعاف
األصالة الثقافيّة للمجتمعات –ومنها املجتمعات العربية  -لتحقيﻖ مﺂرب تلﻚ الﴩكات.

وإذا كان األمر يرتبﻂ بالعوملة والﴩكات الرأساملية؛ فالواقع السيايس واالقتصادي
للعرب يجب أن يُعاد تفصيله عىل املقاس الغريب ،ولكن ال ميكن تحقيﻖ ذلﻚ عﱪ
املنﻈامت املاسونية الغربية مباﴍة؛ أل ّن صورة الغرب مكروهة لدى الشعوب العربية
بسبب سنوات االستعامر العجاف ،ومن األفﻀل أن يقوم بهﺬا الدور طرف آخر قريب
وأي طرف أفﻀل لتحقيﻖ ذلﻚ من اليابان التي ق ّدمﺖ شخص ّيات
من الوجدان العريبّ ،
أمني تابعتها األجيال العربية وارتبطﺖ بها عاطفياً؟
) (1را

) (2ر
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يقول وزير الخارجية الياباﻲﻧ )تاروو أسوو  (Tarō Asōيف كلمة له باملعهد الياباﻲﻧ
للبحوث متح ّدثاً عن الﴩق األوسﻂ» :الرسوم املتحركة اليابانية لها استيعاب كبﺮﻴ هنا،
غرندايزر ...وكابﻦﺘ ماجد ...كالهام له شعبية عارمة ليس فقﻂ يف العراق بل يف دول
الﴩق األوسﻂ أجمع ،فمثل هﺬه األرض الخصبة مل تقم اليابان بريها باملاء حتﻰ
اﻵن ،ومن هنا فال بد أن نقوي عجلة التعاون اإلعالمي من اتجاهنا ،يف الحقيقة وعىل
أي حال إذا كانﺖ اليابان دولة يُنﻈر إليها عىل أنه ال يوجد تعصب خاص تجاهها من
طوائﻒ ودول مختلفة يف الﴩق األوسﻂ فمن هنا ال بد أن يكون لليابان دور مميز«).(1
:    -
إ ّن نتاجات األمني غن ّية ﻤﺑزيﺞ عجيب من العقائد الروحية ،وهو نتاج طبيعي
للطريقة التي تشكلﺖ بها العقيدة اليابانية بعد الحرب العاملية الثانية إذ صارت مزيجاً
من الشنتوية والبوذية واملسيحية واملاسونية كام ذكرت سابقاً ،لﺬا ت ُطرق صور اﻵلهة
واألرواح بكﺮﺜة يف أعامل األمني إﱃ جانب ﻤﺗحور أهدافها حول الحياة الدنيوية ،ويف
تغص األمنيات برمز الصليب الﺬي يفﱰض أنّه رمز مسيحي فﺈن الشياطني تقوم
حني
ّ
بﺄدوار كبﺮﻴة يف أعامل الخﺮﻴ ،وكثﺮﻴا ً ما تﻈهر بﺈيجابية عىل الرغم من أنّها ذات أبعاد
ﻇالم ّية ،وعىل الرغم من أ ّن األمن ّيات تتح ّدث عن قوى ُعليا تتحكم ﻤﺑصﺮﻴ اإلنسان؛
نراها تعلن إمكانية تح ّول اإلنسان بنفسه إﱃ إله بعد حصوله عىل طاقات روحية مع ّينة.

وال ريب يف أ ّن هﺬه املفاهيم العقائدية تتقاطع
ﻤﺗاماً مع مبادئ العقيدة اإلسالميّة التي ﻤﺗثّل الديانة
األساسية لغالبية املجتمعات العربيّة ،كالتوحيد يف
األلوهية واحتياج اإلنسان الدائم لله تعاﱃ ومحورية
ﴍ محﺾ ،لﺬا يﱪز
الحياة اﻵخرة وأ ّن الشياطني هي ّ
لدينا سﺆال مه ّم هو :هل األفكار الدينية التي توﻇّفها
األمنيّات يف قصصها ميكن أن تجعل الشباب العرب
 ó© È
يشكّكون يف أساسيّات عقيدتهم اإلسالمية؟

)(  Û

) (1رؤيتي لسياسة الﴩق األوسﻂ  ..محارضة السيد تاروو أسوو وزير الخارجية الياباﻲﻧ يف املعهد الياباﻲﻧ لبحوث
– سفارة اليابان يف اململكة العرب ّية السعودية – نﴩ بتاريخ  2007/2/28عىل الرابﻂ
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/sa/diplomacy.htm
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إ ّن الواقع امل ُالحﻆ يف هﺬا املجال يﺆكد بﺄ ّن التع ّرض ملثل هﺬه األفكار العقدية
يف األمني قد ال يﺆ ّدي إﱃ انقالب الشباب عىل أساسيات اإلسالم واستبدالها بعقائد
الشنتوية أو البوذية أو املسيحية ،ولكن األمر قد ينطوي عىل إشكالية من نوع آخر تنبع
من ﻇاهرة تسمﻰ )تﺄثﺮﻴ التع ّرض املحﺾ  (Mere-exposure e�ectالتي يطلﻖ عليها
وتنص عىل أنّه كلّام
أيﻀاً )مبدأ األلفة( ،وهي فرض ّية تُبحﺚ يف علم النفس االجتامعي
ّ
زاد تع ّرض األشخاص إﱃ فكرة أو صورة مع ّينة ستتح ّول هﺬه الفكرة أو الصورة بالنسبة
لهم إﱃ قﻀية مﺄلوفة و ُمح ّببة حتّﻰ لو كانﺖ ﻤﺗثّل قﻀ ّية يرفﻀونها سابقاً.

وقد أثبﺖ العامل )روبرت زايونﻚ  (Robert Zajoncالﺬي ط ّور هﺬه الفرضية يف
ستينات القرن املنﴫم أ ّن األشخاص مييلون إﱃ تقييم الحافز املﺄلوف بشكل إيجايب
أكﺮﺜ من غﺮﻴه من املحفّزات التي مل يسبﻖ لهم التعرض لها ،ويف العام 1980م اقﱰح
)زايونﻚ( فرضية األسبق ّية العاطفية ،أي أ ّن األحكام العاطفية ميكن أن تت ّم من دون
عمليات إدراكية مسبقة) ،(1ﻤﺑعنﻰ أ ّن الناس غالباً مييلون لألشياء التي يتع ّرضون إليها
بوحي من مشاعرهم وليس بوحي من تفكﺮﻴهم ،فيكون ميلهم تجاه أمر ما ناتجاً عن

األلفة وليس بسبب تفكﺮﻴ منطقي ،وعندئﺬ قد ينقلب دور التفكﺮﻴ إﱃ مج ّرد البحﺚ عن
ﱪرات لﺬلﻚ امليل فقﻂ.
امل ّ

ولو ط ّبقنا فرضية تﺄثﺮﻴ التعرض املحﺾ عىل أثر األفكار العقَديّة التي تق ّدمها
نتاجات األمني فستﱪز لنا املشكلة واضحة ،فتكرار صورة تعدد اﻵلهة وإمكانية وصول
الخﺮﻴ والساحر الصالح ومحورية
اإلنسان إﱃ مرتبة األلوه ّية وتك ّرر صورة الشيطان
ّ
الشاب املسلم ألفة نفس ّية مع هﺬه
الدنيا ...إلخ كل ذلﻚ من شﺄنه أن يخلﻖ لدى
ّ
األفكار ،فينتقل من مبدأ رفﻀها واستنكارها –ألنّها تتعارض مع أساسيات عقيدته -إﱃ
مرتبة امليل لها والتفكﺮﻴ يف مﱪراتها ،وذلﻚ من شﺄنه أن يُﻀعﻒ لديه تعﻈيم املفاهيم
األساسية لﻺسالم ويوهن إحساسه بﺄهميتها.
وال يخفﻰ أ ّن ضعﻒ التعﻈيم للمفاهيم األساسية لﻺسالم يجعل من سلطتها
فيخﻒ
الروحية ضعيفة األثر يف نفس املسلم وتنسحب بعد ذلﻚ عىل سلوكياته،
ّ
) (1تﺄثﺮﻴ التعرض املحﺾ – موقع عريﻖ – نﴩ عىل الرابﻂ
.htmlﺗﺄﺛﺮﻴ_ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ_ﺍﳴﺤﺾ https://areq.net/m/



التزامه بالورع والتقوى وتنخفﺾ فاعلية األخالق اإلسالمية يف مجمل حياته.
الشاب
وإ ّن إحدى إشكاليات امليل لألفكار الدينية التي يق ّدمها األمني :تق ّبل
ّ
العريب ألفكار حركة العﴫ الجديد التي تقوم عىل ركائز من أه ّمها :صهر األديان
املختلفة يف بودقة واحدة عن طريﻖ التقريب بني مفاهيمها بالتوليﻒ تارة وبالتﺄويل
تارة أخرى) ،(1إ ّن مثل هﺬه األفكار العقَديّة تركّز فقﻂ عىل احتياجات اإلنسان واهتاممه

وقدراته النفسية ،ﻤﺑعنﻰ أنّها تحاول اإلفادة من روحانيات الدين من دون التق ّيد بﺄحكامه
وتﴩيعاته ،وقد نشطﺖ هﺬه األفكار مع تفاقم مشكلة الفراغ الروحي الﺬي يعاﻲﻧ
منه الغرب بسبب من ّو النزعة املا ّدية االستهالكية التي بلغﺖ يف عﴫ العوملة أوج
وحشيتها ،لﺬا نلحﻆ إقباالً واضحاً للغربيني عىل االستثامر يف األعامل الروحية الﴩقية
كاليوغا مثالً ،حيﺚ يُر ﱠوج لهﺬه الرياضات عىل أنّها حلول مﻀمونة ملشكالت العﴫ
وتحقيﻖ السعادة خارج أُطر الدين ،مع تب ّني خطاب يحﺚ عىل الوئام بني األديان ويزداد
رواجاً مع السيولة التي نشهدها يف حقبة ما بعد الحداثة ،والحقيقة أ ّن هﺬا الخطاب هو
يصح توفيقها مع
مج ّرد دعوة لنبﺬ أصول الدين التي ال تكتمل أيّة عقيدة إال بها والتي ال
ّ
الحﻖ بالباطل ويصبح الدين الساموي مكافئاً للعقائد
أصول دينية أخرى ،لﺬا يختلﻂ
ّ
األسطورية.
ونرى أ ّن األمني يعمل عىل نﴩ الثقافة اليابانية ﻤﺑا فيها من عقائد وثنية؛ فهو يُر ّوج
بشكل أو بﺂخر لحركة العﴫ الجديد وأصلها الغنوﴆ) ،(2ولنﺄخﺬ مثالً أمني )ناروتو(

الﺬي يع ّد من أشهر األمن ّيات وأكﺮﺜها ارتباطًا بالعقائد البوذية والهندوسية؛ ففي هﺬا
األمني يكﺮﺜ الحديﺚ عن )الشاكرا  (Chakraوتوزيعها يف الجسم ،فاملتابع له -ال
س ّيام إن كان صغﺮﻴ الس ّن -لن يتق ّبل فحسب دورات حركة العﴫ الجديد املتعلقة
بـ)الشاكرا( بل سيح ّبها وينجﺬب إليها ،وهنا ينتقل األمني خطوة جديدة يف مساهمته
) (1حركة العﴫ الجديد – موسوعة السبيل – نﴩ بتاريخ  2017/8/26عىل الرابﻂ

/ﺍﳴﻮﺳﻮﻋﺔ/ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ-ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ/ﺣﺮﻛﺔ-ﺍﻟﻌﺼﺮ-ﺍﻟﺠﺪﻳﺪhttps://al-sabeel.net/

) (2الغنوصية  Gnosticismكلمة يونانية األصل تعني املعرفة أو العرفان ،صارت تع ّبـر عن تﺬوق املعارف مباﴍة
أو التوصل بنوع من الكشﻒ واإللهام إﱃ املعارف العليا ،ومثّلﺖ الغنوصية نزعة فلسفية صوفية دينية معاً ،غايتها
معرفة الله بالحدس ال بالعقل وبالوجد ال باالستدالل ،أي بالﺬوق والكشﻒ ،لهﺬا تطلﻖ أيﻀاً عىل املﺬاهب الباطنية
)املصدر :املوسوعة العرب ّية – الغنوصية(.
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يف التطبيع مع املعتقدات الوثنية).(1
يكون تﺄثﺮﻴ مثل هﺬه األفكار خطﺮﻴا ً عىل عقيدة
الشاب املسلم ،ألنّها تدفعه إﱃ االعتقاد ﻤﺑحورية
ّ
اإلنسان يف الحياة الدنيا ،فيكون بﺬلﻚ البحﺚ عن
كل ﳾء
الخاصة محور اهتاممه ،فﺮﻴ ّوض ّ
مصلحته
ّ
– ﻤﺑا يف ذلﻚ إميانه بتعاليم الدين -من أجل خدمة
ذاته) ،(2وذلﻚ يلتقي يف النهاية بﺄهداف الفلسفة

اإلنسانوية )الهيومانية  (3)(Humanityالتي ع ّرفها
)(4
االتّحاد الدوﱄ للدراسات اإلنسانية واألخالقية
بﺄنّها» :موقﻒ حياة دميقراطي وأخالقي يﺆكد أن البﴩ لهم الحﻖ واملسﺆولية يف إعطاء
معنﻰ وشكل لحياتهم ،إنه ميثل بناء مجتمع أكﺮﺜ إنسانية من خالل أخالق تقوم عىل
القيم اإلنسانية وغﺮﻴها من القيم الطبيعية بروح العقل والتحقيﻖ الحر من خالل القدرات
البﴩية ،إنه ليس مﺆمناً وال يقبل آراء عن الواقع خارقة للطبيعة«).(5
©©  ª   ¥
· Í  á Ó

ويع ّد أمني )مفكّرة املوت( واحدا ً من أشهر أعامل األمني التي تتﻀ ّمن أفكارا ً

دينية منحرفة ،فهو أوالً يحتوي فكرة تع ّدد اﻵلهة )الشينيغامي( وإمكانية وصول اإلنسان
إﱃ مرتبة األلوهية كام حدث مع بطل القصة )اليﺖ( الﺬي حصل عىل قوة آلهة املوت
بقدرته عىل إماتة البﴩ عﱪ كتابة أسامئهم يف مفكّرة املوت ،باإلضافة إﱃ أ ّن املحور
ولعل من أخطر األفكار
ّ
الﺬي تدور حوله القصة هو الحياة الدنيوية كهدف نهايئ،
) (1األمني ..سفﺮﻴ اليابان إﱃ العامل – مصدر سابﻖ.

) (2يف حني أ ّن املطلوب هو أن ير ّوض اإلنسان ذاته وفقاً لتعاليم الدين.

) (3ال يخفﻰ التقاء فكرة اإلنسانوية مع فكرة إمكانية تحول اإلنسان بنفسه إﱃ إله كام تقدّمه بعﺾ أعامل األمني
مثل )ديﺚ نوت(.

) (4االتّحاد الدوﱄ للدراسات اإلنسانية واألخالقية :( (IHEUهو ات ّحاد عاملي مك ّون من  117منﻈّمة من
املنﻈّامت اإلنسانية واألخالقية والعقالنية التنويرية واإللحادية والعلامنية واملنﻈامت التي تدعو للتفكﺮﻴ الح ّر يف
 38بلدا ً وشعار ”اإلنسان السعيد“ هو الرمز الرسمي لﻺتحاد الدوﱄ للدراسات اإلنسانية واألخالقية باإلضافة لكونة
الرمز املعﱰف به كشعار عاملي للعلامنية اإلنسانية.
)IHEU Bylaws, Internal Rules, General Assembly Regulations and Membership and Dues (5
Regulations
.3 PAGE – 2٫1 – IHEU Bylaws 



التي طرحها مسلسل )مفكّرة املوت( تتجسد يف تﱪير
ﴩ استنادا ً إﱃ االعتقاد بﺄ ّن الﴩ
انغامس اإلنسان بال ّ
هو قدر محتوم لبعﺾ البﴩ.
ّ
يشﻚ أحد
 :      -ال
أ ّن تشكيل الهوية الثقافية لدى الجيل الجديد له
عالقة وطيدة بالغرس الثقايف الﺬي تسببه وسائل
اإلعالم ،و)الغرس الثقايف عﱪ وسائل اإلعالم(
)ß (ª · ÓÝ
هي نﻈرية صاغها أول مرة الباحﺚ األمريﻲﻜ
    Í
)جورج جربﺮﻨ  (George Gerbnerالﺬي اهتم
بدراسة تﺄثﺮﻴ وسائل اإلعالم عىل الثقافة املجتمعية ﻤﺑا فيها من أعراف وتقاليد
وعادات وقيم وأفكار ومعتقدات ،وافﱰض أ ّن تكرار التعرض لرسالة إعالمية
ذات منﻂ معني سوف يخلﻖ لدى املشاهدين اعتقادا ً بصحة هﺬا النمﻂ.
لﺬا فﺈ ّن من أهم مجاالت هﺬه النﻈرية :التﺄثﺮﻴات املﱰاكمة التي تخلّفها الصورة
التلفزيونية يف ثقافة األجيال الجديدة ،فالغرس الثقايف بوساطة الصورة التلفزيونية
الجاذبة والشائقة من شﺄنها أن ترسم أمناطاً مع ّينة عن الواقع يف أذهان األطفال
واملراهقني بفعل التكرار طويل األمد ،وبﺬلﻚ ال تكون نﻈرية الغرس ف ّعالة يف الرسائل
اإلعالمية ذات املدى القصﺮﻴ أو التي تتعلﻖ بﴩيحة الكبار الﺬين تبلورت لديهم الصور
النمطية عام يفهمونه عن الواقع املحيﻂ بهم.
وهﺬه النﻈرية تنطبﻖ ﻤﺗاماً عىل الدور الﺬي يﺆديه عامل األمني بالنسبة للمراهقني
خاص ،فأل ّن األمني هو رسالة فنية تعكس الهوية الثقافية لليابان كام أﴍت
بشكل
ّ
سابقاً؛ سوف تغرس يف أذهانهم أمناطاً جديدة من الثقافة ،وال ﳾء ّ
أدل عىل هﺬه
الحقيقة من ميل كثﺮﻴ من املراهقني العرب إﱃ تعلّم اللغة اليابانية وإتقانها) ،(1وحيﺚ

الخاصة ﻤﺑجتمع ما؛ يع ّد تعلّﻖ أجيالنا باللغة
أ ّن اللغة ﻤﺗثّل أبرز وجه من وجوه الهوية
ّ
) (1هﺬه الﻈاهرة برزت يف املرحلة الثالثة من انتشار األمني يف العامل العريب ،ومل تكن موجودة يف املرحلتني
األوﱃ والثانية أبدا ً.
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اليابانية مثاالً ممتازا ً لقدرة األمني عىل غرس األمناط الثقاف ّية الجديدة لدى األجيال
العربية.
وهنالﻚ صور عديدة من أمناط الثقافة التي تقدمها مسلسالت وأفالم األمني والتي
تتعارض بشكل أو بﺂخر مع الهوية الثقافية للمجتمع العريب ،منها :صورة املرأة التي
تتش ّبه بصفات الرجل من حيﺚ مامرسة القوة البدنية وشغل الوﻇائﻒ وشكل املالبس
والسلوكيات ،وتكرار هﺬه الصورة بشكل كبﺮﻴ يف عامل األمني الب ّد من أن يغرس يف
أذهان األجيال العربية صورة منطية ملا ينبغي أن تكون عليه املرأة املثالية ،وذلﻚ
بكل تﺄكيد مع الدور األسايس واملهم الﺬي تﻀطلع به املرأة يف إدارة شﺆون
يتقاطع ّ
األﴎة ورعاية األبناء إلنتاج جيل صالح يخدم املجتمع.
وباملقابل نجد أ ّن الصورة النمطية التي تق ّدمها معﻈم نتاجات األمني عن الﺬكور
ﴫفات وحتّﻰ اللباس ،فهﺬه الصورة
هي صورة الفتﻰ الشبيه باألثنﻰ من حيﺚ الهيﺄة والت ّ
من شﺄنها أن تغرس يف عقول أجيالنا صورة منطية ملا ينبغي أ ْن يكون عليه الفتﻰ
يف الحياة الحقيقية ،ومثل هﺬه الصورة تج ّرنا إﱃ شيوع منﻂ املخنثني ،ويزداد األمر
سوءا ً إذا أضفنا إﱃ ذلﻚ الصورة النمطية للسلوكيات املنحرفة املوجودة يف تصنيفات
)ياوي(.
كل ذلﻚ خلﻖ معيارا ً
خاصاً للجامل
ّ
ّ
الﺬكوري يتمثّل يف التشبّه باإلناث ،ومعيارا ً
لشخصيّة اإلناث التي هي أقرب إﱃ الﺬكور،
وعﱪ املالحﻈة بدأنا نشهد بروز ﻇاهرة التميّع
والتخ ّنﺚ لدى كثﺮﻴ من الشباب العرب مع     Õ  §¢ Óº
شديد األسﻒ ،ويف الوقﺖ نفسه تتصاعد
لدى اإلناث مﻈاهر االسﱰجال والسلوك الحاد وجعل ذلﻚ معيارا ً لق ّوة الشخصية وثقة
األنثﻰ بنفسها.
ومن الصور النمطية الخطﺮﻴة التي يغرسها عامل األمني يف األجيال العربية :صورة
الفردانية واملصلحة الشخصية التي ﻤﺗتاز بها الثقافة الغربية ،إ ّن هﺬه الصورة باتﺖ تﺆث ّر
يف نفوس كثﺮﻴ من األجيال العربية فتﻀعﻒ استعدادهم للتنازل عن مصالحهم الفردية



مقابل تحقيﻖ أهداف أخالق ّية ذات طابع اجتامعي،
فبدأنا نلحﻆ انسحاباً لدى كثﺮﻴ من شبابنا عن االهتامم
بالزواج من أجل تشكيل أﴎة صالحة ،فتﺄسيس
أﴎة ينطوي عىل مسﺆوليات ج ّمة مثل إعالة الزوجة
وتح ّمل ضغﻂ الخالفات الزوجية وااللتزام برعاية
األبناء والسهر عىل تنشئتهم بشكل سليم ،يف حني
أ ّن املصلحة الفردية تقتﴤ التمتّع بعالقات واطئة
الكلفة وال تتﻀ ّمن أي التزام.
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ومن الصور النمطية شديدة الخطورة التي ميتلﺊ
ﱪر الوسيلة ،فهﺬا املبدأ الﺬي تتميز به الهوية الثقافية
بها عامل األمني :مبدأ الغاية ت ّ
للغرب يعني أن يقبل اإلنسان بات ّباع أساليب منحرفة للوصول إﱃ غايات نبيلة ،ما
يجعل الرذيلة ﻤﺗتزج بالفﻀيلة لتكون سلوكاً مقبوالً لدى اإلنسان ،ويع ّد أمني )الهجوم
عىل العاملقة( الشهﺮﻴ من أبرز األمن ّيات التي تدور حول هﺬا املبدأ ،فهﺬا املسلسل
مملوء بتح ّديات عديدة تجعل األبطال يﺆ ّدون أعامالً بشعة قد تصل ح ّد قتل األبرياء،
ﱪر لهم ذلﻚ بطرائﻖ مﺆث ّرة عﱪ طرح الغايات اإليجابية التي ستتحقّﻖ
لك ّن سﺮﻴ القصة ي ّ
باختيارهم تلﻚ األفعال.
ومنها أيﻀاً :تق ﱡبل اإلنسان لنفسه كام هو من دون تفكﺮﻴ يف إصالح الخلل الﺬي
ولعل من أوضح األمثلة عىل هﺬه الفكرة ما ق ّدمه أمني )طوكيو غول Tokyo
يعاﻲﻧ منهّ ،
 (ghoulالﺬي يﴪد رصاعاً نفسياً مريرا ً يعاﻲﻧ منه بطل القصة )كانيﻲﻜ( بعد أن أُصيب
بلعنة جعلته نصﻒ إنسان ونصﻒ غول ،وكيﻒ ملخلوق صار نصفه غوالً ونصفه اﻵخر
الحل
ّ
بﴩا ً أن يعيش يف عامل يكره الغيالن ويشفﻖ عىل البﴩ؟ ولك ّن األمني يطرح
للتغﺮﻴ الﺬي ُمني
يف النهاية ،إذ انتهﻰ الﴫاع النفﴘ الﺬي كان يعانيه )كانيﻲﻜ( بتق ّبله
ّ
بكل بساطة ،وبﺬلﻚ يوصل هﺬا األمني للمشاهدين رسالة مفادها :أنّﻚ لن تستطيع
به ّ
التغﺮﻴ يف غﺮﻴك والتغﺮﻴ يف
التحكّم بغﺮﻴك وال التحكم بنفسﻚ ،فقﻂ ميكنﻚ أن تتق ّبل
ّ
نفسﻚ وبﺬلﻚ تصل إﱃ السالم النفﴘ) ،(1إ ّن هﺬا األسلوب ينهي لدى الشاب أي أمل
) (1قراءة فلسفية يف مانجا وأمني :طوكيو غول – أراجيﻚ – نﴩ بتاريخ  2020/2/11عىل الرابﻂ
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يف أن يصلح الخلل الﺬي يحدث يف مجتمعه أو ما
تتصﻒ به نفسه من صفات سيئة مكتسبة بالوراثة أو
الحل هو أن يقبل نفسه ﻤﺑا فيها
ّ
بالﱰبية ،ويعلّمه أ ّن
وأن يبحﺚ عن أقران يشبهونه يف الصفات حتّﻰ لو
كانﺖ منحرفة ليحقﻖ بﺬلﻚ السالم النفﴘ.
كل هﺬه الصور النمطية وغﺮﻴها الب ّد أن
إ ّن ّ
تُزعزع الهوية الثقافية للمجتمعات العربية ،وتستدعي
 §  ÞÛ   Ù
سلوكيات هجينة يتّخﺬها الجيل الجديد كمنهﺞ يف
¨
حياته ،لتﱰاجع بعدها قيمه الثقافية ،وعىل رأسها ôÃ ªõ  ¾  ê
 ¾¥ÑÛ
الثقافة اإلسالمية األصيلة التي تدعو اإلنسان إﱃ
ﱪر الشباب
تفﻀيل املسﺆولية األخالقية االجتامعية عىل مصالحه الفردية ،وقد ي ّ
العريب اتباع هﺬه السلوكيات الهجينة من منطلﻖ الحرية الشخصية التي ﻤﺗثّل عامد
التعليم الوافد عن طريﻖ وسائل اإلعالم والتعليم الغربية.
 :  ¡ -الصورة النمطية التي ت ُق ّدم عن املرأة عﱪ
جه
يعﱪ عن انتصار ساحﻖ للتو ّ
عامل األمني هي كونها غرضاً جنسياً ،وهو بﺬلﻚ ّ
غﺮﻴ تدريجياً من الثقافة االجتامعية لليابانيني خدمة ألغراض العوملة
الغريب الﺬي ّ
وتحقيقاً ألهداف الرأساملية يف تسويقها لجسد املرأة وجني الربح الﴪيع.
ويكاد ال يخلو أمني من العالقات الرومانسية بني فتﻰ وفتاة ،وكثﺮﻴا ً ما تتخلّل هﺬه
العالقات مشاهد تقبيل وملس وإيحاءات جنسية ،بل ميكن أن تتوفّر مثل هﺬه املشاهد
حتﻰ يف األمنيات من تصنيﻒ )كودومو() (1لألطفال ،فهﺬا املقدار من العالقات بني

الجنسني مسموح به يف الثقافة اليابانية.

https://www.arageek.com/art/tokyo-ghoul-a-philosophy-read
) (1األمني من تصنيﻒ )كودومو( يخاطب ﴍيحة األطفال الﺬين مل يبلغوا س ّن املراهقة – راجع الفقرة ثالثاً من
الفصل األول.-
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بكل وضوح تصنيﻒ )إيتيش(
الخاصة باملراهقني يﱪز ّ
ويف التصنيفات العمرية
ّ
الﺬي يكاد يكون طاغياً يف أغلب اإلنتاجات من هﺬا التصنيﻒ ،فاملنتجون يعرفون
أ ّن الﱰكيز عىل األجزاء املثﺮﻴة من جسد املرأة سوف يجﺬب املراهقني ويزيد من
ارتباطهم ،ال باألمني نفسه فقﻂ ،بل باإلنتاجات التي تلحﻖ به ،فهﺬه اإلثارات ﻤﺗثّل
رأس خيﻂ لجﺬب املشاهدين إﱃ متابعة مشاهد جنسية رصيحة لشخص ّياتهم املفﻀلة
ضمن أمن ّيات من تصنيﻒ )هنتاي( الﺬي تلجﺄ إليه ﴍكات إنتاج األمني لجني مزيد
من األرباح ،إﱃ جانب بيع امللصقات واأللعاب الجنسية التي تحمل صور تلﻚ
الشخص ّيات.
)(1

وال ينتهي األمر عند هﺬا الحد ،فهنالﻚ تصنيفات )ياوي( و)يوري( التي تقدم
العالقات الحميمة بني املثليني واملثليات عىل أنّها عالقات طبيعية ومقبولة داخل
مجتمع األمني.

يخص األمن ّيات من تصنيﻒ )هنتاي( فهي عبارة عن عامل كامل من
أما ما
ّ
االنحرافات الجنسية وقد تتف ّوق بﺬلﻚ عىل األفالم اإلباحية ذاتها؛ أل ّن أمن ّيات
)الهنتاي( تﻀع املشاهد اإلباحية يف سياق قصص ذات أبعاد انحرافية خطﺮﻴة مثل
رغبة األخ ﻤﺑامرسة الجنس مع أخته ،أو مامرسة الجنس الجامعي كتجربة ممتعة ،أو
إﻇهار السادية واملازوخية) (2بصورة مثﺮﻴة ،أو مامرسة الجنس مع أطفال باإلضافة إﱃ
مامرسات املثليني واملتحولني جنسياً.

بكل تﺄكيد -آثار مد ّمرة عىل الناشئة،ّ
هﺬه املشاهد والقصص سوف تكون لها
فتصنيﻒ )هنتاي( يولّد لدى املراهقني أفكارا ً مش ّوهة عن العالقات الجنسية وتجعلهم
مييلون إﱃ سلوكيات كارثية ،فهﺬا التصنيﻒ قادر عىل أن يوقﻆ لدى األخ فكرة االتّصال
الجنﴘ مع أخته ويصورها كحالة ممتعة بعد أ ْن كانﺖ مثل هﺬه الفكرة غائبة عن ذهنه
ﻤﺗاماً بسبب بيئته العربية واإلسالمية املحافﻈة ،كام يرغّب املشاهدين ﻤﺑامرسة الجنس
) (1هﺬا التصنيﻒ الفرعي تكﺮﺜ فيه لقطات التع ّري والتلميحات واأللفاظ الجنس ّية ،ومشاهد اإلغراء الجسدي بشكل
عام – راجع الفقرة ثالثاً من الفصل األول.-

) (2السادية هو مرض نفﴘ يجد صاحبه لﺬة ومتعة جنسية يف تعﺬيب اﻵخرين ،أما املازوخية فعكسه ،أي أنّه مرض
نفﴘ يجد صاحبه لﺬة ومتعة جنسية عندما يتم تعﺬيبه من قبل اﻵخرين.
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املثﲇ ،وقد يجنح بعﺾ الشباب الﺬين يتابعون )الهنتاي( إﱃ تجربة الجنس الجامعي
أو السادي عىل غرار ما يشاهدونه يف هﺬا النوع من األمني.
وهنا ال يسعنا إال أن نلفﺖ عناية القارئ الكريم إﱃ أ ّن الﱰكيز عىل االنحرافات
الجنسية يف أعامل األمني ينطلﻖ من األهداف املاسونية يف تشكيل النﻈام االجتامعي
الجديد الﺬي يناغم أهداف العوملة املعارصة ،ويف هﺬا الصدد يقول املحلل السيايس
)الكسندر نازاروف » :(Alexander Nazarovيعد النموذج املثاﱄ ملجتمع العوملة
مجتمع التﴩذم ،الﺬي ال ميتلﻚ الشخص فيه جنسية ،وال يرتبﻂ ﻤﺑجموعة اجتامعية
مستقرة ،وال هوية شخصية ودينية واضحة ،بينام يتمتع باملرونة والقدرة عىل الحركة
بكل ما تحمله الكلمة من معنﻰ ،سواء عىل مستوى الجغرافيا ،وحتﻰ مستوى تغيﺮﻴ
الجنس ،فقﻂ استنادا ً لﺬلﻚ األساس عندما ﻤﺗحﻰ جميع االختالفات ميكن لﻺنسانية
عىل نطاق عاملي أن تصبح كياناً واحدا ً ،ميكن التحكم فيه من مركز واحد ،من هنا
تكتسب معناها كل الجهود املبﺬولة لتشويه سمعة الدين ،وتدمﺮﻴ األﴎة والدعاية
املهووسة للتوجهات الجنسية البديلة ونﴩ منﻂ تغيﺮﻴ الجنس«).(1
كل تصنيفات )إيتيش( و)يوري( و)ياوي( و)هنتاي( ُمتاحة بالﱰجمة
وختاماً :إ ّن ّ
لكل من يبحﺚ عنها يف شبكة اإلنﱰنﺖ من العرب ﻤﺑا فيهم األطفال ،بل إ ّن هنالﻚ
ّ
مواقع عربية تق ّدم أمني )هنتاي( مجاناً ومﱰجامً بجميع تصنيفاته الفرعية ،إذ ميكن
لألطفال أن يجدوها بكل سهولة ،وال يخفﻰ ما لﺬلﻚ من أثر يف تلويﺚ فطرتهم وسلب
براءتهم لتكون الطامة أكﱪ وأشد ،ومن هنا تﱪز أهمية أن يعي أولياء األمور مسﺆوليتهم
الرقابية عىل ما يتابعه أبناؤهم من نتاجات األمني ،فعندما يلمحون األبناء وهم يشاهدون
حصوا جيدا ً كام لو أ ّن
أمني ما؛ فال يطمئ ّنوا حتّﻰ يدقّقوا يف نوعية ما يشاهدون ويتف ّ
أبناءهم عىل وشﻚ أن يتابعوا أفالماً إباحية.
¦   ¥  -כ  :¢£يقوم عمل الﴩكات املنتجة لألمني
أساساً عىل مبادئ الفلسفة الرأساملية الهادفة إﱃ فتح الحدود الدولية أمام السوق
) (1هل ﻤﺗتد موجة  LGBTلتشمل الﴩق األوسﻂ؟  -روسيا اليوم – نﴩ بتاريخ  2020/11/30عىل الرابﻂ
ﻟﺘﺸﻤﻞ-ﺍﻟﺸﺮﻕ-11٧٨٤٨٤-lgbt--ﻫﻞ-ﺗﻤﺘﺪ-ﻣﻮﺟﺔpress/

https://arabic.rt.com/
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الخاصة ،وهﺬا ما يدفع بالﴩكات
الحرة وتنمية رؤوس األموال لدى الﴩكات
ّ
إﱃ التفكﺮﻴ بصناعة محتوى يخلﻖ تعلقاً عاطفياً شديدا ً لدى املشاهدين ويعمل
يف الوقﺖ ذاته عىل تنمية الروح االستهالكية عندهم بهدف التسويﻖ للمنتجات
املتعلقة بهﺬا املحتوى ،ومن الطبيعي عندئﺬ أن يكون املحتوى ذو املنفعة القيمية
واألخالقية يف آخر قاﻤﺋة االهتاممات ألنّه يف العادة غﺮﻴ مربح من الناحية التجارية.
ولهﺬا نلحﻆ تركيز كثﺮﻴ من األمن ّيات عىل تﻀمني أعاملها مشاهد الـ)فان
خ املزيد من األدرينالني) (2يف
سﺮﻴفس() (1والعنﻒ والقتاالت الدموية التي تس ّبب ض ّ

عروق املشاهدين فتش ّد حامسهم وتبقيهم متعلّقني باملسلسل أو الفيلم حتّﻰ بعد
لتصب يف ميزان أرباح الﴩكة
انتهائه ،وذلﻚ سوف يﺆ ّدي بالتﺄكيد إﱃ حلب جيوبهم
ّ
املنتجة.
وتتنوع طرائﻖ حلب األموال بحسب الﴩكات الوسيطة التي تر ّوج لألمني ،فهنالﻚ
طرائﻖ غﺮﻴ مباﴍة تتمثل باستقطاع الدول مبالﻎ ضخمة من موارد الشعب لﴩاء حقوق
بﺚ األمني يف شاشاتها الرسمية ،وما فعلته السعودية أخﺮﻴا ً يف تعاونها مع ﴍكات إنتاج
يابانية خﺮﻴ مثال عىل هﺬا األمر ،وهنالﻚ طرائﻖ مباﴍة تتمثّل بالتسويﻖ عﱪ اإلنﱰنﺖ
للمستهلكني عﱪ مواقع إلكﱰونية مقابل دفع رسوم اشﱰاك ،وهﺬه املواقع تع ّد من
مصادر الربح األكﺮﺜ أهمية ،أل ّن األطفال والشباب صاروا يفﻀلون متابعة األمني عﱪ
الشبكة العنكبوتية لسهولة الوصول وإمكانية املشاهدة املتك ّررة وإتاحة التنزيل عىل
الخاصة بهم باإلضافة إﱃ عدم وجود رقابة حكومية عىل هﺬه األمن ّيات فال
األجهزة
ّ
يُحﺬف أو يُع ّدل ﳾء من النسخة األصلية ،ولك ّن هﺬه الطريقة تواجه تح ّدياً
يسبب
ّ
الخسارة لﴩكات األمني بسبب املواقع املقرصنة التي أﴍت إليها فيام سبﻖ.
ويُع ّد ترويﺞ قصص املانجا من مصادر االستهالك غﺮﻴ املباﴍة التي يُسبّبها
) (1راجع الفقرة ثانياً من الفصل األول.

) (2األدرينالني : Adrenalineهو هرمون تفرزه الغده الكﻈرية يف جسم اإلنسان ،مسﺆول عن رفع مستوى التحفز
يف الجسم عند مواجهة خطر معني ملساعدة اإلنسان عىل املواجهة أو الهروب ،لﺬا قد يطلﻖ عليه اسم )هرمون
الخوف( ،ولكن عىل الرغم من ارتباط هرمون األدرينالني بالخوف ،إال أنّه قد يس ّبب أيﻀاً شعور اإلنسان بالسعادة
فهو يرفع طاقة الجسم عن طريﻖ زيادة تدفّﻖ الدم إﱃ العﻀالت ،فاملخاطرة والخروج من منطقة الراحة املعتادة
يحفزان الشعور بالخوف ،ما يﺆدّي إﱃ رفع مستويات األدرينالني يف الدم وأخﺮﻴا ً إﱃ الشعور بالرضا والسعادة.
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لقصة مانجا ،لﺬا يتﻀاعﻒ اإلقبال عىل
األمني أيﻀاً ،فاألمني هو غالباً رسوم ُمتح ّركة ّ
ﴍاء هﺬه القصص بسبب شهرة األمني ،ال س ّيام يف املجتمع العريب الﺬي يُص ّنﻒ
القصة املطبوعة
ضمن املجتمعات قليلة القراءة) ،(1إذ يُقبل الشباب العرب عىل ﴍاء
ّ
للامنجا عقب تﺄث ّرهم باألمني املتعلﻖ بها ،لهﺬا تفكّر ﴍكات إنتاج املانجا يف أن
قصتها إﱃ أمني لتحقيﻖ ربح مزدوج
تكون مطبوعاتها ذات تﺄثﺮﻴ
سحري عندما تح ّول ّ
ّ
يبدأ قبل إنتاج األمني ث ّم يعود بعد إنتاجه.

وهنالﻚ وجه مه ّم من وجوه االستهالك التي يخلقها األمني لدى شبابنا ،وهو
املجسامت تُنتﺞ
تجسد شخص ّيات األمني الشهﺮﻴة ،فهﺬه
ّ
املجسامت)التامثيل( التي ّ
باحﱰافية عالية بفﻀل تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد وبﺄحجام متفاوتة قد تبدأ من بﻀعة
املجسامت بﺄسعار باهﻈة ألن الطلب
سنتمﱰات وتصل إﱃ حجم إنسان ،وتباع هﺬه
ّ
مخصص لبيع املوا ّد املتعلّقة باملانجا واألمني من
عليها كبﺮﻴ جدا ً ،فال يخلو متجر
ّ
مام يجنيه من بيع القصص أو أقراص
هﺬه
املجسامت ،ولعلّه يجني من بيعها أكﺮﺜ ّ
ّ
األمني ذاتها ،وباختصار :إ ّن سوق هﺬه املجسامت نشﻂ جدا ً بني عشّ اق األمني
واملانجا يف أيّامنا هﺬه.

وهناك تجارة أخرى لها صلة باألمني تستد ّر األرباح من جيوب الشباب ،تتمثّل
بامللصقات واملالبس –ﻤﺑا يف ذلﻚ
أزياء الكوسبالي التي تنشﻂ يف
أوقات املهرجانات -وكﺬا األدوات
املنزلية التي تُطبع عليها صور
شخص ّيات األمني كام يف الوسائد
التي ذكرتها سابقاً.
 £¨©  ö  Ö¶Í

) (1بحسب »تقرير التنمية البﴩية« للعام  2003الصادر عن اليونسكو ،يقرأ املواطن العريب أقل من كتاب بكثﺮﻴ،
فكل  80شخصاً يقرأون كتاباً واحدا ً يف السنة .يف املقابل ،يقرأ املواطن األورويب نحو  35كتاباً يف السنة،
واملواطن اإلﴎائيﲇ  40كتاباً ،وجاء يف »تقرير التنمية الثقافية« للعام  2011الصادر عن »مﺆسسة الفكر العريب«
أ ّن العريب يقرأ ﻤﺑعدل  6دقائﻖ سنوياً بينام يقرأ األورويب ﻤﺑعدّل  200ساعة سنوياً )كم يقرأ العرب وماذا يقرأون؟
 -رصيﻒ  – 22نﴩ بتاريخ  2016/7/7عىل الرابﻂ

https://raseef٢٢.net/article/-133٩reading-habits-in-the-arab-world ).
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وهنالﻚ جانب ربحي آخر يتعلﻖ بدفع الشباب نحو
السياحة إﱃ مدينة األمني )أكيهابارا  (Akihabaraيف
طوكيو املعروفة بلقب »ج ّنة األمني واملانجا« حيﺚ
محالت بيع كل ما يتعلﻖ باألمني واملانجا
ّ
تتمركز
والحواسيب واأللعاب اإللكﱰون ّية ،وهﺬا املكان
يبيع جميع أنواع األمني واملانجا واألقراص املدمجة
وقرطاسية املدارس التي لها عالقة باألمني ،حتّﻰ
أصبحﺖ هﺬه املنطقة ِقبلة لعشاق األمني واملانجا،
حيﺚ يوجد حواﱄ نصﻒ )األوتاكو() (1يف اليابان إﱃ
جانب الس ّياح األجانب) ،(2وليس بعيدا ً أن يش ّد الشباب

  Ó¥  ª©Ä
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العرب املهووسون باألمني رحالهم إﱃ هﺬه املدينة إذ يشعرون أ ّن قلوبهم تسكن
هناك.
وتع ّد املهرجانات التي ت ُقام يف أنحاء عديدة من البلدان العربية واحدة من أه ّم
مصادر ترويﺞ ثقافة االستهالك التي يس ّببها األمني لدى الجيل العريب ،إذ توفّر هﺬه
كل البﻀائع التجارية املرتبطة باألمني ،وتع ّد كﺬلﻚ مواطن تجارية
املهرجانات عادة ّ
نشطة ت ُستهلﻚ فيها أموال طائلة عىل منتجات كاملية غﺮﻴ رضورية.
أضﻒ إﱃ ذلﻚ أ ّن هنالﻚ مصدرا ً آخر الستهالك األموال لدى األجيال العربية
بسبب األمني متمثّالً بافتتاح دورات لتعليم اللغة اليابانية ،كالتي تقيمها مﺆسسة اليابان
بالقاهرة ﻤﺑبلﻎ يصل إﱃ  1000جنيه مﴫي ،فهﺬه الدورات تﺆدي جانبني مهمني:
األول ثقايف يفتح باباً أوسع للشباب العريب من أجل مزيد من االندماج بثقافة اليابان،
الخاصة بهﺬه الدورات ،مع أن تعلّم اللغة
والثاﻲﻧ اقتصادي من خالل دفع الرسوم
ّ
اليابانية بالنسبة ألجيالنا يع ّد ترفاً ال رضورة له ،إذ ال يفيدهم تعلمها يف املجال الدرايس
) (1أوتاكو :مصطلح يطلﻖ عىل كل شخص مهووس وعاشﻖ لألمني أو املانجا أو األلعاب اإللكﱰونيّة أو أي منتﺞ
ثقايف أو تقني صادر من اليابان – راجع الفقرة رابعاً من الفصل األول.-
) (2مدينة األمني يف اليابان – املرسال – نﴩ بتاريخ  2019/6/4عىل الرابﻂ

https://www.almrsal.com/post/٨٤3٢٦٩
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أو املجال املهني غالباً ،لك ّنها بال ّ
شﻚ سبب لتحقيﻖ املزيد من التعلّﻖ بثقافة مغايرة
ومزيد من االستهالك ألمور ترفيهية.
© :  £  §¨ -إ ّن ﻇاهرة )األوتاكو( دليل قاطع
يقود إﱃ أ ّن األمني ساهم بشكل كبﺮﻴ يف إضعاف قدرة الجيل الجديد عىل
تكوين عالقات اجتامعية طبيعية ،فاندماج هﺆالء الشباب بعامل األمني جعلهم
ينسحبون أو يقلّلون من أهم ّية تكوين روابﻂ اجتامعية نشطة يف حياتهم الحقيق ّية.
هنا نستحرض قﻀايا )الوايفو( و)الهوزباندو( التي أﴍت إليها يف الفصل األول)،(1

فكثﺮﻴ من الشباب يف اليابان والكوريتني يعيشون مثل هﺬه الحياة الزوجية ،إذ أصبح
حب الوسائد جزءا ً من منﻂ حياة )األوتاكو( بني الرجال والنساء لالنغامس يف عالقات
ّ
حب مع شخص ّيات خيال ّية مرسومة ،حتﻰ فق َد هﺆالء قدرتهم عىل التمييز بني قيمة
ّ
الخروج مع األصدقاء والبقاء يف املنزل بني أحﻀان وسادة مطبوع عليها صورة ثنائية
وبني مسح حكومي أ ّن أكﺮﺜ من ٪25
األبعاد ﻤﺗثّل عروساً ت ُستخدم ألغراض جنسيةّ ،
من الرجال والنساء اليابانيني غﺮﻴ املتزوجني الﺬين تﱰاوح أعامرهم بني )(34 – 30
أي شخص).(2
سنة مل يقيموا أيّة عالقة من أي نوع بعد ،وأن  ٪50منهم ال يخرجون مع ّ
وقد مي ّر ببالﻚ -أيّها القارئ العزيز -سﺆال :ملاذا نشهد مثل هﺬه الﻈاهرة مع الرسوم
املتح ّركة اليابانية وال نشهدها مع الرسوم املتح ّركة
الغربية؟
وللجواب أقول :إ ّن هﺬه الﻈاهرة تقوم عىل أساس
تفاعل وثيﻖ بني عاملني رئيسني :األول هو التزام األفراد
يف املجتمعات الﴩقية بقواعد أخالقية تتصادم مع
الواقع االجتامعي الﺬي يعيشونه ،والثاﻲﻧ هو األسلوب
الف ّني الخاص امل ُستخدم يف األمني الﺬي يبقيهم
داخل عامل منفصل عن الواقع.
فيتجىل فيام يعانيه األفراد يف
ّ
أما العامل األول
) (1راجع الفقرة رابعاً من الفصل األول.

) (2الزواج من وسادة ..عندما يفقد »كوكب اليابان« وعيه! – مصدر سابﻖ.

 Akihiko  ×å
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املجتمعات الﴩقية من قواعد أخالقية ال
تساعد عليها الﻈروف االجتامعية ،واليابان تُعد
مثاالً ممتازا ً ليشء من هﺬا القبيل ،فالياباﻲﻧ
يعاﻲﻧ من ضغﻂ كبﺮﻴ أل ّن محيطه االجتامعي
يطالبه بﺄن يكون شخصاً ُمنتجاً يف املجتمع،
ولك ّ
ن التح ّديات االقتصادية واالجتامعية  ¶Ú¿  ×È ..     ×Ø
ال تساعده عىل تحقيﻖ ذلﻚ ،األمر الﺬي يجعل بعﻀهم واقعاً تحﺖ تﺄثﺮﻴ اإلحباط
والشعور بالفشل فﺮﻴغب بالبقاء يف املنزل ،ليتحول إﱃ مهووس بعامل األمني ل ُيبعده
عن الواقع الﺬي هرب منه ،أي أنّه يتعلﻖ باألمني بحثاً عن عامل بديل.
أما العامل الثاﻲﻧ فيتمثل باألسلوب الف ّني الخاص باألمني الﺬي يناغم حاجات
الناشئة املنسحبني من العامل الواقعي ،وميكن تفسﺮﻴ األمر عىل نحو ما يس ّمﻰ بتﺄثﺮﻴ
)القناع( ،فاألمني »هو قناع بحالته األقﴡ ،فاملتلقي يُدرك أن هﺬه الشخصية رغم
عمقها اإلنساﻲﻧ ال ﻤﺗلﻚ أي ماض بﴩي وال تﺬكّره بﺄي ﳾء قد يحيله إﱃ واقع حياﻲﺗ
يُربكه ،بالتاﱄ يسمح له األمني باالنفصال عن هﺬا الواقع ،يف حني أن املمثل الحي
يحيل إﱃ أشخاص قد يُشبهونه بالشكل أو تعابﺮﻴ الوجه التي تﺬكر الشخص االنطوايئ
باملجتمع الﺬي ال يحبه أو يخافه ،وجه شخصية األمني ال يجﱪك عىل التعامل مع
اﻵخر بشكلٍ مباﴍ ،فالوجه غﺮﻴ البﴩي ال يحكم عليﻚ ،أنﺖ من يحكم فقﻂ حتﻰ
وإن كانﺖ الشخصية عميقة ،فﺈنها بهﺬا الوجه حتامً تنتمي إﱃ عامل آخر ،عامل لن تُجﱪ
عىل التعامل معه«).(1
يصل إﱃ مثل هﺬا املستوى امل ُتط ّرف حتّﻰ
وعىل الرغم من أن الجيل العريب مل ْ
اﻵن؛ ولكن ذلﻚ ال مينع من وصوله إليه ُمستقبالً نتيج ًة ألساليب التنشئة االجتامعية
الخاطئة لدى بعﺾ األﴎ العربية اليوم ،خصوصاً مع ازدياد التح ّديات الثقافية الوافدة
إليهم عﱪ وسائل االتصال امل ُعولَم ،فهﺬه األﴎ أخﺬت تسعﻰ إﱃ تطبيﻖ أمنوذج
الحياة االستهالكية بﺈقبالها عىل الثقافة املا ّدية وإهامل الثقافة املعنوية لدى األبناء،
) (1األوتاكو :عبادة الوهم – موقع رمان – نﴩ بتاريخ  2018/9/3عىل الرابﻂ

https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=٥٠٢٩

1٠٢




وباملقابل يواجه األبناء كثﺮﻴا ً من اإلشكاليات والﻀغوط االقتصادية والسياسية والدينية
السائدة يف املجتمع العريب ،فتزداد بﺬلﻚ عزلتهم عن الواقع االجتامعي فيهربون منه
إﱃ عامل األمني وغﺮﻴه من العوامل االفﱰاضية ،لﺬلﻚ نقول أنّه من املمكن أن تتفﴙ
بينهم ﻇاهرة )األوتاكو( بنسختها اليابانية مستقبالً.
® :ª   «¬ -م ّرة أخرى تثبﺖ ﻇاهرة )األوتاكو( قدرة األمني
عىل التح ّول إﱃ ما ّدة إدمانية تستهلﻚ كثﺮﻴا ً من أوقات أجيالنا وطاقاتهم املتفجرة،
ويعود ذلﻚ جزئياً إﱃ ميزة مسلسالت األمني يف امتدادها عىل حلقات عديدة
تتطلّب أوقاتاً طويلة ملتابعتها ،ومن يحرص عىل مشاهدة مثل هﺬا العدد الكبﺮﻴ
بكل تﺄكيد.
من الحلقات فﺈ ّن الحال سينتهي به يف نهاية املطاف إﱃ صفة اإلدمان ّ
فمثالً يصل عدد حلقات أمني )ون بيس( إﱃ أكﺮﺜ من  991حلقة ،واذا علمنا أ ّن
وقﺖ الحلقة الواحدة يقارب  24دقيقة ،فﺈن االنغامس يف السلسلة يتطلب من املتابع
ما مجموعه  396٫4ساعة ،أي ما يعادل  16٫52يوماً ،وهﺬا يف حالة مشاهدته بشكل
متواصل من دون نوم أو أخﺬ اسﱰاحة ،فﺈذا كان املشاهدون يخصصون  8ساعات يف
اليوم ملشاهدة حلقات أمني )ون بيس( فسيستغرق
ذلﻚ منهم قرابة شهرين من املشاهدة املستم ّرة
من دون انقطاع ،علامً أن إنتاج األمني مل يتوقّﻒ
عن إصدار حلقات جديدة يف هﺬه امل ّدة أيﻀاً).(1
هﺬا من ناحية الك ّم؛ أ ّما من ناحية املحتوى فﺈ ّن
هنالﻚ عوامل كثﺮﻴة تجعل األمني ما ّدة إدمانية ،منها
عوامل تق ّدم ذكرها يف هﺬا الفصل والفصل الﺬي
قبله ،ولكن هنالﻚ عامل مه ّم آخر يجعل الشباب
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العرب بالﺬات يُدمنون األمني أال وهو :تح ّول األمني إﱃ معيار للقيمة االجتامعية.

املحﲇ
ّ
ففي املجتمعات العربية التي تكﺮﺜ فيها النزاعات حول األفﻀلية بني
والوافد ،الﴩقي والغريب ،الديني والالديني ..إلخ يﻀيع إحساس الجيل الجديد
بقيمة مثل هﺬه املواضيع املركزية ،فيلجﺄ إﱃ مواضيع فرعية ال يتنازع حولها الكبار
ويتّفﻖ أقرانهم عىل أه ّميتها ،فيكون جهدهم مركزا ً عليها ويكون تقدير ذاتهم دائرا ً
حولها ،وبﺬلﻚ تتح ّول ثقافة األمني إﱃ معيار للقيمة االجتامعية يف نﻈر الجيل
العريب ،فتصبح صفة )األوتاكو( صفة إيجابية تُعطي للشاب مكانة عالية بني أقرانه،
فكلّام ازدادت متابعته ومعرفته باألمن ّيات سوف ينال تقديرا ً واحﱰاماً أكﱪ من زمالئه
ويكون أعىل مكانة من وجهة نﻈرهم ،وإ ّن هﺬا اللون من القيمة االجتامعية ميثّل
تفيش ﻇاهرة اإلدمان عىل األمني لدى الجيل العريب ،فﺈ ّن صفة
سبباً رئيساً يف
ّ
)أوتاكو( تحولﺖ إﱃ ميزة إيجابية ميكن أن يُحسد عليها الشاب من قبل أقرانه،
فيفخر بﺄنّه خبﺮﻴ يف تفاصيل األمن ّيات وبقﻀائه آالف الساعات يف مشاهدته.
من هنا نلحﻆ ازدهار عمل اليوتيوبرز العرب الﺬين يق ّدمون مناقشات وتحليالت
وتوقعات حول هﺬا األمني أو ذاك ،فهﺆالء يشبهون األساتﺬة الﺬين يق ّدمون خدماتهم
لﴩائح واسعة من التالميﺬ يف مواضيع ذات قيمة كبﺮﻴة يف نﻈرهم ،وبﺬلﻚ يثبتون
مكانتهم االجتامعية أكﺮﺜ ،ويشعر من يتابعهم بزيادة قيمته االجتامعية بانفتاحه أكﺮﺜ
عىل أشياء جديدة من عامل األمني بفﻀل هﺆالء األساتﺬة.

علامً أ ّن متابعة تحليالت هﺆالء اليوتيوبرز تزيد من إدمان األمني لدى الجيل
العريب ،إذ تزيد من أوقات التفكﺮﻴ يف هﺬا العامل حتّﻰ لو كان الشخص خارج أوقات
املشاهدة ،ما يجعله يزداد شوقاً لﴫف مزيد
من الوقﺖ لتكرار املشاهدة أو التح ّمس
لالرتباط بﺄمني جديد مل يشاهده ،واإلدمان
بهﺬا الشكل سوف يكون له تﺄثﺮﻴ سلبي مﺆكّد
عىل مجمل األنشطة واملسﺆوليات التي
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حة الجسد
والتواصل األﴎي وبناء الخﱪات والعالقات املفيدة فﻀالً عن االهتامم بص ّ
رضرين من إدمان األمني ،فساعات املشاهدة الطويلة ال س ّيام يف
الﺬي يكون أ ّول املت ّ
حة
أوقات الليل املتﺄ ّ
خرة والعزوف عن مامرسة الرياضة سوف يﺆ ّدي إﱃ تراجع الص ّ
وتﻈهر آثارها السلبية عىل البدن آجالً.
  :تطغﻰ عىل أفالم ومسلسالت األمني أحداث
¬  ¯¨ -
القتل والدموية الشديدة ومشاهد العنﻒ املفرط ،ومع أ ّن مثل هﺬه األمن ّيات تﺄﻲﺗ
جهة للمراهقني ال تخلو منها أيﻀاً ،فمثالً أمني
عادة للبالغني إال أ ّن األمن ّيات املو ّ

إال أ ّن مشاهد العنﻒ والدموية
)طوكيو غول( يص ّنﻒ ضمن فئة املراهقني )شونن(ّ ،
والقتل ومشاهد تقطيع األجساد فيه ال ميكن أن تُقبل ملثل هﺬه األعامر عىل أيّة حال.

كام نجد أ ّن من أكﺮﺜ الصور النمطية شيوعاً يف تصنيﻒ )الشونن( هي أن يتّصﻒ
وحل املشاكل بالق ّوة الجسدية ،وهﺬه
ّ
البطل داﻤﺋاً باملهارة يف استعامل السالح
الصورة ت ُعﲇ يف عقليات األطفال واملراهقني قيمة العنﻒ والحلول التي تﺄﻲﺗ بوساطته
ولعل نشوء كثﺮﻴ من السلوكيات العدوانية
ﴫفّ ،
بدل إعالء قيمة العقل والحكمة يف الت ّ
وانتشار ﻇاهرة التن ّمر بني األطفال واملراهقني مر ّدها إﱃ هﺬه الصورة النمطية التي
يبثها األمني وغﺮﻴه من الﱪامﺞ التلفزيونية والوسائﻂ الﱰفيهية كاأللعاب اإللكﱰونية ،إذ
تشﺮﻴ  67دراسة أُجريﺖ بني عامي  1956و  1976إﱃ وجود رابطة قوية واضحة يف
 ٪75من الحاالت بني مستوى العنﻒ
جهة لألطفال
يف الﱪامﺞ التلفزيونية املو ّ
من جهة وبروز النزعة العدوانية يف
أوساطهم من جهة أخرى ،ويف  ٪20من
هﺬه الحاالت مل يجد الباحثون مثل هﺬا
الﱰابﻂ بصورة واضحة ،بينام اتّﻀح يف
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من النزعة العدوانية عند األطفال).(1
كام أ ّن كﺮﺜة متابعة املشاهد العنيفة قد تﺆ ّدي إﱃ تقليل الحساسية تجاه الفعل
العنيﻒ ،فيفقد الطفل التفكﺮﻴ العقالﻲﻧ املنطقي يف نواتﺞ أفعاله العتياده رؤية أفعال
تﺆ ّدي إﱃ أذى كبﺮﻴ ،ال س ّيام أ ّن األمني ال يوضّ ح عادة عواقب األمور املﱰتبة عىل
تلﻚ األفعال بشكل مباﴍ كام هو الحال يف الحياة الواقعية).(2
ولهﺬا فقد أقدمﺖ بعﺾ الدول عىل حﻈر أصناف معينة من مسلسالت األمني،
ففي روسيا مثالً حﻈرت محكمة محلية يف )سانﺖ بطرسﱪغ( مسلسالت أمني منها
)مفكرة املوت( عﱪ بعﺾ مواقع البﺚ بسبب مخاوف تﺄثﺮﻴها العنيﻒ عىل سلوك
املراهقني الروس ،كام ق ّدم امل ّدعون العا ّمون دعاوى يف املحكمة بصدد حﻈر
أمن ّيات أخرى منها )ناروتو( و)إلفني ليد( ،ووفقًا ملوقع ميدوزا قال )أوليﻎ إيرليخ Oleg
 (Erlikhالخبﺮﻴ من أكادميية )سانﺖ بطرسﱪغ( للتعليم العاﱄ الﱰبوي أ ّن مسلسل
)مفكرة املوت( من املحتمل أن يشكّل خطرا ً عىل الطفل الحديﺚ ،علامً أ ّن اﻵباء يف
روسيا قد طالبوا بفرض حﻈر عىل هﺬا املسلسل منﺬ العام  2013بعد انتحار فتاة تبلﻎ
من العمر  15عاماً بالقفز من شقتها يف الطابﻖ الثالﺚ عﴩ ،كان لديها أربعة مجلدات
من مانجا )مفكرة املوت( ،وهي ليسﺖ املرة األوﱃ التي يتسبب فيها هﺬا املسلسل
بجرائم قتل حقيقية ،ففي بلجيكا ارتكبﺖ مجموعة من ثالثة أفراد جرمية قتل ووضعوا
عليها مالحﻈات مستوحاة من قصة املسلسل بعد أن تخلّصوا من الجثة).(3
ويف وقﺖ الحﻖ فرضﺖ روسيا حﻈرا ً عىل أمنيات أخرى مثل )أكﺮﻴا( و)الهجوم
رض بالنم ّو العقﲇ واألخالقي لدى األطفال ،وأ ّن
عىل العاملقة(؛ أل ّن هﺬه االنتاجات ت ّ
عددا ً من الخﱪاء قالوا »إن مشاهدة مسلسالت الرسوم املتحركة هﺬه ترض بال شﻚ
بالتعليم والتطور الروحي واألخالقي لألطفال الصغار وتتعارض مع الطبيعة اإلنسانية
) (1علم االجتامع -انطوﻲﻧ غيدنز – املنﻈمة العرب ّية للﱰجمة/بﺮﻴوت – الطبعة االوﱃ  -2005ص508

) (2الوجه اﻵخر لألنيمي – مصدر سابﻖ.

) (3روسيا تحﻈر مسلسالت األمني بسبب العنﻒ –  – aitnewsنﴩ بتاريخ  2021/1/24عىل الرابﻂ

 /٢٤/٠1/٢٠٢1/ﺭﻭﺳﻴﺎ-ﺗﺤﻈﺮ-ﻣﺴﻠﺴﻼﺕ-ﺍﻷﻧﻤﻲ-ﺑﺴﺒﺐ-ﺍﻟﻌﻨﻒhttps://aitnews.com/

1٠٦




املتﺄصل يف روسيا«) ،(1من جانبها أعلنﺖ وزارة الثقافة الصينية رسمياً عن
للتعليم
ّ
حﻈر ما يقارب  38عمالً يابانياً من املانجا واألمني ومنعﺖ تداولها نهائياً داخل البالد
وعﱪ مسﺆول يف الوزارة بﺄ ّن عددا ً من
بﺄي شكل وحﻈرتها يف شبكة اإلنﱰنﺖ أيﻀاًّ ،
املحقّقني وذوي الخﱪات ت ّم جمعهم من أجل ذلﻚ ،وهدفهم الرئيﴘ إدخال أعامل
سليمة للشعب الصيني ال تحتوي عىل مشاهد عنﻒ وإرهاب وجرائم وإباحية ُمخلّة
باﻵداب العامة ،ومن بني األمن ّيات املحﻈورة )مفكرة املوت( و)هجوم العاملقة(
و)طوكيو غول( و)طفيﲇ( و)هاي سكول دي إكس دي().(2
 :    °¯    -±نقصد بالتامهي مع شخص ّيات األمني:
عمل ّية تق ّمص الشخصية من قبل املشاهد نتيجة للتعلﻖ العاطفي بها ،ومن
نتائجها أ ّن الطفل أو املراهﻖ يقوم ﻤﺑحاكاة تلﻚ الشخصية يف صفاتها الثانوية،
فيتّبع أسلوبه يف الكالم أو التفكﺮﻴ أو لغة الجسد ،فﻀالً عن شكل املالبس
وتﴪيحة الشعر واستخدام األلفاظ ،وإ ّن تﺄثﺮﻴ الرسوم املتحركة عىل األطفال
واملراهقني يف هﺬا املجال قد يكون أكﱪ بكثﺮﻴ من أي مﺆثر آخر يتعرضون له.
وأحد األمثلة عىل نتائﺞ التامهي بﺄبطال األمني بروز اضطراب نفﴘ يسمﻰ
)متالزمة الصﻒ الثامن  ،(Chūnibyōوهو اضطراب معروف لدى املجتمع الياباﻲﻧ
يعاﻲﻧ منه بعﺾ املراهقني بعمر  13سنة ،إذ تالزمهم أوهام كبﺮﻴة بﺄ ّن لديهم معرفة
خاصة أو قوى خفية يتميزون بها عن سائر أقرانهم ،وذلﻚ بسبب تﺄث ّرهم بالرسوم
ّ
املتح ّركة واأللعاب واألفالم وغﺮﻴها ،مام يجعلهم يعيشون قناعة امتالكهم لنوع من
السلطة الخياليّة ،ويتّصﻒ املصاب بهﺬا االضطراب بعدم االنتامء للمجتمع واالبتعاد
عن اﻵخرين ،ورغبته بالﻈهور عىل أنّه جانح أو كرجل عصابات ويﻈهر سلوكيات
)Rusia censura Akira, Attack on Titan y muchas más producciones anime –random vandal (1
– - 2021/7/15

https://vandal.elespanol.com/noticia/r11٤٥٢/rusia-censura-akira-attack-ontitan-y-muchas-mas-producciones-anime

) (2الصني تحﻈر ما يقارب الـ  38عمل ياباﻲﻧ  – true-gaming -نﴩ بتاريخ  2015/6/9عىل الرابﻂ

/٢٦٧٢٠٦ﺍﻟﺼﻦﻴ-ﺗﺤﻈﺮ-ﻣﺎ-ﻳﻘﺎﺭﺏ-ﺍﻟـhttps://www.true-gaming.net/home/-3٨-
/ﻋﻤﻞ-ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
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ُمتم ّردة وعدائية ،ويخﱰع قصصاً عن رصاعات ومعارك مل تحدث أبدا ً ،وعىل الرغم
من أ ّن املصابني بهﺬا االضطراب يكونون عىل قناعة بامتالكهم لهﺬه القوى ينتهي هﺬا
الضطراب عادة مع الوصول إﱃ مرحلة الشباب).(1
وال ينتهي خطر التامهي ﻤﺑجرد هﺬا االضطراب الﺬي هو أشبه بﺄحالم اليقﻀة،
يج ّر أحياناً إﱃ مامرسة سلوكيات خطﺮﻴة قد تﺆ ّدي إﱃ االنتحار ،وهنالﻚ أمثلة واقعية
ملثل هﺬا النوع من الخطر ،منها ما حدث يف الجزائر إذ اهت ّزت عىل وقع خﱪ انتحار
ثالثة تالميﺬ مل تتجاوز أعامرهم  12عاماً يف وقﺖ متزامن ،وذلﻚ لتامهيهم مع ما فعلته
إحدى شخص ّيات أمني )املحقﻖ كونان( ،إذ عرضﺖ إحدى حلقاته مشهدا ً انتحرت فيه
إحدى الشخص ّيات شنقاً ألنها سئمﺖ الحياة لتعود بعدها إﱃ الحياة وملﺆها السعادة
والهناء).(2
ويف روسيا أقدم املراهﻖ )ليونيد همليﻒ  (Leonid Hmelevالبالﻎ من العمر 14
عاماً عىل إلقاء نفسه من عامرة ترتفع أكﺮﺜ من  100قدم وهي أعىل مبنﻰ سكني يف مدينة
)تشيكوفسﻲﻜ( الروسية ،وذلﻚ ألنّه شهد موت شخصيته املفﻀلة )إيتاتيش أوتشيها(
يف أمني )ناروتو( ،وقبل انتحاره كتب يف
مواقع التواصل االجتامعي أنّه كان يُخطﻂ
رصح والد املراهﻖ قائال:
لنهايته ،وقد ّ
»كنﺖ أخﱪه داﻤﺋاً بﺄنه يقﴤ وقتاً طويالً
يف مشاهدة التلفزيون ..بسبب ذلﻚ مل يعد
يعرف ما هو الواقع وما هو الخيال«).(3
  ¶Ú¿ ª  £¨© Î ñá· º
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) (1ما هي متالزمة الصﻒ الثامن – املرسال – نﴩ بتاريخ  2019/8/26عىل الرابﻂ

https://www.almrsal.com/post/٨٦٢٨٧٢

) (2الجزائر مصدومة إزاء ﻇاهرة انتحار أطفالها يف ربيعهم –  – DWنﴩ بتاريخ  2012/5/18عىل الرابﻂ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ-ﻣﺼﺪﻭﻣﺔ-ﺇﺯﺍﺀ-ﻇﺎﻫﺮﺓ-ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ-ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ-ﳲ-

https://www.dw.com/ar/
/a1٥٩٦٢1٨٥-ﺭﺑﻴﻌﻬﻢ

)Tabloid Reports Russian Teen Commits Suicide A�er Watching Favorite “Naruto” Character (3
crunchyroll – 2012/11/2 - Die

https://www.crunchyroll.com/ar/anime-news/1-٠٢/11/٢٠1٢/tabloid-reportsrussian-teen-commits-suicide-after-watching-favorite-naruto-character-die
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والخالصة هي أن التامهي مع شخص ّيات األمني يصل ببعﺾ املراهقني إﱃ مرتبة
متط ّرفة تجعلهم غﺮﻴ واعني للفرق بني ما يحدث يف عامل الرسوم املتحركة وما يحدث
يف الواقع ،فيعتقدون جازمني أنّهم سيم ّرون باالحداث ذاتها التي م ّر بها أبطال األمني
ﴫفوا مثلهم.
إذا ت ّ

وأعتقد أ ّن التط ّرف يف ﻤﺗاهي املراهقني مع شخص ّيات األمني سببها غياب القدوة
يف حياتهم الحقيقية ،فاملراهﻖ بحاجة إﱃ قدوة يرتبﻂ بها عاطفياً ويتابعها يف السلوك،
وعادة ما تكون هﺬه القدوة هي أحد أفراد أﴎته األكﱪ منه س ّناً ،ولك ّن ضعﻒ الروابﻂ
األﴎية يﺆ ّدي به إﱃ البحﺚ عن قدوته خارج نطاق األﴎة ،ويف حاالت املراهقني
املتعلقني باألمني بش ّدة تكون الشخص ّيات الخيال ّية هي القدوة التي يرتبطون بها
عاطفياً ويتابعونها يف السلوك إﱃ درجة عدم التمييز بني الحقيقة والخيال ،ﻤﺗاماً
الصﻒ الثامن أو األشخاص الﺬين يطلﻖ عليهم
كام يحدث للﺬين يصابون ﻤﺑتالزمة
ّ
مصطلح )الوايفو( و)الهوزباندو(.
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بعد استعراضنا لجملة التﺄثﺮﻴات اإليجابية والسلبية التي ميكن أن يسببها األمني
جل بﺈيجاز مجموعة من املالحﻆ عىل النحو اﻵﻲﺗ:
يف أجيالنا العرب ّية ميكن أن نس ّ

أوﻻً :إ ّن اﻵثار السلبية التي يخلفها األمني يف شبابنا أكﺮﺜ بكثﺮﻴ من اﻵثار اإليجاب ّية
التي مينحها لهم.
ﺛانﻴاً :اﻵثار السلبية التي ذكرتها ترتبﻂ فيام بينها بشبكة عالقات وثيقة ومتبادلة،
فمثالً :إشكالية األهداف املاسونية ترتبﻂ بشكل وثيﻖ مع إشكالية تغيﺮﻴ الهوية الثقافيّة،
وإشكالية تغيﺮﻴ الهوية الثقافيّة ترتبﻂ مع إشكالية التامهي ،وإشكالية التامهي ترتبﻂ مع
إشكالية اإلدمان ،واإلدمان له عالقة وثيقة باالستهالك وهكﺬا.
ﺛاﻟﺜاً :من املتوقّع أن تتحول الﻈواهر السلبية املتط ّرفة التي س ّببها األمني يف
املجتمع الياباﻲﻧ  -كاالنطوائية والزواج من شخص ّيات األمني واالنتحار بسببها -إﱃ
حالة رائجة يف بلداننا العرب ّية مستقبالً إذا بقيﺖ وتﺮﻴة الهوس باألمني عىل ما هي عليه
اﻵن.
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راﺑﻌاً :مع تح ّول األمني إﱃ قيمة معيارية بني الشباب العريب وانتشار تداول األخبار
والنقاشات بينهم حوله أصبح منعهم من التع ّرض التا ّم لهﺬا العامل أقرب للرهان عىل
تحقيﻖ املستحيل.
ﺧامﺴاً :من املعروف أ ّن تشخيص املرض بدقّة ميثّل نصﻒ العالج ،وعليه فﺈ ّن
الوعي بتفاصيل املخاطر الﺬي يحدثها األمني لدى األجيال الجديدة هو أه ّم خطوة
بات ّجاه الحل السليم.
وباالنطالق من النقطة الخامسة ميكن أن نق ّدر أهمية هﺬا الكتاب واألغراض التي
يسعﻰ إﱃ تحقيقها ،فمع أنّنا نعيش حالياً مرحلة حرجة من انتشار األمني بني الشباب
حح مسار املستقبل،
العريب ولكن ال يزال هنالﻚ أمل يف أن نتالﰱ مخاطره ونص ّ
فاملرحلة الثالثة من انتشار األمني عمرها قرابة  10سنوات – بدأت يف العام -2012
وإذا ضممنا إليها املرحلة الثانية التي ﻤﺗثّل ﻤﺗهيدا ً لها فسيكون املجموع  20سنة
تقريباً ،وهﺬه السنوات ﻤﺗثّل عمر جيل واحد قابل ألن ينقل العدوى الثقاف ّية التي
اكتسبها من األمني إﱃ الجيل التاﱄ ،وما مل نﻀع ح ّدا ً إلنزالق أبنائنا يف وحل مخاطره
رﻤﺑا سيطال االنهيار األجيال التالية عىل شكل متتالية هندسية ال ميكن السيطرة عليها
ﱠ
بعد ذلﻚ.
ونعود لنﺆكّد أ ّن الغرض األساس من هﺬا الكتاب هو جعل املربّني واملبلّغني
واملثقفني يلتفتون إﱃ حقيقة الخطر الشديد الﺬي يحمله األمني ملجتمعاتنا العربية
واإلسالمية ،وعندما نقول »حقيقة الخطر الشديد« فنحن نش ّدد عىل كل ما تحمله هﺬه
الجملة من معنﻰ ال يجايف الصواب وال مييل للمغاالة ،بل ال مبالغة إذا قلﺖ إ ّن األمني
ميثل رأس الحربة يف االخﱰاق الثقايف الﺬي تتعرض له أجيالنا حالياً.
ومام يﻀاعﻒ خطر األمني ،استهانة الجيل األقدم بهﺬا املنتﺞ الف ّني والثقايف،
ّ
فاﻵباء واملعلّمون واملثقفون ينﻈرون إليه نﻈرة ازدراء ،ويع ّدونه مج ّرد »كارتون«
ويقيسون تﺄثﺮﻴه عىل ما كانوا يﺄلفونه من الرسوم املتح ّركة التي كانوا يتابعونها يف زمنهم
عندما كان يعرض عىل القنوات الحكومية ،ولهﺬا أصبحﺖ األجيال العربية الجديدة
مع ّرضة بشكل مباﴍ ملخاطر األمني من دون كوابح رقابية وتوجيهية.
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ويﺆسفنا أن نق ّر بﺄ ّن التعويل عىل دور الحكومات يف هﺬا الجانب مل ي ُعد ُمجدياً يف
كثﺮﻴ من األحيان ،إذ نحن نعيش يف عﴫ العوملة الﺬي تﻀعﻒ فيه قبﻀة الحكومات
يف سيطرتها عىل الحركة الثقاف ّية والتجارية؛ أل ّن مصادر تقنية اإلنﱰنﺖ العابرة للحدود
غﺮﻴ نابعة من الحكومات املحلية ،ومن الصعب أن تفرض قيودا ً ُمحكمة عليها ،وحتّﻰ
لو سعﺖ إﱃ ذلﻚ فﺈ ّن وسائل كﴪ القيود متوفرة لدى املواطنني ،وإ ّن الحركة التجارية
التي تزداد نشاطاً يوماً بعد آخر تجعل استﺮﻴاد ونﴩ هﺬه املنتجات أمرا ً ُمشاعاً ،وإ ّن
وسائﻂ مثل األجهزة املحمولة الﺬكية تﺆ ّمن نقلها ونﴩها بكل سهولة.

ولهﺬا يتوقﻒ التقليل من مخاطر األمني عىل تعزيز الوعي االجتامعي من
الداخل ،ويجب أن تعمل عليه النخب الفكرية والثقافية بعد تشخيص مكامن الخطر
الﺬي يه ّدد مجتمعهم ،ومن هﺬا املنطلﻖ تزداد املسﺆولية ثقالً عىل كاهل من لديهم
ح ّ
ﻆ من املعرفة بالخطر املحدق ج ّراء األمني ،وعليهم إلفات نﻈر النخب تجاهه
وبيان وحجمه.

فﺈذا أُدرك خطر األمني بحجمه الحقيقي ستﺄﻲﺗ املرحلة الثانية من الحلول ،وهي
تقوم –بحسب اعتقادنا -عىل تصنيﻒ ﴍائح الشباب العريب بحسب درجات تﺄثرهم
باألمني وأسباب تعلّقهم به ،وهﺬا التصنيﻒ يس ّهل علينا تشخيص كل حالة بحسبها ،ثم
يسعﻰ اﻵباء واملعلّمون واملبلّغون إﱃ وضع أساليب ناجعة لعالج كل حالة ،أل ّن طرح
رﻤﺑا يكون قليل الجدوى يف عامل معقّد مثل األمني.
الحلول التعميم ّية ﱠ
 ´
 ³ µ¶ ·¢ ¸ ¹ -؟ :ال ّ
شﻚ يف أ ّن طبيعة الشخصية الثقافية التي
تتبلور لدى الشباب العريب هي التي تح ّدد درجة تﺄثرهم بعامل األمني وتعلقهم به،
وأ ّن الشخصية الثقاف ّية التي تتشكّل لدى الشاب/الشابة يف البلدان العربية متوقّفة عىل

عوامل أساسية ثالثة هي :البيئة االجتامعية واملستوى االقتصادي والدرجة التعليمية.

أ ّما بالنسبة للبيئة االجتامعية فهي تنقسم يف البلدان العربية عىل نوعني :بيئة
ريفية وأخرى حرضية ،وغالباً ما تكون البيئة الحرضية هي التي تنتﺞ جيالً أقرب للتﺄثر
بالثقافات الوافدة عىل عكس البيئة الريفية ،أل ّن الناس يف املدن ال يخﻀعون لنﻈام
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هرمي يرأسه شيخ القبيلة ووجهاء القرية ،لﺬا يبدو الفرد يف البيئة الحرضية
اجتامعي
ّ
غﺮﻴ خاضع للسلطة االجتامعية املركزية كام هم أبناء الريﻒ الﺬين يتﺄث ّرون تﺄث ّرا ً مباﴍا ً
بشيخ القبيلة ووجهاء القرية ويطيعونهم فيام يقولون ويفعلون ألنّهم الﻀامنني ألمن
األفراد اقتصادياً واجتامعياً ،وإذا أضفنا قلّة احتكاك الشاب يف البيئة الريفية بالثقافات
الوافدة قياساً بابن البيئة الحرضية؛ فﺈ ّن األخﺮﻴ سيكون أقرب للتﺄث ّر املباﴍ بتلﻚ
املحصلة النهائية.
الثقافات يف
ّ

أما بالنسبة للمستوى االقتصادي فالشباب الﺬين يعيشون يف يُﴪ اقتصادي يﺆ ّمن
لهم حاجاتهم األساسية من غﺬاء وملبس ومسكن..إلخ ستُتاح لهم فرص أكﱪ لالرتباط
ﻤﺑجاالت ترفيهية وثقافية وفكرية كاألمني ،بخالف الشباب الﺬين يعيشون يف فقر
وعوز ،إذ تكون أساسيات العيش غﺮﻴ مﺆ ّمنة فينشغلون غالباً بتﺄمينها ،وحتّﻰ لو تعرضوا
لعامل األمني فﺈنّهم ال ميلكون مساحة نفسية وذهنية كافية لالرتباط به؛ لوجود نقص
لديهم فيام هو أهم.

أ ّما ثالﺚ العوامل فهو املستوى التعليمي الﺬي يبلور شخصية الشاب ويح ّدد
عالقته بعامل األمني ،ونحن نجد أ ّن الشباب الﺬين وصلوا إﱃ درجات متق ّدمة من
التحصيل العلمي هم األكﺮﺜ تﺄث ّرا ً بهﺬا العامل ،ال س ّيام يف املرحلة الثالثة من انتشاره
حيﺚ يسود األمني امل ُﱰجم الﺬي يﺆث ّر عادة باألشخاص القادرين عىل متابعة ﴍيﻂ
الﱰجمة والتفاعل معه ،ويكونون عىل مستوى ج ّيد من املعارف بحيﺚ يلمسون عمﻖ
األفكار واملعلومات التي يتﻀ ّمنها األمني والتي تع ّد من أه ّم األسباب الرتباطهم
به كام قلﺖ يف بداية هﺬا الفصل ،أ ّما الشباب األم ّيون أو ضعاف التعليم فﺈذا فرضنا
متابعتهم لألمني سنجد أنّهم غالباً ما ينﻈرون إليه بسﺬاجة ويتفاعلون معه عىل مستوى
قﻀاء الوقﺖ والتسلية العابرة ،فال تتكون بينهم وبينه روابﻂ متينة تنتقل عﱪها الثقافة
والفكر واألدلجة.
وبالجمع بني هﺬه العوامل الثالثة ميكن أن نخلص إﱃ نتيجة مهمة مفادها :أ ّن
الشباب الﺬين ينتمون إﱃ البيئة الحرضية وميلكون دخالً اقتصادياً مقبوالً ويحصلون
عىل تعليم متق ّدم يشكّلون الﴩيحة األكﺮﺜ تع ّرضاً لألمني وتﺄثرا ً به ،يف حني أ ّن الشباب
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الﺬين ينتمون إﱃ البيئة الريفية ويعانون من ضعﻒ الدخل املا ّدي ومل يتلقّوا تعليامً
األقل تعرضاً له وتﺄثرا ً به ،لﺬا ميكن القول إ ّن هﺬه الﴩيحة
ّ
ج ّيدا ً يشكّلون الﴩيحة

أبعد عن خطر تﺄثﺮﻴات األمني الثقافية بشكل عام).(1

ألي مجتمع من املجتمعات يعتمد
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن درجة التط ّور الحﻀاري ّ
بشكل كبﺮﻴ عىل الﴩيحة األوﱃ ،ألنّها عادة هي من يقوم بعملية إنتاج الفكر والثقافة،
الوالدة للمفكرين والباحثني واملتص ّدين لقﻀايا املجتمع الكﱪى،
ّ
وهي الﴩيحة
ومنها أيﻀا تنبثﻖ الشخص ّيات القيادية التي تحتل املراكز الحساسة يف البلد مثل أساتﺬة
الجامعات واملعلّمني وقادة املﺆسسات وضباط الجيش ،يﻀاف إﱃ ذلﻚ أ ّن سكّان
الحرض يف الوطن العريب بشكل عا ّم باتوا يشكلون الﴩيحة األكﱪ من حيﺚ العدد ،إذ
ارتفـعﺖ نسـبتهم من  ٪35٫4يف العـام  1960لتصـل إلـﻰ  ٪70٫2يف العـام 2018
) (2ويصاحب هﺬا االرتفاع إقبال سكّان املناطﻖ الحرضية عىل التعليم باعتباره وسيلة
أساسية لتﺄمني املورد االقتصادي للفرد عﱪ العمل يف إحدى الوﻇائﻒ الحكومية أو
األهلية داخل املدن.
وعليه فﺈنّنا إذا أردنا
أن منسﻚ بطرف الخيﻂ
الﺬي يوصلنا لتحقيﻖ
نهﻀة اجتامعية يف بلد





   (٢٠١٨-١٩٦٠) Ó ä   Ð ¹ º

) (1من الجدير ذكره أ ّن هﺬه العوامل الثالثة ال تقسم املجتمع العريب إﱃ هاتني الﴩيحتني فقﻂ ،إذ من الطبيعي
أن تتغﺮﻴ هﺬه العوامل بالنسبة لألفراد لتخلﻖ طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الشخص ّيات الثقاف ّية لدى الشباب العريب،
الشاب يف بيئة اجتامعية
وتتحدّد وفقاً لﺬلﻚ درجات تﺄث ّرهم بالرسائل الثقافيّة يف األمني ،إذ من املمكن أن يعيش
ّ
ريفية ﻤﺑستوى جيد من الدخل االقتصادي ويتلقّﻰ مستويات متقدمة من التعليم ،وشخصية مثل هﺬا الشاب سوف
شاب آخر يعيش يف بيئة ريفية أيﻀاً ولكن ﻤﺑستوى اقتصادي متد ﱟن وال يتلقّﻰ تعليامً
تختلﻒ حتامً عن شخصية
ّ
ً
شاب ثالﺚ يعيش يف بيئة حرضية وميلﻚ دخالً عاليا من دون تعليم جيّد
متقدّماً ،وهﺬان بدورهام يختلفان عن
ّ
وثقافة وهكﺬا ،وحيﺚ أ ّن من العسﺮﻴ علينا تشخيص طبائع كل الشخص ّيات الثقافية املتبلورة عن هﺬه العوامل
الثالثة يف العامل العريب ،سوف نكتفي بالحديﺚ عن تلكم الﴩيحتني اللتني ﻤﺗثّالن أقﴡ اليمني وأقﴡ الشامل،
أي ﴍيحة الشباب الحرضي ذي املستوى االقتصادي والتعليمي الجيد ،وﴍيحة الشباب الريفي ذي املستوى
املتدﻲﻧ.
ّ
االقتصادي والتعليمي
) (2السكان والتحرض يف الوطن العريب ،دراسة جغرافية – م.م .عقيل حسن ياﴎ النجم – مجلة كلية الﱰبية
األساسية للعلوم الﱰبوية واإلنسانية – العدد /45تﴩين األول  – 2019ص .303
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ما ،علينا أن نركّز أكﺮﺜ عىل الﴩيحة األوﱃ ونسهر عىل تنميتها بشكل إيجايب لتفيﺾ
بعدئﺬ الفائدة والخﺮﻴ عىل ﴍائح املجتمع األخرى ،أما إذا أهملناها لتفقد هويتها
الثقافية األصيلة فﺈنّها ستج ّر املجتمع كلّه نحو التفكّﻚ والﻀياع.
  ³   ¬   -
إ ّن ﴍيحة الجيل العريب من املتعلّمني الﺬين ميلكون مستويات اقتصادية جيدة
للعيش يف املناطﻖ الحرضية يواجهون يف هﺬا العﴫ جملة من التحديات الثقافيّة
التي تنبع غالباً من قصور أﴎهم عن أداء وﻇائفها السليمة ،وهﺬا القصور تفاقم بسبب

الﻈروف التي فرضتها أنﻈمة العوملة املعارصة ،وعىل رأسها االهتامم بتﺄمني الحاجات
املا ّدية عىل حساب تﺄمني الحاجات املعنوية.

وأل ّن الثقافة السائدة للعوملة املعارصة تدفع باتجاه الحرص عىل الرفاهية املا ّدية
وإهامل الجوانب املعنوية؛ بات اهتامم األُﴎ العربية بﺈشباع الجانب املعنوي
ويتجىل هﺬا الﱰاجع يف إقبال اﻵباء يف األُﴎ الساكنة
ّ
ألبنائها يﱰاجع بشكل ملحوظ،
باملناطﻖ الحرضية عىل ثقافة االستهالك وجعل عالقتهم باألبناء قاﻤﺋة عىل أساس
تﺄمني الحاجات املا ّدية فقﻂ ،فاهتامم األب بﴩاء الطعام واملالبس واألثاث واألجهزة
الحديثة ألوالده وتسجيلهم يف مدارس أهلية صار يفوق بكثﺮﻴ اهتاممه بتﺄمني حاجاتهم
املعنوية والعاطفية ،وإ ّن تخلّﻒ الجانب املعنوي لألبناء الب ّد من أن يخلﻖ لديهم فراغاً
نفسياً ومعرفياً ،أل ّن اإلنسان كام هو معلوم مركّب من جسد وروح ،وإشباع حاجاته
يقل أهم ّية عن إشباع حاجاته الجسدية.
املعنوية ال ّ
يقﴫ اﻵباء يف تحقيقه يجعل أبناءهم داﻤﺋي البحﺚ عن
إن اإلشباع املعنوي الﺬي ّ
مصادر بديلة له ،ويف الغالب تصبح االنتاجات الفنية والثقافية الوافدة – كاألمني -هي

االختيار األقرب إﱃ نفوسهم لتحقيﻖ ذلﻚ ،وقد بيّنا يف الفقرة الثانية من الفصل األول
خ
أ ّن واحدا ً من أهم عنارص الجﺬب يف األمني هو أنّه يتﻀ ّمن تركيبة درامية مﺆثرة ويﻀ ّ
القصة شخص قريب من نفسه يﺆث ّر
عواطﻒ جيّاشة تجعل املشاهد يشعر بﺄ ّن بطل
ّ
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ويتﺄث ّر مثله ،وتتب ّدل مواقفه وفﻖ ما
تعلّمه من الحياة مثله.
ومع ازدياد إقبال اﻵباء
واألمهات عىل تﺄمني املزيد من
الحاجات االستهالكية؛ صاروا
يهت ّمون بﺄداء وﻇائفهم خارج


املنزل أكﺮﺜ من أداء مسﺆولياتهم   Ü  â © à  üÌ  á


داخله ،ليكونوا بﺬلﻚ غﺮﻴ مستعدين Ü  ¥  ì§ £ » Û  ،  ª¥
للتواصل العاطفي واملعريف الف ّعال مع أبنائهم ،ولﻲﻜ يتخلّصوا من إلحاح األبناء يف
طلب حاجاتهم املعنوية وبدالً من اللعب والتواصل واملشاركة واإلجابة عىل أسئلتهم
أخﺬوا يُقدمون لهم بديالً يتمثل بﺄجهزة االت ّصال الحديثة التي تجعلهم يجلسون أمامها
تعويﺾ عن
هادئني ،وقد يكون السبب يف توفﺮﻴ اﻵباء هﺬه األجهزة ألبنائهم هو
ٌ
ورﻤﺑا يتعمد
إحساس اﻵباء بالﺬنب بسبب تقصﺮﻴهم يف التواصل الف ّعال مع أبنائهمّ ،
بعﺾ اﻵباء توفﺮﻴ هﺬه األجهزة اعتقادا ً منهم بﺄ ّن ذلﻚ سوف يقي األبناء الشعور بالنقص
مقارنة بﺄقرانهم الﺬين ميلكون مثل هﺬه األجهزة.
وال يخفﻰ أ ّن أجهزة االتّصال الحديثة ﻤﺗثّل عنﴫا ً من أهم عنارص الﱰويﺞ
جعني
للنتاجات الثقافية الوافدة وعىل رأسها األمني ،وبﺬلﻚ يكون اﻵباء بﺄنفسهم مش ّ
عىل إدمان عىل هﺬه الﱪامﺞ الناقلة لها.
يقﴫ اﻵباء يف دورهم الرقايب تجاه األبناء منﺬ الطفولة ،فال يركّزون
إضافة إﱃ ذلﻚ ّ
مﺆﴍات التغﺮﻴ الثقايف التي تبدأ بالﻈهور يف سلوكياتهم ،إذ يُبدي اﻵباء تسامحاً
عىل ّ
التغﺮﻴ ويقلّلون من شﺄنه ويﺄملون أن يزول ذلﻚ بعد أن يكﱪوا ،ولكن مع
تجاه هﺬا
ّ
دخول األبناء مرحلة املراهقة غالباً ما يبدأون بالتامدي يف إﻇهار سلوكياتهم امل ُغايرة
للثقافة املحلية ،وعندئﺬ يحاول بعﺾ اﻵباء وضع حدود لتلﻚ السلوكيات التي يع ّدونها
ﱪرة ،ما يﺆ ّدي إﱃ حدوث ِ
صدام بني الطرفني ،وقد يُق ّرر األبناء االنسحاب من
غﺮﻴ ُم ّ
هﺬا ِ
التخﲇ عن التغﺮﻴ الثقايف الﺬي أصابهم،
ّ
الصدام ولك ّنهم ال يُﻀمرون أيّة نيّة يف
وﴎعان ما يطفح عىل سلوكهم من جديد عند أول فرصة ت ُحررهم من سلطة اﻵباء ،ويف
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ﴫ األبناء عىل ﻤﺗسكهم بالسلوكيات املغايرة للثقافة املحلية مباﴍة ،ما
أحيان أخرى ي ّ
يُجﱪ اﻵباء يف كثﺮﻴ من األحيان عىل اإلذعان الختيارات أبنائهم الجديدة بعد أن تغلب
عليهم عاطفة األب ّوة والقبول بﺄدﻰﻧ الخسائر يف العالقة معهم.

ووفقاً ملا تق ّدم؛ الب ّد من أن يُعيد أولياء األمور حساباتهم يف املوازنة بني أداء
كل اإلشباعات
الوﻇيفة املا ّدية والوﻇيفة املعنوية تجاه الجيل الجديد ،وتشمل املعنوية ّ
العاطفية واملعرفية التي يحتاجها األبناء من آبائهم ،ﻤﺑا يف ذلﻚ الجلسات األﴎية
الحميمة والنزهات العائلية الجميلة وإﴍاكهم يف النشاطات االجتامعية ،باإلضافة
إﱃ مشاركتهم همومهم واإلجابة عىل أسئلتهم وفتح النقاشات معهم حول آرائهم يف
املجاالت العلمية واالجتامعية والرياضية والف ّنية وغﺮﻴ ذلﻚ ،فﻀالً عن املامرسات
الحب والحنان األبوي مثل احتﻀانهم وتقبيلهم يومياً م ّرة واحدة عىل
التي تعﱪ عن
ّ
األقل.

هﺬا وعىل املبلّغني واملثقفني بشكل عا ّم أن يقوموا بدورهم يف مجال توعية اﻵباء
وإلفات نﻈرهم إﱃ أداء وﻇيفتهم املعنوية داخل األﴎة ،من خالل الحمالت اإلعالمية
والخطابية ،ويﺆ ّدي التبليﻎ الديني دورا ً مركزياً يف هﺬا الصدد عﱪ توﻇيﻒ األحاديﺚ
الﴩيفة التي تركّز عىل أهمية أداء اﻵباء لوﻇيفتهم املعنوية مع أبنائهم ،من قبيل قول
أحب إﱃ الله تعاﱃ من اعتكاف
النبي )صىل الله عليه وآله() :جلوس املرء عند عياله
ّ
ّ
يف مسجدي هﺬا() ،(1وقوله) :من دخل السوق فاشﱰى تحفة فحملها إﱃ عياله كان

كحامل صدقة إﱃ قوم محاويﺞ ،وليبدأ باإلناث قبل الﺬكور ،فﺈنه من فرح أنثﻰ فكﺄمنّ ا
عتﻖ رقبة من ولد إسامعيل ،ومن أقر بعني ابن فكﺄمنا بﻰﻜ من خشية الله() ،(2وورد أ ّن
وﱃ قال )صىل الله عليه وآله(:
لﺖ صبياً قﻂ ،فلام ّ
رجالً قال يف محرض النبي :ما ق ّب ُ
)هﺬا رجل عندي أنّه من أهل النار() (3أوقول اإلمام عﲇ )عليه السالم() :من ق ّبل ولده
كان له حسنة ،ومن ف ّرح ُه؛ ف ّرح ُه الله يوم القيامة ،ومن علّمه القرآن ُدعي األبوان فكسيا
حلتني يُﻀﺊ نورهام وجوه أهل الجنة().(4
) (1ميزان الحكمة \ محمد الريشهري \ ج – 2ص.1186

) (2ثواب االعامل\الشيخ الصدوق\ص.201
) (3الكايف\ الشيخ الكليني\ص\6ص.50

) (4بحار االنوار\العالمة املجلﴘ\ج\101ص99
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بعد بيان أهم الثغرات التي تفسح املجال أمام األمني إلحداث تغيﺮﻴ ثقايف لدى
الجيل العريب؛ نﺄﻲﺗ إﱃ تقسيم الحلول وفقاً ألقسام ومراتب التﺄث ّر لينﴩها املبلغون
واملثقّفون بني أولياء األمور ألداء الدور الصحيح يف التعامل مع ﻇاهرة األمني والتقليل
من مخاطرها.
ينقسم املستهلكون لألمني عىل ثالث مراحل عمرية ،األوﱃ :مرحلة الطفولة من
عمر  4سنوات إﱃ  12سنة ،والثانية :مرحلة املراهقني من س ّن  13سنة إﱃ  21سنة،
والثالثة :مرحلة الشباب من سن  22إﱃ  40سنة.
بالنسبة ملرحلة األطفال :تع ّد مرحلة تﺄسيسية يف التﺄث ّر الثقايف باألمني ،لﺬا
فاهتامم اﻵباء واملربّني يجب أن يكون مركّزا ً عليها إذا ما أرادوا أن ينشﺄ أبناؤهم من
دون مشاكل مستقبل ّية ،وهﺬه املرحلة تقوم أساساً عىل وضع قيود صارمة ورقابة دقيقة
جهة للطفل ﻤﺑا فيها ألعاب الفيديو ،إذ
لتع ّرض األطفال لألمني ،بل لكل الﱪامﺞ املو ّ
يجب أن يتعلّم األطفال ات ّباع ضوابﻂ صارمة يف نوعية املحتوى الﺬي يشاهدونه ومدة
املشاهدة.
ويف هﺬه املرحلة عىل اﻵباء أن يطّلعوا بﺄنفسهم عىل املحتوى الﺬي يق ّدمونه
ألطفالهم من األمني ويص ّنفوا املناسب منه وغﺮﻴ املناسب بشكل إجامﱄ ،إضافة إﱃ
ذلﻚ الب ّد أن يكون لﻶباء وقﺖ يجلسون فيه مع أبنائهم عند مشاهدة األمني املناسب
لهم ،إذ تبقﻰ هنالﻚ بعﺾ التفاصيل التي تتﻀ ّمن إشكاليات سلوكية مثل استخدام
العنﻒ لحل املشاكل أو األلفاظ املسيئة مثل )غبي( أو )نﺬل( ،فيقوم اﻵباء باإلشارة
ألبنائهم بﺄ ّن مثل هﺬه السلوكيات واأللفاظ خاطئة ويجب أن ال تنعكس عىل سلوكنا
الواقعي ،ليكون الطفل مم ّيزا ً بني ما يراه يف األمني وبني ما ينبغي أن ميارسه يف الحياة.

أ ّما مرحلة املراهقني فهي أكﺮﺜ تعقيدا ً وصعوبة حالياً ،فاملراهقون خالل السنوات
املنﴫمة قد تع ّرضوا لجرعات ُمكثّفة من األمني يف طفولتهم ،فجﺬبتهم عنارص الق ّوة
التي ميتلكها هﺬا العامل ووجدوا إشباعات معرفية مه ّمة بوساطته كام أﴍنا إﱃ ذلﻚ
سابقاً؛ لﺬا عىل اﻵباء أن يدخلوا مع أبنائهم املراهقني إﱃ عامل األمني ،فمثالً بعد أن
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يسﺄلوهم عن األمن ّيات األكﺮﺜ تﺄثﺮﻴا ً فيهم؛ عليهم أن يشاهدوا بﺄنفسهم تلﻚ األمن ّيات
ويراجعوا ما فيها من نقاط جﺬب ونقاط سلب ّية ،ث ّم يطرحوا مع أبنائهم تلﻚ النقاط عىل
طاولة النقاش باستخدام الحديﺚ الهادئ بعيدا ً عن التهكّم واالستفزاز ،يف محاوالت
ذكية ملساعدة األبناء عىل التمييز بني الفوائد واملﻀا ّر ،وﻤﺗثّل املواضيع التي يطرحها
هﺬا الكتاب ما ّدة جيدة تفتح عيون اﻵباء عىل أساليب التشخيص والتحليل للمواضيع
املختلفة يف األمني بشكل عا ّم ،باإلضافة إﱃ التحليالت التي يطرحها بعﺾ اليوتيوبرز
العرب التي ميكن لﻶباء أن يصلوا إليها بسهولة عﱪ اإلنﱰنﺖ).(1
وبقدر ما يطّلع اﻵباء من نقاشهم مع أبنائهم املراهقني عىل تفاصيل األحداث يف
هﺬا األمني أو ذاك سيكونون أقرب إﱃ إقناعهم تالياً برؤيتهم النقديّة ،فعندما يشعر
امل ُراهﻖ أ ّن والده أو والدته يحﱰمان عقله وحاجاته من األمني ويفهامن أسباب تﺄث ّره
به؛ فﺈنّه سيكون أكﺮﺜ انفتاحاً عىل آرائهم النقديّة لألمني للتقليل من تﺄثﺮﻴه عىل حياته
الواقعية ،وهﺬه النقاشات ﻤﺗثّل بح ّد ذاتها إشباعات مه ّمة يف مجال التواصل العاطفي
رضرت كثﺮﻴا ً بسبب الﻀغﻂ املادي
واملعريف التي تقوي الروابﻂ األﴎية ،والتي ّ
رﻤﺑا ت ّ
للعوملة املعارصة.
الشاب قد اكتملﺖ
وأ ّما مرحلة الشباب فهي األصعب من بني املراحل حالياً؛ أل ّن
ّ
عنارص البناء يف شخصيته وتع ّرض إﱃ جرعات كبﺮﻴة من األمني خالل سنوات عمره،
التغﺮﻴات الثقافية التي أحدثها
وقد يكون من الصعب عىل الوالدين التعديل يف مسار
ّ
هﺬا العامل يف نفسه ،ولكن نقﱰح أن يفكر اﻵباء بوضع عنارص إيجابية ذات جاذبية
ألبنائهم الشباب تبعدهم عن التع ّرض ملزيد من إنتاجات األمني ،كتشجيعهم عىل
االنخراط يف أندية رياضية أو يف ِمهن وأعامل تد ّر عليهم شيئاً من املال أو مامرسة
مجموعة من الهوايات البديلة مثل الرسم أو كتابة الشعر أو القراءة ،فهﺬه الطرائﻖ ميكن
أن تعني اﻵباء عىل دفع أبنائهم الشباب بعيدا ً عن األمني وإشكالياته.


»
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هنالﻚ -بال ّ
شﻚ -ﴍيحة من الجيل العريب قد وقعﺖ ضحية انحرافات سلبية
) (1طرحنا يف الفقرة ثالثاً من الفصل الثاﻲﻧ مناذج من املواقع والقنوات العربية التي تقدّم تحليالت لألمني.
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خطﺮﻴة بسبب تعرضها لألمني وسائر النتاجات التي تفرزها الثقافة الغربية ،إذ تساعد
الﻈروف الداخلية والخارجية عىل حصول حاالت متط ّرفة من السلوكيات التي تحتاج
إﱃ برنامﺞ عالجي ُمتﺄنٍ وف ّعال ،وميكن أن يقوم به الوالدان أو يوكال امله ّمة لقريب أو
صديﻖ يكون قادرا ً عىل تنفيﺬ هﺬا العالج بصﱪ وحكمة.
وميكن حﴫ حاالت التﺄث ّر املتط ّرفة باألمني لدى الجيل العريب يف ثالثة أنواع
هي :إدمان األمني ،ومتابعة األمني اإلباحي ،وامليل لألفكار اإللحادية.
-١ﻋﻼج اﻹدمان ﻋﲆ اﻷﻤﻧﻲ :ذكرت يف الفقرة )ثالثاً( من هﺬا الفصل أ ّن األمني
ميكن أن يسبب إدماناً لبعﺾ املراهقني أو الشباب العرب لح ّد أن ينطبﻖ عليهم عنوان
)أوتاكو( ،وب ّي ّنا واحدا ً من أهم األسباب التي تدفعهم لﺬلﻚ وهو تح ّول األمني إﱃ
قيمة اجتامعية يف نﻈرهم ،وحيﺚ أ ّن عالج املشكلة يتوقّﻒ عىل عالج سببها الرئيس؛
ينبغي لﻶباء واملربّني أن يلفتوا أنﻈار أبنائهم إﱃ أهمية مواضيع عملية تشغل إحساسهم
الشاب يفخر عىل زمالئه بﺄنّه )أوتاكو( خبﺮﻴ
بالقيمة االجتامعية ،فﺈذا كان املراهﻖ أو
ّ
يغﺮﻴ ذلﻚ إﱃ مواضيع تستحﻖ الفخر وتكون أكﺮﺜ
بدقائﻖ األمني وتفاصيله ،ميكن أن ّ
تعبﺮﻴا ً عن مواهبه الﺬاتية ،منها ما هو ديني مثل حفﻆ سور القرآن أو تجويدها بصوت
عﺬب أو حفﻆ أحاديﺚ ﴍيفة وبيان معانيها ،ومنها ما هو ف ّني مثل موهبة الرسم أو
كتابة الشعر أو القصص ،ومنها ما هو رياﴈ كﺄلعاب القوى أو كرة القدم وما شابه،
ومنها ما هو مهني مثل إصالح السيارات أو النجارة أو الزراعة ..وهكﺬا.
وميكن أن يت ّم تشجيع املراهﻖ أو الشاب عىل تنمية إحساسه بالقيمة االجتامعية
عﱪ نﴩ إنجازاته يف مثل هﺬه األمور اإليجابية عىل قنوات التواصل االجتامعي ،فام
يحقّقه من إعجابات وتشجيعات عىل هﺬه اإلنجازات ذات القيمة الحقيقية يجعله أكﺮﺜ
جها إليها وأكﺮﺜ تعلّقا بها ،وبﺬلﻚ يﻀعﻒ لديه تدريجياً دافع التعلّﻖ باألمني الﺬي ال
تو ّ
يعﱪ حقاً عن موهبة ذاتية ،إذ يبقﻰ أوالً وأخﺮﻴا ً ما ّدة ثانوية يف حياة اإلنسان.
ّ
لكن هنالﻚ حاالت تجعل من متابعة األمني مشكلة إدمانية فسيولوجية ال ميكن
التخﲇ عنها بسهولة ،ﻤﺗاماً كام تفعل املخ ّدرات والكحوليات والسجائر ،فهﺬه املوا ّد
ّ
قادرة عىل تحفيز الدماغ إلفراز كم ّيات كبﺮﻴة من هرمون )الدوبامني (Dopamine
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املسﺆول عن شعور اإلنسان بالسعادة واالسﱰخاء.
إ ّن املامرسات التي تجعل الدماغ يفرز كميات طبيعية من )الدوبامني( مثل تناول
حلوى شهية أو القيام بنزهة ممتعة أو مشاهدة أمني شائﻖ ال تتحول إﱃ ما ّدة إدمانية
إال إذا تعرض اإلنسان إﱃ جرعات كبﺮﻴة ومتك ّررة منها إذ تجعل إفراز الدماغ ملادة
ﴍطياً ،لدرجة أ ّن امل ُدمن ال يجد بديالً عن األمني
الدوبامني مرتبطاً بها ارتباطاً َ
لتحقيﻖ الشعور بامل ُتعة والراحة ،وتحدث مثل هﺬه الحاالت ملتابعي األمني يف
مرحلتي الطفولة واملراهقة ألنّهام مرحلتان تكون فيهام العقول مرنة تتك ّيﻒ بسهولة إذا
استَهلكﺖ بكﺮﺜة ما ّدة ُمثﺮﻴة مع ّينة حتّﻰ لو كانﺖ قليلة التحفيز للدوبامني قياساً باملوا ّد
اإلدمانية املعروفة.
فﺈذا وصل الشخص إﱃ مرحلة اإلدمان الفسيولوجي عىل مشاهدة األمني فهو
بحاجة عندئﺬ إﱃ برنامﺞ عالجي ،وحتّﻰ لو قمنا بﺈدخاله يف هﺬا الﱪنامﺞ العالجي
فمن املتوقع أن يتع ّرض لنوبات انتكاس أثناء مرحلة التعايف ﻤﺗاماً كام قد يتع ّرض
املدمن عىل الكحول او السجائر.
ومﺆﴍات الحالة اإلدمانية الفسيولوجية التي يصاب بها الشخص بسبب األمني
تتﻀح ﻤﺑراقبة العالمات اﻵتية):(1

شعوره بالﻀيﻖ الحقيقي بسبب
عدم مشاهدته لألمني بعد مرور
م ّدة قصﺮﻴة من مشاهدة سابقة،
وﻇهور عالمات غﻀب شديدة
يف حالة منعه أو تﺄجيل مشاهدته
لحلقة من مسلسل أمني يفﻀّ له،
وكﺬا شعوره بالﻀيﻖ ﻤﺑجرد تفكﺮﻴه
بﺄنّه غﺮﻴ قادر عىل مشاهدة األمني.

© Ó¢   ³©·  åÛ ª
Ó¸· ªÈ· Û

) (1كيفية التخلص من إدمان مشاهدة الرسوم املتحركة اليابانيّة –  – WikiHowنﴩ عىل الرابﻂ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ-ﻣﻦ-ﺇﺩﻣﺎﻥ-ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ-ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ-ﺍﳴﺘﺤﺮﻛﺔ-ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔhttps://ar.wikihow.com/
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ومن العالمات املميزة للمدمن عىل األمني :ارتباطه العاطفي بشخص ّيات األمني
أكﺮﺜ من األشخاص الحقيقيني ،وخوضه مشاجرات عنيفة بسبب االختالف معه بالرأي
حول أمني أو شخصية أمني ،كام قد تﻈهر عىل املدمن عالمات حرصه عىل تقليد
سلوك شخص ّيات األمني يف الحركات واأللفاظ بطريقة ُمبالﻎ بها.

ومن عالمات املدمن عىل األمني أنّه ينفﻖ أمواالً طائلة عىل ﴍاء املنتجات
واملجسامت وامللصقات
االستهالكية املتعلّقة باألمني مثل األكسسوارات
ّ
يقﴫ كثﺮﻴا ً يف إنفاقه األموال عىل أساسيات حياته مثل الطعام
واملنشورات ،حيﺚ ّ
واملالبس ومستلزمات الدراسة.
حي امل ُدمن عىل األمني بعالقاته
ومن العالمات امله ّمة األخرى هي أن يُﻀ ّ
االجتامعية فيفﻀّ ل مشاهدة األمني عىل قﻀاء بعﺾ الوقﺖ مع العائلة أو االقرباء أو
حي بنومه ويهمل صحته ونﻈافته الشخصية ويكون
األصدقاء ،باإلضافة إﱃ أنّه قد يﻀ ّ
كسوالً بسبب إفراطه يف املشاهدة ،باإلضافة إﱃ إهامل دراسته ومامرسة هواياته
األخرى.
إذا ﻇهرت هﺬه املﺆﴍات عىل
الشاب فعىل
الطفل أو املراهﻖ أو
ّ
املريب أن يفتح حوارا ً هادئاً يحاول فيه
ّ
إقناعه بﺄنّه يعاﻲﻧ من حالة إدمانية عىل
ويبني فيه املخاطر العقلية
األمني،
ّ
والصحية واالجتامعية التي تسبّبها
هﺬه الحالة؛ أل ّن اإلنسان ما مل يق ّر بﺄنّه
مدمن ويعلم مقدار الخطر امل ُحدق
به ،لن يستجيب لﱪنامﺞ العالج من
اإلدمان.
والخطوة الثانية التي تتلو اإلقناع
هي العزم عىل التقليل من مشاهدة
األمني تدريجياً ،فبدالً من أن يشاهد
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املدمن حلقات عديدة من األمني
يف اليوم الواحد عليه أن يُجﱪ نفسه
عىل مشاهدة حلقة واحدة يف اليوم،
ويقلّص عدد املسلسالت التي
يتابعها يف وقﺖ واحد ،فيقتﴫ عىل
متابعة مسلسل أو اثنني فقﻂ ،وهﺬه
 Û  ÒÑÍý     á þÛ
الخطوة قد يجد فيها املدمن نوعاً
من املشقة وعليه أن يستع ّد لتح ّملها وأن يتجاوزها بنجاح.

والخطوة الثالثة هي أن يجﱪ امل ُدمن نفسه عىل االنقطاع عن مشاهدة األمني خالل
م ّدة مع ّينة – أسبوع مثالً -ويف هﺬه الخطوة قد يكتشﻒ أ ّن لديه مواهب واهتاممات
أخرى ميكن أن تشغل وقته ،لﺬا يستطيع أن يجعل من مشاهدته لألمني مكافﺄة إلنجازه
أقل متعة بالنسبة إليه ،فمثالً يق ّرر أنه لن يشاهد حلقة من األمني حتّﻰ يُت ّم
مها ّم أخرى ّ
فروضه املدرسية أو أعامالً منزلية أو ميارس رياضة مع ّينة ،وعندئﺬ ستكون مشاهدة
األمني أكﺮﺜ متعة بالنسبة له.
أما الخطوة الرابعة فهي أن يجد لنفسه هواية بديلة ،فيجرب مثالً التسجيل يف نا ٍد
رياﴈ يعلّم الفنون القتالية أو االنﻀامم إﱃ فريﻖ لكرة القدم أو مامرسة الخياطة أو
الحياكة أو التطريز بالنسبة للفتيات ،وميكن إيجاد عادات أخرى يُعجب بها مثل مشاهدة
األفالم الوثائقية املثﺮﻴة أو املسلسالت النافعة أو قراءة الروايات الشائقة ،باإلضافة إﱃ
الحرص عىل املشاركة يف جلسات األصدقاء واألقرباء والسفرات العائلية.

ويف الخطوة الخامسة عىل امل ُدمن أن يبتعد ﻤﺗاماً عن قنوات اليوتيوبرز والصفحات
املخصصة ملراجعة األمنيّات وتحليلها باإلضافة إﱃ تج ّنب زيارة املعارض
ّ
واملهرجانات املتعلّقة بها ،وميسح إشعارات املتابعة أو التفﻀيالت التي تتعلّﻖ بها
عىل اإلنﱰنﺖ ،فهﺬه املواقع والصفحات واملهرجانات تجعله مشغول الﺬهن باألمني
جعه عىل االنتكاس والعودة إﱃ حالته اإلدمانية.
وتش ّ
ويف الخطوة السادسة عليه أن يشفي نفسه من االرتباط العاطفي بشخص ّيات
األمني ،وذلﻚ بالبحﺚ عن أشياء حقيقية لﻺعجاب بها ،كﺄن يخرج إﱃ حدائﻖ خالبة
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ليستمتع ﻤﺑناﻇرها الرائعة ويستنشﻖ منها الهواء املنعش ،أو يبحﺚ عن صداقات مفيدة
مع بعﺾ األقران الصدوقني.
والخطوة السابعة عليه أن يتوقّﻒ عن ﴍاء املنتجات املتعلقة باألمني ،بل
أن يجاهد نفسه للتخلص من بعﺾ األشياء التي اشﱰاها سابقاً ببيعها مثالً ،وإبعاد
املنتجات التي يحتفﻆ بها عن نﻈره ،ففي مرحلة التعايف من اإلدمان يكون املرء بحاجة
إﱃ التخلّص من كل ﳾء يﺬكّره باملادة التي يُدمن عليها.
أ ّما الخطوة الثامنة فيجب فيها أن يﻀبﻂ تﴫفاته ويبتعد عن تقليد شخص ّيات
األمني يف الحركات واألقوال ،فهو بﺬلﻚ يعود إﱃ سج ّيته ويعيش كﺈنسان له شخصيته
املستقلة).(1

الشاب الﱰكيز عىل الجانب الديني من حياته،
وقبل هﺬا وذاك عىل املراهﻖ أو
ّ
طي الطريﻖ الﺬي يوصله إﱃ النجاح
والنﻈر إﱃ أهمية التوكّل عىل الله سبحانه يف ّ
الحقيقي يف الدنيا واﻵخرة ،ليكون إنساناً مستقيامً مثمرا ً ويشعر أ ّن قيمة اإلنسان الحقيقة
تكمن يف التقوى ،وأن يستعني بالعبادات مثل الصالة والصيام وزيارة املقامات املقدسة
لألولياء الصالحني وأداء األعامل الخﺮﻴية إلنجاح سعيه يف التعايف من اإلدمان.
-٢ﻋﻼج مﺘاﺑﻌة اﻷﻤﻧﻲ اﻹﺑاﺣﻲ :إ ّن الوقوع يف براثن األمني اإلباحي هو نتيجة
طبيعية لغياب الدور الرقايب لﻶباء واألمهات تجاه استخدام أوالدهم لشبكة اإلنﱰنﺖ،
فعندما يُﱰك األبناء أمام هﺬه الشبكة من دون ضوابﻂ وقيود ورقابة فﺈنهم غالباً ما يقعون
ضحية املشاهد اإلباحية؛ أل ّن اإلنﱰنﺖ مملوء ح ّد التخمة بهﺬه املشاهد املخلّة
والخطﺮﻴة.
وحب االطّالع عندما يلمحون صورة هنا أو
وقد يبدأ األمر مع األبناء بالفﻀول
ّ
فيديو هناك يتﻀ ّمن مشاهد جنسية ،ث ّم يدفعهم اإلغراء تالياً إﱃ االنفتاح عىل عامل
يغص باالنحرافات ،ولهﺬا نﺆكّد الحاجة إﱃ اتّخاذ أولياء األمور تدابﺮﻴ حاسمة
قﺬر
ّ
توفّر الحامية امل ُسبقة ألوالدهم لحاميتهم من الوقوع يف هﺬا املنزلﻖ الخطﺮﻴ ،وأه ّم
خطوات الحامية املسبقة تتمثل بالنقاط اﻵتية:
) (1املصدر نفسه.
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أي جهاز ُمرتبﻂ باإلنﱰنﺖ،
اﻷوﱃ :عدم ﻤﺗليﻚ األبناء من أعامر  12 – 3سنة ّ
الخاصة باألب أو األ ّم تحﺖ
وإمنّ ا يُﺆذن لهم باستخدام خدمة اإلنﱰنﺖ عﱪ األجهزة
ّ
إﴍافهام ومراقبتهام خالل أوقات محدودة جدا ً ملشاهدة ما ّدة مناسبة ألعامرهم،
كمشاهدة فيديو لﴩح الفروض املدرسية أو ملامرسة بعﺾ األلعاب أو الرسوم
خاصية البحﺚ اﻵمن الﺬي مينع ﻇهور مواقع
املتح ّركة املناسبة ألعامرهم ،مع تفعيل
ّ
مخل باﻵداب.
وصور ذات محتوى ّ
خاصة بهم
اﻟﺜانﻴة :ال يﺆذن للمراهقني من أعامر  18 -13سنة بفتح صفحات
ّ
عىل مواقع التواصل االجتامعي ذات السمة الﱰفيهية غالباً مثل )فيسبوك( و)تيﻚ توك(
و)إنستغرام( ،فهﺬه الصفحات ال تخلو أبدا ً من خروقات فكرية وثقافية وأخالقية ،وإ ّن
خاصية البحﺚ اﻵمن ال تتمكّن من تقليل الخروقات داخل هﺬه املواقع ،وميكن لهﺬه
الصفحات أن تطرح إعالنات مم ّولة ذات صبغة إباحية أو تتيح لزميل من الزمالء إرسال
الخاصة ،وذلﻚ ميكن أن يثﺮﻴ فﻀول املراهﻖ
مثل هﺬه املحتويات عﱪ نافﺬة الدردشة
ّ
لدخول هﺬا العامل ،فﻀالً عن مخاطر االستدراج واالبتزاز من قبل ذوي النفوس
املريﻀة.
أال ت ُتاح هﺬه الخدمة ﻤﺗاماً للشباب من أعامر  19فام فوق إال مع الرقابة
اﻟﺜاﻟﺜةّ :
بني الحني واﻵخر للتع ّرف عىل املوا ّد التي يُشاهدونها عﱪ اإلنﱰنﺖ ،وينفع يف هﺬا
خاصة ت ُتيح ألولياء األمور مراقبتهم عن بعد عﱪ أجهزة أخرى،
الصدد تنصيب برامﺞ
ّ
الرضوري أن تتم توعية الشباب بشكل ُمسبﻖ باملخاطر امل ُحتملة التي ميكن أن
ومن
ّ
تصادفهم يف شبكة اإلنﱰنﺖ وتعليمهم كيفية تج ّنبها ،كتفعيل خاصية البحﺚ اﻵمن
وعدم فتح الروابﻂ أو املواقع املشبوهة أو تلﻚ التي تتﻀ ﱠمن إعالنات غﺮﻴ الئقة.

إ ّن هﺬه النقاط تتعلّﻖ بﺄساليب الوقاية امل ُسبقة ،وهي عادة ما ت ُهمل من قبل غالبية
أولياء األمور اليوم مع األسﻒ ،إ ّما لتقاعسهم عن ذلﻚ أو لثقتهم الزائدة باألبناء إﱃ
درجة غياب الوعي بقوة الجﺬب يف هﺬا العامل ،فهو يقوم عىل عاملني قويّني يف
استدراج املراهقني والشباب هام :الفﻀول والشهوة؛ لﺬلﻚ فﺈ ّن خطر وقوع اإلدمان
عىل املشاهد اإلباحية ميكن أن يكون ضحيته أكﺮﺜ األبناء موثوقية.
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وبالعودة إﱃ األمني؛ ميكن أن يع ّد هﺬا العامل عىل رأس األسباب التي تجعل
األجيال العربية ت ُدمن متابعة اإلباحية عﱪ اإلنﱰنﺖ ،فﺈﱃ جانب عامﲇ الجﺬب
السابقني -الفﻀول والشهوة -يﻀيﻒ األمني عامالً ثالثاً للجﺬب يتمثّل بالفنتازيا ،وهو
القوي تجعلهم أﴎى
بﺬلﻚ يحارص نفوس األجيال بني ثالثية ُمحكمة من الجﺬب
ّ
املحصلة النهائية.
لﻺباحية املص ّورة يف
ّ

وعادة ما يقع الفتيان ضحية لهﺬا اإلدمان أكﺮﺜ من الفتيات ،أل ّن من طبيعة الﺬكر
االستثارة باملشاهد الجنسية بفارق كبﺮﻴ ،يف حني تتﺄث ّر األنثﻰ باملشاهد العاطفية
أكﺮﺜ ،لﺬا فﺈن الفتيات اللواﻲﺗ يدخلن عامل )الهنتاي( ميكن أن يكون السبب الغالب
يجسد العالقات العاطفية
هو متابعته ّن لتصنيﻒ )الحريم( أو )عكس الحريم( الﺬي ّ
يجسد العالقات
الجامعية بني فتيان وفتيات ،أو بسبب متابعة تصنيﻒ )اليوري( الﺬي ّ
املثلية بني الفتيات.
إ ّن الناتﺞ الخطﺮﻴ املﱰت ّب عىل مشاهدة األمنيات اإلباح ّية يتمثل باإلصابة
باالنحراف الجنﴘ ،إذ تكون مامرسة العادة الﴪية هي السلوك األكﺮﺜ شيوعاً كارتداد
لتلﻚ املشاهدة ،والﺬي يتح ّول فيام بعد إﱃ سلوك إدماﻲﻧ مرتبﻂ ﻤﺑشاهد اإلباحية،
ﻤﺑعنﻰ ارتباط اللﺬّة يف عقل املراهﻖ أو الشاب بهﺬا املجال ،فيكون إقباله عىل العالقة
الزوجية الطبيعية ضعيفاً أو معدوماً ،بل إ ّن بعﺾ الشباب يُصابون بعجز جنﴘ يف
العالقات الزوجية ألنّها ال تﺆ ّمن لهم اإلثارة التي يﺄلفونها يف الفنتازيا اإلباحية ،وقد
رصح النائب السابﻖ يف الﱪملان العراقي الدكتور عبد الهادي الحكيم أ ّن املواقع
اإلباح ّية يف البالد أصبحﺖ وباالً يه ّدد الشباب بالطالق بنسبة  ٪200واإلحجام عن
الزواج بنسبة  ٪50فﻀالً عن ارتفاع مع ّدالت الجرائم الجنسية واالغتصاب والتحرش
الجنﴘ) ،(1وقد يتطور األمر مع بعﺾ الشباب إﱃ سلوكيات أكﺮﺜ شﺬوذا ً كاملثلية أو
السادية أو املازوخية.

أ ّما بالنسبة للحلول املتعلقة بعالج هﺬه اإلشكالية -بعد وقوعها -فتكون بالنسبة
) (1مجلس النواب يصوت عىل حجب املواقع اإلباحيّة –  – pukmediaنﴩ بتاريخ  2015/9/14عىل الرابﻂ

https://www.pukmedia.com/AR/details/?Jimare=٧13٠٧



1٢٥

أي أمني ،وهﺬا املنع ينطوي عىل عمل ّية تنﻈيﻒ قﴪية
لألطفال عﱪ منعهم من متابعة ّ
للمريب أن ال
ملا قد علﻖ بﺄذهانهم من صور خليعة وتلويﺚ فطري ،ومن الرضوري
ّ
يفﻀح الطفل الﺬي وقع بهﺬه اإلشكالية ويُبقي األمر ﴎا ً ،ويتم توجيه اهتاممه إﱃ
وسائل ترفيه أخرى تبتعد عن خدمة اإلنﱰنﺖ ،وأن تُراقب سلوكياته بشكل مستم ّر لرصد
أي مﺆﴍ عىل ﻇهور نشاط جنﴘ لديه ،ال س ّيام أثناء لعبه مع أقرانه أو أثناء اختالئه
ّ
لوحده ،فمشاهد األمني اإلباحي –وعموم املشاهد املثﺮﻴة للجنس -ميكن أن ت ُسبب
نﻀوجاً جنسياً ُمبكرا ً لدى األطفال.

الشاب امل ُبتىل بهﺬه املشكلة فﺈن املسﺄلة تبدو أكﺮﺜ
وبالنسبة لعالج امل ُراهﻖ أو
ّ
تعقيدا ً ،أل ّن هاتني املرحلتني ﻤﺗثالن مرحلتي نشاط الرغبة الجنسية ،لﺬا فﺈ ّن اإلدمان
الديني أوالً ،فال ﳾء
فيها يكون أكﺮﺜ ح ّدة ،والعالج يبدأ من زاوية تعزيز االلتزام
ّ
حل مثل هﺬا النوع من اإلشكاليات ،فال ننكر أ ّن املراهﻖ أو
مثل الدين قادر عىل ّ
يب غالباً يعرف بالفطرة حرمة متابعة مثل هﺬه املشاهد وخطئها من الناحية
الشاب العر ّ
ّ
االجتامعية ،وتقوية الجانب الروحي يف هﺬا املجال عﱪ املامرسات العبادية يﺆ ّدي
دورا ً كبﺮﻴا ً يف كبح جامح الرغبة يف االنجراف وراء هﺬه املشاهد.

ويجب أن يفهم أولياء األمور واملربّون واملبلّغون أ ّن اإلدمان عىل األمني اإلباحي
–وعموم اإلباحية املص ّورة -يعمل وفقاً لتﺄثﺮﻴ )االستجابة الﴩطية( ،وهي نﻈرية وضعها
الطبيب الرويس )إيفان بافلوف  (Ivan Pavlovوتعني اشﱰاط حدوث ر ّد فعل يُبديه
الحي تجاه من ّبه ُمعني بعد أن يتك ّيﻒ دماغه عىل الربﻂ بني هﺬا املن ّبه ور ّد الفعل
الكائن
ّ
ﱰط ،فﺈذا عد ْدنا اإلقبال عىل مشاهدة األمني اإلباحي ر ّد الفعل امل ُشﱰط ،يكون
امل ُش َ
املن ّبه يف العادة أحد هﺬه األمور:
ألي مصدر يستثﺮﻴ الشهوة حتّﻰ لو مل يصل إﱃ عنوان اإلباحيّة ،مثل
•التع ّرض ّ
التم ّعن يف وجه فتاة جميلة أو تع ّمد االستامع إﱃ صوتها العﺬب.

الشاب عندما ال يجد شيئاً نافعاً ميأل وقته خصوصاً
•الفراغ والوحدة؛ فاملراهﻖ أو
ّ
إذا كان وحيدا ً ،سيشعر بامللل ،وهﺬا الشعور يشكّل ضغطاً نفسياً قوياً يدفعه ملشاهدة
األمني اإلباحي من أجل تخفيفه أو التخلّص منه.
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•استعامل األجهزة التي كان املراهﻖ أو الشاب يستعملها ملشاهدة األمني
اإلباحي ،وهﺬا املن ّبه يكون يف الحاالت اإلدمانية املتق ّدمة ،إذ تثور الرغبة الجنسية
لديه ﻤﺑج ّرد النﻈر إﱃ الهاتﻒ الﺬي كان يستخدمه ملشاهدة هﺬا النوع من األمني.

وعىل هﺬا األساس ،أه ّم فقرة يف عالج املراهﻖ أو الشاب من إدمان األمني
اإلباحي –وعموم اإلباحية املصورة -هي توقّفه التا ّم عن التعرض لهﺬه املن ّبهات،
وعند إيقاف املن ّبه لن يحدث الفعل االشﱰاطي.

باإلضافة إﱃ اتباع خطوات الﱪنامﺞ العالجي الﺬي ذكرته يف فقرة معالجة اإلدمان،
وأه ّمها تحويل انتباه املراهﻖ أو الشاب إﱃ األعامل التي تشغله فيام ينفعه وميتعه،
لتحويل محفّز إفراز هرمون )الدوبامني( لديه من مشاهدة هﺬا األمني إﱃ محفزات
أخرى إيجابية.
-٣ﻋﻼج املﻴﻞ ﻟﻺﻟحاد ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻤﻧﻲ
مع أ ّن مشكلة اإللحاد الناتجة عن متابعة الرسائل اإلعالمية الغربية  -ومنها األمني-
إال أ ّن مﺆﴍات وجودها يف عدد من الدول العربية يﺆذن بتفاقمها
ﻤﺗثّل مشكلة شبه نادرةّ ،
يف املستقبل ،وﻤﺑا أ ّن االنحراف العقائدي ين ّم غالباً عن تﺄث ّر ساذج بقشور املعـارف
والعلوم التي تركّز عليها وسائل اإلعالم الغربيـة ،فالشـباب الﺬين ال ميتلكون خلفية
عقائدية رصينة هم األكﺮﺜ عرضة ألن يكونوا ضحية لهﺬه اإلشكالية العقَدية.
ووفقاً ملا بيّ ّناه سابقا) (1عادة ما تنشﻂ الحركة االلحادية التي تحدث يف املجتمع
العريب بني الشباب الجامعيّني الﺬين ميلكون دخالً اقتصادياً جيدا ً ويسكنون يف البيئة

الحرضية ،وهو ما تﺆيّده املالحﻈة املباﴍة أيﻀاً ،فهﺆالء الشباب ينفكّون عادة عن
التﺄث ّر بهرم اجتامعي مركزي يﻀغﻂ عليهم للتمسﻚ بالثقافة املحلية –وعىل رأسها
العقيدة -باإلضافة إﱃ أنّهم يتلقّون تعليمهم يف بيئة أكادميية تعمل وفقاً للمنهﺞ
جعهم عىل
الغريب ،وبالتاﱄ يكونون ضحية التﺄثر باألفكار املنحرفة عن الدين ،ويش ّ
ذلﻚ ما يلمسونه من تق ّدم تقني وترفيهي للحﻀارة الغربية مقابل ما يرونه من تط ّرف
تعيشه بعﺾ املجتمعات يف البلدان اإلسالمية ،إﱃ جانب ضعﻒ التوعية الدينية
) (1راجع الفقرة رابعاً من هﺬا الفصل.
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التي يتلقّونها عاد ًة وما يتعرضون له من برامﺞ إعالمية غربية تركّز عىل جانب امل ُتع
ﱪرات الكافية التي تدفعهم
املا ّدية من حياة اإلنسان ،فﺈ ّن هﺆالء الشباب سيفتقدون امل ّ
للتمسﻚ ﻤﺑبادئ الدين وتعاليمه ،ثم يتم ّردون عليها تالياً فيعلنون إلحادهم واتّهامهم
ّ
للدين بﺄنّه محﺾ أساطﺮﻴ.
ويلعب األمني دورا ً محورياً يف هﺬا الصدد ،إذ ميتلﺊ العديد من نتاجاته بﺄفكار
الديانات الﴩقية األسطورية التي تﺆكّد يف عقول األجيال الجديدة شبهة أ ّن الدين
يساوي الخرافة ،وعىل هﺬا األساس يقتﴤ إنقاذ الشباب من هﺬه الحﺮﻴة الولوج إليهم
حته ،وهو باب الﱪاهني العلم ّية ذات البعد األكادميي مثل
من الباب الﺬي يﺆمنون بص ّ
الﱪاهني الفلسفية التي تق ّدم األدلّة املﺆكّدة عىل وجود الخالﻖ والحقائﻖ العلمية التي
تﺆكّد عىل صنعة اإلله يف الكون ،باإلضافة إﱃ الدراسات األكادميية التي تﺆكد عىل
أهمية الدين يف استقرار حياة اإلنسان) ،(1وذلﻚ ما أشار إليه سامحة املرجع الديني
األعىل السيد عﲇ السيستاﻲﻧ قائالً...» :أنﱠنا عندما نريد أن نُقنع إنساناً بفكر ٍة مع ّين ٍة

فالطريﻖ األفﻀل إلقناعه أن نستخدم معه األسلوب الﺬي يستخدمه ويتفاعل معه
يف إثبات أفكاره األخرى ويف إثبات الحقائﻖ األخرى ،ال أن نستخدم معه األسلوب
املتعارف عندنا يف مجال اإلثبات ،بل األسلوب املعهود لديه يف مجال إثبات الحقائﻖ
واألفكار ،فألجل ذلﻚ يحتاج املبلغون للدين وبيان حقائقه وﴍح معتقداته من خالل
العلمي الحديﺚ الﺬي
املعاهد واملدارس واملنابر واملساجد أن يستخدموا األسلوب
ّ
هو معهو ٌد لدى الشاب يف دراسته الجامع ّية يف إثبات الحقائﻖ واألفكاراألخرى ،فﺈ ﱠن
النفوذ إليه من خالل هﺬا األسلوب ،ومن خالل هﺬا املنهﺞ الﺬي يعتقد بصوابيته،
ناجح ومﺆث ﱢ ٌر وف ّع ٌ
ال يف إثبات الحقائﻖ الدين ّية ،وأ ّما
طريﻖ
ونجاحه يف إثبات الواقع
ٌ
ٌ
الﱰكيز عىل األسلوب الﺬي كان ُمتﱠبعاً لدى املبلغني يف العقود املاضية يف إقناع
)(2
طريﻖ قليل الجدوى يف كثﺮﻴٍ من الحاالت«
األجيال الجديدة باملعتقدات الدين ّية فهو
ٌ
) (1يع ّد الفيلسوف والعامل األمريﻲﻜ )وليم جيمس  (William Jamesمن العلامء الﺬين نادوا بﺄهمية الديـن يف
الصحـة النفسية حيﺚ قـال“ :إن أعﻈـم عالج للقلﻖ هو اإلميان“.

) (2من عطاء املرجعية  -موقع سامحة العالمة السيد منﺮﻴ الخباز  -نﴩ بتاريخ  2017/3/25عىل الرابﻂ
https://www.almoneer.org/?act=artc&id=1954
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وﻤﺗثّل املرحلة الحالية أفﻀل فرصة يف هﺬا املجال؛ أل ّن العيوب التي تعاﻲﻧ منها
املجتمعات الغربية -بسبب ابتعادها عن الدين -مل تعد خافية عىل أحد ،وهي منجم
ممتاز ينتﻈر من التيار الديني الﱰكيز عليه وإبرازه إﱃ ساحة الشباب لتﺄكيد دور الدين
يف حياة اإلنسان ،عىل أن تق ّدم كل هﺬه املعلومات واألفكار بﺄسلوب ُمقنع غﺮﻴ ساذج
كل الشبهات التي علقﺖ يف أذهان األجيال حول الدين والخالﻖ.
يدفع ّ
وأحﻖ من يقوم بهﺬا الجانب :املﺆسسات الثقاف ّية والقنوات اإلعالم ّية الدينية ،إذ
ّ
عليها أن تركّز عىل الخطاب الفلسفي والعلمي املدعوم باألساليب املﺆث ّرة بهدف إعادة
الجيل العريب إﱃ رشده ،وتكون ﻤﺑقدار املسﺆولية التوعوية لكبح التﺄثﺮﻴ اإلعالمي
امل ُﻀلّل حول الدين ،وإ ّن من أه ّم األساليب التي ميكن أن تقوم بها املﺆسسات الثقاف ّية
واإلعالمية الدينية يف هﺬا املجال هو استغالل إنتاج األمني ذاته لﱰسيخ الفكر الديني،
إذ ميكن التعاقد مع ﴍكات يابانية إلنتاج أفالم ومسلسالت مﺆثرة تﺆكد عىل الثقافة
الدينية لدى األجيال العربية ،وإ ّن استغالل اململكة العربية السعودية للتﺄثﺮﻴ الثقايف
لألمني مﺆخرا ً دليل عمﲇ يﺆكد أهمية ما ذكرته.
أحس املسﺆولون يف اململكة ﻤﺑقدار تﺄث ّر الجيل السعودي –والعريب
فحينام
ّ
بشكل عام -باألمني ،بدؤوا بخطوة عملية تتمثّل بﺈنتاج أفالم ومسلسالت تتﻀ ّمن أفكارا ً
جه الجديد للحكومة السعودية ،وكان من بواكﺮﻴ هﺬا اإلنتاج مسلسل )كنز
تدعم التو ّ
الحطّاب( الﺬي ميثل أول نتاج أمني مشﱰك بني ﴍكة )مانجا (Manga Productions
ملﺆسسة محمد بن سلامن الخﺮﻴية )مسﻚ( مع استوديو )توي أمنيشن (Toei
التابعة
ّ
الياباﻲﻧ ،وتدور أحداث املسلسل حول حطّاب يبحﺚ عن كنز ب ّراق وما يواجهه من
ِحكَم و ِعﱪ ُمستلهمة من الحﻀارة العربية بﺄزيائها ومالمحها وبيئتها) ،(1كام قامﺖ ﴍكة
)مانجا( ذاتها بﺈنتاج مسلسل أمني آخر مع استوديو)توي أمنيشن( يحمل عنوان )أساطﺮﻴ
من قادم الزمان( تدور أحداثه يف املستقبل عىل أراﴈ السعودية حيﺚ تروي الج ّدة
ألحفادها بعﺾ الحكايات الﱰاثية التي تناقلها الناس منﺬ القدم يف الجزيرة العربية ،وقد
عرضته قناة ) (MBC 1بتاريخ  ،(2) 2020/1/24كام أنتجﺖ ﴍكة )مانجا( بالتعاون
) (1كنز الحطاب ،أول فيلم أمني عريب ياباﻲﻧ مشﱰك – مستقبل املعرفة – نﴩ بتاريخ  2018/5/20عىل الرابﻂ

https://www.m-ofknowledge.com/٠٥/٢٠1٨/blog-post.html?m=1

) (2مسلسل األمني العريب ”أساطﺮﻴ يف قادم الزمان“ عىل  – 1 MBCأمني ثﺮﻴايب – نﴩ بتاريخ  2020/1/22عىل
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مع ستوديو )توي أنيميشن  (Toeiأيﻀا فيلم )الرحلة  ،(�e Journeyوت ّم إنجازه يف
م ّدة تزيد عن العام من قبل فريﻖ ﻤﺗثيﲇ محﱰف تجاوز  300شخص ،وعرض الفيلم
بتاريخ .(1) 2021/10/17
إ ّن هﺬه الخطوة غﺮﻴ املسبوقة التي اتّخﺬتها السعودية تهدف إﱃ غرس العادات
والتقاليد والﱰاث السعودي يف عقلية الجيل العريب الجديد ﻤﺑا يخدم الرؤية املستقبلية
كل فلس ينفقه املسﺆولون يف هﺬا
للمملكة ،وهي خطوة مﻀمونة النتائﺞ وتستحﻖ ّ
الجانب االسﱰاتيجي الحساس ،يقول الكاتب عبدالله املصباحي» :إن ما نحتاجه
اﻵن هو وجود شخص ّيات عربية تحمل ثقافتنا العرب ّية واإلسالم ّية ،وتﺄريخنا وأفكارنا
ورؤانا وأخالقنا ،وحقيقة فﺈننا منتلﻚ املﺆلفني والرسامني املتميزين يف هﺬا املجال،
كام منتلﻚ العديد من األفكار التي نجحﺖ بعﺾ التجارب العرب ّية يف نﴩها رغم
الصعوبات ،لكن تنقصنا عوامل أخرى يجب الحصول عليها مثل تعلم التحريﻚ
واملونتاج واملﺆثرات ،كام أن ما ينقصنا فعالً هو التمويل املادي املناسب وامل ُستدام
ملثل هﺬه املشاريع حتﻰ تحقﻖ الهدف الﺬي وضعﺖ من أجله ،ويجب أن نﻀع يف
الحسبان أ ّن قيمة مثل هﺬه املسلسالت املعنوية أكﱪ من قيمتها املادية بكثﺮﻴ ،ويكفي
أن نعلم أ ّن استوديوهات )والﺖ ديزﻲﻧ( قد حصلﺖ عىل دعم من الحكومة األمريكية
خاصة خالل الحرب العاملية الثانية من أجل إنتاج أفالم تنﴩ الثقافة األمريكية وكانﺖ
ّ
أكﺮﺜ شخصية كرتونية شاركﺖ يف هﺬه الحرب هو )دونالد داك( واملشهور يف عاملنا
العريب باسم )بطوط( ..إننا نحلم بيوم نرى فيه شخصية عربية تنتﴩ عﱪ العامل حاملة
ثقافتنا وقيمنا األصيلة ،وعندما نﺬهب ألي مكان يف العامل نجد لها أثرا ً ولو يف
الخاصة بﺄطفالهم كام استطاعوا التﺄثﺮﻴ
مجالت أطفال خارجية أو محالت األلعاب
ّ
عىل أطفالنا«).(2
الرابﻂhttps://animetherapy.net/4238 

) (1عرض أول فيلم أنيميشن سعودي -ياباﻲﻧ – موقع سيدﻲﺗ – نﴩ بتاريخ  2021/6/18عىل الرابﻂ

/1٢3٦٥٩1ﺑﻠﺲ/ﺃﺧﺒﺎﺭ/ﻋﺮﺽ-ﺃﻭﻝ-ﻓﻴﻠﻢ-ﺃﻧﻴﻤﻴﺸﻦhttps://www.sayidaty.net/node/-
#photo/1ﺳﻌﻮﺩﻱ-ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

) (2األمني واملانجا ..القوة الناعمة اليابانيّة – الجزيرة – نﴩ بتاريخ  2020/5/1عىل الرابﻂ
/1/٥/٢٠٢٠ﺍﻷﻧﻤﻲ-ﻭﺍﳴﺎﻧﺠﺎ-ﺍﻟﻘﻮﺓ-ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔhttps://www.aljazeera.net/blogs/

13٠




يف نهاية املطاف:
شﺄنه شﺄن أغلب الﻈواهر الثقاف ّية يف عﴫ العوملة التي انتﴩت بفعل الطفرة
التقنية لوسائل االتصال الحديثة ،يع ّد األمني ﻇاهرة مﺆث ّرة بشكل كبﺮﻴ عىل الجيل
العريب إذ أصبح بالنسبة إليهم وجهاً من وجوه الثقافة الفرعية التي تزاحم متطلبات
الثقافة املركزية للمجتمع العريب التي يتوارثها األبناء من آبائهم بامل ُحاكاة ،وذلﻚ من
أسباب ات ّساع الفجوة الثقاف ّية بني الجيل القديم والجيل الجديد ،وإ ّن الغالبية العﻈمﻰ
من جيل اﻵباء الﺬين عاشوا عﴫ ما بعد الحداثة ال ميتلكون املﺆهالت الثقاف ّية الكافية
يف التعامل مع هﺬه الفجوة ،ما يعني أ ّن كثﺮﻴا ً من جسور التواصل بينهم وبني أبنائهم
صارت مقطوعة.
تستحﻖ الدراسة واملتابعة
وهﺬا الحال يجعل من األمني وأمثاله ﻇاهرة اجتامعية
ّ
واملﺆسسات الثقافيّة يف
ومﺆسسات التبليﻎ الديني
مﺆسسات البحﺚ العلمي
ّ
ّ
من قبل ّ
املﺆسسات قادرة عىل تشخيص املوقع الدقيﻖ الﺬي
عاملنا العريب واإلسالمي ،فهﺬه
ّ
يحتله األمني من ثقافة أجيالنا ،كمرحلة أوﱃ لوضع األساليب الصحيحة يف التعامل
معها ،ومن ثم إعانة أولياء األمور واملربّني الﺬين هم عىل احتكاك مباﴍ باألجيال
لتقليص الفجوة بينهم وبني الجيل الجديد ،للح ّد من مخاطر األمني ولتحقيﻖ املنفعة
القصوى منه يف الوقﺖ نفسه.
ويسعﻰ هﺬا الكتاب إﱃ قطع شوط يف هﺬا الطريﻖ عﱪ العمل عىل تحقيﻖ هدفني
يسﺮﻴان جنباً إﱃ جنب :األول يتمثل بﺈثارة الحديﺚ عن ﻇاهرة األمني يف أوساطنا
النخبوية بعد أن استﴩت بقوة يف أوساط الجيل العريب ،والثاﻲﻧ يتمثل بالتعريﻒ
وتوسيع الفهم باألمني ،بسلبياته وإيجابياته؛ لﺬا فﺈ ّن هﺬا الكتاب ميثّل بﺈذن الله تعاﱃ
لكل األطراف املعنية بعامل الثقافة واإلصالح االجتامعي من الباحثني
مصدرا ً نافعاً ّ
واملبلّغني واملعلّمني وأولياء األمور وحتّﻰ ﴍيحة الشباب العريب أنفسهم.
املﺆسسات اإلعالمية عىل مزيد من
كام يطمح لتحفيز أصحاب القرار وأرباب
ّ
جه للجيل الناشﺊ ،فهﺬا االهتامم
االهتامم بﺈيجاد بدائل صحية يف مجال اإلعالم املو ّ
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أصبح رضورياً جدا ً ملساعدة أولياء األمور عىل مه ّمتهم للتقليل من ارتباط أبنائهم
باألمني ،ث ّم التقليل من مخاطره وسلبياته ،بل وإيجاد غرس ثقايف سليم نابع من صميم
بيئتنا العربية واإلسالمية ،ما يع ّزز الثقافة املركزية ملجتمعاتنا ويقلّل من االزدواجية يف
الهوية واملسخ الثقايف لدى الجيل العريب.

13٢




   ¼º ½ ¾     ¯ ¿    ¹ ¦± :À
  
تاريخ الصدور يندرج تحﺖ تصنيﻒ:
ت اسم األمني:
األصﲇ:
شونن ،حركة ،خيال
 .1سيﻒ النار -1984 Hokuto no
علمي
1987
ken
شونن ،حركة ،خارق
 .2دراغون بول - 1986 Dragon
للطبيعة
1996
Ball
كودومو ،حركة ،خارق
-1990
 .3أبطال الديجيتال
للطبيعة
2000 Digimon Adventure
سينني ،تاريخي ،حركة
-1991
 .4صقور األرض
1992
Sangokushi
شونن ،ميكا ،حركة،
 .5نيون جينسيس
- 1995
خيال علمي
إيفانجيليون Neon
1996
Genesis Evangelion
شونن ،حركة ،مغامرات
 .6املقاتل النبيل -1995 Virtua
1996
ﬁghter
شونن ،ميكا ،خيال
 .7أجنحة كاندام -1995 Mobile
علمي ،حركة
1996 Suit Gundam Wing
شونن ،غموض،
 .8املحقﻖ كونان
...-1996
مغامرات
Detective Conan
 ... - 1997كودومو ،كوميديا ،حركة
 .9بوكيمون Pokémon
شونن ،كوميديا،
 .10ون بيس One Piece
... - 1999
مغامرات
شونن ،حركة ،سحر،
 .11يو غي يو -2000 Yu-Gi-Oh
مغامرات
2004
كودومو ،لعبة ،حركة
-2001
 .12رصاع البالبل BEY
2003
BLADE
كودومو ،ميكا ،خيال
 .13الفتﻰ آسﱰو Astro
2003
علمي ،حركة
Boy
شونن ،خارق للطبيعة،
-2004
 .14بليتش Bleach
حركة
2012

عدد
الحلقات:
152
277
54
47
26
35
49
...1019
1004
...991
224
154
50
366

133

 .15دوراميون Doraemon

2005

كودومو ،مغامرات،
خارق للطبيعة
شونن ،ميكا ،حركة،
خيال علمي
شونن ،غموض ،خارق
للطبيعة
شونن ،تاريخي،
كوميديا ،حركة
شونن ،حركة ،خارق
للطبيعة
كودومو ،كوميديا،
خارق للطبيعة
شونن ،حركة ،خيال
علمي

 .16كود جياس -2006 code geass
2007
 .17مفكرة املوت -2006 Death
2007
Note
-2006
 .18جينتاما Gintama
2018
- 2007
 .19ناروتو Naruto
2017
-2008
 .20يب بو با pi po pa
2009
 .21الخيميايئ الفوالذي
-2009
Fullmetal Alchemist:
2012
Brotherhood
شونن ،حركة ،خارق
- 2011
 .22القناص Hunter x
للطبيعة
2014
Hunter
إيتيش ،شياطني،
 .23هاي سكول إكس دي
مدريس ،حريم.
2012
إكس High School
DxD
شونن ،حركة ،خارق
 .24هجوم العاملقة Attack
... - 2013
للطبيعة
on Titan
كودومو ،كوميديا،
 .25يوكاي واتش - 2014 Yo-kai
شياطني
2018 watch
شونن ،شياطني ،رعب،
- 2014
 .26طوكيو غول Tokyo
غموض
2018
Ghoul
شونن ،حركة ،كوميديا،
 .27رجل الرضبة الواحدة
... -2015
خارق للطبيعة
One-Punch Man
شونن ،شياطني ،حركة
 .28قاتل الشياطني
2019
Kimetsu no Yaiba
شونن ،شياطني ،حركة،
- 2020
 .29جوجوتسو كايسن
خارق للطبيعة ،مدريس
2021
Jujutsu Kaisen

839
50
37
367
502
51
69
148
36
...75
214
48
24
26
24

