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ال ُبعد األنثروبولوجي للهاتف الذكي
نيكوال نوفا

سعيد بوكرامي *

ُ
يك�شف حتليل البعد االنرثوبولوجي ال�ستخدامات الهواتف الذكية بني ماليني النا�س يف العامل االندماج الكلي للب�شر يف منظومة االت�صال احلديث واملتجدد ،وما يرت َّتب
على ذلك من تغريات �سلوكية وحتوالت ثقافية مثرية مرتبطة ارتباطا حتميا بحياتهم اليومية .وبطريقة ما ،تتوارى املادية التقنية للهاتف الذكي بعد �أن ي�صبح �شائ ًعا
و�ضرور ًّيا يف ممار�سات امل�ستخدم ،لي�صبح �شيئا ف�شيئا ع�ضوا جديدا من �أع�ضاء الكائن الب�شري .له ح�ضوره املادي واملجازي يف حياته املعا�صرة وامل�ستقبلية .لذلك يهدف
كتاب «الهواتف الذكية :حتقيق �أنرثوبولوجي» ،مل�ؤلفه نيكوال نوفا� ،إىل ت�سليط ال�ضوء على ال�سمات امل�شرتكة يف �سلوكيات اال�ستخدام .تتمحور املمار�سة يف الواقع حول
معايري زمنية غري ر�سمية ،تتميز بعدد �صغري من التطبيقات املتبثة و�أمناط اال�ستخدام املت�سل�سلة .ومن خالل هيمنته على �إيقاعات حياة امل�ستخدمني ،ف�إن ا�ستخدام
الهواتف الذكية تتزايد ،ومعها تعقيداتها القوية للحياة اليومية.
ُي�شارك الهاتف الذكي ويدعم ت�سريع العالقة بالزمن يف احلياة اليومية ،والتي تتحقق فعليا وتتج�سد �إىل حد ما يف االندماج يف الف�ضاءات ال�سحابية يوما بعد يوم .وهذا
يعني �أن الأ�شياء املت�صلة وامل�صغرة واملحمولة �صارت بال�ضرورة حتتل مكانة �أكرب يف حياة امل�ستخدمني اليومية� .إن االزدهار الأخري للو�سائل املت�صلة بال�شبكات يفتح �آفاق
الدرا�سات التي جتمع بني الأ�ساليب الرقمية والنوعية لفهم املكان الذي حتتله هذه الأ�شياء التقنية يف حياتنا اليومية وعالقتنا بالزمن.

ومنذ م��ا يزيد على عقد م��ن ال��زم��ان ،غ��زا الهاتف الذكي
احلياة اليومية ملئات املاليني من الأ�شخا�ص حول العامل،
و���س��رع��ان م��ا �أ���ص��ب��ح ال��ه��دف امل��ف�����ض��ل ملجتمعاتنا العاملية
وال��رق��م��ي��ة .ول��ك��ن بغ�ض النظر ع��ن الق�ضايا االقت�صادية
والأخالقية والبيئية الهائلة التي متثله ،ما هي املكانة التي
يحتلها يف حياة �أ�صحابه وما هي الدالالت التي ُتنح له؟
وا���س��ت��ن��ادًا �إىل حت��ق��ي��ق م���ي���دان ف��ري��د م���ن ن���وع���ه� ،أجن����ز يف
جنيف ولو�س �أجنلو�س وطوكيو ،يتناول هذا الكتاب البعد
الأن�ثروب��ول��وج��ي للهاتف ال��ذك��ي على وج��ه التحديد .من
خالل �ستة مفاهيم ترمز �إىل العديد من جوانب ا�ستخدامه
 الزمام ،والع�ضو اال�صطناعي ،وامل��ر�آة ،والع�صا ال�سحرية،وال�����ش��رن��ق��ة ،وال�����ص��دف��ة ال��ف��ارغ��ة -وال���ت���ي مت��ث��ل ال��ت��وت��رات
والتناق�ضات ال��ت��ي ي��ك��ون ه��ذا اجل��ه��از وح��ام��ل��ه ،مو�ضوعا
لها .وب��ن��ا ًء عليها ،ي�ؤكد نيكوال نوفا على ال��دور الأ�سا�سي
الذي يلعبه الهاتف الذكي يف �إعادة ت�شكيل �أن�شطتنا العادية
وعالقتها بالزمان والف�ضاء املعا�صرين و�آفاق تطور ثقافاتنا
املادية.
ويقدم لنا نيكوال نوفا ،الأ�ستاذ امل�شارك يف املدر�سة العليا
ل��ل��ف��ن وال��ت�����ص��م��ي��م ب��ج��ن��ي��ف ،يف ه����ذا ال��ع��م��ل ال����ذي ي�شكل
�أط��روح��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة م�����س ً��ح��ا اج��ت��م��اع�� ًي��ا و�أن�ثروب��ول��وج�� ًي��ا
لأمن��اط ا�ستخدام الهواتف الذكية .ي�شكل كل ج��زء ق�سما
م�ستقال ن�سب ًيا ع��ن الأج���زاء الأخ���رى ،قائم على املنهجية
نف�سها :بحيث يتناول حالة معينة وظيفية ،وتتم مقارنتها
بالتعليقات امل�ستمدة من امليدان ،تليها خامتة تتناول هذين
اجلانبني.
و�أجن���ز امل�سح امل��ي��داين ب�شكل �أ�سا�سي يف ث�لاث م��دن كربى
(لو�س �أجنلو�س وجنيف وطوكيو) بني عامي  2015و.2018
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من �أجل حتديد هذه الو�سيلة االجتماعية والتقنية املعقدة
ب�شكل دقيق ،ي�ستخدم امل�ؤلف �ست ا�ستعارات جلرد الأمناط
الرئي�سية لال�ستعمال� ،أي كيفية ح�ضوره وا�ستخدامه:
ال��زم��ام ،والع�ضو اال�صطناعي ،وامل���ر�آة ،والع�صا ال�سحرية،
وال�شرنقة ،وال�صدفة الفارغة ،والتي تتوافق مع �ستة �أجزاء
يف الكتاب مرفقة �أي�ضا بالعديد من ال�صور الفوتوغرافية.
تتكون العينات امل��درو���س��ة م��ن م�ستخدمي وم�ستخدمات
الهواتف الذكية ،وهم من البلدان الغنية ذات املعدالت العالية
من املعدات التكنولوجية ال�شخ�صية .ترتاوح �أعمارهم بني
 18عاما و 65عاما ،وميثلون عينة كبرية من ال�سكان ،منهم
العاطلون عن العمل ،ومديرو البنوك ،والطالب ،والنادالت،
والأكادمييون ،وربابنة الطائرات�...إلخ.
ال�������س����ؤال ال��رئ��ي�����س��ي ال����ذي ي��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه ال��ب��ح��ث ه���و كيفية
تو�صيف وت��ع��ري��ف ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي يف م��واج��ه��ة امل�ضاعفات
الهائلة لإمكانياته وا�ستخداماته التقنية .ومن �أجل القيام
منهجا مقار ًنا للن�صو�ص واملفاهيم
بذلك ،ي�ستخدم امل�ؤلف
ً
امل�ستمدة من علم اجتماع االبتكار واال�ستخدامات ،امل�ستمدة
من تاريخ العلوم والتكنولوجيا ،ولكن � ً
أي�ضا من الت�صميم
و�أنرثوبولوجيا التقنيات .وتعتمد الفكرة العامة للكتاب
على املفهوم املتعدد للآلة ،باعتبار ما يحتوي عليه الهاتف
الذكي من الوظائف العديدة امل�ستخدمة على ال�شكل التايل
(نظام حتديد املواقع العاملي ،والآل��ة احلا�سبة ،واملحفظة،
وم��ا �إىل ذل���ك) ،وال��ت��ي تتحد دون �أن تتعار�ض م��ع بع�ضها
البع�ض.
ميكن تق�سيم اال���س��ت��ع��ارات ال�ست التي ح��دده��ا امل���ؤل��ف �إىل
فئتني رئي�سيتني :ت��ل��ك املتعلقة ب��اجل��ان��ب امل����ادي للجهاز
(الع�ضو اال�صطناعي ،والزمام ،وال�صدفة الفارغة) وتلك

املتعلقة بالبعد االف�ترا���ض��ي (ال��ع�����ص��ا ال�����س��ح��ري��ة ،وامل����ر�آة،
وال�شرنقة).
ويف ال��ف��ئ��ة الأوىل ،ي�ب�رز ����س����ؤال رئ��ي�����س��ي ،ي��ت��ع��ل��ق بطبيعة
اجل��ه��از .ه��ل ه��و ���ش��يء �أم ع�ضو؟ يف م��واج��ه��ة ه��ذا الطابع
الأن�ث�روب���ول���وج���ي ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ،امل���وج���ود ب��ال��ف��ع��ل يف «ال��ب��ع��د
اال�صطناعي للهاتف الذكي» (�ص .)107:الهاتف الذكي هو
«عمل معريف» (���ص )100:ي�ساعد على احلفظ واال�ستذكار
بنف�س طريقة قلم الر�صا�ص والكمبيوتر املحمول ،ولكنه
ي�صبح ب�شكل متزايد و�سيلة لالنتقال نحو «امتداد الذاكرة
املت�شعبة» و»اال�ستثناء» (�ص .)326:وبح�سب امل�ؤلف� ،سيكون
الهاتف ال��ذك��ي ام��ت��دادًا وان��ت�����ش��ارا لعملية ال��ت��خ��ارج املعريف
االف�ترا���ض��ي ال��ذي ب��د�أ بالتجان�س ،ولي�س ام��ت��دادًا للكائن
احل���ي باملعنى ال��ب��ي��ول��وج��ي للم�صطلح ،وال����ذي ُي�����ش�ير �إىل
مفهوم «امل��ع��رف��ة املت�شعبة» (������ص .)103:يعد البعد امل��ادي
للجهاز م��ك��و ًن��ا رئي�س ًيا ل�سهولة ج��ذب االن��ت��ب��اه ،وبالتايل
بطريقة ما ي�صبح الهاتف مم�سكا بزمام م�ستعمله .تنبع
ه��ذه اجلاذبية القوية من «اخل�صائ�ص الب�شرية العميقة،
وت�صميم الأجهزة والربجميات املثبتة يف اجلهاز» (�ص)326:
بحيث ت�ساعد على خلق �شعور باملواالة جتاهه والتبعية له.
وبعد �أن �أ�صبح الهاتف الذكي مو�ضوعًا �أ�سا�س ًيا يف احلياة
اليومية ،تطرح كذلك م�س�ألة «اال�ستعباد» �أي اال�ستخدام
املتعذر كبح جماحه �أو ما ي�صطلح عليه ب «االت�صال الدائم»،
داخل «�أنظمة اال�ستخدام» وهنا تظهر املقابالت امليدانية �أن
ع���ددًا قلي ً
ال ج��دًا م��ن جم��االت احل��ي��اة اليومية ه��ي مبن�أى
اليوم عن اقتحام الهواتف الذكية .كما �أن ميزاتهم املهنية
العديدة مكنتهم من ا�ستبدال عدد من الأجهزة املتطورة،
مما �أدى �إىل تقييد �شديد ال�ستقاللية امل�ستخدمني يف العمل
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(�ص .)211:وحتتوي هذه الأهمية املادية � ً
أي�ضا على �إ�شكالية
العطل ونظامه :وه��ي م��ا يطلق عليها ا�ستعارة «ال�صدفة
ال��ف��ارغ��ة» التي ت�شري �إىل �أ َّن الهاتف «معطل الآن» ،وهي
حالة ت�ؤدي �إىل جلوء «امل�ستخدم �إىل ا�سرتاتيجيات لإطالة
عمر اجلهاز» (�ص ،)327:ترتكز الفكرة على طرق الإ�صالح
التي ال حت�ترم القواعد التقنية مت��ا ًم��ا ،وبعيدة عن طرق
الهند�سة العك�سية (الن�شاط الذي يتكون من درا�سة ال�شيء
لتحديد وظيفته الداخلية �أو طريقة ت�صنيعه ،بعد �إنتاجه)،
ومن خالل التعلم التجريبي غري النظاميُ ،يار�سه هواة
فيتحولون �إىل حمرتفني �أو قرا�صنة .وم��ع ذل��ك ،ونظ ًرا
للطابع املعقد للجهاز ،ال ت��وزع �إم��ك��ان��ات �إ���ص�لاح الهواتف
الذكية بالت�ساوي بني جمهور م�ستخدميه.
وهذا يتعار�ض متاما مع فكرة �أن التكنولوجيا �أ�صبحت �سهلة
اال�ستخدام ،بحيث �سيتمكن اجلميع من �إ�صالح �أجهزتهم
ب�أنف�سهم ،ولن يكونوا �أ�سرى للتقنيات والأدوات واملكونات
التي متلكها ال�شركات الكربى وحدها .وهناك � ً
أي�ضا تق�سيم
وا�ضح يف اختيار �إ�صالح �أو �شراء جهاز جديد ،اعتمادًا على
ما �إذا كان املعني يف دولة غربية �أم ال� .إن التمييز بني هاتف
«مك�سور» و�آخر «مازال يعمل» غري وا�ضح (�ص )289:ل�صالح
االعتبارات املتعلقة باجلانب اجلمايل ،وقابلية اال�ستجابة،
والعالمة التجارية ،وكذلك التجاوز الزمني االجتماعي؛
ل���ه���ذا ف������إن ت��ع��ام��ل امل�����س��ت��خ��دم�ين مل ي��ك��ن �أب�����دا ت��ق��ن��ي��ا بل
انرثوبولوجي مرتبط بالف�ضاء اجلغرايف والثقافة ال�سائدة.
املجموعة الثانية م��ن الفئات التي اقرتحها امل���ؤل��ف وهي
(الع�صا ال�سحرية ،وامل���ر�آة ،وال�شرنقة) التي تتعلق باملكون
االفرتا�ضي للهاتف الذكي� ،أي �إدخال الأخري يف نظام بيئي
يجمع البيانات والتطبيقات امل�ستخدمة ل��دى م�ستعملي
ال��ه��ات��ف مم��ا ي���ؤث��ر ع��ل��ى ���س��ل��وك امل�����س��ت��خ��دم .تت�ضمن ه��ذه
ال��زاوي��ة � ً
أي�ضا ماهو وظيفي ول��ه عالقة بالهاتف الذكي:
الأ�شياء واخلدمات املت�صلة بال�شبكة التي حتول امل�ستخدم
�إىل م�ستهلك والهاتف �إىل مركز جتاري افرتا�ضي .وبذلك
ف�إن «الع�صا ال�سحرية» هو الو�صف الذي متكن امل�ستجوبون
من تقدميه عن الهاتف الذكي كواجهة رئي�سية للتفاعل
مع البيئة يف العديد من جم��االت احلياة اليومية .يطور
ه��ذا اجل��زء املثري لالهتمام فكرة �سحر و»ع��ت��ام��ة» اجلهاز
ال��ن��اجت��ة ع��ن التعقيد يف عمله (������ص .)181:بحيث يدعم
الع�ضو اال�صطناعي «املعريف» بنظام بيئي للأ�شياء املت�صلة
(�ص )191:والتطبيقات املالئمة .لذلك؛ ال ُيدرك امل�ستخدم
«البنى التحتية االجتماعية-التقنية» الهائلة (���ص)207:
التي تنا�سب ما يحمله يف يده .كما �أن املظهر والت�صميم غري
املحددين عن عمد للجهاز؛ بحيث ال يتم حتديد الوظيفة
املنا�سبة ب��و���ض��وح ،وذل���ك ي��زي��د م��ن تعقيدات ه��ذا الإدراك
الغام�ض.
ويرتافق ا�ستخدام هذه الع�صا مع طقو�س ج�سدية ُيعتقد
�أنها تزيد من جناحها (�ص .)194:يف هذه الطقو�س ،تلعب

الهاتف الذكي ُيظهر ق��درة اال�ستيعاب الفورية وال�شاملة
الهتمام امل�ستخدم ،مع االن�سحاب من البيئة االجتماعية
واملادية� .إذن ،هناك فقاعة مزدوجة :فقاعة االن�سحاب �إىل
ال��ذات ،الطوعي واملو�ضعي ؛ وفقاعة املعلومات الال �إرادي��ة
واالفرتا�ضية ،الناجتة �أ�سا�سا عن حما�صرة اخلوارزميات
للم�ستخدم ،وال��ت��ي ال ت��ق��دم ل��ه �إال املعلومات ال��ت��ي ت�ساير
ا�ستخداماته.
ويقدم الكتاب م�ساهمة مفيدة لتحليل جهاز الهاتف الذكي،
ال �سيما من خالل اجلمع بني مقاربات خمتلفة� .إن احلاالت
التي يعاجلها يف بداية كل ف�صل حتدد ب�شكل مفيد وجهة
نظر امل�ؤلف وما يتوفر عليه من مراجع مثرية لالهتمام،
م�����ص��ادر تاريخية وم����وارد م��ع��ا���ص��رة ،ت�صب كلها يف اجت��اه
تف�سري الهيمنة ال�����ص��ارخ��ة للهواتف ال��ذك��ي��ة وتداعياتها
االنرثوبولوجية .ومع ذلك ،ف�إن هذا الرتاكم املفاهيمي يف
الدرا�سة،طبع بنية الكتابة يف كل مقطع ،بالتكرار خ�صو�صا
عند جرد املعطيات امليدانية .كما �أن التق�سيم اال�ستعاري مل
ي�سمح ب���إح��راز تقدم يف التحليل� ،إذ ينتهي بنتيجة ممالة
وك����أن م��ا تو�صل �إل��ي��ه ال��ب��اح��ث م��ن معطيات ميدانية هي
معطيات قطعية ال ج���دال حولها� .إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ف���إ َّن
التحليل �شبه احل�صري ال�ستخدامات الهاتف الذكي على
ح�ساب املحتوى اخلا�ص ب��ه ،على �سبيل املثال دوره الناقل
«ل��ل�����ص��ورة» يف اال���س��ت��خ��دام واالت�����ص��ال ع�بر الأج���ه���زة ،يح ّد
من احتماالت التعمق يف الدرا�سة التي ك��ان من املمكن �أن
تنفتح على الأنرثوبولوجيا الب�صرية وجهازها املفاهيمي
امل�ساعد على حتليل ال�صورة التي تنتجها الهواتف الذكية
ومتثيالتها الب�صرية ،ملا لها من دالالت �سيميائية وثقافية
ونف�سية.
عمو ًما يلقي الكتاب �ضوءا �ساطعا حتليليا ونقديا على �أحد
منتجات التكنولوجيا احلديثة «الهاتف الذكي» من وجهة
نظر �إنرثوبولوجية ،ليكون بذلك �أول بحث معريف وميداين
يتعقب هذا اجلهاز الذكي الذي يت�سلل تدريجيا �إىل حياتنا
اليومية فار�ضا �سطوته على �سلوكنا ومعارفنا وم�ؤثرا ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر على �صحتنا اجل�سدية والنف�سية.

«امل����ر�آة» دو ًرا مه ًما� .إ���ض��اف��ة �إىل ال��ت���أم��ل ال��ذات��ي الب�سيط،
انعكا�سا كم ًّيا و�شخ�ص ًّيا وف ًقا للبيانات التي
ال��ذي ي�صبح
ً
يتم جمعها .يتطور ه��ذا اال���س��ت��خ��دام م��ع تقنيات القيا�س
الذاتي الكمي والتتبع الذاتي (���ص ،)137:مب�ساعدة تركيز
ال��ق��ي��ا���س��ات وت�����ص��ور ال��ب��ي��ان��ات يف منطق ال��ق��ي��ا���س والتعقب
وال����ذي ي�سمح ل�ل��أف���راد ب����أن ي��ك��ون ل��دي��ه��م ان��ط��ب��اع ب�أنهم
يتحكمون يف �أنف�سهم ب�شكل �أف�ضل (���ص .)141:على الرغم
م��ن املخاطر التي ينطوي عليها احل�صول على مثل هذه
الكميات ال��ك��ب�يرة م��ن ال��ب��ي��ان��ات ،ي��رى بع�ض امل�ستخدمني
يف تخ�صي�ص املقرتحات والوظائف ،جان ًبا �أك�ثر �إن�سانية،
و�أكرث فرديةً ،
و�شكل من �أ�شكال احلكامة الذاتية من خالل
ال�شعور بامل�س�ؤولية (�����ص .)155:وب��ذل��ك؛ ف���إن م��ا يحققه
ال��ه��ات��ف م��ن االن��ت��ق��ال م��ن «االن��ع��ك��ا���س��ي��ة» �إىل «امل�����س��اع��دة»
(��������ص )163:ل���ن ت��ك��ون غ��اي��ت��ه ���س��وى ال��ت��ح��ك��م يف ال�����س��ل��وك
وامليوالت� .إ�ضافة �إىل الت�أمل الذاتي ،يلعب الهاتف الذكي
� ً
أي�ضا دور «ال�شرنقة»؛ من خالل «جدلية االنفتاح واالنغالق
املرتبط باال�ستخدام امل�ستمر» (�ص )327:للجهاز؛ باعتباره
«م َ
ُ�ض ِّخ ًما للتن�شئة االجتماعية» �أو العك�س؛ باعتباره «حماية
م��ن الطلبات غ�ير املت�صلة ب��الإن�ترن��ت �أو ع�بر الإن�ترن��ت»-------------------------------- .
هذا ين�شط الزم��ة �أخ��رى يف التحليل وهي تقنيات (حتليل •الكتاب« :الهواتف الذكية :تحقيق
املعلومات واالت�صاالت اجلديدة) :هل هي م�سرعات �أم مكابح أنثروبولوجي».
للتن�شئة االجتماعية؟ ال�س�ؤال هنا مل يح�سم فيه امل�ؤلف• ،المؤلف :نيكوال نوفا.
الذي يثري مع ذلك نقطة مثرية لالهتمام :يعتمد التوا�صل
•الناشر :جنيف متيس بريس ،سويسرا،
االفرتا�ضي على حكم اعتباطي ،لأن��ه ينتمي بحكم الواقع
 ،2020بالفرنسية.
�إىل طقو�س التن�شئة االجتماعية ،ويرتبط ب�شكل �أ�سا�سي
باجل�سد والعامل امل��ادي .وب��دون �إمكانية اال�ستبدال الكلي •عدد الصفحات 371 :صفحات.
(�ص.)231:
* كاتب ومترجم مغربي
وم����ع ذل�����ك ،ف������إن ال��و���ض��ع امل���ع�ت�رف ب���ه ع��امل�� ًّي��ا ال���س��ت��خ��دام
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