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 الفهرس

 

 مقدمة

 الجنيس" "الشذوذ لظاهرة اإلعالمي الرتويج أساليب -1

 الربامج واألفالم الكرتونية لألطفال •

 أفخاخ نتفليكس •

 الجمعي الوعي تغي� املخاطر: -2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مقدمة:

وظروف انتشارها  معينة يقف املرء امام الكث� من األسئلة يف محاولة لفهم أسبابها اجت�عية عند الحديث عن ظاهرة

�كن و اىل غ� ذلك من األسئلة. يف هذا املوضوع نحن امام ظاهرة غ� عادية باملبدأ،  ،ومدى تأث�ها عىل املحيط العام

للحديث او اإلشارة اليها، عىل اعتبار مغمورة بسبب كم القيود والتابوهات الرافضة  القول بأنها بدأت كظاهرة اجت�عية

أخالقي وديني  بإطارواملتابعة، أو انها مرتبطة  ال تستحق الدرس"شاذة" محدودة املعامل انها مشكلة اجت�عية، او ظاهرة 

مع� يرفض باملطلق التطرق لها واعطاءها حجم الظاهرة االجت�عية املؤثرة واملنترشة بشكل كب�. لكن البد من االعرتاف 

ن ان تنجّر عن الخطأ ليس يف عدم التطرق لها ومعالجة أسبابها واساليبها ونتائجها، ا�ا يف اه�ل املخاطر التي �ك بأنّ 

تحت عناوين رنّانة كالحريات الشخصية، واالنفتاح، والتطور وقبول  ات السليمةالبيئاستخدامها مبا هي عليه، الخرتاق 

أداة اخرتاق ملختلف البيئات االجت�عية بقطع  االخر...اىل غ� ذلك من العناوين. لقد تطورت هذه الظاهرة وأصبحت

املواضيع التي  أحدثيعد موضوع الشذوذ الجنيس من  .العامة، عرفية كانت او عقائديةالنظر عن ميوالتها وقواعدها 

بسبب انتشار هذه الظاهرة يف العامل  واالجت�عية، وذلكمشاربهم الدينية والفكرية  اختالفتث� اهت�م الناس عىل 

ؤثرات ال يؤمن بالقيود ويتجاوز كل امل-مل واإلسالمي، وسعي الغرب للرتكيز عليها وتثبيتها كأمر واقع يف عامل معو  العريب

للقوان� والرشائع التي تحرم  الهجوم، وتحديّهم، وانتقال دعاتها من مرحلة الدفاع إىل -األخالقية والدينية وحتى العرفية

  ه.هذا الفعل وتجرم

يس"  شذوذ الجن سانية، تبدو ظاهرة "ال ساس العلوم اإلن سة، من منطلق ان علم االجت�ع يعّد أ سا ظاهرة اجت�عية ح

دوركايم  العديد من املنظرين يف علم االجت�ع ومنهم تخضــع عند الدرس ملتطلبات القواعد األســاســية التي أســس لها

ساس لعلم االجت�ع، حيث تعرف الظاهرة  ضوع األ صفها املو صها، بو شخي الذي اعتنى بتحديد الظاهرة االجت�عية وت

سلوك �اذج كل عىل التأث� هذا وينطوي آخر، شخص عىل ج�عة أو مجتمع أو شخص تأث� نتاجبانها   يحدث الذي ال
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 التي الوقائع مبثابة االجت�عية الظواهر وتعترب االجت�عية. افقر امل جميع وعىل نظاميا، أو فيزيقيا كان سواء الناس، ب�

  اإلنسا�. والعمل للتفك� وأساليب قوالب عن عبارة فهي االجت�عية. الحياة يف مالحظتها �كن

 العقل وب� جهة من الفرد ضـم� ب� الفعل ورد الفعل من ينشـأ خاص تركيب االجت�عية الظاهرة نّ اٍ   دوركايم، يقول

ست فهي أخرى، جهة من الجمعي شأ خلقه ومن املجتمع صنع من ولكنها األفراد، من فرد صنع من لي  من بوحي وتن

 نســـبية وتبقى ســـبة،مكت واالنتشـــار، بالعمومية تتصـــف ومتداخلة، مرتابطة الظاهرة هذه تكون قد الجمعي. العقل

ــا دوركايم يعتربها واملكان، الزمان يف ومتغ�ة ــم أيض ــ، بالجرب تتس ــبب هي قاهرة آمرة بقوة ومتتاز والقرس  أنها يف الس

ستطيع سها تفرض أن ت صية هذه البعض انتقد لكن يرد. مل أم ذلك أراد الفرد عىل نف صف ان واعتربوا الخا  الظاهرة و

 بأن دوركايم فردّ  فيهم، تتحكم إرادتهم من اقوى إرادة هناك الن الناس، عىل ثقيلة جعلهاي وااللزام بالجرب االجت�عية

 يشء عىل الفرد اعتاد ومتى عليها، يعتادون األفراد ألن ة،شـــعوري ال اما نوعان: الجاذبية وهذه جاذبية له هنا اإللزام

 يف آلخر، وقت من ترتدد وهي ة،شــعوري وأ  .نفســه إىل محببا بل الفرد، عىل ميســورا ســهال يصــبح اليشــء هذا فإن

 .ةمعين مناسبات

إال أن الخطاب ، لوصف العالقات الجنسية املثلية قبل القرن العرشين” الشذوذ الجنيس“مل يستخدم مصطلح بداية 

املثال، باعتباره مسألة حياة أو موت. فعىل سبيل ” الشذوذ الجنيس“العريب الحديث املعادي للمثلية يتعامل مع مصطلح 

عىل  بالتشديدأن أول وسيلة ملحاربة الشذوذ تتمثل  ذكر، والرتاث االسالمي ظاهرة الشذوذ يف العامل العريب يف بحث

املحايد  "املثلية الجنسية"عند الحديث عن هذا الفعل، ورفض استبداله مبصطلح  "الشذوذ الجنيس"استخدام مصطلح 

 .الجنيس للفرد، دون أن يحتوي عىل أي حكم أخالقي بتحر�ه ورفضهالذي يعترب مجرد توصيف ملا يسمى امليل 

الشذوذ أو املثلية ك� يسمونها هي دعوة جنسية قامئة عىل اعتبار عدم وجود فوارق ب� الذكر واألنثى، وأن األصل 

"، وأن الجندر"واحد، وعليه قاموا بابتكار مصطلح آخر زعموا أنه يجمع ب� الجنس� يف مسمى واحد، أال وهو مصطلح 

كفيل مبحو كل الفوارق التمييزية ب� الجنس�  -أي الجندر-هذا املصطلح يرمز لكائن اإلنسان ذكرا كان أو أنثى، وأنه

مؤسسات  أنشأتولذلك )، PAXعقد ( م� يضمن ك�ل العدل بينه�، وعليه فال حرج من املطالبة بإقرار زواج الشواذ 

وجمعيات ومنظ�ت وأحزاب سياسية تطالب بإقرار هذه الفكرة يف القوان� والدسات� الدولية، بل وصل بهم األمر إىل 

، وفتحت الساحات اإلعالمية بكل ادواتها يف املناهج واملقررات الدراسية املجموعة الشاذةاملطالبة بإدخال أفكار هذه 

الرهان اآلن عىل بلدان يبدو أّن ، وهذا ما تم يف الكث� من بلدان الغرب، وت�عي الشاذاالتصالية للرتويج لهذا النمط االج

عن ودعم هذه الظاهرة بشكل علني  ،لنرش هذه األفكار، التي تعمل جهات كث�ة عىل اخرتاق بيئاتها املحافظة الرشق

جاء دور األطفال يف أفالم  ،بعد السين� .رشكات ووسائل إعالم، فضال عن استث�ر الصناعة السين�ئية لرتويجها طريق

  .الكرتون، فضال عن تسخ�هم ملواقع التواصل االجت�عي لبث أفكارهم

األطفال (خاص من خالل استهداف متلق� من نوع  الرهان واضحا عىل رضب الوعي الجمعي لدى شعوب بعينها، أصبح

عرب األفالم الكارتونية ألشهر وأكرب رشكة انتاج  املجتمع السليم)واملراهق� ملا �ثلونه من عنارص أساسية وفعالة يف بناء 

وهي "ديز�"، املعروفة بغزارة وتنوع برامجها التي تتصل بشكل أسايس بالذوق االرسي العام، حيث تروج ملا يسمى 

جنيس عرب صناعة . منذ سنوات، بدأ الحديث عن قيام الرشكة بالرتويج لظاهرة الشذوذ البالدراما "العائلية النظيفة"

خاصة -شخصيات كرتونية شاذة جنسيا ورسمها بطريقة تجعل منها "ه�و" درامي الفت وناجح ومقبول من قبل املتلق�
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لهذه الظاهرة بشكل  سويقأن إدارة ديز�، التي تعمل عىل الت اىل البد من اإلشارة. مشوهة، حتى لو كانت -األطفال

استخدمت العديد من األساليب الرتويجية لتمرير هذه الظاهرة وترسيخها يف عقل املتلقي بشكل سلس وتدريجي  أسايس،

دون ان يحدث ذلك أي ردة فعل سلبية، قد تؤثر عىل املحتوى العام ملرشوع ديز� الدرامي. رمبا ما اثار الحديث عن 

مبارشة عىل لسان  الرتويج له، بل ما صدر من ترصيحات املوضوع ليس ما نجحت هذه الرشكة طيلة السنوات األخ�ة يف

مديرته التنفيذية التي طرحت موضوع " الشاذين جنسيا" بشكل مبارش مشيدة بان املجتمع األمرييك قد تخطى هذا 

االختالف منذ سنوات طويلة وان هذه الفئة باتت تشكل جزءا أساسيا من املجتمع، وعليه، بات من الرضوري العمل 

 حسب قولها، يف املجتمع األمرييك. -الرتويج لشخصيات كرتونية من املفرتض انها متثل فئة اجت�عية وازنةعىل 

 الوعي عىل ذلك ومخاطر مجتمعاتنا، يف الظاهرة لهذه التسويق خاللها من يتم التي األساليب سنطرح الورقة، هذه يف

 العامة. االجت�عية والبنية الجمعي

 

 الجنيس" "الشذوذ لظاهرة اإلعالمي الرتويج أساليب .1

سنوات األخ�ة يس يف ال شذوذ الجن صات، ظهر ترويج كب� لل ساحات واملن  واألكرثالطرق الفّعالة  ومن يف العديد من ال

شخص وترسيخ الفكرة سالت  واالع�لهو االعالم  تأث�ا ملخاطبة حواس ال سل رصية كامل سمعية الب  الكارتونية واألفالمال

يف أكرث من مناسبة سيجعلك تعتقد ان  ومشاهدتهمعليهم،  . فالرتكيزج السياسية وخاصة برامج التوك شوووحتى الربام

صبح يشء عادي يس أ شذوذ الجن شكل طبيعي، ال صية..  وانه وظاهرة �كن التعايش معها ب شخ ما �كن  وهذاحرية 

لشباب، اآلن يتوجهون للمراهق� دى اغرس الفكرة لاألخطر يف االمر انه بعد نجاحهم يف . اندا الناجحةغتسميته بالربوبا

 ..واألطفال خصوصاً الذين هم يف مرحلة يصدقون فيها أي يشء

 الربامج واألفالم الكرتونية لألطفال •

ـــوم املتحركة الوافدة املوجھة لألطفال تحاول أن تفرض ـــطلحات  أغلب أفالم وبرامج الرس  جديدةمفاھیم ثقافیة ومص

ــاليةوالدالالت  اإليحاءاتعلیھم، من خالل  ــتقبلھا العقل االتص  الثقافيةالباطن للطفل، وذلك لتغییر املفاھیم  التي یس

والرموز  اإليحائيةالكشف عن املضامین والدالالت الرضوري تقديم أمثلة و  . لذ كان منمجتمعهالتي تعلمھا الطفل يف 

ديم أول شخصية كرتونية شاذة جنسيًا جعلتنا نتساءل عن تقبقامت رشكة ديز� مؤخرًا  .يف بعض افالم الرسوم املتحركة

من يشـــكلون اجياال  من محتوى ميلء باألجندات التي يرغب الغرب برتســـيخها يف أذهانلألطفال براءة ما يتم تقد�ه 

. ما يعني أن مستقبل صناعة أفالم الكرتون أصبح يأخذ منحًى آخر بعيًدا عن براءة الطفولة ك� لبناء مستقبل بلدانهم

، أم أن ديز� االطفالكنا نظن ونعتقد. لكن، هل هذه أول محاولة لرتويج فكرة الشــذوذ الجنيســ وترســيخها يف أذهان 

نّاع أفالم الكرتون قاموا مبحاوالت ســابقة لرتويج هذا ا  كمثال فيلم [ســندريال] من بطولة لفكر الشــاذ؟وغ�ها من صــُ

[Cabello Camila]  منه أمر  اوجعلو  امرأةظهرت فيه شخصية العرابة انها شخصية شاذة يعني رجل بعقلية وبلباس

صنيف {عائيلطبيعي. شكلة األكرب ان الفيلم من ت سلية لتظهر له  !}. وامل شغيل الفيلم لطفلك بغرض الت يعني �كنك ت
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ــألك الطفل اذ كان هذا راجل أو  ــية.. ليس ــخص ــتكون قد  ومبجرد ؟امرأة...تلك الش ــؤال او التطرق اليه فس تفادي الس

 !!لذلكحققت املراد ملن يرّوج 

 

 واألفالم، املسلسالت يف ترد التي )18(+ الخارجة واأللفاظ املشاهد من أبنائهم عىل يخشون واألمهات اآلباء أضحى

 لكن الربيئة، طفولتهم مع يتناسب ما سوى تقدم ولن لهم مخصصة باعتبارها ثقة، بكل األطفال قنوات أمام فيضعونهم

 بأفكار يتعلق في� خاصة ،السليمة والفطرة املعتقدات مع تتناىف أفكار لتمرير وسيطا أصبحت بل كذلك، يعد مل األمر

 .األطفال ب� عموما الجنسية للعالقات والرتويج الجنيس الشذوذ

ـــائل من هائل كمٌ  ـــمنية الرس ـــأن الض ـــبطة الرتبية مفاهيم تغي� بش  يوميا األطفال لها يتعرض الكارتون أفالم يف املنض

 األفكار هذه عىل يعتاد الطفل إجعل بسيطة: والخطة …العائلية للرقابة تام بغيا ظل يف وممنهجة، مدروسة بطريقة

 العقيل تكوينه فرتات بأهم مرتبطة فهي ويقلدها، بل بســـهولة يتقبّلها يكرب وعندما لديه، مألوفة فتصـــبح واملشـــاهد

 .ذكرياته أيام وأفضل

 

 قناة فعلت مثل� تأييدها، عن اإلعالن يتم عامة ألفكار مبطنة ضمنية كونها من تتطور الرسائل هذه جعل الذي األمر

 Network Cartoonحول جنسيا الشواذ لحقوق دع� قزح، قوس بشعار بوك فيس عىل صورتها غّ�ت بأن أيام، قبل 

ــــ واحتفاال العامل، شهد الذي  عليه، يطلقون ك� ”الفخر شهر”بـ صة الفعاليات من الكث� ي شواذ مبجتمع الخا  حول ال

 . العامل

 

شعار بتغي� تكتِف  مل رشت بل فقط، ال  رجل�، أو امرأت� من املكونة املثلية، العائالت كل لتقبّل األطفال يدعو فيديو ن

 به األمر أن كيف ليظهروا بتبنيهم، يقومون الذين األبناء فعل ردة عىل والرتكيز العائالت، تلك من عدد مبحاورة وذلك

 .املثلي� مبجتمع عام كل من شهر ملدة ستحتفل أنها عىل القناة تأكيد مع غامرة، وسعادة وحب تسامح

 موجهة قنوات ولديها عاما، 25 من أكرث منذ أنشـــئت أمريكية تليفزيونية لشـــبكة تابعة Network Cartoon قناة

 الدول كل يف كب�ا تأث�ا وأحدثت ،2010 عام يف أطلقت التي العربية باللغة الناطقة القناة منها العامل، دول ألغلب

ــتمرار، األطفال مالي� يتابعها إذا العربية،  الذي املحتوى حول آلخر آن من تظهر االنتقادات من عدد جعل ما وهو باس

 الفكرية الرسائل هذه توصيل طريقة اختيار يتم بالعكس بل ككل، الشبكة سياسات عن كث�ا ينفصل ال والذي تقدمه،

 مع لالنتقادات، تجنبا أخرى يف ومنعها معينة بلدان يف لعرضـــها الحلقات بعض اختيار فيتم لبلدانهم، وفقا لألطفال

 .مبارش غ� بشكل الرسائل إيصال استمرار

صيات إظهار عىل لألطفال املوجهة األجنبية الكارتونية واألفالم القنوات من عدد تركيز سيا شاذة شخ  العمل، داخل جن

 أســـبوع�، نحو فقبل اإلطالق، عىل عشـــوايئ غ� األمر أن يثبت كب�ا نجاحا تحقق أن بعد ذلك عن رســـميا اإلعالن ثم

 يف ظهر الذي بوب، سبونج أبرزهم كان شاشتها، عرب جنسيا شاذة بشخصيات الشه�ة Nickelodeon شبكة احتفلت

 عن ضالف األم، بدور بوب سبونج وقام زوج�، وكأنه� باتريك، وصديقه هو بحر قوقع تبنى وقد سابقا الحلقات إحدى

 .بوب سبونج عليها مكتوب الفته مؤخرته يف يضع وهو باتريك إحداها يف ظهر متعددة مشاهد
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 الجنسية، للمثلية املروجة الكرتونية الشخصيات عن مطوال تقريرا قبل، من األمرييكbuzzfeed.com  موقع نرش أيضا

 دع� وقدمت كب�ا تأث�ا تركت بأنها التقرير وصــفها التي ، Dougكارتون يف Funny Judy شــخصــية أبرزها كان التي

 .الشواذ من العرشين القرن لجيل هائال

شتهر الذي Bravo Johnny شخصية كذلك  جسده بنصف ليقف كث�ة أحيانا بخلعه يقوم أسود ”ش�ت يت“ بارتداء ا

 .الشواذ لترصفات مقاربة لهجته ىوحت وإيحاءاته تحركاته وتظهر عاريا، العلوي

 املؤلف ليؤكد العلكة، بأم�ة وعالقتها مارســيل� ميول حول الشــكوك بعض أيضــا أثار ”املغامرة وقت“ الشــه� الكرتون

ــ�ة غراميّة عالقة يف كانتا الفتات� أنّ  ذلك بعد ــل يف يظهر ال هذا لكن قد�ة، قص ــلس ــب املس ــية دبلجة بحس ــخص  ش

 .املسلسل يف ظاهر سبب أي دون من متخاصمتان الفتاتان تبدو لذلك البلدان، بعض يف ممنوع الشذوذ ألنّ  مارسيل�

ــدت ك� ــحفية تقارير رص ــمنه ما ص ــتيفن“ كارتون تض  عام منذ Network Cartoon Arabic عرب املذاع ”البطل س

 األطفال لتوعية مقصــودة الفكرة هذه أنّ و  شــاذة، أيضــا أنها املؤلفة لتوضــح جنســيا، الشــواذ ظهور عىل ركز إذ ،2014

 .الجنسية امليول بقضية

 أفخاخ نتفليكس •

سب  صنيف املكتوب، وفجأة يقفز أمامك ومن دون إنذار حوار  7تجلس مع أبنائك وتختار فيل� ينا سب الت سنوات ح

شعره باللون  صبغ  ضع األقراط، وي الوردي، ويت�يل مختاال كامل عن املثلية، وبعد عدة دقائق تجد رجال يبدو كأنثى ي

سبة شاهدة بأي حجة منا شفاه يتمطى طوال الفيلم، فال تجد ما تقوله.. وتقطع امل ويف فيلم آخر  .بطالء أظافر وأحمر 

ـــمن فئة األطفال نرى فتات� بينه� عالقة عاطفية، رغم فكرة الفيلم املختارة بعناية عن رضورة البعد عن  ـــنف ض مص

عيش مراحل الطفولة.. وهي أفكار تتهافت عليها األرس إال أن الســم البد أن يكون هناك وســائل التواصــل االجت�عي و 

 .وسط الحوار، وكأنك تُسحب بحبل طويل لتقحم أبناءك يف نقاش أنت يف غنى عنه يف هذا العمر

ي ان مجموعة نتفليكس هي جزء من مرشـــوع للرتويج عىل هذه الظاهرة بل من املدافع� عنها، وه ايبدو واضـــح

ــية، وبدت وكأنها بافخاخها املتعددة يف طرح املحتوى الذي  ــاهده املتلقي، أوقعت الكث�ين يف افخاخ املثلية الجنس يش

ــؤال األهم هنا هل املرشــوع مرتبط  ترفع الفتة كب�ة يف جل محتواها للدفاع، ال بل للرتويج لهذه الفكرة، حتى بدا الس

ة مقبولة لدى الفئات االجت�عية املختلفة؟ ام ان الهدف أكرب من ذلك؟ بالرتويج لهذه الظاهرة لتصـــبح ظاهرة طبيعي

ـــتهدافا اىل مثليي الجنس؟ وكم من  ـــعف واألكرث اس األموال ُدفعت رمبا هناك خطة لتحويل األطفال وهم الحلقة األض

مع تلك األفكار  التقبل والتعاملللرتويج لهذا املحتوى باملنصة األشهر عامليا حاليا إىل ساحة إعالنية واسعة هدفها زيادة 

 باعتبارها أمرا طبيعيا؟

 

 

https://buzzfeed.com/
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ــورةتأث� لعبة االعالم و مبا اننا نتحدث عن  ــ� اىل ان مهمة املروج� لهذه الظاهرة االعالمي والخطاب الص ، فالبد ان نش

، وبالتايل تجاوز الجدل حول اشـــكاليتها اجت�عيا وإعطاء املنتم� لها هوية مقبولة ،يف جعلها مقبولة وطبيعيةليســـت 

ستوى الوعي الجمعي  سية واالجت�عية، وما �كن ان تحدثه من خلل عىل م سبابها النف ما قوبلت هذه الظاهرة  إذاوا

ـــكل طبيعي وعادي. لكن األهم ـــاذة بش ـــّكله من  ،الش ـــايس لحرب ناعمة تقودها جهات هو ما �كن ان تش رافد أس

، إضافة اىل ما �كن خارجية تعمل ليل نهار عىل اخرتاق البيئات االجت�عية، ورضب السلم االجت�عيومؤسسات وقوى 

 ه يف الثقافة واملعتقدات واألعراف.يارباك وتشوان تحدثه من حالة 

ــكل مبارش،  ــوء عليها بش ــليط الض ــوع، ليس يف طرح الظاهرة إعالميا وتس فقد يكون ذلك مقبوال ان -األخطر يف املوض

ــب ا�ا يف جعلها أداة فاعلة ، -رحت للمعالجة مرفوقة بحلول لكيفية احتواء هذه الظاهرة اجت�عيا وانســــانياط لرضـ

صية،و  القيم شخ شوهة حول الحرية ال صة املحافظة منها، بتمرير رسائل م  األسس األخالقية والدينية للمجتمعات خا

السياسات العامة والتأث� عىل  لتوجيه، مفتعل عنوان مد�وحرية الضم�، وحقوق االنسان. إضافة اىل جعلها غطاءا وب

 الخيارات املجتمعية حتى لو كانت هذه املجتمعات متطورة وحداثية ك� يفضل البعض تسميتها.

نقصــــد هنا الفئات العمرية التي  -التأث� بالصـــورة والخطاب اإلعالمي الذي يروج لهذه الظاهرة، ورضب فئة بعينها

القرار يف  صــناع(املســيطر هو هدف أســايس، تســعى من خالله قوى العامل -يعتمد عليها يف بناء مســتقبل املجتمعات

ـــيطرة عىل الوعي الجمعي، والهيمنة عىل العقول ـــليمة بفطرتها بإدخال مفردات وعناوين تتناقض مع  العامل) للس الس

شاذة  سلمة، يعني مجتمعات  ست ضعيفة ومربكة وم شوهة، و املنظومة الطبيعية كليا، وتعمل عىل خلق مجتمعات م

 والتفوق والقدرة.فكريا وانسانيا وعاجزة عن تحقيق طموحها باالبتكار 

للمتلقي خصوصا ضة تنرثها املنصات واملواقع واإلعالنات، التي تصل احرتام االختالف، فهم التغ�ات.. كلها كل�ت فضفا

بسهولة، وهم يلعبون عىل هواتفهم أو خالل تصفحهم "يوتيوب" أو حتى القنوات  من األطفال والشباب بعمر املراهقة

 .ا بأنهم مذنبونالتلفزيونية لألطفال، التي دخلت هي األخرى سباقا إلثبات والئها لتلك األفكار التي يُتهم رافضوه

ـــايا دعم يف فقط ليس األمر ـــية القض  أند ريكو املغامرة وقتو التايتنز وأبطال تن بنو غامبول مثل أع�ل يف الجنس

 الرتكيز مثل ملجتمعاتنا مناســبة غ� وأفكار معتقدات حول أخرى رســائل إيصــال يف أيضــا لكن الكث�، وغ�ها …مورتن

 انتشار عن فضال الشه�، ”السنافر“ كارتون مثل يشء، كل خلق ويف يشء كل يف السبب وأنها ،”األم الطبيعة“ فكرة عىل

 .مضحكة ألنها األطفال بها يتعلق زائد بشكل وغبية بلهاء شخصيات ظهور

 أي عن مبارشة وليســـت مبطنة رســـائل أو معدودة ثوان يف قبالت أو قزح قوس ألوان ظهور رضر ما ســـيقول أحدهم

 معهد يف والباحثون العل�ء بعض أثبته ما إليك حســنا عنها.. ســألته لو يفهمها وال أســاســا الطفل يالحظها ال قد يشء،

 ففي ،"الواعي بعقلنا لها مدرك� نصـــبح أن قبل ثوانٍ  7 الالواعي عقلنا يف تصـــنع قراراتنا أن قالوا" ح� بالنك ماكس

ــة ــاركون أعطي الدراس ــتخدام يف الكاملة الحرية املش ـى أو اليمنى اليد اس ــغط اليرسـ  أن وعليهم أمامهم، زر عىل للض

 استطاع الوظيفية املغناطييس الرن� أشعة ومبساعدة سيستخدمون، يد أي فيها قرروا التي اللحظة يف الباحث� يُشِعروا

https://www.mpg.de/institutes
https://www.mpg.de/institutes
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 بها سيضغط يد أي الواعي عقله يف ذاته هو يقرر أن قبل املشارك دمهاسيستخ يد أي دقة وبكل يحددوا أن الباحثون

 .الزر عىل

 بكمبيوتر يكون ما أشبه بأنه الالواعي العقل عمل ،ستانفورد يف البيولوجية األحياء عامل ليبتون بروس الربوفيسور يرشح

رصفات من اتمعلوم ببنك محمل عظيم سلو  الت سابها تم والتي املربمجة، كياتوال صيل اكت سنوات يف معظمها وتح  ال

ــل�؛ عقل� عن ويتحدث حياتنا، من األوىل  خارج جديدة أفكارا ويكّون بحرية يفكر الذي الواعي العقل أحده� منفص

 الخروج يســتطيع ال الذي واعيالال  العقل هو واآلخر والحســاب، املنطق تحتاج التي األع�ل عن ومســؤول الصــندوق،

 السلوكية الفعل ردود عىل بناء وتلقائيا أوتوماتيكيا املربمج فعله رد ويكون ويستجيب يتفاعل فهو املحددة برمجته عن

 منه، بكث� وأرسع أقوى فهو الواعي، العقل من ســيطرة أو علم بدون وتعمل الطفولة)، مرحلة (خاصــة ســابقا املخزنة

 .حياتنا طريقة شكلوي ينظم الذي وهو

 

ـفاتنا قراراتنا من %99 إىل %95 أن العل�ء يب� املنطلق، هذا من ـ ـــلوكياتنا وترصـ  عىل تعتمد وانفعاالتنا وعواطفنا وس

 .اإلنسان يف الالإرادية الوظائف وكل التنفس ورسعة القلب دقات رسعة يف يتحكم فهو الالواعي، العقل يف الدماغ نشاط

 مســتقبال، وقناعاته اختياراته عىل بقوة يؤثر ما هو الطفولة مرحلة يف وعي بدون أو بوعي الطفل يخزنه ما باختصــار

 امليديا افخاخ يف يسقط ال حتى املرحلة، هذه يف وأفكار رسائل من الطفل يتلقاه ما ما لكل االدراك الرضوري من لذلك

 املدسوسة. ومشاريعها املشوهة

 

ساس يف بناء مرحلة الطفولة  سھل  ، حیث یولد الطفلالعقيدةھي حجر األ ستطیُع  رسيع االنقيادعىل الفطرة  التأثر، ی

أغلب أفالم وبرامج الرسوم ك� أّن  .ياتلقائترشبا  هب املحيطعقائده من الجو  أراد، فالطفل یترشب كيف�املريب توجیھھ 

 اإليحاءاتعلیھم، من خالل  جديدةومصـــطلحات  ثقافية مفاھیم املتحركة الوافدة املوجھة لألطفال تحاول أن تفرض

الباطن للطفل، وذلك لتغییر املفاھیم الثقافیة التي تعلمھا الطفل يف املجتمع  التي یستقبلھا العقل االتصاليةوالدالالت 

 .تحركةوالرموز يف بعض افالم الرسوم امل اإليحائيةوالدالالت  املضام�الرضوري الكشف عن  العريب. لذ كان من

 

الكرتون قد تســبب أثارا  لشــخصــياتالطفل  ةمحاكاف الرســوم املتحركة يف حیاة الناشــئة، تلعبهوھام  خط�دور  هناك

عنرص الطرافة يف املكان  إضافة اىل، والتشويقعنرص االثارة  وظيفتوكذلك  .هوعىل أقران هعلی خط�ة وجسدية معنوية

 يف ترجمتهاوكیفیة تحقیقھا، ثم  األهدافمن خالل اخرتاعات وتخیل  الواقع ببعض الخیال املناســــب، وكذلك مزج

 .الواقع

https://www.brucelipton.com/about/
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