
  51-56ص. ،2017 حىان – حاهفي ، 76–75  مؼصوج عضص إنسانياث

51 

استقباالتها: ألادب، اث الثقافيت احالانت ،(إلاشراف) ،حاج ملياني
 ألانثروبولوحيا في البحث مركز املوسيقى والسينما. منشوراث

 011 الصفحاث ، عدد6102، والثقافيت الاحتماعيت

" طمً الثقافت بين إلانتاج والتلقي: أدب، موسيقى وسينماًىضعج هخاب ""

الخصىص، ًخم الىظغ للمؿألت مً  الىخب التي تهخم باهخاج وجللي الثلافت. وبهظا

ت أزغي مغجبؼت بالصىاعت والؿُاؾت الثلافُت وشغوغ أو ظغوف اؾخلبالها مً  ػاٍو

لضم لىا  خي الظي اهبثلذ فُه. ٍو اق الخاٍع ُّ ػغف اإلاؿتهلىين، وهظا الىظغ ئلى الؿ

الىخاب صعاؾاث جسص مىطىع اليشغ واللغاءة )الىخاب( في هصىص حشمل صىاعت 

ئغ، اإلالغوئُت وما حعلم بأصب الؼفل. وباليؿبت إلاىطىع اؾخلباٌ الىخاب الجؼا

ألاعماٌ الؿِىمائُت، فلض جم الّخؼغق ئلى مهغحان وهغان للفُلم العغبي. وأزيرا، فلض 

وان لألغاوي واإلاىؾُلى خع وافغ مً الضعاؾت. ئن هاجه الىصىص، وعلى ازخالف 

الترار ع البدث خٌى "مىاطُعها وؾُاكاتها الثلافُت، مغجبؼت بيشاػاث مشغو 

الباخث و  ألاؾخاط " الظي ٌشغف علُهالثلافي والخىىىلىحُاث الجضًضة لالجصاٌ

ت بين  اإلاشاعن خاج ملُاوي. والظي ًلٌى في الخلضًم أهه : ال جىحض وخضة عظٍى

 الىصىص اإلالضمت، فيل هص ًخىافم مع وشاغ علمي مىفصل للمشغوع.

ي الجؼائغ، جم الّخؼغق إلافهمين عئِؿان في البضاًت، وباليؿبت لصىاعت الىخاب ف 

أولهما خٌى "الصىاعاث الثلافُت" الظي حاء لُدل مدل مصؼلح "الثلافت اإلاىحهت 

 للجماهير". وهىا ًدبّين أن الصىاعت مغجبؼت بمبضأ الخلىين واللُاؾت

La standardisation  وعللىت ؾيروعاث ؤلاهخاج. وكض ظهغ اإلاصؼلح في ؾُاق

عالم طاث الاهدشاع الىثُف والىاؾع مً أحل جلضًم جدلُل هلضي اهبثاق وؾائل ؤلا 

على هلُع ما هى باألؾاؽ عمل فني  للُاؾت اإلادخىي والبدث عً الخأزير اإلاىحىص

اإلاصؼلح الثاوي، فمغجبؽ بـ "الؿُاؾت الثلافُت"، وفي هظا  )مضعؾت فغوهىفىعث(. أما

اإلاجاٌ، ال جمخلً الجؼائغ وزُلت مىخىبت. وفي اإلالابل، جىحض زؼاػت جىحيهُت جسص 

اإلامخلياث وزضماث الخجهيزاث الثلافُت الىبري. وهي وزُلت في زمؿين صفدت، 

اءاث وعىاصغ وطعذ فيها وػاعة الثلافت زاعػت جخىافم مع الىاكع، ملضمت ئخص

بغهامج اؾدثماع باليؿبت ليل كؼاع زلافي. وعمىما، هلمـ كلت الاهخمام بالصىاعاث 
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الثلافُت ؾىاء باليؿبت للباخثين أو الؿلؼاث بؿبب عاملين مغجبؽ أخضهما 

ت اإلالاوالجُت في اإلاجاٌ الثلافي  باالكخصاص الغعىي، وآلازغ عاحع ئلى الحض مً الحٍغ

 (18 .جفغطها الضولت على ئصضاع ومىذ الترازُص. )ص وطلً هظغا للمغاكبت التي
عض مً أكضم الصىاعاث باإلالاعهت مع الفغوع الثلافُت 

ُ
وعغم أن صىاعت الىخاب ح

والظي أصي ئلى ازخفاء صوع ، 1989 ألازغي، ئال أنها جأزغث بالّخدٌى الظي خصل ؾىت

وخضها أن  الخىاص اثباصع موشغ اللؼاع العمىمي، ما جغن فغاغا مهما ال ًمىً 

جمأله. هما أن هاجه الصىاعت واهذ أخض ضحاًا التراحُضًا التي عاشتها الجؼائغ 

أعبعمائت صاع وشغ،  3100 وأخصذ اإلاىخبت الىػىُت ؾىت( 32 .)ص. 0991 ؾىىاث

خُث صاع ئهخاج الىخاب ًسظع إلاغاكبت بِبلُىغغافُت بفظل فغض عكم ؤلاًضاع 

فغصت مً أحل صعم كؼاع اليشغ، ئطافت ئلى اللاهىوي. وحعّض الخظاهغاث العاإلاُت، 

ً ألف ئلى ألفي وسخت مً ول هخاب . أن وػاعة الثلافت جؼلب ول ؾىت مً الىاشٍغ
عت التي عغفتها الجؼائغ صّعبذ 22 .ص) ( وواضح أن الّخدىالث والاهلؼاعاث الؿَغ

ض الاعجياػ على بغاصٌغم بلى الاهخلاٌ -حضًض كائم على زلافت الىللت التي جٍغ جىمُت. ٍو

 مً اكخصاص مسؼؽ ومبرمج ئلى اكخصاص الؿىق مؿألت في ػىع البىاء 

 .(23-23 .)ص
يذ الضعاؾت اإلالضمت أن الؼفل ال ًلج ئلى هظا العالم،  ُّ وباليؿبت ألصب الؼفل، ب

ً )آلاباء( أو  ً، وفي  أي ئلى أصب الؼفل ئال بىؾاػت الغاشضًً ؾىاء واهىا مشتًر هاشٍغ

هظا الصضص، جم ئحغاء ملابالث مع زماهُت أمهاث ومعلمين. وكض اعجىؼث شبىت جدلُل 

اإلالابالث مع الىباع على مإشغاث منها: هلل ئعر اللغاءة، البعض التربىي، شغوغ 

اكخىاء الىخاب، ازخُاع اللغاءة. أما شبىت جدلُل اإلالابالث مع ألاػفاٌ، فلض اعجىؼث 

هي: صوع آلاباء، ازخُاع اللغاءة ولغت اللغاءة. وكض جىصل الخدلُل  على مإشغاث أزغي 

الىُفي للملابالث ئلى أن الىباع ٌؿخعملىن أصب ألاػفاٌ مً أحل حعلُم الصغاع 

ضون ازخُاع الىخب طاث اللصص العجائبُت  (85 .ص) اللغت، في خين أن ألاػفاٌ ًٍغ

باللغت العغبُت، ألن الفغوؿُت جؼغح والحياًاث اإلاغفلت بالصىع وألالىان واإلاىخىبت 

لهم صعىباث على مؿخىي اللغاءة والفهم. هما أن الىؾائؽ الغكمُت كاصعة على 

ع الىخاب الىعقي. )ص   .(85 .حعٍى
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م البدث ئلى ئشيالُت  ت أزغي، أي فئت الؼلبت، جؼغق فٍغ وباالهخلاٌ ئلى فئت عمٍغ

ل ػلبت اإلاؿُلت، جيزي وػو، اإلالغوئُت لضي ػلبت اللغاث، وطلً باحغاء جدلُم شم

منهم  %31) ػالبا 309 جُاعث، ؾعُضة، غليزان، الجلفت ومؿخغاهم. ووان عضصهم

ومً هخائجه، أهه عىضما ًخعلم ألامغ بازخُاع وؾائل الترفُه،  طوىع(. %3012ئهار و

ًلع الازخُاع أوال على الخلفؼة وجأحي اللغاءة في اإلاغجبت الغابعت، خُث أن مىخبت الؼالب 

هخاب. وزلث الؼلبت فلؽ ًلغؤون على ألاكل هخابا  51 مشيلت ما بين هخاب واخض ئلى

في الشهغ وكغاءة الغواًاث هى الىىع اإلافظل لضي هصف اإلاؿخىحبين. وباليؿبت لألزغ 

منهم لم  %31 الظي جترهه اإلاغاخل الخعلُمُت الؿابلت على طاهغة الؼلبت، فان

صعؾىه في مغخلت الخعلُم الثاهىي. وفي ألازير، ًخمىىىا مً جظهغ أي عىىان هخاب أصب 

هل ًمىً أن هلٌى أهه باليؿبت لجُل الؼلبت  كائال:خاج ملُاوي  ألاؾخاط حؿاءٌ

 .(39 .)ص الحالي، لم حعض الىخب الحامل اإلافظل للمعغفت والترفُه؟
اإلاىخجاث الثلافُت التي زّصها الىخاب بالضعاؾت، ما حعلم باإلاجاٌ الؿِىمائي  ومً

ووكع الازخُاع على جىاٌو مهغحان وهغان للفُلم العغبي. وجدضص صوع اإلاهغحان في ول 

م أخض الفىاهين اإلاخىفُين أمثاٌ: مصؼفى العلاص، لخظغ خمُىت،  ػبعت، في جىٍغ

عت الؿابعت للمهغحان التي حغث فعالُاتها أخمض عاشضي... وجم الاعخماص على الؼب

 ؾبخمبر، خُث وػعذ 21و 32 وأحغي خُنها جدلُم ما بين. 3102 شهغ ؾبخمبر
ومً بين الىخائج ( 91 .)ص. منها 23 ، واؾدبعضث351 اؾخماعة جم اؾترحاع 811

أن اليؿاء أهثر بللُل مً الغحاٌ في جفظُل الفُلم الضعامي والفُلم الاحخماعي. ولم 

ت 90 .الفُلم الهؼلي والفُلم البىلِس ي باهخمام اإلابدىزين. )ص ًدع ( واليؿب اإلاائٍى

مً % 33مهمت لضي اليؿاء والغحاٌ عىضما ًخعلم ألامغ بأفالم الغوماوؿُت. و

ت. وجأحي اللهجت الؿىعٍت في اإلاغجبت  اإلابدىزين )عحاٌ ووؿاء( ًفظلىن اللهجت الجؼائٍغ

ت زالثا، اإلاغغبُت عابعا والخىوؿُت زامؿا. وعلُه، فان اؾخلباٌ ألافالم  الثاهُت، اإلاصٍغ

العغبُت فغصت إلاؿاءلت الفاعلين الاحخماعُين عً أفظل أشياٌ الترفُه، الازخُاعاث 

ت على مؿخىي اللغاءة وعلى مؿخىي الاؾخماع واإلاشاهضة وأًظا اإلاظمىن  اللغٍى

ظهغ حلُا أن ما  بين أصب ألاػفاٌ )العجائبي( اإلاىطىعاحي اإلاغغىب جدبعه. ٍو

واإلالغوئُت لضي الؼلبت )كغاءة الغواًت ومخابعت الخلفؼة( ومشاهضة ألافالم العغبُت 

)الضعاما، اللصص الغوميؿُت( عالكت على ألاكل مً خُث اؾخلباٌ اإلااصة الثلافُت 
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اث في ؾُاق زلافي  وأشياٌ الىلىج ئليها واعخباعها مىخجا جغفيهُا ًغجب طمً ألاولٍى

 ٌعغف ئكباال هبيرا على ألاهترهِذ وشبياث الخىاصل الاحخماعي.    

ألاغىُت  وغير بعُض عً الترفُه، خض ي الترار الثلافي الغىائي، وبالخدضًض

يذ أصىلها وميشأها وجؼىعها عبر ألاحُاٌ. للض ظهغث  ُّ سُت ب الىهغاهُت بدىصلت جاٍع

ً باعخبا يُاث اللغن العشٍغ جا مً اإلاىؾُلى ألاغىُت الىهغاهُت في عشٍغ عها مٍؼ

ت، والفغوؿُت. وفي  العغبُت ألاهضلؿُت، الغىاء البضوي، اللحً ؤلاؾباوي، ألاغىُت اإلاصٍغ

اطت خالُا(، أكُمذ  "اإلاضًً الجضًضة"، ملهى بً صحغاوي والضاعة )كصغ الٍغ

ً حعغض  "الحللت"، وواهذ فغق مىؾُلُت زالٌ زالزِىاث وأعبعُىاث اللغن العشٍغ

ت أمثاٌ فغكت "العمُان"، أًً وان بالخت ٌعؼف على الىاي، الهاشمي أعمالها الفىُ

أما عً ؾُاق هظه  (033 .ًظغب على الؼبل، وبً ًمُىت ٌعؼف على الغباب. )ص

ألاغاوي، فلض ظهغث زالٌ الحغب العلمُت ألاولى، أغاوي شعبُت مجهىلت اإلاصضع واهذ 

غنى في الؿاخاث العمىمُت. 
ُ
وؿاء وهغاهُاث ًغحع ئلى  غىاء ووزم مدمض بلحلفاوي ح

أو الخؼُب( ممً مؿهم  أهثر مً كغن، والتي واهذ مىحهت ئلى )ألاب، ألار، الؼوج

 الخجىُض، فىحضوا أهفؿهم في زىاصق وحبهاث الحغب الفغوؿُت ألاإلااهُت، منها مثال : 

"حلي، حلي ديك التويقت * ألي مدفورة بالحواش ي 

* ورصاص أملاني * هيا  * موالها راح فترونش ي

 (035 .)ص  محايني * أمشيت نسنيي، ردوني!"
خاث" والتي  ومً بين اإلاضوهاث الغىائُت التي جم خفظها هي جلً اإلاعىىهت "ػوج خٍى

 حؿترحع بعع ملاػعها عباعاث مغىاة زالٌ الحغب العلمُت ألاولى عً خاج غُىم
Hadj Guillaume "هما أن . (039 .عاي هيراوي" )ص ألي مىؿغ، ألي مبلِس ي، آي

 لهمجأزير عبض اللاصع زالضي على ألاغىُت الىهغاهُت باعػ في جلً الفترة، خُث ؾخ

هصىصه ألاغىُت الىهغاهُت أهثر مً زمؿين ؾىت. ومً أهم اإلاغىين هجض : الشُش 

ىاث وؾعىص الىهغاوي، أخمض وهبي، أخمض صابغ، وعاص بىمضًً،  Reinette ػوػو، ٍع

، شُست حىُت، شاب خؿني وشاب بالٌ. هإالء، وبفظل جغار غىائي شُش وعام

اؾخؼاعىا أن ٌعبروا عً واكع احخماعي في ؾُاق اؾخعماعي صعب وفي ؾُاق غير 

اؾخعماعي جدفىه مشاعغ الحب وألامل، وجمىىىا هىظا وئلى الُىم مً شض اهدباه 

 محمد حيرش بغداد                                          واهخمام هثير مً الفئاث الاحخماعُت.  


