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عند النقلة النوعية التي �صاغها بودريار حول مكانة
املادة ،بد ًال من البقاء مثل التيارات املارك�سية اجلديدة
�أ�سري �سياق االقت�صاد ال�سيا�سي .ومن ذلك رف�ضه فكرة
�إمكانية بناء انعتاق �أو �إن�ه��اء ارت�ه��ان الفرد �أو ال�شعب
داخل جمتمع منظم وفقاً لنظام �إنتاج اقت�صادي .لأ َّن
العامل م�ستلب بعملية الإنتاج نف�سها ،التي ال وجود لها
خارج الإط��ار الر�أ�سمايل .وب�صيغة �أخ��رى ،اال�شرتاكية
الإن �ت��اج��وي��ة ه��ي جم ��رد وه ��م ال ُي �ك��ن �أن ي � ��ؤدي �إىل
حترير الأف��راد .وتالحظ الباحثة يف النهاية الأهمية
الق�صوى التي مينحها بودريار للألفاظ .هذا اجلانب
ي�سلط ال�ضوء على �أهمية فران�سوا �سيغوري يف درا�سته
التي تختم الق�سم الثالث .لكن املالحظ �أ َّن الدرا�سة
هي متر�س يف الأ�سلوب ولي�ست ممار�سة فكرية ،فبدل
�أن يتحدث عن الباتافيزياء عند بودريار فهو ميار�سها.
ويف م�ع��ر���ض تعليقه ع�ل��ى ال�ت��اري��خ ال�ف�ك��ري ل�ب��ودري��ار،
ير�سم �صورة فل�سفية وباتافيزيائية من خالل عالقاته
مع جاري ،وباتاي ،وبنيامني ،وبارت ،وغريهم.
يغامر الق�سم الثالث ،على وج��ه التحديد ،يف جمال
فل�سفة الباتافيزياء .حيث تتناول فران�سواز جيالرد
فكر بودريار من زاوية خ�صائ�صه الراديكالية وهذا ما
جعل منه مفكراً قوياً وحمفو ًفا باملخاطر حينما ي�صف
كيف �أن الوهم العقالين يف طريقه �إىل الزوال ،وكيف
�أن»احلقيقة» ،و»املعنى» �سيختفيان .ال يدعي بودريار
�إع��ادة بناء احلقيقة� ،أو �أي حقيقة ،و�إمن��ا يعلن وفاتها
النهائية؛ �أو بتعبري جيالرد «ميتنع فكر جان بودريار
عن �شرح الأم ��ور ،وه��ذا ما �أدى �إىل �أن ي�صبح يف نظر
الآخرين راديكاليا» (�ص .)123
يركز الق�سم الرابع على التعليقات ال�سيا�سية اجلدلية
لبودريار .فيعود جان لوي فوالو �إىل ال َّتلقي الذي حظي
به كتاب «الي�سار املقد�س» ،كتاب الذي ي�ضم مقاالت بني
1978و 1984التي �سعى م��ن خاللها ب��ودري��ار �إىل نقد
املجموعات الي�سارية التي حاكمته يف النهاية حماكمة
علنية .وقد انتهز فوالو الفر�صة ليعيد �أج��واء خيبات
الأم ��ل والأوه ��ام ال�ت��ي ��س��ادت ناخبي الي�سار يف فرن�سا
يف ذل��ك ال��وق��ت .خا�صة م��ع التحول ال���ص��ارم حلكومة
ميرتان يف عام .1983
�أم��ا م�ساهمة كاتارينا نيماير فتهتم بكتابات بودريار
عن الأعمال الإرهابية وا�ستمرار راهنيتها .يف البداية
ك�شفت ع��ن اجل��دل ال��دائ��ر ح��ول م��وق��ف ب��ودري��ار حول
� 11سبتمرب  ،2001و من «ذهنية الإرهاب» ،التي �أفرزت
نهاية اجلوهر واملرجعيات ،و�أ�سفرت عن واق��ع يتجلى
يف مناذج فاقدة للواقعية ،وجمتثه عن �أ�صولها ،ك�شبح
يرتاد لعبة قوامها التمويه واملغالطة والزيف .ومن هنا
ي�ستح�ضر بودريار دور الإعالم الذي حول ال�ضحية �إىل
جالد واجلالد �إىل �ضحية .ويخل�ص املقال �إىل احلديث
با�ستفا�ضة ع��ن تفجريات باري�س ع��ام  2015وال�سياق
الإع�لام��ي ال��ذي �ساد يف  .2001ه��ذه املقارنة ا�ستدعت
ان �ت �ق ��ادات ب ��ودري ��ار ل�ل�ن�ظ��ام الإم �ب�ري ��ايل ال� ��ذي ي��ول��د
وحو�شه اخلا�صة ،لكن نقده املثري للجدل يف �أو�ساط ما
بعد الهجوم مل يناق�ش ،للأ�سف ،بجدية وعُمق.

وي�ت���س��اءل ال�ق���س��م الأخ �ي�ر ع��ن ال�ت�ق��اري��ر النظرية
وال�ع�م�ل�ي��ة ل �ب��ودري��ار ع��ن اجل �م��ال �ي��ات ،مب��ا يف ذل��ك
ال�ت���ص��وي��ر ال �ف ��وت ��وغ ��رايف .ب�ح�ي��ث ي �ع��ود ج ��ان ب��ول
كورنيي �إىل جدل امل�ؤامرة الفنية ،من خالل �سل�سلة
الن�صو�ص ،التي حلل فيها ب��ودري��ار وانتقد تطور
الفن ومفهوم الفن املعا�صر على وجه اخل�صو�ص.
حينما �أدان بودريار م�ؤامرة «االعرتاف بامل�صطنع،
والتفاهة واالبتذال ،والرفع من قيمتها» (�ص )177
و ما وراء انتقاده ملاهية الفن ومو�ضوع الفن املعا�صر،
كر�س بودريار ر�أيه ال�شهري �أن «الفن اجلديد» �أ�صبح
غري قادر على ا�ستيعاب «وجود الواقع» (�ص ،)188
�أي بعبارة �أخرى ،مل يعد الفن ي�صبح انعكا�ساً للواقع
املحمل ب�شيء مما وراء الواقع .ويو�ضح كورنيي �أن
ب��ودري��ار يق�صد (املعنى ،والعظمة ،واجل�م��ال)� .أما
كالرا �شميليك فرتكز بدورها على نظريات بودريار
حول الت�صوير الفوتوغرايف ،وب�شكل �أكرث حتديداً
على تطبيقاته التحليلية على ال�صورة ال�صحفية
�أو الإخبارية؛ مع ظهور التكنولوجيا التي جعلت
العالقة بني امل�شاهد واملعلومات عالقة افرتا�ضية
بحيث حتول الإن�سان من واق��ع حقيقي �إىل (واقع
افرتا�ضي) مما فتح ح�سب الكاتبة م�ستوى جديدًا
من فهم الأحداث التي توقعها بودريار .لقد مكنت
ف��ر��ض�ي��ات��ه الإب���س�ت�م��ول��وج�ي��ة وب��الأخ ����ص م��ا يتعلق
منها بالإعالم و�إعالنه موت الواقع ،كما �أكد بوديار
�أنّ هناك ً
وح�شا يقف وراء ال�صور واملعلومات التي
ت�ق��دم�ه��ا و� �س��ائ��ط الإع �ل��ام ال �ت��ي ت��دع��ي ام�ت�لاك�ه��ا
احلقيقة ومراعاتها ُ
حلرية ال��ر�أي والتعبري ،لهذا
وبلغة ب��ودري��ار ف ��إنّ ال�ع��امل يعي�ش حلظة انقالبية
تنقلنا م��ن ع�صر ال��واق��ع �إىل ع�صر م ��وت ال��واق��ع
ب�سبب موت �أو نهاية �أو حتلل املبد�أ امل�ؤ�س�س للواقع،
مبد�أ ال�صراع واملواجهة اجلدلية والتناق�ض والنفي
والقطيعة واملجاوزة والثورة والتقدم .وهذا نتج عنه
ح�ضارة الت�سطيح الإن���س��اين املعا�صرة ال�ت��ي تفتق

عنها وح�ش ملتهم �سعى بكل �إمكانياته �إىل تكري�س
عنف عاملي ت�ش َّيد على وهم �إقامة عامل متح ِّرر من
ك ِّل نظام طبيعي.
ويف ذات ال�سياق يعود الباحث لني ت�شى مينغ� ،إىل
ال�ت�ج��رب��ة ال�ف��وت��وغ��راف�ي��ة ل �ب��ودري��ار ،وت�صريحاته
ب�ش�أن ُمار�سته الت�صوير الفوتوغرايف وعالقته مع
ن�صو�صه الفل�سفية واالجتماعية ،مبا يف ذلك البعد
«ال�سحري» للت�صوير الفوتوغرايف ال��ذي يتيح له
تغيري العالقة بني ال��ذات واملو�ضوع ،وجتريد هذا
الأخ�ير من حمموالته املادية و»ح�صره» يف حا�سة
الب�صر فقط.
ت�ك�م��ن �أه �م �ي��ة ال �ك �ت��اب يف حم ��اول ��ة جم �م��وع��ة من
الباحثني ا�ستك�شاف الأفكار الهام�شية وغري القابلة
للت�صنيف يف الفل�سفة ال�ف��رن���س�ي��ة ،وم ��ن خاللها
�إعادة قراءة فكر جان بودريار ب�صيغة �أخرى و�صورة
�أع�م��ق و�أ��ش�م��ل ،ل�سرب مناطق م��ن �أف�ك��اره الثقافية
املجهولة واجل��ذري��ة ال�ت��ي حملها الفيل�سوف �ضد
جميع التيارات واالنتقادات ب�إبداع وروح تهكمية من
اخلطابات الراهنة ،م�ست�شرفاً بها �أف�ق�اً اب�ستيميا
�أبعد من احلداثة وما بعد البنوية� .سيبقى بودريار
مفك ًرا مثرياً للجدل ببحثه عن احلقيقة بني �أوهام
الواقع والإع�لام وامل�ضاربني بواقع املجتمعات من
�أجل �آيديلوجيا الفكر واملال والهيمنة.
ويف اخل �ت��ام �أع�ت�ق��د �أنَّ ال�ك�ت��اب ��ص��در يف �أوان� ��ه لأنّ
االحتفال بذكرى جان بودريار ّ
مت يف ال�ساد�س من
��ش�ه��ر م ��ار� ��س .ك�م��ا ق ��دم � �ص��ورة م�ث��ال�ي��ة ع��ن مفكر
ج ��ديل ،لأنّ معظم ال��دار��س�ين تخبطوا يف فائ�ض
من املتناق�ضات ،التي فر�ضها عليهم فكر بودريار
امل �ت ��أرج ��ح ب�ي�ن رف �� ��ض ال ��واق ��ع وارت �ب ��اط ��ه امل �ف��رط
مبظاهره التكنولوجية والإع�لام�ي��ة وال�سيا�سية،
ول� �ك ��ن م ��ع ذل� ��ك مي �ك ��ن ال� �ق ��ول ب � � ��أن ال �ك �ت ��اب مل�ل��م
� �ص��ورة ب ��ودري ��ار وح ��اول جت�م�ي��ع قطعها امل�ت�ن��اث��رة،
ليمنحنا ع�ل��ى وج ��ه ال�ت�ح��دي��د � �ص ��ورة ع ��ن ال��وه��م
ال ��ذي ال ي�ت�ع��ار���ض م��ع ال ��واق ��ع .ه ��ذا ال��وه��م ال��ذي
ي�سمح لنا اليوم بالتعبري عن الإعجاب بهذا املفكر
اجل��ذاب والفذ والغريب ونحن ننظر �إىل جتليات
�أف �ك��اره النقدية وفر�ضياته الفكرية وال�سيا�سية
واالجتماعية وهي تتج�سد على �أر�ض واقعنا الأ�شد
تعقيدًا تكوينياً وذهن ًيا وتفاعل ًيا .ونحن �أي�ضاً على
م�شارف تخليد ذكرى وفاته.
----------------------عنوان الكتاب :بودريار هذا اجلذاب الغريب
م�ؤلف جماعي حتت �إ�شراف نيكوال بواريي
النا�شر :الرم��ون��ت� ،ضفة امل��اء� ،سل�سلة مكتبة مو�س.
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بودريار هذا المفكر الجذاب والغريب
تأليف جماعي بتحرير نيكوال بواريي

سعيد بوكرامي *
ُي�شكل املُفكر الفرن�سي جان بودريار (ولد يف  27يوليو  1929وتويف يف  6مار�س  )2007حالة فكرية غريبة داخل الن�سق الفل�سفي الفرن�سي خا�صة والن�سق
و�سباحا ماهر ًا ي�سبح �ضد الت َّيار .كان هذا االختيار الفكري الراديكايل �سبب ًا يف
كمفكر نوعيُ ،يغرد خارج ال�سرب
ً
الفل�سفي عامةُ .يقدِّ م نف�سه مبقاالته ودرا�ساته ُ
ً
ظهور �صورة بودريار اجلديل واجلذاب والغريب ،و�سبب ًا � ً
تهمي�شا يف فرن�سا و�شهرة يف اجلامعات الأمريكية مثل
أي�ضا يف و�ضع غريب �آخر ،فقد �أ�صبح بودريار يعي�ش
فوكو ،ودريدا ،ودولوز ،وغاتاري وجاك الكان.

ورغ��م ذل��ك ف��إ ِّن��ه ينتمي ب��اق�ت��دار كبري �إىل حلقة ما
ي�سمى بالنظرية الفرن�سية املُعا�صرة ،التي انطلقت
من باري�س وكوليجها وجامعاتها ،لت�سطع ب�أفكارها
اجلذرية يف �أنحاء العامل .لكن بودريار اليوم �أبعد ما
يكون عن �إ�شعاع زمالئه العاملي .هناك �صمت مُريب
ع��ن معظم ك�ت��اب��ات��ه يف ع�ل��م االج�ت�م��اع واجل�م��ال�ي��ات.
ملاذا هذا الإ�صرار على نقل هذا العامل من املركز �إىل
الهام�ش؟ يجب االع�ت�راف م��رة �أخ ��رى ب �� ّأن ب��ودري��ار
نف�سه ف�ع��ل ك��ل م��ا يف و��س�ع��ه للت�شوي�ش ع�ل��ى �آث ��اره،
ورف ����ض �أي ��ش�ك��ل م��ن �أ� �ش �ك��ال ال��واق�ع�ي��ة يف حم��اول��ة
م�صرحا مبوت
منه لاللتفاف على املعامل الواقعية.
ً
الواقع ،وم�شككاً يف مظاهره الرباقة واجلذابة ،التي
يرعاها الإعالم املزيف .قد جند مربرات لهذا الإغواء
القاتل يف مفارقات اال�صطناع �أو الباتافيزياء .ويق�صد
بودريار بهذا امل�صطلح ا�صطنا َع نظام جتريدي يولد
واقع بال �أ�صل وبال واقع حقيقي :يطلق
النماذج� ،أي ٍ
عليه بودريار واقعا فوق-واقعي .وبالتايل ت�صفية ك ّل
النظم املرجعية.
عا�ش ب��ودري��ار يف �صراع ما بني الذاتية واملو�ضوعية
وحولهما انتظم ف�ك��ره ،لكن ب��ودري��ار ط ��وال م�ساره
ال �ف �ك��ري حت ��دى ذات �ي �ت��ه اخل ��ا� �ص ��ة .وه� ��ذا م ��ا ح ��اول
ال��دار��س��ون الإم���س��اك ب��ه مبو�ضوعية ،وه�ن��ا امل ُ�ف��ارق��ة
ل ّأن ن�صو�ص ب��ودري��ار كانت حم��اول��ة لإن�ت��اج فكر عن
مواقف معرفية من ق�ضايا ذاتية تهمه �أو ًال ثم تهم
الإن�سان املعا�صر ثانياً .حاول الدار�سون يف هذا العمل
امل �� �ش�ترك اجل �م��ع ب�ين ذات �ي��ة ب ��ودري ��ار وم��و��ض��وع�ي�ت��ه
لر�سم �صورة �صريحة عن فكره و�إ�شعاعه احلداثي.
وم ��ن ه�ن��ا �أي �� �ض �اً ج ��اء ع �ن��وان ال �ك �ت��اب» ب ��ودري ��ار ه��ذا
املفكر اجل ��ذاب وال�غ��ري��ب» .رمب��ا ك��ان ب��ودري��ار غريباً
حقاً ،ولكنه عقالين يف كتاباته ،لأ َّن اجلذاب الغريب
لي�س ُمرد �صيغة يفهم معناها ب�شكل حد�سي ،و�إمنا
ه��ي �أي���ض�اً م��و��ض��وع ري��ا��ض��ي :فهي بتعبري �أك�ث�ر دقة
ت�صور ديناميكي ،ومنذجة حتليلية ،لبع�ض احلاالت
امل�ضطربة التي فر�ضت نف�سها يف الع�صر احلديث.



ج �م��ع ال �ك �ت��اب ال �� �ص ��ادر ع ��ن دار الرم ��ون ��ت �سل�سلة
«��ض�ف��ة امل ��اء» الفرن�سية نخبة م��ن ع�ل�م��اء االج�ت�م��اع
وال�ف�لا��س�ف��ة واالق�ت���ص��ادي�ين وامل�ن�ظ��ري��ن للجماليات
وو�سائل الإع�ل�ام :يف مقدمتهم امل�شرف على الكتاب
نيكوال بوارييه وج�ي�رارد بري�ش ،و�آالن كايي ،وجان
بول كورنيي ،وفران�سواز غيارد ،و�شني مني ،وكاتارينا
نيميي ،و�آن دو روج ��ي ،وك�ل�ارا �شميلك ،وف��ران���س��وا
�سيغوري ،وج��ان ل��وي ف��وال��و ..ك��ان هدفهم الأ�سا�سي
�إع ��ادة النظر يف خ�ط��اب ب��ودري��ار و�إزاح ��ة الكثري من
احلجب واملغالطات عن فكره املعا�صر واملثري للجدل.
وق��د ت�ضمن ال�ك�ت��اب جمموعة م��ن ال��درا� �س��ات ،التي
مل يكن هدفها اتباع منهج فل�سفي �أو حتى مو�ضوع
مُ�شرتك ،ولكن البحث عن مُقاربات متجاورة تبحث
عن �سر جاذبية �أعمال جان بودريار يف علم االجتماع
على نقي�ض بع�ض الدرا�سات التي حتاول عادة تقدمي
ب��ودري��ار كفيل�سوف بيد �أ َّن ه��ذا الأخ�ير ا�شتهر �أكرث
ب�ت�ح�ل�ي�ل��ه ل�ل�م�ج�ت�م��ع اال� �س �ت �ه�لاك��ي ،ودرا�� �س ��ة احل�ي��اة
اليومية ونقده للمارك�سية .هذه الدرا�سات اجلاذبة
ج�ع�ل�ت��ه ي�ح�ت��ل م�ك��ان��ة خ��ا��ص��ة يف الأو�� �س ��اط ال�ف�ك��ري��ة
الفرن�سية ،ونال عنها الكثري من التقدير»خا�صة يف
الواليات املتحدة» مل�شاركته يف النقا�ش العام والتهمي�ش
داخل اجلامعة .يقدم الكتاب حتلي ً
ً
متناق�ضا
ال مو ّلدا
�أحيا ًنا لكنه و ّيف وي�أخذ بعني االعتبار الطابع الفكري
وال���س�خ��ري��ة ال�ل�ت�ين مت �ي��زت ب�ه�م��ا م ��ؤل �ف��ات ب ��ودري ��ار
ودرا�ساته .تتميز �أبحاث الدار�سني بالتزامها ترابطا
منطقيا ،وهيكال مو�ضوعاتيا ي�ستوعب �أبعاد �أعمال
بودريار كلها.
بعد املُقدمة ال�شاملة التي كتبها نيكوال بوارييه ،عن
�ضرورة �إعادة قراءة بوديار وفق املعطيات وامل�ستجدات
ال��راه�ن��ة ،جن��د الق�سم الأول املكر�س مل�شكلة املجتمع
اال�ستهالكي .وهنا يت�ساءل �سريج التو�ش �إىل �أيّ مدى
ميكن �أن يو�صف فكر ب��ودري��ار بالإيكولوجي وكيف
�أثر يف البيئة ال�سيا�سية .ويالحظ �أن انتقاد بودريار
للعامل ال�ت�ج��اري ون�ظ��ام ال�ع�لام��ات �ساهم بالفعل يف

بلورة نقد بل وحركة جمتمعية تنتقد �سلبيات النمو
االقت�صادي .توقف الباحث �أي�ضاً عند عالقة بودريار
بظهور التفكري املناه�ض للنفعية (مبا يف ذلك احلركة
املُناه�ضة للنفعية يف العلوم االجتماعية) ويقول �آالن
ك ��اي :يف ال��واق��ع �ساهم ب��ودري��ار يف «�إع ��ادة اكت�شاف»
م��ار��س�ي��ل م��او���س  )1950-1872ع ��امل ف��رن���س��ي اه�ت��م
بالأعراق الب�شرية وعلم االجتماع) ،ولكن ا�ستخدامه
ملفاهيم هذا الأخري وحتاليله ال�شاملة ات�سمت بالكثري
ال�سخرية ،وبطريقة ما� ،أكرث ت�شا�ؤماً .بالن�سبة
من ُّ
�إل �ي��ه ،ج�ه��ود ال�ت�ح��رر ال�شعبي ،وخ��ا��ص��ة يف التقاليد
اال�شرتاكية ،لي�ست �سوى وه��م وكانت دائ� ًم��ا كذلك.
ثم تختم الباحثة �آن دي روج��ي ه��ذا الق�سم بدرا�سة
مبتكرة عن الدرا�سة امل�شرتكة لبودريار التي �أجنزها
رف�ق��ة ال�ك��ات��ب ج ��ورج ب�يري��ك وك�لاه�م��ا در�� ً�س��ا وظيفة
الأ�شياء ،يف ف�ضاء الطقو�س اليومية ودالالتها.
يف ال�ق���س��م ال �ت��ايل ��س�ي�ت�ن��اول ج �ي�رارد ب��ري����ش ع�لاق��ة
بودريار باملارك�سية .يف البداية يدفع الباحث بودريار
وم��ارك ����س �إىل ع�ق��د ح ��وار ن �ق��دي ب�ي�ن�ه�م��ا .بالن�سبة
ل�ل�ب��اح��ث ف� ��الأول مل ي�ف�ه��م ك�ل�ي�اً ال �ث��اين .وح�ت��ى و�إن
حملته ح�سا�سيته ال�ب��ات��اف�ي��زي��ائ�ي��ة (ال�ب��ات��اف�ي��زي��اء:
م���ص�ط�ل��ح ه �ج��ائ��ي و� �ض �ع��ه �أل� �ف ��رد ج �ي�ري ل ل��إ� �ش ��ارة
لعلم احل �ل��ول اخل�ي��ال�ي��ة ال ��ذي ي�ستند ب�شكل رم��زي
للر�سوم الأول�ي��ة وملكية الأ��ش�ي��اء املو�صوفة ا�ستناداً
الف�ترا��ض�ي�ت�ه��ا) �إىل حت�ل�ي�لات ف ��ري ��دة مل�ج�م��وع فكر
م��ارك ����س ،ب �ح �ي��ث �أث � ��ار م �� �س ��أل��ة � �س �ط��وة ال �� �س �ل��ع على
�أ�صحابها .هذا املفهوم «مل مينح قيمته احلقيقية».
وتو�ضح مالحظات ج�يرارد بري�ش النظرية املعاتبة
ال�ه��وة الكبرية ب�ين امل��ادي��ة (يف جتلياتها كلها) وفكر
ب��ودري��ار ،ال��ذي يعترب جتليات املادية وال��واق��ع جمرد
�أوه� ��ام ،م�شيدة ع�ل��ى ن�ظ��ام م��ن ال�ت���ص��ورات ال��رم��زي��ة
�أو ع�ل��ى الأ� �س ��و�أ ن�ظ��ام م��ن ال�ت���ص��ورات ،ح�ي��ث انت�صر
الرمز ،وهذا الأخري لي�س غري جمتمع الفرجة� .أما
درا�سة نيكوال بواريي ف�أكرث تباينا ،حتى و�إن توافق
خ�صو�صا
مع «بري�ش» حول بع�ض النقاط ،فهو يقف
ً

