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   فيليپ ميريو

  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ نومبر ٢٢

 »از بھت زدگی تا آموزش و پرورش: تصوير «

  ٢٠٠۴بر وسخنرانی مدرسه و سينما، اکت

  

  بخش دّوم

  ادھای تصوير در امر آموزش و پرورشدگرديسی ھا و تض

 : می گويد و تکرار می کندافالطون در اين باره به ما دائماً . است» شرّ «از ديدگاه تاريخی، تصوير، برای مربيان 

آنچه را که ما روی ديوارۀ غار می بينيم توھمی بيش نيست، بايد شاگردان را از آن رھا ساخت و به آنھا آموخت «

 .»رزشمند يعنی انديشه دسترسی پيدا کنندکه به تنھا چيز ا

نظريۀ ای که تصوير را در قطب مخالف و در تضاد با انديشه دانسته و نخستين نقد بھت زدگی ناشی از تصوير را 

آدمھائی که در عمق غار نشسته اند و چيزی را تماشا می کنند که می توانيم آن : پيش از ھمه نزد افالطون می يابيم 

ما بدانيم، زيرا انعکاس سايۀ عروسک ھا آنھا را در بھت زدگی غرق کرده و ھدف اين است که آنھا را را معادل سين

  .از اين تماشای بھت آور بيرون کشيده و به سوی درک انديشۀ خردمندانه ھدايت کنيم

تصاوير : دليل و برھان ھای افالطون خيلی ساده است، و در اينجا به شکل خيلی ساده و مختصر توضيح می دھم 

متعدد ھستند، ولی بين تصاوير مختلف شيئی مثل ميز، چيزی وجود دارد که آن را انديشه و يا مفھوم ميز می ناميم 

آموزش و پرورش بر اين اساس است که به شاگرد نشان دھيم که ميز تنھا به اين : که تمام ميز ھا را در بر می گيرد 

که ميزھای متعددی وجود دارد که در پيوند با مفھوم يا انديشۀ ميز قرار و يا آن ميز منحصر و قابل تأويل نيست، بل

رفتار سخاوتمند  می تواند وجود :  اين تعريف برای تمام اشياء و برای تمام رفتارھای انسان معتبر است . می گيرد
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واند رفتارھای داشته باشد، ولی سخاوتمندی حاصل جمع رفتارھای سخاوتمند نيست، تنھا مفھوم سخاوتمندی می ت

در نتيجه، انديشه مسبوق به تصوير است، زيرا بازشناسی آن را . سخاوتمندانه را بازشناسی کند و تشخيص دھد

  .ممکن می سازد

متن کوتاھی » سرمايه«بر اين اساس در کتاب :  مديد دوام آورد و زير عالمت سؤال نرفت یاين نظريه تا سال ھا

اين موضوع در آنجائی مطرح شده که مارکس : رگداشت افالطون نوشته شده را می بينيم که به نوعی برای بز

مارکس . »سرمايه داری«يا » سرمايه دارھا«ناميده و نه  » سرمايه«توضيح می دھد چرا عنوان کتابش را

خاب انت» سرمايه داری«يا » سرمايه دارھا«را به عنوان نام کتابش انتخاب کرده زيرا اگر نام کتاب را » سرمايه«

سرمايه دار . می کرد، در اين صورت به زعم خود او مرتکب اشتباه می شد، زيرا سرمايه داری واقعا وجود ندارد

اگر کارگران شروع می کردند و سرمايه دارھا را می کشتند، باز ھم سرمايه دارھای بيشتری وجود : وجود ندارد 

، خود سرمايه داری ھم ...ھای بيشتری به وجود می آمدندليس وليس ھا را می کشتند، باز ھم پومی داشتند، و اگر پ

ً . وجود ندارد  آنچه وجود دارد، اصل و قاعده ای است که سرمايه داری را به حرکت وامی دارد، يعنی مشخصا

و تا زمانی که به ضرورت از ميان برداشتن اصل قاعده پی نبريم، می توانيم به تصاويری که دارای . »سرمايه«

  .ه ھستند حمله کنيم، در واقع به ھيچ نتيجه ای نخواھيم رسيد و به ھيچ چيزی حمله نکرده ايماصل و قاعد

مارکس دليل و برھان افالطون را به کار می بندد و می گويد که رھائی انسان ھا، رھائی آنھا از تصاوير است، 

  .برای آن که بتوانند به مفاھيم دسترسی پيدا کنند

 در چنين بينشی به –  کامالً  تقريباً – آموزش و پرورش تا چه اندازه ھنوز تا حدود زيادی از سوی ديگر می بينيم که

 در اين فکر ھستند که کودکان را از تصاوير اوليه رھا سازند و راه آموزگاران رياضيات تقريبا کامالً : سر می برد 

 در کالس مقدماتی دبستان و توضيح اين ترسيم نمودن يک مثلث روی تابلو. دسترسی آنھا را به مفاھيم ھموار سازند

ی سه رأس است، با بازنمائی ھای ذھنی و تصاوير مقدماتی نزد کودکان برخورد می کند که امطلب که مثلث دار

آموزگار بايد توضيح دھد که مثلث کوه نيست، و . مثلت را مشابه کوھی تصور می کنند که تنھا يک قله در باال دارد

واند رأس ھای ديگری نيز در پائين داشته باشد در حالی که قلۀ کوه ھا تنھا در باال واقع شده يک مفھوم است و می ت

  . است

بر اين اساس، آموزش و پرورش تا حدود زيادی، نوعی برکندن از قدرت تصوير برای ھموار ساختن راه دستيابی 

  .ری استبه انديشه و مفھوم، يا فراتر از آن، برای دستيابی به نظريه و نظام فک

در اين چشم انداز، تصوير به عنوان مانعی برای درک مفاھيم تلقی می شود، و به ھمين علت، ايجاد فاصله از 

  .تصوير و برکندن از تصوير جزء الينفک امور آموزشی است

، که پانزده سال )٨(، نيل پستمن»آموزش، مقاومت است«در کتابی که پانزده سال پيش منتشر شد، تحت عنوان 

شتر، يکی از ترويج دھندگان سمعی و بصری و سينما در مدارس اياالت متحده بود، می گويد که مدارس پي

درھايشان را به روی سينما و سمعی و بصری باز نمی کردند، و در آن دوران او و ھمفکرانش در اقليت بودند، و 

کل ھمه جانبه و گسترده بر جامعه ولی از وقتی که تصوير به ش. ضروری بود که مدارس درھايشان را باز کنند

 مانع ورود تصوير به ی ايجاب کرد که مدارس در روياروئی با آن مقاومت کنند، و حتی کامالً تمسلط شد، ضرور

  .اين کتاب است که دسترسی به مفھوم را ممکن می سازد: مدارس شويم تا به موضوع اصلی و اساسی بپردازيم 

 کنيم، و نشان دھيم که درک خود مفھوم بدون استفاده از تصوير قابل تصور می توانيم دربارۀ چنين بينشی بحث

  .نيست
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ولی چنين موضوعی، موضوع بحث من در اينجا نيست، بلکه می خواستم نشان دھم که ما در مقابلمان با بينشی 

  .رو ھستيم که تصوير را دشمن تعليم و تربيت می دانده بسيار قديمی و قدرتمند روب

. بود که وجود چنين نگرشی از اين جھت است که بتوانيم وارد بحث با آنھائی بشويم که با ما مخالف ھستندبايد آگاه 

رو می شويم که بر اين باور ھستند که سينما در نھايت امر، در صورتی ه بر اين اساس، ما با گروھی از افراد روب

از . و چنين نظريه ای در اکثريت اذھان جا افتاده. دارای اعتباراست که بتواند دسترسی به ادبيات را ممکن سازد

: لوران گودل شنيدم که دربارۀ آن چه در مؤسسات دانشگاھی برای تربيت استاد می گذرد، مطالبی می گفت 

جنگ ستاره «کارآموزان جوان ما حتی اگر خاطراتشان فراتر از بيست سال نباشد و اگر خاطرات سينمائی آنھا از 

 وقتی که در وضعيت استاد قرار می گيرند، به نوعی خاص تمام فرھنگ سينماتوگرفيک خودشان آغاز شود، از» ھا

  .را نفی می کنند

 جوان در رابطه با طرز تادان جوان تحقيقاتی صورت گرفته و نشان می دھد که استاداندربارۀ طرز رفتار اين اس

 درجه تغيير می کنند، و رفتاری را که ١٨٠ اند، لباس پوشيدن، رفتار با ديگران و دانشجوئی که پيش از اين بوده

 خودشان داشته اند، وقتی نزد شاگردان خودشان مشاھده می کنند، برايشان قابل تادانخودشان به شکل روزمره با اس

 در رابطه کارآموزان ما خودشان می توانند کامالً : در نتيجه، در مورد تصوير نيز به ھمين شکل است . تحمل نيست

لم ھا و تصاوير در بھت زدگی باشند، ولی مانع از اين نيست که تصوير را دشمن فعاليت آموزشی خود عی از فبا نو

  .ندانند

در مرحلۀ بعدی، پس از افالطون، نظريۀ ديگری در پايان امپراتوری رم و در قرون وسطی مطرح می شود و 

، تصوير ديگر دشمن نيست، بلکه نمک و مزۀ در اين بينش نوين. تصوير را به عنوان تذھيب باز شناسی می کند

. تصوير عسلی است که کنار داروی تلخ گذاشته شده تا آن را قابل تحمل سازد. متن است و به متن جذابيت می بخشد

رو می شويم که مشخصا آن را به عنوان ابزار ه و ما طی قرن ھای متمادی با اين نظريه در رابطه با تصوير روب

  . ای جذاب باز شناسی می کند که بايد کودک را به مدد قدرت تصوير به سوی انديشه ھدايت کندآموزشی و وسيله 

 در انکشاف اين نظريه کوشيد، ژان ژک روسو بود که دشمن قسم ياد کردۀ تصوير و ھر گونه شکل فردی که کامالً 

التی داشت و نمی خواست که در آتر نيز بود و در ژنو با ولتر پيرامون اين موضوع مجادئ طبيعتا مخالف ت–بود 

و روسو از تصوير تنھا به . روسو بر اين باور بود که تصوير کودک را از تفکر دور می سازد. آتر بر پا کنندئآنجا ت

  .ضروری و خوشبختانه ناپايدار و موقتی] متأسفانه[عنوان عنصر تذھيبی استفاده می کرد، يعنی مرحله ای 

در امر آموزش تنھا حق ) اثر ژان ژک روسو از کالسيک ھای امور تعليم و تربيتی» لامي«کتاب (می دانيد که اميل 

اين داستان به : بی جھت نيست، البته (دارد يک کتاب در اختيار داشته باشد، نام اين کتاب روبنسون کروزوئه است 

روبنسون : بيعت است نوعی استعارۀ تولد بشريت است و در ايدئولوژی ژان ژک روسوئی، استعارۀ بازگشت به ط

و ). کروزوئه ظھور انسانی را ترسيم می کند که با وجوه مثبت و منفی در طبيعت به حال خود واگذاشته شده است

در روبنسون کروزوئه، تصاوير تنھا برای مأيوس نساختن خوانندگان ترسيم شده، ولی بايد خيلی سريع از آنھا 

  .فاصله گرفت

که اين قصه ھا انباشته از خالف افسانه و قصه ھای قديمی بود و فکر می کرد عالوه بر اين روسو قاطعانه م

  . است و کودکان اگر روی آنھا متمرکز شوند برايشان خطرناک خواھد بودتصاوير

در سومين مرحلۀ تاريخ، جھان تعليم و تربيت پس از نفی تصوير، و پس از استفاده از آن به عنوان عسل در کنار 

کار می بندد، به ه را ب اين بار به نحو ديگری آن. اره آن را به تدريج با بينش ديگری به کار می بنددداروی تلخ، دوب
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تبديل می ) آيکن(تصوير به نگاره . ويژه در قرن نوزدھم و با مکتب ژول فرای، اھميت فوق العاده ای پيدا می کند

.  پيروزی تصوير معنوی در مدارس ھستيمبا به پايان رسيدن قرن ھجدھم، آغاز قرن نوزدھم، ما شاھد. شود

 آن تصويری نيست که مريم مقدس را بازنمائی می کند، بلکه می تواند سرباز، نقشۀ کشور، تصاوير معنوی الزاماً 

 - که به گذشته تعلق دارد -و ھر چيزی که ما در رابطه با آن خاطرۀ حزن انگيزی داريم ...ابزار کشاورزی، دماسنج

با ژول . ابھا منتشر می شود، موجب موفقيت تجاری چشم گير و خوشبختی کتابفروشان می شودھر بار که در کت

. فرای، ما حتی در دورانی ھستيم که نقشۀ جغرافيائی به نوعی مولد تصوير معنوی يا معنی دار تبديل می شود

لمان ادآور مرز فرانسه با بلکه نقشه يا: تصويری است در بطن مذھب، ملّت، و انتخاب نقشه موضوعی اتفاقی نيست 

در نتيجه . است که برای آن دوران موضوعی اساسی به شمار می آمد، يعنی باز پس گيری آلزاس و لورن

تصوير معنی دار، زيرا شمال را در باال و جنوب را . موضوعی اتفاقی و بی طرف نيست» معنی دار«خصوصيت 

بر اين . جغرافيائی بيشتر موضوعی قراردادی است تا اجباریدر بخش پائين قرار می دھد، نکته ای که از ديدگاه 

. اساس نقشۀ جغرافيائی به ساخت و سازی تبديل می شود که ايدئولوژی جمھوری بسيار پر رنگی را تداعی می کند

مسافرت به «اين تصاوير را در کتاب مشھور : مدارس به مصرف کننده تصاوير در سطح گسترده تبديل می شوند 

و اين مرحله نيز به ھر يک از مراحل گذشته سير تحولی خاص خود را . می يابيد» نسه توسط دو کودکدور فرا

به ھمان گونه که مفھوم افالطونی تصوير به عنوان دشمن تعليم و تربيت، حامل مفھوم قرون وسطائی . حمل می کند

يل شد، و اين آخری خيلی زود به تصوير  به نگاره تبدتصوير به عنوان عامل تذھيب نيز بود، به ھمان گونه بعداً 

 – آن را فراموش می کنند  که غالباً – ھمزمان با آغاز مکتب ژول فری زيرا تقريباً . تحول يافت» ساختار شکن«

جريان تعليم و تربيتی خاصی وجود داشت که در عين حال، به شکل عجيب و غريبی، افرادی را از بين کاتوليسيسم 

ری که به جريان آنارشيستی تعلق دارند را در بر می گيرد، که اين جريان، نقد افراطی خاصی انتقادی و  افراد ديگ

  . را در رابطه با تصوير مطرح می ساخت

حتی پيش از آن که سمعی بصری وارد مدرسه شود، شمار بسيار زيادی از مربيان به ساختار شکنی ايدئولوژی در 

دادند که تصوير عينيت ندارد، و مدعی شدند که تصوير واقعيتی را نشان رابطه با تصوير توجه نشان دادند و نشان 

از جھان نيست، و در نتيجه اين نقطه نظر يا ) ديدگاه يا زاويۀ ديد(جز يک نقطه نظر ه می دھد که در واقع چيزی ب

م، و کاری کنيم تصوير را بايد قطعه قطعه کني«: زاويۀ ديد قابل بحث است و بايد مورد بحث و بررسی قرار گيرد 

  ».که قطعه قطعه کردن تصوير به ابزاری اساسی برای آموزش به کار برده شود

 به شکل فزاينده گسترش يافت، برخی شايد ھنوز به ياد داشته باشند، که به ۶٠اين جريان پداگوژيک حتی تا سالھای 

 کامالً ) لومتری غرب پاريس کي١۵در (» مارلی لو روآ«کالج تجربی . شماری تجربيات پداگوژيک تبديل شد

  .پيرامون سمعی و بصری و ساختار شکنی تصوير ساخته و سازماندھی  شد

ولی در عين حال ھر گونه تصوير، فلم، و توضيح فنون فلمبرداری، در آنجا دائما اخبار تلويزيون را تحليل می کنند، 

البته تمام اين موارد در کار آموزشی را . ال و غيره عکس از ديد پائين به باهلمبرداری از ديد باال به پائين، و باز ف

چرا؟ خود من گرامر تصوير تدريس . می توانيم نوعی پيشرفت بدانيم ولی در عين حال نتايج منفی نيز در بر دارد

می کردم و با کتاب راھنمائی که بی گمان ھمۀ شما با آن آشنائی داريد، و می توانم بگويم که ما خيلی زود در 

يسم محصور شديم، و با پافشاری روی آموزش تصوير يعنی به ضرب تبديل کردن تصوير به موضوع فرمال

  .آموزشی، سرانجام شاگردان را از تصوير دور ساختيم و طعم و لذت تصوير را نزد آنھا از بين برديم
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شنود ھستم، زيرا و از شکست طرح آموزش امور جنسی در مدارس خمن به آن دسته از افرادی تعلق دارم که قوياً 

دست می آوردند، خيلی به سرعت به انقراض نسل می ه فکر می کنم که اگر در اين زمينه مانند رياضيات موفقيت ب

رسيديم، به ھمان گونه که اگر مدرسه می خواست شيوۀ راه رفتن را نيز به کودکان بياموزد، دست کم يک سّوم از 

و فکر می کنم که آموزش ...ان ھستند که موفق نمی شوندد شاگرآنھا شل می شدند، چون که ھميشه يک سوم از

تصوير به ضرب زور اگر چه به نتايج مطبوعی رسيد، ولی در عين حال به کاريکاتوری از آموزش فرماليستی نيز 

 کننده لم را به آنھا نشان دھيم کسلبی آن که تمام ف)...٩(»مريکائیانمای « با توضيح مطالبی مانند انجاميد که قوياً 

که خود من طرفدار اين آموزش بودم و به ھمين شکل با  با طنز از اين موضوع حرف می زنم چون(شده بود 

، و سرانجام از آموزش تصوير به موضوع مدرسه ای خيلی مصنوعی مانند ديگر موارد )شاگردانم کار می کردم

اين موضوع . ادانه در رابطه با تصوير بودبر اين اساس، فاقد عملکرد واقعی آموزش روح نق. درسی رسيده بوديم

را نديده می گرفتيم، در مدرسه می آموختيم که قطعه قطعه کردن تصوير چگونه بايد انجام گيرد، چگونه می توانيم 

ولی وقتی شما مقدمه چينی ھايتان را ...تشخيص دھيم) ١١(و نمای درشت ) ١٠(نمای آمريکائی را از نمای نزديک

به ھمين .  شما را تشويق نمی کند که به سينما برويد و آن چه را که ديده بوديد، بفھميداديد، الزاماً خوبی انجام ده ب

  .خيلی زود خاتمه يافت» تحليل تصوير «٩٠ و ٨٠، ٧٠علت، فکر می کنم که در سال ھای 

سه، جزء آن دسته به اين ترتيب، خود من پس از تدريس گرامر سينماتوگرافی در چھار چوب کالس ھای ادبيات فران

از آموزگارانی ھستم که به داليلی که در باال برشمردم، اين کار را متوقف کردم و به کار سمعی و بصری پرداختم، 

متمرکز ساختم، که در واقع پنجمين مرحلۀ سير »  پروژه–تصوير به عنوان طرح و برنامه «يعنی کار را روی 

  . به شرح آن پرداختمتصراً تکوينی آموزش و پرورشی است که در اينجا مخ

بر اين اساس است که با کودکان و شاگردان از طريق ساخت و پرداخت » تصوير به عنوان طرح و برنامه«

تصوير، و از طريق تأمل روی تصوير و کار با آن و روی آن است که می توانيم کمابيش پی ببريم که چه مسائلی 

خيلی روی سينما کار کرديم، و   من با شاگردانم. می گردددر رابطه با تصوير قابل بررسی بوده و مطرح 

ن خيلی سينماگرانی مانند مک الرن برای ما به عنوان الگوئی بارز مطرح بودند و خصوصا مک الرن بين شاگردا

لم ھای مصور کار کرديم، زيرا شکلی از اشکال کار ، خيلی ف)١٢(لم عکس برداری شدهخيلی  ف. طرفدار پيدا کرد

و پليکول سر و کار داشت، يعنی موضوعاتی که اجازه می داد که ما ) مونتاژ(ی بود که مستقيما با سرھمبندی سينمائ

  . با جوھر اصلی سينما در رابطۀ باشيممستقيماً 

لم، و در تجھيزات مادی يه ويدئو مبارزه کردم، زيرا در فمن جزء آن دسته از افرادی ھستم که مدتھای مديد عل

ژ چيزی را می ديدم که به شکل خيلی عينی تری ما را به جوھر اصلی سينما ھدايت می کرد که پليکول و مونتا

 و در نتيجه از ديدگاه شاگردان تا حدود خيلی دھد زيرا کامال به شکل الکترونيک اين کار را نمی ۀمونتاژ ويدئو اجاز

 کوچکمان می آموختيم که چگونه ببريم و ما وقتی با دستگاھھای. زيادی به شکل نامرئی و انتزاعی انجام می گيرد

که (لم عکس برداری شده می ساختيم ا روی پليکول بنويسيم، يا وقتی ف طرح مصور روصل کنيم، و حتی مستقيماً 

، فکر می کنم با موضوع مرکزی )جز نظريۀ مک الرن نيست و سينما را به مونتاژ منحصر می سازده چيزی ب

لم شکل می رک کنيم که پروژۀ فلم چيست و چگونه ف د به ما اجازه می داد عميقاً خاصی سروکار پيدا می کرديم که

  .گيرد
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»  پروژه–تصوير به عنوان طرح و برنامه «و اين آخرين مرحله از تحول نظريه پرداختی در رابطه با تصوير، 

در سطح نه (ز مدارس است، و ھمانی است که من به سھم خودم در کار تدريس به کار برده ام، و ھنوز در برخی ا

  . در کالس ھا و در کارگاه ھای سينما–به کار برده می شود ) چندان گسترده

 دربارۀ آن چيزی نمی گويم، زيرا فکر می کنم که ھنوز به عنوان وادی يک وادی ششم نيز وجود دارد، ولی عمداً 

به اين معنا که، در . اگر فعال و آگاه استاين وادی، وادی ھدايت تماش: تعليم و تربيتی ساخته نشده است ) پارادايم(

نھايت، موضوع با وادی خاصی سروکار دارد که کالس درس دربارۀ ساختار تصاوير و ساخت تصوير توسط خود 

 نيازی به شاگردان را بی مورد دانسته، و می گويد که بايد کودک را در کشف تصوير ھمراھی کرد، که الزاماً 

 موضوع دومين بخش مطالب من روی رتر به اين موضوع خواھم پرداخت، و اساساً کمی دو...ساخت تصوير ندارد

  .ھمين موضوع تکيه دارد

اگر به خودم اجازه دادم که تاريخ گذشته را مرور کنم، به اين علت بود که به شما نشان دھم که در واقع آموزش و 

  .وانيم تصور کنيمپرورش در روابطی که با تصوير دارد پيچيده تر از آنی است که می ت

در واقع، نبايد تصور کنيد که اليه ھای مختلفی را که در باال شرح دادم از ديدگاه تاريخی يکی ديگری را پوشانده و 

زمين شناسان خيلی خوب می . چنين بينشی توھم بزرگی خواھد بود...آخرين اليه اولين و روی آنھا قرار گرفته است

 در واقعيت آنھا را در –  اولين، دومين و سومين و غيره –ه روی ھم قرار گرفته اند دانند که اقشاری که اليه به الي

و ... در واقع قديمی ترين صخره ھا در قلۀ کوه جای دارد. نظم و ترتيبی که تشکل پيدا کرده اند مشاھده نخواھيم کرد

ی آموزشی جای گرفته باشد، يعنی به ھمين گونه ممکن است که امروز قديمی ترين نظريات باشند که در قلۀ نھادھا

  .ھمان نظرياتی که من پيش از اين به عنوان سنتی ترين نظريات مطرح کردم

و فکر می کنم اگر اين استعارۀ صخره ھای قديمی را پی گيری کنيم و اگر می خواستيم ببينيم که در نھادھای 

 با درھم ت اقشار قديمی را مجدداً أدرسه، ھيگونه يک وزير، يک مدير مآموزشی چه می گذرد، بايد نشان دھيم که چ

در نتيجه، ھر مکان آموزشی از ديدگاه . شکستن اقشار سطحی و جديد  به روز آورده و اعتبار آن را تمديد می کنند

آموزش تصوير مجموعه ای پيچيده است که وادی ھای مختلفی که به آنھا اشاره کرديم، ھم زمان در آن حضور 

بر اين .  مھم ھستند که در حالت نوسان به سر می برندیوعۀ پيچيده تنھا اولويت ھا و مسائلدر اين مجم. دارند

يعنی تصوير به عنوان (اساس، شما می توانيد مدارسی را مشاھده کنيد که کامال تحت سلطۀ نظريۀ افالطون است 

 و بررسی فنون سينمائی و ، و سپس مدارسی را می بينيد که مربيان در حال ساختار شکنی)عنصر ممنوعه و شرّ 

 مريکائی، نمای نزديک و دور و غيره ھستند، مدارس ديگری را می بينيد که فرمول کارگاه کامالً ا نمای –عکاسی 

) تصوير به عنوان عامل تذھيبی(و مدارس خيلی بيشتری را مشاھده می کنيد که در آن بينش تذھيبی ...رايج است

که ناشران ...وجود دارد) آيکونيک(د درسی، نوعی ارزش گذاری برای نگاره حتی در برخی موا. کامال رواج دارد

  .کتاب مدرسه ای به داليلی که می توانيم حدس بزنيم از آن پشتيبانی می کنند

  

  نقش آموزش تصوير

در رابطه با وادی ھای مختلفی که برشمردم، می خواھم  نقش :  در اين جا به دومين بخش مطالبم می پردازم 

 جايگاه مربی حرکت می در اين جا به شکل اختياری از. ش تصوير در حال حاضر را مورد بررسی قرار دھمآموز

در واقع، فرد مربی بيشتر ترجيح می دھد در بازار شام . وليت خرده کاريھايم را نيز به عھده می گيرمؤو مس...کنم
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مربی می پذيرد که پيشنھادات و کارھايش ). معمار مشھور فرانسوی(زندگی کند تا در شھر با شکوه کوربوزيه 

  .است» قامت انسان«ولی دست کم، به ... موقتی و ناتمام بماند

  .از ديدگاه من، سه نقش يا موضوع اساسی بايد ما را در حرکت آموزشی در رابطه با تصوير ھدايت کند

موزش تصوير به عنوان آگاھی يافتن به ضرورت امر آ: نخستين نقش يا موضوع دررابطه با آموزش تصوير 

تأکيد کنيم، زيرا » آموزش نگاه کردن«احتماال روشن است که بايد روی . تربيت فکری در رابطه با نيّت نگاه است

نگاه کردن، تنھا به وجه دريافتی منحصر نيست، بلکه بايد خودمان را در وضعيت باز قرار دھيم و حتی دارای 

نگاه کردن، يعنی وضعيتی که در روانشناسی آن . جو و  کردن يعنی جستجو باشيم، در نتيجه نگاه و قابليت جست

جوی چيزی در آن  و می نامند، يعنی در نگاه کردن به شيئی خاص در حال جست» جوگرانه و انگيزۀ جست«را 

   .ھستيم

 طی خوبی می دانند که اگر موضوع امتحان را پيش ازآغاز کالس مطرح کنند و نه بعد از آن،ه آموزگاران ب

  .ساعات کالس درس، شاگردان توجه و تمرکز بيشتری خواھند داشت

، بی آن که توجه شما دارای چھار چوب مشخصی باشد، باز بودن »متمرکز بودن«خوبی می دانند که ه آموزگاران ب

ر د«  عکس تمرکز و توجه زمانی وجود دارد که شما در رابطه با چيزی که می بينيد هامکان پذير نيست، ولی ب

 . باشيد» طرح و برنامه

وانم نه در ساخت و ساز بھت زدگی، بلکه قرار گرفتن در ديالکتيک بين آن چه گفته شده و آن چه که من می ت

پرسش اين است که . يمئمی توانيم از بھت زدگی بيرون بيابر اين اساس است که . نديشمدربارۀ آنچه که گفته شده بي

 چگونه بايد باشد؟ بايد بياموزيم که متن در دنا بياموزيم؟ آموزش خوانچگونه می توانيم خواندن يک متن ر

يعنی تخيالت خواننده ای که در رابطه با نوشته  محتوای خود (روياروئی با تخيالت قادر مطلق ما مقاومت می کند 

  ).را فرافکنی می کند

مراری، آينده، آينده است، و در يک متن، مفرد مفرد است، جمع جمع است، زمان ماضی استمراری، ماضی است

آموزش خواندن، از ھمينجا شروع می شود، . جز آن چه در متن نوشته شده را بگويمه من نمی توانم چيزی ب...غيره

ولی آموختن خواندن متن، در عين حال يعنی آموختن آن چه بين خطوط . يعنی بيان آن چه واقعا در متن نوشته شده

اين ديالکتيک بين متن عينی و . ، يعنی اختراع مواردی که در متن مطرح نشده استمی تواند به فکرمان خطور کند

، ھم زمان تبعيت از داده ھای عينی متن و تخيالت ذھنی دنبه ھمين علت خوان. ذھنيت رويکرد نگاه خواننده است

را به عنوان ) –ذھنيت /ت عيني–(فکر می کنم که اين ديالکتيک . فرد خواننده در رابطه با ھمين داده ھای عينی است

  .بھترين شکل خروج از حالت بھت زدگی بايد مد نظر داشته باشيم

تأکيد روی چنين (می بايستی نگاه کردن را بياموزيم، و آن چه را که ھست ببينيم و نه آن چه را که می خواھيم ببينيم 

که از بازمانده ھا و رسوبات دوران کودکی در باطن ناخودآگاه ] قادر مطلق[موضوعی به اين علت است که احساس 

ت نبيند، بلکه آن چه را که در آرزومندی ھای ناخودآگاھانۀ فرد است، مشخصا تمايل دارد که ھرگز آن چه را که ھس

  ).او می باشد ببيند

بی آن . و ديدن آن چه که می بينيم تنھا شيوه ای است که به ما اجازه می دھد که آن چه را که نمی بينيم متصور شويم

خارج از «يا » از نمای ظاھرخارج «که شما را دست کم گرفته باشم و بی آن که بخواھم در اينجا دربارۀ اصطالح 

 بررسی خيلی جالبی در مورد اين اصطالح در رابطه با ھيچکاک را می به شما درس بدھم، اخيراً ) ١٣(»تصوير

را توضيح می داد که چگونه مشخصا خارج از تصوير، يعنی آن » خارج از تصوير«خواندم که به روشنی اھميت 
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و اين ھمان رابطۀ ...ميدان ديد قرار می گيرد و داستان را به پيش می بردچه که خارج از ديد واقع شده در رابطه با 

ھوشمندانه ای است که ما با تصوير برقرار می کنيم، و ما را در رابطه با موضوع به جايگاه فاعل شناسنده ارتقاء 

  .فاعل شناسنده بر اين اساس است که تکوين می يابد. می دھد

در . ھمه چيز در ميدان تصوير است.  که خارج از تصوير چيزی وجود نداردولی در مورد تلويزيون می دانيم

در فرانسه تنھا يک تابو باقی مانده که ھنوز . ھمه چيز در ميدان تصوير به نمايش گذاشته شده است» لوفت«سريال 

ر کشورھای ديگر اين تابو گويا که د...نشان نداده اند، آن ھم وقتی است که کانديداھا در توالت به سر می برند

ھمه ...در نتيجه خارج از تصوير وجود ندارد! برداشته شده، و ديری نخواھد پائيد که در فرانسه نيز برداشته شود

بر اساس ساختمانی که از تخيالت ) پان اوپتيکن(چيز در ميدان ديد است، يعنی ھمان بينشی که در سرسرا بين 

تراوش کرده بود و در اين جا به منتھی درجه و فراتر از آن چه خود فيلسوف فايده گرای انگليسی ساموئل بنتام  

و از وقتی که سرسرا بين در دو نسخه ای که اشاره کرديم به وجود آمد، از . بنتام تصور می کرد گسترش يافته است

ديالکتيک اين پس می توانيم ديده شويم، و ھمه چيز را می بينيم، ولی خارج از تصوير چيزی وجود ندارد، ديگر 

ديگر ديالکتيکی وجود ندارد، و نگاه به مفھوم حقيقی کلمه نيز وجود . نيّت نگاه و عينيت خود شیء نيز وجود ندارد

  . در نتيجه می رسيم به بھت زدگی. ندارد

يک موضوع خيلی اساسی وجود دارد، و آن ھم ھمراھی کردن شاگردان در کشف پيچيدۀ تصوير به طور کلی و 

بی ). ابژه(موضوع اين است که بايد دانست که تصوير ثابت يا متحرک يک شیء است .  خاص استسينما به طور

کودکان در جھان . فايده نيست که يادآور شويم که برای اکثريت کودکان عينيت وجود ندارد، يا ديگر وجود ندارد

در نتيجه خارج از ...ل می دھندبينی خاصی به سر می برند، يعنی در بينشی که جھان را به آن چه می بينند تقلي

برای آنھا جھان به ھمان تصاوير و مجموع تصاويری که می . تصوير يا خارج از ميدان ديد برايشان وجود ندارد

بر اين اساس، اين ھمان چيزی . بيرون از آن چه نشان داده شده ھيچ چيزی وجود ندارد... بينند تقليل پيدا می کند

 می دھد که به ساختار شکنی آن بپردازيم، زيرا خالف تلويزيون، در سينما، چيزی وجود است که سينما به ما اجازه

دارد به نام خارج از تصوير، يا خارج از ميدان ديد که عنصری اساسی و ھم زمان جزء الينفک اثر نمايشی و نگاه 

  .تماشگر به آن است

 مشخصی می باشد، و ھمين عنصر زمانی است که لم شيئی است که محدود به زمانعالوه بر اين، بايد دانست که ف

به اين معنا که در مفھومی خاص، .  تفکيک پذير می سازد، زيرا تلويزيون شيئی نامحدود استآن را از تلويزيون

ھرگز متوقف نمی شود، و بی وقفه در انترنت » سريال لوفت«تلويزيون متوقف نمی شود، . تلويزيون شیء نيست

دارای نقطۀ آغاز و نقطۀ پايان است، قطعه ای را در زمان و مکان مجزا می کند، شيئی » آ «فلمولی . پخش می شود

در واقع، ھر اندازه بتوانيم شيئی را در اختيار بگيريم، ولی چيزی را که . است که می توانيم آن را در اختيار بگيريم

ئما پيرامون ما را احاطه کرده و ھيچ گونه کامال فراگيرنده است نمی توانيم در اختيار بگيريم، يعنی چيزی که دا

  .امکان فاصله گيری را برای ما ايجاد نمی کند

  . لم به عنوان شیء کامال بنيادی است و ساخت و پرداخت نيّت نگاه به اين شیء کامال ضروری و اساسی خواھد بودف

ت که نقش بنيادی خواھد ھسدر ديالکتيک بين فاعل شناسنده و شیء، يک مورد : دومين نقش آموزش تصوير 

استفاده می کنم، با در نظر گرفتن احتمال تحريک » داستان«در اين جا من از کلمۀ . ھوشمندی داستان: داشت

 به مفھومی –در واقع، بخشی از سينما به ساختار شکنی داستان سنتی می پردازد . کنجکاوی و يا حتی اعتراض شما

 و اگر چنين موردی – شده، قھرمان داستان، موانع، ياران او، و غيره که در روايت شناسی والديمير پروپ مطرح
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ھائی که جوانان به شکل گسترده می بينند مشاھده فلميا تقريبا در تمام » جنگ ستارگان«را به شيوۀ خيلی متشکل در 

ولی .  داردوجود دارد که به ساختار شکنی داستان تکيه» تجربی«می کنيم، ولی می دانيد که بخشی از سينمای 

بلکه نوع ديگری از روايت را عرضه می ... ساختار شکنی داستان به اين معنا نيست که ديگر داستانی وجود ندارد

  .کند که با روايت خطی و داستان سنتی متفاوت است

 در نقش حائز اھميت است؟ چون که، وقتی شاگردان در دبستان و به ھمين گونهدارای چرا داستان در تعليم وتربيت 

دبيرستان آن چه را که زندگی کرده اند تعريف می کنند، قادر نيستند با مونتاژ و ميانبرھای داستان رابطۀ مفصلی 

اشارۀ من به شاگردانی است که داستان حوادث .  که به حوادث گوناگون مفھوم می بخشدیايجاد کنند، يعنی با موارد

 در اين ويدئوھا رويداھای مختلف بی ھيچ ارتباطی با يک. ندزندگی شان را به شکل ويدئو برای من تعريف می کن

به ھمين علت ...يعنی چيزی فوق العاده به ھم ريخته. ديگر بی آن که مفھوم خاصی را عرضه کند رديف شده است

سينما به داليل گوناگونی می تواند . فکر می کنم که کار روی سينما می تواند بسيارآموزنده و مؤثر واقع شود

ين از ديدگاه من ئين مطرح باشد، رسم و آئ سينما می تواند به عنوان نوعی آ به اين علت کهءابتدا: زنده باشدآمو

ن سينما و تماشای شيئی به شکل دسته جمعی از آغاز تا پايان، ورفتن به سال: موضوع پر اھميت و اساسی است

 سال پيش با شاگردانم داشتم بيش از پيش اين موضوع برای من در تجربه ای که پانزده. موجب تمرکز می شود

  .آشکار شد، و گزارشاتی در اين زمينه منتشر کردم که مشخصا تفاوت تلويزيون و سينما را نشان می داد

 رابطۀ بين زمان فلمرا به شاگردان سال ششم پيشنھاد کرده بودم، در اين » قطار سه بار سوت می کشد «فلممن 

اردی بود که می بايست مورد بررسی قرار می داديم، زيرا ساعت دائما در نماھای  از جمله موفلمحرکت و زمان 

 را در شرايط زمانی کالس ھای مدرسه به فلممن اين .  ديده می شود، در پشت و يا در کنار شخصيت ھافلم

مين علت  توانستم  را سه ھفته بعد در تلويزيون پخش کردند، و به ھفلمولی بر حسب اتفاق اين . شاگردانم نشان دادم

  . مورد بررسی قرار دھم– سينما و تلويزيون – را در دو رسانه فلمنتايج دريافت اين 

 را فلمحرکت و زمان » ايزومورفی« را در سينما ديده بودند فلم از شاگردانی که ٧٧%در نتيجه مشاھده کردم که 

 طريق تلويزيون ديده بودند متوجه اين رابطۀ  را ازفلم از شاگردانی که ٢۵%تشخيص داده بودند و تنھا کمتر از 

  . ين يگانه ای در رابطه با اين دو رسانه وجود نداردئعلت اين است که رسم و آ. ه بودندزمانی شد

می رويم سر ... چگونه تلويزيون را نگاه می کنيم؟ تماشای تلويزيون ھميشه ھمراه با انجام کارھای ديگر است

عالوه ...و گاھی ھم به صفحۀ تلويزيون نگاه می کنيم ... به مجله ای نگاه می کنيم، ...تلفن زنگ می زند...يخچال

روی نيمکت ...براين نزد شاگردان مشاھده کرده ام که وقتی سر کالس درس ھستند، به ھمين شکل رفتار می کنند

مثل تلويزيون، ...ندمی نشينند، محتوای کيفشان را مرتب می چينند، و گاھی گداری ھم به آموزگار گوش می کن

 در اين مورد البته جای تأسف است که تله کوماند وجود ندارد، و شبکه –چيزی در اين گوشه با آنھا حرف می زند 

تمام اين موارد خيلی بی بديل نيست، ولی برای ما بايد اھميت خاصی داشته باشد، به . را نيز نمی توانيم عوض کنيم

 به عنوان ابزار آموزشی، درک فلمدرسه بايد ھوشيار باشيم که اگر می خواھيم ويژه در رابطه با سمعی و بصری م

  -  در شکل آئينی آن –داستان در تمام پيچيدگی ھا و ساختارش مؤثر واقع شود، بايد شرايط خاص استفاده از آن را 

 اختصاص دارد، چون که نمی خواھم بگويم که از اين ديدگاه يعنی شکل آئينی تنھا به سينما. در نظر داشته باشيم

آتر برای آموزش نگرشی خطی و منسجم ئبر اين اساس استفاده از سينما و ت. آتر نيز دارای چنين عملکردی استئت

  . شرط اساسی خواھد بود،که پيکرۀ داستان و مفھوم آن را تشکيل می دھد
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  .ساخت نماد: سومين نقش و يا موضوع در رابطه با آموزش تصوير 

نمادينه، .  با نماد قطع شده است رابطۀ آنھا کامالً بچه ھای ما از تخيلی اشباع شده اند، ولی غالباً .  نيستنماد، تخيلی

 در قطب مخالف ابتذال نمادينه، دقيقاً . آن قابليتی را گويند که با کمترين ھزينه بيشترين تأثير روانی را ايجاد می کند

ليمتری انگشت کوچک دست به می شناسيم، حرکات سه مي» نو«تر آئ که به نام تجاپانیآتر ئدر ت. واقع شده است

  . وفان استطمعنای 

شما را روی ) شھرک تفريحی در فرانسه با تکنولوژی رسانه ھای چند منظوره ای و سينما(»فوتوراسکوپ«در 

ن می  درجه نشان می دھند و روی سر شما بارا٣۶٠ را در فلمصندلی ھائی قرار می دھند که حرکت می کند، 

اين ھمان چيزی است که . فرستند، يعنی چيزی فراتر از بازنمائی صورت می گيرد که وجه نمادينه را ملغا می سازد

  . يعنی وقتی ھمه چيز نشان داده می شود، و ھيچ جای فکر و تأملی باقی نمی ماند: من ابتذال می نامم 

برداری برای نود دقيقه فلم، با چندين ساعت )١۴(»ميری دوما«، ولی به ھمين گونه يعنی »لوفت«ابتذال، يعنی 

پخش، با مونتاژی که ھويت خود را به عنوان مونتاژ معرفی نمی کند، و اين موضوع واقعا تحمل ناپذير است، زيرا 

اگر چه من برای مونتاژ در کار آفرينش سينمائی ارزش قائل ھستم و نقش آن را بنيادی می دانم، ولی از اين گونه 

ھای تلويزيونی که از مونتاژ سوء استفاده می کند بيزارم، و آن را کالھبرداری فکری می دانم که مونتاژ را برنامه 

  .تماشاگران به کار می برد» ميخ کردن«برای 

 – مثل وقتی که من کودک بودم –برداری ديگر زمان را کندوکاو نمی کند فلمدر نتيجه، ابتذال، آن است که دوربين 

ژن تا خصوصی ترين نقاط اعضای بدن، به شکلی که با اصرار در بازنمائی ھمه چيز، وجه ولی جراحت، وا

  . را کامال حذف می کند» نمادينه«

را انتخاب می کنيد، می توانيد روی » شب شکارچی«مثل » کالسيک« ھای فلم عکس، به عنوان مثال وقتی هب

نمادينه ... يک قايق روی آب عبور می کند، سايه: يد زيرا دائما با نماد سروکار دار. موضوع نمادينه کار کنيد

  .حضور دارد، شما دائما با وجه نمادينه سروکار داريد و از ابتذال به دور ھستيد

ھمه چيز : رو می شويد ه  ھای پر از خون ريزی را در نظر بگيريد، با ابتذال روبفلمعکس، يکی از اين ه اگر ب

 ھا ھمه چيز بايد ديده شود و ھيچ چيزی از فلمدر اين نوع ... توانيد داشته باشيدنشان داده شده، و گريزی از آن نمی

که در باال توضيح دادم مواجه می ) پان اوپتيسم(در اين جا نيز يک بار ديگر با سرسرا بين . نگاه نبايد پنھان بماند

بين ھيچ جائی برای وجه نمادينه با وجود سرسرا : و می دانيم که سرسرا بين وجه نمادينه را حذف می کند . شويم

  .باقی نمی ماند

 بر چه اساسی آموزش و آماده سازی کودک برای نمادينه سازی اين ھمه حائز اھميت است؟ زيرا ساحت نمادينه 

اجازه می دھد که نيروی روانی و باطنی او ساحت نمادينه است که به .  که فکر کند،است که به او اجازه می دھد

ما ھمه متأثر از نيروھای بسيار کھن . د، حتی نيروھای باطنی بسيار کھنی که در او به سر می برداش را بسيج کن

تمايل به کشتن يک . ھستيم، فرويد می گويد که ھر فردی که ميل به قتل ندارد، دچار ضعف الکتروانسفالوگرم است

ممنوعينی برای تمايل به کشتن فرد . د طبيعی است، و حتی نشان تعادل روانی زنان و مردان می باشتمايل کامالً 

روشن است که بايد تمايل به قتل و . بلکه ارتکاب به چنين عملی است که ممنوع می باشد... ديگری وجود ندارد 

  . متفاوت تلقی کنيمارتکاب به قتل را دو موضوع کامالً 

 می توانيم دربارۀ فانتسم ھائی که در ما ھمه فانتسم ھای فوق العاده ای در اعماق وجودمان داريم، به عنوان مثال،

بخش بزرگی از قصه ھای پريان وجود دارد حرف بزنيم، که البته سينمای از نوع خون و خون ريزی، با مضامين 
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فانتسم ھيوال، يکی از اشکال نمادينه ای است که . اين فانتسم ھيوال است. آدمخواری خيلی از آن الھام گرفته است

رو ھستيم، به ه ما ھمه با مشکل ھستی شناختی خاصی روب. اند از آن گريزی داشته باشدھيچ يک از ما نمی تو

اگر بين ...عنوان مثال، دوست داشتن فردی بی آن که بخواھيم او را ببلعيم، و يا بی آن که تحت سلطۀ او باشيم

 از او خواھش می کنم شماھا، فردی وجود دارد که اين مشکل را يک بار برای ھميشه برای خودش حل کرده است،

راه حلی را به کار بسته است برای من توضيح دھد، چون که می خواھم مطلبی دربارۀ ھمين موضوع منتشر کنم، تا 

 فردی وجود ولی تصور نمی کنم! بر اين اساس نقطۀ پايانی برای تمام توليدات ادبی و سينمائی به وجود بياورم

چگونه می توانيم عشق و : طعانه و يک بار برای ھميشه حل کرده باشد له را به شکل قاأداشته باشد که اين مس

آزادی را سازگار سازيم، يعنی چگونه می توانيم به ديگری عشق بورزيم و او را آرزو کنيم، و در عين حال بپذيريم 

  . خوشبختانهله ھيچگاه حل نخواھد شد، أاين مس. مندی ما نباشدوو اين حق را برای او قائل باشيم که تابع آرز

حل نشده است  و چه خوب که يک بار برای ھميشه –له ھرگز حل نخواھد شد أمشکل به اين علت نيست که اين مس

له به اندازۀ کافی در مکانی که به انتقال ميراث فرھنگی اختصاص دارد مطرح نشده، ولی أ ولی اگر چه اين مس–

. را برای بچه ھا تعريف می کنند» پوسه کوچولو«استان در کودکستان د. يعنی در مدرسه: می تواند مطرح شود 

ولی به کودکان اجازه ...روشن است که اين داستان به گروه داستان ھای خون و خون ريزی و آدمخواری تعلق دارد

، موضوع ترک کودکان توسط والدين »پوسه کوچولو«در داستان . می دھد که اين فانتسم را نمادينه سازی کنند

  .ود، و به ھمين گونه موضوع آدمخواریمطرح می ش

برای کودکان مفيد است؟ زيرا ھر کودکی با اين توھم و با اين فانتسم درگير » پوسه کوچولو«به چه علتی داستان 

ابزار فرھنگی و آموزشی بی بديلی » پوسه کوچولو«از اين ديدگاه، قصۀ . است که والدينش او را ترک خواھند کرد

نمی ترسی که امروز مامانت ساعت «: ا نقش مربی يا آموزگار اين نيست که به کودک بگويد نظر می رسد، زيره ب

  »پنج عصر به دنبالت به مدرسه نيايد؟

در غير اين صورت دخالت در امور زندگی خصوصی کودک خواھد بود و در اين صورت به ھيچ وجه قابل قبول 

که ابزاری فرھنگی در اختيار او بگذاريم که بتواند افسردگی نقش ما به عنوان مربی و آموزگار اين است ... نيست 

و اضطراب درونی او را به حالت نمادينه درآورد، و به او اجازه دھد که برای اضطراب درونی اش کلمه و جمله و 

ا خوانده تصوير بيابد،  و در عين حال بتواند با آن فردی که چنين داستانی را نوشته و تمام آنھائی که اين داستان ر

  .اند، تمام آنھائی که در اطراف او ھستند و تمام آنھائی که در آينده خواھند آمد، در رابطه قرار گيرد

من تنھا فردی نيستم که می ترسد، و تصويری از ترس وجود دارد که می توانم آن را در اختيار بگيرم، يعنی 

 خصوصی ترين وجوه زندگی مرا با آن چه ھمه تصويری که به حريم خصوصی من تجاوز نمی کند و با اين وجود

  .است در پيوند تنگاتنگ قرار می دھد) يا جھانشمول(شمول 

جز اين وجود ندارد، يعنی قابليت مرتبط ساختن ه از ديدگاه من تعريف ديگری برای فرھنگ ب. فرھنگ، ھمين است

  .حريم خصوصی به وجه جھانشمول

 يعنی –ی ترين وجود جھان باطنی ھر يک را ممکن می سازد  خصوصرابطۀ مفصل» پوسه کوچولو«داستان 

ترسی در آرزومندی تمام کودکان که می خواھند مورد عشق و عالقۀ والدين خود قرار گيرند، و از سوی ديگر 

  .باطنی به سر می برند که گوئی طعمۀ والدين خود بوده و توسط آنھا بلعيده خواھند شد
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و ھستيم که به حريم خصوصی و باطنی فرد آدمی مرتبط می باشد که حق نداريم ره در اين جا ما با موضوعی روب

پوسه [به ھمين علت :  جھانشمول نيز ھست به آن تجاوز کنيم، با آگاھی به اين امر که در عين حال مقوله ای کامالً 

  .تلقی کنيم) و يک ابزار آموزشی: مترجم (را بايد يک شیء فرھنگی ] کوچولو

ه کودک برای نمادينه سازی، به اين معنا است که مربی به او می آموزد که آن چه را که در باطن او ياری رساندن ب

 نديشد، و با آن چيزی بسازد و کامالً بياموزد که به اين عالم باطنی بينھفته به کار ببندد، و به اين معنا است که به او 

ا قرار نگيرد، بلکه آنھا را به کار ببندد و نمادينه سازی تحت سلطۀ اين نيروھ. طعمۀ اين نيروھای بسيار کھن نگردد

من به تخيالتم تعلق دارم ولی نمادينه به . که من به آن تعلق داشته باشم نمادينه ای که به من تعلق دارد، و نه اين. کند

  ...تفاوت بنيادی در ھمين جا نھفته است: من تعلق دارد 

به ھمين علت، وقتی آن را در اختيار آنھا . ادينۀ فوق العاده ای ابراز می کنند می بينيم که کودکان درخواست نمغالباً 

 ھای فلم و جاپانی»مانگاھای«کجا؟ نمادينه را در . جوی آن به جای ديگری می روند و قرار نمی دھيم، به جست

شاچيان را بين نوجوانان ی که بيشترين تعداد تمافلمدر پانزده سال گذشته ...جو می کنند و دلھره آور آمريکائی جست

 را فلمبرخی از نوجوانان اعتراف کرده اند که اين . است)  ھفت(»سون «فلمداشته و چندين بار توسط آنھا ديده شده، 

از وقتی که در رسانه ھای فرھنگی از . م از چه حرف می زند؟ از ھفت گناه کبيرهاين فل: بيش از سی بار ديده اند 

 نزنند، از وقتی که مدارس به بيابان برھوت فرھنگی تبديل شود، و از وقتی که جائی نقض قانون با بچه ھا حرف

 ھای دلھره آور فلموالت ديسنی و » نوازندۀ فلوت«برای نمادينه سازی وجود نداشته باشد، در اين صورت آنھا را به 

. نا نيست که به آن فکر نمی کنندباور کنيد که اگر از مرگ با کودکان حرف نزنيم، به اين مع. مريکائی می سپاريما

در نتيجه اگر دربارۀ چنين موضوعاتی با آنھا حرف نزنيم، اگر ابزارھائی در اختيار آنھا نگذاريم که از طريق آن 

بتوانند اضطرابشان را نمادينه سازی کنند، در رابطه با نمايش ھائی که امکان نمادينه سازی را برای آنھا فراھم نمی 

  .ت زدگی خواھند شد، و تنھا آنھا را با تخيالتشان تنھا خواھد گذاشتسازد، دچار بھ

چيزی کامال بنيادی سروکار داريم که به ما نشان می دھد که چرا سينما به عنوان موضوع کار با در اينجا ما 

رام و البته منظورم کاری کند و آ: حرف می زنم » کار«وقتی از موضوع . آموزشی اين ھمه برای ما اھميت دارد

 فلمدر غير اين صورت در خطر شوک قرار خواھيم گرفت، من در رابطه با تالش ھائی که پيرامون . تدريجی است

 ھائی با کيفيت باال مطرح می شود فلممی نامند، حساس ھستم، به ويژه وقتی که » برای کودکان«ھائی که معموال 

، که در آن کار نمادينۀ چندانی نمی توان انجام )ده استبه فارسی شھر اشباح ترجمه ش: مترجم (» سفر شيھيرو«مثل 

جلوه گاه ھای .  بدی نيست، ولی در بامبی ساحت نمادينه وجود نداردفلمبامبی . ھم مناسب نيست» بامبی «فلم. داد

 خيلی غم فلمجذاب تخيلی دائما حضور دارد، ولی وقتی از سينما خارج می شويد، می خواھيد گريه کنيد، زيرا 

.  ما ھنوز در عالم بھت زدگی به سر می بريمفلم بدی نيست، خيلی خوب ساخته شده، ولی با اين فلم. يزی استانگ

 در حالت ترحم و دلسوزی ھستيم و امکان کار نمادينه سازی با آن وجود فلمما با اين . فاصله گذاری وجود ندارد

  .ندارد

  .ئی را منتشر کنيم که قابليت کار نمادينه را داشته باشد ھافلمبر اين اساس، من خيلی اصرار دارم که بتوانيم 

  

  :پی نوشت ھای مترجم 

8) Neil Postman 

9) Plan américain 
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مريکائی را به شکل انمی دانم در بازی زبانی سينماگران ايرانی از چه اصطالحی استفاده می کنند، ولی من پالن 

يکائی شيوۀ بازنمائی شخصيت يا گروھی از شخصيت ھا را گويند مرانمای . مريکائی ترجمه کرده اماکادر يا نمای 

. نيز ناميده شده است) ۴/٣(در کتابھا، بعضا سه چھارم . که در سينما يا عکس از ناحيۀ ران پا نشان داده شده است

در سال ھای مريکائی ا ھای فلمسينماگران و تاريخ نويسان فرانسوی آن را به اين شکل ناميده اند زيرا الگوی دائمی 

 ھای وسترن اين نما از ناحيۀ ران پا به ويژه اجازه می داد که ھفت تيری که به فلمدر .  بوده است١٩۴٠ تا ١٩٣٠

 .کمربند بازيگر بسته شده، ديده شود

    

   

10) Plan rapproché  

 شان می دھدرا از نزديک  ن) ھا(مريکائی است ولی قسمت باالی بدن شخصيت اشبيه نمای . نمای نزديک

   

   

 

11) Gros Plan  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

نمای درشت در سينما، تلويزيون، عکس، کتاب مصور، چھار چوب تصويری است که بخشی از پيکر شخصيت يا 

 .جزئيات را به شکل انحصاری و درشت نشان دھد

  

12) pixillation  

ر می برند، درفرانسه پيکسيالسيون می به کا» پيکسيليشن«سينما گران ايرانی اين اصطالح را مثل تلفظ انگليسی آن 

اين فن در واقع مرتبط است به نوعی دستگاه . به کار بردم]  عکس برداری شدهفلم[من در اين جا به شکل . نامند

 را ممکن می سازد، اشياء و شخصيت ھا حرکات مختصری فلمبرداری که تنھا از طريق عکس برداری ساخت فلم

در نتيجه وقتی تمام عکس ھا در کنار ھم قرار می گيرند، .  به قطعه عکس می گيردانجام می دھند و دستگاه قطعه

 .  ھای عادی سيال نيست و منقطع استفلمحرکت اشياء و شخصيت ھا مثل 

  . انتخابی من در يوتوب می تواند به شکل روشنتری اين فن سينمائی را به شما نشان دھدفلممشاھدۀ چھار 

a)How to do a pixillation  

feat&2=index&LPRtyZziYZmFg=list&nwA5JNHIjBa=v?watch/com.youtube.www://http

plcp=ure 

b) 

http://www.youtube.com/watch?v=mxvpt9-

cvlE&feature=autoplay&list=LPRtyZziYZmFg&playnext=2 

c) 

http://www.youtube.com/watch?v=V-p-xxa_MHQ&feature=related 

d) 

http://www.youtube.com/watch?v=EvIk4w3p-

Qs&list=LPRtyZziYZmFg&index=5&feature=plcp 

e) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2_HXUhShhmY#! 

13) Le hors champ  

 يا خارج از نما. خارج از تصوير

14) Mireille Dumas 

  آتر پيتربروک بوده استئمجری تلويزيون، او پيش از تلويزيون جزء گروه بازيگران ت

15) The Night of the Hunter . Charles Laughton en 1955. 

 ١٩۵۵مريکائی، ساختۀ شارل لوگتون ا فلم
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