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 تقديم:
بشكلٍّ  قدرنال حيث  ،ثابتاً  بًا أنطولوجياً قالّ  الجسدُ  دْ عُ ـ يَ ل الراىف، في العصرِ       
ىو الجسد كما  وليس .وتأويل( كمعنى) ثقافياً  وأ )ىويتو(طبيعياً لحمًا  وهسُ كْ ن أفْ قاطٍع 

 genetically engineeredس وراثياً الميند   )أشكالو الجديدةف ،البيولوجيخبرنا تراثو يُ 
 تخمخم   االفتراضي( الديجيتاؿ، اليوتوبي، ممي،يالف، الروبوتي، cloned، المستنسخ 

 فقدرتو عمى التكي   ، أواًل:وجييف تحملة الحي   توطبيع . ألف  روفةمعال توصور 
لف  ىنا أو التطابق والتناقض .)الخارج( فرض الييمنة عميو إمكانية ثانيًا:و  .)الداخل(

  .تجيد اصطياده اجتماعيًا وسياسياً  سمطةٍ  مخالببل ل ،بحاؿٍّ  صالحوسـ لحْ يُ 

 يختار  في طةُ مس الستتأس  كانت  ،وغرائزه طبيعة الجسد إلىبالعودة أن و  أؼ       
القوانيف،  ،الديفاألخبلقيات،  الطقوس، التقاليد،)ـإدارتي أساليبوغ ُص وت البشر

الجسد بمعناه  داخلليا جذور  ياجميعو  .(، الخطاب، العقابالسجوف  المؤسسات،
طورة السمطة خُ  .بتيا في إطار توجيو أعمىكْ فالغرائز واحواليا تتعمق بما يَ  البيولوجي.

و الخاصة وال تمارس دورىا إال  يا بحسب بنيتِّ يعمل موضوعُ  عندمايا تنشأ كونِّ  :في
فالسمطة  ورمزية، حيويةطاقة  (ةثقافالفي )الجسدُ  إذا كافحتى و  وفقًا لو. غايرحيف تت

  .في مجاليا العاـ ونشاطِّ ل تقنيناً  ىذه الطاقة حددتُ 

ًا فتجاوزىا مختمىو بينما  بماىية الجسد ظمت ترتبط السمطة أف   حدثَ ما  إذف         
 تقنيةً  -ذاتيا الطبيعةب -الجسدُ  اصبحو . والسيميائي والمعرفي قنيطور التالتفضل ب
 امكانياتوىي  .رقميال بشرؼ ال والتيجيف واالختبلؼ االفتراض واالصطناع مارستُ 
ة يالوراث ةيندسالو  والسينما الذكاء االصطناعي والمعموماتية والواقع االفتراضيمثل )

الجسد  دافعةً راوغ السمطة تُ  ( photoshopب و والفوتوش التصوير اتعمميو  والطب
 وقضاياه فتح فضاء التفمسف اعادة الراىف استطاع الجسدُ وبيذا  حرر.لمزيد مف الت  

رادةو  إزاء قضايا اإلنساف الوجوديةو  االفتراضية طرهلو أُ  كموضوعٍ  سياسات العيش و  ا 
 .ئلنسافل التراث البيولوجيتخص أنماط الحياة و فمسفية والكشف عف مسائل  الحقيقة
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ىذه  عمى لعبلقة الجسد بالسمطة، معتمدة رؤيةً  الدراسةُ  ـتقد الحدود وفي ىذه      
مف جية صورتيا التقنية والفنية) الواقع  الفكرة. حيث لـ تكف فكرة وليدة اليوـ إال  

البلوعي  وسردياتساطير األبجذورىا في  -كما سنوضح -االفتراضي(، لكنيا تضرب
يمكف تسميتيا  مق اإلطار الفمسفي لمقضايانثروبولوجية التي تعالخمفية االو  .الجمعي

 وناقد كوعي مضاؼٍ  انثروبولوجيا الجسد االفتراضي. حيث تمارس الفمسفة دورىا
متفكير وسيكوف ذلؾ مساحة مختمفة ل لتحديد إشكاؿ السمطة في تراث الجسد. ومتسائل
   بيف التقنيات واألسطورة والفنوف والواقع االفتراضي. الفمسفي

  التأسيسو  مشكمة  ال
في  اتفاقيما، لـ يختِف الصراُع بيف الجسد والسمطة رغـ الفعلعمى مستوػ          

العبلمة،  الرمز، حوؿ، السر،الت   الوسيط،مثل:) بأفكارٍ يتعمق كبلىما فكثيٍر مف الوُجوه. 
ُئ األثر" ح ضِّ حيث يت. ٔ(الظل، الوشـالذاكرة،  بينيما.  محتممةال عبلقةال لمستقبل"َموطِّ

 ذا يعد  يلمف ِكمييما. و   interiorإلى الداخل وجودياً ينقبلن و ِصراعًا  أخذاف ياالثنلكف 
تاريُخ الجسد ىو ذاتو تاريخ السمطة" نزاعًا حوؿ فضاٍء لف يتقيقر إلى الوراء، فضاء "

األنثروبولوجي المسار  حيثرات نحو استقبلؿ اإلنساف تطو  نتجت عنوالحرية. 
ثمة إنساٌف يقاوـ إفَراغ كيانو كاف سمطوؼ" الؼ و جسداللمتاريخ. فمع توتر العبلقة بيف "

كامنٌة في خفاِء ظمت ، ألف  السمطة ءٍ شيمف الحياة. يخشى إزاحَة وجوده اليش دوف 
 حدِّ القبوؿ الساذج.إلى المجتمعات 

                                                           
1
ا مراهية حسدية وسَعوية  ) أ ي اًومش واًرمز واًؼالمة واًفؼي...( ، ًىوهناواًسَعة السددرخات اًرصاع تني  -نٌل س نؼرض -متثيكفرار ىذه ال   -

يؼىس ابدلرخة هفسيا. ويه وسائط مندرشة خالل اًؼرص اًراىن هديجة اًخب زريات اًخىنًووحية والاحامتغية.  وػرب س ياق اجملمتؼات، جند لك وس يط 

وضب  خدالً واسؼا ٌَخفَت من مضنياً ما يمكن كفيو من مضامني يؤثر هبا. ول ن اًسَعة متارس حضورىا من خالل معَيات اًضحط واال حاةل، كفالسد ا

يات ضحط اثتخة وتعيئة اًخـري وثؼىس وسلاً من  -نٌل ثؤند ادلراسة-ىذا اًوضع، ومل يىن هل  الَّ أ ن يـري ظحيؼخو ذاهتا. ل ن اًسَعة ثنعوي ػىل أً  ا 

وحيا أ وضب  تذرة ٌَحرية من مصمي السد. مما وضع اًلمي. اًيشء اًحاًؽ ادلالةل أ ن اًسَعة حتاول مالحلة السد هيفٌل وخد ًىن اًخعور احلاصي مع اًخىنًو

ا مراهياثو  اًسَعة يف مب زق أ ن أ دواهتا مل ثواهة ثعورات تنية السد. ل ن اًخـري احلامس يف رصاػو مع اًسَعة اكن حتوال ٌَجسد يف ذاثو، مل يسدنفد

نٌل أ نَّ مرشوع لك سَعة ىو جتميد اًعرف الآخر ػىل  يف رصاع خاريج وهجاً ًوخو، كفيذا ا ْن حرى مفؼناه أ ن اًسَعة جس خعيع اًس يعرة ػَيو

 صورهتا وحبسة منعليا. 
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ـ           كما  ،متمردٍ  جسدٍ أؼ  إزاءsoftٕ اً ناعم احتواءً  مارستُ  السمطةُ  أخذت مف ث
 داخل حدث الجسدُ أ بينما. (الثقافية صورهب الرمزؼ  قمع)ال طاقاتو إلى استنزاؼ ذىبت

ال  كتل البشريةال غرائز، ف( السياسيوالحراؾ الثورات ما) اضطراباً  ىيكل السمطة
ديكتاتور يرؼ نفسو  ىيئةالجسد بالسمطة في قد يتو حد  وفردياً . تخضع لمنطق واضح

تتصف أيضًا . يا العاـمجال غلتشْ  شيواتًا مف و  زامًا رخْ بحجـ العالـ، ويجعميا حِ 
 مرتبطةيا ألن   ،(ٖحيواف الثقافة )وتفتمؾ تفترستجوع و  فيي السمطة بأوصاؼ عضوية:

 .اآلخر وُيعنِّف ط الجسد ويضربُ يتسم   قد بالتوازؼ و ، لئلنساف بالغرائز األولية

  :مزدوجٌ فمسفي  اشكاؿٌ ثمة  ىكذا       
 وأن   تاريخُ ال ، صادؼَ (ما إنساني جسدٍ )تشكيل مييمنةٍ  قوةٍ ك السمطةُ  استطاعتىل  :أوالا 

 الجسدُ  عكسيس وبالتالي؟ (والتراث الثقافي لبلىوت واألسطورةتبعًا  معيٍف) بوضعٍ ىناؾ 
 تتخذأؼ  .المجتمعات عبر مؤثرةٍ  آلياتب السمطة تتعيفحيث  ،وفضاءاتفي  القوة معالـ

  .) البيولوجيا(طبيعتوتتعمق ببأشكاؿ  أداة لحضورىاك جسدَ ال

                                                           
2
آخر. كوةً  ثسل املٌلرسة Joseph Nye  حوزيف اني ؼخربي  - ماديٍة  ثؼىس حضورىا، كفيناك أ تؼاد  كفا ذا اكهت اًسَعة ثنعوي ػىل أ تؼادٍ  من هوع أ

ويه اًلوة  ،داخي اجملمتؼات مضنياً  أ يضاً اًلدرُة ػىل تر كفاػَيهتا اخلفية ػرب هفوذىا امللبول. ويه وأ نرث ىمينة أ خرى رمزية متنُح وحودَّىا مؼىن تؼيداً 

 .ٌدلول اًيت غرضيا ال مرييك حوزيف اني  soft powerاًنامعة

واًنظرايت اًس ياس ية  اًرمزية واملؼَوماثية واًرثوات جماالت اًثلاكفة واال تداع واال هخاج ال ديب واًفين جضمياًلوة اًنامعة  أ نَّ حوزيف اني  أ ندلد ًو

من اال تداع  . وابًخايل ثدسع دالةل اًلوة ل تؼاد اخليال وجزءٍ والامؼات واًخؼَمي واًسيامن والاكذصاد واملاراكت واًسَع وال سواق اًؼاجرة ٌَلارات واًخارخيية

رد ظرح اغخيادي. وادلًيي أ ن حوزيف اني غرض اًفىرة مفيوم مسيَّس وأ نرب من جم اًلوة اًنامعة ادلؼي وهيفية اس خؼٌلهل ًصاحل اًس ياسة. ا ذن

اجملةل اًضيرية اًيت نخة هبا صامويي  ،”كفورن تًوييس ” سرتاثيجية ٌَس ياسة ال مريىية دًوياً ) وسائي اًنجاح يف اًس ياسات ادلًوية ( يف جمةل اك

مث رتط تينو وتني  ،راسة غرض اني املفيوم ثض ل ثب صيًلتو ادلت ويف امللال ال ول اذلي ظير ”. صدام احلضارات” ىندنجيخون ملاهل ال صير 

 .اًس ياسة ال مريىية اخلارحية يف جمةل اًؼَوم اًس ياس ية

- Joseph S. Nye, Soft Power,  in: Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary  (Autumn, 1990), Washington 

post .Newsweek Interactive, LLC, pp. 153-171 

- Joseph S. Nye, Soft Power and American Foreign Policy, in: Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 2 ( 

Summer, 2004 ), pp. 255-270. 
3
واًس يعرة وممارسة واٍمتسل اًس ياس ية والاحامتغية وادلينية ثؼمي ػىل كاػدة اًضيوات  اًسَعة ؾرائز اال وسان، كففي أ صراليف  جتد مربرىااًسَعة  -

آثو اًلدمية خداً واحلديثة خداً، يه ًصيلة ترتازو  اًلوة واًرنحس ية والاس خحواذ واًخوحش. وذلزل يه متثي اًخارخي اًؼميق ٌَجسد.  اًسَعة يه مرأ

منا حتي ىذا اًرتاث  وثضع هفسيا يف ا حراج مؼريف وكميي من احليواين) ًيس سَحاً وال ا جياابً( ًىن من زاوية معَية جرحٌلثية. ولك ممارسة ًلبضة اًدسَط ا 

 هجة الاغامتد ػىل اًـرائز اًؼارية يف حياة اال وسان وال ثَخفت ا ىل اًخلدم اًراىن ًخصورات السد غن هفسو وغن رمزيخو وحريخو.
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أؼ ىل استقل الجسد  ؟قيودٍ دوف في ذاتو  مجسد سمطةٌ ل دوجَ تُ  ىل ،عكس ذلؾ :ثانياا 
-وبالتالي وىل ىذا الجسد كشف إكراىات السمطة؟ واستوعب السمطة واعاد انتاجيا؟

ىي  ؟ وبأية صيغةٍ اآلنفيف( نقطتيفبيف ال) مسافة ىناؾلماذا تبدو  -نوضحكما س
 !؟دالالتو وضيحطبيعة الجسد وتحوالتو وقدرتنا عمى ت خصممسافة تُ 

 virtual body و الجسد االفتراضييقطعُ سئمة األ وجييبيف  نتقاؿاال اىذ        
، واأللعاب والتطبيقات والبرامج بنية الخياؿأ بفضل. فيو يتضمف حريتو بسماتو النوعية

ر طبيعتو التي كانت غي   كجسدٍ  وألن   ،سمطةال ر جذورجت  ت وكذلؾ ال يخضع لمقاييس
 فرض عميو حصرًا مف قيود بسبب عالمو االفتراضي.ما يُ  إزاءشتغل لقد اتستدعييا. 

كذلؾ عميو و  ب الييمنةُ صعُ ت Consciousness-Selfبوعي ذاتي اً ممصم   جاءأؼ 
 .ٗالمفروضة هاختراؽ حدودعف ف ال يكُ 

وخمفياتو وكيف  نظمتوا تخص يطرح قضايا االفتراضي مفيوـ الجسد إف          
التقنية والعممية في  التطبيقات عف نجـاألساسية. وىو ما  البيولوجية بنيتو تتحول
قا والذكاء يالحاسوب والسيبرنطبرامج و  الت الميديا والسينما والرياضياتمجا

الداللة  بجانب ،تحركيا ذاكرة رقمية مفترضةً يكوف الجسد صورة إذ . ٘االصطناعي
 . التفاعل أفاؽيعطينا الواقع االفتراضي حيث  ،لمتمقيا لدػوالتخييل 

المفارقة بينو إدىاش  مستندًا إلىلعالـ الرقمي امف  الجسد االفتراضي جزءٌ         
 ياتفي األفبلـ والبرمج  اً إلكتروني خياالً  جسدفيو ي ، بيف المادة والخياؿ.وبيف ما نممؾ

اليجينة بيف الواقعي واالفتراضي، بيف التقني الكائنات )cyborgوعالـ السايبورج 
 والبيولوجي(.

                                                           
4
-J. J. Hopfield, Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(8):2554–2558, April 

1982. P 2556. 
5
-Tim Highfield and Tama Leaver, Instagrammatics and digital methods: studying visual social media, from 

selfies and gifs to memes and emoji. Communication Research and Practice, 2(1):47–62, 2016.pp 51-54.  
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 : أبرزىا أشكاؿعدة ىذا الجسد دائرة  ضمفدخل تو        
وسناب  الشخصيات وىوياتيا االفتراضية) صفحات الفيسبوؾ وانستجراـ وتويتر -

 ....(. snap chatشات 
 بتكرالكائنات وت الكائنات المتخيمة والمتجسدة عبر السينما) االفبلـ التي تحاكي -

 (.وغريبة عجيبة أخرػ 
وماتريكس  Avatarمثل شخصيات فيمـ أفتار  افتراضيًا) ةممثم  الشخصيات ال -

Matrix.) 
 الربوتات والكائنات اآللية والتقنيات الشبيية(.االجساد اإللكترونية) -
األعضاء وتجديد بعض  لترميـزرع داخميا شرائح إلكترونية االجساد التي تُ  -

 الحيوية.الوظائف 
خم قة افتراضيًا)األعماؿ األسطورية والشخصيات الخارقة والخرافية االجساد المُ  -

 والحيوانات المنقرضة(.
 أيقونات)Emojiٙمثل لغة اإليموجي  االفتراضيةوالمغات  النصوص والصور -

 تجنبالنصوص تقنيات ت كما أف   ،الوجوه الضاحكة والعابسة والحزينة والمندىشة
 (.  وىي جسد افتراضي بوالحجالرقابة 

                                                           
6
-  Enney Norton, The Imoji Dictionary, ( Emoji-Presentation-1wijyi.pdf),  

https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/portfolio.newschool.edu/dist/4/3049/files/2015/05/Emoji-Presentation-

1wijyji.pdf, Pp 1- 23. 

ميويج ًـة اًصورة ابخذالف أ وضاع اال وسان) الاجعاب، الاهدىاش، احلرنة، احلزن، الاتدسام، اًفرح، اًدساؤل....( وأ صححت وس يةل كوية ًوـة ال   

powerful ٌَخؼحري غن اًؼواظف وال حاسيس احليوية تَـة أ نرث رمزية وصؼة اًخؼحري غهنا يف اًؼامل الاكفرتايض تب ية وس يةل أ خرى. وارثحاظاً ابًعاتع 

ًوكت هفسو س خفذح السدي، كفا هنا ثنلي مؼناىا ابًخناظر مع املوضوػات السدية واًفزيايئية، ًىوهنا حرمجة ملثي ىذه احلاالت اًناكةل ًرثاء املؼاين. واب

 اجملال ٌَحموالت اًخب ويَية حبسة اًس ياق واًخفىري يف ا ظار ال كفراد وادلاػة اًخب ويَية احمليعة تو.

- Luke Stark and Kate Crawford, The Conservatism of Emoji: Work, Affect, and Communication, Social 

Media + Society July-December 2015: 1–11, 

 https://sites.tufts.edu/mythritualsymbol2017/files/2017/08/stark-crawford-conservatism-emoji.pdf, p 4. 

https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/portfolio.newschool.edu/dist/4/3049/files/2015/05/Emoji-Presentation-1wijyji.pdf
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/portfolio.newschool.edu/dist/4/3049/files/2015/05/Emoji-Presentation-1wijyji.pdf
https://sites.tufts.edu/mythritualsymbol2017/files/2017/08/stark-crawford-conservatism-emoji.pdf
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األفراد أو الجماعات أو المجتمعات البديمة رموز االجساد القائمة عمى المحاكاة)  -
 والمناظرة: اإلنساف عمومًا(.

المدف الفاضمة صور اإلجساد اليوتوبية التي تتخيل مف خبلؿ القصص واألفبلـ و  -
 .  ٚزمففي ال

ـ   المشكمةُ          أـ صاحب ذكرًا أـ أنثى أـ خنثى )ىوية الجسدفي تحديد ليست  مف ث
 تشكيل ألف   .مسمطةل الجانبية تأثيراتال ابرازو  (sexual orientation و جنسيتوجُ 

 إف  . ولـ تكف سمطة حيث كاف الجسدُ  ،مة الوراثية السابقةىو البص أنطولوجياً  الجسد
ف  وجودؼ -حيث تراث الىوتي ،أكثر جذرية genes  culturalالثقافية وجينات  كو 

اخترؽ حاجز الكياف  بمغ أفْ و . المتعاقبة جتماعيةاالبنية فمتيا عبر األالسمطة ولـ يُ 
، وقد لبلنا حي شعورىو أخص  اإلنساني الجسدفزعًا وجوده في العالـ. ت  البشرؼ من
  لحياة.لعالـ وااإزاء كافة التعاليـ البلىوتية  ارتبطت بو

 وستأتي تحوالت إذالجسد بماىية ترتبط  ثارةالمُ  الفمسفية األسئمة ف  ولنبلحع أ       
 ثنائية "الجسد االفتراضي"  مفيوـ ، وىو ما سيجعل األنوثة والذكورة معصعيدىاعمى 

الجسد  لكفا أداة عنف ثقافي لوأد المرأة، يكونِّ في  تيايأىم .بأحسف األحواؿمفتعمة 
 جذرالسيعالج وضعيتو مف  -digital reality الرقمي واقعالبما ك -الراىف

 قشرةقد تكوف  الذكورة واألنوثة التصنيف لثنائية فمبررات .ٛممشكمةل األنطولوجي
                                                                                                                                                    
- Subashini  Annamalai, Sobihatun Nur Abdul Salam, Undergraduates' Interpretation on WhatsApp Smiley 

Emoji, Journal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 33(4) 2017: 89 -103. P 91. 

- Andrei Catalin Coman, Giacomo Zara, Yaroslav Nechaev, Gianni Barlacchi, and Alessandro Moschitti, 

Exploiting Deep Neural Networks for Tweet-based Emoji Prediction, University of 

Trento,Trento,Italy{andreicatalin.coman,giacomo.zara}@studenti.unitn.it, moschitti@disi.unitn.it. PP 16 -128.  
7- Yann LeCun and Yoshua Bengio. The handbook of brain theory and neural networks. chapter 

Convolutional Networks for Images, Speech, and Time Series, pages 255–258. MIT Press, Cambridge, MA, 

USA, 1998. 
8
ميثي ثب سيساً ٌَجسد ػىل اصول خديدة، كفيو يلوم ػىل حىوين مـاير ٌَعحيؼي ومندمج مع دالًخو يف اًوكت غينو. وتب كفضي  السد الاكفرتايض ىنا -

 ال حوال ىو اػادة اهخاج ٌَعحيؼي يف ص ل ثلين أ نرث مروهة ودينامية.

mailto:moschitti@disi.unitn.it
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 ـحتِّ يُ  (عضوياً -)افتراضياً ، لكف انفجار طبيعة الجسد ذاتوواستعماالتو مجسدل اجتماعيةً 
 .ٜالثقافيةالفمسفية و  التوو ومحم الجسد ترتيب أوضاععيد وي قشورأية  انفجار

ر و  التقميدؼ ر بنية الجسدالجسد االفتراضي فج   إف            وىنا  ،أنماط السمطةكس 
عمى سبيل المثاؿ يمكف  .في ىكذا تحوؿ الفمسفي التفكير منطقيمكف استشارة 

كما  –يعطيو  عمى شبكة التواصل االجتماعيينشئ لو جسدًا افتراضيًا  لئلنساف أفْ 
تخييبًل مف الحياة  بعدأكثر وبوحًا أ حريةً  -النساء إزاء عنف المجتمعات تتصرؼ
 ،يظل اإلنساف متعمقًا بو ىذا وذاؾ وفوؽ  ،يعطيو مجااًل لمعيش المختمفبل  الفعمية.

 ولافعأكبل مجتمعو ي وال سيما إذا كاف ،طواؿ الوقت هيدو يدخل حدود ما ير ألن  
 .اتووممارس

الثقافة  إلى عالـ " -زيجموند باوماف ُمغةب -الجسد االفتراضي ينتمي ألف           
ر والتحوؿ ألشياء ويسود قانوف التغيُ ا احجاـ"، حيف تغيب liquid culture السائمة
معبرة  يي ثقافةف، يذكاء اإلنسانالالجانب التقني و ارتباطًا بو  .في اعماؽ الحياة الدائميف
عمى فكرة التعارض الفمسفي بيف الروحي القاضية  praxisمفاىيـ البراكسيس عف 

spiritual  والواقعيrealالفيزيقي والميتافيزيقينفس، الفكر والمادة، الجسد وال ،. 
ارتباطًا بنتائجيا  structuringسيكوف العنصر األساسي ىو سيرورة إنتاج األبنية و 

 . ٓٔواقعياً  objectifiedالمتموضعة 

ذا كانت           نتاج كواالحجاـ  الحداثة األوروبية قد انتجب االجساد ذات الكتلوا 
ما بعد الحداثة تتعامل مع النانوتكنولوجي  واآلالت العمبلقة، فإف   الثقيمة مصناعاتل

                                                           
9
كفؼال وجتَياهتا ػىل ذزل من وحود كواهني ثؼيد ثب ويي اًصور وال وضاع السدية يف ا ظار اًواكع الا دلًيس أ   - كفرتايض. وال خري يؼعينا منظورات ًف 

آخر احلياثية  .أ جرز من أ ي يشء أ

Eric Goldman, Emojis and the Law, http://digital.law.washington.edu/dspace-

law/bitstream/handle/1773.1/1835/93WLR1227.pdf, PP 1262 - 1266. 
10
-Zygmunt Bauman, Culture As Praxis, London, California, New Delhi SAGE Publications (New Edition), 

1999. P 43.  

http://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1835/93WLR1227.pdf
http://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1835/93WLR1227.pdf
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 يا تكنولوجيا سائمةإن   الذكية، والشرائح موادوالوسائط المرنة وال والتقنيات االفتراضية
liquid technology .ىي األخرػ 

بيف مرحمة متقدمة  وصوره ما بعد الحداثية الجسد الراىفبنية  االشكاؿ أف   بؤرةُ         
إنما  ،يعةبالطالتكنولوجيا لـ تعاند بيذا اإلطار و  .نحو المستقبل التقنية والطبيعة

وبجانب . واإلنشاء عمى غير مثاؿٍّ  مف الحركة والتكويف فضاءً  اواعطتيتأقممت 
ما اصطدـ بالسمطة، استمرار الجسد في تغيير مادتو وصوره وتشكميو اصطدـ أوؿ 

في  و االمتداد غير المتوقعوىو يفعل ذلؾ لكون   يا كانت تشتغل عمى عمقو الحي.ألن  
 ايجاد عالـ مغاير. مف حيث حياتنا

 بيولوجيا السمطة
 ،في أؼ وقت ستدعييات قاعدةٍ ك لقد أبقت السمطة عمى الُبعد البيولوجي لئلنساف      

محددات خاصة ب ترىف وجودىا كل سمطةف .الثقافية الجسد بتحوالت كثيراً  ولـ تعبأ
 إلى فيمباذىب جيريجور اج .تنظيمية تستطيع استعماليا وفقًا لما تفترضو مف آلياتٍ 

لدرجة  ،وثيقاً ارتباطًا في المجتمعات  ترتبط بالييمنةbiopolitics  الحيوية ياسةسال أف  
ة ىو الفاعمية األصمية أليِّ biopolitical body  الحيوؼ  " انتاج الجسد السياسيأف  

 sovereign"  ييمفم استثناءٍ  أؼِّ دـ قديمة قِ  الحيوية السياسة وأف   ،سمطة مييمنةٍ 
exceptionٔٔ. 

مجاراتو جب ال ي -األنظمة السياسية برأؼ -اإلنساف نشاط مجابيةولذلؾ فإف          
غريزة ) وجوده الحي نقيضمعو ككائف يحمل  جسدؼالتعامل اليتـ ثقافيًا، إنما 

إليجاد مضاد ثقافي لما ىو بيولوجي، أؼ  الموت(. وىي غريزة اشتغمت عمييا السمطةُ 
ترويض ىذه الكائنات التي تعطي معنى ل حاولةٍ مك والقمع الردع سياساتنشر 

تغيرات مف جنس  أصابتوأف  جسد اإلنساف)البيولوجيا(  تجاىمتيا لكن   ألجسادىا.
                                                           

11
- Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, translated by Daniel Heller-Roazen 

Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. p 6.  



 

9 
 

دًا وضعًا  ( باتَ  )البيولوجيا والثقافة الثقافة والمعارؼ المتقدمة، حتى أف  اندماجيما مؤك 
مفاىيـ السمطة عمى  عممت نتيجة ذلؾ .والمعارؼ العممية في ظل العوالـ اإللكترونية
أظيرت تطورات العمـو وخاصة  -سأوضحكما -في حيف ،ٕٔخمفية "الجسـ" ال الجسد

 إلى خانة الجسـ. الذكاء االصطناعي أن و يستحيل ارجاع الجسدِ 

 حيويةمكانيزمات ب باطيارتا ،الكائف الحيطبيعة بالسمطة نفسيا  ربطتىكذا         
أو  حيف تبطش بشخص تراكـ بضربة واحدةٍ  أؼ   السمطة زيحوأحيانا تُ  .في تاريخ الجسد

 .جسده فيالجذور  بعيدةالتي ىي الحية  توتركز عمى نواحيث  يف،تحت التوقِ  تصفيو
 المعرفية والتقنيةصوره  نحو ولـ تتخط ،الجسـطاقات لدػ  مف ثـالسمطة تقف 

  .بمقدار ما تعكس جوانبو الحية إال   والرمزية

في الحياة ولو كانت تفاصيل تحضر حيث تحضر  السمطة وىذا يعود إلى: أف        
رادة اإلإزاء نبضيا  لغِ ش  بما يُ  السمطة الحياة تتعمق خبلؿ، فراغب ومرغوب ىيئة جسد

ضاد وجودىا. ما يُ  تفرزالت جسد كي تبلئـ منطمقاتيا و إلى ىي تحتاج  اً فور  .يةاإلنسان
. "نحف نقوؿ اموعند ... حيف يقوؿ أنا"اإلنساف ذاكرة في  األصوؿوتمؾ فكرة سحيقة 

، إذ يةطبيعة البشر الالتعقيد اشتغااًل عمى  بالغ جياز رمزؼ  أنياسمطة  أؼالسر وراء ف
 والسمطة مف تمؾ الجية ىي المعادؿ .كائف الحي داخمنابال العبلقة العضويةال تغيب 

 .داجسالموضوعي لما تكتشفو داخل األ

                                                           
12
ىو جترية مَموسة خيضع ًلاهون اًرؾحات واحلياة املادية.  Weltonون ىناك كفارق تني السم والسد، السم ىو اًوحود املادي ًال وسان. نٌل يري دون واًخ -

هو يض ل املؼاين املمىنة ابًنس حة  اغخحاره يف احلرنة واًسىون. وىو موضوع خاريج هل physical bodyويعَق ػَيو السد اًفزياييئ  أ ما السد اذلي ىو أ ان، كفا 

 .(والسم) أ ان ىو حسدي أ ي حسد اذلات، ثسل اًيُوية املؼربة غن ال ان lived bodyا ىل  ويعَق ػَيو واًخون السد احلي 

 (the identity of the ego and the body: I am my body) 
Donn Welton, Body and Machines, in: Postphenomenology: A Critical Companion to Ihde, Edited by Evan 

Selinger, State University of New York Press 2006. P 198. 

ُ
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 في إطار -ميشل فوكو حسبب -السمطةممارسات تقع باختصار،           
حياة إدارة بتأخذ  التيثة يحدال سياسيةالعقبلنية ال مف نوعٌ  األخيرةو  ،الحيوية اتالسياس

توافق مفاىيـ الدولة  بطريقةٍ  وىندستيا مجتمعاتالتطور ف ليا: لضما كموضوعٍ  بشرال
المشتركة  جل ترتيب الحياةألأؼ ، نظاـ السياسيوال والسيادة والقانوف  واإلرادة العامة

   .ما تنظيـٍ ل وفقاً وضعيا يجب  بيف األفراد

تشريع  يجرؼ  حيث Biopower السمطة الحيويةفي ىذه الحالة ب السمطة تسمي       
و في المجتمع، وتتضمف ما يصفو فوكو بأن  االجساد  اتسياسبيا طبق التي تُ  ائقالطر 
 كتشفتاذلؾ بعدما  العصر الكبلسيكي الغربي. منذ لسمطةؿ عميق جًدا آلليات اتحوُ 

فيناؾ  بشرية تقف وراء األفعاؿ والظواىر. اتطاقتقابميا  السمطة معادالت موضوعية 
حيث يدخموف دائرة ما ىو عمومي تحت سقف  السكاف والمواطنوف بالمصطمح الحديث

 Power-Law القانوف -سمطةالما يشكل توزيعًا لفكرتي  وىو .القانوف 
Distributions حيث حركة الناس  المجتمعات اإلنسانيةفي منتشرة عبلقات  بواسطة

تتجمى خبلليا السمطة حيث  التوزيع ناتج عف أشكاؿ كميةٍ  صحيح أف  و  .وأفعاليـ
 –توزيع أنو إال   ،عمى قوة أخرػ  وحيث تؤثر قوةٌ  ت وصور التنظيـ والموائحاالجراءا

 وراء  structure of a networkما شبكةٍ  عكس بنيةَ ي -Kai Sunقوؿ كاؼ صفب
   . ٖٔوالثقافة العيشوانماط  االجتماعي التراتب

ـ  يففي سياؽ الدولة          ومف ال يتجزأ مف تنظيميا،  اً جزءالمشتركة  اعتبار الحياة ت
ة بالتصرؼ فالسمطة كانت معني   .عبلقاتولخط سيره، و للمجسد، و  سياسي   نشأ اقتصادٌ  ثـ  

ما تجعميـ صحاب العقد االجتماعي. وىي أل المميزةالقانوني أو غيره في ظاىرة الحياة 

                                                           
13
- Kai Sun, Explanation of Log-Normal Distributions and Power-Law Distributions in Biology and Social 

Science, Department of Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1110 W. Green St. , Urbana, IL 

61801-3080, USA (Dated: May 6, 2004) 

(http://guava.physics.uiuc.edu/~nigel/courses/569/Essays_2004/files/sun.pdf), pp 2- 3. 

http://guava.physics.uiuc.edu/~nigel/courses/569/Essays_2004/files/sun.pdf
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 حدثَ الجسد  يرػ فوكو أف   .كخطوة أولى لمحقوؽ وااللتزامات لمدولة رعاياو مواطنيف 
. فأحد أبرز الظواىر في القرف وظيفة سياسيةكموضوع ل وتنظيمياً استشكالو بيولوجيًا 

 وخارجيـ بشكلٍّ  التاسع عشر ىي ما ُتسمى بسيطرة السمطة عمى الحياة داخل األفراد
ـ  و  .) أؼ السكاف(ؿ والمكاف والزماف والتوزيعافع، األىؤالء ، وجودجمعي تحقق س مف ث
، أؼ يقع ما ىو بيولوجي بقدر ما يكوف الفرد حياً  أىدافيا السمطة عمى األفراد قبضة

 .state controlٔٗ تحت سيطرة الدولة

  sovereigntyالنظرية الكبلسيكية لمسيادة بإشارتو أف   الفكرة ويواصل فوكو          
ىو مف لو القدرة بحسب النظرية كاف و  ،كانت تحدد حق الحياة والموت ارتباطًا بالممؾ

وليس ىذا  لمعيش. عطائيـ فرصةً إفي إنفاذ ىذا الحق سواء بإماتة األشخاص أو ب
ويتصور . ئمةإلى السمطة القا مباشرةبل يربطو الممؾ بجياز القانوف حتى ينتمي  ،فقط
  .٘ٔذلؾ انتيي بكوف الممؾ ليس لو إال  انفاذ الموت فقط أف   فوكو

بالييمنة  إال   حاكـٌ  تركياال ي طبيعية طاقة اإلنسانية الحياة السبب فيما يبدو أف         
المنع أو  في شكل عمييا. وعند المستوػ البيولوجي سيكوف تسيسيا ىو الموت ذاتو

نقيض ال اقحاـ التحكـ فييا يعنيلكف   ،طبيعيًا بالنسبة لئلنساف. فيي موجودة الحظر
تترؾ نتائجيا  ممؾسمطة ال فإف   ،بمفارقة بارزةٍ و  لذلؾ فعل اإلماتة. ممارسة عمييا، أؼ

 ، ىي في جوىرىاعمى الحياة في الوقت الذؼ يستطيع فيو ممارسة القتل عمى األفراد
  .it essentially the right of the swordٔٙحق السيف  السمطة التي تمتمؾ

                                                           
14
-Michel Foucault,' Society Must Be Defended', Lectures at the College de France(1975-1976), Edited by 

Mauro Bertani and Alessandro Fontana, General Editors: Francois Ewald and Alessandro Fontana, English 

series Editor: Arnold I. Davidson Translated by David Macey, PICADOR, New York 1997, PP 239 -240. 
15
 - Ibid, p 240. 

16
 - Ibid, p 240. 
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 عمى نطاؽ بشكل مقبوؿٍّ  فاعمةً  وةق، فيي نتاج السمطة سمبياً  لكف ليس كل            
 ، وىي الوجو المناسب إلدارة الشؤوف العامة وتوفير األمف والسبلـعاـٍ  اجتماعي
وربما  .طويرىاإلى تحسينيا وت ساعيةيجابي عمى الحياة، اإل ىاتأثير  لياكما  والسيولة

ذلؾ بو  .اليدؼتضمف تحقيق  لضوابط دقيقة ولوائح شاممة ميي أةىذا سبب كوف الحياة 
عمى  إيجابي تأثير لياوىي قوة  "قوة حيوية"، أسماىا يتحدث فوكو عف قوةٍ 

 فوكو  رأؼ وىذا بخبلؼالجديدة "تحواًل عميًقا آلليات القوة"  الحيوية تشكل القوةو  الحياة.
  نقص.القوة تتخذ آثارىا شكل الحد و  :وسمبيةً  قمعيةً  بوصفياالسمطة "الخطابية" في 

 repressiveيقوـ فوكو بإجراء نقد مطوؿ ليذا األداء القمعيولذلؾ               
performance يجب الدفاع  الذؼ والمجتمع  اإلرادة في المعرفة لمسمطة في كل مف

إليجابية" تعمل عمى إخفاء القدرات األخرػ اإلنتاجية أو "ا سمطةال أف   اً حموضِّ  ،عنو
. عمى سبيل المثاؿ، داخل الحكـ مف تمؾ الجية اً خاص اً لمقوة والتي تمعب دور 
-new Bio  الجديدة القوة الحيويةعممت  ،عشر  التاسع الرأسمالي في القرف 

powerفي  التصرؼ ىذا .مسكافل والسمـ األمفحيث اتاحت  عبر شبكات متفرقة
حافع عمى كياف بما يُ  "مستوػ الحياة" نفسو ، مفأسفلالسمطة يعمل مف 

   .ٚٔالمجتمعات

نطاؽ أؼِّ تدخل إلى  بوجيييا كوف السمطةً  اً تباع النقطة الميمةومع ذلؾ ف        
شبو  وسيطعف  ياويعود كذلؾ إلى بحث . وىذافرادمف ألصق األشياء بحياة األ انسانيٍّ 

والفكرة ىنا أكثر موضوعي لممارسة إجراءاتيا وحقيقتيا بالنسبة لممجتمع والدولة. 
تغطي المجتمع وتحافع عمى تنوعو  قوةلتحديث كاف ىادفًا إلى بناء ا ألف   ،حداثة

                                                           
17

- Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Second 

Edition with an Afterword and an interview with Michel Foucault, The University of Chicago Press 1983. 

Pp129 - 131.  
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 to  وتتحكـ في السمبيات  to maximize positives ، أؼ تزيد االيجابياتواختبلفو
control negativesٔٛ. 

: كيف تجمع مفارقة السمطة طرفاوالمعنى الحديث ىما المعنى القديـ إذف        
تحت  توحركضع موضوعي ي نظاـبناء وكذلؾ  حيوية الجسد دارةإل اً قديم اً نزوع

ما  ال ينفصبلف مع تطور إجراءات السمطة. ألف   الطرفيف السيطرة. لكف يبدو أف  
أجسادنا ليس ىو الجسد رغـ إمكانية عقابو وردعو، لكنيا  أية سمطة داخل تحدده

 وعيتأسيس و  تحرير لئلنساف تقبض عمى اإلنساف فيو. وما تطور الجسد وتحوالتو إال  
 .أكثر تحررًا مما يقمعو

وجود ذاكرة مختزنة في جسد اإلنساف وىي تكاد توحد مكانية بإاإلشارة  يجب        
بدليل لو أف فردًا تعرض لتجارب  .نشوة الحسيةمف جية األلـ والسعادة وال البشر

وربما  ،ع مرور الوقتآثارىا البيولوجية ممف ينسى ف ،جسمو أصاب مؤلمة نتيجة ضرر
ذاكرة  ذلؾ لوجود يشعر بمواصمة اإلحساس باأللـ رغـ ذىاب موضوعو وأسبابو.

 ويصبح األمر مدعاةً  مع حياة اإلنساف. يفبيولوجية مرتينة بالحس والشعور المتواصم
 زػ أف  والمغ بالعممية المؤلمة نفسيا أو ببعض مشاعرىا. مما مر  لتجدد اإلحساس ك  

ظروؼ  وذلؾ بحسب ،لمسمطة يستحيل التخمص منيا side effects األثار الجانبية
 الثقافي.المجتمعات وتكوينيا 

، بل فقط لؤلجساد العموميمجاؿ التحديد  عنييايال أف  السمطة  بخاصةو          
األجساد بحثًا عف  فالمعنى ىو المجاؿ العمومي ألوضاع معناىا كذلؾ.تحدد 

كل بالناعمة لف تكوف  ياوسائم سمطة، ألف  التييمف عميو  مالمعنى ىو ابينما  فاعميتيا.
                                                           

18
- Kasper Simo Kristensen, Michel Foucault on Bio-power and Biopolitics, University of Helsinki Faculty of 

Social Sciences Social and Moral Philosophy Master’s Thesis, April 2013. P 54. 
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السمطة  ارمزية تتمسؾ بي اً ىناؾ خطوط أفْ حتى . خفي منياما  إال   األحواؿ مؤثرة
 لوضع األفراد داخل دائرتيا. 

ـ  ف          نحو المعنى.  عامة ىي طرؽ  نظمة الحكـأل السياسيةاإلجراءات ف  إومف ث
 اً السمطة رمزي ضاعف رصيدما ي االستحواذ عميو. وأف   يتعذر  كيذامجاالً  وذلؾ أف  
وىو نطاؽ يوضحو جوزيف ناؼ بقدرة  عمى إيجاده. العاملالمعنى  فائض ليس إال  

الحب عمى التأثير غير الممموس في حياتنا وقد يكوف لو طاقة أعمى مف أؼ شيء 
 . ٜٔآخر

 يمثل فيو فتراضي،الفكرة التي ستتوافر بدرجة كبيرة في الجسد اال إن يا       
ـ  و  ( بصورة أو بأخرػ.المعنى -الجسد) سيكوف اختبلفو عمى ذات المستوػ ىو  مف ث
بأؼ تراث كانت الفكرة حاضرة في الجسد؟! والنقطة التالية  :نعرؼس. وفيما يمي ـىاأل
التي تخمط بيف عناصر  تعمق تجاوزًا ما لبيولوجيا السمطة اعتمادًا عمى األسطورة،س

ذا كانت الذىنية البشرية  السمطة.و لقوانيف الحياة  مقارعتوقوتو و تشكيل الجسد حيث  وا 
تقنية  كانتلـ تجد تقنية لتحقيق ىذا التخميط) الذؼ يشتغل عمى السمطة(، فاألساطير 

 سؤاؿ الجسد وطبيعتو. حياؿسردية لمخياؿ 

 راث الجسدت  
وُحد في تاريخ الثقافة اإلنسانية عبر فكرة الت   السمطةبيولوجيا ل تحم  خمفية وردت       

مد تالتي القوة  اللتماس(القديمة كالثقافات الشرقية )الحيواناتالكائنات و و  بالطبيعة
عبرت  مثممابشأف القوػ الخارقة لؤلجساـ  الفكرة وردتوكذلؾ الحياة.  أسراراجسامنا ب
 الفرعونية )الحضارتافخرافيةليا أنصاؼ بشرية برؤوس حيوانية و  عف آليةٍ  األساطير
  .واليونانية(
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 - Joseph S. Nye, The Future of Power, Public Affairs, New York 2011, P3. 
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الخياؿ بػ ( confusionدمجال -) التوليفالجسدؼ التيجيف األسطورؼ ارتبط           
 .مقابرال في المعابد وجدرافوالزخارؼ  فنوف الرسـ والنحت واأليقونات أبرزتوالذؼ 
وليس الغرض  ييدؼ إليو. وضعًا بديبلً  اإلنسافعتبره مف الخمق البشرؼ لما ي اً نوع كاف

النظرتاف  ًا.فيضعبدو ي لكيبلفي الجسد الغريب  الكامنةوػ منو سوػ اظيار القُ 
في  حياةَ ال تخاطب، فاألخبلؽ األخبلقية والسياسية تندمجاف لتجاوز قيود الجسد العادؼ

إذا كاف  إذف يجب التبلعب بو .ىذا الشكل السياسةوقع تُ بينما شكل آداب وتقاليد 
" "سمطة  قمعية ةأي   الحرة الذىنيةناوغ ، ولتخيمةلكافة األ حرةً  وجعمو مادةً  شكبًل قمعياً 

فْ أمامنا و   ."نحف" كانت ا 

مجااًل لتداعي البلوعي بيف الواقع  الفرعونية واليونانية كانت األساطير           
، والجسد وسيط عبر األسطورة ممكنةوف . فاألشياء غير القابمة لمتحقق ستك  معتقداتوال

إنما سيكوف مف نسيجو  ،ليس خارج فكرتو وجود. واالزدواجاليعي قدراتو عمى ازدواج 
 طبيعتو. داخلغير المرئي  االسطورؼ  الجسديدمج حيث  . الحي في صورة خياؿٍّ 

ىو و  ،الجمعي إزاء األخطار التي يترقبيا وعيسطورؼ ىو افراز لبلاالالكائف         
المعنى البعيد  . والقداسة التي تحل فيو ليست إال  سريةخمفيات مف إدارة الجسد ب صورة

ستكوف األسطورة ىي التراث و  .ناأجسادب مو السياؽ مقارنةً الذؼ يرمز إليو وقد ضخ  
فبلتًا و الذؼ يمتزج بكياف اإلنساف تألي  الزماف والمكاف.قير مف  اً ا 

إعادة خمق الجسد بما يتعارض  يالفكرة التي تطرحيا األسطورة ى ولندقق فإف           
ىو  كافولوجية بيالقيود الب ارتباطاً ىاجس السمطة  حتى أف   السيطرة عميو. وهوجُ مع 

ة لمجسد قواه الخاصة التي تتحدػ أي   إذ تصبح .و األساطيرالحاجز األوؿ الذؼ ىدمت
اعتقد اإلغريق  ضاؼ إليو الوعي بما يكبحو.يُ  قوػ أخرػ وبالوقت نفسو

 معدومةً اآللية تجعل الحدود الفاصمة بيف المخموقات والبشر  القدماء أف   والروماف
 . بشكل كبيرٍ 
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 وىو ،  Ovidusديوسألوفي ) مسخ الكائنات(التحوالت كتاب عمى ذلؾ وكمثاؿٍّ         
والرومانية عف البشر الذيف حولتيـ اآللية إلى  مجموعة مف األساطير اليونانية

كاف الصوت بالنسبة ألفيد  أف   Enterlineيف وقد أوضح انترال حيوانات ونباتات.
الصوت ىو القوة ف . embodied subjectivity"ذاتية متجسدة "عبرًا عف تحوالتمُ 
صورة لمجسد  (الصوت)، لدرجة كونومنو الخارجالتي تحتمل آفاؽ الجسد  باشرةالم

 .ٕٓاإلنساني والتغيرات الممكنة بالنسبة لطبيعتو

مف تمؾ  االسطورةو  ،لمقوة المنبثقة عنو ذلؾ الجسد سيكوف استعارةً  الميـ أف          
القدرة البشرية عمى تعويض الفاقد  مف معاٍف. الزاوية ىي التجسيد االستعارؼ لما تعنيو

قد كانت استعارات الجسد بمثابة المعوؿ لو  .غرائبيةبإمكانيات سردية  اإلنساف مف
ات تحوؿ االستعار ف ىياكل السمطة ونزع أنيابيا.ليدـ  -واألكثر بدائية وقدماً  -األوؿ

لكف  ،واالتجاه قد نعرؼ الرتـف، لمتحديد األصوات ليست قابمةً الداللة إلى قوة وطاقة. و 
يقاعيا الشعرؼ  طر داللة لذلؾ ىو حمحمة األُ قرب وأ .متجسداً  يخمق خياالً  إيياميا وا 

تمارس أدوراىا بوصفيا  ال يدع أشكاؿ السمطةالمعيشة لما يرزح تحتو الجسد، حيث 
 .ىيمنةقبضة 

سياسات أؼ "سياسات الخياؿ"،  Feldheerحاؿ يسميو أندرو فيمدير وى       
فحينما  .االستعارات الجسدية بواسطةالقائـ عمى لعبة تبادؿ العوالـ  الحكي األسطورؼ 
 قوانيففعالـ اآللية األكثر إدىاشًا والذؼ ال يخضع ل ،واتباكراى عروؼميكوف ثمة واقع 
غير يمس نظاـ الحياة واآلفاؽ السياسية و يخص الكائنات المسخ  عمل الواقع إنما ىو

                                                           
20
-Lynn Enterline, The Rhetoric of the Body from Ovid to Shakespeare, Cambridge University Press 2004. PP 

39- 40. 
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ىو  الوضع بصدد ذلؾاألساسي  programmaticتصويرؼ العنصر الألف  ، المتاحة
  .unbelievabilityٕٔعدـ القابمية لمتصديق 

لمكائنات  لتصديقىو انعداـ ا ـ القابمية لمتصديق بصدد كائف مسخوانعدا       
 ،تصديق ال يعني انعداـ الوجودال غيابفالتسميـ بما ىو قائـ.  ال يعنيالعادية أيضًا، و 

يذىمو جمود الحياة االعتيادية.  ما تذىل مف يتمقاىا بقدر اً ىناؾ صور  داؿ عمى أف  بل 
رتابة  ، فاألشياء التقميدية أكثرغير مألوؼٍ  الشيء الخارج عف األطر التقميدية فؤلف  

غير المألوؼ بتمؾ ليتكمس ما كاف  عمى النحو السابق ةُ كف األخير توما لـ  وقمعًا.
تاريخ  عبرىكذا ىو مسار الخياؿ األسطورؼ الذؼ يصعب التحكـ فيو  الصورة.

 واقع في أزمة متعددة األبعاد. و مسار يضع أؼ  الثقافات اإلنسانية، ألن  

وكيف يتـ  ،فيما ىو راىف وأسباب راىنيتوساءلة نمط العيش وكيفية التفكير مُ   -ٔ
 ؟التعامل معو

عبلقات جديدة مع القوػ اإلليية وضع ب لؤلفعاؿ مغايرةإيجاد صور   -ٕ
 والميتافيزيقية.

ف كانت سائدمة ال تجد مبرراتيا فيما ىو اعادة إنتاج سمطة عا -ٖ . حتى وا 
دائرة ل غيرىا في دخِ أو تُ  عمى شخصيات فعمية ومحتويةاألسطورة سردية 

 .رمزية أشد تأثيرًا وقداسةً 
تحل في قد بيف القوػ المختمفة لمطبيعة والػ" ماوراء"، فجميعيا ىناؾ ال حدود   -ٗ

اليوية المتخيمة والصيغة المعقدة تعد جزءًا مف و  ،أسطرتوراد الكياف المُ 
 لموضوعاتو.
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-Andrew Feldheer, Playing gods: Ovid’s Metamorphoses and the politics of fiction, Princeton University 

Press 2010, p46.   
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في األسطورة، مف حيث تعددية  -درجة الصراع التراجيدؼل –تعددية الفاعميف  -٘
  .ٕٕلؤلساطير منج الوجو الثيولوجييوىو ما يسمييا ش polytheismاآللية 

مف  نسافئلل تحريراً  استعارات وجودية بملء الكممة األساطيرولذلؾ تصبح        
. وبجوار اآللية بحسب معتقداتو ألشياءاوجعمو مشاركًا في تحديد مصير  ،قيودال

دخاليـ في   وىو وأحداثيا. السياسية الحياةدراما يستطيع التعامل معيـ عف قرب وا 
، فالكائنات لموجود البشرؼ  historical ما يطمق عميو شيمنج الطابع التاريخي كذلؾ

وبالتالي فيي جزء ال  ،األسطورية ليا جذور تاريخية وفقًا لطبيعة القوػ التي تمثميا
التاريخ( ويدؿ أصل اآللية  –يتجزأ مف حركة الزمف كما يشير سير األحداث) الطبيعة 

 .theogonyٕٖوآثارىا 

عمى صعيد الشخصيات التاريخية، سيكوف دور البطولة والقدرة عمى صناعتيا        
ثمة أحد وجوه ىذا التراث الجسدؼ. فميس فقط وجود اآللية في صورة حيوانات، بل 

 إف  األبطاؿ مقرونوف جسديًا بيذه المعاني .لعبوا دورًا خارقًا في الحروبأناس ىـ أفراد 
 فاآللية تحدد األقدار لكف إرادة اإلنساف ،ستتحرؾ األحداث تكشف إلى أؼ مدػ إذ

 ضمف ىذا النظاـ.  أساس عنصر

باألساطير اليونانية ىو كبير اآللية، لكنو  -عمى سبيل المثاؿ -Zeusفزيوس        
باليونانية و  Ζεύς ىكذا: باليونانية القديمة زيوسكتب يُ  .مرة واحدةً  شيء ال يفعل كل  

أب اآللية والبشر" أو كما في اليونانية  "ػُيمق ب عند اإلغريق بػو  .Δίας: الحديثة
 ،:n teōn te theōr andrḕ, patτε νῶθε τε νῶνδρἀ ρὴπατ  القديمة

 اعتبارهب يحُكـ آلية جبل األوليمب ألنو  ،أب اآللية أيضاً  ىو ،الدينيةداللتو وبالنسبة ل
في الميثولوجيا  اعقو ىو إلو السماء والص -بجانب ذلؾ -زيوسو األب الوريث. 
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 -Friedrich Wilhelm. J. Schelling, Historico-Critical Introduction to the Philosophy of Meythology (1856), 

Translated by Sydney C. Grew, London 1989, P 14.
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 -Ibid, P 15. 
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 .إندرا ىو نظيره الروماني ىو جوبتير، ونظيره في الميثولوجيا اليندوسية ،اإلغريقية
 االغريق كالبرؽ والرعد يخشاىاقوػ الطبيعة الرىيبة التي توجيو تكمف قوة زيوس في و 

بتصورات اإلنساف، وىي ما  قدراتو عالقةً تبقى ومع ذلؾ  .والسماء الواسعة والصواعق
  .  ٕٗتعبر عنيا دراما القصص والحكايات

قصًصا ألشخاص يتحولوف  ةبلفي  الصينية والسُ  الثقافة تشملآخر،  وضعٍ ب           
ىؤالء األشخاص  والمضموف األوسع أف   تأخذ بيـ. إلى ذئاب ضارية، بسبب قوة شريرةٍ 

ما يحل بيـ مف ىيئة ىو التعبير الباطني  وأف   ،ليـ أدوار غير ظاىرة بالنسبة لآلخريف
في    اآلليةُ  حلت ةاألسطوري الشرقية بعض التقاليد لدػبصورة أقدـ لما يمثل الحقيقة. و 

، االستعارة والنصوصتبديل ىو حركة واالحبلؿ وال .خاصة يعكس قدرات حيوافىيئة 
كما  االسطورة بالمقاـ األوؿ في بنيتيا القديمة والحديثة عبارة عف لغةٍ مما يعني أف 

  .ٕ٘يقوؿ روالف بارت

ر المصريوف القدماء آليتيـ كحيوانات أو كبشرٍ لقد          ،الحيوانات أدمغةمع  صو 
ذا كانت الحضارة الفرعونية القديمة تتميز بالمغة الييروغميفية ) التي ترسـ كل شيء(، وا 

مصادر  كما أف   .مثمت شبكة مف الدالالت في الحياة وما ورائيا فتمؾ الصور الجدارية
. وىي ٕٙواألحجار واأللواح التي مثمت نقوشًا مرئية مقابراألساطير الفرعونية كانت ال

تفضح  )والمغة بطريقة دريداً  الكتابة التي تستحضر نظاـ المغة األوسع.بأدؽ األحواؿ 
طة عمى االحتفاظ بجوىرىا الغامض. والكممات معًا قدرة السم ، تقبض وتبسط(وتحفع

الداللة  دلتعد فسح مجاالً يُ الييروغميفية حروؼ قائمة عمى التصوير والتمثيل مما 
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- Helen Morales, Classical Mythology: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2007. P 40. 
25

-Roland Barthes, Mythologies, Selected and translated from the French by Annette Lavers, The NoonDay 
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-Geraldine Pinch, Handbook of Egyptian Mythology(Hand books of World Mythology), ABC-CLIO Santa 
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والقداسة والسمطة والشعب والحياة والموت )السحر والموت انتاج تأويبلت وبالوقت نفسو
  .والخمود(

حوؿ كل شؤوف  دورت بل معاني ،في الثقافة ليست موضوعات ذه االشياءوى        
السياسة مع الميتافيزيقا ورؤػ العالـ واألحداث  تضافر أبعادت تكان اإلنساف. مف ثـ  

المومياء الفرعونية ىي الجسد الذؼ  تعدو  .في إدارة الحياة الحربية وطقوس الموت
بيف الراىف و  والميتافيزيقا يتوسط بيف عالـ الطبيعة وعالـ األموات، بيف الفيزيقا

كتاب ) الحياة والموتبيف ، تابة والصوت، بيف الحرؼ والكتاباألبدؼ، بيف الكو 
  الموتى(.

. نحو المستقبل وجيوحيث تحكمو وت كل ذلؾ تقف عمى قمتو اآللية        
 عمى سبيل المثاؿ، كانت إلية برأس قط أسود، حورس ،ٕٚ( Bast-Bastet)باستيت

(Horus)  الحيوانات الخارقة مثل بيجاسوس رغـ أف  و  ،إلو برأس صقرPegasus ،
ما  اً أنو غالب بحد ذاتو، إال   في األساطير اليونانية، لـ يكف إلياً   الحصاف المجنحأؼ 

وتكممة لذلؾ كاف  .مف قبل اآللية وناً أو منح الصبلحية لذلؾ أو ىو مُص  يكوف خالقاً 
 ًا في تماهٍ ، واتخذه المموؾ لقبًا حي  ساطير المصرية رمز الخير والعدؿحورس في األ

واضح بيف جسد السمطة وجسد اإللو، لكنو يفتح بيذا قدرة السمطة عمى االستفادة مف 
  .ٕٛفي تجمياتيا اإلنسانيةرصيد اآللية 
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ً ية كدماء املرصيني. غُ  ابس خيت - يف ادلوةل احلديثة، حير متثي خسمت يف  خسمت  حدت ػىل ىيئة اًلعة اًوديؼة ، أ دجمت مع املؼحودا حدى أ

خَق رديء. اكهت مدينة توابس خيس )ثي ثسعة( ىيئة اٌَحؤة املفرتسة . كفؼندما ثـضة ابس خيت ثصحح خسمت ، وثنذلم من ال ػداء ومن ىو ذو 

ا ىل املؼحودة ابسدت، اتنة مؼحود اًضمس رع، اًيت اكهت ثصورىا اًرسومات ػىل ص ل امرأ ة ًيا رأ س كعة . ذلا ثُؼخرب  مرنز غحادهتا. وحرمز اًلعة

ًلدمي اًلعة ملالحظخو أ هنا اكهت ثصعاد اًفرئان اًيت ثدخي "ابس خيت" مؼحودة احلنان واًوداػة، كفلد ارثحعت ابملرأ ة ارثحاظاً وزيلاً. اس خب وس املرصي ا

 مرص ػىل أ حد صوامع اًـالل ثب لك مهنا وثفسدىا . نٌل كام املرصي اًلدمي ترتتيهتا يف اًحيوت. وغند موهتا اكن حينعيا مثٌَل حينط مواته . وكد ػرث يف

 .ثمن ػىل احرتام هحري ًيا ،ًؽ ادلكة واال حرامامللاجر اًىبرية حتخوي ػىل حنو مَيون من اًلعط احملنعة، حتنيعا اب
28
 - Steven Creech and Kevin Ruesch, Egyptian Gods: The Lore of The Gods, Bastion Press, 2002. P11. 
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تشكيل تراث الجسد بما يحقق قدرات إعادة يذه الحالة بحتى  وبالتالي لـ تغب         
الثقافة الفرعونية القديمة كانت واعية ليذا  . وال سيما أف  وتجسيد ما ىو رمزؼ  وأخرػ ل
ذا كاف الجسد ىو الحيواف داخمنا، فإف  حريتوبجوانبو السياسية والبلىوتية المعنى  . وا 

جب أصالة ىذا ال يحْ ولكف في إطار السمطة.  قد تكوف مقدسةً  ر(يُ التط  نوع مف )ك
بأصوؿ اإلنساف وكذلؾ بأصل  بيولوجياً  ترتبط الحيواناتإذف  اإلنساف أيضًا.

مف انحدارىا )القبائل( األمريكية األصمية مف جماعاتاعتقدت فمقد . الطبيعة(حياة)ال
 (الجد الكمب)أصوليـ إلى  جنوب الصيف في "ياو"شعب أرجع و  ،مباشرة الحيوانات

وىذه الفكرة ليا أصداء في التمائـ الحيوانية التي تظير في االحتفاالت والطقوس 
في حياتنا  لكائناتالدالالت أبعد مف مجرد تصنيفات واألعياد حتى غدت مصدرًا 

 .ٜٕبيذا اإلطار ةتداولالم straw dogs ب القش كبل، كحاؿ الاإلنسانية

التصورات المغايرة في الحياة. فمئف كاف الجسد  يبثُ  الجانب الحيواني، عادةً و       
يفتح امكانية التعمق بالمقدس، فوجود الحيواف كمادة مشتركة مع أجسادنا  بإشارة سابقة

ساعدت الحيوانات . ففي بعض األساطير غير مرئية احتماالت أماـيضع اإلنساف 
 لآللية. تحكي األسطورة اإلفريقية أف   كرسلٍّ  ياعممبتشكيل الوجود اإلنساني  عمى

اآللية أرسمت حيوانيف إلى األرض، أحدىما يحمل رسالة الحياة األبدية، واآلخر يجمب 
تراث  يقوؿو . طواؿ الوقت الموت. وصل رسوؿ الموت أواًل، وىو ما يفسر موت الناس

 .الموت إلى العالـفعى الجرسية جمبت األ في أمريكا الشمالية أف   الينود الحمر

 الحضارةمسار لمناس  فتحت، حيث اً دوًرا إيجابًيا أيض تنات لعبحيواالو          
 عف كمب، شمبانزؼ، دبور، ، عمى سبيل المثاؿ،طير األفريقيةاألساتحكي . وتطوراتيا

بعض عتقد ت. التي يستعممونيا في شؤونيـ اليومية روف النار لمناسحِض يُ  وفرس
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ة دلى ىناك هلاش وأ كفرار كفَسفية يلدهما حون حراي نخب مالت يف ػامل اال وسان واحليوان تناء ػىل اًخعورات اًؼَمية وارثحاظاً ابًفَسفات املؼارص   -

 هيدضو وىيدحر ودًووز. وكدم حراي أ كفراره ثض ل خمخَف مس خفيداً من هظرايت اًخعور واًحيًووحيا املؼارصة. 

 John Gray, Straw Dogs: Thought on Humans and other Animals, Ganata Books, London 

 2002. 
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المقدس قد عّمـ الناس الزراعة  الظبي شعب بامبارا في مالي أف  ك الشعوب األفريقية
عف الناس. في  الحيوانات تتصرؼ بشكل بطولي نيابةً بعض  أف  و . منذ زمف بعيدٍ 

فنية،  ، لدييـ موىبةأساطير المايا األساطير الصينية، تؤدؼ القرود أفعاؿ شجاعة. في
ىناؾ دراسات ميمة لمتأكيد  .وىذا يحدد حتى قدرات العقل تال سيما في الكتابة والنح

عقولنا تشترؾ مع  يدًا فارغًا مف قواىا الحية، ألفّ العقبلنية ليست تجر  عمى أف  
استعماؿ مصطمح العقل  وفي ىذا تـ   حل المشكبلت.و الحيواف)فينا( لمتكيف مع الحياة 

 .ٖٓالحيواف واإلنسافكياف جزءًا مف الذؼ يمثل   animal mindالحيواني

يا عتقد أن  الخرافات كرموز لخصائص يُ سردية  تظير الحيوانات في أحيانًا و          
 إف   مثيمية.تالمجتمعات تفسح المجاؿ لبمورة آفاؽ األفراد عمى ىيئة ف .لدػ البشر تمثميا

 تحميحيف سد" األكأنثى  وشرس العبارات الشائعة مثل "ماكر كثعمب" أو "شجاع
الحيواف لتمثيل الصفات اإلنسانية. غالًبا ما  داللةىي أمثمة يومية الستخداـ أشباليا 

، والنمر والثقافات الشعبية الشفاىية في األساطير والوفاء يظير الكمب كرمز لموالء
، يرمز أوروبية. في أساطير المرونة واليقظةب يتميزلكونو  يرمز إلى السمطة والحيوية

والعمبلت  القتاؿ والمعارؾ صورتو عمى خوذاتقشت نُ لذلؾ الخنزير لمحرب، و 
 المعدنية. 

التي تمثل  )حيوانيةالشخصيات القصص تقدـ فييا  ىناؾ ،الثقافات بعض في        
نسانًا( ىذا التماىي إف   .دروًسا أخبلقية (صفات اإلنساف أساسو  بيف الصور)حيوانًا وا 

وحتى عمى مستوػ الروح كانت  .عدـ تجاىل الجسد مف أدنى وجوده الحي إلى أقصاه
يف ىو نوع مف خمق فضاءات ثقافية ب الت حوؿو  .فكرة التناسخ ضمف ىذا التحوؿ

كما يرػ  – حيث تعيش األرواح ،مااإلنساف والحيواف ويبرز الجانب الجسدؼ بطريقة 
وجودية تفسر معالـ الحياة  حيوات متجدده وتعطي األجساد أبعاداً  -إدوارد تايمور
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والثقافة تحمل ىذه  التكويف واحدٌ  ، ألف  تطوراتيا مف الحيوانات الدنيا إلى اإلنساف
 .ٖٔاإلبعاد

 اطيرأس ارتبطت، نحو عصور الحداثة وما بعدىا البشريةآفاؽ ثـ مع تطور         
والشخصيات  وانتاج األيقونات وحرية األفراد لمثقافات ةالعابر  صور النجوـبالجسد 
نجـو السياسة واالعبلـ وقادة الحروب ورموز الفنوف و الفكر و  رجاؿمثل : العامة

"المسخ  توارػ . حيث العموـ والمعرفة والتكنولوجيا مبدعوو  ودة واألزياءالرياضة والمُ 
 خارؽ(ال)حيواننا ليبقى المعنى معبرًا عف القوة والعبقرية ،و"تناسخ االرواح" األسطورؼ"

 موصف. لواإلتياف بشيء فائق 

وف فيو األرقاـ اسًا عولميًا تد  أصبح الجسد كر   في عصر ما بعد الحداثة واآلف         
وألعاب وأفعاؿ  رياضية كموسوعة جينيس لؤلرقاـ القياسية( لئلتياف بطاقاتالقياسية )

بيف التكنولوجيا واإلنساف) في ىذه  interaction تفاعبلً  حتى أف   .غير مألوفة
أثار ىواجس الفكر المعاصر  طبيعة مماوال جسدال المجاالت( كشف تغير العبلقة بيف

 .ٕٖياومستقبم اإلنسانية ومعناىا حوؿ قيـ

نت فيو عبر الحرية التي كمُ  جوىرشتق مف وقد صاحب التداوؿ لمجسد أدوات تُ        
لعبلمات والوشوـ وظيرت باتراثو، فظيرت أدوات التجميل والتزييف والكوالج الجسدؼ 

 في الممارسات الجنسية والطقوسيأدوات المتعة الجسدية وأطارىا الغامض 
ما تمس  رىذه المظاىر سياسية بامتياز بقد وال يخفى عمى القارغ أف   .والرياضية
التكنولوجيا غدا و ومع تعقد انماط الثقافة  عنوانيا. أيا كاف في المجتمعات ماسمطة 
 ما سنراه مجااًل افتراضيًا فيما بعد. ذاال يتجزأ منيا وى اً جزء الجسد
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ًا أليس ىذا يفترض مصدر  :(سمطةال –) الجسد ثنائية بصدد السؤاؿ لكف        
ذا كاف األمُر  -تطور -مثاؿ -طبيعة –إلو ) متعالياً  نمط ُحكـ( وراء القضية؟ ... وا 
 / : خارجعنيفة اتالقضيُة ثنائي طرحت ؟ وَأالَ ما كيف تكوف ىناؾ لمجسد سمطةٌ فكذلؾ، 

ذا لـ يك ف / جسد، فكر / داخل، روح ، فبأؼ معنى ُتعطى أىمية ىكذا األمر مادة؟ وا 
اإلنسانية؟ وما ىو مصادر  ناممارساتلمجسد بحد ذاتو؟ كيف ينتج الجسد معانيو عبر 

: ىل ذلؾ والسؤاؿ البعيدالثراء في تجاربو الحرة عمى صعيد السياسة واالجتماع؟ 
، اً ثائر سيكوف و في أنظمة ثقافية تستوعب طفراتو أـ أن   الجسد يستوجب محاولة ترويض

 التوقع؟ خارجَ 

وىي داللة التأثير  ،في إطار الثقافة ذىا إال  مسمطة ال تأخُ ل ثمة داللةً  بأف   عمماً       
شكل بينما  يخدـ أىدافيا، نسقٍ ل اموضوعات وفقالالنتظاـ األخير يصمح  إذ ،الرمزؼ 

 السمطة+ الجسد() أف  أؼ  .الجسـ()لما ىو بيولوجي " التكممة المتخيمة "الجسد ىو 
 برأؼوىاجس المغة  .اآلخرلى إأحدىما  حالياً إ ضمف الحياة اإلنسانية دورييما ؤديافي

، وىو األثر الباحث جسدمف الت   آتٍ  ، فالجسدب المعنى الوجودؼروالف بارت ال يغيِّ 
وجودية  استعارة وإن   يعكس نمط العيش. دوراً يمارس  حيف بو عف سواه والمتأثر

existential metaphor  يصير و  نساف،اإل ويكون ما يريد أفْ و تمؤل الفجوة بيف الواقع
  كوسيط وراء اإلحساس بامتبلء مجاالت الحياة.الجسد 

كاف  ا(م) وأحفادىولوجياديياألبلىوت و ال بواسطةاحتكار السمطة  أف   كرةالف        
معينة بحكـ  طقوسيا القياـ بيطمب من، عمومي لؤلجساد واحتقار() يعقبو احتكار

فارقة كاف مُ السماء األعنف تحرر السمطة مف  ىذه األشياء. وأف   إلمبلءالخضوع 
 الحر فجسدؼ. ) الميبرالية(باإلنساف البلئقواختيار األفراد  إرادة بواسطةتحررًا لمجسد 

التي تحقق خيااًل  ىميةاعيًا وسياسيًا، ولو كامل األلوجودؼ اجتم اإلنساني ىو الشرط
حقوؽ داخل المجاؿ العاـ مف  ننالوجد الصدػ مواتيًا فيما نوس .ناء عميوب عيشن
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وىذا ما سيدفعني إلى رصد تحوالت الجسد في  .بالفرد وانتياء بالدولة ءاً بد وممارساتو
 االفتراض.عالـ ضوء تراثو وصواًل إلى 

       الجسد تحوالت  
إف  تحوالت الجسد استوعبت السمطة وأثارت حفيظتيا بالوقت نفسو. ال تخشى       

الوجود.  اينازعيو السمطة شيئًا قدر ما تخشى مف تحرر الجسد، ألن و ييدد كيانيا الحي 
مما جعل الصراع عمى مساحة التحرر مشتعبًل مع تغيرات السياسة وأنظمتيا. المفارقة 

رىانًا عمى امتصاص عنف السمطة وفمترتو لصالح أشكاؿ أف  الدور المزدوج كاف 
ىذا الرىاف، وحتى ما بعد  إحدػ صيغاألجساد. ليست الميبرالية سوػ جديدة مف 

رص إنما ىي سياسة لفتح مجاؿ الجسد. فمع فُ  اإلنساني الميبرالية بمجمل انفتاحيا
 يدبر شؤونو الخاصة.ما وباستطاعتو أْف  الجسد قادرًا عمى التمتع بسمطةٍ  التحوؿ يكوف 

) والتحوؿ والتخييل لمتأثير والتأُثر قوة قابمةً  بوصفوالحقيقة أف  داللَة الجسد تنشأ        
. فتكويف تقنياتالوتطور  تأتي بحكـ تفاعل البشر وسيط فعاؿ ألشياءٍ  وإن  ، والتكممة(

فيو جانباف: متـز بآلياتو ومظاىر حركتو. األمر المجتمعات يفترض ىذا الوسيط الذؼ يُ 
شعورؼٍّ يجمنا واآلخريف، كل  اآلخريف.  لمرتبط بالرغبة الممتدة كبناءٍ ا نااحدىما وجود

 فبل يوجد إنساف دوف غرائز وال إمكانيات حسية. 

جاوز لحدود الجسد في مجالو المعروؼ. وىو ما توذلؾ يفترض التأثير الم       
لآلخر ويجعل إمكانية القوة الكامنة  موضوعاً  -توقف ببل متحوؿكداؿٍّ  –يجعل الرغبة 

وىو   co-existenceفيو واردة باستمرار. ومف ذلؾ نشأ ما اسميو الوجود معاً 
فما يميز االنساف ىو اإلحساس بغيره،  .ٖٖجوليا كريستيفا برأؼالمتحقق انسانيًا ولغويَا 
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ويه اتنية  deep structuresأ تنية معيلة  ثخضمن اٌَـة ،subjectاملفرتض  وامللصود من كبي ذات ما ثؤند حوًيا هريسديفا: أ هو ا ىل املدى   -

 ثواصَية ) مثي ثسل اًيت حتدث غهنا اًنحو اًخوًيدي( ونذزل أ تنية منعلية وتني semanticحرثحط مبلوالت ذات ظاتع داليل 

intercommunicational وثخضمن اٌَـة أ يضاً ثـريات ًـوية اترخيية  ابغخحارىا أ ساس املؼاين() مثي اًيت ثنمتي ا ىل أ كفؼال اًالكمhistorical 

changes .آخر  " وىذا يؤدي ابٌَـة ا ىل ا كفساح وحودىا ٌرلوات ًوفآخرين هظراً الكفرتاضيم ػرب ىذا احلال اًخواصًل، كفال ًـٌة ىناك تدون أ

Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, Translated by Margaret Waller 
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امكانياتيا الداللية  تمارس المغةحتى أف . خريتو بعيف الوجودآ اآلخذأن و الكائف 
 بمثابة، والكتابة اآلخرتخرج دوف ال تجاه اآلخر، التكمـ ىو ترجمة لرسالة  اتنابرغب

 ما. وقتٍ بمف يأتي لممات كما يستحيل حضوره، ىي تترؾ  ينقش كيافالغياب الذؼ 

بر عد المادؼ األوؿ ععد الرمزؼ الذؼ يحل محل البُ أما الوجو التالي، فيو البُ       
الحاضر حيف يغيب اآلخر ماديًا عف قصد أو  جانبغير المدرؾ. أؼ ىو ال فضائو

اًل عميو. وكممة الشيء ال ميرب مف ادونو. فالرمز شيء يحضر مكاف شيء غائب د
رموز بصيغ ال تشير إلى معطياٍت ما.     أماـاستعماليا، فبل يسعفنا معجـ المغة 

ح الحياة في الكائف، لكف ما ىي ُيعرؼ أن و فقداف رو  -عمى سبيل المثاؿ -الموت 
ماىيتو؟ ما طبيعتو؟ ىو وضع رمزؼ يفعل دالليًا داخل الجسد وخارجو، وىنا يعرِّفنا 

قضايا الجسد  جسد. وال يعني ذلؾ تصفية شكل البلالبلوعي والخياؿ أبعادًا أخرػ في 
 .خاصٍ  بمعطاه الحي لكنو يمثل وجودًا مف نوعٍ 

رصد تحوالت الجسد مف الخارج إلى  يمكننا - إلتماـ الفكرة -بالتدرج التاريخي        
، فالجسد ياسيكشف نظامتمؾ الحالة بألنو  .ل واضعًا السمطة في احراج تكوينيالداخ
" تراث  خبلؿأؼ أن و  سمطتو الخاصة.ب ) الخالق مثبًل(اإللووجود  يفترض ؽ المخمو 

 دالالتو بالنسبة إلييا وبالنسبة لحياتو واخذ، البلىوت خضع الجسد لسمطةالجسد" 
نظرًا العتباره امتدادًا ليا، فعم يو أْف يكوف موجودًا بينما  اىتمت بو السمطة. فبالتوازؼ 

 حيف ال تكوف )في غيابيا الظاىرؼ(.  مف التعبير عنيا ىي تنتظر مزيداً 

                                                                                                                                                    
with an Introduction by Leon S. Roudiez, Columbia University Press, New York1984, P 23. 

 الآخر جبالء. –واجرزت هريسديفا اًفىرة توضوح يف مفيوم احلة اذلي ميثي ػالكة ال ان 

Julia Kristeva, In the Beginning Was Love Psychoanalysis and Faith, translated byArthur Goldhammer, 

Columbia University Press New York, 1987. PP 1- 11. 
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لممعرفة مستثمرًا الفجوات الثورية الجسد  تحوؿ ،"غريزؼ ال هر كْ وعف طريق "مَ      
ى درجات التكيف وانتزاع مصيره صأقبموغ  عميوكاف ات اإلنسانية. السياسة والمجتمعو 

مسار الجسد دفع باألمور لصالحو حتى  طبيعتو. المدىش أف  ب ارتباطاً األنطولوجي 
 وأسموبًا بأسموب يقارعيا الجسد طبيعة بطبيعةأخذ األخيرة. أؼ بمنطق السمطة  تولحظ

تي تثير غرائز التوحش لدػ وال ) مادتو البيولوجية(محاواًل تصفية كتمتو الحرجة
   .السمطة

 حتى وصل إلى صورتو الراىنة. أنطولوجياً  ثمة مراحل مر بيا الجسدإذف        

 المييمنة عمىىي مرحمة السمطة البلىوتية و الجسد مخم وقًا)سمطة البلىوت(:   -0
 – حس" ال ظاىرة ،اره احدػ بصمات اإللو في اإلنسافالجسد مف الخارج، باعتب

الخالق مف  آثاري األدياف. حيث مثل  أثرًا الكتشاؼ معتنق" مف وجية نظر يمافاإل
اإلنساف جسدًا معجزًا  بَ التي يجسدىا. إف  اإللو وىَ والغاية جية التكويف والوظائف 

 .يتافيزيقيةٍ م حمميا كنعمةٍ ي في حياتو التي

خمع عمى أية فكرة المقدس) الديف( يُ  بفضلخمع عمى الكوف ما يُ  ذلؾ أف         
 نسقٌ  -دوركايـ  إميل برأؼ -مسمطة ىو والديف كمصدر لشيء بما فييا الجسد. 

مف المعتقدات والممارسات المرتبطة باألشياء والكائنات  unified systemموحد 
 .moral communityٖٗما  أخبلقيةٍ  جماعةٍ المقدسة وتتجسد في سياؽ 

، في حياة البشر كمًا مف األسرار واضعة جميع الديانات تبدؼ امتنانًا لمسماء       
 .التسامييتطمع إلى كذلؾ بالممذات و  ألن يا أوجدت الجسد الذؼ يحس ويشعر ويتمتع

تستحضر سواىا مف  ، فدوماً لف تكوف نابعًة منو لمجسد لكف األىـ أف  أية سمطة
الجسد. مادة داخل  دنىاألباعتبارىا  المصنفة، ىذا بخبلؼ الغرائز تعاليالم ىامصدر 

                                                           
34

-Emile Dürkheim, The elementary forms of religious life, translated and with an introduction by Karen E. 

Fields, The Free Press:  New York- London 1995. P 44. 
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كدابة لمشر. فاإلنساف العاصي ستبلحقو  وحذر مف انحرافاتيأؼ أف  خطاب األدياف 
التي ألصقتو  الحيوانية واتبع شيواتو نوف الخالق)لمجسد(المعنات، ألن و خالف قا

ً لشيطاف خفي.  عني. وىذا يبالطبيعة المحقرة  كوف الجسد محبل 

ر في المسألة أساسو غرائز الجسد حيف تشد اإلنساف إلى ىناؾ جانب محق  إذف       
مف غرائزه،  اإلنساف صعوبة تخمص. ونظرًا لعالياً الروح  تجذبو حمأة الحياة بينما

 قمع جسده ووضعو تحت الوصايةب يتـفالكيانة الدينية تقنعو بأف  خبلصة 
تتجمل  ( " يجب أال   5يعبر نيتشو في مفتتح كتابو ضد المسيح) فقرة. والترويض

مف  higher typeشنت حربًا قاتمة ضد النمط األعمى السامي  مقدالمسيحية، ف
ما ىو كل  استمدت منيااإلنساف مدمرًة كل غرائزه األساسية، ولـ تكتف بيذا، بل 

 ، الشر فقط بعيدًا عف ىذه الغرائز: فاإلنساف القوؼ شكل بالنسبة إلييا نمطاً evilشر 
عمـ تُ ل... و  فيو . لتنحاز إلى ما ىو ضعيف ومنحط depravedمستيجنًا ولئيما

مجرد و  sinful العميا المندفعة مف الحياة والنفس خطيئةالروحية  القيـ أف   الناس
 .ٖ٘"temptations ءاتواإغ

 ر مف رجاؿ الديف انتظاماً حرُ بطبيعة الجسد ذاتو ال يستطيع اإلنساف الت  و           
أؼ  في عمقو البيولوجي، القابعة الخطايا بواسطة، لقطيع طويل باسـ العبودية لئللو
 حتى إذا كاف  تسييس حركتو لصالح ما يتحكـ فيو.ل اً أف  القيد نابع مف الجسد انتظار 

لو أمر اإلالتعمق ب ألف   .يسيطريشغميا مف و المييمف شاغرًا، فالعممية تاريخية موقع 
الرب في األجساد  جد)أؼ لنالذؼ ىو تجربة الوسيط إليو ميـ لبللتفات إلى الجسد

Finding God in Bodies)ٖٙ. الديني واالعتقاد في خمود الروح بعد  وأف االيماف

                                                           
35
 - Friedrich Nietzsche, The Anti- Christ, Ecco Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings, Edited by 

Aaron Ridley and Judith Norman, Translated by Judith Norman,(Cambridge Texts in the history of 

philosophy), Cambridge Uni- Press 2005.P 5.  
36

- David Brown, God and Grace of Body: Sacrament in Ordinary, oxford University Press Inc., New York 

2007. PP 11- 18. 
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وكاف طبيعيًا مع ميراث . ٖٚونظاميا الحاكـ ميـ لموالء لمسمطة وبالنسبة لمدولة الموت
ىي الدولة. تمؾ  (قوة سياسية مدنية)إلى  (قوة المقدس)الحداثة الغربية أف تتحوؿ 

     مساحة المجتمع.ؤلجساد عمى لالتي حمت محل اإللو لتشرع سياسات 

)كما ىو( متعارؼ عمية في  (: جسد اإلنساني موجود) سمطة الكائناً الجسد   -4
باعتباره شيئًا مبدئيًا  نتاج اتجاىات الحداثة الغربية ىي وفكرتو الحياة والطبيعة،

-self ، وما يتبع ذلؾ مف تنوع واختبلؼ وفيـ ذاتيمف حيث الوجود واإلحساس
understanding  ِٖٛبةووعي وكل العمميات الحسية المصاح.  

الجسد ليس مسكونًا باألساطير وال باألسرار وال تحركو قوػ ميتافيزيقية ف        
تعتريو يتحوؿ و  قدمفارقة، لكنو جسـ مادؼ بيولوجي لو سياقو ورغباتو. واألبرز أن و 

وبالتالي فيو موضوع  ،والتشريح ويمرض ويشفى خاضعًا لمدراسة والفحص التغيرات
 تويفترض قدر في سياؽ أعـ، فاألمر الجسد يندرج  ،ونتيجة المعرفة .ٜٖوأداة لممعرفة

أف الجسد  الواضحتحكـ فيو. والعنواف نعمى المشاركة في الحياة العامة طالما 
نفسو وبإمكاننا تأىيمو لتحمل القيـ والمسؤولية والحرية داخل مواطنيف  إظياريستطيع 
  لدولة ومؤسساتيا.ا يناسبوف 

سمفًا عمى  المعتمدةلقد أبرز ذلؾ جوف لوؾ مف خبلؿ أفكاره السياسية           
حيث  ،مف ىيكمو التاريخي وجود مواطنيف أصحاء لتنظيـ سياسي يستوعبيـ كجزءٍ 

                                                           
37

-Ann Thomson, Bodies of Thought: Science, Religion, and the Soul in the Early Enlightenment, Oxford 

University Press Inc., New York 2008.P 29. 
38
-Miri Rubin, The Body, Whole and Vulnerable, in Fifteenth- Century England, in: Bodies and disciplines: 

intersections of literature and history in fifteenth century England , Barbara A. Hana walt and David Wallace 

(editors), (Medieval cultures; volume 9), University of Minnesota Press, Minneapolis-London 1996. P 19.  
39

-Charles T. Wolfe , Ofer Gal (editors), The Body as Object and Instrument of Knowledge Embodied 

Empiricism in Early Modern Science, Studies in history and philosophy of science 25, Springer Science-

Business Media B.V Heidelberg- London - New York 2010. (Part one: the body as object and Part two; the 

body as instrument). 
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ذا كاف القانوف الطبيعي مُ ىناؾ حقوؽ وواجبات في إطار الدولة الديمقراطية  ،يماً ػ وا 
عتمدوف يفيـ  ،والعيش المشترؾ فإنو يجعل الناس أسوياء وكذلؾ أساليبيـ في الحياة

  .desire of self-preservationٓٗ عمى الرغبة في حفع الذات

اعبلف صريح بقوة  ،ديكارت) أنا أفكر إذف أنا موجود(بوضوح قاؿ كوجيتو        
 في ذاتو. والكوجيتو ىنا اعبلف سياسي وليس فمسفيًا فقط موجودٍ  الفكر داخل جسدٍ 

بحرية، فإننا نستطع  ، التخيلو طالما نستطيع التفكير. إن  إذا اردنا معرفة جوانبو
سة أوجدت ذوات سمطة مقد أية نزع عف الوجود عمى المستوػ نفسو. ىو اعبلف

جسد كاشفًا قدراتو الجسد مخموقًا ومؤسطرًا(. والفكر يعني ممارسة الالناس سمفًا)
الطبيعية. ورغـ ما قيل فمسفيًا عف الكوجيتو الديكارتي) ثنائية الفكر والوجود( وىي ما 

تأويمو يعني لحظات الفكر  باعد الفكر عف الجسد إذا فصم نا األمر، غير أف  تُ 
 األولى)أنا أفكر( والوجود الثانية) إنا موجود( ال ينفصبلف قببًل وال بعدًا. فالفكر ىو

  األنا واحد.ف الوجود والوجود ىو عيف الفكر، عي

و في كتابو التأمبلت) التأمل السادس( يقوؿ ديكارت" عندما يفيـ العقل فإن            
 داخمو، لكنو عندما يتخيلبيتجو بطريقة ما صوب ذاتو باحثًا في إحدػ األفكار التي 

imagines  ،يتجو نحو الجسـ الذؼ يتوافق مع الفكرة المفيومة بواسطة العقل  يوف
وحرية بناء  فردؼ ىناؾ استقبلؿ ف. إذٔٗمف قبل الجسـ" perceivedأو المحسوسة 

مف ممارسة  ؿ األجساد ضربٌ . ومجاالمرتبط بالعقل والجسـ مى التخيلع
 الفضوؿ والرغبات والغرائز(.  في ضوءالمثار الخياؿ)

                                                           
40
 -Daniela Gobetti, Private and Public Individuals, households, and body politic in Locke and Hutcheson, 

Routledge: London and New York, 1992.P 77. 
41
- René Descartes, Meditations On First Philosophy, in: The Philosophical Writings of Descartes( Volume 2), 

Translated by John Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, Cambridge University- Press 1984.P 51.  
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السمطة المييمنة  إزاحةفي  -بإشارة الكوجيتو السياسي - وتمؾ خطوة كبيرة       
كامنة في ذات اإلنساف  -ألوؿ وىمة ديكارتيةٍ -فالسمطة  .عمى األجساد مف الخارج
 الفرد أفْ  إمكافو بأن   األبعد فكرةال التفكير الحر. كأف   يمكنوطالما ىو إنساف وطالما 

يعبر ليفيناس: أف يثبت ُكماُيكوف خالقًا عكس مما يروج رجاؿ البلىوت والكيانة.
  .ينفصل بواسطتو عف العالـ يعتبر أوؿ فعلٍّ  اإلنساف ذاتو كجسدٍ 

الجسد شفافًا) سمطة الروحانيات(: تحاوؿ اتجاىات روحانية بث انفاس إنسانية   -3
اعتبار الجسد في الحقيقة أقل ب يجرؼ عمى إيقاع الىوتي قديـ في الجسد. واألمر 

/ روح، عقل / حس،  : جسدات مثلثنائيالؤكد الفكرة تُ تمؾ و أىمية مف الروح. 
 جوىر / مظير.

 السمطة المادية. فالروح ىي السمـ لمعراج لممارسة ظاىرؼ والجسد ىاىنا بديل       
أف الجسد سيتحوؿ مف كتمة  رأؼبالجسد نحو األعمى. ويعتقد اصحاب ىذا ال اإلنساف

ير مف اإلحساس الداخمي بالخطيئة عمى لتطّ ا حاوؿسيغرائزيٍة إلى مستوػ شفاؼ. أؼ 
-ثـ ىناؾ ىدؼ أثير باعتبار التجربة الروحية  افتراض كوف الجسد جرابًا آلثاـ قديمة.

الجسد عمى ىذا  ضعما ي لؾذمع اإللو، و  اً مباشر  لتقاءً ا- سواء في التصوؼ أو سواه
 .ٕٗتوجد في أغمب الديانات، وتمؾ الفكرة يقابل المطمقل لمستوػ ا

باسـ الروح، وىذا ما  معرفية يصل الجسد رغـ ماديتو إلى سمطةٍ  واألخطر أفْ          
 هباالقوالGnosticism  الغنوصية ) األمر الموجود لدػيعيد قداستو المفقودة

Kabbalah).   الغنوصية مثبًل تفترض العبلقة بيف المقدس والعالـ ثـ  وبخاصة أف
 تنحاز إلى المقدس بخبلؼ أؼ شيء في الحياة، االنحياز إلى دائرة الحقيقة الجوىرية.

دوف المعرفة  يحوؿ اً لكونيا حجاب ،فالعالـ ىو الجحيـ ويجب التخمص مف اجسادنا

                                                           
42
 - Donald Broadribb, The Mystical Chorus: Jung and the religious dimension, With Contributions by 

Marilyn Holly and Norma Lyons, Millennium Books E.J. Dwyer (Australia) Pty Ltd 1995. PP100- 101. 
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شراقاً  في الجماعات الصوفية واألدياف والتنظيمات  رائجاألمر ىذا و  .ٖٗاألكثر أصالة وا 
 في أشخاص بعينيـ.  والمعرفة تختزؿ القداسة ثبالروحانيات حي المعني ة

، غارقًا في ، غائباً فوضوياً  ،يصبح الجسد منعزاًل، ىائماً حاؿ قد ىكذا لكف في         
ضمف  لو جانب سياسي متعمق باصطياد االجساد اليائمة ذلؾ. و الخاصة تداعياتو

لصالح نقطة السكوف  غ األجساد مف طاقات التمردفالسياسة تفرِّ  فكرة الخنوع السياسي.
ذا كاف الروح  والتوازف. فميس أماـ األنظمة السياسية سوػ مد خط  ،فعل ذلؾيوا 

 عمى شواطئ الحياة.   مقذوفةً  بالية اً قر  خِ حتى تترؾ األجساد  ،الروحانيات إلى المجيوؿ

، أو اً ولوجيأيدي اً جًا) سمطة األيديولوجيا(: تأتي الفكرة مف إلباس الجسد لباسالجسد مؤدل    -2
وىذه العممية ال  ،to wear ideologyكما يقاؿ في سياؽ ثقافي ارتداء األيديولوجيا 

و الخطاب إن   الجسد. بواسطةاأليديولوجيا  يةلرمز  أصيميف حضوراً تشكل مظيرًا بل طقسًا و 
ع خضِّ وكافة األيديولوجيات تُ  .ٗٗبالنسبة لممجتمعات مثل اليابافاالساس لمفعل العاـ 
وبيذا  .لـ تكف لتخمقو مف جديدٍ  ه قدًا عمى مقاييس معينة إفْ ، تقد  الجسد لمعايير حاكمةٍ 

 .مف خبلؿ التظاىر والسموؾ العاـ ؼ و القالتعبير  سيكوف الجسد أحد أدوات

( يقوؿ الفيمسوؼ  spectre of ideologyتحت عنواف جذاب ) شبح األيديولوجيا         
ما يكوف  والمرء يستطيع تقرير أف وجود األيديولوجيا أشب ف  " إ :المعاصر سبلفوؼ جيجؾ

 andبيف المرئي وغير المرئي  ةتنظـ العبلق  qua generative matrix بمصفوفة توليدية
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non-visible visible،  المتخيل وغير القابل لمتخيلبيفimaginable and non-
imaginable وكذلؾ تنظـ وتحكـ التغيرات الحادثة في ىذه العبلقة"ٗ٘. 

ـ   مف         األيديولوجيات الدينية الىوت التحريـ لمسيطرة عمى الجسد، فم يا  تستعمل ث
سناده إلى اإللو وكيفية التعامل معو وآداب المياقة الجسدية وأزمنتو وأىـ بإطقوس حوؿ ماىيتو 

تنظيـ اجتماعي ثقافي يستقبل إمكانياتو وفق مرجعية  ضمفعميو. كل ذلؾ  الطارئةالتغيرات 
. ٙٗاألجساد كمعادؿ موضوعي لتحقق منافعيا طرحالديف. كذلؾ األيديولوجيات السياسية ت

. أغراضياتنحت عبلمات الجسد وفقًا لتراتب يخدـ االصطفاؼ باسميا و  تنشدفيي 
فاأليديولوجيا الماركسية تفترض االصطفاؼ في مجتمع الطبقات بما يشعل الصراع 

بزخـ أعـ إذ تشكل العصر  -كما يردد نعوـ تشومسكي -جاءت الرأسمالية لقد  ،االجتماعي
 .ٚٗلمدوؿالراىف وفق أىدافيا المعولمة وفتح اسواؽ إلفرازاتيا العابرة 

 تفترض أف   ) إذا اخذناىا بوجييا الفردؼ(وما بعدىا وكذلؾ االتجاىات الميبرالية       
الخاصة، بحيث يتقمص  قوتياثقافة تحرر نفسيا مف مركزية السمطة لصالح  تمثلاألجساد 

. وألوؿ مرة بعد عصر النيضة وجدت ٛٗدور الدولة والمجتمع وتزيد رقعة الحرية الفردية
مع وقوع االيديولوجيات لكف جب أف تقطعيا. و ياالجساد صدػ لتحوالتيا في مسارات نوعية 

 لـ يكف مقصودًا. مؤداه أف  جانبيًا تركت أثرًا  ،مركزية النظرية ونسق الفكربفي حفرة البلىوت 
 . الحقاً  تحررالجسد بإمكانو حمل مصيره كطاقة قابمة لم
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لؤلجساد عمى جثث بيولوجي ولذلؾ فإف عصور األيديولوجيات تنتيي غالبًا بانفجار         
 االنساف طاقات صًا حتى أفالتطور العممي غدًا مجاؿ االيديولوجيا مقم  بو  النظريات المغمقة.

واليوتوبيا. وال يجب أف  خًا لؤلساطيرالصورية والتي كانت مفر   ومحل طاقات ستحل الحيوية
، وىذا في الوقت نفسو بالمعرفة والتقنيةو الحيوؼ والمعيش األكثر التصاقًا بالجسد  نغفل دور

 .ٜٗتأخذ طبيعة اإلنساف بعيف االعتبار سياسية أية نظرية ما ارتبطت بو السياسة، ألف  

 السياسي: وىو ما ينتشر لدػ جماعات االسبلـ (التديفشكل الجسد طقسًا)   -5
عتبر الجسد طقسًا جمعيًا عمينا تغطيتو بالرموز. تإذ  ،كانتشار النار في اليشيـ

.  أينمامستدعيًا اشباحيا  الدينية رػ السمطةيوثق عُ  الوضع الذؼ سمطة ىي حل 
، بينما تنقش الذقوف بمحى طويمو واأليدؼ اً قصير المقدس، فالرجاؿ يرتدوف جمبابًا 

شوف بتؤدة بيف خطى سريعة وأخرػ بطيئة تعكس سناف. أيضًا يمؤلبسواؾ تخميبًل ل
محاولة التظاىر  المتشددةإيحاء بالخشية مف هللا. وال ينسى رجاؿ الجماعات 

 بالجدية المطموبة لحسـ األمور.

والذؼ ritualistic violence العنف الشعائرؼ) الطقسي( ىيكل وذلؾ جزء مف      
 صتحر  االرىابي ذىنية تدميرًا لآلخريف. إف  ثـ يو اإلرىابي جسدًا وزيًا وفكرًا ينغمر ف

أماـ ما يطمقوف عميو أعداء اإلسبلـ.  ح فتاؾكل الحرص عمى استعماؿ الجسد كسبل
ىو المؤسس ألفكار الجيادييف  ًا كيذاتصور  أف   Perlumtterداوف بيرلومتر رػ ي

 .ٓ٘منذ ظيور التطرؼ الديني عمى السطحيف الحركي

الجسد تسييس ذكورؼ يعكس خطاب اإلسبلمييف البرجماتي الذؼ يصطاد        
و مجرد جسد عابد، قانت هلل في تفاصيمو أن  ب زعماً ، الوثيرة متابعيو في شباكو
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الجبية( والوجو الجاد كأف  زبيبة ومسعاه. بالطبع سيأتي المظير مع عبلمة الصبلة)
ا جسد النساء فيو محط عناية االسبلـ السياسي ال تنتيي. أم   مقدسة ثمة ميمةً 

التغطية بالنقاب والمبلبس السميكة ىي نظرية سياسية في لدرجة أف بالمقاـ األوؿ. 
جسدؼ المرأة والرجل مربوطاف بمرجعية جيادية  إف  . وحياتياطبيعة المرأة وأفكارىا 

بق كاف عبوة السا اه، ولذلؾ فالجسد الذؼ ىو طقس بمعنعنيفةتترجـ إلى أفعاؿ 
داعش والقاعدة والسمفية الجيادية  جماعات اإلرىاب: ناسفة تحصد األرواح لدػ

 وبوكوحراـ. 

(: ىو يظير في الحروب التي ينخرط  مدمرة) تقنية  طائشة حربية مركبةالجسد   -6
طائل، وقد مرت البشرية بحربيف عالميتيف ضروس، الحرب  فييا البشر ببل

العالمية الثانية، حيث كاف اإلنساف األوروبي) إنساف العالمية األولى والحرب 
 الحداثة والعقبلنية والتنوير( في وسط القرف اآلفل آلة تدمير بامتياز.

رغـ  وقد ظير إنساف ىاتيف الحربيف راكضًا وراء أشباحو كأنو كائف أحمق       
لى اك. يركض ليحرؽ ويدمر تاركًا األرامل والثالظروؼ السياسية التي سببتيما

واأليتاـ في شوارع أوروبا. يبدو أف اإلنساف إذا أشعل غرائز القطيع والتوحش لف 
 " دمرت: Ana Carden-Coyne ويف ارديف كآنا ك قوؿت يوقفو سوػ الفناء.

 الحديثة التقنيات .مسبوؽ  غير نطاؽ عمى البشرية األجساـ األولى العالمية الحرب
 قتيل عشرة مميوف ىناؾ . األعصاب ودمرت األطراؼ، فجرت الوجوه، تشوهأخذت 
 غرقتىكذا  دائمة، شخص إعاقات مبلييف وثمانيةمشردة  ضحية مميوف  ف و وعشر 
 .ٔ٘"الي نظير ال ةآلي ةميكانيكي داحقأ ا، كأنيداحقاألداخل  الحديثة الحرب

إلى طرح سؤاؿ الوجود  بعد الحرب العالمية الثانية مما حدا بجاف بوؿ سارتر        
 رجعبوصفو نبعًا أصيبًل لحرية اإلنساف. الوجود يسبق الماىية أيا كانت، أؼ ليَ 
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ونو مف مشروٍع. اإلنساف  اإلنساف إلى وجوده كما ىو أواًل، ثـ ليبحث عما سيك 
. وميما تكف المشروعات التي القصوػ  انطبلقتومقذوؼ وجودؼ عميو أف يتحمل 

 داخلف تجدؼ بدوف حريٍة ىي لب ماىيتو. الوجود كامف ستحقق جوىر الفرد، فم
 .فيو كيانو الجسدؼ بقدر أصالة الحياة

ف ثمة الجسد طاقة) آلة عمل(: الجسد ىو الرصيد العيني لفكرة العمل، فما لـ يك    -7
ألف الجسد ىذا  تصريفيا في صورة أعماؿ. ليتـما كاف  "ةنطاقات مختز "جسد ىو 
بيعي لتحقيق المعنى في بيئة االنساف ط كيافإضافة خارجية، لكنو  حضليس م

 نسافالعمل ىو الجانب المختزؿ داخل الجسد بإدارة اإلف .ٕ٘االجتماعية والمادية
 اجادت الرأسماليةحيث  قابل لبلستثمار . لكنو يفترض مورداً حقيق الذاتتنحو 
 األرباح وفتح األسواؽ. لجنياستغبللو  عولمياً 

كانت المقايضة ال تخطئيا العيف بيف القوػ العضمية لمجسد والقوػ تاريخيًا          
ستنزؼ قدراتو تباعًا. وقد نو ه الشرائية التي قد يجنييا، ليجيء الجسد ماكينة بشرية تُ 

جل احتياجاتيـ، وأن يـ بذلؾ يقعوف تحت ألماركس أف  العماؿ يبيعوف قواىـ الجسدية 
اؿ التي ال ترحـ. حيث يراىف االقتصاد عمى فائض القوة الجسدية نير طبقة الرأسم

فترات االستقرار الرأسمالي ال تكوف ىي  كما أف   يدر عرؽ اآلخريف.تُ  جنيًا لمكاسب
 عف اإلنتاج فصل إذ تـ. األزمات مع تناثر  الرأسمالية تاريخ القاعدة، حتى " أف  

 الماؿ رأس بيف الصراعاشتد و  المنتجيف، بيف المنافسةنشبت االستيبلؾ، و 
  .ٖ٘"والعمل
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في امتبلؾ األجساد  ىالدية كل الحيل الممكنة وغير  capitalist الرأسمالي         
وبالتالي سيثير سيولة  ،التحكـ في األسواؽ وسيولة األسعار أوالا:بواسطة أمريف. 

 ثانياا:. والجنس() الطعاـ والشراب احتياجاتيا األوليةعف الطاقة الجسدية الباحثة 
استنفار غرائزىا ببدائل ال تتوافر لجميع  بواسطةاعتبار االجساد معاوؿ لزيادة ثرواتو 

نوعية السمع  بواسطة ذلؾ أكافسواء و . )عممية اإلفقار(الناس نظرًا لتدني األجور
دارتيا لصالح األغنياء وأصحاب السمطة. ـالمادية أ  باالشتغاؿ عمى إثارة الرغبات وا 
واالسواؽ  التسميعو  ؾثقافة الرأسمالية التي تروج لقيـ االستيبل تنتشر اا مف ىن

 .ٗ٘المفتوحة ألؼ شيء

 ) في مجتمعات الحسي الجسد عاريًا) االفقار والُعرؼ (: ظاىرتا الفقر والُعرؼ  -8
صحيح ال  .٘٘غرائزاف بالتقائيما عند مستوػ التمعاصرة( مرتبط شرقية وغربية

يحمميا الفقراء وكذلؾ ألجساد الطبقة الثرية المتمتعة يوجد قانوف لؤلجساد التي 
، إال  أف  الجسد الفقير العارؼ مف إنسانيتو ومف حماية المجتمع بحياة مرفيةٍ 

اكمة. أنظمة متخمة بإشباع الحألنظمة متنديد باوالمصير ىو منشور سياسي ل
متر لبسط الغرائز لفئات عميا، في حيف تتبلعب بالفقراء عف طريق الجسد كترمو 

  النفوذ واستيبلؾ طاقات التحرر واىدار رصيد الحياة.

صناعة الفقر ىي صناعة ثقيمة تشغل ماىية الجسد وتربطو بالمجيوؿ حتى         
الرمق األخير. وىي صناعة تقوؿ: ليك ف الجسد ىو اآلكل لنفسو إْف لـ يجد ما يقتات 

وىو ما يعني . مف حيف آلخر وليكف مجرد حطب تمتيمو نيراف تدفئة األغنياء عميو
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ذا  .ٙ٘دائرة الصراع االجتماعي العنيفإلى  ياد بطاقات سمبية تدفعاجسشحف األ وا 
الجسد يطفئ كاف " كل تغير كمي يؤدؼ إلى تغير كيفي " بعبارة الماركسية، فتجويع 

 في طيات الجسد Printing poverty ع الفقربْ . ومع ط  تمردالعمى األقل جذوة 
فالفقر عبلمة واضحة  لف يقووا عمى مناطحة السمطة. (،واـواليُ  كاألشباح الفقراء)

حينئذ ، و ش المدف والقرػ والحوارؼ واألزقةراأحفي  أرجللمعياف، الفقر يمشي عمى 
ىو  - Harrisonبتعبير بوؿ ىاريسوف  -الجحيـ ، فراىناً  إذا اختار الجحيـ مكاناً 

 .hell is a city٘ٚمدينة  ال

في العشوائيات عمى نواصي  -بيذا المعنى –تت وحل الفقيرةأغمب المجتمعات         
ض الجسد عاريًا لكشف لحـ الفقراء أماـ العيوف، . إنو عرْ العشوائيات المدف وأحزمة

فتكتب ردًا عمى  ،النوادؼ والفنوف والدراما والسينماو  شواطئالأما حالة الُعرؼ في 
ذا كاف  اإلفقار المادؼ بإفقار قيمي) أخبلقي(.  ليس ثمة مبرر أخبلقي يمـز الفقير وا 
رادتو لمف يدفع دوف  الجسد سمعة األنظمة ف ،بحرية كيانو الشعورببيع جسده وا 

 .جنبًا إلى جنبٍ السياسية وسمعة عمب الميل 

 اذالاًل لئلنساف، ألن و غدا بضاعةً  الفقر ىو أقسى أنماط الُعرؼ  بسببإف  العرؼ        
أينما رحل. والذباب نتيجة فضيحة  "الذباب االجتماعي والسياسي"أماـ  مكشوفةً 

رادة  الشعوب  يكتاتورًا سياسيًا يتاجر بالعقوؿانكشاؼ الجسد لمف يشترؼ سواء أكاف د وا 
قط ضحاياه الذيف ىـ ضحايا آلة اقتصادية والفضاء العمومي أـ راغبَ   متعة يتس 

 )ىمجيًا(اً يوحشًا ىذا االقتصاد اقتصاد عتبر البعضوقد أ  تدىس الفئات الفقيرة. مسي سة
Savage Economics ممارساتفوضى و ال حيث تسود ،في عصرنا المتأخر 
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كأننا انثروبولوجيًا مازلنا في  عف طريق االقتصاد السياسي لممجتمعات الراىنة العنف
  .ٛ٘حقب ما قبل التاريخ

 ىذا نتيجة تخميط التقنيات المتطورة الكترونياً  كافبوت(: و الجسد كائنًا آليًا) الر   -9
 سمى اإلنساف اآللي أو مزيج مف. فظير ما يُ ) المواد والشرائح الذكية(وصناعياً 

الصناعة والبرمجيات اإللكترونية) الروبوت(. أما الصورة المتطورة منو، فيي 
الجسد الحي وشرائح الكترونية تؤدؼ وظائف بعينيا مثل التذكر وتغذية  مزيج مف

أللية ا) بصورتيو الجسـ أو زراعة أعضاء مصن عة في المحـ الحي. ىذا الجسد
ة عمى بسط نفوذىا، فالسمطة ال قدرات السمطة التقميدي يحد مف وشبو البشرية(

تظير وتمارس وظائفيا بخفاٍء، لكف ماذا لو كانت التقنية متغمغمًة فيما ىو حي 
 داخمنا؟!

خطرًا عمى  الجسد اآللي ليس خطرًا عمى الجسد البيولوجي، لكنو دومًا يشكل           
يعتمد عمى القوة ىو جسد  و يأتي مف النقطة األكثر عماًء بالنسبة إلييا.السمطة، ألن  

حيواني الحيوؼ و بال أشبو ، فيوٜ٘عمى تنمية قدرات طبيعتو وامكانياتيا عامبلً والذكاء 
فكيف سيشعر  .vital, animal, natural, and automaticٙٓ تمقائيطبيعي و الو 

كيف يميز الجسد اآللي بيف ىذا وذاؾ دونما  !بالخوؼ مف ال يشعر بالحياة مثبًل؟
فالجسد اآللي  .؟ ىذا الوضع يحتاج نمطًا معقدًا مف السمطةيصعب اختراقيابرمجة 

. ويمعب المعبة ذاتيا التي تفرزىا السمطة وىي لعبة بعيدة درجةليحمل سمطتو الخاصة 
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 - David L. Blaney and Naeem Inayatullah, Savage Economics : Wealth, poverty, and the temporal walls of 

capitalism, Routledge London and New York, 2010. PP 183- 184. 
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-Julien Offray de La Mettrie, Man a Machine ,Blackmask Online 2001, 

( http://www.blackmask.com/), P 2 
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-Sungook Hong, Man and Machine, In: Techné 7:3 Spring 2004 

(https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v7n3/pdf/hong.pdf), P56. 

-Julien Offray de La Mettrie, Self-moving body parts: in :Man – Machine, Jonathan Bennett, London  2017. 

P23. 
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 اآللي وسيط في الفضاء المعموؿ بوالوسيط، فمئف كانت السمطة أداة ىيمنة، فالجسـ 
  االستفياـ. أية سمطة تقميدية موضعَ  واضعاً 

ال الذؼ  )اآلخر((: ىو الجانب المتخيل، القريفخروة اآلبًل) قُ متخي   الجسد -01
قابمة  صوريمخص الرغبة في  اً حسي اً جانبمخياؿ ل أف  وال سيما  يجرؼ الجسد بدونو.

ـ بجسد األحواؿ، لكنو نزوع نحو الت وىُ بجميع فميس الجسد مادًة حية ثابتة  ل.لمتشك  
دىاشًا. فقد يكوف ثمة جسدٌ آخر أكثر قبواًل وكمااًل   ومشوه، ولكنو لدػ صاحب وا 

. كما أف الرغبات تمد جميمةٍ  أشكاؿبدائرة مكتممة تؤدؼ لتبلمس السمبي واإليجابي 
. ويغدو موضع القصور موضعًا إلثارة المزيد ياً الجسد بشحنات مف جنسيا خيال

 وز.عند حاالت العِ  مظاىر القصور() منيا

ية الصورة التي يوجد عمييا وكاف توطئة النفكاكو مف حيز الجسد متخيل مف ج      
وامتدادىا غير  النظرة المادية فقط، ألف الخياؿ ىنا جزء مف تعامل اإلنساف مع الحياة

نتيجة تمؾ الوليدة   Utopian Bodies. وتدخل فيو ما نسمو األجساد اليوتوبيةالمرئي
جذرؼ  في فراغ، لكنيا نقدٌ  واليوتوبيا ليست قفزةً  أفضل. تطمعات اإلنساف نحو حياةٍ 

ثقافيًا وحياتيًا لمواقع الذؼ تظير فيو. وبالتالي ستكوف األجساد اليوتوبية ممارسة خيالية 
 . ٔٙضد السمطة بمعناىا العاـ

 الجسد االفتراضي
 ووىو التطور األخير لتحوالت واألكثر ذكاء بيف أنماط الجسد. المرف ىو الجسد        

 .ابعيني صورةمف جية االنفتاح والحرية وصياغة آلياتو الخاصة وىدـ التمركز حوؿ 
السمطة في  فضاء المعموماتية  تراوغإّنو منظومة رقمية تتوافر لدييا إمكانيات 

مشاركة ال يعمف  )التحديث(. كما أن و إلمكانياتاوتجدد  تقنيبيف البشرؼ وال تماىيوال
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 - Lucy Sargisson, Utopian Bodies and the Politics of Transgression, Routledge: London and New York 2000, 
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تخترؽ آفاقًا  عقوؿٍّ مف العبلقات العنقودية بيف  مق شبكةٍ يجابية في الحياة عبر خاإل
 .virtual realityٕٙبحكـ الواقع االفتراضي  أخرؼ مف الممارسة فائقة الجودة والمياقة

ال   ،تصور وجوده جزئياً وال يُ  الجسد بيذا المعنى ليس مفردا إف              لظل دوف وا 
دىاش. الخطورة أن    نبئ عف عالـ لو بنية، أؼ يُ رحبخيااًل أو جسد يشكل تأثير وا 

أخرػ  اتمختمفة ويقبل كافة االمكانيات. حتى أننا نعتبره منتمًا إلى قوانيف وممارس
 تأثيرملويظل فاعبًل ىنالؾ ال ىنا. وتمؾ المسافة تسمح بخمق التوقعات واألوىاـ القابمة 

   .والفعل تكويفعمى صعيد ال

 سياؽ في الحي التفاعل جوانبلبعض  محاكاة االفتراضية " العوالـذلؾ أف           
مع  virtuallyتفاعل افتراضيًا لا لممستخدميف يسمح مما اإلنترنت، عبر تواصمي وتقني

بصريًا  ةمفصم  avatarsٖٙ عميا(رمزية ) كائنات آليةىناؾ  حتى أف   ،الكائنات المتاحة
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مؼربة غن أ هظمة وهخاخات وػالكات وصور وأ ًؼاب وثلنيات مذؼددة اال مراهيات وال تؼاد الاكفرتاضية مثي اصدار الاصوات اًواكع الاكفرتايض لكمة  -

ذ اس خؼمَت  واملساكفات اًيت ثناسة اًحيئة الاكفرتاضية. وال ًوان واًدضىيالت اخلعية ًخؼرب غن اس خؼٌلل 1989واًلكمة اخذَفت دالٍهتا اترخيياً ا 

ًصياؿة واكع كاتي ٌَمضارنة كفيو ومامتسم، مث  خاءت اًلكمة  computerized clothing اًخلنيات اًيت جس خخدم وس يجاً حاسوتياً) مكحيوحراًي(

ؼاب اًفيديو ثؼرض رسوماً حراكفيم زالزية ال تؼاد ًخؼرب غن أ هظمة وأ وساق اكف وثلدم ا مراهيات  three -dimensional (3D)رتاضية ثخؼَق تبً 

ػىل اًصوت واحلرنة ويه نذزل حمىومة تب صاتع املخفاػَني غن ظريق ًوحات املفاثيح وصاصات اًؼرض اًلاتةل ٌَمس. واًواكع الاكفرتايض دل أ يضاً 

وثدخي يف ىذا   real - timesيف أ زمنة واكؼية  spatial dataاًيت هخفاػي تواسعيا مع مؼعيات مراهية  applicationsمساحة اًخعحيلات 

 خَق ومعَيات virtual environments اًحيئات الاكفرتاضية اًخفاػي حٌلػات وثنظاميت مذفاػةل أ و مصنؼة ومنخجو ٌَمضامني اًخلنية وجضمي: 

 digital ادلجييخال اًامنذجو  interactive 3D (i3D) وال ًؼاب اًخفاػَية زالزية ال تؼادvisualization  (مبرصة املصعنؼة اًرؤية)حؼي ال ص ياء

prototypes و معَيات احملااكة simulation واحملااكة احلضارية urban simulation واحملااكة اًحرصية  visual simulation  و ال ًؼاب رابغية

 VR) اًحيئات الاكفرتاضية وهخاخاهتا واكئناهتا( أ و ا ىل أ وساق VR mediumمة اًواكع الاكفرتايض ا ىل وسائط . اخذصاراً جضري لك4D-CADال تؼاد

systemsغنارص وأ دوات ومؼدات ال هظمة احلاسوتية ( hardwareاًومهية و ال ًؼاب واًربامج software أ يprogramming) 

- Jennifer Whyte,  Virtual Reality and the Built Environment, Architectural Press, London New York, 2002. 

PP2-3. 

63
، ػىل هوهة ال رض ىل(أ و اال هل ال ػ (ديفا  اكئن ػَوي جتسد  ضري ا ىلج  يف اًفَسفة اًيندوس يةو )अवतार  (ابًسنسىريخة  avatarأ كفااتر -

اًزنول وثؼين ػادة اًزنول امللصود ٌَؼوامل اًسفَية ل ىداف خاصة. جس خؼمي اًلكمة يف  ثؼين يف اًسنسىريدية  avataraحرمجة لكمة أ كفااترا  و

مث اس خؼمَت اًلكمة ًال صارة ل ي جتسدات ًال هل أ و ملؼَمني هممني  .اذلي يؼحده نثري من اًيندوس يني اك هل اًيندوس ية ػادة ًال صارة ًخجسدات كفيض نو

 راتط اًخايل:.  راحع ويىيحيداي ػىل اًيف دايانت أ خرى

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 ممثمة بيئة فيو  حقيقي وقت فيذلؾ  أخرػ، آلية مع والتفاعلأ وشكميًا،
represented environment ٗٙمذىل" بشكل. 

الجسد االفتراضي لو حياتو الخاصة أماـ عيوننا. قد نراقبو ونتتبع  حع أف  ُيبلو         
تكامل جوانبو مف زاوية الحركة والتغير  والتعجب. ألف   غرابةبال مشدوىيفخطاه 

جسدنا  ألف   ،السمطة ال تعيف مساره حتى أف. والتصور أشياء تجعمو مكتفيًا بذاتو
البيولوجي إذا كاف خاضعًا لغيره، فاالفتراضي ليس كذلؾ. فيو يحيا في الوقت الذؼ 

ذا غفمت السمطة  بحسب قواعد عممو اً ويتحقق وجوده ضمني ،نظف أنو ثابت فقط. وا 
الية )في العوالـ الخيالواقع االفتراضييات آلل أف يسير وفقاً  فبل يقبل إال   ،عنو
  .٘ٙ(playableالقابمة لمعب الفضاءات و 

، فإف الجسد يريد القوؿ إذا كانت السمطة ليا منطقيا في الممارسة اىذ كأف         
 ال  نقمة كبيرة، ألف الجسد االفتراضي جاءتبو مغاير تمامًا. وتمؾ  حيىالمنطق الذؼ أ

تغير  لسمطةبينما ا سواه.مع قواعد خارجية، لدرجة أنو ال تكيف، ال يتواءـ مع يتأقمـ 
ال  الجسد االفتراضي عكس ذلؾ، وجودىا حتى تتكيف معيا الموضوعات. شكل  

القواعد والطبيعة أصوؿ يغير  فقط ىو .يتطمع إلى مرجعية وكأنو ال يغير األساليب
ـ اليشاشة كيولد حياتو مف تم ًا كيذاجسد ورغـ ىشاشة وجوده إال أف   ذاتيما.

 . اإللكترونية

وسيط المشاىدة،  عبرأتى لخارجي تعبلقة الجانب االفتراضي بالعالـ ا ولعل        
أنت(. وبالتالي سيكوف الخياؿ حالة مف  -ألنيا تشتغل عمى المتخيل الذؼ ىو نحف)أنا

ألف المسافة والقدرة عمى الفعل المباشر يثيراف  .واإليقاع وااليياـالتصور واإلدراؾ 
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-Ruthanna Gordon, Alternate Reality Games For Behavioral and Social Science Research, London, 2015.P 

15. 
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-Antonio José Planells de la Maza, Possible Worlds IN Video Games :From Classic Narrative to Meaningful 

Actions, Carnegie Mellon University: ETC Press Pittsburgh, PA, 2017.PP 73-99. 
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يمجأ المشاىد) المتفاعل(، يثير آفاؽ الخمق لدػ  مما ألخرػ.مغامراتنا الواحدة تمو ا
فإف  ،عف الشعور بعدـ الفعل وعوضاً  االسقاط عمى الواقع الذؼ يعيش فيو. إلى

فالنظر عمى سبيل المثاؿ  األقرب لبلندماج والحضور.الخطوة امكانية التبديل ىي 
 toward the light"الداخل " فينحو الضوءليس نظرًا لشيء ما تجاىنا، لكنو نظر 

‘within’ ، في عمميات تعاود اإلثارة  ناوىذا الضوء يمتحـ بما نريد وبما يدىش
  واإللحاح.

 الغامضةالتقنيات البصرية المعتمدة عمى الضوء مثل الكاميرا  " فإف  ،فمسفيا        
camera obscura  والفانوس السحرؼ  magic lantern والواقع

جنب إلى جنب االستعارات التي تتموقع بيا التقنيات خطابيًا تقف  (،VRاالفتراضي)
واستراتيجيًا في ثقافتنا المعاصرة، وبالتالي فيي تقنيات تجعل ميمة التعالي أمرًا متاحًا 

آالت لمبلمسة ىذا الضوء. وىذا وحده يصبح مبررًا أخبلقيًا لمتركيز الجارؼ عمى 
  .ٙٙ" virtual transcendence machinesفتراضي التعالي اال

ما ييـ ىو كممات مثل الضوء، االستعارات، الخطاب، االستراتيجية، فيي         
ىو  االلكترونية فاعمية اإلنساف. فالضوء بالنسبة لؤلجيزةلوػ قُ ر كوات تحرُ بمثابة أد

وكاف قديمًا بالنسبة لؤلساطير والديانات والفمسفات رمزًا لمنقاء  ،األثير بالنسبة لمكوف 
 ،مو مف عنصر الضوءخوالتطمع إلى أعمى. وجميع الوسائط االفتراضية الحالية ال ت

أنيا كتمة مف األضواء والظبلؿ واأللواف، وحتى األيقونات فالشاشات مصقولة وذكية وك
 .وقابل لمتموف  متحررٍ  ءٍ ساد مف ضو واألشكاؿ جميعيا أضواء. أج الرسوـوالكتابة 

 بلستنارة  وخموص الذات.ل فالنظر إلى الضوء ىو اقتباس الروح والحضور كرمزٍ 
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- Ken Hillis, Toward the light ‘within’ Optical technologies, spatial metaphors and changing subjectivities, 

In: Mike Crang, Phil Crang and Jon May(editors), Virtual Geographies Bodies, space and relations, 

Routledge: London and New York, 1999, P 24. 
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تطمق العناف  يا استعارات ثقافيةكأن   تجرؼ اجتماعيًا وسياسيًا، وبالتالي فالتقنيات       
االفتراضية التي  . حتى أف الوسوـ والرسوـو إنساني وتعيد بث الفضاء المموف لما ى

ذا كانت االستعارات حاممة لداللة في سياؽ داللة  طاقة عبر عفت ميزىات الذوات. وا 
 فييا دومًا ىو مجابية سمطة ما تحوؿ دوف استعماؿ ما نريد. أخرػ، فاإليماءة

، فالتقنيات خطاب واستراتيجية. (رغـ وجود رقابةر لؤلجيزة)وبحكـ استعمالنا الحُ       
ماذا؟ ىي خطاب لما ال يتكمـ في ظبلؿ المجتمعات ويتحيف الفرصة لكف لمف، ول

لبلنقضاض. فالسمطة تحاوؿ عادة اشعار فاعمييا باالمتبلء الذؼ ال يترؾ ثغرة 
ار الوسائط ىي وسائط لزرع أفك إف   الستعماؿ أشياء تتعارض معيا أو تتبلعب بيا.

ولئف كانت الثقافة مشبعة بالسمطة، فالتقنيات  جديدة في جسد الثقافة السائدة.
تقربو  ًا بذاتوو المشار إليو ىدفشروخ في ىذا الجدار. وليس العم   وتصوراتيا ىي

المواد  حوؿفيذا تعاٍؿ مف نوع فني، يأخذ مساحتو تغيير المفاىيـ  ،الصور االفتراضية
أصوات وأنغاـ والعناصر الطبيعية. ألف األفكار تتجسد في األجيزة عمى ىيئة 

 خطوات وتطبيقات وبرامج واعادة تفاعل.و 

لوجوده  استعارةً  مارساقع االفتراضي، فيو يإنو حيف يتفاعل اإلنساف مع الو         
متواصل أكثر مف متفاعل في ل عبر الظيور في مواقع أخرػ تنقل تواصمو. وذلؾ ألف  

المشاركة بيف أطراؼ كثيرة أبعد مف  عمى إظيار قادرالوقت عينو. وليس ىناؾ مجاؿ 
تقنيات التواصل. وىي مف جية انطولوجيا الصور والنصوص تمثل جسدًا ثقافيًا لزمف 

 يف، ال تعرؼ مف المتفاعمتراقبنا ىذا المجيوؿ بالنسبة ألية سمطة .فتوح عمى اآلخرم
وال ماذا سيكوف  virtual geographies االفتراضيةىذه الجغرافيا اتساع عمى 

ف كففنا عف متابعتو. ىذا   الحدث. ألف التواصل بيذا الجسد سيتابع التداعي حتى وا 
 .ٚٙالمذىل في استقطاب أطراؼ فوؽ الوصفالفضاء 
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- Mike Crang, Phil Crang and Jon May(editors), Introduction, In: Virtual Geographies 

Bodies, space and relations, PP1- 20. 
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، فيذه األشياء بيولوجياً  حدودنصب الليس يكفي لمسمطة أْف تراقب وتإذ ذاؾ        
داخل أشكاؿ  –ن و نسيج خارج ىي ما يعمل الجسد االفتراضي عمى ىدميا. أل قصداً 

ا المألوؼ، أؼ ىو جسد يدمر الثنائيات الموروثة بما ىي ضد مالزماف والمكاف بمعناى
االختراؽ وأنيا القفزات القصوػ لمفاىيـ كمية. فاألبعاد المنتمية إلى االثنيف ال تنتمي 

ْف أشارا إلى ذلؾ. فالزماف والمكاف مقولتاف ميتافيز  يقيتاف في تاريخ موضوعيًا إلييما وا 
وجانب المحاكاة  الفمسفة، أما في الواقع االفتراضي، فيصبح المكاف زمانًا والزماف مكاناً 

التشكيل السائل ىو الفضاء  عمى أساس أف   ،فييما يجعميما مترادفاف بل متعدداف
لجسد يفعل ما يشاء بحكـ قدراتو المفتوحة األبرز. والجسد االفتراضي بمثابة اإلمكانية 

 واقع الذؼ يسكنو. ال إزاء

. ذاكرة ذاكرة إلكترونية ليا نسيجيا الخاص ، فيوالجسد االفتراضي ال يموت      
ما مر بانحنائو زمانية بعد، حتى أنو كم تختزف في تفاصيمو مستقببًل مفتوحًا لـ يأتِ 

نما الجسد يقاوـ موتًا يحتاج مادة إلفنائيا. بي ف  القوؿ إ يمكف، في بيئتو يجدد وضعو
يكتسب الحيوات تمو الحيوات كاحتماؿ ال ينضب، فقوانينو كامنة  االفتراضي الواقع

 داخمو ال خارجو.

  cyber imaginationبرانييالسالخيال أوالا: 
وما يتخمق خبللو مف برامج  برانييسالخياؿ البالجسد االفتراضي يرتبط         

. واألخير ليس جسدًا يتحرؾ عمييا الجسد خصبة تربةالخياؿ ف، واجراءات وتطبيقات
 نتمي إلى جنسيا.مبل ألنو داؿ عمى البيئة السيبرانية ال ،لكونو متخيبلً  بيذه الصفة

 حيث يواصل حياتو متعمقًا باستراتيجيات وأفكار الفضاء الذؼ يتشكل منو.

لو معالمو وآلياتو النوعية، فكممة  ألننا ال نتصور جسدًا كيذا دوف فضاءٍ           
والتي تعني ، s) ētē(kybernمف اليونانية القديمة أتي اشتقاقاً تالفضاء السيبراني 
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 و مجاؿعرؼ بأن  وبمفيوـ أشمل يُ  .ٛٙ"ساعد التوجيو" أو "الحاكـ" أو "الرائد" أو "الدفة"مُ 
field  أنظمة اإللكترونيةاألجيزة  :عناصرمرَكب مادؼ وغير مادؼ يشمل مجموعة ،

متفاعمي ىذه لبيانات، و وتخزيف ا معالجةالشبكات والبرمجيات، حوسبة المعمومات، 
 الوسائط واستراتيجياتيا.

الفضاء السيبراني ليس ىو الخمفية والمسرح والفكرة والوسيط  ولعمنا نبلحع أف          
مثل دينامية ي زاويةتمؾ المف لكنو . داللة األجسادكامل المرونة واإلمكانيات إلبراز ب

فوجود البدائل والتطبيقات واالحتماالت أمر يثير دىشتنا ويجعل تمؾ األجساد  التشكيل.
  يا تتمتع بحياة مستقمة. والمتفاعموف عبرذاتيا كأن  دوف ية مركزية أل غير خاضعةٍ 

ذا كاف ثمة شيء ساٍر في  .عمى ىذا النحو المستقلإنما يتعامموف  الفضاء السيبراني وا 
يا، وذلؾ يعود إلى اكتفائيا نباعتبارىا تمفع الييمنة ع ىذا الفضاء، فيو إيقاع الكممة

 و نفسو.ما ينازعيا التوجُ  صوبأؼ لدييا ما تستطيع االستقبلؿ بو  ،يو ذاتيتوجالب

السمطة إذا تدخمت في ىذا الشأف. ولذلؾ ينطوؼ  نقضوليس بعيدًا عف ذلؾ        
، فكل متفاعل سيندمج) سيتماىى( كميًة فيما يفعل الفضاء السيبراني عمى استقبللو

الذؼ  المفترض وليس ىذا فقط بل سيكوف جسده ىو الجسد .ويمارس مف أخيمةٍ 
ىو األساس. فالخياؿ السيبراني  المرئية يتفاعل معو. ألف  معنى التمثيل والمحاكاة

وتبدو  فيما ينتج. نيمكاً سيأخذ الداللة كميا لمف يتابع وسيطرحو وسط ما يمارس م
فتراضي ىو بينما اال المعادلة مقموبة ىنا تمامًا، فالواقعي ىو المتخيل والوىمي

األلعاب  ىذا الفضاء، إف   امتداد وأحداثالحقيقي. ذلؾ مف واقع تبادؿ االجساد ب
سيكوف ىناؾ لو  تقرأ جيدًا الجسد الفعمي بطريقة االستعارة. تحت بند ماذا ةإللكترونيا

 ؟!اً فتراضيًا اكنت أنت جسد
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 :نقاطعدة  إبرازيمكننا ىنا        
 .عبر وسائط وىي مادة معمنة الفاعمية ،لمجسد الخيالية مادةالوجود  عمىد يالتأك  -ٔ

وتمؾ  فالفضاء السيبراني مادتو التخييل الفني البلعب عمى حرية التكويف.
وىذا  األساس ىو الفضاء الذؼ يحتمل أؼ شيء. العممية ال حدود ليا، ألف  

ألنيما مادتاف  ،الفضاء المشار إليو مادةمعناه أف مادة الجسد االفتراضي ىي 
التشكيل وانتياء مف  ج بدءاً نسيج واحد. واالمكانيات تشتق مف النسي ترجعاف إلى

 .حوؿباحتماالت الت
ال تستطيع التعامل  والسمطة دوماً  .ال أنت بعينو يبرز الجسد االفتراضي أنؾ ىو -ٕ

قوة حاضرة مف قبضتيا. فالسمطة  المتفمتمع الػ" ىو" لكونو أحد صيغ الغياب 
السمطة، ، وال تجيد التعامل مف تمؾ الزاوية. والغياب ىو إعبلف عف قصور عادةً 

بينما ىناؾ موضوع)الجسد االفتراضي(  كيف أكوف حاضرةً  :ألنيا تتساءؿ
لكنو غيابًا ديناميًا باعتباره مف  ،غائب؟! لتكتشف أف غيابو ليس غيابًا مكانياً 

 جنس آخر.
تاحة لكل المتفاعميف االفتراضييف. ما، حياة م تتمتع االجساد االفتراضية بحياةٍ   -ٖ

القابل  ، أؼ ىي الحيواتكافة الحيوات األخرػ  اتيا لدػتمتد بحي داجسأ اكما أني
لجميع األجساد. وبالتالي لف تكوف السمطة قادة عمى ممارسة دورىا البيولوجي 

الذؼ يعيد توزيع  حوؿ الجوىرؼ الصرؼ وال المبدئي. فيي تعجز أماـ الت
 الموضوع داخل الفاعميف والعكس، أؼ الفاعميف عبر الموضوع. 

 -دريداجاؾ بعبارة  – disseminationالجسد االفتراضي بيذا التشتيت  إف          
 عميقوالتو الخاصة. ألنو بالوقت عينو معرفة أبعاده وتحإمكانية ال يعطي أية سمطة 

 لدػ كل المتفاعميف. االنتشار

بيف الفردؼ والجمعي، التنوع والوحدة، النظاـ  اً يجمع الجسد االفتراضي سيبراني  -ٗ
الجسد االفتراضي  اعتباروىذا سر  .معاً  بجوانبو المختمفة يسيروالفوضى. ىو 



 

48 
 

ألؼ متفاعل، وأنو بمغة القراءة يستطيع position  hermeneuticًا تأويمي اً موقع
 ابراز وجوده في نقطة غير محتواه بجانب دوف آخر.

اليواء والماء والنار  :إذا كانت العناصر األربعة في تاريخ الفمسفة والمعرفة ىي  -٘
المتخيمة.  الضوئية والتراب، فمادة الجسد االفتراضي ىي العبلمة، ىي المادة

ل. والعناصر األربعة المذكورة وتأثيرىا عمى ذات المستوػ مف التحوؿ والتشك  
 مةنظأ ضمفالكوف والطبيعة، لكف عنصر االفتراض يتحرؾ  تتحرؾ عمى صعيد

 والحرؼ والصور والرسوـ.الداللة واالبداع والكتابة 

الواقع االفتراضي مميء  (كوف ) تحدد كونًا نوعيًا بمجممو، إف   وىذه األنظمة      
بداعو، ومواد ىذا الواقع لو. وبذلؾ سيكوف  توىمةمف الطبيعة الم بأنشطة اإلنساف وا 

طًا، طو العنصر الجديد بجانب النار والماء واليواء والتراب ىو المتخيل المفترض) خ
(. وتمؾ العبلمات ، أنظمة سيميائية، بدائل، تطبيقاتسقاً ، نشاً و ، نق وفًا، صوراحر 

تتحاور معيا وتكشف جوانب الواقع الفعمي.  ليست بمنأػ عف العناصر األربعة لكنيا
التعديل واإلبيار المشتق  وىذه المواد تقدـ تمثيبًل فائق األداء لممحسوسات وتكرس

 منيا.

اال ندرؾ، بيف يف مبو  العادؼ اإلدراؾبيف مقارنة السوػ ب دىشنن ال فنح         
ليس يعني األمر غير ابتكار اشكاؿ مغايرة، أليس الواقع  عندئذ .الخياؿ والواقع

. ألف إزاء ذلؾ ميدؼ حائرةولذلؾ ستكوف السمطة بمعناىا التق االفتراضي كونًا؟!
. وقد ال تأخذ أوضاعًا فق ما تثيره لدػ المتمقيفو تتجمى العبلمات تضمر ما تقوؿ و 
والتداعي  ، سيكوف المعنىفبخبلؼ االجساـ البيولوجية بإمكاف السمطة االمساؾ بيا.

يوجد ىناؾ  كل مرةٍ  خبلؿتـ إرباؾ السمطة سيو لدػ المتفاعل.  اً وآثار  اً ردودوالحركة 
فيي لـ تعد تممؾ أدوات االفتراضي مف جية  .السابق جسد افتراضي بالمضموف 

ثارتيا بالوقت نفسو. (معاداًل موضوعياً )يا تحتاج كونِّ   لنشاطيا وا 
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اليا بل دواليا ومدلوالتيا مف مادة و د ناسلتت، حرة الجسد االفتراضي عبلمة  -ٙ
أما أبرز ما يميز  الجسد. وىي آثار متجاوزة وسائرة داخل الفضاء السبيراني.

 ،مجااًل تداوليًا أكبرجسدة. والكتابة تعطييا تمكتوبة، مرسومة، م تمؾ اآلثار فيي
 عي.ا كف عف التدتي ال تل الياحة التأو تزيد مس كما أنيا

 . ألف  الجسد يطرح نفسو ىناؾ ال ىنا، وغائبًا ال حاضرًا ومتحواًل ال ثابتاً  لعلّ         
شبكة عنقودية ك، و graphicsجرافيؾ  بأشكاؿالمباشر  ىاحضور فاقدة لعبلمة  كل  

تحاكي االشياء في عالمنا  ،texture mapsالتي تشبو النسيج مف الخرائط 
جزءًا مف البيئة االفتراضية، كونيا لافتراضي  ا بإحساسشحن  أنيا تُ  غير .الواقعي

 .ٜٙعمى ذات المستوػ  سيصبح عبرىاو  ياعفالتفاعل م

لمعرفة وطرح أسئمة الحياة االجسد االفتراضي أداة وفكرة استراتيجية لمزيد   -ٚ
، كثر مرونةتشكيل أاألمر المطروح كالتالي: إذا كاف ثمة جسد ب وكأف   فمسفيًا.

و كجزء مف ن  إرسـ صورة الحياة والتعامل مع الزمف. لو يفتح أفاقًا جديدة فإن  
 سيـ في تغيير نظرتنا لمعالـ والتاريخ. الفضاء السيبراني يُ 

بيئة إبداعية الحتماالت الواقع األعمق  اساساً ىي  الحاضنةذلؾ أف البيئة        
 غامرةال الحوسبة أف   االفتراضي الواقع وراءكاف اليدؼ   تطورًا وابداعًا. مف ثـ:

immersive computing تبصرنا إزاء تجديد و  اإلبداعالمعرفة و  لتوسيع قوية أداة
 -و إنشاءن  إ ،الكمبيوتر أجيزة مع لمتفاعل طريقة مف أكثر االفتراضي الواقعف. العالـ
التي تتعامل مع الخياؿ ومعالجة البيانات بطريقة  التقنيات -المتقدمة الحوسبة بجانب
ـ  ، مف مشوىةً  اً سخالبيئات االفتراضية ىي بدائل وليست نُ  . ألف  مبتكرةٍ  طرحت  ث
مثل: ىل تكرر  .التكنولوجيا حوؿ استخداـ الخطيرة الفمسفية ألسئمةبعض ا يامنتجات
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لى أؼ مدػ تدمجيا  بصورة أعمق ناالواقع االفتراضي إحساساتأنظمة  عف الواقع؟ وا 
 .ٓٚفي السياؽ الفعمي لمحياة؟ وىل تذىب التقنيات في ىذا االتجاه بعيدًا؟

عمى امتداد  و الفاعل والمفعوؿ، ألن  يبقى دينامياً  -مع ذلؾ – الخياؿ السيبراني       
ومنو ستكوف الداللة دومًا ىنالؾ  ،الداؿ والمدلوؿ، ىو العبلمة األوسع بشقييا األحداث

، وبالجسد سيمثل ورشة كونية مدىشة تذىب وراء التفمسف بمعناه الجواؿ حيث التخييل
 تاريخ. والحقيقة وال المتسائل حوؿ قضايا المصير

  .الصورة ثانياا:
كأنؾ  عمى ناصية الزمف. "نقطة ثبات"ليست  -virtuallyافتراضيًا  – الصورة       

في الواقع االفتراضي يتـ ف. عبر إطار يقاععناصر الوقت والمكاف واإللتمتقط  شكبًل 
الرغبة في  إلييا اطبلؽ سراح ىذه األشياء، حيث تصنع حياتيا النوعية، ويضاؼ

 كافة الصور الممكنة حتى داخل الصورة الواحدة. تثير المشاىدة التي 

 ألف   ،مف حدود أبصارنا ى مقربةففي كل صورة يكمف فائض الوىـ عم       
وبالتالي  .ونحس ونريد، أؼ نرػ ما نرغب عل فضوؿ وانجاز كما نرػ المشاىدة ف

فيي تمتحـ مف فورىا  .األشياءمع قدراتيا عمى انتاج  اً حي اً إحساسصبح الصورة ت
انشاًء لمخياؿ وفتحًا آلفاقو عف طريق  التصوير يعد  إف  .التنوعبفائض قدرتنا عمى 

واإلضاءات والتبايف بيف  opticsوالمؤثرات البصرية framing ريطتأاستخداـ ال
ال نيائية مف  صحيث فر  .وترجمة المعاني وتجسيدىا والثبات الظبلؿ والحركة
ل الضوئي في المقطة الواحدة مثل أفبلـ الخياؿ العممي، مما يجعل التركيب والتحم  

 .ٔٚلدػ المشاىد دفقةالصورة خالقة لنوع ىائل مف اإلحساسات المت

                                                           
70
 - Ibid, P 181. 

71
 - Michael FreeMan, The photographer’s Mind : Creative thinking for better digital photos, Focal Press 

,Amsterdam, New York , London, 2011, P 44. 



 

51 
 

مصورة ال الوقوؼ عمى حدودىا المرئية، نحف لالمقطة ىي تجريب  الحاصل أف          
لكف في و  نرػ أنفسنا مف الداخل والخارج أيضًا. وىذه الفكرة تتبمور في رؤية شيءٍ 

قد ال نمتمكو بحكـ الصورة بينما  الشيء المرئي .ٕٚانتقاؿ إلى شيء آخرالحقيقة ىو 
عبلقة الوعي  ضمف لحظة تماه والتباس و وىيالشيء الذؼ ننتقل إليو ىو الذؼ نخمق

فالصورة ليست بصيغة المفرد بل ثمة صور متعددة في اآلف نفسو، وما  بالبلوعي.
الصورة المرئية سوػ الوجو البارز واألقرب لبلحتماؿ. وىو أيضًا الوجو الذؼ يقرب 

 مبلمح ومعالـ وجوه ال حصر ليا.

، فالعيف بالخياؿ تعيد تركيب فكرتمؾ العممية تتفاعل مع أعمق موضوعات الو       
وفي األثناء تقمب أوجو الموضوعات  ما ترػ وتمارس لصقًا وتوليفًا إلخراج الرؤية.

أؼ شخص  ولذلمؾ ليس ىناؾ أية وسيمة  إلجبار بعيدًا عما يحتمل الحظر واإلقصاء.
 There is no way of anyone to look مى النظر إلى صورة بطريقة معينةع

at an image in a particular way تصويرىا ، أكثر مفfilming   وتحريؾ
moving ٖٚالرؤية قربًا منيا.  

ذا كان           ، فالسمطة ال تستطيع فرض السابق تؤثر بالوضع ىكذا ت الصورةوا 
مساحة  بأساليب العنف. في تمؾ الحالة ستكوف الصور ىيمنة عمى المشاىديف إال  

، ألنيا تشتغل عمى الخمفيات التي تتسمل عبرىا السمطة لمبروز في انكشاؼ ميمةٍ 
مف  . فمجرد انتقاء صورة بعينيا سيكوف تدخبًل فيما يختار المشاىد ويفضل.صورةال

رغـ بالتمقائية أخطر ما ييدد السمطة في خفائيا الممتوؼ. ىذا  ىنا كانت الصور الحرة
ينفض عف نفسو إمكانية الصورة قد تنقل سمطة ما ىي األخرػ. لكف التمقي الحر  أف  

بيذا  ل وجودىائفإنو يسا ،تحديد معناه، بحيث إذا وضعت السمطة أمامو حواجز
 الوضع أو ذاؾ.
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اثارت  استفياـ حي، كمما اقتربت سمطة كمماوالصورة نفسيا تمثل عبلمة         
وال  ال تخضع إلمبلءٍ  شكوكًا حوؿ مف يتبلعب بالمشيد. وأىمية الصورة في كونيا

التي ال تخضع   الصورة سيولةمتـز بي عميو أفْ  ،. ألف مف يحاوؿ أف يممي شيئاً لعنفٍ 
يا تعمل عمى الصورة ترمي إلى ما ىو فائق لموصف، إنّ  وذلؾ أف   لمقولبة التقميدية.

االدىاش واالبيار موقفيف نفسييف إزاء ما ىو غير ال يعد آلية البلمتوقع. حيث 
 يرمياف إلى فتح اآلفاؽ.  events twoحدثاف  لكنيمامألوؼ، 

 تكوف مرئية( )أفْ تحيل السمطة إلى موضوع لمنظر الدينامية وكأف الصورة       
 اعتراضاً  كوف تس ،وليس العكس. وىي كرمز مرسوـ، دينامي في البيئة االفتراضية

نتيجة حضور  يتحقق حضور السمطة وعمى طريقة أف   .موجيًا إلى سمطة ما ىناؾ
يستدعي  في الصورة لصالح الرمزؼ والسيمائيغياب البيولوجي  البيولوجي فينا، فكذلؾ
ال تفعل شيئًا بقدر ما تشاىد  ا قدتدرؾ أنيبل لبلستحواذ، ل مساحةالسمطة ال ليعطييا 

 ككل المشاىديف.

الصورة ىي موت السمطة بطريقة مف الطرؽ، وال سيما كوف الصورة تظل         
، فكل ما يجذب إلييا عصية عمى التكويف خارج ذاتيا. إذ ىي محور انتاج المعنى

 كموف في  األشياء وبداًل مف أف تفعل السمطة .visibleسيكوف داخل مجاؿ المرئي 
رىاف الواقع نحو الصورة  إلى المستقبل، إلى اآلتي. كل صورة تمقي بِ ، تجرىا الحاضر

ذا كاف ثمة ما يؤكد ذلؾ، فيو الخمق الذؼ يكمف في ألن يا تدعو إلى التخيل الغد . وا 
نيا تفتح نافذة لحموؿ إ إطارىا بوصفيا مفتوحة عمى البيئة االفتراضية التي تمثميا.

 المستقبل ذؼ األبعاد الفائقةالمستقبمي في الحاضر، عف طريق 
hyperdimensional  المرتبط بعمميات اإلبداع التي تقوـ بيا الكائنات السيبرية

cyberiansٚٗ. 
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، حتى األدوات الديجيتاؿ مثل أخرػ  نسيج حياة الصورةَ  أف  وىذا يعبر عف          
الكاميرا اإللكترونية فيي ليست وسيمة حيادية وصماء، لكنيا تشبو العيوف مف حيث 

 electrical كيربائيةإلى معمومات، أؼ إلى إشارات  lightكونيا تترجـ الضوء 
signals  .إلى العيف شبكية السقوط عمى ضوء العيف تترجـ ما وبقدر بشكل مباشر 
 لممعالجة، تتطمب الدماغ إلى تنتقل التي( كيربائية إشارات) عصاباأل نبضات
 إمكانية قبل" الدماغ "الكمبيوتر في معالجة رقمية كاميرا مف الكيربائية اإلشارات
 .٘ٚالصور إلبداع استخداميا

التي تجذب المتفاعل إلى عالميا،  المعاني إذف تقنيات الصورة ترتبط بخمفية مف     
، إنيا تضعؾ عمى اعتاب ما تحمل مف عتيادؼحيث ال تدعؾ وانت كما في سياقؾ اال

قد تنتج أفكارًا مختمفة وىذا ما يظير في  -بطريقة بؤرتيا –والصورة  .يتأويم أفق
األولى تعوؿ في داللتيا  الصور االفتراضية أكثر مف الصور الفوتوغرافية العادية. ألف  

درجة التفاعل مع المضاميف التي تحمميا ستكوف  أف   أؼعمى الخياؿ غير التقميدؼ. 
الذؼ  diffusion effect وىذا ما يعرؼ في سياؽ الصورة بأثر االنتشار درجة كبيرة.

 ؤلخيمةلشذرات  غدو، حيث تكمل مسيرتيا داخل ذىنية التمقي. والصور تٙٚتتركو
 في عقوؿ المتفاعميف.المزيد التي تفرخ  التالية

 كل شذرة وىي كصورة ليا القدرة عمى تكممة البقية التي انفصمت عنيا، أؼ أف         
تولد بداللتيا عالميا وتدفع المتمقي لمتوقع والتشوؼ دوف حدود. واالنتشار ىو  مصورة

تمؾ النقطة مف التفاعل ليست  تمدد الداللة خارج إمكانية تحجيـ قوتيا الخيالية. ألف  
ثير لمزيد مف مُ المف وجود، لكنيا ستكوف بمثابة  خاضعة لما تمارسو مف أوؿ وىمةٍ 
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عالميا يجعل كل  وىذا يؤدؼ إلى اعتبار الصورة جسدًا ممكنًا لؤلفعاؿ، ألف   .الصور
 بناء عمى ذلؾ. اً ممكنأمرًا عمل 

اعتراؼ بما  بمثابة األشياء عبر الصور في ىذا اإلطار تعد عممية انكشاؼ         
فالشبكات االجتماعية وسعت  .التغيير مفتاح ىو ودومًا االعتراؼ .نرػ ونتخيل

بالنسبة حتى تطبيقات وتقنيات التعامل مع الصور والمعرفة عمى كافة األصعدة، و 
 ةعمى األجيز ستكوف المؤسسات شبكات محممة   public sphereلممجاؿ العاـ

mobilized  networks  سيكوف وجود الصور والنصوص واالستراتيجيات  وبالتالي
 -االفتراضية تيابذاكر  –ىذه الشبكات ىي القادرة عمى تطوير ما نرػ وما نفعل. وأف  

لو مواصفات غير مرتينة بما يحجـ التفكير الرقمي  ستغير نمط المؤسسة، ألف  
 .ٚٚالتصور وأ ممارسةإمكانياتو سواء مف جية ال

افتراضية وتنظيمية حينئذ تثبت الصورة فكرة أف موضوعات إدراكنا تبقي دومًا         
، وأنيا نتيجة انعكاسات استعارية ومجازية  referentiallyأكثر مف كونيا مرجعية

لف تستطيع موضعو معاييرىا  ولذلؾ فإف السمطة .ٛٚمستمدة مف ىذه العممية المعرفية
ولـ تتمكف مف تشكيل ىذه الموضوعات بحسب  وال حدودىا خارج ىذا التكويف.
موضوع إدراؾ  كل   ألف  دوف التماىي وال االختبلؼ.  منطمقاتيا، إنما ستظل عمى مقربةٍ 

االختبلؼ  إفّ  مف حيث ىو افتراضي سيكوف عمى السمطة تغيير مواقفيا ال العكس.
 الصورة ال تدعو لبلختبلؼ، ىي تنتج موقف يعرؼ ماذا يحدد وماذا يمارس، بينما

produces .اختبلفًا ما 
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الفارؽ أف الدعوة لبلختبلؼ ىو دعوة لمتناقض، واألخير أقرب صيغة لمتطابق         
ولو بشكل مقموب. وأؼ سمطة تريد مف يصارعيا أف يقف عمى النقيض، عندئذ يسيل 

حالة سيكوف المختمف عمى اده بالمقموب ويكوف متمايزًا بشكل معيف. وفي تمؾ الاصطي
. أما انتاج ) داللة الصراع والتناقض(خر الذؼ يكتسب داللة السمطةالطرؼ اآل
-. وليس بعيدًا السمطة تشوش مراقبة التي فيو تعددية األشكاؿ االفتراضية ،االختبلؼ

التصنيف مشكمة الصور. فيي تثير  تصنيفأف يصعب  -إذا كانت السمطة تصنيفاً 
 والتفسير دوف السقوط في مقوالتيما. 

، أنيا غير قابمة لمتصنيف فتراضيةاإلشارة إلى تمؾ السمة لمصورة االوىنا يجب        
 وكأنيا اقتطعت مف عالميا لتنقل كميتو .بسبب الحمولة الداللية المتوالية التي تبثيا

الصور كبسوالت شعورية وحسية سيولة عمة وراء ذلؾ أف وال بالوقت نفسو. المفترضة
 فيي تغير تختمط لدييا مشاعر عدة وتحتكـ رؤية الشعور واإلحساس بالعيف. وبالتالي
رفية فمسفيًا. مف أدوات المعرفة، بكممات أخرػ الصورة تقف عند مفترؽ طرؽ مع

معارؼ واألفكار مزج بيف مجموعة مف الي لكنو ،س لو حاسة واحدةفاالفتراض فييا لي
 واألحاسيس.

 ًا منطقيًا قاببًل لبلختبار وفقًا لمسياؽ،دعفإذا كانت المعرفة العممية تتضمف بُ         
ذا كانت المعرفة المادية تعتمد عمى الخبرة الحسية  فميست الصورة كذلؾ ولف تكوف، وا 

ف كانت مادةً  ذا كانت المعرفة  والتجريب، فالصورة تختمف وا  مف نوع مغاير تمامًا، وا 
االجتماعية تستند إلى مرجعية المجتمع وتراكميا التاريخي، فالصورة كذلؾ ال تتحدد 

جممة ىي و ، أحاسيس جممةالصورة االفتراضية تثير  لمعطيات اجتماعية. إف   تبعاً 
يا . كما أن  كل الحواسبيف تجمع  جديدة يا تقترح حاسةمعاٍف في المحظة وقتيا كأن  

وىي تحمل معمومات  طمق العناف لؤلسئمة والشكوؾ والتوقعات ال تقدـ إجابات.تُ 
حساساً و   مف زاوية واحدة. وىي أشياء يستحيل تمقييا وذاكرة زمنية وواقعًا وآثارًا وتكويناً  ا 

 .النسيج المركبمف ذلؾ  ومثيرة كتمة غائمة )رغـ وضوحيا( الصورة
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 يأتي عبروالمفارقة رغـ تعقيد الصورة إال أنيا تؤثر مباشرة، إف تأثيرىا         
إلى  رجوعيا يستحيلالتداعي الحر لممشاعر. ألنيا أشبو بالرصاصة المنطمقة والتي 

، فالصورة politicalوربما ذلؾ ينطوؼ عمى جانب سياسي  .مرة ثانية فوىة البندقية
ما حتى أثناء انفكاكيا مف السمطة السائدة. وىذه إمكانية سياسية متمردة  قوةتؤشر إلى 

تحرؾ الوعي وتوقع  ييوثورية إلى حد كبير. فمئف كانت الصور إدراكًا غير مألوؼ، ف
  ختبلؼ.الرغبة في اال

صورة  وىي cyberpowerىناؾ سمطة سيبرانية "  -نتيجة ذلؾ -في المقابل         
 تكوف وت. نترنتشبكة اإل وعمى السيبراني الفضاء في والسياسة الثقافة تشكل يتال القوة
 والخيالي social واالجتماعي ،individual الفردؼ: مترابطة جوانب ةثبلث مف

imaginary .العميا الرمزية كائناتال تتكوف مف لمفرد السيبرانية السمطةavatars  
كذلؾ مف و  informationalالفضاء المعموماتي و  التراتبات االفتراضيةو  التي يتمثميا

شيئًا خاصًا ممؾ األفراد وفي  ىناتبدو   السمطة. سيبرانيةال السياسة في واآلثار النتائج
القوة  (spiral  ) دوامةحمزوف  لما ىو اجتماعي مبنية مثل السيبرانية والسمطة. حوزتيـ
 االفتراضية النخبإطار  في والنتائج المعارؼ تدفقات عبر فضاء معموماتي مف التقنية

virtual elites . السيبرانية أما السمطة. الييمنة مف كأشكاؿ تظير مف ثـ السمطةو 
 الخياؿ تشكل التي dystopiaومف الواقع المرير  utopiaاليوتوبيا مف تتكوف ف يلمخيال

. االجتماعي النظاـ في اً أساسي اً عنصر  بجوانبيا السمطة بدوتوبالتالي . االفتراضي
 جانب وجدي الحيث  إجماالً  السيبرانيةسمطة ال تعييفل جوانبال إلى حاجة ىناؾو 

 .ٜٚ"خرآ جانب أؼ عمى مييمف

ربما اإلشارة الواضحة في ىذا النص ىي بمورة سمطة خاصة بالفضاء        
ستصطدـ أوؿ ما  افإني -إذا اصطدمت بشيء-السيبراني، وىي بطبيعة الحاؿ 
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الجديدة تشتغل  االفتراضية السمطة في المجتمعات. وكأف   مسيطرةالتصطدـ بالقوػ 
تداخل الوسائط االفتراضية  وتنخر فييا. وليس أدؿ عمى ذلؾ مف السائدة عمى قاعدتيا

لتحريؾ الشارع  بارزة في الثورات الربيعيةفي األحداث السياسية، فيي تقنيات 
مف  keyboard screen اشةالش ودوما يشعر المتفاعموف أف كيبورد والتظاىر.

لحركة  وأوامر أدوات الواقع، لـ تكف التغريدات إال  لترسيـ خبلؿ الوسائط ىي مفاتيح 
 .السياسية الجماىير في المظاىرات

كانت الشاشات الذكية ىي شوارع المدف والتظاىر والتفاعل الحي. المتابعوف          
المواقع  دوف مطالعة -الربيع العربيثورات ب كما جرػ  -ال ينزلوف إلى المياديف

المتحركة  ، الصورالبلمسة األصابعىذه إف الممس، . videosوالصور والفيديوىات
األمر العاـ مثيرًا مف زاوية الممسات التي يقوـ بيا  اىي األحداث السياسية. وبد

بالنسبة ـ يكف الواقع االفتراضي منفصبًل ول المتظاىريف. فعيل وتوجيوالمتفاعموف لت
، وىذه ىو الصورة المضاعفة لمواقع مشحونًا بإمكانية الفعلكاف  ، بل لؤلحداث

 cinematicة السينمائي) الفمسفة خاصية ترتبط بالسينما واألفبلـ
ٛٓ.) 

لواقع فا فإذا كانت اإلحداث تقف خمفيا السمطة السياسية مانعًة سيولتيا،           
، لدرجة أـ ما لـ يحدث واقعيًا نطبلؽ والتفاعلمساحة لبل االفتراضي يعطي المتفاعميف

عمى اعادة  الخياؿ االفتراضي . وىذا معروؼ مف قدراتبشكل حاسـ يحدث افتراضياً 
آثاره. ولذلؾ كانت  عترسيـ الواقع وفقًا لرغبة المتمقي، ألنو في لحظة اندماج م

تراكـ سمفًا عبر مال وجودىاقبل أف تقع. بحكـ  في الحياة تقع السياسية األحداث
تحت الشاشة ىو لمسة  القابعويصبح أؼ لمس لمفضاء األزرؽ  الوسائط والتقنيات.

 سحرية لؤلحداث الفعمية.
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لـ تحدث في أرض الواقع  يايقوؿ إن  كاف جاف بودريار بصدد حرب الخميج         
عابرة والصواريخ اللكترونية وعبر االعبلـ الديجيتاؿ الشاشات االعمى  جرتبقدر ما 

الرعب كوجود طابع التي تترؾ  الحربية لمقارات والخرائط االفتراضية واالستراتيجيات
ألنيا تنتمي إلى  ،مف ىنا كانت الحروب النسبة لبودريار أكثر تدميرًا وبؤساً  حقيقي.

 واألخيرة ىي دائرة أشد تأثيرًا عبر التكرار والمحاكاة دائرة الشر التقني واالفتراضي.
 تمارس استحواذًا عمى ذىنية المتمقي. التي الببلغية

نتيجة الخمط بيف الواقع والخياؿ، والخمط  وىذا يأتي مف وجية نظر بودريار       
والصور  simulation: المحاكاة عرضًا لكنو أساس حمل شيئيف ليس

وجود ال... وىما آلية التخييل والنسخ القائمة عمى المحاكاة و   simulacrumالزائفة
  حيث استقبللو بالنسبة لمواقع الفعمي.السيموالكر( مف قابل لمتكرار )الضاعف و مال

والمحاكاة والصور الزائفة ليستا متعمقتيف بإطار اخبلقي بل معرفي وتقني وفني.       
بنية عصر ما بعد الحداثة مميزتيف لجميع أنشطة االعبلـ والعمبلت تشكبلف أؼ 

والمغات وانتاج السمع وأسواؽ المودات واألزياء وأدوات  النقدية وصور الرأسمالية
. وىي ظواىر وليست مفردات طبعت عصرًا التجميل واالقتصاد المعرفي والرمزؼ 

، وىي ما تنشئ التواصل إذا يصعب متابعة أية أحداث دوف االعبلـ ووسائط بأكممو.
 تمي يستحيللطريقة نفسيا. والتشوه أمر حببلغة خيالية تكرس الحدث وتشوىو با

مما جعل اليوة كبيرة بيف  مف الحياة اليومية تجنبو. ألف الرموز والعبلمات جزءٌ 
 اليوة ىي الشيء الضرورؼ لدرجة وجود الصور ببل أصوؿ.تمؾ األصوؿ والصور، 

عبلمات تحمل مخزوف التشوييات  ىي (السيموالكر)والصور الزائفة         
 واألىـ أنيا ،الثقافة الجارية داخلنفسيا  لؤلصوؿ، وىي كذلؾ ال تكف عف استبداؿ

 فالسيموالكر ،ذا كانت األصوؿ ليا سمطة مرجعية مااتستقل في بنائيا نحو األصل. ف
ال تعنى  ال ييميا أية أصوؿ تحمل أو تشير، بل ما إذا كاف يحل محميا أـ ال؟ إذف
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مناوئة لمواقع، مناوئة تبمور ىوية يا األرسطي مع األشياء، إن   السيموالكر بقانوف اليوية
 .أو تتحدد عمى غراره لمسمطة التي تمسؾ األصل

 وذلؾ لو أربع مراحل متتابعة مرت بيا الصورة الزائفة:         

، والصورة basic realityانعكاسًا لواقع أساسي حيث تكوف الصورةُ النسخ:    -ٔ
وتمثل بالتالي نسخة مف وجوده عمى مستوػ  تحاكي موضوعيا.في ىذا 

 رخيِّ  ظيورك الصورة  مرحمةٌ  تمؾ المرحمة ويطمق بودريار أف   رمزؼ.
appearance good، وىي تشبو نظاـ األسرار المقدسة order of 
sacrament. 

لكنيا  ،عنو ريتعبمأساسي، وىي تتخذه قناعًا ل عممية تحريف لواقعٍ التشويو:    -ٕ
تمامًا. وتممح إلى إمكانية وجود واقع  اتحجب الحقيقة وتبدلي بطبيعة الحاؿ
 ، حيثevil appearanceشرير ظيورٍ ك الصورةوىي مرحمة  .خفي ورائيا

 .order of maleficeتماثل نظاـ الشر
 الصورة في مقابل وجود لواقع ما اً ىناؾ غياب إظيار أف  الغياب:   -ٖ

 وبالتالي .غياب األخيرة شريطة ، أؼ ىي تحل محل الحقيقةواستمراريتيا
وتصبح بل وال يتـ تصوير أؼ شيء  الرموز والعبلمات تحضر نيابة عنيا.ف

مرحمة تطرح   عبلقة ليا بيا. الالصور مجرد اقتراح داؿ عمى موضوعات 
السحر  تشبو نظاـىي نوع مف المعب عمى مستوػ الظيور و كىنا الصورة 
 . order of sorceryوالشعوذة

نقي خاص، حيث ال عبلقة  الصورة وتجمييا في شكلٍّ  بروزالتزييف:   -ٗ
شارات أخرػ.فقط بأؼ واقع. وىنا تعكس  عندئذ بالصورة إنيا  عبلمات وا 

وتصبح  وتفصيبًل. مرجمة الواقع الفائق الذؼ يحيل إلى صور افتراضية جممةً 
حيث المحاكاة الكاممة  جميع تفاصيل الثقافة منتجًا مزيفًا بيذا المضموف.
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الواحدة وراء األخرػ ببل  مف الصور اتفي متاى وقد غرقتت لمعبلما
  .ٔٛنياية

 ،و سيكوف صورة مزيفةً ذلؾ عمى الجسد االفتراضي، فإن   ما ييـ لو أننا قسنا       
لنسخ  ؾ األفبلـ التي تفسح مجاالً باألفبلـ السينمائية، تموسيتبلعب باألصل كما يظير 

الجسد يضرب تجاه داللتو مستقبميًا،  أف ىذا كماالواقع وكذلؾ تشوييو بدرجة أكبر. 
بمغة بودريار يعد الجسد  أؼ أف التشويو خياؿ يقارف ظيوره بظيور دالالت مغايرة.

عندئذ موسوـ كعبلمات فائقة وفوؽ الوصف، ويمارس رسالتو بالنسبة لنظرائو في 
 .circularٕٛبشكل دائرؼ  مشفراتحيث االستجابة ل البيئة االفتراضية

 : eroticaايروتيكواأل  المعب: ثالثاا 
والما  .ٖٛ، ما بعد اإلنسانيالجسد االفتراضي في نطاؽ ما بعد الواقعيتحرؾ        
 العمميات واالجراءات تجاوزتحيث  ببل قواعد محددة سمفًا. عنى أكثر مف لعبٍ ي بعد ال

كل القواعد قابمة لبلنييار وإلعادة  أف   أؼْ نفسيا وتصبح عرضة لبلنتياؾ باستمرار، 
ذا كانت السمطة، أؼ  مراراً  الصياغة ضيا، معايير تفر  داخلسمطة، تترؾ ذيوليا  . وا 

الواقع االفتراضي. باألحرػ يتـ التبلعب  عبرفالمعايير الضابطة أوؿ ما تتحطـ 
وىذا مصدر المعب الشيوؼ والحسي مع الخيالي،  .بالمثلداخميا المكوث بالقواعد و 

 مف اإلمتاع المعرفي والكشف االفتراضي. لوناً فالغريزة تتصفي تقنيًا وتغدو 

بناء  فيـ إال  كممات ال تُ  ... gamesوألعاب  gameولعبة  play :اتكمم ألف        
عمى تحطيـ قواعد وا عادة صياغة قواعد جديدة أكثر مرونة، تأتي المرونة مف طبيعة 
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واسع بما ال يحد وال يتعيف مف أوؿ  فضاء المعب  إف  . موضوع وقدرتو عمى التغايرال
وىو شبكة مف منابع اإلمتاع والشغف بالفائض الذؼ يثيره كأنو حالة حسية ال  وىمٍة.

   تصنف في حدودىا المعروفة.

. الشخصية قوتنا مصادر مع التواصل يفقد معظمنا العممية، حياتنا ىكذا "خبلؿ       
 متجانًسا ،whole-mindedمتفتحًا  تماًما، متماسًكا يكوف  عندما خاصةً  المعب، إف

 كامل، بشكل ونمعب نمعب عندما. الشخصية القوة عف وتعبير تجربة ىو بالكامل،
المسؤولية  في نستغرؽ، نشارؾ، فإننا ،playfully مرحبشكل  نمعب عندماصًا و خص

 .ٗٛل كل شيء جديداً ععب يجم، فالchargeواالمتبلء 

ىو مجاؿ لعب،  (و الجسدرتبط بوما ي)ما ينتمي إلى الجسد االفتراضي  كل        
نسيج بمنطق المعب. لـ تكونا سوػ  فالنقطتاف السابقتاف) الخياؿ السيبراني والصورة(

وف شيئًا ويفكؾ شيئًا ك  وحسابات، لكنو يُ  وال يعني المنطق حدودًا وأقيسة وقضايا
كياف مف وجود متخيل  االفتراضي وسرعاف ما يزيل ما يكونو باحثًا عف غيره. فالجسد

مل كل سمات المستحيل ذاتو، أؼ ىو ال حي وكما أن   .صارمًا وال ثابتاً  اعتبارهدوف 
 .ويفتح سياقًا لممجيوؿ بعينيا يتجمد عمى شاكمةٍ 

، والترقب نظربال تحاطو لو كانت األجساد دااًل لمرغبات وبالتالي والحقيقة أن          
ىو جسد مف ىو جسد راغب بل تمؾ الرغبات. فميس لفالجسد االفتراضي ىو تجسيد 

أسطورتو بو  سحرٍ  يراه اآلخر بكلِّ  مثممابلؿ الرغبة فيو) نفسو(. وىو الكياف المتخيل خ
 .الخاصةٍ 

  رسـوفالجسد ىو الم ،نوعيةٍ سمات بكاف اآلخر يرغب في جسد افتراضي  لو        
ذا كاففي ضوء رغبتو كذلؾ في  البشرؼ  ، فيو ابتكار لبلىتماـالجسد موضع إغواء . وا 

 الُبعد ، فإنو افتراضيًا يدمج ىذاوداللةً  ابًا صورةً كاف الجسد جذ   فْ . وا  شكل افتراضي
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ـ بطريقة غير مألوفة مصم   كًا لمدىشة، فيوحرِّ ولئف كاف الجسد مُ  حضوره. ضمف
لكنو جسد اآلخر  ،تحديداً  (أنا)وبإبيار بصرؼ فائق. جميع الحاالت تقوؿ: ليس جسدؼ

جسدًا ال  عتبارهاب إال   تكف تحوالتو موضع دىشةٍ . ولـ اآلخرجسدؼ ىو  إف  ، دوماً 
الوقت الذؼ يغدو فيو  متحيناً  مف الخياؿ لكنو يجعمني مرئيًا، بيني وبينو ىوة أمتمكو،
 .)رؤية( موضوعَ 

متفاعل، ىو  ومف بداية االستعماؿ ينفتح المعب باعتبار الجسد ىو جسد كلِّ       
ىي النقمة  () كأف  ويبالتشب الخاصالكاؼ حرؼ جسده اآلخر كما لو كاف ىو. و 
يرػ المتفاعل ما  . وطالما، إلى الفائق عف الوصفالنوعية مف الواقعي إلى االستعارؼ 

 دوره إال   خبللووليس الوسيط التي يمارس  .لديوالقوػ الغائبة يمكنو التوحد بيرػ، ف
و الغياب الحاضر ىنالؾ في ترسيخ مبدأ اليوية الراىف، إن   ووجوده المكمل لوجي

فْ  -السردية. فالجسد االفتراضي   يعطي معنى ورمزية لوجودنا الحي. -اف مختمفاً ك وا 
  ويؤكد مساره كنوع مف السرد الممتع.

، والخياؿ الحر لتخيلاوجودنا، لكنو بمثابة فائض  نقيضليس الجسد االفتراضي      
 - ontoإنساني  -ىذا الخيط األنطو والشغف بالخمق.سيولة الحس  عف يعبرىنا 

human  الجسد وبالتالي ما كاف ليظير خمق وجودنا مف جديد.حيث محرية تبعًا ل 
في  –خمق الطبيعة  يتنصل فييا مما يعوؽ كيانو. ومثمما أف   ىكذا حرًا دوف مساحةٍ 

االفتراضي مازاؿ اإلنساف الواقع في إلى اإللو الخالق، ف عرجي -النظريات البلىوتية
ذا أخذنا خطوة إلى التاريخ، فاإلنساف ي .عمى ىذا الصعيد نفسو يجرب  بحث عفوا 

 قدرتيا عمىبالتصمب فينا  قوةولئف كانت السمطة ىي د. قدراتو خارج سياقو المحدو 
جوىر  خبلؿ أنو أؼ .يشغميا قوة ىي مساحة المعب المتوقع أفْ فال، وضعناتحجيـ 
يكوف حرًا  بإمكاف المعب أفْ  ومسيطرةينشأ المعب، وكما تكوف عنيفة  ،وىيمنتيا السمطة

 .بعينيا مرحمةٍ  لدػوال يتوقف 
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إذف ينشأ المعب بناء عمى أصداء المفاىيـ التي تربط المتفاعميف بالعقل والحقيقة       
لعب ببل عناصر و مفاىيـ ومقوالت يا والوجود واإللو والرغبة والعاطفة واألحاسيس، كم

فكير وفق يكتسب الوسط الذؼ يوجد فيو، ويؤطر فرصًا لمت واقعياً فالعقل  سقف.
ذا قفز عاليًا، فممرجعات األفعاؿ السائدة صورة معكوسة لنظاـ  أكثر مف يس. وا 
 أماالتأقمـ معيا.  ميلل في براثف السمطة مرة أخرة بحكـ عقالتفكير، ولذلؾ سيقع ال

 مرجعيةٍ  دوف ىذا الوسط ويتبلعب باالنعكاس فيو يمتيـ  ،المعب عبر الخياؿ السيبراني
يا جوانبحيث يأتي مف  قصورىا،يراوغيا ضاربًا مناطق  لسمطة بليتأقمـ مع اوال 

 تعجز عف فرض وجودىا. حيفالعمياء 

سواء  -، فمنبلحع أف كل الحقائق ومعرفة كذلؾ تمثل الحقيقة مجاؿ لعب       
 إف   .الفتراضياال يمتـز بيا الجسد  -الىوتية أو اجتماعيةأكانت مادية أو مثالية أو 

المعرفة والمعمومات ليا جانب ميـ، لكف األىـ ىو ايجاد بدائل معرفية لتغيير ذىنية 
 بمقدار ما يتـ اختزاؿ االجساد فيو المسألة أن  . ٘ٛالحقائقخمفيات وكشف  المتفاعميف

اشكاؿ ىجينة وغير معقولة. بإلى المعب  فتراضيظواىر مادية بيولوجية، ينحو اال
لف تكوف سوػ لعب الصور بحسب التخميط الغريب  ألشياء معقولة فيـحتى رقعة ال

غير  واألشكاؿ والعبلقات والكائنات لمواد الجسد وطرائق الكبلـ واألصوات والحركات
 .) فيمـ آفاتار(المألوفة

  :ثنائي التأثير لو طابعمف المعب  ذلؾ نوعٌ و        

في حياتنا العامة. لمعاني با ترتبطتفريغ الكيانات المفاىيمية والوجودية التي  :أوالً 
أحكمت قبضتيا مثل:  متىتسكنيا السمطة انتظارًا لمصالح تقترب تدريجيًا  كيانات
تحضر في  ،سمطة وحينما تكوف ىناؾ والدولة. والمجتمع واإللو والمغة العامة اإلرادة

فاتحًا  يدخل تمؾ األفكار المعب وتختفي حيث تمارس وظائفيا المعيارية. إف   التفاصيل
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عدًا جديدًا خارج إنما تجد بُ  ،أبعادًا أخرػ. فالبيئات االفتراضية ال تحاكي األشياء
تنشئ حياتيا النوعية كما أشرت. لكف األىـ  التوقع، فالكائنات التي تتحرؾ في إطارىا

كيف تعيش ىذا الكائنات؟ ما داللة ىذه األجساد؟ لما تمارس  :أنيا تترؾ آفاقًا لمتساؤؿ
 وجودىا بيذا المعنى أو ذاؾ؟

 . ألف المعب ىو احتماؿ المزيد مفاتساعًا وخصوبةأكثر  فنية وتقنية أخيمة ثانيًا: إثارة
واألجساد ىي ف. يرمي إلييا المتفاعمو  بناء عمى مساراتٍ  لمصور الوجود المضاعف

 عمى األصالة. double وجود مضاعف

 تصور عالمًا خاصًا، ثـ أنيا تضمر وجودًا عمى مستوػ وجودنا يان  ذلؾ أل       
 ،الجسد ليس بيولوجيا ألف . ونظراً مل عوالـ أخرػ بحكـ انفتاح المستقبلتكذلؾ وتح

الخيالي يتناسل عمى مستواه االفتراضي بالمثل. أؼ أنو يولد صورًا أخرػ  جانبوفإف 
أف الجسد ىو وجوه مف وجوه المعب أو ىو نفسو  مف األحداث واألجساد. وىذا مؤداه

 .افة التطبيقات الدالة عمى طبيعتومبني ومتحرؾ ولو ك

اء. فمـ يكف ممكنا ، فإنو يطرح البدائل البلمتناىية لؤلشيحيف يعرفنا المعب شيئاً      
عبر عنو األوؿ في طريقو متبديل شيء محل شيء آخر سوػ بكسر اإلطار الصاـر ال

تصورًا جديدًا ومحيطًا  إنما تعني ،بديبلت بيذه السيولةتالمع ذلؾ ليست إلى الثاني. و 
المعب  بحسب المشيد اإلجمالي. إف   اعادة الترتيباتإذ البد مف افتراضيًا كذلؾ. 

إلى مرحمة  يكوف أكثر قابمية لمتطبيقات المختمفة مف مرحمةٍ  يقتضي مف الجسد أفْ 
والصورة بناء عمى ذلؾ تمثل لعبًا كامبًل  االحتماالت.كافة وصواًل إلى تجريب  تاليةٍ 

في عممية  multiple متعددة الحاممة لمعافٍ  system of signs كنسق مف العبلمات
وىو  ،Matrixكما ىو الحاؿ في فيمـ ماتريكس  االختبلؼ()  deferralمف التأجيل
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التي  وكيف ينسج شبكة األفكار والمفاىيـ ،يطرح الظيور الفعمي لعالـ الخياؿفيمـ 
 .ٙٛلواقعا تحجب

في شكل مسارات يمكف تجريبيا مف ابداعنا ىو  -مف ثـ – المتجسد المعب       
 بحيث يشعر أحدىـ أو سواه بأنوزوايا مختمفة. وىو أمر متاح لجميع المتفاعميف 

فضبًل عف ذلؾ ال توجد  يمارس ما يريد، وأنو يجرب خيالو الذؼ لـ يطمع عميو أحد.
. في مقابل السمطة التي ال ترػ بديبًل ، أؼ ىو تجريب ببل خوؼٍ نتائج وخيمة لمتجريب

االفتراضي  المعببينما  إلييا. عائدةً إذا كانت البدائل  عف وجودىا وال عف مركزيتيا إال  
تطوؼ صفحتو  و يعالج عنف السمطة التي، كأن  يحرر اإلنساف مف مخاوفو وىواجسو

وبخاصة أف السمطة تظير نفسيا في درجات الصبلبة  زاـ.لتحت بند الصرامة واال
. وىي في ىذا نوع مف استباؽ النتائج قبل المقدمات نظرًا ةٍ الحائمة دوف أية مساءل

  إلى األماـ. دوماً  الذؼ يسحب وجودىا لقدرتيا عمى التنبؤ الذاتي

 الغياب بصدد السمطة يصعب تجريب غيابيا، ألف اآلثار المترتبة عمى ذلؾ        
في وجودىا المباشر  :، السمطة تحضر مرتيف، إحداىماتحمل نفس عنفيا الحاضر

دالف . والمرتاف تتباالتي تتردد مف وقت آلخر في حالة آثارىا :والثانية ،وغير المباشر
المعنى المتصل بكيانيا الرمزؼ إلى درجة كبيرة. السبب أؼ سمطة تؤسس لحضورىا 
داخل الفاعميف ليا والمتفاعميف معيا. ىناؾ حيث تتوزع بشكل قوؼ يعاد تكراره وتأكيده 
متى خف تأثيرىا. كما أف كل أثر ليا يأخذ سماتيا النوعية ألنو يمتمؾ القدرة عمى 

  استنبات جذورىا البعيدة.

 الضمني ىو امكانية عودة السمطة ذاتيا، وتترؾ موضع خفائيا أؼ أثر لمسمطة       
تصبح عبلقات الناس وتصوراتيـ حاممة  تسرد ما تقوؿ. ومع وجود الثقافة ذاكرةً 
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نجد التاريخ ىو الحاضنة الزمنية  أف  لفيروسات السمطة الناقمة لكافة معالميا. حتى 
 ورموز في عصور تالية وفي أشكاؿ تنبت ليذه البذور والتصورات، وليس بعيدًا أف

 أنيا: غالباً وقد تكوف مختمفة تماـ االختبلؼ عف أصوليا. استراتيجية السمطة  ،متحولةٍ 
تقايض آثارىا بأنماط مف األقنعة واالستعارات والتحوالت. تمؾ التي  ،اتيديدإزاء الت

  تفاصيل حياتيـ وبالزخـ نفسو. بسطب وعي األفراد اليقع مقابل ظيورىا في أتغيِّ 

الذؼ يميز المعب. واألداء ىو مداومة اإليقاع  األداء ولعل ذلؾ يولد مفيوـ       
 بحيث يحافع عمى قوة التخيل بشكل إجرائي حد.الذؼ يوفره الخياؿ السيبراني بما ال يُ 

 والحجـ واأللواف . حينئذ لف تصبح الكتمةوأداءً  بل سيكوف كامل الجسد إجراءً  .وفكرؼ 
األداء  ىو -صح ذلؾ إفْ  -العامل الرئيس عمى المتابع، بل اً دور البطولة تأثير ليا 

 قدراتٍ  لما في الجسد االفتراضي مف representative performanceالتمثيمي 
 .واحتماالتٍ 

يجعل  األوؿ الواقع االفتراضي، ألف   مدخبل األداء واإلجراء) التطبيقات( ىما       
( أمامو الجسد)مف المتفاعل ىو نفسو   ) وممارسة(اكتساب فيو . أما اإلجراء،الموسـو

ولذلؾ لـ يكف الواقع االفتراضي بعيدًا  في بيئتو الديجيتاؿ. الجسد القوة التي يتنفسيا
بيف الحاسوب  embodiment as mediator كوسيطعف تغيير واقعنا، فالتجسد 

: وال سيما دوره في جعل عالمنا الراىنة الشيء الجديد في التكنولوجياوالعالـ يمثل 
، والتجسد ىو الرابط األوؿ في ثنائية الجسد والعالـ بدرجة الحي تقنيًا بشكل عاؿٍّ 

وتحسيف  life worldمساوية لتحقيق امكانيات التقنيات الديجيتاؿ لتطوير عالـ الحياة 
 .ٚٛجودتيا

بارزة يا سمة نجد أن  س ،ولعمنا لو ال حظنا سمة األداء في الواقع االفتراضي         
أىـ ما  والصناعة والعمل جميع أنشطة الحياة المعاصرة. ففي االنتاج واالقتصاد في
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استمرارية االنتاج عمى وتيرة ثابتة يكوف لو  ىو األداء. لدرجة أف  يمتـز بو التطور 
مردود كبير في المستقبل. واألداء لوف مف القدرة عمى تطوير الحركة وجودة المنتجات 

 وتحسينيا إلى األفضل.

واألداء في السياسة أىـ ما يميز السياسييف، فالبرامج  والخطط التي يطرحيا         
تصور استراتيجي لتنفيذ وعود وأفكار ألجل المجتمعات. واألداء يظير  ىؤالء إنما ىي

السياسي ال يخمق  في المثابرة والبحث عف الجديد الذؼ يدفع عجمة الحياة. ورغـ أف  
في وضعو الرمزؼ  وقو مف إمكانية األداء بشكل أقوػ. ألن  أنو يكتسب آفا وضعًا إال  

االداء المعبر  بالنسبة لآلخريف وألىداؼ المجتمع سيكوف تمثيميًا إلى درجة بعيدة. وأف  
 السياسية. والرؤية عف نشاطو بمثابة الفعل اليومي لتنفيذ البرامج

ألف  مجاؿ آخر، لمجاؿ االفتراض أكثر مف أؼ قرباألوربما السياسة ىي         
إدارة الخياؿ  السياسة ىي فف االستثناء الذؼ يعجف الخياؿ بالواقع، والقصد منيا دائماً 

. بكممات واضحة عمى السياسي أف يتعامل مع  اإلرادة العامة تطمعاتالمستقبمي ل
األداء الذؼ يطور مف آلياتو  الرأسماؿ السياسي واالجتماعي)األفكار والمعطيات( كنوع

وحيف يبمغ مرحمة يجب أال يترؾ الفراغ ضاربًا أطنابو في التفاصيل اليومية  وآفاقو.
 لؤلفراد والجماعات بل عميو أف يمؤله دائمًا. 

في يرتبط بتمثبلت استعارية  كذلؾالحياة االجتماعية ىو ضمف واالداء           
ي تعطي ىؤالء الت خيالية، وىي أف يأخذوا أدواراً  فاعميياالمجتمعات، فالثقافة تتيح ل

لكنو غطاء خيالي  ،ليس كيانًا بيولوجياً  مثبلً  فاألب مبررًا وزخمًا رمزيًا في الحياة.
بأىداؼ عامة واستراتيجيات اجتماعية. فالفضاء االجتماعي  لمسمطة، حيف يمارس دوره
و يتمثل استعارة فإن   وحتى يكتسب األب بعضًا مما يريد،، ىو الوجو اآلخر لمسمطة

جل تحقيق ألالقوة. وىي ما تتيح احبلؿ داللة سياسية ضمف داللة اجتماعية والعكس 
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األب دوما البحص عما يجعمو متماسكًا ونافذًا في الظواىر معنى القوة. وعمى 
 ولذلؾ فنمط األبوة نمط ثقافي تتيح لو السمطة انتشارًا وفاعمية.  االجتماعية.

أداء النمط ىو عممية ثقافية تتسع لمواردىا اإلنسانية في رسـ األدوار  إف           
و الداللي ليذا الدور أو ذاؾ، ألنو يطمح الحشُ  ل الخياؿحيث يشكِّ  داخل المجتمعات.

الرغبات المتبادلة بيف عناصر  يشكل ىذا الفضاء ىتوما  لممزيد طالما لو قبوؿ عاـ.
بكونيـ  الشعورلدرجة  حوافز متخيمة،اعمييا المجتمع حيث تصنعيا الثقافة وتعطي ف

بعد، وىي التي  عندئذ يرموف بأفكارىـ في أزمنة لـ تأتِ  وىـ مشدوديف إلى األماـ.
 يتوىموف قدرتيـ عمى بموغيا.

فيو يتعامل مع  مكتممة،شبو  ارفكأتحقق بيف ،أما األداء في الواقع االفتراضي        
ح مف أغمب و ضبو ث لما يحدُ  يبمور رؤيةً  ، وىذاإجماالً  االفتراضية الصور والبيئات
الحركة  ال مجرد لعبة محدودةعامة  المتفاعل يتعامل مع بيئة جوانبو. أؼ أف  

و بالحقيقة يواجو جميع الجوانب األخرػ سواء أكانت وحيف يواجو جانبًا، فإن   .والتطبيق
 وتتكشف لو تدريجيًا مع قطع مزيد مف الخطوات .أـ غير معروفةٍ  معروفةً 

 حيث، كثيرةٍ  يتعامل مع أبعادٍ  hyperspaceالفضاء الفائق  ف  فإولذلؾ  .واالجراءات
مل في كما تستع –وكممة فائق ذاتيا  .) تكميمية ومتجاوزة(أبعاد إضافيةينطوؼ عمى 

 the term hyper means "anotherعدًا آخربُ  تعني  -الفيزياء الرياضية
dimension" يجعل التنوع واإلضافة والجوانب العالية والمتطورة جزءًا ال ما ، وىذا
 .ٛٛيتجزأ مف الكممة

بمغة - و لعباً الشغف الذؼ يجدد مبرراتو، لكونداللة إف  المعب ينطوؼ عمى       
يوجد فيو، ويسمح  غير مكتف بذاتو. المعب يحمل سمات الوسيط الذؼ -الفمسفة 

 والسيطرة، بالتحكـ راغباً نساف اإلفإذا كاف بموضعو الرغبات كموضوعات لؤللعاب. 
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يواصل اءات اإلجر  بواسطةفالمعب ىو الممارسة التي تعطيو اشباعًا ال يتوقف، بل 
 .لة تمو المحاولةو عف المزيد وبذؿ المحا البحث

 المعب في الفضاء الفائق جزئيًا بحركةٍ ، أؼ ليس يكم طابعٌ  ومف ثـ كاف لمعب        
االستغراؽ ال و فيو بدوره.  منيمكاً المتفاعل  ولي عمىو يستما، إنما ىو كمي مف زاوية أن  

فالمعب لو جوانب ميتافيزيقية. وىذا ليس  ولذلؾ .منفذا لموعي بالواقع االعتيادؼيترؾ 
يشبع داخل ألنو يحرؾ تفكيرنا في المسائل األساسية لمحياة والوجود. وىو  ،اعتباطاً 

البيئات  إف   المتفاعل رؤيتو لمكوف باعتباره يجرب إجابات بالواقع في مجممو.
وما يتعمق بيا مف تصورات  simulatedاالفتراضية والعوالـ القائمة عمى المحاكاة 

السيبراني مختبرًا ء تجعل الفضا macro-conceptsكبرػ 
ما الختبار احساساتنا العميقة  ، بمثابة أداةٍ metaphysical laboratoryميتافيزيقياً 

 .ٜٛبالواقع الفعمي

إلنساف ىوية جسد االواقع االفتراضي: كيف تتكوف ليثيرىا  فمسفيةأسئمة  ثمة       
واإلجراءات؟  بأؼ معنى يوجد التجريد واألداة في سمة واحد ىي التطبيقات  افتراضية؟

ىل ثمة تحوؿ لمفيوـ الوجود ارتباطًا بالبيئة االفتراضية؟ ما داللة  كممات مثل: العمة 
بأية طريقة تنعكس العقبلنية في الفضاء السيبراني؟ ىل يمكف  والماىية والجوىر؟!

مقارنة بالواقع؟ ما عبلقة األسماء بالمعطيات  تسمية العوالـ االفتراضية بأسماء جديدةٍ 
 أداء أـ ماذا؟!أـ التي تحمميا؟ ىل المفاىيـ إجراء 

عبر مغامرة ممتعة،  وتجرب عاشتُ  ، ىيجميع األسئمة ال اجابات نظرية ليا       
وىي مصدر  erotic ontologyنتقل إلى ما يسمى بأنطولوجيا ايروتيكية نألننا 

 . فنحف نحب  األسطحواعدة بالمذة واإلشباع عاطفية وجسديةية وضعاالستغراؽ فييا ك
اختزاؿ التي يوفرىا الحاسوب. نحب طريقة  التقاطع والممس والتغير الخطية سيمة
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 في بيئاتو االفتراضية، وقد صاغ األشياء التعقيد والغموض ميوؿ مف لكـالحاسوب 
عبر الشبكة الرقمية واضعًا إياىا في رداء مف األلواف الضوئية البراقة حيث يربطيا 

 .ٜٓالتفاعل والتفكؾ بأبنية ىندسية دقيقة

 مجيوالتو. إف   عرؼنرتاده ون نود أفْ  اً سري اً عالمشف تنكإذ ذاؾ نشعر بكوننا         
 ر. إف  اإلبحار الحُ تحتاج يقظة التي الشاشات الزرقاء تشبو مياه البحر بأمواجيا 

الذىنيات التي تصارع تقمباتيا تقتضي الميارة واألدوات والمغامرة والتعرض لؤلخطار 
حار المتعة التي تختبر قدراتنا عمى يا بِ ، إن  فتراضيةالمتواصمة. ىكذا ىي العوالـ اال

 التحمل وتستنزؼ مخاوفنا ومخزوننا مف األوىاـ.

ألننا نرػ المعطيات التي تفرزىا عبر الشبكة  ،السمطةوفي ىذا اإلطار نختبر       
جراءات ال قبل ليا  الرقمية وقد اكتسبت األلواف واألشكاؿ الجذابة. وتخضع لعمميات وا 

وتمتثل كذلؾ لكافة العمميات االلكترونية التي تفرز وتقنف وتحدد وتنظـ األوامر  بيا.
تفاصيل كثيرة وال يمكف تجميع وتبدو السمطة غارقة في  التي تطمقيا مف حيف آلخر.

 معيا في البيئة االفتراضية نفسييا. متداخميفبحسب المتفاعميف ال قدرتيا إال  

 ،عمى المؤل تعريتيا محاوالتراعًا حقيقيًا وسط حمبة مف تدريجيًا تغدو السمطة ص      
القيود والمحظورات التي  ياعنلكف في عممية جسدية وىمية تزيح  ،يا المرغوبةكأن  

اخذ قوتيا  ) وضعيا في حجميا السيبراني(ف المتفاعل منياوكمما تمك   .واقعياً تدشنيا 
 المفقودة لصالحو، وبإمكانو مجاراتيا والتعامل معو بطريقة ال تختمف عف البيئة ذاتيا.

 أؼ ،نوعية ال حاكمةقواعد وجود التعامل مع السمطة سيبرانيًا يفترض  إف         
اجراءات  ستتمقى السمطة وىمةٍ  وجود السمطة. ألوؿ سيصبح الواقع االفتراضي أكبر مف

رجئ وذلؾ يُ . طٍ ائعبر وس وضع تحت النفاذيا تُ تأثيرىا المباشر. لنقل أن   مف تحد
لمتمقييا.  السمطة التي ىي باألساس ترجئ سواىا، فبل سمطة ىناؾ دوف توقيف
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ال  يا ال تييمف عمى فضاءٍ ألن   ،ىي تحت المساءلةسمطة في ىذا االتجاه توضع وال
 تمتمؾ أدواتو وال أساليب الخياؿ فيو.

ر تضع محتوياتيا في حالة أخرػ يأطتالقص والمصق والتقطيع والعمميات  لعل         
 .وأشكاؿ ونسيج تصويرؼ  بخبلؼ ما تقوؿ، مف ىنا فالسمطة تتحوؿ إلى نصوصٍ 

 وىذا معناه أف   .تصبح جزءًا مف األنطولوجيا االيروتيكية لمفضاء السيبراني عندئذ
المعب يتطمب محتوػ يمارس  ودوماً  .الممتع المعب سيضيف رصيدىا إلى رصيده

مف محتوػ السمطة، فالمعب ليس  . وليس ىناؾ أكثر ثراءً واستراتيجياتو عميو أساليبو
 .عمقاأل ياخمفياتفوضويًا وال خبط عشواء، لكنو يشتغل عمى 

ـ        والنصوص  graphicsفإف عبلقات الشغف بالحواسيب، وبالجرافيؾ  مف ث
 aestheticوبشبكات النت، تجرؼ بشكل أعمق مف السحر الجمالي  والصور

fascination فنحف بصدد الواقع االفتراضي نبحث عف  .وأعمق مف لعب الحواس
الذؼ نشعر بو عند استعماؿ  الرائع سحرنا. إف بيت لمعقل والقمب جنبًا إلى جنبٍ 

وأكثر روحانية مما ىو  sensuousالحواسيب يعد أكثر ايروتيكية مما ىو حسي 
 ينجـ عف الشعور -كما يفيمو اإلغريق -erosاإليروس ف. utilitarianنفعي 

ذ. و inadequacyوالنقص  insufficiencyبالقصور  المشاعر الجمالية لعبًا  تحقق ا 
فإف المحب اإليروتيكي يصل إلى أبعد مف عممية التحقق، ويذىب وراء ، مباشراً 

 .ٜٔعف موضوعو االنفصاؿ الجمالي

، social mediaفي اليوس بوسائل التواصل االجتماعي  ىذا الربط واضح      
وسيط كجسد الواقع االفتراضي  اأوسع يندمج فيي بطريقة الجسدبحيث تتأسس العبلقة 

يث ، بحأمرًا سطحياً ليس استعماؿ الحواسيب  .جسد واحد( ) الجسدافبجسد اإلنساف
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خيالنا الذؼ نعيش فيو، ىي تقنيات تحمل مثل لكنيا ت غبلؽ.االتنا بمجرد اتنقطع عبلق
 أسرارنا ووجودنا.

ال يتجزأ مف وجودنا الحي، أجيزة  التقنيات اإللكترونية تندمج في كياننا كجزءٍ        
 قدراتيا كطاقات تواصمية. وبذلؾ تحممنا ونحمميا بالتبادؿ.تدخل بكل اليواتف النقالة 

شاشاتيا  ف  إالمحظي،  ياكوف أكثر مف استعمالفمف ت ،كاف ثمة وسيمة لمتعبير عنياولو 
. ٕٜونثق) المعرفة والفكر واالخبلؽ( الذكية ىي الذكاء الموضوعي لما نفكر ونمارس

 تفتح طريقًا لرسـ ىذه األجساد بأنياجسادنا المتخيمة، بل نشعر ألتعطينا نافذة  عندئذ
اليواتف ىي معبرة عف  بشاشات. فالعبلمات واألصوات واأللواف في مضمار الثقافة

حساسنا باألشياء واآلخريف. نشعر بيا حيف يصدر الياتف صوتًا نرؼ العالـ  أذواقنا وا 
 مف خبللو تحت لمساتنا، نتمقى مشاعرنا عبر أيقوناتو ونصوصو المختمفة، كذلؾ

. وليس ثمة مبارحة بيف اإلحساس والجسد االفتراضي خبللونرسل إحساساتنا وآالمنا 
ألننا نتحوؿ في ىوية مع األرقاـ التي تخصنا ومع الصور  ،الذؼ تشكل لدينا

 واأليقونات.

واألىـ أننا نفكر عبر الجسد االفتراضي وتأتينا إحساساتو بعبلمات مرسومة       
شبع رغبتنا في معاينة األشياء والوجوه وردود نرضا مبمغًا حينما ، وتبمغ بنا حالة الفوراً 

)إلحساس يحس بنا و  نحس بو لمس الشاشات الزقاء ىو أبمع تعبير عما إف   األفعاؿ.
ال  لما سُ    مي كذلؾ(.متبادؿ وا 
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 يحمل عدة معاٍف: والممس كما ىو معروؼ

. ) الفعل(داؿ عمى وجود الشخصىنا  والمعنى .اـ بالممسيالقعممية   -0
 الممسات تعني الحضور في مواجية الممموس وجيًا لوجو.

الوعي القصدؼ بالممس كما يبدو بطريقة الفينومينولوجيا، لكنو وعي يتجمى   -4
خبللو ماذا ىناؾ مف أفعاؿ وتطبيقات إجرائية. وكأف القصد يترجـ جوانيًا 

ائرة عمى صعيد االفتراض، أؼ ىو وعي في حالة أداء، قاصد ومقصود في د
 التفاعل والمشاركة.

مس كشفرة مترجمة ال دوف الممموس وىو المعبر عف االستجابة، ال ممموس   -3
لمجموعة مف اإلحساسات. وىي عمى الشاشة الزرقاء تقوـ بدورىا االفتراضي 

 .واإلجراء اندماجًا مع األداء
 ،جسداف  يوجدالجسد، فالبلمس والممموس يكوف بينيما جسد. وباألحرػ   -2

فتراضي بالوقت اال –األطراؼ بحكـ التفاعل الحي  عبر عفوسيط يغير أف ال
  نفسو.

ذامو ىناؾ ظيور ل  -5 ) تفاعمت( الممسات مع اقع االفتراضي أماـ الرؤية، وا 
بإجراءات، فالحاصل أف ىذا يكوف تتـ نتائج الالممموس) اإلجراءات( وكانت 

 جسدا افتراضيًا مكونًا مف األشكاؿ والصور.
، لكنو ال يتمقاىا مف التي يتمقاىا البلمس feed backىناؾ التغذية الراجعة    -6

 موضوع بعينو بل مف الخياؿ الذؼ أخذتو الدىشة والفعل.
ف متوقعًا أنو كالممس عممية سحرية كما قيل، فمـ ي ، ألف  انطولوجيا الممس  -7

تراث خمق صور وأشياء. والفكرة تعود إلى ستُ بممس وجو سيتحقق تفاعل و 
 .لبناء عالمو ومحاوالتو الوجودية اإلنساف

الممس نافذ إلى  ، ألف  -communicative trans التفاعل عبر التواصل  -8
حيف يبدو ذلؾ ميمًا  المختمفة. ىناؾ اتالشاشوجوه اآلخر، يبلمس الغير، 
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( يسود االفتراض ويصبح الممس عبر) جسد واحدٍ حيف ينعدـ المكاف والزماف و 
وميما ظيرت الممسات، فإنيا تختمف وتتنوع بشكل  االفتراضي.ىو الواقع 

 ، فمف الممكف إيقاع األثر لدػ كل المتفاعميف عبر المشاركة. فتال
تميز  faces ، لكنو عمى وجو الشاشات، والوجوهالممس ليس بأؼ موضعٍ   -9

الكائف اإلنساني دوف غيره كما يقوؿ أفبلطوف. وكأننا ننقش ما نريد عمى 
 . وىذا أبمغ موقف وجودؼ تواصمي بيف البشر: أفْ مباشرة الوجوه المفترضة

الوجو ىو المقابمة التي تعقد بيف  يبلمس أحدىـ وجوه اآلخريف عمى اختبلفيـ.
وداللة. والواقع االفتراضي  اً ابوخط اً بو معالـ وكبلمأف  البشر، وأؼ وجو البد 

 ىذه الوجوه لصالح كثافتيا التفاعمية وبالكتابة والرسوـ واأليقونات. حجبي
الواقع بالممس خبرة حسية وذاكرة مف الرغبات والمعرفة، لكنو  -01

خميط مف الفعل والتخييل، مف األداء واإليجاد، المعرفة والتحقق،  االفتراضي
 رقب.الفكر والغريزة، البيجة والت

بملء الكممة، حدث يمخص قدراتنا  eventالممس بيذا يعد حدثًا  -00
لمنطوؼ عمى ىو الحدث اخمق األشياء، و  وصواًل إلىالبشرية التي كافحت 
، ألف الممس يدخمنا إلى واقع آخر أكثر إدىاشًا وغرابة. تغيير الموقف والواقع
 في مجرػ الحياة.رؾ تأثيره تأنو ي المنطوؼ عمييا إال   ورغـ داللة المحاكاة

ل جيازنا المفاىيمي الذؼ يصنف ويحدد العالـ مف فعِّ عممية الممس تُ  -04
نخضع لشبكة تحاور األشياء واألشخاص. وألننا  غةأشبو بم حولنا. والممس

ويبرز األوىاـ التي يجب أف  مفاىيـ تتوسط بيننا وبيف العالـ، فالممس يختبرىا
  مف حيف آلخر. تنفقئ

، عف طريق الدور مرة أخرػ في فيمـ ماتريكس كانت حركة الكاميرا تقوـ بذلؾ      
مف التي تركز عمى الشفرات القاطعة لمشاشة قربًا camera zooms الكاميرا زـو

وصور  dissolvesشفرات سرعاف ما تذوب  األشكاؿ واألحداث تحت أضواء كثيفة،
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في أماكف رسمية  flashlight الكاشفةتختمط ببعضيا البعض عبر أشعة المصابيح 
داخل  لمنظريأخذ المتابع مف خارج الماتريكس  وتغير المشاىد .لدػ ضباط البوليس()

 .ٖٜإنو يجعل التغير بيف الواقع والواقع الزائف أمرًا ممكنا ،الماتريكس ذاتيا

في وجد في كل مكاف، ت -مثل السمطةتوىنا  –الماتريكس  وبالتالي سنعرؼ أف        
النافذة ومف خبلؿ التميفزيوف،  ونراىا مففي المدرسة وفي التربية  ،البيئة المحيطة بنا

ذىب إلى دور العبادة وعند تسديد الضرائب، إنيا سجف ونشعر بالماتريكس عندما ن
نظاـ  -وير)األساس طمق عمييا ىاردويُ  prison of mindالعقل 
 التي تحكـ نظرتنا softwareقات(التطبي-وير) البرامج سوفتو  hardwareالتشغيل(

 .ٜٗتجاه العالـ واألشياء

في ىذه المنظومة، ويصبح  (انييارًا لذيذاً )ث حدِ الجسد االفتراضي يُ  ولندقق أف        
ومد الخياؿ إلى  ،االنفتاح عمى التفمسف نوعًا مف الشبق االفتراضي لمعانقة المجيوؿ

 حبلـ، فيو حمـ تغيير العالـ. ألف  األضفاؼ الجسد يجذبنا إلى اف كآفاؽ أرحب. فإذا 
ما إمكانية تطوير الثقافة حتى تواكب  امتبلء الواقع االفتراضي واستقبللو يعنياف

  .يحدثس
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  اتمة:خ

 (الفمسفة والواقع االفتراضي)

فقط عنى بو. لـ تكف لتُ  بالتاريخيا "، ألن  االفتراضي الحدث "راىنًا تحتاج الفمسفة إلى -
ما " إف  . في شكل أفكار الميتافيزيقية اوأطرى ماىية الموجودات ختزؿتكانت 

يمفع أؼ نشاط فمسفي تساؤلي، قد بالفعل ىو حد الكفاية أماـ العقل. ألنو  "ثَ دَ حَ ي
ىنا كانت تنبت السمطة مف و  لعمل واألسباب.عف طريق ا "ما كافػ" ب حددهي عندما

األحداث وفقًا لما تفرزه مف  تترجـ التي لترتيب أوضاعيا. بل ىي وتأخذ فرصةً 
والسمطة ألف مادتو  التقميدية أطر، بينما الحدث االفتراضي يفمت مف الفمسفة

 مختمفة.
الفمسفة تجدد  ، ألف  سمطة تفتش فيما تفعل تحت سقف الفمسفة ال تستطيع العيش -

واألفكار الفمسفية ىي أشبو وتنتقد معطياتيا. دوما سمطة العقل، قوة التخيل، 
 مكتممة البناء واآلثار والتداعي. بسرديات

وابداع  عمى األصالة. الحدث كصناعةٍ  (الحدث)مجاؿ أصبح الواقع االفتراضي  -
 إلى انتقااًل مف الوجود االجتماعي يعد الحدثفي ىذا الواقع  .وتواصلواستراتيجية 

 مف نوع مختمف لتاريخ الحدث في آفاؽ اإلنسانية. تقنية أؼ إلى ثقافة. التواصل
فالخياؿ يتكوف عبر عوالـ والحدث االفتراضي ىو البعد السياسي لعبلقتنا باآلخر. 

 .تشتبؾ مع سمطة ما أماـ التفمسف في أشكاؿ وتقنيات وبيئات فعميةٍ 
و كائف لو كافة المواصفات ألن   الجسد االفتراضي يوفر لمتفمسف شروط المتخيل، -

تجديد نمط كيف يتـ  أسئمة مف قبيل: ثيروي الوجودية عمى صعيد التقنيات.
لمفعل اإلنساني؟! ماذا عف  ت مدىشةنفتح مجاالل الحياة؟! ماذا سيحدث مستقببلً 

كيف يرتبط الخياؿ  األكثر ابتكارًا؟! االفتراضية ه اإلنساف عبر صورهو وج
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 أية نظرية لممعرفة تصمح لمخياؿ غير المحدود؟! ما ىي السيبراني بالميتافيزيقا؟!
  آفاؽ التطور في الفضاء السيبراني وىل لو عبلقة بالواقع الفعمي؟!

بحكمة العيش حينا  اىتمت، لكونيا الفمسفة لـ تقترب كثيرًا مف الواقع االفتراضي -
وانشغمت  سواىما حينا آخر وباألنظمة االجتماعية حيناً  اوالميتافيزيق وبالكونيات

اعتاب  ع االفتراضي يضعيا عمىالواق . مع أف  ع مف السمطة بأوقات كثيرةبالصرا 
 تفاعل معيا.اليا و تواكبمستطيع نلغة كونية 

ولذلؾ ىو يمارس حياتو مشتغبًل  .غير قابمة لمترويض الجسد االفتراضي عبلمةُ  -
عمى بنية السمطة، فيو ال يخضع لمنطق بيولوجي يحس ويشعر ويموت، لكنو 

بيار إكما أنو ينتج ذاكرة حسية كذلؾ ب .حيوات ممكنة وغير قابمة لمنياية يرسـ
 التكويف والبنية.

د يمكف لمفمسفة أف تمارس أدوارىا بحرية في الفضاء السيبراني فيو مجاؿ ال حدو  -
وحتى اليوتوبيات التي رسمتيا تاريخيًا تغدو  لو ويقدـ معرفة عمى الصعيد ذاتو.

 قابمة لمتصميـ والبرمجة. 
لكاف  ،التواصل كالفيسبوؾ وتوتير وانستجراـ وغيرىا طسفة بوسائاىتـ الفبل إذا -

افتراضية صيغة لعقبلنية  واجدي وقد .المعاصرة ةاالنزوؿ إلى شوارع الحي بامكانيا
virtual rationality ًبل نسيجًا مف األفكار القابمة  ،، ألف الوسائط ليست فراغا

 لمتطور والنقد المتواصميف.
اؿ يرتاد العقوؿ الفسيحة اؿ، جو  الديجيتاؿ إلى رحّ يتحوؿ الفيمسوؼ في عصر  قد  -

تغدو األفكار واألوىاـ قد و  ،المعاني بشبكات مف العبلمات واأليقونات طويرب
وربما يعد ىذا أكبر منعطف راىف في  ية.ئـ التعامل معيا في ىيئة مر ويت مجسمة

 الخطاب الفمسفي ومفاىيمو وكيفية صياغتو.
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وسينمائية  تصوغ أفكارىا في برامج إلكترونية يتيح الجسد االفتراضي لمفمسفة أفْ  -
عبر عوالـ ل االتجاىات يوا عادة تمث ،بأدوات الجرافيؾ والتصوير والفوتوشوب

عيد وضع مفاىيميا وأفكارىا في تُ  بإمكانيا أفْ  مائية واسعة االنتشار.ونصوص سين
 الحياة اإلنسانية.

حوؿ األفكار مف محاكاة الواقع إلى سيولة الخياؿ، وبالتالي يالجسيد االفتراضي  -
، ألنو يعيش حيوات ويعمف عف أكثر مف أؼ شيء آخرسيكوف الجسد رمزيًا 
 لما يحاكيو ولما يطرحو مف معاٍف. يثير تأويبلت ال تنتيي تداخل األزمنة. كما أنو

يقدـ الجسد االفتراضي لونا جديدًا مف المتعة الحسية الخيالية، نتيجة اختبلط  -
فريدًا يكوف وربما ىذا المزيج  ية.تقنالممارسة العبر  والفنوف والسيكولوجياالمعرفة 

والمعموماتية ويمكف المتفاعميف في تكوينو وىو ما يخمق حالة الشغف بالتكنولوجيا 
   مف مراوغة أؼ سمطة مترصدة.
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