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 جان بودریار ... 

 الرمزيوصورة الحـدث  

 
 

 

 �ان االسالم �سيطر ع�� العالم لوقف االرهاب ضد االسالم،  ولو...

 ذلك نفسھ هو الذي سيقاوم العوملة. 

 .روح االرهاب.17

 : صملخّ 

وال سيما  ب الذات اإل�سانية،  يصيقد    أيضا ولكنھ  السطح �� العالم ا�خار��،ا�خلل أحيانا  ب  يصقد ي

حي��ا  ع�� حساب الراهن،  و  ،الرؤ�ة اإل�سانية وتطورها من خالل اإلفراط اإلعالمي�� نظر  الوقائع    ���ح�ن �

قد ھ 
ّ
إن القول  ا�حقيقي    ي�ح  الواقع  ش�ل  ما  أن  إذ  إليھ،  واملرموز  الرمز  ب�ن  االنفصال  اختفت قد  تم 

صورة  نجد    ،حسب منطق بودر�ار، إ�� جانب ذلك  الصرف  عناصره، وصرف لنا واقعا آخر خالفا للواقعية

اذ،   األصيلعكس ملمحا من الواقع  � ،�� عرض واقع مغاير  تفاصيلها،ا�حا�اة  ترسم   آسرة 
ّ

  ضمن إطار أخ

، و�املنظور الذي �عيشھ أفراد ا�جتمع، و�ذلك �س�� وسائل اإلعالم إ�� توحيد الرؤ�ة  اجد مقنعةو�صورة  

ا�خصوصيات،    و�سقاطإ�� تال�ىي األ�عاد ودحض االختالف    واملنطلق �� بوتقة تصور ثقا�� واحد، مما أدى 

 .قر�ة محدودة الزواياع�� ش�ل اتصال العالم  حينما صّور وتلك �� ا�خالصة ال�ي أشار إل��ا (ما�لوهان) 

 
Abstract: 
The defect that afflicts the surface in the external world, also afflicts the humanity, as the 

facts were shaken by the media overload in the eyes of the humanity’s vision and its 
development at the expense of the present. What happened was the separation between the 
symbol and its representation, since the shape of reality has disappeared. He diverted us to 
another reality contrary to pure realism according to Baudrillard's logic. In addition, we find 
the simulation carried out by the image very captivating in the presentation of a different 
reality that reflects a feature of the original reality in the best frame and in a very convincing 
and indivisible way, and with the expectation experienced by members of society, and with 
that the media seeking to unify the vision and the starting point in a melting pot of one 
cultural perception. This led to the diminution of dimensions, refuting the difference and 
dropping the idiosyncrasies. This is the conclusion to which MacLuhan drew that 
communication makes the world a village with limited angle. 
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 : مقّدمة -1

 
ّ
  ، ك�� عائق �� املسار التقدمي منذ أمد طو�ل أ ،ل الوجود الطا�� وا�حضور العاري للعنف �� العالم�ش�

ال�ي ��خص أحداثا ا�حديثة  إ�� الن�عة االستعمار�ة    وصوال  ضار�ة �� القدم،وع�� حقب تار�خية عميقة  

من البشر�ة  النفس  يال�س  عما  تكشف  و�عصّ   وانفجارات  تزامنب،  عنصر�ة  التحوالت  ذلك    وقد  مع 

الثقافية    الهو�اتاملع��ة خاصة عن اختالف    أيديولوجيا��اضمن    االجتماعية و�عقد أنظم��ا و�عدد أجهز��ا،

موجات   املدمرة  نتائجها  ومن  الطبقية.  املصا�ح  ا�جماعية  ل  االحتالوتضارب  شعوب  واإلبادة  من  للعديد 

ياتل  ا فعود أع�� رد   الناشئةاالنفجارات  املعمورة، و 
ّ
ما يتم  �الرغم مو   كث�� من بلدان العالم.��    وقمع لألقل

، لم يمنعترو�جھ من مزاعم حول تحضر اإل�سان ا�حديث واملعاصر، وترقيھ �� سلم ا�حضارة، إال أّن ذلك 

حشية مكرسة  �� و اإل�سان ألخيھ اإل�سان، و و�هانة  من تزايد األفعال الوحشية واألعمال القمعية  باملقابل،  

االجتماعي النظم  و   ة،��  الثقا��  واملوروث  اللغة   �� املتداول ت  سردياكما  الوسائل    ،التار�خ    اإلعالمية و�� 

البيئية    املتعددة خصوصيات  وحسب  ش�ى،  صور  خالل  من  العنف  �عميم  يتم  حيث  آلّيا��ا،  بمختلف 

 الثقافية املس��دفة. 

ا�ختلفة،   اوتحديد أ�عاده  ا،وتفس�� حيثيا��  الظاهرة،حاولت استجالء  ال�ي  دراسات  و�الرغم من ك��ة ال

ت تتوسع وتزداد عمقا �� ا�جتمعات ا�حديثة، وقد ظهرت العديد من املشاريع ال�ي استطاعت  ئما فتإال أّ��ا  

الذي �عود    العنفم��ا استفحال  كشف عن الكث�� من ا�حقائق النفسية واالجتماعية،  اإلش�الية وال  مقار�ة

،  التطورات العلميةّم  اإل�سان املعاصر �� خض   عيش  �غّ�� نمط  �� مقابلال��بية املعاصرة،    إ�� خلل �� نظم

والشعوب وا�جماعات  األفراد  ب�ن  اإل�سانّية  العالئق  اإلش�الية  و ،  و�شّعب  أهمية  إ��  و�شعب  �النظر 

، الفيلسوف  املعاصر  كما نظر إل��ا أحد أقطاب الفكر  ،الظاهرة  هذه  مقار�ةإ��  فقد اتجهت همتنا  طبيع��ا،  

كيف نظر بودر�ار إ�� العنف ��  . وهنا نتساءل  )Jean Baudrillard(   وعالم االجتماع الفر��ىي جان بودر�ار

 زمن الصورة املفرطة؟

 : سقوط الشکل وتکثیف الرمز -2

صفها  و   وشدة تأث��هاونظرا إ�� تفاقمها    ،الداخلية  العنف أخذت طا�ع ا�حربأّن وقائع    بودر�ارالحظ  

�� أي �حظة، تنفجر توشك أن البلد �� �حنة مركبة  ت رهنو   ،اإلعصارع�ن ة �و�رنيكية �ش�لت �� بأ��ا ثور 

   ا عنيف  ابر�ان توازي �� قو��ا  
ّ

  ة صدمالعنف  األمنية    . وقد اعت��ت السياسةالعالم �� مشهد درامي مرعب  يلف

.  دهموا �� العنف الذي وّح سقوط الذين شار�و سقوط اإلم��يالية،  ولعلها بداية    ها، لال يلم ��جل ال�ون مث

ھ ح�ى،
ّ
، فالوحدة قوة لضرب قواعد اآلخر.  العنف مجزرة �� حق اآلخر ا�خالفاعت��   و�ن  و�قول بودر�ار أن

 )10. 2005بودر�ار. ( ومضمونا. شكال و�� أهم م��ة يحفظها التار�خ

  حيث يقّر   ،ا�خيال �� دور السينماهد ال�ي ابتلعت  ا املش  ه�تساءل بودر�ار حول ا�حقيقة الواقعية �� هذو 

  11حادثة    ھثبتتوهو ما    ،غ�� املكتفية بذا��االعاملية  �مارس من قبل الهيمنة  و   ،�شمل املعمورة   عنٍف   بوجود
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رأيھ،ح  ،�انتوال�ي    ،2001سبتم�� الدّم   سب  التوقعات رغم  والرعبخارج  امل�ان  ار  هيبة  حادثة عّززت   ،

 األرض ا�حرام) كما سّماها بودر�ار. (ورمزّ�تھ جراء الضرر الذي �حق بـ

ب�ن   هنا تكمن مسألة الّتفرقة  القدرة ع��  تنعدم معها  إ�� درجة  املعقول  ل�حّد  تجاوز  بما هو  اإلفراط 

ومحا�اتھ، مشعة    فا��يار  الواقع  حالة  التوأم�ن  التار�خ  أال��ج�ن  من  غفلة   �� جو�ة  �انت  الهزة  أن  ثبتت 

�ّل فيما  ا�حروس،   الصور  اال��يارتفا  كشفت  العالم أو   ،صيل  من    ذهلت  حصل    لسيطرة ل  ق ااخ�� بما 

محّل فخر الواليات املتحدة    �انت  م�انات ال�يواإل   ح��ازات اال   �لالضر�ة    ، وأغفلتمر�كية تقنيا وخياليااأل 

بدت   إذ  وزهوها،  املسيّ االمر�كية  الهندسات  �ل  حطم  الذي  املشهد  لهول  مذهولة  بأحدث  مشلولة  جة 

 )12. 2005لة.(بودر�ار.اإلنجازات الثقي

ا�حروب قاموس   �� املدرجة  غ��  الصعقة  هذه  لل��ك��،  حلت  ،��  املشتتة    در�دا و�رى    الضر�ة 

)Derrida Jacques(  بنية    أصابت عمق، بل إ��ا ضر�ة  فحسب  بنقطة التوازن االس��اتي��  ضر�ة لم تخّل   بأ��ا

املفتعلة  االس��اتيجية  اآلخر�ن    ،هذه  نظر   �� خادعة  ��الة  ا�حاط  التوازن  وهم  إثرها  ع��  فانكشف 

 ). 2005.12(بودر�ار.

  ونقطة االرت�از والّتدّبر،  رئاسةالذي هو ال  �� الرأس ضر�ةھ �ان أن، با�حدث بودر�ارھ و�ن��ة كئيبة، �شبّ 

السلطة حال  لسان  ال�ي    )،31.  2005(بودر�ار.  والرئاسة  ا�جو�ة  الضر�ة  اس��دف��م  �ش�ل متسائال عمن 

االصطدام    �عدما اختل تواز��ا من شدة   ،معرضا ل�خطر  أصبح ال�ّل إذ    ، غ�� مسبوق �� تار�خ ا�حروبتمثال

ف،  وعنفھ العالم،  أمام  العمارة  ا��يار  جّسده  الذي  ذاك  مهوال  مشهدا  �ان  جمالها  تفّج فقد  ،  خراببا�ر 

مة حادثة ا��يار ال��ج�ن، و��اوت، باملثل، م� 
ّ
ابرة الهيمنة األمر�كّية ع�� العالم، وقد حاكت الصورة ا�حط

 وكشفت عن معطيات واقعّية.

التار��� وحمول��ا اإل�سانية والفلسفية ظاهرة  إر��ا  و�عكس خطابا    الّتحّدي،  تمثل هذه الصورة ب�ل 

واملصادرة    ،لتعددالّرافضة لشطرة ع�� األطراف  مزدوجا صامتا ب�ن الذاتية املكدسة والغ��ية الطاغية واملن

 .ل�ّل حق �� االختالف

العمل  وقد   هذا  حالة  إ��    أّدى ا  ممّ   ة،استثنائيحالة  ش�ل  الفو�ىى،ظهور  أوانتشار    من  ل  افع ردود 

�الهو�ة  ةدغ�� محّد   ة،هيست��يّ  ��ا،  ملواقفاعكس مدى �شرذم  ، 
ّ
ما    و�شظ عمليات  من    ا نمط  يجسدوهو 

 العنف 
ّ
 . جاه اإلعالمي حسب �عب��هاملؤثث بالالو�� �� ا�خطاب واالت

أن التار�خ األمر��ي هو (فلتة  ، ف��يل الغطاء عن الز�ف املتداول، بإ�� تار�خ هذه الشعوب  ويعود بودر�ار

صور  إّ��ا    ،(الرقص مع الذئاب)مثل    ،كما يصفھ رعاة البقر �� أفالمهم  ،وليس أبدا تار�خا أمر�كيا ،تار�خية)

األمر�كية    الذي �عرض للق�� وامل�خ من قبل تجار السينما  ،�ستثمر �� تار�خ الهنود ا�خ��ق   مفزعةحية و 

 .)17. 2005(بودر�ار.
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 ز: العنف الموحد لثقافات التمای -3

 أنللسلطة  ضرورّ�ا �ش�ل املعرفة رافدا  
ّ
كما يقول    ،فحسب  لقوةلفرض اوجود هذه املعرفة ليس    ، إال

. ال�ىيء الذي يتّم ��  و�قاء مشروعية ا�حياة ب�ل طقوسها وهندس��ا  ،الستمرار�ةا   انضم ل  أيضابل    ،فو�و

�� ، و ، والتأرجح ب�ن رأي�نإخفاءهم ل�حقيقةبودر�ار ع�� التحاليل اإلعالمية  �عيب  عالقة باملؤسسات، إذ  

أن ما قام بھ  و�نكشف  الهوليودية،  م جدار الصورة  يتحطحيث يتّم    خصوصا،فرد ��ا وسائل اإلعالم تن  م��ة

ا�خ��ق    ارتبطت بالعنفوان   ،ا�حدث طفرة متفردةاعت�� هذا  أن    وقد سبق   ،هؤالء هو مجرد خد�عة مرعبة

تتم��    ا ال�يوالتكنولوجي   ةا�حضار ظالل  رغم    الدمارصفة    فطغت ع�� امل�انتنازع الهو�ات،    ، وأو�حتأمنيا

  ب ع�� �تسر فتتمكن هذه ا�حاالت من اللعنف املركب بدا�� الز�جات،  ا  توتر، فهذا ال يمنع من  ا العمارة��

وال��بو�ة  اآللّيات االجتماعية  والقيم  ال�ي تو   ،الثقافية  والرموز  وا�جماليات  السلوكيات  بذلك ع��  نعكس 

 . )23. 2005(بودر�ار. األمر��يا�خيال تأسست �� قلب 

ة قليلة ذاتھ السياق�� 
ّ
جوانب الفنية للعمارت�ن، وما تمثلھ من شموخ  ا�إ��  ت تطرق أشار در�دا إ�� أّن قل

 WTC)( من ت�لموا عن الهندسة املعمار�ة للمركز التجاري العاملي مال نجد الكث��  أننا  كما ،�� تصور العالم

�بعث فينا عواطف ا�حب  ، و العمق الذي يمأل الشعور ، ولم يلفت �ل هذا  ضمن الفضاء السيا�ىي وا�جما��

الرتباط وحينمارمز�ة  بالعمارت�ن    هات�ن  واالنجذاب  الذاكرة    تاا��ار   الك��ياء،  يجتاح  أرشيف  إ��  تحولتا 

  ) ت��ي سميث (ع�� غرار ما بدا من    ،�عنيھ العمارة املس��دفةيتساءل در�دا عما    الّسياق نفسھ��  وا�جماعية،  

 .)95. 2003در�دا .الذي خلق صورة أك�� حرجا سياسيا وال�ي �ع��ا �عمارة الصدمة. (

  إ�� إثباتھ   أمر��ا، وهو ما سعت  بصراع القيم نحو إثبات شرعية األزمة غ�� التقليديةالتحول  يذكرنا هذا  

بأّ��ا  �� الواجهة اإلعالمية الذي هو بمثابة    يديولو�� �عكس واقعها،إدولة تقرر ع�� أساس  ، حيث أقّرت 

  اء، �� �ىيء و�� تمثل أنانية التمك�ن ا�خالف لدولة متعددة األبألنا)، أما اآلخر فال �عن��ا  ارؤ���ا الذاتية (

وطان ا�حاذية  �ّل األ وأن واقعها يختلف عن واقعية    ،قائمة ع�� أنقاض اآلخر�ن  ،مختلفة األعراق واألجناس

ات  تجاوز ، األمر الذي خلق إرث األسالف لتوسيع نفوذ مناطقها (ال�او�وي) �� اتخندق �عكس و�� صفة ،لها

 .)28. 2005لقيم اال�سانية (بودر�ار.لالقات التعاونية و لعل

التوقعات وا�حرص    آفاق  ما يحدث يتعدى   ، إن �انالتساؤل املتجذر  إ��جر ا�حدث  فاألعطاب السابقة ت

األفق نحو  التمدد  الذي    ،ع��  ��دد  األمر  باتت  ال�ي  املتاحة،  التكنولوجية  التقنيات  �ستخدمون  جعلهم 

والبيئيالنسيج   و   رهق أمما    ،األخال��  األرض،  ال�اهل  ايعكس  حجم  ��  ا  ستن�افا   دمار  واإلفراط  لطاقة 

وهو ما يز�ي وسائل العنف املقيت    ،رهاب ومآسيھاإل   سلوك   �سببساحة ع�� اإل�سانية  ت امل قاض ، فتداولها

د املس�ى واقعا، كما يرتئيھ  إن الواقع لم �ع"إذ يقول    ،حسب بودر�اربو�خلق دواع��ا، إ��ا املبالغة �� �ل �ىيء  

 . )32. 2005(بودر�ار.  "املتوارث و املتداول ل�حدث ، و بمعارفھ املتماسكعقلنا 
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القول   بودر�ار  ةنظر تتوحد   ضرورة  ع��  تؤكد  املشروط،  ال�ي  التفك��    ،غ��  م��انية  من  املكرر  وغ�� 

باألحادي  العنف أصبح  ،  الفراغ، فقد  أن  ��الك  بديال عن  أهدافھ ومشهدياتھ  اختلفت مشار�ھ وتوحدت 

 .و�معن ا�حديث فيھ �عد �عدد مفاهيمھ ،أن ينعتھ رمز�ا ع�� بودر�ار العالم، لذا يصّر 

مقولة    مع  قولھ  هللاو�تضامن  للصواب  عبد  ا�جانبة  التار�خية  اعتمدها  ،العروي  م�ان    ،ال�ي  ال  إذ 

ال�ي تتسع لفضاءات   وار موقف السلطة،تبوأ ثقافة ا�حتأن ، و�تحتم بل�حديث عن ا�خصوصيات والتمايز

   .) ..33. 2005اآلخر وتدشن قرنا جديدا (بودر�ار.

(آل االع��اف  حديث  تور و��  إ��    ن)�الن  الفروقات�ش��  ع��  تؤكد  الثقافية  التعددية  تظهر    ،أن  ال�ي 

وز�ادة �� التمايزات    ،و�ش�ل هذه التباينات إضافة �ختلف جوانب ا�حياة  ،ا�حاسن واملساوئ �� ا�جتمعات

 .مقابل التعا�ش وتبادل التقدير ب�ن القيم العاملية  ،مع التمك�ن ل�خصوصيات الثقافية

ا�حتو��ن ب�ن  املواءمة  صعو�ة  �حيّ   ،ورغم  ظاهرة  التصادم  افإن  �ل  لصد  من  خ��اقة  يحد  فهو   ،

ألن التأث��    العوملية والهيمنة الثقافية العاملية، لكن هذا ال ينفي االع��اف ببنية ثقافة اآلخر،  االنحرافات

 . )102. 2017والتأثر مسألة حتمية �� ظل االحتدام واالحت�اك الثقا�� والتكنولو��. (ميشال فيفيور�ا. 

و���   ،األثر إ�� نزعة الدين  عصبوأعاد    القديم،طالق الفكر  أن هذا ا�حدث ش�ل بؤرة ان�ع��ف بودر�ار ب 

أن أي  ا�حضارة،  وفلسفة  النقاش  �عت��مركز�ة  اه��از  ھ  نقطة  عقدية  ،ا�حدث  انفجارات  �عيد   ،وشرارة 

  �غ�� تصفية تار�خية يخ�ىى أن    ،وا�حروب الدامية و�حاياها باملالي�ن من املسلم�ن  العقائد،لألذهان صراع  

 . )34..2005 وقطع دابر املواجهة (بودر�ار توقيفھحي��ا  �صعبو  ،املرجل

القائمة  و�� غياب املؤسسات  .  الظالم �� ظل شريعة الغاب  ايكت�حه  مرحلةع��  العالم اليوم  يتوقف  

  ، �� االحتواء إ  �س��  قدا،متو   ا عالم جامحال�ظل  و   ، تجاوز عقدة املذهبية والعرقيةو   ، مبادئ اإل�سانية  ع��

والسؤال كما يصفھ (انطون غيدين�) �� كتابھ ع�� لسان أحد األساقفة بأن العالم ع�� �جل وأنھ يق��ب من  

 .)35. 2005��ايتھ (بودر�ار.

ألن    ،ثر �� حسابات التطلعات املستقبليةو�ذكر أن الذاكرة تجّر اآلثار امل��اكمة من بطن التار�خ، مما يؤ 

حجم هذا االضطراب  يعكس  ، و لهذا الرد عنف مضاعف  ، فيت�ون ملا�ىيالكث�� لهم القابلية لالنتقام من ا

الفكر�ة لتغذية  لثقافات مختلفة  عدائّية،  اس��الكهم  ا�ع�اس  الرؤى، أل��ا  يمكن توحيد  فضال عن   ،فال 

�� ثقافة االس��الك لإل�سان  تظلّ   ال�ي  ،الهو�ة  ��قد ي�ون العنف عامال ل�حفاظ عهنا  و   ،التوط�ن املؤثر 

جاه ال�ي عرف��ا أورو�ا ، و�� ال�جرة نصرا �� املشهد التنو�� إلرث ال�جراتعبدورها 
ّ
 .أمر��ا�� ات
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، قد  عن عنف العالم  )، وال�ي تحدثت Edgar Morin(  دغار موران�تبدو األعمال املش��كة ب�ن بودر�ار و 

ل   ،اللي��اليةضد الهيمنة    ّيانقد�� مضمو��ا فعال    مارست 
ّ
�حظة  ، و نصوصها صورة لنكبة العصرحيث �ش�

ع��ة  ، ال�ي �ش�� �� مضمو��ا إ�� أن الو�تمديد أ�عاد أف�ارهما خارج �حظة ا�حدث  ،و�� �� ا�حقل السيا�ىي

،  �� مواجهة البؤس الفكري للعنف والعنف املضادّ هذه األف�ار تتوحد  ،�عموم اللفظ ال بخصوص السبب

 بأحد الرموز اإل�سانية أو التار�خية أو الفنية، وهو مرتبط

األ ف  املدن  داخل  العنصري  للتمي��  املتكررة  ا�حاوالت  خالل  من  آخر  عنف  و مر�كيةيمر  ب�ن  ،  �الذات 

صدمة    تش�ل و   ، التدم�� الفع�� ملع�ى التعا�ش اإل�سا�ي  �و�� صورة عرفت من�  ، ا�جنس�ن األبيض واألسود

التس محاولة  نحو   ثقافة  املش��كبناء  والعيش  ز�ادة امح  ذلك    ،  النسيج  ع��  حدود  العنف  هذا  �عدى 

أو العالمة لدولة  ،العمرا�ي وعرق ودين    اتجاهم��اطور�ة تحتوي بداخلها أك�� من  إ   وما تحملھ من السمة 

 .مختلفةوثقافات 

واقعة   قبل  �ع��  من  األخ��ة  فلو�د  جورج  عن  شرطيالقتل  لدى   (األبيض)،  رعب    حقوق نصار  أ  حالة 

 ، فال يقتصر األمر ع�� حدود ا�جسد  ،أبنية ما��اتن الشاهقة�سقوط  شبيھ    سقوط  أل��ا �ع�� عناإل�سان،  

  وأطيافها،  زحفت ب�ل ألوا��ا  ، الشعوب ال�ي �عرف قيمة املواطنةفتدم�� رمز اللون أيضا،    يتعّداه إ��   و�نما 

، و�� مر�كيةاأل   ناهض�ن للعنصر�ة �� املدنلكث�� من املإ�� ا  دتتما�حو هذه ا�جر�مة ال�ي  املدينة نحو أفق  

 .العرقيةنقطة انطالق لكسر هاجس التفرقة ع�� أساس اللون أو الساللة 

ا�خالفات   ��جعل الدين مطية وم��را لتوظيفھ من  كن �عض املتطرف�ن �� ص��ورة الصراع وخلفيا��ا تم

لون  �والتمي عكس  حيث  الثقاف  )من(األ �،  ��    تعبث  ال�ي  املنحطة  اتألوان  انخرطوا  ممن  الكث��  �عقول 

 البشر�ة. العنف ع�� أساس الطبيعة  ، يجسدهامساحة التطرف، فتدم�� العمارت�ن (م��اتن) كقيمة رمز�ة

فال��ديد والوعيد من   ،سيأخذ طا�عا رمز�ا أك�� منھ صورة عسكر�ة ،وطفة ع�� ،فالعنف الدي�ي بتعب�� 

يجعالن    ،ا�خوف والرعب مركبان هيست��يانإذ    جسدية،  نھ مواجهةهو سمة رمز�ة أك�� م  ،قبل اإلرهاب

اضطراب متواصل حالة   �� واملتلقي  ا�خصم  غ��أّن  ع�ي  �   مما   ،من  ال��ائية  �عض    مت�افئة،  املواجهة  ألن 

ت�جأ إ�� األنماط  املباشرة، مما اضطرها إ�� أن لمواجهة ل ا�جماعات اإلرهابية ليس لد��ا اإلم�انيات ال�افية 

 . تحطم �ل الرموز املعادية واملضادةو لتختفي وراءها  ،مز�ةالر 

جاه نفسھ، أن  يو�ح دكتور وطفة ��
ّ
هو من أعنف ا�حروب وأصل��ا وأطولها نفسا،   ،العنف الدي�ياالت

االجتماعية الثقافة  بنية   �� يؤثر  ما  يكن    ،وهو  فمهما  القائم،  االجتما��  النظام  خاللها  يتفكك من  تأث��ا 

  (وطفة. فإن منطلقاتھ األو�� تأخذ طا�عا اجتماعيا رمز�ا   ، ومهما تكن الصيغة ال�ي ير�سم ف��ا  ،العنف الدي�ي

2020(. 

صور��ا  اجتاحت  و   ،ردا ع�� القتل البشع جاءت    ،�� أعنف حركة عنصر�ة  ،هذه االحتجاجات األخ��ة

املدن األمر�كية عنف)، واعت��ت حركة  جسد، فقد  أغلب 
ّ
(الال الصوت اآلخر  للقو ت  السود    �نظاهر تم�ة 
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إ الف��يقية  املظاهرة  موضوع  وتحولت  ل  جدران  يخ��ق   سل�ي��  خالفا  وا�حرق  ا�خالف،  والسطو  لفو�ىى 

 .من قبل امللون�ن األمر�كيةاملظاهرات  ��اعل، ال�ي اعتادت عارمةاملس��ات الو 

�غ��ت    �انا باألمس حدثا،لألمركة وهيمن��ا، أين  عن املوضوع الرمزي    اللذين �ع��انومنذ تحطيم ال��ج�ن  

متوالية،   هزائم  إ��  جعل��ماالنتصارات  ا�حوادث  لهذه  اإلعالمية  و�ثارة  �عيدون    فالصورة  األسئلة  طرح 

، و�ش��ك  فعل �عيدا عن موقع ا�حدث وصناعة القرار  يحدث ردّ   ،خالل الصورة واس��الكها  منف  ،النقاش

اإلعالميةالفيھ   والتقنية،  وسائل  الفنية  مستلزما��ا  ا�حقيقة  و   ب�ل   �� ميدانية  ��  حر�ا    بالصورة ليست 

 .)53العالم . ، كما يرى بر�خت �� حوارات املبعدين (بودر�ار. عنفانفسه 
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  ، ملا تصدره للمشاهد من فنيات للرسائل املست��ة والعلنية  ،إنتاجها النو����  تتجھ قراءة حمولة الصورة  

نماذج   من  اآلخر  �� ذهنية  ترسمھ  أن  تر�د  وما  أساليب سيميائية،  تمرره من  تدرك    مرسومة مسبقا،وما 

الهيمنة بآليات  التنميطية  الصورة.  مفاهيمها  استثناء  يمكن  وحركة    أو   ،فال  الغر�ية  ا�حياة  عن  عزلها 

باإلضافا�جماه�� إ��  ،  وال��ف��ية،  ة  وال��و�جية  ال��و�لية  عن  تداعيا��ا  ا�خياالت  و جفضال  صناعة  انب 

 . لتطو�ق نظرة ا�جماه�� املتماوجة ،السينمائية والوهم اإليديولو��

يكتب لها البقاء كمدونة وظيف��ا مقاومة  سوف  و�قدر ما ت�ون الصورة ��ذا الزخم من ا�حضور اآل�ي،  

التال�ىي والزوال وتقهر الزمنلفناء واالندثار، ف�ي تقا فتستد�� املا�ىي ب�ل تراكماتھ لتوقظ ا�حياة    ،مع 

و�عادة �عث الر�ام نحو �سو�ة الذاكرة    ،من التصدي للموت واالضمحالل  امرة ثانية، أي ما �ش�ل لد��ا نوعً 

الصورة لها    أن  ح�ن يذهب إ��)  Régis Debrayوترميم بنيا��ا الوظيفية، و�� ا�خاصية ال�ي يؤكدها دو�ري (

.  �عبد العا�(  وأ��ا تقاوم التال�ىي املصاحب للموت، وذلك بإعادة ال��ميم املالزم للصورة.  ،خاصية التحدي 

2014 .145(. 

أي أن هناك    ،رهاب �عت�� غطاء ي��رها السياسيون بآل��م ا�جهنميةاإل   يرى أن �شاعة  ،من منظور آخرو 

ھ رسالة إ�� الداخل إلس�ات أصوات  يوج، �� إطار ت إرهابا داخليا �� النظام ملز�د من الفو�ىى واالضطراب

 والّديمقراطّية.  ملز�د من ا�حر�ة، وتطالب بابدأت تتصاعد

، إذ ال  ت��ير عنف الواقعض، �ستمر ��  التناق السيا�ىي املتواطئ مع  ا�حدث  فرغم من �ارثة ال��ج�ن،  و�ال

�شظي مخطط    ولن يراهن ع��  ،العنفإحراجا أمام صور    ش�ل لديھأي قاعدة �النظام  نجد �� قاموس  

 .)63. 1994(بودر�ار.باعتبار أن �ل م�وناتھ مدرجة ع�� أسس النظام املهيمن.  النظام،

دال  )Pierre Bourdieu(  بورديو بيار  ويع��ف    لھ  الرمزي  الفعل  ويش�ل   ،حتمية  لة بأن  القوة    ملسايرة 

، د م�ّ�را ذلك  ك��  هم وتقاليدهم،طقوسع�� غرار �عدد    ،عالقا��ا الكتمال حاجيا��ا، ألن �حايا االختالف

يضافبأ معينة  دالالت  فرض   �� يف�ح  نفوذ  أي  الرمزي  العنف  ع��  النفوذ  هذه.إ   ن  القوة  عالقات   ��  

 .)5. 1994(بورديو.
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الوع��   ملتقى   �� تصب  الثقالتال��  سياقات متعددة  اإل�سانيةنتائج  تفات  أن  تحاول  وال�ي  جعل من  ، 

)، الذي  Amartya Sen( س�ن    كما �سم��ا ال�اتب الهندي أمارتيا   ، لهو�ة املتفردةلالعنف عالمة حظر وق��  

�بدو هذا  ، و )؟ق مسافة التسامح أحيانا...و ليع  ،(هل العنف الشر�� يزداد تمددا  يتساءل �� الوقت ذاتھ:

سود، وقد  أل كما حدث مع الشرطي الذي قتل جورج فلو�د ا  ،�� تأجيج الوضع  ا ساهمم   ،النوع من العنف

 .�عليب البشر �� حاو�ات مغلقة  إ�� هذا التصنيفأف�ىى 

مطالبة  وهو ما �ش�ل    للعودة باإل�سان إ�� حظ��ة اإل�سانية،  البحث عن منفذو�� خطوة أخرى أمكن   

بكيفية  من خاللها،    يتّم الّتعب��  نافسة بناءة،املجعل  و ،  تھ بخفض نظرتھ العدائيةمساهماآلخر و تدخل  ب

العالم    أّن   حيث،  ى خر أل ا الضفة  إ��    ا�ختلف   و�يصال صوت  ،عن إدراك وو�� �حالة التوق إ�� ا�حر�ة  ،ما

 2012س�ن.  دفعھ الستخدام العنف وتأجيج الصراع (أمارتيا  بدلمدفوع بأن يتحرر و�حقق السالم،  اليوم  

.15(. 

 : لق هویات االختالفشوکة اآلخر في ح -6

�� عنف ضار، إ  �عدد االتجاهات وتباين الرؤى، فاالختالف قد يتحول ع��  �عدد الهو�ات يحيل  امتداد  إن  

  ىبدال من تبادل الرؤ   ،و�تحول إ�� عنصر قوة �� مواجهة القوى املضادة   ،ال �سمح بالتقارب �� وجهات النظر

  ، سبيال للصراع والتناحر  أيضا  ت�ون   اإلخصاب،بقدر ما ت�ون سبيال لل��اء و ف  ،والتنوع، والهو�ة حمالة أوجھ

 . املضاداالحت�اك �ساب نتيجة لهذا واألومصدر تفرقة �� األعراف 

  �� الهو�ات وا�خالصة  ھ    ،شأن 
ّ
ببعدأن متصلب  أّن و   ئي،والوال  ئياالنتما  هشأن  عناصر  ل  رغم  لثقافات 

مختلفة،    مش��كة االستعمار    فإنوأخرى  التعا�شأثقافة  هذا  �سود، زاحت  فرق  سياسة  منطلق  من   ،  

 .يا ب�ن الشعوبئمناخا عدابذلك  وأ�شأت

،  فق �� األ   حلوالوهو قيمة اجتماعية تنتج    ،بأن التعدد الثقا�� يج�� التنوع  )س�ن  مارتيا أ �ش�� ال�اتب (

  أمارتيا(األحادية.  التجر�ة والرؤ�ة    ُيخصب بل    ، يخلق التنافروأن التم�� ال ،حر�ة التفك�� واالختيارمن أجل  

 .)52. 2012س�ن. 

  ا حقيقة صدام ا�  ��  ليست  ،سبتم��  11من جهتھ أن أحداث    )Moller Slott Harald(  يؤكد هرالد مولر 

  ، العر�ي قاطبةألن أسامة بن الدن ال يمثل العالم  مصطنعا،  بل �ان وهما    ،ب�ن ا�حضارت�ن الغر�ية والعر�ية

من   صراع ال ينطلق  يمثالن حالة صراع لكسر شوكة اآلخر،  إّ��ما  كما أن جورج بوش ال يمثل العالم الغر�ي،

جدا فهناك    ا وهذا ليس غر�با، بل ممكن  ،ولهذا ال يرى ال�اتب ما�عا �� �عا�ش الثقافات  ،صدام ا�حضارات

  دائما   هناك  و�قدر تصاعد التوترات،  ،ضمنياوعالقات سالم مطروحة    ،مصا�ح مش��كة وطموحات متواز�ة

 . )18. 2005مولر.  (هرالد.من ير�د ارتباطات ودية ترا�� التحس�ن والتطور 

ع�ي عودة اإلرث املش�ل لدعوة  ، مما �عودة الدين �� صورة ممارساتدر�دا برؤ�ة ثاقبة حالة  يتفحص  

يطرح فيھ العديد من األسئلة حول الظاهرة  الذي    ،مسألة اإليمان والعلم من خالل كتابھ   ع��  اركز ماملا�ىي،  
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تنام��ا التأّزم،  عودة  قد �ساءل حول  و   .الدينية ودوا��  رات ع�� 
ّ

�� مجرد تكرار  أم  الظاهرة: هل �� مؤش

فعاليتھ الرمز�ة    بما �ع�ي تجديدمرة أخرى    ة الدينشمولي إ��    تحيل ع�� عودة  وهل  فقط؟  مارسات التدينمل

،  �انطوفق رؤ�ة  �معن النظر فيھ  ؟ و ثم ملاذا يرتبط وجوده بصورة العنف  مرار؟�جّرد االست�� املنتسب�ن  

  ، والدعوة إلزاحة الدين �� ا�حدود ا�جردة للعقل ،من أش�ال الشر  شكالهذه املمارسات تمثل   أن مضيفا ب

تنتفي  و  ظواهره  �ذلك   �� يط��  مما  االجتما��،  النظام  الطقوس وممارسات  وأنماط  الت�امل  نزعة  وحدة 

الطاغية وا�خصوصية  والتفرد  واالستبعاد  املضمر  ،ا�خلع  مساحة  يحمل  والفراغ    ،فا�جرد  الوهم  و�نتج 

ل�ائن الثقا��  ا  ّ�ةمت بصلة لنقاء األصولية ال�ي �سبح �� طهر يالالمحدود، فالعودة ��ذا النسق �� رأيھ ال  

 .)15-14. 2003�خ. (در�دا .�عيدا عن صورة التشدد والهدم لل��ضة والتار  ،وا�حضاري وا�جما��

ف�ي    ،بأن العصر عصر �عددية ثقافية، و�ذا �ان ال بد من املركز�ة  ،تؤكد يم�ى ا�خو��  نفس الرؤ�ةو�

أو هوامش).   (مراكز وأطراف  بالضرورة �شكيل  وليس  املراكز  �� ذات املضمون �عددية  �ساؤالت،    وتطرح 

جسد العنف  توكيف ي  ،املساءلة عن عالقة الثقافة بالهو�ة  و�� خضم  ...؟ملاذا ال ي�ون العالم أك�� عدالم��ا:  

 ؟ هل الثقافة صنف واحد أم هناك أصناف من الثقافات  تتساءل�� ظاهرة التح�� الثقا��، 

  وال�ي تؤ�سن   ،كما يحددها مفهوم �انط  ،ثقافة األ�سنةإ��    ع�� وطفة الدكتور  �ش��  السياق نفسھ  ��  و 

البشرّي، ا  ال�ائن  من  تجعل  العقلبحيث  فيھ  يخاطب  غاية  والقيم    ،إل�سان  والوجدان  والضم��  والروح 

اإل�سانية  ،األخالقية للقيم  مدمرة  شيئية  نزو�ة  اغ��ابية  اس��الك  ثقافة  ف�ي  األخرى  الثقافة  ��تم    ،أما 

  ، وتجعلھ يخضع لسلطة املادة ومتطلبا��ا، ثقافة غرضها الن�وة واللذة اآلنية  ،تجرد الفرد من رمز�تھو �ىيء  الب

 .عمق الغايات واألهدافالو�� �واالستسالم ملظاهر ا�حياة والتشيؤ واالس��الك دون 

ن  خاصة �عد  ،الذي يصنع مآزقھ  ،أزمة اإل�سان املعاصر  ، ��بتعب�� ع�� حرب  ،فاألزمة اآلنية
ّ

من    أن تمك

و�� تداولنا �� غالب    ، حد اآلنإ��    خلق صورة أخرى إلعادة البناء واملراجعة الدائمة، مضيفا أن ما نتقنھ

وكشف األخطاء واملعايب،   ،وتبادل ال��م و�شهار االستبعاد ،رت�ابات للفضائح وال��ديد املستمرإ هو ،األعم

حرب.  (وهمها.  وا�حصيلة أننا مازلنا �عيش �� بوتقة البؤس نتيجة ا�حواجز الرمز�ة ال�ي نصبناها واعتلينا  

2005 .23(. 

) �� مقار�تھ  de Gobineau Arthur-Joseph(غو�نو و د  رثرأ جوز�ف ذهب امل��دية،  سياق املوجةوضمن 

�� إشارة منھ لتم�� صفة    ،م��ا األبيض واألسود واألصفر،  أن األعراق تصنف ا�� ثالثة أصنافإ��    ،العرقية

 . من ذ�اء و�رادة وحكمة وعلو الهمة واألخالق األبيض عن غ��ه من األلوان، كمزايا تفوق عر��ّ 

ما   الثقافية  وهذا  الصورة  إ��جعل  واالتجاه  واالختالف،  التنوع  نحو  حر�ات    ��التكتل    تتفاوت  ش�ل 

ل  ،عنصر�ة هذا  أن  إال  العنف،  ظاهرة  تطور  العلوم   م وم��ا   �� الباحث�ن  أو  السياسي�ن  �عض  يمنع 

ل هذه  يديولوجية �� زاو�ة محصورة، ورغم � إلمسألة العرقية خصوصية  ل  أن �عت��وا أّن من    ،االجتماعية

، ح�ى �عد سقوط نظام التفرقة العنصر�ة  ماثلة،  ااملواقف فإن شيوع مواقف التم�� والتمايز بقيت صور 
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ظهرت موجة �عيد ا�حقل القديم �� منظومة عنصر�ة جديدة أو  فقد  ،  ة تقر�باالشروط العنصر�   ي توار و 

 ) 133. 2010كما �س�ى العنصر�ة الثقافية (غيدين�. 

، وفرض  �� توسيع فجوة العنصر�ة وصدمة ا�خالفات الرمز�ة  من خالل الوضع املتوتر،  إلعالم ساهم ا

وال �ش�� بأن ال�جرة األورو�ية ��    ،أن البيض هم أ�حاب األرض واألصل األمر��يفجوة أخالقية مفادها  

حركة  ذلك    إزاءأن السود غر�اء، فظهرت  فكرة  �� الوقت نفسھ  . ويعكس اإلعالم أيضا  ال�ي عمرت هذه القارة

العنصر�ة  مظاهرها  من  و   ، ثم انتقلت بفروعها إ�� أمر��ا  ،(أنتيفيا) و�� حركة �سار�ة تبلورت فكر��ا �� أورو�ا

جاءت   و أ��ا  السوداء  البشرة  أ�حاب  احتجاج  وأّ��ا    عموما،  املهاجر�نضّد  ضد  �ل   �� العنف  �ستخدم 

 .�ا مؤخراالتخر�ب الذي طال أمر� إ�� مفاعيلهاأدت ، ف�وسيلة للتعب��

من قبل    ةاملستمر   ةرسطلغاب�ن األجيال نتيجة    طبقيا،وصناعة العنف املتوا��    التطورات   و�� مضمار 

الذاتية  بمشاعرهم  �شبثوا  الذين  التار�خ  اآلخرل  املغّيبة  مجرمي  أصبح    ،رأي  والظلم  فقد  القهر  حجم 

؟ أم  ��� بيئة معينةو ان واالنتماء  هل األمر �عود إ�� عقدة امل�   ،وهنا يطرح السؤال  .وال��ميش سمة العصر

ھ �عود إ��  
ّ
كالتمسك بأن

ّ
�ل الصراعات    ّن يرى البعض أ  ؟عند اإل�سان كما يحصل عند ا�حيوانات  ن�عة التمل

أن البشر ال يبعدون  و ،  ون السوسيولوجي  بّينھ حب امتالك امل�ان كما  تتجھ نحو  رحاها ع�� الزمن    رةالدائ

   .)11. 2001و�سون. (�ولن عالم ا�حيوان ال�ي �سود هذه القاعدة  نعكث��ا 

العنف   �عود و   دوافع ممارسة  إ��  أخرى    إ��رؤ�ة  تختلف من  إ�� أسباب عديدة،  قد آخر، و ومن عصر 

االحتياجات الضرور�ة  تؤكدها �عض  مجهولة    ، �� ح�ن تبقى �عض الّدوافع يرتبط �عضها بالعوامل النفسية

اإل ��ا  يتمسك  حياتھال�ي   �� واألمن�   ،�سان  إ��  الطعام  إضافة  بالطمأنينة،  ،  والشعور  االنتماء   �� الرغبة 

كما تبدو ��    ،ذلك ما دفع (ماسلو) إ�� إضافة احتياج آخر للنفس البشر�ة  ،حب التفرد والتم��  فضال عن

وهذا ��ا،  واالعتداد  الذات  للعالم  األمر  تحقيق  حلما  ��  ،يبقى  الرغبة  مسألة  �شأت  هذا    لذلك  تحقيق 

 . )21. 2001و�سون.  (�ولنها ولو �لف ذلك النفس مشقة لفرض ،العنصر

الرغم من الفالسفة الذين تحدثوا عن  ، ببنية الهو�ة  بيان ��  ن  أن الفلسفة لم تتوا  إ��  حسن حنفي �ش��   

الهو�ة من  أك��  الهو�ة  ،االغ��اب  عن  التعب��  أن  جهتھ  من  مضيفا  قديم،  ترا�ي  لفظ  عن  �ع��  هو    وال�ي 

هو ال�ىيء الذي يجب أن يخلق    ،وأن املطالبة بحر�ة الوجود وحسن التصرف لهذه األجناس  ،التفاعل ا�حر

� و�  ،قلة و�� بالوجود�سبب ما تزعمھ من أن هؤالء لد��م  بدال من أن يؤخذ، لهذا فإن أمر��ا تحرم امللون�ن  

 ،العقيدة واللون �� صورة الرفض للغ��يةوما العنف املزدوج املستخدم تجاه أهل    ،ظر�� فقط  �علم أن األمر 

 ) 17. 2012(حسن حنفي. إال �عب��ا عن مأزق الهو�ة املضطر�ة واملهزوزة.

باعتبارها ا�خلية األو�� أو   ، تداول معرفيا أن األسرة لها نصيب كب�� �� إنتاج العنف داخل ح�� ا�جتمعيُ 

سات  املؤّس   إغفالاملؤسسة االجتماعية وال��بو�ة األو�� للمجتمع، وذلك ما يفسره أغلب االجتماعي�ن دون  

عادة  بدوره ع�� إالذي ��جع    ،ال�ي لها دور �� تنمية هذا اإلنتاج املمارس خاصة �� الوسط املدر�ىيو األخرى،  

  ، االنتصار والتم��  ةالذي يز�د من عمق ا�خالف وعقد، و صر املنافسةإنتاج هذه األدوار، نظرا لوجود عن
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ب�ن مسامات تركيبات    ا وقد ينعكس هذا االتجاه ع�� بقية املؤسسات األخرى، مما �ش�ل خطورة وانتشار 

املعاصرة  االجتماعية  القيم  منظومة   �� واالختالالت  التصادمات  هذه  عن  يت�ون  أن  يمكن  وما    ا�جتمع، 

  .)10. 2008ا�خو��. (محمود سعيد

لعار الذي  ل  فغسل أمر��ا  ،أن العنف ال يحل برد عنيف آخر،  هذه الزاو�ة  من   ،بودر�ارتكشف فلسفة  

ف�ح ع��ا، ي  االدعاء بأن املقاصد ا�حقيقية لم  ف�حي  ،عنفالعنف بال  ولت��يرها  ،لعراقها ل�حقها باحتالل

وقعها  و  �ان  ا�حرب  وأن  معلنة،  غ��  املسطرة  األهداف  من مشهديا  أن  ميدا�ي    أك��،  شاهد  دون 

 ). 8. 2010(بودر�ار.

وعطفا ع�� ص��ورة ا�حرب اإلعالمية ال�ي كشفت عن خنق الكث�� ممن �انوا يطمحون إ�� ا�حر�ة، و��� 

ال�ي تقرع    ��ا عكس وقد    ،�خطابات املتعالية واملتالحقةلنتيجة    التعتيم،  رؤ�ة ا�حقيقة، �ان  طبول ا�حرب 

و�ش�ل   ،�ل هذه ا�جازر تف�ح رد فعل ما��اتن ،ضاءات املقدسات والنفوس املنعزلة وتخ��ق فر، باستمرا

ال�ىيء الذي أدى  ، وهو  ضم�� أخال���ّل    عليھ هذه املشهديات ال�ي ينعدم ف��ا�يمن  ا، �عاملي   ا�� خيالنا إرهاب

  بديال ا  نموذجمحاولة تفكيك �ل ما َمن ِمن شأنھ أن يطرح  و   أطيافها،مختلف  بإ�� كراهية الهيمنة العاملية  

فال��ج   ا ومغاير  العاملي،  النظام  قوة  ال��ائي املبدأ  والنظام  التعا��  صورة  حقيقة  يجسدان  �انا    ن 

 . )13. 2010(بودر�ار.
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يظّل هاجسا يؤرق النظام   اإلرهابوثق نقده بأن تنبثق رؤ�ة بودر�ار من املعطى السوسيولو��، بحيث ي

�� ح�ن أن    ،طانية ثابتةي أو ببطاقة است  ،الذي �عت��ه الف��وس الذي ال يل��م بحدود جغرافية معينة  العاملي،

لها مساحات عر�ضة،   العاملية  نتيجة�حايا و الهيمنة  الثقا��ل  ها ك��  هناك حرب مرتبطة ��ذه  ، ف�حصار 

وتحدياتھ للعوملة الرمز�ة ال    ،�� عالم السياسة ع�� األقل  ن اإلرهاب �� حقيقتھ ال أخال��ّ أل   ، الهيمنة العاملية

 . أيضا ثقا��ّ وال أخال�� 

يزداد يقظة ويستمر بتجر�تھ �� رد    ألنھ ر�ما  ن االنتصار ليس بالضرورة القضاء ع�� اآلخر ا�ختلف،إ

فإنھ    ،سالم �سيطر ع�� العالم كما يذكر بودر�ارح�ى ولو �ان اإل   ،إذ أن اإلرهاب ال عنوان لھ  فعل صادم،

 . )17. 2010(بودر�ار. وذلك ألن العالم نفسھ هو الذي يقاوم العوملة  ،سوف يجد أمامھ جدار اإلرهاب ضده

تصنيفھ �ونھ هاجم �ل   ينالكث�� ع��  استع�ىى    مفكر عدميُينظر إ�� تنوع مضام�ن مفكرة بودر�ار ك

ورفض الطبيعة النقدية ال�ي ترى أن    ،إال أنھ لم ينف البعد السيا�ىي للثقافة  ،االختصاصات ال�ي كتب ف��ا 

ساهمت �� �شر    ،الثقافة الهابطة  بأّن ، مستطردا  )الشر��(�� العنف والقمع    ا،الثقافة �شارك بصورة م 

من ، فروح مسلو�ة القيم والفن، ف�ي �الإعادة إنتاجها  عكستو   ،عدم فهم دور الثقافة ومفهومها االجتما��

 ، ال�ي تزو�د ا�جتمعات بالثقافات املصطنعة، يتم  خالل اإلعالم الذي هو نفسھ �عت�� صناعة إيديولوجية 

 ).57. 2005(كريسهوروكس.  تفتقر إ�� العقل وا�حكمة و�دارة الرأي.
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إذ    ،د إ�� طبيعة اإل�سان وكثافة متطلباتھأسلوب التماسك الرمزي ل�جماعات �عو و�رى من جهتھ أن  

صد ا�حركة  هذه  عنيفة  ى �ش�ل  أداة  �عت��  ال�ي  اإلبادة  الغر�ية،    ،لعملية  القيم  إنتاج  صورة  ملواجهة 

أو باألحرى أن   ،وهو ��ذا يخالف رؤ�ة علماء االجتماع ،فبودر�ار �ستخدم �لمة ا�جماه�� بدال من اجتما��

عالية   رمز�ة  لها  الثقافية  �القيم  االجتماعية  إ��  واألنماط  يرمز  �ائن  ا�جماه��  مفهوم  لكن  املتلقي،  عند 

 .ويع�ي ا�حشد املتحرك والفئة املمثلة للتصنيف واألغلبية الصامتة  ،املوضوع املتناول 

وذلك بواسطة اإلعالم، أين ت�ون    ،�صف هذه النقطة الفارقة ال�ي تحرض ع�� العنف والعنف الرمزي و 

لالستجابة وم��ا إ��   ااعتباطي  اوم�ى تكرر هذا النمط سيخلق تدفق   ؟بي��ا و��ن جمهورها  املسافة املش��كة 

 . )99. 2005(كريسهوروكس..  طرح األسئلة ورد الفعل املميت الذي ال يخطئ متلقيھ

مواجها    ،ولم يتماه مع الطبقة الفكر�ة وأ�ساقها التقليدية  ،�خصية بودر�ار ترفض أن �عمم مثل غ��ها

  ة ومتجاوز   ،�جميع األنظمة االجتماعية  ةمخ��ق، و للقيم واألخالق   ة حصلمال�ي ت�ون    ،لفلسفية�ل صور ا

 .ل�ل العالقات

أحد �ونھ  إ��  االختالف،  هذا  البنيو�ة  ويعود  �عد  ما  ع��   ،رواد  املبنية  املشهدية  مجتمع  تنتقد  ال�ي 

هو   ،ملع�ى�� ا  فراطاإل   السبب الرئي�ىي لهذالواقع، إذ يرى من جهتھ أن  رؤ�تھ �� اختفاء اش�ل  ، و�االصطناع

وأصبح الواقع عبارة   ،ال�ي أدت إ�� عنف رمزي صرفت ف��ا داللة املع�ى ،نتيجة �عدد تكنولوجيات االتصال

 . )7. 2013(بودر�ار.. ذاتية املرجع، و�التا�� ال تنتج واقعا حقيقيامتضمنة عن رموز 

هو عملية تحرر�ة من التقاليد وحمولة اإلرث املا�ىي، مما  الو�� ومن خصوصياتھ النقدية أّن ا�حفر �� 

التحول نحو دورة ا�حياة املتجددة، فمن الطبي�� أن يصاحب هذا االحت�اك درجة معينة    رغبة ���عكس  

ناتج عن    ،كما يحصل �� أمر��ا وأرو�ا  ،قد ي�ون هناك عنف مضادو   ،مما �س�ى عنف التحر�ر  ،من العنف

ا�حياة وا�حماية للبعض دون البعض، وهو ال�ىيء الذي   ع�� امتيازات  الستحواذبا  ، يقومنفعال املفرطال ا

التمي��� ال�ي �و�روز سمات األنا والفردانية  ،�جع ع��  ل  عكس،  املتكرر، �غية    لعنفاالمتدادات املفرطة 

 .فرض الذات و��ميش اآلخر ا�ختلف

الواقعية،   نحو  تجذرا  أك��  التار���و�رؤ�ة  الو��  بأن  امهم    يؤكد  إ��  سبة 
ّ
وخاصة  �جتمعاتبالن  ،

الديمقراطية    قيمب  املتشّبعةو   ،وال�ي لم تفقد تواز��ا �� ا�حياة  ،ال�ي تراهن ع�� العيش املش��كا�جتمعات  

، تلك املمارسة  الذي حذر من نمو االنتقام وممارستھ  ،كما يصفها (األكسيس دوكفيل)  ،والشعور باآلخر

من أجل الدفاع   ،تار�خيةالحقب  �� جميع ا�صاحب اإل�سانية  يالو��  عت��ا أن  مختلفة، مع�� آليات  ال�ي تمر  

تجاوز  �� سلوكيات للعيش قبل أن ت�ون مفردات شعار �عمل ع��  ، و االنتماء وا�حياة التشاركيةعن حقوق  

 .)60. 2013(بودر�ار.. بتعب�� نيتشھباإلكراهات  عبأ إ�� ��ايتھ القصوى املا�حقد  ، ونفيالذات

الذي يتجاوز سد  ، و الذي تلعبھ األشياء �� بلورة مفهوم ا�جتمع املعاصر ،بودر�ار الدور �شرح أخرى  مرة

فضال عن تركيبة    ،وما يتوقعھ مجتمع االس��الك  ،بما يث��ه اإلشهار إ�� االهتمام    ومنافعھ الضرور�ة  ھحاجيات

 أنهنا إ��  �ش��  إذ  نحو اس��داف املاديات،    ،ال�ي تخلق بدورها قيم التنافس  ،املار�ات والعالمات التجار�ة 
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تعلق بتحقيق  إضافة إ�� ما ينتيجة ما تتطلبھ ا�حاجات البيولوجية،    ية تتحّول اإل�سان االس��الك  مقاييس

املار�ات  التطلع نحو جاذبية صناعات  ع��  القائمة    يع،التصنتماشيا مع ثقافة    ،رغبات اجتماعية ونفسية

 .)02. 2013(بودر�ار. . املهيمنة

ال�ي تمارس عنفا  ، و الذي أدى إ�� تفاعل الفرد مع األشياء  ،مدى األسلوب املتداول   عديدة�عكس جوانب  

و�� ظاهرة  �ية،  أك�� من التعا�ش مع األنماط االجتماعية الغ�، وتفرض نفسها  رمز�ا ع�� الطاقة اإل�سانية

ا�حداثة، و  �عد  ما  تفاعلاكت�حت مجتمع  قيم تطوره    ةعرف وتمكنھ من ممع األشياء،    الفرد  تحدد مدى 

خفية ساحرة، تج��  دالالت لها األشياء املتداولة ة، فركز�رؤ�تھ امل�� ي�غ، وكذا كيفية وتجاوز مرحلة التقليد

 ن ك�لس��األفراد امل   من  غفلة ، و�تسرب رمز�ا ��  شهاراتإل املس��لك ع�� اقتنا��ا، وتمارس عنفا رمزّ�ا يصاحب ا 

 .)5013.ع2015(ا�جال��. لألشياء.

ثقافة    العنف مستمر مادام هناك تمايز ب�ن قوى ف  ،�� هذا االتجاه فكرة اس��الك الرموز بودر�ار  يتب�ى  

��ايتھ حتمية رغم صدف��ا  أّن  ما حدث �ان منطقيا و   معت��ا أّن   2001حداث سبتم��إ�� أ  مش��ا  االس��الك،

 . )(Frederit.joignot.2017. 3تدم��ها.(فصعود القوة ��يج الرغبة ��  ،العميقة

رصد   البودر�اري،  املشروع  ضمن  يمكن،  تحتوي هنا  ال�ي  ا�حا�اة  املوضوعية    �شأة  ب�ن  تفاعلها  إثر 

ع��  أيضا  و   ، لذات الغرضوالذاتية مساحة اضطراب، أين يتمدد العنف ب�ل ت�و�ناتھ ع�� وسائل �ستخدم  

الذي    ،م�ونات الكتابة ال�ي ��جع العبثية الطاغية ب�ن عناو���ا، وقد تتعدى حدود الذات إ�� اآلخر امللون 

إل�شاء حدود متحررة    ،يتخذها العنف العاملي   ةصور واملطابقة،  ز�لھ عقلية التوأمة  تيصبح عدوا، ألن العنف  

 .)75. 2005(بودر�ار. . اللغو�ة والعقائد املتنافرة األثنيةروح  ، وغ�� متوقفة عنمن �ل قيد

  االغ��اب ال�ي مناطها العنف   تحاال ، �� ا�ع�اس �ظروف ال��ميشمقدار  توسع  �عت�� حليم بر�ات أن  

الرمزي  والعنف  صور  ،  املادي  ع��ما  االجتما��فينجر  القيم  ،التفكك  القوة    وسيادة  ،وتال�ىى  عالقات 

األحادي  الرأي  وسلطة  آليات  و   ،والن�اعات  وسقوط  التنافر  عبارات  ذلك  أثناء  والتفاعل  تنتشر  التضامن 

ش�ل  �   أرض واحدة، مماو يخلق عالقات توتر واضطراب داخل ح�� واحد  قد  هذا ال�ىيء  مؤكدا أن    املش��ك،

 .)8. 2006(حليم بر�ات. وواجهات نزاعية عنصر�ة ت صراعا

بو  أّن  �ستمر  إ��  �� حديثھ مش��ا  العنفدر�ار  ف��ا  ينتشر  ال�ي  ��ا خطاب  ا�ستعمل سلط  ،ا�جتمعات 

وال �ستعمل خطاب الرغبة إال لصا�حها، وهذا الشعار هو نوع من    ،إلبقاء الواقع املز�ف دون اقتناع  ،األزمة

وحت�ي، تمهيدا    قع قائمإ�� اعتبار رغب��م بمثابة وا  ،�ستخدمھ السلطة بمع�ى أ��ا تدفع جمهورها  ،السالح

لهذ واقعھ  اتا�جتمع  هلت�ون  إ��  دون  ،  مرجعية  حقيقيةالعودة  السائدة    أصول  الثقافة  وقائع  �عكسھ 

.  السلطة ال�ي �عت�� نفسها املرجعية اإللهيةهذه  من قبل    ،مسلط ع�� رقاب أفراد ا�جتمعرمزي  نتيجة عنف  

 .)73. 2008(بودر�ار.



 دحيدش سع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...وصــورة الحـدث الرمـــزي   جان بودريار

 

(241) 

  ، الصدمة الرمز�ة ال�ي تلق��ا اإلدارة األمر�كية   تحليل الوضع من خالل آلية�حاول بودر�ار من جهة أخرى  و 

أن اإلرهاب �سكن �ل نظام و�الزمھ و�حقنھ م�ى شاء، لذلك تحاول أمر��ا أن  مبّينا  الواقعة    ف��ا�خ��ل  و 

 . أل��ا ترى نفسها (جر�حة �� ك��ياء إدار��ا) ،عالممتناهية املال تخوض حر�ا  

املشاعر تقاسيمھ، فارتطمت هذه  ب�ل  األمر��ي، وعاشھ  ا�جتمع  أفراد  �ل  تقاسمھ  ��جل    وهو جرح 

وس��ورتھ ا�حكمنتيجة    ،التار�خ  مفاصل   �� العنف  قيمها  و ،  سيطرة  بجميع  التحليالت  مضام�ن  تحول 

 وال املعتقدات وال املصا�ح  اإليديولوجّيات  الحت ال �ع�� ع��ا  فأصب  ،طاقة �غذي الرعبإ��  املرتبطة بذلك  

، ألن اإلرهاب �ع�� عن ذبذبة صادمة  ��ائيا  ا�حلول   ةتم م�ح رؤ� وهكذا  س��اتيجية للدين وللقوميات،  اإل 

الصامت   واالرت�اس  االنت�اس  لهذا  بصدام  و مقيتة  لھ  عالقة  ال  أنھ  أخرى  مرة  يثبت  فالصراع  املميت، 

 .ال بصدام األديانو  ،ا�حضارات

القوة    ، ل��سيختعدى حدود اإلسالم أيضا، وأن األمر مرتبط با�جا��ةيكشف هذا االخ��اق أن املسألة ت 

بل إن ا�حقيقة تكشف    العوملة ��ذا االنفراد،  تمثلأن أمر��ا ال  يثبت أيضا  وهذا ما    ال�ي تمتلكها أمر��ا فقط،

  ، د اإلرهاب تماما، و�ل ما �� األمر أن هناك مسرحيات مشهديةال يجس هو اآلخر  اإلسالم   وأّن  بؤس اإلعالم،

 ) 23/ 17. 2003خرون.آ و  مثل��ا أمر��ا �� ا�خليج وحرب أفغا�ستان دون أي نتيجة ملموسة تذكر (بودر�ار 

 :خاتمة -8

ف،  
ّ

بأنھ استخدام  ،  للعنف والعنف السيا�ىي ع�� ا�خصوص  (البودر�اري)  من خالل هذا الوصفتكش

أراد  للقوة ت،  العالم   �� خفية  حقائق  كشف  سلفاع��ه  مرسومة  أهداف  تحقيق  ع��  �انت    ،حيل  سواء 

و  اجتماعية،  أو  وتوتراها  مدى �ّ�ن  سياسية  مسالكها  الوقائع    �عّقد  حسب  وتكرارها  إعاد��ا  جانب  إ�� 

 .ومؤشرات أسبا��ا

تمغيبة  الالإستقرار  ظاهرة    إن السياسيةتماما،  املواقف  وتظهر   تعق��ا  أدوارها،  من    تلك  ��  اإلحاالت 

تمس �ل قيم ا�جتمع وتفكك ثقافتھ وخطاباتھ، إذ أن العنف الفكري �غذي  خالل املعطيات السلبية ال�ي  

 السياسات. األحداث ال�ي تدور رحاها �� سلم 

حافة    صورة تتمدد نحوو��  والذبح عبادة،    ،بأن القتل أصبح عادة  ها،صف، �� و ع�� وطفةويش�� األستاذ  

أن ت�ون    استد��مما    ، ال�ي لم �عد الرؤ�ة تدركها  ،�جتمع استشرف اس��اتيجية ا�حقيقة ا�خفية   ،اال��يار

أخرى هناك   ل�حدث،    ،حاسة  والتأو�ل  الكشف  قيمة  حيث  وما  لها  بالسوط،  يجر  قد  باإلشارة  يزاح  ال 

لعنف الذي عرفتھ البشر�ة  خالفا ل  ،�� الكشف عن زوايا العنف ا�خفية  ،ساهمت تكنولوجيا االتصاالت

 ة طو�لة. تار�خيع�� حقب 

نّد   ،املواجهة  وتخرق جدار  ،تتوطد القوة الذهنية لإلرهابو�� �عد آخر   عنف    أماملند    التضع نفسها 

وغرضها األطماع السياسية، إ��ا ا�حقيقية ال�ي   ،التشو�ھ   تتوّسلصناعة ا�حر�ات القتالية  إذ أن  بمثلھ،  
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بات االعتبار  بقدر ما  ،كة، و�حسب بودر�ار فإنھ لم �عد االعتبار للذود عن املبادئيختفي خلفها نظام األمر 

 .شعار يحتفى بنمطيتھمجرد  وفرض الرأي ا�خالف كمذهب صامد، وليس  ،صورة ا�حضور ل

مع  هو الوسيلة األك�� ادعاء  رت�از ع�� شاطئ األمن  اال ثبات الوجود، و إلفتقد�س الهيمنة أصبح قانونا  

ا�ح الرا�عةبداية  العاملية  املشار    ،رب  العوملة  تراهن  إباسم  وال�ي  قبل،  من  بودر�ار،  ل��ا  رأي  ع��  بحسب 

أن زلزال العمارة يختلف عن    اعت�� متوسيع دائرة التفكيك واالحتواء،  تج��د ��  و   ،إسقاط الرموز القديمة

والذي طالھ االنحراف ولم يكن إال زورا، بل لم يكن حقيقة   ،الذي مر منذ حقب قر�بة  ية،التار�خا�حروب  

 .فعلية نظرا ملا شا��ھ من الهامشية
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 . 2012، ب��وت، والتوزيع
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2005.  
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بودر�ار "  )كريس(  وروكسزوران ه -19 جان  لك  ا�جابري   "أقدم  حمدى  للثقافة  ترجمة  األع��  ،  ا�جلس 

 . 2005القاهرة، 

 : 2020/ 8/ 14: مقال العنف الدي�ي من منظور سيسولوجيا. موقع ع�ن لألنباء )ع��( طفة و  -20

n.com/index.php/permalink/218986.html-https://www.eye 

،  ذكرى وفاة بودر�ار. شاهد ع�� اغتيال الواقع. ترجمة شو�� بنحس  Frederit.  joignot  مقال لوموند -21

2017. 

 

 

 

 

 

 




