السينما
ّ
في التعليم كتمري�ن
«على التفكري عرب الالتفكري»

1

بيتر -جان ديكوستر ونانسي فانسييلغهم
ترجمة :نهى أبو عرقوب

2

لخص
ُم ّ
ِ
السينما التعليمي َة .ولفعلِ ذلك ،نحلل ،بداي ًة ،الكيف ّية التي يحاول من خاللها املف ّكر
نستكشف يف هذه املقالة
ُ
إمكانات ّ
ذات ٍ
ُوصف «بيداغوجيا الفيلم»
النقدي األمريكي هنري جيرو ( )Henry Girouxأن يض َع نظري ًة تربوي ًة َ
ّ
صلة بالسينما .ت َ
أن منهج جيرو ،قد أغفل
اخلاصة به بأنها عملية تطوير استجابة نقد ّية لدى املتعلم ضم َن النّطاق
العام للفيلم .لك ْن يبدو ّ
ّ
املقام الثاني ،أطروح َة والتر بنيامني (Walter
اإلمكانات الكامنة يف هذا الوسيط بدالً من استكشافها .حتلل املقالة ،يف
ِ
الفني يف عصر إعادة اإلنتاج امليكانيك ّية» ( .)Illuminations, London, Pimlico 1936فما جنده
« )Benjaminالعمل
ّ
للسينماّ ،
للسينما،
وإنا واحدةٌ من ّ
الدراسات األولى التي َوصفت الطاب َع األنطولوجي ّ
هنا ليس استجاب ًة تعليم ّي ًة مختلفة ّ
ُ
وتناقش املقالةُ ،أخيراً ،الفلسفة السينمائية جليل دولوز (،)Gilles Deleuze
املتحركة على ال ّتفكير.
الصور
ومدى تأثير ّ
ّ
ُ
يعترف بدالً من ذلك بتأثير السينما على الفكر
حول السينما ،بل
الذي ،على النّقيض من جيرو ،ال يبني إطاراً ديكارت ّياً ْ
ويستكشفه ،على غرار ما فعل بنيامني .فقد عكس دولوز سؤال جيرو عن الكيف ّية التي يتعني على التعليم أن يستجيب
ِ
ٍ
ْدي
بهدف إنتاج
ُطب َق يف التعليم
بها للسينما .وبالتالي ،يثار نقاش بيداغوجي ليس حول املنهج ّية التي
تفكير نق ٍ ّ
ُ
يجب أ ْن ت ّ
حول السينما ،بل عن اآلثار التي تتر ُكها السينما-بطبيعتها -على ال ّتفكير وال ّتعليم.
الكلمات املفتاح ّية :جيرو ،بنيامني ،بيداغوجيا (الفيلم) النقدية ،السينما يف التعليم ،التجربة.
مقدمة
ّ
باقتباس للنّاقد الثقا ّ
ٍ
يف الفرنسي جورج
يبدأ هذا البحث
دوهاميل ( ،)Georges Duhamelالذي كتب يف العام
 ،1930واصفاً جتربته مع السينما« :لم أ ُع ْد أستطيع
ال ّتفكير .فاألفكار يف رأسي قد أزالتها الصور املتحركة»
(.)Duhamel, in Benjamin, 1936/1999, p. 238
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ُ
ويهدف هذا املقال إلى دراسة كيف ّي ِة استخدام املشتغلني
ِ
ٍ
ألغراض
استخدامهم لها
عليم للّسينما ،وإمكان ّية
بال ّت ِ
استجابتي
تعليم ّية .ويف طريقنا إلى ذلك ،سوف من ّي ُز بني
ْ
تي على تص ّور دوهاميل حول السينما .يف اجلزء
متضا ّد ْ ِ
ُ
تهدف إلى
األ ّول من هذه املا ّدة ،نتناو ُل استجاب ًة تعليم ّي ًة
تعليم الذ ِ
وكيف
ّات كيف تكون فاعل ًة ونقد ّية حيال الفيلم،
َ

أن هذا
السينما .نرى ّ
تك ّون ُحكماً حول ماه ّية ما تعرض ُه ّ
املتحركة
الصور
النّوع من السينما يف التعليم ،يف ّك ُك ّ
ّ
ٍ
َ
ندرس عم َل
سوف
حقيقة مع ّينة.
ويحلّلها بال ّنظرِ إلى
ُ
النّاقد الثقا ّ
كيف ُيك ُن
األمريكي هنري جيرو لنرى
يف
َ
ّ
ِ
ِ
نوع
االستجابة األولى على
حتويل
مقولة دوهاميل إلى ٍ
3
أن «بيداغوجيا الفيلم»
من
عبر السينما .يبدو ّ
ِ
التعليم َ
عند جيرو تبني ثنائ ّي َة امل ُشاهدين الفاعلني النّقد ّيني
واملتحررين من جهة ،واملشاهدي َن السلب ّيني ُمغ ّيبي الذّهن
ّ
واالستهالك ّيني من ٍ
جهة أخرى .ومن هذا املنطلق ،فإّننا
ٍ
استجابة
نرى بيداغوجيا الفيلم اخلاصة به مؤشّ راً على
ِ
ملقولة دوهاميل.
ديكارت ّي ٍة ،حتليل ّي ٍة ولغو ّي ٍة
َ
ٍ
تفسير
سوف نشتغ ُل على
يف اجلزء الثاني من هذه املادة،
ٍ
بديل لكلمات دوهاميل ،وذلك أثناء عملنا على محاولة
املتحركة .من خالل
الصور
عبر ّ
معرفة ما يعنيه التفكير َ
ّ
الفني يف عصر
دراسة أطروحة والتر بنيامني «العمل
ّ
إعاد ِة اإلنتاج امليكانيكية» ( ،)1999/1936فإنّنا ل ْن نعثر
ِ
ٍ
اقتراحات
استجابة مختلفة للسينما أفض َل من
على
َ
نستكشف واحد ًة من أولى ال ّدراسات
سوف
جيرو ،لكنّنا
ُ
الصور
التي تصف الطبيع َة األنطولوج ّية للسينما
وتأثير ّ
َ
املتحركة على التفكير .وسوف نحاج ُج بأن رؤي َة بنيامني
ّ
السياسي
وأثرهما
والسينما
الفوتوغرايف
التصوير
حول
ْ
ّ
اخلاص بالسينما أ ْن يحقّق ذاته
يتيح للتأثير
ّ
تخل ُق فضا ًء ُ
يف امل ُشاهد.
أ ّما يف اجلزء ال ّثالث من هذه املا ّدة فسوف نتناو ُل
االستجابة الثانية على تأ ّم ِ
حول السينما،
الت دوهاميل ْ
الفرنسي جيل دولوز
وذلك باستخدام رؤية الفيلسوف
ّ
ِ
حظيت أدب ّياته على حدة،
اخلاصة بالسينما ،الذي
ْ
ّ
وتلك املشتركة مع فيليكس غواتاري ()Félix Guattari
(& Deleuze & Guattari, 1972/1983; Deleuze
 )Guattari, 1980/1987باهتمام حقل التعليم (Semetsky
.)& Masny, 2011; Cole, 2011; Bogue 2004

وبخاصة
ُدع َم هذا الطرح الذي ق ّدمه دولوز،
ونو ّد أن ن ّ
ّ
يف مجال السينما يف التعليم .ويف هذا املقال ،تتم
الضوء على
السينما لتسليط ّ
مناقشة دراسة دولوز ْ
حول ّ
للسينما عند دولوز من أجل تفعيل
الر
االستخدام ّ
اديكالي ّ
ّ
ٍ
الفكر ،وبال ّتالي خَ ل ْقِ
جتربة تكون فيها هو ّي ُة امل ُشاهد على
ّ
يبي لنا دولوز ،على النقيض من جيرو،
احملك أو يف أزمةّ .

إن «األفكار يف أذهاننا تُزيلُها
أن عبارة دوهاميل القائل َة ّ
ّ
ِ
َ
بالضرورة إشكالية .ويف الواقع،
الصور املتحركة» ،ليست
ّ
ّ
أثر
ّ
فإن دولوز ،بالتناغم مع بنيامني ،يدعونا أل ْن ند َع َ
ني بهذه الطريقة ،وعلى
السينما يعم ُل ع َملَه فيناُ ،محقّق َ
ّ
ٍ
ٍ
عبر الال-تفكير.
التفكير
،
فارق
م
نحو
ُ
َ َ
استجابة جريو الفاعلة حول السينما
بيداغوجيا الفيلم

ُشاهدة تترجم نفسها يف ال ّدراسات
ثم َة تقالي ُد
خاص ٌة بامل َ
ّ
ّ
اجلمعي.
ي
الوع
ناشري
أهم
د
أح
الفيلم
ترى
التي
الثقافية
َ
ْ
ّ
فيمك ُن ألفالم هوليوود ،على سبيل املثال ،أ ْن تُربَ َط بسهولةٍ
السياسي واالجتماعي للواليات امل ّتحدة أو ،على
بالبناء ّ
ميقراطي وقيَمه.
نطاق أوسع ،بأخالق ّيات اخلطاب ال ّد
ّ
حول قدرة
يف الوقت احلاضر ،يتح ّدثُ املشتغلون بال ّت ِ
عليم ْ
التحرر ،ومن بينهم هنري جيرو
السينما على حتقيق
ّ
ّ
السينما
بني
االلتقاء
نقاط
يف
يبحث
بدأ
الذي
نفسه،
ُ
ّ
وال ّتربية يف سبعينيات القرن املاضي .يرى جيرو ،وهو أح ُد
ِ
للمدرسة األمريكية يف مجال ال ّدراسات
املم ّثلني البارزي َن
فيلم ما وبني املمارسة
النقد ّية ،أن اجلمع بني ما مي ّثله
ٌ
استخدام
حترر ّياًُ .يك ُن
ُ
يبني خطاباً ّ
التربوية ،بوسعه أ ْن َ
الفيلم يف الوقت احلاضرِ «كموقع للنقد والفهم والنّضال»
أن االستجاب َة
( .)Giroux, 2004, p. 126يعتقد جيرو ّ
لألفالم ضرور ّيةٌ ،ويُنادي بعدم ترك تأثير الفيلم
النقد ّية
ِ
للصدفة أو للقوانني االقتصادية
أم سيئاً) ّ
(ج ّيداً كا َن ْ
إن عمل
يف هوليوود التي تسيطر على صناع َة األفالمّ .
والس ِ
لطة وال ّتربية .لذا،
جيرو بأكمله
ْ
يتمح َور حول الذّاتية ّ
فإن بيداغوجيا الفيلم عنده ينْبغي أن تساع َدنا يف فهم
ّ
ٍ
ً
أن الفيلم هو جزءٌ من مجموعة معقّدة وغالبا ما تكون
ّ
متناقض ًة من العمل ّيات األيديولوج ّية واملاد ّية التي يحدثُ
ضمنها ال ّتح ّو ُل يف املعارف والهو ّيات والقيم (Giroux,
 .)2002, p. 78يف بيداغوجيا الفيلم اخلاصة به ،تلتقي
مسائ ُل ّ
الطالب الذّات ّية باملسائل الذات ّية ()subjectivities
ٍ
مواجهة
يف الفيلم الذي يختبرونه .وهذا يعني حدوثُ
ٍ
بي آراء
وبي اآلراء وصور الفكر
شخص يراقب الفيلمَ ْ ،
ْ
ِ
ِ
ووجهات النّظر حول العالم داخل الفيلم.
واالقتراحات
يغدو املعلّم ،وفقاً جليرو ،فاع ً
ال ثقاف ّياً قادراً على أ ْن يخلق
والتحرر والفرد،
املكان وال ّزمان من أجل ال ّدميقراطية
ّ
وذلك من خالل ِ
جلب الفيلم إلى الفصولِ ال ّدراسية ودعوة
الطالب ملناقشة ما شاهدوه.
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الشعراء الموتى
ّ
رابطة
الدخول في فيلم
ُ

حرة
مقاالت ّ

()Dead Poets Society
وعلى سبيل املثال ،ميكننا أن نرى كيف علّ َم جيرو املعلمني،
أثناء ال ّتدريب على املناهج الدراسية والتعليم الثانوي،
استخدا َم فيلم رابطة الشعراء املوتى ( .)1989يصف
ط ّ
البَه بكونهم «يف الغالب من البيض والطبقة املتوسطة
واملتوسطة -العليا» ( .)Giroux, 2002, p. 80ومبا أن
بوضوح املدرس َة وطبيع َة العالقة
موضوع الفيلم يتناول
ٍ
بني املعلّمني والطالب ،أتاح جيرو للطالب حتلي َل العالقة
ص ِّورت يف
بي جتاربهم
ْ
ّ
اخلاصة يف املدارس ،وتلك التي ُ
الفيلم كنموذج للبيداغوجيا
نظر جيرو إلى
الفيلم .لقد
ِ
َ
أن «الفيلم
الليبرال ّية التي يع ّدها إشكالية .فعلى الرغم من ّ
ض
ي ّتخذ من ّ
فإن بُنيتَه تق ّو ُ
قضية املقاو َمة سرداً مركز ّياًّ ،
للرموز اخلاصة به عن طريق إيجاد
القراءة النّقدية ّ
ٍ
مي
تقارب
عاطفي ٍّ
ٍّ
قوي بني املشاهدين وبني املعلّم التق ّد ّ
كما يتص ّوره الفيلم» ( .)p. 81إنه يستخدم رابط َة الشعراء
املوتى «كشكل ثقا ٍّ
ٍ
أشكال
يف أنت َج بد ْوره املعرفة يف خدمة
للس ِ
لطة التي مت ّيز بعض
السلطة ،ووفّر شروطاً ّ
مع ّي ٍنة من ّ
ٍ
أفكار متناقضة
اجلماعات على األخرى ،كاشفاً عن
ومجتزأة حول الكيف ّي ِة التي يتفشّ ى بها ّ
جوانب
الظلم يف
َ
املدرسي» (.)Giroux, 2002, p. 81
متع ّد ٍدة من ال ّتعليم
ّ

يناقش جيرو كذلك الطريق َة التي تُبنى بها اخلطابات
أن اللّون األبيض
السلطو ّية يف الفيلم.
ّ
ويوضح كيف ّ
ٍ
ٍ
وأن ذلك هو «متثي ٌل
كفئة عرق ّي ٍة ُمهيْمنة،
يظهر
ّ
ُ
ً
الرجعي
احلنني
من
نوع
ضمن
[]...
»
ا
تاريخي
دقي ٌق
ٍ
ّ
(.)Giroux, 2002, p. 82( )reactionary nostalgia
يؤ ّك ُد جيرو ( )p. 85أن مقاومة املعلّم ،يف الفيلم ،ملراكز
اجلنسي
القوى التي مت ّثل العرق األبيض والعالق َة بني
ِْ
األبوي ،تعمل على إلغاء
( )heterosexualityوالنّظام
ّ
ِ
ونزعه من سياقه ،ألنها ُط ّورت فقط
تسييس املوضوع
أن:
ضمن جمال ّي ٍة رومانس ّية الطاّبع .ويخلُص أيضاً إلى ّ
مجرد جتاهلِ الفوارق البنيو ّية
«الفيلم يفع ُل أكثر من
ّ
وتطبيع
يف املجتمع األوسع ،وإلغاء تسييس املقاومة،
ِ
ستخدم فيها القانون إلنتاج املمارسات
الكيفية التي يُ
ُ
ّ
والطبق ّية ،فه ًو يُشرع ُن كذلك ُمارسات
العنصرية
الصور
ال ّتمييز االجتماعي
اجلنسي ،عبر العديد من ّ
ّ
ُقشت فيها الهو ّي ُة اجلنس ّي ُة يف
وال ّتمثيالت التي ن ْ
أشكال متع ّد ٍ
ٍ
دة من الهيْمنة املتحيزة جنسياً (Giroux,
.)2002, p. 88

ِ
ِ
الفرصة أما َم ّ
«كيف
الطالب لفهم
إتاحة
يرمي جيرو إلى
َ

معلمون خالل مشاركتهم يف برنامج الثقافة السينمائية الذي ينفذه برنامج البحث والتطوير التربوي ،بالشراكة مع مبادرة مدرستي.2017 ،
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أن مواقفَهم الذّات ّي َة مبن ّي ٌة جزئياً ضمن إطارِ إنسانو ّي ٍة
ّ
ٍ
ليبرال ّية تهيم ُن عليها املركز ّية األوروب ّية ،جتري تعبئتُها
ٍ
والرغبة» (Giroux, 2002,
تشكيالت من املعنى
ضمن
ّ
ٍ
 .)p. 89وق ّدم ّ
مراجعات حول الفيلم إضاف ًة إلى
للطالب
ٍ
ٍ
مكتوب ،انتق َد فيه متثي َل بعض امل ُثل الدميقراطية
تعليق
أن جيرو قد
يف الفيلم ،وكذلك صورةَ املعلّم فيه .كما ّ
ِ
النقاش
وف َّر ظروفاً تربو ّي ًة جتع ُل صوتَه كمعلّ ٍم شريكاً يف
ومفتوحاً على ِ
نقد ّ
الطالب (.)Giroux, p. 89

ِ
ٍ
ٍ
الفن يف ال ّتعليم
مماثل
وصف
نعثر على
«إنّنا
للهدف من ّ
ُ
نص ملُل ْهِ م جيرو ،باولو فريري (.)Paulo Freire
ُعموماً يف ٍّ
يف قراءة لويس النقد ّية (Lewis’ critical reading,
نقدي
وعي
 )2011لنص فريري التّعليم من أجل
ّ
ٍ
( )Education for critical consciousness, 1973نقرأ
ِ
ٍ
كجزء من
الواجهة
تظهر إلى
نص فريري
ّ
أن الصورة يف ّ
ُ
ِ
نظرية ال ّتراسالت ( )correspondence theoryبني الن ّية،
والتشفيرّ ،
وفك التشفير ،والفعل (.)Lewis, 2011, p. 39
وهكذا ،يف تعليم فريري

تنطوي مشاهدةُ الفيلم ومناقشته يف الفصول الدراسية
وفقاً ملا تقترحه بيداغوجيا الفيلم عند جيرو -علىّقدي والصوت الشخصي لدى الفرد.
تفعيل احلُكم الن ّ
يريد جيرو أ ْن يصب َح الطالب دميقراط ّيني وسياس ّيني
وقادرين على النّقد الذّاتي ،يقرأو َن الفيلم ويتعاملون مع
متثيالت
املتحركة بوصفها نصوصاً ثقاف ّي ًة لها
الصور
ٌ
ّ
ّ
(سياسيةٌ) ،كالعنصر ّية ،مث ً
ال ،أو اجلنس ،أو التعليم.
فإن بيداغوجيا الفيلم عند جيرو هي مواجه ُة
وهكذا ّ
معروض
املعتقدات الشخص ّية داخ َل الطالب مع ما هو
ٌ
على الشاشة ،وهي مواجه ٌة ذات ّية ومعق ّدة ومشف ّّرة
ٍ
حلظة يحدثُ فيها التح ّو ُل يف ذات ّية
تنتُجها السينما خلل ْق
إن ّ
الطالب
الشّ خص ضمن إطار اخلطابات ال ّدميقراطيةّ .
ِ
املصبوغة ،على
ُمطالبون باإلقرار مبدى تعقيد ذات ّيتهم
بصوت الذّكور ّية ِ
ِ
والعرق األبيض والطبقة
سبيل املثال،
الفردي تتك ّو ُن من
الصوت
الوسطى .إذ ّ
ّ
أن خصوص ّية ّ
ٍ
حدات ،كالعرق األبيض مث ً
وِ
ال ،تُشّ كل (ال )-شعور ّياً ما
ِ
ِ
الوقت ذاته
يتضم ُن يف
الوحدات
نحن عليه .والوعي بهذه
ّ
الصور واآلراء الشخص ّية.
ُكم الف ّعال على ّ
القدرةَ على احل ْ
تُعي ُد ّ
الطالبة موضع َة نفسها ،إذا جاز ال ّتعبير ،عبر اختبارِ
ِ
وحدات الذّاتية املختلفة واختبارِ تفاعلها مع األُطر الدين ّية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية  ...التي
الصور
تواجهها سوا ًء يف سياق احلياة الواقع ّية أو من خالل ّ
متحرك ًة ينْبغي
املتحركة .يبدو الفيلم ،عند جيرو ،مرآة
ّ
ّ
ّظر فيها بفاعل ّية .بالنّظر يف هذه املرآة،
على
الطلب الن ُ
صيغت انطالقاً من العالم
جن ُد نظر ّي ًة تربو ّي ًة ُمح ّدد ًة قد
ْ
امل ُشفَّر الذي يعرض ُه الفيلم ومن املساحات املأهولة .أ ْن
نحمي اللّون األبيض من أ ْن يكون عنصرياً،
نتعلّم يعني أ ْن
َ
نحمي الذكور ّية من أ ْن تكون متييزاً بني اجلنسني،
وأ ْن
َ
للط ِ
والطبق َة الوسطى من أ ْن تكو َن ُظلماً ّ
بقات األعلى أو
األدنى ،وهكذا دواليك.

ٍ
واحد مع َكلمة توليد ّية
ض الصورة املشفرة يف ٍآن
ُعر ُ
«ت َ
ٍ
ِ
الشفهي
التعبير
صلة مت ّث ُل من ناحية الشّ كل
ذات
َ
َّ
للما ّدة املنظورة» .ثم يستمر احلوار «إلى أ ْن يُنْ َه َك
التشفير».)Lewis, 2011, p. 52( 4

السينما بوصفها مرآةً لنقل الفضائل والرذائل

نص فريري يبني نوعاً
وبهده الطريقة ،وفقاً للويسّ ،
فإن ّ
للفن
خاصاً من االعتقاد حول الكيف ّية التي ُيك ُن بها
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ونعثر على هذا االعتقاد أيضا يف
أ ْن يكون معلما لنا.
ُ
بيداغوجيا الفيلم عند جيرو:
«اعرض صوراً
ٍ
ألناس يبتكرون العال َم بفاعل ّية وسوف
ْ
ِ
موقف الفاعلِ فيها ،وبالتالي
يتماهى اجلمهور مع
ٍ
بصورة
ينتقلون إلى الفعل» [ .]...والشيءُ ذاته يعم ُل
َ
يغضب
وسوف
«اعرض صوراً للفظائع
معكوسة:
ْ
ُ
الطالب وسرعا َن ما يثورون» (.)Lewis, 2011, p. 41
ُتحرر (The Emancipated Spectator,
يف امل ُشاهد امل ّ
يبي جاك رانسيير (Jacques Rancie
ُ ّ ،)2008/2011

ِ
الفن قد حت ّول يف الوقت
بالطريقة ذاتها كيف أن
)`re
ّ
ٍ
عبر خلقه منوذجاً يُعلّ ُم امل ُشاهد
احلاضر إلى سياسات َ
على ٍ
مي
نحو
خاص .ولع ّل هذا النموذج ،وفقاً لرانسيير ،قد ٌ
ّ
املسرح ِ
نفسه:
ِق َدم ْ
ِ
«كان يُ َ
املسرح بوصفها مرآة ُمكبر ًة
خشبة
نظ ُر إلى
ِ
يستطي ُع املشاهدون أن ير ْوا فيها فضائل أقرا ِنهم من
ٍ
فترض مبا
شكل
بني البشرِ ورذائلَهم يف
ُ
تخييلي .ويُ
ّ
ٍ
رأوه أ ْن يُ ِ
فترض
حدثَ بد ْوره
ُ
تغييرات يف عقولهم :فيُ
مث ً
أن مسرح ّي َة طرطوف ملوليير قد علّمت
ال ّ
وأن مسرح ّية
املشاهدين كيف مي ّيزون امل ُنافقنيّ ،
سامح ،وهل ّم
عص َب لصالح ال ّت
محمد لفولتير
ِ
تكافح ال ّت ّ
ُ
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حول اجل ْدوى السياس ّية
جراّ ]...[ .
وإن غالب ّية أفكارنا ْ
ّ
ً
ّ
الفن ال تزا ُل مقرونة بهذا النّموذج .ولعلنا لم
من
ّ
عرض الفضائل والرذائل على خشبةِ
أن
َ
نعد نعتقد ّ
السلوك البشري .لكننا ما زلنا
املسرح ميكن أ ْن يُق ّو َم ّ
منيل إلى االعتقاد بأن إعادةَ اإلنتاج ضم َن النّموذج
أن
جاري سوف جتعلنا
ال ّت
نقاوم سطوةَ «العرض» ،أو ّ
ّ
ُ
التصوير الفوتوغرا ّ
يف لبعض الفظائع سوف يحشدنا
ض ّد الظلم (.)Rancie `re, 2008/2011: 60–61
كرت فيه ،تعليماً
السينما ،من ُذ
لقد
اليوم الذي ابتُ ْ
ْ
ِ
أحدثت ّ
خاص .فعلى سبيل املثال،
نوع
سينمائ ّياً مباشراً من ٍ
ّ
املجلة األمريكية للتعليم
شَ هِ دنا منذ العام  1918إصدار « ّ
متضمن ًة
السينمائي» ()Educational Film Magazine
ّ
ٍ
مقاالت مثل «أفالم لألوالد -ماذا علينا أ ْن نفعل بشأنها؟»
ض للسينما له
أن
التعر َ
( .)Chapman, 1921: 15كا َن يُعتق ُد ّ
ّ
والروح ،وعلى املجتمع أيضاً .وقد اقتُرِ حت
أثره على ْ ِ
العي ّ
ٍ
ٍ
فائقة ،التي أخضعت للرقابة
بعناية
البرامج املختارة
بعض
ُ
ِ
ِ
هم واملجتمع،
الصور
ّ
املتحركة لألطفال بهدف حمايتهمْ ،
ّ
أقرت
من جميع أنواع املخاطر اجلسد ّية والعقلية .وقد ّ
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دراسات ( ،)Payne Fund Studiesالتي نُشرت بني
العامي  1933و )Blumer, 1933-1935( 1935اآلثا َر
ْ
النفس ّية على املشاهدين ،الس ّيما األطفالِ منهم .يف هذه
لت
الدراسات ،أُبرزت جمي ُع املخاطر إلى الواجهة .ومت ّث ْ
االستجابة التربوية للسينما ،يف نطاقها العام ،يف اختيار
ٍ
ٍ
فائقة لتوظيفها يف تعليم األطفال
بعناية
املتحركة
الصور
ّ
ّ
ِ
ٍ
فإن املقاالت القدمية حول
بصورة إيجابية .وعلى ما يبدوّ ،
السينما ،ومبعزل
ال ّتعليم عبر السينما ،عموماً ،تقترح ّ
أن ّ
بعض القيم واملعارف
عن مخاطرها ،بوسعها أ ْن ُت ّرر
َ
ِ
الصائبة.
إلى عقول األطفال طاملا احتُ ِك َم إلى
اخليارات ّ
ِ
فإن بيداغوجيا الفيلم عند جيرو تختلف
بطبيعة احلالّ ،
صيغت يف العشرينيات وال ّثالثينيات
عن املقاربات التي
ْ
من القرن املاضي ،لكنّها تشتركُ معها يف كيف ّي ِة استجابتها
ِ
حول السينما .يحم ُل التفكير أو ال ّتعلّم
لتنظيرات دوهاميل ْ
عبر السينما يف ط ّي ِ
املتحرك ُة
الصورةُ
اته سؤا َل ما إذا كانت ّ
ّ
ٍ
منظور دميقراطي.
نتقبلها ونتسامح معها من
مت ّثل ذات ّي ًة ّ
تعليم ،وهو ما حاولنا أ ْن
إن ترجمة هذا املوقف إلى
ّ
ٍ
األولّ
الطرقِ لبناء
 ،هي إحدى
نحاجج به يف هذا القسم
ّ
تعليم عبر السينما.
ٍ

سينمائي
وعي
البحث عن
ٍّ
ِ
ٍ

يف اجلزء األ ّولِ سعيْنا إلى ِتبيان بيداغوجيا الفيلم عند
اقتراحه للسينما يف ال ّتعليم قراء ًة نقدية
جيرو .لقد أفر َز
ُ
ِ
ِ
التربية النقد ّي ِة إلى
بترجمة نظريات
األمر
للفيلم .يتعلّ ُق
ُ
ٍ
حتررية يف الفصول الدراسية.
ممارسات اجتماع ّي ٍة
ّ
وبهذا يغدو ال ّتمكني متكيناً عبر الدخول يف الفيلم .لكنّنا
أن هذه الترجم َة ،امل ُس َّوغَ ة والدميقراط ّية ،جتعلنا
نزعم ّ
ُ
ٍ
جوهر أو إمكانية ( )potentialityخاصة مت ّي ُز
نغف ُل عن
التجرب َة السينمائ ّية .وبنا ًء على ذلك ،فإنّنا يف هذا اجلزء
الفن يف عصر
الثاني سوف نناقش أطروح َة بنيامني «عمل ّ
السينما.
إعادة اإلنتاج امليكانيك ّية» ،كي
َ
ندرس خصوص ّية ّ
ِ
األطروحة الشّ هيرة الق ّوةَ السياس ّي َة
يتناو ُل بنيامني يف هذه
للتصوير الفوتوغرايف والسينما .وهما املفهومان اللّذا َن
كشكلي من أشكال العمل الفنّي يف عصر إعادة
يصفهما
ْ
اإلنتاج امليكانيك ّية.
قراءة بنيامني للصورة الفوتوغراف ّية

ني يقار ُن عمل
ناعي ح َ
نص بنيامني يقظة الوعي ّ
ميثل ّ
الص ّ
املصور مع ما يقوم به
الر ِ
الساحر ،وعم َل ّ
ّ
سام مع ما يفعله ّ
الرسام هو مثل ساحر يحاول
إن
بنيامني
يقول
اح.
اجلر
ّ
ّ
ّ
رفع يديه فوق جسمه ،إنّه ال
خالل
من
شخص
معاجلة
ِ
وإنا يحاو ُل ال ّتص ّدي ،وجهاً
الشخص املريضّ ،
يلمس
َ
ُ
ّ
لوجه ،لكيانه الكل ّي (.)Benjamin, 1936/1999, p. 233
الرسام من الواقع ،لكنّه ال يدخله
ومث َل الساحر ،يقترب ّ
أبداً ،إنّه مي ّث ُل الواق َع على ال ّدوام ،محافظاً بالتالي على
مسافة طبيعية منه .وفض ً
الرسام
ال عن ذلكّ ،
فإن على يَد ّ
الرسم مثلما على النّحات أ ْن
البشرية أ ْن
تلمس قماش َة ّ
َ
ِ
بدايات التصوير
ينحت احلجر كي يصنع منحوتته .يف
َ
الرسام ال تزا ُل مؤ ّثر ًة إلى
الفوتوغرايف كانت شخص ّي ُة ّ
الصدفة،
ح ّد بعيد.
يذكر بنيامني أنّه ليس من قبيل ّ
ُ
ٍ
هم ٍة
أ ْن كانت الص ّو ُر الشخص ّية العائل ّية نقط َة
ارتكاز ُم ّ
ِ
ٍ
صور
بدايات التصوير الفوتوغرايف .إذ كان التقاط
يف
فوتوغراف ّي ٍة للعائلة عائداً إلى ّ
معي كان سائداً يف
ات ٍاه ّ ٍ
ِ
أوضاع جميلة .لقد
الناس يف
رسم
الرسم يتم ّث ُل يف
ٍ
ّ
ِ
فن ّ
ّاس
ْ
منحت الصورةُ الفوتوغراف ّية قيم ًة طقس ّي ًة ،مذ ّكر ًة الن َ
على ال ّدوام بالوضع ّية التي كانوا فيها حلظ َة التقاط
إن هذا التطبيق الفن ّّي
الصورة (ّ .)Benjamin, p. 226
ّ
الشّ
بالرسم ،يختلف عن تلك العالقة التي
بيه
وداوي
الس
ّ
ّ
ّ
والصورة .ففي
تستحو ُذ على اهتما َم بنيامني بني اإلنسان
ّ
العي بعيداً عن حامل اللّوحة نحو
نص بنيامني ،تشيح
ْ
ّ

تكتشف
العدسة ونحو اإلطار الذي تز ّودنا به العدسة.
ُ
املجردةُ أنها ال ترى َّ
كل ما هو موجو ٌد هنا ِل َك ليُرى،
العي
ُْ
ّ
يف حني أن الكاميرا ،تلك املصفاةُ اخلارقة ،تلتقط كل ما
قد أ ُ ِّط َر أمام العدسة من دون احلاجة إلى مل ْسه .فعلى
سبيل املثال ،بدأ إيوجني آجيه ( )Eugène Atgetحوالي
العام  1900بتصوير شوارع باريس امل ِ
ُقفرة (Benjamin,
الشوارع التي كانت تبدو كموا َّد ال ميكنُها
 ،)p. 226تلك
ِ
اإلفالت من دقّة املع ّدات امليكانيكية:
ُ
حد بعيد ما قي َل عنه إنّه
«لقد كان صائباً إلى ٍّ
يص ّور تلك الشّ وار ًع كأنها مسر ُح جرمية .فمسرح
ِ
ِ
بغرض
مهجور هو اآلخر ،ويجري تصويره
اجلرمية
ٌ
الصور أد ّل ًة معيار ّي ًة
إقامة األدلّة .مع آجيه ،تغدو ّ
وتكتسب
( )standard evidenceلألحداث التاريخ ّية،
ُ
خاص
نوع
معنى سياس ّياً خفياً ،وتتطلّ ُب مقارب ًة من ٍ
ٍّ
العائم ال يناسبها ،ألنّهااملنفلت
لتحليلها .فالتأمل
ُ
ُ
نوع جديد»
فيشعر أمامها
تستثير امل ُشاهد
ٍّ
بتحد من ٍ
ُ
ُ
(.)Benjamin, 1936/1999: 226
الرسام
عندما يتوقف ال ّتصوير الفوتوغرايف عن اتّخاذ
ّ
تنهار الهال ُة احمليط ُة باألشياء مفسح ًة
مقارب ًة فن ّي ًة له،
ُ
املجال أمام ال ّتعادلِ
الكوني مع ما يظهر داخل اإلطار.
ّ
اجلرا َح
أن ُمشغّل الكاميرا ،يشب ُه
ويذهب بنيامني إلى ّ
ُ
ّ
ً
الذي يفعل عكس ما يفعل ُه الساحر متاما ،فه َو إذ يُحدثُ
ِ
املريض يُلغي املساف َة معه .يغدو املريض
قطعاً يف جسد
اجلرا ُح وجهاً لوجه (مع الكيانِ
غرضاً ،وبدالً من أ ْن يتعام َل
ّ
يقترب منه أكثر ليتعام َل مع تفاصيل
الكلي للمريض) ،فإنّه
ُ
ّ
األعضاء ال ّدقيقة التي يُحدثُ فيها القطع (Benjamin,
 ،)1936/1999: 233وكاجلراح ،يُحدثُ امل ُصور اختراقاً
ٍ
ِ
ميكانيكية .وبفعله ذلك،
تغلغله يف الواقع مبع ّد ٍات
عبر
َ
يحرر الواقع من اللّمسة اإلنسانية .ك ُّل
احلقيقة
يف
ّه
فإن
ّ
ٍ
ٍ
فوتوغرافية ُتدثُ قطعاً يف الواقع ،إنّها ال تواجه
صورة
والساحر ،بل تخترقه
الرسام
مجمل الواقع كما يفع ُل
ّ
ّ
فإن صورة ٍ
جبل
( .)Benjamin, p. 233وبهذه الطريقةّ ،
أقرب
ما ،كما يقتر ُح بنيامني ( )223جتع ُل هذا اجلبل
َ
املجردة.
إلينا ،مكان ّياً وإنسان ّياً ،مما لو نظرنا إليه بأعيننا
ّ
ُيكننا القو ُل إنّه ،ضمن اإلطارُ ،ي ّث ُل اجلب ُل باألهم ّي ِة
ِ
احمليط به .وهذا التمثي ُل املباشر
ذا ِتها التي للهواء
ِ
لألشياء ،على الن ِ
ّقيض من التمثيل غير املباشرِ لها ،هو
رؤى تربوية  -العددان 58-57
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ّ
ّوعي الذي مي ّي ُز ال ّتصوير الفوتوغرايف ويجعلنا
الطابع الن ّ
ُ
نرتبط بالعالم على ٍ
وتذهب أطروح ُة بنيامني
نحو خاص،
ُ
ُ
فإن
إلى كوننا
جنازف باتّخاذنا هذا الطريق .ومع هذاّ ،
ٍ
كوسيلة
ال ّتصوير الفوتوغرايف ُيكن بسهولة ،أ ْن يُستخد َم
ٍ
مرغوب بالطريقة ذاتها التي
واقع
أي لنسخ
ٍ
للتمثيلْ ،
ِ
العائلة ،على
مهماً.
كانت صورةُ
ْ
ُ
ام شخصاً ّ
رس ٌ
يرسم فيها ّ
معي أو ثقافةٍ
َ
َ
سبيل املثال ،تُث ّب ُت هيْمنة األب يف ٍ
زمن ّ ٍ
وربا أصب َح التصوير الفوتوغرا ّ
يف يف الوقت احلاضر
ماّ ،
أن
ُي ّثل العالقة الدميقراطية بني اآلباء واألبناء.
غير ّ
َ
أن الصورة
بنيامني
يذهب مع هذا ( )2008/1977إلى ّ
ُ
حتر َر نفسها من االعتماد ُ
لي
الفوتوغرافية ميكن أ ْن ّ
الطفيْ ّ
على ّ
ُشير
الطقوسّ .
إن الصورة الفوتوغراف ّية إذن ال ت ُ
ٍ
ببساطة جزءاً من
عالم خارج إطارها ،بل تعرض
إلى
ٍ
العالم يف إطار ،وبالتالي تختر ُق الواقع بدالً من احلفاظ
على مسافة معه مثلما يفع ُل الرسام .ومع ذلك ،فإن
قوة الصورة الفوتوغرافية ال تكمن يف حقيقة أ َن عيْنها
أكثر وعلى ٍ
نحو أفضل يف أ ْن نرى كيف
املتف ّوقة تساعدنا َ
يعمل العال ُم ح ّتى نتم ّكن بالتالي من فهمه (واستغالله).
فن الرسم ولم تط ّوره ،لكنّها جعلتنا نُدركُ
إنّها لم جت ِّود ّ
الر ِ
ٍ
كفعل بح ِّد ذاته ،يف ما وراء متثيل الهواجس
ؤية
فع َل ّ
ِ
الرؤية»
واألفكار واآلراء امل ُعطاة .مع بنيامني ،أصبح «فعل
ِ
«التعرف إلى ِ
ٍ
األب امل ُهيمنِ يف القرن
مجر ِد
بكثير من
أكثر
َ
ّ
العشرين» أو «األسرة الدميقراطية يف القرن احلادي
يتيح
والعشرين» .وبهذا املعنىّ ،
فإن التصوير الفوتوغرايف ُ
ٍ
«رغبة
لنا الهروب من النظام القائم ُمسبقاً لألشياء ،نحو
ِ
وتوثيقه ،واأله ّم من ذلك كلّه ،توهانِ ال ّذات
يف رؤية
املشهدْ ،
به» (.)Vansieleghem, 2010: 121, free translation
فإن اإلحالة الفاعل َة للذات ّية تكو ُن
عالوة على ذلكّ ،
ّ
معطل ًة ،و»الذات ّي َة يف الصورة الفوتوغرافية ترى نفسها
منزوع َة السالح» (Vansieleghem, 2010,: 121, free
إن لهذا املوقف من الذّاتية يف عالق ِتها مع
ّ .)translation
نتطر ُق إليها يف
التصوير الفوتوغرايف دالل ًة تربو ّي ًة سوف
ّ
سنناقش ّ
ُ
الصورة
اجلزء ال ّثالث من هذه املا ّدة .لكننا
أولً ّ
املتحركة عند بنيامني.
قراءة بنيامني للصورة السينمائية

ِ
للصورِ
زات مشتركة مع الصورة الفوتوغرافية،
املتحركة م ّي ٌ
ّ
اخلاصة التي ال ميكن
السينمائية
ممكناتها
لها
أن
ّإل ّ
ّ
اخت ُزالها إلى فكرة أن السينما هي مجموع ٌة من الصور
ٍ
صورة فوتوغراف ّية
أن لكل
الفوتوغراف ّية املختلفة .ومثلما ّ
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موضح أعاله ،كذلك
ممكناتها النوع ّية اخلاصة ،كما هو
ّ
فإن للصورة املتحركة خصوص ّيتَها .تبني لنا خصوص ّي ُة
ّ
جسم تنقبض،
السينما الفريدة ،على سبيل املثال ،عضل َة
ٍ
ِ
ٍ
احلركات ال ّدقيق َة التي تش ّك ُل فع َل شُ ِ
فنجان من
رب
أو
يعدو مب ّين ًة املواضع
القهوة.
ُ
السينما حصاناً ْ
تعرض لنا ّ
ال ّدقيقة حلوافره األربعة .ومثل اجل ّراح ،تنتج الكاميرا
ض أثناء املشاهد ِة
نتعر ُ
صوراً مبعدل  24صورة يف الثانيةّ .
ٍ
ٍ
سمات شكل ّية متتالي ْة تصن ُع لنا الك ّل
متواصل إلى
بشكل
السينمائي الذي نختبره مع آخر صورة .إنّها مت ّث ُل من
ّ
ِ
ِ
ً
الصور الفوتوغرافية التي
من
ة
سلسل
ة
ي
الصناع
الناحية
ّ
ّ
جتبر طبيع ُة السينما
تخلق وعياً صناع ّياً ذا ق ّوة سياس ّية.
ُ
يسميه
امل ُشاه َد ،مراراً وتكراراً على أن يرى،
وجتره إلى ما ّ
ّ
بنيامني حال ًة من الشّ رود ،فاملسألة عنده ،تتعلّق بقبول
وليست بالتالي مسألة حجب
الصناعي ومتابعته،
ْ
ال ّتكرار ّ
املتحر ِ
ِ
إنشاء صالت
كة فكر ّياً أو مقاومتها ،أو
الصورة
ّ
ّ
شخص ّي ٍة ( )personal associationsأثارتها الصورةُ
ٍ
فني ما على ٍ
يستجيب
إن َو ْعينا
نحو
املتحركةّ .
ُ
ّ
لعمل ٍّ
ً
ً
يُكسبنا فهما سينمائ ّيا بطبيعته ال غير .فالطريقة التي
يعرض بها املصور
السينمائي –اجلراح -الصورة املتحركة
ُ
ّ
الفكر ،حرف ّياً ،يف احلركة ،فتجع ُل من املستحيل على
ت ُز ُّج
َ
املتفرج أن يُك ّون معها صالت منفلتة-عائمة.
«الرجل ذو الكاميرا» (Man with a Movie
إن فيلم
ّ
ّ

 )1929( )Cameraلدزيغا فرتوف ()Dziga Vertov
خير ٍ
مثال للبحث يف ما حتمله الكاميرا من قدرات.
هو ُ
ُ
عناصر احلركة والوقت سابغ ًة طبيعتها
تلتقط الكاميرا
َ
ِ
تسرعه أو
اخلاصة على
ّ
املشهد املأخوذّ ،
تكبره أو تصغّرهّ ،
ّ
كُ
تتحر هي بنفسها مع
تبطئه ،وتصور من زوايا مختلفة أو
ّ
أن السينما
يبي فيلم فرتوف ّ
سرعة القطار امل ُّثب ِتة عليهُ ّ .
ال تُضيفُ إلى الفنون األخرى ما يزيدها جماالً ،متاماً
أن التصوير الفوتوغرا َ
يف ال يج ّو ُد فن الرسم وال
مثلما ّ
للفن
يط ّوره .كما أنّه ّ ُ
يبي أن السينما ال تضيفُ حرك ًة فقط ّ
ال فن ّياً حديثاً
الفوتوغرايف ،بل إنّها يف األساس تق ّد ُم شك ً
هو ذلك الذي يختبره فرتوف وغيره من املخرجني .وهي
لفن التمثيل ( ،)representationوبالتالي
ليست تنقيحاً ّ
فإنّها ال تطر ُح وضع ّي ٍ
ات من اجلمال أكثر نقا ًء كما كان
الصناعة .فض ً
ال عن
يفعل ّ
الرسم يف مرحلة ما قبل ّ
فن ّ
جرا ُح بنيامني امتيازاً
فعدم
خاصاً بالسينما؛
ّ
ُ
ذلك ،يبر ُز ّ
الرسام يحم ُل
العود ِة إلى اإلدراك الطبيعي الذي كان لدى ّ
إن الصفات التي نسميها احلركة
يف ط ّياته ق ّو ًة سياس ّيةّ .

ّ
تتعط ُل
ات ال ّتجربة التي
والوقت هي ،عند بنيامني ،محف ّز ُ
فإن دوهاميل،
أثناءها
السبب ّ
ُ
األفكار يف رؤوسنا ،ولهذا ّ
الذي افتتحنا به نقاشنا حول السينما يف ال ّتعليم ،قد
س منها ،زاعماً أنها قد أزالت األفكار
السينما
ّ
وتوج َ
انتقد ّ
من رؤوسنا عبر الصور املتحركة (.)moving images
تقوم على حجب
ويبدو أن بيداغوجيا الفيلم عند جيرو
ُ
تأثير السينما من خالل اختراقها ،م ّتفق ًة يف هذا مع نقد
أن بنيامني يبره ُن على أن
غير ّ
دوهاميل حول السينماَ .
التفكير
طبيعة السينما تُنتج جترب ًة ال ميكن أن يُفهم فعل
ُ
والنقدي من
اإليجابي
فيها على أساس ثنائية التفكير
ّ
ّ
ّ
السلبي وغير الواعي من ناحية
ناحية،
والل-تفكير ّ
السينما ،حالها حال التصوير
أخرى .وهو
ُ
ينظر إلى ّ
الفوتوغرايف ،بوصفها أح َد مك ّونات «فن مونتاج سياسي
جديد» (.)Benjamin, in Rancière, 2008/2011: 108
ٍ
خاصة يكو ُن فيها امل ُشاهد
السينما طريقاً نحو
جتربة ّ
ُ
تفتح ّ
ِ
شارد الذّهنِ الذي يفكر من خالل ّ
الل-
يف موقف النّاقد
لكن بنيامني ال
تفكير (ّ .)Benjamin, 1936/1999: 240
ِ
غير
يرى منوذج امل ُشاهد
شارد الذّهن هذا إشكال ّياً أو َ
امليكانيكي ينت ُج جترب ًة يكون فيها لدى
نق ّد ٍّي .فالفن
ّ
لبي أو على السلب ّية
وعياً قائماً على االنتباه ّ
امل ُشاهد ْ
الس ّ
حيث يكو ُن مأخوذاً
بالصورة املتحركة غارقاً بها،
املُنتَبهة،
ُ
ّ
لكنّه يف الوقت ذاته ُمحافظاً على تركيزه أو انتباهه.
التعليم كتمري�ن ٍعلى «التفكري
السينما في
ِ
عرب الال -تفكري»

وحاني ( )Spiritual Automatonعند
احلركة ال ّر
ذاتي
ِ
ُّ
ُّ
دولوز
ِ
للنقاش يف هذا اجلزء الثالث نظر ّي َة دولوز حول
نطر ُح
السينما يف ال ّتعليم بوصفها بدي ً
ال لبيداغوجيا الفيلم عند
ّ
ليست وض َع منهج ّية
بأن غايتنا يف هذا املقال
جيروِ ،علماً ّ
ْ
توظيف َطبيعة السينما ٍ
تربو ّية لتعليم الفيلمّ ،
كقوة
وإنا
ُ
لزعزعة مفاهيم ال ّتعليم على ٍ
نحو أشمل .إنّنا نسعى
ٍ
ِ
تصبح
مختلف من التفكير
نوع
إلى خلق إمكان ّي ٍة
لوجود ٍ
ُ
أي مؤشّ راً على ما هو ممك ٌن يف
السينما معه ِكناي ًةْ ،
ِ
تنظيرات دولوز حول
إن
هذا النّوع املختلف من ال ّتفكيرّ .
ِ
ِ
ُشاهد
وجهة نظرنا ،قراءةَ دولوز مل
السينما ،تواف ُق ،من
السينما بوصفه ناقداً شار َد الذّهن .يتح ّدثُ كتابا دولوز
حول السينما :الصورة-احلركة ((The( 1983/1986
 )Movement-imageوالصورة -ال ّزمن (The Time-

ٍ
تفكير سينماتوغراف ّية،
 ،)image 1985/1989عن عمل ّي ِة
الصور
ويطر ُح دولوز سؤاالً عن معنى التفكير عبر
ّ
املتحركة ومن داخلها .وبنا ًء عليه ،ينبغي ّأل يُحا َل إلى
وحدات ثابت ٌة
السينما بوصفها خداعاً حرك ّياً ،تخلُقه
ٌ
«يُضيف» وعيُنا احلرك َة إليها .فهي ليست «وحد ًة ثابتة
أي «حركة-
 +حرك ًة مجردة» ،بل «وحدةٌ
متحرك ٌة بذاتهاْ ،
ّ
صورة» ،باختصار» (.)Deleuze, 1983/1986, p. 2
َستخدم دراس ُة دولوز السينمائ ّية عدداً كبيراً من املَشاهد
ت
ُ
من أكثر من  200فيلم ،ولع ّل دولوز شاه َد معظمها يف
ٍ
ترتيب
وضع
دور السينما التي تر ّدد إليها .بعيداً عن
ِ
معي ،يصف دولوز َمشاهد مع ّينة
هرمي أو تفضيل
ّ
ٍّ
ِ
للكشف عن إمكانات السينما ،وهي ،كما يراها ،الال-
فلسف ُة التي ميك ُن استخدا ُمها لصنع الفلسفة .وبنا ًء عليه،
ٍ
ٍ
وعالمات يبتكرها
صور
فإن السينما هي ممارس ٌة من
ّ
الصور
مخرجون
عظام يف ّكرون ،وفقاً لدولوز ،من خالل ّ
ٌ
املتحركة« .السينما ُمتقن ٌة ومثال ّي ٌة دوماً قدر استطاعتها،
الصور والعالمات التي تبتكرها
مع األخذ بعني االعتبار ّ
ٍ
تصرفها يف حلظة مع ّينة» (Deleuze,
وتكون حتت
ّ
 .)1983/1986, p. xالسينما عند دولوز هي «مر ّك ٌب من
الصور والعالمات ،مبعنى أنّها مادة جلية تسبق اللفظ
( .)p. ix( »)pre-verbal intelligible contentوهو
حركة» روحان ّياً
ٍ
ذاتي
يحي ُل إليها بوصفها وسيطاً ف ّن ّياًَّ « ،
ٍ
ٍ
عما هو عبر
بطريقة
يجعلنا نشعر ونرى ونف ّكر
مختلفة ّ
بوسع السينما أن
واألوضاع التي متثل شيئاً ما.
األفكار
ِ
ِ
ٍ
حت ّول التفكير نفسه إلى
حدث أو « َرمية نرد» ،كما يقول
دولوز« ،فتحدثُ على هذا النحو صدم ًة للفكر ،وتوص ُل
وتالمس اجلهاز العصبي
االهتزازات إلى ِلاء ال ّدماغ،
ُ
والدماغي مباشرة» (.)Deleuze, 1985/1989, p. 156
ّ
ُ
ٍ
ذاتي
«توقظ احلركة األوتوماتيك ّية فينا
حركة روحان ّياً،
ّ
ِ
احلركة
ذاتي
يص ّمم ُه
ُ
يستجيب بدوره عبر احلركة .وما ّ
ُّ
َ
املجردة
ة
ي
املنطق
ة
ي
اإلمكان
تلك
ليس
هذا
وحاني
الر
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ٍ
ِ
اآلخر -كما
الستيحاء األفكار بصورة رسم ّية الواح َد من
ْ
هو احلال يف الفلسفة الكالسيكية– ّ
وإنا ال ّدائرةُ التي
ِ
املشتركة
أي مع القو ِة
يلتقيانِ فيها مع احلركة -الصورةْ ،
وبي ما يُف ِّكر حتت الصدمة»،
َْ
جبر على التفكير ْ َ
بي ما يُ ُ
بالص ِ
دمة الذّهن ّية ( .)nooshockوقد قال
أو ما يسم ّيه
ّ
ُ
ميتلك
هايدغر« :يستطي ُع اإلنسان أن يف ّكر مبعنى أنّه
لكن اإلمكانية وحدها ،مع ذلك،
اإلمكانية للقيام بذلكّ .
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إن هذه
ليست ضمان ًة لنا أننا قادرون على التفكير»ّ .
ْ
َ
القدرة وهذه الطاقة -وليس اإلمكان ّية البسيطة املنطق ّية،
الصدمة.
عبر إحداثها ّ
هي ما تزع ُم السينما تزوي َدنا بها َ
الصورة ،الولكأن السينما تقو ُل لنا :معي ،مع احلركة
ّ
ّ
ُ
توقظ املف ّكر فيك (Deleuze,
الصدمة التي
ُيكنك تفادي ّ
.)1985/1989, p. 156
حرة
مقاالت ّ

ُعر َف وتُف َه َم
وفقاً ملا يراه دولوزّ ،
فإن السينما ال ميكن أن ت َّ
ألن
من خالل اللّغويات أو النماذج النّفسية أو النظرياتّ ،
الفلسفة والعلوم من شأنها أ ْن تبني املعرفة حول السينما
وضع مح ّد ٍ
دات لها ( .)Deleuze, 1995بينما
من خالل
ِ
يتم ّث ُل جوهر السينما يف ما ّدة «فيلم» ينبغي حتليله
إن دولوز لم ّ
ٍ
ينظر للسينما من
بأسلوب
يسمح بالتحققّ .
ُ
ٍ
ِ
فهمت كيف تعم ُل
خالل فلسفة ُتس ُك بها ،وتزع ُم ّأنها
ْ
لبرنامج
ملرة واحدة وإلى األبد ،بحيث ميكننا استخدا ُمها
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أهداف مع ّد ٍة سلفاً
والحقة لقياس
سابقة
واختبارات
ذي
ُفر ُجنا على العالم،
آثارها ،بل ّ
إن السينما عند دولوز ت ّ
ومن هنا يأتي اهتمامنا بدراسته .مشاهدةُ السينما
تبي لنا جوانب
وسيل ٌة جتعلنا م ّتصل َ
ني بالعالم ،فهي ّ ُ
عبر حركة خطوط
العالم من خالل عمل ّي ِة تشكيله أو حلّه َ
ٍ
ٍ
ٍ
حلظة من رحلتها
أي
أي
مسافة ويف ّ
ونقاط ُملتقطة من ّ
( .)Deleuze, 1983/1986: 6كلم ُة «سينما» آتي ٌة من الكلمة
ُ
اليونانية « ،»kineticوتعني «احلركة» .وكشكل فن ّّي
ميتلك
القدرة -وفقا لدولوز -على تقدمي جتربة للعالم ال يعو ُد
ٍ
«صورة
عي أو
التفكير أثناءها تفكيراً من خالل
منهج ُم ّ
ٍ
ُ
ُمفترضة مسبقاً للتفكير حت ّدد أهدافنا وأساليبنا عندما
نحاول أ ْن نف ّكر» ( .)Deleuze, 1968/2004: xvوميك ُن
ِ
السليمة
إن بوسع السينما أ ْن تضعنا يف الظروف
القول ّ
ِ
متحررين
لتجربة العالم أو أحد جوانبه ،ظروف نكون فيها
ّ
ِ
احلركة داخل الفكر .ووفقاً
من الهو ّية والبُنى لصالح
ليست
أن الصو َر
لدولوز مرة أخرى ،فقد أظهر املاضي ّ
ْ
كلّها قابل ًة للتناولِ سينمائ ّياًّ ،
وإنا فقط تلك التي تُعي ُد،
من بيْنها« ،متطلّبات العقلِ البشري إلى مكانه يف مركز
حيث ميكنه أ ْن يض َع ك ّل شيء حتت تصرفه»
العالم ،هنالك ُ
( .)Rancièrre, 2006: 122بنا ًء على ذلك ،وأثناء قراءتنا
ِ
ألطروحة بنيامني وكتب دولوز حول السينما ،يبر ُز السؤا ُل
ِ
بتجربة
أثناء مرورنا
حول ما يعنيه القو ُل إنْنا نتعلّ ُم أو نُعلَّ ُم
َ
ٍ
وبصيغة أخرى ،ماذا لو كا َن التعلّ ِم
األحداث السينمائ ّية.
ِ
ٍ
استخالص
هنا ال ينطوي على
أفكار من السينما لتحصنيِ
موضح يف اجلزء األ ّولِ من هذا
وضع
معي ،كما هو ّ
فكري ّ
ٍّ
ٍ
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ِ
املقالّ ،
احلركة داخل الفكر.
أثناء
وإنا على فقدانِ الهو ّي ِة
َ
السينما في التّعليم
ما هو التعليم عبر السينما إ ْن لم يكن ،وفقاً لبيداغوجيا
خاص من استجابة نقد ّي ٍة
الفيلم عند جيرو ،مثاالً على نوع
ٍّ
صورة للذ ِ
ٍ
ووعي
ّات
حت ّق ُق لنا انعكساً ألفعالنا على شكل
ٍ
ٍ
الذات ،يف بيداغوجيا الفيلم عند
إن
بها
ومعرفة لها؟ ّ
َ
ُ
ٍ
كمصدر تستقي منه معرف ًة
بالصورة
تربط نفسها
جيرو،
ّ
عن الذ ِ
ّات وعن تقوية الذات .هكذا يصف فانسلغهيم
ِ
البحث املرتكزِ
احلالي حول
( )Vansieleghemاخلطاب
َّ
على الصورة ( .)Vansieleghem, 2010: 112اآلن ،قد
لكن فلسفة السينما عند دولوز ال تُعنى من
نكرر أنفسناّ ،
ّ
ٍ
ٍ
قريب وال من بعيد بتناولِ
ٍ
مفهوم
الفيلم كوسيلة لتوضيح
ِ
ٍ
«مفاهيم
ألن مفاهيم السينما عند دولوز هي
فلسفيّ ،
ُ
ّ
«فيلم ّية» وليست «فكرو ّية» وال لغوية» (Jameson, 1991:
 .)125بناء على ذلك ،وعلى النقيض من بيدغواجيا الفيلم
قص ُد
عند جيروّ ،
فإن التعليم عبر السينما كما نقترحه ال يُ َ
املرئي
به ،أبداً ،العالقة الذات ّية الشخص ّية مع العرض
ّ
ُعطي مساح ًة
واملسموع لفكرة ما .وكما حاولنا من قب ُل أن ن َ
لإلمكان ّية التي متنحها السينما للتفكير ،فإّننا سنحاول
مالمح ال ّتعليم الذي يض ُع الفاعل ،ببساطة،
وصف
هنا
َ
ِ
يف وضع ّي ٍة ال يعو ُد ممكنا فيها أ ْن يتماهى مع ذاته .فمن
«نكتشف فقط ما قد ق ّدمناه
السينما يف ال ّتعليم ال
ُ
خالل ّ
ألنفسنا ،وهو ما يجعلنا نستوحي من األشياء ما كنّا قد
وضعناه أص ً
ال فيها» ( .)Deleuze, 1964/2000: 69ومن
هنا يجيء اهتما ُمنا بالطريقة التي ميك ُن بها للسينما أ ْن
ٍ
لتجربة يُستبد ُل فيها اإلحاالت املنفلتة-العائمة
تؤسس
السينمائي ،وهو
بالتفكير
()free-floating associations
ُ
ّ
ما قد صاغه املص ّور السينمائي الفرنسي روبير بريسون
ُ
الهدف أن
ليس
( )Robert Bressonعلى النّحو التاليَ :
رت به سلفاً ،بل أ ْن تف ّكر يف ما ترى
ترى ما ُكنت قد ف ّك َ
وتكو َن أ ّول من رآه بالطريقة التي رأيته بها (Bresson,
 .)1975: 57ميكن أن تُفه َم السينما يف ال ّتعليم بوصفها
ذلك التعليم الذي يُ ّ
برنامج ما ،أو يقط ُعها
عط ُل فكرةَ
ٍ
ويُحدثُ شقوقاً يف الواقع مثلما يفع ُل جرا ُح بنيامني أو
املص ّور ،عن طريقِ تعريضنا ملا نراه .وينبغي أ ْن يُفه َم
ٍ
صيرورة يجري فيها تولي ُد الشعورِ
«التعريض» كلحظة
ُ
ِ
إزاء ما يختبره /أو تختبره عاد ًة ٍ
كأمر
بالغرابة لدى الفاعلِ َ
اليومي .تستطي ُع
عادي يتب ُع نظا َم احليا ِة
كمعطى
ٍّ
بدهيُ ،
ّ
ّ
السينما ،كما يصفها دولوز ،أن ُتدثَ شعوراً بالغرابةٍ

عبر عنه فانسيلغيم
عن الهوية أو فقداناً لها ،وهو ما ّ
( )Vansieleghem, 2010: 121حني وصف املص ّور
الفوتوغرا ّ
بأن لديه القُدرة على نزع سالح الذّاتية .وقد
يف ّ
كتب ماستشيلني وسيمون ()Masschelein and Simon
َ
ِ
بالطريقة ذاتها يف دراستهما «دفاعاً عن
عن التعليم
املدرسة» (Apology for[ -)Apologie van de school
 ،]the schoolمستخدمني الكلمة الهولندية Vorming
5
(وهي كلمة مماثلة للكلمة األملانية بيلدجن ،)Bildung
املجر ِد كي يصوغا وجهة
التي يقابالنها مع التعليم
ّ
أن «األنا» وبيئ َة العيش الشخص ّية
نظرهما .ويذهبانِ إلى ّ
ِّ
احملك منذ البداية ،وهذا أح ُد أشكالِ أ ْن تكو َن
هما على
ّ
احملك .يقتضي التعليم أن ت ْدف َع املمارس ُة وال ّدراس ُة
على
ات خار َج ال ّذ ِ
ات وبيئة العيش الشخص ّية أو فو َقهما.
ال ّذ َ
انفتاح على اخلارج ،وهي اخلطوة التي تلي
إنّها حرك ُة
ٍ
6
أي شيء هنا ،ألن هذه
أزمة الهو ّية .ال تتعلَم الـ «أنا» ّ
فإن «أنا» الطالب
الـ «أنا» قد
خضعت للتربية .وبالتاليّ ،
ْ
أي ُوضعت خار َج ا ِلفعل (& Masschelein
ق ْد ُعزِ ْ
لتْ ،
.)Simons, 2012: 33, free translation

ومتاشياً مع هذه الفكرة العامة عن التعليم ،قد تأتي
السينما يف ال ّتعليم عند دولوز يف املقدمة خللق ات ٍ
ّصال
سينمائي مع ٍ
جزء من العالم يح ّق ُق بالضرورة معنى الغرابة
ٍّ
ّ
احملك .ويف ما يتعلق بهذا النوع
الذي يض ُع الـ«أنا» على
ثمة شخص ّيتان عند جاك رانسيير
السينما يف ال ّتعليمّ ،
من ّ
فيدتي :املعلّ ُم اجلاهل (The Ignorant
قد تكونان ُم
ْ
املتحرر (The
 )1981/1991( )Schoolmasterوامل ُشاه ُد
ّ
 .))2008/2011( )Emancipated Spectatorطريق ُة
ِ
املتحرر عند رانسيير تشب ُه الطريقة
وصف امل ُشاهد
ّ
َ
االنفتاح
ناقش بها (ماستشيلني وسيمون) حرك َة
التي
ِ
التجر ُد من الذّات»
اخلارج عند الطالب ،من حيث»
على
ِ
ّ
يذهب رانسيير
و»اخلرو ُج منها» أما َم ال ّتجربة اجلمالية.
ُ
(( )Rancièreص  )Rancière, 2008/2011: 6( )11إلى أن
الشخص الفاعل ،ولك ْن ليس على اإلطالق عبر
الفن يغ ّي ُر
ّ
َ
ِ
ٍ
لبي وبني االنخراط اإليجابي،
حركة ُم
باعدة ب َ
ني ْ
املوقف ّ
الس ّ
املطلوب منّا هو أ ْن نُف ّع َل «أنا-تنا» .فالتأثير
كما لو كان
ُ
ٍ
قريب وال من
للفن عند رانسيير ال يتعلّ ُق من
ال ّتحرري
ّ
ِ
ٍ
ني اإليجاب ّية والسلبية» (ص
بعيد بـ «ر ْد ِم ال ُه ّوة
الفاصلة ب َ
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حرة
مقاالت ّ

 ،)12وهو ما يبدو أ ّن جيرو يقترحه .ونتيجة لذلك ،فإ ّن
نو َع السينما يف ال ّتعليم الذي يضع الـ «أنا» على احملك،
ٍ
بطالب يتعلّ ُم «ما ينبغي أ ْن يعلّمه إ ّياه املعلّ ُم» (ص
ال يتعلّ ُق
ٍ
ٍ
 )14وال بـ»شكل معر ّ
طاقة يف اجلسد أو
قدرة ،أو
يف ،أو
الط ِ
ٍ
طرف ،يكون عليه أن ينتق َل إلى ّ
رف
الذهن  -على
ني
اآلخر» (ص  .)14لكنّ معلّمَ املدرسةِ يكونُ ضرورياً ح َ
املتحركة أثرها على شخص
الصور
يضم ُن أن ُتدثَ
ُّ
ّ
َ
َ
ض عن هذه
يعرف ما
الطالب ،من دون أ ْن
سوف يتمخّ ُ
ويقترب معلّ ُم املدرسة هذا من «املعلّم اجلاهل»
ال ّتجربة.
ُ
يجب على
اآلخر ما
عند رانسيير ،الذي ال يعرفُ هو
ُ
ُ
ِ
الطالب أ ْن يعرفه ،لكنّه يدعو الطالب لدراسة خصوصية
مع ّي ٍنة للعالم .إ ّن املعلّم اجلاهل يُعلّم دوماً شيئاً يق ُع يف ٍ
مكان
ني ّ
الطالب -كتاباً ،على سبيل املثال -منه يبدأ التعلّم
بيْنه وب َ
وإليه يحا ُل ك ُّل شيء ( .)Rancière, 1981/1991: 20ومثل
ٍ
انطالق للطالب
كتاب املعلّم ،ميكن للسينما أن تكون نقطة
ُدرة مع ّي ٍنة« ،ق ٍ
مرتبط بق ٍ
ٌ
ُدرة
يف تعلّمه .ال ّتعلم عند رانسيير
على القول والكالم ،وعلى االنتباه الشديد ملا يُقا ُل ويُرى»
( ،1991/1981ص  .)26هكذا ،فإ ّن املعلّم يأمر الط ّ
الب أ ْن
«يغامروا بالدخول إلى غابة من األشياء والعالمات ،ليقولوا
ما الذي رأوه ،وما هو رأيهم يف ما رأوا ،كي يتحقّقوا منه
بي أيديهم محقّقاً» (.)Rancière, 2008/2011: 11
فيكون ْ َ

فإن السينما يف ال ّتعليم ال تتعلّ ُق بالتحضير
وبنا ًء عليهّ ،
لتعريض ّ
ِ
الطالب
لعالم قادم ،بل بابتكارِ الظروف املناسبة
ٍ
التحر ُر عندما تفهم ّ
الطالبة
إلى (جزء من) العالم .يبدأ
ّ
أنّها قادرة دوماً ،وقادرة أص ً
ال ،على املالحظة واالختيار،
واملقارنة والتأويل يف ما يتعلق بالسينما ،وأنّه ال وجو َد
ٍ
أثناء التجربة السينمائية؛ وال
لقيود على قدرة تفكيرها
َ
ٍ
ِ
للحديث عن
ضروري بعيْنه
منوذج
سرية أو
وجود
ٍّ
ٍ
ملعرفة ّ
يوجه الطالب عبر معرفة أو
الصور املتحركة ،أو ملعلّ ٍم ّ
ّ
ني مي ّكنان الطالب يف النّهاية من «فهم» الفيلم.
منوذج مع ّي ْ ِ
ٍ
املطلوب فقط هو االنتباه العميق إلى الصور التي تفرض
ُ
تعي
م
الال
بطابعها
السينما،
بوسع
الـ»أنا».
على
نفسها
ُ ّ
مهمة حترير
تور َط الطالب يف
( ،)indeterminacyأن ّ
ّ
ني تُف َه ُم الرؤي ُة بوصفها فع ً
ال (Rancière,
ال ّذات ،ح َ
أكثر من
مطلوب
 .)2008/2011: 18وهل هنالك ما هو
ٌ
ُ
ٍ
جاهل» إلى «االنتباه امل ُطلق إلى الرؤية وإعاد ِة
دعوة «معلّ ٍم
الرؤية ،وإلى القول وتكرار القول؟  -يسأ ُل رانسيير
ِ
املدرسة:
( .)Rancière, 1981/1991: 23يقول معلّ ُم
الصور املتحركة .ماذا ترى؟ ما رأيك يف
«انظر إلى هذه ّ
ْ
َ
جعلك تقو ُل ما قد قلته» (ص
بي لي ما الذي
ما ترى؟ ّ
تتيح
.)23
ُّ
تصب هذه األسئلة الثالثة يف دعوة املعلّ ِم التي ُ
متارس حر ّيتها (ص .)23
للطالبة أ ْن
َ
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Vansieleghem.

:الهوامش
 امتد، ضمن مشروع تدريبي للمعلمني والطالب على إنتاج األفالم كسياق وكموضوع للتعلّم، أُجنزت ترجمة هذه املقالة بالشراكة مع مبادرة مدرستي فلسطني1
 عبر املعلمون جتربة إعداد أفالمهم اخلاصة بجميع تفاصيلها؛ من. وتضمن تدريباً على ثقافة الصورة وكتابة السيناريو والتصوير واملونتاج،سبعة أشهر
 وتقنيني ومخرجني،مؤسسة عبد احملسن القطان/ بإشراف من باحثي برنامج البحث والتطوير التربوي، واملونتاج، والتصوير، وكتابة السيناريو،إيجاد الفكرة
 بحيث ش ّكل "إعداد األفالم" سياقاً لتعلّم آليات بناء املعنى وتطوير األفكار، نقل املعلمون التجربة للطالب بالتزامن مع فترة التدريب.سينمائيني محليني
." "كيف نصنع فيلمنا اخلاص؟: إضافة إلى موضوع تعلّم بحد ذاته،والتعبير عنها بصور مختلفة
 جان ديكوستر ونانسي-’) لـ بيترCinema Education as an Exercise in ‘Thinking Through Not-Thinking( ترجمت املقالة عن اإلجنليزية بعنوان
Educational( ) يف مجلةvol. 46, No. 7, 792-804( 2014  التي نشرت العام،)Pieter-Jan Decoster and Nancy Vansieleghem( فانسييلغهم
.)Philosophy and Theory
Taylor & Francis Ltd,(  ومتت إعادة نشرها بإذن من، ©)Philosophy of Education Society of Australasia( تعود حقوق الترجمة والنشر ملجلة

.)Philosophy of Education Society of Australasia(  نيابة عن مجلة،)http://www.tandfonline.com

2 PIETER-JAN DECOSTER & NANCY VANSIELEGHEM Department of Educational Studies, Ghent University; LUCA

Campus, Sint Lucas Visual Arts Ghent.
Breaking(  يحي ُل مفهو ُم «بيداغوجيا الفيل ْم» يف هذا املقال على ال ّدوام إلى استخدام هنري جيرو لهذا املصطلح يف كتاب اخترا ُق األفالم السينمائ ّية3
Breaking into the movies: Public pedagogy( » التربية العامة وسياسات الفيلم: ومقال «اخترا ُق األفالم السينمائ ّية،)in to the movies, 2002

.واسع لم يُح ّدد بَعد
كمفهوم
 وقد أستُخد َم يف هذا املقال،السينما يف التعليم
 ونرى أ ّن «بيداغوجيا الفيلم» هي نو ٌع،)and the politics of ﬁlm
ٌّ
ّ خاص من
ٍ
ٍ
.)Education for critical consciousness( )1973( ، يقتبس لويس م ّرتني هنا من كتاب فريري التعليم من أجل وعي نقدي4
.)) (املترجمةformatiom/schooling(  الكلمتان مبعنى التأهيل أو التعليم املدرسي5
.)Peter Sloterdijk( ) لبيتر سلوتيرديكJe moet je leven veranderen (2011( ) هنا إلىMasschelein and Simons(  يحي ُل6
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