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املعمارية يف جملة يوتوبيا (( ،1968-1967يرجع �صدى
املثل العليا الغا�ضبة من الظواهر احلديثة امل�صطنعة،
امل�صممة على �إح��داث ث��ورة يف احلياة اليومية بوا�سطة
�سل�سلة م��ن الأف �ك��ار امل�ن�ق��ذة وامل �ح � ّررة املعتمدة مبعنى
وا�سع ،وبطريقة �شاعرية ،على الإغراء كنوع من املبادئ
ال�ت��ي ت�ق��رب الب�شر م��ن الأ��ش�ي��اء والأ��ش�ي��اء م��ن النا�س.
وي �ع � ّد ارت �ب ��اط م�ف�ه��وم امل�ظ�ه��ر وال�غ�م��و���ض الأ� �س��ا���س ملا
ي�سميه بودريار «التبادل الرمزي» .املرتبط بدوره بفكرة
الإ� �س ��راف وال�ن�ف�ق��ات ،امل�ستوحاة م��ن ق ��راءات مار�سيل
مو�س ( )1950-1872وجورج باتاي ( ،)1962-1897وهذا
النوع من التفاعل يتعار�ض مع مبادئ عالقة ال�سوق.
وه ��و ال��وح �ي��د ،ح���س��ب ب ��ودري ��ار ،ال �ق ��ادر ع�ل��ى معار�ضة
املنطق .ولكن مع الإغ ��راء ،يحدد �سريج التو�ش � ً
أي�ضا
نقطة حتول هامة ،بحيث تنعك�س الأفكار التي يحتوي
عليها العمل ب�أ�سلوب �إ��ض�م��اري وا��س�ت�ع��اري ب�ع�ي�دًا عن
قواعد الكتابة الأكادميية� .إذا كان منهجه دفع عددا من
ربم منها ،ف�إنه �سيجد
الأكادمييني الفرن�سيني �إىل الت ّ
خارج فرن�سا اجنذابا كبريا وجمهورا عري�ضا� ،أكرب من
�أي وقت م�ضى ،خا�صة يف الواليات املتحدة.
ولأن�ه��ا ت�صف «انت�صار املحاكاة يف الف�ضاء االجتماعي
الذي �أ�صبح منحر ًفا ب�شكل تدريجي يف املحاكاة الدعائية»
(���ص ،)128 .يعترب �سريج الت��و���ش �أن ت��أم�لات ب��ودري��ار
حول املجتمع اال�ستهالكي هي نقطة االنطالق لأ�سئلته
عن ال��واق��ع .من خ�لال ح�شده للمفاهيم التي اعتربت
�أكرث تطر ًفا يف الثمانينيات والت�سعينيات ،ي�شري بودريار
�إىل م��ا ي�سميه امل��ؤل��ف «ت�صنيع ال�ع��امل» (���ص  160وما
يليها) .وهكذا يبدو التحول �إىل الع�صر «االفرتا�ضي»
مب�ث��اب��ة امل��رح�ل��ة الأخ �ي�رة م��ن عملية تتخللها م��راح��ل
«رمزية» ،و «حماكاتية» و«ت�صنيعية» يف نهايتها ،يتبلور
«عار�ض م�صطنع هائل ،عبارة عن م�صفوفة ،ت�ؤخذ على
�أ�سا�س �أنها الواقع» ،كما ي�شري لودوفيك ليونيلي .وي�ؤكد
ذل��ك ب��ودري��ار يف ع��ام  ،1991فقد �ساد �شعور ب ��أن حرب
اخلليج مل حتدث ،ويعود ال�سبب �إىل االعتقاد �أن ما يبدو
قد حدث وقع فقط على �شا�شات التلفزيون ،م�صحوبا
بتعليقات م��را��س�ل��ي ال ��وك ��االت االخ �ب��اري��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون.
وح�سب دوغال�س كيلرن ،ف� ّإن هذا اجلانب من الظاهرة
بد�أ ينمو منذ الثمانينيات وهو ما ا�صطلح عليه فيما بعد
بـ«احلتمية التكنولوجية» .يف ه��ذا العامل االفرتا�ضي،
ت�برز «الفظاعة» كنوع من �أن ��واع ع��دوى اال�ضطرابات.
�إن ت�أمالت بودريار ،ذلك القارئ النهم لق�ص�ص اخليال
العلمي (هذه املعلومة �أعرفها عن طريق �سريج التو�ش،
لأول م ��رة) وه��ي م�شحونة هنا بفعل الإي �ق��اظ تقريبا

بينما تعليقات اخلبري االقت�صادي يرتدد �صداها :ينتهي
الواقع �إىل التال�شي «وراء �آليات اخلوارزميات و طريقة
ع�م��ل الآل ��ة ال�ضخمة �أو رم ��ز احل�م����ض ال �ن ��ووي .عند
هذه النقطة ي�صبح النظام فريو�سي :فريو�س �إرهابي،
فريو�س وبائي ،فريو�س �إلكرتوين ،فريو�س �سوق الأوراق
املالية»(انظر ال�صفحة  165وال�صفحة ُ .)191تمل هذه
التحليالت من خالل نرث يتميز لغة مفهومة ور�ؤيوية،
يندم م�ؤلفها �أحيا ًنا على �أنها ت�صل �إىل درجة التب�سيط
و املانوية .ويف ه��ذا ال�سياق يجب ق��راءة ب��ودري��ار بلغته
الفرن�سية ولي�س ع��ن طريق الرتجمات العربية التي
مل ت�صل يف معظمها �إىل امل�ستوى ال�ساحر واملثري للغته
الفرن�سية .كما �أن ه��ذه اللغة تطورت يف �سياق ما بعد
احلداثة من «اخت�صار املراجع القوية» (�ص  )187ويبدو
�أنها حتافظ عند بودريار على نظرة يائ�سة وعدمية جتاه
العامل� .إن �أفكاره حول هجمات مركز التجارة العاملي،
التي تربط ب�ين العنف الإره��اب��ي والعوملة الليربالية،
هي الفكرة الأكرث �إثارة للجدل وقد �أ�سالت مدادا كثريا
معار�ضا ولوما �شديدا ل�ب��ودري��ار�« .أع�م��ال امل��ؤل��ف كلها
تدور يف نهاية املطاف حول خيبة الأمل يف احلداثة وبني
التمرد الداخلي واال�ستكانة ال�ساخرة» (� ��ص ،)40كما
يقول �سريج التو�ش .وبدال من ثبات النظرة ال�سيا�سية،
يحدد امل�ؤلف ب�شكل ملحوظ �أن امل�سار الفكري لبودريار
مت ّيز بدميومة متجددة للفكر والتالعب بعامل الأفكار
�إىل درج ��ة يتقم�ص فيها ب ��ودري ��ار «دور امل �ح �ت��ال ،ه��ذا
الفكاهي املوجود يف الأ�ساطري جميعها»«...الذي يجد
متعته الق�صوى يف �إحباط اللعبة التي �أن�ش�أتها الآلهة
اجلادة» (.)254

يكتب بودريار يف كتابه «�شفافية ال�شر»« :تتمثل الوظيفة
ال�ف�ك��ري��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ف �ق��ط ،يف ال �ت�لاع��ب ب��ال�ت�ن��اق����ض،
وال���س�خ��ري��ة ،وامل�ع��ار��ض��ة ،وال�ث�غ��رة ،واالن�ع�ك��ا���س ،والتي
�ستظل دائ� ًم��ا متمردة على القانون وال�ب��داه��ة» .ط��وال
خمل�صا ملبادئ الفل�سفة وعلم الدماغ
حياته ،كان بودريار
ً
وعلوم «احللول اخليالية» التي ابتكرها �ألفريد جاري
( .)1907-1873حم ��ددا يف ال��وق��ت نف�سه �أه�م�ي��ة ه��ذا
ال�سياق الروحي والفكري ،يقدم �سريج التو�ش بال �شك
�أحد مفاتيح قراءة بودريار الأكرث ارتباطا بـ :هذا املنهج
يف �أع�م��ال��ه ،ل�ه��ذا ي��دع��و �إىل ق��راءت��ه بالطريقة نف�سها
التي كتب بها م�ؤلفها ،مع ف�سحة ت�أمل م�ستفز وم�سافة
ذك�ي��ة ت�سمح لنا بالك�شف ع��ن ك��ل متا�سكها و�أهميتها،
بعيدًا عن قواعد اجل��دل الأك��ادمي��ي  ...يختلط اللعب
باملعنى واللعب باللغة .يكر�س امل�ؤلف الف�صل الأخري من
درا�سته«لال�ستمتاع ال�شعري باللغة» (�ص 241و �ص) 251
عند بودريار كما لو �أن التو�ش يربهن على �أن �أ�سلوبه هو
الذي مييز �أعماله الفريدة ومينحها مميزاتها اخلا�صة
ببودريار دون �سواه.
ورغم غمو�ض وجتاوزات درا�ساته ،يبقى بودريار دقي ًقا،
�وج��ه
مت��ا ًم��ا فحتى يف انف�صاله ال���س��اخ��ر وم�ف��ارق��ات��ه ي� ّ
�أ�سئلة جدّية وم�ستفزة لتوليد القلق الفكري امل�ستمر.
بطبيعة احل��ال ،الواقع مل يختف ،ولن يختف �أب��داً .يف
ح�ين �أن االنتقال الفريو�سي للأخبار املزيفة يف زمن
م��ا بعد احل��داث��ة ،ي�شبه ال�سيناريوهات الهوليوودية
للدعاية الداع�شية ،التي يبدو �أنها تطم�س احلدود بني
احلقيقة والزيف ،واحلقيقي واالفرتا�ضي ،وهنا ي�ؤكد
�سريج التو�ش �أن �أعمال بودريار «جتعل �ضو�ضاء العامل
م�سموعا �صداها» (�ص  ،)200معربا عن �أ�سفه لأنها مل
يعد من املفيد التفكري فيها .و يبدو عنوان كتابه مبثابة
حت�ي��ة ت�ق��دي��ر و�إح �ي ��اء و ت��ذك�ير وت��ذك��ر ل�ف�ك��ر ب��ودري��ار
و�شخ�صيته املجددة واخلالقة التي حولت التفكري من
الإن�سان �إىل التفكري يف الأ�شياء التي �صارت تدريجيا
تتحكم يف الإن �� �س��ان وحت ��والت ��ه ،وب��ذل��ك ن�ق��ل ب��ودري��ار
الدر�س الفكري من فل�سفة الإن�سان �إىل فل�سفة الأ�شياء.
----------------------------------------------الكتاب :تذكر بودريار
المؤلف :سيرج التوش
الناشر :دار فيارد .باريس .فرنسا.
سنة النشر2019 :
عدد الصفحات304 :
اللغة الفرنسية
* كاتب مغربي
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تذكر بودريار
سيرج التوش
سعيد بوكرامي *
امتد بين مرحلة
ينتمي جان بودريار ( )2007-1929إلى جيل النظرية الفرنسية ،الجيل الذي شغل الناس و مأل المشهد الثقافي عطاء معرفيا وجداال فكريا
ّ
ما بعد الماركسية وما بعد الحداثة .و على عكس الفالسفة وعلماء االجتماع المعاصرين ،كان لبودريار مسار غير اعتيادي ميز إنتاجه المعرفي المتنوع.
فقد اخترق ببراعة علم االجتماع واللغويات وعلم اآلثار والتحليل النفسي وعلم اإلناسة والفلسفة ،بخفة مفاهيمية ح ّيرت الكثيرين .بما في ذلك صاحب
الكتاب سيرج التوش " :تذكر بودريار" .الزم التوش بودريار حتى عام  ،1976قبل أن ينفصال عن بعضهما البعض .يعترف التوش منذ بداية كتابه بالغموض
الذي يحوم حول بودريار ،حيث يتجلى على األقل في فكره وكتاباته ،ناهيك عن تمرده على القوالب الفكرية والسياسية الجاهزة ،التي ال يمكن حصرها
داخل نظام محدد.
يمكن إرجاع االصرار على نسيان بودريار في فرنسا إلى عدم امتثاله للوصاية المنهجية األكاديمية ،ولكن ذلك سيكون بمثابة استسالم للذهنية المتحكمة
في التفكير األكاديمي التي لم تقبل حرية بودريار في النقد واالنتقاد .أن نتذكر أن بودريار اليوم هو بمثابة تقدير للوضوح الشديد الذي مارسه مؤلف كتاب
"ذكريات رائعة" طوال حياته .الوضوح الذي جعله يعلن ويحلل ،وينتقد منذ سبعينيات القرن العشرين ،مظاهر عالمنا المعاصر المتمثلة في :اإلرهاب،
االستهالك المفرط ،والتصنيع العام وانتصار االفتراضي على الواقعي ،هيمنة الطيفي على الحقيقي ،واأللعاب اإلعالمية...

ي��روي �سريج التو�ش بدقة تاريخية ومعرفية حمطات
م ��ن ح �ي��اة ب ��ودري ��ار امل �ع��رف �ي��ة ذات ال �ط��اب��ع امل���ض�ط��رب
و امل�ت�م��رد وامل �ع��ار���ض ،ب ��دءا مب��رح�ل��ة ال�ت�ع�ل��م ومن��اذج��ه
الثقافية وامل�ع��رف�ي��ة وت ��أث ��ره ال�ك�ب�ير ب(روالن ب ��ارث)،
م�ت��وق�ف��ا ع�ن��د حم�ط��ة ب ��داي ��ة ال�ك�ت��اب��ة ال �ت��ي �سيكت�سب
خاللها �سمعة ثقافية وطنية� ،سرعان ما �ست�صبح �شهرة
عاملية .ومن خالل �أعماله القديرة واملثرية ،نذكر منها
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر :ن�ظ��ام الأ� �ش �ي��اء ()1968
وجمتمع اال�ستهالك :الأ�ساطري والبنى ( )1970ومر�آة
الإن� �ت ��اج ( )1973وال �ت �ب��دي��ل ال ��رم ��زي وامل� ��وت ()1976
و�إغ� ��راء ( )1979ويف ظ�لال الأغلبية ال�صامتة ()1982
وا�سرتاتيجيات قاتلة ( )1983وذكريات جميلة ()1987
وح��رب اخلليج مل ت �ق��ع ( )1991ووه��م النهاية ()1992
واجل ��رمي ��ة ال �ك ��ام �ل ��ة ( )1995وك �ل �م��ات ال �� �س ��ر ()2000
وال�ع�ن��ا��ص��ر امل �ف ��ردة ل �ل �ع �م ��ارة ( )2000وروح الإره � ��اب:
و��س�ق��وط ال�برج�ين ال �ت��و�أم�ين ( .)2002ه ��ذه االع�م��ال
الفذة �صارت مع الوقت �أقل �أكادميية ،ثم ينهي التو�ش
كتابه باملرحلته الأخ�يرة قبل وف��اة بودريار يف  6مار�س
 2007م�ستعر�ضا لأه��م �سجاالته يف �صحيفتي احلرية
«ليبريا�سيون» وال�ع��امل «لوموند» الفرن�سيتني اللتني
كانتا مبثابة �أر�ضية خ�صبة النتقادات ونقا�شات �ساخنة
وم�ستفي�ضة �أب ��رزت ب�ج�لاء ب�صمات ب��وردي��ار الفكرية
املرتبطة مبو�ضاعته الأثرية.
منذ البداية كتب �سريج التو�ش عن جان بودريار (-1929
� )2007أن��ه «مل ي�شيد نظاما (فل�سفيا)� ،أو على الأق��ل
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ن�شر فكره ح��ول جمموعة من املفاهيم العملية «(�ص
 ،)15والتي ميكن تف�سري جناحها ب�سوء الفهم الفكري
وال��ذي رافق ن�شرها يف جميع �أنحاء العامل العديد من
اجل��داالت ،يالحظ الكاتب �أن��ه «لي�س من ال�سهل جعل
كل �صيغة تلت�صق ببع�ضها البع�ض���(« .ص  .)153فيما
يتعلق بت�أمالت ب��ودري��ار ،ي�ضيف �أن التحليل «ال يزال
مفتوحا ،وميكننا اللعب ،حتى و�إن كانت قواعد اللعبة
ً
غري وا�ضحة جدًا» (�ص.)168 .
ال تختزل ه��ذه الدرا�سة يف التف�سري الدقيق ملجموعة
م��ن الكتب ،ولكن امل��ؤل��ف ينجز «درا� �س��ة ،ب��روح ال�سرية
الفكرية» (�ص  ،)28متزج بني احلياة واملنجز الفكري.
ب��د ًال من الإ��ص��رار على اخ�تراق املعنى النهائي لتفكري
متعدد وغام�ض يك�شف متا�سكه وا�ستنزافه لنف�سه داخل
ف�ضاء الن�ص ،يقرتح �سريج التو�ش جمموعة من املفاتيح
ال�ستيعاب فرادة فكر ن�ضج يف �سياقات معينة وتفتق من
خالل بودريار املتعدد واملختلف.
يعترب �سريج التو�ش التفكري يف الأ�شياء �أحد املو�ضوعات
الرئي�سية التي بنيت عليها كتابات ب��ودري��ار (���ص .)20
ونظرا ل�شعور ب��ودري��ار بالقلق �إزاء معانيها ،يفكر هذا
الأخ �ي�ر يف ط��رائ��ق �إن�ت��اج�ه��ا .ه ��ذا ال�ت�ح��ول ي��دف�ع��ه �إىل
ان�ت�ق��اد وجت ��اوز املنهج املارك�سي ال ��ذي يتميز ب�ن��وع من
احلتمية االق�ت���ص��ادي��ة� .إذا ك��ان م��ارك����س ق��د ق��دم نقدًا
جذر ًيا لالقت�صاد ال�سيا�سي ،حماوال تطويره من خالل
ت�أييد افرتا�ضاته الفكرية ،كما يقول بودريار يف كتابه
«مر�آة الإنتاج» وخا�صة مع مبد�أ الإغراء ،الذي يقرتحه

«منوذجا بدي ً
ال» (�ص
هذا الأخري ويعتربه �سريج التو�ش
ً
.)144.
ت �ع ��رف � �س�ي�رج الت ��و� ��ش ع �ل��ى ب� ��ودري� ��ار خ �ل�ال � �س �ن��وات
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،ق �ب��ل �أن ي�ب�ت�ع��د ع ��ن ال ��رج ��ل و�أع �م ��ال ��ه.
كانت العالقة بينهما �أكادميية حم�ضة .ك��ان حينذاك
�صاحب ك�ت��اب «جمتمع اال��س�ت�ه�لاك» م�ساعدا لهرني
ليفبفر ( )1991-1901يف ق�سم علم االجتماع بجامعة
نانتري .يف هذا الكتاب الريادي ،وهو الأك�ثر �شهرة بني
كتبه جميعها ،ي�سهب ب��ودري��ار يف حتليل �سيميولوجي
لال�ستهالك الذي ب��د�أه يف كتاب «نظام الأ�شياء» مت�شيا
م��ع حتليالت روالن ب ��ارت ( )1980-1915للأ�ساطري،
ال �ت��ي ن���ش��رت ق�ب��ل ب�ضع � �س �ن��وات ،ي �ج��ادل ب ��ودري ��ار ب ��أن
«قيمة ا�ستخدام» الأ�شياء ،مرتبطة بفائدتها الوظيفية،
وتكون �أقل من «قيمتها املعنوية» ،واملق�صود هنا �أهميتها
االجتماعية .بالإ�ضافة �إىل تنظيم ن��وع م��ن االن��دم��اج
ال��رم��زي ملمار�سات اال�ستهالك يف ه��ذا املجتمع ،ال��ذي
يرعى م�شهد الإ�سراف والرخاء والوفرة ،مما ي�ؤدي �إىل
الإحباط الدائم للم�ستهلكني.
من خالل قراءة درا�سته ،نفهم بو�ضوح �أن التو�ش اهتم
بهذا اجلانب من العمل ،ال��ذي ق��ام به �سريج ب��ودري��ار،
م�ؤلف كتاب اخل��روج من املجتمع اال�ستهالكي وتوليف
حديث عن تدهور النمو ،هو الأقرب .بالن�سبة له ،تبدو
احل�سا�سية ال�سيا�سية لبودريار ذات طابع ي�ساري وا�ضح
وتتجلى يف حتليالته لال�ستهالك كممار�سة �إلزامية
وغ��ري�ب��ة ،وك��ذل��ك ت��أم�لات��ه ح ��ول ال�ع�م��ران والهند�سة

