
سطوة الميديا
العالم االفرتاضي وأثره يف املجتمع املدني

[[[

صابرين زغلول السيد]*[

إىل أي مدى استطاعت امليديا أو ما يسمى بالعامل الفرتايض أن تغرّي منط الحياة الثقافية 

واتجاهات السلوك الجتامعي يف العامل ومجتمعنا العريب واإلسالمي بنحو خاص.

هذه املقالة تبحث يف أثر ثورة امليديا يف بيئات املجتمع املدين من النواحي األخالقية 

هذه  السيد  زغلول  الباحثة املرصية صابرين  قاربت  وقد  العام.  السلوك  واتجاهات  والثقافية 

القضية انطالقاً من أبرز الفرضيات والنظريات التي قدمها عامل الجتامع الفرنيس جان بوردريار 

يف هذا الشأن.

المحرر

يشهد عاملنا املعارص عىل الكثري من الفوائد التي قدمتها امليديا يف امليادين اإلنسانية املختلفة. 

فقد أنتج مام عرف بالعامل االفرتايض الرغبة يف التواصل والحوار وتبادل اآلراء. وهو ما يؤكد سعي 

األفراد نحو إثبات الذات ونرش األفكار حيث أصبحت الهوية االفرتاضية عند غالبية األفراد انعكاساً 

االفرتاضية  الهوية  طريق  عن  أنهم  اإلسالمية  مجتمعاتنا  يف  كثريون  رأى  فقد  الحقيقية.  لهوياتهم 

يكونون أكرث تفاعالً ونشاطاً ومشاركة وأحسن ترصفاً عام هي عليه الحال يف الواقع الفعيل، وذلك 

الفيزيايئ املبارش.  الفكري ولـيس عىل املظهر  التواصل  يركز عىل  الذي  العامل  لخصائص هذا 

إال أن القدرة عىل إخفاء الهوية أدى وبشكل سلبي إىل عدم مصـداقية الهويات االفرتاضية التي 

شجع بعضها عىل اخرتاق الحدود الدينية واألخالقية والسياسية …الخ، وقد أدى ذلك إىل انقالب  

الوسائل التكنولوجية وحرفها عن مسارها الصحيح  فأصبحنا بسبب ذلك كله فريسة سهلة للحرب 

*ـ - أستاذ فلسفة الدين يف جامعة عني شمس ـ جمهورية مرص العربية.
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الحقيقي. كام أدى إىل  قيمتها ومعناها  القيم  بديهيات  لفقد كثري من  ما أدى  القيم.  املعلنة عىل 

وضع جديد ميلء بالفراغ الروحاين كان من نتيجته صعود موجات الشك املعريف والوجودي، فلم 

يعد باإلمكان التمييز الدقيق بي ما هو حقيقي وما هو مصطنع. لقد بتنا أمام أسئلة ال مناص من 

اإلجابة عنها: هل الحقيقة هي العامل املصطنع االفرتايض أو عاملنا املادي الواقعي؟، هل ندرك 

أننا نعيش داخل عامل مصطنع افرتايض أو أن امليديا جعلت ما هو موهوم حقيقياً؟ ثم كيف نواجه 

االغرتاب الذي فقدنا بسببه هويتنا وذواتنا الحقيقية داخل عامل مصطنع مفرط؟   

بودريار  جان  الفرنيس  االجتامع  عامل  مقدمهم  يف  أوروبيون  فالسفة  لها  تصدى  كثرية  أسئلة 

»929]-2007م« الذي كثَّف هذه اإلشكالية بالتساؤل عام تبقى »من الواقع املادي ونحن نشهد يف 

كل مكان حقناً هائالً ومتواصالً للواقع بالصورة واملتخيل واالفرتايض«]]] ومن أجل ذلك حاول 

بودريار يف كثري من أعامله وكتاباته التصدي ملا سامه بعرص موت الواقع أو نهايته، الذي كان أبرز 

سامته نشأة العوامل االفرتاضية، فقام بتحليل املبدأ املادي  للواقع من رصاع وتناقض وجدلية ونفي 

وقطعية ومجاوزة وثورة والذي كان من نتاجهم جدليات هادمة نتيجة القطعية التي خلقتها العوامل 

بعيون املغرتب  يعيش  االفرتاضية بي  اإلنسان ومجتمعه فأصبح مغرتباً حتى يف وطنه  وأصبح 

الواقعي والعامل  العامل  افرتقا، وهام  التامس إال وقد  بي عاملي مختلفي مل يجتمعا عىل حافة 

االفرتايض، ومن أجل ذلك كان البد لنا من الوقوف عىل موقف بودريار من الواقع االفرتايض من 

خالل العديد من املفاهيم التي قّدمها يف محاولة للوقوف عىل تلك الهّوة الكبرية التي حدثت بي 

داخل هذا  فقدت هويتها  التي  املستلبة  الذات  إعادة  االفرتايض من أجل  الواقعي واآلخر  العامل 

العامل ذلك العامل االفرتايض. 

Virtual reality الواقع االفرتايض 

 يف ظل التأثريات  التكنولوجية الحالية انطلق بودريار  يف تقدميه مفهوم الواقع االفرتايض من 

خالل تقدميه فكرة الواقع املفرط Hyper-Reality، والذي يعني  عدم قدرة الوعي عىل التمييز بي 

الواقع ومحاكاة الواقع، وخاصة يف مجتمعات ما بعد الحداثية التي شهدت تقدماً تكنولوجياً هائالً، 

وينظر إىل الواقعية املفرطة بوصفها حالة ميتزج فيها الحقيقي والخيايل معاً بسالسة حتى ال يكون 

هناك متييز واضح يحدد أين ينتهي أحدهام وأين يبدأ اآلخر،  مام  يتيح االختالط بي الواقع املادي 

[1[- Baudrillard, Jean.Simulacra and simulation )S. F. Glaser, Trans.(. Ann Arbor, MI: University of 

Michigan. )Original work published 1994, p, 1 
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و الواقع االفرتايض والذكاء البرشي والذكاء االصطناعي و قد يجد األفراد أنفسهم ألسباب مختلفة، 

أكرث إنسجاماً أو تورطاً مع عامل الواقع املفرط مقارنة بالعامل الحقيقي املادي لذلك يرى بودريار 

التكنولوجيا  يف  تشكيل  أثرت وسائل  يعد ما كان عليه من قبل، حيث  الحقيقي مل  الواقع   »أن 

الوعي االجتامعي الجديد يف العرص الحارض ومع تطور وسائل االتصال والثورة التكنولوجية التي 

شهدها عرص ما بعد الحداثة أصبحت وسائل اإلعالم متارس دوًرا جوهريًا يف إثارة اهتامم الجمهور 

الجمهور  إليه  يلجأ  رئيساً  مصدًرا  اإلعالم  وسائل  تعد  حيث  املطروحة«]]]  واملشكالت  بالقضايا 

يف استقاء معلوماته عن كافة القضايا، بسبب فاعليته االجتامعية وانتشاره الواسع فهو – اإلعالم – 

بقدرته عىل الحراك ومخاطبة القسم األعظم من التكوين املجتمعي، ميتلك تلك اإلمكانية عىل 

التأثري ال سيام الفضاءات االفرتاضية، التي تقوم بتشكيل الوعي االجتامعي بصورة غري مبارشة، وقد 

ذهب بودريار  إىل أن املعلومات واالتصاالت، أصبحت  يستعاض عنها مبا يعرف بالواقع  املفرط 

الذي يحايك الواقع  الفعيل وذلك  من خالل اإلثارة واخرتاع األكاذيب التي تجعل من حقيقته، 

هي األفضل  وقد تم ذلك عند نقطة تحول حاسمة من خالل االنتقال من اإلشارات التي غطت 

عىل األشياء، إىل عالمات تخفي وجود هذه  األشياء،  وعىل ذلك أصبح الواقع املفرط يعرف بأنه 

التي مل تكن موجودة، مام ترتب عليه عواقب بفقدان »التمييز بي  ثقافة مليئة بالنامذج الحقيقية 

يعد  يكون عقالنياً، ألنه مل  يحتاج ألن  الحقيقي ال  بأن  نخاطر  الحقيقي واملتخيل«]2] وأصبحنا  

لدينا  املقاييس  نفسها التي نحكم من خاللها عىل  املثال األعىل أو السلبي. ولذلك  ساد منطق 

العقالنية]3] ويعترب   أوالرتتيبات  الحقائق  له أي  عالقة مبنطق  ليس   الذي  أو االصطناع   املحاكاة 

مصطلح االصطناع  أو املحاكاة من املفاهيم  املهمة  والرضورية  لفك ألغاز الواقع املفرط عند 

بودريار، ولذلك ال بد لنا من تسليط الضوء عىل هذا  املفهوم. 

Simulation االصطناع

لعب  مفهوم االصطالح دوراً أساسياً يف تشكيل منظومة العامل املفرط يف فلسفة بودريار، وليك 

نفهم مفهوم االصطناع عنده ال بد من إظهار التباين بي مصطلح االصطناع Simulation واإلخفاء 

dissimulation، وقد ذهب بودريار إىل أن اإلخفاء يلزمه وجود اليشء أوالً ليتم إخفاؤه فهو عىل 

[1[-Ibid ,p, 22.

[2[-Ibid, p, 44.

[3[-Ibid, p, 45.
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حد قوله يعني »التظاهر بعدم امتالك ما منلك«]]] لذا فإن ذلك املصطلح يعني  )مبا منلك( فنحن 

ال نخفي شيئاً ليس بحوزتنا، ألنه ال ميكن إخفاء الاليشء أو العدم، كام أنه ليس مبقدورنا حجبه 

طاملا أنه غري موجود، فلزم وجوب وجوده وملكه.

 أما االصطناع فهو »التظاهر بامتالك ما ال منلك«]2]، وهو بهذا  يعني الذي ال منلكه مدعي امتالكه 

واستمرارية ذاك االمتالك، أو مبعنى آخر ادعاء حضور الغائب، وذلك ألن موضوعاته ليست واقعية 

وغري حقيقية نظهرها عىل أنها وقائع طبيعية، لذلك كانت مكانة الغياب متباينة بي املصطلحي، ففي 

مصطلح اإلخفاء مكانة الغياب ثانوية ألنها تأيت بعد الحضور أو الوجود وامللكية، أما فيام يخص 

مصطلح االصطناع فتلك املكانة – الغياب - أساسية تدخل يف بنيته وصلب تكوينه ألنه يقوم عليها 

فهي مرجعيته االسرتاتيجية، ومع ذلك فاالصطناع ليس بهذه البساطة والوضوح والتميز، ألنه أكرث 

تعقيداً وتركيباً وتضليالً، ذلك »ألن االصطناع غري التظاهر«]3]، أو التمثيل، بل بالعكس هو معارض 

له ذلك أن العالمة والرمز ميثالن الحقيقة  يف التظاهر وهام متكافئان مع الحقيقة الواقعية، يف حي 

أن االصطناع يبدأ من يوتوبيا هذا التكافؤ، من خالل االرتداد بالعالمات والرموز  عن كل مرجعية 

وبالتايل الحكم عليها باإلعدام، كذلك نجد  التظاهر  يحاول امتصاص ماهو مصطنع ومحاىك عن 

طريق تفسريه عىل أنه متثيل كاذب، ولذلك فالتظاهر باليشء ال يعني اصطناعه، عىل سبيل املثال 

من يتظاهر باملرض – كام يقول بودريار – ميكنه ببساطة أن يستلقي عىل رسيره ليوهم اآلخرين 

بأنه مريض، أما من يصطنع املرض فإنه يعمل عىل أن يعي يف ذاته بعض األعراض، ولذلك فإن 

االصطناع متباين متاماً عن التظاهر واإلخفاء ومؤثر يف الواقع عىل نحو مغاير لهام، حيث أن تأثريه 

يخل بالتوازن يف الواقع، بل أنه يشوه الواقع وميزق مبادئه يف حي تأثري التظاهر واالخفاء ال يؤثر أو 

يغري من  توازن الواقع، ولذلك  فاالصطناع ال يعرُب ثم مييض ويزول، ألنه ليس اسرتاتيجية سطحية 

ثانوية وإمنا موجه بالرضورة ضد مبادئ الواقع ومقوالته، فاالصطناع إذاً يضع الواقع يف زلزلة قوية 

مفادها فقدان ثنائياته وتناقضاته مام يعمل عىل زيادة الهشاشة ملبدأ الواقعية،  ويرمي بظالله عىل 

أي إمكانية للتمييز بي الحقيقة والزيف والصدق والكذب، الخري والرش، بي الواقع والخيال... 

ونظرياتها  حدودها  بي  التمييز   عدم  خالل  من  املعاين  عمق  زلزلة  إىل  يؤدي  بدوره  وهذا  إلخ، 

ونقيضتها، فيحدث ما ميكن أن نسميه بالدمج بي الواقع واملصطنع، لذلك فإن االصطناع  بكونه 

[1[- Ibid , p, 48.

[2[- Ibid ,p 55.

[3[-Ibid ,p 55.
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ابستمولوجية فوضوية جرثومية أساسها  فإنه يسعى إىل خلق  الواقع،  موجه بالرضورة ضد مبادئ 

التمويه والتضليل وانعدام الشفافية، مام يؤدي إىل  سقوط مبادئ الواقعية وحدودها لحدوث هذا 

الدمج  حيث مل يكن هناك ما مييز ذلك الحد الفاصل بي ما هو واقعي وخيايل أو حقيقي ورساب 

زائف ألن جميع تلك املصطلحات قد أُزيلت الحدود بينها وبي نقيضها »بحيث مل يعد هناك بُعد 

األوراق  اختلطت  لقد  الحقيقة،  املنفصل عن  الزيف  إال  يبقى  ولن  الواقع«]]]  مستقل عن  خيايل 

والعنارص واألشياء، ويف هذا املستوى نلمس تشابهاً بي نظرة بودريار للعامل ونظرة ديريدا  للعامل 

كنص، فدريدا كذلك يقر بالطابع »املرتدد والاليقيني indécidabl   للعامل.

ولذلك يتساءل بودريار: مبا أن املصطنع يخلق أعراضاً  حقيقية فهل هو مريض أو ال ؟ ويجيب 

بقوله: »ال نستطيع أن نتعامل معه موضوعياً ال كمريض وال كسليم هنا يتوقف الطب وعلم النفس 

أمام حقيقة مرض صارت غري معروفة«]2].

الصورة اافرتاضية املصطنعة

إذن فام هي نتيجة هذا االصطناع عىل الواقع ؟ النتيجة أن الواقع بعدما أصبح مصطنعاً ومفربكاً 

أصبح عصياً عن الفهم ما دمنا ال نستطيع متييز مظاهره الحقيقية عن املصطنعة، لذلك يقول بودريار 

»لقد انخرط الجميع يف اللعبة،  لعبة اإليهام، ذلك أن االصطناع جعلنا » مل نعد نتوقف عىل معيار 

أو مقياس أو إطار أو مرجع أنطولوجي أو قاعدة ابستمولوجية أو ضوابط أخالقية نهائية أو يقينيات 

دينية تصلح للتمييز بي األشياء ورسم الحدود وتحديد املسارات وتثبيت األسامء وضبط اآلفاق 

وطرد األشباح واألوهام والتناقضات]3]، واملثال الذي يرشح ويوضح به بودريار ذلك االصطناع” 

وليست  حقيقية  ليست  الند  ديزين  ظاهرة  أن  يؤكد  حيث     Disney Land الند  ديزين  مثال  هو 

باملزيفة كذلك، إنها آلة تعمية )حجب، إخفاء...( غرضها األسايس إعادة توليد وهم الواقع. ومن 

هنا – يقول بودريار – بهزال التخيّل وسخريته وانحطاطه؛ ذلك بأن عامل ديزين الند يريد أن يكون 

طفولياً  ليوهم الناس أن عامل الكبار هو يف مكان آخر – أي– يف العامل الواقعي«]4] وأن هذا العامل 

هو مجرد عامل ديزين الند، ليخفي حقيقة أن الطفولة الفعلية هي يف كل مكان، وأنه ال فرق بي 

ديزين الند والعامل الواقعي«، وواقع الواليات املتحدة األمريكية بالخصوص، ديزين الند هي طفولة 

[1[-Ibid, p, 66.

[2[-Ibid, p, 66.

[3[-Ibid,p, 67.

[4]-Ibid, 88.
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الكبار بأنفسهم الذين يلعبون هنا دور األطفال لخداع الناس وتوهيمهم وإخفاء طفولتهم الواقعية]]]، 

وأساس  عنه،  التعبري  دون  من  األمرييك  الواقع  عن  يعرب   Stérétype مقولب  منوذج  الند  فديزين 

هذه الصورة املقلوبة هي النمنمة أو التصغري miniaturisation وال شك يف ذلك طاملا أن عرص 

االصطناع هو عرص النمنمة بامتياز،عىل حسب تعبري بودريار،  وقد ساعد عىل ذلك  أن  تحولت  

كل  الكلامت إىل  إشارات ورموز تنتقل  بفعلها الدالالت عرب فضاءات لتصبح  كلامت ورموزاً 

للخطاب، لذلك  أصبح الواقع يف نظر بودريار  مجرد وهم يتميز باالختفاء كلام أردنا  االقرتاب 

منه،  فمثله يف ذلك مثل رساب أنشأنا من خالله واقعاً افرتاضياً]2] جاء نتيجة الصطناع  مفرط متثل 

فيه  األشياء لتحل محل األشياء املمثلة، وأصبح  التمثيل أكرث أهمية من »اليشء الحقيقي«]3] وقد 

انتقد بودريار  العالقة بي الدال واملدلول عند« فرديناند دي سوسري  857]-3]9] م«]4] حيث أنكر  

مثل جاك ديريدا وجود أي معنى  واضح، و قال بالدالالت العامئة أو املعنى املغيب، وبالتايل 

أخريا  انهارت  له،  وبالنسبة  املظاهر«]5]  هذه  وراء  الكامنة  والحقائق  املظاهر  بي  التمييز  رفض   «

الفوارق بي الدال واملدلول، ومل تعد العالمات تشري إىل مدلوالت بأي معنى معقول، حيث يتكون 

العامل الحقيقي من الدالالت العامئة. ولذلك ذهب مثل الفيلسوف األملاين نيتشه، بوجود الحقيقة 

التخييلية ووسائل  والبالغة  والظن واملبالغة املجازية  والخطأ  باللغة  وثيقا  ارتباطاً  ترتبط  مادامت 

اإلعالم، وقد ذهب  بودريار إىل أبعد مام ذهب إليه نيتشه بصياغته ملفهوم »مافوق الحقيقة، حيث 

يكون يشء ما حقيقياً فقط عندما يتحرك ضمن نطاق وسائل اإلعالم، وتولد تكنولوجيات االتصال 

يف مابعد الحداثة الصور العامئة بشكل حر، حيث الميكن ألحد أن يعيش أي تجربة إذا مل تكن 

بصيغة مشتقة،  وقد أخذت تجربة العامل للعبث مكان أي ثقافة مميزة، وأصبح للعبث لهجة واحدة 

فقط: تلك التي متتلكها الواليات املتحدة األمريكية.

وهذا ما قاد العديد للشك يف أن بودريار نفسه مبفهومه مافوق الحقيقة، مل يعد يسكن جسداً 

بال  والرموز   العالمات  فادحة حي أصبحت  إسرتاتيجيات  إىل   كتاباته   تحولت  دنيويا]6]، حيث 

[1[-Ibid, 89.

[2[-Ibid,89.

[3[-14-  Baudrillard, for a Critique of the Political Economy of the Sign, trans. Charles Levin, St 

Louis:Telos,, 1981 , p, 45.

]4] - فرديناند دي سوسري ولد يف 26 نوفمب 1857 وتويف يف 22 فباير 1913، عامل لغوي سويرسي شهري. يعتب مبنزلة األب للمدرسة 

البنيوية يف علم اللسانيات. فيام عّده كثري من الباحثني مؤسس علم اللغة الحديث. ُعني بدراسة اللغة الهندية، األوروبية.

[5[-16 - Baudrillard, for a Critique of the Political Economy of the Sign, p76, 

]6] - ديفيد كارتر :ترجمة باسل املساملة، دمشق،  التكوين للطباعة والنرش والتوزيع، 2010،ص133
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العالمة  البي لكل من  التكرار واالختالف  الرغم من هذا  تكرارها واختالفها، وعىل  معنى بسبب 

والرمز إال أنهام شكال الجوهر الجذري الذي صاغ به بودريار اتجاهاته األيدولوجية واإلسرتاتيجية 

الفادحة  ويتضح ذلك من عبارته  الشهرية واألكرث  إثارة للجدل  »أن حرب الخليج عام ]99]م مل 

تكن حقيقية، بل كانت حدثاً إعالمياً« إنها غري حقيقية، إنها حرب دون أعراض الحرب«]]] فهي يف 

نظره عبارة عن وهم، ألنها  مل تعد موجودة بقدر ما، إن الذي أصبح موجوداً هو فقط الوهم الذي 

أننا كنا  التعويض بالعالمات والرموز الحربية،  فنحن  مل نكن أمام حرب حقيقية بقدر ما  فيه تم 

أمام عالمات ورموز حربية وهمية ومضللة وهي الحرب نفسها التي مارسها األمريكان عىل الرأي 

إليه  أشارت  فام  لذلك  لها؛  معنى  ال  حرب  أنها  خاصة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  العاملي  العام 

وسائل اإلعالم ميكن أن ينتمي إىل الواقع بقدر ما أنه ميكن أن ينتمي إىل الزيف، فنصبح بذلك 

أمام الشك أي عدم اليقي واالرتياب، ولذلك يرى بودريار  أن القول إن الحرب لها وجود واقعي 

هو قول من قبيل الوهم؛ فالقول بالحرب هو متثيلية، نجاحها ارتبط بالقدرة التي متت مامرستها 

عىل ما يسمى »بالرأي العام« بفعل قوة تغطية وسائل اإلعالم التي عملت عىل نرش وهم مساندة 

الجميع للحرب وكذا املربرات التي تم تقدميها للرأي العام عىل أنها مسّوغات صحيحة؛ وبذلك 

حلت عملية الحدث اإلعالمي عن الحرب محل الحرب ذاتها؛ ومبعنى آخر، يرى بودريار، أننا مل 

نعد أمام اختالف بي حرب هي حرب الكلامت أو الوهم الذي أسست له وسائل اإلعالم بتوجيه 

من اليمي املحافظ خاصة األمرييك منه لرتويض الرأي العام، وبي الحرب التي هي الحدث ذاته 

الذي لن يحدث إال يف مخيلة هذا األخري بفعل قوة اإلعالم التلفزيوين خاصة مرحلة حشد القوات 

العسكرية قبل مدة وجيزة عن انطالق الحرب؛ ويتابع بودريار قوله  »بأن مرجعية مجمل املسؤولي 

من رؤساء دول وسياسيي وعدد من الجرناالت والخرباء تتجسد يف اإلعالم التلفزي الذي هو آلية 

متدهم بكثافة من الصور املزيفة واألخبار املعدة قبال يف املوضوع«]2] لذا مل يعد مبقدور الرأي 

العام املحيل واإلقليمي والعاملي التمييز بي الحرب الحقيقية والحرب الوهمية، لقد أصبحنا أمام 

متثيلية مرسحية محبوكة موقعها شاشات التلفاز، متثيلية مل يعد بإمكان الرأي العام التمييز فيها بي 

ما هو حقيقي وما هو وهمي، والشك أن تصور بودريار هذا هو تصور يندرج  تحت اسرتاتيجية 

السياسية وغريها  أن األحداث  لعبثيتها املتمثلة يف كون  نظرا  السيايس  التحرر  منحطة لخطابات 

هي أحداث ال معنى لها، وما عىل الرأي العام إال أن يقتنع بذلك مادام هو الدائرة الوحيدة التي 

[1[-18- Baudrillard , Gulf War will  did not take  place , Translated and with introduction Paul  

Patton,Bloomington and Indianapolis, Indian university press , 1995, p 87.

[2[-Ibid , p, 90.
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أزمة  أيديولوجي عن  القول هو تعبري  الحال،  فهذا  يتحرك من داخلها من دون  رفضها، وبطبيعة 

النظام الرأساميل الذي أصبح - ليك يتجاوز أزماته-، مضطراً  إىل أن يصور الواقع كام يريد، وكام 

تقتضيه مصلحته االقتصادية؛ وهذا يتطلب تعبئة املستوى السيايس الذي أفرغ سلوكيات الرأساملية 

من املضمون السيايس املتوحش وأعطاه املضمون الغامض والشديد املرونة التقاء احتجاجات 

لذلك  واأليديولوجي،   األبسيتمولوجي  والتوجه  التنظري  نفس  وتظاهراتها وهو  وثوراتها  الشعوب 

أصبح  التحقق من حرب الخليج غري ممكن إال من خالل شاشات التلفاز، فالصورة التلفزية هي 

نفي  ألية إحالة واقعية  أو حدثية أو لنقل إنها الصورة االفرتاضية التي تتميز بالتوالد والتكاثر لكن 

نفي  مدلوله يف  يتحدد  لغوياً  رمزاً  الصورة  تصبح  عندما  ولذلك  الواقع؛  إحالة عىل  أي  عن  بعيداً 

الواقع، أو لنقل عندما يتم تحويل اإلعالم، وأهمه التلفاز، إىل فضاء افرتايض للحدث، فهنا نصبح 

أمام خلق رشوط مرشوعية االستعامر والغزو وبالتايل الحصول عىل مرشوعية إبادة الواقع وإحالل 

واقع افرتايض تقوم وسائل اإلعالم بالدعاية ملرشوعية وجوده ليصبح املشاهد شخصاً مسجوناً أمام 

الشاشة لذلك يرى بودريار أنه مل يعد للواقع مرجعاً أو أي سلطة وبالتايل مل يعد معقوالً »لقد غدا 

واقعاً إسرتاتيجياً عىل وجه التحديد«]]]  لقد  أصبح اإلستوديو والشاشة  كام يذهب إىل ذلك بودريار 

هام  مركز  القيادة  يف ميدان الحدث وبالتايل تغييب امليدان الحقيقي لصالح امليدان االفرتايض 

للحدث، وهذا يؤكد -كام يذهب بودريار- قصد تزكية املصداقية عىل غزو العراق وغريه من دول 

الرشق األوسط بل وغريه من باقي دول العامل - مثال رومانيا وقصد محاكمة وإعدام تشاوسسكو 

الحقيقة  مبدأ  قبضة  يعودا يف  والصورة مل  الخرب  أن  بودريار  يرى  989] م]2] وعىل ذلك   –  [9[8

والواقع«]3] بل أصبحا يف قبضة املحاكاة أو االصطناع الحاكم عىل كل أفعالنا من خالل انخراطنا 

يف العوامل اإلفرتاضية، ووفقاً ملا ذكره بودريار  انعكس هذا عىل الفرد و املجتمع، حيث فقد الفرد 

هويته يف ما يسمى بالشتات الذهني للشبكات«]4] ومل تعد األفكار الفردية ذات صله باملوضوع 

واستعيض عنها باألصوات واألفعال التي ترتدد أصداؤها يف الشبكات بتضخيمها وتشويهها، وهو 

ما أدى إىل نتائج عشوائية  غري متوقعة وال ميكن ألحد أن يتحكم فيها  حيث استعيض عن  الهوية 

الفردية بالهوية املفرطة )للشبكة أو املجموعة(، ويتساءل بودريار: أليس هذا غريباً  عىل عكس ما  

]1] - جان بودريار :  الفكر الجذري، أطروحة موت الواقع  ترجمة منري الحجوجي واحمد القصوار  دار توبقال للنرش العام 2006 ص13

]2]-  نيكولي تشاوتشيسكو هو سيايس روماين راحل، وكان األمني العام للحزب الشيوعي الروماين يف الفرتة من 1965 إىل 1989، وكان 

هو الزعيم الشيوعي الثاين واألخري يف البالد.

[3[- Baudrillard, Jean , Symbolic  Exchange and Death, trans. Iain Hamilton Grant, London, Sage., 1998, p, 122

]4]- جان بودريار : الفكر الجذري، أطروحة موت الواقع ، ص 13.
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نشكو  منه، من أنانية مفرطة، وهوس  بالذات و الرنجسية الفردية؟ فهل  يكون شيئاً جيداً أن يوجه 

الناس  أنفسهم  أكرث نحو املجتمعات االفرتاضية ؟ 

هنا يذهب بودريار إىل أنه إذا   مل يكن هناك واقع  مشرتك خارجي  يخترب فيه  الناس أفكارهم، 

فلن  يوجد بذلك أساس اللتقاء  األفكار، وبالتايل تتالىش الهوية شيئاً فشيئاً وقد ساعد عىل ذلك 

وجود  أشياء يف الواقع االفرتايض من شأنها  أن تساعد عىل  االغرتاب النفيس واالجتامعي للفرد، 

التفكري  فنان( فأصبح  يتفاعل مع أشخاص آخرين )مؤلف،  الواقع االفرتايض  يعد املرء  يف  فلم 

ينشط من خالل أدوات  جاهزة تعرض، وأصبح الفرد من خالل العامل االفرتايض يبني عاملاً هو 

أشبه باملعبودات التي يفضلها،  كذلك أصبحت  الشبكات االجتامعية، مثل الفيسبوك عاملاً منغلقاً 

عىل نفسه حيث  يتم اختيار اآلخرين وفقاً للتشابه االذي  يتجمع  حوله الناس فيغلقون  تفكريهم  

عىل أنفسهم يف شبكات أو مجموعات، ونتيجة لذلك فإنه نادراً ما يستطيع املرء مساعدة نفسه  عىل 

التحرر من االندماج، و بدالً من ذلك يحدث  النقيض حيث يدمر املرء  قيم التسامح والتعاطف 

والفهم لآلخرين الحقيقيي، من خالل انغالق العقول  التي تنحرص يف املرسل واملتلقي فتصبح  

مامثلة  من دون أي إبداع، ووفقاً ملا  يسميه بودريار يحدث نوعاً من االلتواء يؤدي إىل  فقدان 

املعلومات والتنوع  يف الحياة، ولذلك  تؤدي  الزيادة  يف  املعلومات إىل نتيجة عكسية حيث  

ينتج منها ضآلة القيمة املعلوماتية ولذلك يؤكد بودريار من خالل  عبارته املشهورة  »بأن  ما يزدهر 

بنفس الطريقة سيهلك بنفس الطريقة«]]] وقد ساعد عىل ذلك  سببان:

أولً: مع تكنولوجيا االتصاالت يحدث  انفجار من الرسائل والصور التي  نلتقي حولها والتي  

نظراً  التكرار، واالزدواجية، والتضخيم من خالل  صدى شبكة  اإلنرتنت  نتيجة  ينشأ  منها   كثري  

لسهولة انخفاض تكلفه االتصاالت و ذلك يسمح  ببذل جهد أقل مام ينتج منه تفكك املعلومات  

يف نهاية األمر.

ثانياً: إن ما يرسله الناس ويختارونه، عبارة عن ثرثرة ينتج منها انخفاض  للقيمة املعرفية، التي 

تؤدي لفقدان القيمة املعرفية يف بعض الفئات االجتامعية، وبالتايل فقدان التفرقة بي اآلراء واألفكار، 

وهذا األمر يتعارض مع طبيعة  الحياة ذاتها، ويشكل شكالًمن أشكال االنحالل و املوت، نتيجة 

لتعصب تلك العقول املغلقة، التي تساعد عىل  قتل الحياة الثقافية، ولذلك ومن أجل بقاء الحياة  

استيعاب  أجل  املغلقة، من  فتح هذه املجتمعات  يحتاج إىل  ذلك  فإن  االتصاالت،  من خالل  

[1[- Baudrillard, Jean,[ The Mirror of Production, trans. Mark Poster, St Louis: Telos., 1975 ,p, 120.
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الحياة والعيش فيها، ومن أجل ذلك طالب بودريار  برضورة استيعاب أن عاملنا هو عامل الواقعية 

املفرطة أو الواقع الفائق، الذي هدم حدود الواقع لينفتح عىل أضداده لتصبح هذه األضداد مندمجة 

فيه، كذلك البد من فهم أن اسرتاتيجية االصطناع تعني االختالف بي الحقيقي واملزيف فمن منا 

سيقول مثال إن الصور املنقولة عىل شاشة القنوات اإلخبارية بالخصوص غري واقعية أيضا؟ صحيح 

أنها نسخ عن الواقع، لكنها استطاعت أن تحل محله من حيث القيمة وأصبحت أكرث واقعية منه، 

لذلك ينبغي أال ننظر إىل االفرتايض واالصطناعي من جهة أخرى »كشيئي متعارضي أو كقطبي 

متناقضي«]]]، ذلك أن االفرتايض واالصطناعي هام بالفعل أكرث واقعية من الواقعي  ذاته، ونتساءل 

اآلن كيف أثر الواقع املفرط  االفرتايض يف منظومة املجتمع املدين ؟ يقّدم بودريار ذلك التأثري 

من خالل مفهوم املجتمع االستهاليك الذي سنعرض له بإيجاز يف السطور اآلتية. 

املجتمع االستهالكي

كان من مظاهر التكنولوجيا املعارصة مايعرف بظاهرة املجتمع االستهاليك،الذي  بدأ يف الدول 

املتقدمة  الغنية  كتطور طبيعي، ونتيجة الرتفاع مستوى الدخل، بعد أن أشبع معظم الناس حاجاتهم 

أبواب االقتصاد،  األساسية،  وقد ساعد عىل ذلك ضغط الحكومات واملؤسسات الكربى لفتح 

قبل أن يشبعوا  الحاجات الرضورية ملعظم الناس، وقد نظر بودريار لظاهرة  املجتمع االستهاليك 

عىل أنها نهج سوسيولوجي ملجتمع الرأسامليه االستهالكية، جاء مع ُذْروة املفاهيم املعارصة  بي 

ما ذهب  إليه إميل دور كايم )858] - 7]9] م(   لتقسيم العمل وتغيري  التصنيع للمجتمعات من 

البساطة واالتساق إىل التخصص واالختالف، وبي  ماذهب إليه ماكس فيرب )864] - 920] م(  يف 

التفرقة بي  األخالق الربوتستانتية و أخالقيات الرأساملية، وبالنسبة  لبودريار، كان  االستهالك هو 

السمة الرئيسة للمجتمعات الغربية،  من حيث أنه »االستجابة العاملية التي ترتكز عليها املنظومة 

الثقافية بأكملها]2] ويطرح  بودريار مفهوم االستهالك  عىل أنه أصبح وسيله للتفرقة، وليس للرتضية، 

الواقعي   الحقيقي  العامل  تالىش  حيث  املسألة  هذه  واألفراد   الهيئات  لتويل  طبيعيه  نتيجة   وهو 

واستعاض عنه بعالمات وهمية من  العامل الحقيقي.

الحياة  بأن  تافهة وغري رضورية، مع تصويرها  الدعاية واإلعالن لسلع  وقد دعم ذلك موجات 

عبارة  واإلعالين  اإلعالمي  للتواصل  نتيجة  السلع  أصبحت  دونها، حيث  من  تستمر  أن  ال ميكن 

[1[- Ibid ,p, 120.

[2[-Baudrillard , America, trans. ChrisTurner, London & NewYork:Verso. ,1988,p,122.
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عن منتجات من  املامرسات البرشية، مثل › الشاالت الهندي، واملسدسات االمريكيه، والخزف 

تفوق  توترات شديدة،  نتج من ذلك   آخره]]].  وقد  املناطق املدارية…إىل  والتوابل من  الصيني 

بكثري ما أنتجته ظاهرة املجتمع االستهاليك من توترات يف البالد التي أبدعتها، وقد نظر بودريار 

إىل مجتمع االستهالك من خالل كيفية التحول من الليربالية باعتبارها الصورة التي يرى عليها الغرب 

الرأساميل نفسه إىل مجتمع االستهالك الذي هو الواقع الحايل والنهاية األخرية التي وصل إليها 

هذا الغرب، وقد عربت دراسات بودريار عن مدى تحول القيم واملثل البورجوازية واأليديولوجيا 

من خالل  اإلعالم  ووسائل  الكربى  املؤسسات  بها  تتحكم  استهالكية  ومعايري  قيم  إىل  الليربالية 

الواقعية  الحياة  تلغي  التي  الخاصة  الخاص وحياتها  لها منطقها  التي  الرموز والعالمات  نسق من 

للبرش، كام عربت دراساته أيضاً عن  الكيفية التي  يصنع  بها اإلعالم واالتصال عاملاً صناعيا ميثل 

الوسائل  بهذه  املعارص  االستهاليك  املجتمع  يتحول  نفسه]2] حيث  الواقع  من  واقعية  أكرث  واقعاً 

اإلعالمية  إىل أسطورة، ولهذا فهو ليس بحاجة إىل إنتاج األساطري حسب ما يؤكده بودريار بقوله  

املتصاعدة  اإلنتاجية  املسارات  لكل  التاريخي  املآل  بوصفه  االستهالك  إن عرص  القول  »ميكن 

، إذ إنه يسرّي  تحت برج الرأساملية، وهو أيضاً عرص االرتهان الجذري، فقد شاع منطق السلطة وعمَّ

اليوم سريورات العمل واملنتجات املادية، مثلام يسرّي الثقافة بأرسها والحياة الجنسية والعالقات 

اإلنسانية، وصوالً إىل النزوات الفردية، وهذا املنطق اسرتجع كل يشء، ال مبعنى أن كل الوظائف 

وكل الحاجات قد متوضعت واستعملت ألغراض الربح وحسب، بل أيضاً باملعنى األعمق، حيث 

مترسح كل يشء، أي تربمج يف خيالت، يف عالمات، يف مناذج قابلة لالستهالك]3]. 

ويرى بودريار أن ثقافة املجتمع االستهاليك يف املجتمعات املعارصة قد وصلت إىل النقطة 

التي اختفى  فيها الحقيقي واستعيض عنها بنامذج »مصطنعة هي جوهر الواقعية املفرطة، ولذلك 

والثقافة،  وقد أسس ذلك من  السلعة ودورها يف املجتمع  بودريارد حول مشكلة  قلق  يتمحور  

خالل الرجوع لفلسفة  ماركس العامة يف »رأس املال« حيث  جادل ماركس بأن املنطق األسايس 

للمجتمعات الرأسامليه هو تراكم الرثوة من خالل »الجمع الهائل للسلع األساسية الذي تظهر يف 

شكلها األول  كسلع  فردية]4] وقد حاول بودريار تحرير هذا املفهوم الذي ساد  يف  القرن 9] من 

[1[-Ibid, p, 136- 

http://www.m.ahewar.org/s. املتمدن  الحوار  موقع  الستهالك  مجتمع  إىل  الليبالية  من  منصور:  أرشف   -[2[

asp?aid=85418&r=0

]3] - جان بودريار » املجتمع الستهاليك ـ دراسة يف أساطري النظام الستهاليك وتراكيبه« تعريب خليل أحمد خليل ـ دار الفكر اللبناين/ 

بريوت، ط/1995. ص257.

]4]- املرجع السابق: ص 257
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التقدم يف مجال  الثانية كان فيها  العاملية  خالل فلسفة ماركس وبخاصة أن حقبة ما بعد الحرب 

ينطوي عىل  األمر  هذا  و  األساسية،  السلع  لتحليل  الجديدة  لألشكال  ممهداً  والتكنولوجيا  العلم 

إشكاليه خاصة يف مجال االتصاالت، ولذلك كان تحليل بودريارد متتبعاً املشكلة األساسية للسلع 

دور  أهمية  يتوقع  بودريار   وكان  املجتمعات«]]]،  لجميع  الهيكلية  »املشكلة  بوصفها  األساسيه 

االتصال يف تحليل السلعة، وبالتايل كان ينظر يف  تحليله منوذج السلع األساسية  من خالل عدسة 

»شبه اللغويات« حيث  توقع أهمية االتصال يف تحليل الظاهرة االجتامعية التي مل يتمكن ماركس 

من القيام بها، ولذلك وجد  بودريار أن ماركس مل يكن قادراً عىل فهم شكل أبسط مفهوم للسلع 

األساسية، ولذلك رأى أن   تحرير التكنولوجيا  يف الثورة الصناعية مل يكن تحريراً لقوة محضة، لكنه 

كان تطوراً تحت سيطرة الجامعات السياسية والعسكرية الحاكمة السابقة، كأداه للهيمنة والتمييز. 

الرموز  من  معاين  مجموعة  عن  عبارة  واقعه  يف  الحايل  مجتمعنا  أن  الفكرة  هذه  عزز  وما 

والعالمات، وأن التجربة البرشية هي محاكاة للواقع، حيث  املفاهيم الحالية للدخل ورأس املال 

وما إىل ذلك مل تعد تشري إىل األشياء الحقيقية وأن االحداث مل تعد وفقاً ملنطق التمثيل الشفاف 

أو اقتصاد املعلومات]2] وقد جادل بودريارد يف أن الزيادة يف العالمات والرموز يف أواخر القرن 

العرشين للمجتمع العاملي قد تسببت يف كثري من املفارقات املتناقضة.

 ويف الواقع سقطت الثقة يف الليربالية واملاركسية،وأصبحنا  نعيش  يف حالة من الجدل نظراً 

أعمى   أصبح  فقد  األساسية،  والسلع  العالمات  تبادل  مستوى   عىل   يعمل  الدويل   العامل  ألن 

القوة من سيطرة الرشكات، و  الرمزية مثل اإلرهاب، و تفلت  أكرث من أي وقت مىض  لألفعال 

العملية  عن  ومتميزاً  وبريئاً،  للجميع،  املفتوح  املورد  بوصفها  االجتامعية  األساطري  يف  تدخل 

أداة  هي  بل  الطبيعة  عىل  للهيمنة  أداة  مجرد  ليست  التكنولوجيا  أصبحت  ولذلك   السياسية،  

لإلتقان االجتامعي. وقد ساعد عىل ذلك ما يعرف بالفكر الجذري ذلك املصطلح الذي نحته 

بودريار، فامذا يقصد بهذا الفكر ؟

الفكر اجلذري 

يقوم  تأرجحياً  فكراً   يكون  ما  بقدر  جدلياً،  أو  نقدياً  فكراً  ليس  بودريار   عند  الجذري  الفكر 

]1] -30 املرجع السابق : ص257.

- املرجع السابق : ص،258

]2] - املرجع السابق :ص 258
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عىل التسليم بفكرة العالقة املتوافرة بي الفكر والواقع مبعنى عدم  إحالل الواحد محل اآلخر أو 

النيابة عنه؛ وهذا راجع يف نظره إىل عجز الفكر عن امتالك الواقع الفعيل لصالح الواقع الوهمي 

بودريار هو موت  الجذري« حسب  »فالفكر  أو مبعنى آخر االفرتايض، وبلغة أخرى  أو املتخيل 

الواقع، إنه الفكر الذي يتبنى ويحتضن املعنى والالمعنى أو الحقيقة والزيف يف الوقت نفسه، نظراً 

الستحالة تجاوز حالة التوتر الذي صنعه الواقع املفرط،  ويثري بودريار تساؤالت متكررة حول ما 

سمته ما بعد الحداثة مبيتافيزيقا الواقع، نظراً لنتائج التطور التكنولوجي واملعلومايت التي عملت 

زمني رسيع  بإيقاع  يتميز  الذي  االفرتايض  الواقع  لنقيضه من خالل   والدعوة  الواقع  تغييب  عىل 

يفوق قدرة اإلنسان عىل متابعته ومسايرته؛ لذلك متكن من اإلحالل محل وعينا وقدراتنا اإلدراكية 

وأصبح ينوب عنه يف مامرسة مهامه وهو يف  واقع الحال أصبح يعنى تخيل اإلنسان نفسه وبشكل 

طوعي عن أدوات إدراكه؛ فعىل سبيل املثال مل يعد يثق يف حواسه الطبيعية التي منها العي مبا تراه 

وتبرص، ألن شاشات التلفزة وتقنيات املعلوميات أصبحت متده مبا ال تستطيع عينه رؤيته،  وفد 

أنتج ذلك لنا وضعاً عىل مستوى آخر هو تجاوز املكان لصالح الزمن؛ لذلك اختفت أهمية املكان 

بفعل رسعة إيقاع الرسعة، فلم يعد مفيداً التمييز بي املايض والحارض واملستقبل،  ومل يعد مفيداً 

التمييز بي هنا وهناك ألن ذلك أصبح عبارة عن وهم برصي.

 ومن هنا تم تدمري األزمنة الثالثة السابقة الذكر، لصالح زمني اثني هام : الزمن الحقيقي وهو 

بالذات زمن البث املبارش، والزمن املؤجل وهو بالذات زمن البث الالحق ويقصد بودريار بذلك 

اختالفه  من  تستمد  أصبحت  أنها  ما  بقدر  الحقيقة  مع  تطابقها  من  تستمد  تعد  الفكر مل  قيمة  أن 

الجذري عنها مبعنى أن موقعه ووجود وعينا قد أصبحا خارج الزمن الواقعي أو لنقل إن وجوده 

أصبح  دوماً وجوداً مؤجالً ؛ ويف هذا يقول بودريار إننا ال نوجد واقعياً إال فيام سامه »بالالوعي 

والنوم واملوت«]]] فالوعي أصبح هو اإلميان بالوجود الوهمي للعامل الذي اعتربه أساس الوجود 

ال اإلميان بالواقع، ويف هذا يقول بودريار: »إن الغريزة األهم بالنسبة لإلنسان هي غريزة الرصاع 

ضد الحقيقة وبالتايل ضد الواقع،  فاإلميان بالواقع هو مبنزلة الحلقة األكرث ضعفاً يف فهم الواقع أو 

العامل الذي ال يعدو كونه قد أصبح، حسب تعبري بودريار« املأوى األخري لحراس العقيدة]2] ويرى  

بودريار أن العالقة التي تربط الفكر بالواقع مل تكن وال ميكن أن تكون عالقة تطابق بقدر ما هي 

عالقة توتر مستمر وأبدي؛ ومن هنا فأهمية الفكر الجذري ووظيفته تكمنان يف إبراز الهوة القامئة 

[1[-Baudrillard , The Illusion of the End, trans. Chris Turner, Cambridge: Polity, 1994,p,22   Ibid ,p, 33- 

[2[- Ibid , p, 33.
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بتيئيس بقدر ما هو كذلك بالنسبة للنقد السيايس الذي يتجاهل أهمية الكتابة  بينهام؛ وهذا ليس 

تحويل ملواضيع  عبارة عن  الذي هو  الخطاب  يتجاهل  نقد  إنه  لنقل  أو  واللغة  املعنى  التي هي 

العامل إىل وهم يسمى »باملعنى« الذي هو يف هذه الحالة معنى شقي ؛ ولكن لغة هذه الكتابة تبقى 

دوماً سعيدة، يف نظر بودريار، عىل الرغم من إحالتها عىل عامل بال أمل؛ وهذا بالضبط هو تعريفه 

مفهوم الفكر الجذري: »معرفة سعيدة وفهم بال أمل]]] إنه مفهوم يشري إىل وصف املعنى وهمه يف 

الوقت نفسه، وعموماً، فبودريار يحدد موضوع الفكر الجذري يف فكرة الوهم؛ وخلفيته يف ذلك  

هي إبراز أن املفهوم يكون غري قابل للفهم، والظاهرة غري قابلة للقراءة؛ أما التقديم املزيف للواقع 

فيكون أكرث وضوحاً؛ لذلك يقول: »عىل الفكر أن يكون مامرسة رسية، متاماً كبيع مادة ممنوعة. أما 

القاعدة املطلقة فهي جعل العامل غري قابل للقراءة، بل وأكرث من ذلك جعله غري مقروء«]2].

خامتة

من خالل هذه املفاهيم السابقة التي عرضها بودريار  نالحظ أنها مفاهيم تساعد عىل   اختالط  

الهوية بالالهوية االفرتاضية اللتي أصبحتا نتاجاً النتفاضة الذات عىل نفسها ودخولها يف حالة من 

االغرتاب، لذلك  يصبح االنسحاب والتبديل وجهي  يتجانسي بوفرة يف تلك الذات املغرتبة،  

حيث تنسحب الذات من العامل الواقعي لتتبدل جزئياً أو كلياً،اجتامعياً أوعقائدياً أو سياسياً أو ثقافياً 

أو جميعهم، فتُنشئ هويتها الخاصة يف أرض افرتاضية جديدة حيث الال قانون يحكم، وفوىض 

الحرية  التي تعد النظام األسايس فيه، فتصبح تلك الرتبة هي األرض الخصبة إلنبات تلك الهويات 

املستحدثة للذات بديالً من هويتها الواقعية. مام ينعكس أثره يف العامل الواقعي يف شتى اتجاهاته  

االجتامعية والدينية واألخالقية…إلخ، ولعل هذا االنسحاب املتسارع من العامل الواقعي للعامل 

االفرتايض دليل عىل عظم الهّوة  بينهام، وحجم التباين بي العاملي حيث عاملنا املعارص مييل 

التكنولوجي والرسعة، فالعامل االفرتايض عىل سبيل املثال  التطور  إىل أحدهام ويدعمه بدعائم 

هو عامل يعتمد عىل التكنولوجيا املتطورة والتي بدورها ال تحتاج إىل تعقيدات أو روتي يف إبداء  

الرأي أو إثبات الحجة أو أذونات عدة لتقديم هذا الرأي ألحدهم أو لجامعة ما،  بل ميكنك بكبسة 

زر واحدة أن ترسل رأيك ومضمون فكرك ملئات أو ألوف أو يزيد، معلناً به عىل املأل  أن العامل 

الواقعي  لن  يستطيع مجاراة تلك الرسعة أو التطور التكنولوجي اللذين توغال إىل صميم حياتنا 

فأصبحا ناقوس خطر يدق باستمرار ليخربنا أننا نعيش يف وجود افرتايض بعيد كل البعد عن العامل 

[1[-Ibid , p, 33- 

[2[-http://mohammed-boujnal.blogspot.com.eg/201109//blog-post_3742.html- 
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الحقيقي، ليتكون هذا الواقع املفرط بعد دمج الواقعي الحقيقي واالفرتايض، والذي ال نتيجة له إال 

موت الواقع الحقيقي، حيث االصطناع هو الذي يقول الكلمة التي تسمعها اآلذان وتعيها العقول، 

وحيث كلمته هي الكلمة األخرية.
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