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 المعرفة في النظرية النقدية المعاصرةخطاب التجاوز وتحوالت 
 في تفكيك النّسق المفهومي ــ  

 
 (*)د.عبد الغِب بارة 

 .2جامعة سطيف     
 

 ملخص 

، ىو الوقوؼ على مسارات اػبطاب إٌف ما تتغيا ىذه اؼبقاربة بلوغو، بوساطة الرؤية التفكيكية
مغّبا ، يتحوؿ كل حْب، ىيدبا ىو خطاب إكرا، النقدم اؼبعاصر، من خبلؿ النسق اؼبفهومي

بل  .لك أف يتشكل خارج حلقة اؼبفاىيم. كمن ٌٍب الوصوؿ إٔب القوؿ إف ىذا اػبطاب ال يبكجهتو
 .، أضحى خطابنا مفهوميا بامتيازإنٌو دبا آؿ إليو ىذا اػبطاب، بوصفو كذلك

 

Résumé 

     Cette approche vise, par le biais de la déconstruction à suivre le processus 

du discours critique contemporain. Et ce, par le système conceptuel, en le 

qualifiant de discours aporétique qui se transforme souvent, en changeant ses 

itinéraires. Pour l'aboutissement de dire que ce discours ne peu se former en 

dehors d'une sphère conceptuelle.               

 مقّدمات منهجية : 
يدرؾ مدل تداخل ، القرف اغبادم كالعشرين، اؼبتأٌمل ُب اؼبشهد الثقاُب غبضارة ىذا القرفإٌف 

فبٌا وبملي على اإلقرار بأٌف ، حقوؿ اؼبعرفة اؼبختلفةبل إلغاء اغبدكد بْب ، اؼبفاىيم كتشٌعب النظريات
يعىوٓبى 

يرىٍقمىن /الوثوقية، أك اليقينية أضحت بضاعةن مزجاةن، ال مكاف ؽبا ُب ىذا العآب اؼب
كمن ٍبٌ ، اؼب

يغلق علػى ، بل إٌف متبنيهػا، حينذاؾ، تصبح كٌل دعوة إٔب اؼبوضوعية ؿبفوفة باؼبزالق كالعقبات
ػ كما كػاف حػاؿ البنيوية ػ فيقع حبيس أنساؽ كأنظمة Dogmatismeالدكغمائيػةنفسػو فػي سجن 

كمن أكضح ما يرفد ىذا . تزعم امتبلؾ اغبقيقة القارٌة الشافية الٍب تتسلط دبا تعتقده، متخينلة
 Postما عيرؼ أكاخر القرف اؼباضي بًػ"اذباىات ما بعد البنيوية"، التحٌوؿ ُب منظومة اؼبفاىيم
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Structuralisme أك ما بعد اغبداثػة ،Post Modernité أك مػا ييعرؼ اليػـو بػ"اغبداثة ،
من خبلؽبا، عن تشٌظي معا٘ب الٌنصوص ، ، حيث ًٌب اإلعبلفHypermodernitéالفائقة"

كالنٌص ؾبموعة ، اؼبعُب كىم من أكىاـ القارئ االستهبلكي /كانتشارىا، بل كتشتٌتها. فاغبقيقة
ُب اؼبنهج؛  Littéralité اغبىٍرفية /، كمن ٌٍب غياب األحاديةIntertexte (تناص) نصوص متداخلة

، لتصبح العبلقة بْب التفكيكي كاألسلويب، كالسيميائي، كالفلسفي، كاإليديولوجي، كالتارىبي
لٍب يقف ، كالثقاُب، من التشابك حبيث يصعب إدراؾ اغبدكد كالتخـو اكاالجتماعي، كالٌنفسي

تفى،  اليـونهج أك ذاؾعندىا ىذا اؼب دبيبلد مشركع جديد أظبوه"الٌنقد الثقاُب"، ليكوف ، . بل وبي
يؤىٍنسىن كميبلد  /بديبلن عن"الٌنقد األديب"، كيشيع حديث"النهايات

البدايات"؛ هناية اإلنساف اؼب
يرىٍقمىن

يعىوٓبى، هناية اغبدكد /اإلنساف اؼب
اية اؼبثٌقف، كميبلد البلٌمكاف، هن /اعبغرافيا، كميبلد الفضاء /اؼب

 .الفائق /اؼبَبابط /النجم، هناية النٌص كميبلد النٌص اإللكَبك٘ب
، كقد عرٌب عن ىذا التحٌوؿ ُب األجهزة اؼبفهومية للنظرية الٌنقدية اؼبعاصرة، لفيف من الباحثْب

خٌصوا بػها بالدراسػة التػي ، ، عػنوانػنا لنػدكهتػمPassage des frontièresحينمػا ازبػذكا"اجتيػاز اغبػدكد"
كالبحث مشركع اسَباتيجية التفكيك  احتفاءن بفيلسوؼ االختبلؼ كالغّبية، الفرنسػي"جاؾ 

، الذم ييعزل إليو فضلي تقويض مركزية العقل الغريب (0225ػ 1932)Jaques Derrida(1)دريدا"
Logocentrismeانوف، كإشاعة فلسفة الشٌك كالعدمية، معبٌػرنا بذلك عن إفبلس أكرغ Organon 

 /اؽبامش /اؼبطموس /اؼبختًلف /إنبالو لآلخر، فكاف نتيجة ذلك. ىذا العقل، كىشاشة فركضو
اؼبركز كغيٌبو عن الظهور. كمن ٌٍب أضحى من األحكاـ  /كوجود ككينونة أزاحو ىذا العقل،  البٌلعقل

حٌٌب تلك الٍب ، اعبارية ؾبرل البداىات كاؼبسٌلم ُّا إخضاع كٌل معرفة تتقنع بالعلمية أك العقلية
كالعمل على تفكيك أنظمتها اؼبركزية لتجلية ، تيعرؼ بالعلـو الدقيقة أك الصحيحة، للمساءلة

 ، بعدئذو، بػ"الٌنسبية". فرميها، اؼبغٌيب فيها /اؼبطمور
حيث ال كجود غبقيقة ثابتة إاٌل بقدر ما يستطيع كشف اغبقائق ، إنٌو السؤاؿ ؛ سؤاؿ الفلسفة

، تلك الٍب أزاحها العقل اؼبركزم عندما أعطى لنفسو حٌق امتبلؾ األجوبة عن كٌل األشياء، اػبافية
فكاف من شبار . كثوقية /ثابتة /قة يقينيةفتحٌولت اؼبعرفة معو إٔب حقي، باب السؤاؿ، بذلك، ميقًفبلن 

تسٌيجت داخلو اؼبعرفة، ، مشوٕب /مرجعو اإلجرائي عقل يقيِب، أف تشٌكل نظاـ معرُب، ىذه الفاشية
 /إٔب خطاب إيديولوجي قاىر، ال غاية لو إاٌل التمركز حوؿ ذاتو اؼبتعالية، كربٌولت، بفعل التهميش
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دكف أف يطرح على ذاتو ، دبا أقرٌه من يقينيات كحقائق، ة لومهاصبنا سائر العقوؿ اؼبناىض، العارفة
ككاف ، اآلخر، من يكوف ىو، كمن يكوف ىذا اآلخر الذم أزاحو بفعل التعإب /كعلى ىذا العقل
كأف ينقػد، ُب اآلف نفسػو، فركضػو، فػي ، كٓبى ال التواصػل، كيفتح معو باب اغبوار، عليو أف يستوعبو

ػ EmmanuelKant(1705ػد العقػل اض"، الػذم أرسػاه"إيبانويل كػانط"إطػار مػا يعػرؼ بػ"نق

، بوصفها تأسيسنا La Philosophie De La Transcendance ُب إطار فلسفػة التعإب(1825
 . للعقبلنية النقدية

، تأكيليةكاغبقيقة، فإنٌو ال فكاؾ أليٌة دراسة ترنو إٔب فتح مغاليق اؼبعرفة كؾباىيل نصوصها من رؤية 
كتدحض كل خطاب جاىز ال يسمع إالٌ صوتو، ، تؤٌسس لفلسفة السؤاؿ الذم ال ينتظر إجابات

ال يقرأ. إنٌو النٌص ، ال يتكٌلم حقنا، ال يكتب، كالواحد الذم يتكٌلم كحده«كال حقيقة إاٌل كبلمو. 
ا ىو األصٌم األبكم الذم يصّب كبل. الذم ال نٌص لو مو ؾبٌرد أصوات كحده النٌص اؼبتكٌلم كحيدن

ألٌف النٌص ُب ماىيتو ىو قابلية . كاػبطاب اعباىز يعجز أف يكوف لو نصٌ . فيزيائية ترتٌد إٔب أذنيو
تفَبض االنتهاء ، كالقوؿ لصفدم، . فاعباىزية قتل للتعٌدد كحبس لصوت اآلخر، بل ىي(2)»القراءة

سلفنا، فهو عندما يتكٌرر يستحيل فماذا يقرأ القارئ ُب النٌص اؼبقركء . قبل الشركع ُب القراءة
فما اغباجة إٔب النٌص ما دامت فعالية . أصواتنا خارجة من الفم أك متصٌورة ُب اؼبخياؿ الٌلغوم

 .(3)القراءة ملغية مقٌدمنا
ُب مشركع النظرية النقدية اؼبعاصرة ُب زيٌها ، ىاجسنا معرفينا كديناميةن كشفيةن ، إٌف االحتفاؿ بالسؤاؿ

همى ُب بلورة فلسفة الفهم ػ ال كنمط معرفة كإمٌبا دبا ىي مبط كجود ػ بوصفها الغاية أس، التأكيلي
الٍب ألجلها قامت الرٌدة اؼبنهجية ُب أنطولوجيا الدازاين أك الفنومنولوجيا اؽبرمينوطيقية مع ىيدغر، 

م كصاحب الفضل ُب كسر الطوؽ الذ، الذم يعٌد حبٌق مؤٌسس اؽبرمينوطيقا ُب زيٌها الفلسفي
فغدا معها ؾبٌرد مفاىيم إجرائية باىتة، قصارل ما ، أحاطت بو فلسفة التعإب التفكّب الفلسفي

تعمل على جعل اؼبعرفة اإلنسانية ، سبلكو، ىو التغٌِب باؼبوضوعية العلمية كرؤية منهجية  جديدة
الوجود/ العآب علمنا. قابلة للقياس كالربىنة، كمن ٌٍب االٌدعاء بامتبلؾ اغبقيقة كاملةن، كاإلحاطة ُّذا 

أك باألحرل عن طبيعتو الٌنقدية  إذ ما يلبث أف ، كىذا يعرٌب، ُب اغبقيقة، عن غبطة العقل الغريب
ينشئ مقولةن أك يضع مفهومنا حٌٌب يزوبو مسٌلطنا عليو من يفوقو تفلُّتنا، كيتجاكزه تقلُّبنا، ككأٌ٘ب ُّذا 

رج من ذاتو عقبلن معادينا هباريو يي  ، كبدؿ أف يرضى األٌكؿ ُّذا الواقع. لغي بوجوده حضورهالعقل ىبي
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كيسٌلم بالطبيعة الٌنقدية أك التأكيلية الٍب سبٌيز عملو، ينربم مناىضنا العقل اؼبنتىج الذم أخرجو من 
كبينما ىو ُب غمار ، يعتقد بأٌف ىناؾ إمكاننا للعثور على ذاتو ُب ىذا العقل، صلبو، كىو، إذ ذاؾ

ٌلطي ذم الطابع النرجسي هبد نفسو أسّبنا ُب سجن عقبلنيتو اؼبتعالية تتلٌقفو ىذا اؼبنظور التس
 .اؼبوضوعية حيننا كتتصٌيده اؼبشاريع اإليديولوجية كاألفكار الطوباكية أحايْب أخرل

باعتبارىا ، ىذا التحٌيز ال يوٌلد إاٌل ربيٌػزنا مضاعفنا، يتبٌدل ُب شكل ما ييعرؼ باؼبشاريع العدمية
ا، صوتى العقل الباطن كضمّبه القىًلقى ، ية تصٌحح مسار اغبداثة الٍب تبقىحداثة بعد دائمنا كأبدن

إذنا، ُب اررباؽبا كعدـ القدرة على تقعيدىا، كُب ، الذم يأىب الصمت كيرفض الظهور. فقٌوة اغبداثة
ىا، طابعها اإلبداعي/ اؽبركيب الذم يسكنها، الذم بو تتجاكز صفة اعبمود/ السكوف الٍب تطارد

كصبلةى بدائل تنزاح ُّا عن اؼبعهود، كتيظهر ُّا ثوراهتا اؼبتبلحقة، ذبريبنا ، كمعها تصّب مشركعنا بعدينا
الذم يعٌد تلك الٌلحظة النقدية اؼببلزمة للحداثة. ، كإعبلف عن ميبلد البديل الفجائي،  كخلخلةن 

حالةن جنونيةن تيدخل مشركعو لكن أال يبكن اعتبار ىذا التحٌوؿ اؼبستمر ُب منظومة العقل الغريب 
الذم  Nihilismeاؼبعرُب سجننا أدىى من سجن اؼبوضوعية / العلمية كأمٌر، إنٌو سجن العدمية 

تبٌدت مبلؿبو ُب أنطولوجيا ىيدغر، حْب دعا إٔب مناىضة مفاىيم اؼبيتافيزيقا التقليدية، كإزاحة/ 
اإلنصات كالتسليم كاؼبشاركة كاالنفتاح  كإشاعة، إعداـ الذات اؼبتعالية من مركز التفكّب الفلسفي

أك لتوجيو األنظار إٔب الوجود دبا ىو سابق على ، مفاىيمى بدائل لتجاكز ىذه األفكار/ األصناـ
ذلك الوجود الذم حبستو اؼبيتافيزيقا ُب كعيها اؼبزعـو كتصوراهتا الواىية. أـ إٌف العدمية، ، الذاتية

لتأسيس مشركع ، ذم أخذ بيد ىيدغر، كقبلو نيتشوتكوف دبثابة اؼبنهج ال، دبا ىي كذلك
، ككشف ذلك الوجود اؼبنسي/ اؼبغينب، الفنومنولوجيا اؽبرمينوطيقية، كفضح إيديولوجيا التعإب

، بنعتو كٌل مشركع ـبتًلف/ غّبم يينتجو باؼبرتٌد أك العدمي، ككأٌف العقل الغريب يأىب. حجبنا كقهرنا
أال يشهد ، يقية الٍب وبتمي كراءىا ستكوف اؼبوت/ العدـ الذم ينتظرهاإلقرار بأٌف العلمية أك اإلمرب 

بوصفها شبرةن قٌدمها العقل بديبلن لئلنساف ليسعد ُّا كيبِب ، العآب الغريب اليـو سيطرة التقنية/ اآللة
حيث ، كيسكن كجوده اؼببتىكر؛ الوجود اؼباٌدم/ االستهبلكي، ؾبتمعو اعبديد؛ اَّتمع التقِب/ اآلٕب

يؤىنسىن
م نيتشو بدعوتو إٔب موت إلو العقل/ اؼبيتافيزيقا، كىيدغر كفوكو . ال مكاف لئلنساف اؼب فإذا اهتُّ

بػ"موت اإلنساف/ اؼبؤلف"موتنا ، كبارت كمن لٌف لٌفهم من الفبلسفة اعبدد، الذين نيعتوا بالعدميْب
ا، بل إفٌ  مػا ييعرؼ اليـو بالعقل الرقمػي  رمزينا، فهاىي التقنية ذبعلو شيئنا/ معادلةن/ ميتعةن/ جسدن
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Raison Numérique ييعلن ميػبلد ؾبتمػع جديد، ، كتطور طبيعي ؼبسار العقل اؼبتعالػي/ األداٌب
، Médiologique ، الوسائطيCybernétique، السربا٘ب Virtuelىو اَّتمع األثّبم/ االفَباضي 

أك ما ، زبٌلى عن دالالتو السابقػةالذم ال مكاف فيو إاٌل إلنساف جديد ، Universelالكوكيب
 l'hommealéatoire، أك "اإلنساف العابر" Posthumainييطلقوف عليػو مرحلػة مػا بعد اإلنساف 

. فأين كبن أماـ ىذه الثورة التقنية من عدمية Franc Tinland(*)حسب عنواف كتاب فرانك تينبلند
نبوءة دبا سيؤكؿ إليو اإلنساف ُب ظٌل السجوف أكلئك الفبلسفة، أال يبكن اعتبار دعوهتم العدمية 

الٍب كاف يَبٌدد عليها كٌل حْب، لييحاؿ على سجن التقٌدـ كالتكنولوجيا، تتمةن ؼبسّبة اػببلص 
ا ييطارد اإلنساف نفسو،  كالسعادة األبدية الٍب كعدتو ُّا اؼبيتافيزيقا، حيث غدا فيو إنساننا جديدن

دبا ىو إبداع ، تٌم بسطو ُب ما بعدي، إٌف التفكّب الفلسفيكما سي،  كيهٌدد كجوده كىويتو، بل
تراجع كبدا غريبنا أماـ ىذه الكائنات ، كنقد لذاتو كتأكيل ؼبعرفتو كذباكز ؼبقوالتو، للمفاىيم
 .بنهاية الفلسفة كتراجعها أماـ ىذه الكائنات/ األشباحكتعالت األصوات ، اعبديدة

أتراه يبيسك بيد ، تلك السلطوية، ىذه التحوالت اؼبعرفية ُب ظلٌ ، ىكذا، ٓب يعد للتفكّب الفلسفي
أـ إنٌو يرضى كيسٌلم ُّيمنة ىذا الكائن اعبديد، الذم ، ُب نسختها التأكيلية، اؼبشاريع العدمية

أطلق حديث النهايات/ البدايات ؛ هناية الفلسفة/ التاريخ/ اإليديولوجيات/ النقد األديب/ 
السائد ؛ اغبداثي/ ما بعد  على تغٌّب اؼبشهد الثقاُب manifesteيكبياف تأسيس،  اؼبثقف/ اإلنساف

 Modernitéأكاغبػداثػة االرتداديػة  Mondialisation/ Globalisationكميبلد ثقافػة العوؼبػة، اغبداثي

Réflexive،  أكالفػائقػةHypermodernitéأك السوبػر حػداثػة ، Super modernité . كىي كمفاىيم
الذم يبدك أنٌو استسلم لسيطرة ىذا الشبح ، التأكيبلت داخل مناطق العقل الغريب تعرٌب عن صراع
اقتصادينا، سياسينا، اجتماعينا، ثقافينا، معلننا ، الذم اكتسح حياة اَّتمعات الغربية، التقِب البديل

 بدءنا، عن إفبلس دكغمائيتو كاهنيار مشركعو الثقاُب الذم ٓب يكن سول إيديولوجيات متبلحقة
، مركرنا باؼبرحلة التنويرية الٍب أنشأت العلـو التجريبية/ (اؼبسيحية)من سلطاف اؼبؤسسة الدينية 

أك ، أك متعاليةن ، تيولوجيةن كانت، حيث توارت سلطة الذات، كصوالن إٔب ىذه اؼبرحلة، اؼبادية
 .أماـ سلطة اآللة كمنطق التبادؿ كقانوف السوؽ كؾبتمع االستهبلؾ، عارفةن 
دبا ىي فلسفة تأكيل بامتياز، مطارىدىةن ُب ىذا اَّتمع اعبديد، كإٍف بدٍت ُب ، باتت اغبداثةإذنا، 

ألٌف قانوف االستهبلؾ كمنطق التبادؿ ىو، ُب اٌصلة، كجو اؼبركزية ، مشركع حداثة ارتدادية/ فائقة
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طق التمركز، إيديولوجيا فهو، دبن. الغربية اعبديد، الذم ال تَبٌدد ُب تغيّبه أك إعادة ذبميلو كٌل حْب
زاحة لتؤكد منطق االحتكار كسلطة األنساؽ اؼبعرفية الٍب 

ي
مغايرة خرجت من عباءة اؼبشاريع اؼب

داعيةن إٔب الوثوقية ، أك اؼبيتافيزيقا التقليدية الٍب تقف كراء كٌل ربٌوؿ، يعيش ُب رحاُّا العقل
كالٌنقد، ، بدؿ منطق التعٌدد كاالختبلؼ، ككاحدية التفسّب/ الشرح، كاؼبطلقية كاؼبعُب األحادم

كقد كاف أٌكؿ من عرٌب عن ىذه . كتأكيل التأكيل، كالفهم/ التأكيل، كنقد الٌنقد، كاغبوار التساؤٕب
ربت «ىو ىيغل ،، حسب مطاع صفدم، أك باألحرل"اؼبرض التارىبي"من فبلسفة الغرب، الرٌدة

ذلك أٌف التاريخ أصبح يعِب سيطرة مطلقةن . أك الوجداف الشقي، مصطلحو الشهّب: شقاء الوجداف
كالتقٌدـ مقياسو حصائل التغّبات . غدا لو معُب كحيد ىو التقٌدـ. للوعي على األحداث كتوجيهها

ُب حْب يسيطر التاريخ ىكذا . اؼبادية الٍب تتحٌقق ُب ؾباؿ الصناعة كالعمل كالتنظيم االجتماعي
فإنٌو ال تبقى شبٌة كجود ، وجهو االذباه الوحيد اؼبعقوؿي، وبتويو من كٌل جانب، على مسّبة اإلنساف

ا ُب خطاب التقٌدـ كإنتاجاتو  .(4)»لكٌل تلك العناصر أك القول الٍب ال ذبد ؽبا تفسّبنا أك ذبسيدن
الذم يعمل على إزاحة كٌل فكر مناكئ ؼبركزيتو أك إبداع تاريخ جديد ، فهو مبط من التاريخ اؼبتعإب

، ة اإلنساف التفاعلية مع الوجود، كقدرتو على صناعة تارىبو اػباٌص بوصفومنفتح يعرٌب عن طبيع
كائننا تارىبينا ينظر إٔب اؼباضي من خبلؿ أفقو اػباص كيسّب ُب الزماف باذباه ،  أٌكالن كقبل كٌل شيء

ككائن تأكيلي يرفض التسليم أك الوقوؼ على الدالالت القديبة الٍب تسٌلمها من سلفو ،  اؼبستقبل
بفعل ، ةن كاحدةن كاملةن ال يلحقها قصور. كىو اغباصل ُب ىذا التاريخ اؼبكتوب الذم يقتلحقيق

الذم ينشئو الوعي عن كقائع تقٌدمو «فهو التاريخ، كٌل تاريخ جديد أك ميعاش،  اغبضور كاألسبقية
، ويصّب ىو الداٌؿ الوحيد الذم ال يبكن أليٌة فعالية أف ربوز على شبٌة كياف دكف أف ترجع إلي

فالتاريخ اؼبكتوب أم ما يبكن لثقافة معينة أف تعقلن عربه  [..].كتدخل ُب شبكية تعليبلتو 
إمٌبا ىو نتاج عقبلنية ، مسّبهتا كأف ربٌدد اذباىها اؼبتصٌور، كتفَبض أسبابنا كغايات لكٌل أحداثو

عهد ىذا عقبةن ُب كجو تاريخ ـبتًلف كما كاف ُب أٌكؿ ، ُّذا الصنيع، . فيكوف(5)»الوعي اؼبسيطر
 .حْب كاف سؤاالن/ تأكيبلن ال إجابةن/ علمنا، العقل مع اغبكماء الطبيعيْب، أك حٌٌب مع   سقراط
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 المعرفة النقدية وعالم الصورة الرقمية :  
تواجو اؼبعرفة النقدية بوصفها إذنا، غدا لزامنا علينا تأسيسنا على ما ًٌب ذكره االلتفات إٔب أىم قضية 

أك ما ، فلسفةن تأكيلية بامتياز، كيتعٌلق األمر دبصّبىا داخل ىذا العآب اعبديد ؛ عآب الصورة الرقمية
، حيث يتٌم التواصل Médiologiqueييعرؼ ُب تكنولوجيا االتصاؿ بػ"اؼبيديائي أك اؼبيديولوجي" 

هايات/ البدايات أك النهايات/ البعديات ؛ هناية كيشيع حديث الن، بْب البشر عرب نظاـ الوسائط
، هناية اغبداثة/ ما بعد اغبداثة/ اغبداثة الفائقة أك بعد ما بعد (6)التاريخ/ ما بعد هناية التاريخ

كالقوؿ ؽبيدغر، ميتافيزيقا تفٌكر ُب ، أم دبا ىي، ، هناية الفلسفة باؼبفهـو التقليدم(7)اغبداثة
 كميبلد خطاب فلسفي جديد أعلن الثورة على كٌل سباـ، موجودالوجود من خبلؿ تفحصها لل

l'achèvement بل إٌف الفلسفة ُب ظٌل (8)ميتافيزيقي أك صرح يزعم معانقة اغبقيقة كبلوغ اليقْب ،
أقٌل ما يوصف بو أنٌو ذبسيد لفكر   Eschatologique ىذا العآب التقِب تشهد تشٌكل عآب أخركم

حيث غدا اػبطاب اؼبشَبؾ بْب كٌل اَّاالت ىو االهنيار أك ، ديثكارثي حٌل ُّذا العآب اغب
، (...سقوط جدار برلْب، اهنيار الشيوعية، اهنيار االرباد السوفياٌب)السقوط  كاؼبوت كالنهاية 

أك باألحرل القيامة/ الرمز بوصفها إيباء لقيامة ، ككأٌف األمر يتعٌلق بقيامة على مستول اؼبعرفة
 ىذا اغبديث عن خطاب النهايػة ُب الفلسفػة يسٌميو دريدا بػ"القيامة اغبديثة، أخرل ؼبٌا تأتً 

"l'apocalypse modern (هناية التاريخ، هناية اإلنساف، هناية الفلسفة) كقد كضع أساس تقاليد ،
 . (9)ىيدغر، نيتشو، ماركس، حسب دريدا، ىيغل، النهاية ىذه

، إنساف فلسفة اؼبيتافيزيقا لييفسح اَّاؿ إلنساف جديددبا ىو ، كما انتهى دكر اإلنساف اؼبؤنسىن
كال إنساف ما بعد اغبداثة الذم يعمل ، (موت اإلنساف كما رأينا مع فوكو)ليس إنسافى اغبداثة 

بل إنٌو إنساف اغبداثة الفائقة ، على إسراؼ طاقاتو كتدمّب إنسانيتو ليبلغ أقصى فبكن فيو فيستنفده
 
ي
رقمن/ اؼب

ي
إنساف شائو ، عوٓب الذم تنٌكر لذاتيتو حبثنا عن الكونية عرب نظاـ الوسائط؛ اإلنسػاف اؼب

، أك Hommebiotechnique تتلٌقفو التقنيػة أحياننا كالبيولوجيا أحايْب أخرل : إنساف بيوتقِب
كمػا يبدك اآلف ُب ظػاىرة االستنساخ أك أطفاؿ  Hommeneuronal إنسػاف اػببليا العصبيػة

، ، الٍب فٌسرت من منظػور جيِبHomosexualité (10)اىرة الشذكذ اعبنسػيأك ظػ، األنػابيب
ا  التحٌوؿ من )فأضحػى الفرد من ىؤالء يبلك اغبٌق ُب إجراء جراحة سبنحو كجودنا بيولوجينا جديدن

بل أضحت ىذه الفئة تطالب اَّتمع اليـو  بأف يعَبؼ ُّا، كىو ما بدأ ينتشر ، (ذكر إٔب أنثى
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ُب الدامبارؾ  إقرار زكاج الرجاؿ من الرجاؿ كالنساء من النساء)اَّتمعات الغربية حقيقةن ُب بعض 
أم بوصفو ذاتنا متعاليةن/ ، . إٌف اإلنساف الذم تقٌلب كموضوع فلسفي(...كالسويد كأمريكا

خريطة كراثية كليس ، قد فهم على أنٌو جينـو، فهذا اإلنساف األخّب، ىو اليـو كراثي، عارفةن/مفٌكرةن 
بوصفو ذباكزنا ؼبراحلو ، اإلنساف اإلمرباطورم، إنٌو ميبلد جديد لئلنساف األخّب، ذاتنا متعاليةن 

ألطف أمارة كال أقول حجة على الطابع اإلمرباطورم لئلنساف األخّب مثل طابعو «كليس. السابقة
ُب  الوراثي كاإليكولوجي : إنٌو ليس سول سلسلة من الكركموزكمات قبحت ُب التجٌمع كالعمل

أفق متوالية من األماكن كاؼبساحات الٍب ليست كطننا ألحد. لقد أصبح اإلنساف فجأة ضبضنا 
. نوكينا ييبحث عنو ربت األنقاض ُب البقايا اغبيوانية الٍب تفوح من شوارع اغبركب اإلمرباطورية

ُب معُب أنٌو ، كليس رٌد اإلنساف إٔب ؾبٌرد ضبض نوكم سول االفَباض النهائي بأنٌو كائن إمرباطورم
حيواف أرضي ليست صفاتو العرقية أك الثقافية أك العقدية غّب أعراض مؤقتة كسطحية على ما 

 . (11)»يفَبض أنٌو ىويتو
، إعبلف عن موت اإلنساف ككائن تارىبي أٌسس كعيو داخل أحداث التاريخ، بعبارة أخرل، إنٌو

كائن اآلف كاللحظة  يعمل لصاّب ،  أصلى ربٌوالن كتقلٌبنا، كميبلد كائن بيولوجي ال ماضي لو كال 
تفى  unestar كائن يسعى إٔب أف يكوف قبمنا،  اؼبادم كاالقتصادم بدؿى الركحي كاإلنسا٘ب وبي

ثٌقف النخبوم ، بنموذجو النجومي كلو على حساب اعبميل أك الفٌِب 
ي
ككأنٌو إعبلف عن موت اؼب

إذ «ثقافة الصورة بديبلن عن ثقافة الكتابية؛أك قل ، كهناية الثقافة، ليأٌب دكر النجم كالنجومية
بإمكاف اؼبرء أف يشاىد أم صورة دكف حاجة إٔب لغة كال وبتاج إٔب سياقات ثقافية كال فكرية كي 

كىذا أطلق إمكانيات التأكيل اغبٌر مثلما كٌسع دكائر االستقباؿ كساكل بْب النٌاس ، يفهم الصورة
كسقطت معها الوصاية الٌتقليدية كرموز الثقافة  ُب ذلك كتراجعت النخبة أك لعٌلها سقطت

. فاالنتقاؿ من الرمزية ُب (12)»التقليديْب الذين كانوا وبتكركف اغبٌق ُب التأكيل كإنتاج الدالالت
زمن الكتابية إٔب النجومية ُب عآب الصورة اقتضى موت اإلنساف، أيضنا، مثقفنا كفردنا، ألٌف النجم 

اؼبواصفات الفنٌية كالثقافية لدكر يبثٌلو قبم أك قبمة ال «ىو ؾبموعة من ال ييقصد بو الفرد كإمٌبا
كلكن حسب قدرة أٌم منهما ُب سبثيل الصفات كسبثٌلها، حٌٌب إذا ، بقدراهتما الذاتية اغبرٌة كاؼبستقٌلة

تراجعت قدرات النجم الصوتية أك الشكلية سٌبت إزاحتو ليحٌل ؿبٌلو قبم آخر، كما ىو شائع لدل 
انات ُب اإلعبلنات كعركض األزياء كاؼبذيعات كىو ُب عآب الرجاؿ أيضنا ليس ُب الفن الفن
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. فالثقافة ىنا، إذنا، كالقوؿ (13)»كحسب بل ُب السياسة أيضنا كُب كاٌفة صيغ االتصاؿ اعبماىّبم
ا كلكٌنها تيلغي دكر الفرد «للغذامي ، من أصلو ال تيلغي الرمز القدٙب لتضع مكانو قبمنا رمزينا جديدن

كربٌل ؿبٌلو منظومة ثقافية ؽبا طابع قبومي مبوذجي كمبطي ُب آف كاحد، كىي سبٌثل كتلة ثقافية ذات 
مواصفات فٌنية كذبارية تبحث دكمنا عن رقم يبثٌلها كيؤٌدم الدكر الذم صار ثابتنا بوصفو دكرنا 

 .(14)»مطلوبنا كىو متغٌّب من حيث من يتمثلونو كيؤدكنو بشرطو التاـ
ثنا كما يزعم دكبرامMédiologie يديولوجياكاؼب ، يدرس Debray ، بوصفها زبٌصصنا ميستحدى

العبلقات بْب الشركط االتصالية كانتشار األفكار تعٌد األساس اؼبرجعي الذم يستقيم بو حاؿ ىذا 
العآب التقِب ؛ إذ غدا ضركرينا أكثر من كقت مضى االلتفات إٔب البعد اؼبيديولوجي الذم يبدك 

ا عن ىذا النظاـ الوسائطي، ساسينا لتحليل اػبطابأ ، (15)بل إنٌو ال يبكن للخطاب أف ينتشر بعيدن
كىفق ىذا التصٌور، ال تكمن ُب مدل كجاىتها بقدر ما ىي مرتبطة بقٌوة ماٌدية ، فقٌوة الفكرة

 فالتواصل ُب. كمؤسساتية ذبعل للكبلـ أك الفكرة سلطة أك قٌوة حضور كلو ٓب تكن ذات شأف
الرموز كالعبلمات كالسٌيما الٌلغة لتبليغ اؼبعُب كخلق التبادؿ «ىذا العآب ٓب يعٍد منحصرنا ُب بعض

عاصر أنتج أمباطو اػباٌصة للتواصل حيث عملت العقبلنية 
ي
داخل اعبماعة التواصلية  فإٌف الزمن اؼب

الناتج عن ىذه التقنية على التحٌكم ُب األمكنة كاألزمنة بشكل ىائل كأصبح سلوؾ اإلنساف 
األمباط التواصلية تابعنا لشبكات معٌقدة توٌجهها فئات ؿبٌددة ضمن توازنات النظاـ كأكلويات 
اختياره. كمن ٍبن فإٌف ما ييسٌمى بوسائط التواصل أصبحت ؽبا دكر كجودم كاسح كمؤثر ُب سلوؾ 

ربرت ماركوز"ؾباؿ داخل اَّتمع الصناعي ما ظبٌاه ى، لدرجة أهٌنا خلقت. األفراد كاعبماعات
غلق"

ي
 .(16)»اػبطاب اؼب

فردف داخل ىذا اَّتمع التقِب Marcuse فكأٌف ماركوز
ي
، أدرؾ مدل اػبطر الذم وبيط باإلنساف اؼب

ال يعرٌب ُب اغبقيقة إاٌل عن ىيمنة مبوذج أحادم للمؤٌسسة أك السلطة الٍب بيدىا ، فالتواصل اؼبزعـو
كٌل ىذا عرب ،  حيد األذكاؽ كاالختيارات ُب أمباط العيشتوجيو رغبات الٌناس كتكريس ثقافة تو 

السحرم الذم يبارس اإلغواء لفرض / اإلشهار كصورة زائفة/ ـبادعة تؤٌسس لنموذج التماىي
خلق نوعنا من الصدمة الثقافية أزنمت كثّبنا «إٌف ىذا النظاـ الوسائطي. منتجاتو كإلغاء منتجات غّبه

يبكن القوؿ إٌف أزمة الٌلغة كالتواصل، ُب الزمن الراىن ىي، ُب من النماذج كاؼبرجعيات لدرجة 
إٌف . أزمة الكائن البشرم ُب نظرتو لذاتو كلآلخرين كُب تعاملو مع الواقع كمع ربوالت اؼبعُب، العمق
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التواصل باعتباره حالة تفاعليةن ذبمع بْب كوهنا أداةن كغايةن، يبكن أف يصبح عائقنا أماـ ما ييفَبض 
دبعُب أٌف التكنولوجيا [ ..].بو، أك يغدك كساطة ربكم على الفرد باالنعزاؿ أكثر فبٌا تسهم  أف يقـو

ستخدىمة ُب كسائط التواصل اغبديثة ذباكزت الثنائية اؼبيتافيزيقية بْب الشكل كاؼبضموف
ي
أك بْب ، اؼب

باستمرار عن ، ىبتلفكشيئنا فشيئنا، ؿبيطنا بشرينا ، ُب كٌل مرٌة، كم أهٌنا زبلق،  النٌص كاألداة
 .(17)»سابقو

إٌف ىذا التحٌوؿ ال يعدك أف يكوف ذبسيدنا لنموذج معرُب جديد ال يكاد ىبتلف عن اؼبشاريع 
 Société deأك باألحرل ىو إيديولوجيا جديدة تبٌدت ُب زٌم مغاير، إنٌو ؾبتمع الفرجة ، السابقة

spectacleأك قل إٌف الواقع ال ، ن الواقع اغبقيقي، دبا ىو ؾبتمع صنعتو الصورة كجعلتو بديبلن ع
ذلك أٌف الثورة «، يكاد يربز إاٌل ُب شكل صور كأحداث متبلحقة ينفي البلحق منها السابق

. (18)»اإلعبلمية ىي اآلف بصدد إرساء عآب مغاير كبالتإب عبلقة جديدة لئلنساف بذلك العآب
ل غدت مرتبطة بتكنولوجيا عآب الصورة ىذا، كاغباؿ إٌف اؼبعرفة ُب ظٌل ىذه التحوالت الكرب 

فتزاحم الصور كتشابك القنوات الٍب تنقلها يولداف اليـو رؤية بلورية تبٌدؿ سبثبلتنا كحساسيتنا، «،
يدرؾ ، كىو أماـ الشاشة الصغّبة، كتتيح ؼبخيبلتنا العمل ُب فضاءات جديدة. إٌف اإلنساف

كلعلٌنا اليـو . ا يقـو بو كىو أماـ نٌص مكتوبالعبلئق كيربط كيفهم ك"يتذكر" بكيفية ـبالفة ؼب
إهٌنا . أٌف الصورة تتيح مبطنا ـبتلفنا لبلوغ اؼبعرفة كالتمٌكن منها، أكثر من أٌم كقت مضى، نقتنع

 . (19)»أقول ببلغة كأكرب قدرة على تكثيف اؼبعا٘ب كعرضها كنشرىا
نٌنا أماـ تشٌكل إتيرل ىل يبكن اعتبار الواقع الذم تصنعو الشاشة كاقعنا زائفنا وبمل على القوؿ 

دبا ىو ، ؾبتمع  جديد، ال ىبتلف مشولية أك كليانية عن اَّتمعات القديبة، إنٌو ؾبتمع الصورة
و كما ييقاؿ فن جعل الواقع مفعوؿ ما يصٌور ب«ذلك ألهٌنا. تأسيس للفرجة كإيديولوجيا ببل منازع

كىبلق الواقع الذم يتنٌبأ بو ، إٌف اؼبنطق اؼبتحٌكم ىنا ىو منطق غريب يبزج بْب اغبلم كالواقع. عنو
. اإليديولوجية ىي ما هبعل األشياء حقيقة دبجٌرد التأكيد الدائم على أهٌنا كذلك. فينبئ عنو

لشيء مبتعدنا عن ذاتو، مفٌوضنا ؾبتمع الفرجة ىو ؾبتمع ييعاش فيو ا. كالفرجة انفراج كفوىة كابتعاد
إهٌنا لٌب الكاقعية اَّتمع الواقعي ،"لٌب سريالية الواقع". ىو إذنا كاقع يفتقد شيئنا . بديلو كصورةن عنو

. كمن ٌٍب فليس غريبنا أف تتحٌوؿ اليـو (20)»كيتحٌوؿ إٔب سينما، من الواقعية، كاقع يتلٌبس الوىم
إٍف ٓب تكن ىي الواقع ذاتو ُب مباشرتو كحيويتػو كحياتو «الشاشة إٔب صورة بديلة عن الواقع،
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InLive ، مع ما يتمٌخض عن ذلك من ربٌوؿ ؼبفهـو اغبدث نفسو حيث تصبح األحداث اعبساـ
فبٌا هبعل الفرد عاجزنا أمامها عن ، كقائع متنوعة تتكٌرر كذبٌَب، مع ما يتوٌلد عنها من هتوين لؤلىواؿ

ينبغي أف وبٌسها، كال أف يستشعر اؼبشاعر الٍب كاف يلـز أف أف وبٌس اإلحساسات الٍب كاف 
، فكأٌف الفرد يفقد حس الواقعية. يستشعرىا، كال أف يرد ردكد األفعاؿ الٍب كاف يتوٌقع أف يرٌد ُّا

ما ينبغي ، كما ال يبكن، ما يبكن أف يقبل، بل حٌس التمييز بْب ما ينبغي أف يفعل كما ال ينبغي
ما يلهب ، ما يبعث األٓب كما ال يبعث، ما يلـز أف يستنكر، كما ال يلـز، بغيأف ييقاؿ كما ال ين

 .(21)»...اؼبشاعر، كما ال
إنٌو ، إذنا، ىذا ىو اغباؿ الذم آلت إليو اؼبعرفة ُب الثقافة الغربية، رٌدة على كل ما ىو ميتافيزيقي

ي ُب ببلغة أك بعبارة دريدا، خطاب تشكيل، خطاب وبـو حوؿ حديث النهايات كاؼبوت
ككأنٌنا، حسب دريدا، نقف عاجزين ، ، تبدأ ىذه اغبدكد دبعضبلت كتنتهي بإكراىات(22)اغبدكد

حيث يكوف العآب األخركم قد أحاط ُّذا الوجود ، مشدكىْب أماـ ما وبدث داخل ىذه التخـو
كٌل   خطاب يفضح كٌل مستور كيعٌرم، كأطبق على كٌل مفهـو يبت بصلة للميتافيزيقا أك األصوؿ

ختلف
ي
ىذا الذىوؿ هبعلنا نسّب ُب طريق ، ما ال نشاء أف نبوح بو كلو أماـ ذكاتنا بوصفها اآلخر اؼب

ال مبلك إزاءه القدرة على ضباية  non-passageإنٌو معربى مسدكد ، ؾبهوؿ ال نعلم مبتدأه كال منتهاه
فبل كجود إاٌل للمكاف ، ُّاذكاتنا كال اللجوء إٔب من يأكينا أك يتمثلنا من األفكار الٍب ندين 

. إهٌنا بداية هناية الفلسفة كسباـ (23)الذم يفضح سرائرنا كيبدم سوءاتنا aporétique اإلكراىي
أك الوقوع ُب مأزؽ كحرج كما يقوؿ دريدا، ىذا ما هبعل الفلسفة، دبا ، حدكدىا كما يقوؿ ىيدغر

دكمنا قلقةن بشأف ىذا العآب ، كاالتإش /ىي حبثه مستدٙبه عن اغبقيقة كسؤاؿ أبدم يتعٌدد أسئلة
فتكوف ىذه اغبّبة دبثابة االستعداد ؽبذا الشبح التقِب الذم يطارد الفلسفة، ، كما سيؤكؿ إليو

فمهمة الفلسفة، حسب ىيدغر، ، كالذم بدأت طبلئعو تلوح ُب األفق من خبلؿ النزعات العلمية
داع اؼبفاىيم، كمن ٌٍب االتصاؼ بطابع اغبيطة تكمن ُب نزعة االرتياب الٍب ُّا تبقى فٌن السؤاؿ كإب

 sa tache n'a que le caractère d'une préparation et nullement d'uneكالتهيؤ ال التأسيػس 

fondation أم أنٌو يتعٌْب على الفلسفة أف تَبؾ أكىاـ ميتافيزيقا الكشف كاغبقيقة اؼبطلقة الٍب ،
قدكمو مشكوؾ فيو ، ؤ من أجل عآب فبكن تسكنو العتمةتطاردىا لتحرؾ ُب اإلنساف يقظة التهي

. فتحذير ىيدغر، إذنا، كقولو بوصوؿ الفلسفة إٔب سبامها، أم هنايتها، (24)كلكٌنو ليس مستحيبلن 
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ال يعِب بلوغ الكماؿ بقدر ما ىو تفكّب فيما يتوٌجب القياـ بو ، كقوؿ دريدا بالوضع اإلكراىي
ق
ي
 .بل كاالستعداد لوؼبواجهة ىذا العآب/ الشبح اؼب

ىكذا يبدك حديث النهايات كنبنا تدفع بو االذباىات اؼبعاصرة اؼبناكئة لفكر االختبلؼ كالغّبية؛ 
للفلسفة بوصفها فن اؼبساءلة بامتياز، لذا فالقوؿ دبوت الفلسفة إمٌبا ىو حديث عن بلوغ سبامها، 

كالقوؿ ، ث من جديد، أك باألحرللتعيد ذبديد آلياهتا كتفٌحص أدكاهتا، كمن ٍبن فهي سبوت لتبع
، ُب اآلف نفسو، لدريدا، فإٌف مسار الفلسفة نفسو يتمٌثل ُب أهٌنا سبشي ظاىرةن على رأس اؼبوكب

أف تنهض كتقف على رجليها ، تنتظر على أٌم حاؿ، الذم يقود سّب جنازهتا كمواراهتا الَباب
" . إذنا، يؤٌسس (25)اإلشكاالت من جديدالقضايا/  exaltation ، مثّبةrésurrectionثانيةن"بعثه

، (النربة األبوكاليبسية)دريدا كمن شايعو من فبلسفة االختبلؼ خطابنا حوؿ خطاب النهايات 
ككبلمنا ، فهو دبا يثّبه من دعاكل ال يعدك أف يكوف ترنيمةن مكركرةن ، تقويضنا كخلخلةن ، يسائلونو
ميستهلىكنا

تلف عن الستالينية كغّبىا من النزعات الشمولية/ ، ىبفي كراءه نزعة دكغمائية ال زب(26)
الكليانية ؛ كالشيوعيػة، الٍب تٌدعي أهٌنا جاءت لتحارُّا حٌٌب ال تعود من جديد، فأٌٗب ؽبا أف تطارد 

ترسيخي ، الذم هبد مرجعيتو ُب الليربالية، كليتأٌتى ؽبذا اػبطاب .(27)طيفنا ٓب يكٍن لو كجوده البٌتة
ا ال كجوده ُب ىذا 

ن
العآب ينبغي التعجيل بإعبلف القيامة كالتخويف من أىواؽبا، ككأهٌنا أفنت عاؼب

ا خالدنا ال يفُب
ن
إنٌو خطاب الليربالية كالرأظبالية دبا ىو إيديولوجيا ، تريد لو أف يعود لتقيم عاؼب

تبشّبية أم اؼبزعومة بدكرىا، ككأهٌنا ديانة ، جديدة تزعم قتلها إليديولوجيا الشيوعية/ الطيف
ىو إقبيل جديد يبِب ، جديدة ربمل أخبارنا سارةن لئلنساف عن عآب أخركم ال مكاف فيو للشيوعية

رؤيتو على موت متخينل كيبٌشر بالديبقراطية الٌليربالية كيقٌدمها على أهٌنا اػبرب الساٌر الذم هبب أف 
تفى بو كييتبٌُب ألنٌو النظاـ العاؼبي القادر على إزالة الفوا  . (28)رؽ بْب الثقافات كالشعوب اؼبختلفةوبي

نا كنبنا على أنقاض عآب شبح/ طيف ال كجود لػو  كىي، 
إذنا، تقيم ىذه النزعة اإلسكتالوجية عاؼب

، ؛ عآب اػبلود األبدمmondepost-eschatologique تدعو إٔب عػآب ما بعد القيامة، حينذاؾ
كال عآبى إالٌ ىذا العآب ، إالٌ تاريخ ىذه النزعة اعبديدةكال تاريخ ، حيث ال إنساف إالٌ إنساف التقنية

الذم يوىم اإلنسانية بأٌف ىناؾ عدكنا يقف بينها كبْب حياهتا ُب ىذا ، الدكغمائي/ الوىم/ الطيف
لذا يتوٌجب إفناء ىذا العدك كإعبلف هنايتو. كحٌٌب يكتمل مشهد ىذا ، العآب اعبديد غّب الفا٘ب

يعوٓبى العآب اعبديد فإنٌو 
الذم ، يصطنع خطابنا يبٌثل إيديولوجيتو، إنٌو خطاب العوؼبة ؽبذا العآب اؼب
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بٌشر بقدكمو ىيدغر كحٌذر من ـباطره ؛ إذ اعترب أٌف هناية الفلسفة أك سباـ اؼبيتافيزيقا كبلوغها 
علمية مرحلة اؼبوت، بوصفها مأزقنا أك إشكاالن يواجو الفلسفة، إمٌبا كاف نتيجة سيادة النزعات ال

حيث بدأت تأخذ ُب ، ، أم التقِبcybernétique الٍب تقود ىذا العآب اعبديد ذا الطابع السربا٘ب
. إنٌنا بصدد ربٌوؿ أنطولوجي على (29)فاعلة ُب الوسط االجتماعي، االنتشار نظرة علمية لئلنسانية

"مدينة" اللوغوس «دبا ىو إنساف إمرباطورم ٓب يعٍد ، فمقاـ أك سكُب اإلنساف، مستول اؼبقوالت
إٌف ىذا اؼبقاـ ىو "العآب" . اليونانية كال مدينة "اؼبٌلة" البلىوتية كال مدينة "الدكلة" اغبقوقية اغبديثة

ا مدنينا جذرينا دبا ىو اليـو عآب ، كما ظبٌاه أنطونيو نغرم كميشاؿ ىاردت حبق،  مٌب أيخذ مأخذن
 . (30)»اإلمرباطورية

-lemondeىو حبٌق العآب/ الشبكة ، بوصفو مرحلة ما بعد إمربياليػة، فهذا العػآب اإلمرباطورم

réseau   ككينونػة جديدة تعرٌب عن صيغة التقٌلب كالَبٌحل اعبذرمle nomadisme مسػارات  فػي
حبثنا عن إقامة ، الذم ال يؤمن بغّب طابعو التفٌلٍب اؽبركيب من كٌل مكاف، التحٌوؿ داخل العقبللغريب

البٌلكطن كالبلٌبيت كالبلٌإقامة كاؼبنفى صفات كجودية ؼبقاـ اإلنسانية اعبديدة. عآب يكوف فيو 
ا من السيادة على البشر، فهو جهاز حكم ببل «فاإلمرباطورية ال تعدك أف تكوف شكبلن عاؼبينا جديدن

م مركز كال إقليم كال حدكد، إنٌو نظاـ يؤبٌد الوضع الراىن للقضايا كيغٌلل إٔب أعماؽ اليومي كيقض
فضاء العآب كرٌة بعد أخرل كىبلق ُب كٌل مرٌة مبلمح العآب الذم يسكنو. إنٌو"سلطة حيوية تسبح 

. إٌف ىذا اؼبيبلد (31)»ُب الدماء لكٌنها هتدم عملها للسبلـ ػ سبلـ دائم ككو٘ب يقع خارج التاريخ"
الطبيعي داخل مناطق بقدر ما ىو تعبّب عن ىذا التحٌوؿ ، اعبديد لئلنساف دبا ىو إمرباطورم

فهذا العآب ؛ ، العقل الغريب فإنٌو ضبل أخبارنا غّب سارة ؽبذا العآب الذم أخرجو من رضبو كلفظو
مع كٌل ما ضبلتو من داللة ، 11/09عآب الرقمنة "الدهبتاؿ" ٓب يكن ليتوٌقع األحداث الٍب كقعت ُب 

فقد كانت دبثابة الكابوس ، العآب الٍب ينشدىا ىذا InLiveحيوية ككاقعية على صفة اؼبباشرة 
التارىبا٘ب الذم أيقظ أمريكا من حلم إمرباطورية الدهبتاؿ الٍب أخذت أمريكا تتأٌىب لفرضو على 

بل ، كىو كابوس ألنٌو ليس حلمنا يستمٌد من األفق اغبقوقي للدكلة/ األٌمة أدكاتو، بقية اإلنسانية
كما ػ بعد ػ حديثة من جهة ، ىوٌب الذم ينطلق منومن جهة اٌرؾ البلٌ ، ىو كاقعة قبل ػ حديثة

التقِب الذم تفتخر  le gigantesqueاالستيبلء العدمي على آلة الدهبتاؿ كتوجيهو ضد "اؽبائل" 
 .(32)»بو إمرباطورية الدهبتاؿ
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إذنا، ىذا ىو حاؿ اؼبشهد الفكرم ُب الثقافة الغربية ؛  ربٌوالت ُب اؼبعرفة فسحت اَّاؿ لعآب 
، أك عآب اػبلود بوصفو عآب ما بعد القيامة، عآب النهايات/ البدايات، الربكز كبسط ىيمنتو جديد

حيث تدٌفق سيل من اػبطابات حوؿ اهنيارات متبلحقة داخل العقل الغريب إيذاننا دبوت كهناية 
م يزعم مشاريع فكرية باتت غّب صاغبة ؽبذا العآب اعبديد؛ عآب اػبلود  إنٌو الفكر الكارثي الذ

كاغباؿ إٌف ىذه األحداث اؼبتبلحقة الٍب ، فضحو كتعريتو للخطابات الدكغمائية كإزالتها. ىذا
صحبت ىذا العآب اعبديد كدٌشنت من خبللو الرٌدة الوجودية على كٌل ما ىو إنسا٘ب أك تاريخ 

إٌف الطائرات الٍب فيجٍّرت على برجٍي «أصيل ٓب تكن لتتجٌسد لوال إمرباطورية الصورة الرقمية ؛ إذ
نيويورؾ ليست كسائل نقل عادية ؛ بل ىي كائنات رقمية ٓب يعٍد فبكننا فهمها باالعتماد على 
التصٌور األنثركبولوجي ػ األداٌب للتقنية ؛ إٌف ىذه الطائرات الٍب كيجٍّهت ضد "اؽبائل" الذم اخَبعو 

الذم خلقتو األدياف ػ ىي   lesublimeمعنػى "اعبليل" عصر التقنية ػ أم ضٌد البديل التقنػي عن 
بفن مستحدث سبامنا من ، حيوانات دهبتاؿ استطاع اؼبسلم األخّب أف يدٌجنها "دبوتو اػباص"

[ فإٌف ..الذم ال عبلقة لو بأٌم مبط من األمباط اغبديثة للموت ].، أم الرقمي، اؼبوت الذكي
، "اؽبائل" ما ػ بعد ػ اغبديث ىو موت شخصي جدنا اؼبوت القيامي للذين فٌجركا أنفسهم على

ألنٌو موت ذكي ىو نفسو خاٌصية طريفة ُب العنصر اإلنسا٘ب ٓب تكن فبكنة قبل عصر  
ميبلد موت جديد ـبتلف عن الدالالت ، عرب كسيط الرقمنة، . إٌف العآب اليـو يشهد(33)»الدهبتاؿ

كىناؾ موت طيٌب ، بعد ػ طبيعي أم تأٌملي كموت ما ػ، فهناؾ موت طبيعي«اؼبتعٌددة  للموت ،
كموت قانو٘ب كىناؾ موت تارىبي كموت سياسي ؛ موتات عٌدة ىبتبئ كراءىا فبٌثل كحيد ىو 
اعبسد الذم يعلن عن فساده كسبيات شهواتو كتيستعمل رمزيتو ُب الفضاء العمومي كيقٌرر الطبيب 

ىو نوع جديد  29/  11لكن ما كقع يـو . ائمغيبوبتو البلٌمتناىية كييشهد قانونينا على غيابو الد
إنٌو . سبامنا من استعماؿ اؼبوت كمن ٌٍب نوع جديد سبامنا من اإلقامة ُب اعبسد: إنٌو اؼبوت الرقمي

 .(34)»موت ذكٌي ىو استعماؿ طريف سبامنا للجسد بوصفو كميننا تقنينا
بأٍف ، الفلسفة ُب نسختها اؼبيتافيزيقيةتيرل ىل ىذه الصيحات اؼبتعالية دبوت القيم الٍب أقامتها 

اكتملت كبلغت حدكدنا ينبغي أاٌل تتجاكزىا، ذبعل النظرية النقدية ُب نسختها اؽبرمينوطيقية، 
بدكرىا أيضنا، دبا ىي فلسفة تأكيلية بامتياز، كالعنصر اغبيوم الذم بو وبيا العقل كيتجٌرد من تعاليو 

كتؤٌسس ، اؽبرمينوطيقا جاءت لتستعيد إنسانية اإلنساف خاٌصة كأفٌ ، هتلك مع من مشلتهم الصيحة
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كما أهٌنا ُب صورهتا الغادامّبية أعلنت اغبرب منذ البدء ،  أدبيات التفاىم كاغبوار على كبو كو٘ب
على النزعات اؼبوضوعية ككٌل ما يبت بصلة إٔب العلمية كاؼبنهاجوية ُب ؾباؿ العلـو اإلنسانية؟ أـ 

ا، سبلك األدكات الٍب ُّا تواصل مسّبهتا ُب اؼبساءلة كاغبوار، أٓب يكٍن بقاء إهٌنا، أم اؽبرمينوطيق
فهو ، كإٍف تعٌددت أشكالو كمرجعياتو، الصراع/ اعبدؿ  داخل العقل الغريب إاٌل ألنٌو عقل تأكيلي

عقل جدٕب/ تساؤٕب ال يكاد يؤٌسس مفهومنا أك مقولةن حٌٌب ينقضها أك ىبرج من رضبها اؼبختًلف/ 
ىو اررباؿ «فالتأكيل، م الذم بو يبقى منتعشنا يرربل عرب العصور كاألزمنة ليصّب عقبلن آخرى الغّب 

عرب اؼبمكنات التفسّبية غّب ملتزمة ميسبقنا إاٌل بنزكع االستطبلع كإرادة البحث كالكشف. 
ا كىكذ. أم أنٌو ال يرل نفسو خارج تساؤلو الذم ىبٌصو كحده. فالتأكيل ال ىبرج عن ذاٌٌب ىدفو
فهي ليس لديها من اغبقائق . من أعباء الربىنة، بصورة عاٌمة، فالفلسفة التأكيلية أعفت نفسها

النهائية الٍب تقسرىا على برىنتها كتثبيت تصديقها ؛ ذلك أٌف التأكيل جاء ُب أصلو يأسنا من 
كما ،  نهاية. كما أٌف ال(35)»منطوقها (تسويغ)ك، اسَباتيجية مكٌرسة بكٌل طقوسها للنطق  باغبقيقة

أك لو ، رٌدة على كٌل ما ىو إنسا٘ب/ فلسفي/ تارىبي، من جهة، تبيٌنا مع ىيدغر كدريدا، كإٍف بدتٍ 
دبثابة إعادة مراجعة العقل ؼببادئو كتصحيح ، من جهة أخرل، صلة باؼبعرفة اؼبيتافيزيقة، فإهٌنا كانت

لعدمية، كىذا، كما أنا سلفنا، مسار اؼبعرفة الٍب بلغت مع فكر ما بعد اغبداثة مرحلة اعبنوف كا
كوف ىذا العقل من التشابك كالتبلحم ،  يعٌد مظهرنا صحينا داخل العقل الغريب أك حالة طبيعية

كىو بذلك يعرٌب عن ، حبيث ال يستوم كذلك إاٌل كىو يقيم مشركعنا كيزوبو معلننا عن البديل
أم ، فهي. اػبطاب الوثوقي/ اليقيِبطبيعتو التأكيلية الٍب ذبعلو ال يرضى باعباىز أك يسٌلم ب

كذبديد تشغيل اؼبتعإب ضمن ، كانت آخر ؿباكلة الستنقاذ الكو٘ب«حسب صفدم ،، التأكيلية
كفيما ىبٌص مسافة االلتباس بْب الذات كالعآب ؛ كٓب يػىفيٍز مصطلح الكينونة باٌل ، حدكد اايثة

بدايتها إٔب ما قبل اغبداثة الكبلسيكية  ترجع، الفلسفي األٌكؿ من جديد، كبعد غيبوبة طويلة
كامل حقوقو مع العلم  ككاد أف يأخذ معها حقوؽ الذات  (اؼبوضوع)نفسها، إاٌل بعد أٍف أخذ

فاربة على حساُّا ، مطلقة  (ذاتوية)يعرب بأطراؼ ، كىبلقها ىكذا ؾبٌرد شبح ىائم، كذلك
ا خاضعنا كٌلينا لسيطرة أؽبنتها اؼبستعارة ، اعبارم

ن
 . (36)»من عصر األؽبنة التيولوجيةعاؼب

ا  spectral أك بلغة دريدا طيفي/ شبحي، كما أٌف ىذا العآب اعبديد ىو عآب افَباضي
ن
أزاح عاؼب

بقي يدافع عن ، حٌٌب ُب آخر كتاباتو، كغادامّب نفسو. كنبنا ليقيم كنبنا بديبلن، أك دكغمائية مضادة
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الذم يقـو على منطق اعبدؿ أك السؤاؿ ، أكيلي اػباصٌ حٌق العلـو اإلنسانية ُب تأسيس منطقها الت
ألنٌو يعتقد جازمنا بأٌف النظريات العلمية مهما تزٌيت باؼبوضوعية فإٌف ؽبا حدكدنا تقف ، كاعبواب

عندىا، كما أنٌو إذا كانت اؼبعرفة ُب العلـو الدقيقة تقـو على ما ىو يقيِب فإٌف األمر خبلؼ ذلك 
عرب فيزياء ، فضبلن عن أٌف العلم اغبديث أثبت إفبلس رؤيتو اليقينية كأعلن، ُب العلـو اإلنسانية

إذا كاف ىذا الشبح التقِب ؛ العآب . أٌف اغبقيقة متعٌددة، الكوانتا مع ىايزنبارغ كالنسبية مع أنشتاين
ا ُب ىذه  اؼبتعٌدد قد اكتسح العآب كضٌم الثقافات األجنبية كالشركاء ُب السكن األكثر بعدن

ألٌف ، فإٌف ىذا هبعلنا نتوخى اغبذر، كيفرض علينا أف نتعٌلم أكثر فأكثر ُب اؼبستقبل، رضاأل
ُب اآلف ، كالٍب رظبت، غايتنا اإلنسانية أكرب من أف تزيلها حضارة تقنية أرسلت إلينا كما لغّبنا

اٌل أف نوٌظف نفسو، معآب قيادتنا للحياة. فليس أمامنا، إٍف أردنا أف نعيد لعاؼبنا ىذا توازنو، إ
كليس . قدراتنا ُب الفهم كاؼبعرفة اؼبشَبكة ُب نشاطاهتا اعبديدة حٌٌب يتسُب لنا خلق أنظمة جديدة

يوجد من العلـو مىن ىو أقدر على ربمل ىذا العبء كاإلسهاـ ُب بٌث ىذه القدرات من العلـو 
كل ما ىو إنسا٘ب ك ، اإلنسانية، فهي تواجهنا دكف أف تتوقف مع ثراء نسق كٌل ما ىو إنسا٘ب

ميفرًط
أٌف ىذا اػبطاب اعبديد ٓب يأًت إاٌل للَبىيب كؿبو آثار ، باؼبقابل، . لكٍن ىذا ال يعِب(37)

اؼباضي كإزالة اؼبشاريع الكربل ؛ إذ إنٌو ال يعدك أف يكوف تقويضنا للنموذج التقليدم الفلسفي 
و معرفة كونية للعآب مبوذج فلسفي ينزع كب، فهو، حسب ىوسرؿ، حوؿ اإلنساف كاإلنسانية

سبقة، كذلك بتحريره من كٌل ركابط األسطورة كمن التقليد بوجو عاـ، كاإلنساف
ي
، ككذا الفركض اؼب

بل كٌل موجود مثٌقف حيث تكوف الثقافة ، فالفلسفة دبا ىي نظرية ال ربٌرر الباحث فحسب
من منظور ىذا ، عل العقلفمن االستقبللية النظرية تنشأ االستقبللية العملية، فبٌا هب. فلسفيةن 

كلكٌنو ييضفي على العآب اإلنسا٘ب ُب ، يتحٌرر ال ُب ذاتو إطيقينا فقط، النموذج الفلسفي الكو٘ب
 (38)ؾبموعو ىذا الطابع التحررم ؛ ُب الوجود السياسي كاالجتماعي لئلنسانية

على إقامة إنٌالفلسفة، حسب ىذا الطابع التقِب اعبديد، فقدت صفتها كنموذج كو٘ب قادر 
إذ إٌف التأسيس األصلي للفلسفة اعبديدة ىو ُب ، أك تأسيس فكر إطبلقي ميتافيزيقي، الصركح

اإلنسانية القركسطية ، معارضة لئلنسانية السابقة، اغبقيقة تأسيس إلنسانية أصلية أكركبية حديثة
سواىا. فليس غريبنا، إذنا، إنسانية ترغب ُب أف تتجٌدد جذرينا ُّذه الفلسفة اعبديدة دكف ، كالعتيقة

أف يتشٌكل خطاب فلسفي جديد يتيح لئلنساف أف يعيد النظر ُب إنسانيتو  ، من منظور ىوسرؿ
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لكٍن أٌٗب ، ، كيتساءؿ عن كينونتو ككائن تارىبي(39)كمعضلة ميتافيزيقية شغلت الفلسفة القديبة
داعية إٔب إنسانية ، مق التاريخيكوف لو ذلك كالتقنية قد استحٌلت دـ ىذه اإلنسانية الضاربة ُب ع

جديدة ال حٌظ فيها إاٌل لئلنساف األبدم/ اػبالد، اإلنساف السربا٘ب بوصفو رٌدة على اإلنساف 
فالفلسفة خلعت ثوُّا القدٙب ذا الطابع اؼبيتافيزيقي ، كعليو. التارىبي/ الكينو٘ب اؼبتٌجو كبو اؼبوت

هي اآلف تبحث عن ذاهتا الضائعة من خبلؿ ف، لَبتدم زينا حداثينا تواكب بو ىذه التحوالت
كىذا، فيما ، حقيقة اإلنساف كحقيقة ىذا الوجود، سؤاؽبا القدٙب ؛ أم البحث عن اغبقيقة

أقبع سبيل يعيد للفلسفة عافيتها كينتشلها من براثن ىذا الشبح اعبديد، كإاٌل ستبقى ، أحسب
كبدؿ أف تتصٌدر ، ل اغبوار بينهم كبْب قرائهمال كجودى لوسائ، ؾبٌرد آراء عابرة ينتجها فبلسفة أفراد

الفلسفة قافلة البحث عن اغبقيقة تبقى غارقة ُب مشكبلهتا، الٍب كإٍف عٌدت جزءنا ال يتجزٌأ من 
وبوؿ دكف إبداعها للمفاىيم أك إنتاج النظريات ، عملها فإهٌنا تصبح عائقنا ُب مثل ىذه اغباؿ

 .(40)كفبارستها
 

 : هوامش
 .اعبزائر .2ؿباضر ،  قسم الٌلغة كاألدب العريب، كٌلية اآلداب كالٌلغات ، جامعة سطيفأستاذ (*)

( )
Malabou Catherine , Jaques Derrida , in : Encyclopaedia universalis, 

France,     . S.A. 
   27، ص 990مطاع صفدم، نقد العقل الغريب)اغبداثة ما بعد اغبداثة(، مركز اإلمباء القومي، بّبكت/ لبناف،  (2)
 .اؼبصدر نفسو ، الصفحة نفسها       (3)

Franc Tinland, L'homme Aléatoire,Paris, P.U.F.     . 
 .229مطاع صفدم ، نقد العقل الغريب ، ص    (4)
 .اؼبصدر نفسو ، الصفحة نفسها    (5)
إٌف حػػديث النهايػػات ال يقػػول علػػى اسػػتيعابو معػػُب بعينػػو ، كلكػػٌن أقػػرب معػػُب أك بػػاألحرل اؼبعػػُب اعبػػامع بػػْب ىػػذا           6 

 La fin dont il est alors»    : ، حيػث يقػوؿ Jocelyn Benoistاؼبعػا٘ب اؼبتعػٌددة ذلػك الػذم قبػده عنػد جوسػيلْب بينػوا 

question, 
ce n'est plus celle de l'histoire comme mouvement réel, ni même comme nécessité 

(théorique) de ce mouvement, mais celle de l'histoire comme paradigme de ce mouvement et 

de sa nécessité. Le fait particulièrement grave et important qui pourrait s'énoncer à travers la 

formule-cliché de la «fin de l'histoire» en ce sens le suivant : à un certain moment, nous avons 

cessé de croire à l'histoire...». Jocelyn Benoist et Fabio Merlini (éd.), Après la fin de l'histoire 

(Temps, monde, historicité), Librairie Philosophique J. Vrin, Paris,  998, p.9. cf. Gianni 

Vattimo, Éthique de l'interprétation, Traduit de l'italien par Jacques Rolland, Éditions La 

Découverte, Paris,     ,notamment le premier élément de la première partie: (Post-modernité 

et fin de l'histoire), pp.  ,  . cf. Gianni Vattimo, La fin de la modernité (Nihilisme et 

herméneutique dans la culture post-moderne), Traduit de l'italien par Charle Alunni, Paris, 

Éditions du Seuil, 987,pp.   ,     
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بعد ما بعد اغبداثة أيٌػة فلسػفة ؟ ال سػٌيما مقػاؿ  :  يينظر ، بشيء من التفصيل ، ُب ىذا الصدد  اؼبؤلنف اعبماعي          7 
 Peter Horák, Josef Krob, François Rivenc, Après le post.الحداثة" "اغبداثػة كمػا بعػد 

modernisme quelle philosophie? Université Massaryk Brno, Paris I - 

Sorbonne,     , pp.   ,    . 
  )

Voir: Martin Heidegger, Questions III et IV, Traduit de L'allemand par 

Jean Beaufret, François Fédier,     Julien Hervier, Jean Lauxerois, Roger 

Munier, André Préau et Claude Roëls, Paris, Éditions Gallimard,     ,( ère 

édition  976),p.   ,    
  )

Jacques Derrida, Spectres de Marx (L'État de la dette, le travail du deuil et 

la nouvelle Internationale), Paris, Éditions Galilée,     , p.  .                       
                                                                                                     
(10)

Voir: Yves christen, L'Homme bioculturel (De la Molécule à la 

civilisation),Éditions du Rocher, Monaco,  986, notamment le 7
ème

 chapitre: 
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