
❋ أستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت

تهيمن ثقافة الصورة حاليا في العصر الرقمي اجلديد، 
وتطغى على احل��ي��اة الثقافية ف��ي مختلف مظاهرها 
وجتلياتها، وهي تسعى إلى ترسيخ هيمنتها ضّخًا ملاليني 
األطنان من األل��وان والومضات الضوئية لتوظفها في 
تشكيل وعي البشر وهندسة أذواق��ه��م. وحتولت الصورة 
مبا متتلكه من جمال وجاذبية إلى طاقة سحرية يوظفها 
النظام الثقافي اجلديد في عملية إنتاج وعي اإلنسان 

بالعالم وهندسة إدراكه. 

 وت��ؤدي الصورة دورا مضاعفًا يتجاوز ح��دود التأثير 
الذي أحدثته الكلمة في التاريخ الثقافي لإلنسانية. كما 
أن الصورة تتميز عن الكلمة بقدرتها الالمتناهية على 
اختراق الوعي وإعادة تشكيله وأحيانا تدميره، مبا تستحوذ 
عليه من فتنة وسحر وقدرة على التوغل في أعمق طبقات 
الوعي والالشعور اإلنساني بوصفها خطابا خفيا يستطيع 
التسلل والتخفي، كما بوصفها نصا أو لغة تكتفي بذاتها 

وتستغني عن احلاجة إلى غيرها.

د. علي وطفة ❋

مآالت الصورة في 
العصر الرقمي
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الثقافة الرقمية تنطلق 
م��ن ث��ق��اف��ة ال��ص��ورة 
وومضها لتعمل على 
هندسة النوازع وتشكيل 
ال��ق��ي��م ع��ب��ر اإلغ����راء 
والجاذبية واإلدهاش

النسق الرمزي للصورة
تنطلق الثقافة الرقمية اليوم من ثقافة 
الصورة وومضها، لتعمل على هندسة النوازع 
وتشكيل القيم عبر اإلغ���راء واجلاذبية 
واإلدهاش، وتنتهك الوعي اإلنساني وتعيد 
تشكيله على نحو يستجيب لتطلعات 
الشركات اإلعالمية اجلديدة في تشكيل 
اإلنسان على مقياس االستهالك واالنصياع 
لنسق رمزي جديد يريد أن يفتك بالقيم 
اإلنسانية اخلالقة، ويدمر املنطق العقالني، 

ويغرق اإلنسان املعاصر في جلة املتعة. 
ومن هذا املنطلق ينظر إلى الثقافة 
امل��ع��اص��رة حاليا بأنها ام��ت��داد مخيف 
لثقافة الصورة والومض الضوئي، وذلك 
إلى احلد الذي دفع بكبار املفكرين إلى 
إطالق عصر الصورة على العصر الذي 
نعيش فيه. وهو عصر يتصف بتراجع كبير 
في الثقافة النقدية املكتوبة التي تفسح 
مكانها لثقافة الضوء والصورة وومض 

الصورة وسحر الشاشات الضوئية. 

حرب الصور 
ال��ص��ورة ح���دود الثقافة إلى  ت��ت��ج��اوز 
ج��غ��راف��ي��ة ال���ص���راع ب���ني ال�����دول واألمم 
والشعوب والثقافات، حيث تدور املعارك 
ال��دول في تقاسيم الهيمنة  الكبرى بني 
والسيطرة. وهنا يتجلى دور الصورة عبر 
وسائط اإلعالم اجلبارة التي تتمثل في 
الفضاء اإلعالمي عبر الشاشات والقنوات 
الفضائية وشبكات اإلنترنت املعززة بوسائل 

التواصل االجتماعي.
 والصورة كسالح غالبا ما تكون مشفرة 
محّملة مبضامني وغايات وأه��داف خفّية 
مضمرة تستهدف عقل اإلن��س��ان وقيمه. 
فالصورة التي تبث عبر األقمار االصطناعية 
واحلواسيب واإلنترنت ال ميكنها أن تكون 
حيادية وشفافة، ب��ل غالبا م��ا تكون أداة 
أيديولوجية تستهدف اآلخر في قيمه ومعانيه. 
فاملجتمعات اإلنسانية تعيش حالة استالبية 
ال��ص��ورة اإلعالمية  اغترابية حت��ت تأثير 

بوصفها طاقة استالبية كلّية القدرة. 
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أدت الصورة بأشكالها 
المختلفة في التلفزيون 
والسينما واإلنترنت 
واإلعالن واإلعالم دورًا 
أساسيًا في تشكيل 
وعي اإلنسان المعاصر 
بأشكال إيجابية حينا 
وسلبية حينًا آخر

 وجنحت الصورة في العصر الرقمي 
بتوليد طيف غير متناٍه من التدرجات 
ى، بعضها  الصورية املرئية، ملخلوقات شتَّ
ه مسًخا اختيارًيا، ميزج بني  ميكن أن نعدَّ
احلقيقة وعبث اخليال البشري، وآخر 
يلجأ إلى توليد صور جديدة ملخلوقات 
مستحدثة، لم تألفها النفس البشرية؛ 
َبْيَد أنها بدأت تتعود على التفاعل معها، 
بعد أن عجز اخليال املودع في نصوصنا 
حاق بركب اإلنشاء الصوري املعاصر  عن اللَّ

بواسطة تقنيات املعلومات وأدواتها.
 وتطور الصور الرقمية أدى في ثمانينيات 
القرن ال� 20 وتسعينياته إلى حتوالت جذرية 
في معنى الصورة في الثقافة اإلنسانية. 
والصور الرقمية هي نوع من الصور التي 
يتم توليدها عبر البرمجيات احلاسوبية 
املتطورة. وتستمد الصورة الرقمية قيمتها 
من الدور املعرفي الذي متارسه في الفضاء 
املعلوماتي، وتتميز بتدفقها الهائل في 
العصر الرقمي لتكون في متناول الراغبني 
واملستهلكني، وبخصائصها الفنية التي تتمثل 
في سهولة التعامل والقدرة على 
معاجلتها والتفنن في فهمها 
وحتليلها وتخزينها ونشرها. 
وم��ك��ن��ت احلواسيب 
مستخدميها من إنتاج 
الصورة وبنائها 
وإعادة تشكيلها 
وتوزيعها بطريقة 
مذهلة. وغدت 
ال�����ص�����ور 

البصرية عناصر أساسية في الروايات 
التفاعلية التي ميكن من خاللها اإلبحار 

خللق مسار فردي لشخصياتها. 

الصور والذكاء التكنولوجي
 لم تعد الصور التي يشاهدها املتلقون 
م��ج��رد ص���ور، لكنها ص��ور متثل الذكاء 
ل طرائق الرؤية  ال��ذي ح��وَّ التكنولوجي 
اإلنسانية ذاتها من األفراد إلى ما يشبه 
األقنعة املهجنة حيث ال تكمن الهوية في 
مكان أو موضوع أو شخص بعينه. لقد 
حتول املشاهد من التعامل مع »متثيالت« 
لألحداث إلى التعامل مع »صور« لألحداث، 

أصبحت كأنها هي األحداث.
وحتول املشاهد من التعامل مع مجرد 
متثيالت عقلية للموضوعات واألشخاص 
واألحداث إلى التعامل اإلدراكي البصري 
معها والذي يوشك أن يكون فعليا، مع أن 
التكنولوجيا والوسيط اخلاص بالصور 
يقومان بالتوسط بني الصور واملتلقي. 
والطرائق املألوفة حاليا في احلديث عن 
عوالم الصور جتعل عمليات الوساطة أو 

التوسط هنا كما لو كانت غير مهمة. 
ال��ص��ورة بأشكالها املختلفة  لقد أدت 
في التلفزيون والسينما واإلنترنت وفنون 
اإلعالن واإلعالم دورًا أساسيًا في تشكيل 
وع��ي اإلنسان املعاصر بأشكال إيجابية 
حينا وسلبية حينًا آخر، فهناك حضور 
جارف للصور في حياة اإلنسان احلديث، 
وهي حاضرة في التربية والتعليم، وفي 
األسواق والشوارع، وعبر وسائل اإلعالم، 
وفي قاعات العرض لألعمال السينمائية 
واملسرحية والتشكيلية، وفي بطاقات الهوية، 
واحلواسيب، وفي مالعب كرة القدم والتنس 

واملصارعة، وفي العروض الفنية. 

حضرة صورية عابثة
حتت تأثير التقدم الهائل في استخدام 
الصورة وتنامي سطوتها الهائلة، أصبحت 
اإلنسانية سجينة قضبان حضارة صورية 
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ال���ص���ورة الرقمية 
تستمد قيمتها من 
الدور المعرفي الذي 
تمارسه في الفضاء 
المعلوماتي وتتميز 
بتدفقها الهائل 
في العصر الرقمي 
وبخصائصها الفنية

عابثة فقدت اتصالها مع التناسق الكوني 
في انعكاساته املرئية، وأصبحت كل توليفة 
مرئية من أجزاء صورية متناثرة مقبولًة ما 
دامت قابلة لإلنتاج بالتقنيات املعلوماتية 

الصورية املعاصرة.
ال��ص��ورة ف��ي ح���دوث انتقال  وأسهمت 
جذري في العالقة التقليدية بني التربية 
والثقافة واملجتمع، فحلت ثقافة الصورة 
محل ثقافة الكلمة. وهناك فرق جوهري 
ب��ني ص��ور ال��ي��وم وص��ور امل��اض��ي؛ ذل��ك أن 
ال��ذي يفترض  صور اليوم تسبق الواقع 
أنها متثله ف��ي ح��ني كانت ص��ور املاضي 
جتيء تالية للواقع ومتوقفة عليه. وأصبح 
الواقع صورة شاحبة من الصورة، فالصورة 

هي األساس، وليس الواقع. 
 وما زالت مباحث الصورة في الوطن 

العربي تعاني الضعف والوهن، نظرًا 
إلى هيمنة اللغوي على البصري 
في حقل الثقافة العربية املعاصرة، 
ال��ذي تفرضه  وللتعقيد املنهجي 

مقاربات الصورة مبختلف أنواعها 
وأمناطها. 

إن الفيض الغامر من الصور 
التي تقطن في كل مساحات 
املواقع على اإلنترنت، 

وزواياها املظلمة واملضيئة، 
اإلنساني هو الذي يجعل املخياَل 

العام يتجه بقوة 
وس���رع���ة نحو 
ن م������������ا مي����ك����ن  أ
ف������ق������د نسميه بحالة 

االتصال مبحددات 
الزمان واملكان، التي 
تعني اإلنساَن على 

اإلحساس القوي مبعنى وجوده 
ووجود اآلخرين من حوله. وفي زحمة 

السياق الصوري املكثف، تفقد الكلمُة 
جاذبيتها وهيبتها، بعد أن أصبحت 
تابًعا للصورة، حتى لكأن اللغة لم َتُعد 

بيت الكائن؛ ألن الصور أصبحت حلمه 

ومتاهته، وإن كان البعض ميتلك من فرص 
ووسائل التكيف مع هذه الوضعية الثقافية 
»الصورية« مبعنى ما؛ وذلك لقدرتها على 
إدراك فحوى اخلطاب اجلديد، وحضوره 

في كل تفاصيل حياته اليومية. 
 وبفعل الثورة التكنولوجية نعيش عصر 
ال�صورة، ويعتب�ر الت�صوير الرقمي مميزًا 
حلقبة ما بعد احلداثة، وأصبحنا في عالم 
تهيمن عليه الصورة والواقع في خلفيتها، 
ولم تع�د هن�اك ص�ورة وأصل، بل صور ذات 
أصول متعددة. إنه عالم أزرار إلكترونية 
جتع�ل امل�رء ي�شعر ويحس بإحساسات 

واقعية وهي ليست كذلك. <
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 استيطان الفضاء...
هل يتحقق حلم البشرية األعظم؟

م����ج����ل����ة ع����ل����م����ي����ة ف����ص����ل����ي����ة ت������ص������در ع�������ن م�����ؤس�����س�����ة ال�����ك�����وي�����ت ل����ل����ت����ق����دم ال���ع���ل���م���ي

 هـ
14

40
ة  

عد
لق

و ا
  ذ

-  
2 م

01
9  

ليو
 يو

 10
د 6

عد
ال

Ju
ly

  2
01

9 
 N

o.
10

6

الـمـوت الـرحيـم   ❙   نـجـوم الـبـحر   ❙   متـحـف الـمـســتقبل
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