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ملدمة
جًمىذ بػٌ ألافالم الؿِىماةُت ألاولى مىظ بضاًاتها مًامحن ئزىىغغافُت زهذ
باألؾاؽ الكػىب الخايػت لالخخالالث ألاوعبُت .ولىً وغلى الغغم مً طلً ،جدفظ
غلماء ألاهثروبىلىحُا غلى اغخماص مىخىحاث الهىعة اإلاخدغهت التي واهذ كض بضأث
ّ
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اإلاؼاوحت بحن البدىر اإلاُضاهُت ؤلازىىغغافُت واؾخسضام الهىعة الؿِىماةُت للخىزُم
والدسجُل والىنف ،فلض ظهغ "جُاع مدافظ" ّ
جمؿً باغخماص اللغت وال ش يء غحر
اللغت في ونف خُاة الكػىب وصعاؾت زلافاتها .ومؼ طلً ّ
هغع غضص مً الباخثحن
أقغَت ئزىىغغافُا لفخذ لاهدباه ئلى أهمُت اغخماص
واإلاىلىغحن بالخهىٍغ ئهجاػ أفالم و ِ
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مدامل غحر اللغت اإلاىخىبت وئلى يغوعة ئزغاج الػلىم لاحخماغُت وألاهثروبىلىحُت منها
زانت مً "غؼلتها ألاواصًمُت" وجِؿحر عواحها لضي اإلاسخهحن وغحر اإلاسخهحن ،وفي
ّ
أهداء مخػضصة مً وامل الػالم .وناع مً اإلاػخاص حؿمُت ما ًخىلض غً جلً اإلاؼاوحت
ّ
الخهغف في حؿمُاث مجاوعة مثل ألاهثروبىلىحُا
مً ئهخاج غلىم احخماغُت مغةُت مؼ
اإلاغةُت وغلم لاحخماع اإلاغت ...
لىً هظه اإلاؼاوحت بحن جلىُاث الؿِىما والػلىم لاحخماغُت واحهذ الػضًض مً
الػىاةم وهي مً َبُػت ئبؿدُمىلىحُت جخػلم بجملت مً ألاؾئلت/الخدضًاث .ومً
هظه ألاؾئلت/الخدضًاث ما هى هظغي مً كبُل :هُف ًمىً الخىخُض بحن الفً
والػلم؟ ومنها ما هى اإلانهجي مً كبُل :هل مً اإلامىً يمان خُاصًت خامل اليامحرا
ومىيىغُخه؟ ومنها ما هى ؤلاًدُل مً كبُل :هُف ًمىً يمان غضم اهتهان خغمت
مً ًلؼ جىاولهم بالضعؽ زانت وأن اؾخسضام جلىُاث الخهىٍغ الؿِىمات غالبا ما
اعجبِ بضعاؾت قػىب م ْى ُ
نىمت بالبضاةُت؟
ٍ
ًدىاوٌ اإلالاٌ بػٌ هظه الجىاهب مىُللا مً اؾخػاصة جاعٍسُت ؾغَػت إلاىجؼ
الػلىم لاحخماغُت البهغٍت ،لُهغف لاهخمام بػض طلً ئلى ما ًثحره هظا اإلاىجؼ مً
ئقيالُاث هظغٍت ومىهجُت وئًدُلُت ،لُسخم بالىظغ في مؿخلبل غلىم لاحخماع
البهغٍت.

ثاريخية علىم الاححماع اإلازئية
جبلىعث ألاهثروبىلىحُا اإلاغةُت أو الفُلم الىزاةل ألاهثروبىلىجي حغاء جفاغل
اإلاماعؾاث ؤلابضاغُت ومثُلتها الخىظحرًت .حػاللذ فُه الؿِىما هفً ،وألاهثروبىلىحُا
هػلم .بكيل جلاَؼ فُه البػضًً الػلمي والجمالي ،وبفًل عحاٌ الؿِىما وغلماء
ألاهثروبىلىحُا ،الظًً حػلىا مً اليامحرا أصاة لهخاج اإلاػغفت ،ئط مؼحىا بحن جلىُاث
الؿِىما وبػٌ زُىاث البدث الػلمي (اإلاالخظت ،الفغيُت )...ومىاهج البدث
ألاهثروبىلىجي اإلاىظف للهىعة الؿِىماةُت ؾاهمذ في ئزغاء اإلاػغفت ؤلاوؿاهُت،
بلضعتها غلى حسجُل زلافاث الكػىب ،مىزلت للظاهغة ؤلاوؿاهُت .وغبر عهاجها غلى
الهىعة ،جمىىذ مً خفظ مماعؾاث ؾىؾُى-أهثروبىلىحُت لجماغاث زلافُت
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وئزيُت ،مىظفت الخلفُاث الىظغٍت في مسخلف الخلىٌ اإلاػغفُت التي جلاعب الظاهغة
ؤلاوؿاهُت في بػضها الؿىؾُى-أهثروبىلىجي.1

مً الكلمة إلى الصىرة
اللغت هي هظام عمؼي ٌؿخسضم فيها ؤلاوؿان حهاػه الهىح ُلُظهغ أنىاتها التي
جضعن مً زالٌ الجهاػ الؿمعي ،وهي بالخالي هُان طو وحهحن (بىفىِؿذ ،5008 ،م.
ً .)76-74ىػىـ هظا الىظام الغمؼي ،في خالت اللغت اإلاىخىبت ،في طهً كاعب الىو
ّ
إلاسخهحن في
مجمىغت مً الهىع الظهىُت .ومىظ وكذ َىٍل ،وان هىان اكخىاع لضي ا
الىلض ألاصب بيىن الكيل والهىعة ًلػبان صوعا مهما في اإلاجاػ اللفظ  ،ومً زمت
أنبذ ليلمت "جهىٍغي" أو "حكىُلي" ،بمػجى ؤلاخالت غلى ُّ
اله َىع البهغٍت ،صوع مهم
في جلبل الىو .وكض اعجبِ هظا أًًا باللبىٌ الػام لىحىص غالكت ّ
كىٍت بحن الكػىع
ّ
وجضغمذ الػالكت بحن فىغة الهىعة
والخهىٍغ (غبض الخمُض ،5008 ،م،)4:4 .
البهغٍت والىظام اللغىي الغمؼي في اللغن الخاؾؼ غكغ ،غلى اغخباع ّ
أن الياجب
ّ
جفهل اإلادُِ وألاخضار (غبض
ٌػخمض غلى خاؾت البهغ لُهف وٍىلل نىعة
الخمُض ،5008 ،م ..." ،)4:5 .طلً الىنف الخام والخفهُلي لألقُاء ،وان
الهضف مىه ؤلاًداء بهىعة بهغٍت لألقُاء مً زالٌ الؿغص البهغي اإلاىثف" (غبض
الخمُض ،5008 ،م.)4:9 .
مثلذ اللغت ،ئطن بػالماتها ،ميىها أؾاؾُا للغؤٍت البهغٍت زانت في الىهىم
الكػغٍت التي جيىن بمثابت لىخت حكىُلُت أو "نىعة بهغٍت ًخىاعي فيها اإلاضلىٌ وعاء
هُمىت الضاٌ ومغهؼٍت الػالمت" ( .)Bal, 1995, p. 147-173وهى ما اغخبره عيا
جُىعا في فىىن الؿغص ألاصبُت ،جؼاوج ّ
بً خمُضة ّ
جُىع فىىن الخهىٍغ والغؾم
والفىىن البهغٍت ،ونىال ئلى الفىىن الفىجىغغافُت الخضًثت (بً خمُضة،4<<9 ،
م.)40:-<8 .

 1مدمض بللاةض أماًىع" ،الفُلم الىزاةل ألاهثروبىلىجي":
http://www.aranthropos.com/anthropologie/
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ّ
ولم ًىً هلل الهىع
البهغٍت باغخماص الىظام اللغىي الغمؼي خىغا غلى ألاصباء
والكػغاء ،بل اقترن ؤلازىىغغافُىن مػهم في طلً ،خُث اعجبِ ظهىع لازىىغغافُا
بالغخالث لاؾخىكافُت ولاؾخػماعٍت التي واهذ جضزل ئلى أغىاع ما أؾمىه
"اإلاجخمػاث اإلاخىخكت" .وواهذ هظه الغخالث غباعة غً غملُاث مسح ًلترب فيها
الغخالت ئلى أصوى ّ
ّ
خض ممىً مً "البضات " ( لىولغن ،4<<0 ،م .)55 .وئط اعجبُذ جلً
ّ
بالخىؾؼ لاؾخػماعي ألاوعوب في أواؾِ اللغن
الغخالث والبػثاث لاؾخىكافُت
الخاؾؼ غكغ ،فلض ؾاغضث غلى جهب زغواث اإلاىاَم غحر اإلاُغوكت مً حهت وغلى
ّ
الخػغف غلى الكػىب التي جمخلً جلً الثرواث مً حهت زاهُت .لظلً واهذ
ؤلازىىغغافُا -ؤلازىىلىحُا غباعة غً "صعاؾت هظه الكػىب وجهيُفها غلى زغاةِ
وبُاهاث كبل البضء بػملُت جهبها" (لىولغن ،4<<0 ،م ،)55 .فباليؿبت ئليهم "حؿاهم
ّ
هظه الغخالث اإلاؿلخت والبػثاث اإلاجهؼة ججهحزا حُضا وباصزاٌ الػلم ئلى ئفغٍلُا،
وباصزاٌ الهىاغت ئليها بُبُػت الخاٌ" (لىولغن ،4<<0 ،م .)55 .وبما ّ
أن لازىىلىحُا
الىنفُت (ازىىغغافُا) هأهذ "حكحر أوال (جهاًت اللغن الخاؾؼ غكغ وبضاًت اللغن
الػكغًٍ) ئلى ونف غاصاث وجلالُض الكػىب التي جىػذ ب"البضاةُت""(أوحُه،
; ،500م )46 .فا ّن اليلمت واهذ وؾُلت الباخث الىخُضة لخدلُم غاًاجه وعغباجه،
فاغخمض كلمه ومظهغاجه لىنف لاوؿان "البضات " ولىلل نىع بهغٍت فيها ول
الخفانُل اإلادُُت به.
زم اغخمضث هظه الغخالث غلى "ألاؾالُب اإلاخاخت ػمً طان لإلًًاح البهغي
الظي ّ
ًلغب الهىعة وٍثري الىنف وَؿاغض غلى مؼٍض مً الفهم" ( قىغي،5005 ،
م .): .فياهذ مإلفاث ؤلازىىغغافُحن جدىي عؾىما ونىعا جفهُلُت وصكُلت إلاظاهغ
مً خُاة هظه اإلاجخمػاث جىجؼ بالُض .وهظهغ في هظا الهضص الغؾىماث الُضوٍت التي
ولُام لحن
كضمها اإلاؿدكغق واإلاترحم وغالم اللغىٍاث البرًُاو
( )Edward William Lane 1801-1876في هخابه "اإلاهغٍىن الخضًثىن" (وكغه ؾىت
 )4;69والظي ُ
اغخبر آهظان أفًل ونف ّ
كضم غً خُاة الكغكُحن والبالص الكغكُت.
وجىانل اغخماص هظه الخلىُت ختى بػض ظهىع الهىع الفىجىغغافُت التي مثلذ بضًال
غً الغؾىم والهىع الُضوٍت لم ًىدكغ اؾخسضامه ئال جضعٍجُا.
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ومىظ أواؾِ اللغن الخاؾؼ غكغُ ،
اغخمض الخهىٍغ الُضوي زم الفىجىغغافي في
ألاهثروبىلىحُا الفحزًلُت وفي ؤلازىىغغافُا الثلافت اإلااصًت (لخهىٍغ البُىث وكُؼ
ألازار وألاػٍاء )....وفي مجاالث أزغي يمً غلىم لاحخماع .ومً اإلاهم هىا ؤلاقاعة ئلى
هاوعص بُىغ Beckerالظي اغخبر ّ
أن لػلم لاحخماع وا ّ
لهىعة الفىجىغغافُت لهما جاعٍش
اإلاُالص هفؿه جلغٍبا ،زانت ئطا اغخبرها ّ
أن مُالص غلم لاحخماع وان مؼ وكغ غمل
أوغؿذ وىهذ ،فػىضما وان هظا الفُلؿىف الىيعي ًًؼ ألاؾاؾاث ألاولى لػلم
لاحخماع الخضًث وان لىَـ صاغحر ( )Mandé Daguerre, 1857-1787مبخضع الىظام
الخلجي للخهىٍغ الفىجىغغافي (ؾىت <ًً )4;6ؼ أمام الػامت ئمياهُت ئهخاج نىع مً
زالٌ جلىُت جثبُتها أو َبػها غلى كُؼ مػضهُت .ئيافت ئلى طلً فان بُىغ اغخبر ّ
أن
الغحلحن اقخغال مىظ البضاًت غلى مكاعَؼ ّ
مخىىغت ومً بُنها اؾخىكاف اإلاجخمؼ
).(Becker, 1974, p. 3

غىض هظا اإلاؿخىي مً الترابِ بحن الهىعة ولاؾخىكاف لاحخماعي ،وان ال بض
ُ
أن جظهغ ئقيالُاث خىٌ الػالكت بحن اللغت والهىعة :فهل حػىى الهىعة اللغت في
ٌ
الىنف ؤلازىىغغافي؟ وهل للهىعة ،بمفغصها ،كضعة غلى جبلُغ مغاص الباخث؟ وهل
مً اإلامىً ئهياع كضعة اللغت غلى هلل نىع بهغٍت جداو الىاكؼ؟
للض أزاعث جلً ؤلاقيالُاث حضال ،فلض جبجى البػٌ عأي الكاغغ الفغوس ي قاعٌ
بىصلحر ( )Baudelaire, 4;9:-4;54مثال ،الظي غبر غً غضم زلخه بلضعة الياجب غلى
ّ
ونف الػالم الىاكعي مً زالٌ اللغت" ،زانت و ّ
أن اليلمت غىضما جهبذ قِئا فاهه
ال ًيىن غليها أن جيسخ قِئا بل أن ججػل اإلاغت غحر مغت قِئا غاةبا أو مفلىصا"
)غبض الخمُض ،م ،)4:9-4:6 .وهى ما ًجػل "الىالم اإلاىُىق في خاحت ماؾت لىالم
نامذ ،هالم الهىعة" (غالمي ،5007 ،م ،)68 .في خحن عأي البػٌ آلازغ ،وغلى
الػىـ مً طلًّ ،
أن اللغت بامياجها أن ّ
جُىع الهىعة لُخم ئصماج اإلاغت صازل
ّ
اإلالغوء (غالمي ،5007 ،م .)88 .للض أي أصخاب اإلاىكف ألازحر ّ
أن ّ
الهىع جضكم
ع
ّ
وجلغب جفانُل
الجؼةُاث التي ال ًخمىً هظام اللغت الغمؼي مً أن ًىحي بها،
اإلاجخمػاث اإلاىنىفت ئلى طهىُت اإلاجخمػاث الضاعؾت أو اإلاؿخىكفت .وٍغي آزغون ّ
أن
ِ
الخهىٍغ ّ
ًخفىق غلى اللغت بلضعجه غلى مداواة ألاخضار والىاكؼ (صافيص ي،5008 ،
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م ،)66 .وهى ما ٌػجى ّ
أن هال مً اللغت والهىعة هظاما غالماث مؿخلل غً آلازغ
(هدكُىن ،500< ،م ،)595 .و ّأجهما ٌؿاهمان ،ول بُغٍلخه في ئهخاج اإلاػجى ،اإلاغجبِ
إلاخلم ،كاعب أو مكاهض ،مً اإلاجخمؼ هفؿه أو مً مجخمؼ
بمجخمؼ مػحن ومىحه ٍ
مسخلف.
ولىً ججاعب ؤلازىىغغافُحن أزبدذ ّ
أن الهىعة اإلاغافلت لىنف لغىي حؿاغض غلى
لاكتراب مً "الىاكؼ" بجل جفانُله .وباإلالابل ال ًمىً ّ
فً قفغة ّأًت نىعة والخػبحر
غنها صون أن ٌُؿدثمغ في طلً الغنُض اللغىي الىنف والخػبحري .وهى ما ًجػلىا
وػخلض ّ
أن الػالكت بحن اليلمت اإلاىخىبت والهىعة في البدث ؤلازىىغغافي هي غالكت
جيامل (Ferchiou, 1995, p. 126-128) ،زانت مؼ غُاب الخػاعى بحن غمم اإلاػجى
والىثافت الخؿُت )صوبغي ،5005 ،م ،)6: .فاليلماث جلظف بىا ئلى ألامام في خحن
أن الهىعة جلظف بىا ئلى الىعاء (غالمي ،م .)87 .ججػلىا عؤٍت نىعة ما هبدث في
ول كض اجىا ّ
اإلاضزغة لفهمها وئصعاهها ،وٍخُلب مىا طلً فهم الخاعٍش والؿُاؾت
ع
ّ
جغصها ئلى الخلف ،في خحن ّ
ولاكخهاص ،وهي ولها أقُاء ّ
أن اإلاىخىب ًُلغأ ُوٍفهم مً
ّ
والدكىق إلاػغفت ول ما هى آث (غالمي ،م ،)88 .هظا اللىٌ
زالٌ حؿلؿل ألاخضار
ًخفم مؼ مً ٌػخبر ّ
أن كغاءة الهىعة لِؿذ ئال جأوٍال (غالمي ،م ،)88 .باغخباع ّأجها
هظام غالماث جمىذ هفؿها للخأوٍل وجضغى ئلى يغوعجه ،غحر ّأجها ال ًمىً أن جلغأ
(غالمي ،م.)78 .
هو ًُ ّ
ومهما ًىً مً أمغ ،فا ّن الهىعة هي بمػجى ما ٌّ
دضص "باغخباعه جىظُما
زانا لىخضاث صاللُت مخجلُت مً زالٌ أقُاء أو ؾلىواث أو واةىاث في أوياع
مخىىغت .ئ ّن الخفاغل بحن هظه الػىانغ وأقياٌ خًىعها في الفًاء وفي الؼمان
ّ
ًدضص الػىالم الضاللُت التي جدبل بها الهىعة .فالهىعة ،زالفا للىو الظي ّ
ًخىؾل
باللغت في ئهخاج مًامُىه ،ال حؿدىض في ئهخاج صالالتها ئلى غىانغ أولُت مالىت إلاػاو
ؾابلت (اليلماث مثال) ،وئهما حؿدىض ئلى جىظُم ٌؿخدًغ ُّ
الؿجن التي جدىم هظه
ألاقُاء في بيُتها ألانلُت" (بً هغاص ،5009 ،م .)64 .وهى ما ٌػجي ّ
أن الهىعة أو
الللُت بىنفها مجمىع نىع مخخالُت ال ًمىً ججؼةتها ئلى ملاَؼ أو زُىٍ كابلت
للملاعهت مؼ اليلماث وألانىاث (صوبغي ،م.)76 .
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بهظا اإلاػجى هفهم خغم ؤلازىىغغافُحن غلى هلل ّ
أصق جفانُل الىاكؼ اإلادُِ بهم
بما حػل "الخهىٍغ الفىجىغغافي أهثر الىؾاةل قفافُت ومباقغة في لاكتراب مً
ّ
الخدغع مً
الىاكؼ" ( غبض الخمُض ،م .) 706 .وكض جمىً هظا ألاؾلىب الجضًض مً
كُىص الهىعة لاهُباغُت الجمُلت ئلى الترهحز غلى الىاكؼ بهغف الىظغ غً حماله أو
كبده .وكض ٌؿغث ألاصواث الؿمػُت البهغٍت اإلاؿخسضمت أزىاء البدىر لاحخماغُت
اإلاُضاهُت اهخلاٌ الباخث مً هلل الهىع لغىٍا لُدىاولها بالضعؽ في مغخلت الخلت ،ئلى
اؾخسضام الهىع الفىجىغغافُت اإلاخخابػت لخثبُذ مالخظاجه ومكاهضها بخفانُل أصق
وأغؼع وأهثر أزغ ًاء للبدث .وغلى طلً حػاظمذ أهمُت الهىع الفىجىغغافُت التي ًخيىن
منها الكغٍِ في هلل حؼةُاث َلىؽ اإلاماعؾاث الثلافُت مثال طلً أن ظهىع الفُلم
ّ
الؿِىمات َّ
ٌؿغ جهىٍغ الخضر لاحخماعي-الثلافي ومىً مً جلضًم نىعة صكُلت
غىه ،جُابم ألانل مً بػٌ حىاهبه غلى ألاكل .وبالفػل ظهغ الخهىٍغ الؿِىمات
ؤلازىىغغافي مترافلا مؼ الؿِىما التي ّ
َ
اإلاؿخػمغًٍ وأفػالهم في ول
نىعث خغواث
جفانُلها (قىغي ،م .)< .وفي ؾىت ّ ،4;;6
نىع الُبِب فُلىـ لىي عٍىى
(; ،)Regnault, 4;96-4<6فُلم "ؾُضة في كبُلت وولىف" ،وئؾخمغ طلً ئلى أن
سجل الخاعٍش ئهخاج فُلم "هاهىن 2لـ " فالهغح ( )Flaherty, 4<84-4;;7ؾىت ،34<55
ّ
وكض جال هظه اإلاغخلت اؾخسضام الفُضًى الظي مىً الباخث مً حسجُل الهىث
والهىعة مػا وبجهض جلجي أبؿِ.
ولىً ما هي ؤلايافاث التي أصزلتها الؿِىما غلى غلىم لاحخماع؟
جلترب الهىعة ؤلازىىغغافُت اإلاخدغهت مً قمىٌ مىاحي الخُاة لاحخماغُت
ّ
زانت و ّ
أن "لاوؿان ًبث وٍخللى الضالالث بجؿمه ،وبالقاعاث الخغهُت وبالىظغة
واللمـ والكم والهغار والغكو والخغواث الهامخت ،وول أغًاةه الجؿمُت ًمىنها
 2الػىىان اليامل للكغٍِ هى
Nanook of the North (also known as Nanook of the North: A Story of Life and Love in the
)Actual Arctic
3
Jean Rouch, Renaissance du Film Ethnographique, https://www.geogrhelv.net/8/55/1953/gh-8-55-1953.pdf
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أن حغضو أغًاء للبث والخىنُل والخىاجغ" (صوبغي ،م .)69 .ولظلً فأن اغخماص
الباخث لازىىغغافي لألصواث الؿمػُت البهغٍت في غمله اإلاُضاو ًمىىه مً ئصعان
أغمم للخُاة لاحخماغُت في اإلادُِ الظي ٌػمل فُه زانت وأهه "زمت كؿم واؾؼ
مً الخُاة لاحخماغُت والؿحروعاث اإلاػغفُت ال ًمغ ئطا غبر اللغت بل ًهػب الخػبحر
غىه بُغٍلت قفىٍت" (أوحُه  ،م.)89 .
ّ
واإلاهىع ألامغٍي صوغالؽ هاعبغ
وفي الؿُاق هفؿه اغخبر غالم لاحخماع
(ّ )Harper, 4<90
أن كؿم واؾؼ مً الخُاة لاحخماغُت والؿحروعاث اإلاػغفُت ال ّ
ًمغ
غبر اللغت ،بل ًهػب الخػبحر غىه بُغٍلت قفىٍت ) . (Harper, 1988, p. 4وهظا هى
ؾغ اكخىاع غلماء ؤلازىىغغافُا والجغغافُا وألاهثروبىلىحُا والخاعٍش ب ّ
أن اللغت
الؿِىماجىغغافُت حؿاغض غلى ججمُؼ اإلاػُُاث وجمىً مً عؤٍت جفانُل ال ًمىً
اإلاجغصة مػاًىتها وجثبُتها مً أحل جدلُلها .هظا باليافت ئلى ّ
ّ
أن هظه
للمالخظ بالػحن
ّ
جخدىٌ بػض غملُت الترهُب ئلى أفالم
اإلاػُُاث الؿمػُت البهغٍت ًمىً أن
ئزىىغغافُت ُجىحه ئلى حمهىع ًسخلف بازخالف غاًت اإلاىخج ،فًال غً ّ
أن هظه ألافالم
ًمىً أن جيىن ماصة حكغح مفاهُم حؿخسضم لخضعَـ ألاهثروبىلىحُا
)آف ،م .(4:9 .وَػجي طلً ّ
أن الباخث الظي ٌؿخسضم الهىعة الؿِىماةُت ًهحر
بامياهه أن ًىظغ ئلى الىاكؼ مً ػواًا مسخلفت في آلان هفؿه ،ولظلً كاٌ مسغج
ألافالم الىزاةلُت الغوس ي صػَغا فحرجىف" 4ال جىللىا اإلاىاظغ هما جخللاها ألاغحن" .ئ ّن
ئمياهُت ئغاصة اإلاػاًىت وفي بػٌ ألاخُان ئغاصة بىاء ويػُاث اإلاالخظت وحػمُم الىظغ
فيها هفُلت باًهاٌ الباخث ،وفي ّ
الىُفُت زانت ،ئلى خالت ّ
ّ
حكبؼ مً
الضعاؾاث
الخالت اإلاضعوؾت بدُث ًمىً أن ًيخلل ئلى مغخلت الخدلُل اإلاػمم لخفانُلها.
ّ
وبظلً مىً اغخماص ألاصواث الؿمػُت البهغٍت الباخثحن مً جىزُم الػضًض مً
ّ
ً
الىكاتؼ واإلاػُُاثُ ،
اغخمض بػًها وزُلت مإٍضة لبدىثهم الىخابُت فُما وظف البػٌ
آلازغ في ئهخاج أفالم وزاةلُت أصعحذ يمً البدىر ألاهثروبىلىحُت أو ُوحهذ
ُ
للػغوى الخانت والػمىمُت .ولظلً حػخبر اإلااصة ؤلازىىغغافُت اإلاهىعة التي ًخم
 4هما غغف باؾم (صًىِـ وىفمان)
(اؾمه الخلُل ;.))4<87-4;<9( Denis Kaufman, Dziga Vertov
Abelevich Kaufman
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حمػها حجغ أؾاؽ الهُالق بدىر أهثروبىلىحُت غضًضة ًمىً أن حكمل صعاؾت
الػالكاث بحن الثلافت وخغواث الخُاة الُىمُت هما ًمىً أن حؿمذ بضعاؾت الهىث
والهىعة بىنفهما هخاحا زلافُا للمجخمػاث ).(Ferchiou, p. 127
هما ٌػخبر الفُلم لازىىغغافي وؾُلت كاصعة غلى جىيُذ بيُت اليؿُج لاحخماعي
وجيىٍىه وصعاؾت ظىاهغه باغخباعه وؾُلت كاةمت الظاث ولِؿذ مجغص أصاة مىملت
للىو .وغلى هظا ألاؾاؽ كامذ ألافالم ؤلازىىغغافُت بىؿغ فىغة الخمغهؼ خىٌ
الظاث بفخدها مجاٌ لاَالع غلى زهىنُاث اإلاجخمػاث صون ازتزالها في فىغة أو
ولمت ،وهى ما صغم فىغة يغوعة الىظغ ئلى الثلافاث اإلاضعوؾت غلى ّأجها زلافاث
مؿخللت ال ًمىً فهمها أو الىفاط ئليها صون اخترام كُمها وأوؿاكها
(وىلحن ،5005 ،م .)94 .وبالفػل جمحزث ألافالم ؤلازىىغغافُت بيىجها قىال حػبحرًا
كاصعا غلى هلل أصق جفانُل ويػُاث ألاحؿام وخغواث ألاًاصي وأفػاٌ ألافغاص
واًماءاتهم وهظغاتهم وحػابحرهم غً مكاغغهم وغحرها مً مفغصاث الخُاة الُىمُت
(أوحُه ،وىالًً ،م .)89 .ئ ّن الهىعة الؿِىماةُت ؤلازىىغغافُت جىكف ،وجبرػ،
ّ ُ
وجىبر ،وجسغج الؿماث التي ال ًمىىىا عؤٍتها ،أل ّجها ممتزحت بالؿلىن الُىم .
بظلً جساَب ألافالم الىزاةلُت طاث الُبُػت ؤلازىىغغافُت ئخؿاؽ اإلاخلل
وطواءه ،ولظلً كالذ اإلاهىعة الفىجىغغافُت ألامغٍىُت ؾاعاه ئًضواعص حكاعلؼووعر
ُ ّ
هىعة اؾخلهاةُت:
( )Edwards Charlesworth, 5046-4<7:التي اغخبرث هفؿها م ِ
"ئن ؾبب اؾخػمالي ما ًُضعى غمىما "نىعا مملىهت" أي نىعا مؿخمضة مً الثلافت
الكػبُت ،هى أو أعغب في ونف ومساَبت خالت غللُت هي هخاج مباقغ للػِل في
غالم مكترن" (هدكُىن ،م ،)464 .طلً ّ
أن الفُلم ،وهما ًهف وٍىكفً ،سف
غىانغ يمىُت مؿخترة ألهه هما ًلىٌ غالم الىفـ باجغًٍ الوىؾذ
(ً" =)Patrick, 1998ىحي وال ًفصح" (هحرًخه ،م .)78 .فهى ًساَب في اإلاكاهض
"حهاػا قػىعٍا كاصعا غلى ّ
فً عمىػ ومىىىهاث الالقػىع غىض آلازغًٍ"
(غبض الخمُض ،م )5;4 .غلى اغخباع أهه ًظهغ ما ال جمىً عؤٍخه.
وٍمىً جفؿحر هظه اللضعة الفاةلت لألفالم غلى مساَبت الخىاؽ بسهاةهها
الفحزًاةُت اإلامحزة اإلاخمثلت في خًىع مخالػم للخغهت والهىث ،ئط جمىً الىؾاةل
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الؿمػُت البهغٍت مً ججؿُم الهىث ،وهظلً اؾخػماٌ اإلاىؾُلى والخهىٍغ بخلىُت
ُ ّ
ّ
مىً ُّ
اله َىع الؿِىماةُت
البػض الثالث وغحرها مً اإلاإزغاث .ئن ليل هظه اإلاإزغاث أزغا ً ِ
مً كىي حػبحرًت غحر غاصًت ،جًؼ اإلاكاهض في "كلب ألاخضار" وجيىن فػالت مً
الىاخُت الفىُت ومإزغة مً الىاخُت الؿُيىلىحُت ،طلً أن الؿِىما غمل فجي حهاحم
ول خاؾت مً خىاؾىا ) .(Sturken, Cartwright, p. 123وكض فخدذ والصة جُاع
الؿىؾُىلىحُا اإلاغةُت الباب لِـ فلِ أمام صعاؾت الهىعة والهىث بىنفها
ظىاهغ احخماغُت ،بل مىىذ أًًا مً اؾخغالٌ الخىىىلىحُا الؿمػُت البهغٍت
بىنفها أصواث بدث ومالخظت وأعقفت ووكغ للبدىر الػلمُت لاحخماغُت .لىً
ازخالف َغق حمؼ هظه اإلاػُُاث وحسجُلها وجىىع أهضاف مؿخغليها مؼ حػضص
مؿخػمليها ،أصي ئلى حضٌ غلمي-فجي-جلجي خىٌ ئمياهُت اغخماص هظه ألافالم بىنفها
ُ
غمل
ميىها مً ميىهاث البدىر ألاواصًمُت ،ومً يمً مدخىٍاث هظا الجضٌ
اإلاسخهحن غلى جهيُف اإلاػُُاث الؿمػُت البهغٍت اإلاهىعة خؿب أهضاف
الباخث.

فزوع علىم الاححماع اإلازئية وثصييفاتها
ٌكحر صوغالؽ هاعبغ ) (Harper, p. 55ئلى وحىص ّجُاعًٍ صازل غلىم لاحخماع
اإلاغةُت ):(La Rocca, 2007, p. 38
 ًسخو الخُاع ألاوٌ في ؾىؾُىلىحُا الهىعة ،أي جدلُل الهىعة التي ًيخجهاّ
ّ
هخدضر هىا غً الهىع التي هخػامل مػها ًىمُا
فاغلىن آزغون غحر الباخثحن .ئهىا
ّ
والهىع الصخفُت ومسخلف مسغحاث
ههىع ؤلاقهاع وألافالم الغواةُت وألازباع
الخمالث الخىانلُت.
 أما الخُاع الثاو فُسخو بالؿىؾُىلىحُا غبر الهىعة :وٍخمثل في اؾخغالٌألاصواث والخلىُاث والخىىىلىحُا الؿمػُت البهغٍت مً أحل جلضًم فُلم
ؾىؾُىلىجي َبلا إلاجمىغت مً اللىاغض اإلاىهجُت التي جًف غلُه نفخه الػلمُت
وججػله ملبىال لضي الجماغت ألاواصًمُت وكابال في الىكذ هفؿه لالؾتهالن مً كبل
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ّ
الخُاع

حمهىع أغم ًخجاوػها .وٍىلؿم
):(Durand, Sebag, 2015, p. 71-96
 ًغي الفغع ألاوٌ ّأن مهمت الخلىُاث الؿمػُت البهغٍت ًجب أن جيخهي غىض
ّ
مجغص أصواث لخجمُؼ اإلاػلىماث واإلاػُُاث وجفىُىها
مغخلت الخدلُل ،أي أجها
وجسؼٍنها هافُا غنها كضعتها غلى بىاء زُاب غلمي مخىاؾم هما هىٌ الخاٌ باليؿبت
للىو اإلاىخىب.
 ّأما الفغع الثاو  ،فحري ّأن لهظه ألاصواث والخلىُاث كضعاث أوؾؼ .فهي جدُذ لىا
اهدكاف كضعة الهىعة غلى جفىًُ الىاكؼ لاحخماعي ،غىضها ًيىن الىلاف خىٌ
هُفُت الخلاٍ الهىعة وجسؼٍنها وجلُُػها وئغاصة بىائها في مؿاع ؾغصي ًبجي اإلاػجى
ّ
إلاإقغاث ا ّ
إلاغةُت .فالهىعة جفغى مىُلها أل ّن ؤلاصعان
مً زالٌ جىثُف الضالالث وا
البهغي (غىىان أخض هخب هاعبغ هى الفً وؤلادراك البصزي) جفىحر بهغي خؿب
حػبحر اإلاىظغ الؿِىمات وغالم الىفـ والباخث في الفً ألاإلااو عوصولف أعجهُم
(.(La Rocca, p. 34) )Arnheim, 500:-4<07
بىاءا غلى طلً ال ًمىً ليل ألافالم ؤلازىىغغافُت والؿىؾُىلىحُت أن جىًىي
جدذ الخاهت هفؿها .فمنها ما اكخهغ صوعه غلى جىزُم وحمؼ اإلاػُُاث والظىاهغ
لاحخماغُت ولازىىغغافُت ومنها ما هلل الىاكؼ باغخماص جلىُاث صكُلت مىىذ مً
جىحُه الىظغ والفهم والخدلُل .لظا ّمحز غالم آلازاع واإلاخحجغاث والباخث
ألاهثروبىلىجي الفغوس ي أهضعي لىعوا-غىعهان ( )Leroi-Gourhan, 4<;9-4<44بحن
زالزت أهىاع مً ألافالم ؤلازىىغغافُت والتي حػخبر ولها مهضعا للمػلىمت باليؿبت
للباخث وهي ):(De Heush. 1962
 الفُلم البدثيً :مثل وؾُلت للدسجُل الػلمي ،وَؿخدؿً جهىٍغه مًَغف الباخثحن الظًً ًخلىىن اؾخػماٌ آالث الخهىٍغ ،وهى هىع ٌكمل ألافالم التي
ّ
ججمؼ اإلاالخظاث الؿِىماجىغغافُت ًىمُا صون جسُُِ مؿبم ،وٍيخج منها فُلم مىظم
مىحه للجمهىع صون غاًاث ماصًت وهى وؾُلت حػلُم صكُلت.
هظا

بضوعه

ئلى

فغغحن
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 الفُلم الىزاةل اإلاىحه للجمهىع الػغٌٍ وغحر اإلاسخو بالًغوعة أو الفُلمّ
الغغاةبي وهى مً يمً فُلم الغخلت .وٍغي لىعوا-غىعهان أهه هىع واحب لايمدالٌ
ختى ُ
هدىٌ صون جؼٍُف الخلاةم مً زالٌ الخػلُلاث اإلاغفلت واإلاىؾُلى.
 فُلم الىؾِ ( )le film de milieuله كُمت غلمُت زفُت ئطا وان مهىعابكيل حُض بدُث ًخلاَؼ مؼ الفُلم اإلاىحه للبدث.
 ولم جلضم الباخثت الؿىؾُىلىحُت وألاهثروبىلىحُت الخىوؿُت نىفي فغقُىجهيُفا ًخػاعى مؼ الخهيُف الظي كضمه لىعوا-غىعهان ئط محزث بحن زالزت
أهىاع مً ألافالم هي:
 الفُلم الىزُلت ( :)Le film-documentالظي ٌسجل بكيل مباقغ وحيألافػاٌ البكغٍت وؤلاهخاج اإلااصي إلاسخلف الثلافاث ،مثل اإلاػاعف اإلااصًت الخللُضًت.
 فُلم اإلاإلف ( :)Le film d’auteurوهى الظي ًدىاوٌ مىيىغا مدضصا وٍلضمهظغة قاملت لظىاهغ ًمىً مالخظتها ،وهى ًىضعج يمً "ؾِىما الخلُلت" أو
"الؿِىما اإلاباقغة" ،وٍخُلب مػاعف جلىُت صكُلت.
 الفُلم اإلاداصزت :وهى جمثل أصاة لخُاعح ؤلاقيالُاث التي غالبا ما جدىاوٌالبلضان التي جيىن بها ئقياالث هبري أو مىايُؼ مغهؼٍت مثل صوٌ ما ٌؿمى بالػالم
الثالث ).(Ferchiou, p. 127-128
جبحن هظه اإلاىاككت بحن اإلاسخهحن ّ
ّ
أن الكغٍِ اإلاهىع اإلاؿخسضم في البدىر
لاحخماغُت ًثحر ئقياالث غلمُت مً َبُػت مىهجُت وهظغٍت ،هما ًثحر ئقياالث جخػلم
بمىكػه مً بىاء اإلاػغفت .ولظلً ،وعغم ّ
حػضص الخضماث التي جلضمها الىؾاةل
الؿمػُت البهغٍت للػلىم لاحخماغُت بازخالف جهيُفاتها ،فا ّجها واحهذ وال جؼاٌ
اهخلاصاث غضًضة خالذ في بػٌ ألاخُان صون اغخباعها مً يمً صاةغة اإلاػغفت
الػلمُت التي ًمىً الىزىق بها.
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إصكاليات اعحماد الىسائل السمعية البصزية في حلل علىم الاححماع
حدلية ثالثية :الحلني -الفني-العلمي
ًخأؾـ اغخماص ألاصواث الؿمػُت البهغٍت في مجاٌ الػلىم لاحخماغُت غلى
ئمياهُت الجمؼ بحن البدث الػلمي واإلاػغفت الفىُت بالؿِىما .5وكض واهذ الىخاةج ألاولى
إلاداوالث اغخماص هظه ألاصواث في البدث ؤلازىىغغافي مخىايػت ئط لم ًىً للباخثحن
خُنها مػاعف وال مهاعاث في مجاٌ الخهىٍغ وهى ما صفػهم ئلى لاهخمام باإلاًمىن مؼ
ئهماٌ الجىاهب الجمالُت والفىُت .ئط غالبا ما هجض "جهىٍغ اإلاكاهض ملُئا بأزُاء
الًبِ ،والياصعاث ؾِئت خُث ال جلضم جهمُما خلُلُا للمكاهض الؿِىماةُت
ّ
ُ
اإلاػبرة وال جىىغا ٌؿمذ بمىهخاج مخماؾً" (وىلحن ،م .)88 .للض جىفغث اإلااصة
الػلمُت الخام ئال ّأجها افخلضث للىاغض لاؾخمغاعٍت الؿغصًت وللدسجُل الهىح
الجُض" (وىلحن ،م.)88 .
في ملابل طلً أهخج الؿِىماةُىن أفالم "الخلُلت" ،فياهذ مُابلت لللىاغض
الفىُت ،ئال أجهم لم ًخمىىىا مً لاهض اج في مىُم البدىر زانت و ّ
أن هظه ألافالم
ع
ًخم ئهخاحها لخؿاب الكغواث الؿِىماةُت الخجاعٍت زم لفاةضة اللىىاث الخلُفؼٍىهُت،
فيان الؿِىماةُىن زايػحن إلاا "ًغغب الجمهىع في مكاهضجه أو ؾماغه" (وىلحن،
م ،)89 .وكض واهىا في طلً حهخمىن بالجىاهب الفىُت والجمالُت ولىً مؼ الخطخُت
باإلاًمىن.

ٌ 5ػخبر فابُى ال عووا ( )Fabio La Roccaأن أوٌ غمل ؾِىمات مُضاو ٌػىص ئلى ألفغاص وىعث
هاصون ( )Alfred Cort Haddonالظي ٌػخبر بظان "اب ألاهثروبىلىحُا البهغٍت" .هما ٌكحر ئلى ّأن
غمل الؼوححن ألاهثروبىلىحُحن ،ؤلاهجلحزي غغَغىعي باحؿىن (Gregory Bateson 4<07-1980
وألامغٍىُت ماعغغٍذ مُض (; )Margaret Mead 4<04-4<:الظي اغخمض  58ألف نىعة وخمل
غىىان  )4<75( The Balinese Characterاغخبر اللخظت الفاعكت التي اعجلذ فيها الخلىُت البهغٍت
ئلى مهف ألاصاة البدثُت ،وئن لم ًهغ مهضع ئلهام ،لضي هىاعص بُىغ وأًغفىغ غىفمان ،ئال زالٌ
ؾبػُىاث اللغن الػكغًٍ .أهظغ:
Fabio La Rocca, L’instance monstratrice de l’image. La sociologie visuelle comme
paradigme phénoménologique de la connaissance. Dans VISUALIDADES. REVISTA DO
;PROGRAMA DE MESTRADO EM CULTURA VISUAL - FAV I UFG
https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/article/viewFile/18039/10753
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ووان مً بحن الخلىٌ التي اغخمضها ألاهثروبىلىحُىن جهىٍغ أفالمهم باالؾخػاهت
بمسخهحن في الخلىُاث الؿِىماةُت ،ئال ّ
أن طلً زلم هىغا آزغ مً الػغاكُل ،ئط
ججلذ نػىبت عؾم الخضوص بحن ول مً الباخث والخلجي (اإلاسغج ،اإلاهىع ،اللاةم
ّ
ًخمؿً
بػملُت اإلاىهخاج )...في خُاهت الفُلم ؤلازىىغغافي أو الؿىؾُىلىجي .فالباخث
ّ
بالهغامت الػلمُت واإلاىيىغُت ّأما الؿِىمات فاهه غلى الغالبً ،لىم بمهمخه خؿب
وحهت هظغ فىُت جلغب أهثر ئلى لاجهاف بالظاجُت والخُالُت .وكض ّ
نىع لىا الػالم
ألاهثروبىلىجي وناوؼ ألافالم الىزاةلُت حىن بىٌ وىلحن (< )Colleyn, 4<7الػالكت
بحن الباخث والؿِىماةُحن بلىله "أمام اإلاسغج غلماء عاغبىن في الخدلُم أغلى فأغلى
فُما أكؿم هى غلى غضم ؤلاكالع ،وبِىما هم ٌؿػىن للىماٌ هى ًغٍض اإلاداولت صون
هبحر اهخمام بمػاًحر لاهخلاء ،وهم ًبدثىن ّ
غما وعاء الظىاهغ أما هى فُبدث غً
نىعة اتػت" (وىلحن ،م .)4:9 .وبما ّ
أن حمالُت الهىعة ،واغخماص الخلىُاث
ع
الؿِىماةُت يغوعٍت لهخاج فُلم ئزىىغغافي ،فلض اغخبر بىٌ هىلي ّ
أن جهىٍغ الفُلم
مً كبل الصخو هفؿه الظي ًىخب البدث هى ّ
الخل لخدلُم الخيامل ،وهى ما
اغخبر اخخماال هاصعا بؿبب اللُىص الؼمىُت وجىايؼ اإلاىاعص التي ًسًؼ لها الباخث
غىضما ٌػمل صازل مإؾؿت حامػُت (هىلي ،م.)557 .
وكض أهض ول مً ماعن أوحُه ( )Marc Augé, 4<68وحان بىٌ وىلحن أن
ألاهثروبىلىجي الؿِىمات الفهل بحن الػمم والكيل زانت ،و ّ
أن جهىٍغ فُلم
ئزىىغغافي ًخُلب بػضا حمالُا" ،فخأزحراث اإلاػغفت ال جيىن مخاخت غبر اإلاًامحن
فدؿب ،بل أًًا غبر ألانىاث والهىع والخلىُاث وألاؾلىب" .فاهجاػ فُلم
ّ
أهثروبىلىجي ًخُلب لاغخىاء بترهُب حمله والبدث غً الخػابحر اإلاىاؾبت أيف ئلى
طلً ؤلاًلاع والغواًت والكػىع (ماعن ،وىالًً ،م.)95 .
ئن الىزاةل في مػىاه الػلمي لاحخماعي فً ًجمؼ بحن الخأَحر والخلُُؼ والخجمُؼ
وغغى ألالىان ومؼج ألانىاث وٍدترم وخضة اإلايان والؼمان وٍبرع في ئظهاع اإلاىاكف
والىيػُاث والخفاغالث لاحخماغُت وحىاهب مً الخُاة ،بمػجى آزغ ّ
ًلم بيل
الخفانُل الفىُت والىاكػُت ،ولىً هل ًمىً للباخث طاجه أو مً ًمؿً باليامحرا أن
جخجلى في هظه الخفانُل؟
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اإلاىضىعية والذاثية
أن كغاءة الهىعة ججػلىا بالًغوعة هلغأ الىاكؼ فهي "حكىُل ئبضاعي حي هابؼ مً
ّ
الخُاة والىاكؼ" (مسلىف ،5007 ،مً ،)64 .مىً اإلاكاهض مً غِل الخلُلت
اإلاػغويت صون جفؿحر قفاهي أو هخاب ) (De Bromhead, 1982, p. 145-152زانت
و ّأجها جخىحه ئلى الػلل ولىنها جخىحه أًًا ئلى ألاخاؾِـ واإلاكاغغ والػىاَف.
حػخبر الهىعة ئَاعا لىاكؼ حػىؿه وجإوله ،زانت و ّأجها مثللت بضالالث حؿخدم
الخفىًُ والخأوٍل .فهي ئطا "نىعة" ولِؿذ هي "الهىعة" (هحرًدُه -أوحُه ،م،(5< .
ولظلً جبلى غملُت الخأوٍل مىىَت باإلاخفغج ،وغلى طلً ًمىً أن ًيىن للجمهىع
وحهاث هظغ مخًاصة ) .(De Bromhead, 1982, p. 151ئيافت ئلى ّ
أن الباخث غىض
اغخماصه آلت الخهىٍغ ال ًىلل ؾىي حؼء مً الىاكؼ أو الخلُلت اإلاغجبِ ببدثه لِـ
ئال ،ئط ال ًمىً للفُلم أن ًبرػ ئال ما هى مىحىص في مجاٌ حغُُت خلل اليامحرا ،أما
ألاقُاء والىكاتؼ التي جضوع زاعحه ،فا ّجها غحر مىحىصة باليؿبت ئلى اإلاخفغج .وبالخالي
فا ّن غملُت لاهخلاء هظه ًمىً أن جحجب خلاةم أزغي ،وهى ما ًجػلىا وػخبر أن
الفُلم أزُغ مً هو مىخىب ) ،(De Bromhead, 1982, p. 151فهى في الىكذ
هفؿه سخغ وؾالحً ،خيلمىا أهثر مما هخيلمه وٍبهغها أهثر مما هبهغه )مسلىف،
م.(4;4 .
مً هظا اإلاىُلم هل ًمىً اغخباع الهىعة (ؾىاء واهذ زابخت أم مخدغهت)
زاصغت؟ وهل ًمىً اللىٌ ب ّأجها أهخجذ لخضمت جىحه أًضًىلىجي ًخبىاه الباخث؟
ًلىٌ هُضغغ "الخلىُت وؾُلت مً نىؼ ؤلاوؿان لغاًت مىيىغت مً َغف
ؤلاوؿان" ) ،)Heidegger, 1980, p. 10والهىعة وؾُلت ّ
جُىعث غبر الػهىع لخدلم
غاًاث مسخلفت لإلوؿان منها الػلمُت والفىُت والؿُاؾُت ولاكخهاصًت ئلخ ...وبما أهىا
ال هضعؽ هىا ئال الهىعة اإلاػخمضة في خلل البدىر لاحخماغُت فا ّن الغاًت اإلالترهت
بها ؾخيىن أؾاؾا غلمُت .في هظا اإلاىظىع ال هضعي أن واهذ الهىعة طاث بػض قفاف
في ول الخاالث زانت وأن الباخث ،وفي الىثحر مً ألاخُان ،ال ًلضع غلى الفهل بحن
طاجه ومىيىع بدثه "فمً الػؿحر الدؿىٍت بحن غحن اإلاهىع الظاجُت اإلاإَغة وخُاصًت
جىىىلىحُا آلت الخهىٍغ ،والىاكػُت الكفافت لدسجُلها" )هدكُىن ،م .(57: .وكض
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حؿبب هظا ؤلاقياٌ في اتهام الخىىىلىحُا الؿمػُت البهغٍت بػضم الخُاصًت الػلمُت
ما حػل اغخماصها وزُلت أواصًمُت أمغا مخػؿغا ئط "لِـ الخهىٍغ الفىجىغغافي هافظة
مُلت غلى الػالم ،مً زاللها هغي ألاقُاء هما هي .أهه مهفاة جغقُذ طاث اهخلاةُت
غالُت ،ويػتها ًض مػُىت هىا ،وغلل مػحن".6
غضم الفهل بحن الظاح واإلاىيىعي وبحن الفجي والػلمي ّ
وحه آالث الخهىٍغ هدى
لاهضعاج يمً أًضًىلىحُاث مسخلفت مً زالٌ الضالالث التي حكحر ئليها ،خُث جفخلغ
ئلى الخُاصًت ئط ًغجبِ وحىصها "باهخاج مضلىالث جخالءم مؼ خلُلت ما وال حػىـ
الخلُلت بغمتها" )مسلىف ،م .(9< .ئال ّ
أن طلً لم ًفلض ألاصواث الؿمػُت البهغٍت
قفافُتها في هلل الىاكؼ ولم ًدل صون زلم اإلاخػت-لاؾخفاصة لضي اإلاكاهض الظي كض
ال ٌعي جىحهها ألاًضًىلىجي )هدكُىن ،م.(580 .
ّ
ًسو فلِ لخظت الخلاَها واهخلاء اإلاكاهض
اللىٌ بػضم خُاصًت الهىعة ال
لخهىٍغها وئ ّهما هى ّ
مىحه ئليها هظلً أزىاء غملُت الترهُب (اإلاىهخاج) التي َاإلاا
اغخبرث "جؼٍُفا للخلُلت" .زانت و ّأجها "جبُذ الخىاءاث حض مخػضصة ...ولىً ول هظه
الهىع مهما واهذ َبُػتها ومهما واهذ صعحت هظبها ًبلى مىُللها ألانلي صاةما
"ماى خلُل " ونىعة خلُلُت الخلُذ في ػمً ما" (مسلىف ،م .)4:7.ولىً
ٍ
ّ
هُف ًمىً لهىع ومكاهض الخلُذ لصخىم في غهغهم لخثبذ خضزا غاقىه أو
لخظت ػمىُت مػُىت غانغوها أن جيىن غحر خلُلُت أو أن جيىن واطبت ،في خحن ال
ًمىً لاؾخػايت غنها في الخاعٍش لظلً الخضر أو لخلً اللخظت ئط غالبا ما جيىن
فغٍضة؟
ال ٌػخبر اللىٌ ب ّ
أن الفُلم الىزاةل ال ًمىىه جلىُا ئال أن ًىلل ً
حؼء مً واكؼ
ّ
خُاة الىاؽ الظًً ًهفهم وٍغغب في الخػغٍف بهم وجلضًمهم لىا ،وأهه ال ًلضع غلى
جلضًم الخلُلت واملت ،كىال خاؾما .جلً هي َبُػت اليلماث الىانفت أًًا،
6

Douglas Crimp, « Picture. » in :Catalogue for Pictures Artists Space (3) (New York :
Committee for the visual Arts, 1977) Dans:

لُىضا هدكُىن ،ؾُاؾت ما بػض الخضازت ،جغحمت خُضع خاج ئؾماغُل ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة
الػغبُت ،م.57: .
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والفلغاث والىهىم اإلاىخىبت وئن َالذ وامخضث غلى مجلضاث .ولظلً فهى أمغ ال
ًىلو مً مهضاكُت اإلاىخىج الؿمعي البهغي الػلمي لاحخماعي ،وال ًجػلىا وػخلض
أهىا هبهغ أوهاما أو زضاغا .وكض ّ
فؿغ حىن عوف ( )Jean Rouch, 4<4:-5007هظا
الىيؼ خحن اغخبر أهه بسالف بػٌ الجؼةُاث التي جخػلم بالخضر أزىاء وكىغه والتي
جخُلب مً الكغٍِ أن ٌػُض حكىُل حاهب مً الخلُلت ،فا ّن الجؼء الباقي مىه وله
ًىُىي يمىا غلى غملُاث كُؼ وجغهُب (مىهخاج) ،ولىً بالغغبت هفؿها اإلاإهضة في
كىٌ الخلُلت :هي الخلُلت التي جغاها غحن اليامحرا ،وهي مىيىغُت ألجها جهف
َ
ػاٌكت ،غاقها بػٌ اإلامثلحن ،ألهه ّ
جم ويؼ هضف مػحن ههب أغُنهم
لخظت ُم
ٍ
(اعٍدُه -أوحُه ،م .)5< .وهي هظلً الخلُلت مً وحهت هظغ مً ًمؿً باليامحرا
ّ
ّ
ألهه ٌػِكها وألهه ؾعى لخثبُتها إلاػالجت مباخث غلمُت ؾىؾُىلىحُت وئزىىغغافُت.
وجًُف الىاكضة ألاصبُت لُىضا هدكُىن ( )Linda Hutcheon, 4<7:-...ئلى طلً
اغخباعها ّأهه ال ًمىً الخملو مً البػض ألاًضًىلىجي اإلاُ َ
خً َّمً في البػض الىظغي
اإلاىحىص هى طاجه في بيُت الفً الفىجىغغافي وحىصا واكػُا" ،فاألغماٌ طاتها حكيلذ
اله َ
وأوكئذ مً الىظغٍت :فميىهاتها اللغىٍت غالبا ما جيىن بُاهاث جلغأ ّ
ىع البهغٍت
َّ
بهىعة مخىاحه مػها أو بكيل مدؿم مػها" (هدكُىن ،م.)597 .
وغلُه ال ًمىً عفٌ ألاصواث الؿمػُت البهغٍت واؾدبػاص الػحن الىاظغة مً
خلل الػلىم لاحخماغُت وجبرًغ طلً بػضم مىيىغُت الهىعة واوػياؽ الجاهب
الظاح إلالخلُها زانت وأجها جمىىىا مً كغاءة أزغي للىاكؼ مغاًغة إلاا ًهىع هخابُا.
وفي ملابل طلً ًمىً عفٌ ألاصواث الؿمػُت البهغٍت ئطا ما كامذ بسغق ول
ألازالكُاث وجدىلذ مً مضافػت غً الخم في لازخالف ئلى خاعؾت لألًضًىلىحُاث
والخمغهؼ الثلافي أو لازجي.

اًخيلا اسحعمال الىسائل السمعية البصزية
ٌػىص الؿإاٌ غً لاًدُلا لِسجل خًىعه في الػلىم لاحخماغُت لىً لِـ مً
أحل مؿاءلت ما ٌؿمى بالػلىم الضكُلت وصغىتها إلاغاحػت هفؿها مً أحل غالم أهثر
ئوؿاهُت ولىً لضفؼ جلً الػلىم الصخُدت ئلى مغاحػت هفؿها بىفؿها في ئَاع الىلض
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الظاح طلً ّ
أن الػلىم لاحخماغُت جضعؽ الظىاهغ ألازالكُت بيل ما حػىُه اليلمت مً
مػجى مثحرة ألاؾئلت لاًدُلُت التي ًثحرها ول بدث غلمي مهما وان مجاٌ هى أل ّن هظه
ألاؾئلت التي ًُغخها ألافغاص واإلاجمىغاث أًًا ،جُغح بُغٍلت مسخلفت أو بػباعاث
أزغي غامًت ًيىن غلى البدث الػلمي لاحخماعي أن ًىضخها ). (Gagnon, 2001
ّ
وزاهُا جظل الغاًت ؤلاًدُلُت هي الغاًت النهاةُت ،هما أهض غلى طلً الكاغغ فغاوؿىا صو
مالحرب
( )de Malherbe, 495;-4888مىظ ػمً بػُض ،خُث أن ول مىيىع ًسلم ول ًىم
مػىاه الخام وَغٍلخه الخانت في أن ًهبذ أهثر ئوؿاهُت وأزحرا جضوع ؤلاًدُلا غلى
لاعجباٍ الىزُم بخػلم الخىاع أل ّن حىهغ أزالكُاث الخػلم هي بُغٍلت ما حػلم الخىاع
وجدلُل الظاث وآلازغًٍ بالخىاع وفي الخىاع ،في آلان هفؿه ). (Martinau, 2007
مىظ بػٌ غلىصً ،ؼصاص لاهخمام باالًخلُا في الػلىم ؤلاوؿاهُت ولاحخماغُت .فػلى
ؾبُل اإلاثاٌ أخضزذ في الجامػاث ألامغٍىُت لجان زانت باالًدُلا إلاغاكبت بػٌ
حىاهب مً البدىر اإلاىجؼة مً كبل الباخثحن لدكمل البدىر ؤلاوؿاهُت
ولاحخماغُت بضاًت مً  .4<;4هفـ هظا لالتزام فغى غلى الباخثحن في الػلىم
لاحخماغُت ؤلاوؿاهُت في ول مً هىضا ؾىت ;<< 4واهيلترا ؾىت  ،5008والهضف مً
هظه اللجان هى الخأهض كبل بضء البدث وىجها ال جًغ بمهالح ألاشخام اإلاكاعهحن
فيها ).(Vassy, Keller, 2008, p. 128-141
ولىً ججضع ؤلاقاعة ئلى أن هظه اللجان أخضزذ هثحرا مً الجضٌ زانت في فغوؿا.
فمً اإلامىً أن ّ
جدض مً خغٍت الباخث ،وكض جسف وعاءها مهالح مػُىت في ئقاعة
ئلى جىحُه البدىر هدى وحهت مػُىت مغجبُت بمهالح هفػُت زضمت ألحىضاث
ؾُاؾُت أو غحرها .ئيافت ئلى أجها ؾدكيل أصاة يغِ غلى الباخثحن الكبان زانت
مما ّ
ًدض مً ئمياهُاتهم هدى الخُلؼ ئلى الخُغق إلاىايُؼ مسخلفتٌ .ؿخفاص مً
اإلاىاككاث اإلاسخلفت أن لاغخباع ؤلاًدُل في الػلىم لاوؿاهُت ولاحخماغُت ًفترى
مغاغاة زالزت قغوٍ هبري:
 ألاوٌ :ئلؼام الباخث بخدهُل مىافلت واضخت مً اإلاكاعهحن في بدثه كبلالبضء في حمؼ اإلاػلىماث غنهم.
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 الثاو  :الخأهض مً أن الباخث ًدافظ غلى غضم الىكف غً هىٍت اإلاكاعهحنَىاٌ البدث.
 الثالث :يمان أال ًًغ الباخث باإلاكاعهحن في بدثه مً زالٌ الىكفالػكىات غً البُاهاث الصخهُت وأال ٌؿبب لهم نضماث هفؿُت مً زالٌ
اؾخدًاع طهغٍاث مإإلات ).(Vassy, Keller, 2008, p. 128-141
ومما ًؼٍض مً يغوعة الخأهُض غلى هظه الجىاهب ؤلاًدُلُت أن اغخماص الىثحر مً
البدىر في الػلىم لاحخماغُت غلى الخدلُل الىُف لفهم الؿلىن ؤلاوؿاو ال ًحجب
غً أغُيىا يغوعة الىظغ ئلى اإلاساَغ اإلاغجبُت بػضم وحىص خماًت وافُت للخهىنُت.
فاإلالاعباث اإلاؿخػملت ،بما في طلً لاؾخبُاهاث الىعكُت ولاهترهذ والهىع واإلاكاعهت
باإلاالخظت واإلالابالث اإلاخػملت ،ولها جإصي ئلى مجمىغاث حضًضة مً اإلاساوف والخظع
خىٌ اإلاىافلت الؿغٍت الخهىنُت .هما ًمىً أن حكمل اإلاكاول اإلاثاعة الخضاع
الىاحم غً ئزفاء اإلاػلىماث غً اإلاكاعهحن واللجىء ئلى اإلاىافلت الكفىٍت أو غحر
اإلاىكػت بضٌ اإلاىافلت الىخابُت أو ختى الخىاػٌ غً اإلاىافلت في ظغوف زانت مؼ
ئمياهُت اغخماص البهمت.7
وكض َغح غضص مً الباخثحن وال ؾُما أههاع اججاهاث مثل اليؿىٍت أو
أهثربىلىحُا ما بػض لاؾخػماع...مبضأ ويؼ مُثاق ئًدُل ًًؼ خضوص أزالق اإلاهىت.
ّ
وكض أهضوا غلى أهه ًدم لكغواء البدث يمان زهىنُتهم وأن ٌػغفىا بالخالي
الصخو الظي ًخػاملىن مػه ختى ٌؿخُُػىا أن ًلغعوا ما ئطا واهىا ؾِكاعوىن في
البدث أم ال ،فاؾخغالٌ َُبت اإلابدىزحن وخؿً هىاًاهم أمغ ٌؿخدم الصجب
والخىبُش مهما واهذ أهضاف الباخثحن طاث كُمت غلمُت )حىبى ،5047 ،م-566 .
.(604 ،567
ئن الخماًت ألاهجؼ لكغواء البدث وحػؼٍؼ الخدلي باإلاؿإولُت مً كبل الباخثحن
وجدظًغهم مً لاهدغافاث اإلامىىت جخأهض غلى الخهىم ئط هجض أهفؿىا يمً غلىم
لاحخماع البهغٍت ئػاء ملاعبت حؿخضعي يغوعة الىكف غً هىٍت اإلاؿخجىبحن مً
7

Jack P. L, « Considérations éthiques relatives à la recherche avec des sujets ; préambule
à une application éthique des technologies de pointe dans les opérations militaires de
L’OTAN », http://www.journal.forces.gc.ca/vo11/no3/04-landolt-fra.asp
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زالٌ جهىٍغهم والغىم أخُاها في جفانُلهم الصخهُت مً زالٌ مخابػت جفانُل
أفػالهم وأغمالهم وأوكُتهم اإلاسخلفت مما ًُغح مكاول أزغي بدُث أن جأوٍل ما
ًخم جهىٍغه ًسخلف مً شخو ئلى آزغ ومً مجمىغت ئلى أزغي.

آلافاق ألاكادًمية لعلىم الاححماع اإلازئية
صزوط إهحاج اإلاحمل السمعي البصزي ومزاحله
باجذ غلىم لاحخماع الؿمػُت البهغٍت ّجُاعا بدثُا مخيامال صازل الخلل الػلمي
لاحخماعي ًإمً بًغوعة اؾخغالٌ الخلىُاث الؿِىماجىغغافُت وألاصواث الؿمػُت
البهغٍت في الؿحروعة البدثُت .هما ٌػخبر أن اإلاُ ْس َغ َج الؿمعي البهغيّ ،
ّ
الفجي في
ّ
اإلاىهجُت.
ظاهغهً ،مىً أن ًيىن مسغحا غلمُا ئطا ما اخترم مجمىغت مً الكغوٍ
خُث ًىُلم غمل الباخث بخدضًض فغيُت بدث واقيالُت حػالج ظاهغة مدضصة .غلى
أن ًغجىؼ غمله غلى صمج وجدلُل اللغاءاث الىظغٍت واإلاالخظت اإلاُضاهُت .هما ٌؿخىحب
اهخاج مدمل ؾمعي بهغي خظق الباخث إلاجمىغت مً اإلاهاعاث واللضعة غلى
اؾخسضام لاصواث الؿمػُت البهغٍت واإلاػغفت بخلىُاث الترهُب والخمحز بأؾلىب
هخابت ؾِىماجىغغافُت ).(Durand, Sebag, 2015
وجخُلب مغاغاة هظه الكغوٍ مً الباخث مػغفت ؾىؾُىلىحُت غمُلت باليافت
ئلى زلافت ؾِىماجىغغافُت واؾػت ،زهىنا وأن هثحرا مً الباخثحن ًغفًىن
لاؾخػاهت بمسخهحن وجلىُحن مً زاعج اإلاجاٌ الؿىؾُىلىجي ّ
لخجىب الًغِ الظي
جسلله مؿاهمت مخضزلحن مً ازخهاناث مخػضصة (ازخهاناث غلمُت وفىُت
ّ
وأولىٍاث مخباًىت .لىً ؾحروعة البدث
وجلىُت) لها مىُم غمل مغاًغ وجفىحر مسخلف
الؿمعي البهغي جفغى في غالب ألاخُان هظا الخػضص في لازخهاناث هظغا لُبُػت
ُ
اإلاسغج الظي ًخُلب ئهخاحه مػغفت جلىُت-فىُت غالُت في أغلب ألاخُان.
يمً هظه الغؤٍت مخػضصة لازخهاناث واإلاهاعاثً ،مغ الػمل غلى الفُلم
الىزاةل الػلمي لاحخماعي بأعبػت ملاَؼ أؾاؾُت وهي ):(Durand, Sebag, p. 79-81
 الخأَحر الىظغيً :خم زالٌ هظا اإلالُؼ ازخُاع مىيىع البدث وحػغٍفهواللُام بلغاءاث في زهىنه واؾخسغاج اإلافاهُم اإلاغهؼٍت في غالكت به.
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 هخابت الؿِىاعٍى ّألاوليً :خم زالٌ هظا اإلالُؼ جىظُم وعقاث هلاف ججمؼ
أغًاء الفغٍم (جلىُىن ّ
ؤلاقيالُت وبىاء ّ
ّ
جهىع
وفىاهىن وباخثىن) وٍخم زاللها غغى
للم ْس َغج النهات زم جخم هخابت الؿِىاعٍى ّ
هُىلي ُ
ألاولي الظي ًدخىي غلى مجمىغت مً
ّ
اإلاغهؼٍت.
الىيػُاث
 الخهىٍغً :خم زالٌ هظا اإلالُؼ ويؼ مسُِ أولي للػمل اإلاُضاوّ
واإلاِؿغًٍ اإلادلُحن ختى ًخم
(الخهىٍغ) زم مػاًىت اإلاىاكؼ ولاجهاٌ بالفاغلحن
الىنىٌ ئلى اإلاغخلت النهاةُت التي ًخم زاللها الجزوٌ ئلى اإلاُضان مً أحل جهىٍغ
ّ
الىيػُاث .غىض اإلاماعؾت الفػلُت للخهىٍغ ال جيىن
الىيػُاث اإلاغهؼٍت التي جم
ْ
جهىعها في الؿِىاعٍى ّ
ّ
ألاولي ؾىي هلاٍ اهُالق ،ئط ًفغى اإلاُضان وؿله فُما بػض
وهى ما ًفغى ئغاصة بىاء مؿخمغة للؿِىاعٍى مً صون أن ًسغج غً ؾُاكه الىظغي
ّ
اإلادضص.
الترهُبً :خم زالٌ هظا اإلالُؼ جفغَغ اإلااصة اإلاهىعة ومػاًىتها وأعقفتها زم
اهخساب اإلاىاص ّ
الهالخت وهي نلىخُت طاث أؾاؾحن :ؤلاؾخِخُلا مً هاخُت أولى
والضاللت الػلمُت لاحخماغُت مً هاخُت زاهُت .وغلى هظا ألاؾاؽ ًخم جغهُب اإلاىاص
اإلاىخسبت وونلها َبلا لدؿلؿل مىُل مػللً ٌػىـ جُىع مػالجت ؤلاقيالُت
مػالجت جدلُلُت وطلً غلى يىء وحهت الىظغ اإلاؿخسلهت مً الخأَحر الىظغي
واإلافهىم (ألاَغوخت) .وبهظا اإلاػجى ًمىً اغخباع الترهُب غملُت هخابت زاهُت حػاص فيها
ّ
إلاؿخجضاث الػمل اإلاُضاو .
نُاغت الؿِىاعٍى َبلا
اإلالاَؼ ألاعبػت الؿابم غغيها جمثل مغخلت ؤلاهخاج وهي مغخلت حػلبها مغخلت ما
بػض ؤلاهخاج ،خُث ًخم حػضًل ئياءة الهىعة وجيؿُم ألانىاث وجدًحر الجُىحرًً
وهثحرا ما ًيىن الباخث زاللها في خاحت ئلى لاؾخػاهت بخلىُحن مدترفحن.
وباالغخماص غلى اإلاغاحػاث الخاعٍسُت ًمىً اللىٌ ئن الباخثحن والؿِىماةُحن
الظًً حػغيىا ئلى بػٌ ججاعبهم التزمىا غلى الػمىم بًىابِ ئهخاج الفُلم الػلمي
الؿىؾُىلىجي وألاهثروبىلىجي ومغاخله زالٌ جىاولهم للمىايُؼ والظىاهغ غلى يىء
زبرتهم في صعاؾتها وجىاولها في الجامػاث وفي مغاهؼ البدىر أو غلى يىء خؿاؾُتهم
لاحخماغُت .ولىً ،ومؼ الخُىع الهاةل في ؤلامياهُاث الخلىُت مً حهت ،وفي فىُاث
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الخهىٍغ الؿِىمات مً حهت زاهُت ،وحكػب اإلاػاعف الػلمُت لاحخماغُت مً هاخُت
زالثت ،باث هظا لالتزام ٌكترٍ الُىم لضي ول باخث ٌؿعى ئلى الخسهو في غلىم
لاحخماع اإلاغةُت أن ًخللى جيىٍىا مخيامال بحن الػلىم غلىم لاحخماع وغلىم الؿِىما
والخهىٍغ وجلىُاتهما.
فف فغوؿا وان الباخثىن في مجاٌ ألاهثروبىلىحُا ًخللىن جغبها في مػهض
لازىىلىحُا بمخدف ؤلاوؿان في باعَـ وٍخػلمىن فُه الخلىُاث الؿِىماجىغغافُت
زانت وأن هظا اإلاػهض ًدىي كؿما زانا بالؿِىما مجهؼ بُغٍلت حُضة وَػمل مؼ
اللجىت الفغوؿُت للفُلم لازىىغغافي التي جًؼ غلى طمت الباخثحن أصواث الترهُب
وأصواث نىجُت ).(De Heush, p. 67

أمثلة عً واكع علىم الاححماع اإلازئية في حامعات مخحلفة
لم ًىً اغخماص الىؾاةل الؿمػُت البهغٍت في حامػاث غلىم لاحخماع وولُاتها
ّ
اإلاػخضًً باللغت .ئال أن
أمغا ٌؿحرا ،ئط الكذ عفًا مً ول الباخثحن لاحخماغُحن
الؿعي الضؤوب لػضص مً الباخثحن ئلى ئجلان اؾخػماٌ جلىُاث الخهىٍغ الفىجىغغافي
والؿِىمات زم جلىُاث الفُضًى ،والىجاح الظي خللخه الىثحر مً الخجاعب اإلاُضاهُت
حػال الجامػاث في الػضًض مً البلضان ألاوعوبُت وألامغٍىُت حػخمض اإلاىخج الػلمي
الؿىؾُىلىجي الؿمعي البهغي ماصة للخىزُم والدسجُل والخفىحر واإلاداوعة الػلمُت،
بػض أن واهذ اإلاخاخف ؤلازىىغغافُت والترازُت وألازغٍت والخاعٍسُت وألاهتروبىلىحُت
أوٌ مً جبجى هظه اللغت البدثُت-الفىُت اإلاخمحزة.
وبػض هجاح الىثحر مً الباخثحن في ئهخاج أفالم وحضث لها مىكػا يمً خلل
غلىم لاحخماع بىنفها بدىزا غلمُت مغةُت ،اوكغلذ الػضًض مً الجامػاث واإلاػاهض
واإلاخاخف باخضار مىخباث ؾِىما جًم أفالما مىحهت للخضعَـ .وهجض في مىخباث
الؿِىما هظه ئما أفالما جم جهىٍغها أزىاء بدث غلمي أو أفالم أهجؼث زهُها
للخػلُم الػالي) . (Colleyn, De La Tour, Piault, 1992, p. 213-216لم جغجىؼ هظه
اإلاىخباث في بضاًتها غلى جىظُم زام بها وهى ما صفؼ بػضص مً الباخثحن ئلى الؿعي
هدى بػث بىً مػلىماث .ولم ًلخهغ صوع هظه اإلاىخباث غلى جىفحر أفالم حػلُمُت
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للباخثحن والُلبت بل واهذ حؿخغل لهجاػ غغوى باإلاضاعؽ وبمغهؼ الضعاؾاث
ؤلافغٍلُت ختى جخمىً مً لاهدكاع الػلمي (Colleyn, De La Tour, Piault, 1992,
) p. 213-216هما كض جم اؾخغالٌ هظه ألافالم أخُاها لخضعَـ جالمُظ لابخضات
والثاهىي ). (De Heush, p. 66
وفي بلجُيا هظم مػهض الؿىؾُىلىحُا ؾىلفاي ()Institut de Sociologie Solvay
الخابؼ لجامػت بغوهؿاٌ الخغة ؾىت < 4<8هضوة خىٌ الفُلم والؿِىما الىزاةلُت،
وناعث الجامػت جًم لجىت للؿِىما الػلمُت .وكض اهخمذ اللجىت بخػؼٍؼ اؾخػماٌ
الؿِىما أزىاء البدىر الؿىؾُىلىحُت .ووفغث الجامػت أصواث جهىٍغ وحسجُل
وويػتها جدذ جهغف واجبي الؿِىاعٍىهاث الظًً ٌكخغلىن بالخػاون مؼ الباخثحن
اإلاىخمحن ئلى الجامػت ).(De Heush, p. 66
في بػٌ الجامػاث بالبراػٍل ،وعغم عفٌ بػٌ الباخثحن اغخماص الىؾاةل
الؿمػُت البهغٍت في البدىر الػلمُت ،أؾؿذ مجمىغت مً الباخثحن مغهؼ
ألاهثروبىلىحُا اإلاغةُت والخىزُم CODEVAN ،في الجامػت الفُضعالُت بغٍى صحُىحرو.
وخللىا مؼ مضعؾحن وباخثحن مً مسبر الػلىم لاحخماغُت مكاعَؼ بدث مغةُت .ولىً
أغًاء مغهؼ ألاهثروبىلىحُا اإلاغةُت والخىزُم ،لم ًخمىىىا مً يمان اغخماص الهىعة
مهضعا غلمُا مىزىكا لخلص ي اإلاػلىمت ،وظلذ الهىع حػخبر وزاةم مىملت .وواهذ
الخجاعب في مجاٌ غلىم لاحخماع اإلاغةُت مؿخىخاة مً الىماطج ألاوعوبُت وألامغٍىُت.
هما ؾػذ بػٌ اإلاخاخف ئلى اغخماص هظه الىؾاةل .(Peixoto, 1992, p. 49-58).أما
في اإلاػاهض فا ّن لازىىغغافُحن وألاهتروبىلىحُحن اؾخػملىا الىؾاةل الؿمػُت البهغٍت
أصواث لاؾخلهاء ) (Peixoto, 1992, p. 49-58ولىً ظل الفُلم لازىىغغافي ًدبؼ
هفـ جمص ي ألافالم الىزاةلُت الخىيُدُت التي جلخهغ غلى ونف بػٌ الظىاهغ
الثلافُت ولاحخماغُت للىاكؼ البراػٍلي ). (Peixoto, 1992, p. 56

واكع علىم الاححماع اإلازئية في الجامعات العزبية
ئن ئمياهُت اغخباع الفُلم ألاهتروبىلىجي مدمال مػخمضا لهجاػ الضعاؾاث الػلمُت
أو اغخماصه وزُلت أواصًمُت في الجامػت الخىوؿُت ماػالذ جالقي نػىباث َّ
حمت ،فهي
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ماػالذ حػخبر وؾُلت لجمؼ اإلاػلىمت كهض حؿهُل غملُت هخابت هو .وعبما غاص عفٌ
الباخثحن للهىعة وزُلت غلمُت ؾىاء للبدث أو الخضعَـ ئلى أن الػحن في الضوٌ
الػغبُت "ماػالذ حػاو مً أمُت بهغٍت ،وغلُه ًخىحب اإلاغاحػت الفىغٍت لخفػُل صوع
الػحن والبدث غً بضًل أفًل ًيىن بمؿخىي الخدضًاث والخُلػاث ،وئغاصة فدو
وظُفت الهىعة غلى يىء اإلاػُُاث والخُىعاث الػاإلاُت" )مسلىف ،م .(4;4 .هظا
ئلى حاهب أن مباخث الهىعة في الػالم الػغب " حػاو الًػف والىهً ،هما أقاع
فغٍض الؼاهي ،هظغا ئلى هُمىت اللغىي غلى البهغي في خلل الثلافت الػغبُت اإلاػانغة،
وللخػلض اإلانهجي الظي جفغيه ملاعباث الهىعة بمسخلف أهىاغها وأهماَها" )صوبغي،
م.(9.
وغلى الغغم مً هظه الػغاكُل ،اغخمضث مهغ الفُلم لازىىغغافي والىؾاةل
الؿمػُت البهغٍت في حمؼ الترار الكػبي وجضعَؿه بجامػت غحن قمـ ،ئيافت ئلى
ئوكاء "مسبر أهثروبىلىجي واحخماعي مؿخلل جابؼ للؿم لاحخماع بيلُت البىاث"
وبػث قػبت للفليلىع وقػبت لألهثروبىلىحُا جضعؽ فيها الخلىُاث الؿمػُت البهغٍت
)قىغي ،م .(47.واؾخُاغذ بدىر ألاهثروبىلىحُا والؿىؾُىلىحُا البهغٍخحن أن
جبلغ مؿخىي هاضجا مً الىمى ولاؾخلالٌ ،واجسظ هظا الىطج بػٌ الغمىػ طاث
الضاللت هظهىع مجالث غلمُت مخسههت واوػلاص اإلاإجمغاث في مىاغُض مىخظمت
وجؼاًض غضص الُالب الظًً ًخسههىن في صعاؾت هظا اإلاجاٌ )قىغي ،م. (47 .
أما في جىوـ ،فان اعجفاع ولفت الخجهحزاث الؿِىماةُت ًدىٌ صون جىفحرها في
ولُاث الػلىم لاوؿاهُت ولاحخماغُت التي حػاو أنال مً هلو الخمىٍالث .وعبما
خاٌ طلً صون جمىحن الُلبت مً جلل جيىًٍ جلجي في هُفُت الخهىٍغ والخلُُؼ
والترهُب .ولظلً جبلى اإلاداوالث فغصًت ومػؼولت ومخلُػت مثل الفُلم
الؿىؾُىلىجي الظي أهجؼه َلبت غلم لاحخماع باإلاػهض الػالي للػلىم ؤلاوؿاهُت
بخىوـ (حامػت جىوـ اإلاىاع) ؾىت  5048جدذ غىىان بعد الزبيع ًأجي الضحاء ووان
فُه الخػاون مؼ مسخهحن مً حامػت حىىة ؤلاًُالُت .هما جظل الىخاةج اإلاخدهل
غليها غحر مًمىهت ؾىاء مً الىاخُت الخلىُت أو الػلمُت وفي ول الخاالث جبلى مجغص
ججاعب مغافلت ومإٍضة للبدىر اإلاىخىبت.
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الخاثمة
َّ
مثل اؾخػماٌ ألاصواث الؿمػُت البهغٍت في خلل الػلىم لاحخماغُت وؤلاوؿاهُت
هللت هىغُت في َغٍلت البدث .وناعث غلىم لاحخماع اإلاغةُت عهحزة أؾاؾُت في
الضعاؾاث البدثُت الػلمُت وألاواصًمُت اإلاػخمضة في الػضًض مً الجامػاث الػاإلاُت
غلى الغغم مً احؿامها ،في اإلاغاخل ألاولى مً اهدكاعها واؾخػمالها ،بًبابُت
مفاهُمها وحػضص جهيُفاتها .وبُيذ ألاهثروبىلىحُا البهغٍت مثال أجها جسخلف في هُفُت
جىظُف وزاةلها الػلمُت غً ألاهثروبىلىحُا اإلاىخىبت وهظلً ألامغ باليؿبت ئلى
الؿىؾُىلىحُا اإلاغةُت والؿىؾُىلىحُا اإلاىخىبت .وللض جُلب طلً غلىصا مً الخُىٍغ
اإلاخىاػي للػلىم لاحخماغُت مً حهت والغخماص الخلىُاث الؿِىماةُت فيها ومىاهبت
جلضم َغاةم ججمُؼ اإلاػلىماث وغغيها.
الؿِىما الػلمُت الؿىؾُىلىحُت اإلاغةُت (أو البهغٍت) جضعؽ الُىم في الػضًض مً
الجامػاث التي حػخمض جيىٍىا لُلبتها في اؾخػماٌ الخلىُاث الؿمػُت البهغٍت .ومما
ًدفؼ طلً أن ؤلايافت التي خللها اؾخسضام ألاصواث الؿمػُت البهغٍت في غلىم
لاحخماع لم جلخهغ غلى مدؿىاث جلىُت في الىنف والدسجُل والػغى فلِ ،بل
أغُذ ئمياهاث أهبر للمػاعف الػلمُت لاحخماغُت مً خُث غمم الخدلُل وحػضص
ػواًاه فًال غً عواحها وجيازغ حمهىعها بما وؾؼ مً صاةغة جأزحرها في الىلاقاث
الػمىمُت ونىاغت الغاي الػام.
ئن الخضًث غً غلىم لاحخماع اإلاغةُت خضًث غً ازخهام غلمي كاةم الظاث
بدُاعاجه وفغوغه التي ججخمؼ غىض هلُت الخلاء هي اؾخغالٌ ألاصواث والخلىُاث
الؿمػُت البهغٍت في ئهخاج مسغج أواصًمي غلمي َبلا إلاجمىغت مً اللىاغض اإلاىهجُت
والكغوٍ الػلمُت .ولظلً فا ّن خؿً اؾخغالٌ هظه البدىر البهغٍت ًدضر آزاعا
مػغفُت في اإلاجخمػاث وَؿهم في نىؼ الظاهغة وجىؾُؼ مجاٌ الخجغبت ؤلاوؿاهُت ،هما
ٌؿاهم في اهخلاٌ ألافالم الػلمُت الؿىؾُىلىحُت ئلى مؿخىٍاث بدثُت وجدلُلُت أهثر
غملا .ئجها جفخذ آفاكا أزغي للىخابت الػلمُت وللخفىحر الىلضي وللمماعؾت البدثُت.
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ئن اغخباع الفُلم الػلمي لاحخماعي وزُلت أواصًمُت مخياملت الكغوٍ ٌؿاغض غلى
زلم الظغوف التي لم ًدظ بها ختى آلان الُالب والباخث في الجامػت الخىوؿُت ئط
ماػالذ غلىم لاحخماع اإلاغةُت فيها جالقي نػىباث حمت .ولػله مً اإلافُض أن هبضأ
ّ
بالخضعب ،باخثحن وَالبا ،غلى اؾخغالٌ الىزاةلُاث التي جيازغث يمً ئهخاج اللىىاث
الخلُفؼٍىهُت الػغبُت وهظلً غلى كىىاث الُىجُىب الػامت والخانت وفي بػٌ
خؿاباث قبياث الخىانل لاحخماعي مثل الفِؿبىن.
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