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الھّم الذي ألجلھ یقوم ھذا المشروع، ھو الحفر والّنبش في األنساق المعرفیة واألجھزة المفاھیمیة التي تقف وراء تشّكل المفاھیم إّن 
، حیث تم االنتقال من المصطلح الّنقدي إلى "كشوفات ما بعد الحداثة"، أو "فتوحات العولمة"والمصطلحات في إطار ما یعرف الیوم بـ

، وبدل الحدیث عن العقل البشري أضحى االھتمام منصًبا على العقل اآللي، وانتھى دور )اإللكتروني/ الرقمي(قتصادي الثقافي إلى اال
اإلنسان مرِسالً لُیفَسح المجال إلى نظام الوسائط التي تتیح نقل المعطیات والعالمات وإدارة األعمال واألموال على بعد، وفي زمن 

).العالم الُمَعْولَم(على حّد تعبیر أحد علماء ھذه المعرفة الجدیدة " سرعَة الفكر"قل قیاسي، یقاس بسرعة الضوء، أو 

أمام ھذه التحوالت المعرفیة في منظومة المفاھیم، أضحى مفیًدا القوُل، إّن المصطلحات باعتبارھا بوابة العلوم ومفتاحھا، تعّد أّول 
سیط الذي یعمل على ربط البعید بالقریب، والدخیل باألصیل، بل وحتى الثقافي مظھر تتبّدى فیھ ھذه المعرفة الجدیدة، أو قل ھي الو

للثقافة الواحدة، حیث " األنظمة المعرفیة"باالقتصادي، ألّنھ ـ أي المصطلح ـ في المحّصلة، نتاج محاضن معرفیٍة كبرى ُیصطلح علیھا 
فتزول، إذ ذاك، الحدود بین العلوم والمجاالت، . ول واالنتشارینشأ المصطلح ویتشّكل قبل أن ُیبعث بھ إلى سوق الرواج، حیث التدا

ویصبح المصطلح المتداول في مجال الّنقد أو األدب مرتبًطا معرفًیا بقرینھ في االقتصاد والسوق، أو قل یسیران ویعمالن جنًبا إلى 
.جنب، وإْن تعّددت المسمیات

ألحد الباحثین، عولمة االقتصاد معھا عولمة الثقافة، فكما یدور الحدیث، في وھذا، فیما نحسب، من ثمار العولمة، إذ جّرت، والقول 
مجال االجتماع، عن تآكل الحدود وتالشي الھویات، یشیع في االقتصاد القوُل عن انتشار الشركات متعّددة الجنسیات، وإلغاء األسواق 

فالكالم یدور حول المجتمع السبراني أو مجتمع اإلنترنت، حیث الوطنیة وتعویضھا باألسواق العالمیة، أّما في عالم اإلعالم اآللي، 
یتشّكل مجتمع تقني جدید ال یعترف بالحدود أو الھویات، وإذا جئنا إلى عالم الّنقد، فمدار الكالم عن نظریة التناص، حیث تتّم ھجرة 

وص وتتداخل على سطح النّص الواحد، بل وتتعّدد النصوص وارتحالھا داخل الثقافة الواحدة، أو من ثقافة إلى أخرى، كما تتعّدد النص
قراءة النّص الواحد قراءات متعّددة، وھذا بفضل ما یعرف بالقارئ الذي تعّددت النظریات حولھ قصد ضبط مفھوم قاّر لھ، من قارئ 

إلى القارئ التواصلي مثالي، إلى قارئ مخِبر، إلى قارئ مبدع، إلى قارئ تفاعلي، إلى قارئ أعلى، وصوالً نموذجي إلى قارئ
وغیر بعید عن ھذا التواشج واالتساق یتّم الحدیث . التواصلي/ كثمرة من ثمار الرؤیة التداولیة، حیث یتّم الحدیث عن المجتمع التداولي

جتمع ، تجسیًدا آلفاق الم"الترجمة الفوریة"كمنحى جدید اقتضاه میالد النّص اإللكتروني، وكذا الحدیث عن" المترجم اآللي"عن 
التداولي، حیث یكون التواصل مباشرة دون إحساس بالدونیة أو العجز، أو أفضلیة لغة على لغة، إذ الغایة، في المحّصلة، ھي التواصل 

.بین اإلنسان وأخیھ اإلنسان

حات وتشكیلھا داخل ھذا التداخل في المفاھیم ، یعّضد ما تّم إقراره سلًفا، وھو أّن ھناك أجھزة مفاھیمیة تتحّكم في صیاغة المصطل
المتعالي، في إطار ما یعرف / األداتي/ الّنسق/ الثقافة الواحدة؛ فالثقافة الغربیة انتقلت، مثالً، من خالل ما تّم عرضھ، من سلطة العقل

العدمیة، في / الشكّ / بفلسفة العقل، أو الفلسفة التنویریة، حیث ُیعزى للعقل سلطُة إنتاج المعرفة والبحث عن الحقیقة، إلى سلطة الالّعقل
إطار ما یعرف بفلسفة التفكیك أو االختالف، حیث تّم اإلعالن عن إعادة صیاغة مبادئ الفلسفة بإلغاء الیقینیات التي أقّرھا 

اللوغوس، وال یكون ذلك إالّ بتقویض مركزیتھ وإثبات ھشاشة فروضھ، ومن ثّم أصبحت الحقیقة وھًما، فتعّددت واختلفت /العقل
المتعّدد، / الحواري/وایا النظر، أو قل أضحت رؤیة منظوریة بمصطلح نیتشھ، لنصل إلى ما یعرف بسلطة العقل التواصليباختالف ز

الوسائطي، حیث تّم إشاعة سلطة / اإللكتروني/ اآللي/ الرقمي/ حیث ُیحاورالعقُل جانَبھ اآلخرالالّعقل، وصوالً إلى العقل العددي
المؤلف، نـھایة المیتافیزیقا، نـھایة األیدیولوجیا، نـھایة المثقف ، نـھایة المكتبة، نـھایة / ھایة اإلنساننـھایة التاریخ ، نـ(النھایات 

عن میالد مرحلة جدیدة في تاریخ الجنس البشري، ) مانفستو(كبیان تأسیسي ..) القومیة، نـھایة الدولة، نـھایة المدرسة، نـھایة الّنقد
فیھا ُیتجاوز اإلنسان المؤنسن بكّل ما یحملھ من طوباویة ودعاوى الحریة . Posthumain" نسانما بعد اإل"یصطلح علیھا بمرحلة 

، الذي یلغي ذاتھ وكینونتھ متجاوًزا Médium"الكائن الوسیط"والعدالة وغیرھا من الشعارات إلى كائن بشري جدید یصطلح علیھ 
.صراعاتھ، داعًیا إلى الحوار والتواصل

، لیس ولیَد المجتمع المعولم فحسب، وإّنما ھو تطورطبیعي Homme numèriqueمؤنسـن أمام اإلنسان العددي وتراجـع اإلنسان ال
لمسار العقل في الفكر الغربي، إذ منذ أن فُسح المجال للعقل في القرن السادس عشر على ید الفالسفة التجربیین، وصوالً إلى فالسفة 

اإلجھاز على طموحھ في جلب السعادة لنفسھ، ولیس أدّل على ذلك من الحربین الكونیتین العقل، انط، دیكارت، ھیغل، تّم إقباره و
. موت اإلنسان في النصف الثاني من القرن العشرین إالّ فضح لمركزیة العقل الغربي" فوكو" كثمرة من ثمار العقل، وما إعالن 

وسلطة النّص، وتشكیالت الخطاب، والكتابة، ولم تعد اللّغة فأصبح الحدیث عن األنساق والبنى واألنظمة وإمبراطوریة العالمات، 
مرآة تتجلّى فیھا األشیاء، وإّنما ھي بیت الوجود الذي یسكنھ الكائن، على حد تعبیر ھیدغر، فاألشیاء تخرج منھا كائنات لغویة ال 

فالحقیقة، إًذا، لم تعد من إنتاج اإلنسان في . عني ما تقولعالقة لھا بالواقع، وانتھى دور اإلنسان داالً؛ إذ ال یقول ما یعني، وإّنما اللّغة ت
عالقتھ بالواقع، بل ھي من إبداع ھذه األنظمة النّصیة التي تخلق واقعھا الخاص، الواقع النّصي، النّص المكتوب، الذي تحّول في ظّل 

، النّص اإللكتروني، وانتھى، إًذا، دور األنا Hypertexte" النّص الفائق"، ومن ثّم Hyperreel" واقع فائق"الثورة المعلوماتیة إلى 
المتعالیة، والذات المفكرة، والقارئ األعلى، النموذجي، المثالي، الذي یعید كتابة النصوص وإنتاَجھا بوصفھ فعالیة قرائیة تعید بعث 

، الذي یعّبر عن Cybernétique/Virtuelاألثیري / المكتوب وجعلھ فاعالً عبر فعل القراءة، لیفسح المجال أمام القارئ السبراني
، ككائن homme aléatoire‘L، أو الكوكبي، أو اإلنسان األخیر، أو اإلنسان العابر"اإلنسان العددي"، أو"ما بعد اإلنسان"مرحلة

ًءا من الوسیط الذي ال یعتبر نفسھ أفضل من بقیة الكائنات، بل الذي یعیش وسط الطبیعة بوصفھ جز" بشري جدید، إّنھ اإلنسان 
مثل ھذا الفاعل ..موجوداتـھا، والذي تقوم العالقة بین أفراده على اختراع الوسائـط وخلق األوساط من أجل التواصل والتعایش

ال یّدعي أّنھ منقذ البشریة ومخلصھا، كما ال ..ال بالمثالي وال بالمادي ..البشري، ال ھو باألعلى وال باألدنى، ال باإللھي وال بالشیطاني 
وھذا المصطلح ما بعد اإلنسان، أواإلنسان الجدید ". ظر أن ینقذه سواه، وإّنما ھو یتصّرف بوصفھ مسؤوالً عن نفسھ كما عن سواهینت

اتیة، ال یتعلّق األمر، والقول ألحد الباحثین، بوجود كائن جدید، بقدرما یتعلّق األمر بنمط جدید من الوجود تتیحھ الثورة التقنیة والمعلوم
، لكي تستطیع التواصل والتعایش مع غیرك، بلغة الحوار "تغّیر عّما أنت علیھ"، بل "ال غیرك"، و"ال تكن ذاتك"اإلنسان شعار ھذا

.والمفاوضة، وثقافة المشاركة الفعالة والمسؤولیة المتبادلة
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الحدود والخصوصیات، بل تآكلت الھویات إًذا، ھناك مجتمع جدید، ھو المجتمع اإلعالمي الذي تالشت على سطح نّصھ اإللكتروني 
واضمحلت الفروقات بین الشعوب والثقافات، إذ إّن التبادل الرقمي الخارق للحدود العابر للقارات قد أعلن عن میالد مجموعات بشریة 

ط مراعاة الروابط جدیدة، یصطلح علیھا المجموعات السبرانیة أواالفتراضیة التي ال ترضى بمنطق المجتمعات القدیمة، حیث ُیشتر
، القائم على برامج المعلومات وشبكات VIRTUELاألثیري / اللغویة والعرقیة والدینیة لقیام مجتمع، إّنھ المجتمع االفتراضي

، ومن ثم تصبح الحقیقة ھي مجموَع MEDIOLOGIQUEالمیدیائي/ االتصال، في عالم اصطناعي یقوم على الخیال الوسائطي
مصطنعة المتعددة عبر الوسائط المتواصلة الالّمنتھیة، وتكون اللّغة الرقمیة بدل المكتوبة، األمر الذي یستدعي العوالم االفتراضیة ال

لمسیة أكثر "ولعّل من أھم خصوصیات اللّغة الرقمیة أّنھا . CYBERNETIQUEوالدة النّص اإللكتروني ومعھ القارئ السبراني 
، خالًفا للمكتوبة التي تحمل طابع الخطي التسلسلي، كما أّن النّص "ي أثیریة وغیر مادیةمّما ھي یدویة، وھي سریعة وآنیة بقدر ما ھ

ولذا فھو یتیح مختلف وسائل االتصال من سمعي . ھو نّص متشعب وعنكبوتي، بقدر ما ھو ذو طابع تعددي أو تركیبي"اإللكتروني 
".وبصري ومرئي

لمعرفة في تحّول مستمر، وإّن دعاوى االنكفاء على الذات واالنغالق على منجزاتـھا ھكذا، ومن على شرفة ما تقّدم، یمكن القول، إّن ا
یعیق طموح الكائن البشري في التحرر من كّل سلطة تقف حاجًزا بینھ وبین أحالمھ في بلوغ أقاصي العالم واستكشاف خفّي ھذا 

/ واستقبالھا بعقل نقدي معرفي، قد یسھم في بلورة الدخیلالوجود، وما لم یشأ اإلفصاَح عنھ، لذا، فاالنفتاح على مشاریع العولمة
ذلك الغریب وجعلھ ملًكا مشاًعا، ألّنھ، أّوالً وآخًرا، من إبداع اإلنسان، كما َیحسُن التفكیر في كیفیة إعادة صیاغة األفكار الجاھزة، و

المسكوت عنھ، وال / المغّیب/ تجلیة الخطاب المقھورالبحث عن كینونة اإلنسان في ھذا الوجود، وبخلخلتھا، وتعریة مركزیتھا، وبعث
یكون ذلك إالّ بإتقان لغة التداول وثقافة الحوار كمرحلة جدیدة في ھذا الوجود، مرحلة العقل التداولي الذي یسعى إلى كسر الثنائیات 

تزید من غبطة الكائن وتمنع تواصلھ وتشّل طاقتھ االقتصاد، كثنائیات / الجمھور، الثقافة/ الالّعقل، النخبة/اآلخر، العقل/ الوھمیة، األنا
.على التفكیر واإلبداع


