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ثقافة وناس

تلفزيون

ملف ّ «الطبيعة البشرية مثيرة لالهتمام،
بخيرها وشرها ،واختبارها مصدر تشويق كبير
للناس» ...من رحم تلفزيون الواقع ،خرجت البرامج

التي تخلط بين الـ  social experimentوالكاميرا
من السرقة
الخفية ،متناولة مواضيع كثيرة بدءًا ً
وإهانة ذوي االحتياجات الخاصة ،وصوال إلى اإلساءة

التجارب االجتماعية...

َ
الغرب هام بها قبل أن يصيبه ...الملل
نادين كنعان
التجارب االجتماعية ليست جديدة
على املشهد اإلعالمي العربي عمومًا،
واللبناني خصوصًا .بعدما ظهرت
خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة فــي فـقــرات
ضمن بــرامــج مثل «بــا طــول سيرة»
(املستقبل) و«حـكــي جــالــس» (،)lbci
ُول ــدت بــرامــج تتمحور أســاســا على
هذا النوع من األعمال .أبرز املشاريع
التلفزيونية التي تعتمد هذا املنهج
والقت رواجًا في العالم العربي خالل
الـسـنــوات املــاضـيــة ،هـمــا «الـصــدمــة ـ

أجرى آدم صالح اختبارًا
لمعرفة رد فعل الناس في
أميركا في حال حاول أحدهم
نزع حجاب فتاة ُمسلمة
 »The Shockالذي عرضته شبكة mbc
الـسـعــوديــة فــي رمـضــان عــامــي 2016
و ،2017و«م ـ ــش إن ـ ــت» ال ـ ــذي أبـصــر
النور على قناة «الجديد» خالل العام
ُ
الحالي وتعاد حلقاته حاليًا.
ّ
ال شك في أن علمي االجتماع والنفس
مـتــداخــان ومـتـقــاطـعــان مــع اإلع ــام.
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـ ـب ـ ــدأ ،ت ـح ــاول
ال ـبــرامــج ال ـتــي تــرتـكــز إل ــى الـتـجــارب
االجتماعية تسليط الضوءّ على واقع
ّ
معي من خالل مواقف منفرة تقيس
ّ
مــن خاللها ردود فعل عــامــة الناس.
وبينما تظهر هذه االختبارات التي
ّ
تتطرق ملواضيع اجتماعية مختلفة
ّ
ّ
ّ
تصرفات أو
ومهمة حيانًا)
(حساسة
ُ َ
للمخت َبرين الذين
انـفـعــاالت سلبية
ً
ع ــادة مــا ُينتقون عشوائيًا ،تضعنا
في أوقات كثيرة أمام نماذج إيجابية
جدًا تبعث على التفاؤل.

(ديف
غرانلوند
ــ الواليات
المتحدة)

إعــامـيــا ،تقع الـتـجــارب االجتماعية
امل ـص ـ ّـورة والـكــامـيــرا الـخـفـيــة باملبدأ
فـ ــي خ ــان ــة تـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،وق ــد
ح ـظ ـيــت أخـ ـيـ ـرًا ب ــان ـت ـش ــار وشـعـبـيــة
كـبـيـ َـر ْيــن فــي ال ـغــرب ،خـصــوصــا على
يوتيوب حيث نجد كمية كبيرة من
االختبارات القصيرة التي تجرى في
ّ
العامة فــي بلدان
الـشــوارع واألمــاكــن
مـخـتـلـفــة ،م ـحــاولــة رص ــد ردود فعل
ُ
الـ ّنــاس إزاء مــواقــف مـحـ ّـددة تقنعهم
ّ
بمتطوعني
بأنها حقيقية ،مستعينة
لتجسيد بـعــض األدوار ،فــي الــوقــت
ّ
تسجل فيه كاميرا خفية كل ما
الذي

يجري .ومن بني الفيديوات الشهيرة،
ن ــذك ــر ال ـت ـج ــرب ــة الـ ـت ــي أجـ ــراهـ ــا آدم
صــالــح ،الـيـمـنــي املـقـيــم فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،ملـعــرفــة رد فـعــل ال ـنــاس في
ش ـ ـ ـ ــوارع أمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي حـ ـ ــال حـ ــاول
أحدهم نزع حجاب فتاة ُمسلمة.
إذًا ،مــن رحــم تلفزيون الــواقــع تخرج
ه ـ ــذه الـ ـب ــرام ــج الـ ـت ــي ت ـخ ـلــط ب ــن الـ ـ
 social experimentوالكاميرا الخفية،
وي ـس ـي ــر «ال ـ ـصـ ــدمـ ــة» و«م ـ ـ ــش إنـ ــت»
ع ـل ــى درب ـ ـهـ ــا .أمـ ــا الئ ـح ــة امل ــواض ـي ــع
الـ ـت ــي ت ـت ـن ــاول ـه ــا ف ـك ـث ـي ــرة ،وت ـش ـمــل
ْ
الـســرقــة بــدافــع ال ـع ـ َـوز ،وإه ــان ــة ذوي

أشهر التجارب
تعود أصول التجارب االجتماعية إلى عقود وهي مختلفة
األهدافّ .
يعد اختبار «ملغرام» األكثر شهرة في مجال علم
النفس االجتماعي ،وهو ُيعنى بدراسة مدى انصياع البشر
للسلطة .صاحب هذه التجربة هو األستاذ املحاضر في
جامعة «ييل» األميركية ،ستانلي ملغرام ،وهي تهدف إلى
قياس مدى استعداد املشاركني إلطاعة سلطة تأمر بتنفيذ
مــا يتناقض مــع قـنــاعــاتـهــم .كـثـيــرون ُوض ـعــوا فــي موقع
املسؤولية عن توجيه صدمات كهربائية ألفراد يجلسون
في غرفة أخــرى حني يجيبون عن أسئلة ّ
معينة بطريقة
خاطئة ،بأمر من املسؤول عن التجربة .وفي النهاية ،ورغم
إظهارهم عالمات توتر وعدم رضا ،استجاب الجميع ألمر
«املسؤول» في نهاية املطاف.
أمــا فيليب زيـمـبــاردو مــن جامعة «سـتــانـفــورد» ،فحاول
فــي عــام  1971مـحــاكــاة ظ ــروف الـسـجــن ،عبر تــوزيــع 24
ّ
والسجانني.
طالبًا بطريقة عشوائية على أدوار السجناء
منحى
ـذ
ـ
خ
ـأ
ـ
ت
وب ـعــد سـتــة أي ــام م ــن ب ــدء ال ـت ـجــربــة ،راح ــت
ّ
ّ
السجانني فــي التسلط
خطيرًا فــاق التوقعات ،لجهة بــدء
على املسجونني ،حتى وصل األمــر إلى التعذيب النفسي
واإلهــانــة ...وهناك مساجني وصلوا إلــى درجــة اعتبار ّأن

االح ـت ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،واإلس ـ ـ ــاءة
ّ
والتحرش...
لكبار السن،
تـعـلـيـقــا ع ـلــى هـجـمــة املـنـتـجــن على
هذه الفئة ،أكد مدير برامج تلفزيون
الواقع في شبكة «فوكس» األميركية،
س ـي ـمــون أن ــدري ــا مل ــوق ــع «ه ــول ـي ــوود
ّ
ّ
ري ـب ــورت ــر» أن الـسـبــب ي ـعــود إل ــى أن
«الطبيعة البشرية مثيرة لالهتمام،
ّ
وشرها ،واختبارها مصدر
بخيرها
تشويق كبير ّللناس» .هنا ،ال بد من
اإلش ــارة إلــى أنــه غالبًا مــا ُينظر إلى
تلفزيون الواقع من منطلق البرامج
الـ ـت ــي ت ـن ـق ــل إلـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــاس ت ـفــاص ـيــل

اإلج ـ ــراءات الـقــاسـيــة «ح ــق» لـلـسـ ّـجــانــن .قـبــل ذل ــك ،أجــرى
سولومون آش ،في خمسينيات القرن املاضي اختبارات
ّ
عدة لدراسة تأثير آراء اآلخرين على آرائنا وتعبيرنا عنها.
جرى ذلك من خالل إعطاء بطاقة مرسوم عليها خط واحد
لثمانية أشخاص (سبعة منهم متعاونون مع آش وواحد
فقط هو املستهدف من التجربة) ،ثم إعطائهم بطاقة أخرى
عليها ثالثة خطوط بأطوال مختلفة ،وسؤالهم عن الخط
األقــرب إلى طول الخط في البطاقة السابقة .بعدما كانت
نسبة الخطأ  1في املئة في ظــروف طبيعية ،وصلت إلى
 75في املئة مع إضافة ضغط األغلبية باتفاقها على إجابة
خاطئة!
«تأثير املتفرج» تجربة نفسية معروفة ّ
تبي االختالف بني
رغبة الناس في مساعدة اآلخــريــن حسب مظهرهم وما
يرتدونه من مالبس .الفحص الذي وجد طريقه قبل فترة
إلــى يــوتـيــوب مــن خــال فيديو مـصـ ّـور ،أوض ــح ّأن الناس
يميلون غالبًا إلى املساعدة حني يكون عدد املحيطني بهم
ً
ّ
«تشوش املسؤولية» .ما يعني عدم
قليال بسبب مفهوم
ّ
شعور املــرء باملسؤولية حــن تكون مــوزعــة على آخرين
كثر.

ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــةّ ،إمـ ــا ألف ـ ــراد عائلة
واحـ ــدة كـمــا ف ــي Keeping Up With
 ،the Kardashiansأو ألشـ ـخ ــاص
يـ ـخ ــوض ــون مـ ـغ ــام ــرة م ـث ـل ـم ــا ح ــدث
ف ــي ( Utopiaف ــوك ــس) ال ـ ــذي يتتبع
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ت ـ ـح ـ ــاول ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
مجتمع فــي منطقة نــائـيــة .املـغــامــرة
تـسـيـطــر كــذلــك ع ـلــى أج ـ ــواء بــرنــامــج
( Naked and Afraidدي ـس ـك ــوف ــري)
الـ ــذي ي ـســرد ف ــي ك ــل حـلـقــة تفاصيل
حـيــاة ام ــرأة ورج ــل اسـتـطــاعــا البقاء
عـ ـل ــى قـ ـي ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة (،)survivors
يجتمعان لـلـمـ ّـرة األول ــى ويوضعان
أمام ّ
تحدي العيش في البرية َ
عاري ْي
ملـ ـ ّـدة  21ي ــوم ــا .وب ـعــد االج ـت ـم ــاع في
ّ
املنطقة
املحددة ،يصبح على الثنائي
إي ـج ــاد و /أو إن ـت ــاج امل ـي ــاه وال ـغ ــذاء
واملـ ـ ـ ــأوى وامل ـل ـب ــس ف ــي هـ ــذه الـبـيـئــة
الصعبة .إلــى جانب بــرامــج املــواعــدة
الكثيرة ،هناك أيضًا 12 Famous in
(على  )CWالذي يتمحور حول عائلة
تـجـ ّـرب بلوغ الشهرة فــي غضون 12
أس ـب ــوع ــا ،ع ـبــر االن ـت ـق ــال إل ــى مــديـنــة
ل ــوس أنـجـلـيــس األمـيــركـيــة وخــوض
ّ
سلسلة من التحديات التي تركز على
ّ
موهبة كل واحد منهم.
ل ـكــن خ ـ ــارج أروقـ ـ ــة امل ـح ـط ــات ،وقـبــل
زمـ ـ ــن طـ ــويـ ــل ج ـ ـ ـ ـدًا ،اسـ ـتـ ـخ ــدم م ـب ــدأ
«التجربة االجتماعية» لتقييم برامج
اجـتـمــاعـيــة ج ــدي ــدة أو ف ــي م ـس ــارات
ً
تغيير القوانني مـثــا ،وقــد بــدأت في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة الخ ـت ـبــار مـفـهــوم
ضــريـبــة ال ــدخ ــل الـسـلـبـيــة ف ــي أواخ ــر
الستينيات .وقد شهد العالم تجارب
بـ ـ ـ ـ ــارزة أح ـ ــدث ـ ــت تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا م ـل ـمــوســا
ع ـلــى ال ـص ـعــد الـنـفـسـيــة والـسـلــوكـيــة
واالجتماعية (راجع الكادر).
بالعودة إلــى مــا شاهدناه على mbc
ّ
و«الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،لـ ـع ــل أكـ ـث ــر امل ـش ــاري ــع
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـغــرب ـيــة ق ــرب ــا إلـيـهـمــا
هــو  Cam Clashمــن تـقــديــم باتيست
إي ـت ـش ـي ـغــاري .ف ــي ع ــام ُ ،2014ع ــرض
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـفــرن ـســي ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ــى
على شــاشــة «فــرانــس  »4وعـلــى قناة
خ ــاص ــة ب ــه ع ـل ــى ي ــوتـ ـي ــوب ،ح ــاص ـدًا
ن ـس ــب مـ ـش ــاه ــدة ع ــال ـي ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــا
ّ
وإلكترونيًا .حتى أن موقع صحيفة
ّ ّ
«إلكـسـبــرس» الفرنسية سبق أن أكــد
ّ
أن االختبار الذي جرى في املترو في
باريس ورصد التعنيف اللفظي الذي
ّ
ّ
محجبة هناك ،حظي
تعرضت له امرأة
بــأك ـثــر م ــن  600ألـ ــف م ـش ــاه ــدة على
الشاشة الصغيرة فقط .وفــي الوقت
ّ
ال ــذي أك ــدت فيه أن Cam Clashيفتح
ّ
ملفات ّ
حساسة مثل رهــاب األجانب
والـعـنـصــريــة والـتـمـيـيــز عـلــى أســاس
الجنس في إطار سعيه لدفع املجتمع
ّ
«تحمل جــزء مــن املسؤولية إزاء
إلــى
ّ
م ــا ي ـ ـجـ ــري» ،رجـ ـح ــت «إلكـ ـسـ ـب ــرس»
ّ
أن هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـت ــاب ـع ــه ف ـق ــط ب ــداف ــع
«الـتـلـ ّـصــص والـحـشــريــة واالستمتاع
باملشاهدة ،قبل أن يسيطر عليه امللل،
مــن دون أن يـكــون ملــا يـشــاهــده تأثير
على سـلــوكــه» .رأي قــد يـكـ ّـون صائبًا
إلى ّ
حد بعيد ،خصوصًا أنه بعد بدء
عرض املوسم الرابع من ،Cam Clash
تــوقـفــت «فـ ّـرانــس  »4عــن عــرضــه على
خـلـفـيــة ت ــدن ــي ال ـ ـ «راي ـت ـي ـنــغ» ،وص ــار
ب ــإمـ ـك ــان الـ ــراغ ـ ـبـ ــن م ـت ــاب ـع ـت ــه عـلــى
يوتيوب حصرًا.
فـهــل تــراهــن «ال ـجــديــد» م ـجــددًا على
«م ــش إن ــت» ونـشـهــد حـلـقــات جــديــدة
بـ ـع ــد اإلع ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ويـ ـخ ــرج
موسم ثالث من «الصدمة» إلى النور
ّ
ّ
ستتبدل؟
على  ،mbcأم أن الحسابات

