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 مله واملعلوماتيهالصوره يف عصر العو

 أ. د.أنتصار رمسي موسى

 ملخص البحث

ىل ملةالعو   تسعى سات اليت الأفاكر واملامر   من خالل الواحد للعامل احلضاري المنط فرض ا 

تصاليه اليب نتيجة التقنيات الأ احدى هذه الأس(والصوره  ).  تطرهحا لتشكيل وعي الأنسان

 حلضاريةا الشخصية وتأأكيد اذلات حتقيق نذكل وأأ  ندرك أأن فعلينا املعلوماتيهاحلديثه وعرص 

ال يتأأىت ال  املعارص عاملال صريورة يف فعاةل مسامهة لنا جيعل اذلي اال بداعي الفعل خالل من ا 

الته،  وفائدة وخصوبة فعالية أأكرث منطق هو واذلي الثقايف التنوع منطق س نطرح وهبذا وحتو 

شاعة املطالب العقمي املنطق من البرشية ملس تقبل  .لعوملةا ظل يف الثقافة من واحد منط ب 

رص طرحت مشلكة البحث من خالل التساؤل الآيت، ماذا متثل الصوره يف عرص العومله وع

 الأتصاالت والتقنيات احلديثه ؟ ومايه جتلياهتا؟

آلت ما حماوةل أأس تكشافوقد هدف البحث اىل  ما و  املعارصه  هالصورحاةل عومل ه   اليه أ

آلت اليه  يق عول مة وغريها عن طر  واملامرسة الفكر يف سواء القمييه والاخالقيه املنظوماتأ

 يي:أأما أأمه النتاجئ فه مفاهمي وطروحات وتسويق الافاكر  عن طريق الصور املعومل ه .

التعبري  اطار احلس اىل جمال من نتقلت الصورة يف عرص التكنولوجيات املعارصهأأ  - 1

 فأأصبحت لغة  عامليه.

ن  -2  بلعامل ارصاملع اال نسان لوعي املؤسسة الأساطري من واحًدة أأصبحت قد "الصورة" ا 

 ض .بلأش ياء وليس ببعضهم البع الناس فالصوره يف ظل العومله أأصبحت تربط والأش ياء 

 شلك الهجيينصبحت الصوره يف عرص  العومله متعددة الوسائط وتقبل بملتناقضات وبل أأ  -3

 وقد متزي ت الصوره يف ظل العومله بتقنية التوليف والاس تنساخ.

 اللكمة الهنا الحتتاج نم أأمه البرشي التواصل يف املاكنة الصورة يف عرص العومله أأخذت -4

ىل ىل تنفذ يك اللغوية املصاحبة ا  دراك ا   الثقايف نظاملل  املفتاح يه وأأصبحت الصورة  املتلقي ا 

نتاج نظام املعارص و علومات وامل االتصاالت يف العامل  وأأصبحت لتكنولوجيا اال نسان وعي ا 

نتاج بقوة سطوه مله ثقافة خالل من املتلقي وعي يف ا   . الصورةاملعو 

ري اذلي نعيشه احلضاري بسبب العصف الصو  الفوتوغرافية الاضطراب الصورة جلبت -5

 يك نفسها.ولأهنا جتاوزت الواقع وأأصبحت الحتاكيه وامنا حتا
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و رصاع ري اذلوق بل هن مقوةل تغري  اذلوق اليت أأتت مع ثقافة مابعد احلداثه هو ليس تغ  ا -6

لسفات والأفاكر نتج عهنا جممتعات الحول لها والقوه فظهرت أأفاكر وف  املصاحل والأطامع

 ئده. واجتاهات فنيه أأحدثت هزا ت واحنرافات يف القمي الفنيه وامجلاليه اليت اكنت سا

ى يف ظل العومله الوس يهل يف معرفة العامل ويف معرفة السلع ذاهتا وطغ أأصبحت الصور -7

 ادلال عىل املدلول وأأصبح هو الأساس.

يف ظل العومله  دور صناعة الطلب وانتاج املس هتلكني بعدما اكن رأأس  أأخذت الصوره -8

 املال ينتج السلع.

 جيا بعد فلسفة جان جاك روسو وأأهنيارواجه احلضاره الغربيه فراغا" فكراي" وايدلو ت -9

 قافاتالأحتاد السوفييت ومجهورايت رشق أأورب ذلا فقد أأحت ل املشهداملعارص مفاهمي وث

 مرتبكه ومتناقضه . 

ال -10 ت يف هذه املرحهل يف مفهوم الصوره يف اطار تفتيت املركز لصاحل حصلت حتو 

 التعدديه الثقافيه والفنيه

صبح ده وأأ عمل الفين يف ظل العومله ودخول امليداي والوسائط املتعدظهور مفهوم جديد يف ال

عن  عربا"مالعمل الفين نصا قامئا بذاته بعيدا"عن املرجعيات الثقافيه والتارخييه، وأأصبح 

 اللحظه الأس هتالكيه يف العامل.

لت الفن -11  متون معوما يف ظل العومله من فنون مجيهل هتمت )بلقميه( اىل فنون هتحتو 

 )بالش ياء ( واخلامات ومع دخول امليداي أأصبح املصطلح السائد الفنون البرصيه.

لصوره يف ظل العومله عن اجلليل واملقدس ملصلحة الوظيفه الس ياس يه خرج الفن وا -12

 والأقتصاديه وأأصبح أأداة للس يطره والهمينه والأس هتالك وسادت ثقافة الاس متتاع.

 نفعايلاملس هتكل وليس املنتج وأأصبح يقوم عىل اجلذب الأ لعول مي عىل ايركز الأعالن  -13

 وليس الأقناع اذلي هو أأساس الأعالن .

ملة الصوره واس  -14 املصاحل عن طريق عوملة مفاهمي وطروحات وتسويق  بلغة تبدالهاعو 

 الافاكر  عن طريق الصور املعومل ه .

نه والشخصيات والأعامل صبحت احملااكة الهتمكيه والتناص البرصي وتداخل الازم أأ  -15

آليات عرص الصوره.  الفنيه مكوان أأساس يا" من أ
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 للسلوكيات عاملي نظام ساسأأ  عىل يقوم العاملية للعالقات جديد لمنوذج العوملة توجيه -16

 جفميع العامل من واحدة منطقة عىل ليس حكرا" القمي حيث ان ، والأخالق والقمي والعادات

 . الأخالقيات هذه يف به تسامه ما دلهيا الشعوب

  لصورهالصمت أأمام سلطات ا خماطر يف العربية ومهنا اللغات سقطت سلطة  -17 

يه  اال عالن،يف ظل النظام العوملي وأأصبحت وسلطة اللغوية( غري والشاشةالألكرتونيه)

 .احلايل العرص سلطات

دارةه ما بعده و  الأش ياء(، صنع هو) الصناعي، العرص يف الكبري اله م اكن  -18  و )ا 

 ( . الاهامتم يكون )بلأش ياء ذاهتا يف عرص العومله فأأننس تطيع القول الأش ياء( ، و 

 النشاط وحتجمي لغرائزا وتنش يط اجلسد عىل الرتكزي تمتثل يف العوملة مظاهر أأبرز أأن -19 

شاعة الفرد ومتجيد ، العقيل  بينه حل دا وطمس ، اليويم تفاصيل يف واال غراق ، السلبية ، وا 

صال التارخيي من خالل البث الصوري املكث ف لتقنيات االت الرتابط ، وطمس الفن وبني

 احلديثه.

الت -20 هميه يف الفن ومفا ان الزنعه اجلديدة يف ظل العومله يه همينةأأمرياك وقد حصل حتو 

 طبقا لطموحات الس ياسه  وحصل تغيري جذري يف مفاهمي الثقافه والفن وأأعلن عن موت

آليات جديده ختدم الثقافه االلوحه يف   لبرصيهاشاره اىل املنطق اجلديد والفوىض وظهرت أ

 اجلديده.

 قدمهم

 انكامش حنو العومله بأأهنا ) كتاب مؤلف واترز ملمالكو يعرفها و  العامل اترخيي يف العومله اجتاه 

 املس تجدات لك ويه (23) .الانكامش(  هبذا واجملمتعات الأفراد وعي وزايدة العامل

ىل قصد بدون أأو بقصد تسعى اليت والتطورات  واحد واليت عاملي جممتع يف العامل ساكن دمج ا 

 اجلوانب ذكل س ياس ية، ويتبع مث الأول، املقام يف اقتصادية معلية العوملة خاللها من تكون

 اليشء جعل غالًبا يعين قد أأو عامليا" دولًيا اليشء جعلوهكذا، ان  والثقافية الاجامتعية

 ،ختلف يف املفهوم واملعىنما العومله فت أأ ،  العامل دول خملتلف املتناول يف أأو مفهوًما أأو مناس ًبا

 ادلول من مجموعة وحتقق ،وأأسس  قوانني ووضع وس يطرة مكحت   معلية لتستبطن العوملة ومتتد

 مما جديدة وأأسواق مصادر عن تبحث جعلها كبريا منوا العاملي الاقتصاد يف املتحمكة الرأأساملية

ىل متتد الاقتصادية حدودها جيعل وتعمل ادلول  انمية دول مع العالقات من مجموعة ربط ا 

 مل العوملة أأنحيث  الكربى للس يطره الثقافيه والفكريه ايضا عىل ادلول الناميه وغزو هويهتا ،
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ىل ذكل تعدت بل والاقتصادي املايل البعد عىل فقط تقترص  وفكري ثقايف حيوي بعد ا 

 بدل لأي اجلغرافية بحلدود تعرتف ال العوملة أأن كام والقمي واملعتقدات التقاليد مجموع يف ممتثل

  .صغرية قرية العامل من جعلت بل

 لهمينة،ا املشرتكة، الاعامتدية التكيف، الاندماج، التبعية، قبيل من مفردات س تعرضن  وحني

 أأو فرداتامل هذه من لأي رديًفا ليست العوملة بأأن رىن  اخل ..العامل أأمركة اال مربايلية،

 ذلا ، تاملصطلحا تكل جملموع نظري فهيي .جممتعة املفردات تكل ا يهحقيقهت لأن املصطلحات،

ة والفنون واملعلوماتي والاقتصاد الس ياسة لغة فيه تتاكمل) نظاًما العوملة تضحى أأن ريب ال

 قتصاديالا النفوذ يتكئ بيامن الاقتصادي، مداه الس يايس النفوذ فيه جيد حيث (.والاعالم

 .والسطوه الرثوة عامل دخلوتت الس يايس، ظهريه عىل

 عرص مع برشيةال  دشنهتا اليت الثالثة املوجة مفهوم توفلر أألفني طرح العوملة مفهوم ش يوع وقبل

 املعلوماتية

 الكبري اهلم نأأ  لنا يقول و الصناعية، الثانية واملوجة الزراعية الأوىل املوجة بعد واحلواسيب

 دارةب  ) الأول مهنا يبدأأ  احلارض الوقت ويف ،(الأش ياء صنع )هو الصناعي، العرص يف اكن

 أأن أألفنييؤكدو  . بلأش ياء ذاهتا (الاهامتم ) يف الوقت احلايلنس تطيع القول و . (الأش ياء

 لسلطةا متارس فليك مفهوما"قدميا" الآن منذ أأصبح السلطة يه املعرفة بأأن القائل املبدأأ 

ىل حتتاج  متعددةو  ومعقدة، مركبة ظاهرة أأمام العوملة مع نكون وهبذا . املعرفه عن معارف ا 

طارها الأوجه آلياهتا جبميع اال مساك الصعب ومن ملتبس، املفهويم ا  يديولوجي فهيي أ  مبعىن اا 

 ملتوافقةا الكربى اال سرتاتيجيات من مجموعة ويه.مركبه وأأهداف أأفاكر  منظومة عىل انطواهئا

 (2).البعض  عن بعضها مس تقةل تبدو وأأشخاص وحكومات ملؤسسات

 مشلكة البحث

ىل العوملة تلحتو   ريها هائةل،  قوة ا  اكفة  الصعد عىل وأأطامع تش تغل واسرتاتيجيات مصاحل تس 

ىل تسعى و  الأفراد حياة يف دقائق والتأأثري القدمية، بتوازانهتا والبطش العامل، صورة تغيري ا 

آلياهتا واجملمتعات ولها فالعامل  والفنون  والثقافة واال عالم والس ياسة الاقتصاد حقول يف العامةل أ

ل  قميه، واجتاهات وأأنظمة مفاهميه، وأأمناط مؤسساته، وأأشاكل عالقاته يف  العوملة مع حتو 

 مفهوم أأن اجملمتعات اىل التلقي السليب والصامت  حىت هذه وهوايت ، جممتعاته يف السلوك

 امجلايل وحسهم وأأذواقهم البرش اهامتمات يف وكذكل خمتلفني ، بعًدا وحمتوى أأختذت الهوية

 يف احلاصةل التطورات استامثر خالل من العوملة وتلجأأ  . وأأخالقهم وثقافهتم ،والفين واذلويق
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ىل املعلوماتية وتقنيات االتصال جماالت  يف والفكريه والثقافية النفس ية الأرضية هتيئة واال عالم ا 

ىل طروحاهتا والاجنذاب لقبول ، الثالث العامل يف س امي وال الأخرى، اجملمتعات  المنوذج  ا 

 تعمميه. يف ترغب احليايت  الاس هتاليك اذلي

 ممارساتبغزو مفاهمي وافاكر و  املعارصه"و "امتداد  عهود احلداثة عىل العامل لقد أأبتىل

 يف شلك وخطرية كبرية اتوتغري   تبدالت وشهدت تسويق الافاكر  عن طريق الصورة و 

ق والتحمك عن طريق عوملة مفاهمي وطروحات وتسويق الافاكر  عن طري واحلمك الس ياسة

 تدتام  سلوكيات ، احلر العامل وقيادة متثيل من ادعى مله وبرزت سلوكياتالصور املعو  

 ادالس ياسة والاقتص  يف الأخالق بلك ومطيًحة القمي بلك عابثًة مساحة العامل وغطت

 وغريها.

 صة يفموضوع الصوره يف عرص العومله وجتلياهتا خابحلاجه اىل دراسة أأستشعران من هنا 

لصور لالن هذه املرحهل مرت بتغريات وحتوالت هممه يف املفاهمي وأأصبح مرحةل املعارصه 

 ريصف صو دورا" كبريا يف احلياة املعارصه وجتاوزت الصوره الواقع وأأصبحنا نعيش يف ع

 البحث من خالل التساؤل الايت: مشلكة من هنا نس تطيع حتديد 

 ا؟لياهتوما يه جت ماذا متثل الصوره يف عرص العومله وعرص الأتصاالت والتقنيات احلديثه ؟

 :هدف البحث

 هيدف البحث اىل:

آلت ما حماوةل أأس تكشاف آلت اليه  هه  الصورعومل   حاةل اليه أ يه القمي  املنظوماتوما أ

سويق مة مفاهمي وطروحات وت وغريها عن طريق عول   املامرسةو  الفكر يف سواء والاخالقيه

 ه .الافاكر  عن طريق الصور املعومل  

 :أأمهية البحث

تمكن أأمهية البحث من خالل أأمهية  موضوع البحث كونه  موضوع همم وعرصي 

غناء يف الأ  يف اجملمتع. وسيسهم هدا البحث وانعاكساهتايتناول موضوع الصوره يف ظل العومله 

 ال .املعريف واملعلومايت يف هدا احلقل للباحثني وادلارسني واملتخصصني يف هذا اجمل
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 جممتع البحث:

 مله.يتحدد جممتع البحث يف موضوع الصوره املعو  

 مهنج البحث :

 البث الصوري يفلتحلييل الوصفي لصريورة معلية ا–أأتبع البحث املهنج الأس تقرايئ 

 ، وهو من البحوث املفاهمييه. وملهظل الع  

 احلدود الزمنيه للبحث:

 لعرشينمتتد من س تينات القرن ا الفرته الزمنيه املعارصه ويهيتحدد البحث بدراسة 

ت تعول مو الصور حتوالت يف الطرح ملا بعد احلداثه واملعارصه ويه الفرته اليت شهدت فهيا 

 .التصاليه احلديثهات الصوره يف ظل التقنيا

 ملهبلعو   واملعلومات االتصال تكنولوجيا تطور عالقة

مات ملعلو اان جممتع املعلومات هو البديل اجلديد )للمجمتع الصناعي( وان العمل يف جمال 

حوايل  ية منزادت نسبته يف معظم دول العامل املتقدم ويف مقدمهتا الوالايت املتحدة الامريك 

متع  القويم يف اجمل % ان اكرث من ربع الناجت50ىل حوايل العامةل ا% من جحم القوى 15

مات ملعلو الامرييك يأأيت من انتاج وتوزيع سلع املعلومات وخدماهتا فتكنولوجيا االتصال وا

 .(3)ملت العامل أأمجع فأأصبح بال حدودعو  

ال لقد شهد العرص احلايل رسعة يف صناعة وسائل االتصال وتطورها، وخاصة يف جم

ج كنلوجيا الاعالم واملعلومات الالكرتونية، وجتسدت ثورة االتصال من خالل اندمات 

ن مكرث أأ  و مبعىن اخر املزج بنيددأأساليهباأأ تفجر املعلومات ووسائل االتصال وتع  و وتزاوج 

 لق عليهوهو ما اط كرث من وس يةل لتوصيل الرساةل االتصالية، أأ تكنلوجيا اتصالية متتلكها 

ائط. و تكنولوجيا االتصال متعددة الوسأأ ، Interactive Tech  التكنولوجيا التفاعلية 

توس يع و و الكونية ونقل االتصال من احملدودية اىل الالحمدودية، أأ وظهرت ظاهرة العوملة 

 ش باكتدائرته ليشمل العامل، وظهرت هذه الظاهرة عن طريق التكنولوجية املتطورة ويه ال 

 سايس يفأأ نرتنت دور لأ ول ، عرب الكرة الارضيةوالصورواملعلومات  اليت تقوم بنقل الاخبار

حلاسب اقنية ت مع  أأدى امزتاج وسائل االتصال ولقد االتصاليةالعومله ه الثورة املعلوماتية و هذ

ع جملمتيف ا ية  والعوملهالالكرتوين اىل خلق عرص جديد للنرش الالكرتوين والثورة املعلومات 

   (3) ادلويل.
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ىل أأدت الىت املعلوماتية املاضيه الثورة احلقبة ىف العامل شهد لقد نتاج ىف مالتقد ا   ا 

 فتخل وصناعة سلعة املعلومات أأصبحت حيث البرشية، احلياة جماالت اكفة ىف املعلومات

 لأفاكرا و والسلع اخلدمات تبادل فهيا يمت والىت الكونية املعلومات بسوق مايعرف وراءها

 من املزيد ىلاتؤدي  املعلومات فزايدة ، التكنولوجيا بثورة املعلوماتية الثورة  ارتبطت ولقد

 الآخرين عم التعامل ىف الفرد قدرات تزداد مث ومن املعلوماتية من بملزيد ليدفع االتصال،

هنا .ت واجملمتعا الأفراد تقدم عىل دالةل ذاهتا حد ىف وىه علهيم، والتأأثري  ان ميكن ثنائية رةثو  ا 

 و ةاحلديث االتصاالت تكنولوجيا امزتاج من تودلت والىت التكنومعلوماتية علهيا نطلق

 اتتقني مع اتصالية وس يةل من أأكرث بني  املزج أأو اال لكرتونية حلاس بات ا تكنولوجيا

جامعة  .الوسائط دمتعد   االتصال وأأ  التفاعىل االتصال بتكنولوجيات يعرف فامي املعلومات

 (22.)ادلول العربيه 

 

 

 ملةالعو   مفهوم

 الكثري ختلفأأ  وقد العرشين القرن من ينري الاخ العقدين يف برزت كونية ظاهرة يه ملةالعو  

 تعين بالنلكزيية فهيي تعريفها يف زاد اجلدل كام , الظاهرة هذه يف

"GLOBALIZATIONكفعل وملةوالع   . الارضية الكرة هبا واملقصود الكرة تعين اي 

 ملتتعو   احلياة ان فيقال "لكمة يعومل من مش تقة ويه " GLOBE " "عومل " من مش تق

 وكذكل جاءت . الاخرى التقنية واالتصاالت والثقافة والس ياسة الاقتصاد تعومل ان بعد
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 التجارة حقول يف واندماهجا العاملية اكالسواق منفعهتا يف وتصب العوملة تواكب اصطالحات

 دتوتعد  . العاملية السوق لقوى العامل وخضوع ,الاموال وانتقال املبارشة والاستامثراتالعاملية 

 بروز مراحل من جديدة مرحةل " بأأهنا غيدنز أأنتوين عرفها فقد, العوملة ملفهوم التعاريف

 تالمح حيدث حيث العاملي، الصعيد عىل العالقات الاجامتعية فهيا تتكثف احلداثة، وروتط  

 وثقافية اقتصادية بروابط احمليل والعاملي ربط فهيا ويمت واخلارج، ادلاخل بني للفصل قابل غري

نسانية  " وا 

 العاملية ةاحلر  اكلأسواق علهيا الس يطرة ميكن ال اليت القوى هنابأأ  -لتعريفها اخرين وذهب

هنا - قال وبعضهم. قومية دوةل لأية والء لها ليس اليت املتعددة اجلنس يات والرشاكت  حرية ا 

 يةالوطن  احلدود عرب واملعلومات املال و رأأس العامةل والأيدي واخلدمات السلع حركة

 بني تبادلو  هو تعاون -فاالول والعوملة  ,ادلويل النظام بني واحض فرق وهناك .واال قلميية

 خريةبيامن الا ,..خلا والتقين التجاري والتبادل والثقافة اكلتجارة اخملتلفة امليادين مجيع يف ادلول

 عم الشامل التبادل خالل من الكربى العاملية املؤسسات مع ادلول مجيع بني تعاون يه

 عاملي نظام نمض والفواصل احلدود والغاء كونية قرية اىل العامل وحتويل الكون اخملتلفة طرافأأ 

 والثقافات والقمي للحضارة اعتبارات يأأ  اىل النظر دون , الثورة املعلوماتية عىل يقوم جديد

 امليةللقوى الع التدخل هو "العوملة" بن ذكل خالل من نستشف  وقد. اجلغرافية واحلدود

 دون لثقافةوا والاجامتع والس ياسة الاقتصاد مورأأ  يف العاملية بملؤسسات وادلوائر املمتثةل

 . لدلول الاخرى الس يادية واملفاهمي بحلدود الاكرتاث

ذا  يةاملال  واملنظامت واملؤسسات القارات، عابرات الرشاكت خالل من العوملة اكنت وا 

ن ورساميلها منتجاهتا أأمام انفتحت كثرية أأسواق عوملت قد الكربى والتجارية  يف عوملةال فا 

شاعة الثقافات، وتفتيت العقول غزو تروم الآخر اجلانب  يسهلل  الغريب، احلضاري المنط وا 

حاكم مث، من علهيا،  .بأأرسه العامل عىل س يطرهتا ا 

يديول  العوملة خدمة يف والفنون وجعلهااال عالم   عوملة عىل تعمل فهيي هذا ويف  .وجيهتاوا 

يديولوجيا يه فالعوملة  اليت لشمويلا التصور والرثوة ويه السلطة احتاكر ذروة يف الرأأساملية ا 

 الأمريكية. -الغربية الرأأساملية س يطرة اال رادات حتت تدجني و بيدها، لكها القوة عنارص تركز

 عىل للعوملة خالقيةالأ و  جامتعيةوالا سلبيةال  تأأثرياتال  تكل ، العوملة عىل املرتتبة النتاجئ أأخطر

 من انطالقا الثقافية احلدود اخرتاق من العوملة وسائل متكنت واملسمل. فلقد العريب اال نسان

،  اال لكرتوين الفضاء عرب ، املُؤمرك الغريب الطابع ذات السائدة الثقافة صناعة وتروجي مراكز
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 الأمريكيه الثقافة بقمي يُغزى اذلي الثقايف الفضاء لأكتساح ، اللكمة بدل الصورة مس تخدمة

ايه "همددا ، املغلوبة الشعوب قمي حساب عىل  أأو ، والرتاث والاحامتء بلتارخي بالنزواء ا 

 واال شارات الصور من اليوم يضخ مفا . تيارها يف والضياع الوافده الثقافة خضم يف اذلوبن

 بت يف ظل العومله، البث ادلامئة الشاشات اال لكرتونية والاعالانت عىل املرئية والنصوص

 مبخاطر املتصةل احلياة وأأمناط يف املرجعيات وتغيريا والرموز القمي ملنظومات هتديدا يشلك

 كثري فباتت لأمم ،وا الشعوب من العديد دلى الهوية فقدان من واخلوف الاغرتاب الثقايف

 أأبطاال معها حتمل والصور اليت والعالمات الرسائل أأمام تدفق عارية والشعوب الثقافات من

املالبس وجنوم الكره  وموضات السلوك وأأمناط والسيامن والأطعمة الفن كرموز ، ومهيه ورموزا

 (4)وغريها 

 وقد , ةللغاي واحضا ادلولية والعمليات والواكالت املؤسسات تكل ونفوذ ثريأأ ت صبحأأ لقد   

آ  اىل ثريأأ الت هذا دىأأ  ا،مم مياديهنا مجيع يف الوطنية الس ياسات معق يف تؤثر تأأ بد  لكتأ

ميدان  يف طموحاهتا من واحلد احلكومات وتقييد , الوطنية الس يادة مفهوم وانداثر

 صنع ىلع قدرهتا من تفقد احلكومات جعل مما والثقافية والاجامتعية الاقتصادية الس ياسات

 لعريبا الوطن يف  العوملة ثرأأ  وان. مس تقةل بصورة واخلارجية الوطنية ادلاخلية س ياس هتا

 واحضا يف مجيع مؤسسات احلياة. صبحأأ 

 خالل اكرتر جميي الامريييك الرئيس برجينسيك مستشار زبيغنيو تنظرايت خالل ومن

 أأمرياك لصاحل كلحتويل ذ وحاول العاملية، القرية فكرة رخس حيث 1977 -1980الاعوام 

الأمرييك  متعاجمل  قمي حيمل للحداثة كونيا منوذجا للعامل لتقدم فرصة بالده أأمام أأن عتربأأ  حيث

آنذاك الأمريكية املتحدة الوالايت س يطرة خالل من هذا ومت حياته، ومنط  % 65 حنو عىل أ

 ومن .ويناال لكرت  بلعرص برجينسيك سامها الوقت ذكل ويف ,اال عالمية العاملية التدفقات من

 ش بكة انتشارو  التلفزيونية اكلفضائيات والتطورات التقنية الكبرية الاعالمية ةلالآ  هذه خالل

 ديدوحت وضع العربية عىل البدلان يف احلكومات دور تدين اىل دتأأ  ,العاملية الانرتنيت

نتشار ا عىل الس يطرة يف التحمك عىل قدرهتا عدم وكذكل , والاعالمية الثقافية س ياساهتا

 سوق يف مطروحة شامةل عوملة مامأأ  الان حنن أأذن . والقومية الوطنية الثقافية املعلومات

 لك اءواقص الانسانية الانشطة لك عىل العاملية الصبغة لأضفاء , والس ياسة الفكر والفن

 (.17ه)يوالهو  بلوطن بالرتباط تمني الشعور اليت.والقومية الوطنية الس ياس ية املفاهمي
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 ال مضمونمن خالل ابتذ ، واال ساليم العريب العامل عىل السلبية العوملة تأأثريات جتلت وقد

 رابطة أأن حىت ، واملنتجات عن السلع وادلعاية اال عالانت يف بأأس تغالل املرأأه الصوره رساةل

 نانالأس   ومعاجني والش يكوالته من الس يارات معينة أأنواع بني وقوتس   تصطنع مربرة غري

 الفن يف الغربية قميال لأمناط والفعال الرسيع عىل الانتشار جشع مما ، الفاتنة امجليةل املرأأة وبني

آةل عرب الاس هتالكية للثقافة ، والرتوجي والتسلية واملأألك وامللبس عال جتارية أ  حدود ال ميةوا 

ىل مما أأدى .الماكانهتا ،  قيقيةاحل  قضاايه عن وعزهل ، اال نسان وتغريب الأمم بىن تشويه ا 

خضاعه للقوى من ، وادلينية والقومية الوطنية قناعاته مجيع يف وتشكيكه  س يطرةامل  أأجل ا 

 الغربية.

زاحهتا مث سامهتا، وطمس  دول اجلنوب يف القومية الثقافة هتميشوتسعى العومله اىل   وتقدمي  ا 

 زاهية صورة اجلنوب لفقراء تقدم و ، بديال الشامل دول يه ثقافة اليت املعوملة الثقافة

 تمتثل يف العوملة مسلسالت مظاهر أأبرز أأن من الرمغ عىل ، املتقدم الشامل"فردوس"ل

شاعة الفرد ومتجيد ، العقيل النشاط وحتجمي الغرائز وتنش يط اجلسد عىل الرتكزي  السلبية ، وا 

 ، التارخيي الرتابط ، وطمس الفن وبني بينه احلد وطمس ، اليويم تفاصيل يف واال غراق ،

بداعاهتا بلثقافة والاس هتانة  الناس يرى أأن عىل الثقافة هذه وتعمل .النوعية وبلقمي اجلادة وا 

 رموز خالل من التأأثري ويتبادلون لنفسه لك مهنم يعيش معزولني أأفرادا بوصفهم أأنفسهم

 عقلية خللق العامل بالد لك والصوره يف أأمركة التلفزيون عرب ذكل يمت ، الاس هتالك

ىل يؤدي مما ، للحياة املادية وس يطرة القمي الاس هتالك ثقافة وس يكولوجية  من العامل تفريغ ا 

 بلغ وقد .مؤلفاته أأحد يف "جارودي روجيه" املسمل املفكر الفرنيس تعبري حد عىل ، املعىن

 املغلقة الأصوليات من غريها عن خطرا تقل ال ،  كبريا حدا العوملة ثقافة يف والغموض التعقيد

 ، الثقايف النس يج يف التفكك ظهور ذكل نتاجئ من واكن .قواعدها وممارس هتا يف القاطعة

 اال عالم أأن ننىس وال الأفراد دلى الاغرتاب وسلوك ، العنف مظاهر ،وبروز البطاةل وش يوع

 ، الاس هتاليك التسويقطريق  الثقايف عن والتشكيل ، العام الرأأي صياغة يف الأساس يعترب

والأخالقية  الثقافية اخلصوصية عىل القضاء وسلبياهتا العوملة لياتجت   ومن ، اال عالين واال غراء

 ، ويه والغاايت والأهداف والرؤى والتصورات القمي توحيد شعار رفعت حيث ، وادلينية

ىل العامل ختزتل بذكل  من القوى متنوعا تشكيال بعتباره حقيقته وتتخطى ، واحد مفهوم ا 

ن .والتطلعات والثقافات والانامتء اتواال راد ىل بلتنوع يقر ال توحيدا وا   ي فجر توتر س يؤدي ا 

ىل وعودة ، املغلقة التعصب نزعات حياء ا   مرجعيات من اليت تتغذى الضيقة اخلصوصيات ا 
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ىل يقود مما ، مغلقة ودينية عرقية ىل وتسعى العومله .املغلقة الهوايت الثابتة جسن يف الارمتاء ا   ا 

 ظل يف الغربية بيئهتا  مضن تبلورت غربية يف حقيقهتا قمي يه ، عاملية أأهنا تدعي قمي نرش

 التجربة اكنت وقد .لتصبح كونية تعمميها عىل معلت ونزعة الغرب ، التارخيية رشوطها

شاعة يف أأسهمت قد قبل من الاس تعامرية  فعليا بدأأت وقد ، العامل، عىل مس توى القمي تكل ا 

يل هتدف ملزمة ترشيعات تطبيق  والبحث ، والس ياس ية اجملاالت الاقتصادية بعض يف ذكل ا 

  . ذلكل عاملية أأطر عن

ىل اس تلهام تسعى اجملمتعات بعض وجدان حيث ، سلبية فعل ردود ذكل للك واكن  صور ا 

 التفرد رةرشا يوقد ،وأأحياان مضادة فعل ردود ينتج غربية قمي ففرض ، رمزية مكقاومة املايض

ىل يؤدي ال ، واحد ثقايف منوذج همينة لأن ، الأمعى منا ل،ح   ا  ىل يؤدي قد ا  ىل كسالع ا   ا 

 ، قايفوادليين والث العريق التعصب يؤجج مما ، متعصبة عرقية ومفاهمي ظهور أأيديولوجيات

ن ، املعريف التحليل وحسب  هدفا عهلوجت ، أأحضان املايض يف سرتمتي التقليدية اجملمتعات فا 

 نتشارا يف الآن واحض ، وهذا أأوضاعها فهيا تعزز منه خاصة صورة انتقاء عىل وتعمل ، لها

شاعة  العوملة عىل فعل دكر   ، الضيقة والعرقية والعشائرية والطائفية املذهبية وامليول الأفاكر وا 

ن يالحظ وكام . اجلائرة امجليع  ترصف حتت وضعت قد ، احلديثة االتصاالت ش بكة فا 

ماكنية نشاء ا   ، ونزعة ملطلقا الرأأي فهيا يسود اليت املغلقة الطائفية بالنامتءات تبرش منابر ا 

 ناه  ومن .عن املايض الأفق وضيقة اثبتة صورة لتشكيل حماوةل يف وذكل ، الآخر تكفري

 ملعممةا اال خاء والتمنية ليس  السائد اخلطاب ملزامع خالفا  اليوم يتعومل ما أأن نالحظ

 اخلوفو  والبطاةل الفقر والبؤس هو يتعومل ما ، متاما العكس بل ، واجلوع الفقر واحنسار

 رميةواجل والفساد ، وأأسواق اخملدرات نوع لك من البغاء أأسواق هو يتعومل ما ، والقلق

 والهنم ، معىنوالال ، الالعقل يتعومل بل ، الروح وهبجة واحلمكة العقل ليس يتعومل ما املنظمة

دوا غ الأثرايء أأن حىت ، اس تثناء دون وللجميع ماكن لك يف ، والالأأمن ، ال يش بع اذلي

 وعوملة السامة أأسواق النفاايت عوملةو  ، بلسالح ةمحمي   ورةس  م  أأحياء يف للسكن حيتاجون

 الأمرييك وفدال اقرتح حيث، البيئة اليابن حول يف كيوتو اجامتع يف التلوث وعوملة ، الغابت

ىل "التلوث حقوق" حتويل رمسيا  (4). يف البورصة تباع أأسهم ا 

 ، التكنولوجياعرص   هو عرش التاسع والقرن ، الانوار عرص هو عرش الثامن القرن اكن اذا

 الغربية احلضارة معطياتى حدا شلكت حيث تيازبأأم  الصورة عرص هو العرشين القرن فان

لت ، متاكمةل صناعة الصوره صبحتلقدأأ   .املعارصة  ومصدر ثقافية عالمة بوصفها جت 
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 والتسوق الرمقية املتغريات عامل ظل يف اليومو   وبنيهتا فلسفهتا ولها وتأأويل، اس تقبال

 عقولنا، قبل غرائزان ختاطب الصورهو   اجلديدة، والتكنولوجيات العوملة، يف ظل اال لكرتوين

رادتنا لتسلب تغرينا  .توجاهتان م  برشاء لنقتنع ا 

 لهذا ية،الافرتاض  البرصايتفضاء  يف فشيًئا، شيًئا الكتابة حضارة تزحزح الصورة حضارة ان

 صبحناأأ  فًقد  وتداولها، تأأويلها و وحتليلها، الصور قراءة مس توى ىلنس تعد،ع أأن من البد

لهيا نظرن  صورة فهناكنكون  فأأيامن ،الصورة جممتع يف نعيش اليوم  و ، التواجمل الصحف يف ا 

ت الضوئيه الاعالانووالطرقات  لشوارعايف  و ، اجلواةل الهواتف عربو  التلفزيون يف تطالعنا

 الرسومو  الصور س مييائيات مفن البرصي االتصال وسائل تدتعد  وقد    والالكرتونيه.

ىل املتحركة، ىل السيامن، س مييائيات ا   حتمل  يةالبرص  اللغات هذه لك الفيديو، س مييائيات ا 

 ه تعملالهنا ترسل رسائل اتصالي وطبيعهتا الصورة معىن معرفة من معاين وتأأويالت والبد

 هناك بحص حيث أأ  العاملي، الطابع حتمل العوملة و.  والغياب واحلضور والتجيل، اخلفاء بني

ىل يذهب املتلقي اكن املايض يفو ، لصورا ماليني من وفره  لكن فةاملعر  عن حبثا الصورة ا 

ليه تأأيت الصورة أأصبحت فقد احلايل، العرص يف ختلفأأ  قد الأمر أأن يبدو  وال عناء دون ا 

 (5).حضورها مقاومة يس تطيع

كام   الأنباء، وواكالت الانرتنيت، وش بكة الفضائيات عرب املعلومات بث ، أأمرياك حتتكر  

 الربامج أأربع ثالثة يقارب ما رشاكهتا عرب تصدراكمةل لوسائل االتصال حيث  همينة ونلمس

 أأوروب تعاين و  %2 تس تورده ما نس بة تتعدىال  حني يف العامل، عرب تبهثا اليت والصور

 كون يف الأورويب العجز يتجىل  املثال سبيل فعىل ، والثقايف اال عاليم الغزو هذا من نفسها

درت قد اجملموعة هذه ىل ص  نتاج من دوالر مليون 250 ب يقدر ما 1992 عام أأمرياك ا   اال 

  . دوالر  مليون 3750 ب يقدر ما املتحدة الوالايت من اس توردت ما يف املريئ السمعي

 للثقافة أأداة بذكل لتكون املعلومايت،و  املعريف الاحتاكر لغة اليوم بتت اال جنلزيية للغةا كام ان

نحيث  احلضاري منوذهجا فرض يفو الأجنلوسكسونية،  الانرتنيت معطيات من % 88 ا 

  اللغات بقية عىل يوزع1 %و بلفرنس ية، %2 و بلأملانية %9 مقابل اال جنلزيية بللغة بثت 

ىل العامل عىل الأمريكية الس يطرةوتستند  عدد من %80 حيث ان، االتصاالت عىل همينهتا ا 

 وحيتكر. الأمريكية املتحدة الوالايت من تأأيت العامل حول تدور اليت والصور واملشاهد اللكامت

نتاج الصورة صناعة أأمرياك س امي وال الغرب،  عىل تس يطر لوحدها فواش نطن ا ،وتسويق اا 

 معلية من % 35 حتتكر نفسها أأمرياك أأن كام العامل، يف املتداول االتصال جحم من 65%
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 من % 90 و التسجيالت من % 45 و ادلويل اال عالن % من64 و العامل يف النرش

 جحم ثليث من أأكرث أأن يعين الأمقارالصناعية وهذا عرب البث من % 35 و الاكسيت أأرشطة

 غاايت ختدم اليوم الصور أأن جند أأمرياك وهكذا من قادم العامل يف يبث ياذل اال عالم

سرتاتيجيات ىل الآخرين وتدفع الغريب، العامل الرأأساميل متثل بعيهنا وأأنظمة ومؤسسات قوى وا   ا 

  (13.)احملض والاس هتالك والهامش ية السلبية مواقع

 فهذا  اصة،اخل ملصاحلها تبًعا  البرش من ملليارات الوعي توجه بعيهنا قوى أأن يتبني من ذكل

ال يعرف ال اذلي املستسمل اال نسان خيلق اال عالم  العوملة قافةث وهتئي يعرف أأن هل يريدون ما ا 

 اليت يه العوملةومن اجلدير بلأشاره اىل ان   .من الواقع الهروب ورشوط مس تلزمات

 ملةالعو  لكن .العوملة توجد أأن قبل اال نسان حياة يف موجودة فالصورهالصورة،  اس تغلت

عىل  ديثةاحل والتقنيات امليداي وساعدت وسائل أأرسع، و أأكرب، تأأثري لها الصورة اكتشفت أأن

 هبذه يكن مل ولكنه أأيضا موجود اال عالنكام ان  .العوملة تأأكيد عىل وساعدت الصورة، انتشار

 و ،ملة العو و   الاس هتالك بعرص مرتبط وهو التأأثري، عىل القدرة هبذه أأو السعة والانتشار

 تيعتربون رحال الناس بعض للصورة و الكبري الانتشار قبل " موجودا اكن الاس هتالك

 ولكن هناك ، وغريها القدمية املراسالت و التجارة، العومله وانتشار من نوع القدمية التجار

 متد،حيث أأع  "جدا خطريا دورا لعبت فامليداي أأيضا، الكيف يف بل المك يف ليس اختالف،

س يل  بني اوجتز  نتاج اال   يهما اال عالمية والعوملة الصورة، عىل املعارص عاملنا يف اال عالم

 حضتأأ  وقد الصورة خالل من تعرب   بتت فاملعلومة .احلديثة االتصال ووسائل املعلومات

 والغرائز فالعواط يفو والقناعات الأفاكر يفو يالواخل  الوعي يف للتأأثري خطرية طةسل الصورة

زاء جيعلنا لكه وهذا  ال نناأأ  ويه جتاوزها، ميكننا وال علينا، نفسها تفرض راهنة حقيقة ا 

ال العوملة حتدايت مواهجة نس تطيع  (5).الآخر بالجتاه  نفسها الأداة هذه بستامثر ا 

 يف رةالصو  أأصبحت والنفوذ، لقد القوة ملعارك الأكرب الرهان والشاشه لصورها أأصبحتلقد 

ىل مشرية احلايل عرصان أأش يائه   وفرادة هفرادت عن التعبري يف الفرد قبل من -واع ال- احتياج ا 

  .(6)ه الرنجس ي الفرد عالقات الس تعراض ماكاًن ,املرئية الشاشة وأأصبحت

ن ىل اللجوء ا   الأمية فهيا جممتعاتنا املنترش يف خاصة ، اللكمة ثقافة من بدال الصورة ثقافة ا 

ذا وتقدما قوة الأقل والقويم للأطراف الثقايف الامتسك ملقومات خطري هتديد عامل يشلك  مل ا 

 أأمه البرشي التواصل يف املاكنة الصورة حتلتوأأ  .مدروس وختطيط بوعي معها التعامل يمت

االتصال والأمقار  وش باكت القنوات خالل ومن التطور هذا وبفضل ، التواصل يف اللكمة من
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نتاج نظام ، اجلديد الثقايف للنظام السحري املفتاح يه الصورةأأصبحت  الصناعيه  وعي ا 

ىل الصورة حتتاج وال بلعامل ، اال نسان ىل تنفذ يك اللغوية املصاحبة ا  دراك ا      . املتلقي ا 

س ياقات  فأأوجدت ،احلديثة االتصاالت وثورة اجلديد العاملي الثقايف احمليط ذكل عىل ساعدها

دراك ووسائل معرفية  من كبرية مساحة فهيا الصورة احتلت ،جديدة اال نساين املس توى عىل ا 

 .يالبرش  التعامل حزي

 أألوان من لوان تنتقيحيث  الصورة ثقافة خالل من العامل يف العريضة للقاعدة اخملاطبة تكونو 

 الفالسفة بارك  مؤلفات عىل املعمتدة النخبة أأو الصفوة ثقافة وليس الشعبية  الأمريكية الثقافة

 .العلميةو  الفلسفية والنظرايت والاقتصاد والس ياسة والفنون الآداب يف واملفكرين والعلامء

 ، دلهيم ثقايف فراغ وجود انتشارها من وتبغي  الش باب دلى أأكرث رواجا جتد ويه

نناو  ، والبطاةل السلبيه والاتاكليه واخلدروكذكل  مس تفحةل اقتصادية مشالكتو   سلمنيمك  ا 

، حيث خالقيةوالأ  الاجامتعية العوملة نرفض و ، والتقنية والتكنولوجية العلمية العوملة نؤيد

 (4)القمييه والاخالقيه. لك جممتع هل خصوصياته

ري احلضا الاضطراب يف الباحثني تأأمل غياب من )برت روالن الفرنيس املفكر ويتعجب  

 .(11)( .الفوتوغرافية الصورة جلبته اذلي

  د بذاتهالفر   اعزتاز عن وتعبرًيا الهويه تأأكيد أأشاكل من شالًك  بلصورة الاهامتم وأأحضى

 وند اللكمة ماكن الصورة أأخذت أأن بعد خصوًصا والثقايف، الاجامتعي ومبحيطه وبأأش يائه

ىل حاجة  ائله مبس توى املبارش االتصال عىل الرسيعة قدرهتا بسبب تفسري قول أأو  فائض ا 

 (10)التعبري. مس توى من

 توجز  ورةفالص ، اللغة حتملها اليت اجملازية الكثافة من أأقل محمول هل معىن متنح فالصورة

هنا ولمط   خطاب من أأجدى اأأهن ذكل الرباهني  وختترص التفسريات  تفادي من متكن   ا 

 سهللقي وأأ الت يف رسعأأ  فهيي أأقل وبلكفة تقنع الهنا معيل طابع ذات أأهنا كام اخلطية اخلسارة

 املتلقي مع تتفاعلو حمسوسة  فالصورة .وانتشًارا حركة وأأكرث  املكتوب النص من التذكر  يف

- لصورةا تعد كام للحواجز خًرقا وأأكرث للمراقبه خضًوعا أأقل مصادر منعلهيا وميكن احلصول

 اكن هنا نم،  اللغات اختالف برمغ  املعىن توصيل يف وعاملية  للغات عابرة -ما مس توى يف

 جديدة عيشةم  أأمناط اجتاه يف العادات تطبيع ويف واملفاهمي ( لقمي)ا نقل يف أأيرس اس تخداهما

بعد للصور  لوبالأس التحتو   نفهم أأن ميكننا كذاوه  القوة مصاحل عن كثرًيا عدتتب  الكام  اهنا 

 (20). ده بأأساليب مبارشه أأو رمزيهمتعد   خفيه أأن اكن نفعيا أأصبح حيوي أأبعادا
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 لعاملب املعارص اال نسان وعي عربها يتأأسس اليت املراكز من مرًكزا أأصبحت الصورهلقد   

 وخلقت ةالتارخيي بقداس ته املوضوع ماكن كثًيفا دااًل  بوصفها "الصورة" حتلتأأ ف وبلأش ياء

ننا بل  هبا خاصة س ياقات بذكل ن قلنا لو نغايل ال ا   نم واحًدة أأصبحت قد "الصورة" ا 

 الناس فالصوره أأصبحت تربط والأش ياء  بلعامل املعارص اال نسان لوعي املؤسسة الأساطري

 (9). الصور مملكة يف يعيش أأصبح الأنسان ذكل ، وليس ببعضهم البعض بلأش ياء

 رؤية ىلا   فتؤدي  الواقع تأأثري يسمى ما تنتج أأن ميكهنا اليت اخلاصية لصورل لأنذكل     

نالعني و  تراه مبا الاعتقادو  أأش ياء  تعبوية تاجئون  تأأثريات لها الاس تدعاء عىل القدرة هذه ا 

اثرة عىل قادرة أأخالقية ووفكريه وثقافيه ,س ياس ية بتورطات مشحونة  جيابيةا    قوية مشاعر ا 

 لصورةا عىل وهذا ينطبق  ,الأجانب كره ومشاعر ,العنرصية املشاعر مثل ,ايًضا سلبية أأو

واقعها  تارخت  ,كذكل تظنه ما أأو حقيقهتا ثقافة لك ختتار حفني ومتحركة ساكنه اكفة، بأأنواعها

 مقوةل لآنا غدا الواقع أأن واحلال والتشخيص بلمتثيل وجديًرا للرؤية، قاباًل  حتس به ما أأي

آلية عرب الصورة بتأأليه تقوموعاملية  ثقافية تقنية  من الصورة عفتضا هكذاو  واجامتعية، تقنية أ

رهاب عرب وسطوهتا، ةيالواقع  سلطة مناو  بحلجج، تفنيده ميكن ال فاملريئ البداهه،  ا   ع وُض يُ  ا 

آخر. مبريئ  (12)أ

  وملة الصوره والواقعيه املفرطهع

 لفن وصلاحيث يقول ان هناية الفن( فكرة) وفاة الفن(  يناقش )ارثر دانتو( يف كتابه )بعد

طانة ري وراىل هنايته، فعىل شاشه أأحتشدت القاعات التشكيليه بأأكوام القاممه ورصانة التنظ

 (18). مشهد مكتظ بلصور حىت مرضنا بلفصام لكامت اجلوفاء لك هذا يفال

اين الأصل )جيوف أأطلقها املؤرخ الفرنيس الايطايل رهعبافن بال جذور لشعب بال جذور 

 أأي يكشف عن حاةلالاوربيه يف تيارات الفن احلديث وهو ر  ليس تا( توحض رأأي النخبه 

ل حيث اجملا احلروب الصامته بني أأورب وأأمرياك يف هذاالارتباك لهذه الفنون كام ويشري اىل 

أأرض  ص جتاه أأورب اليت اكنت تسمىقتسعى امرياك خللق فن أأمرييك والتحرر من عقدة الن

ع اج أأنوا انتحاولت أأمرياكوقد  الفنون يف عرص الهنضه واكنت فرنسا قبةل الفن والفنانني انذاك.

اكرة ذلاس يه وير من مشهد املعارصه لأنه البنيه الأسوأأجتاهات خمتلفه من الفنون الزاحة التص

ت حاولا ذلورب أأ تأأرخي الفن تكل اذلاكره اليت تقوم عىل الرتامك احلضاري اليت اكنت ممتركزه يف 

آرت .  (21) أأمرياك حسب املركزيه من أأورب فاكنت التجريديه التعبرييه والبوب أ
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ان الصوره املفرطه حيث  خالل تسخريمرياك يف اس تحداث أأساليب فنيه من أأ وحماوالت 

، يكس هتالوتشوهيه لصاحل طروحاهتا يف الزائل والفوضوي والأ  الهدف اكن تدمري الفن واترخيه

عوى والسامح للهوامش والأطراف بلتواجد بد لتعدديهاوطرح فكرة تفتيت املركز لصاحل 

ضاء عىل هدفه احلقيقي القفاكن  ما بطهناأأ ادلعوه جذاب واكن ظاهر  )دميقراطية التذوق(.

  وحات الس ياسهالت الفن ومفاهميه طبقا لطموطبقا ذلكل نلحظ حتو   املركز) أأورب( .

آليات جديده ختدم الثقافه البرصيه اجل وحصل تغيري جذري  ديدهيف مفاهمي الثقافه ووضع أ

اشاره  ه يفحلصدد ماتت اللو فالزنعه يه نقل الهمينه اىل أأمرياك وقد  قال بعض النقاد يف هذا

ذهب وهما و وقد حاولت أأيضا ادخال الصوره الفنيه ) اللوحه( وتغيري مفه اىل املنطق اجلديد،

 (21)يه .اهات الفوضو املبوهل وتشويه املوانلزيا وغريها كثري من الأجتيف اىل ذكل دوشامب 

ع وما جملمتوترى الباحثه  ان ما ذهب اليه دوشامب اكن مبثابة تعبريا احتجاجيا عىل ثقافة ا

آلت اليه مفاهمي الواقعية املفرطه و   ايض.أأنسحب ذكل اىل مفاهمي عوملة الواقع الافرت أ

 احلداثة بعد ما فلسفة ىف بري يس تخدمتع  )    (Hyper-realityاملفرطة   الواقعيةو     

 وهو طةاملفر  الواقعية ادلالةل عمل مضن (Semiotics) احلداثة بعد ما ثقافة سامت لتوصيف

منا مفهوم  فهيا يفقد الىت اللحظة عند خاصة الواقع مع الوعى هبا يتفاعل   الىت بلطريقة يتعلق ا 

 يتصف اذلى رطاملف الواقع عامل اىل فيزنلق اخليال و "الواقع"بني ما المتيزي عىل قدرته الوعى

  (5).ذاته حد ىف الواقع من واقعاً  رثكأأ  املفرط الواقع فهيا يصبح الىت ادلرجة اىل فيه الواقع

ه ه احلديثاملفرط بسبب التقنيات االتصالي نعيش صور متعدده عن الواقعأأننا اليوم  ونالحظ 

 لعابالتصممي الكرافييك والا يف جماالت متعدده يفمفرطا"وما فرضته من واقعا"افرتاضيا"

 واقع. الالكرتونيه وعوملت هذا ل

همتلقد و          بصفة دةالسائ الثقافة و اجملمتع بقضااي املولعني الفالسفة و النقاد من العديد ا 

نتاج مبسأأةل خاصة عادة و ا  نتاج ا   والواقع الأخالقية و والنفس ية الاجامتعية تضميناهتا و الواقع ا 

عن  التحمك هجزةأأ و  الآىل احلاسب اليوم جماهل و املفرط الواقع مسمى حتت يندرج و املصن ع

 أأشارقد و  بودراير جان الفرنىس املفكر املفرطة الواقعية مفهوم منظرى أأشهر منو  ، بعد

يكو أأمربتو ىل الايطاىل والفيلسوف ا  عادة حنو الناس جنوح ا   احلصول أأجل من الواقع خلقنة ا 

اثرة رثأأكو   أأفضل أأش ياء عىل  الناقد أأما ،الواقع ىف عليه ىه مما وجاذبيةً  رعباً و  جامالً و   ا 

حساساً  لنا يوف ر املصطنع الواقع أأن فريى بورس تني دانيال اال جامتعى  احلياة بتجاوز مزيفاً  ا 

سترشاء خماطر من رحذ   لكنه و املعاشة اليومية حضور يف ظل  للفوتوغراف صبحأأ و  . الواقع ا 
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آ  حنرفأأ وقد السلعة  حضور مع يامتىش جديد نوع من العومله  فالصورة جديدة فاقاىل أ

 مصداقية لها وأأصبحت ذاته، الواقع  يه اهنا عىل تتخذ للواقع انعاكس جمرد يه اليت املصنوعة

 صفةالواقع بوداير علهيا طلقأأ  ايديولوجيا أأصبحت مث ومن احلقيقي، الواقع مصداقية تفوق

 والصنعة الكامل هو الصورة الفوتوغرافية زيمي   ما انو (  HYPERREALITYالفائق  

 (7)   .برت يقول كام مركزا اكمال واقعا تقدم فهيي ذلكل ،املتقنة

نجان بودراير  الفرنيس وقال ىل نظران ولو ،وموضوعها الصورة بني نفس ية عالقة هناك ا   ا 

ماكن ىل يعود فهذا العالقة هذه يف مضادة نقةل وجود ا  ىل يتؤد اليت النفس ية الآليات ا   ا 

ىل الرتويض يؤدي حيث امجلهور دلى السلبية من حاةل فهناك الأعني ترويض  عقولال ذهول ا 

مالءات مضامني من حتمهل مبا وقبولها بلصور  وهنا وا 

 يف قوةب تتدخل أأهنا يف واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا احققهت اليت يف الأماكانت يمكن

نتاج  دريي أأو يطلب أأن دون الرمقية بنسخهتا خاصة الصورة ثقافة خالل من املتلقي وعي ا 

حساس نا تقتحم الصورة أأن  ناقرارات  يف تتحمك و العقيل تكويننا يف وتتدخل الوجداين ا 

هنا النفس ية راحتنا علينا تسلب مثلام ويه الاقتصادية  لناافعأأ  ردود يف توجيه التأأثري بلغة فا 

نحيث   (5)والثقافية الفكرية توهجاتنا يف وتؤثر والاجامتعية الس ياس ية  فقدان ييسمقا أأحد ا 

عالهما وسائل عىل لس يطرهتا الأمة  .لها والاعالن اال شهار واكالت اخرتاق مدى هو ا 

 خالىقوالا النظري املرشوع ترفد الىت املفاهمي أأمه احد "املفرطة الواقعية" تشلكو      

 يس هتدف اذلى املرشوع هو و بودراير جان الفرنىس الاجامتعى النقد وفيلسوف للمفكر

  الاشرتايك و الرأأسامىل بشقهيا فكراً  و ثقافةً  و جممتعاً  "الغربية احلضارة ُأسس" أأساس ية بصفة

مهنا يهنا و حضت الصوره املفرطه يه الواقع مث عوملت هذه الصوره لتغزو جممتعات بع لقد أأ  و .

 الحظ اخملطط أأدانه:  اجملمتعات العربيه.

 امث عوملهت -----يه الواقع -----الصوره املفرطه                    

س هتالك مفهوم عىل بودراير كزير   و   يرىو  مدلولها، عن بدالً )ادلال(   (Sign)   العالمة ا 

للأش ياء أأو     (Connotative)التضمينيه  بلوظيفة هيمت اال س هتالىك اجملمتع أأن بودراير

منا السلع التربيد  وظائفها ادلالليه املبارشه ، جفهازأأكرثمن  والطبقية اال جامتعية بتضميناهتا هُيمت ا 

 غري صفاهتا خالل من علهيا يدلل ما غالباً  السلع أأو الساعة أأو الس يارة أأو الهاتف او

 جمرد من تزيد من قميهتا احلقيقيه أأكرث واليت التصممي و اكملاركة     (inessential)اال ساس ية 

 أأو المنوذج س يطرة س يادة ىه والنتيجه التوصيل أأو اال تصال و اكلتربيد لوظائفها تأأديهتا
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 عىل بودراير يطلق و الشبهية النسخة أأو  (Simulation)ي الواقع املصطنع أأ  النسخة

نتاج سريورة غتيال" املفرطة  الواقعية ا  وهو واقع    (Murder of the real). الواقع ا 

 التقليد مبسائل فقط تتعلق ال اخملادعة والصور اال صطناع معليات أأن بودراير يرى و .العومله

بدال مبحاوالهتا  ةاكاحملا أأو النسخ أأو  (15) .ذاته الواقع ىه  لتصبح "احلقيقى" الواقع )صور( ا 

 ويف رأأي الباحثه "عوملة الواقع املصطنع"  والواقع الاس هتاليك بلك اش يائه وتناقضاته. . 

جامتع  أأنساق اربعة تقابلها العالمة/الصورة لصعود مراحل ربعةأأ  ربودراي حيدد   و  و يةا 

 (1)يه.اترخيية

 حمدداً  واقعاً  الصورة متثل حيث الأصل همينة مرحةل 1-  

 بعينه واقعاً  الصورة حتجب حيث الزتييف او الزتوير مرحةل 2-

نتاج مرحةل 3-  .حمدد واقع غياب الصورة متثل وهنا املتسلسل الآىل اال 

 لواقع.ا مع عالقة يأأ  معها الصورة حتمل ال الىت املرحةل ىه و النسخة همينة مرحةل 4-

 أأو التلفزيون بواسطة تُعاجل الىت الراهنة احلداثة بعد ما ثقافة ىف الصور أأصبحت لقد     

  التلفزيون دراما ىف فالشخصيات ،احلقيقية الناس حبياة مقارنة جاذبية و واقعية أأكرث السيامن 

رتباط صبحأأ  ذكلك  ،احلقيقى الواقع ىف الشخصيات تكل من شهرة و واقعية أأكرث صبحتأأ   ا 

اال لكرتونية  احلوار نابرم و  الفيديو أألعاب خشوص ومع اال لكرتوىن الربيد خدمات عرب الناس

رتباطهم من وأأمنت اكرث احملمول والهاتف الأخرى احملاداثت وأأمناط  وغالباً  .أأرسمه بأأفراد ا 

بتعادمه مدة طالت لكام واال نزعاج بلقلق البعض ماحيس  قادت ،كذكل المكبيوتر أأهجزة عن ا 

ىل الوضعية هذه غرتاب ا   أأصبح املعومل ه  صورال س يطرة بسبب أأنه عن ذواهتا حيث الناس ا 

لهيا الطلب يأأىت ال وأأش ياء  سلع عىل احلصول أأجل من يتصارعون هؤالء  رغبات من ا 

 وادلعاايت اال عالانت صور ولكهنا تترسب الهيم عرب "الطبيعية" حاجياهتم من انبعة "حقيقية"

نفكت ما الىت التجارية نسان تفصل ا   أأصبح هكذا .حوهل من وعن العامل هواقع عن اليوم ا 

س هتالك س هتالك من أأمهية أأكرث ( الأش ياء  الصور)عالمات ا   ليكشف ذاهتا ىف حد الأش ياء ا 

 ومعق د، جديد عاملى نظام خلق ىف اال س هتالك من المنط هذا دورو   أأمهية عن ذكل 

  عوملة الصوره .وهو 

أأهمت بودراير بدراسة الصوره وتأأثريها يف احلياة املعارصه   ولقد جتاوزت الصوره لقد      

وقدم بودراير نظريه أأاثرت ادلهشه   لواقع حىت أأصبحت الحتايك الواقع وامنا حتايك نفسهااا

بل لأهنا عىل العكس يه  تتعلق بدالةل الصوره املعارصه ليس الهنا مبثابة انتاج املعىن والمتثيل
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د بيامن  مواقع للغياب ،غياب املعىن والمتثيل حيث ان المتثيل يقوم ب الأحاهل اىل واقع حمد 

 تقف الصوره مكتفيه بذاهتا خاصة يف ظل امليداي اجلديده والعومله.

 نتاجيات الات املرحهل احلاليه من الرأأسامليه بزايدة أأمهية ثقافة السلع خالل معل متزي  لقد 

ل ول بالامرا" ليس متعلقا بش باع احلاجات الطبيعيه يف املقام أأ صبحت ثقافة الاس هتالك أأ و 

 الك،الامتباع احلاجات الثقافيه والرغبات اخلاصه يف الامتيز والاختالف والامر متعلق بأأش  

امتعي نظاما عامليا يعمل عىل تشكيل النظام الاج مس السلعه والاعالن واملاركهأأ ويصبح 

لسلع واش ياء صبح التفاعل مع الأ أأ خالقيات الأس متتاع . و أأ وأأنتج )نظام الأش ياء(  يج.والبيولو

ياة  احل يفالتفاعل الأجامتعي مع الاخرين ويف كتابه الاغواء يشري اىل مفهوم الاغواء  بدل

 رتبطابعدما اكن م عالن،املعارصه حيث أأصبح مرتبطا بلتسوق واجلذب وفنون ادلعايه والا

 ك تقدميضيف بورداير أأن املرأأه أأصبحت سلعه يف جممتع الأس هتالو  والش يطان ومكره.بلرش 

 من خالل وسائل الاعالم والاعالانت

 (15) السيامن، لقد فقدت حسرها وأأصبحت متوفره يف الاسواق. أأفالموصور الغالف و 

 عرصان يفضل الصوره عىل الشئ احلقيقي ، النسخه عىل الأصل ،المتثيل عىل لقد أأصبح

ل حتع قد و اجملمتالواقع ،املظهر عىل الوجود،وما هو مقدس بلنس به اليه ليس الا الومه .  و 

ان اىل عرض أأو اس تعراض كبري وأأصبحت الأشاكل املرئيه للسلع حتتل احلياة اليوميه.و 

 يه اليت جتعل ماهو سطحي يبدو الأشد بريقا.وسائل الأتصال امجلاهرييه 

رجه(  ق يف الأس تعراض )الفوهذا املبدأأ هو ما يتحقق بشلك مطل ان مبدأأ صمنية السلعه ،

، زعال منابوتقدم نفسهاعىل اهنا احملسوس  ةالصور هل ل حم  حيث يستبدل العامل احملسوس وحي  

 ويس تعني الاس تعراض بأأشاكل التسليه

 (10)يس يطر الابتذال وتربز السلع والنجوم .والرتفيه حيث 

 يعيد وأأ  زمنةالأ  وريص   وأأ  مكنةالأ  عن يتحدث هذه واحلاةل دمل يع   والفن الرمسكام ان 

 للثقافة عوملة يف التفاصيل هذه بلك هيمت حوار اليوجد املعارص اجملمتع يفف التارخيية القصص

 اهنا عىل اليومية احلياة وتصوير الصناعية للمنتوجات الرتوجي وقمية الاس هتالك مناطأأ  وش يوع

 اليومية احلياة ساليبأأ  وعرب الصناعية الامقار عرب تبث اليت الصورة ثقافة يف ورفاهية متعة

 الاسواق يف التعليب جمال دخل اذلي والفن والهاتف وامللبس والرشاب الطعام يف

 من بنوع ذكل لك يقدمو  ،الاعالن بوسائل احلياة هذه عن والتعبري الضوئية والالفتات
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وعرض  العطور لبيع وس يةل املرأأه  وأأس تخدمت صور الغرائز وااثرة احلس ومذلات التسلية

  ( 8الأزايء  . )

ل لقد     اىل  ىالكرب  العرض قاعات مفن هائل تغري   عن كشف اذ  يف عرص العومله الفنحتو 

 فقدان لظ يف لاميضل بلرتوجيالقاعات  من تبقى ما بعض يسهم بيامن لكرتونيهالفضاءات الأ 

 ياقهاس   يف ليس جديٍدا "عرصا تواجه الس ياق هذا يف التشكيلية اللوحة انكام   ،املتفرج

 معارض انترشت ذكل وبعكس رسالهتا  وماكهنا ويف تلقهيا يف بل وحسب ونظاهما

 ويف الفين والفوتوغراف واملوضة،  والاعالن ،الصحافة فوتوغراف واسهاماته، الفوتوغراف

 يوما ناك اذلي املتحف لحتو   ( الرساةل هو الوسط انالشهريه ) مالكوهانمقوةل  اىل اشارة

 اكهنام اللوحات غادرت حيثالفنية  الاعامل لبيع الشوارع يف واهجات اىل التارخي يسكنه

آخر نظام من جزء اىل وللتتح     (7)  .الشاشة الصورة اىل لصورةا من أ

 اال عالن والعومله سلطة

نه كربى يف التصممي الكرافييك سلطة اال عالن يعترب  عن ملة،العو  اىل وجلت  عاملية، لغة ا 

 حياة يف ناال عال ويتالزم  .التعبريية  واال شارات بلتعايري املكتظة الرسيعة الصورة طريق

 فيشلك ثة،احلدي  الكرافيكيه التقنيات بواسطة وينفذ  التعبري يتبىن كونه املعارص، اال نسان

 ختتلف وهنا للحوار قابةل غري وصور معلومات، تقدميه طريق عن للس يطرة، خفيًا مبدأأ  بذكل

 مواًدا ويدمع هيدف كونه والتحوالت، التفاعل يتوىخ اذلي االتصال عن وظيفته

 نساناال   رغبات يف التحمك اسرتاتيجيات فيه وتتحمك اخملتلفة املاكسب حتقيق هيدف معينة

 . املعارص

 كلاملس هت انتباه لفت عىل تقوم اليت والصوره الشلك تكون سطوة سلطة اال طار هذا ويف

 ابحس عىل املس هتكل عىل جديدة حاجات فرض عىل قادرة كربى قوة مبثابة معني، اىل أأمر

 اال قناع، فنون أأخرى معمتدة حاجات

 عىل زيالرتك، ومت  الاس هتالكية البدلان يف خاصة أأواملوضة، "الصوره" سلطة من ومس تفيدة

 اليت يمت  والسعادة  واجلاذبية والأنوثة الرجوةل مفاهمي واس تخدام امليدان، هذا يف املرأأة

ة الصور  عىل تعرض اليت املادية املقتنيات ضوء يف حتقيقها ااتحهتا و الشاشة من خالل وفر 

 سطوهتا.و 

اثر  مرحةل يف الاجنذاب بعد املرء تدخل اليت الفكرة سلطة الشلك سلطة اىل ويضاف  ةا 

 عن والسؤال الفضول
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قناعه اقتنائه، يف رغبة اىل السؤال هذا حتويل مث ومن السلعة،  يطغىو  .رشائه برضورة وا 

 لتواصلا قرن هو اذلي العرشين القرن من خارًجا العامل يكون وبذكل احلارض، عىل اال عالن

 اال عالن بلع اليت املعلومة قرن أأي والعومله بأأمتياز اال عالم قرن هو جديد قرن اىل أأساًسا

 الأساليب ىتبش  وتعمل الصوره .للعرص برًزا عنواانً  وتشكيلها نسجها يف كبرًيا دوًرا والصور

 كلبذ فتخترص اال عالن، لصاحل وترتاجع احلقائق، تغيب وهنا حوار، دومنا وتقنع وتأأرس

  (19).الشاشة الالكرتونيه عنواهنا صامتة بسوق العامل أأسواق

عالنية وس يهل مبثابة فالصوره      عالمية ا  خبارية، وا   طةوخ هامة، أأداتية ووس يةل وا 

سرتاتيجية  وحتقيق ،الأش ياء امتالك فلسفة عىل الرأأساميل القامئ النظام الس مترار أأساس ية ا 

 .والاقتصادية الاجامتعية الطبقية وتكريس الأربح،

 غواء ،التجميةل ويه جزء من لعبة الأ راحات اجلفنون الأعالانت و حول  ولقد كتب بودراير

 لكعىل  والأعالن يف رأأيه يس تدمج التعبري ولكنه حلظي وهو منوذج لتفوق الأشاكل املرئيه

عن  1983أأعلن بودراير عام لقد و ،  أأشاكل ادلالهل وادلرجه صفر من املعىن عىل حد قوهل

 غري حىت وأأ  ددأأو النسخ غري ذات الأصل احمل   هناية جممتع الفرجه وظهور عرص الصور احملاكيه

 (12)ذات الأصل أأبدا".

لأن  ، خيرج عن كونه فن  العمل الفين اذلي يعمتد عىل النسخ  ان من خالل ما تقدم أأرى 

ية النسخ  يسمح للمتلقي اس تقباهل تفرد وان تعدد  عىل ال يف جودته الفن يعمتد 

بح وبسبب ذكل خرج الفن عن اجلليل واملقدس ملصلحة الوظيفه الس ياس يه وأأص اس هتالكيا"

ساس س هتالك عىل أأ لقد أأصبح الأعالن صناعة خللق ثقافة الأ و  ،أأداة للس يطره والهمينه 

عات جملمتاويف  ، وملهالأغراء والتالعب مبشاعر املتلقي وخلق حاجات زائفه وهذا يف ظل الع  

ؤسسات ها امله اىل الرشاء والأس هتالك للسلع واخلدمات اليت تنتج الرأأسامليه دامئا تودل  حاج

 الرأأسامليه.

 شاشة احلديث عن من بداًل و   املعارصة، املساحة اليوم تشغل الألكرتنيهالشاشة انيالحظ  

الصور  من متنوعًا عدًدا فهيا نس تقبل شاشات عن نتحدث  أأصبحنا التقين، بملعىن واحدة

 واللغوي الثقايف الفرد مس توى عىل املعارص بختالفاته اجملمتع متثل الربامجو  والأعالانت

 الشاشة لسلطة العاملية اليوم اجملمتعات ختضع وبذكل ...والس يايس والاقتصادي والاجامتعي

 الشاشات الألكرتونيه عابأأل من بدًءا أأظافره، نعومة منذ املرء ترافق صور، من تبثه مبا

 ترابية تتداخل يف اليتو  وغريها، الرمقيه  الشاشات ونظام الانرتنت، اىل وصواًل   الصامتة، 
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لهيام، وتؤول والصمت بلتلقي تبدأأ  خاصة، وقمي مدروسة  تأأمر أأجيااًل  نشهد أأصبحنا  حىت ا 

  .أأحد من تأأمتر صوت، وال دون من

آندي وارهول بني زجاجات الكواككوال وصور جنوم السيامن  لقد جرى مزج يف بعض أأعامل أ

فينوس و  ملوانلزيا اور وأأصبحت الأعالانت تس تخدم صور أأمثال مارلني مونرو والزابيث اتيل

وع ه مبوضواليت ليس لها عالقعن املنتجات اخملتلفه  نلبوتش يليل يف الاعال خترج من البحر

 لشخصياتخل الازمنه واداوت مكيه والتناص البرصية الهت لقد أأصبحت احملااكالأعالن 

آليا مكوان عامل الفنيهوالأ   يف انيايف أأمل *وقد كتب بنيامني صوره ،عرص ال تأأساس يا" من أ

شار أأ واذلي  اس ته ا)لعمل الفين يف عرص الاس تنساخ الآيل(ثالثينات القرن املايض يف در 

ر كس بتطو ل مار وقال لقد تنبأأ اكر  فيه اىل الآاثر السلبيه للميكنه والثوره الصناعيه عىل الفن

يه  ات أأوالرأأسامليه وتوحشها ولكن لها القدره عىل تغيري جدلها يك تتوامئ مع لك املس تجد

 (16)هناية التارخي.

آرت الأمرييك الصور وامللصقات واملنتجات الاس هتالكيه دو  ن وقد  أأس تخدم فن البوب أ

 طرح أأي مشلكه فنيه 

 داولأ سائل الأقل جامال والأكرث توأأس تعمل اخلامات والو  وأأهمت بأألأش ياء الأقل أأمهيه 

عوب ه وأأصبحت الشتتحول الشعوب اىل مس هتلكني للمنتجات الثقافي ويف املقابلاعالميا"

آليات دفاع ذاتيه متكهنم من مواهجة الأخرتاق والتفاعل مع معطياته و   اته.تداعيتفتقر اىل أ

نتاهجا  الصورة صناعة أأمرياك س امي وال الغرب، حيتكر  عىل تس يطر  فواش نطن  وتسويقها ا 

 معلية من 35 %حتتكر نفسها أأمرياك أأن العامل،  كام يف املتداول االتصال جحم من % 65

 أأرشطة من % 90 و التسجيالت من % 45 و ادلويل اال عالن من  64 و العامل يف النرش

 اال عالم جحم ثليث من أأكرث أأن يعين وهذا عربالأمقارالصناعية البث من 35 % و الاكسيت

 الفرد حتارص  الصور طوفان ان دوبريه ويرى (18أأمرياك.) من قادم العامل يف يبث اذلي

 لفقدان معرضني أأحضينا ولقدننا نعاين من عصف صوري يف ظل العومله ويقول ا ، املعارص

ذا قمية ذا`يشء لأي يعود ال يشء نرى لك فعندما البرص،  من الاس هتالك ثقافة اكنت وا 

 اال نساين اجلسد من جاعةل الغرائز، ختاطبط العقل وتسطحه فأأهنا تمن الصور صناعة خالل

ىل ختزتل الرئيسة واملرأأة ثميهتا  ن وبذا الشلك اخلاريج عىل الرتكزي ويكون ، جسد ا  هذه  فا 

 جسًداحمًضا وليست ومنتجة، واعية حقيقة بع دها اال نسانية الشخصية بكرامة تطيح الثقافة

 (5) .الرحب لتحقيق يُستمثرجتارايً 
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ن ىل يتحول العوملة عرص يف يشء لك ا  اثرة، لعبة ا  آيس صور ذكل يف مبا وا   ارث، كاموالكو  املأ

بن حدث ذ عىل احلرب ا  ىل الغربية التلفازية القنوات معدت العراق ،ا  دهاش ا  اهد املش ا 

لكرتونية أألعاب أأنه لو كام والصوارخي الطائرات قصف يفعهل ما يرى اذلي ن مسلية . ا   القفزة ا 

يقاع ترسع بتت واملعلوماتية االتصاالت ثورة احلاصةل نتيجة  الهائةل والتاحلياة، فالتح من ا 

 جيري ما مع واملالمئة يف التكيف، صعوبة من يعاين جعلته اال نسان حول  واملفاجئة

 ات.القرار  عند اختاذ والمتحيص للتأأمل اكف وقت هناك يعد ومل واستيعابه، 

 1940-1892*والري بنيامني 

 نتاجئ البحث

بري التع  اطار احلس اىل جمال من أأنتقلت الصورة يف عرص التكنولوجيات املعارصه - 1

 فأأصبحت لغة  عامليه.

ن  -2  بلعامل ارصاملع اال نسان لوعي املؤسسة الأساطري من واحًدة أأصبحت قد "الصورة" ا 

 .ض بلأش ياء وليس ببعضهم البع الناس تربط أأصبحتيف ظل العومله فالصوره  والأش ياء 

 صبحت الصوره يف عرص  العومله متعددة الوسائط وتقبل بملتناقضات وبلشلك الهجيينأأ  -3

 .وقد متزي ت الصوره يف ظل العومله بتقنية التوليف والاس تنساخ

 الحتتاج الهنا اللكمة من أأمه البرشي التواصل يف املاكنة الصورة يف عرص العومله أأخذت -4

ىل ىل تنفذ يك اللغوية املصاحبة ا  دراك ا   الثقايف نظاملل  املفتاح يه وأأصبحت الصورة  املتلقي ا 

نتاج نظام املعارص و علومات وامل االتصاالت وأأصبحت لتكنولوجيا يف العامل  اال نسان وعي ا 

نتاج بقوة سطوه مله ثقافة خالل من املتلقي وعي يف ا   . الصورةاملعو 

عيشه ن احلضاري بسبب العصف الصوري اذلي  الفوتوغرافية الاضطراب الصورة جلبت -5

 ولأهنا جتاوزت الواقع وأأصبحت الحتاكيه وامنا حتايك نفسها.

اع رص  ذلوق بل هوااحلداثه هو ليس تغري  مع ثقافة مابعد تتأأ   اذلوق اليتمقوةل تغري  ان  -6

لسفات لها والقوه فظهرت أأفاكر وف والأفاكر نتج عهنا جممتعات الحول  املصاحل والأطامع

  ئده.يف القمي الفنيه وامجلاليه اليت اكنت سات واحنرافات اهات فنيه أأحدثت هزا  واجت

ذاهتا وطغى  أأصبحت الصور يف ظل العومله الوس يهل يف معرفة العامل ويف معرفة السلع -7

 ادلال عىل املدلول وأأصبح هو الأساس.
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ا اكن رأأس دور صناعة الطلب وانتاج املس هتلكني بعدمأأخذت الصوره يف ظل العومله   -8

 املال ينتج السلع.

وسو وأأهنيار تواجه احلضاره الغربيه فراغا" فكراي" وايدلوجيا بعد فلسفة جان جاك ر  -9

 قافاتاملعارص مفاهمي وثفقد أأحت ل املشهدا ومجهورايت رشق أأورب ذل الأحتاد السوفييت

  مرتبكه ومتناقضه .

كز لصاحل وره يف اطار تفتيت املر الت يف هذه املرحهل يف مفهوم الصحتو  حصلت  -10

 التعدديه الثقافيه والفنيه

صبح وأأ  دهظهور مفهوم جديد يف العمل الفين يف ظل العومله ودخول امليداي والوسائط املتعد

عن " عربا، وأأصبح مالعمل الفين نصا قامئا بذاته بعيدا"عن املرجعيات الثقافيه والتارخييه

 كيه يف العامل.اللحظه الأس هتال

لت الفنون معوما يف ظل العومله من فنون مجيهل هتمت )بلقميه( -11  اىل فنون هتمت حتو 

 )بالش ياء ( واخلامات ومع دخول امليداي أأصبح املصطلح السائد الفنون البرصيه.

الس ياس يه ه واملقدس ملصلحة الوظيفخرج الفن والصوره يف ظل العومله عن اجلليل  -12

 .وسادت ثقافة الاس متتاع والأس هتالكوأأصبح أأداة للس يطره والهمينه والأقتصاديه 

نفعايل الأ  جلذباس املنتج وأأصبح يقوم عىل عىل املس هتكل وليمي العول  يركز الأعالن  -13

 وليس الأقناع اذلي هو أأساس الأعالن .

حات وتسويق مفاهمي وطرو املصاحل عن طريق عوملة بلغة ملة الصوره واستبدالهاعو   -14

 الافاكر  عن طريق الصور املعومل ه .

اكة الهتمكيه والتناص البرصي وتداخل الازمنه والشخصيات والأعامل أأصبحت احملا -15

آليات عرص الصوره.  الفنيه مكوان أأساس يا" من أ

 ياتللسلوك  امليع نظام أأساس عىل يقوم العاملية للعالقات جديد لمنوذج العوملة توجيه -16

 ميعجف  العامل من واحدة منطقة عىل "ليس حكرا القمي نحيث ا ، والأخالق والقمي والعادات

 . الأخالقيات هذه يف به تسامه ما دلهيا الشعوب

  الصمت أأمام سلطات الصوره خماطر يف العربية ومهنا اللغات سقطت سلطة  -17 

يه  النظام العوملي وأأصبحتاال عالن،يف ظل  وسلطة اللغوية( غري والشاشةالألكرتونيه)

 .احلايل العرص سلطات
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دارةه ما بعده و  الأش ياء(، صنع هو) الصناعي، العرص يف الكبري اله م اكن  -18 الأش ياء  و )ا 

 الاهامتم يكون )بلأش ياء ذاهتا ( . فأأن عرص العومله يفنس تطيع القول ( ، و 

 النشاط جميوحت الغرائز وتنش يط اجلسد عىل الرتكزي تمتثل يف العوملة مظاهر أأبرز أأن -19 

شاعة الفرد ومتجيد ، العقيل  بينه دحل  ا وطمس ، اليويم تفاصيل يف واال غراق ، السلبية ، وا 

صال من خالل البث الصوري املكث ف لتقنيات االت التارخيي الرتابط ، وطمس الفن وبني

 احلديثه.

الوقد مرياك همينةأأ ان الزنعه اجلديدة يف ظل العومله يه  -20 ن ومفاهميه الف يف تحصل حتو 

 وأأعلن عن موت والفن طبقا لطموحات الس ياسه  وحصل تغيري جذري يف مفاهمي الثقافه

آليات جديده ختدم الثقافه االلوحه يف اشاره اىل املنطق اجلديد والفوىض وظهرت   لبرصيهأ

  اجلديده.
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 التوصيات:

ع عىل العملالأتصال  والشاشات الألكرتونيه و رضورة أأستامثر وتوجيه وسائل  -1  خلق ادةا 

 ملامرسه،ا وقواعد املعرفة واملامرسة وفق أأنظمة بلفكر و  والعمل بلقول جديد من الواقع

 والتفاعل، قشةاملنا يقبل ال مغلقًا منوذًجا أأو جتس يدها، ينبغي جاهزة فكرة اال نسان عامل فليس

هح مساحة هو بل  بناء يتيح وحن عىل والالمتوقع، اجملهول عىل املفتوحة دوًما اال ماكانت من ر 

  .التواصل ومنظومات املعىن نظام معها يتغري   الواقع مع جديده عالقات

 فائدة ملس تقبلو  وخصوبة فعالية أأكرث منطق هو واذلي الثقايف التنوع منطق نطرح -2

شاعة املطالب العقمي املنطق من البرشية ن خالل م.العوملة ظل يف الثقافة من واحد منط ب 

 والثقافه والفنون بأأنواعها. الأفاكر واملامرسات

ن -3  ما تبذل أأن اال سالمية مةوالأ  العربية ادلول عىل يفرض واملع ومل املعارص العاملي الواقع ا 

ال ، والثقافية احلضارية هويهتا عىل للمحافظة هجد من دلهيا  وذكل ، وتوامل للفناء تعرضت وا 

منا ، البيولويج املوت طريق عن تفىن ال الأمم لأن  خشصيهتا اليشوت ثقافيا حتل لها طريق عن وا 

 .الأخرى الأمم ثقافات يف أأبناهئا واندماج حضاراي
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 75 .ص   ،2002 الرشق ، أأفريقيا

 الصورة وسلطة اجلسد ستامثرا ، الاس هتالك ثقافة، واال عالم العوملة سعد محمد رحمي: -13   
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 .8198العربية ،   الوحدة ساتدرا بريوت     ،مركز الرأأساملية،  مسري أأمني : مابعد  -14
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ثقافة  عيل انرص كنانه : ثقافة الصوره لغة خطاب لأخرتاق الوعي ، حبث يف ندوة -16  
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قافة الصوره ثبني العقال اذلهين والانعتاق الرويح، ندوة  جتليات املشهد محمد كامل: -18  
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