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متهيد

قيميٍّ نسٍق أو ٍد محدَّ نظريٍّ موقٍف إىل يُحيل ُظهوره بداية يف الحداثة بعد ما مفهوم يكن لم
بعض يصف كان ما بقْدر الغربي، املجتمع بها مرَّ جذرية بتحوُّالت وعٍي عن يكشف ما
وارهول وفن كايج وموسيقى وجونسون، فانتريي معمار يف تمثَّلت التي الفنية ات التغريُّ
(١٩٨٦م) Blue Velvet األزرق» «املخمل مثل وأفالم وباالرد، بنشن وروايات ورستشربج،

(١٩٩٩م). Matrixوميرتكس
دها ليُوحِّ الواعي، شكلها يُمثِّل أن يمكن عما تبحث أخذت ما التحوُّالترسعان هذه لكن
ما وهيدجر نيتشه من كلٍّ فلسفة يف تجد أن استطاعت وقد فلسفيٍّا. ويؤسسها نظريٍّا،
مشاربهم، اختالف عىل الحداثة، بعد ما ُمنظِّري أن إال لحركتها. تأصيًال يكون أن يُمكن
بالصيغة وَصفوها صيغة الحداثة؛ بعد ملا ُمتباينتنَي صيغتنَي بني بالتمييز كني ُمتمسِّ ظلُّوا
«الرخوة» ب نُِعتَت وصيغة لنيتشه، الِبنيويَّة بعد ما القراءة يف تمثَّلت أنها اعتربوا «القوية»
صيغٌة األوىل الصيغة أن اعتربوا وقد لهيدجر. التأويلية القراءة من انحدرت أنها اعتربوا
عىل الثانية تُركِّز بينما التنوير، بحركة الخاصة املعرفة نظرية نقد عىل تُركِّز تفكيكيٌة
«املفتعل»، التبايُن هذا من الرغم وعىل للقيَم. بديل نَسٍق بناء محاولة وعىل الرتكيب إعادة
املعنى تولُّد عن ومفهوم الزمان إىل نظرة إىل الحداثة بعد ما أُُسس نردَّ أن يُمكننا فإنه
نزعة كل من كبريًا نفوًرا تُبدي التي املنظورية ونزعته نيتشه جينيالوجيا يف أُُسسه نجد

كربى». «حكاية أيَّة إىل املعرفة استناد إمكانية وترفض شمولية،
القوي ورفضهم هؤالء، عند التمثيل مفهوم له تعرَّض الذي الالذع النقد كان هنا من
ذاٌت املعرفة وراء يكون بأن قبولهم وعدم الواقع، ِغنى عكس من بعينها نظريٌة تتمكَّن أن
إذًا عجب «فال أجزاءه يَربط وتماُسك موحدة قوة املجتمع ووراء دة، موحَّ عقالنيٌة إنسانيٌة
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مفهومات محلَّ هؤالء عند والتشظِّي واالنفصال واالختالف التعددية مفهومات تَُحلَّ أن
الشمويل الحداثي الفكر عىل انقالبًا املفاهيم هذه مثَّلت وقد واالتصال.»1 والوحدة الِعلية
الفوىض وأحيانًا الصريورة، تَحكمه بل منطقية، قواعُد تحكمه ال متشابٍك لواقٍع وتوصيًفا

.G. Delueze دولوز جيل الفرنيس الفيلسوف ذلك إىل ذهب كما قة الخالَّ
املرشوع عليها س تأسَّ التي الفكرية األسس ألهمِّ نَعرض أن الكتاب هذا عْرب نحاول
أدَّت التي املجتمعية والتحوُّالت الظروف األول الفصل يف فنرصد الحداثي، بعد ما الغربي
خ يُؤرَّ التي الحداثة، مرحلة يف سائًدا كان الذي ذلك عن مختلف فكري إطار ظهور إىل
يف نسعى كما العرشين. القرن منتصف وحتى عرش الخامس القرن من املمتدَّة بالفرتة لها
عْرب وذلك الحداثة؛ بعد ما حركة باسم معروًفا بات ملا النظري التأصيل إىل الثاني الفصل
عنوان يَحمل الذي الثالث، الفصل ويف منها. انطَلقت التي ومبادئها الفكرية مصادرها تتبُّع
املختلفة. الفنون يف الحداثة بعد ما تجليات نرصد الحداثية، بعد ما الجمالية التجربة
لهم كان الحداثة، بعد ما فالسفة من مختارة نماذج أربعة الرابع الفصل يف نَنتقي ثم
وجان دولوز، وجيل فوكو، وميشال بارت، روالن الحركة؛ تلك أفكار بلَورة يف األكرب التأثري
ورشًحا رصًدا قدَّمت التي ة امُلهمَّ النُّصوص من لنصٍّ برتجمٍة الكتاب هذا نختم ثم بودريار.
ما سؤال بعنوان حسن إيهاب األمريكي املرصي للمفكِّر نصٌّ وهو الحركة، لتلك ُمتميًِّزا

الحداثة. بعد

٢٠٠٧م. أوان»، «مجلة الحداثة، بعد ما فلسفة العايل، بنعبد السالم عبد عن 1
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األول الفصل

احلداثة بعد ما
واملنطلقات الدوافع

مفهوٍم إىل العرشين القرن ثمانينيات منذ Postmodernisme الحداثة بعد ما تحوَّلْت
يمكن ال املختلفة والقوى امُلتناقضة لألفكار رصاع ساحة وإىل باستمرار، حارض إشكايل
الرأسمايل املجتمع «ثقافة فإن ،«Précis «برييس مجلة نارشي وبحسب تجاهلها. بحاٍل
لزمتها النقلة وهذه فيها.»1 املشاعر ِبنية حيث من حاسمة لنقلة خضعت قد امُلتقدِّم
«إن قائًال: Hyssens هويسنز صها يُلخِّ الثقايف عيد الصَّ عىل أخرى نقلة الحال بطبيعة
ببطء تراكَم ثقايف ل تحوُّ نتاج الحقيقة يف هو إنما الثقافية] الساحة [عىل اآلن يظهر ما
صيغة إضفاء يف الحداثة» بعد «ما مصطلح نجح ٌل تحوُّ وهو الغربية.»2 املجتمعات يف
التحوُّالت أن إال نقاش، موضع بالتأكيد هما عمقها ومدى التحوُّالت هذه عليه. مفهومية
يقول وكما والنظريات. واملناهج الوقائع تغريُّ عليها يشهد فعًال، واقع أمر هي نفسها

مركز (بريوت: شيا محمد ترجمة: الثقايف»، التغيري أصول يف بحث الحداثة: بعد ما «حالة هاريف، ديفيد 1

ص٢٤. ٢٠٠٥م) العربية، الوحدة دراسات
Huyssen, Andreas. After The Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism 2

.(NY: Indiana University Press, 1986) p. 38
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، معنيَّ أسلوب لوصف أخرى كلمة مجرَّد ليست الحداثة بعد «ما F. Jameson جيمسون
الحياة من جديٍد نوٍع ظهوِر بني يربط زمنية وظيفة له مفهوم — األقل عىل — وإنما

جديد.»3 اقتصاديٍّ ونظاٍم االجتماعية
فكري نمط ظهور إىل أدَّت التي والعوامل الظروف تتبُّع الفصل هذا يف سنُحاول
عند سنقف لهذا الحداثي». بعد ما «الفكر ب وصفه إىل أدَّت مميَّزة، خصائص له جديد،
التحديث بعد وما الحداثة بعد بما املقصود تحديد ُمحاِولني الحركة، تلك وُمنطلقات دوافع

إلخ. … الحديث بعد ما والرشط

Demolition of Pruitt-Igoe (1972).

١٩٩٧م) الفنون، أكاديمية (القاهرة: الجندي محمد ترجمة: الثقايف»، ل «التحوُّ جيمسون، فريدريك 3

ص٢٣.
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واملصطلح النشأة الحداثة: بعد ما (1)

نقطة من مجتمعي كانعكاس الغربي العالم يف الحداثة بعد ما ثقافِة إرهاصاُت بدأْت
اقتصاديٍّا الجديدة، برشوطه الواقع مسايرة عىل مقدرتها وعدم الحداثة، بمشكالت الوعي
يف والدتها ُمربِّرات ضوء يف الحداثة بعد ما نقرأ أن بد ال أننا والحال واجتماعيٍّا. وسياسيٍّا
واالجتماعية) والسياسية، (االقتصادية، الجديدة الرشوط لهذه انعكاًسا بوصفها األم أرضها
تحديًدا. الغرب يف نشأتها بحكم الظاهرة يُكرِّسخصوصية ما وهو الغربية، املجتمعات يف
لهذا مشابهٍة بتحوالٍت تمرَّ لم التي األخرى املجتمعات خضوع بالرضورة ينبغي ال ثَمَّ ومن
مرَّ ملا طبيعيًة نتيجًة باعتبارها الثقافة تلك إىل النظُر إذًا يجب الجديد. الفكر من النمط
املركز عالقة يف سيما ال الحداثية، األيديولوجيات يف وانقسامات تناُقضات من الغرب به
النخبة وسيطرة املساواة، وغياب واالستعمار، االستغالل ِقيَِم من عنها نشأ وما بالهامش
تنادي مضادة، اتجاهاٌت الفعل، ردة من كنوع تنشأ، أن الطبيعي من ثَمَّ ومن إلخ. …
كل عن بالخروج وتُطاِلب امليتافيزيقا، ونهاية الكربى، والرسديات األيديولوجيات، بسقوِط
السلعية الثقافة ملمح أيًضا تشيع وربما الفردي، االنتماء مبدأ وترسيخ معياري، قياس
اإليمان يف امُلتمثَّل الحداثة وخطاب التنوير، عرص وفرضيات مقوالت ورفض االستهالكية،

الشمولية.4 بالعقالنية امُلطَلق
يُفِرز مجتمع كل أن من انطالًقا الحداثية، بعد ما الظاهرة خصوصية من الرغم وعىل
هذه فإنَّ الراهنة؛ وتحوُّالته وجوده ورشوط احتياجاته عْرب له، مالئمًة األكثر وقيَمه شكَله
إىل باإلضافة االتصاالت، وثورة اإلعالم» «وسائل ونفوذ سطوة أمام تتالىش الخصوصية
ونتاجات بمظاهر التأثُّر بات بحيث السينما، سيما ال املختلفة، الفنون تمارسه الذي التأثري
عىل ومسترشيًا واضًحا أمًرا الحداثية» قبل «ما املجتمعات ِقبَل من الحداثة» بعد ما «ثقافة
الحداثي» بعد «ما املجتمع ِقيَم بني أصًال واردة املقارنة أن عن فضًال هذا املستويات. كافة
الغربية الثقافة «إنَّ :G. Vattimo فاتيمو جياني يقول الحداثية»؛ قبل «ما املجتمعات وقيم
ليست بذلك وهي التكنولوجيا)، (خطاب ميتافيزيقي خطاٌب يسودها الحداثة نهاية مع

ص١٣. ٢٠٠٦م، رشقيات، دار بالطباشري»، «الكتابة ناعوت، فاطمة 4
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املعنى بهذا وهي األسطورة، خطاب يسودها التي الحداثية قبل ما الثقافات من أفضل
ش.»5 املهمَّ بإنسانها الجنوب مجتمعات تفعل كما تماًما وتقهره اإلنسان ش تُهمِّ

ربما موضوٌع وهو الحداثة، بعد ما إىل الحداثة من التحوُّل ُسبِل مراجعة فإن ، كلٍّ عىل
مواقفنا املستقبل إىل بعينِه ٌه توجُّ يُشكِّل كيف لفْهم رضوريٌّ أمٌر الغرب، يف كثريًا نُوقش
مفاهيم عند ف التوقُّ أيًضا يَتطلَّب الفْهم هذا وربما الحالية. التاريخية املرحلة يف واختياراتنا
له نَعِرض أن سنحاول ما وهذا أفكار. من التاريخي والتطور التقدُّم يخص وما التحديث

تفصيًال.

وجودها؟ رشوط الحداثة استنفدت هل (1-1)

العرشين القرن ُمنتَصف وحتى النهضة عرص بدايات منذ الغربي الفكر تاريخ يف ل امُلتأمِّ
ملعظم والدافع املحرِّك هي وظلت الفكر، هذا ر تطوُّ حَكمت ثابتًة معالَم هناك أن يالحظ
بحيث La condition modernisme الحداثة» البعض«رشط اعتربها املعالم هذه أشكاله.
بودريار جان يقول «الحداثية». قبل ما املرحلة عن «الحداثية» املرحلة وتَِسُم تْفِصل إنها
مفهوًما أو سياسيٍّا، مفهوًما أو سوسيولوجيٍّا، مفهوًما الحداثة «ليست :Jean Baudrillard
تعارض أنها أي التقليد؛ صيغة تُعارض للحضارة، مميزة صيغة هي وإنما … تاريخيٍّا
لهذه والرمزي الجغرايف ع التنوُّ فأمام التقليدية. أو السابقة األخرى الثقافات جميع
من انطالًقا — عامليٍّا ة مشعَّ ُمتجانسة، وحدة وكأنها نفسها الحداثة تفرض الثقافات،
إىل اإلشارة إجماًال، داللته، يف ن يتضمَّ غامًضا موضوًعا الحداثة تظلُّ ذلك ومع الغرب.
الحداثة من يجعل والتبدُّل ر التطوُّ هذا التفكري.» طرق يف تبدُّل وإىل بأكمله، تاريخي ر تطوُّ
ثابتٍة قواننَي عن الحديث معه يَصعب «االلتباس»، يف غاية مفهوًما — بودريار نظر يف —
بعض يد عىل عديدة لتصدُّعات تعرُّضها من الرغم عىل املعالم، هذه معالم».6 فقط «بل لها
ذهب لقد الحديث. الغربي الفلسفي املرشوع عليها يقوم التي الركائز هي ظلَّت الفالسفة،
تَتعاقُب ُمتتاِبعة عصور بثالثة مرَّ قد الحديث األوروبي الفكر أن إىل M. Foucault فوكو

Vattimo. G. The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture 5

.(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988) p. XIV
.٨١ ص٨٠، ١٩٩٠م، ،٣٦ العدد الكرمل سبيال. محمد ترجمة: «الحداثة»، بودريار، 6
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هذه أول أخرى؛ إىل ِحقبٍة من املعرفة بها تَنتقل إبستمولوجية» «انقطاعات من أساٍس عىل
القرن منتصف إىل عرش السادس القرن من يَستمر الذي النهضة» «عرص هو العصور
اللحظة بظهور بدايته فوكو يُؤرِّخ الذي الكالسيكي» «العرص هو وثانيها عرش. السابع
مطلع مع يبدأ الذي «العرصالحديث» هو وثالثها عرش؛ السابع القرن أواسط يف الديكارتية
وفًقا — وذلك تاريخية» «ذات هو حيث من «اإلنسان» مفهوم بظهور عرش التاسع القرن
الغربي الفكر بها مرَّ التي الثالث املراحل هذه نهايته.7 نشهد الذي العرص هو — لفوكو
املعرفة، من اإلنسان موقف حدَّدت بمعالَم جميعها وتتَّسم «الحداثة»، مصطلح ها يَضمُّ

والوجود: والعلم،
التدريجي االنتقال قواُمها املعرفة، يف جديدٍة وأساليَب ُطرٍق بتطويِر الحداثة تتميَّز
ذاتية كيفية، معرفة بكونها تتَّسم لية التأمُّ فاملعرفة التقنية. املعرفة إىل لية التأمُّ املعرفة من
بمعناه العقل إعمال عىل قائم املعرفة من نمٌط فهي التقنية املعرفة أما وقيمية؛ وانطباعية
لهذه األمثل النموذج الرياضية. والصياغة والتجريب امُلالَحظة عماُدها معرفٌة أي الريايض؛
املنظور هذا ومن معرفة. كل نموذج أصبَحت التي العلمية، املعرفة أو العلم هو املعرفة
املعرفة، لعملية وتحقيٌق تنظيٌم هو فاملنهج قصوى. أهمية املنهج مسألة تكتسب للمعرفة
من والعقل األشياء. تملُّك عىل القدرة اكتساب إىل ويقود التقدُّم، تحقيق إىل يُؤدِّي وطريٌق
السيطرة ثَمَّ ومن الطبيعي، العالم لتقنني وسيلة أنه أي باألداتية؛ يتَّسم الحداثي املنظور
صارٌم قانوٌن Causalité؛ السببية مبدأ هو principe de raison العقل ومبدأ عليه.

الطبيعة. ظواهر كل له تخضع
ف وتعسُّ والحاجة، الندرة بالتخلُّصمن الوعَد الطبيعِة عىل العلمية السيطرة جلبت لقد
الوعَد التفكري، وألنماط االجتماعي للتنظيم العقالني التخطيط وجلب األبد. إىل الطبيعة،
للسلطة، ف امُلتعسِّ االستخدام ومن واألسطورة، والدِّين، الخرافة، عقالنية ال من بالتحرُّر
كهذا مرشوٍع عْرب البرشية. طبيعتنا داخل الالعقالني الجانب تسلُّط من كذلك والتحرُّر
بًرشا. باعتبارهم البرش لكلِّ والدائمة والثابتة الكلية الخصائص ق تتحقَّ أن يمكن فقط،

Deleuze, Foucault. Trans by Sean Hand. Foreword by Paul Bové. (Minneapolis: University 7

عصفور جابر ترجمة: البنيوية»، «عرص كريزويل، إديث وأيًضا: .of Minnesota Press, 1988) p. 124
ص٢٩٩. ١٩٩٣م) والنرش، للطباعة الصباح سعاد دار (الكويت:
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من جديٌد فصٌل سيَبدأ — التنوير بعرص ُعرف الذي — ١٨ ال القرن من وابتداءً
انتصاِر َعْقد إنه املعرفة. ميادين شتَّى يف وقدراته طاقاته وإطالق بالعقل امُلطَلق اإليمان
التنوير؟»: «ما سؤاٍل عىل ُمجيبًا كانط يقول واالنفتاح. والديمقراطية والعدالة الحرية قيم
عقله استخدام شجاعة اإلنسان يَملك أن أي تبعيته؛ من اإلنسان خروج التنوير معنى «إنَّ

بنفسه.»8
التي والتقاليد التاريخ عن اإلعراض وذلك التقدُّم، فكرَة بقوٍة التنويِر فكُر َقِبل لقد
األوهام من املعرفة تحرير ابتَغت علمانية حركة بمثابة الفكر ذلك كان وقد الحداثة. تَعِتنقها
كوندرسيه يقول هذا ويف القيود؛ من البرش تحرير سبيل يف املجتمع وتنظيم واملقدَّسات
جيًدا يكون أن بد ال الجيد «القانون الفرنسية: الثورة مخاض آالم خالل Condorcet
كانت لقد للجميع.» بالنسبة صحيحة هي الصحيحة القضية أن كما تماًما إنسان، لكل
مثل ُمفكِّرين، فإن Habermasهابرماس الحظ وكما مدهشة، بصورة متفائلًة الرؤية تلك
فقط ليس ستجلب، والعلوم الفنون أن اه مؤدَّ مفرٍط ٍع بتوقُّ «مأخوذين كانوا كوندرسيه،
يف والعدالة األخالقي، والتقدُّم والذات، العاَلِم فْهم كذلك وإنما الطبيعة، قوى عىل السيطرة
«إلنشاء محاولٌة بأنها الحداثة هابرماس يُعرِّف لذا البرش.» لبني والسعادة بل سات، املؤسَّ
َوفق كلٌّ املستقل، والفن القانون وقواعد العامة األخالقيات وتأسيس املوضوعي، الِعلم
لكل املعرفية اإلمكانيات «تُطِلق أن الحداثة أرادت الوقت نفس يف الخاص.» الداخيل منطِقه

الخفية.»9 أشكالها من امليادين هذه
وقيم عاملية، إنساٍن بحقوق يُنادي طموًحا، مرشوًعا الغربي الحداثة مرشوع كان
شمولية، كلية تتغري، ال ثابتة قيمه الجميع، بني قسمًة األشياءِ أعدُل العقل … العقل
العرشون القرن جاء فقد ذلك، من الرغم وعىل ومكان. زمان كل يف للتطبيق تصلح صارمة
النووي الَفناء وخطر العامليتنَي، الحربنَي وعْرب عقب. عىل رأًسا التنوير عرص قيم كلَّ ليقلب
وأن يُعلنه، ما عكس إىل ل يتحوَّ أن التنوير مرشوع عىل ُحكَم الغربي، االستعماري واملد
كانت تلك البرش. تحرير باسم عاملي اضطهاد نظام إىل اإلنساني التحرُّر مطلب يُحيل
يف T. Adorno وأدورنو M. Horkheimer هوركهايمر بها تقدَّم التي الهامة األطروحة

ص٣٣. ١٩٩٩م، ،١٨ العدد ونقد»، «فكر مجلة التنوير، ما كانط، 8

Habermas, Jurgen. “Modernity: An Incomplete Project,”. in Foster, Hal (ed.,) The Anti- 9

.Aesthetic: Essays on Postmodern Culture (Port Townsend, Wash: Bay Press, 1983), p. 9
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حاَوال لقد ١٩٤٧م. عام الصادر Dialektik der Aufklärung التنوير» «ديالكتيك عملهما
خلف يقبع الذي املنطق أنَّ عىل ستالني؛ وروسيا هتلر، أملانيا تجربة الذهن ويف الربهنة،
معه جلَب الطبيعة عىل السيطرة إىل ف والتلهُّ واضطهاد. هيمنٍة منطُق هو التنوير عقالنية
للذات».10 كابوسقهر إىل «إال النهاية يف ذلك يُوصل أن يمكن يكن ولم البرش، عىل السيطرَة
مثل إىل باإلفضاء البدء منذ محكوًما يكن، لم أم التنوير، مرشوع كان هل هو: اآلن والسؤال
وتلك الخراب هذا إىل آجًال، أم عاجًال سيقود يكن، لم أم كان، وهل الكافكاوي؟ العاَلم هذا

عليه؟ والبناء استلهامه يُمكن ما فيه ى تبقَّ وهل بالبرشية؟ لحقت التي الحروب
غري قْدٍر وعىل الصعبة، املشكالت من طويلة الئحة عىل بالطبع، التنوير، فكر انطوى
نحٍو عىل التحقيق، عىل عصيًة نفسها أهدافه تبدو نفسه الوقت ويف التناُقضات. من قليل
بالنسبة االضطهاد عىل قائًما املرشوع هذا بدا وقد مثايل، «طوباوي» مرشوع عْرب إال دقيق،
املرشوع، هذا طرحه الذي السؤال لكن للتحرُّر. نموذًجا اآلخر للبعض مثَّل بينما للبعض،
إعالن حق يملك َمن هو: حني، بعد هذا تمَّ لو حتى مواجهته من مفر هناك يكن لم والذي

ملموسة؟ سلطة إىل العقل ذلك ل تحوَّ وكيف العليا؟ العقل سلطة
رغم رئيسان، نقديان موقفان النقاش هذا يف تبلور قد كان العرشين القرن مطلع مع

متعارَضني: كونهما
الحقيقة، ِت وتبدَّ األقنعة زالت أن «بعد يقول: الذي M. Weber فيرب ماكس عند األول:
هذا املحدَّدة. األغراض ذات األداتية العقالنية انتصار عىل قام إنما التنوير تراث أن تبنيَّ
البنى ضمنها ومن والثقافية، االجتماعية حياتنا جملة يف عميًقا حفر العقالنية من الشكل
تحقيٍق إىل األداتية العقالنية نمو يقود فال وعليه الفنون. وحتى … والقوانني االقتصادية،
ال البريوقراطية العقالنية من حديدي» «قفص إيجاد إىل وإنما الشاملة، للحرية ملموٍس

منه.»11 ِفراَر
قِرب شاِهِد عىل ننقشها آية كان لو كما — هاريف12 يقول — فيرب تحذير قراءة أمكن إذا
آلهة غضبات إحدى كان إنما األساسية مقدماته عىل املبكِّر نيتشه هجوم فإن التنوير؛ عقل
بربريٌة، دافعٌة قًوى تكمن والعلم، باملعرفة املغطَّى الحديثة الحياة سطح «تحت اإلغريق:

ص٣١. سابق، مرجع هاريف، ديفيد 10

ص٣٣. سابق، مرجع هاريف، ديفيد 11

املوضع. نفس السابق، 12
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والعقل، بالحضارة، املتعلقة التنوير صور فكل للرحمة.» أثر كل من وخاليٌة بدائيٌة،
الحارض» الزمن «أزمة ب نيتشه يدعوه وما يشء. ال إىل انتهت واألخالق الكلية، والحقوق
معاملة الحارض ومعاملة العرص»، إىل الظهر «إدارة إىل ودعوته الحارض» الزمن و«إفالس
أيٍّا قيمٍة لكل الحارض الزمن «افتقاد عن حديثه عن ينفصل ال »؛ والتجربُّ «القسوة ملؤها

شأنها.»13 كان
النظام وعدم بالفوضوية للحس للتصدي الحاجة عن الحداثة نربة يف التحوُّل نشأ لقد
يف االستقرار وفقدان والتوتُّر الصارخ بالحراك حفل زمٍن يف نيتشه بذره الذي واليأس
الفوضوية الحركة فيه وأسهمت به تشبَّثَت اضطراب وهو واالقتصادية، السياسية الحياة
الرغبات إعالء مع ذلك وتالزم العرشين. القرن وبدايات عرش التاسع القرن يف سادت التي
كليمت تابعه ثم Freud فرويد حدَّده الذي النوع (من والالعقالنية والنفسانية الجنسية
لقد القائمة. الفوىض إىل آَخر بُعًدا أضافت التي الحرة) الفنية تداعياته يف 14Klimt
واحدة. لغة يف العاَلم تقديُم املستحيل من أنه الحداثية من الدافق الزَّخم هذا كشف
إبستمولوجيا كانت املتعدِّدة. العاَلم زوايا عن الكشف خالل من يُبنى إنما الحقيقي والفْهم
أنه يُعتقد ظل عما الكشف يف النسبية، الرؤى د تعدُّ نحو بقوة تدفع باختصار، الحداثة،
ما «إن فرويد: يقول تعقيدات، من فيه ما رغم متجانس، قائٍم لواقٍع الحقيقة الطبيعة
هذه عن التخيل وإن بؤسنا، تبعَة كبرٍي حدٍّ إىل له نُحمِّ أن ينبغي الذي هو بحضارتنا يه نُسمِّ
انتهى كيف … بكثري أكرب السعادة من قْدًرا لنا سيَكُفل البدائية الحالة إىل للعودة الحضارة
بوجهة — غرابة من ذلك يف ما عىل — األخذ إىل البرشية املخلوقات من كبري بعدد األمر
يف يتجدَّد كان للغاية، ناءٍ منشأ من دفينًا، استياءً أن أعتقد تلك؟ للحضارة املعادية النظر

ص٥٣. ٢٠٠٦م) توبقال، دار البيضاء: (الدار وانتقادها» «الحداثة سبيال، محمد 13

بحركة ُعرف ما فناني أبرز وأحد شهري، نمساوي ورسام فنان (١٨٦٢–١٩١٨م) كليمت جوستاف 14

الجدارية، والرسومات اللوحات له الرئيسة األعمال ومن .Vienna Secession فيينا يف الفنية االنفصال
بموضوع رئيس بشكل كليمت اهتم الفني. االنفصال قاعة وتحديًدا فيينا، متحف يف موجود منها وكثري
من العديد يف بقوة يتجىلَّ وهذا رصيح، بشكل الجنسية اإلثارة بعرض تتميَّز وأعماله األنثى، جسد
فكرة حول تتمحور التي الفنية االنفصال حركة مبادئ مع يَنسِجم ما وهو رسمها. التي االسكتشات

الخجل. حواجز وكرس فجة، بصورة الحقيقة كشف
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بفضل بانتظام، تتكرَّر كانت التي اإلدانة، تلك عىل حثَّ الذي هو أطواره، من طور كل
مؤاتية.»15 تاريخيٍة ظروٍف

مطلع يف السائدة هي كانت فرويد بها يتحدَّث التي النكوصية االنهزامية الرُّوح هذه
توصيف ولنقرأ الشمويل. التنويري الحداثي للخطاب نقيٍض كطرِف وتبدو العرشين، القرن
All that is الهواء» يف ر تبخَّ قد صلٌب هو ما «كل كتابه يف M. Berman بريمان مارشال
يذهب ملاركس، الشيوعي البيان ُجَمل إحدى هو الكتاب وعنوان ،Solid Melts into Air
الحداثي الفكر فأنماط الداخلية؛ تناُقضاتها عىل تحتوي الحداثة «أن إىل بريمان مارشال
ألجيال تَحتِجب قد الحداثة من أنماًطا ألنَّ التقادم؛ يصيبها جامدة سلفية إىل ل تتحوَّ قد
فكرة عىل قائم الحداثي املرشوع أن بريمان ويرى بديلة.» أنماط تخلفها أن دون طويلة
فهي الالوحدة؛ وحدة أضداد، وحدة «لكنها واالختالفات الحدود وتجاوز البرشية توحيد
والتناقض، الكفاح من جديد، من والوالدة املتزايدة العزلة من تياٍر ِخَضمِّ إىل جميًعا تُحيلنا
يكون.» حيث عاَلٍم من جزءًا تكون أن هو حديثًا تكون فأن العميق. والقلق الغموض من

الهواء.»16 يف ر تبخَّ قد صلب هو ما «كل ماركس: يقول كما
قابلة غري شعاراٍت تبنَّت أنها هو الحقيقي الحداثة مأزق أن آنذاك واضًحا أصبح لقد
يف الحداثة17 نقاد بعض وجد وقد … الرأسمالية اآللة عليه تُسيِطر مجتمٍع يف للتحقيق
البطُل هو ففاوست الحداثي: املأزق عن جيًدا ًا ُمعربِّ Goethe Faust  لجوته فاوست قصة
عاَلم بناء أجل من والتقاليد، التقليدية والِقيَم الدينية، الخرافات لهدم املستِعدُّ امللحميُّ
فيهم (بمن اآلخرين كل ومعه فاوست، يَسعى ولهذا القديم. العالم رماد من شجاع جديد
السيطرة إىل وصوًال التنظيم، من األقىص الحد بلوغ أجل من والعمل، بالفكر الشياطني)،
… الكامنة الطاقات كل ويَستَوِعب ر يُفجِّ وساٍم، رائٍع جديٍد، عاَلٍم وخلق الطبيعة، عىل
أهداف نفس الَحظنا، لو نفسها، هي (التي والحاجة الفاقة من البرشية بتحرير كفيل عالم
رعب، من يُبديه ما رغم فاوست، يتورَّع ال هذه، التغيري إرادة وإلظهار الحداثي). املرشوع

ص٣٧. ١٩٧٧م) الطليعة، دار (بريوت: طرابييش جورج ترجمة: الحضارة»، يف «قلق فرويد، 15

.٢٨ ص٢٧، سابق، مرجع هاريف، 16

Sarup, Madan. An Introductory Guide to Post-Structuralism and Post-Modernism (NY: 17

.Harvester Wheatsheaf Press, 1993) p. 83
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عىل صغري كوخ يف يَعيشان ن، السِّ يف طاعننَْي متحابَّنْي زوَجني تَقتل شياطينه ترك عن
العالم لتصميم طبًقا للعيش مالئَمنْي يعودا لم ببساطة لكونهما إال لسبب ال البحر، شاطئ

فاوست. يف جوته ره تَصوَّ كما الحداثة مأزق هو هذا الجديد؛
آثار فإن دولوز،18 وبحسب العاملية، الرأسمالية م وتضخُّ تنامي سبق ما إىل يُضاف
بيئة تدمري عليه يُطلق ما أضحى بحيث الخارجية، البيئة عىل انعكست قد م التضخُّ هذا
نهايته. من اقرتَب قد La destruction de l’environnement de la terre األرضية الكرة
التكنولوجيا وسيطرة والفقر البطالة أهمها عديدة، فهي اإلنسان عىل م التضخُّ هذا آثار أما
مركز يف اآلن يَحدث الهامشية، املركز أطراف يف ُمسبًقا يحدث وما اإلنسان، محلَّ وإحاللها

الفصام. أبرزها والتي الخطرية، النفسية االنعكاسات إىل باإلضافة هذا نفسه. النظام
يف مقوالته بدأت الذي الحداثي املرشوع يف الثقة فقدان من امُلرتبك الوضع هذا إزاء
بنهاية إيذانًا بداخلها تحمل تساؤالت يَطرح الغربي الوعي بدأ األخرى، تلو واحدًة االنهيار

كاآلتي: التساؤالت هذه دولوز ص يُلخِّ أخرى. مرحلة وبداية مرحلة
أن بعد نوعيٍّا مثقًفا أضحى والذي باملثقف، تُناط صارت التي الجديدة الوظائف «ما
أنماًطا أمَست والتي الذات لتولُّد الجديدة األنماط ما شمويل؟ ف ُمثقَّ أنه عىل إليه يُنظر کان
ما محددة؟ ُهويَّة ذات ومتماسكة ُمتطابقة أنها عىل إليها يُنظر كان بعدما لها ُهويَّة ال
ونساهم نشارك ُدْمنا وما اليوم؟ ُهويَّتنا أو حقيقتنا هي وما لغتنا، هي وما رؤيتنا هي
تجد أال املواجهة؟ عىل قدراتنا هي وما مواجهتها، يلزم سلطة فأية جديدة، ذاٍت إنتاج يف
جديدٍة لذاٍت بطيء انبثاق مع عة، متوقَّ غري وبكيفية لوجه، وجًها نفسها الرأسمالية تقلُّبات
انقالب حركة ثمة تكون أال ما، اجتماعيٌّ ٌل تحوُّ فيها يحدث مرة كل يف مقاومة؟ كبؤرة
يَطرحها التي األسئلة هي هذه أيًضا؟ وبإمكاناته بل والتباساته، بإبهاماته ذاتي، ل وتحوُّ

جيلنا.»19

Buchanan, Brett. Onto-Ethologies: The Animal Environments of Uexküll, Heidegger, 18

Merleau-Ponty, and Deleuze (NY: Suny Press, 2009) p. 173. & Deleuze and Guattari.
A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Trans Brian Massumi (Minneapolis:

.University of Minnesota Press, 1987) p. 188
.Deleuze, Foucault, p. 115 19
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Art أمريكا» يف «الفن مجلة حَمَلته مقاًال E. Henche هينش إريك كتب ١٩٧١م عام يف
جاء مما وكان ،Breaking All the Rules القواعد» كل «تحطيم عنوانه in America
نُعِطها لم فإننا حولنا؛ يَحدث ما لكلِّ تشخيٌص الحداثة بعد ما أن ِمن الرغم «عىل فيه
ِمن مجموعة أصدر ١٩٩٥م ربيع ويف ذلك من النقيض عىل واضًحا.»20 تعريًفا اآلن حتى
Revolt اإلعالم» طبقة ضد «انتفاضة عنوان تحت بيانًا األمريكي املجتمع ونجوم امُلفكِّرين
ما الِقيَم اسِترشاء ضد احتجاٍج رصخُة بأنه أصحابُه وَصَفه Against the Media Class
عن للتساؤل يَدفعنا املواقف بني االختالف هذا ولعلَّ األمريكي.21 املجتمع يف الحداثية بعد

الحداثة».22 بعد «ما ُمصطلح معنى
للُمصطَلح الدقيق التحديد إمكانية بني حائًال تقف بالتأكيد عديدة صعوبات ة ثمَّ
The Question of الحداثة» بعد ما «سؤال مقالته يف حسن إيهاب ولعلَّ املفهوم؛ أو
الجوانب، ُمتعدِّدة إشكالية «إنها يقول: الصعوبات، لتلك يَعرض 23Postmodernism
املعارصة الثقافة يف جديدة ظاهرة ة ثمَّ هل عليها. الضوء من بعًضا تُلقي األسئلة هذه ولعلَّ
كان وإذا جديًدا؟ اسًما عليها نُطِلق أن تَستدعي خاص، بشكٍل املعارص األدب ويف عموًما،
Post؟ Modernism الحداثة» بعد «ما َقبيل من مبدئي اسم هنا يُفيدنا فهل كذلك، األمر
تَتواصل أن الحداثة، بعد بما اآلن تسميتها عىل نَتوافق دعونا الظاهرة، لهذه يُمكن وكيف
نظرية إشكاليات ة ثمَّ وهل avant-garde؟ الطليعة أو الحداثة مثل أخرى، مفاهيَم مع
بعد ما لتعريف سَعت التي االجتهادات معظم جاءت لقد الظاهرة؟ تلك تُخفيها وتاريخية
بما فيُخربنا يُفيد، ال الذي التكرار من نوًعا األحوال أحسن يف وتبدو ُمضطِربة؛ الحداثة
الذي االسِتفهامي املسار هذا من سنَجنيه الذي ما إذًا، بالفعل. معرفته من ُمتأكِّدون نحن

بدأناه؟»

Henche, Eric. Breaking All the Rules. Art in America Magazine 12 June 1971, Vol 112, 20

.p. 23
Plant, Sadie. The Most Radical Gesture: The Situationist International in a postmodern 21

.Age (London: Routledge Press, 1992) p. 17
الكتابات تميل حني يف الحداثة»، بعد «ما مصطلح الستخدام اإلنجليزية الكتابات تَميل ما عادًة 22

.Post-Structurelles الِبنيَوية» بعد «ما ُمصطلح السِتخدام أكثر الفرنسية
الكتاب. نهاية يف املقالة لهذه ترجمتنا انظر 23
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فالبعض الحداثة»؛ بعد «ما تعبري عىل حتى يَتَّفقوا لم الحداثة بعد ما ُمنظِّري أن الواقع
La condition الحداثي بعد ما كالوضع تحديًدا أكثر صيغًة ل يُفضِّ Lyotard ليوتار مثل
أو امُلتأخرة» للرأسمالية ثقافيٍّا «منطًقا كجيمسون آخرون يراها فيما ،postmoderne
… داخليٍّا وُمتناِقض «ُمتضاِرب امُلصَطلح أن يرى وهو الغرب».24 يف أخريًا ثقافيٍّا «عًرصا
استعماله نُعاود لَكي واحدًة مرًة مكانه يف نُثِبته أن يُمكن شيئًا ليس الحداثة بعد فما
بامتياز حداثية بعد ما أعماله أن ِمن الرغم فعىل Umberto-Eco إيكو أمربطو أما الحًقا.»
لزمننا» م امُلعمَّ اللغات د «تعدُّ عليه يُطَلق ما منها بدًال ويقرتح التسمية يَرُفض فهو —
فوكو مع أيًضا الحال هو كذلك il؛ multilinguismo della nostra generalizzate

الحداثة.25 مع وتواصًال انقطاًعا تُشكِّل أعمالهما اعتربا اللذَين ودولوز
مُلنظِّري وفًقا الحداثة؟ بعد ما تعريف يُمكن هل للتساؤل: تدعونا اآلراء هذه كل
الوضعية نماذج من موروثة حداثية لفظة هي definition «تعريف» لفظة فإن الحركة
ضمن يَحوي ال والذي الحداثة، بعد ملا املفتوح العام اإلطار مع تَنسِجم وال املنطقية،
َمن كلَّ أن مقدًما يفرتض أنه كما بالثبات يُوحي فالتعريف التحديد. مقولة مفرداته
ُمنظِّرو يَرفضه ما وهذا القراء، جميع سيفهمه وكما كاتبُه، حدَّده كما سيفهمه سيَقرؤه
«أن إىل حسن إيهاب ويذهب موضوعية. حقيقة بوجود يُؤمنون ال الذين الحداثة بعد ما
عليها امُلتناَزع الفئة الفالسفة عليه يُطِلق ما إىل يَنتمي املفهوم، عن فضًال املصطلح،
املفهوم ناقشوا الذين امُلفكِّرين أهم وضعنا إذا — حسن يقول — أبسط وبلغٍة جوهريٍّا،
بعيًدا، باملفتاح وألقينا الغرفة، وأغلقنا للمفهوم، املالزم اإلرباك أضفنا ثم واحدة، غرفة يف

الغرفة.»26 عتبة أدنى يبدو الدماء من خيًطا سنجد بل امُلناِقِشني، بني اتفاق يحدث فلن
أو املفهوم عن فضًال امُلصطَلح، تعقيد مدى لنا تَكِشف التي الصعوبات تلك رغم

له: العامة املالمح بعض بتحديد املصطلح من االقرتاب سنُحاِول فإننا الظاهرة؛
إىل يُشري كُمصطلٍح Post-modernisme الحداثة بعد ما بني بداية نُفرِّق أن يَنبغي
أو ، يمرُّ زمنية كحقبة Post-modernité التحديث بعد وما املعارصة، الثقافة من نوٍع

Jameson, F. Postmodernism, or the Cultural Logic of late Capitalism (1984) in 24

.The Jameson Reader (Oxford: Black Well, 2000) p. 98
.Plant, Sadie. Ibid, p. 19 25

.Hassan, Ihab. From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context, p. 65 26
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ذلك وارتباط واإلنتاج التصنيع بعملية لحقت التي ات امُلتغريِّ لبعض نتيجًة الغرب، بها ، مرَّ
التاريخية الفرتة إىل يُشري التحديث بعد ما العاَلمية. الرأسمالية املنظَّمات م وتضخُّ بتنامي
الفكرية الحركة أو التفكري طريقة أو أسلوب إىل فيُشري الحداثة بعد ما أما الزمنية؛ املدة أو
التحديث».27 بعد «ما عليه يُطَلق الذي التاريخي الوضع هذا من انبثََقت التي والثقافية
يأتي ما إىل والفرنسية اإلنجليزية يف Postmodernisme مصطلح يف Post البادئة تُشري
بعد ما الرومانسية، بعد ما الكالسيكية، بعد «ما نقول كأن الزمان، عن تُعربِّ كالزمة «بعد»
الفكرية؛ للعالقة تَتجاوزها ولكن الزمنية العالقة عند ف تتوقَّ ال أنها غري إلخ.» … الِبنيوية
امُلصطَلح استخدام ويعود عليها. السابق Paradigme النموذج أو اإلطار ترك إىل تُشري إذ
F. De Onis أونيس دي فيدريكو اإلسباني إىل — حسن إيهاب بحسب — مرة أول
Antologia de la األمريكي» واإلسباني اإلسباني عر الشِّ من «ُمختارات كتابه يف وذلك
دوديل التقطه ثم ١٩٣٤م، عام الصادر Poesia Espanola e Hispano Americana
Anthology املعارص» الالتيني األمريكي عر الشِّ من «مختارات كتابه يف D. Fitts فيتس
إىل يُشري كالهما وكان ١٩٤٢م، عام of Contemporary Latin-American Poetry
حقل يف نشأ امُلصَطلح أن إذًا حسن يرى داخلها. يف قائم الحداثة عىل ثانويٍّ فعٍل ردِّ
والتحليل والسياسة واالجتماع كالفلسفة أخرى معرفية حقوٍل يف ُوظِّف ثم األدبي، النقد
أن — حسن إليه يُشري ما وهو — أيًضا املؤكَّد لكن إلخ. … والدين واللغويات النفيس
توينبي أرنولد اإلنجليزي التاريخ فيلسوف كتاب يف مرة ألول مدلوًال اكتسب امُلصطَلح
ثالث إىل ليُشري استخدمه عندما التاريخ»، «دراسة A Study of History  A. Toynbee
الالعقالنية وهي العرشين، القرن منتصف الغربيَّني واملجتمع الفكر تُميِّز رآها خصائص
الغربية الرأسمالية ر بتطوُّ التحكُّم يف البورجوازية أفول بسبب والالمعيارية، والَفوضوية
انقالبًا، رآه ما وهو محلها، الصناعية العاملة الطبقة وحلول عرش، التاسع القرن نهاية منذ

التقليدية.28 البورجوازية للِقيَم انحطاًطا، بل
ماير ليونارد استخدمه إذ أوسع؛ نطاٍق عىل املفهوم استُخِدم الستينيات بداية يف
The End of the Renaissance النهضة» عرص «نهاية (١٨٨٢م) دراسته يف L. Mayer

ص٧. ١٩٩٦م) الفنون، أكاديمية (القاهرة: سالم منى ترجمة: الحداثة»، بعد ما «أوهام إيجلتون، 27
Hassan, Ihab. On the Problem of the Postmodern, New Literary History, Vol. 20, No. 1, 28

.Critical Reconsiderations. (Autumn, 1988), pp. 21-22
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االتجاه نفس ويف الغربية. املدينة عىل طرأ الذي املعماري التغريُّ إىل به ليُشري (١٩٦٣م)
البوب» عمارة «مربِّرات مقالته Robert Venturi فنتوري روبرت الشهري املعماري نرش
املفاهيم عن ِعَوًضا للعمارة، جديد مفهوم والدة وحتمية ُمربِّراِت خاللها قدَّم ١٩٦٥م
والتناقض «التعقيد بكتاب املقالة هذه أتبَع ثم الحداثة. تبنَّتها التي امُلضجرة البليدة الجامدة
فيه وضع (١٩٦٦م) Complexity and Contradiction in Architecture العمارة» يف
بمعنى الثراء، تُعيل بعمارٍة نطالب «نحن قائًال: الحداثية بعد ما لخصائصالعمارة ره تصوُّ
وتُقدِّم والنقاء؛ الوحدة فوق والغموض، واالقتباس التفاصيل يف والزخم والكثرة الوفرة

والبساطة.»29 التناغم عىل والتعقيَد التناقَض
يَصُفه الذي العقد الستينيات، َعْقد يف بدأ الحداثة بعد ما مفهوم بشأن الجدل أن ومع
هذا امتدَّ فقد أمريكا؛ يف والثقايف األدبي النقَديْن يف العظيم، الفاصل بالخط هويسنز30
امُلنظِِّرين أحد وهو ،C. Jencksجينكس تشارلز أعلن وقد أخرى. معرفية حقول إىل الجدل
فْهمه منه استقى الذي األسايس املصدر أن العمارة، فن يف الحداثة بعد ملا األساسيِّني
كان حسن «إيهاب فإن جينكس وحسب األدبي؛ النقد هو الحداثة بعد ما ملفهوم النظري
رأي عىل ويُصادق استقراًرا.»31 أكثر وجعله الحداثة بعد ما مفهوم د عمَّ َمن بالفعل هو
من (١٩٧٩م) الحداثي» بعد ما «الوضع كتابه يف ليوتار فرانسوا جان ذَكره ما جينكس
نبَّهه الذي املصدر هو The Literature of Silence الصمت» «أدب حسن إيهاب عمل أن

الحداثة.32 بعد ما مفهوم أهلية إىل
طرأت التي ات التغريُّ بعد — العرشين القرن سبعينيات يف الحداثة بعد ما ثقافة بدأت
مع تتالقى — ١٩٦٨م مايو يف الطلبة انتفاضة نتيجة الفرنسية الفكرية الساحة عىل
خالل من لها املالئم النظري املناخ تجد أدقَّ وبمعنًى البنيوي. بعد ما الفرنيس املرشوع
.J. Lacan الكان وجاك دريدا وجاك دولوز وجيل وفوكو R. Barthes بارت روالن أعمال
ويف الفلسفية. الحداثة بعد ما بحركة ُعرف ملا الحقيقية البداية هو التالقي هذا وسيكون
يَعتربه الذي الحداثي» بعد ما «الوضع ليوتار فرانسوا جان كتاب يصدر ١٩٧٩م العام

ص٦٤. السابق، هاريف، ديفيد 29

.Huyssen, After The Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, p. 88 30

.Anderson, Truett. The Fontana postmodernism Reader (London: Fontana Press, 1995) 31

.Sarup, Madan. An Introductory Guide to Post-Structuralism and Post-Modernism, 134 32
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بعض يَجمعها كان وإن واحد، اتجاه يَجمُعها ال التي للحركة األول النظري البياَن البعض
كتابه. يف تكثيفها ليوتار حاول التي املشرتكة، الخصائص

دريدا، ليوتار، دولوز، (فوكو، التيار مُلنظِّري الفكري اإلنتاج يستمرُّ الثمانينيات ويف
مع فرنسا يف االجتماع: علم ميدان يف أكثَر بقوٍة سيَظهر املصطلح أن غري حسن) إيهاب
الحداثة» بعد ما اجتماع «علم يف S. Lash الش سكوت لدى بريطانيا ويف بودريار؛ جان
The الحداثة» «نتاجات يف A. Giddens جيدنز أنتوني ولدى ،Postmodern Sociology
Radical الجذرية» «الحداثة مفهوم فيه يَقرتح الذي Consequences of Modernity

الحداثة». بعد «ما ل بديًال Modernity
بعد كما — عديدة أخرى مصطلحات مع وتداخله به وتشعُّ املفهوم تنامي ظلِّ ويف
مناهض تياٌر ظهر — Post-colonialisme االستعمار بعد وما Post-industre التصنيع
داعيًا الحداثي، العقالني اإلرث عىل امُلضادَّة ِبنيَتِه يف يستند الحداثة، بعد ما لتيار بقوة
ال التصحيح هذا وأن بعد»، يَكتِمل لم «مرشوًعا بوصفها الحداثة مسار تصحيح إىل
التيار هذا م يَتزعَّ العقالنية. األسس عىل املبني الحداثي املرشوع تقويض أبًدا يَستدعي
.Frankfurt School فرانكفورت مدرسة إىل املنتمي هابرماس يورجن األملاني الفيلسوف
طاقاتهم كل هوا وجَّ الذين املاركسيني اد النقَّ من مجموعة هناك هابرماس إىل وباإلضافة
وفريدريك هاريف، وديفيد إيجلتون، «تريي ک الحداثة بعد ما تيار ملناهضة الفكري وإنتاجهم

السياق. هذا يف تدور اآلن حتى الفكرية إنتاجاتهم زالت وما جيمسون»،
سوف الحداثة بعد «ما أن إىل W. Anderson أندرسون فالرت يذهب ١٩٩٥م عام يف
الحداثي— بعد الظَّرفما أي التحديث— بعد ما أما الفكر؛ تيارات باقي مثل ويذهب، يأتي
هذه يف عالمات، ة «ثمَّ هاريف: ديفيد يقول العام ونفس السياق نفس ويف قائًما.»33 فسيَظلُّ
الغرب.»34 يف ُمستمر َضعف عملية يف هي الحداثة بعد ما ثقافة هيمنة أن إىل تُشري األيام،
اآلن صارت الحداثة بعد «ما أن إىل له نُرشت مقالة آخر يف حسن إيهاب يذهب حني يف
قائًال: ويَستطِرد أخرى.» مرة شبحها يَنهض منها، تخلَّصنا قد أننا نظن وكلما … شبًحا
املختلفة، والفنون املعمارية، الهندسة خطاب يف تَرتدَّد الحداثة بعد ما أفكار زالت «ما
بل األكاديمية، سات املؤسَّ عىل تَقتِرص لم أنها كما الفيزياء، وأحيانًا اإلنسانية، والعلوم

.Anderson, The Fontana postmodernism Reader. p. 7 33

ص١٦. سابق، مرجع هاريف، ديفيد 34
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الحداثة. بعد ما لثقافة املناهضة الحركة شعار

الرتفيه، وصناعات وامليديا، واالقتصاد، السياسة وعوالم الشعبي، الخطاب يف أيًضا نجدها
ومطبخ حداثية، بعد ما طهو طريقة مثل للحياة، الشخصية األساليب لغة يف شاعت كذلك

إلخ.»35 … حداثي بعد ما
ببساطة أنها أم الحداثة، مع جذريٍّا كًرسا الحداثة بعد ما تُمثِّل هل اآلن: والسؤال
أو أسلوب الحداثة بعد ما هل العليا؟ الحداثة أشكال من شكل ضد الحداثة داخل انتفاضة
ناحية ومن اآلن؟ الغرب يَحياه كامًال عًرصا تُعترب أنها أم واألشياء العالم يف للنظر طريقة
الذي الحد وإىل ا، حقٍّ السبعينيات مطلع منذ الغرب يف االجتماعية الحياة ت تغريَّ هل أُخرى
الحداثة بعد ما تيارات أنَّ أم الحداثة؟ بعد ما مرحلة اآلن يعيش الغرب إنَّ بالقول يَسمح
يف تُوغل انفكَّت ما والتي للثقافة، العليا البنى تَرضب تيارات مجرَّد هاريف.36 يتساءل —

األكاديمية؟ «املوضة» يف دائًما يَحدث الذي التغيري وقع عىل الغرابة

.Hassan, From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context. p. 71 35

.١٩ نفسه، املرجع هاريف، 36
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الحداثة بعد ما

تَنتِهج الحداثة بعد ما «حركة أن يرى األول متعارَضني: رأيني بني هنا التمييز يُمكننا
بعد «ما أن يرى والثاني ومبادئها.»37 أُُسسها لكلِّ رفضه ويُعلن الحداثة يَنفي نهًجا
بكثري أكثر هو االستمرار فحجم الحداثة.» حركة داخل التأزُّم من خاص نوع الحداثة
ويُمثِّل الحداثة.38 بعد ما املسماة والحركة للحداثة امُلمتد التاريخ بني االختالف حجم من
وفوكو. ودولوز ليوتار فيُمثِّله الثاني أما جيمسون؛ وفريدريك وهاريف إيجلتون األول الرأي
الحداثي الخطاب نقيض هو الحداثي بعد ما الخطاب أن إىل دعواه يف يَستند األول الرأي
الواحدية، مثل الحداثة أورثَتْها التي الِقيَم هدم عىل أساًسا تقوم مبادئ يَتبنَّى خطاٌب فهو
سيما ال ُصَورها؛ بكل األبوية والسلطة القيمة وأحكام اليقني بامتالك والشعور والنقاء،
من وغريها واللوجوس، األداتي كالعقل الرأسمايل املجتمع أفرزها التي السلطة أشكال
خطابًا الحداثة بعد ما تبنَّت القيم، لهذه وكنقيٍض الشهري. الحداثي الخطاب مفردات
الزمن من ُمتحرًِّرا والتاريخي، الحتمي مقابل واليومي، النِّسبي وُمكرًِّسا الكيل رافًضا
بني الفاصلة الحدود ًما وُمهشِّ وداحًضا والثقايف، االجتماعي بني التمايزات وهادًما الخطي،
املجتمع لتشظِّي فعل وكردِّ الجانب، وحيدة السياسات إلقصاء كُمحاَولة املعرفية، الحقول
وكان الراهن. الزمن يف السائدة العالقات تفكُّك عن التعبري أجل ومن وتصدُّعه، الراهن
الحداثة مفاهيِم محلَّ تَُحلُّ جديدٍة مفاهيَم بتبنِّي الحداثة بعد ما ُمنظِّري معظُم نادى أن
عن ِعَوًضا الذات واستقالل بالفردانية الوعي هي األوىل ثالث: ركائَز يف تجلَّت السائدة
أنواعها، بكل السلطة سقوط مفهوم تكريس والثانية القديم، الشمويل الجمعي النزوع
الركيزة مًعا وهما والتنوع. للتعدُّدية انتصاًرا والواحدية املركزية مفهوم نقض وبالتايل
الحداثي املرشوع عن انفصاًال الحداثة بعد ما يف يرى الذي األول الفريق رأي هو هذا الثالثة.

عليه. وانقالبًا
األساس يف ُمتأزِّم «مرشوع هو الغربي الحداثي املرشوع أن فريى الثاني الرأي أما
نتيجًة جاءت الحداثة) بعد (ما املرشوع هذا نهايات وأن مسار، تصحيح إىل يحتاج بحيث
الفريق وهذا التنوير).»39 عرش(عرص الثامن القرن يف الحداثي املرشوع إليه آل ملا طبيعية

ص١٤٥. نفسه، املرجع هاريف، 37

ص١٤٨. نفسه، املرجع هاريف، 38

ص٨. وانتقاداتها»، «الحداثة سبيال، محمد 39
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بعد فما «الحداثة»، بعد يأتي شيئًا بوصفها الحداثة» بعد «ملا التاريخية الرؤية يَرفض
تَفعيٌل هي إنما عنه، انقطاًعا تُمثِّل ال إنها بحيث الحداثي، املرشوع قلب يف كامنة الحداثة
ما وال الحداثة «ال ليوتار: يقول الحداثية. الِحْقبة يف نة املتضمَّ واألفكار املقوالت لبعض
شيئًا فيها الحداثة بعد ما تكون واضحة، تاريخية كِحَقٍب تحديدهما يمكن الحداثة بعد
للحداثة، محايٌث الحداثة بعد ما إن ذلك من العكس عىل القول يجب الحداثة. «بعد» يأتي
أخرى.»40 حالٍة داخل ذاتها من الخروج يف رغبًة داخلها يف تَحمل الزمنية الحداثة أن بما
يَقبل «مفتوًحا» مرشوًعا بوصفه الحداثي املرشوع مبادئ مع يَتوافق هنا ليوتار يقوله ما
لفالسفة الكربى املؤلَّفات يف الحداثي النَّص حضور مع يَتوافق كما ر، والتطوُّ االختالف
ونيتشه ماركس وحتى وهيجل بكانط مروًرا وسبينوزا ليبنتس من بدايًة الحداثة، بعد ما

وهيدجر.
الحداثة مقوالت يف النظر إلعادة محاولًة بكونه إال يُفهم ال للنصالحداثي الحضور هذا
عىل «يتعنيَّ Logique du Sens 1969 املعنى» «منطق يف دولوز يقول وكما داخلها، من
يَنتمي يشء أي الزمان؛ ضد كيشء يُحدِّده نيتشه كان شيئًا الحداثة يف تُِربز أن الفلسفة
والواقع بديل.»41 زماٍن أجل من ضدها، يَنقِلب أن ينبغي ذاته الوقت يف ولكنه الحداثة، إىل
من الحداثيِّني الفالسفة نصوص عىل العمل االتجاه، هذا يف تَسري كلها دولوز أعمال أن
غري جديدة صورة يف النهاية يف الفيلسوف يخرج بحيث وتأويلها قراءتها إعادة أجل
وسبينوزا وليبنتس هيوم عن كتاباته يف الطريقة هذه دولوز اتَّبع وقد عليها، املتعاَرف
ما قول بل ما، فيلسوٌف يَقوله ما إعادة الفلسفة لتاريخ ينبغي «ال ونيتشه وبرجسون
املنطلق نفس ومن يقوله.»42 فيما ذلك مع ماثٌل وهو يقوله ال ما أي بالرضورة؛ يُضمره
الوفاء من نوٌع هو وهيدجر وماركس وروسو أفالطون لنصوص تفسرياته «أن دريدا يرى
رأيه يف فهذا — قوله يُريدون كانوا ملا ُمخِلًصا عرًضا بوصفه ال الوفاء، ر يَتصوَّ لكنه لهم.

ص١١٣. نفسه، املرجع سبيال، محمد 40

.Deleuze, The Logic of Sense. Trans Mark Lester (London: Athlone Press, 1990) p. 289 41

«مسارات يف ميالد، محمد ترجمة: ل. امُلرتحِّ الفيلسوف دولوز: جيل إوالد، وفرانسوا بيلور ريمون 42

ص٤٣. ٢٠٠٤م) الحوار، دار (بريوت: فلسفية»
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ملا النقدية املساءلة يف يكون الحقيقي الوفاء إنما املوتى، دفن عملية يف مساهمة مجرَّد
بل ال، داخلها، ببقائنا الفلسفة عن نَخرج ال «إننا فوكو: يقول السياق نفس ويف قدموه.»43

عليه.»44 السابقة الفلسفة من نيتشه كاندهاش االندهاش، من بنوٍع بمعارضتها
من لحظة األخرية هذه أن يُؤكِّد الحداثة بعد ما لفالسفة الفكري اإلنتاج أن والواقع
بصورة استمرار لكنَّها وشك، واضطراب قلق لحظة تكون ربما الحداثي، املرشوع لحظات
الوراء، إىل وعودًة عليه انقالبًا وليست اإلطار داخل شكٍّ لحظة الحداثي. للمرشوع بأخرى أو
قبل. من النقدية النظرية وفالسفة نيتشه استشعرها لحظة متأزِّم، بواقع أكرب إحساس
نستطيع ال — رأيي يف — فنحن لذلك املفاهيم. وتغيري البناء إعادة يتبعها لحظة لكنها
الَعقالني لإلرث وهدم للَخلف ونكوص الوراء إىل عودة بأنها الحداثة بعد ما نَِصف أن
نهايًة الحداثة بعد ما ليست فعٍل. ردَّ الحداثة كانت مثلما فعٍل ردُّ فقط إنها الَحداثي،
للرتاث مساءلة وإعادة شك لحظة فقط هي إنما البعض، ذَهب كما — األوروبي للوعي

الحداثي.

وتختلف الحداثة،45 بعد ما التِّجاه العامة بعضالسمات تحديد يُمكن سبق مما استخالًصا
تَكشف حني يف (املظهر)، الخارجي الشكل عن تُعربِّ السمات إذ واملبادئ؛ الِقيَم عن السمات

الظاهرة: عليها تَنبني التي الداخلية األسس عن واملبادئ القيم

النظري اإلطار انفتاح (أ)

الحياة يرى الحداثي بعد ما فاملفكِّر ثابت؛ نظري إطاٌر الحداثة بعد ما لدراسات ليس
معرفيٍّا نموذًجا الحداثيني بعد ما ر يُطوِّ لم ولذا … انطباعية سائلة، ُمتشظِّية، موقفية،
خطاب مجرَّد ُعْرفهم يف فالنظرية متكاملة؛ نظرية اتجاه يف للتطوير ذلك بعد يصلح أساسيٍّا

للثقافة، األعىل املجلس (القاهرة: طلبة ومنى مغيث، أنور ترجمة: الكتابة». علم «يف دريدا، جاك 43

ص٤٧. ٢٠٠٥م)
فلسفية»، «مسارات يف ميالد، محمد ترجمة: الفلسفة. حدود مخرتق فوكو: ميشيل دورا، بول روجيه 44

ص١٧. سابق، مرجع
٢٠٠٥م) للثقافة، األعىل املجلس (القاهرة: الحداثة» بعد وما «اإلعالم الدين، حسام محمد راجع 45

ف). (بترصُّ بعدها وما ص١٠٦
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واحتفاؤهم باللغة، الحداثة بعد ما فالسفة اهتماُم هنا من اجتماعي. فضاء يف القوة لحيازة
التي الخطابية البُنى بتحليل وسيقوم بالخطاب، ا خاصٍّ اهتماًما فوكو سيويل بالنَّص.
وصفي منهج خالل من عرش، التاسع القرن حتى عرش السادس القرن منذ سائدًة كانت
فكرة وستُمثِّل آثار. من عليه يرتتب وما تُجلِّيه وكيفية الخطاب وجود نمط عن يكشف
من ليوتار يَتخذ كما دولوز. جيل أعمال يف هامة مكانًة واملعنى باملفهوم عالقته يف األسلوب
sprachspiele لغوية» «ألعاب من مؤلَّفة املعرفة أن Wittgenstein فتجنشتاين مقولة
من فيتخذ دريدا أما Les؛ Grands recits الكربى» «بالرسديات أسماه ما لنقد أساًسا
أطلق التي الغربية امليتافيزيقية البنية لتفكيك وسيلًة الفالسفة كبار لنصوص تفكيكه

.La métaphysique de la présence الحضور ميتافيزيقا عليها
فالسفتها ملوقف طبيعية نتيجًة الحداثة، بعد ملا النظري» اإلطار «انفتاح سمة تَُعدُّ
لفالسفة األثرية املفاهيم أحد — La vérité objective املوضوعية» «الحقيقة مفهوم من
هنا أنا ملاذا هي: حداثي مفكر كلُّ يَطرحها كان التي األساسية األسئلة كانت فإذا الحداثة.
الجاهزة األسئلة هذه فإن والخطأ؟ الصواب معايري وما النهائي، هديف هو وما العالم؟ يف
فالسيطرة وعليه سؤال، كل عن واحدة صحيحة إجابة هناك أن مؤداها مسلَّمة يسبقها
وهذا اإلجابة. تلك عىل عثورنا إمكانية عىل فقط ف ُمتوقِّ أمر عقليٍّا وإدارته العالم عىل
عىل عثرنا قد نكون باكتشافه قنا ُوفِّ إذا صحيًحا واحًدا طريًقا هناك أن ضمنًا يفرتض
الحداثة بعد ما فالسفة يرى الرؤية لهذه وكبديل أسئلتنا. عىل لإلجابة الصحيحة األداة
كما «الحقيقة»، ملفهوم فيه مكان ال الصريورة، فكرة تحكمه الذي امُلتشظِّي، الواقع أن
يقول بعينها، فئٍة لخدمة دائًما تُوظَّف التي السلطوية املفاهيم من الحقيقة مفهوم أن
… دوره يلعب أن بوسعه يَُعد ولم لكيانه، حدوًدا يضع أن الفرد بوسع يَُعد «لم بودريار:

التأثري.» شبكات لكل ومْعَرب نقية صفحة اآلن إنه

البحثية املوضوعات انفتاح (ب)

بداية الحياة يف يشء كل يدرس فهو بعينها؛ بحثية موضوعات الحداثة بعد ما لتيار ليس
والخطابات املعرفة بنظم مروًرا رة امُلتأخِّ الرأسمالية املرحلة يف وعالقاته اإلنتاج نمط من
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الحداثي بعد ما الثقايف اإلنتاج يف أيًضا واملالحظ الحرة.46 واملصارعة عروضاألزياء وحتى
فالسفة رفض إىل هذا مرجع يكون وربما الفلسفة، يف املعهودة التقليدية املباحث غياب
فقط هناك والقيم، واملعرفة الوجود يف نظرية توجد ال «النظرية»، ملفهوم الحداثة بعد ما
أن والواقع واحدة. وحدة يف يجمعها شامل نظري وعاء دون ومفاهيم وتأمالت خواطر
التي االنتقادات أهم أحَد كان 47،R. Rorty رورتي بحسب النظري، اإلطار هذا افتقاد

وليوتار. ودولوز فوكو أمثال من لفالسفٍة هابرماس هها وجَّ
وهي الحداثي؛ بعد ما اإلنتاج معظم يف واضحة أخرى خاصية مة السِّ بهذه يَرتبط
القديم التمييز محو أولها عديدة، تمثُّالت لها الخاصية هذه والفواصل: الحدود بعض محُو
بالتفصيل إليها سنعود خاصية وهي الشعبية، أو الجماهريية والثقافة العليا الثقافة بني
األنواع بني القديمة الفواصل محو وثانيها الحداثة. بعد ما استطيقا عن الحديث عند
أنواع بني التمييز إمكانية مىض فيما السائد كان حيث األخرى؛ الخطاب وأنواع األدبية
اآلن أما و«األدبي»، و«التاريخي»، و«االجتماعي»، السيايس»، «الخطاب املختلفة: الخطاب
صورة هي هذه وربما تصنيفها، يصعب بحيث بعضها مع متداخلة الخطابات هذه فكل
«أريد يقول: دولوز جيل كان وقد .intertextualité «التناص» مفهوم صور من أخرى
عىل انفتاًحا الدولوزي النَّص داخل نلمس أننا كما كالرواية.»48 الفلسفة تاريخ أكتب أن
مبارش اتصال عىل دولوز أعمال «إنَّ بيلور: ريمون يقول وكما املعرفية، املجاالت من العديد
بكل األدبي، النَّص حضور سبب هذا يُفرسِّ وربما األحياء.»49 وعلم والجسد والعلم بالفن
الفلسفية. النُّصوص حضوَر تفوق بدرجة ربما الحداثي بعد ما الفلسفي النَّص يف أشكاله،
ى يُسمَّ ما تحت وإدراجها املختلفة املعرفية املجاالت وتداُخل «بتماهي أيًضا هذا يرتبط

سوف الذي االنفجار من نوًعا تُمثِّل الحداثة بعد ما لحظة أن إىل حسن إيهاب يذهب لهذا 46

Hassan, Ihab. From متناثرة. وقطٍع وحداٍت إىل التشتُّت إىل وموضوعاتها وبعقالنيتها بالحداثة يؤدي
.Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context. P. 78

Rorty, Richard, Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers Volume 2. 47

.(Camebridge: Camebridge University Press, 1991) p. 173
Deleuze, Negotiations 1972–1990. Trans by Martin Joughin (New York: Columbia 48

.University Press, 1995) p. 83
ص٤١. املرتحل، الفيلسوف دولوز: جيل بيلور، ريمون 49
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عن واقعية أكثر بصورة يُعربِّ مصطلح وهو 50«Cultural Studies الثقافية» «الدراسات ب
جيمسون فريدريك يتساءل السياق هذا ويف الحداثة، بعد ما مُلنظِّري الفكرية املمارسات
معظم عىل أيًضا ينطبق وهذا فوكو، ميشال أعمال تسمية يُمكن «هل عن هاريف وديفيد

سياسية؟»51 علوًما أْم اجتماعيًة نظريًة أْم تاريًخا أْم فلسفًة الحداثة، بعد ما ُمفكِّري

النهايات فكرة شيوع (ج)

Eric Weil فيل إريك كان بعده، من تالمذته بعض وردَّدها هيجل مع بدأت فكرة وهي
Spengler اشبنجلر أعلن وقد النهاية.»52 نقطة للفلسفة وضع قد هيجل «إنَّ يقول:
وأزكى وأفوله. Der untergang des western الغرب» «نهاية رصاحة (١٨٨٠–١٩٣٦م)
تيمة — التيمة هذه .Tod Gottes اإلله» «موت أعلن عندما الروح هذه Nietzsche نيتشه
من الثاني النِّصف يف الغربي الفلسفي الخطاب يف بقوة حارضًة أصبحت — النهايات
اآليل»، اإلنتاج عرص يف الفن «نهاية عن Walter Benjamin بنيامني يكتب العرشين. القرن
بارت ويعلن امليتافيزيقا»، «تقويض عىل الفلسفي مرشوعه Heidegger هيدجر س ويؤسِّ
ويُعلن التاريخ»، «نهاية Fukuyama فوكوياما ويكتب املؤلِّف»، «موت عن R. Barthes
السياق نفس ويف النسقية». الفلسفة «نهاية عن رورتي ويُحدثنا اإلنسان»، «موت فوكو
مبادئ خمسة يف الفكري املستوى عىل الحداثة بعد ما ظاهرة حرص «فاتيمو» يُحاول
تجاوز – التاريخ نهاية – العدمية – اإلنسانية النزعة موت – وأفوله الفن نهاية هي:
بل ، فنٌّ أو فلسفة أو ِعلم يوجد ال النهايات. فكرة عىل تَنويٌع كلها وهي امليتافيزيقا.53
نقول أن نستطيع ال ذلك ومع دريدا. بتعبري املوت» أجراس «دق يشء؛ لكل النهاية إعالن
من املثال، سبيل عىل دولوز، فجيل النهايات؛ بفكرة ناَدوا الحداثة بعد ما فالسفة كل إنَّ
نصوصه، يف حارضة غري فهي لذا أهمية؛ أية النهايات فكرة يُولوا لم الذين القالئل الفالسفة

Buchanan, Ian. Deleuze and Cultural Studies, South Atlantic Quarterly 96 (3) (1997): 50

.483–497
ص١٨٨. الحداثة»، بعد ما «حالة وهاريف، ص٢٣ الثقايف»، ل «التحوُّ جيمسون، 51

ص٦٨. ١٩٩١م) الطليعة، دار (بريوت: والسلطة» ف «املثقَّ الشيخ، محمد 52

Vattimo, G. The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture. 53

.p. 205
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بموت أو امليتافيزيقا بتجاُوز أهتمَّ «لم إوالد: فرانسوا معه أجراه الذي الحوار يف يقول وهو
أن ألحد يُمكن وال املفاهيم، َخْلق وهي تماًما، حارضة تظلُّ وظيفة فللفلسفة قط. الفلسفة
بالنسبة مشكلًة أبًدا يكن لم الفلسفة مستقبل «إنَّ يقول: آَخر موضٍع ويف ذلك.»54 يف ينوبها
دولوز ص خصَّ وقد وإرهاق.»55 يأس لحظة فقط هو موتها، أو نهايتها عن يُقال وما لنا،
طرح وقد اإلشكالية، هذه Qu’est-ceملناقشة que la philosophie? الفلسفة؟» «ما كتابه
ومع العدمية. الروح هذه تنامي ظل يف دورها تأكيد أجل من الفلسفة ماهية عن السؤال
العديد بالتايل لها وسيكون الحداثي. بعد ما النَّص يف السائدة هي الروح هذه تظلُّ ذلك
بطبيعة الحداثة نقد ليس النقد، لروح الحداثي بعد ما النَّص افتقاد أوًال: النتائج؛ من
إىل الحداثة بعد ما فالسفة معظم يعمد لذا الراهنة؛ والسياسات األوضاع نقد وإنما الحال،
النقدي. التحليل مستوى إىل االنتقال محاولة دون للظواهر خالص وصفي منهج استخدام
عىل مفتوح اإلنساني، فالتاريخ للتاريخ؛ الخطي التقدُّم فكرة انهيار النتائج، هذه ثاني
العامليتنَي. الحربنَي يف حَدث كما — أيًضا يَرتاجع قد ولكنه يتقدَّم، قد ُمتعدِّدة، احتماالت
انتَقل الذي التاريخ إنه بالفعل، تاريخ له البرشي التقدُّم فإن قبل من أدورنو الحظ وكما
وافتقاده معنًى أي من العالم خلو النتائج، هذه ثالث الذرية».56 القنبلة إىل املقالع «من

األخالقية. املعايري ونسبية القيمة مفهوم تغريُّ من ذلك عىل يرتتب وما قيمة، ألي

الكتابة ألسلوب مختلف تصوُّر (د)

بالصعوبة القارئ معه يشعر ملتبس نصٌّ أنه الحداثي، بعد ما النَّص يف ُمشرتكة ِسَمة
يشعر لدرجٍة معناه تحديد أو به، اإلمساك يَصعب لعوب، نصٌّ التحديد. وعدم والغموض
ظني يف — يستند للمعنى الالتحديد وهذا ذاته. حد اللبسيف د يتعمَّ املؤلِّف أن القارئ معها
أن بد ال بارت ره يتصوَّ كما فالنَّص النَّص. لطبيعة لبارت) (نسبة البارتي الفهم إىل —
والشفافية؛ الوضوح النَّص د تعمَّ إذا ق يتحقَّ لن وهذا واملعاني، الدالالت من عدد أكرب يولد
أسماه عما بحفاوة بارت ثنا يُحدِّ هنا من القراءة. عىل عصيٍّا ملتبًسا النَّص يكون أن بدَّ ال

ص٤١. املرتحل، الفيلسوف دولوز: جيل بيلور، ريمون 54

.Deleuze, Negotiations 1972–1990. P. 88 55

ص٥١. ،٤٤ العدد الكرمل، الحداثي، بعد ما الفكر يف التاريخ مفهوم إيجلتون، تريي عن 56
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تعدَّدت اإليحاء، عىل النَّصوقدرته صعوبة زادت فكلما illisibilité للقراءة» القابلية «عدم
بل الكتابة، يف عنها غنى ال مطلقة صفة الوضوح «ليس بارت: يقول داللته، وكثُرت معانيه
معيَّنٍة طبقٍة يف عضو أنك عىل عالمة بمثابة الكتابة يف طريقة أي الطبقية؛ ملحقات من هي
— االلتباس — السمة هذه أنَّ والواقع الطبقة.»57 نفس من اآلخرين األعضاء إىل تتحدَّث
«لقد ليوتار: قول من ذلك عىل أدلَّ وال الحداثية، بعد ما النُّصوص كافة يف بقوة حارضة
أي — ألنهم وجاتاري دولوز ِمن كلٍّ عىل ساخطون البعض أن فرنسية مجلة يف قرأُت
فلسفي.»58 عمل قراءة من خاصة املعنى، من بقْدٍر يُكاَفئوا أن عون يَتوقَّ — البعض هذا
املحلِّل مع املشرتكة الكتابة تجربة أن كما الكتابة،59 لعملية خاصٌّ تصوُّر لدولوز كان فقد

ا. خاصٍّ طابًعا مؤلفاتهما منحت قد F. Guattari جاتاري فليكس النفيس

ص٨٠. ٢٠٠٣م) للثقافة، األعىل املجلس (القاهرة: الجزيري جمال ترجمة: «بارت»، ثودي، فليب 57

Lyotard, J. F, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. trans Geoff Benning- 58

.ton and Brian Massumi, Foreword by Fredric Jameson (NY: Minnesota Press) p. 71
دولوز. جيل عن صناه خصَّ الذي الجزء يف الرابع الفصل يف تفصيًال لذلك سنعرض 59
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الثاني الفصل

احلداثية بعد ما القيم

السمات أهم وتحديد الحداثة بعد ما ظاهرة نشأة تَتبُّع األول الفصل يف حاولنا قد كنَّا إذا
تحديد بمحاولة أشبه القيم عن الحديث فإن الحداثة، بعد ما بفلسفة املتعلِّقة الشكلية
أن يُمكن والتي الحداثة، بعد ما فالسفة عليها يَتَّفق التي املبادئ أو املشرتكة املوضوعات
الفكر تفصل التي والفوارق االختالفات نفسه الوقت يف تُمثِّل وهي كتاباتهم، من نستقيَها

الحداثي. نظريه عن الحداثي بعد ما
فئات: ثالث إىل الحداثيني بعد ما املفكرين ليمرت يُصنِّف

شيئًا الحداثة يَعتربون الذين حسن، وإيهاب وبودريار، ليوتار، الراديكاليون: •
مقوالتها. يَحتمل ال الراهن الثقايف الوضع وأن للمايض، ينتمي

أو اللغة من يتخذون الذين ودولوز ودريدا، فوكو، ميشال االسرتاتيجيون: •
الشامل، الجوهر ملفهوم صياغة أيَّة ويرفضون لتحليالتهم، أساًسا الخطاب

الشمولية. القيم أو والكلية
نقديٍّا موقًفا يتخذون الذين وجيمسون، هابرماس مثل رون: امُلتأخِّ الحداثيون •

الحداثة.1 مفاهيم يَرفضون ال ولكنهم الكربى، الشمولية األنساق من

ص٢٧. نفسه، املرجع الدين، حسام محمد 1
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عفية، صيغة ُمنفصلة: فلسفية أُسٍس من قادمتنَْي صيغتنَْي بني ووه باتريشيا وتُفرِّق
جاءت لقد الرتكيب: إعادة عىل القائمة ونزعتها التفكيكي ميلُه منهما ولكلٍّ هشة، وأخرى
من خرجت فقد الهشة، الصيغة أما لنيتشه. الِبنيوية بعد ما قراءة من القوية الصيغة
الخاصة املعرفة نظرية نقد عىل التفكيكي امليل يَنصبُّ ما وعادة لهيدجر. التأويلية القراءة

للقيم.2 بديل نسق بناء محاولة عىل الرتكيب إعادة ترتكز بينما التنوير، بحركة
حرصها يصعب قد عديدة، حداثات بعد ما هناك أن إذًا إليه نخلص أن يُمكن ما
يُمكن هل العديدة؟ االتجاهات هذه بني املشرتك القاسم ما هو: والسؤال تصنيفها، أو

هات؟ التوجُّ هذه فيها تشرتك عامة مبادئ أو قيم عن الحديث
حسن» «إيهاب يرسم The Postmodern Turn الحداثي» بعد ما «املنعطف كتابه يف
الثانية خاللها من تبدو الحداثة، بعد وما الحداثة بني النمطية التعارضات من سلسلًة
الحداثية بعد ما anarchyالفوىض املثال، سبيل عىل «حسن»، فيجعل األوىل، عىل فعٍل كردِّ
التفكيك مقابل totalization والشمولية الحداثي، hierarchy الرتاتبية مفهوم مقابل
مقابل root والجذر ،absence الغياب مقابل presence والحضور ،deconstruction
جدولته يف «حسن» استخدمها التي املصطلحات أن والواقع إلخ.3 … rhizome الجذمور
ثقافية تواترات عىل أمثلة هي ما بقْدر الحداثة، بعد ما أو بالحداثة خاصة ليست هذه
يكون وربما حدة. عىل أليهما ُمميِّزة وغري كلتيهما يف شائعة تزال وال كانت وفكرية،
سادت الحداثة ثقافة من معينٍة مراحَل يف بأنه القول هو ذلك من ودقة جدوى األكثر
هناك زالت ما الحداثة بعد ما مرحلة ويف حداثية، بعد ما هات توجُّ بأخرى أو بدرجة —
الدقة ينقصها جدولته يف «حسن» أوردها التي الثنائيات إنَّ وباختصار، حداثية. جذور
بعد ما لتيار العام ه التوجُّ عىل مؤرشات تُعطينا أنها عىل إليها النظر ويمكن واإلحكام،

ه. التوجُّ هذا طبيعة عن بدقٍة تَكشف وال الحداثة،

٩ العدد األدبي» النقد يف كمربدج «موسوعة يف مكاوي. شعبان ترجمة: الحداثة، بعد ما ووه، باتريشيا 2
ص٤٢٩. ٢٠٠٥م) للرتجمة، القومي املركز (القاهرة:

Hassan, Ihab. The Postmodern Turn, Essays in Postmodern Theory and Culture (Colum- 3

bus: Ohio State UP, 1987) P. 120. & Hassan, Ihab. The Question of Postmodernism,
.Performing Arts Journal, Vo16, No. 1, 1981, P. 34
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بعَض بالسلب، كانت وإن دقة، أكثر بطريقة يُحدِّد آَخر، موضٍع يف «حسن» أنَّ غري
كاآلتي: وهي الحداثة، بعد ما تيارات يف املشرتكة األسس

ماركس، كارل نظريات مثل: الكربى النظريات سيما ال الشمولية، النظريات رفض (١)
املجهرية والرُّؤى الجزئيات عىل الرتكيز مع النفيس، والتحليل كونت، ووضعية وهيجل،

والوجود. للكون
الدال تطابق عىل يقوم الذي التقليدي املنطق ورفض امُلطلق، املعريف اليقني رفض (٢)

والكلمات. األشياء تطابُق أي واملدلول؛
سيما وال الحداثة، مرحلة يف سائدًة كانت التي والتاريخية الطبيعية الحتمية رفض (٣)

الخطي. ر التطوُّ مفهوم
الفن.4 يف أو السياسة يف أو الخطاب يف سواء السلطة، أشكال كل مناهضة (٤)

يف ليضعها الحداثة بعد ما لتيار النظرية املقوالت بعض تَقنني آلن كينيث حاول وقد
املتأخرة الرأسمالية من متخذًا التابع)، املستقل/امُلتغريِّ (امُلتغريِّ أو (السبب/النتيجة) شكل
رأس توطني إعادة أن آلن رأى املثال سبيل وعىل لدراسته، موضوًعا الَعوملة رأسمالية أو
تقديم عىل القدرة وافتقادها الثقافية الرموز زعزعة نتيجته سبب هو حركته، ورسعة املال
يؤثِّر مستقل، ُمتغريِّ وهو اإلنتاج، عملية يف التكنولوجيا هيمنة أن إىل ذهب كما املعنى،
حرص يصعب أنه والواقع وتفكُّكها).5 وتشظيها الذات ثبات (عدم هو تابع ُمتغري عىل
إىل بدوره ل يتحوَّ والسبب سبب، إىل ل تتحوَّ النتيجة إذ ونتيجة؛ سبب مجرَّد يف املسألة
عبارات هي وتفكُّكها» الذات و«تشظي املعنى» «فقدان مثل عبارات أن كما وهكذا. نتيجة،

واحد. سبب إىل ردُّها يصعب والتجريد الرتكيب شديدة
البنيوية، بعد ما اتجاهات فيه تَشرتك ما أن إىل C. Norissنوريس كريستوفر ويذهب
إىل ل بالتحوُّ آَخر أو بشكل التزامها هو واالهتمامات، املنهج يف اختالف من بينها ما رغم
عىل تَقترص ال عديدة مجاالت يف بارزة سمة يُشكِّل ل تحوُّ وهو والنَّص. والخطاب اللغة

Hassan, Ihab. The Culture of Postmodernism. Theory, Culture and Society Journal Vo12, 4

.no. 3, 1985, P. 45
ص٨٤. نفسه، املرجع الدين، حسام محمد 5
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بحيز منها كلٌّ به يَسمح الذي القْدر فهو بينها الخالف موضع أما والتاريخ. الفلسفة
عنها، امُلتولِّدة الالنهائية والدالالت النُّصوص يف انهماكها وسط التاريخية، الحقيقة لفكرة
يُمكن ال «أفق التاريخ أن جيمسون فريدريك ملقولة تقبُّلها مدى يف كذلك تختلف وهي

تجاوزه».6
التي األبرز السمة هي النَّصية إذ نوريس؛ كريستوفر رأي وجاهة من الرغم عىل
أُسٍس من واحدة هذه أن إال اختالفها، عىل الحداثة بعد ما تيارات معظم فيها تَشِرتك
كما تفصيًال لها العرض سنحاول التيارات، هذه فيها وتَشِرتك عليها تُبنى أخرى عديدة

يأتي:

السلطة ضد (1)

وباختصار األخرى. القيم باقي منه تَفرَّع الذي األصل وهي واألهم، األبرز القيمة هي
يف السلطة عن البحث يف تَجتهد التي الثقافة أنها عىل الحداثة بعد ما إىل النظر يمكن
املجتمع سلطة الخطاب، سلطة السياسية، السلطة التاريخ، سلطة تهدمها؛ كي يشء كل
اإلعالم سلطة والكلية، الشمولية سلطة وامليتافيزيقا، والحقيقة العقل سلطة واألرسة،

والفن. والصورة
يمكن املعالم د محدَّ يشء إىل الحداثة بعد ما فالسفة عند السلطة مفهوم يُشري وال
وظواهرها، الحياة مجاالت كل إىل ب يترسَّ فضفاض مفهوم هو إنما وتحديده، به اإلمساك
التي الخطابات من خطاب كل خلف كامنة خفية وأشكال متعدِّدة مستويات ذو وهو
النظُر يُمكن املجتمع ظواهر كل أن من للخطاب فوكو تعريف اعتمدنا إذا ذلك تُحيطنا،
سلطة، والعالم خطاب، والتاريخ خطاب، العالم أن والنتيجة خطابية. أنظمة أنها عىل إليها
سلطة سلطة، أيًضا هو والفيلسوف سلطة والتاريخ سلطة، والحقيقة سلطة، والخطاب
تتحكَّم التي اآلليات أكثر يف حارضة السلطة أن نرى نحن «ها بارت: روالن يقول األستاذ؛
أشكال يف أيًضا ولكن والجماعات، الطبقات وعند الدولة، يف رهافًة، االجتماعي التبادل يف

رضوى ترجمة: األدبي»، النقد يف كمربيدج موسوعة من التاسع املجلَّد «مقدمة نوريس، كريستوفر 6

ص١٤. عاشور،
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والعالقات واألخبار الرياضية واملحافل واأللعاب، واملهرجانات، الشائعة، واآلراء املوضة
إىل تسعى التي التحرُّرية الحركات عند وحتى بل والخاصة، Familialism األُرسوية
A, Z, أن سلًفا نُحسُّ «إننا ذاتها اللغة حروف لتشمل تمتد السلطة إنَّ بل معارضتها.»7
القوى عالقات من مجموعة السلطة، بؤر من مجموعٌة الكاتبة، اآللة مالمس عىل ،E, R, T
البعد حسب اليد، أنامل وبني وروِدها، نظام حسب الفرنسية، يف األبجدية الحروف بني

بعض.»8 عن بعضها يَفصل الذي
عند األول الهمَّ حوله وااللتفاف عليه الخروج وُمحاولة الفلسفة تاريخ تجاوز كان
سلطويٍّا عامًال دائًما الفلسفة تاريخ كان «لقد دولوز: يقول الحداثة، بعد ما فالسفة
التفكري تودُّون كيف (القامع)، امُلضطَهد دور لعب لقد الفكر. داخل وحتى الفلسفة داخل
تكوَّنت لقد … عنهم؟ فالن أو فالن وكتاب وهيدجر وكانط وديكارت أفالطون قراءة دون
لذا التفكري».»9 من تماًما الناس تمنع «الفلسفة تُدعى الفكر عن صورة التاريخ عْرب
خطورة إن جديد. إبداٍع أجل من عليه والتمرُّد الفلسفة تاريخ لتجاوز دولوز يدعونا
تُصبح بحيث البحث وطرق التفكري ألساليب نمطية صورة يقدِّم أنه هو الفلسفة تاريخ
تاريخ ل يَتحوَّ اآلخرون، يُفكِّر أن يجب خاللها من التي املرشوعة الصورة هي الوقت مع
وأسلوب البحث وموضوعات التفكري شكل يُحدِّد مقدَّس Taboo «تابو» إىل الفلسفة
يف أفكِّر (١٩٤٥–١٩٦٥م)، السنوات «خالل فوكو: يقول هذا ويف والصياغة، الكتابة
يف معنيَّ أسلوب هناك كان التفكري، يف معينة مستقيمة طريقة هناك كانت أوروبا،
يشء، كل يف ماركس مع تكون أن عليك كان للمثقف. معينة وأخالقية السيايس، الخطاب
باحرتام — الدال — العالمات نسق تعالج وأن فرويد، عن بعيًدا تتيه أحالمك تَرتُك وأال
االهتمام لهذا القبول وطابع االعتبار تعطي التي الثالثة الرشوط هي هذه كانت كبري.

وعرصه.»10 ف املثقَّ ذات حول الحقيقة من جانٍب وقول الكتابة، فعل هو الذي املتفرِّد

ع١٧. ونقد»، فكر «مجلة العايل، بنعبد السالم عبد ترجمة: والسلطة، اللغة بارت، روالن 7

.Deleuze, Foucault, p. 2 8

أحمد — أزرقان الحي عبد ترجمة: والسياسة»، النفيس والتحليل واألدب الفلسفة يف «حوارات دولوز، 9

ص٢٣. ١٩٩٩م) الرشق، أفريقيا (املغرب: العلمي
ص٩٦. والسلطة»، ف «املثقَّ الشيخ، محمد 10
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اإلجابة ليس الهدف «إذ الفلسفة؛ تاريخ عن الخروج إىل دولوز يدعونا اإلطار هذا يف
كأن اكتمال، لحظة أو نهاية نقطة توجد ال منها.» الخروج الخروج، وإنما أسئلة، عىل
متناهية، ال الخروج فجوات أو النهاية نقاط أن ذلك هيجل؛ عند موجودة أنها ندَّعي
لكنهم الفلسفة. تاريخ إىل ينتمون كأنهم يبدو كان الذين الكتَّاب أفضَل «كنُت يقول:
وسبينوزا لوكريس أمثال كلية، منه يخرجون ثَمَّ ومن جوانبه، إحدى من يَنفلتون كانوا
ال واملفكرون ُمشرتك، أساس هناك ليس الفكر، ميدان ففي وبرجسون. ونيتشه وهيوم
امُلفكِّرين يجمع ما هناك ليس عينها. املفاهيم يستعملون وال ذاتها، األسئلة يطرحون
ينبغي … متقاطعة وخطوط متفردة حركات هناك ما كل موحد. تاريخ داخل ويضمهم
يتعلَّق وال الخارج.»11 من إنتاجها من للتمكُّن كان يشءٍ بأي والقيام الفلسفة من الخروج
هو ما عىل فيها للعثور املوهومة وحدته بفكِّ وإنما الفلسفة، تاريخ بتجاوز فقط األمر
أن ذلك كلية. حركة ى يُسمَّ ما داخل وتفرُّده وحدته يف الحدث ببعث األمر «يتعلق متفرِّد
أمام فوكو، يقول كما هنا، فلسنا كحدث. الفكر تربز أن شأنها من الفكر أحداث متابعة
البورتريه بفن الفلسفة تاريخ دولوز يُشبِّه لذا تَفرُّدات.»12 أمام وإنما كليات، أو وحدات،
ومهمة مفهومي. ذهني بورتريه … به خاص بورتريه لديه فيلسوف فكل الرسم؛ يف
«قول بل الفيلسوف، قاله ما استنساخ أو ترديد مجرَّد ليس الفلسفة تاريخ مع امُلتعامل

يقوله.»13 فيما ذلك مع ماثل وهو يقوله ال ما أي بالرضورة؛ يُضمره ما
استخدام أمام مماثًال موقًفا تقف وثابت متصل هو ما كل عىل املتمرِّدة الروح هذه
عىل أيًضا سلطته يُمارس فاملنهج رديئة.»14 كلمة منهج كلمة «إن الفلسفة يف املنهج
مقدمة يف وصريورة. تغيري كل أمام عثرة تقف ثابتة قوالب ذو املنهج أن كما املؤلِّف،
الذين امُلعلِّقني بعض «إن فوكو: يقول Les Mots et les choses واألشياء الكلمات
بشخيص. structural «البنيوي» صفة إلحاق عىل ون يُلحُّ فرنسا، يف الفطنة، تَنقصهم
أو واملفاهيم املناهج أستخدم ال أنني حقيقَة الضيقة عقولهم إىل أُدِخل أن عن عجزُت وقد

ص٩٤. «حوارات»، دولوز، 11

ص٨٤. ٢٠٠٠م) الرشق، أفريقيا (املغرب: التقنية» عرص يف «الفكر العايل، بنعبد السالم عبد 12

ص٤١. املرتحل، الفيلسوف دولوز: جيل بيلور، ريمون 13

ص٢٩. «حوارات»، دولوز، 14
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أنه والحق آخر.»15 منهج أي وال الِبنيوي، التحليل بها يَتميَّز التي األساسية امُلصطلحات
عليها امُلتعاَرف املناهج من أيٍّا يستخدمون الِبنيوية بعد ما فالسفة وال فوكو، وال دولوز، ال
انتماءُ الفلسفة تاريخ يف شائًعا كان إذا أنه بمعنى أساسية؛ بصورة الفلسفة تاريخ يف
فلسفة يف سارية تَُعد لم القاعدة هذه فإن ما، ملنهٍج إخالصه أو ما، ملذهٍب الفيلسوف
أو التلميح دون الواحد النَّص داخل متباينة منهجية ُمستويات فهناك الحداثة. بعد ما
ممارسة هي إنما منهًجا ليست دريدا تفكيكية حتى بعينه، منهج استخدام إىل اإلشارة
يقول وصفها. نفسه هو ل يُفضِّ كما stratégie اسرتاتيجية أو والظواهر، النُّصوص عىل
مفاهيم شيدت قد التي الجينولوجيا، عْرب االشتغال يعني الفلسفة تفكيك «إن دريدا:
— نفسه الوقت يف ويُعنيِّ الشك، يُداخلها إقامة املفاهيم هذه عند يُقيم اشتغاًال الفلسفة،
هذا حَجبه قد ما بقْدر — بعُد وصًفا أو اسًما منحه باإلمكان ليس خارجي منظور من
الكبت. لهذا تاريًخا آخره، إىل أوله من نفسه أنشأ قد الذي التاريخ ذلك أبعده، أو التاريخ

الرهان.»16 يَكُمن هنا وها
التحديد، وجه عىل — وفوكو دولوز أعمال يف بارزة مكانة السلطة مفهوم سيحتلُّ
األعمال من بدءًا الخطابية، تحليالتهم كلِّ يف — ُمستهَدًفا بل — حاًرضا وسيكون
من مجموعة عىل اإلرشاف دولوز أعمال أوىل كانت فقد املتأخرة؛ مؤلَّفاتهم وحتى األوىل
Instincts واملؤسسات» «الغرائز عنوان تحت صدرت وقد السلطة، مفهوم حول الدراسات
عن املطوَّلة دراسته يف األساس، املوضوع هو السلطة، موضوع كان كما ،et institutions
لدراسته مدخله كان كما ،Capitalisme et schizophrénie والشيزوفرنيا» «الرأسمالية
يف نحن ما بقْدر السلطة، يف نظرية إىل حاجة يف لسنا أننا دولوز رأى وقد «فوكو». عن
نعرف لم إذا ما، يشءٍ معنى أبًدا نجد «لن السلطة لعالئق جديد وتدبري سياسة إىل حاجة
خاللها. من نفسه عن ويُعربِّ ويحتكرها يَستغلُّها والتي اليشء، يَمتلكها التي القوة هي ما
يجد عرض أو عالقة ولكنها ظهور، عملية حتى أو مظهر مجرَّد ليست الظاهرة إن

Foucault, M. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (London: 15

.Routledge Press, 2002) p. xv
ص٨٩. ٢٠٠٥م، ،٦٦ العدد فصول»، «مجلة نايل. حسام ترجمة: التفكيك، كلر، جوناثان 16
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للعالمات وِعلم syptomologie لألعراض ِعلم هي بأرسها الفلسفة آنية. قوٍة يف معناه
تَنتِظم وكيف السلطة؟ تعمل كيف كاآلتي: دولوز سؤال صياغة ويمكن 17«.séméiologie
هذه مُلناقشة تمهيًدا دولوز، يَنطِلق واحدة؟ خطابية تشكيلة ضمن مًعا والسلطة الحقيقة
يَتجاوز السلطة فمفهوم السلطة؛ ملفهوم السيايس الفكر احتكار انتقاد من اإلشكالية،
واستغالل وسيطرة امتالك هي قوة «كل األخرى املظاهر من العديد ليشمل السيايس،
تمتلك التي القوى عن تعبري هو املتنوعة مظاهره كل يف اإلدراك حتى الواقع، من لكمٍّ
تكون مركزية نقطة عند السلطة عن نبحث أن نظره، يف ينبغي ال أنه ذلك الطبيعة.»18
التي الثانوية األشكال لباقي إشعاع مصدر تكون للسيادة وحيدة بؤرة عند األصل، هي
دونما تولد، التي القوى لعالئق املتحركة القاعدة عند رصُدها ينبغي وإنما عنها، تتولَّد
تحتكره، التي القوى تتابع هو عام بشكل ما يشءٍ تاريخ «إن للسلطة حاالت انقطاع،
أن فوكو يرى امُلنطَلق، هذا نفس ومن لحيازته.»19 تكافح التي للقوى املشرتك والتواجد
العالئق. تلك عند للوقوف تقويضه ينبغي السلطة عن الهوتيٍّا ميتافيزيقيٍّا مفهوًما هناك
منترشة وهي صوب، كل من تأتي إنها فوق، من تنبع أو أعىل من تنزل السلطة فليست
كل يف نفسها تنتج تَفتأ ال وهي السلوك، وأنماط األفعال جميع يف حارضة مكان، كل يف
وضمه يشء، كل احتضان عىل جبارة بقدرة تتمتَّع ألنها ذلك ليس ولكن وحني. لحظة
يف باألحرى، أو نقطة، كل عند لحظة، كل تتولَّد، ألنها وإنما تُقَهر، ال التي وحدتها تحت

باألخرى. نقطة كل عالقة
أن واألجدى محله، غري يف وأصلها؟» مصدرها ما أو السلطة؟ «ما السؤال فإن لذا
يقول الفعل؛ إىل وتظهر نفسها تُمارس كيف أو بها ق تتحقَّ التي الكيفية عن نتساءل
ومتناهية بسيطًة كانت مهما فرديات توجد حيثما جانب كل يف تتغلغل السلطة «إن دولوز:
وتارًة الرشطة، زي تتقمَّص تارًة وتوهم، تخدع أو تُموِّه وأخرى تقمع، تارًة … غر الصِّ يف
متاًعا ليست السلطة إنَّ للسلطة، بمراكز للقول إذًا معنى ال الدعاية.»20 شكل تتخذ ثانية
يفلت ندعه أو نحتكره شيئًا يُقتَسم، أو ويُنتَزع عليه يُحَصل «شيئًا» ليست إنها يُكتسب.

ص٢٧. ٢٠٠٧م، ع٩، إبداع»، «مجلة نيتشه، عند واملعنى األصل دولوز: جيل مغيث، أنور 17
ص٢٧. نفسه، املرجع مغيث، أنور 18

املوضع. نفس نفسه، املرجع مغيث، أنور 19
.Deleuze, Foucault, p. 28 20
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ويف لها، حرص ال نقاٍط من انطالًقا تُمارس وهي تُمارس، اسرتاتيجية السلطة أيدينا. من
املمرات متاهات يف إال بوضوح تُرى ال كالفأر «إنها متكافئة ال ُمتحرِّكة عالئق خضمِّ
نقاٍط من انطالًقا كسلطة، نفسها تُمارس إنها … املنافذ ُمتعدِّدة ُجحورها وداخل األرضية

خفاء.»21 يف نفسها تمارس … لها حرص ال
(الخطابات) املعرفة أنظمة بني وثيقة عالقة هناك أن فوكو رأى املنطلق نفس من
ُمتعيِّنة محدَّدة سياقاٍت داخل االجتماعية والهيَمنة السيطرة ق تُحقِّ التي امُلمارسات ونوع
النفيس، الطب وعيادات واملدارس، والجامعات، واملستشفيات، العبادة، وُدور كالسجون
هذه من موقع وكل والقهر. القمع أشكال كل فيها تُمارس التي املواقع عىل أمثلة فكلها
كل يف يَحُدث ما تفاصيل فإنَّ لذا اآلخر؛ املوقع عن تختلف للقمع اسرتاتيجية له املواقع
ال الذي الوحيد واملوقع كربى. تعميميٍة نظريٍة عىل اإلحالة بمجرد فْهمها يُمكن ال موقع
أشكال األقىصكلُّ الحد وإىل ل تُسجَّ فعليه البرشي، الجسد هو فوكو، بحسب محوه، يُمكن
وبؤر مقاومات.»22 بدون سلطة عالقات تقوم أن يُمكن «ال أنه إىل فوكو ويذهب القمع.
والجماعات شني، املهمَّ جماعات يف تتمثَّل أيًضا، دولوز عند هي كما فوكو، عند املقاومة
ويف النظام، يف خرًقا تُحِدث الجماعات هذه جنسيٍّا، الشواذ وحتى وامللوَّنني، اإلثنية،
األملاني الفيلسوف عربَّ وقد حساباتها.23 من دائًما تُسقطها املسيطرة القوى ألنَّ القواعد؛
الواحد» البُعد ذو «اإلنسان كتابه يف قبل ِمن املعنى هذا عن H. Marcuse ماركيوز هربرت
يوجد املحافظة الشعبية الطبقات «خلف قال: عندما Der eindimensionale Mensch
األخرى األلوان … األخرى الالت السُّ … املجتمع قواعد عىل والخارجني شني، للُمهمَّ أساس
عمل فرص توفري يُمكن ال الذين وأولئك والعاطلون، املضطهدة، امُلستَغلة الطبقات …
األكثر الحاجة، عن تُعربِّ وحياتهم الديمقراطي، املُسلسل خارج يَتَموقعون إنهم لهم.
معارضتهم إنَّ … تُطاق ال التي واملؤسسات للظروف حدٍّ وضع إىل وواقعية، إلحاًحا

.Ibid, p. 82 21

.Ibid, p. 77 22

Omni Presence الحضور وكيل ميتافيزيقي مفهوم هو فوكو عند السلطة مفهوم أن هابرماس يرى 23
كل فوكو فيه يُهاجم الذي الوقت ففي الالهوت؛ علم يف لإلله الكيل والحضور الالمتناهية بالقدرة يُذكِّرنا
املفاهيم سمات نفس فيه ر تَتوفَّ الذي السلطة مفهوم علينا يطرح والشمول، الكلية تُدعى التي املفاهيم

ص٦٦. نفسه، املرجع هاريف، راجع هاجمها. التي
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أساسية قوة إنها يدمجها. أن يُمكنه ال النظام فإن ثَمَّ، ومن الخارج، من النظام ترضب
كانت — الديمقراطية لعبة — اللعبة تلك أن تظهر العمل هذا وبفعل اللعبة، قواعد تخرق
إمكانيًة دولوز فيها يَرى التي للثورات الجديد النموذج هو هذا أن والواقع فاسدًة.»24
فنموذج اإلعالم. وسائل وسيطرة العاَلمية، الرأسمالية ش وتوحُّ تنامي ظلِّ يف ق، للتحقُّ
قيام عْرب يكون والبديل املايض، إىل ينتمي لدولوز، وفًقا باَت التقليدية، الشعبية الثورة
النهياره.25 يُؤدي النظام، يف خرًقا بالتدريج تُحِدث شة، امُلهمَّ األقليات يد عىل جزئية ثورات
سلطويٍّا دوًرا يُمارس املستقر اللغوي فالبناء والسلطة؛ اللغة بني دائم ارتباط ة ثمَّ
بني وثيقة والعالقة لها.»26 الخضوع أجل من وإنما فيها االعتقاد أجل من اللغة تُصنع «لم
السلطة مفاهيم تجد اللغة ففي والسيطرة؛ اإلخضاع إىل تَهدف التي والقوى املعنى إنتاج
الهيمنة بيده عمن صادر سلطٍة، ِفعَل ذاتها اللغة تُصبح هنا من وخلودها. دوامها إمكانية
يف تُعطيهم ال فإنها الرتكيب، تعلِّمهم حينما أو لألطفال معيَّنة عمليًة املعلِّمة تُفرسِّ «حينما
«وجيهة»، ظاٍت تلفُّ لهم وتُنِتج أوامَر وتبلغهم تعليماٍت لهم تُمرِّر وإنما معلومات، الحقيقة
اسرتاتيجيُة تُصبح هنا من السائدة.»27 للدالالت بالرضورة ُمطاِبقًة «صحيحة» وأفكاًرا
من نيتشه قال لقد وتسلُّط. هيمنٍة اسرتاتيجيَة واملعاني، العبارات وتحديد األسماء إطالق
اعتبار يُمكن أنه حدِّ إىل بعيد، مًدى إىل يذهب األسماء إطالق يف السيد حق «إن قبُل:
وكذا، كذا هذا قالوا هؤالء إن يُهيمنون. الذين هؤالء عن صادر ُسلطة كفعل اللغة أصل
مسألة تُصبح لن وبالتايل فتملكوهما.»28 معينًا لفًظا ما وفعٍل ما بموضوٍع وألصقوا
آَخر معنًى سيتَّخذ ذاته الحقيقة مفهوم إن بل الحقيقة. مواطن تحديد عىل فة متوقِّ املعنى
وتداولها. وتوزيعها العبارات إنتاج بفضلها يتمُّ التي والعمليات الطرق مجموَع ليُصبح
سرتتبط لكنها وتدعمها، تولِّدها التي السلطة بأنظمة مرتبطة ستظلُّ الحقيقة أنَّ صحيح
سيايس نظام من أضعف يشء «ال فوكو: يقول عنها، تتولَّد التي السلطة بنتاجات أيًضا

ص٨٨-٨٩. والسلطة»، ف «املثقَّ الشيخ، محمد 24

ص٨٢. «حوارات»، دولوز، 25

ص٣٣. «حوارات»، دولوز، 26

ص٣٣. نفسه، املرجع دولوز، 27

دار البيضاء: (الدار امليتافيزيقا مجاوزة املعارص: الفلسفي الفكر أُسس العايل، بنعبد السالم عبد 28

ص١٤٨. ٢٠٠٠م) توبقال،
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حينئٍذ الحقيقة.»29 تحديد يدَّعي سيايس نظام من أخطر يشء ال لكن بالحقيقة، يَكرتث ال
الخطابات من أنواع أي للمعرفة؛ وسياسة للحقيقة، ٌ معنيَّ نظاٌم مجتمع لكل سيُصبح
الصواب بتمييز تسمح ومنابر وآليات الحقيقة، خطاب أنها عىل بتداولها ويسمح يَقبلُها
يُوَكل الذين ألولئك معيَّنة ووضعية الحقيقة، إىل ل للتوصُّ وُطُرق وتقنيات الخطأ، من
التي «الجماعة :Antonio Gramsciجراميش يقول كحقيقة. يعمل ما قوٍل إصدار إليهم
من تتمَّ أن يجب الفكرية املناقشة أن عىل دوًما تُرصُّ املجتمع يف السلطة بزمام تُْمِسك
إىل للنظر طريقتها وتُقدِّم تَفهُمها التي أو الجماعة) (هذه تستخدمها التي اللغة خالل
ما سوسري»، «دي ل العالمات نظرية يف دولوز رأى وقد عليه.»30 والهيمنة وتأويله العالم
بتعدُّدية تسمح ال مغلقًة ِبنيًة النَّص من يجعل وما للغة، السلطوي الجانب هذا د يُعضِّ

املعنى.
بتفكيك االهتمام هو الحداثة، بعد ما تيار يف لدولوز، الهامة اإلسهامات أحد إنَّ
عْرب هذا وسيَكون عدة،31 مجاالت يف وأشكاله تجلياته عن والكشف السلطوي الخطاب
إال يتمُّ ال ولغتها السلطة عن الحديُث كان أن وبعد تعدُّديته. وتأسيس املعنى، تحرير
يف كما الحيوانات لسان عىل الخطاب جعل مثل — ملتويٍة رمزيٍة طرٍق وبواسطِة ملاًما
التعدُّد هذا أساس عىل عنها الحديث يتمُّ اآلن أصبح — Orwell ألورويل الحيوان مزرعة
وتركيب وتكثيف تركيز املعنى، يف تعدُّد دائًما «فهناك خطاب كل يف لها الحضوري
فنٍّا والتأويل التفسري من تجعل التي املشرتك، التواُجد وأشكال اللغوية التتابُعات من

ممكنًا.»32

ص٣٧. فلسفية»، «مسارات يف بالحقيقة. االنهمام فوكو: ميشال إوالد، فرانسوا 29

ص١١٢. «بارت»، ثودي، فيليب 30

يف بقوة حاًرضا نجده إذ وليوتار؛ وفوكو دولوز عىل السلطوي الخطاب بمقاومة االهتمام يقترص لم 31
ذلك: ملراجعة بورديو. وبري شليجر جولد آلن مؤلَّفات

بيت البيضاء: (الدار كمال مصطفى ترجمة: السلطوي، الخطاب سيمياء نحو شليجر، جولد آلن •
١٩٨٧م). الحكمة،

توبقال، دار البيضاء: (الدار العايل، بنعبد السالم عبد ترجمة: والسلطة، الرمز بورديو، بيري •
١٩٨٦م).

.Deleuze, Logic of Sense, p. 17 32
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املوضوعية والحقيقة العقالنية ضد (2)

تُوَصف ما دائًما إذ الحداثة؛ بعد ما التجاهات النظرية القيم من أيًضا بارزة قيمة هي
يف نيتشه إىل تعود القيمة وهذه .hostile à la raison للعقل» ُمعادية «نزعات بأنها
تعود الحداثة بعد ما التجاهات والفرعية الرئيسة الطرق من الكثري أن فالواقع األساس.
ذلك توظيُف تمَّ كيف ح نُوضِّ ثم للعقل، نيتشه نقد عند ف نتوقَّ أن ينبغي لذا نيتشه؛ إىل

الحداثة. بعد ما تيار يف النقد
اكتشاف عىل بقدرته آمنوا لقد العقل: هو األكرب الفالسفة صنم أنَّ نيتشه رأى لقد
ثم الوجود، قوانني قوانينه من وجعلوا ُمطَلًقا، حاكًما منه وجعلوا والوجود، الحقيقة
صفات عليه يخلعون وبدءوا الوجود. من أعىل منزلة يف وجعلوه الحياة، من نزعوه

والقهر. للقمع أداة إىل للحرية أداًة كونه من وتحوَّل والسيادة، القداسة
للحياة، رضورية أوهام مجرَّد أنها عىل الفكر، وقوانني املنطق إىل نيتشه نَظر وقد
أن يَلبث ما لكنه بالتفكري، يقوم كي للعقل رضورية فهي والسيطرة. للتملُّك وأدوات
أنها حني يف داخله، من ونابعة منه مستمدَّة أنها يدعي ثم والوجود، العالم عىل يفرضها
قوانني وفق تسري ال الخارجي العالم فأشياء بصلة. للواقع تمت وال العقل خلق من أوهام
أو يُحدها قانون وجود املستحيل وِمن مستمر، ق وتدفُّ دائمة صريورة يف هي إنما محدَّدة،
اإلدراك. بعملية يقوم كي فقط العقل اخرتعها وحيلة أداة مجرَّد القوانني إنما يستوعبها،
إنها باألحرى بل وجوده، ضد حجة ليست األشياء من يشء معقولية «عدم فإن وبالتايل
مع ويَتناىف العقل مع يَتناقض بالصريورات امليلء الوجود ألن اليشء»؛ هذا لوجود رشط

له.»33 حقيقة ال وهًما يكون أن بد ال عقليٍّا، ره تصوُّ يُمكن الذي «إنَّ العقلية؛ املعرفة
املعرفة» «إرادة ب Der Wille zur Macht القوة» «إرادة فلسفته يف نيتشه يَستبدل
أو الحقيقة عن بالبحث ُمتعلِّقة نيتشه عند املشكلة فليَست Der؛ Wille zur Wissen
هو الذي االختالف تَنفي فهي ُمضلِّلة، كلمة نفسها الحقيقة ألنَّ عنها؛ الكشف محاولة
عن للتساؤل قبل من فيلسوف ف يتوقَّ لم أنه لنيتشه، وفًقا واملشكلة، الحياة. صميم من
كل إمكانها. رشوط أو بلوغها كيفية حول ُمتمحِورة األسئلة كل كانت بل الحقيقة، كنِه
الفلسفات أقدم «اسألوا يُربِّرها ما إىل حاجة يف ليَست الحقيقة مسألة أن اعتَربت الفلسفات

بعدها. وما ص٢٠٣ ١٩٧٥م)، املطبوعات، وكالة (الكويت: نيتشه بدوي، الرحمن عبد 33
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الحقيقة إرادة أن تعي واحدة فلسفة من هناك ليس أنه تجدوا املسألة هذه عن وأحدثها
واألساس امُلنطلق هي الحقيقة مسألة غَدت ذلك، من وأكثر بل تربير.»34 إىل تَحتاج بالذات
الفكر يُقدِّسه إلًها أو «صنًما الحقيقة أصبحت وبالتايل فلسفة، كل عليه تتأسس الذي
حشد أنها عىل للحقيقة نيتشه ينظر الفْهم، هذا مقابل يف لبلوغه.»35 سبيل كل عن باحثًا
بوصفها ذلك بعد معها التعامل وتم التاريخ، عْرب تكوَّنت التي والكنايات االستعارات من
ُمنِتٍج أكرب هو فالعقل وبالتايل كذلك.»36 أنها نسينا أوهام «فالحقائق حقائق؛ أو بديهيات
ختها رسَّ التي األصنام كل عىل الحرَب األصنام» «أفول يف نيتشه يُعلن هنا من لألوهام.

تلفيق. محض صميمها يف هي التي العقل، قوانني إىل استناًدا قبله من الفلسفة
مفاهيم عنه تغيب الذي البديل امليدان بوصفه الفن إىل نيتشه يلجأ أن طبيعيٍّا كان
مفهوم بنقل نيتشه قام وقد والوهم، للزيف منتًجا وبوصفه والرضورة، والعقل الحقيقة
مفهومان والوهم «فالفنُّ جمايل؛ مفهوم إىل ل ليَتحوَّ الفن إىل امليتافيزيقا من الوهم
الفكر بني التزاوج يتمُّ حيث للحياة؛ جديد معنًى داخلها يَنبثق وحدة يشكالن مرتبطان

للحياة.»37 جديدة إمكانية والوهم فالفن الجمايل؛ أحضان داخل والحياة
وتطبيقها تفعيلها وأعادوا النيتشوية املقوالت تلك الحداثة بعد ما فالسفة تابع وقد
حقيقة لوجود نفيه يف نيتشه املثال، سبيل عىل دولوز، تابع فقد مختلفة؛ ظواهر عىل
بُمحاولة مىض كما ومتعاٍل، ظاهر إىل للعالم األفالطوني للتقسيم رفضه ويف متعالية،
الصريورة تحكمه الذي للعالم دولوز ر تصوُّ أن كما نهايتها. إىل األفالطونية» «قلب نيتشه
بالنسبة أما نيتشه. فلسفة من مجمله يف مستَمدٌّ والتكرار، االختالف … األبدي والعود
بوصفه الحياة «يُعظِّم هو إذ للزائف؛ قوة أرقى نيتشه، مثل دولوز، اعتربه فقد للفن،
عند يَقف الفن كان وإذا أعىل.»38 مثًال الخداع إرادة من ويجعل الكذب ويُقدِّس خطأ،
ثمة ليس أنه يرى دولوز فإن أفالطون، ذهب كما حقيقتها، عن يُعربِّ وال األشياء ظاهر

ص٤١. ٢٠٠٩م)، التنوير، دار (بريوت: الحياة وإبداع والوهم الفن نيتشه: الزغبي، سمري 34

املوضع. نفس السابق، الزغبي، سمري 35

ص٤٣. السابق، الزغبي، سمري 36

Deleuze, Nietzsche and Philosophy. Trans Hugh Tomlinson (London: Continuum Press, 37

.2002) p. 102
.Deleuze, Ibid, p. 102 38
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اآلراء هذه كل لليشء. الخارجي السطح هو عمًقا األماكن أكثر وأن الظاهر، لهذا وراء» «ما
مواقفه. من العديد عليها وبنى فلسفته، يف دولوز وظَّفها وقد نيتشه، من ُمستَمدة

من تُعيل 39.Aesthetics «جمالية» حركة بأنها الحداثة بعد ما حركة تُوصف
للعقل بديًال و«الرغبة» «الجسد» ومن للعقالنية، معاًرصا بديًال بوصفه الجمايل الشأن
الخط استمر وقد التناقض. وعدم الهوية لقوانني بديًال واالختالف الصريورة وِمن والفكر،
هيدجر، وفلسفة النقدية النظرية فالسفة من اه تلقَّ الذي الدعم بعد م التضخُّ يف النيتشوي
يقول نيتشه كان الحداثة. بعد ما فالسفة عند الكامنة وقدراته إمكاناته أقىص إىل ليَصل
مدويٍّا انفجر أن إىل م والتضخُّ النمو يف الديناميت هذا ظلَّ وقد «ديناميت»، إنه نفسه عن

هائًال. — تدمرييٍّا وربما — تفجرييٍّا أثًرا ُمحِدثًا الحداثة، بعد ما مرحلة يف
ماهية إىل حوَّله الذي النسق من اإلنسان إخراج أن الحداثة بعد ما فالسفة رأى لقد
الفن إىل بالعودة وذلك العقل؛ وأسوار املنطق لغة خارج ق يتحقَّ أن يمكن مجرَّدة، عقلية
سقراط عىل السابقني الحكماء إنَّ لإلنسان. الوجودي البعد يتجىلَّ أن يُمكن هنا واللغة،
كانوا بل الوجود، وعن اإلنسان عن للتعبري الصوري» «املنطق بلغة يتكلمون يكونوا لم
بعده ومن أفالطون، جاء عندما لكن الرمز. وبلغة عرية الشِّ القصائد بواسطة ون يُعربِّ
الحقيقة فضاء يف يتحرَّك ال الشعر ألنَّ القول؛ مراتب أدنى يف الشعر وضع أرسطو،
الخطاب عىل والعقل املنطق لغة سيَطرت أفالطون وبعد املجاز. مجال يف يتحرَّك وإنما
فتحرير لذا، ومحمول. موضوع من تتكوَّن منطقية قضية إىل اإلنسان ل وتحوَّ الفلسفي،
وجد وقد العبودية. إىل أوصله الذي الطريق نا غريَّ إذا إال ق يَتحقَّ أن يُمكن ال اإلنسان
القول نستبدل أن هو البديل أن — نيتشه ذلك يف متابعني — الحداثة بعد ما فالسفة
مؤلفات تحفل لذا جديد. من ديونيزوس إىل العودة أي املنطقي؛ بالقول الجمايل أو الفني
الفلسفة. تاريخ إىل إحالتهم من أكثر الفن، تاريخ عىل باإلحالة الحداثة بعد ما فالسفة

ألنَّ العقل»؛ «تاريخ عن ال Histoire de la Folie الحمق» «تاريخ عن فوكو يكتب
فوكو أعاد العقل. عليه يَنبني الذي للنظام العنيد الخصم إنه الالعقل، خطاب هو الحمق
باملدنية ُمرتبطة وظاهرة إنسانية واقعة فالحمق ِبنيَتِه؛ الكتشاف الحمق تاريخ قراءة

ص٤٢٢. الحداثة، بعد ما ووه، باترشيا 39
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موريس يذهب لذا العقل؛ باسم القاعدة عن شذوذًا باعتباره استبعدته التي الحديثة
Naissance de la Clinique العيادة» «والدة فوكو كتاب أن إىل Maurice Clavel كالفيل
نظر لقد للناس.40 واستعباد هيمنة أداُة العقالنية أن عىل برَهَن الذي األول الكتاب هو
أعَطت التي هي العقلية فالسلطة السلطة؛ بمفهوم عالقته سياق يف الحمق إىل فوكو
بعد الرشطة قدَّمته كمريض، املجنون إنَّ و«الحمق». «العقل» بني التمييز حق لنفسها
يُكتَشف لم الجديد فالعلم لذا جديد. لعلم موضوًعا أصبح الطبيب، إىل عليه القبض إلقاء
«ملف». أو «قضية» ك السلطة له قدَّمته بل معيَّنة، إبستمولوجية لرشوٍط طبًقا موضوعه
شاذٍّا،41 بوصفه شه وتُهمِّ طاعتها عن يخرج َمن تُعاقب السلطة أن فوكو أظهر لقد
اإلنتاج، قيم عىل القائم االجتماعي» «العقل منطق عن يَخرج َمن كل إن أي آخر؛ بوصفه

الشذوذ. دائرة يف به يُلقى سوف
يبدو ما أو الحقيقة، أن هو فوكو أطروحة من نستخلصه أن يُمكن ما أن والواقع
خدمة أجل من بعينها فئة عىل تُمارس سلطوية لعبة عمقه يف هو حقيقة، أنه عىل
التي السلطة بأنظمة ُمرتبطة الحقيقة «إن فوكو: يقول الرصاع، يف املتحكِّمة القوى
الفكر ه يُوجِّ تنظيًما هناك أن دولوز يرى تقريبًا السياق نفس يف وتساندها.»42 تُولدها
ذاته هو «يتحوَّل الوقت وبمرور سائَدين، نظام أو سلطة قواعد وفق ذاته ممارسة إىل
بينها حدث العقل»، «سلطة تُمثِّلها التي املحكمة هذه محكمة»، أو سلطة، إىل الفكر) (أي
الرسمية اللغة الفلسفة أصبحت بحيث التواطؤ، من نوع سيايس) (كنظام الدولة وبني
الفكر عىل للسيطرة أداًة الفلسفة من تجعل أن الدولة مصلحة من فإن وبالتايل للدولة.

ص١٦٢. السابق، الشيخ، محمد 40

وهو فوكو، ميشال آالم كتابه James Miller ميللر جيمس األمريكي الكاتب أصدر ١٩٩٣م عام يف 41

كمثيلِّ ُهويته ضوء يف فوكو قراءة رضورة عىل ميللر يُلِحُّ الكتاب ويف لفوكو. ذاتية سرية لكتابة ُمحاولة
ميللر ويرى الفيلسوف. فوكو وإنتاج — ميللر يقول — فوكو سلوك بني إشكايل ارتباط ة فثمَّ الجنسية؛
مراجعة أو تعليًقا دولوز كتب وقد واألقليات. شني، امُلهمَّ بقضايا فوكو اهتمامات وراء الدافع هو هذا أن
االهتمام أن تتجاهل ميللر من املقاربة هذه أن والواقع منه. الثانية الطبعة يف ميللر ألحقه الكتاب، عىل
يكن لم وبالطبع الحداثة، بعد ما لتيار العام ه التوجُّ من رئيًسا جزءًا كان واألقليات شني امُلهمَّ بقضايا
Miller, James. The Passion of Michel Foucault (London: لفوكو. مشابًها للتيار امُلنتمني كل سلوك

.Harper Collins, 1993)
ص١٦٥. سابق، مرجع الشيخ، محمد 42
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الفلسفة، تاريخ من املوروثة الجامدة القوالب لهذه وبديًال جامدة.43 قوالب يف ووضعه
للعقل التقليدية والصورة الفكر، ثبات أمام تقف التي املفاهيم من العديد دولوز يطرح

و«الرغبة».44 الهروب» و«خطوط و«االرتحال» «الصريورة» ک ومقوالته،
املحض» العقل شيَّدها التي امليتافيزيقية األنساق «تفكيك من دريدا جاك ويجعل
«العقل»، فكرة ملناهضة أساًسا الرغبة مبدأ من ليوتار ويجعل التفكيكي. ملرشوعه هدًفا
La philosophie املنشأة الفلسفة أسماه ما خالل من (١٩٣١–٢٠٠٧م) رورتي ويُحاول
«جنًسا الفلسفة من ليجعل و«املجاز»، «الحقيقة» مفهوم بني التمييز يُزيل أن édifiante
أن بودريار يرى أيًضا املنطلق نفس ومن الفنون. تاريخ تحت إدراجه يُمكن بسيًطا» أدبيٍّا
«فما منه التخلُّص يَجب وهم هو األشياء خلف الكامنة الثابتة الحقائق اكتشاف محاولة
ضياع والنتيجة األشياء.»45 وراء الكامن املعنى لفكرة مناهضة األصل يف الحداثة بعد
عليها للسيطرة تسعى عديدة قوى به تتجاَوُر واقع يف «الحقيقة»، وغياب «العقل»، مفهوم

واستحواذها.
ال الحداثة بعد ما فالسفة به يُنادي الذي الحقيقة امتالك ادعاء نفَي أن والواقع
والواقع. والحقيقة املعنى بمسألة الخاصة املعرفية املقوالت كل وهدم نفي أبًدا يَستوِجب

هابرماس:46 إىل العودة تجدر ربما وهنا
انتَهت التي األزمة من أسوأ الطرق، هذه إليه وصَلت الذي املآل أن هابرماس رأى لقد
الحداثة، مع تالزَمت التي الحديثة العقالنية تجاه العنيف الفعل ردَّ أن ذلك الحداثة. إليها

ص٢٣. «حوارات»، دولوز، 43

بدولوز. الخاص الجزء — الرابع الفصل يف تفصيًال ذكرها سرَيِد مفاهيم 44

للكتاب، األعىل املجلس (القاهرة: رشوان ناجي ترجمة: الحداثة». بعد ما هات «توجُّ رزبرج، نيكوالس 45

ص٢٣. ٢٠٠٢م)،
من الفرنسيِّني وتالمذته نيتشه عىل بانقالب باريس يف الشباب الفالسفة بعض قام ١٩٩١م عام يف 46

نيتشه؟» أتباع من لسنا نحن «ملاذا بعنوان: جماعيٍّا كتابًا أصدروا وقد إلخ. … ودريدا ودولوز، فوكو، أمثال
وكان الستينيات. يف والفلسفة الفكر درسوا الذين الطالب جيل إىل ننتمي نحن مقدمته: يف جاء مما وكان
الكان. ألتوسري، دريدا، دولوز، فوكو، أمثال: الساحة عىل امُلسيِطرون الفكر أقطاب هم آنذاك أساتذتنا
مؤيدو وأما سوداء. أسطورة أو رديئة، خدعة إال ليس التنوير فلسفة مثال إنَّ معناه: ما يقولون وكانوا
وُقل بالني. ُقدماء أو شاحبني، أصبحوا فقد مريلوبونتي، موريس أمثال من والعقالنية، اإلنسانية الفلسفة
يَُعد ولم اللزوم. من أكثر مكرًَّرا أصبح أن بعد قراءته عن معظمنا انرصَف الذي سارتر عن ذاته األمر
فلسفة تعني ماذا نيتشه. بالطبع ثم هيدجر، فرويد، ماركس، أي واالرتياب: الشك فالسفة إال الساحة يف
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الالعقل. وهو للحداثة، األقىص الطرف يف أي املضاد؛ االتجاه يف السقوط إىل بأصحابه أدى
من يغيب اإلنسان جعل مما فيه، املسجونة الذات تدمري إىل أدَّى النسق محاربة أن كما
انسحاق معه جرف لألنساق، َسْحَقهم أن إىل هؤالء ينتبه لم الحداثة. بعد ما مشاريع
انحدر مرياث أثقل هي اإلنسانية النزعة إن فيها يقول التي فوكو عبارة وما أيًضا. اإلنسان
العمل هي الراهنة ومهمتنا منه، للتخلُّص األوان حان وقد … عرش التاسع القرن من إلينا

ذلك. عىل سافر دليل إال النزعة؛47 هذه من نهائيٍّا التحرُّر عىل
العقل هو بل الالعقل، هو ليس الحديث للعقل امُلمكن البديل أنَّ هابرماس يرى لهذا
العقل، لنوعية بديل عن البحث أي Der؛ Grund Kommuniationsmaschine التواُصيل
يُمكن ميتافيزيقية، ماهية إىل اإلنسان ل حوَّ الذي الخالص فالعقل كليٍّا. العقل إلغاء وليس

شخص أي برباءة الثقة عدم تعني إنها نيتشه؟ أثر عىل ودولوز ودريدا فوكو تبنَّاها التي واالرتياب الشك
وإنما محتواه؟ ما مضمونه؟ ما النَّص؟ هذا معنى ما تتساءل: ال نصٍّ أمام تقف عندما فهي نص. أي أو
الدوافع هي وما ذلك؟ يف الشخصية مصلحته هي وما كتَبه؟ وملاذا النَّص؟ هذا كتب الذي َمن تتساءل:
املحموم الجو هذا مثل يف املوضوعي للفكر مجال أي هناك يعود ال وهكذا كتابته؟ إىل دفعته التي الخلفية
الفلسفية النُّصوص تفكيك يف كله العمر ونقيض مشبوًها يشء كل يُصِبح عندئٍذ والشكوك. االرتيابات من
… التدمري ال التعمري عىل أو السلب، عىل ال اإليجاب عىل قائمة جديدة فلسفة بناء يف نُفكِّر أن دون السابقة
تفكيك يف عمرها كل تقيض أن الحديثة الفلسفة عىل يَنبغي ال قائلني: الشباب الفالسفة هؤالء يُردف ثم
للتنوير الضخم الرتاث أي والرشعي؛ املرشوع العقالني برتاثها الصلة تعيد أن ينبغي وإنما سبق، ما
العدميِّني الحداثة بعد ما فالسفة يد عىل وتحطيمه تفكيكه من مِللنا لقد أتباعهما. وكل وهيجل وكانط
ملاذا؟ اإلطالق. عىل اليوم بعد الكبري العقالني الرتاث هذا من نخجل أن يَنبغي ال الفوضويني. والنيتشويِّني
عىل ظهرت التي الحضارات أعظم بأنها القول يُمكن التي الحديثة األوروبية الحضارة صنع الذي هو ألنه
والنقد والتعبري التفكري بحرية تَسمح التي وحدها فهي وعيوبها. نواقصها تكن أيٍّا اآلن حتى األرض وجه
والحريات التسامح ست وأسَّ التفتيش، ومحاكم الدينية األصولية عىل قَضت التي وحدها وهي حدود. بال
أي التفكيك؛ أن يف ريب ال تقريبًا. األرض شعوب معظم عكس عىل حاليٍّا بها نَنعم التي الديمقراطية
رضوريٍّا كان االستعمارية، املرحلة إبان النبيلة مقاصِده عن انحرف أن بعد للحداثة امُلرتاكم الرتاث تفكيك
نذهب أن يَنبغي وإنما عنده. ف التوقُّ أو به االكتفاء نستطيع وال يُقال كما وقته أَكل ولكنه وتحريريٍّا بل
الحداثة نقاد وكل وأتباعه ومرحلته نيتشه تتجاَوز جديدة فلسفة إىل لالنتقال األوان آن لقد بعده. ما إىل
عن هابرماس. أتباع من كلهم التنوير مرياث عن يُدافعون الذين الشباب الفالسفة وهؤالء عليها. والناعني

.http://www.alawan.org ٢٠٠٨م أوان»، «مجلة الفرنيس، الفكر مرآة يف نيتشه صالح، هاشم
.Deleuze, Foucault, p. 127 47
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الكامنة املاهيات وهذه امُلنعزلة، الذرات هذه بني الربط عىل قادر آخر بعقل نقارنه أن
الذات نُحرِّر كيف هي: بل النسق؟ نَسحق كيف هي: ليست فالقضية إذًا الوجود. وراء

النسق؟ سجن من
إنتاج إىل يهدف ال — النظري العقل أزمة من للخروج كحل — التواُصيل العقل
هدفه بل الحداثة، فلسفات تهدف كانت كما الذات، عن أو املوضوع عن علمية معرفة
التواُصيل العقل هدف عزلتها. من وإخراجها الذوات بني للتفاهم صاِلحة أرضية إقامة
لتحقيق امُلمكنة الوسائل عن والبحث واآلخر، األنا بني الربط عىل القادرة الجسور إقامة
التواُصل إقامة حاول الذي هو هيجل ألنَّ هيجل؛ إىل هابرماس يعود ولهذا الهدف. هذا
إىل — الجديل املنهج بفضل — تتحوَّل أن يُمكن فالذات الجدل. بواسطة واآلخر األنا بني
أوقف عندما هيجل أن إال حريتها. تحقيق من تَتمكَّن وبذلك املوضوع، إىل أي نقيضها؛
للسلطة نظرية عىل هيجل عند نعثُر أننا ورغم جديد.48 من النسق انغلق الجدل، حركية
إىل إال تلتفت ال الحداثة بعد ما أن إال عليها، للبناء تصلح والعبد) السيد (جدل والسيادة
القمعية األوجه نقد يف ُمبكِّر نضٌج هناك كان «لقد هابرماس: يقول راتها، تصوُّ يخدم ما
والذي للعقل، الذاتي النقد وهذا … واحد بُعٍد إىل مشدوًدا األخري هذا يكون عندما للعقل
استمر ثم كانط، عند البداية منذ حاًرضا كان جديًدا، كشًفا بوصفه نيتشه منذ إليه نُظر
دعاوى وأمام يُستثمر.»49 لم لكنه ذاتها، الحداثة قلب يف حاًرضا كان ونيتشه، هيجل مع
بنوع هابرماس، يُالحظ لالعقل، واالنتصار العقل، وتفكيك الفلسفة، ونهاية اإلنسان، موت
موضة.»50 مجرَّد للعقل الراديكايل النقد أصبح األخرية، سنوات العرش «يف أنه الهدوء من

والشمولية الكلية ضد (3)

ويَنظر إليه، يُنَظر الفيلسوف كان حيث الحداثية؛ الحقبة يف سائدة النسق فكرة كانت
قضية، كل يف رأي له يكون أن بد ال وبالتايل شمويل، كوني ُمفكِّر أنه عىل نفسه، إىل هو

يرى إذ رجليه؛ بدل رأسه عىل يَسري مقلوبًا الهيجيل الجدل اعترب حني Marx ماركس إليه أشار ما هذا 48

من اإلنسان ل يتحوَّ ثَمَّ ومن العمل؛ بواسطة تواصلية كائنات إىل ل التحوُّ عىل قاِدرون األفراد أن ماركس
مأًوى لنفسها تجد املادية كانت ملاذا نفهم أن يُمكن هكذا تاريخ. إىل العقل ل ويتحوَّ ممارسة، إىل ماهية

نقيضها. إىل بتحويلها النَّسق من الذات تحرير عىل القادر هو الجدل ألن الجدل؛ يف
ص٩٣. وانتقاداتها»، «الحداثة سبيال، محمد 49

املوضع. نفس السابق، سبيال، محمد 50
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وقد والشمولية. بالكلية يتصف متكامًال نسًقا األخرى، آرائه بجوار يُشكِّل، الرأي وهذا
الفلسفات ظهور مع حدَّتها خَفتَت وإن العرشين، القرن حتى سائدة النسق فكرة ظلَّت
فكرة ظلَّت لكن التحليلية. والفلسفة كالفينومينولوجيا — املذاهب ال باملناهج ت اهتمَّ التي
املثقف اعتَرب «لقد دولوز: يقول الفيلسوف، وعي ال يف بأخرى أو بصورة كامنًة النسق
(ربما الثانية العاملية الحرب حتى عرش الثامن القرن من ممتدة طويلة فرتة خالل نفسه

شمولية.»51 لِقيٍم حامًال وزوال) سارتر حتى
القرن يف وتريتها زادت التي واالقتصادية والسياسية االجتماعية ات للتغريُّ ونتيجًة
والفالسفة فرانكفورت، مدرسة فالسفة أمثال (من امُلفكِّرين بعُض بدأ العرشين،
يتجاوب ال الواقع ألن أوًال: الريبة؛ بعني والشمولية الكلية مفهوم إىل النظَر الوجوديني)
شمويل. لفكر ًقا ُمتحقِّ نموذًجا لنا يُقدِّم لم التاريخ ألنَّ ثانيًا: شمويل. أو كيل هو ما كل مع
هذا ِمن والهيمنة. للسيطرة تهدف قًوى ِقبَِل من توظيفها تم األفكار هذه ألن وثالثًا:
القوة من حقل أنها عىل إليها يُنَظر أن ينبغي الكلية أن Adorno أدورنو رأى املنطلق
أن ينبغي وسالسته نظاميته يف مفرط هو ما فكل االنسجام، عن بعيد وُمتنافر ُمتشظٍّ
تنبعث واالنسجام التناُغم من زائفًة يَعكسرضوبًا أنه وعىل والشك، الريبة بعني إليه يُنظر

حقيقي».52 غري «الكل يقول ُمقتضبًا شعاًرا يرفع أدورنو أن والحال، املجتمع. من
وغريه — نيتشه َقبْله ومن — أدورنو انتقادات الحداثة بعد ما فالسفة استثمر
عنيف نقٍد عملية يف وبدءوا الشمولية، الكلية لألنساق فرانكفورت، مدرسة فالسفة من
بعد ما «تُشري إيجلتون: يقول والشمولية، الكلية ادَّعت التي والفلسفات النظريات لكلِّ
يف الرسية اإلرهابية وظيفتها تتمثَّل كانت التي تلك الكربى، الرسديات موت إىل الحداثة
سياِق يف اآلن نحن عليه. الرشعية وإضفاء «شامل» برشي تاريخ لَوهِم أساٍس وضِع
وتبجيلها Manipulative املخادع عقلها مع الحداثة، كابوس ِمن لالنتقال الصحوة عملية
املتنافر املجال تعدُّدية الحداثية، بعد ما الراسخة التعددية إىل الكلية، لفكرة فيه املباَلغ
وإىل الكليات إىل الحنني دافع عن تخلَّت التي اللغة وألعاب الحياة ألساليب الالمتجانس
الفخمة امليتافيزيقية ادعاءاتهما عن بالتايل يتخلَّيا أن والفلسفة العلم وعىل رشعنِتها.

.Deleuze, Ibid, p. 92 51
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هذا الروايات.»53 من بالضبط أخرى فئة باعتبارهما أكرب، بتواُضٍع ذاتهما إىل والنظر
امُلغَلقة، واألنساق والشمولية الكلية فكرة من الحداثي بعد ما املوقف تماًما ص يُلخِّ النَّص

والتشظِّي. واالختالف بالتعدُّدية الحداثة بعد ما فالسفة يختص ذلك مقابل ويف
الكربى» «الرسديات وفاة ليوتار يُعلن (١٩٧٩م) الحداثي» بعد ما «الوضع كتابه يف
كانت التي الشمولية رات التصوُّ بها ويقصد ،méta-récits امليتافيزيقية الحكايات أو
وخلق املطلق كالروح كيل، ر تصوُّ عىل بنائها يف تَعتِمد والتي الحداثة، عرص إبان سائدة
األفكار تلك آخر إىل … العلمية والرُّوح اإلنسانية والنزعة والديمقراطية والشيوعية الثروات
ينتقص أوشفيتز يف التعذيب معسكر أن «ذلك فَشَلها الواقع وأثبت الغرب أطلقها التي
مايو ثورة واندالع اإلنسانية، األطروحة يُفنِّدان ستالني وعناد وتجربُّ العقالني، القول

سحيقة.»54 هوة يف الليربالية مزاعم بانزالق إيذانًا ١٩٦٨م
الوضعي العلم وهي: الرسديات تلك من ثالث بني الخصوص عىل ليوتار ميَّز وقد
باعتبارها (املعنى) وهرمينوطيقا ماخ، يقول ما عىل البرشي، للتقدُّم مفتاًحا باعتباره
والرصاع األملانية، واملثالية همبولت إليه يَذهب ما عىل البرشي الذاتي للتكوين مفتاًحا
هذه أن إال ماركس. يقول ما عىل اإلنسان أو البرشي الجنس لخالص كمفتاح الطبقي
قضايا من قدَّمته ما كل من الرغم عىل فسادها ظهر قد الثالث الرسديات أو امليتاحكايات
الحداثة، بعد ما وفالسفة ليوتار يَرفُضه الذي الشمول وهو وشاملة، كلية عامة ونظريات
الحداثة بعد ما مجتمع يف املعرفة فمرشوعية واملعارضة؛ التشكيل موقف منه ويقفون
يف هناك يَُعد ولم مصداقيَّتها، األساطري هذه فقدت أن بعد أخرى أمور طريق عن تتمُّ
صورة أي هناك يَُعد لم كما مسبقة، عليا حكاية أو قصة أو أسطورة أي ليوتار نظر
الصور من غريها فوق وتَرتِفع وتعلو تقوم أن يُمكن للخطاب واحدة صيغة أو واحدة
أشكال لبقية أساًسا اعتباره يُمكن للمعرفة واحد شكل هناك يَُعد لم أنه كما الصيغ، أو
األلعاب يُسميه ملا ُمتعدِّدة وصيغ وأنواع أشكال ذلك من بدًال هناك وإنما األخرى، املعرفة
القول، لنا سبق كما رة الُمتأخِّ فتجنشتاين كتابات من ُمستَمد مصطلح وهو اللغوية،
أن من بد فال ما عبارٍة أو كلمة معنى نَعرف لكي أنه أساس عىل ليوتار عند فكرته وتقوم

ص٢٦. الحداثة»، بعد ما «حالة هاريف، 53
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فليس ذلك، وعىل الناس. بني التفاعل يف دورها تُؤدي وكيف استخدامها، طريقة نَعرف
العبارات وألوان أشكال كل تضمَّ أن يمكن واحدة ميتا-لغة) (أو ماورائية لغة هناك
وتعبريات أحكاًما يصدر العلم كان وإذا كلها. لها أرضية أو خلفية وتُؤلِّف والتعبريات
التعبريات مثل العلم نطاق عن تخرج التعبريات من كثرية أخرى أنواًعا هناك فإن معرفية،
العبارة هذه فإن بدأ، قد الدرايس العام أن — مثًال — جامعة رئيس يُعلن فحني األدائية،
فإن ذلك وعىل فحسب. أدائي فعل عن تعبري هي وإنما معرفيٍّا، حكًما أو تعبريًا تؤلِّف ال
نفسه. الحديث أثناء وتتَّضح تظهر هي وإنما سلًفا، مقرَّرة ليَست الخطاب ورشوط قواعد
أشكال من واحد شكل أو واحد نوع وفرض إقرار محاولة ف التعسُّ من يكون فقد ولذا
أو «فاشية» أو «شمولية» بأنها املحاوالت هذه مثل يصف وليوتار التفكري، أو الخطاب
من والخالصة اآلخر. تحطيم إىل تهدف ألنها بالرفض تقابل بأن خليقة «إرهابية» حتى
للمعرفة ُمطلق Code كيل قانون أو دستور أو عامة قاعدة وجود عدم هي كله، هذا
املعرفية الناحية من تؤلِّف الحداثة بعد ما وأن للصدق، ُمطَلق كيل معيار أي وجود وعدم
التي والعمومية والكلية الشمولية) ضد (الحرب يف األخرية الحركة أو الخطوة البحتة

فيرب.55 ماكس أيام قبل ما منذ حتى الحديث الغربي الفكر عىل تُسيِطر كانت
وهي والنظام، االستقرار عىل للحفاظ الغرب روَّجها الرسديات هذه أن ليوتار ويرى
ج يُروِّ التي رسدياته له — ليوتار نظر يف — مجتمع وكل العميل. الواقع يَنفيها أوهام
الحكم شكل هي الديمقراطية أن أسطورة هو األمريكية الثقافة يف الكبري «فالوهم لها؛
نفسه واألمر اإلنسانية».» السعادة إىل ستقود «الديمقراطية وأن و«عقالنية»، تنويًرا األكثر
أنقاضها عىل ويَنهض ستَنهار الرأسمالية أن هو املاركسية «فوهم أيًضا؛ املاركسية يف
ذلك يف بما الحديثة، املجتمعات جوانب كل أن ليوتار ويُؤكِّد طوباوي.» اشرتاكي عاَلم
منها الهدف يكون والتي الكربى، الرسديات هذه عىل تعتمد للمعرفة، أوَّيل كشكل العلم
اجتماعية. ممارسة أو تنظيم أي يف واالختالفات التناُقضات إلخفاء كقناع استخدامها
«االضطراب من مواٍز خلق دائًما عنها ينتج «نظام» لخلق محاولة كل فإن أخرى، بعبارة
التأكيد خالل من الفوضوية النماذج هذه تناقض يُخفي الكبري «الرسد ولكن والفوىض»،
وخري.»56 عقالني بالفعل «النظام» وأن ورديء، فوضوي بالفعل «االضطراب» أن عىل

(بترصف). ٢٠٠١م يناير ،٥٠٦ العدد العربي، مجلة الحداثة، بعد ما عن البحث زيد، أبو أحمد 55
.Lyotard, Ibid, p. 37 56
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قضايا تتناول موضوعية، petits récits صغرى حكايات إىل ليوتار يدعو لذلك وبديًال
العاملية تدَّعي ال ظرفية، عارضة، حكايات «إنها األطراف، وثقافات واملنبوذين شني املهمَّ
وعىل املستقرَّة، األطر عن التخيل عىل يُؤكِّد بهذا، وهو واالستقرار.»57 العقل أو والحقيقة،
مفاهيمه يف يتَّضح ما وهو الراهن، للمجتمع الجذري للتغيري محاولة أية جدوى عدم

عدة. احتماالت عىل مفتوًحا التاريخ واعتباره والتقدُّم، والتاريخ والذات كالتجاوز
منطقية وحدة أو ما، فكريٌة ِبنيٌة تستطيع أن فكرة الحداثة بعد ما رفضفالسفة لقد
متعدد فالواقع األخرى. الفكرية الوحدات أو البنيات من معينًا عدًدا «تمثِّل» أن مزعومة،
واالكتمال. االتساق لفكرة فيه مكان وال الصريورة، قانون سوى له قانون ال ومختلف،

أن بارت رأى (١٩٨٧م) Rhétorique de l’image الصورة» «بالغة مقالته يف
تَدَّعي منطقية تكوينات من أو مكتملة» فكرية «منظومات من غالبًا تَنبثِق الكلية األحكام
النهاية ويف النظم. هذه تُشكلها التي رة املقعَّ النظرة سجينة نفسها تصري ثم «الشمول»،
بد ال امُلفكِّر فإن الفْهم لهذا ووفًقا تحتويه.58 وما النظم هذه عن ووقائعه الواقع يغيب
الشمول. تدعي ال جزئية إجابات عليها اإلجابة يحاول جزئية إشكاليات من يَنطِلق أن
أستطيع ماذا كاآلتي: أسئلة شكل عىل يصيغها اإلشكاليات هذه من أمثلة دولوز ويُعطينا
أعمل أن بإمكاني ماذا عنه؟ التعبري باستطاعتي ماذا أرى؟ أن أستطيع ماذا أعرف؟ أن
كيف أكون؟ أن باستطاعتي ماذا إبداؤها؟ يلزم ُمقاومة وأية نطمح، سلطة أية وإىل
كيل، يشء إىل املتكلم ضمري يُشري ال — دولوز يقول — األسئلة هذه يف كذات؟ أُولد
فاعل؛ إىل تستند وال للمعلوم َمبنية غري أفعال تشغلها الفردية املواقع من جملة إىل بل
إىل عرص من بها والقفز نقلها يُمكن ال كانت َكيفما إجابة وأي … للمجهول مبنية فهي
وأكثر واقعية أكثر صورة واملثقف، للُمفكِّر جديدة لصورة دولوز يَدعو هنا ومن آخر.59
… فردية نقاط وبني نوعية أمكنة بني اليوم يتقلب ف املثقَّ صار «لقد بالحياة التصاًقا
حَدث ما أن يرى وهو الحق.»60 لغة بدل الحياة، لغة يتكلم أن عىل قادًرا املثقف بات لقد

.Lyotard, Ibid, p. 37 57

Barthes, Roland. Image-Music-Text: Essays Selected. translated by Stephen Heath 58

.(London: Fontana press, 1977) p. 35
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يقول السياق نفس يف الجديدة. الصورة هذه ظهور يف قوية بصورة ساهم ١٩٦٨م يف
من الكربى الحقبة تلك مرَّت «لقد الجديد: الجيل هذا ميالد أرضية ًدا محدِّ فوكو ميشال
نصٍّ أو فلسفي، نصٍّ كل عىل كان حيث ومريلوبونتي؛ سارتر حقبة املعارصة، الفلسفة
الجنسية، الحياة ومعنى واملوت الحياة معنى املطاف نهاية يف يُعطيك أن ما، نظريٍّ
السياسية، الحياة يف عمله يَنبغي وما الحرية هي وما ال، أم موجود هللا هل لك ويقول
اليوم ممكنًا يَُعد لم بأنه انطباع لدينا ن تكوَّ لقد إلخ. … اآلخرين مع ف تترصَّ وكيف
رت، تبخَّ قد تكن لم إن تشتُّت، حالة يف تكون قد الفلسفة وبأن الفلسفة، هذه مثل ترويج

التعدُّد.»61 طابع بآخر أو بشكل عليه يغلب نظريٍّا عمًال ثمة وبأن
مالك نفسه يعترب فاألول ص»؛ «امُلتخصِّ واملفكر الشمويل» «املفكر بني فوكو ويُميِّز
معينة» «حدوٍد يف مفكِّر فهو الثاني أما الكل»؛ وممثل الجميع «ضمري والعدالة الحقيقة
اإلرادة تشكيل يف ف املثقَّ عمل يتمثَّل «ال خاصة ومشكالت ومجاالت دقيقة» «نقٍط يف
واملصادرات البديهيات مساءلة إعادة يف بل ذلك، يَفعل حقٍّ بأي إذ لآلخرين؛ السياسية
وطرق العادات زعزعة ويف به، الخاصة املجاالت يف بها يقوم التي التحليالت طريق عن
واملؤسسات.»62 القواعد حدود استعادة ويف به، واملسلَّم املألوف تبديد ويف والتفكري، العمل
أنه املفكِّر يتصور بأن وال كربى، وأنساق لنظريات وفًقا — فوكو بحسب — هذا يتمُّ وال
١٩٦٨م انتفاضة منذ فون امُلثقَّ اكتشفه ما إن اآلخرين. عن نيابة وامُلتحدِّث املجتمع ضمري
ذلك تعرف إنها واقعها، ملعرفة إليهم تحتاج تَُعد لم الجماهري أن هو — فوكو يقول —
ويُقلل ويمنع يسدُّ السلطة من نظام يوجد لكن منهم، أفضل وبشكل وبوضوح تماًما
ولكن للرقابة العليا األوامر يف فقط توجد ال سلطة املعرفة. وهذه الخطاب هذا قيمة من
نظام من جزءًا يُشكلون أنفسهم فون وامُلثقَّ املجتمع. شبكات كل يف وبدقة بعمق تَتجذَّر
من جزءًا أيًضا تُشكِّل و«الخطاب» «الوعي» أدوات بكونهم القائلة وفكرتهم هذا، السلطة
التي القوية الرضبة وطأة تحت نفسه سارتر اضطر ودولوز فوكو وقبل النظام.63 هذا

ص٧١. والسلطة»، ف «املثقَّ الشيخ، محمد 61

ص١٠٨. السابق، 62

ص١٠٩. السابق، 63
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٦٨ مايو أحداث «إن ف: للُمثقَّ ره تصوُّ تغيري إىل ف، املثقَّ ذات يف ٦٨ مايو ثورة أحدثتها
أحسَّ لقد جديدة. مُلراجعة فرصة له بالنسبة كانت بعمق، ته مسَّ والتي فيها، انخرط التي
التساؤل إىل الالحقتنَي، السنتني غضون يف اضطر ثَمَّ ومن ف، كُمثقَّ وجوده من بتشكُّك
مع كثريًا يَتشابه هذا يف وهو عنه.» لديه كان الذي ر التصوُّ تغيري وإىل املثقف، دور حول
اآلخرين: بدل يُفكِّر كإنسان األفق من باالنسحاب عليه محكوم املثقف «إن ٦٨ مفكري

سؤال.»64 موضع ذاته املثقف مفهوم يضع معقول غري أمٌر اآلخرين، بدل نُفكِّر أن
داخل باستمرار الحارضة املفاهيم من fragmentation «التشظي» مفهوم يُعدُّ
للَّْحظي، الكامل قبولها هي بروًزا األكثر الحداثة بعد ما حقيقة «إن الحداثي بعد ما النَّص
نوع ألي تخضع ال ُمتشظية، ذاتها الحياة أن ذلك والفوضوي.»65 واملتقطع امُلتشظِّي
لهذه الحداثة بعد ما استجابة طريقة فإن كذلك، ذلك كان وإذا واالنسجام. الوحدة من
حتى وال عليها، الهجوم وال تجاوزها تُحاول ال فهي خاصة؛ بطريقة تجرى إنما الحقيقة،
بل يسبح، واقع الحداثة بعد ما فيها. تكون أن يُمكن التي والدائمة» العنارص«الثابتة بلوغ
«أن األمر66 يف ما كل هو ذلك كان لو كما والصريورة والتغريُّ التشظي من موجة يف يتمرغ،
ويكون القوى عالقات يتبع دام ما نفسها، البداهة هي تلك وعابًرا، وقتيٍّا شكل كلُّ يكون
«تفضيل عْرب ورغبات» وفكر ممارسة «تطوير دولوز علينا ويقرتح بتقلباتها.»67 رهينًا
وامُلنفِلت املوحد، عىل وامُلتحرِّر التجانس، عىل االختالف وتفضيل وُمتعدِّد، وضعي هو ما
للتنوع.»69 وُعرضة بالتغريُّ يتَّسم يشء «كل أن ذلك الثابت.»68 عىل واملتغريِّ النظام، عىل

.١١٠ ص١٠٩، السابق، 64
ص٦٧. سابق، مرجع هاريف، 65
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or the Cultural Logic of late Capitalism (1984) in The Jameson Reader Proust and Signs.

انعكاساتها لها سيكون السمة هذه أن إىل اإلشارة وتَجدر .(Oxford; Black Well Press, 200). P. 88
القادم. الفصل يف ذلك سريد كما الجمالية والنظرية الفن مفهوم عىل الهامة

.Deleuze, Foucault, p. 33 67

.Deleuze, Foucault, p. 37 68

.Deleuze, Ibid, p. 116 69
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الكالم عْرب تنثال فوىض إنها … اتصال وسيلة أبًدا «ليست بارت عند نفسها الكتابة إنَّ بل
70«… الحركة وتمنحه

البرشي للتاريخ رهم تصوُّ عىل الحداثة بعد ما فالسفة عند التشظِّي مفهوم يَستِند
إلمكانية أساس تقديم محاولة من وبدًال مرتابطة، غري منفصلة لحظات من مكوَّنًا بوصفه
الحداثة بعد ما فالسفة يحاول ة، املتغريِّ الوقائع من عاَلم ظل يف ُمتماسكة ذاٍت قيام
نظام انهار «لقد للتاريخ الخطي التقدُّم بفكرة إيمانهم لعدم استناًدا التيار، مع السباحة
لهاريف وَوفًقا بينها.»71 فيما تتواَصل ال نظر ووجهات تداعيات عْرب وتفتَّت الكوزموس،
إذ معنًى؛ بال ستكون الذات» «استالب عن النقدية النظرية وفالسفة ماركس مقولة فإن
أجزاء مجرد وليست ُمتجانسة، ُمتماسكة أوًال تكون أن يجب ُمستَلبة، الذات لتكون إنه
شعوره «بفضل فقط ُممكنة هي إنما املستقبل، يف التفكري عىل الفرد وقدرة شظايا. أو
الحارض لحظات من «سلسلة يف حياتنا اختزال فإن لذا هويته.»72 أو ذاته بمركزية
«املادي» ل وبقوة موقوًفا يغدو الحارض» عيش «أن عنه ينجم امُلرتابطة» وغري املجرَّدة
والقمعية، الرسية املشاعر قوة وحامًال عنيًفا، االنفصام إىل يأتي عاَلم «إنه وللظاهر،
عرضة وبات عمقه آنئٍذ العاَلم فقد إذا يحدث الذي فما وعليه الهلوسة. بدوافع ومتوهًجا

معنًى؟»73 دون من فيلم لصور تتابع مجرَّد أو ووهًما، رقيًقا، سطًحا يكون ألن
القدرة لديها واعية كونها من الذات حوَّلت قد املتشظية الرُّوح هذه أنَّ والنتيجة
هنا (االنفصام لها يَرتاءى ما كل يف املعنى تَفتِقد انفصامية ذات إىل املعنى، تكوين عىل
l’Anti- ا «أوديب-مضادٍّ يف وجاتاري دولوز ويَفرتض الضيق).74 الرسيري باملعنى ليس
نفسه األعمق املستوى «يف تَشيع التي والرأسمالية الشخصية انفصام بني عالقًة «Oedipe

الحضاري، اإلنماء مركز البيضاء: (الدار نديم محمد ترجمة: الصفر»، درجة عند «الكتابة بارت، 70

ص٢٧. ٢٠٠٢م)
.Deleuze, Proust and Signs. Trans Richard Howard (NY: Minnesota Press, 2000) p. 113 71

ص٧٧. سابق، مرجع هاريف، 72

ص٧٨. السابق، املرجع 73
يف انهيار أو لغوي، كاختالل إليها ينظر فهو للشيزوفرنيا؛ Lacan الكان يُعطيه الذي املعنى هو هذا 74

الفرَد «يُصيب هذه الدالة السلسلة تَنهار وعندما معنًى. لها جمًال تُؤلِّف والتي املعاني عىل الدالة السلسلة
امُلرتابطة.» وغري املنفصلة املدلوالت بني خلط شكل عىل االنفصاُم
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ينتج مثلما االنفصامات يُنتج «مجتمعنا أن ُمستنِتجني اإلنتاج» وعملية االقتصاد، من
تُباع».»75 ال «االنفصامات أن هو وحيد فارق مع «فورد» وسيارات «بريل» شامبو

العدمية قيم وحلول واملعيار، والنسق والحقيقة العقل مفهوم غياب ظلِّ يف لكن
محدَّد مفهوم الحداثي بعد ما الخطاب يف يوجد هل واالختالف، والتعدُّدية والتشظي
ما عاَلم يف أخالقية معايري عن أو حداثية؟ بعد ما أخالق عن الحديث يُمكن هل لألخالق؟

الحداثة؟ بعد
د موحَّ تمثيل أي إىل نطمح أن الحداثة، بعد ما ُمفكرو يُشدِّد كما نستطيع، ال ُدْمنا ما
ق تدفُّ حالة يف شظايا مجرَّد وإنما وصالت، روابط عىل مشتمًال كالٍّ ره تصوُّ أو للعالم،
مفهوم يَضيع لذا الوهم. من رضبًا سيُصِبح معياري» هو «ما عن الحديث فإن مستمر؛
وَوضعي وقتي فالقانون «القانون»؛ بمفهوم استبداله ويتم التقليدي باملعنى «األخالق»
إذًا تُصبح سوف فيهما. يوجد الذي والزمان املكان بظروف مرتبط وهو للتغريُّ وقابل
إطار ويف محدودة ما وظروٍف حدوٍد داخل عابرة نسبية مفاهيَم و«الرش» «الخري» مفاهيُم
ويرى معنًى. بال سيُصِبح املجالني هذَين خارج فعل أي إىل يُنظر وحني ما، تفسريي
يف اليهود ساَعدوا الذين هؤالء أن Solidarity «التضامن» بعنوان كتبها مقالة يف رورتي
ألنهم ولكن اإلنسانية، يف إخوانًا فيهم رأوا ألنهم ليس ذلك فعلوا قد الثانية العاَلمية الحرب
إليها يَنتمون التي االجتماعية املجموعات نفس أو املهنة، نفس أو املدينة، نفس إىل يَنتمون
ُمساعدة إىل العرصيني األمريكيِّني األحرار يدفع الذي هو أيًضا الدافع ونفس أنفسهم. هم
يجب الناس هؤالء إن نقول أن ينبغي «هل رورتي: ويتساءل امَلقهورين، السود األمريكيني
لكن بالفعل، كذلك يكونون قد إنهم اإلنسانية، يف إخواننا ألنهم املساعدة لهم نقدم أن
األمريكي، الوطن يف إخواننا بأنهم نَِصفهم أن هو سياسيٍّا، أو أخالقيٍّا سواء املقنع اليشء
األخالق رورتي إذًا يَربط أمل.»76 بال أمريكي أي يعيش أن مخٍز يشء أنه عىل نُرصَّ وأن
النظر ينبغي واالنتماء الوطنية أن رغم واالنتماء، الوطنية ملفهوم تابعة ويَجعلها بالعرقية

أخالقيتان». «فضيلتان أنهما عىل إليهما

Deleuze and Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. trans by Robert 75

Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane. Preface by Michel Foucault (New York: University
.of Minnesota, 1983) p. 245

ص٧٩. سابق، مرجع هاريف، ديفيد 76
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الحداثة. بعد ما لفلسفة األبرز القيمة التعددية:

اإلنسان» و«حقوق «املساواة» فكرة الحداثة بعد ما ترفض أيًضا امُلنطَلق نفس من
الشمولية األفكار إىل أقرب فهي لإلنسان؛ تنميط من نه تتضمَّ بما العاَلمية بصيغتها
(املساواة)، البرش بني مشرتك قاسم وجود مفادها فرضية من تَنطِلق ألنها الحداثية؛
قابل غري طوباوي مفهوم فهو االدعاء؛ هذا تهاُفت تُثِبت الشعوب وتجارب الواقع لكن
قوانني فقط يَحكمه الذي واإلنسان الشخصية، وانفصام الرأسمالية، عرص يف ق للتحقُّ
االختالف تَلغي عاملية» إنسان لحقوق «الدعوة أن كما االستهالكية. والقيم والخسارة الربح
إىل تهدف إنها حساباتها. يف اإلثنية والجماعات األقليات تضع وال الشعوب، بني والتمايز
يد يف «أداة» أنها كما املخالفة، بدل بينهم املؤالفة وبالتايل و«تنميطهم»، البرش «توحيد»
والسؤال مصلحتها. تقتضيه حسبما عنها وتتغاىض تشاء وقتما بها ح تُلوِّ امُلهيمنة الُقوى
ليوتار يقول العادل؟ غري ِمن العادل تحديد يملك الذي َمن الحقوق؟ تحديد يَمتلك َمن هو
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حقوق عىل الرشعية إضفاء «إنَّ 77La Police de la Pensée الفكر» «رشطة مقاله يف
حقوق تحديد أن بذلك ليوتار ويقصد للقانون.» الالإنسانية اللحظة إبراز يشرتط اإلنسان
لم هذا دام وما بتحديدها، قامت التي هي إنسانية ال ذات وجود تَفرتض لإلنسان عاملية

سقط. قد مرشوعيتها رشط فإن ق، يَتحقَّ
دولوز، فوكو، (ليوتار، الحداثة بعد ما فالسفة يرى الشمويل، الخطاب لهذا وكبديل
يجدون ال ألناس العام املجال يف ممثًال يكون أن الحايل عرصنا يف ف املثقَّ وظيفة أن دريدا)
ألولئك الكتابة كتابتنا، بفعل دائًما، نمنح «إننا دولوز: يقول كما أو عنهم، يُعربِّ َمن
الهامشيني حال لسان يكون أن اليوم ف املثقَّ «عىل دريدا: ويقول يَملكونها.»78 ال الذين
نتساءل أن لنا يحقُّ الحداثة بعد ما منَطق وبنفس الثالث.»79 العالم شعوب أو املرأة أو
حال لسان نفسه من ف املثقَّ يجعل حق بأي مختلفة، سياقات يف ورد الذي سؤالهم نفس

األقليات؟ أو شني املهمَّ
واالختالف التعددية مفهوم الحداثة بعد ما فالسفة يَطرح والشمولية الكلية مقابل يف
مصطلح فوكو ويطرح األخرى»، «العوالم أو «اآلخر» مع والحوار للتفاُعل ُمشرتكة كأرضية
لآلخر، الحداثية بعد ما الرؤية عن ليُعربِّ L’utopie hétérogène املتجانسة» غري «اليوتوبيا
يف امُلمكنة» امُلتشظية العوالم من كبري «عدد تساكن هو امُلصطَلح، بهذا فوكو يعنيه وما
عىل بعضها ومفروض ُمتجاِورة فضاءات تواُجد أبسط، نحو عىل أو افرتايض»، «فضاء

La Pensée «٦٨ Ranaut  «فكر ورانو Ferry فريي لوك كتاب عىل للرد ليوتار كتبها املقالة هذه 77

وتتمثَّل ودريدا، وبالتشو ودولوز والكان فوكو الستينيات لفالسفة الذًعا نقًدا ه يوجِّ كتاٌب وهو 68
أصبح ما إطاِر يف تَندِرج التي املعارصة الفرنسية «الفلسفة بأن القول يف األساسية الكتاب أطروحة
ال القرن يف األملاني للفكر فيه مبالغ بشكل تكرار إال هي ما الحداثة، بعد ما بفكر اليوم يُعرف
عىل املعادالت من مجموعة الكتاب ويُقدِّم وهيدجر.» نيتشه فلسفتَي وخصوًصا ٢٠ ال وأوائل ١٩
دولوز نيتشه؛ + هيدجر = دريدا فرويد؛ + هيدجر = الكان نيتشه؛ + هيدجر = فوكو غرار:
اإللكرتوني: املوقع يف ونُرشت املقالة هذه أندليس محمد ترجم وقد إلخ. … ماركس + نيتشه =
من أعاله واالقتباس http://www.midouza.org/md/modules/news/article.php?storyid=420

الرتجمة. هذه
ص٦٠. «حوارات»، دولوز، 78

ص١٤١. ٢٠٠٠م، ع٤، إبداع»، «مجلة دريدا. جاك مع حوار والسياسة: فون املثقَّ مغيث، أنور 79
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عن البحث أو حل كيفية عند طويًال الفضاءات هذه يف الشخصيات ف تتوقَّ وال اآلخر.80
نحياه؟ الذي هو عاَلم «أي عن بالتساؤل املقابل يف ُملَزمة أنها إال املركزية؟ لألسئلة إجابة

إلخ.» … بذلك؟ ستقوم «أنا» وأي حياله؟ العمل ما
الحداثة، بعد ملا الفلسفي الخطاب يف بارزًة مكانًة واالختالف التعددية مفهوم يحتلُّ
فكرة كانت إذا ما تحديد ويَصعب االختالف».81 «فالسفة ب فالسفتها ُوصف بحيث
من ستتحوَّل الفلسفة أن املؤكَّد لكن لها، سببًا أم السابقة لألفكار نتيجًة االختالف
الحاجة «إنَّ وتفكيكها األشياء تَفتيت تها مهمَّ أداة إىل الوحدة تَبتغي نسقيًة أداًة كونها
الكيفيات تفتيت والقضايا، والجمل الكلمات تفتيت … وتهشيمها األشياء تفتيت إىل تدعو
ليحلَّ الحداثي بعد ما الخطاب من الجوهر مفهوم سيَتالىش واملوضوعات.»82 واألشياء
والظاهرة واملعنى الخطاب تعددية أشكالها، بكل التعددية … «التعدُّدية» مفهوم محله
logique de la والتضاُعف للتكثُّر منطق وجاتاري لدولوز وفًقا فالفلسفة والقوى؛
دولوز يُرِجعه التضاُعف وهذا الواحدة. وللظاهرة لليشء املعنى تضاَعف 83،multiplicité
سيطرة وكل خضوع «فكل الواحد اليشء عىل تتناوب التي والعالقات القوى تتابُع إىل
اآللهة» ماتت «لقد الشهرية نيتشه صيحة دولوز يُفرسِّ هنا من جديًدا.» تفسريًا تُعادل
إلًها سمعت عندما الضحك من ماتَت ولكنها اآللهة، ماتت «لقد يقول: حينما جديًدا تفسريًا
فأي ُمتعدِّد؛ ومعناها إال فكرة وال كلمة وال ظاهرة وال حدث يوجد ال الواحد.» إنه يقول
من يَحوزها. التي القوى بحسب تركيبًا أكثر شيئًا يكون وأحيانًا ذاك أو هذا يكون قد يشء
مع تجاُوبات … للنظر وجهات … تعدُّدية هناك الواحد، لليشء حقيقي معنًى يوجد ال هنا
آخر». قناع يَكُمن قناع كل و«خلف عديدة أقنعة لها الواحدة فالظاهرة … والوقائع األحداث

الرئيسة بالفكرة املتجانسة، غري اليوتوبيا عن فوكو مصطلح هاريف ويُشبِّه ص٧١. سابق، مرجع هاريف، 80

يف الرئيسة الشخصية ترتدَّد حيث D. Lynchالنش لديفيد (١٩٨٦م) Blue Velvet األزرق» «املخمل لفيل
الثانوية بمدرستها أمريكا خمسينيات يف محافظة صغرية ملدينة املعلن العاَلم متناقَضنْي؛ عامَلنْي بني الفيلم
يبدو وإذ والجنس. بامُلخدرات ومهووس وُمنحِرف وعنيف، غريب، سفيل آَخر وعاَلم الثقايف، وصالونها
غري وهي بالفعل، بينهما الرئيسة الشخصية تتحرَّك نفسه، الفضاء يف العامَلنْي تواجد ظاهريٍّا مستحيًال

وداٍو. مرعٍب نحٍو وعىل مًعا، العاَلمان يَنهار أن إىل الحقيقي، العالم أيهما متأكدة
ص٨. دولوز»، جيل أو املتعدد «نسق مانج، فيلب 81

.Deleuze, Foucault, p. 43 82

ص٢٧. نيتشه، عند واملعنى األصل دولوز: جيل مغيث، أنور وأيًضا ص١٨٩. «حوارات»، دولوز، راجع 83
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وإنما وأصلها، جوهرها إىل للوصول ال تَخرتقها وأن األقنعة هذه تغزو أن الفلسفة وعىل
هدف أي أجل ومن وملاذا، يتقنَّع ما تَكتِشف «أن جديًدا معنًى قناع لكل تُعطي لكي

مرة.»84 كل يف شكله تعديل مع بقناع نحتفظ
عليه واالستحواذ اآلَخر إقصاء الكالسيكية الفلسفة عىل االختالف فكر أخذ لقد
ُمتعدِّد العالم بأن فيه تقرُّ كانت الذي الوقت ففي وسياسيٍّا. وإبستمولوجيٍّا أنطولوجيٍّا
وإذا ثابتة. أنها تَفرتض معنًى وحدة يف وتنوُّعه تعدُّده إلغاء دوًما تحاول فإنها ومتنوع،
مستًوى غري أو ُمنسجم غري أنه ستؤكد فإنها االجتماعي املتعدد يف تُفكِّر أن عليها ُعرض
الفلسفة منطق الدولة. وحدة يف ه وتضمَّ ده تُوحِّ أن أيًضا ستُحاول لكنها واحدة، وحدة يف
بتطابق األمر تعلَّق سواء logique de l’identité التطابق» «منطق هو إذًا الكالسيكية
تحوَّلت وبواسطتها ُمطلقة املقوالت هذه كل الدولة. أو الذات أو الكوجيتو أو الوعي
أن غري التعارضات. إلغاء نحو موجهة نسقية وأداة الفوارق، الختزال تقنية إىل الفلسفة
يَخرتق واملنبوذ (دولوز)، التمثيل يدحض والفن (دريدا)، الوعي وضوح يف يُشكِّك الُحلم

(فوكو). للدولة السعيدة الوحدة
بعد ما جاءت التي املقوالت كل فكره يف اجتمَعت الذي الفيلسوف نموذج هيجل كان
الفلسفة مستقبل يحكم أن أراد الذي السلطوي للُمفكِّر مثال إنه عكسها، لتتبنَّى الحداثة
الهيجلية يديه عىل انتقلت الذي — Alexandre Kojive كوجيف يقول قربه. يف يرقد وهو
بأي نعارضه أن يُمكننا فال الفكر، إمكانات كل يستنفد هيجل خطاب «إنَّ فرنسا: إىل
من فقرة صياغة يعيد أن أو منه جزءًا يشكل أن إىل الخطاب هذا ينتهي أن دون خطاب
الغرور هذا عىل دليل وأفضل املجموع.»85 من «للحظة» ًسا مؤسِّ عنًرصا باعتباره النسق
النهاية.86 نقطة للفلسفة يضع أن يَنوي كان هيجل أن من فيل إريك ردَّده ما الهيجيل
يُمكن ال احه، ورشَّ تالمذته من أم هيجل، من ُمنطِلقة أكانت سواء الرؤية هذه أن والحق
أن يُمكن وال الساذج، البرشي الغرور من نوًعا إال ليست هي إذ الجد؛ محمل عىل أخذها
بداية إىل ل ستتحوَّ ما رسعان نهاية، نقطة أي أن إىل باإلضافة السياق، هذا يف إال تُفهم

جديدة.

.Deleuze, Logic of Sense, p. 42 84

ص٦٧. والسلطة»، ف «املثقَّ الشيخ، محمد 85

ص٦٩. السابق، الشيخ، محمد 86
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مفهوم هي الهيجلية يف الحداثة بعد ما فالسفة وجدها التي الجديدة البداية كانت
احتلَّ لقد الهيجلية؛ الجدل معادلة يف الثاني الطرف التناُقض. بالتحديد أو االختالف
تاريخ يف مثيل لها يَسِبق لم ربما بصورة الهيجيل، النسق يف بارزة مكانة التناقض
لحظة إىل ل تتحوَّ ما رسعان النََّسق هذا يف االختالف لحظة أن املشكلة لكن الفلسفة.
إنها والتناُقض. لالختالف أثر أي بداخله يتالىش واحد مركب يف لتدخل وهوية تطابُق
عىل والوحدة االختالف، عىل الهوية انتصار لحظة ونقيضه، اليشء بني التطابُق لحظة
أنماطه، من نمط مجرَّد وليس االختالف جوهر يُشكِّل هيجل عند التناقض إنَّ د. التعدُّ
تطابُق داخل َعنوًة يُقَحم االختالف هذا «إن التطابق نحو يرتدُّ ما رسعان التناُقض وهذا
ينعكس ويجعله يشاء، حيث بالرضورة يحمله الذي التطابق ُمنحَدر نحو فيُقاد مسبق،
رساحه إطالق الكل، هيمنة من السلب بتحرير إذًا األمر يتعلَّق التطابق.»87 يريد حيث
التعارض. منطق داخل سجنه أو تركيب، أي بفعل عمله توقيف وعدم النسق، داخل من
أو (دولوز) رغبًة أو (دريدا) كتابًة يكون قد اآلخر هذا كنقيض. ال كآخر به االعرتاف

(بالنشو). للخارج» الالنهائي «االنسياب إنه (فوكو). حمقى
قيمة من اإلعالء هي اآلن الفلسفة مهام إحدى أن دولوز يرى حوارات كتابه يف
التعددية الدولة، آلة ضد الحرب آلة األشجار، ضد العشب أو الجذمور الفكر، يف السلب
النقطة. ضد الخط التاريخ، ضد الجغرافيا الذاكرة، ضد النسيان قوة الشمولية، ضد
نُناضل أن اللغة، مجال يف ثورًة نُحِدث أن بد ال الثنائية إشكالية لحلِّ أنه دولوز ويرى
يف مؤسسة اللغة «إن اللغة هو الثنائيات فموطن للتعبري. مختلفة طرًقا نَبتِكر وأن ضدها،
فعيل.» اسمي/تركيب تركيب مفرد/جمع، مذكر/مؤنث، الثنائية: التقسيمات عىل عمقها
َمنطق من اللغة تحرير ينبغي إذًا اللغة، داخل من تَنطِلق ونقيضه لليشء فنظرتنا وهكذا
إلخ.» … «ثالث» إىل ورابع «اثنني» إىل «ثالث» إضافة دائًما «يُمكننا الثنائية التعارضات
منهما أيٍّ إىل ها ضمُّ يُمكن ال عنارص الحدَّين بني فهناك فقط يْن حدَّ وجود حالة يف وحتى
العالقة محل «واو» العطف حرف إحالل دولوز نظر يف ينبغي واملخنث). واملؤنث (املذكر

«أو».88

ص٩٥. امليتافيزيقا»، «مجاوزة العايل، بنعبد السالم عبد 87

ص٣٤. «حوارات»، دولوز، 88
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َرضبه الذي clôture واالنغالق السياج حد نتجاَوز أن إذًا املعنى بهذا يُمكن هل
عْرب هوامشها، عْرب الفلسفة ر ستتطوَّ االختالف فكر مع بعده؟ من الفكر عىل هيجل
ُمشابًها الفلسفة تاريخ «جعل أو (دريدا)، وهامشه» نص بني يفصل الذي الخط «تفتيت
قيمة عن الذات لغة يف نتحدَّث «أن أو (دولوز)، الرسم» فن يف البورتريه رسم لعملية
لبث ما لكنه إليه يُنتبه فلم غريبًا يبدو أوانه يف االختالف» «فكر كان (فوكو). اآلخر»
هذا يف به أقوم أن حاولُت ما «إن دولوز: يقول بأكمله، وعرص لجيل شعاًرا أصبح أن
بعد فقط وإنه املثقف، الفرنيس اليسار أوساط يف كبرٍي بصمٍت استُقبل جانبي من امليدان

داللتها.»89 األسئلة هذه أخذْت ١٩٦٨م،
كل كتابات يف قوي حضور لها وسيكون هامة، مكانة االختالف مقولة ستحتلُّ
ميادين يف الرؤى من العديد عليها ينبني َسة مؤسِّ مقولة بوصفها البنيوية، بعد ما فالسفة
تحليله يف بودريار وعند األدبي، النقد يف ودريدا وبارت Kristeva كريستيفا عند متباينة،
الكالسيكية، للفلسفات وقراءاتهم نقدهم يف وليوتار وجاتاري دولوز وعند اإلعالم، لوسائل

والفنية. األنطولوجية تصوراتهم ويف

.Deleuze, Negotiations, p. 33 89
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الثالث الفصل

احلداثية بعد ما اجلاملية التجربة

الحداثي ر للتصوُّ الحداثة بعد ما مناهضة عن الحديث بصدد ونحن السابق الفصل يف
جمالية»؛ «حركة أنها عىل الحداثة» بعد «ما إىل يُنظر أنه إىل أرشنا النسق، ومفهوم للعقل
كما الفكري. عىل الشعوري الجانب ومن العقالني، عىل الجمايل الشأن من تُعيل أنها أي
تأثريُه انتَقل ثم فنية كحركة نشأ … الفن داخل نشأ األصل يف الحداثي بعد ما الخطاب أن
نستطيع العرشين القرن من الثاني النِّصف يف أنه والواقع األخرى. الثقافية املجاالت إىل
الجمالية»، «النظرية مستوى عىل األول الفني: املجال يف رئيَسني تغيريَين نَشهد أن
األخرية هذه يف حَدثت التي ات التغريُّ تكون وربما الفنية»، «امُلمارسة مستوى عىل والثاني
تحدث لم ات التغريُّ هذه «النظري». املستوى عىل حَدثت التي ات التغريُّ عن املسئولة هي
عندما العرشين، القرن بدايات مع بدأت عديدة إرهاصات سبَقتها إنما مفاجئة، بطريقة
والكثري الفنانني بعض من كبريًا ترحيبًا الَقت الجمالية، املعادلة يف جديدة ات ُمتغريِّ دخلت
بتغريُّ مرَّت عرصنا، يف الفني، واإلنتاج التلقي طبيعة «إن جيمسون: يقول ني. املتلقِّ من
موضة األقل عىل أو لها، بالنسبة معنًى ذات غري القديمة والنماذج القواعد جعل جوهري

مهجورة.»1 أو قديمة
«حركة ك الحداثة بعد وما فلسفية» «حركة ك الحداثة بعد ما بني العالقة تبدو
تُدافع الحداثة بعد ما لفالسفة رصيحة نصوص توجد ال إذ اليشء؛ بعض ملتبسة فنية»،
بمعناها الجمالية» «النظرية أن كما تُهاجمها، أو الفن بمفهوم لحقت التي التغريات عن
األعمال لبعض والتحليالت التأمالت من مجموعة محلها وحلَّ بريقها فَقدت قد التقليدي

ص١٠٥. الثقايف»، ل «التحوُّ جيمسون، 1
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الحداثة. بعد ما لثقافة املناهضة الحركة شعار

النظري، الجانب عىل التطبيقي الجانب طغيان إىل أدَّى مما — األدبية خاصة — الفنية
مع لكن ُمنظِّريها. من ألي عامة جمالية نظرية استخالص صعوبة إىل هذا أدَّى وربما
بعد ما فالسفة بها يُنادي التي املقوالت بني واضًحا تالقيًا هناك إن القول يُمكن ذلك
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بل االثنني، بني وتصالح تواُؤم ة ثمَّ الفنون، مجال عىل طرأت التي ات والتغريُّ الحداثة
هي ضوئها، ويف خاللها من تتحرَّك وأصبََحت املختلفة الفنون أفرزتها التي املقوالت إن
ماسومي: بريان يقول هذا ويف السابق. الفصل يف ناقشناها التي والقيم املقوالت نفسها
الحداثي.»2 بعد ما الفني النتاج كل مع تَتقاطع وجاتاري دولوز طَرحها التي املفاهيم «إن
الفني بمفهوَمي لحقت التي التدريجية التغريات تتبُّع إىل القسم هذا يَهدف
وخاصة الحداثة، بعد ما لفالسفة الجمالية النظرية بالتأمالت ذلك وعالقة واالستطيقا،

دولوز.

بودلري معادلة (1)

الشهرية دراسته L. Mayer ماير ليونارد نرش العرشين، القرن من الستينيات أوائل يف
املفهوم هذا آنئٍذ، يُولد للجمال جديًدا مفهوًما إنَّ فيها قال التي النهضة» عرص «نهاية
ماير، حسب الجديد، الجمال علم ويف يشء. إىل يهدف ال فنٍّا ويكرِّس الغائية ملبدأ يتنكَّر
مركز يَُعد لم ببساطة ألنه واملوجودات؛ األشياء به تُقاس الذي املعيار هو اإلنسان يَُعِد لم
من باألشياء إحساسنا نستعيد أن علينا فإن ولهذا الحداثة، فالسفة ذهب كما الكون،
واللون هو، كما بالصوت االستمتاع للحياة؛ الجيد واإلنصات الواقع اكتشاف إعادة خالل
أن بوسعه جديد ديمقراطي فن بوالدة َ وبرشَّ هي. كما واملوجودات والوجود هو، كما
،mass culture الجماهري وثقافة high culture العليا الثقافة بني الغليظة الُجُدر يُذيب
رايموند يقول أيًضا السياق نفس ويف للَحداثة. النُّخبوية االستقاللية تفكيك وبوسعه
يلحظ أن للمرء الرضوري من كان العرشين، القرن أواخر «يف :R. Williams ويليامز

الحديث.»3 الفن ِحَقب أهم وبني بيننا ة قَّ الشُّ بُعد مدى
ر تصوُّ ويف الفن مفهوم يف كيل تغريُّ إىل يُشري هنا — وآخرون — ماير إليه يدعو ما
يكون أن يُمكن البطاطس قرشة إزالة مجرَّد «إنَّ Beuys بيوز عبارة ده تُجسِّ تغريُّ الَجمال،

وأسبابه؟ طبيعته هي وما التحوُّل؟ هذا حدث كيف بالوعي.»4 اتسم لو فنيٍّا عمًال

Massumi, Brian (ed) A Shock to Thought: Expression after Deleuze and Guattari (London: 2

.Routledge, 2002) p. XIII
ص١٣٥. الحداثة»، بعد وما «الحداثة يف الحداثة، وظهور املدينة ويليامز، 3

ص١١١. الحداثة»، بعد ما هات «توجُّ رزبرج، نيكوالس 4

69



الحداثة بعد ما دروب

عن تعبريًا فكان يحتويه؛ كلٍّ من يَتجزَّأ ال جزءًا الوسطى العصور يف الفن كان
كل يف الرُّوح هذه تجليات وتظهر العرص. هذا عىل تُهيِمن كانت التي الدينية الروح
دينيٍّا فنٍّا كان آنذاك الفن فإن لذا إلخ؛ … والفلسفة والعلم السياسة يف الحياة، نواحي
يشء أي منه أكثر حرفًة كان بل املفهوم، باملعنى عمًال الفني العمل يكن ولم .art sacré
مستقلة ذاتًا بوصفها نفسه إىل ينظر الفنان يكن فلم فرديٍّا؛ اإلنتاج أسلوب يكن ولم آخر،
ترنيمة أو جدارية لوحة أو ما كنيسٍة سقف إلتمام يهدف فريق من جزءًا بل مبدعة،
أيًضا ي التلقِّ أسلوب كان الجماعي، الطابع عليه يغلب اإلنتاج أسلوب كان وكما كنسية.
الكنيسة رواد من مجموعة كانوا مستمعوه أو الفن هذا فُمشاهدو جماعية؛ بصورة يتم
الفنون، باقي عن كثريًا يختلفا فلم واملرسح األدب أما صلواتهم. ألداء يَستهِدفونها الذين
فكرتَي عىل تقوم التي وتلك morality plays الوعظية الصبغة ذات املرسحيات فكانت
الكتاب من حكايات من جوهرها تستمد والتي — mystery plays و«الرس» «اللغز»
نفس من كذلك موضوعاته يستمدُّ كان فقد الشعر أما آنذاك. املنترشة هي — املقدَّس
اإلنجليزي للشاعر Canterbury Tales كانرتبري حكايات ملحمة يف ذلك ويظهر الرتاث،
األقل األخرى األشعار وبعض (١٣٤٣–١٤٠٠م) Geoffrey Chaucer شورس جيفري
courtly امللكي البالط فن وهو آخر؛ نوٌع انبثق الفن هذا ومن آخرين. لشعراء أهمية
حياة تُمثِّل وهي الدينية، باملوضوعات أخرى موضوعات الفن هذا استبدل وقد .art
من جزء إىل الفن ل تحوَّ به. املحيطة الحاشية وحياة امللك أو األمري وعظمة املَلكي البالط
تغريُّ رغم — الفن أن من الرغم وعىل املَلكي. البالط ورواد األرستقراطية الطبقة حياة
املوضوعات طبيعة يف النقلة هذه أن إال الوظيفة، بمفهوم مرتبًطا ظلَّ — موضوعاته
بل وظيفة»، يؤدي «ِحَرفيٍّا الفنان يَُعد لم إذ لذاته؛ الفنان رؤية عىل انعكست امُلتمثِّلة،
Michael أنجلو مايكل مع بقوة التغريُّ هذا ظهر وقد اإلبداع. بصفة يتصف «فنانًا» أصبح
للموضوعات ُمخِلصة ظلَّت نحوتاته أن من الرغم عىل الذي (١٤٧٥–١٥٦٤م) Angelo
د تجسَّ قد فنانًا، بكونه الذاتي وعيه أن إال املقدَّس، الكتاب قصص من امُلستَمدَّة الدينية
بدأ قد يُقدِّمه، ما وبقيمة بذاته، الفنان إحساس أن يعني مما أعماله، عىل توقيعه عْرب

5. التغريُّ يف بالفعل

Margolis, Joseph. Medieval Aesthetics, in Gaut, Berys and Lopes, Dominic McIver (eds), 5

.The Routledge Companion to Aesthetics (London: Routltdge Press, 2006) p. 36
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بحق يَُعد الذي النهضة، عرص مع الرسوخ يف «الفرد» اإلنسان مكانة بدأت ما رسعان
النهضة عرص يف الفن شيَّد فلقد اإلنسان؛ مركُزها ثقافٍة لكل والعودة اإلنسية، النزعة عرص
هات التوجُّ مفعول إلبطال محاولة يف والروماني، اليوناني للمايض العودة فكرة عىل ذاته
عودته يف ولكنه اإلنسان، لحياة ثراءً أكثر مصدر عن والبحث الحياة، مناحي لكل الدينية
الرغم وعىل وبؤرته. العالم مركز اإلنسان فيه يَصري الذي املستقبل عىل عينه كانت تلك
–١٦٨٥) Bach باخ يوهن (أعمال الفنية األعمال برنامج يف الدينية املوضوعات بقاء من
تصوير إىل للخروج النزوع النهضة عرص مع بدأ أنه إال املثال)، سبيل عىل ١٧٥٠م)،
األخرى. الحياتية املوضوعات معالجة عىل العمل وكذلك للفن، موضوًعا واتخاذها الطبيعة
واملوضوع الذات وراء من بأنه املسبق االفرتاض خالل من إال ُممكنًا، ل التحوُّ هذا يكن ولم
مرشوط، غري بشكل والصالحة راسخ، كونيٍّ لنظاٍم العامة القوانني من مجموعة تقبع
من والقوانني والرشوط القواعد هذه فْهم يُعتَرب وبالتايل فنية، قاعدة كل منها تستقي حني
للطبيعة، املتأنية الدراسة نحو النزوع كان وقد النهضة. عرص يف الفنية النظرية صلب
العرص هذا لفناني املرشوعية يُعطي الفني؛ الصدق لتحقيق رضورية مقدمة بوصفها
الحر والخيال اإلبداعية امَلَلكة جانب إىل والعلم، الدراسة عىل ًسا مؤسَّ إبداُعهم يصري بحيث
مجرَّد أو يَمتهنها، أن أحد ألي يمكن حرفة، أو صيغة مجرَّد الفن يَصري ال حتى الخالق،
عىل الفن فْهم من تمكِّننا محدَّدات عىل فيها الوقوف يمكن ال ميتافيزيقية لشطحات نتاج

محض. إنساني نحو
االستطيقا» .A  «يف G. Baumgarten بومجارتن ألكسندر كتاب ظهور ومع
األوىل خطواتها تخطو الجماليات ستبدأ عرش، الثامن القرن منتصف يف Ästhetik
Je me sens أشعر» Rousseau  «أنا روسو جاك جان استبدل وحني االستقالل. نحو
إىل خالصة عقالنية اسرتاتيجية من حاسم تحوُّل إىل يُؤرشِّ «إنما فهو أفكر»، «أنا ب
تقريبًا نفسها الفرتة ويف التنوير.»6 أهداف تحقيق يف وعيًا أكثر جمالية اسرتاتيجية
العقيل الحكم عن بوضوٍح ويُميِّزه الجمايل الُحكَم بدقٍة يَعرف Kant كانط كان (١٧٩٠م)
اكتشاف كان االثنني. بني — إشكاليٍّا بدا وإن — رضوريٍّ جًرسا ويجعله العميل، والحكم
أضفنا وإذا عرش. الثامن للقرن األكرب اإلنجاز هو منفصل ُمتميِّز معريف كحقل الجماليات
التي والعلمية واالقتصادية االجتماعية رات والتطوُّ و«الفردية»، «الذاتية» تنامي ذلك إىل

.Deleuze, The Logic of Sense, p. 138 6
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ات تغريُّ أحدث قد مجتمًعا كله هذا آثار فإن طفرات، شكل عىل وتريتها تتصاَعد كانت
ولفنه. لذاته الفنان ر تصوُّ وعىل الفنية، املمارسة وعىل الفن، مفهوم عىل عديدة

يف للحداثة C. Baudelaire بودلري تعريف يف التحوُّالت هذه نرقب أن نستطيع
عام الصادرة Le Peintre de la vie moderne الحديثة» الحياة «رسام املهمة دراسته
بينما الفن؛ نصف هي والجائز، الزوال، ورسيع املؤقت، هي الحداثة «إن يقول: ١٨٦٣م
العابر من الرسمدي استخالص هو لبودلري وفًقا فالفن اآلخر.» النِّصف هو والثابت األبدي
وامُلنفلت، العابر العنرص «هذا يَتجاوزه: أن للفنان: يمكن ال العابر أو الزائل هذا والزائل.
بإلغائه إنك عنه. االستغناء أو ازدراؤه حقك من ليس متواترة، جد تحوالته تكون والذي
قبل الوحيدة املرأة كجمال … التحديد عىل ُمستعٍص جمايل تجريد يف محالة ال ستَسُقط
والتشتُّت والتغيري، الدفق كان إذا ما رؤية يف رسيًعا بودلري كان ومثلما األوىل.»7 الخطيئة
قد الحداثي للفن السابق تعريفه فإن الحديثة، للحياة املادية القاعدة شكَّال قد والتشظي،
الفرد الفنان وسع ففي العملية؛ هذه يف الفنان موقع إىل حاسم، نحو وعىل أيًضا، استند
مياهها، يف السباحة أو عليها، السيطرة يحاول أن معها، التعايش أو تلك، الصريورة تحدِّي
نجده فإننا بودلري، صياغة إىل ُعدنا وإذا تجاُهلها. األحوال، كل يف يستطيع، ال أنه إال
املعارصة، للحياة العادية املوضوعات عىل رؤيته تركيز عىل قادر كشخص الفنان يعرض
كل العابرة اللحظة من يستخرج أن ذلك مع ويستطيع امُلتغرية، خصائصها فْهم وعىل
الذي ذلك هو لبودلري، وفًقا الناضج، الحداثي الفنان كان فيها. الكامنة الخلود عنارص
الجمال «أشكال من املر» الحياة خمر طعم «يقطر وأن الدائم، الكيل عىل العثور يستطيع
لنا؛ فنٍّا يُصِبح ذلك، يف الحداثي الفن يَنجح ما وبمقدار اليومية»، حياتنا يف والزائل العابر

فوضانا.»8 لسيناريو يستجيب الذي «الفنُّ وبدقٍة إنه إذ
باللحظة االعرتاف تَستهِدف — لهابرماس9 ووفًقا — بودلري نظر يف الحداثة إنَّ
الدائم حنينهم عرصه فناني عىل بودلري يأخذ لذا سيأتي؛ لحارض أصيٍل كماٍض االنتقالية
يف نُشاهده ما عىل رسيعة نظرة ألَقينا إذا «إننا راهن هو ملا االلتفات دون للمايض

ص١٩. سابق، مرجع وانتقاداتها»، «الحداثة سبيال، محمد 7

ص٣٨. الحداثة»، بعد ما «حالة هاريف، 8

Habermas, Jurgen. “Modernity: An Incomplete Project,”. in Hal Foster, ed., The Anti- 9

.Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. p. 13

72



الحداثية بعد ما الجمالية التجربة

إلباس إىل العامة الفنانني نزعة هو يصدمنا سوف ما فإنَّ حديثة، لوحات من معارضنا
قديمة.»10 ثيابًا الشخوص جميع

املوقف حول تدور التي النقاشات كل يف حارضًة والعابر11 الخالد بني املواجهة كانت
استقاللية عن أكثر للدفاع يسعى موقٍف من نابعة هنا بودلري حالة وتبدو الحداثة. من
هنا، نَعنيها التي التبعية كانط. من األساس يف نابع موقف وهو تبعيته، وعدم الجمايل
يف الفنية الساحة عىل بقوة حاِرضة كانت التي النزعات تلك داخل من نابعة كانت
يف رأت التي الرومانسية، النزعة أهمها ،١٩ ال القرن منتصف وحتى عرش الثامن القرن
نابعة كانت كما الفنية. لألعمال شائقة موضوعات الطبيعة تمثيل أو املايض إىل العودة
أرنولد ماثيو ذهب وقد الجمايل، إنتاج تتجاوز وظيفًة للفن أن ترى اتجاهاٍت من أيًضا
يشغل أن يمكن الحديث العرص يف الفن «أن إىل (١٨٢٢–١٨٨٨م) Matthew Arnold
توفري وظيفة به منوط فهو لذا الوسطى؛ العصور يف يَشغلها الدين كان التي املكانة
ذاتية، صورة له وتَرسم الحياة، يف اإلنسان َموقف ح تُوضِّ اإلنسانية، للحياة كلية رؤية
يقول امُلنطَلق نفس ومن اإلنسانية.»12 والتجربة العالم عىل النظامي الطابع وتُضفي
أنه عىل دائًما األدب مع يتعامل الناقد «كان (١٨٨٨–١٩٦٥م): T. S. Eliot إليوت إس تي
فلسفية بعقلية يتمتَّع الناقد كان ما وإذا املعرفة، اكتساب أو الحقيقة الستخالص وسيلة
الذي الكاتب أعمال يف الدينية أو الفلسفية اللمحات تلك عن يبحث فسوف دينية، أو

ص١٩. نفسه، املرجع سبيال، محمد 10

الفنِّ وظيفة رأيه يف هو والذي األشياء» يف الثابت الجانب «اكتشاف من بودلري عنه ثنا يُحدِّ ما أن الواقع 11
يقول هذا يف الحديث. العرص حتى اإلغريق منذ الفلسفي الفكر عىل َسيطر الذي املبدأ ذات هو الحداثي،
وصريورة التطور، صريورة وراء وفيما الكيفية، صريورة وراء فيما يَبحث أن العقل عىل «يجب برجسون:
املبدأ هو ذلك والغاية. املاهية، أو والصورة تعريفه، يُمكن الذي الكيف عن أي التغري؛ يقبل ال عما االمتداد،
إذا املعاني، فلسفة أو الصور، فلسفة وهي الكالسيكي، اإلغريقي العرص خالل نَمت التي للفلسفة األساس
قاسم، محمود ترجمة: الخالق، التطور (برجسون، اإلغريقية» اللغة إىل أقرب ُمصطَلَحنْي استخدمنا نحن
هي األشياء عىل والتنظيم الثبات إضفاء محاولة أن ويبدو ص٢٧٨). ١٩٨٤م، للكتاب، املرصية الهيئة
يف التشابه ل، امُلتحوِّ يف الثابت الكثرة، يف الوحدة عن البحث مبادئه. من أساٌس ٌ ومبدأ العقل مقوالت إحدى
الثابت «املنظر تعني يونانية كلمة وهي Eidoc «اإليدوس» برجسون عليه يُطِلق ما وهذا إلخ. … االختالف

الثابتة». غري األشياء من يُلتقط الذي
ص٦٥. ٢٠٠٥م، «فصول»، االستطيقا، واستقالل كانط الرشيف، عمرو 12
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كل يرفض أي ُمتعاٍل؛ وضع أيِّ عن الفن تخيلِّ إىل بودلري يدعو ذلك مقابل يف يَنتِقده.»13
لن فالفن ولذا أخالقية. أو فلسفية مسئولية أي إىل الجمال إنتاج حيِّز من به يخرج وضع
سوف وهذا — الجمال إنتاج وهي أال — immanent الداخلية بوظيفته سوى يَضطِلع
تكون سوف املعايري وهذه الفن، عىل للحكم جديدة معايري فرض إىل بالرضورة يُؤدِّي

املجتمع. يف الفن بوضِع أو باألخالق لها عالقة ال (استطيقية)، داخلية َمعايري
التاسع القرن يف الحداثي للموقف تجسيده وكيفية بودلري موقف يتَّضح لكي لكن
الفن اتجاه ُممثِّيل أبرز أحد بودلري، جَعلت التي الطبقية األوضاع إىل اإلشارة تلزم عرش،
بوردو بيري إليه انتهى الذي التصنيف ولعلَّ ومفارقتها. الحداثة تناُقضات عن يُعربِّ للفن،
،١٩ ال القرن يف والثقافة السلطة لحقَيل دراسته يف (١٩٣٠–٢٠٠٢م) Pierre Bourdieu
بودلري؛ موقف فيه ظَهر الذي واأليديولوجي االجتماعي الواقع استحضار عىل يُساعدنا
عىل بل و١٨٥٠م، ١٨٣٠م بني والفني الثقايف الحقل أن تحليله يف بوردو أوَضح لقد
Social االجتماعي» «الفن مواقع: ثالثة حول ويَنتِظم ع يَتوزَّ كان ،١٩ القرن امتداد
موقع وكل .bourgeoi l’Art البورجوازي» «والفن ،L’art pour l’art للفن» «والفن ،l’art
الفئة بني للعالقة نموذجيٍّا شكًال يُطابق الثقايف الحقل داخل النموذجية املواقع تلك من
كل مواقف ُمحدِّدات نفهم أن نستطيع األساس هذا عىل السائدة. والفئات عليها، امُلَسيَطر

اتجاه:
االعرتاف يف يَِجُدون «البورجوازيون»، — بوردو14 يقول — والكتَّاب الفنانون فبينما
لون يتحمَّ تجعلهم التي األسباب جميَع «البورجوازي»، الجمهور لهم يُقدِّمه الذي
فإن مبارشة، إنتاجهم إليها ه يَتوجَّ التي طبقِتهم باسم ناطقني بوصفهم مسئوليتهم
أساًسا االجتماعية، وعزلتهم االقتصادية ظروفهم يف يجدون االجتماعي» «الفن أصحاب
الفئات تجاه العداء لها: أوليٍّا ً مبدأ دائًما تتَّخذ التي املسوَّدة الطبقات مع للتضاُمن
«الفن أصحاب أما الثقايف. الحقل يف ُممثليها وتجاه السائدة، الطبقات داخل املسيطرة
يَستشعرون يجعلهم ِبنيويٍّا، ملتبًسا موقًعا الثقايف الحقل داخل يَحتلُّون فإنهم للفن»
فئات ِبنية داخل املثقفة للفئة امُللتبسة للوضعية الالزمة التناقضات مضاعفة، بطريقة

املوضع. نفس نفسه، املرجع الرشيف، عمرو 13

ص١٣٥. ٢٠٠٦م، «فصول»، الحداثة، مفهوم لتحديد نظرية اعتبارات برادة، محمد 14
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عىل — يُفكِّروا أن عىل يُرِغمهم الثقايف الحقل داخل موقعهم فلَكون السائدة، الطبقات
من والسياسية الفنية ُهويتهم يف — السيايس) للظرف (وفًقا متعاقب أو ُمتزاِمن نحٍو
االشرتاكيِّني الفنانني مع التعارض خالل من أو البورجوازيِّني الفنانني مع التعاُرض خالل
عن سواء ُمتناِقضة، صور اللتقاط منذورون للفن) الفن (أصحاب فإنهم الشعب؛ نَُظراء

يُعارضونها. التي الجماعات عن أو الخاصة جماعتهم
بودلري: إليها انتهى التي الحداثة فْهم يُتيح ما هو موضوعيٍّا امُللتِبس الوضع ذلك
تعميم عىل العمل ذلك خالل ومن (الخالد). الرمزي إىل (الزائل) اليومي تحويل محاولة
الواقعية النزعة ورفض (… املوسيقى النحت، (الرسم، التعبري أشكال بقية يف التجريد
غامضة كلمة إنها امُلحلِّلني، كل وجه يف أُلقيَت ُمقزِّزة إهانة «أنها ب بودلري يَصفها التي

لألمور.»15 دقيًقا وصًفا لإلنسان بالنسبة تعني ال وزئبقية
إليوت. إس تي الشاعر سار الفن، عن والطبيعة اإلنسان الغرتاب د امُلمهِّ الطريق هذا يف
تطور يَتتبع وهو نفسه»، اليشء هي وإنما ما، شيئًا تقول ال القصيدة «أن إليوت أكد لقد
بالرمز. القارئ إدراك زيادة نحو ُمستمر تطور أنه عىل عر، للشِّ القراء واستقبال الشعر،
الرمزيون الشعراء بلغها التي الحداثة إليوت يَعتربه ما هي التقدُّم من املرحلة وهذه
هنا فالحداثة .Mallarmé بماالرميه مروًرا Valéry فالريي إىل بودلري من الفرنسيون
لنقل وسيلة مجرَّد يُصبح الذي باملوضوع األقل االهتمام مقابل يف بالرمز، باالهتمام تَتميَّز
من كلٌّ عليه يُطِلق ما هو وهذا ذاته. حد يف الجمال بالطبع والهدف بلوغه، أو الهدف
(١٨٨٣–١٩٥٥م) Ortega Y Gasset جاسيت إي أورتيجا اإلسباني والفيلسوف إليوت
جوهر الجمال كان فإذا .arte puro الخالص الفن أو ،poesía pura النقي» «الشعر
اهتماًما بالشكل الحداثي الفن فسيَهتمُّ الجمال، مصدر هو الشكل كان ما وإذا الفن،
وهذا الجمال. مصدر ليس ألنه عليه دخيًال صار الذي املوضوع من تنقيته ويُحاول ا، تامٍّ
بيكاسو ولوحات Dubosc ديبوس موسيقى يف جاسيت يُميِّزه الذي الحداثة جوهر هو
وهذا الفن، تنقية نحو ه توجُّ شكٍّ بال «هناك Valery وفالريي ماالرميه وشعر Picasso
الفني النتاج يف السائدة اآلدمية للعنارص متزايدة محو عملية إىل يُؤدِّي سوف ه التوجُّ

املجلس (القاهرة: مجاهد املنعم عبد مجاهد ترجمة: ج٤، الحديث»، األدبي النقد «تاريخ ويليك، رينيه 15

ص٣٩٧. ٢٠٠٠م)، للثقافة، األعىل
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يُصِبح نقطة إىل الوصول يُمكن العملية، هذه ويف .naturalistic والطبيعي الرومانيس
تجاهلها.»16 يمكن لدرجة ا جدٍّ ضئيًال اإلنساني «املضمون» فيها

محو هو La Deshumanización del Arte الفن» أنسنة «ال ل جاست يقصده ما
mimesis محاكاة ليس فالفن representation؛ الحياة تمثيل أو تقديم لفكرة أثر أي
عنًرصا الجمال كان ما وإذا اإلمتاع. إىل يهدف عقيل نتاج هو وإنما للحياة، تقديًما وال
عن الحداثي الفن اهتمام ل يَتحوَّ باملوضوع، له عالقة ال أي موضوعيٍّا؛ ال وشكليٍّا، ذاتيٍّا
ل يَتحوَّ أي الخالص؛ بالشكل االهتمام إىل شكله، ال الفن، بموضوع تهتم التي املحاكاة

للواقعية. وقاطع رفضرصيح إىل الحداثي الفن
هي األوىل :١٩ ال القرن نهايات يف الحديث الفن بهما يَتميز هامتان ِسَمتان ة ثمَّ
يشء لخدمة موظًَّفا وليس فن أنه عىل بفنِّه للفنان الذاتي الوعي من ا جدٍّ العالية الدرجة
الحديث. الفن لتطور P. Berger برجر بيرت تصنيف من الثالثة املرحلة هي وتلك — آخر
املزيد إىل الفنان دفع قد الذاتي الوعي هذا أن وهي األوىل، عىل معتمدة الثانية مة والسِّ
سواء اآلخرين، الفنانني عن يُميِّزه به خاصٍّ أسلوٍب خلق ومحاولة والذاتية، الفردية من
فالرتاث باألسلوب؛ العرص هذا احتفاء نالحظ هنا من عليه. السابقون أو له املعارصون
منه، نفسه لتحرير يَسعى الخارجي العالم من وجزءًا الفنان عىل عبئًا أصبح الفني
ويُصبح العالم. مقابل الذات لتأكيد وسيلًة األسلوب يُصِبح وهكذا عنه. بمعزل فنه وإنتاج
مقابل الجانب لهذا تأكيًدا الفنان يف املثايل أو الذاتي للجزء أو للذات كنتاج األسلوب
أوجه بلغ قد العالم عىل العنيف التمرُّد هذا للعالم. يَنتمي الذي ذلك أو املوضوعي الجانب
العكس.» ال الفنان، تُقلِّد التي هي الطبيعة «إنَّ :Oscar Wilde وايلد أوسكار مقولة مع
أدَّى قد الفرتة هذه يف والشكيل الرمزي االتجاه تنامي أن نَستَنِتج أن هنا نستطيع
يَتميَّز ال فنٍّا الحداثي الفن أصبح لذا فهمه؛ عىل الكثريين قدرة وعدم الفن لغة صعوبة إىل
لديها التي املختارة القليلة القلة وهي L’élitisme الصفوة فن إىل ل تحوَّ بل بالشعبية،

وتطوره. الفن بتاريخ والوعي الكافية، الثقافة
امُلتحول» من الثابت «التقاط بأنه الحداثي للفن جديد من بودلري تحديد إىل ُعدنا وإذا
تحليل من هذا يتَّضح أبًدا. الثبات عن البحث عن يَتخلَّ لم الحداثي الفن أن نالحظ فإننا

Gasset, Ortega Y. Dehumanization of Art and Other Essays on Art, Culture, and 16

.Literature (NY: Princeton University Press 1972) p. 17
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The Waste Land الخراب» «األرض كانت ما فإذا آنذاك، صدرت التي الشهرية األعمال
الرجال كل إنَّ قائًال القصيدة يف الوحدة عنارص عىل يُعلِّق إليوت17 نجد للتشظِّي، نموذًجا
ترييلياس شخصية يف يَلتُقون والنساء الرجال وكل النساء، كل وكذلك واحد، رجل هم
أما اإلنسانية. الخربة لوحدة وامُلمثل القصيدة، يف السائد واملتحدث الراوي، يُمثِّل الذي
نحوها يف تتبدَّل ال لغة خالل من تصويره يُمكن ال ما يَستجِمع «فهو Proust بروست
وإذا الروائي.»18 الرسد جنس إىل معظمها يف تنتمي تَزال ال كتابٍة خالل ومن وألفاظها،
امُلعارصة، والفوىض الشتات ر تُصوِّ Joyce Ulysses  لجويس «أوليسيس» رواية كانت ما
به يقوم ما وهذا الحياة، هذه عىل النظام أشكال من ما نوًعا أو شكًال يُضفي الفن فإن

للرواية. األسطوري الشكل
الفنية الحداثة عرفت العرشين، القرن من األول والنِّصف ١٩ ال القرن نهاية بني
واالجتماعية واالقتصادية التكنولوجية ات التغريُّ مجموعة عن نتجت وجذرية، كثرية تحوُّالت
Avant-Garde «الطليعة» بحركة يُسمى ما ظهور أن غري آنذاك. سادت التي والثقافية

الفني. اإلنتاج طبيعة وعىل الفن، مفهوم مستوى عىل كبري بتحوُّل إيذانًا كان الفن، يف
النشاطات عن وانفصاله ذاته، عىل وانكفاءه الفن استقالل الطليعة حركة انتَقدت
الفنية الحركات عىل الطليعة لهجوم الرئيس الهدف كان االجتماعية. سة واملؤسَّ اإلنسانية،
آمنًا ً ملجأ باعتباره «الفن البورجوازية بالطبقة الحركات هذه ارتباَط آنذاك، امُلنتِرشة
إىل الطليعة دَعت املقابل ويف الرفيع.» بالذوق تتميَّز التي البورجوازية للطبقة وأنيًقا
واستخدام «شعبي»، هو وما «نُخبوي» هو ما بني الحدود وإزالة بالواقع، الفن إلصاق
موضوعات من الفنان جعل إذا إال يَتأتَّى لن هذا وكل وتثقيفهم، الجماهري لتوعية الفن

لفنه.19 موضوعات العادية الحياة

ص٦. ١٩٨٧م) للكتاب، العامة الهيئة (القاهرة: الحديث» اإلنجليزي األدب «يف عوض، لويس 17
ص٢٢٥. سابق، مرجع الحداثة؟ بعد ما معنى ما سؤال: عىل الرد ليوتار، 18

— الحداثة «طرائق ويليامز، رايموند كتاب: يف املوضوع لهذا املختلفة التفاصيل مراجعة يُمكن 19

وما ص٧١ ١٩٩٩م). ع٢٤٦، املعرفة، عالم (الكويت: القادر عبد فاروق ترجمة: الجدد»، امُلتوائمني ضد
بعدها.
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الفنية: املعادلة يف جديد ُمتغريِّ دخول مع الطليعة أطلَقتْها التي الدعوة هذه وتَتوازى
بأخرى، أو بصورة قبل، من موجوًدا كان امُلتغريِّ هذا املال.»20 القديمة؛ اللعنة تلك «إنه
أما ومميز. حقيقي فني عمل إنتاج يف الصادقة الفنان رغبة أمام يتوارى كان لكنه
هو وما «شعبي» هو ما بني الحواجز إلزالة الطليعة دعوة ومع — العرشين القرن يف
األعمال لتسويق امُلنافسة ميدان الرأسمالية املؤسسات بعض دخَلت فقد — «نخبوي»
يُحدِّد «ما السلعة عالم إىل عاَلمه من للفن التدريجي االنتقال والنتيجة املختلفة. الفنية
وبداية املال.»21 مع داخلية غَدت التي العالقة وإنما اآليل، اإلنتاج ليس الصناعي الفن
هنا تنشأ التي واملشكلة الثقافة». و«تسليع الفن» «تسليع قبيل من ُمصَطلحات ظهور
األذواق تبني امُلهيِمنة السوق فقوى . التغريُّ دائم إنه سكونية، بمقولة ليس الذوق أن هي
من القوى هذه تستفيد كيف هو النهائي والهدف األخرى، املنتجات سائر يف كما الفن يف

كله. ذلك
يف الدين ووظيفة مكانة أخذت قد توينبي اعتربها التي — التكنولوجيا دخول مع
رأس دخول – والنخبوي عبي الشَّ بني الحدود (إزالة الثالوث اكتمل — العرشين القرن
الحداثي. للفن قاضية رضبة ه سيُوجِّ الذي التكنولوجي) التطور – الفن ميدان يف املال

الوضع: هذا من دت عضَّ جديدة فنية تيارات ظهور مع األزمة هذه بوادر ظهرت وقد
يد عىل األوىل دعت .Dada الدادية والنزعة Futurism امُلستقبَلية النزعة ظهرت فقد
والتقاليد واملايض التاريخ نبذ إىل Fillippo Marinetiti مارينيتي فليبو اإليطايل الشاعر
وبرغم ُمبتَكرة. وتقنيات وأساليب جديدة، وفكرية فنية أشكال عن الدائم البحث وإىل
وروسيا فرنسا يف خاصة وُمؤثًِّرا رسيًعا كان انتشارها فإن األدبية الحركة هذه عمر قرص
سويرسا يف H. Paul بول هوجو بدأها فقد الدادئية أما العامليَّتنَي. الحربني وبعد إبان
د امُلتعمَّ التدني كان «لقد :Walter Benjamin بنيامني فالرت يقول وكما ١٩١٦م، عام
والالجدوى. العبثية هذه لتحقيق اتبعوها التي الوسائل بني من مادتهم لقيمة واملدروس
ما وكل إباحية، معانَي يضم الكلمات» من عشوائي «مزيج عن عبارة قصائدهم فكانت
من إبداعاتهم تجريد هو حققوه، وما هدفهم، كان ُمستساغة. غري ألفاظ من اللغة تلفظه

Deleuze, Cinema 2: The Time-Image. Trans Hugh Tomlinson and Robert Galeta. 20

.(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989) p. 77
.Deleuze, Ibid, p. 78 21
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املرء يستحيل ،Stram شرتام نظمها قصيدة أو Arap آرابش رسمها لوحة فأمام شذاها.
أو Durrant ديران رسمها لوحة أمام يَفعل كما تقويم أو ل تأمُّ لحظة يف يَستغِرق أن
الرصاصة.»22 يشبه بما املشاهد تُصيب الفنية أعمالهم كانت .Rilke ريلكه نَظمها قصيدة
إنتاجه إعادة عرص يف الفني «العمل ١٩٣٦م عام صدرت التي الشهرية مقالته يف
Das Kunstwerk im Zeitalter Seiner Technischen Reproduzie- تكنولوجيٍّا»
يسميه ما و«تدمري» و«ذبول» «تقلُّص» — تعبريه حد عىل — بنجامني يتأمل rbarkeit
الفني»، العمل وتَفرُّد بخصوصية «اإلحساس أو Glanz der Kunst الفن» «هالة ب
التقاليد نسيج من يَتجزَّأ ال جزءًا كونها عن إطالًقا فصلها يُمكن ال الهالة هذه أن ُمفرتًضا
لإلغريق، بالنسبة يُمثِّل مثًال، ،Venus لفينوس قديم تمثال «فأي والحضارية الفنية
العصور يف الدين رجال لدى عنه يختلف تراثيٍّا، سياًقا للجمال، رمًزا فيه يَرون الذين
يكن لم الفريقني كال أن إال بالشؤم. ينذر وثنًا باعتباره إليه يَنظرون كانوا ن ممَّ الوسطى
إعادة عرص يف يَتغري راح الفني العمل معنى أن غري شذًى.»23 أو تفرُّد من له ما يُنكر
إنتاجه» املعاد «املنتج فصل عىل تعمل اإلنتاج إعادة وآليات فتقنيات الحديث، اآليل اإلنتاج
ويتالىش «الهالة» تلك أو الشذى هذا يتهاوى ثَمَّ ومن التاريخية؛ أبعاده من وانتزاعه
واألوضاع الظروف أن إىل باإلضافة هذا الفنية. لألعمال كانت التي والخصوصية التفرُّد
يَفِقدان املوسيقى وقاعة الفني «فاملعرض ت؛ تغريَّ قد الفني العمل فيها ى يَتلقَّ أصبح التي
يف تجربته عيش أو واختباره الفني العمل إنتاج إعادة يُمكن حيث «املقدسة» صفتهما
بها يَتحدَّث التي النقدية الروح من الرغم وعىل األوضاع.»24 أو الظروف من كبري عدد
للجمهور النقدي التفكري لتعزيز إمكانية الفن «هالة» ضياع يف رأى قد أنه إال بنيامني،
ي التلقِّ أمام عائًقا تُشكِّل كانت قديًما الفن فهالة فنية. أعمال من عليهم يُعَرض ما حيال
الربقة بنيامني عليه يُطَلق للفن، القداسة من نوًعا تخلق كانت الفني، للعمل املوضوعي

Benjamin, Walter. The Work of Art in the Age of its Technological Reproductibility and 22

Other Writings on Media, Translated by Edmund Jephcott (London: The Belknap Press,
.2008) P. 19-20-21

.Ibid, p. 39 23

.Ibid, p. 28 24
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الجمهور تمييز ازداد الفنية، األشكال ألحد االجتماعية األهمية انخَفضت «كلما الالعقالنية
واملتعة.»25 النقد بني للفارق

النكوص أعراض من َعَرٌض هو النسخ إعادة أن أدورنو يرى ذلك مقابل يف
حيواتهم ألنَّ ذاهلة بطريقة موسيقاهم أو أفالمهم يَستهِلكون «فالبرش regression
تُثري أن من وبدًال االحتكارية.»26 الرشكات بقيود التقيُّد عىل تتوقَّف بل لهم، ملًكا ليست
لصناعة األساس فالغرض له. رضورة ال أمًرا ذاته الفكر تجعل فإنها النقدي، الفكر
األسواق ويف واأليديولوجية، االجتماعية الفوارق إزالة هو — الفن ِضمنها ومن — الثقافة
يف يقفون صني امُلتخصِّ امُلنتجني أن فهو املمكن الوحيد االختالف أما يتساوى، يشء كل
الثقايف، التوزيع أدوات تقع بينهم وفيما اآلخر. الجانب يف يقفون واملستهلكني جانب،

الجماهريي. اإلعالم ووسائل

مفارًقا، أمًرا األصيل، لإلبداع األعىل الرومانيس املثل يُصبح اإللكرتوني، العرص يف
وقابليتها االتصال» «وسائط عرص يف عبثيٍّا وهًما «األصالة» مفهوم ويصري

والتعدُّد. للتولُّد الالنهائية
ياوس

١٩٨٤م املتأخرة» للرأسمالية الثقايف املنطق أو الحداثة، بعد «ما الناقدة أُطروحته يف
إنتاج أصبح بحيث جديدة ِحقبة دخلنا قد الستينيات مطلع ومنذ أنَّنا جيمسون27 يرى
من ُمتجدِّدة موجات إلنتاج املحموم عي «فالسَّ عموًما؛ َلعي السِّ اإلنتاج يف مندمًجا الثقافة
اآلن، هو عرصية، دائًما تبدو وبأذواق الطائرات)، إىل الثياب (من مبهرة دائًما تبدو ِسَلع
ل التحوُّ هذا الجماليَّنْي.» والتجريب لإلبداع األساسية الِبنيوية الوظيفة متزايد، نحٍو وعىل
ودوًرا املستهلك، وموقف عادات يف ًدا محدَّ تغيريًا — جيمسون يرى فيما — يستدعي
التطورات هذه النعكاسات نَعرض أن وقبل الجمالية. والتحديدات التعريفات يف جديًدا

.Ibid, 33 25

ص١٣٥. النقدية»، «النظرية هاو، آلن 26
Jameson, F. Postmodernism, or the Cultural Logic of late Capitalism (1984) in The 27

.Jameson Reader, P. 194
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العامة السمات بعض نحدِّد أن سنُحاول املختلفة، الفنون عىل الفن بمفهوم لحَقت التي
الحداثة: بعد ما فنون فيها تشرتك التي

قديًما الفن كان فإذا الجماهريية»: والثقافة النخبوية الثقافة بني الحدود «إزالة (١)
فالسطحي للجميع؛ متاح الحداثية بعد ما الِحقبة يف الفن فإنَّ بَعينِها، طبقة عىل حكًرا
إنما جمايل، كحكم ال النخبويون، يَستعملهما كلمتان الحداثي، بعد ما نظر يف والعميق،
يرى هنا من والثقافات. األذواق تراتبية الحداثة بعد ما تَرُفض لذا الطبقي. للتمييز
Daniel بل دانيال يرى حني يف املتسع»،28 الفن «عالم هو الشعبي الفن عالم أن روشنربج
بفن واستبدالها الستينيات منذ الثقايف الذوق يف العليا الثقافة سلطة انحالل أن Bell
إال إليه النظر يُمكن ال العامي، والذوق العريض، واألسلوب البوب، وثقافة ،Pop art البوب
أصبح «لقد هويسينز: يقول وكما الرأسمايل.29 االستهالك يف الغبية للمتع رمًزا بوصفه
انقلب الذي الحياة أسلوب أي الحايل؛ للجيل الجديد الحياة ألسلوب املرادف هو اآلن البوب

املجتمع.»30 معايري من التحرُّر وأراد السلطة، عىل
استطاعت الحداثة بعد ما ولكن تجنُّبه، الحداثيُّون حاول ما وهو الفن»: «تسليع (٢)
«هناك الفن ضمنها ومن الثقافية املنتجات من طويلة سلسلة عىل السوق سلطة تمدَّ أن
تافه، إنتاج عىل املشتمل الفن إبراز إىل يتَّجه الغرب يف الحايل األدبي املشهد يف ُمتناٍم ميٌل
لدينا صار االشرتاكية الواقعية من وبدًال الرتفيه. وسائل صناعة من فرًعا األدب فأصبح
مقدَّسة كسلعة معه نتعامل أدب إنه … علينا مفروًضا قيًدا أصبح الذي السوق»، «واقعية
يف شاَهدناه ما «أن كريمب يرى أيًضا االتجاه هذا يف اإلشارة.»31 ذاتية املحتوى، ذاتية
الفن.»32 عىل الكربى الرشكات ملصالح الرصيحة السيطرة إال ليس املاضية القليلة السنوات
اآلن الظاهرة بَلغته الذي املدى فإن الحداثة، فن يف املال رأس لعبه الذي الدور يكن وأيٍّا

املقاييس. بكل للفن الرئيس ه املوجِّ هي الرشكات غدت فقد حد؛ كل تجاوز قد

ص٣١. ٢٠٠٣م) رشقيات، (القاهرة: صادق راوية ترجمة: املعارص»، «الفن مييه، كاترين 28

ص٨٥. الحداثة»، بعد ما «حالة هاريف، 29

.Huyssen, After The Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, p. 141 30

ص٢٥٦. العوملة»، «ثقافات جيمسون، 31

.Foster, Anti Aesthetics, p. 19 32
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للوظيفة الحقيقي الحامل هما اآلن واإلعالم فالتكنولوجيا بالتكنولوجيا»: «االرتباط (٣)
لها، حدود ال إبهار عوامل الفنون بعض عىل أضَفت التكنولوجيا أن اآلن واملشكلة املعرفية.
يف واملفارقة اإلبهار عن يَبحث العادي ي امُلتلقِّ وأصبح حقيقي. فني موضوع وجود دون
السينما دار يدخل املتفرِّج «إن السينما: ُمشاهد عن Vogel فوجل يقول يُشاهده، ما كل
لالستسالم نفسه مهيئًا — بلهفة يكن لم إذا هذا — أحد من ضغط ودون منه برغبة
غرضه»، ق يُحقِّ «لم الوهم وأن «سيئ» الفيلم أن اكتشف وإذا سيحدث، بما والقبول
جودة بني الربط إن بحيث تعميمه، يَصلُح فوجل قول أن والواقع كثريًا.»33 يَستاء فإنه
حلَّت لقد املختلفة. بصوره الفن مستوى عىل شائًعا صار اإلبهار عىل وقدرته الفني العمل
La réalité االفرتايض» «الواقع ب يُسمى ما خلقها خالل من الفن محل اآلن التكنولوجيا
ربما تخلقه، التكنولوجيا أصبحت الفن، عىل حكًرا قديًما كان الذي الواقع هذا virtuelle

وجاذبية. إبهاًرا أكثر بصورة
الجزء، هذا بداية يف لها عرضنا التي بودلري، معادلة أصاب خَلل ثمة «التشظي»: (٤)
إىل الخالد، = الفن من بودلري معادلة تحوَّلت النقيض. إىل فيها الثاني الطرف ل فتحوَّ
القانون هذا أصبح بل الزمن، قانون خارج الفنية األعمال تَُعد لم الزوال. رسيع = الفن
من نوع إىل الجمالية واألحكام املمارسات تشظَّت «لقد ورصامة بعنف عليها يرسي
بينها، رابط ال التي امللوَّنة املداخل من تُحىص ال بأنواٍع اململوءة الجنونية» «القصاصات
بعد ما الفكر يف أساس َكِسمة والتشظِّي عميل.»34 أو عقالني محدَّد، إطار يجمعها وال
أكثر يف الواحد املنتج صناعة تتمَّ أن واالقتصاد الصناعة عالم يف يعني كان إن الحداثي،
عىل القائم الراهن االقتصاد يف كذلك نجده وما العاملة. واليد املوارد توافر حسب بلد من
انعكاس يكون فربما عديدة، دول تدعمها أموال أصول ذات الجنسيات متعددة الرشكات
األدبية األجناس بني الفاصلة الُجُدر سقوط — املثال سبيل عىل — األدب يف التشظي ذلك
كرَّست وقد الجديدة القصيدة نجد إذ النوعية»؛ عْرب «الكتابة عليه أُطلق ما وهو والفنية،
والسمعية البرصية الفنون ألوان آخر إىل والتشكيل والسينما املرسح وتقنيات الرسد تيمات
تناقًضا؛ اليوم تُكتب التي الطويلة الروايات «تمثِّل الرواية يف أيًضا هذا ويتضح املتباينة.

ص١٠. ١٩٩٥م) األدبية، الكنوز دار (بريوت: صالح أمني ترجمة: التدمريية». «السينما فوجل، أ. 33
ص٢٩. سابق، مرجع هاريف، 34
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الزمن، من أجزاء يف إال التفكري أو العيش نستطيع ال وبتنا إربًا، تمزَّق قد الزمني فالبعد
اكتشاف نعيد أن لنا كان وإذا يتالىش. ما رسعان ثم الخاص مداره يف منها كلٌّ يذهب
يكن ولم يتوقف، أن الزمن عىل يكن لم حيث الِحقبة؛ تلك روايات يف فإنما الزمن استمرار
الروائي عنه ثنا يُحدِّ ما عام.»35 مائة من أكثر تستمر لم ِحقبة ر. يتفجَّ أن بالتايل عليه
لنا ده جسَّ ما وهو والذات، للزمن تشظٍّ من هنا Italo Calvino كالفينو إيتالو اإليطايل
للفن األبرز السمة هو وغريها، Le città invisibili مرئية» ال «مدن ک بقوة أعماله يف
املايض بني مشتتة نفسها الذات الحارضة، للحظة خصوصية توجد ال الحداثي. بعد ما
استخدام فقط هناك مميزة، أسلوبية خصائص توجد ال لذا للمستقبل؛ والتطلع والحارض
و«إعادة recyclage تدوير» «إعادة قبل من البرشية الحضارة أنتجته ما لكل وتوظيف
الحداثة. بعد ما فنَّانو بها يحتفي التي اللغة وهي الصناعة، بلغة reproduction إنتاج»
لحياِة امُلميِّزة العالمة هو يشء، كل يف — ليوتار الحظ كما — املؤقت العقد يغدو وهكذا

الحداثة.36 بعد ما
بعد ما الفنية األعمال معظم يف بقوة حارضة ِسمة وهي املايض»: إىل «الحنني (٥)
بصورٍة وإنتاجه، توظيفه تُعيد إنما وتنبذه، املايض تَرفض ال الحداثة بعد فما الحداثية،
مع بها تتعاَمل التي الديمقراطية الروح عىل منها تأكيًدا «مشوَّهة»، للبعض تبدو ربما
الشهرية، الرتاثية باألعمال تُحيط كانت التي الهالة محو محاولة الوقت نفس ويف الرتاث،
دافنيش). ملوناليزا شارب وضع عندما دوشام مارسيل فعل (كما منها السخرية حتى أو
للفنان اإلبداعية الطاقات ضعف أيًضا سببها يكون ربما املايض إىل العودة هذه أنَّ عىل
ومن الحال، بطبيعة تعميميٍّا ليس حكم وهو الجديد، إنتاج عىل قدرته وعدم املعارص
اللحظة هذه «منذ بودريار: جان يقول وإنتاجه، استغالله وإعادة املايض إىل العودة ثَمَّ
انعدام مظاهر أحد هو وهذا تاريخه، يف يرتدُّ نفسه فالفن … للفن تاريخ هناك يَُعد لم
… األشكال كل النحو هذا عىل يبعث بأن الخاص تاريخه يف نفسه يَستهلك … قيمِته
تنتهي.»37 ال استخدام إعادة … التكرار من تنتهي ال ومرحلة األشياء، انقالب من نوع
منذ الغرب يف يُسمى ما ازدهار مع كبرٍي حدٍّ إىل ُمتوافًقا يبدو هنا بودريار يقوله وما

ص٣٣٩. السابق، هاريف، 35

ص٣٠. السابق، 36
ص٤٢. الفريدة»، «األشياء بودريار، 37
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دوجالس تناوله مصطلح وهو ،heritage industry الرتاث» «صناعة ب السبعينيات مطلع
أرشيف مجرَّد إىل ل تحوَّ قد التاريخ أن إىل ويُشري بالتحليل، وهويسنز D. Crimp كريمب
— الرتاث صناعة أي — وهو املرة». بعد املرة واستهالكه جاهًزا استعادتُه «يمكن كبري
بني تدخل سطحية شاشة خلق عىل تآَمرا «إنهما إذ وثيق؛ اتصال عىل الحداثة بعد وما
نقدي» خطاب هو مما أكثر راهنًا «خلًقا التاريخ ويُصبح وماضينا»، الحارضة حياتنا
لدينا، التي البوب صور عْرب التاريخ بطلب محكومني ِبتنا «أننا هذا من هويسنز ويَستنتج

الزائفة.»38 الصور تلك وعْرب

وهناك الحداثية، بعد بما الفنية األعمال يف بقوة الحارضة السمات أهم هي هذه
املحاكاة ،collage املزج ،cutting التقطيع أهمها: يكون ربما عنها تتفرَّع أخرى سمات
ستَربُز وربما إلخ.39 … surfaces decorated السطوح لزخرفة امليل ،parody الساخرة
حدة، عىل فنٍّ بكل لحقت التي ات التغريُّ نستعرض عندما أقوى بصورة السمات هذه لنا
أن ذلك قبل يلزمنا ربما لكن التطبيقية. النماذج ببعض ذلك يف نستعني أن وسنُحاول
بالفنون رئيسة عالقة عىل هو الذي التمثيل، مفهوم طبيعة يف حدث تغريُّ إىل نشري
عليه الضوء وإلقاء سبق، فيما عنها تحدثنا التي للتحوالت نتاًجا كان التغريُّ هذا املختلفة،

العرشين. القرن يف وتحوُّالتها الفنون لطبيعة فْهمنا يف كبرية بصورة مفيًدا سيكون

الفنون تاريخ يف الحارضة املفاهيم أحد هو Representation التمثيل مفهوم أن الواقع
أن التمثيل ويعني العرشين. القرن وحتى أفالطون منذ كبريًا حضوًرا الجمالية والنظريات
هذه عنها، ذهنية صورة بداخله ويَخلق الخارجي العالم موضوعات يُمثِّل اإلنساني الوعي
اإلنسان مكونات من رئيًسا ُمكوِّنًا تُصبح بحيث عديدة معرفية لتحوالت تتعرض الصورة
عالقة كانت عنه. وتصوراته آراؤه ثَم ومن للعالم، رؤيته يف بالتايل وتتحكم املعرفية،
دون مبارشة عالقة املوضوعات بتلك — صناعتها وتقنيات الصورة ابتكار قبل — اإلنسان
(إذا ده تُجسِّ الذي للموضوع األمر واقع يف ُمطابقة الذهنية الصورة كانت وبالتايل وسيط،
له الذِّهني التمثيل عن الناتجة الذهنية الصورة فإن «أ»، ب الخارجي للموضوع رمزنا

.Foster, Hal. Anti Aesthetics, p. 43. & Huyssen. After The Great Divide, p. 165 38

.Foster, Hal. Anti Aesthetics, p. 112 39
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الذهنية والصورة الخارجي املوضوع بني هوية عالقة هناك أن بمعنى أيًضا) «أ» ستُصِبح
الرئيسة القوانني أحد وجعله الُهوية ملنطق أرسطو س أسَّ األساس هذا عىل تُمثِّله. التي

اإلنساني. للعقل
اإلعالم، وسائل ظهور مع وخاصة أساسية معرفية كوسيلة الصورة اعتماد مع لكن
املوضوع بني دخل وسيط ثمة «أ») مع هوية عالقة يف «أ» تصبح (لن املعادلة تلك ستتغريَّ
فالصورة التمثيلية؛ املعادلة يف ما اختالٍل حدوث الوسيط هذا دخول عىل وسيرتتب وتمثله،
محايدة بطريقة املوضوع هذا تنقل ال تتمثله، التي والذات املوضوع بني هنا كوسيط
كامريا توجد ال كما تماًما بريئة، صورة توجد ال أنه فالواقع اإلنسانية. العني كما بريئة،
الحدث تنقل أن امُلهم «ليس يقول: املعارص اإلعالم يف معروف مبدأ وهناك ُمحايدة.
عالقة تكون ُمحايدة واقعة كونها من إذًا الواقعة تحوَّلت الحدث.» تنقل كيف األهم ولكن
رسالة، بداخلها تحمل صورة يف مجسدة واقعة كونها إىل مبارشة، عالقة بها اإلنسان

الواقع. تشكيل يف ومؤثرة فاعلة الرسالة هذه وتكون
التمثيل، بمفهوم ارتبطت التي الفنون أكثر من تاريخه، عْرب التصوير، فن ويبدو
بصلٍة تَُمتُّ وموضوعات أشياء بتصوير نشأته منذ ارتبطت التي لطبيعته نظًرا وذلك
املناظر املوضوع باستحضار يقوم ما غالبًا، املشاهد، فإن وبالتايل الخارجي، للعالم قوية
ويبدو املوضوع. لهذا مطابقتها مدى عن اللوحة يف ويبحث اللوحة، ده تُجسِّ الذي لليشء
رؤية مع عنها، ثنا تحدَّ التي بالصورة أساس، عن والبحث الهوية، منطق تواُفق مدى هنا
يألفها كما األشياء وبني يُشاهده ما بني والتوافق، التشابه عن يبحث الذي العادي ي امُلتلقِّ
بوصفه اإلنساني، العقل يف متغلغل الهوية منطق أن يَتَّضح هنا الخارجي. العالم يف
إىل بالطبع باإلضافة الجمايل، ي التلقِّ مسرية عطَّل قد القانون هذا لكن قوانينه. من قانونًا
الفن يف التمثيل مشكلة أنَّ ذلك عىل األكرب والدليل الجمالية، النظرية عىل القوي تأثريه

لها. وتعرَّض إال َجمال فيلسوُف يُوجد وال املشكالت، وأهم أقدم من
فإن االختالف، منطق إىل الهوية منطق من الفلسفة يف حدثت التي النقلة ومثل
الالتمثيلية النزعة إىل التمثيلية النزعة من االنتقال تاريخ ذاته هو التصوير فن تاريخ
حقيقة كان أنه كما الحداثي، الفن يف العامة الحقيقة هو البسيط املجاز عن التخيل «إن
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أبعد إىل التمثيل بدحض يصل الحداثي فالتصوير زمان.»40 كل ويف ككل، التصوير فن
الحدود.

ثورة من الكالسيكي الرسم فن يف املنظور قوانني اكتشاف أحدثه ما إىل باإلضافة
عندما إال يصحُّ ال للمكان منظورية» «رؤية عن الحديث إذ — التمثيل مفهوم عىل
ويعمد الخارجية، املوضوعات «بتقليص» يَكتفي الذي البسيط التمثيل الرسام يَتجاوز
املكان عىل ببرصنا فيها نُلقي «نافذة»،41 إىل كليتها يف لوحته تحويل إىل هذا عكس عىل
فن أحدثه ما فإن الرسام؛ عندنا يخلقها أن يُريد التي نفسها بالكيفية أرجائه يف فنحوم
مساهمًة Le baroque الباروك فن ساهم «لقد االكتشاف هذا عن أهمية يقلُّ ال الباروك
البرصي» «للخداع منحها التي الكبرية القيمة بفعل خادعة» «منظورات خلق يف فاعلًة
من حقيقية أكثر عنده والخداع اإليهام قوة غدت أن بعد Les illusions d’optique
يمثل «ال الباروك بأن Wölfflin فولفلني مع نقول أن إجماًال ونَستطيع نفسه.»42 الواقع
جديًدا تشكيليٍّا أسلوبًا يُمثِّل ما بقْدر النهضة عرص يف ساد الذي بالفن مقارنة تقهُقًرا،
إعطاء إىل إجماًال يَميل الكالسيكي-النَّهضوي الفن كان وإذا الزيف.»43 مكانة من سرَيفع
،Le type architectural املعماري النموذج عىل بناءً ثابتًا طابًعا التشكيلية الخصائص
اإلدراكات إثارة إىل أكثر يَميل فهو ولذلك موسيقيٍّا؛ طابًعا يَكتيس الباروك فن فإن
الذي الهنديس االنتظام إنَّ إذ حركية؛ فعل ردود أمام املجال فتِح وإىل العاطفية-االنفعالية
حركيتها. يف القوى اندفاع محله ليحلَّ ما نوًعا سيتقلَّص الصارم بطابعه النهضة طبع

بها يَحظى كان التي األهمية بفعل الدقيقة األشكال النهضة رسوم دت مجَّ حني ويف
أن بعد اإليحائية األساليب إىل رصيًحا ميًال الباروك فن لدى نجد فإنَّنا ،designe التخطيط
جمالية النهضة عرص رسامو ردَّ لقد اإليحاء. يُولِّد الذي األساس العنرص هو اللون أصبح
ولًعا عندهم نجد ولهذا Le؛ principe de L’unité الوحدة مبدأ إىل األجسام وتناسق
الذي القْدر بنفس Les centres واملراكز امُلنغلقة واألشكال Les symétries بالتماثُالت
.Les perspectives convergentes املتقاربة» «املنظورات تجسيد يف إطنابًا عندهم نجد

.Deleuze, Francis Bacon: The Logic of Sensation, p. 14 40

ص١٨٨. الفلسفة؟» هي «ما دولوز، 41

.Deleuze, The fold, p. 27-28 42

.Deleuze, The fold, p. 32 43
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الفضاءات وإىل Les dissymétries الالتماثالت إىل اللجوء فإنَّ الباروكية الرسوم يف أما
يف ويَسري البارزة؛ السمة سيُصبح املفتوحة، واألشكال Les espaces expansifs املتمددة

البرصية. الخدع بتصوير شديٌد اهتماٌم كله هذا مع موازاٍة
وبني النهضة عرص يف الرسم بني االختالفات هذه بوجود يَسمح ما أن والواقع
النهضة عرص يف الفن ألن بمفردها؛ امُلعَطيات هذه عند يَنحِرص ال الباروكي الرسم
الباروك يف يتَّخذ حني يف الحقيقة، تحرِّي الجوهري هدفها شاملة رؤية من أساًسا يَنطِلق
بل الحقيقة، نقل هي ليَست غايته، أصبحت أن بعد aspect rhétorique بالغيٍّا مظهًرا
هي األوىل بالدرجة الباروكيني امني الرسَّ يُهمُّ أصبح ما فإنَّ ولذلك تحويرها. أو تَحريفها
األسلوب مع ُمنسِجم بشكل طبًعا يسري ما وهو األشياء، عليها تَظهر التي البالغية األشكال
بجذب املقابل يف سيسمح الذي األمر واستهواء، إيحاءٍ وسيلَة الفنَّ يَعتِرب الذي الباروكي

والزيف. املظهر دائرة إىل الفني التعبري
مستًوى عىل لكن ماجريت، عند نجده الذي هو التمثيل، لفكرة امُلعادي املبدأ نفس
االنعكاس فكرة عىل يقيض ما بقْدر ذاته، حدِّ يف التمثيل مفهوم عىل نهائيٍّا يقيض ال آَخر
درجات بأسمى التقليدي الرسم فن ويف الكالسيكي الفكر يف دائًما اقرتنت التي والشفافية
بل الواقع تَعكس ال التي املرآة موضوع يحرض ماجريت أعمال من كثري ففي التمثيلية؛
موضوعاتها إنتاج تُعيد ال ماجريت مرايا إنَّ االنعكاسية. بقواعد التزام دونما تشاء ما تُنتج
خلق إىل تعمد إنها بل الكالسيكي، الرسم فن عليها س تأسَّ التي التمثيلية مبادئ وفق
التقاطها، الواقعية املرايا تستطيع ال التي الخفية الواجهات فيها بما الخاصة، عواملها
هي كما األشياء تَنسخ مرايا أمام نعد لم بأننا األوىل الوهلة منذ االنطباع يُعطي مما
خلق تُوايل Une force diabolique شيطانية قوة أمام بل حقيقية، تمثيالت أمام وال

الواقع. وموضوعات الرسم موضوعات بني الهوة ع وتُوسِّ السموالكرات،
يَتعلَّق وإنما الباروكية، الرسومات يف مألوف هو كما برصية بخدع هنا األمر يتعلَّق ال
الزائفة» «املرآة لوحة ففي ُمغاِيرة؛ منزلة ماجريت مع تحتلُّ غَدت التي الرسم بماهية
من مجموعة سطحها عىل ارتسَمت وقد عينًا ماجريت د يُجسِّ (١٩٣٥م) Le faux-miroir
لتُبنيِّ بُمفردها كافية اللوحة هذه السماء. لزرقة امتداد وكأنها العني زرقة فبَدت ُحب السُّ
واضحة رسالة ففيها التمثيل؛ مفهوم خلخلة يف الرسيالية الحركة لعبته الذي الكبري الدور
كما الوقائع تَنقل ال ألنها مزيفة» «مرآة دوًما هي الرسام عني «أنَّ فحواها ماجريت من

تحرِّفها.» وإنما العادية بالعني فعًال ُمتمثِّلة هي كما تُمثِّلها وال هي،
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Les liaisons خطرية» «ارتباطات لوحة تَطرحها التي القضية هي أيًضا تلك
بمرآة تُمِسك وهي عارية امرأة ماجريت يُجسد اللوحة هذه يف (١٩٢٦م)، dangereuses
تُناسب التي الجسم أطراف املرآة تعكس أن وبدل امُلشاهد. جهة العاكس سطحها تدير
يَستطيع ال الذي املرأة ظهر أي الالمرئية؛ الجهة سوى تُمثِّل ال فهي املشاهد، أمام وضعه
حتى االنعكاسية بقوانني اإلخالَل بهذا د تَعمَّ ماجريت وكأن التقاطه، املرآة وال امُلشاهد

التمثيل. يف تَمثيليٍّا» «ال جانبًا ثمة بأن يُؤكِّد
الكالسيكي؛ التمثيل بقوانني حرفيٍّا يَلتزم رسوماته يف ماجريت أن يف املفارقة وتبدو
املرآة تعكس أن بدَل لكن دقيقة. استعادة دوًما هي واألجسام لألشياء استعادته ألن
أعضاءً ب تُنصِّ فهي االنعكاس، عملية أوليات مع تتَّفق التي املناسبة أوضاعه يف الجسم
كما — يعمل يَُعد لم ماجريت عند الرسم فن ألنَّ إال ذلك وما املناسبة؛ مواضعها غري يف
بل املظهر يُكرِّر ال فهو امُلنفعلة: املرآة بها تعمل التي بالكيفية — باكي مارسيل يقول
العكس عىل يقوم وإنما املرأة جسد إنتاج يُعيد ال الرسم فن فإن وهكذا ويُحوِّله. ه يُغريِّ

وميتة. مؤطرة مجمدة، جزئية، وصورة جديد مظهر بإنتاج
ضوئية صورة األساس يف هو الذي الفوتوغرايف، التصوير فن مستوى عىل حتى
إنَّ بل خارطته، عىل موقعه «السيموالكرا» مفهوم احتلَّ الخارجي، العالم ألشياء منعكسة
نطاق عىل معروفة باتت جديدة فنية ملمارسة األساس حجر وضع يف ساهم نفسه امُلصَطلح
فوسرت هال يَعتربها التي ،simulationism التشبيهية» «النزعة باسم الغرب يف واسع
وجدت حركة وهي وفوكو.»44 دولوز عند السيموالكرا ملفهوم «استثماًرا Hal Foster
،A. Warhol وارهول وإندي ماجريت، كرينيه امني الرسَّ بعض أعمال يف األوىل إرهاصاتها
Cindy شريمان سيندي يد عىل الفوتوغرايف التصوير مجال إىل انتقلت أن َلِبثت وما
S. Worss وورث وسارة B. Kruger كروجر وباربرا S. Leiven ليفني وشريي Shirman
التمثيل، فكرة من الفوتوغرايف التصوير تخليص عىل العمل هؤالء حاَوَل وقد وغريهم.
فهذه الطرق؛45 من مجموعة عْرب ر املصوَّ النموذج فكرة التخلُّصمن ذلك إىل سبيلهم وكان
بحيث سابقة لصور دمج أو إنتاج أو تجميع إعادة حول أعمالها معظم تدور ليفن شريي
من تتخذ شريمان، سيندي وهذه محدَّد. أصل ذات غري صورًة النهاية يف النتيجة تكون

.Foster, Hal and Others, Art since 1900, p. 586 44

.Patton, Anti-Platonism and Art, p. 142-143 45
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تكون بحيث املوضوع، هذا حول تدور أعمالها وكلُّ الفوتوغرايف، للتصوير مادًة جسدها
وبحيث الحقيقية، بصورته وليس مختلفة، وأوضاٍع أشكاٍل يف الجسد تصويَر النتيجُة
دوجالس الناقد يقول مزيَّف. أو حقيقي غري ليشء صورًة النهاية يف الصورة تكون
هذا تَسبق و«صورًة» وسيًطا، نفسها من تَجعل «إنها شريمان: عن D. Crimp كريمب
أعمال تَندِرج السياق هذا نفس ويف أصل.»46 دون من نسخة فهي وبالتايل الوسيط،

ألعمالها. مادًة واإلعالنات الدعاية من جعلت التي كروجر
ِحقبة ميالد نَشهد بأننا — روبنز كيفني يقول كما — اآلن ُمتزايد إحساس ة ثمَّ
يف التطور من نوًعا الِحقبة هذه وتُمثِّل الفوتوغرايف. التصوير بعد ما ِحقبة جديدة،
وهكذا الصور. وتخزين وتباُدل ومعالجة بتسجيل الخاصة الجديدة الرقمية التكنولوجيا
تكنولوجيا بني امُلتزايد التقارب من نوًعا العرشين القرن من األخرية السنوات خالل شهدنا
تمهيد إىل التقارب هذا أدَّى وقد والكمبيوتر، الفيديو وتكنولوجيا الفوتوغرايف التصوير
صغري عنرص مجرَّد الثابتة الفوتوغرافية الصور فيه تكون جديد سياق لظهور األرض
الفائقة. hypermedia العليا أو امليديا اسم عليه أُطلَق الذي الكبري، العالم ذلك يف
بعض أساس عىل «واقعية» صور إنشاء أو توليد عىل بقدرتها االفرتاضية فالتكنولوجيا
التوقعات شأن من الرفع يف أسهمت وتُنمذجه، الواقع تُحاكي التي الرياضية التطبيقات

لها.47 واالستباق الالحقة للتطورات
بدايات يف ظهر الذي réalité virtuelle االفرتايض» «الواقع مفهوم إىل النظر يُمكن
شكٌل أنه عىل امُلعارصة، الثقافة يف ا هامٍّ موقًعا اتخذ حتى ذلك بعد وتَنامى الثمانينيات،
لعالٍم ُمحاٍك غري واقع هو االفرتايض فالواقع السيموالكرا، أو الزائفة الصورة أشكال من
القدرة حيث من تفوقه بل األصل، قوة تمتلك لكنها د، ُمحدَّ أصل ذات غري صورة أي ما؛
نحته الذي املفاهيمي «الجهاز أن إىل J. M. Besnier بيزني ويذهب والتأثري. اإلبهار عىل
سواء متوقع، غري فلسفيٍّا بُعًدا الجديدة للتكنولوجيات يمنح وجاتاري دولوز من كلٌّ
تباُدل فيها يتمُّ التي الفائقة بالرسعة املرتبط والزمان» املكان «انمحاء بمفهوم األمر تعلَّق
بمفهوم األمر تعلَّق أو الرقمية؛ التقنيات بواسطة السيموالكرات» «مضاعفة أو املعلومات،

.Foster, Hal. and Others, Art Since 1900, p. 588 46

ص٤٠٥. الصورة، عرص الحميد، عبد شاكر 47
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مفهوم بني حقيقية صلة وجود إىل كوليربوك كلري تَذهب كما االفرتايض».»48 «الواقع
يعيشها التي البَعدية الحداثة ملرحلة شعاًرا صار الذي االفرتايض الواقع وبني السيموالكرا

اآلن.49 الغرب
وتَخليُصه ذاته للواقع نسٌف هو بل سيموالكر، أو للواقع مزيفًة االفرتايضصورة ليس
ق للتحقُّ ً مبدأ يَُعد لم الواقع أن أساس عىل السابق، يف بها يحظى كان التي الهالة من
وبالتايل القضايا. من قضية صدق من ق التحقُّ إثرها عىل يتم مرجعية إحالة باعتباره
لإلحالة كمبدأ الواقع، إنَّ للحقيقة. جديد منبع هو بما لالفرتايض ُمعطاة اإلحالة غدت

االفرتايض. للعالم املفاجئ التدخل بفعل هيمنته تالشت خاص، وكحدث خام وكمادَّة
االفرتايض والواقع التكنولوجي الفضاء عالم الواقع، بعد ما عاَلم اآلن نعيش إنَّنا
عالم االفرتاضية،50 والتكنولوجيا واإلنرتنت الكمبيوتر فيه يَتحكَّم الذي الالنهائي والفضاء
وتفارقه، عليه تتفوق بل تحاكيه، وال تحاكيه تشبهه، وال األصل تُشبه التي امُلحاكية ور الصُّ

املزيفة. والنُّسخ الظالل تملؤه الذي أفالطون كهف كثريًا يُشبه عالم
الوهم فن هي فالسينما السيموالكرا؛ لفنِّ األبرز املثال هي السينما تبدو أخريًا
فهي مرجع، أو أصل له ليس عاَلًما تخلق ألنها أم طبيعتها بسبِب هذا كان سواءٌ بامتياز،
بذاته، مستقالٍّ عاَلًما تَبني وإنما عالم، إنتاج تُعيد ال السينمائية الصورة إن ذاتها. مرجع
السينمائي امُلنظِّر طَرح وقد كافة. مراكزه من مجرًَّدا وتفاُوتات، انقطاعات من مصنوًعا
قائًال: وأجاب والسيموالكر؟ الخداع فن السينما هل السؤال: هذا P. Bourdil بورديل بيري
من مستقالٍّ عاَلًما لنا تُقدِّم ألنها السيموالكر؛ لفن نموذج هي السينما أن فيه شكَّ ال «مما

مدارات «مجلة املفاهيم، وصريورة الصورة انزياح بني املعارصة الفرنسية الفلسفة مشهد سبيال، محمد 48

ص٤٣. ٢٠٠٨م، ،١٥ العدد فلسفية»،
.Colebrook, Claire. Gilles Deleuze, p. 97 49

يشء هناك «ليس كالتايل: نصه الدولية املعلومات شبكة عىل الباحث وجده باإلنجليزية إعالن ثمة 50

تُمثِّل النرص. تحقيق ومحاوًال خطرة، مناورات ذًا ُمنفِّ األبعاد، ثالثي مشهد خالل الطريان من تحرًُّرا أكثر
من ورفيق … األعداء وقوات … املالية االستثمارات وكذلك الكمبيوتر، شبكة عىل ملفات والسهول الجبال
هو إليه نحتاج ما كل انتظارك، يف األبعاد ثالثي االفرتايض العالم شبكة موجود. يشء كل … اآلخر الجنس

بك.» الخاصة االئتمان بطاقة رقم
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ظهورها منذ السينما أنَّ والواقع ذاته.»51 الوقت يف ومعناها األشياء مظهر د يُجسِّ الصور
الفنون أكثر ألنها ذلك بالواقع؛ وعالقتها بطبيعتها تتعلَّق التي األسئلة هذه مثل تُثري وهي
من آخر رسٌّ «هنا :Metz ميتز يقول كما أو نفسه الوقت يف عنه وابتعاًدا بالواقع التصاًقا
أو امُلتخيَّل ق يَتحقَّ ثَمَّ ِمن الصورة، واقعية ال يف الحركة واقعية تَدمج حيث السينما؛ أرسار
السينما ُمنظِّري من العديد ربط وقد قبل.»52 من إليها ل التوصُّ يتمَّ لم درجة إىل الخيال
تتفاعل التي السينمائية املشاهدة طبيعة وبني بالواقع، إيهام من السينما تُخلِّقه ما بني
أندريه قال وقد الحقيقي، للواقع بديًال أو موازيًا واقًعا منه تجعل لدرجة اإليهام هذا مع
يُعربِّ بذلك وهو العرصية.»53 الرسية بالطقوس االحتفاء يتمُّ السينما يف «إنه بريتون:
السينما. ى يُسمَّ واحد يشء يف وامليتافيزيقا التكنولوجيا النقيَضني: التقاء عن جيد بشكل

املختلفة: الفنون يف الحداثية بعد ما مات السِّ تتبُّع التالية الصفحات عْرب سنُحاول
بصيحات تأثًُّرا الفنون أوىل أنه البعض يرى الذي الفن وهو العمارة، بفن بدأنا إذا
رجالُه فيه شعر املعرفية الحقول من حقل هناك «ليس جيمسون: يقول الحداثة. بعد ما
ذَهب لقد العمارة.» فن يف حَدث مثلما حادة، بصورة ذلك عن وأعلنوا الحداثة بموت
The Language of Postmodern الحداثية» بعد ما العمارة «لغة كتابه يف جانكس
٢٠ : ٣ الساعة عند تحديدها يُمكن للحداثة «الرمزية»54 النهاية أن إىل Architecture
برويت-إيجو مبنى نسُف جرى عندما ١٩٧٢م عام يوليو من عرش الخامس يوم من
صالحة غري بيئة باعتباره لويس سانت يف املحدود الدخل ذوي لسكن Pruitt-Igoe
جائزَة نال قد املبنى (كان Le Corbusier كوربوزييه لو أفكار تهاَوت لقد فيها.55 للسكن
وأفسحت العليا» «الحداثة ل آخرين وُممثِّلني الحديث») العيش «آلة حول كوربوزييه يل

٢٠٠٦م) الرتبية، عالم منشورات البيضاء: (الدار والسينما» الفلسفة «حوار الخطابي، الدين عز 51

ص٢١.
ص٣٦. ٢٠٠٢م) للكتاب، العامة الهيئة (القاهرة، األفالم؟» يف اإليهام تكرس «كيف ثابت، مدكور 52

ص١٠. ١٩٩٥م) األدبية، الكنوز دار (بريوت: صالح أمني ترجمة: التدمريية». «السينما فوجل، أ. 53
إىل أقرب فهذا بالتحديد؛ اللحظة هذه يف حَدث التحوُّل إن يقول أن هنا جانكس يريد ال الحال بطبيعة 54

الحداثي. بعد ما ل التحوُّ وصورة طبيعة عن ًا ُمعربِّ رآه حدٍث عند توقَّف لكنه العبث.
Jankes, C. The Language of Postmodern Architecture (London: Academy Editions Press, 55

.1991) P. 23
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مجمع هدم يف األهم أن جانكس رأى لقد ُمتعدِّدة. إلمكانات صارخ تقدٍُّم أمام الطريق
عىل مثاًال أضَحت والتي (النسف)،56 وهي الهدم بها تم التي الطريقة إيجو» «برويت
كانت املعمارية الحداثية فالنظرية الحداثة. بعد ملا األساس والنموذج الفكري، النسق
وظيفتَه البناء ق يُحقِّ أن الشكل، إىل االلتفات دون الوظيفة فكرة عىل األساس يف تَعتمد
الجمال ومكامن البناء بشكل تَتعلَّق أخرى اعتبارات أي عن النظر برصف األتمِّ النحو عىل
األمريكية املدن «موت الهامة دراسته يف J. Jacobs جاكوبس جني يقول وكما فيه.57
ومنظمة نقية كانت الحداثة أقامتها التي الحرضية امُلسطَّحات «إنَّ وحياتها»: الكربى
وإن املوات، إىل أقرب فهي وإنسانيٍّا وروحانيٍّا اجتماعيٍّا أما املادية، الناحية من وناجحة
عام يف املعارصة.»58 الحرضية الحياة عىل أبقى ما هما عرش التاسع القرن وصخب زحام
«ُمربِّرات بعنوان مقالة Robert Venturi فنتوري روبرت املعماري الناقد نرش ١٩٦٥م
مربرات خاللها قدَّم ،Art and Architecture والعمارة» «الفن مجلة يف البوب» عمارة
الحداثة. من املوروثة التقليدية املفاهيم عن عوًضا للعمارة جديد مفهوم والدة وحتمية
فيجاس»، الس من و«التعلم العمارة» يف والتناقض «التعقيد بكتابَيه املقالة هذه أتبَع ثم
الحداثي املعماري التصميم يف الزائدة» «البساطة أسماه ما األول الكتاب يف فنتوري ينتقد
بميالد ومبًرشا املعماري»، الناتج «إثراء إىل داعيًا التكوينية»، «النقيصة ب إياه واصًفا
البنائية وتطبيقاتها السابقة املعمارية املناهج وتعارض تخالف جديدة، نظرية مفاهيم
ُعرى من املعمارية جمالياتنا نتعلم بأن فنتوري يُوصينا الثاني الكتاب ويف املستقرة.
هذه تُحبُّ باختصار الناس ألنَّ ليفيتاون؛ يف كما القذرة الضواحي من أو فيجاس الس
طي متوسِّ حقوق يدعم حتى محدَّد سيايس ه توجُّ لإلنسان يكون أن رشًطا «وليس األمكنة

األول. الفصل غالف انظر 56
فتحي حسن هندسة تدلُّ كما العرشين، للقرن الصارمة بالحداثة العربي العالم مدُن تأثَّرت ما كثريًا 57

فيما لكن الخالص. الطني مادتها ُمزيَّنة، غري تقليدية، تكون للفقراء» «عمارة إنشاء ورائها من أراد التي
زيارتها، عىل وتواَفدوا عنها وكتبوا «القرنة» يف بمرشوعه والليرباليِّني اليساريني فني املثقَّ بعُض احتفل
األدوات استعمال فتحي رفض عن النظر برصف يرسخ، وما بيوتها. يف السكَن «الفقراء» الفالحون رفض
البسيط الشعبي التصور عىل اعتماده حداثيته؛ إىل الشك يَرقى ال حداثي أنه مبانيه، يف الحديثة والتقنية
ال مسجًدا فيه ترى أن تستطيع الذي املكان هي مثًال، فالقرنة، والزخرفة؛ التزيني عن الكامل وابتعاده

إسالمية. زخارف أو لتزيني فيه أثر
ص١٠٢. سابق، مرجع هاريف، 58
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يف يَتشارك أنه فعًال وَجدنا وقد بهم، الخاصة املعمارية جماليتهم يف الوسطى الطبقة
الليرباليني البيض، كما السود الوسطى، الطبقة طي ُمتوسِّ معظُم الجمايل ليفيتاون نمط

امُلحافظني.»59 كما
ساد الذي الوظيفي للمعمار الروحي األب هو كوربوزييه لو الفرنيس املعماري كان
تطور مراحل من ومهمًة رئيسًة مرحلًة املعمارية نظريتُه مثَّلت وقد الحداثة. مرحلة إبان
وأعماله األسلوبية أطروحاته واعتُربت الحربني. بني ما فرتة فرنسا، يف الحديثة» «العمارة
يف وإنما فرنسا، يف فقط ليس الحداثي املعماري للفكر ناصعة أمثلة بمنزلة املعمارية
إىل فباإلضافة االهتمامات؛ ُمتعدِّدة شخصيًة كوربوزييه لو كان العالم. من عديدة مناطق
وساهمت وُمنظًِّرا، ومصمًما وكاتبًا، ورساًما للمدن، مخطًِّطا كان ًدا مجدِّ معماريٍّا كونه
وعىل العاَلمي. املعماري املشهد يف الالمع حضوره تكريس إىل تلك املتعددة اهتماماته
بمثابة كان منها كالٍّ فإنَّ نسبيٍّا قليلة تَُعد كوربوزييه لو ذها نفَّ التي األبنية أن من الرغم
بحضور مها صمَّ التي املباني وتمتاز الحديثة». «العمارة مبادئ ر تطوُّ يف كبرية خطوة
ومتوازي ب، كامُلكعَّ األساسية األشكال عىل امُلعتِمدة الخالصة للهندسة للمعايري واضح
يُمكن الكربى الحديث البناء مشاكل «إن مرة: ذات يقول كتَب وقد واألسطوانة، األضالع
ذات الكتل إنتاج نحو اليوم ُمهندسو يتَّجه إذ امُلنتِظمة؛ الهندسة استخدام عْرب فقط حلُّها
األبصار تريح التأثري، وقوية واضحة أشكاًال فيَكتِشفون الواضحة الهندسية الخطوط
العرص ثمار أوىل امَلصانع، هي كذا الهندسية. أشكالها إىل النظر متعة للعقول ر وتُوفِّ
أمثال طبَّقها التي املبادئ ذات مع اتساق يف أنفسهم اليوم ُمهندسو يضع وهكذا الجديد.

بعيد.» زمٍن منذ ورافائيل برامنته
ال الصناعيِّني امُلهندسني وبنتاج باآللة التشبُّه أن كوربوزييه لو عبارة من يتَّضح
إنجازات عن التعبري به يُراد ما بقْدر ،Pure Functionalism البحتة الوظيفية به يُراد
بسيطة هندسيٍة حجوٍم عىل اعتماًدا نَمطية نماذج تقنني يف الصناعي العرص ُمهنِديس
مظَهر ذاُت الوقت ذات يف وهي اآللية، الصناعة إمكانيات ضمن معها التعامل يسهل

جاذب. جمايل
الصناعي العرص ُروح عن تُعربِّ أن بد ال كوربوزييه لو رأي يف الجديدة الِحقبة إن
واألهداف تَنسِجم معياريٍة ومقاييَس مواصفاٍت ضمن والنمذجة التنظيم عىل يعتمد الذي

ص٨٤. السابق، 59
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القديم. املديني للنسيج الحداثي التدمري باتيليه: جان

العمارة. يف كوربوزييه لو أرادها الصناعة، هي ومثلما التصميم. قيد األداة من اة املتوخَّ
الجمال أنَّ إىل ذهب لذا الهندسية؛ األشكال إىل أقرب كان ومباًرشا بسيًطا الحل كان فكلما
تُمثِّل التي أو النقية أو البسيطة الهندسية الحجوم استخدام رهن املعماري التصميم يف

األنموذجية. التنظيمية الحلول
عن نفسها تُميِّز بأنها الحداثية بعد ما العمارة يَصُف نجده جانكس إىل وبالعودة
يعني وذلك عبوية»، «الشَّ أولويات عىل التأكيد خالل من «النُّخبوية» الحداثية العمارة
نسيج بقية عن نفسها تمييز إىل األنيقة الكالسيكية املعمارية الحداثة سَعت بينما أنه
من العكس عىل تَنهمك، الحداثة بعد ما بنايات فإن ضمنه، تَظهر الذي األريض املدينة
التجارية األبنية عنارصه تُشكِّل الذي التغريُّ يف اآلخذ النسيج ضمن نفسها بإدراج ذلك،
املدن يف الرسيعة الطرقات عىل امُلنتِرشة الرسيعة الوجبات ومطاعم الصغرية والفنادق
مني للُمصمِّ األوىل للموجة D. Burne برين دانيال نصيحة كانت وإذا الكربى. العاَلمية
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.Savoye سافوي فيال كوربوزييه: لو

وسع يف فإنَّ صغرية»؛ تصاميم تصنع «ال هي عرش التاسع القرن نهاية يف الحداثيِّني
«ممَّ ويتساءل: تواُضًعا أكثر يكون أن A. Rosse روس ألدو مثل حداثي بعد ما م ُمصمِّ
عىل القدرة أن تبنيَّ بعدما بالتأكيد، الصغرى األشياء «من ليُجيب: إذًا؟» أعمايل أستلهم

كبريًا.»60 عائًقا تاريخيٍّا كان الكربى األشياء ل تحمُّ
مع الجديدة املعمارية األفكار مزج يف مثًال ضريًا ترى ال الحداثية بعد ما األبنية إنَّ
املرح وربما واإلدهاش، دمة الصَّ من نوع إحداث بهدف الغابرة التقليدية والرموز األشكال
يتولَّد مثلما التنافر من يتولَّد قد الَجمال بأن اإليمان من رضٌب وهو للرائي. والتسلية
يف حدث الذي ل التحوُّ انعكس لقد النظام. من يتولَّد مثلما الفوىض ومن االتساق، من
إثراء يف منهما كلٌّ وساهم املعماريِّني، اهتمام وعىل املعماري الناتج عىل الثقافية املجاالت

Ballantyne, Andrew. Deleuze and Guattari for Architects (London: Routledge Press, 60

.(2007)) p. 25
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أو. دي دام نوتر كنيسة كوربوزييه: لو

املعارص املعماري الخطاب «فاستوعب سقطت قد بينهما الحواجز ألنَّ األخرى؛ الفنون
املعماريِّني النقاد بعض ورأى عديدة. ُطُرز من تَنَهل وتشكيلية نحتية مختلفة اتجاهات
جدران بداخل التي األحداث وصخب تعدُّدية عن تعبري إال هما ما والصَخب التعدُّدية أن
معماري لكلِّ تسمح التعبري وحرية الديمقراطية من لوٌن هي أو حولها. وفيما البنايات
يكن لم أمر وهو يتمثَّله، نموذج أو يَحدُّه بقالب االلتزام دون الخاصة أفكاره يطرح أن
يَُعد «لم نوفيل: جان يقول ُمشابه سياق ويف السابق.»61 يف يفعلوه أن املعماريِّني بمقدور
باملقياس فاللَِّعب بالداخل؛ موجودة األشياء نفس تَُعد ولم الطريقة، بنفس يُعاش املكان
واضح غري الحجم كبري كان مما انطالًقا فنتمكَّن معناه، تغيري ويتمُّ مختلفة، بطريقة يتمُّ
يكن لم وتجديٍد خلٍق إعادِة من ُمتعاقبة، انحرافات وعْرب خالص، نحو عىل ووظيفي

ممكنة.»62 أنها تخيُّل أحد أي باستطاعة

.Ibid, p. 36 61

ص٦٥. الفريدة»، «األشياء بودريار، 62
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السائد املعمار نوع ليصف 63collage city الكوالج» «املدينة مفهوم دولوز سيطرح
له. أساس قاعدة «االنتقائية» من يتَّخذ والذي الحداثية، بعد ما الِحقبة يف الغرب يف
«الجمع» تعني — امُلعارصة للحياة األبرز السمَة دولوز يَُعدُّها التي — واالنتقائية
املايض» عىل «االنفتاح أيًضا تعني كما و«األساليب»، «الطُُّرز» من العديد بني و«املزج»
«االنتقائية» مفهوم لرشح عادًة املعماريون يَستخِدمه الذي الجيل واملثال إليه.64 والحنني
مه صمَّ الذي اآلن) Sony سوني (مبنى At&t مؤسسة مبنى هو املعمار، فنِّ يف تتجىلَّ كما
يف جدًال األكثر البناية هذه تَُعد إذ نيويورك؛ مدينة يف P. Johnson جونسون فيليب
عىل مبنية سحاب ناطحة فهي معماريٍّا؛ يجتمع ال ما تجمع كونَها املعماري النطاق
لها، وظيفة ال التي والحليات الزخارف من الخايل ف الُمتقشِّ الوظيفي الحداثي الطراز
الذي عرش السابع للقرن امُلميِّز القديم الطراز عىل الشكل مثلثة مقصورة تها قمَّ تعلو فيما
تحقيق سوى بَعينها وظيفًة تخدم ال التي الشكالنية والتفاصيل الزخارف بوفرة يتَّسم
فأصبح الحداثية، بعد ما العمارة لغة هي أصبحت املزج أو االنتقائية هذه الجمالية. املتعة
ُموغلة رومانية أو بيزنطية أعمدة عىل محمولة الحداثية شديدَة بنايًة نجد أن الطبيعي من
هي االنتقائية هذه إن بأكمله.»65 عاَلًما تُرتِجم العمارة «فإن بودريار يقول وكما القدم. يف
ويُشاِهد الريجاي موسيقى إىل الفرد «فيستمع والتعدُّدية التشظِّي يَسوُده لعالم انعكاس
ويضع العشاء، عىل محليٍّا وطعاًما الغداء عىل مكدونالد أطعمة ويتناول البقر رعاة أفالم
وتزاُمن فالتجاور 66«… كونج هونج يف «ريرتو» أزياء ويَرتدي طوكيو يف باريس عطور
ما إىل يئوالن ما هما والحضارات، واملساحات واملباني واألشكال واألمزجة والِقيَم األنماط
محدود هو ما تعني القرية كانت وملا .Global Village الكونية» «القرية جينكس يَِسُمه
ومختلف األطراف وُمتباِعد وُمتعدِّد كبري هو ما إىل الكونية تُشري حني يف وُمتجانس، ومحيل
نحصل بحيث وواقعهما، قيمهما تجاور يعني الحدَّين هذين لقاء فإن ُمتكافئ، وغري
واالنتقاء، والكوالج، «التشظي، فإن وباختصار والتأثري. التأثُّر ُمتبادل انتقائي إنتاج عىل
تُهيِمن التي ربما، األساسية، األطروحات هي والفوىض، بالعرضية اإلحساس مع واملزج،

.Deleuze, the Fold. Trans Tom Conley (London: The Athlone Press, 1993) p. 63 63

.Ballantyne, Ibid, p. 39 64

ص١٢. نفسه، املرجع بودريار، 65
ص٢٢٩. الحداثة، بعد ما تعني ماذا سؤال عىل الرد ليوتار، 66
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ُممارسات مع بالتأكيد يَجمعها ما وهو املديني.»67 والتصميم العمارة ممارسات عىل اليوم
والفلسفة. النفس وعلم واالجتماع والسينما واألدب الرسم مثل أخرى، حقول يف مشابهة
ربوة» «ألف كتابهما يف وجاتاري دولوز أن إىل Ian Buchanan بوكانان إيان يذهب
و«األمكنة espaces lisses امللساء» «األمكنة بني فيه يُميزان للمكان تقسيًما يُقدِّمان
عامة بصفة يُقيمانه الذي التمييز التقسيم هذا ويُجاري espaces؛ striés امُلخددة»
الحرضي» و«الفن امللساء، األمكنة إىل أكثر يَميل الذي L’art nomade الرحل» بني«فن
األمر يتعلق لدولوز ووفًقا امُلخدَّدة. األمكنة كبري حدٍّ إىل يُناِسب الذي L’art sédentaire
«املكان تُساير التي La vision rapprochée القريبة» «الرؤية أوًال: الرؤية؛ من بنوَعني
ملسيٍّا واحد آٍن يف يكون أن يُمكن الذي الفضاء بالتحديد (أو L’espace Tactile اللميس»
طبيعتها يف وتتواَفق امللساء»، «األمكنة عىل دقيق بشكٍل تَنطبق التي الرؤية وهي ومرئيٍّا)،
البرصي» «املكان تُساير التي La vision éloignée البعيدة» «الرؤية ثانيًا: ل. الرحَّ فنِّ مع
فقط) للرؤية قابًال يكون والذي بالطيات، امليلء الفضاء بالتحديد (أو L’espace optique
الفن ألنماط مشرتكة خاصية بذلك لتكون املخدَّدة» «األمكنة عىل كبري حدٍّ إىل وتَنطِبق

الحرضي.68
الرسم فن يف األمكنة من النوعني هذَين بني تمييزهما وجاتاري دولوز يحرص وال
والُجغرايف واملوسيقي التكنولوجي النموذج يف بانه يتعقَّ بل فقط، املعمارية والهندسة
البرصي املكان الفنية الناحية من توازي املخدَّدة األمكنة كانت وإذا والريايضوالفيزيائي.
الكبري التداخل حيث النهضة عرص يف الكالسيكي العمارة فن مع ُمناسب بشكل وتنسجم
امللساء األمكنة فإنَّ واملنظور، الحجم ملفهوم الجيل الحضور وحيث والشكل، العمق بني
للمركز اعتبار وال املنظورية لفكرة قيمة ال حيث الحداثي؛ بعد ما العمارة فن توازي
يف دها يُوحِّ كان الذي Les repères البرصي نموذجها املعالم فقدت أن بعد والعمق،
األرض بني ما يفصل خط ال «إذ املشهد خارج يقع الذي امُلالحظ أمام معني ثابت صنف
وال للمنظورية وال للعمق وال لألفق وجود ال أنه كما املادة. نفس يمتلكان فهما والسماء،

واملركز.» الشكل أو للتََّخم وال للحد

Williams, James. Deleuze’s Ontology and Creativity: Becoming in Architecture, Pli: The 67

.Warwick Journal of Philosophy no. 9 (2000), p. 219
Buchanan, Ian.Deleuze and Space (London: Edinburgh University Press, 2005) p. 18–21 68

.& Deleuze, Guattari, A Thousand Plateaus, p. 208-209
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أن بعد ملساء أمكنة إبداع يف ساهَمت قد املعارصة العمارة فإن لبوكانان ووفًقا
إذا أو األشكال، ويحدد التخوم يعني أن دون ة ُمتغريِّ التجاهات نًا ُمتضمِّ التصميم أصبح
دولوز من كلٌّ يَستعريها التي — Michaël Fried فرييد ميكائيل لغة استعمال شئنا
االتجاهات، متعدِّدة تشكيلية خطوط أمام هنا ها أصبحنا «لقد معه لُقلنا — وجاتاري
إال تمأل ال فهي تخم؛ أي تُمثِّل وال يشء أي تحدُّ ال قعر، وال شكل بال خارج، وال عمق بال

أملس.»69 مكانًا
الدولوزي التصور هذا بني آَخر، موضٍع يف بوكانان، يُقارن امُلنطَلق نفس ومن
،Bonaventura hotel بونافنتور لفندق جيمسون قدَّمه الذي التحليل وبني للمكان
املعماري «التجيلِّ د يُجسِّ أنه إىل للفندق املعماري للطراز تحليله من جيمسون يخلص
ومركزها.» الحياة محور هو يَُعد لم إذ الوجود؛ عىل وهيمنِته اإلنسان سلطة سقوط ملفهوم
ضخمة، عاكسة مرآوية زجاجية واجهات عمل طريق عن املعنى ذلك املعماريُّون كرَّس وقد
ويرى للمبنى، امُلقابلة واألبنية العالم انعكاس فريى البناية مدخل عند الرائي يَقف بحيث
والضجيج العالم وسط والتشظِّي التقزُّم يف موغًال ضئيًال نفسه فيجد كذلك صورته
إىل تهدف إنما للفندق العاكس الزجاج واجهات فإن جيمسون، وبحسب أمامه. املنعكس
أقرب بالجوار الفندق صلة وجعل يرى، أن من بعيًدا الرائي إلبقاء خارجيٍّا»؛ املدينة «طرد
العاكسة الشمسية النظارات تُماثله طرٌد (وهو مكان» دون من الخاصة «القطيعة إىل
عليه). وسلطة أفضلية يَمنحك مما عينيك، رؤية محدثك عىل امُلستحيل من تجعل التي
نقف عندما نراه فما به، املحيط الوسط عن انفصاًال أيًضا للفندق العاكس الزجاج يمنح

واجهته.70 عىل تَنعِكس التي املحيطة للمباني ومفتَّتة مشوَّهة صوٌر مواجهته يف
عن دولوز مفاهيم يف Andrew Ballantyne بالنتني أندرو يجد ُمشابه سياق يف
املثال سبيل وعىل املعارص، املعماري بالتطور وثيقًة عالقًة واالنتقائية والتجاور التعددية
التي املعمارية النماذج وبعض دولوز71 عند rhizome الجذمور مفهوم بني بالنتني يقارن

.Deleuze, a Thousand Plateaus, p. 302 69

Buchanan, Ian. Practical Deleuzism and Postmodern Space. in Martin Fuglsang and 70

Bent Meier Sørensen(eds) Deleuze and the Social (London: Edinburgh University Press,
.2006) p. 140

بدولوز. الخاص الجزء — الرابع الفصل يف تفصيًال رشحه سيتمُّ مفهوم 71
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At&t.

الالمركزية إىل يُشري الذي املصطلح ذلك — فالجذمور الحداثي: بعد ما الطراز إىل تَنتمي
املثال سبيل وعىل املعارصة، املعمارية الطرز من العديد لفْهم مدخًال يَُعد — والالتحدد
يرى أن إليها للناظر يُمكن ال بطريقٍة مت ُصمِّ Portman city بورتمان مدينة «فإن
ومن له.»72 نهاية أو بداية نقطة تحديد يصعب الذي بالتيه أشبه فهي لها، مدخل أي
كالتشظِّي دولوز، مفاهيم بعض بني Grant Kester كيسرت جرانت يقارن امُلنطَلق نفس
«إن املعارصة املعمارية الطرز بعض وبني والجذمور، امللساء واألمكنة والطية والتجاور
متجاور بشكل متعدِّدة تنظيمات عىل الحفاظ عىل قدرته يف تكمن دولوز نموذج قوة

.Ballantyne, Andrew. Ibid, 98-99 72
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Bonaventura Hotel.

أن نجد Wexner center ويكسنر Eisenman  ملركز آيزنمان مرشوع ففي وهكذا وآني،
تناقض.»73 أي عىل يشتمالن ال والشبكة الربج

رمزي كتعبري التفكيكية، العمارة تكرَّسمصطلح العرشين القرن ثمانينيات نهاية يف
املعمارية املمارسة يف ترسخت تصميمية تجارب مجمل وصف عن واحد آٍن يف ونظري
طريقة هي بل معماريٍّا، نمًطا التفكيكية العمارة تَُعد ال دريدا وبحسب وقتذاك. العاملية
الوظيفة عن النظر برصف باملجاز أشبه املعماري التصميم عنارص من عنرص كل لجعل
من وتُسِقط والعالمات، الصور عىل التفكيكية العمارة تركز آخر وبمعنًى يؤديها. التي
بالرضورة ليست التفكيكية بأنَّ دريدا ويُضيف واملنفعة. الوظيفة أغراض تماًما حساباتها

Kester, Grant H. Gilles Deleuze and Contemporary Architectural Practice, Visual & 73

.Cultural Studies, Spring 2003 Vol 45, No. 1, p. 37
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التشيك. جمهورية Dancing House مبنى الحداثة: بعد ما عمارة

يف املرء لدى ومألوًفا عاديٍّا أمًرا بات ما بني تضاُرب خلق وإنما املبنية، املباني تقويض
يُشاهده.74 أو يراه َمن وبني واملعنى، اللغة إدراك

األسئلة يف صياغته يُمكن تحدٍّ املعماري، التحدِّي من نوع هي التفكيكية العمارة إنَّ
هل الكالسيكي؟ الجمال علم أقانيم هيمنة عن تتخىلَّ أن العمارة بمقدور هل اآلتية:
النظام د تُحدِّ راسخة مفاهيم ثمة هل الوظيفية؟ عن النفعية؟ عن ل تتنصَّ أن بإمكانها
عليها املتعارف األساسية املبادئ تلك عن بالتخيلِّ مبنًى تشييد باإلمكان هل الالنظام؟ أو
محاولته يف إلخ)؟ … التدرج والعمودية، األفقية الخطوط (التوازن، عمارة لخلق واملألوفة
القديمة التقليدية املفاهيم من التخلُّص أوًال يتعنيَّ أنه دريدا يرى األسئلة تلك عن لإلجابة
الكالسيكية. الجمالية التصورات من تتحرَّر جديدة أشكال ابتكار ثَمَّ ومن العمارة، عن

Benjamin, A., (ed.), Deconstruction in Architecture. Architectural Design, 58, no., 74

.London, 1988
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االلتفات دون الوظيفة فكرة عىل األساس يف تَعتمد كانت املعمارية الحداثية فالنظرية
اعتبارات أي عن النظر برصف األتم النحو عىل وظيفته البناء يُحقق أن أي الشكل؛ إىل
من واملنطق، والعلم العقل هي الحداثة إنَّ فيه. الجمال ومكامن البناء بشكل تتعلَّق أخرى
الهندسية األشكال إىل تصاميمها يف الحداثية العمارة لجأت ملاذا م نتفهَّ أن نستطيع هنا
الشكل متطلبات إىل التفات أدنى دون واحًدا، نمطيٍّا شكًال عليها خَلعت التي الصارمة

والجمال.
بعد ما املعماري والنمط التفكيكية العمارة بني التشابُه أوجه أن من الرغم وعىل
– الالإقليدية الهندسة عىل االعتماد – الخطية غري التصاميم – (التقطيع كثرية الحداثي
االثنني؛ بني جزئية اختالفات ثمة أن رأوا قد امُلنظِّرين بعض أنَّ إال (… التناقضات إبراز
التعديالت بعض وإدخال املايض استدعاء يف غضاضة ترى ال الحداثة بعد ما فعمارة
إىل تسعى التفكيكية العمارة أن حني يف أخرى. معمارية أَنِمطة مع مزجه أو عليه
العمارة أن إىل باإلضافة املعمار، يف الراسخة والتقاليد التاريخ مع ة التامَّ القطيعة تحقيق
الحداثة بعد ما مو ُمصمِّ يسعى التي الواضحة «الشعبوية» بالنزعة تَرتبط لم التفكيكية

املباني. شكل يف إلبرازها دوًما
باملكان الوصول ُمتجنِّبًا يأتي أن لدريدا، وفًقا التفكيكي، املعمار خصائص إحدى
التخيلِّ «بمعنى آٍت ٍل تحوُّ فرصِة أمام مفتوًحا املعمار يَبقى أن فيجب التشبُّع. حالة إىل
امَلناِطقةبداهة يه يُسمِّ قد ما وفق والعمل السماء، املدينة تالمس أن أي امُلطَلق؛ الُعلوِّ عن
وأن بنيويٍّا، ُمتشبِّع غري يبقى أن يجب كلٌّ فاملدينة .Axiome d’incomplétudeالنقص
يف إزاحة تُحِدث أو تُغريِّ التي البسيطة اإلضافات وعىل ل، التحوُّ إمكانية عىل منفتًحا يبقى
سوف ما بعُد تعرف ال أنها لحقيقة ُمنفتحًة املدينة تبقى أن يجب املدينة. تراث ذاكرة
تخطيط علم ويف املعمارية العنارص يف هذا اليقني عدم ترسيخ الرضوري ومن عليه، تكون
املخطَّطات بعض تنفيذ سوى املرء به سيقوم الذي هذا فما وإال رمًزا. كان لو كما املدن،
والذي اليابان، يف إييس معبد مثال دريدا ذكر وقد وخنقها؟»75 املدينة وإشباع وإتمامها
املعماري. االنفتاح هذا عىل كمثاٍل عاًما، عرشون عليه مرَّ كلما بنائه وإعادة تفكيكه يتمُّ
كان آيزنمان. بيرت لدى القوي صداها وجدت دريدا بها نادى التي النظرية األفكار إنَّ
امليتافيزيقا عالقة حول دريدا بأفكار آمَن التفكيكي، االتجاه معماريِّي أشهر من آيزنمان

.Francesco Vitale, Ibid, p. 215 75
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.Iseإييس معبد اليابان:

الوحدة هما: ُمزدوجني مفهومني عْرب دت تجسَّ قد الحضور فلسفة أن رأى وقد باملعمار.
أين من ملعرفة اإلنسان لدى والحنني الرغبة عن ناجمة له بالنسبة املفاهيم هذه واألصل.
العمل إطار ضمن مركزيٍّا موقًعا يحتلُّ فاإلنسان لذا العالم. هذا يف موقعه هو وما أتى
البرشي للبُعد خاضعة كلها فهي والوظيفة، الجمال مثل األخرى املفاهيم أما املعماري.
بعد ما إنسان أنَّ آيزنمان رأى لذلك باإلضافة املركزية. الكوِن حقيقَة اإلنساَن يَعترب الذي
من وانطالًقا ومقطًَّعا. ًدا ُمتعدِّ بل موحًدا مثاليٍّا نموذًجا يَحتوي ال عاَلم يف يتطوَّر الحداثة
عرصنا مع ُمتطابًقا يَُعد لم األصل حول الديني التساؤل أن آيزنمان رأى الحقيقة هذه
والوظيفة، والتنظيم والنسق كاملركز مسبقة أفكار يف منغلًقا املعماري اإلنتاج ويجعل

املعمارية.76 التعبريات تساوي عىل تعمل كلها وهي

Peter Eisenman, Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963–1988 (New Haven- 76

.London, Yale University Press 2004) p. 89
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وبسبب تُعربِّ أن يُمكن ال واألفالطونية اإلقليدية الهندسة أنَّ آيزنمان رأى هنا من
من بد فال لذا العرص. هذا إنسان تُميِّز التي والتقطيع التعقيد حالة عن الجوهري نقائها
لتلك وفًقا جديد من بنائها وإعادة تفكيكها بُغية الحديثة» «العمارة عىل بثورة القيام
تَُعد لم كوربوزييه لو عليها عمل التي األفالطونية «الكتل قائًال: آيزنمان كتب ات. امُلتغريِّ
املحيط؛ مع عالقاتنا عن يتكلَّم أن عىل قادر غري التناُظر الحالية. الظواهر لفْهم مناسبًة
الوحدة مفهوم من التخلُّص يجب أنه آيزنمان ويرى املايض.»77 من أصبَحت أشياء إنها
بُمصطَلح الحضور» «فلسفة وهي التقليدية، امليتافيزيقا من العمارة تَتحرَّر كيما واألصل
آيزنمان عند التفكيك وسيَغدو املعماري. للعمل الكالسيكي النموذج إلسقاط وذلك دريدا؛

املعمارية. األعمال ولفهم للتفكري التقليدية الصيغ كافة عىل تمرُّد بمثابة

للفنون. وكينرس مركز آيزنمان: بيرت

تأثَّروا الذين املعماريِّني أشهر من حديد زها العراقية مة امُلصمِّ كانت آيزنمان ومثل
الخطوط خاصة العربي، املعماري باألسلوب التفكيكية بمزج قامت لكنها بالتفكيكية.

.Peter Eisenman, Ibid, p. 121 77
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.Max Rinhardt House 1992 (برلني) هاوس رينهارت ماكس آيزنمان: بيرت

لذلك باإلضافة والالنهائية. التكرار دالالت تعكس التي الدائرية واألشكال املائلة العربية
حالة تعكس أعمالها التقليدية. الهندسية القوالب كرس يف كبرية جرأة عىل أعمالها احتوت
متناٍه، ال بشكل الخارجي الفضاء يف الكتلة توزيع من نابعة االستقرار وعدم القلق من
تستخدمها لم التي التقليدية الزخارف محل تحل التي املتموجة الخطوط واستخدام
الرسم بني الفروق تحطيم يف تتمثَّل ألعمالها ُمميِّزة خاصية أيًضا ة ثمَّ التفكيكية. العمارة
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يَنبع حديد زها أعمال يف الجمال إنَّ واحد. معماري قالب يف خلطها وإعادة والنحت
الجمال إنه عها، توقُّ يمكن ال بطريقة والفراغات الُكتل بني الشكلية العالقات توزيع من
عليه نُطِلق أن يُمكن ملا تؤسس أعمالها إن لقلنا شئنا لو أو املنظَّمة، الفوىض من النابع

78.Aesthetics of Labyrinth التيه» «جماليات

(اليابان). والفنون للثقافة العاملي املركز حديد: زها

حيث وعنارصه؛ املبنى استقاللية فكرة عىل أعماله قامت فقد جريي فرانك أما
الصلة وتقطع تفسده أخرى مباٍن يُحدُّه ال بذاته ُمستقالٍّ يكون أن يجب املبنى أن يرى
«لقد جريي: يقول الجديدة، والخامات األلوان استخدام يف بجرأته تميَّز كما بمكوِّناته.
اإلنشاء مواد أهمية اكتشفُت لقد العمارة. يف عنه بحثُت طاَلما جديًدا، شيئًا الفن يف وجدت
ِكيان إيجاد إىل بذلك ساعيًا التكوين، داخل والروح الشعور تجسيد مُلحاولة الجديدة

الخاص.»79 ملفهومي

Johnson P., Wigley, M,Deconstructivity Architecture (New York: The Museum of Modern 78

.Art, 1988) p. 75
.Ibid, p. 155 79
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(دبي). األوبرا دار حديد: زها

اضمحالٍل أعراض من َعَرض هي الحداثة بعد ما عمارة أن جيمسون يرى أخريًا
يُسمى ما فانتشار لها»؛ موت وإنما للمدن، بناء إعادة «ليست إنها مزمن، حضاري
بأن يبدو ما عىل يشهد العالم، يف املدنية املراكز بمعظم لة» امُلرتهِّ الزجاجية «الصناديق ب
كامًال، نفاًدا نفدت قد التشكيلية إبداعاتها وأن لألبد، وُدفنت ماتَت قد العليا «الحداثة
التكوينات يف «امُلدهش جيمسون: ويواصل ق.»80 للتحقُّ قابلة غري األفالطونية أحالمها وأن
تُقدِّم ال جميًعا أنها هو أوروبا من ُمتعدِّدة بقاع ويف باريس حول الجديدة املعمارية
املعروف بمفهومها الشوارع أن يف فقط ليست القضية اإلطالق. عىل محدَّد «منظور» أي
الحدود كلَّ أن يف بل املعمارية، التكوينات هذه من تماًما اختَفت قد الضمنية وِقيَِمها
هذا ظل ويف كبري. حدٍّ إىل وُمربك ُمذِهل ذلك أيًضا. تالَشت قد املعماري للشكل املعروفة
لنا يظهر املكاني، فضائها عىل الحداثة بعد ما تُمارسه الذي ر، امُلدمِّ الوجودي االرتباك

.Jameson, F. “Beyond the Cave, in” The Jameson Reader, Ibid. p. 128 80
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(الكويت). األفنيوز مسجد حديد: زها

تعكس بصورة وتعريفه املكان يف أنفسنا طرح عن عجزنا ملدى وأخري نهائي تشخيص
ُمتعدِّدة عاملية لثقافة الداعي ه التوجُّ ظهوَر بدوره يُفرسِّ الذي األمر وهو به، حقيقيٍّا وعيًا

ذواتها.»81 موضعة عن عاجزة ُمفتَّتة فتَصري الهويات فيها تذوب الجنسيات

الحداثية، بعد ما بالقيم — األخرى بالفنون مقارنة — تأثًُّرا أكثر املعارص الرسم فنُّ كان
لكثرة أيًضا وربما املتالحقة، ات التغريُّ الستيعاب الرسيعة قابليته إىل ذلك يعود ربما

.Ibid, 130-131 81
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بعد ما سمات أن والحال الجديد. مع التفاعل عىل الكبرية وقدرتها وتنوُّعها، مدارسه
أعمال ولعل والدادية. املستقبلية النزعة عند ُمبكِّرة فرتة يف مالحظتها يمكن الحداثة
بعد ما لتيار األوىل لإلرهاصات جيًدا نموذًجا تُعطينا Marcel Duchamp دوشام مارسيل
عن التعبري العدمية، بالنزعة (١٨٨٧–١٩٦٨م) دوشام اشتهر التصوير. فن يف الحداثة
الالمعنى.»82 إىل األشياء تقليص يف دوشام فعل تمثَّل «لقد بودريار: يقول كما أو الاليشء،
قولته وكانت ني، امُلتلقِّ أذواق تغيري عىل القدرة لديه الفنان أن عىل فنه يف يُراهن وكان
يَكمن الذي والرس له، امُلحرِّك هي يشء» أي تتقبَّل الناس نجعل أن «نستطيع الشهرية
جاهزة «األشياء ب يُسمى ما بإدخال قام امُلستساغة. وغري الصادمة الفنية أعماله كل خلف
بتصنيعها يقوم كان أشياء وهي التشكيلية، الفنون مجال إىل ready-made الصنع»
يف هي كما وتُعَرض ملساته، من بعًضا عليها يُضيف ثم آخرين، بُمساَعدة أو بنفسه
يف الرسيالية معارض أحد يف ُعرض الذي العمل األعمال، هذه أشهر من العرض. صاالت
Pourquoi ne pas éternuer? ال؟» ولَم نعم «االستخفاف، اسم وحمل ١٩٣٦م باريس
لها: تفسري أي تقديم نحو دوشام يسَع لم ُمتجاورة، تناقضات عدة عن عبارة العمل فهذا
من مجموعة يحوي باليد، يُحمل أن ويُمكن ُمستطيل شكل له قديم زينة طيور قفص
وترمومرت، السكر، كقطع تبدو والتي املحتشدة األبيض الرخام من بات مكعَّ … األشياء
ب تتعجَّ فسوف تحمله عندما لكن الوزن، خفيف للرائي يبدو القفص سمك. وهيكل
نعم (االستخفاف، الرخام؟ حرارة درجة ليقيس الرتمومرت … املتوقع غري الثقيل بالوزن
يف الخاص أََمِلَك ورغم ا)، جدٍّ ثقيل (الرخام القفص وزن لخفة عك توقُّ فرغم ال؟) ولَم
عىل يظهر (وهذا ودفء حرارة توجد ال وأيًضا ُمزيَّفة)، سكر ِقطع (فهناك السكر ق تذوُّ
يُغنِّي عصفور بصوت القفص هذا ارتباط إىل باإلضافة زئبقه، يرتفع ال الذي الرتمومرت
ال فهي والالتحدُّد؛ االرتباك من عالم يف تضُعنا مجتمعة األشياء هذه كل والنتيجة إلخ. …
جميعها تَشرتك مًعا باجتماعها لكن املضمون، أو الشكل حيث من مشرتكة صفة يف تلتقي
عىل ليس لك، يَبدو الذي «هذا لنا يقول أن يريد دوشام وكأن التوقع»، «كرس صفة يف

عليه.»83 يبدو الذي النحو

ص٥٦. الفريدة»، «األشياء بودريار، 82
األعىل املجلس (القاهرة: السباعي هويدا ترجمة: كعدم». الفن دوشامب: «مارسيل مينيك، جانيس 83

بعدها. وما ص١٥٠ ٢٠٠٢م) للثقافة،
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دافنيش. موناليزا من واضحة سخرية يف دوشام مارسيل موناليزا

تدخل فنية مفردات إىل مألوًفا ليس هو ما كل تحويل يف دوشام برع فقد ، كلٍّ وعىل
Andy Warhol وارهول إندي يد عىل التيار هذا تنامى وقد الفنية.84 أعماله تركيب يف

معرض يف Fountain «النافورة» اسم عليها أطلق التي أعماله أحد دوشام مارسيل قدَّم ١٩١٧م عام يف 84

وقد «َمبَْولة»، عن عبارة وبالتحديد الصنع، جاهز عمل هو و«النافورة» نيويورك. يف امُلستقلِّني للفنانني
امُلشاِهدين، ومن املعرض تحكيم لجنة من شديَدين واستهجان باستنكار البداية يف العمل هذا استُقبل

املعارض. من العديد يف الصدارة مكان العمل واحتلَّ خفتت أن النقد حدة لبثت ما لكن
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الشاشة يستخدم كان وارهول لكن دعاية، كفنَّاِن حياته بدأ الذي (١٩٨٢–١٩٨٧م)،
أن «أريد بشعاره اشتُهر الصنع. جاهزة األشياء لعرض الفوتوغرايف والتصوير الحريرية
تتعلَّق ال هنا واملسألة االنفعال. وعدم الخواء من حالة عن يُعربِّ شعار وهو آلة»، أكون
التغلُّب يُمكنك ال «ما وارهول عبارة يف تلخيصها يمكن إنما بالغربة، الشعور أو باالغرتاب
ولم له.»85 انعكاًسا تكون أن بد فال استغرَقك، أنه ولو إليه، باالنضمام فعليك عليه،
قد أنه وارهول رأى املثال سبيل (عىل املقولة. هذه تنفيذ أجل من جهًدا وارهول يدَّخر
«وهو — الغداء وجبة عىل الطعام من واحد نوع تناول يف عاًما عرشين طوال استغَرق
الحريرية الشاشة تقنية طريق عن نسًخا أعماله أحد جاء لذا Cambil»؛ كامبيل حساء
العديد عىل تحتوي الكربى املحالت «أن وارهول رأى وقد الحساء). هذا عبوات إلحدى
أننا لدرجة «املتاحف» من نوع أنها عىل وارهول لها ينظر لذا الفني»؛ العمل مفردات من
من نوع فهي للغاية، روما «أحب فتُصبح العبارات نعكس أن امُلمكن من — رأيه يف —
أن أرى «ال وارهول: يقول ١٩٦٧م عام يف الكربى.»86 إل بلومينجد محالت مثل املتحف،
يُمثِّل أن للمرء يُمكن كيف هو السؤال ولكن األمريكي.» الشعب لعامة بل للنخبة، الفن
أنه وارهول رأى سكونية؟ بمقولة ليس الذوق وأن خاصة األمريكي» الشعب «جماهري
ووجد الجميع، بني مشرتًكا قاسًما تُمثِّل التي األشياء عن بالتعبري هذا يتمَّ أن امُلمكن من
مشاهري صور الغازية، املياه عبوات كامبيل، (حساء االستهالكية املنتجات يف وارهول
نجاًحا الَقت وقد وفاته، حتى ١٩٦٣م منذ ألعماله موضوًعا كانت لذا غايته؛ النجوم)87

كبريًا. جماهرييٍّا
الذي الفنان «إنَّ ووارهول: دوشام يُمثِّله الذي التيار هذا عن بوردو بري قال لقد
الصنع، كلفة بمقدار تُقاس ال تجارية قيمة فيَمنحها نع الصُّ جاهزة قطعة عىل اسمه يضع
الرشعية، ويَمنحه به يَعرتف الذي الفني الحقل منطق ملجمل حرية السِّ بالفاعلية يَدين إنما
من حشد يُساندها لم لو أهمية، ذات غري أو مجنونة إيماءة سوى هذا، فعله يكون ولن
مقابل ويف والقيمة.»88 املعنى عبقريَّ كان لو كما لتقديمه املستعدين واملؤمنني املحتفني

.Foster, Hal and Others, Art Since 1900, p. 486 85

ص٣٠. سابق، مرجع مييه، كاترين 86

الفصل. هذا غالف انظر 87
٢٠٠٧م) ع٣٤١، املعرفة عالم (الكويت: املوسوي ليىل ترجمة: الفن»، «سوسيولوجيا إنجليز، ديفيد 88

ص٧٤.
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وارهل. إندي كامبل:

مفهوم وبني وارهول أعمال يف الحارضة التكرار تيمة بني دولوز يربط بوردو رؤية
الفن. يف التمثيل فكرة رأيه، يف يَدحض، والذي األصل) ذات غري (الصورة السيموالكر
االختالف، أقىصدرجات يُولِّد ُمتطابًقا، بدا مهما لوحاته، يف وارهول تعمده الذي فالتكرار
أعماله تستخلص الذي وارهول، وإندي البوب، فن إنجاز هو هذا أن دولوز رأى وقد
والتكرار االختالف يف دولوز يقول والتدمريية، االستهالكية عاداتنا من تفردات املسلسلة
الخاصة تلك خالف أخرى، استطيقية إشكالية هناك «ليس :Différence et Répétition
وخاِضعة نمطية، قاسية، اليومية حياتنا تبدو وكلما العادية. الحياة يف الفن بإدراج

113



الحداثة بعد ما دروب

منها يَنتزع لَكي فيها الفن حقن ب توجَّ االستهالك، ملوضوعات ُمتصاعدة إنتاج إلعادة
إنَّ التكرار.»89 من األخرى املستويات بني آنيٍّ بشكٍل يلعب الذي الضئيل االختالف ذلك
يشء كل تعرف أن تُريد كنَت «لو فيها: يقول التي وعبارته بالسطوح، وارهول اهتمام
وعندها نفيس، وأنا وأفالمي لوحاتي سطح إىل تنظر أن عليك ما فكل وارهول، إندي عن
عند خاص نوع من اهتماًما ستجد السطح.»90 ذاك خلف يَختفي يشء فال ستجدني.
السطح. عىل يتشكل وبما Visage الوجهية بمفهوم واهتمامه تتفق أنها خاصة دولوز،

كريمب دوجالس يرى On the Museum’s Ruins املتاحف» أنقاض «عىل مقالته يف
التصوير فن يف األبرز الصفات هي املايض إىل والحنني والتقطيع املزج أن D. Crimp
إحدى ،Manet Olympia  مانيه فأوملبيا ذلك: عىل عديدة أمثلة لنا يُقدِّم وهو املعارص.
Venus of فينوس موديل عىل ست أُسِّ إنما الحداثية، الحركة بدايات لوحات أشهر
بني الوعي يف انقسام إىل يُشري استخدم الذي األسلوب لكن .Titian Urbino  لتيتان
تعديالت إدخال خالل من التحوُّل هذا إحداث يف للرسام الفاعل ل والتدخُّ والتقليد، الحداثة
اإليحاء. مجرَّد تتعدَّى ال املسألة إن القول يمكن بحيث به، تأثُّر الذي العمل عىل جوهرية
،Rauschenberg روشنربج ينرش يختلف، األمر فإن الحداثة، بعد ما فناني عند أما
Velazquez Rokeby  لبالثكث Venus روكبي» «فينوس صورتَي الحركة، فناني أحد
يف لوحاته من سلسلة يف Rubens Venus  لروبنز at Her Toilet حمامها» يف و«فينوس
رسم تصوُّر يَجري حيث تماًما؛ مختلفة بطريقة الصورتني يستخدم أنه إال الستينيات،
يشء كل فيه خليط من أرضية إىل باإلضافة ،silk screen حرير من شاشة عىل األصل
إعادة ببساطة هو روشنربج يفعله ما أطباق). سيارات، مفاتيح طوافات، (شاحنات،
بالفعل، ينتج فكان مانيه أما سطحي. إنتاج إعادة لكنه لألصل، reproduction إنتاج
حداثي. بعد ما فنانًا روشنربج اعتبار «إىل كريمب بحسب يدعونا» «الذي الفارق هو وهذا

مكان.»91 من له يَُعد فلم كمنتج الفنان لدى الحداثة «شذا» أما

Deleuze, Difference and Repetition. Trans Paul Patton (New York: Columbia University 89

.Press, 1994) p. 294
.Foster, Hal, Art Since 1900, p. 484 90

.Foster, Hal. Ibid, P. 45–47 91
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أعمال قيمة رؤية يمكن كيف أعرف «لسُت جيمسون: يقول امُلنطَلق نفس ومن
براقة ملاعة أشياء الصني، يف ألعماله كبريًا معرًضا شاهدت قد كنُت لكنني روشنربج،
بمجرد كامًال انتهاءً تنتهي أنها إال وتجاربها، الحداثة بعد ما خربات من الكثري تَطرح
ينتجه ما إن … امُلشاِهدون ويَخرج املعرض ينتهي أن بمجرد الرؤية، حدث ينتهي أن
روشنربج أعمال قوة أن دولوز يرى ذلك من النقيض وعىل فنيٍّا.»92 عمًال ليس روشنربج
أعمال خالل «من خارجها يشء إىل تحيل ال أنها أي بذاتها؛ مكتفية لوحاته أن يف تكمن
املطلَّة النافذة دور يلعب أن عن يتوقَّف السطح إن نقول أن يُمكن تحديًدا روشنربج
الخطوط عليها ن تُدوَّ التي الشبكة تلك … معتمة معلومات شبكة اآلن ويصري العالم عىل
فيها يقول التي Cage كيدج بمقولة دولوز ويَستشهد املتغرية.»93 والخصائص واألعداد
برشط الحداثيني ساِبقيه أعمال من كأي للنفاد وقابلة متنوعة «تبدو روشنربج أعمال إن

نراها.»94 كيف فقط نتعلم أن
الشخصيات إحدى شريمان» «سيندي اعتبار يُمكن الفوتوغرايف التصوير مجال يف
صورها، لكلِّ موضوًعا نفسها من جَعلت قد هي إذ الحداثة؛ بعد ما حركة يف البارزة
باإلضافة املختلفة، واألقنعة التجميل وسائل باستخدام شكلها من تُغريِّ مرة كل يف فقط
أنها املعرض يف املرفق الُكتيِّب خالل من إال تَكتشف «ولن والخلفيات األوضاع تغيري إىل
خالل من اإلنسانية الشخصية مرونة إنَّ نفسها.»95 الفنانة هي واحدة، المرأة َمشاهد
الحداثة. بعد ملا الهامة املقوالت من هي والواجهات، والسطوح املظاهر تحوالت طواعية
Politics of الحداثة» بعد ما «سياسات كتابها يف Hutcheon هوتشيون وترى
التمرُّد يُضِمر الحداثة بعد ما ُمصوِّري عند الفوتوغرايف التصوير «أن Postmodernism
والواقع.»96 الطبيعة سلطة فيها بما أشكالها، بكل املهيمنة السلطة عىل الحداثي بعد ما
وتمثيل تصوير من التحرُّر إىل الرسم، بفن ذلك يف ُمتأثًِّرا الفوتوغرايف، التصوير لجأ لذا

واألساليب. الطرق من مجموعة عْرب هو، كما الواقع

ص٦٧. سابق، مرجع رزبرج، نيكوالس 92
.Deleuze, The Fold, p. 27 93

.Deleuze, Guattari, A Thousand Plateaus. p. 267 94

ص٢٣. سابق، مرجع هاريف، 95

.Hutcheon, Politics of Postmodernism (London: Routledge, 1989) p. 45 96
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عدة. ملوضوعات كوالج :R. rauschenberg روشنربج روبرت

«فالسينما» «السينما»؛ هو بقوة الحداثة بعد ما مقوالت فيه تَربُز الذي الثالث الفني املجال
باملنطق مرتبطة بأخرى أو بصورة وهي محدودة، ال بشعبية يتمتع الذي الفن هي
الحديثة التقنيات تَستخدم أنها كما التوزيع، أو اإلنتاج مستوى عىل سواء — الرأسمايل
وتحول تطور حالة يف يجعلها مما لها، األخرى الفنون كل استخدام تفوق بصورة
السينما يف الحداثية بعد ما التيمات حضور نلحظ أن نستطيع عامة، وبصفة مستمرَّين.
املجتمع قيم عن خاللها من التعبري صانعوها أراد أفالم األول: مستويني؛ عىل املعارصة
أصابت التي امُلتالِحقة ات التغريُّ وعن والتعدُّدية، واالختالف كالتجاور الحداثي، بعد ما
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مشاهد يف الفوتوغرايف للتصوير مادة جسدها من تتَّخذ Cendy Sherman شريمان سيندي
١٩٩١م). ١٩٩٠م، (١٩٨٧م، عنوان بال ُمزيَّفة.

رؤى للعالم، حداثية بعد ما رؤى من تَنطِلق أفالم والثاني: الصناعي. بعد ما املجتمع
بالعالم، املنفعلة غري والرؤية واملزج، االنتقاء، عىل األغلب يف تستند وُمتشظِّية، مفكَّكة
للفيلم. العام السياق لخدمة وتحويره التاريخ توظيف عىل األفالم هذه تَعتِمد ما وغالبًا
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الهيمنة يُحاول جديًدا اتجاًها فيه تُمثِّل الحداثة سينما كانت الذي الوقت نفس يف
يف الحداثة بعد ما ثقافة مظاهر بدأت هوليود، سينما من بدًال السينمائي الواقع عىل
التليفزيون شملت التي الجماهريية الثقافية األساسية معاِلمها إحدى وكانت الظهور،
الكارتون وأفالم رول، آند الروك وموسيقى التكاليف، قليلة أي B؛ نوع من أفالم وانتشار
وازدهار التليفزيون، شاشة عىل القديمة هوليود أفالم وعرض التليفزيونية، واملسلسالت

اإلعالنات.
مُلخِرجي األساسية الخلفية حافل، سينمائي تاريخ إىل إضافًة الثقافة هذه مثَّلت وقد
وخروج املظاهر هذه كل هضم إىل الجدد امُلخرجون يسعى أن من وبدًال الحداثة. بعد ما
األمريكية األفالم من املبارشة االستعارة إىل لجئوا ُمتميِّز، وأسلوب خاص بفكر منهم كلٍّ
الذي الشديد الغموض عن كبري حدٍّ إىل وابتعدوا للفيلم، املختلفة األنواع ومزج واألجنبية،

العريض. بالجمهور أقوى اتصاٍل عىل وأصبحوا الحداثة، أفالم يُميِّز كان
ظهور الحداثة، بعد ما سينما ظهور يف تأثري لها كان التي الجديدة ات امُلتغريِّ من
تختلف بطريقة الفيلم يقرأ قارئ أو ج ُمتفرِّ كل إنَّ تقول التي القارئ، استجابة نظرية
أن يف استحالة شبُه فهناك وبالتايل العمل، لصانع األصيل الفكر عن وأيًضا اآلخر عن
بعد ما ثقافة أن نرى فهنا بدقة. الفيلم صانع أو امُلخرج يقصده كان ما إىل املتفرج يصل

امُلتفرِّج. إىل امُلخِرج من االهتمام نقلت قد الحداثة
اآلتي: يف تحديدها فيُمكن الحداثة، بعد ما سينما سمات أهم نرصد أن حاولنا إذا

امُلخرج يَستعري املثال سبيل فعىل أخرى. أعمال من والكوالج االقتباس أو املعارضة (١)
يقوم كما أفالمه. ُمعظم يف أساسية كمرجعية أوز ساحر فيلم لينش ديفيد األمريكي
والخيال وامليلودراما، والرعب، الطريق، وأفالم األسود، الفيلم مثل الفيلمية األنواع بمزج

أخرى. أعماٍل من والكوالج االقتباس إىل باإلضافة الرسيالية، واألفالم العلمي،
تنتابان ُمتناقضتان حالتان وهم الساخرة املحاكاة أو الباروديا أو النوستالوجيا (٢)
بمعنى التضاد، أو املعارضة الستخدام نتيجًة الحادثة بعد ما أفالم ُمشاهدة عند املشاهد
وإنسانية، أخالقية ِقيَم من تَحمله بما الكالسيكية السينما تقاليد استعادة محاولة
فيلمية أنواع مقابلة عن الباروديا تَنتج ذلك إىل باإلضافة معارص. زمٍن يف ووضعها

ساخر. بشكل قديمة َمشاهد تقديم إعادة أو وامليلودراما الكوميديا مثل ُمتضادَّة
الذي الزمن تحديد املتعذر من يُصبح بحيث والحارض املايض بني الحواجز محو (٣)
تَنتمي وأدوات وسيارات ومالبس ديكورات استخدام خالل من وذلك األحداث، فيه تدور
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ونرى الحارض. يف تراه حلم يف تعيش وكأنك تشعر يَجعلُك مما مختلفة زمنية عقود إىل
لينش استخدم وقد لينش، لديفيد Blue Velvet األزرق» «املخمل فيلم يف بوضوح ذلك
الحدود أقىص إىل الفكرة هذه Lost High way املفقود الرسيع الطريق فيلمه يف أيًضا

للفيلم. الرسدي الرتكيب يف بإدخالها
الروسية، الشكالنية املدرسة رواد أحد باختني طرحه مفهوم وهو الكرنفالية، (٤)
التسلسل مقاومة عىل تشتمل والتي حسن، إيهاب مثل الحداثة بعد ما ُمفكِّرو وتبنَّاها
االزدواجية، بفكرة والغرام واألحالم السوية غري الشخصيات واستخدام لألحداث املنطقي

التفكُّكية. وإظهار والرتاجيديا، الكوميديا وتَشمل

الداخيل املونولوج تفكُّك هو املعارصة السينما يف األبرز ر التطوُّ أن دولوز جيل ويرى
يُرى التي فالطريقة الكلية؛ أو الداخلية وحدته وفقدانه للفيلم monologue intérieur
مرئيٍّا، بها العالم يكون التي والطريقة الشخصيات، بها تُرى التي والطريقة املؤلِّف، بها
املعارصة السينما يف لكن الرموز. عْرب تعمل معنًى)، أو داللة (ذات دالة وحدة تُشكِّل
يقول — التحوُّل هو وذلك املالمح؛ فاقدة شظايا إىل املونولوج وتحطَّم الوحدة هذه انهارت
خالل من الرواية، إىل أدخله قد 97J. Dos Passos باسوس دوس كان الذي — دولوز
السلبي الوجه سوى يكن لم دولوز، وبحسب ذلك، أن عىل سينمائية. وسائل إىل استناده
للصورة، املكان الداخيل املونولوج أخىل فقد أهمية؛ وأكثر عمًقا، أكثر إيجابيٍّ ٍل لتحوُّ
يف قيمتها الصورة تَكتسب بحيث واالستقاللية، السيادة ُمطَلق لها الصورة وأصبحت
ولكن و«مستقرة»، كاملة تناغمات ثمة يَُعد لم يلحقها. وما يَسبقها ما خالل من ذاتها
القيود من ُمتحرِّرة الصورة أصبحت معقولة، ال انقطاعات أو متطابقة غري تناُغمات فقط
واختفى خارجها يشء إىل تُحيل ال بذاتها مكتفية الصورة أصبحت كما التقليدية. الرسدية
السينمائي للفيلم عادية غري إمكانات يفتح دولوز، نظر يف ذلك، رمز. أو مجاز كل منها
كان «إذا الداخلية تقنياته عىل واعتماًدا استقالًال وأكثر التواُصل، عىل قدرًة أكثر ويجعله

القصصية الكتابة يف أسلوبه يتميز أمريكي، كاتب (١٨٩٦–١٩٧٠م) باسوس دوس رودريجو جون 97

األمريكي. للمجتمع نقدية لوحة بذلك ليُشكِّل الدارجة، واألغاني عر والشِّ الصحفية التقارير بني بالجمع
الكتابي األسلوب هذا بتطبيق العربية، اللغة يف مرة ألول ربما هللا، صنع إبراهيم العظيم الروائي قام وقد

١٩٩١م. «ذات» روايته يف
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إظهارهم فينبغي البرش، لحوم أَكلة مثل ويُحارصوننا، أبوابنا، عىل ا حقٍّ يَِقفون الثوريون
وكان ُسَجناء، الطالب وكان قتلة، املصارف رجال كان إذا البرشي، اللحم يأكلون وهم
فينبغي العمل، أرباب ِقبَل من ُمستَلِبني العمال كان إذا قوَّادين، الفوتوغرافيون رون امُلصوِّ
برهنة وإنما َمجاٍز أمَر األمُر يَُعد لم إذ مجازية؛ صورة إىل تحويله وليس ذلك إظهار

وإثبات.»98
إعادة ليس املايض»، إىل «الحنني هي الحداثة بعد ما ألفالم البارزة الثانية السمة
للتأكيد للمايض أو للرتاث إقحام إنما نظر»، «وجهات أو مختلفة بُرؤى التاريخ تقديم
جيمسون يقول وكما كثرية، أحياٍن يف هزلية تبدو بصورة ربما «التجاور»، إمكانية عىل
امُلستهَلكة الصور من مجموعة هو الحداثة بعد ما عرص يف املايض إىل الحنني «فيلم
أو واملركبات الشعر وتصفيفة واملوضة املوسيقى طريق عن الغالب يف املشاهد يُميِّزها
يف السقوط عليه أطلق ما وبني املايض إىل الحنني هذا بني دولوز ربط وقد السيارات.»99

املكرَّرة. النمطية الصورة أي 100Cliche «الكليشيه»
اهتمَّ وقد للفيلم».101 الالمعقولة والِبنية والفوىض «التشظِّي هي الثالثة السمة
تهتمُّ التي تلك سيما ال العلمي، الخيال أفالم موجة بتحليل 102.S. Connor كونور ستيفن

.Deleuze, Time-Image, p. 182-183 98

The Avengers 1998 «املنتقمون» فيلم يف املثال سبيل وعىل ص١١٢. السابق، رزبرج، نيكوالس 99

فالطراز املختلفة. والعوالم الثقافات بني واملزج التجاور مفهوم يظهر ،Jeremiah. S Chechik للمخرج
واضح توظيٌف وهناك الحداثي، بعد وما والحداثي الكالسيكي بني يَرتدَّد الفيلم داخل لألبنية املعماري
العجيب املزيج هذا هوملز». «شريلوك الرسي امُلخرب شخصية مع العجائب) بالد يف (أليس كارول لرواية
من مزيج فهو الفيلم؛ يف S. Connery كونري» «شني دها جسَّ التي الشخصية يف أخرى بصورة يتَّضح
سوى ُمربِّر دون باستمرار لها يُبدِّ التي مالبسه يف هذا ويَظهر (… يوناني تركي، (إنجليزي، عديدة ثقافات
امرأة وهي الفيلم يف املحورية الشخصيات فإحدى امُلسميات؛ يف مربك تغيري وثمة الفكرة. هذه تجسيد
لها تتصدَّى التي الشخصية عىل Mother (األم) لقب يُطِلقون حني يف ،Father (األب) لقب عليها يُطلقون

رجل. وهو
أفالم). من َمشاهد النَّص يف ذُكر ما (وكل Deleuze, Ibid, p. 21. 100

Deleuze, Cinema 1: The Movement-Image. Trans by Hugh Tomlinson and Barbara 101

.Habberjam (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986) p. 214
Connor, Steven. Postmodernist Culture—An Introduction to Theories of the Contem- 102

.porary. (Cambridge: Blackwell Publishers, 1997) p. 87–113
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النجم) (حروب سلسلة رأسها وعىل aliens أخرى كواكب من القادمة الغريبة باملخلوقات
أية تقديم عن العزوف معنى تحمل أنها ورأى ،G. Lucas لوكاش Star  لجورج Wars
العالم. عن االنفصال يَعني ما وهو الغرب، يف الراهنة االجتماعية املشكالت بصدد رؤية
االتصال» «نشوة عليه أطلق ما إىل يُفيض األفالم من النمط هذا أن إىل بودريار أشار وقد
غري غرض أي منها يَنتفي التي املشاهدة فعل أي Extase؛ de la communication
اإلنتاج لرغبة «انتصار بودريار وصف حدِّ عىل أو املعنى، من الخاوية الصورة امُلشاهدة،

املعنى.»103 تقديم رغبة عىل

محاولة فيه البارزة السمات من فإنه الرواية، ة وبخاصَّ الحداثي، بعد ما األدب عن أما
تشظِّي األزمنة، تداخل املزج، «القطع، مثل الروائي الرسد يف السينما تقنيات استخدام
الرسد شخصيات انفعال وعدم للواقع، الساخرة املحاكاة إضافة يُمكن كما الزمن».
أسماه الرواية من بنوع كه تمسُّ إىل جرييه روب آالن يُشري امُلنطَلق هذا من إلخ. … باإلحداث
الرئيسة الشخصية عيون فيها ترتمي التي الرواية تلك اإلنساني» غري الفني «العمل ب
يَرفض ولكنه األشياء، البطل يرى وبالتايل، ذاتي»، تخريج أو إسقاط «دون األشياء عىل
عليها؛ تآمر أي ُمحتمل، فْهم أي عليها يفرض أن يرفض بنفسه، تشكيلها أو تقويمها
فقط، األشياء هذه أبعاد باتخاذ راضية عنده النظر حاسة البتة، شيئًا منها يطلب ال فهو
ال ألنه وذلك السطح؛ هذا الخرتاق منها محاولة دون سطحها عىل تَرتمي باملثل وعواطفه
السينمائية، أو الروائية سواء جرييه، أعمال أن دولوز رأى وقد السطح. تحت يختبئ يشء
دولوز.104 وصف حسب امُلختَلق قوة أو الواقع، تزييف قوة … خاص نوع من بقوة تَيش
املؤلِّف» «موت مقالة يف بارت يَطرحه وما جرييه روب مبادئ بني التشابه ويَبدو
والكتابة النَّص «أبعاد» يتخذ أن عليه الناقد أن يرى جرييه، روب مثل فبارت واضًحا.
ما نحو عىل — بارت يراها كما فالكتابة السطح. تحت فيما للنفاذ منه محاولة دون
يجب «فضاء فهو رموزه»؛ وتُفكَّ شفرته تُحلَّ أن ال ، يَنحلَّ أن يشء «لكل تسمح — سنرى
وبارت دولوز يعجب أن إذًا املدهش من فليس لذا يُثقب». أو يُخرتق أن ال يُحَجب، أن

Baudrillard, Jean. The Ecstasy of Communication. in Foster, Hal. The Anti-Aesthetic, 103

.p. 126
.Deleuze, The Movement-Image, p. 131 104
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الحداثة. بعد ما لسينما نموذج كابريك. لستانيل Clockwork Orange 1971 فيلم بوسرت

تماًما، عرية الشِّ الكتابة «معكوس» بوصفها إليها فيَنظرا الروائية جرييه روب بأعمال
وهذا بحيادية.»105 لها تتأمَّ األشياء سطح عىل تبقى بل لألشياء، النفاذ تحاول «ال فهي
كيدج: يقول جرييه روب منطلق نفس ومن ضعف. ال النَّص يف قوة مكمن نظرهم يف
أوبرايل، نصٍّ بدون أوبرا عن عبارة وهو بوروبريا، أُسميه جديد عمل يف أيًضا اآلن «أعمل
ما أن وأعتقد د، متعمَّ اتصال بينها ليس كلها، املرسحية العنارص من مزيج حبكة أو

ص١٤٦. الحداثة»، بعد ما هات «توجُّ رزبرج، نيكوالس 105
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نموذج .Quentin Tarantino تارانتينو كوينتني للمخرج Pulp Fiction 1994 فيلم بوسرت
الحداثة. بعد ما لسينما

مألوف.»106 وغري مدهًشا يكون أن يمكن العنارصوتلقائيتها هذه توايل عملية يف سيحدث
الهامشية para،  واآلداب littérature األدبية شبه األنواع قبيل من تصنيفات أن والواقع
واألدبرسيع ،littérature demasseالجماهريي واألدب ،litteratures périphériques

املعارص. األدبي النقد يف موقعها ستحتلُّ Le fiction fragile الزوال

.Deleuze, Guattari, A Thousand Plateaus, p. 344 106
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عىل سواء مختلفة، ethnique إثنية موسيقات ِمن مزيج فهي الحداثة بعد ما موسيقى أما
عىل واألمثلة الثقافات، ُمتعدِّدة جديدة موسيقية هوية لَخلق األصوات، أو اآلالت مستوى
Hip هوب والهيب ،Rap والراب ،Reggae الريجي موسيقى إدماج محاولة يف كثرية ذلك
تمييًزا art rock الفني بالروك يُسمى فيما واألوروبية األمريكية البوب وموسيقى ،Hop
من النوع لهذا والثقايف السيايس للمغزى وباإلضافة التقليدية.107 الروك موسيقى عن له
فإن إلخ)، … عاَلمي لسالم الدعوة صغرية، قرية العالم أن (إظهار الكوالج أو التداُخل
أو وهزلية، جادة إىل املوسيقى تقسيم يَرُفضون املوسيقي pastiche الباستيش فناني
وهو للحياة. جادة نزعة عن املوسيقى تُعربِّ ألن رافًضا اتجاًها يَتبنَّون وهم وشعبية، راقية

السبعينيات.108 يف punk التمرد موسيقى فن له جذوًرا نجد ما

علم عن الحديث يمكن هل الحداثية. بعد ما املرحلة يف للفنون امللتبس الوضع هذا ظلِّ يف
معياري؟ هو ما حتى أو للفن؟ نظرية أو للجمال؟

هاريف، وديفيد إيجلتون وتريي جيمسون فريدريك أمثال من النُّقاد، بعض إنَّ
التطورات تُواكب جمالية نظرية تأسيس إمكانية أمام عديدة صعوبات هناك أن يرون
القيم تفيشِّ مع الجمالية والتجربة اإلبداع مفهوم خلخلة «الفن»: بمفهوم لحقت التي
عىل الشكل عنارص وتغليب االفرتايض الواقع وتكنولوجيا التقني، والتطور االستهالكية
يَفهمه فني عمل تقديم ُمحاولة إىل باإلضافة الصورة)، يف اإلبهار (عنارص املضمون
مفهوم االعتبار يف الوضع مع املطلوب، االنتشار يحقق حتى الرمز من ويخلو الجميع،
من لخصوصيته وفقدانه بالنَّص، واالحتفاء الجمالية، النظرية عىل وآثاره املؤلِّف» «موت
الحديث يحاول للفن ُمنظِّر أي بها سيصطدم ات التغريُّ هذه كل «التناص». مفهوم خالل
بالتايل تعني الحداثة نهاية أن جيمسون ويرى ي. للُمتلقِّ أو للمبدع جمالية تجربة عن
باستقالل للجمال علم وجود يَرهن هو إذ عامة؛ بصفة الجمال علم أو نفسه الجمايل نهاية
فإن أخرى، ألعمال امتزاًجا أو مزيًجا الفني العمل يُصبح أن لكن الفني، العمل وذاتية
التقليدي التصور عن مختلفة ثقافية صور ُمتعدِّدة، صور إىل سينحلُّ نفسه الفني العمل

.Ibid, p. 97-98 107

ص٣١٠ ربوة»، «ألف املشرتك كتابهما يف املوسيقية األنواع لهذه مطوًال تحليًال وجاتاري دولوز قدَّم 108

بعدها. وما اإلنجليزية) (الرتجمة
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الزائف للفن املعارص الجمال علم «انجذاب أن ذلك من جيمسون ويستنتج الفن، ملفهوم
لإلبداع.»109 مورًدا وليس أيديولوجية مناورة واليومي،

بالفعل تأمالت وجود نعدم ال أننا إال السابق، جيمسون رأي وجاهة من الرغم عىل
املباحث بعض منها اختفت قد التأمالت هذه أن ا حقٍّ والجمال، الفن مفهومي حول
إال ي، والتلقِّ اإلبداع كخربتَي استطيقي، نقاش أي يف حاًرضا موضوًعا كانت التي التقليدية
املالئم نموذَجه يستدعي عرص وكل فكر فكل ؛ يتغريَّ ال ثابت نموذج يوجد ال النهاية يف أنه
الحداثة بعد ما اتجاه إنَّ بإطالق، القول، يُمكن ال أنه إىل باإلضافة الخاصة. لطبيعته وفًقا
يف هي، والتي سلًفا، املعدة الجاهزة القواعد رفضوا هم فقط معياري»، هو ما «كل يرفض
الكاتب أو الفنان «إنَّ رزبرج: يقول هذا ويف تعدديته، وتَلغي الفني، العمل تَُقولِب رأيهم،
ليس يكتبه الذي النَّص أو ينتجه الذي فالعمل الفيلسوف؛ دور يلعب الحداثي بعد ما
يمكن ال ثَمَّ ومن ُمسبقة، بصورة ُوضعت التي املقاييس أو القواعد من بعدد محكوًما
عىل جاهزة أو أليفة صيغ تطبيق خالل من ُمسبق لتصور وفًقا األعمال هذه عىل الحكم

العمل.»110 أو النَّص
امتالك لفكرة الحاسمة املعارضة عىل الحداثة بعد ما ُمنظِّري معظم من إجماع ة ثمَّ
الرياح من «يحميه الذي امُلتماسك الشكل أو العضوية الوحدة من لنوع الفني العمل
واضح تحوُّل إىل ذلك ويشري هاريف، بتعبري والتاريخي» واالجتماعي الثقايف للتغري العاتية
«بمختلف االهتمام إىل لإلنتاج» األصيل «السياق عىل تقليدية األكثر املاركيس الرتكيز من
اللغة أن إىل ودريدا دولوز بعده وِمن بارت ذهب لقد باالستقبال».111 الخاصة السياقات
سلطة أية توجد ال … النَّص يف املعنى يه نُسمِّ ما يوجد وال دائم، تدفق حالة يف الواحدة
تتغريَّ فالعالمات بالعالمة. مقِرتٌن نهائيٌّ معنًى يوجد ال كما النَّص، معنى تُقرِّر نهائية
التي واألشياء املتضادات، بني الرتكيب أن دولوز يرى املنطلق هذا من السياق. حسب دوًما
الكوالج/املونتاج أن دريدا يرى كما العصور. كل يف الفن وظيفة هو صلة، ذات غري عىل
الفني العمل داخل الداخيل والتنافر الحداثي. بعد ما الفني الخطاب يف األساس الشكل هو
إلنتاج الحافَز العمل، ي متلقِّ نحن يمنحنا، الذي هو معماًرا) أم ا نصٍّ أم رسًما أكان (سواء

ص١١٢. الثقايف»، ل «التحوُّ جيمسون، 109

ص٦٦. الحداثة»، بعد ما هات «توجُّ رزبرج، نيكوالس 110
ص٢٨. ج٩، األدبي»، النقد يف كمربيدج موسوعة «مقدمة نوريس، 111
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املعنى تعدُّدية … التعدُّدية يخلق الفني فالعمل مستقرة).112 أو أحادية (ليست داللة
أو لتفسري إخضاعه يُمكن ال ولذلك كتطابق، وليس كاختالف املعنى عودة … والدالالت
خلوده يَضمن ما وهذا … تفجريه هو الفني العمل أمام نملكه ما كل فقط إنما تأويل
إلنسان مختلفة بمعاٍن يوحي لكونه وإنما مختلفني أناس عىل وحيًدا معنًى يفرض ال ألنه
اخرتاقه، يف تناميه، ويف تَعدُّده يف يُقرأ — النَّص وباألخص — الفني العمل إن وحيد.
عندي «ليس كافكا عبارة نستعيد أن يُمكن دولوز، يقول كما باختصار، … فاعليته ويف
من تُفرسَّ قد كتبي أن عىل معكم «أتفق كالفينو: إيتالو يقول كما أو جاهز.»113 هو ما
أو املاركسية، املفاهيم أو البنيوية، أو الوجودية، ضوء يف تُفرسَّ قد مختلفة، نظر وجهات
وجود عدم يرسني هذا؛ كل من بالرغم يونج، مذهب أو الفرويدية أو الجديدة الكانطية

رموزها.»114 وحل قصيص أقفال جميع لفتح واحد مفتاح
La mort de املؤلِّف» «موت األشهر مقالته بارت روالن أصدر ١٩٦٨م العام يف
أحد بذلك وليضع عقب، عىل رأًسا املعارصة» األدبية النظرية حال ليَقِلب l’auteur
من النَّص «إنَّ بارت: قال لقد املعارص. األدبي النقد يف واملؤثِّرة البارزة امُلصَطلحات
يَظهر قراءته، وحتى صناعته منذ أدواته، وبجميع مستوياته كافة عىل فصاعًدا اآلن
كلمة قاموسنا من نحذف أن إىل بارت ويَدعو كامًال.»115 غيابًا املؤلِّف فيه يغيب بشكل
داخله يف ليس — لبارت وفًقا — والكاتب ،Le scripteur «الكاتب» محلها لنحلَّ «مؤلف»
القاموس ذلك إال لديه يوجد ال «انطباعات». وال «مشاعر» وال «أمزجة» وال «عواطف»
بأن بارت ويَعرتف أبًدا. ينفد أن يُمكن ال لفظي» «نشاط كتابة منه يستمدُّ الذي الضخم
أن ويُمكن ا، جدٍّ كبرية حكائية جاذبية ذات تكون أن امُلمكن من للكاتب الخاصة الحياة
ذات ليست لكنها … ذلك تفعل ما وغالبًا الوجود، حيِّز إىل الكتب ظهرت وملاذا كيف تفرسِّ
الفيزياء لعالم الشخصية الحياة أن مثلما ملعناها، أو لكتبه، األدبية للقيمة بالنسبة أهمية

الذرة. ِبنيَة أو الكم نظرية عن أفكاره رفض أو لقبول بالنسبة قيمة لها ليس

ص٧٣. سابق، مرجع هاريف، 112

Deleuze and Guattari.Kafka: Toward aMinor Literature. Trans by Dana Polan (London: 113

.University of Minnesota Press, 1986) p. 54
العربية. الرتجمة مقدمة من ص٨ مرئية»، ال «مدن كالفينو، إيتالو 114

.Roland Barthes, Image-music, Text, p. 42 115
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مبدعه.»116 عن تماًما مستقل الفني العمل «إن دولوز: يقول أيًضا السياق هذا ويف
«فمعرفة عليه؛ اسمه يضع أن دون كتابه املؤلِّف يُصدر أن إىل فوكو دعوة أيًضا هنا ومن
النَّص، بكتابة ينتهي دوره املؤلِّف لذاته.»117 الكتاب قراءة واألفضل يشء، يف تفيد ال االسم
تعدُّديته يف املعنى اقتناص عبء … القراءة عملية يف القارئ عىل ذلك بعد يقع والعبء
يقلُّ ال القارئ فدور النَّص. إنتاج عملية يف مشارًكا القارئ يجعل ما وهذا واختالفه.
متالزمتان. هما إذ الكتابة؛ عن القراءة عملية فصل يُمكن وال املؤلِّف، دور عن أهمية
يستخدمها التي بالعالمات اسرتشاده خالل من النَّص معنى يُقرِّر الذي هو والقارئ
تستحرضه الذي للمعنى النَّص، خالل من ينترص، أن ويمكنه بها، يتقيَّد ال لكنه املؤلِّف،
الكاتب أن عىل آلَخر. قارئ ومن آلَخر يوم من يتغريَّ أن يُمكن والذي ذهنه، يف العالمات
طريقني؛ عن ذلك ويتم مثمرة، القراءة عملية جعل يف يُساهم أن بد ال — بارت رأي يف —
عادة والتي النهائية، بالنتائج ذاخًرا القاطعة، باألحكام محمًال مغلًقا ا نصٍّ يقدِّم أال األول:
يقوم وأن امُلطَلقة. الحقيقة ويعرف اليقني، يمتلك امُلؤلِّف أن مبناه وهٍم عىل تقوم ما
املفتوح األدبي باألثر إيكو عنه عربَّ ما (وهو مفتوح نص بتقديم ذلك من العكس عىل
ومعيار حرصها). يَصُعب عديدة عوالم النَّصعىل انفتاح أي Apri؛ Letteraria Impatto
والطريق تحديده. دون باملعنى واإليحاء وااللتباس الغموض هو بارت عند النَّص انفتاح
نظر وجهة يؤيد كأن الصور، من صورة بأي القراءة عملية يف الكاتب ل يتدخَّ أال الثاني:
هذا إلخ. … بالضبط» هذا أقصد «لست يقول أو آَخر معنًى عىل معنًى أو أخرى عىل

التعدُّدي. مسارها وتحويل القراءة عملية بإفساد كفيل التدخل
يُعِطها ولم — ضمنًا إليها أشار أخرى بفكرة بارت عند املؤلِّف» «موت مفهوم يَرتبط
«ما النَّص معنى وأن للكتابات»، «امتزاج بأنها الكتابة عملية وصف عندما — اصطالًحا
الذي الوصف وهو للنسخ.»118 (الدائرية) الالمتناهية وقابليتها لنُُظمه، تعدُّدية إال هو
النهاية يف نصٍّ أي أن ويعني «التناص»، مصطلح J. Kristeva كريستيفا جوليا أعطته
النَّص «فضاء يف أنه أي سبَقتْه؛ أخرى نصوص مع وتداُخل واقتباس تجميع إال هو ما

ص١٧٣. الفلسفة؟» هي «ما دولوز، 116

ع٤، إبداع» «مجلة صبحي. كاميليا ترجمة: فوكو، مع حوار للوجود، جمالية نظرية نحو فوكو، 117

ص١٠٣.
ص٥٩. والسلطة»، «النَّص أوكان، عمر 118
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اآلخر.» مفعول أحدها ويُبِطل أخرى، نصوٍص من املأخوذة امللفوظات من مجموعة تَلتقي
بأن اقتناًعا ازددَت ما، ِحقبٍة عىل الضوء سلَّطَت «كلما بقوله: هذا شلوفسكي119 ح ويُوضِّ
آخرين شعراء من الشاعر هذا استعارها إنما الشاعر ابتكار من تَعتربها التي الصور
وكل النُّصوص، بني تالٍق هو النَّص إنما أصيل، نصٌّ يوجد فال تقريبًا.» تغيري وبدون
بحسب — التفكيك هدف يكون ذلك، ضوء ويف آَخر. لنصٍّ وتحويل امتصاص هو نصٍّ
نصٍّ من نصٍّ وبناء ، نصٍّ عىل نصٍّ وإحالة آَخر، نصٍّ داخل نصٍّ عن البحث — دريدا

إلخ.120 … آَخر
بعد ما وفالسفة بارت موقف من استخالصها يُمكن التي الهامة النتائج إحدى
فيه ترى كانت الذي الوقت يف أنه والقارئ، املؤلِّف ودور النَّص بخصوص الحداثة،
أهمية تُربز البنيوية بعد ما فإن داخله، أو ما نصٍّ وراء قائمة الحقيقة أن الِبنيوية
القراءة أصبَحت وهكذا ؛ نصٍّ ألي العامة الداللة إنتاج يف والنَّص القارئ بني التفاعل
القارئ منَح أن املشكلة لكن سلبي. تلقٍّ أو استهالك مجرَّد كانت أن بعد مبدًعا، إنجاًزا
للكلمات»؛ ناسخة «آلة واعتباره املؤلِّف» «تهميش بالرضورة يَتطلَّب يكن لم األهمية هذه
غري يف أُنتج النَّص … وفاعليته لوجوده … لإلنسان تهميش األصل يف هو املؤلِّف فموت
تمَّ لقد الحداثي. االتجاه يف به االحتفاء ضد لإلنسان تهميش … ومؤلف ومكان زمان
مستهلكيها يعني ال التي االستهالكية امُلنتجات من ملجموعة ُمنِتٌج وكأنه املؤلِّف مع التعامل
الخام املواد يُنتج ثقايف ُمنِتج إىل املؤلِّف ل يتحوَّ إنتاجها. ظروف وما أنتجها الذي َمن
العنارص هذه تجميع إلعادة للُمستهِلكني مفتوًحا العمل تارًكا والعنارص)، (األجزاء فقط
املؤلِّف، مع التواُصل … واالستمرارية التواُصل افتقاد النتيجة يرغبون. التي وبالطريقة
كُرس دريدا، بحسب موضع، أي يف عنرص، أي وسع «ففي النَّص؛ داخل واالستمرارية
يف مدَرًكا للجزء قراءة مزدوجة: قراءة إىل بالتايل فيقود الخطاب، خطية أو استمرارية
ذلك نتيجة أما وُمختلف. جديد كل يف خلط وقد له أخرى وقراءة األصيل، بالنَّص عالقته
النقطة، هذه عن يَتفرَّع والنقد.»121 للمساءلة كلها الثابتة األنظمة أوهام إخضاع فهي

ص٥٩. السابق، 119
عن املقاالت من مجموعة جهاد كاظم الناقد كتب ا جدٍّ َحداثي منظور من وانطالًقا ١٩٩٠م العام يف 120

فرنسيني. وشعراء ملؤلفني أدونيس «رسقات» مطاردة بفكرة مهووًسا بات حيث ُمنتحًال»؛ «أدونيس
.٧٥ ص٧٣، سابق، مرجع هاريف، 121
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معايري باعتبارها الجمايل الحكم ملعايري الحداثيني بعد ما بنظرة تتعلَّق أخرى نقطٌة
الناقد مهام من ليست أنها ويرون الفني، للعمل التقييم عملية يرفضون فهم سلطوية؛
التقييم عملية أما للقراءة، مختلفة ُمستويات عن الكشف الناقد مهمة امُلعارص، األدبي
هذا وإن لجيد، هذا إنَّ بالقول: لنفيس أسمح أن أستطيع ال «أنا للسلطة: ممارسة فهي
هدًفا دائًما يتطلَّب فالنقد نقد. ثمة ليس أنه كما للجوائز، قائمة ثمة ليس إذ لرديء؛
ع توقُّ مقدوري يف ليس وأنا خياليٍّا، نمًطا دائًما يتطلب كما اجتماعيٍّا، واستخداًما تكتيكيٍّا،

املعياري.»122 اإلسناد لعبة يف الدخول له يتسنى حتى كامًال، النَّص ر تصوُّ أو
اسرتاتيجيته يف دريدا ده عضَّ والقارئ املؤلِّف ودور الكتابة لعملية الفْهم هذا إن
رشح يف والضعف التناقض نقاط عن للكشف دريدا جاك تصدَّى فحني التفكيكية.
أو مفهوًما قدَّم وظائفها، وتؤدي اللغة بها تعمل التي للطريقة سوسري دي فرديناند
سوسري فنظرية كاملة. بصورة أبًدا ق يَتحقَّ ال املعنى بأن القول عليه ترتَّب للغة ًرا تصوُّ
من يتكون ُمستِقل ونسق بذاته، قائم كنظام تعمل اللغة أن فكرة عىل تعتمد اللغة علم يف
لقد الفردية. عنارصه ووظيفة هوية يُحدِّد الذي هو النسق هذا وأن الدوال، من مجموعة
وتتكوَّن تطورها، مسار ويحكم التاريخ فيها يتحكَّم كظاهرة اللغة مفهوم عارضسوسري
هذا مقابل يف وقدَّم الزمن، مرِّ عىل املعنى اكتسبت التي والقواعد العنارص إجمال من
باالستقالل ويقصد بذاته. مستقالٍّ نظاًما اللغة يف يرى جديًدا مفهوًما للغة القديم املفهوم
هذا ويعتمد فيه. نشأت الذي التاريخي اإلطار عن تامٍّ باستقالل تعمل اللغة أن هنا
نظام أي منهما ن يتكوَّ اللذَين الجانبنَي بني التمييز عىل رئيسة بصورة الجديد املفهوم
دائًما نفسها عن تُفصح سوسري وفق واللغة .Langue واللغة Parole الكالم وهما: لغوي
االستخدام هذا لكن معيَّنة. لعنارص خاص محدَّد استخداٍم صورة يف أي الكالم؛ صورة يف
النظام تُشكِّل التي والعالقات القواعد مجموعة عىل أي اللغة؛ عىل دائًما بدوره يعتمد
تلك إطار ويف اللغة. عنارص من عنرص ألي استخدام أي عليها يَنطوي والتي اللغوي.
كان الذي العالمة، لبناء التقليدي املفهوم مراجعة سوسري يعيد واللغة الكالم بني العالقة
واملدلول الدال اتحاد طريق وعن واملدلول، الدال جانبني: من تتكوَّن أنها عىل للعامة يَنظر
أن إىل ذهب املعنى لهذا مراجعته يف سوسري أن غري دال. كوحدة وتظهر العالمة ن تتكوَّ

ص٣٨. ١٩٩٢م) الحضاري، اإلنماء مركز البيضاء، (الدار عيايش منذر ترجمة: النَّص»، «لذة بارت، 122
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النظام ينتجها بل لآلخر، منهما كلٍّ بصالحية مرهونة غري ومدلوله دالٍّ أي بني العالقة
بذاتها. املكتفية املستقلة ببنيته اللُّغوي

بنشاط يتعلق فيما رئيستنَي نتيجتنَي إىل اللغوية تأمالته من سوسري دي ويَخلُص
األبنية به تقوم ملا نتاج هو واملدلول الدال بني الرابط كان إذا أوًال: عملها؛ ونظام اللغة
له دور ال إليه) (املشار العالمة إليه تشري ما سيكون بذاتها، املكتفية التقليدية اللغوية
خارجها. يشء أي عىل وظائفها تأدية يف تعتمد ال مستقل كنظام فاللغة املعنى؛ إنتاج يف
التي باألشياء معرفة ألي رشط وبالتايل لوجوده، ورشط التفكري، عىل سابقة اللغة أن ثانيًا:
االعتباطية العالقة تُحدِّدها واملدلول الدال بني الصلة بأن القول إن إليها. تُشري أن يمكن
تعتمد معنيَّ بمدلول االرتباط عىل الدال قدرة أن منطقيٍّا يعني اللغوي، النظام تُشكِّل التي
اللغوي. النظام منها ن يتكوَّ التي األخرى العنارص بكل الدال عالقة عىل لحظة كل يف
لكل إقصاءً بالرضورة ن تتضمَّ وتفسريه دال أي قراءة أن امُلمارسة مجال يف هذا ومعنى
هذا عىل ويرتتَّب اللغة. بنية عليها تشتمل التي األخرى التفسري واحتماالت القراءات أنواع
يَمتلكها إيجابية خاصية أو لقيمة أو وتكوينه، الدال لطبيعة نتيجة ق يَتحقَّ ال املعنى أن
معينة. لغوية ِبنية تشكل التي االختالفات من مجموعة نشاط خالل من فقط بل ذاته، يف
يشوبه باملدلول عالقته يف للدال ره تَصوُّ أن إىل لسوسري نقده يف دريدا ذهب وقد
خالل من للمعنى كحامل ينشط الدال أن إىل ذهب حني أنه يف يتمثَّل خطري نقص
من الدال يُمكِّن االختالف هذا أن ذلك من الرغم عىل يؤكد ثم األخرى، الدوال عن اختالفه
وبالتايل املدلوالت من عالم وجود يفرتض إذ التناقض يف يقع فإنه معني، بمدلول االرتباط
االختالف لعبة أن سوسري ويرى الدوال. نشاط عن انفصال يف توجد التي املعاني، من
إال املعنى حضور عن ض تتمخَّ أن يُمكن ال الدال خاللها من ينشط التي difference
ويقع اللغة وجود يسبق أن بد ال وأرشنا سبق كما العالم وهذا املدلوالت. عالم يف بالدخول
اآلخر. عن استقالل يف يوجد أن يُمكن ال واملدلول الدال من كالٍّ أن ذلك حدودها؛ خارج
سوسري نظام يف معناها العالمة تكسب التي والتعارضات التقابالت مجموعة أن والنتيجة

املعنى. حضور تحقق أن وحدها تستطيع ال
املعنى تحديد إمكانية يف التشكيك الرئيس هدفه كان لسوسري دريدا نقد أن عىل
تصوُّر وفق — تَعتمد ال املدلول مع عالقة إقامة عىل الدال قدرة كانت فإذا األساس. من
(أي سلبًا تعريفه عىل بل هويته)، تحديد (أي إيجابًا الدال تعريف عىل — للغة سوسري
الغياب خالل من ق تتحقَّ عملية تها ِبُرمَّ تَغدو الداللة إنتاج عملية فإن هو)، ليس ما تحديد
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ذلك الدال)، حضور (أي الحضور من بدًال الدوال) من غريه عن واختالفه الدال (غياب
يَشتِمل التي واحتماالته التفسري إمكانيات كل إىل بالرجوع إال بوظيفته يقوم ال الدال أنَّ
إذا الدالَّ أن ذلك عىل ويرتتب عنها. اختالفه يف معناه يَتحدَّد والتي اللغوي النظام عليها
بحيث الدوال ونشاط املعنى بني د تُوحِّ التي الصلة ويف ُمستِقل، مدلول بأي صلته انقطعت
لعمليات الحالة هذه يف يخضع بدوره املعنى فإن بينهما، التمييز أو الفصل يُمكن ال
يُصبح وهكذا املفارقة. سبيل عىل وهذا بوظيفته، القيام للدالِّ تَسمح التي ذاتها االختالف
إيجابًا تعريفه من بدًال يكونه) ال ما تحديد عىل (أي سلبًا تعريفه عىل يعتمد املعنى تحديد
يف تتمثَّل دائمة بصورة الدال بوظيفة املدلول قيام عىل امُلرتتِّبة والنتيجة يَعنيه. ما برصد
ألنَّ وهذا كاملة، بصورة املعنى تمتلك أن أو ملعناها مماثلة تُصبح أن يُمكنها ال العالمة أن
امُلتبادلة واإلحاالت العالقات من نهائية ال سلسلة يف دائًما تقع املعنى القتناص سعيها يف

مستحيًال.123 أمًرا حاسمة نهائية بصورة املعنى تحديد عملية يجعل ما ، الدوالِّ بني
أو إليه واملشار املشار بني الفصل هذا عىل ترتتَّب التي األثر بعيدة النتيجة أنَّ عىل
تذهب هذا ويف الفني. العمل استقبال بعملية الخاصة تلك هي املدلول، عن الدالِّ استقالل
Transcendental Signified امُلتعايل املدلول لتفكيك تصدَّى حني دريدا أن إىل كاي نك
تخضع املدلوالت بني دوًما امُلرتدِّدة القلقة الدوال حركة أن مفادها فرضية إىل استند
نظام أي داخل Deferral واإلرجاء Differenceاالختالف عالقات لتأثري بدورها املدلوالت
أن إىل يُشري الذي .Differance مصطلح دريدا منها اشتق التي العالقات وهي لغوي،

حال.124 عىل يلبث وال مستمرة بصورة تأجيله يتمُّ املعنى
حيث من الفنية األعمال عىل بتطبيقه الدريدي، الفْهم هذا من نَستنِبط أن نستطيع
والقواعد األصول عن البحث نحو تنحو كانت الحداثة أنَّ واستقبالها، إنتاجها رشوط
الحداثي الفني العمل فسعُي معناها. استقرار وعدم العالمة اعتباطية عىل للتغلب كمحاولة
تحتاج وال بذاتها، مرشوعة فنية وقيَم خصائص لتحقيق سعيٌّ هو الجوهر إىل للوصول
كشف التي واإلرجاء االختالف عالقات تأثري تتخطَّى أن شأنها من قيم خارجها. من لتربير

ومنى مغيث أنور ترجمة: الكتابة»، علم «يف دريدا، جاك مراجعة: يُمكن سوسري» «دي ل دريدا نقد يف 123

بعدها. وما ص٩٧ ٢٠٠٥م) للرتجمة، القومي املركز (القاهرة: طلبة
للكتاب، العامة الهيئة (القاهرة: صليحة نهاد ترجمة: األدائية»، والفنون الحداثة بعد «ما كاي، نك 124

ص١٩. ١٩٩٩م)
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ق لتحقُّ امُلتعايل» «املدلول إىل الوصول تستطيع ثَمَّ ومن اللغوي، النظام داخل دريدا عنها
يف الفني النقد «اعتمد املعنى: هذا عن معربًا بودريار يقول املعنى. Presence حضور
واعيًا ال باطنيٍّا منطًقا تَمتِلك والصور، باملعاني ُمشبعة عالمات وجود فرضية عىل نشأته
هذا وراء ويَكُمن االختالف. طريق عن التمييز عىل القائم املعروف منطقها جانب إىل
مملكة بوجود اإلنسان ُحْلم أي األنثربولوجي؛ بالحلم نسميه أن يُمكن ما الثنائي املنطق
واالستخدام. التبادل عمليات عن تام استقالل يف الفنية واألعمال األشياء فيها تحيا مثالية

لها.»125 محسوسة معاَدالت إيجاد رضورة عن وبعيًدا

ص٢٧. السابق، كاي، نك عن 125

132



الرابع الفصل

احلداثة بعد ما فالسفة من نامذج
دولوز جيل – فوكو ميشال بارت– (روالن

بودريار) جان –

بارت فوكو

دولوز بودريار



الحداثة بعد ما دروب

بعدها ما إىل الِبنيوية من بارت: روالن (1)

مقدمة (1-1)

القرن من الثاني النِّصف خالل واألدبي، الفني النقد حقيل يف ظهرت التي املفاهيم كانت
نتجت والتي القرن، هذا خالل ظهرت التي الفلسفية باملفاهيم وثيقة صلة عىل العرشين،
وكان الحديث. العرص إبان سادت التي املعرفية الِبنى لحقت التي العديدة ات التغريُّ عن
املعرفية؛ الحقول من العديد بني حدث الذي املعريف التداخل ذلك الصلة تلك نتائج من
أدَّى قد األمر هذا أن والواقع واألدبي. الفني النقد ومجايل والنفس االجتماع وعلَمي الفلسفة
املعرفية للحقول وفًقا العرشين القرن من الثاني النِّصف ُمفكِّري تصنيف يف صعوبة إىل
وميشال بارت، روالن من كلٍّ إدراج يُمكن معريف حقل أيِّ َفتَْحَت إليها؛ يَنتمون التي
(١٨٩٧–١٩٦٢م)، G. Bataille باتاي وجورج (١٩٢٦–١٩٨٤م)، M. Foucault فوكو
(١٩٠١–١٩٨١م)؟! J. Lacan الكان وجاك (١٩٣٠–٢٠٠٤م)، J. Derrida دريدا وجاك
مسألة هي إلخ.) … الثقايف النقد النفس، علم االجتماع، علم األدبي، النقد (الفلسفة،
املعرفية الحقول بني الفاصلة الحدود أن عىل يدلُّ ُمهمٌّ ُمؤرشِّ ذاته الوقت يف لكنها محرية،
التخوم عىل تقع التي البَينية للدراسات اتساًعا أكثر املجال وأصبح تالَشت، قد املختلفة

املعرفية.1 املجاالت مختلف بني
خالل من يَربز «إذ الفرتة تلك يف امُلفكر وصورة الفكر لطبيعة نموذًجا بارت يُقدِّم
أو الفنان أو بالشاعر هو وال بالفيلسوف هو وال بالناقد هو فال ُمتميًزا، كاتبًا كتاباته
كل آخذًا الجامعية األكاديمية بارت يَتجاَوز وبذلك ُمجتمعني. هؤالء كل ولكنه الروائي،
تلك بني فيَجمع ثاقب، نظري بفكر ًال محمَّ اإلبداع عالم ويدخل ونظرياتها، ُمكتسباتها
مثال أبرز بذلك ويكون العلمية، والكلمة الشاعرة الكلمة بني الحواجز ليَكرس املهارات
التي الحوارات أحد يف بارت ُسئل لقد واألدبية.»2 الفلسفية الغرب ثقافة عىل حضاري

الوجوه ذي باإلنسان بارت عن كتابه من األول الفصل يَُعنِون ألن كوللر جوناثان دفع ما هذا لعلَّ 1

العديد ِقبَل ومن زاوية، من أكثر من تناوله يمكن بارت فكر أن ح يُوضِّ لكي Man؛ of Parts امُلتعدِّدة
Culler, Jonathan: Barthes: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford املعرفية. الحقول من

.University Press, 2002, p. 1
العربي، الثقايف املركز بريوت: الترشيحية»، إىل البنيوية من والتكفري «الخطيئة هللا: عبد الغذامي، 2

ص٦٤. ٢٠٠٦م،
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املكتبات يف كتبك أن الحظُت «لقد ُمحاِوره: سأله إذ املعنى؛ هذا يكشف سؤاًال معه أُجريت
الفلسفة، اللغويات، عديدة؛ أماكن يف ع تتوزَّ هي بل واحد مكان يف معروضة ليست
مقاربة يف طريقتك إىل امُللتِبس التصنيف هذا يعود هل إلخ. … األدب االجتماع، علم
فيلسوًفا، كان عظيمة. ناسخة آلة ذاته سارتر كان لقد «نعم. قائًال: فردَّ املوضوعات؟»
أكثر تُصِبح اللحظة تلك عند الكاتب مكانة بدأت لقد … وناقًدا ومرسحيٍّا، مقالة، وكاتب
التي التقليدية الكتابة أنواع شطب إىل األيام تلك امُلنتِرشة الدَّعاوى بعض هناك … مرونة

واحد.»3 اتجاه يف تصنيفها يُمكن
ذاته، العنوان يَحمل له مقال يف بارت صاغها التي املؤلِّف، موت أُطروحة تكن لم
يف بوادرها ظهرت التي الفكرة وهي النهايات، فكرة فيه شاع عام ملناخ انعكاس سوى
باستمرار حارضة تيمة لتُصبح العرشين، القرن يف بقوة وانترشت عرش، التاسع القرن
ا عامٍّ شعوًرا للفكرة االنتشار هذا عكس وقد القرن. هذا من الثاني النِّصف فلسفات يف
الغربي، الحداثي املرشوع عليها س تأسَّ التي املقوالت يف الثقة بفقدان آنذاك الغرب لدى
تَصلُح بديلة بمقوالت استبدالها ورضورة املقوالت تلك موت لتُعلن النهايات فكرة فجاءت
خالل من هيجل وفاة بعد الظهور يف النهايات فكرة بدأت ربما املرحلة. تلك لطبيعة
نقطة للفلسفة وضع قد Hegel «هيجل» إن Eric Weil فيل إريك قال فقد تالميذه؛
الغرب نهاية رصاحًة ذلك بعد (١٨٨٠–١٩٣٦م) Spengler اشبنجلر أعلن وقد النهاية.4
(١٨٤٦–١٩٠٠م) Nietzsche نيتشه جاء ثم أفوله. أو Der Untergang des Western
Walter بنيامني كتب كما .Gott ist tot اإلله» «موت أعلن عندما الروح تلك ليُزكي
–١٩٧٦) Heidegger هيدجر س وأسَّ اآليل، اإلنتاج عرص يف الفن نهاية عن Benjamin
اإلنسان»، «موت فوكو وأعلن امليتافيزيقا»، «تقويض عىل الفلسفي مرشوعه ١٩٨٩م)
فوكوياما وكتب النسقية»، الفلسفة «نهاية (١٩٣١–٢٠٠٧م) Rorty رورتي أعلن كما
نفس ويف The End of History التاريخ نهاية ذلك بعد (١٩٥٦–…م) Fukuyama
القرن من الثاني النِّصف هات توجُّ حْرص (١٩٣٦–…م) Vattimo فاتيمو حاول السياق
– اإلنسانية النزعة موت – وأفوله الفن نهاية رئيسة: مبادئ خمسة يف الفكرية العرشين

Barthes, Roland: The Grain of the Voice, Interviews 1962–1980, Berkeley and Los”Angele: 3

.University of California Press, 1991, p. 57
ص٦٨. ١٩٩٩م، الطليعة، دار بريوت: والسلطة»، ف «املثقَّ محمد: الشيخ، 4
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النهايات. فكرة عىل تَنويع كلها وهي امليتافيزيقا.5 تجاوز – التاريخ نهاية – العدمية
يشري كما املوت، أجراس دق يشء، لكل النهاية إعالن بل فن أو فلسفة أو علم يوجد ال

دريدا. ُمؤلَّفات أحد عنوان
وبالتايل املؤلِّف، موت عن أطروحته بارت فيه وضع الذي إذًا العام السياق هو هذا
كما وهي فيها. صياغتها تمَّ التي الثقافية للَّحظة تماًما مالئمًة األطروحة تلك جاءت فقد

الواضحة: الفلسفية أصولها لها كان سنرى

املؤلِّف موت إىل اإلله موت من (2-1)

الشهرية أطروحته صاغ أن بعد ١٩٠٠م العام يف نيتشه بوفاة العرشون القرن افتُِتح
عىل فقط تُؤثِّر لم األطروحة تلك أن والواقع املرح». «العلم كتابه يف وقدَّمها اإلله» «موت
اللذَين الُهوية ومنطق املركزية مفهوم عىل مماثل تأثري لها كان بل امليتافيزيقي، املجال
نموذًجا أو أصًال ة ثمَّ أن يعني املركز فمفهوم الزمن. من طويًال ردًحا الغربي الفكر سادا
يختلف النواة أو املركز وهذا املختلفة. اإلنسانية والنشاطات املعارف حوله تدور رئيًسا
الذهن عىل مسيطًرا املفارق الكائن أو اإلله ر تصوُّ ظلَّ وقد واألزمنة. العصور باختالف
مناهًضا موقًفا اتَّخذت التي الحديثة الفلسفات حتى حوله. أفكاره تدور وَمْركًزا البرشي
ذاتها تُقدِّم كانت إنها إذ واعية؛ ال بطريقة حوله يدور معظمها ظلَّ ر، التصوُّ لهذا ناقًدا أو
معارضته يتمُّ كنموذج باستمرار حاًرضا يجعله ما نقده، خالل من التصوُّر لهذا كبديل

اآلخر. لوجود رشًطا أحدها يَُعد التي الثنائية تلك إنها آخر، بنموذج
أن والنتيجة اإلله، موت إعالنه خالل من الثنائية تلك من الخروج نيتشه حاول لقد
عن يُعربِّ أن نيتشه استطاع وربما عظيمة، جد فهي ذلك نتائج أما تالىش، قد ذاته املركز
Die fröhliche Wissenschaft املرح العلم كتابه من ١٢٥ القسم يف تعبري أفضل ذلك
ساحة إىل مجنون رجل يدخل كالتايل: حدث شكل عىل األمر ر صوَّ عندما (١٨٨٢م)
هو «أين إله. بوجود يؤمنون ال الذين أولئك كل منه ويَسخر اإلله، عن بحثًا السوق
تأكيده يف ويَستمر قاِتله.» منَّا كلٌّ وأنت، أنا قتلناه، لقد أُخربك، سوف … يبكي اإلله؟

Vattimo, G: The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture, 5

.translated by: Jon R. Snyder, New York: John Hopkins University Press, 1991, p. 205
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… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

من األرض هذه حرَّرنا «لقد كله»، األفق َمَحونا «لقد الفاجعة: لهذه الكارثية اآلثار عىل
يف األمام، وإىل الجنب إىل … الوراء وإىل … القاع إىل باستمرار أرسلناها «لقد شمسها»،
برودة، أكثر عاَلُمنا أصبَح لقد غروب؟» أو رشوق أي هناك زال أال … االتجاهات كل
الرجل يُنهي وعندما أنفسنا. لتطهري طريقة أية دون تُركنا القتلة»، كل «قتَلة أناس ونحن
ُمبكًِّرا جئت «لقد قائًال: يُرصح الدهشة، وتتملَّكهم الجماهري فيه تحدق حكمته، املجنون
ومع النجوم، أقايص تبعد ما أكثر عنهم بعيًدا يزال ال الفعل هذا … بعد وقتي يَحن لم …

بأيديكم.»6 فعلتُموه قد فإنكم ذلك
حقيقة فَصْلنا «لقد العالم إحياء أجل من اإلله قتل أنه هو هنا نيتشه به قام ما
هذا لكن اإلنسان، عىل العالم انفتاح ذلك ونتيجة خلقه»، قد اإلله أن فكرة عن العالم هذا
قيَمي نسق إىل يحتاج ألنه نيتشه؛ بحسب له، هة املوجِّ البوصلة يَفتقد زال ما االنفتاح
مؤلفاته عْرب نيتشه حاول وقد اإلله. فكرة عىل س املؤسَّ القديم النسق محل يحلُّ جديد
الحياة عالم من معايريه يستمدُّ نسق وهو ترسيخه، أجل من الجديد النسق هذا اكتشاف

ُمفارق. عاَلم من ال
يف بارت به قام ما وبني امليتافيزيقا مجال يف نيتشه به قام ما بني عالقة ثمة هل

النَّص؟ مجال
وجد فقد امُلستعَملة؛ اللغة وبني ومقوالتها امليتافيزيقا حضور بني نيتشه يَفصل لم
اإلخضاع إىل تهدف القوى هذه املعاني، إنتاج عملية وراء تقف قًوى هناك أن نيتشه
األلفاظ يف املعنى وحرص القوى، تلك اختزال هو امليتافيزيقا تفعله وما والسيطرة.
هي اللغة أن نيتشه رأى فقد لهذا ؛ معنيَّ إطار يف وتختزله املعنى تحد التي اللُّغوية
دوامها إمكانيَة والهوية والجوهر الوجود مفاهيُم تجد فقط اللغة ففي امليتافيزيقا. معقل
ويُبقي أزليتَها للمعاني يحفظ كوعاء اللغوية األلفاظ إىل تنظر امليتافيزيقا إنَّ وخلودها.
فيها ترى والتأويل، والتعدُّد لالختالف مكانًا العالمة يف ترى أن من فبدًال تطابقها؛ عىل
سلطة، فعَل ذاتها اللغة تُصبح هنا من املعنى. لحضور مناسبًة ذلك من العكس عىل

Nietzsche, F: the Gay Science, translated by: Walter Kaufmann, New York: Vintage Books, 6

.1974, p. 86
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الحداثة بعد ما دروب

للميتافيزيقا، يُقيمه الذي التاريخ وراء من نيتشه سعى وقد الهيمنة.7 بيده عمن صادًرا
املعاني وضعت التي والِبنية التاريخ، هذا حكمت التي القيم منظومة إىل ل التوصُّ إىل
اسرتاتيجيَة التسمية اسرتاتيجية تُصبح هنا من ولوَّنته. العالم وأوَّلت األسماء وأطلقت

وتسلٍُّط. هيمنٍة
املؤلِّف فموت إليه، ودعا نيتشه به قام ما استكمال سوى بارت يَفعل لم الواقع يف
األدبي النقد مجال يف بارت أطروحة عىل ترتَّبت التي والنتائج اآللهة، موت ذاته هو
مجال يف نيتشه أطروحة عىل ترتَّبت التي النتائج تلك مع تتشابه الجمايل التلقي ونظرية
وإحالله له التأسيس نيتشه حاول الذي القيَمي النسق أما الوجود. ونظرية امليتافيزيقا
جديدة لقواعد التأسيس خالل من بارت به قام ما فهو القديم، الِقيَمي النسق محلَّ
األدبي، النقد حقل يف قبُل من بها معموًال كان التي القواعد محلَّ األدبي النَّص مع للتعامل
من مجموعة مجرَّد ليس النَّص أن اآلن «نعرف ييل: ما ١٩٦٨م العام يف بارت كتب وقد
متعدِّد حيز هو بل نبي). – رسالة – (إله وحيًدا «الهوتيٍّا» معنًى تُحرِّر التي الكلمات
نسبة إن األصل.»8 يف ُكتب ما منها ليس الكتابة، من تنويعات وتتصادم فيه تَمتزج األبعاد
إنه نهائيٍّا، مدلوًال وإعطاؤه وحرصه النَّص إيقاف معناه بارت، بحسب مؤلفه، إىل النَّص
عىل ينطوي كان لو كما الفني العمل إىل النظَر الفنُّ يأبى «عندما يقول: للكتابة، إغالق
الالهوت، ضد بأنها نصفها أن يُمكن فعالية يولد ذلك فإنَّ نهائي، معنًى عىل أي رس؛
معناه وإيقافه املعنى حرص عن االمتناع أن وذلك للكلمة، الحقيقي باملعنى ثورة وأنها
التعامل يَنبغي ال اإلله ملركزية الرفض هذا إنَّ وجوده.»9 ودعائم اإلله رفض النهاية يف
يدور الذي املركز فكرة رفض عن مجازي تعبري األصل يف فهو اللفظي؛ املستوى عىل معه
بُعد ذي اتجاه يف الختزاله تسعى عليه ُفرضت َهيمنة أي من للنص تحرير حوله؛ املعنى

واحد.

دار البيضاء: الدار امليتافيزيقا»، مجاوزة املعارص: الفلسفي الفكر «أسس السالم، عبد العايل، بنعبد 7

ص١٤٧. ٢٠٠٠م، توبقال،
Barthes, Roland: Image, Music, Text, essays selected and translated by: Stephen Heath, 8

.New York: Hill and Wang, 1977, p. 146
.Image, Music, Text, Ibid, p. 147 9
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بارت ذهب فقد اللغة، عْرب تأثريها تمارس وكيف السلطة بمسألة يتعلَّق فيما أما
كل يف حارضة السلطة ألن له؛ السيايس املعنى يف اختزاله يُمكن ال لطة السُّ مفهوم أن إىل
الدولة، يف توجد إنها مخادعة. خفية بصورة تأثريها تُمارس وهي املجتمع داخل يشء
واأللعاب، واملهرجانات، الشائعة، واآلراء املوضة، أشكال ويف والجماعات، الطبقات وعند
والتحرُّر املعارضة حركات داخل وحتى األرسية، والعالقات واألخبار الرياضية، واملحافل
باملعنى السلطة ضد املبارش العمل ليس بارت، بحسب هنا، املثقف ودور الوطني.
أشكالها يف السلطة ضد تقوم إنها امليدان، هذا خارج تدور «فمعركتنا لها السيايس
الفضاء يف متعددة السلطة كانت إن أنه ذلك اليسرية؛ باملعركة هذه وليست املتعدِّدة.
هنا ونَدفُعها لها نتصدَّى وعندما التاريخي. الزمان يف ممتدَّة باملقابل فهي االجتماعي،
ورسعان عليها، القضاء بُغية بثورة ضدها قم البتَّة. تزول ال وهي هناك؛ تظهر ما رسعان
يخرتق بجهاز عالقة جرثومة السلطة أن هو ذلك ومردُّ جديدة. حالة يف وتنبت تنبعث ما
اليشء هذا وحده. السيايس بالتاريخ وليس مجموعه، يف البرشية بتاريخ ويرتبط املجتمع
ملفهوم البارتي الفهم هذا أن والواقع اللغة.»10 هو األزل، منذ السلطة، فيه ترتسم الذي
عن البحث الفهم لهذا وفًقا ينبغي ال إذ التعريف؛ أو التحديد عىل عصيٍّا يجعله السلطة
مصدر تكون للسيادة وحيدة بؤرة عند األصل، هي تكون مركزية نقطة عند السلطة
املتحركة القاعدة عند رصدها ينبغي وإنما عنها، تتولَّد التي الثانوية األشكال لباقي إشعاع
ُمتعدِّدة مستويات ذات مستقرة غري حاالت لكنها للسلطة، أشكاًال تولد التي القوى لعالئق
العالم أن والنتيجة بنا. تحيط التي الخطابات من خطاب كل خلف كامنة خفية وأشكال
سلطة، أيًضا هو والفيلسوف سلطة، والتاريخ سلطة، والحقيقة سلطة، والخطاب سلطة،
أسرية تكون ذاتها التعبري فعملية بها، التعبري يتمُّ التي اللغة لتشمل تمتد السلطة إن بل

املتداولة. واملعاني واأللفاظ للحروف
يتَّفق وهو السلطة. ملفهوم نقدهم يف الحداثة بعد ما فالسفة منحى بارت إذًا يَنحو
خلخلة حاول قد «نيتشه بأن القول إىل ذهب وقد السلطة، بيت هي اللغة أن يف نيتشه مع

للنرش، توبقال البيضاء: الدار العايل، بنعبد السالم عبد ترجمة: السيميولوجيا»، «درس روالن: بارت، 10

ص١٢. ١٩٩٣م،
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ومقاومتها السلطة مقاربة أراد إذا امُلفكِّر وعىل السلطة.»11 تُمارسه الذي االستعباد ذلك
باللغة. يبدأ أن تموضعها مظاهر عن الكشف بغية

التي الجمايل ي التلقِّ لعملية داخليٍّا نقًدا يُضمر السلطة ملفهوم البارتي النقد هذا
ي املتلقِّ يمارسها التي السلطة رضوب من رضب فهذا واحد؛ معنًى يف الفني العمل تختزل
تدخل ال أنها ويرى الفني، العمل تقييم عملية بارت يَرفض السبب لهذا الفني. العمل عىل
فهي التقييم عملية أما للقراءة، مختلفة مستويات عن الكشف ته فُمهمَّ عمله، صميم يف
وإن لجيد، هذا إن بالقول لنفيس أسمح أن أستطيع ال «إنني السلطة ممارسة من نوع
هدًفا دائًما يتطلب فالنقد نقد. ثمة ليس أنه كما للجوائز، قائمة ة ثمَّ ليس إذ لرديء؛ هذا
ع توقُّ مقدوري يف ليس وأنا خياليٍّا، نمًطا دائًما يتطلب كما اجتماعيٍّا، واستخداًما تكتيكيٍّا،
بدا ربما املعياري.»12 اإلسناد لعبة يف الدخول له يتسنى حتى كامًال، النَّص ر تصوُّ أو
بطبيعة متقدِّم موقع وهو األدبي، النقد تاريخ يف موقعه مع ُمتناقًضا لبارت الرأي هذا
هو الجمايل التقييم لعملية الرفض هذا أن نعلم عندما سيزول التناقض هذا لكن الحال.
ملمارسة رفض أو د، محدَّ قالب داخل وحرصه الفني العمل الختزال رفض األساس يف
النوع هذا أن والواقع عليه. مهيمنة تفسريية سلطة الناقد من تجعل النَّص عىل وصاية
والذي عموًما، الفكر تاريخ ساد الذي للمنطق نتاًجا كان بارت رفضه الذي النقد من

الهوية. منطق واألدبي؛ الفني النقد مجايل إىل منه انتقل

االختالف منطق إىل الهوية منطق من (3-1)

يف ساد الذي والنقدي الفكري الخطاب يف بارزة مكانة واالختالف التعددية ملفهوم كان
الفكري النتاج لفْهم مفتاًحا املفهوم هذا يَُعد بحيث العرشين، القرن من الثاني النِّصف
تها مهمَّ أداٍة إىل الوحدة تبتغي نسقية أداًة كونها من ستتحوَّل فالفلسفة الخطاب؛ لهذا
تاليش هو التحوُّل هذا أحدث الذي الرئيس السبب كان وربما وتفكيكها. األشياء تفتيت
أشكالها، بكل التعددية «التعددية»؛ مفهوم محله ليحلَّ الخطاب من «الهوية» منطق

ص١٤. السيميولوجيا»، «درس 11

١٩٩٢م، الحضاري، اإلنماء مركز البيضاء: الدار عيايش، منذر ترجمة: النَّص»، «لذة روالن، بارت، 12

ص٣٨.
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فكرة وال كلمة وال ظاهرة وال حدث يوجد ال والقوى، والظاهرة واملعنى الخطاب تعددية
بحسب تركيبًا أكثر شيئًا يكون وأحيانًا ذاك أو هذا يكون قد يشء فأي متعدد، ومعناها إال
وجهات تعددية، هناك الواحد، لليشء حقيقي معنًى يوجد ال هنا من يحوزها. التي القوى
كل وخلف عديدة أقنعة لها الواحدة فالظاهرة والوقائع. األحداث مع تجاوبات للنظر،
إىل للوصول ال تَخرتقها وأن األقنعة هذه تغزو أن الفلسفة وعىل آخر.13 قناع يَكُمن قناع

جديًدا. معنًى قناع لكل تُعطي لكي وإنما وأصلها، جوهرها
ُمحاولته تمثَّلت إذ األدبي؛ للعمل تحليله يف بارت عليه أكَّد ما هو تحديًدا املعنى وهذا
تواُصًال أو تمثيًال باعتباره ال معه التعامل إىل األدبي العمل داخل املعنى توليد آلية فهم يف
األدبية املؤسسة خالل من تولَّدت التي الصور من كسلسلة بل ومستقبل) مرسل (بني
وهو الكامنة، املعاني اكتشاف صوب هنا التحليل يتَّجه فال الثقافية. الخطابية والشفرات
الطبقات ذات بالثمرة األدبي العمل ُمشبًِّها بارت يكتب لهذا لذلك. يهدف ال األصل يف
أو جوهر، أو مركز، عىل يَحتوي وال نسق)، أو مستويات (أو طبقات من «فهو امُلتعدِّدة
تُغلِّف ال التي — األغلفة من متناٍه ال عدد سوى يشء ال بل اختزاله، يمكن ال مبدأ أو ، رسٍّ
بل األدبي، للعمل «تأويًال» يقدِّم ال الِبنيوي والتحليل أسطحها.»14 وحدة سوى شيئًا
لهذا امُلكوِّنة الشفرات يتناول ثَمَّ ومن العمل، محتوى عن مبدئية نظر وجهة من ينطلق
أيًضا يُسلم ذاته الوقت يف ولكنه لتسلسالتها، تصوًرا ويقدِّم عالمتها، فيُحدد املحتوى،

األوىل. الشفرات تلك عْرب ستَنبثِق أخرى شفرات بوجود
أي ضد مجملها يف مؤلفاته كانت وقد والتعدُّد، االختالف فكر دعاة من بارت كان
بخالف وهذا وسياسيٍّا، وإبستمولوجيٍّا أنطولوجيٍّا عليه واالستحواذ اآلخر إلقصاء محاولة
هذا فيه يقرُّ كان الذي الوقت ففي الحديث. العرص يف سائًدا كان الذي الكالسيكي الفكر
معنًى وحدة يف وتنوُّعه تعدُّده إلغاء دوًما يُحاول كان ومتنوع، ُمتعدِّد العالم بأن الفكر
أنه يُؤكد سوف فإنه االجتماعي املتعدد يف يُفكِّر أن عليه ُعرض وإذا ثابتة. أنها يفرتض
الدولة. وحدة يف ه ويَضمَّ يوحده أن أيًضا سيحاول لكنه واحدة، وحدة يف منسجم غري
تعلَّق سواء ،logique de l’identité الهوية» «منطق هو إذًا الكالسيكي الفكر منطق

Deleuze, Gilles: The Logic of Sense, translated by: Mark Lester, London: Athlone Press, 13

.1990, p. 42
.Barthes: A Very Short Introduction, p. 65 14
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وبواسطتها مطلقة املقوالت هذه كل الدولة. أو الذات أو الكوجيتو أو الوعي بتطابُق األمر
التعاُرضات. إلغاء نحو موجهة نسقية وأداة الفوارق، الختزال تقنية إىل الفكر ل تحوَّ

الرئيسة النتيجة إن إذ بارت؛ فكر يف هامة مكانة ستحتلُّ االختالف مقولة أن والواقع
الذي األحادي معناها من النُّصوص تخليص يف تمثَّلت املؤلِّف موت إعالنه عىل ترتَّبت التي
للنص واحد جوهر ثمة فليس واختالفه، تعدُّديته يف املعنى عىل وانفتاحها له أسرية كانت
معاٍن ثمة بل واملعنى، الحقيقة يمتلك أنه ذلك بعد ليَزُعم اقتناصه القارئ عىل يَنبغي
واحد معنًى لها منغلقة وحدة أنه عىل النَّص مع تتعامل ال متعددة ومنظورات مختلفة
مفتوًحا إيكو،15 أمربطو تعبري حد عىل مفتوًحا» «عمًال بوصفه معه تتعامل بل ووحيد،

عها. توقُّ حتى أو حرصها يَصُعب عديدة عوالم عىل
العرشين القرن من الثاني النِّصف ملفكري الفكري النتاج لفْهم الطرق كل أن يبدو
هذا أن والواقع «ديناميت»، بأنه نفسه يصف نيتشه كان نيتشه. إىل بالرضورة تُفيض
دويٍّا ُمحِدثا العرشين القرن من الثاني النِّصف يف انفجر حتى تضاَعف قد الديناميت
قدَّمه الذي ر التصوُّ يف بقوة مؤثًِّرا كان الحقيقة، ملفهوم نقًدا نيتشه قدَّم لقد هائًال.
الحقيقة؛ ملفهوم مضلًال ميتافيزيقيٍّا فْهًما هناك أن نيتشه رأى فقد النَّص؛ لطبيعة بارت
حول الفالسفة سعى وقد والجميل، والنافع والواضح والعام الخري هو الحقيقي فاليشء
الذي السؤال لكن حقيقي. هو ما إىل الوصول محاولني الفلسفة تاريخ طوال الوهم هذا
عند املشكلة وليست الحقيقي؟ هذا هو وما الحقيقي؟ تحديد يَملك َمن هؤالء: تناساه
الحقيقة كلمة أن املشكلة بل عنها، الكشف محاولة أو الحقيقة عن بالبحث متعلقة نيتشه
من مفكر ف يتوقَّ ولم الحياة. صميم من هو الذي االختالف تنفي فهي مضلِّلة؛ نفسها
أو بلوغها كيفية حول ُمتمحِورة األسئلة كل كانت بل الحقيقة، كنه عن للتساؤل قبُل
يُربِّرها. ما إىل حاجة يف ليست الحقيقة مسألة أن اعتربت الفلسفات فكل إمكانها. رشوط
كل عليه س تتأسَّ الذي واألساس املنطلق هي الحقيقة مسألة غدت ذلك، من وأكثر بل
لبلوغه. سبيل كل عن باحثًا الفكر يقدِّسه إلًها أو صنًما الحقيقة أصبحت وبالتايل فلسفة،

والفيلسوف لألديب الشهرية املؤلَّفات أحد (١٩٨٥م) Apri Letteraria Impatto املفتوح األدبي العمل 15
إيكو. أمربطو اإليطايل
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التي والكنايات االستعارات من حشد أنها عىل للحقيقة نيتشه ينظر الفْهم، هذا مقابل يف
حقائق.16 أو بديهيات بوصفها ذلك بعد معها التعامل وتمَّ التاريخ، عْرب تكوَّنت

نجد لهذا البارتي. النَّص يف تجلياته سيجد الحقيقة ملفهوم النيتشوي املعنى هذا إن
«فاألثر الثاني؛ إىل األول من لالنتقال ويدعو والنَّص، األثر بني البداية منذ يُفرِّق بارت
معنًى له األثر بعينه.»17 الرشَّ هو الفلسفات تلك عند والتعدُّد الهوية، فلسفات يزعج ال
فهو النَّص أما الهرطقة، من نوًعا فيه التجديد يُعترب بل التجديد، يَقبل ال مغلق متوارث
وإنما عدة، معاٍن عىل فقط يحتوي أنه النَّص يحوذها التي د التعدُّ صفة تعني وال ُمتعدِّد.
عىل وبناء وانتقال. مجاز هو بل ملعاٍن، ًدا تعدُّ ليس «فالنَّص ذاته؛ املعاني د تعدُّ ق يُحقِّ

وتشتيت.»18 لتفجري وإنما لتأويل، يخضع أن يُمكن ال ذلك
اآلتي:19 يف والنَّص األثر بني بارت يسوقها التي االختالفات تحديد ويُمكن

الغالف، (حسب ماديٍّا األدبي واألثر النَّص بني الفرق فليس املنهجي، املستوى عىل (١)
ليست أنه كما نصوص، تستقرُّ القديم األثر ففي (… التاريخ الصفحات، عدد الطبعة،
من قطعة األثر كون إىل أساًسا راجع بينهما فاالختالف نصوًصا؛ امُلعارصة اإلنتاجات كل
اللغة. عليه تعمل منهجي حقل فهو النَّص أما املكتبة)، يف فيزيائيٍّا فضاء (يشغل مادة

هرمي تراتب ضمن يدخل ال واألثر النَّص بني فاالختالف األجناس، مستوى عىل (٢)
حاول ما نصوص(وهو تكمن عبي الشَّ األدب ففي (… شعبي أدب رديء، أدب جيد، (أدب
تقسيم ضمن االختالف هذا يدخل ال كما الشعبي)، بريخت مرسح عْرب إظهاره بارت
خلخلة الخلخلة؛ هو األدبي لألثر خالًفا النَّص يحدد فما نقد)، رواية، (شعر، لألجناس

الكتابة. يف عليه املتعارف واألسلوب ذاتها اللغة خلخلة واملتداولة، الشائعة اآلراء

باملركز النرش قيد وهو العربية، إىل نقله يف نشارك عمل عىل نيتشه ملوقف عرضنا يف اعتمدنا 16

Boucher, David, Paul Kelly, Political Thinkers: From Socrates to the Present, للرتجمة: القومي
.Oxford: University of Oxford Press, 2009, p. 289

ص٦٢. السيميولوجيا»، «درس 17

ص٦٢. السيميولوجيا»، «درس 18

بعدها. وما ص٦٣ السيميولوجيا»، «درس ف) (بترصُّ 19
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يستدعي خفي، أو واضح مدلول يف يَنحِرص األدبي فاألثر الدليل، مستوى عىل (٣)
يُحيل وهو الدال. فمجاله النَّص أما التأوييل. أو االصطالحي املستوى عىل إما معه التعامل

د. محدَّ تفسريي منطق أي إىل اإلطالق عىل خاضع غري النَّص ليجعل اللعب فكرة عىل
املؤسسات تحاول ولذلك فتعدُّدي. النَّص أما أحادي فاألثر د، التعدُّ مستوى عىل (٤)
ويخلق كيانها، يف يُهدِّدها ألنه وتغييبه الثاني ودحض عنه والدفاع األول ترسيخ السلطوية
وإنما تأويل أو تفسري إىل النَّص إخضاع يُمكن ال هنا من الفكر. مستوى عىل التعددية
وحيًدا معنًى يفرض ال ألنه خلوده؛ يضمن ما وهو تفجريه، بُغية معه التعامل يتم فقط

الواحد. للقارئ مختلفة بمعاٍن يوحي بل مختلفني، قراء عىل
معه التعامل يُمكن الواضحة اللغوية ِبنيته حيث من فاألثر القراءة، مستوى عىل (٥)
مقاربة فيستدعي النَّص أما واالجتماعي)، النفيس التحليل (ومنها التقليدية باملناهج

النقدية. الكتابة يف املتواَرثة التقاليد وهيمنة املؤلِّف سلطة من تحرِّره مختلفة

السياق وهيمنة املؤلِّف سلطة (4-1)

من له ملا الفنان، عنرص عىل األساس يف منصبًَّة األوىل مراحلها يف النقدية املناهج كانت
صانعه؛ هو الفني العمل لوجود الرئيس فالسبب الفني؛ العمل تفسري يف ُقصوى أهميٍة
مناهج أقدم من وحياته الكاتب شخصية خالل من العمل إيضاح كان لذلك الفنان. أي
من مجموعة تقاطع نقطة املؤلِّف قطب شكَّل وهكذا رسوًخا. وأكثرها األدبية الدراسة
من أساًسا وامُلنبثقة واالجتماعية، والنفسية التاريخية املناهج يف املتمثِّلة النقدية الدراسات
من «هل :A. Green جرين أندريه يقول واملاركسية. والفرويدية الوضعية الفلسفة روح
تلك من يكن لم إن اإلبداع هذا يَقتات قًوى أي فمن إبداعه؟ عن اإلنسان نعزل أن امُلمِكن

املبدع؟»20 عند تعمل التي
األدب أن املثال، سبيل عىل (١٨٨٥–١٩٧١م)، G. Lukacsلوكاش جورج اعترب فقد
يقول ر التصوُّ هذا إطار ويف والتاريخي،21 االجتماعي السياق يف الواقع أو للحياة انعكاس

رضوان ترجمة: األدبي»، النقد مناهج إىل «مداخل ضمن النفيس» التحلييل «النقد مارسيل ماريني، عن 20

ص٩٠-٩١. ١٩٩٧م، املعرفة، عالم سلسلة الكويت: ظاظا،
لقصور املرصية الهيئة القاهرة: عصفور، جابر ترجمة: املعارصة»، األدبية «النظرية رامان: سلدن، 21

ص٦٧. ١٩٩٦م، الثقافة،
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وهو إال أدب األرض يف وليس الناس، حياة ر يُصوِّ حتى أدبًا األدب يكون «فال حسني: طه
وشعورها واقعها ر يُصوِّ أن بد ال أمة أي يف أدب فكل (مؤلفيه)، أصحابه حياة ر يُصوِّ
أما نفوسها.»22 يف الحياة انعكاسصور النهاية يف وهو تفكريها، وأنماط وثقافتها وذوقها
الرئيس «الهدف أن إىل ذهب فقد (١٨٠٤–١٨٦٩م) A. S. Beuve بوف سانت أوغسطني
هو العمل لتقييم األسايس واملعيار العمل. وراء اإلنسان عن تَكشف أن هو الفني للنقد

أدبي.»23 شكل إىل — الشخصية حياته الكاتب بهما ل يُحوِّ اللذان والصدق الدقة
تنظر — السياق أو املرجع قطب مع وتقاطًعا — البيوجرايف املسعى هذا مع وتفاعًال
العام، التاريخي السياق تعكس «مرآة» هو بما األدبي النَّص إىل النقدية الدراسات هذه
إفادات النقدية الدراسات يف تَحتِشد بحيث أفرزه، الذي الخاص الالشعوري السياق أو
يستحيل والنفسية، والفكرية والسياسية واالقتصادية االجتماعية األوضاع عن متنوعة

إلخ. … نفس وعالم اجتماع وعالم مؤرِّخ إىل والناقد وثيقة، مجرَّد إىل النَّص معها
(١٨٥٦–١٩٣٩م)، S. Freud فرويد سيجموند يَتصوَّره كما النفيس التحليل أما
للمؤلِّف؛ النفسية بالُعَقد عالقتها خالل من األدبية الظاهرة تحليل إىل يهدف فإنه
حول أساًسا، تتمرَكز امُلتداَولة الثقافة يف نجدها أن يُمكن التي األدب صورة «إن حيث
أن األحوال، معظم يف يُردِّد، النقد زال وما وأهوائه، وأذواقه وتاريخه وشخصه املؤلِّف
وأعمال جنونه، وليدة جوغ فان أعمال وأن الواقعي، بودلري فشل وليدة بودلري، أعمال
لو كما أنتجه، َمن جهة من للعمل تفسري عن يبحث وهكذا نقائِصه، وليدة تشايكوفسكي
من «أرساره» ب يبوح الذي املؤلِّف هو وحيد شخص صوت النَّص، إليه يَرمز ما وراء أن

شعوره.»24 ال وحي
األوضاع من األدبي للعمل تفسريها يف تَنطِلق السيكولوجية املقاربة كانت وإذا
الخارجي، امُلعطى إىل األخرى هي تعمد السوسيولوجية املقاربة فإن للكتاب، النفسية
هو كما العام، االجتماعي اإلطار أو الطبقة ليُعانق الفردية يَتجاوز منظور من ولكن

الفني. للعمل املاركيس التحليل يف الحال

ص٢٢. تاريخ، بدون املعارف، دار القاهرة: العالء»، أبي ذكرى «تجديد طه: حسني، ف) (بترصُّ 22

ص١١٨. ٢٠٠٣م، للرتجمة، القومي املركز القاهرة: الجزيري، جمال ترجمة: «بارت»، فيليب: ثودي، 23
.Image, Music, Text, p. 25 24
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لحياته، وانعكاس ملؤلِّفه، رشعي ابن أنه عىل الفني العمل إىل النظرة تلك ظلَّت لقد
الفني للنقد العام ه التوجُّ عىل املسيطرة هي االجتماعي؛ وواقعه النفيس، وعاَلمه وثقافته،
الفرتة تلك خالل السائدة الفني النقد مؤلفات كانت لهذا العرشين. القرن ُمنتَصف حتى
حياته، يف صادفته التي واملشكالت الخاص وعاَلمه الفنان حياة عن بمقدمة دائًما تبدأ
لعمل دقيًقا وفهًما سليًما رأيًا ن يُكوِّ أن أراد إذا بأنه ي للُمتلقِّ النَّصيحة م تُقدِّ باملثل وكانت
حتى امُلعطيات، بتلك دراية عىل يكون أن العمل مع التعامل يف يرشع أن قبل فعليه الفنان
القدرة ثَمَّ ومن الشعورية؛ تجربته ومقاربة الفنان أفكار مع التماهي عىل ذلك يُساعده
عىل الفني للعمل الجمايل التلقي عملية نجاح ويتوقف وفْهمها. أعماله مع التعامل عىل
س تلمُّ عىل األول املقام يف يَعتمد الفني للعمل ُمرٍض تفسري بلوغ ي املتلقِّ استطاعة مدى

عمله. داخل وتتبُّعها اكتشافها يُمكن والتي الفنان، حياة يف الفاعلة األحداث أبرز
إىل تعرَّضت آنذاك الفني النقد حركة عىل ذاتها فرَضت التي املقاربة تلك أن عىل
األدب بأن القائل الرأي الشكالنيُّون هاجم فقد الشكالنية.25 النزعة يد عىل كبري نقٍد
وبهذه ما، فلسفيٍة ملنظومٍة تجلٍّ أو اجتماعية تاريخية وثيقة أو املؤلِّف ُروح من فيض
نحت التي الحداثي الفن يف الجمالية للحساسية ُمماثًال النظري ههم توجُّ كان الطريقة
تركيز هو الروسية، الشكلية الشاعرية يف يقابله ما وجد الذي الجانب كان التجريد. نحو
والطبيعة الواقع موضوعات تمثيل عن االبتعاد خالل من التأثري عىل آنذاك الحداثي الفن
السائدة الفن نظرية عن بعيًدا هائلة، نقلة الشكالنية املدرسة مثَّلت «فقد مبارشة؛ بصورة
الشكالنية اقرتبَت ثم املحاكاة.»26 عىل قائمة كانت التي النظرية تلك وهي عليها، السابقة
تحليل إىل دعا الذي ياكبسون رومان يد عىل براغ مدرسة ازدهرت عندما الِبنيوية من

الفرتة يف بقوة ازدَهرت التي الروسية الشكالنية النزعة إىل املؤلِّف موت عن مقولته أصول بارت يُرجع 25
الفرنسية اللغة إىل أعمالها بعض بنقل وتودروف تزفيتان من كلٌّ قام وقد (١٩٢٠–١٩٣٠م)، بني ما
يف وإسهامها الشكالنية املدرسة عن بارت كتبه ما أيًضا وراجع Image, Music, Text, p. 78 راجع:
ترجمة: الشعرية»، إىل البنيوية «من جريار: وجينيت، روالن بارت، يف: األدبي للنص مختلفة قراءة تقديم

بعدها. وما ص١٨ ٢٠٠١م، للنرش، نينوى دار دمشق: السيد، غسان
النقد يف كمربيدج «موسوعة ضمن دومة، خريي ترجمة: الروسية، الشكالنية املدرسة بيرت: شتاينر، 26

ص٣٣. ٢٠٠٦م، للرتجمة، القومي املركز القاهرة: ج٨، األدبي»،
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العالمات خالل من لدوالها املستقل الصوتي والتنظيم اللغوية ِبنيَتها خالل من النُّصوص
الدالة.

املؤلِّف» «موت إعالن إىل سبَقوه قد األوروبيني النقاد من عدًدا أن بارت روالن ويُؤكد
ذاتها اللغة إحالل برضورة امُلتنبِّئني أوائل من كان الذي ماالرميه الفرنيس األديب مثل
إىل بارت أشار وكذلك املؤلِّف. وليس تتكلَّم التي هي فاللغة لها؛ مالًكا كان َمن محل
من السخرية دائم فالريي كان حيث ماالرميه؛ آلراء مكملة جاءت التي فالريي بول جهود
الِبنية عىل الرتكيز من بد ال وأنه خرافة، دواخله إىل اللجوء أن عىل التأكيد ودائم املؤلِّف،

عنها.27 وإقصائه املؤلِّف لعمل اللغوية
املؤلِّف بسلطة احتفائها مع تمشيًا السابقة، املناهج أن يتَّضح سبق، ما عىل بناءً
فلكه، عن خارجة رشوط َوفق وإيضاحه األدبي العمل بتفسري تقوم السياق، وهيمنة
التجارب تلك عالمات عن وتبحث للفنان، السابقة النفسية بالتجارب الفني العمل فتُفرسِّ
ِقبَل من عليه فعٍل وردَّ للمايض أسريًا الفني العمل يُصِبح وبالتايل الفني، العمل داخل
تُلغي بذلك فإنها النظرة، تلك بتكريس تقوم إذ وهي إذًا. جديد ة ثمَّ فليس الفنان،
املناهج قبل من بعُد فيما تداركه تم ما وهو الفني، اإلبداع تُشكِّل التي الجوهرية املعطيات
والبنيوية (اللسانية املتعدِّدة بتنويعاته Textual Critique النَّيص النقد عىل امُلرتكزة
«موت إعالن أحَدثها التي املنهجية القطيعة بفضل وذلك (… والسيميائية واألسلوبية

املؤلِّف».

القراءة النَّصولذة سلطة (5-1)

ليَقلب La Mort De L’auteur املؤلِّف» «موت مقالته بارت روالن نرش ١٩٦٧م العام يف
واملؤثِّرة البارزة املصطلحات أحد بذلك وليضع عقب، عىل رأًسا املعارصة األدبية النظرية
فصاعًدا اآلن من النَّص «إن بارت: قال لقد املعارص. الفني والنقد الجمال فلسفة يف
فيه يَغيب بشكٍل يَظهر قراءته، وحتى صناعته منذ أدواته، وبجميع مستوياته كافة عىل
لنحلَّ «مؤلِّف» كلمة قاموسنا من نَحذف أن إىل بارت ويدعو كامًال.»28 غيابًا املؤلِّف

.Image, Music, Text, p. 143 27

.Image, Music, Text, p. 42 28
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«عواطف» داخله يف ليس — لبارت وفًقا — والكاتب .Le Scripteur «الكاتب» محلها
الذي الضخم القاموس ذلك إال لديه يوجد ال «انطباعات». وال «مشاعر» وال «أمزجة» وال
أن سوى شيئًا تعرف ال «فالحياة أبًدا يَنفد أن يُمكن ال لفظيٍّا» «نشاًطا كتابًة منه يستمدُّ

العالمات.»29 من مصنوعة أشياء مجرد إال ذاتها الكتب وما الكتب، تُحاكي
وتجاربه الفنَّان لحياة انعكاس إال هو ما الفني العمل أن فرويد مع افرتضنا فإذا
ويجهضإمكاناته الفني العمل تعددية االفرتاضيُلغي هذا فإنَّ الشخصية وحياته النفسية
الفني العمل وسيفقد الفني، للعمل واحد معنًى ة ثمَّ سيكون الحالة تلك يف ألنه التأويلية؛
فالرت مصطلحات نستخدم أن شئنا إذا وبريقة هالته سيَفقد الزمن، يف وخلوده قيمته
وعالقتها الفني للعمل السيكولوجية الدالالت نَعرف أن الحالة تلك يف يَكفينا إذ بنيامني؛
لسنا وأننا مجمله، يف الفني بالعمل أحطنا أننا األمر نهاية يف لدينا خ ليَرتسَّ الفنان بحياة
فَمن دافنيش، مع تعامله يف فرويد فعل وهكذا غرضه. استنفد فقد إليه؛ للعودة بحاجة
تمَّ قد فاملعنى أعماله، ورؤية دافنيش إىل العودة يف يرغب التحليل هذا قراءة بعد منَّا
اعتمدنا إذا الحال هو هذا وجليٍّا. واضًحا اآلن أصبح إلينا بالنسبة ُمحتجبًا كان وما كشفه،

النفيس. التحليل نظرية وأصحاب فرويد به قال كما للفن النفيس التحليل
سياسية أيديولوجيا إىل يَنتمي ما كاتبًا أن لنَفرتض الكاشف: املثال هذا مًعا لنأخذ
نصٍّ بكتابة قام قد الكاتب هذا أن غري القارئ. إليها يَنتمي التي تلك عن تختلف دينية أو
الذاتية السرية أن املؤكد من الحالة؟ هذه يف سيحدث الذي فما الجمالية، الناحية من بديٍع
الجمالية الحالة يف االستغراق عن وعوًضا ق، امُلتحقِّ الجمايل الجانب عىل ستطغى للكاتب
ا عمَّ حماس بكل القارئ سيبحث الفنان، هدف األساس يف هي والتي النَّص، يفرضها التي
ُمختَزلة قراءة سوى تكون لن وتلك منه، واأليديولوجي النفيس وموقفه نظره وجهة يؤيد
وانفتاحها. القراءة تعدُّدية تفتقد منغلقة بنية إىل وتحوِّله الداللية مستوياته تفقده للعمل
املعنى هذا عن التعبري (١٨٨٨–١٩٤٨م) T. S. Eliot إليوت إس تي استطاع وقد
املهمة والتجارب «االنطباعات أن أكد عندما الفردية» واملوهبة «الرتاث بعنوان له مقال يف
يمكن ِشعره يف ة امُلهمَّ والتجارب االنطباعات بينما عمله، يف دور لها يكون ال قد لإلنسان
مثاًال نرضب أن ويُمكن اإلنسان.»30 شخصية يف ضئيًال، كان لو حتى دوًرا، تلعب أن

ص١١٦. «بارت»، 29

ص١١٧. «بارت»، 30
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عىل تحتوي التي الكتب من مجموعة تجاه باإلعجاب نشعر فربما املعنى؛ هذا ح يوضِّ آَخر
ال كتبها َمن أن ذلك بعد نَكتشف لكنَّنا واإلخالص، والوفاء كالشجاعة نبيلة أخالقية قيم
عن أطروحته بارت صاغ ربما العاَلَمنْي؟ بني الخلط لنا يجوز فهل منها، صفة بأي يتمتع
يُقلِّل أن يُمكن ال العاَلَمنْي بني فالتعاُرض تحديًدا. السؤال هذا عن لإلجابة املؤلِّف موت
ينسحب أن ينبغي ال النقد هذا لكن الواقعية، الكاتب مواقف ننتقد أن فلنا أحدهما، من
حكائية جاذبية ذات تكون أن املمكن من للكاتب الخاصة الحياة إن ا حقٍّ مؤلفاته. عىل
تفعل ما وغالبًا الوجود؛ حيِّز إىل الكتب ظهرت وملاذا كيف تفرسِّ أن ويُمكن ا، جدٍّ كبرية
الحياة أن مثلما ملعناها، أو لُكتِبه، األدبية القيمة إىل بالنسبة أهمية ذات ليست لكنها ذلك.
الكم نظرية عن أفكاره رفض أو لَقبول بالنسبة قيمة لها ليس الفيزياء لعالم الشخصية

الذرة. ِبنية أو
بكتابة يَنتهي دوره واملؤلِّف مبدعه. عن تماًما ُمستقلٌّ لبارت، وفًقا الفني، العمل
يف املعنى اقتناص عبء القراءة، عملية يف القارئ عىل ذلك بعد يقع والعبء النَّص،
ال القارئ فدور النَّص. إنتاج عملية يف مشارًكا القارئ يجعل ما وهذا واختالفه، تعدُّديته
متالزمتان. هما إذ الكتابة؛ عن القراءة عملية فصل يمكن وال املؤلِّف، دور عن أهمية يقل
يستخدمها التي بالعالمات اسرتشاده خالل من النَّص معنى يُقرِّر الذي هو والقارئ
تستحرضه الذي للمعنى النَّص، خالل من ينترص، أن ويُمكنه بها، يتقيَّد ال لكنه املؤلِّف،

آلَخر. قارئ ومن آلخر يوم من يتغريَّ أن يُمكن والذي ذهنه، يف العالمات
من التخلُّص هي لبارت وفًقا النُّصوص مع للتعامل األوىل اإلجرائية الخطوة إنَّ
الفني العمل مقاربة فوسيلة بالفينومينولوجيا.31 تذكِّرنا خطوة وهي امُلسبقة، الفروض
دالالته، تُشكِّل التي العالقات أو األنظمة استكشاف بهدف الداخلية ِبنيَتِه من االنطالق
تتمثَّل ُمسبقة افرتاضات عْرب داخله، إىل خارجه من وليس خارجه، إىل النَّص داخل من
Critique et والحقيقة» «النقد يف بارت ذَكر وقد والبيئة، والعرص والسياق باملؤلِّف
قد واملؤلِّف النَّص بني العالقة يُؤكِّد الذي البيوجرايف النقد نمط «أن (١٩٦٦م) vérité
بارت حدَّد لقد التحليل.»32 من النوع هذا الجديدة السيكولوجيات حظرت وقد انتهى،

ص٢٨. ١٩٩٨م، الثقافة، دار القاهرة: الجمالية، الخربة سعيد: توفيق، 31
املتحدين، للنارشين املغربية الرشكة الرباط: الخطيب، إبراهيم ترجمة: والحقيقة»، «النقد روالن: بارت، 32

ص١٠٣. ١٩٨٥م،
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بقصد السياقي، الخارج حساب النَّيصعىل الداخل مع التعاُمل خالل من التحلييل مساره
ثقافته غيوم تُكدِّرها أو املؤلِّف، ُسُحب تُظلُّها ال التي املعنى فضاءات عن الداليل الكشف
النَّص، حقيقة نحو باطنيٍّا تأويًال النَّص تأويل إىل يهدف ال الِبنيوي التحليل «إن وبيئته؛
األدبي النقد يُسمى ا عمَّ أساًسا يختلف لذلك نتيجة وهو ه؛ ِرسِّ نحو العميقة، بنيَتِه نحو
النقدية األنواع تلك عن يختلف البنيوي فالتحليل والفرويدي؛ املاركيس النوع من التأوييل
للعيان، ظاهرة النَّص جذور كل له وبالنسبة للنَّص. املقدَّس الرسِّ بلوغ إىل تهدف التي

منها.»33 الرئيس ليعرف الجذور هذه عن يكشف أن عليه وليس
الحرية وللقارئ املؤلِّف.»34 موِت بإعالن رهني القارئ ميالد «أن بارت وجد لقد
فإن ولذلك للنَّص. الواضحة الداللية الِبنية جاَوز لو حتى النُّصوص تأويل يف الكاملة
لقد الداليل. وفضائه موضوعه عىل وانفتاحه املؤلِّف ذات دون النَّص إغالق القارئ وظيفة
أنتج أن هو أفعله أن أريد ما «كل قائًال: هذا عن (١٨٢١–١٨٨٠م) Flaubert فلوبري عربَّ

خارجية.»35 عوالم مع وليس نفسه مع إال ُمرتابط وغري يشء، ال حول جميًال كتابًا
ويتم مثمرة، القراءة عملية جعل يف يساهم أن بدَّ ال — بارت رأي يف — الكاتب أن عىل
بالنتائج ذاخًرا القاطعة، باألحكام ًال محمَّ مغلًقا ا نصٍّ يُقدِّم أال األول؛ طريقني: عن ذلك
الحقيقة ويعرف اليقني، يَمتلك املؤلِّف أن مبناه وهٍم عىل تقوم ما عادًة والتي النهائية،
عند النَّص انفتاح ومعيار مفتوٍح. نصٍّ بتقديم ذلك من العكس عىل يقوم وأن املطلقة.
عدم عن بارت يتحدث لهذا تحديده؛ دون باملعنى واإليحاء وااللتباس الغموض هو بارت
وصٌف هو بل القراءة، استحالة عنده املصطلح هذا يعني وال ،illisibilité للقراءة القابلية
القصة أن ألتصور «إنني الالُمنغِلقة النُّصوص أي واحدة؛ قراءة تقبل ال التي للنصوص
يتدخل أال الثاني، والطريق تُقرأ.»36 ال أنها لها قراءتنا بعد نُعلن التي تلك هي املقروءة
معنًى أو أخرى عىل نظٍر وجهة يؤيِّد كأن الصور من صورة بأي القراءة عملية يف الكاتب

القصرية»، والقصة واإلنجيل التوراة من نصوص عىل تطبيقات … النَّيص «التحليل روالن: بارت، 33

ص٣٢. ٢٠٠٦م، التكوين، دار دمشق: الرشقاوي، الكبري عبد ترجمة:
ص٨٧. والحقيقة»، «النقد 34

بغداد: فوزي، حسن مؤيد ترجمة: ١٨٦٠–١٩٣٠م»، الحداثة «جيمس: وماكلفرن، مالكولم برادبري، 35
ص٢٥. ١٩٨٧م، والنرش، للرتجمة املأمون دار

ص٤٢. ١٩٩٩م، الحضاري، اإلنماء مركز بريوت: عيايش، منذر ترجمة: اللغة»، «هسهسة روالن: بارت، 36
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… مقصدي» فهم أسأتم «لقد أو بالضبط» هذا أقصد «لست يقول أو آَخر، معنًى عىل
أمربطو يقول التعدُّدي. مسارها وتحويل القراءة عملية بإفساد كفيل ل التدخُّ هذا إلخ.
ال لكانط نصٍّ ففي …» املعنى: هذا عن بوضوح ًا ُمعربِّ (١٩٣٢–٢٠١٦م) U. Eco إيكو
وفكرة واحدة فكرة يفرض فهو ما؛ بفكرٍة ليُوحي ما كلمًة استخدم إنه القول يُمكن
إذا فإننا املثال، سبيل عىل بروست كنصوص األدبي، النَّص بخصوص أما غري. ال واحدة
سألنا ثم محدَّد، الستنتاٍج لنا وتوصَّ ما، لكلمٍة النَّص استخدام وراء الهدف عن بحثنا
قد أدري، ال أنا ربما، أمينًا: كان ما إذا جوابه، لكان هذا، استنتاجنا صحة عن األديب
الوصول فيلسوف كل غاية إن … صحيحان التأويلني لكنَّ خاطئًا أو صحيًحا األمر يكون
من بهالة الكلمات يُحيط أن هو األديب ُحْلم إن ذلك وبعكس رياضية. شبه صياغات إىل
كل أن كيف تصوير يف يتمثَّل دوره ألنَّ بل الغموض، وراء جريًا ذلك ليس الغموض،
توما للقديس الالهوتية الخالصة قرأنا ما فإذا وغامضة. ُمتناقضة هي حالة وكل عاطفة
املفقود الفردوس لنقرأ لكن األمر. وانتهى ير رشِّ والشيطان َخريِّ هللا أن وجدنا األكويني
املسألة. يف ق التعمُّ يجب أكيًدا، هذا ليس ير؟ رشِّ الشيطان هل السؤال: ولنطرح مللتون

الالهوتية.»37 الخالصة لتقرءوا سيُجيبنا: التوضيح من مزيًدا ملتون من طلبنا ما وإذا
الصياغات من يتَّخذ الذي الفلسفي األسلوب للكتابة: أسلوبني بني هنا إيكو يفرِّق
املعنى لتحديد يسعى العقل، يخاطب والتميُّز، الوضوح ينشد أسلوب له؛ هدًفا الرياضية
عىل الفلسفية الكتابة يف املتَّبع هو األسلوب وهذا ممكنة. حدود أضيق يف وحُرصه
قبلهم وِمن وهيجل وكانط ديكارت به عربَّ الذي األسلوب ذاته فهو العصور، ُمختلف
بأسلوب التعبري حاَولوا الذين الفالسفة لبعض استثناءات بالطبع هناك وأرسطو. أفالطون
ليست املحاَوالت هذه أن غري واألدبي، الفلسفي األسلوب بني التخوم عىل يقع مختلف
الدقة ينشد الذي الصارم التعبري ألسلوب النهاية يف الغلبة وتظلُّ فردية محاوالت سوى
االلتباس يعمد الذي الفني األسلوب فهو الثاني األسلوب أما والتميُّز. الوضوح إىل ويَهدف
ي امُلتلقِّ لدى التأويل َمَلكة يَستفزُّ بل املبارشة، الجاهزة املعاني يُقدِّم وال والغموض،
مجرَديْن، وزمان مكان يف أُنتج النَّص إنَّ ليقول إذًا بارت جاء النقدية. قدراته ويشحذ

الالذقية: ميالد، محمد ترجمة: فلسفية»، «مسارات كتاب ضمن نُرش إيكو أمربتو مع حوار من جزء 37

ص١١٣-١١٤. ٢٠٠٤م، الحوار، دار
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وبالتايل انتهت. قد ته مهمَّ فإن عمله، من ويَنتهي قلمه أو فرشاته يضع إن ما الفنان وإنَّ
باب من ويكون املؤلِّف دور يَنتهي الكتاب. عىل املؤلِّف اسم أقرأ أن كثريًا يُفيدني لن

آخر. تفسرٍي عىل تفسرٍي برتجيِح يقوم أن الخيانة
الخاص. عاَلمها لها عنه مستقلًة ِبنيًة يُعتَرب منِتجه من يَتحرَّر إن ما الفني والعمل
التحضري جلسات أثناء امُلخرج يل يقول «أحيانًا قائًال: املعنى هذا عن بنرت هارولد ويُعربِّ
النَّص.» إىل أرجع حتى لحظة «انتظر فأجيبه: العبارة؟» تلك املرأة هذه تقول «ملاذا للعمل:
قبل العبارة تلك قال الرجل ذلك ألن ذلك تقول «إنها أقول وربما النَّص إىل أعود وهكذا
هذه تقول ولذلك آَخر بيشء تشعر ألنها أو به، تشعر عما تُعربِّ «ألنها أقول أو صفحتنَي»
ة ثمَّ ما».»38 بطريقٍة نعرف أن علينا ولكن اإلطالق عىل السبب أعرف ال أقول أو العبارة،
وضع «فإذا األمر نهاية يف النَّص يَحسمه الرصاع وهذا ه، ونصِّ املؤلِّف بني دائم رصاع
أي يف لها يُتِح ولم برصامة، به التزامه عىل وحافظ لشخصياته، هندسيٍّا مخطًطا الكاتب
أو قتلها، قد أيًضا يكون فإنه عليها، ة التامَّ السيطرة يف ونجح خططه، تفسد أن وقٍت
أن إذًا القارئ عىل فهل ميتة.»39 مرسحية يَديه بني فأصبَحت ميالدها، أنهى باألحرى

املؤلِّف؟ أم النَّص املهزوم؟ أم املنترص يتَّبع
يقتل أن عليه وكان عاشق»، و«خطاب النَّص» «لذة كتَب للنَّص عاشًقا بارت كان
Plaisir «اللذة» بني بارت ميَّز وقد (النَّص). ُمبتغاه إىل يصل حتى (املؤلِّف) غريمه
اللذَّة أما الزوال معيارها «املتعة األوىل لتحقيق نكافح أن ويقرتح Jouissance و«املتعة»
التقسيمات تأسيس يعيد هنا باَرت فإن هويسنز وبحسب أقرب.»40 الدوام إىل فهي
ثقافة أي الجمهور؛ لعامة األدنى املتع «فهناك سخافًة األكثر والربجوازية الحداثية
تراتبية إىل أخرى عودة وهي البهجة»، لذة للنَّص، أعىل أخرى لذة وهناك الجماهري،

(األعىل/األدنى).41 الحداثة

الهيئة القاهرة: مختارة، مرسحيات عرش ضمن عناني محمد ترجمة: للمرسح»، «الكتابة هارولد: بنرت، 38
ص٧٦-٧٧. ٢٠٠٩م، للكتاب، العامة

ص٦٧. للمرسح»، «الكتابة 39

ص١٨. النَّص»، «لذة 40

العربية، الوحدة دراسات مركز بريوت: شيا، محمد ترجمة: الحداثة»، بعد ما «حالة ديفيد: هاريف، 41

ص٢١٢. ٢٠٠٥م،
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وعىل اجتماعي، أُُفق فاللغة واألسلوب؛ اللغة هما أساَسنْي بمفهوَمنْي بارت بدأ لقد
البُعد فهو األسلوب أما اآلخرين. مع التواُصل أراد لو حدودها ضمن يظلَّ أن الكاتب
محكوًما كان لو وحتى الخصوصية، شديد يشء إنه عظيم، كاتب لكل امُلميِّز الرئيس
برغبات يختلط ال مجرَّد طابع ذو أنه كما اجتماعي. طابع له فليس فطرية، بدوافع
يُضفي حيث بارت؛ عند أساسيٍّا دوًرا امِلحوران هذان ويلعب تاريخيٍّا. املشكلة الشخص

وااللتزام.42 بالحرية محدَّدة قيًما عليهما

للعالمات قة الفوىضالخالَّ أو املفتوح األدبي العمل (6-1)

الكتابَة (١٩٧٢م) Le Degré zéro de l’écriture للكتابة صفر الدرجة يف بارت يصف
فهي، … أبًدا حاٍل عىل تظل ال التي الحركة هذه وتمنحها الكلمات عْرب تنثال «فوىض بأنها
عنها.»43 سينتج ما ُع توقُّ يُمكن ال كما خطية، بطريقة أبًدا تسري وال تتطوَّر الكتابة، أي
املجال إىل العلمي املجال من انتقل الذي قة الخالَّ الفوىض ملفهوم أُخرى صيغة هذه فهل
لكن السؤال، هذا عن الحال بطبيعة إجابة ة ثمَّ ليس السيايس؟ املجال إىل ومنه الثقايف
أصولها لها العام املجال يف ترديدها يتمُّ التي واملقوالت املفاهيم من العديد أن املؤكَّد من

الواضحة.44 والعلمية النظرية
اإلجرائي تحليله من يَهدف كان وهل األدبي؟ العمل لطبيعة بارت ر تصوُّ هو ما
النَّص؟ داخل املعنى ُمستويات أحد ترسيخ إىل يهدف تأوييل بجهد القياَم للنصوص
«الواحد املعنى إلثبات أبًدا يهدف ال تحليله أن إىل مؤلفاته يف اإلشارة دائم بارت كان
أساًسا يختلف إنه النَّص؛ معاني «أحد» إثبات يُحاول ال األصل يف هو بل للنص، والوحيد»
رسم إىل يهدف تحليل إنه واملعنى، التحديد تروم التي األخرى اللغوية التحليالت عن

٢٠٠٢م، الحرضي، اإلنماء مركز بريوت: نديم، محمد ترجمة: الصفر»، درجة يف «الكتابة روالن: بارت، 42
ص١٧.

ص٢٧-٢٨. الصفر»، درجة يف «الكتابة 43

األفكار منظومة تبدو الواقع يف لكن النَّص، لطبيعة بارت ر تصوُّ عىل سياسيٍّا إسقاًطا هذا ليس 44

إىل تحتاج ربما بصورٍة متقاطعة العرشين القرن من الثاني النِّصف يف سادت التي رات والتصوُّ واملفاهيم
التقاطع. هذا بكشف تقوم عديدة دراسات
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هي اللغات من لغًة أن فكما النَّص. ممكنات موقع املعاني، موقع أي الهنديس»؛ «املوقع
هو امُلحلِّل هدف فإن األقوال)، من نهائي ال لعدد امُلمِكن املوقع هي (اللغة األقوال ممكن
هنا اختيار ثمة «ليس ًدا ُمتعدِّ باعتباره املعنى أو املعنى د تعدُّ أو املعاني، إمكان مواقع
ليس يل بالنسبة فاملعنى النُّصوص؛ مع التعامل يف الليربايل بمظهر الظهور محاولة أو

التعدُّد.»45 كينونة ذاتها، املمكن كينونة إنه امُلمكنات، أحد وليس إمكانًا،
قاعدة من ينطلق أن بد ال لبارت، وفًقا للنَّص، معاٍن أو معنًى عىل العمل إنَّ
نتيجة إىل تُفيض منهجية خطوات ثمة وليس املعنى، لقراءة آلة توجد فال فينومينولوجية؛
إجراءات كلمة استخدام ل وفضَّ باملنهج، للنَّص مقاربته وصف بارت رفض لهذا واحدة.
وعلم كالبيولوجيا املعرفة، فروع من فرًعا ليس د للرسَّ الِبنيوي «فالتحليل النَّص لقراءة
تشكِّل ال ما باحٍث قراءة أن كما ما. نظاًما تشكِّل صارمة قواعد يمتلك ال فهو االجتماع؛
أخرى جهٍة ومن آَخر. قارٍئ باسم يتحدث أن قارئ بإمكان وليس آَخر، لباحٍث إلزاًما
باحث لكل إن إذ الصريورة؛ من حالة يف باحث كل مستوى عىل الفردي البحث يظل

النَّص.»46 مع للتعامل جاهزة وصفة ة ثمَّ وليس الخاص، تاريخه
نَعتربها مدلوالٍت عن نبحث ال «إننا بارت: يقول النَّص؟ داخل إذًا املعنى هو ما
ليس املعنى إنَّ … للكلمة الشائع املفهوم حسب ومعاٍن معجمية، مدلوالت أي نافذًة،
االقتباس من نظام املتباَدل، الرتابط من نظاٌم إنه املعجم، يف يكون قد كما ا، تامٍّ مدلوًال

الالنهائي.»47
كينونته، حيث من األدبي، النَّص أن عىل تأكيده بارت قدَّمها التي األفكار أهم أحد
املعنى بأن ذلك بارت ويُفرسِّ املتباينة. التأويالت لشتَّى يخضع أنه بمعنى املعاني، متعدد
أن عن النظر بغض فارغ، ثابت، غري لألدب الثانوي «املعنى فارًغا يكون للنَّص الخاص
درجة أي صفر؛ بالدرجة املقصود هو وهذا الفارغ.»48 املعنى لهذا كدالٍّ يعمل النَّص

.Image, Music, Text, p. 72 45

Barthes, Roland: Critical Essays, translated by: Richard Howard, Northwestern Uni- 46

.versity Press, 1972, p. 18
.Critical Essays, p. 19 47

.Critical Essays, Ibid, p. 65 48
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ال فهي ولذا يقيدها؛ ما كل من ُمتحرِّرة فالدوال امُلمكنة. االحتماالت كل درجة الالمعنى،
يشء. كل تعني أن املمكن ومن شيئًا، تَعني

ال العمل، يف نطرحه أن ينبغي الذي املعنى هو ما «تعليمنا إىل األدب علم يهدف ال
الذي املنطق وصف ته مهمَّ وإنما كان، معنًى أي يكشف أو يطرح أن األدب علم عىل يتعنيَّ
عملية، ممارسة وإنما علًما ليس وهو األدبي، النقد عليها يعمل األوىل املهمة الداللة.»49 ولَّد
الدالالت من كبري عدد بني من ينتقي ألنه الجانب؛ وحيد دائًما يظل األدبي النقد لكن
القارئ أن الجيل فمن دائًما، «فارًغا» نتاج أي معنى يكون عندما واحًدا. معنًى امُلمكنة
كليتها يف تُشكِّل التي املفاهيم من محددًة منظومة ذلك يف مستخدًما للعمل، تفسريه يمنح
الثقايف/التاريخي؛ املرشوع حسب النَّص هذا نُفرسِّ أن يمكننا املثال، سبيل عىل ما، شفرًة
الشفرات إحدى نستخدم فإننا الحالة هذه يف السابقة؛ العهود مؤلَّفات عداد يف نضعه أي
شفرة نستخدم كأن آَخر، بشكٍل النَّص هذا نُقارب أن يمكننا لكن، املمكنة. «الثقافية»
تفسريات عىل نحصل وعندئٍذ كثرية، أخرى شفرات استخدام ويُمكننا النفيس، التحليل
التساؤل مثل فإن لبارت وفًقا ودقة؟ صحة األكثر التفسري هو ما لكن، عديدة. ُمتباينة
هذه جميع يتقبَّل أن يمكن لتعريفه، طبًقا الدالالت، املتعدِّد النَّص ألن ذلك معنًى؛ بال
كيشء معه وتتعامل النَّص قبل تتواَجد بريئة ذاتًا لسُت «فأنا وبالتساوي جيًدا التفسريات
من عدًدا يشكِّل الذي النَّص أِلُج الذي أنا ملؤه. ينبغي شاغر كحيِّز أو تنقيته، يمكن

50«… بدايته تضيع الذي النَّص … تنتهي ال التي الشفرات ذات األخرى النُّصوص
فحسب، لألدب األسايس الجوهر — بارت رأي حسب — تُشكِّل ال املعاني تعدُّدية
يصارع الذي ذلك هو العظيم فاألدب للعمل. الجمالية للقيمة الوحيد املعيار هي وإنما
القراءة أن يعني العمل انفتاح فإن أخرى ناحيٍة ومن الواحد. املعنى إغواء هوادة وبدون
يف يشارك أنه بمعنى النَّص؛ يف مشارًكا ُمبدًعا القارئ ليُصبح إبداعي، عمل إىل ل ستتحوَّ
«اللذة عليه نطلق أن يمكن ما ق تحقِّ املشاركة وهذه «مفتوًحا». الكاتب تركه ما إنجاِز
سوى ليس النَّص تأطري فإن أيًضا، والعكس للقارئ، اللذة يهب املعاني د فتعدُّ الجمالية».

.Critical Essays, Ibid, p. 66 49

.Critical Essays, p. 67 50
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أن النَّص له يسمح عندما أي منِتًجا؛ يكون عندما تبدأ القارئ «فلذة اللذة لتلك تقييد
الخاصة.»51 قدراته بتشكيل يقوم

دريدا، جاك رأسهم وعىل التفكيكيُّون، ر طوَّ بارت، قدَّمه الذي الطرح لهذا واستثماًرا
املؤلِّف «فقصُد التأويل فضاء عىل املتمرِّد التفسري فوىض إىل املؤلِّف، قصدية انتفاء َ مبدأ
جاء الذي الجديد الفراغ ذلك وجود ويف له، وجود ال نفسه والنَّص النَّص، يف موجود غريُ
نصٌّ يوجد ال الوحيد، الحضور هي القارئ قراءة تصبح النَّص وغياب املؤلِّف موت مع
كل تصبح ثَمَّ ومن الواحد، النَّص قراء بعدد نصوص توجد بل نهائية، قراءة وال مغَلق
لفكرة بارت ر تصوُّ رفض من التفكيك اد نقَّ انتقل وهكذا مبدًعا.»52 جديًدا ا نصٍّ قراءٍة
كل عند نهائية ال رًؤى يف يراه الذي املعنى تحقيق عىل القارئ قدرة إىل املعنى، اكتمال

للنصوص. جديدة قراءة
،Nouveaux essais critiques جديدة نقدية S/Z  ومقاالت مثل رة، املتأخِّ أعماله يف
التفكيك. من أكثر ليَقرتب املبكرة، مؤلَّفاته يف منه انطلق الذي الِبنية، مفهوم بارت يَتجاوز
املعنى تعدُّدية عن ره لتصوُّ العميق التطبيق هي دريدا جاك أعمال أن يَعرتفرصاحة وهو
متعدِّد األدبي النَّص بأن فإقراره التفكيك. إىل البنية من بارت ل يتحوَّ املستمر.53 وارتحاله
يكون أن يمكن ال فهو بنيًة؛ النَّص يَمتلك أن استحالة عليه يرتتَّب كينونته، يف املعاني
يَكتيس عنرص «فكل مستقبًال؛ اكتماله ق يتحقَّ لن كما ُمكتِمل، غري كونه سوى آَخر شيئًا
بارت فإن وعليه، بنية.»54 أية إىل األخرية املحطة يف بنا يعود وال تتوقف، ال متوالية داللة
متشكل غري خليط إىل ويحوِّلها 55،Sarrasine «ساراسني» لقصة تحليله لدى البنية، يَهدم

املصغرة. النَّصية الوحدات من

Iser, Wolfgang: The Act of Reading, A Theory of Aesthetic Response, Baltimore: John 51

.Hopkins University Press, 1978, p. 109
.Barthes, p. 68 52

.Barthes, p. 74 53

.S/Z, p. 111 54

العام يف نُرش (١٧٩٩–١٨٥٠م). Honoré de Balzac بلزاك دي أونوريه الفرنيس للروائي أدبي عمل 55

١٨٣٠م.
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املحيط عن العموم، وجه عىل والفني األدبي، العمل فصل بالفعل يُمكن هل لكن
اللغوية والدالالت األلفاظ مستوى عىل معه والتعاُمل املجتمع يف السائد والثقايف االجتماعي
بارت يكن لم ما هذا أن يبدو ذاته؟ إىل إال يُحيل ال كان إذا اللغوي البناء قيمة وما فقط؟
مسبقٍة بفروٍض األدبي النَّص مع التعامل يتمَّ أال الرئيس بارت هدُف كان فقد يَقصده.
إنَّ عاَلمه. إىل الدخول قبل املؤلِّف من نفسية مواقف اتخاذ وعدم واملؤلِّف الكاتب عن
خالل من منها ق والتحقُّ إثباتها يحاول ما فكرٌة لديه القارئ أن تعني املسبقة الفرضية
داخل من مقدماتها يستقي أن يُحاول التي بالنتيجة أشبه هي األدبي، النَّص مع تعامله
واكتشاف حقيقته امتالك تزعم للنَّص أحاديٍة قراءٍة إىل النهاية يف يُفيض وهذا العمل،
الحقيقة وتلك النَّص، وراء كامنة حقيقة ة ثمَّ أن مؤداه ٍر تصوُّ من نابع الفْهم وهذا غاياته،
للنَّص الفْهم هذا مؤلَّفه. فيه أبدع الذي الثقايف اإلطار أو املؤلِّف بحياة األغلب، يف مرتبطة،
املؤلِّف. موت عن مقولته خالل من ليُناهضه بارت جاء ما هو معه التعامل وطريقة األدبي
إىل يشري ال فهو وبالتايل الحقة، هي بل مسبقة ليست وداللته بذاته، مستقلة ِبنية فالنَّص
املرتبط وسياقه الخاص مداره يرتك فإنه النَّص ينتج أن وبمجرد املستقبل. إىل بل املايض
سياق هو الجديد السياق هذا تماًما. مختلف وسياق آَخر مداٍر يف يدخل حتى بنشأته،
يتعامل أن بد ال الذي هو السياق وهذا معه، وامُلتزامنة عليه السابقة األخرى النُّصوص
األلفاظ حدود عند الوقوف أن ذلك يعني وال منه. نزعه يُحاول أن دون القارئ معه
الفروض أمام الطريق تقطع بارت أطروحة إن إذ للقارئ؛ النهائي امُلبتغى هو والدوال
األدبي؛ للعمل املختلفة الدالالت تلغي ال لكنها النَّص عىل القارئ بها يدخل التي امُلسبقة
بدَّ ال األبعاد هذه لكن واملجتمع، بالواقع مرتبطة مختلفة أبعاٍد عن يَكشف قد فالنَّص
سابقة افرتاضات شكل عىل أو ُمسبقة بصورة وليس النَّص داخل واكتشافها بنائها من

قراءته. عْرب إلثباتها القارئ يسعى
مفتوح عمٍل إىل ل سيتحوَّ األدبي العمل أن األمر هذا عىل املرتتِّبة ة امُلهمَّ النتائج إحدى
إليها يُحيل وُمسبقة ثابتة حقيقة ثمة ليس إذ محدودة؛ وغري نهائية ال قراءات عىل
من تحرَّر وقد العمل إنَّ بل التأويلية، وُمستوياته داللته العمل يفقد وبالتايل العمل،
واملتخيل، وامُلمكن االفرتايض مدار هو آَخر مداٍر إىل لينتقل نشأته وظروف الخاص مداره

الالمحدودة. والقراءات للتأويالت ساحة وبالتايل
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للنصوص األبدي التناصوالعود (7-1)

املؤلِّف موت ألطروحة كان كما قة؟ الخالَّ وَمَلكته الفنان عبقرية نتاج الفني العمل هل
وعىل اإلبداع. مفهوم عىل صداها باملثل لها كان الجمايل ي التلقِّ مفهوم عىل الواسع صداها
شبكة أن إال مبارشة، بطريقة القضية هذه مقاربة يَعنيه يكن لم بارت أن من الرغم
ره. لتصوُّ وفًقا الفني العمل إنتاج آللية تفسريًا لنا تقدِّم أن يُمكن صاغها التي االصطالحات
وَوفًقا اإلبداعية. للعملية ا خاصٍّ فْهًما تفرتض وحيويتها النَّص معاني تعدُّدية إن
أو أخالقية أو فلسفية أفكار أية من ينطلق الكاتب أن نظنَّ أن الخطأ من فإن بارت، لرأي
تنازَعِت فإذا نتاجه. يف دها يُجسِّ أن الفن وسائل خالل من يسعى اجتماعية، أو سياسية
يَعترب بارت كان وملا فقط. واحد بُعد ذا العمل سيَغدو أولية، تمهيدية أفكار أية الكاتب
بأن يُسلِّم أن هذا، الخاص منطقه من انطالًقا ُمضطر، فإنه املعاني، د ُمتعدِّ الفني العمل
بانتفاء بارت يَعنيه كان ما وهذا تمهيدي. قصد وبدون متحرِّرة بصورة يُبدع الكاتب
عمله. يف الرشوع قبل مسبقة افرتاضات يَمتلك ال القارئ، كما فاملؤلِّف، املؤلِّف؛ قصدية
جزئيات إىل العالم تفريد أساسيني: فعلني من — بارت حسب — اإلبداعية العملية ن تتكوَّ
للعملية املحدِّدان هما الفعالن هذان الجزئيات، هذه ودمج Agencement ،Dàcoupage

ذاتها.56 القراءة لعملية امُلحدِّدان ذاتهما وهما عام، بشكل اإلبداعية
يف ضمنًا إليها أشار أخرى بفكرٍة بارت عند املؤلِّف» «موت أطروحة ارتبطت لقد
هو «ما النَّص معنى وأن للكتابات»، «امتزاج بأنها الكتابة عملية وصف عندما مؤلَّفاته
أعَطتْه الذي الوصف وهو للنسخ.»57 (الدائرية) الالمتناهية وقابليتها لنُُظمه، تعددية إال
وأقرَّه ،Intertextualité «التناص» مصطلح (١٩٤١–…م) J. Kristeva كريستيفا جوليا
وتداخل واقتباس تجميع إال هو ما النهاية يف نصٍّ أي أن التناصُّ ويعني حينه.58 يف بارت
عىل له سابقًة حركًة يُحاكي أن إال يستطيع ال «فالكاتب سبقته؛ أخرى نصوص مع
بقوله: هذا شلوفسكي ح ويُوضِّ أصلية.»59 األساس يف الحركة هذه تكون أن دون الدوام،
ابتكار من تعتربها التي الصور بأن اقتناًعا ازددَت ما، ِحقبٍة عىل الضوء سلَّطت «كلما

.S/Z, p. 114 56

ص٥٩. ١٩٩١م، الرشق، أفريقيا البيضاء: الدار والسلطة»، «النَّص عمر: أوكان، 57
.Image, Music, Text, p. 78 58

ص٢١. ١٩٩٤م، الحضاري، اإلنماء مركز بريوت: عيايش، منذر ترجمة: وحقيقة، نقد روالن: بارت، 59
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يوجد فال تقريبًا.»60 تغيري وبدون آخرين شعراء من الشاعر هذا استعارها إنما الشاعر
لنصٍّ وتحويل امتصاص هو نصٍّ وكل النُّصوص، بني تالٍق هو النَّص إنما أصيل، نصٌّ
داخل نصٍّ عن البحَث — دريدا بحسب — التفكيك هدف يكون ذلك، ضوء ويف آَخر.

إلخ. … آَخر نصٍّ من نصٍّ وبناء ، نصٍّ عىل نصٍّ وإحالة آَخر، نصٍّ
بعضها، تُفرسِّ التي هي فالنُّصوص املؤلِّف؛ ملوت أيًضا طبيعية نتيجة التناص إن
يُحدِّد أن يُمكن ال الخارجي فالسياق النَّص؛ عن الخارجية العوامل إبعاد وجب ثَمَّ ومن
بوجود عنه واستقلَّ عنه وتحرَّر الخارجي هذا تجاوز قد النَّص ألن وداللته؛ النَّص عالقات

جديد.61 عالم عليه ينبني جديد،
Representation التمثيل مفهوم عىل تماًما تقيض النُّصوص لعمل كآلية والتناصُّ
تمثيًال بوصفها بعاَلمه الفنان عالقة يُحدِّد كان والذي الغربي؛ الفكر يف سائًدا كان الذي
يُحاكي الفنان أن تعني التي املحاكاة؛ نظرية عىل يُجِهز كما الفني. العمل يف إنتاجه يُعاد
ملفهوم وفًقا الفني، فالعمل والسيايس. االجتماعي واقعه أو الحياة يف السابقة تجاربه
يكتشف أن ي املتلقِّ وعىل مختلفة، وثقافات سابقة ألعمال ومزج خليط إال هو ما التناص،

الخاص. فْهمه ليبدع األعمال، تلك
تفجري إىل يهدف األدبي للعمل تحليله أن عىل مؤلَّفاته يف التأكيد دائم بارت كان لقد
يتشكَّل النَّص فنسيج يعمل، بها التي الطريقة عن للكشف النَّص داخل واالنغالق الوحدة

النسق؟ هو ما لكن مًعا. وتشابُكها األنساق من عدد تضافر عْرب
االنسجام مظهر النَّص يَمنح الذي الرمزي والبناء واالقتباسات اإلحاالت مجموع إنه
ُمتفرًدا ِكيانًا ليس النَّص أن أي ُمغايرة؛ ونصوص أخرى لبنيات منطلق إنه واالتساق،
يُسميه مما يَتشكَّل إنه بل لإلبداع، التقليدي الرومانيس املفهوم حسب له، نظري ال مبتكًرا
والثقايف.62 املجتمعي النَّص أي وُمشاهدته؛ وكتابته قراءته سلف ما أي سلف»؛ «ما بارت
أن يُمكن ما ثمة كان إذا ماهيته، إنه ذاته، النَّص كينونة ليشمل يتَّسع هنا التناص إنَّ

بارت. فكر يف ماهية عليه يُطلق

ص٢١. وحقيقة، نقد 60
١٩٨٧م، الطليعة دار بريوت: معارصة، لنصوص ترشيحية مقاربات النَّص ترشيح هللا، عبد الغذامي، 61

ص٧٩.
ص٣٧. النَّيص، التحليل 62
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املدلول أو النهائي، معناه عن وال النَّص بنية عن البحث إذًا بارت هدف يكن لم
تلك اكتشاف محاولة عىل منصبٍّا بحثُه كان بل التأويلية)، القراءات شأن (فهذا األخري
ومع األخرى النُّصوص مع مستمر تفاعل عىل وتَفتحه النَّص ن تُكوِّ التي الدائبة الحركة
أن وعليه العمل، داخل املسارات هذه اكتشاف الناقد مهام وإحدى الثقافية. األنساق
الخارجية امُلحددات اكتشاف محاولة أي التحديد؛ فخ يف الوقوع من العملية تلك يف يَحذر
هو كما للهوية» «ُمحددات بوصفها إليها يُنظر مسارات يف واختزاله النَّيص التحليل يف
فضاءً النَّص من تَجعل التي والنفسانية االجتماعية املناهج أو التاريخي املنهج يف الحال

فيه. تتجىلَّ حتى أو تتجاَوزه حقيقة الكتشاف
فعملية وبالتايل املختلفة. النقدية للمناهج الخام املادة يُقدِّم النَّيص التحليل إنَّ
ما األخري وهذا التحليل، موضوع للنَّص الواصف النَّص هو جديًدا، ا نصٍّ تُنتج التحليل
الحركة تلك إنها إلخ. … ألخرى تجميٌع بدورها هي أخرى لنصوص تأليفي نصٌّ إال هو
نيتشه أعاد الذي األبدي العود ملفهوم العميل التطبيق لكأنها أو تنتهي، ال التي الدائرية
كتطابُق وليس نيتشه، يقول كما كاختالف، يعود «فاملعنى عرش التاسع القرن يف إحياءه
وتقيض والتواُصل، االستمرار تنبذ مقطعية عملية عامة، بصفة والكتابة، وُهوية.»63
ذاته. النَّص داخل الزمان تقحم كتابة ق. والتحقُّ االمتالء وتهاب كتواصل، الزمان عىل
إنها األبدي، العود زمان بل امُلتحرِّك، الحارض زمان ليس امليتافيزيقا، زمان ليس لكنه
يُعِوز الذي والنقص خطابها، يتخلَّل الذي «بالصمت غنية كتابة لكنها ذات، بدون كتابة

الدقيقة.»64 كتابتِها سواد إىل يتسلَّل الذي والبياض مفاهيمها،
بارت يردُّ القراءة؟ موضوع للنَّص موازيًا ا نصٍّ يُقدِّم أن ذلك بعد للناقد كيف لكن
من سلًفا ُمشكلة نفسها هي النَّص من تقرتب التي الذات تلك «إنَّ قائًال: التساؤل هذا عىل
كتابة عىل عرضيٍّا فعًال ليست هنا والقراءة نهائية. ال وأنساق ُمتعدِّدة، أخرى نصوص
حيث من يقلُّ ال مواٍز نصٌّ األساس يف هي بل واألولوية، اإلبداع امتيازات كل تمنحها
أو للعمل تفسري تقديم مجرَّد إىل تَهدف ال القراءة فعملية املقروء.»65 النَّص عن الدرجة

ص٤٩. السيميولوجيا»، «درس 63

ص١٤١. املعارص، الفلسفي الفكر أسس 64
ص٦٧. معارصة، لنصوص ترشيحية مقاربات النَّص ترشيح 65
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يُصبح املقروء للنَّص مواٍز نصٍّ تقديم بل لها، وفًقا عالماته تعمل التي اآلليات عن بحث
أن كتابًا، تقرءون وأنتم قط، يُصاِدفكم «ألم بارت: يتساءل مقروءًا. ا نصٍّ هو بدوره
األفكار، دفق بسبب ولكن تقرءون، بما تهتمون ال ألنكم ليس القراءة، عن مراًرا فتُم توقَّ
رافعون؟» للرأس وأنتم قرأتم أن يُصادف ألم باختصار، التداعيات؟ وكثرة اإلثارة، وشدة
النَّص، تقطع ألنها االحرتام بقلة واحد وقت يف تتَّصف التي بالذات القراءة هذه «إن : لريدَّ
ولكي أكتبها، ولكي أكتبها. أن أحاول التي هي منه، وتتغذَّى إليه تعود ألنها وباالفتتان
بتنسيق أرشع أن عيلَّ كان 66(S/Z (مثل جديدة لقراءة موضوًعا بدورها قراءتي تُصبح

رأسه.»67 فيها املرء يرفع التي اللحظات هذه كلِّ
يعود الذين الكتَّاب من (١٩٢٢–٢٠٠٨م) A. Robbe-Grillet جرييه روب آالن كان
الذي بارت إلعجاب موضًعا أعماله وكانت مؤلَّفاته. من عديدة مواضع يف بارت إليهم
تبقى بل لألشياء، النفاذ تُحاول «ال فهي الشعرية؛ للكتابة «معكوس» تمثيل بأنها وَصفها
استخلص جرييه، لروب بارت ُمناَقشات خالل ومن بحيادية.»68 لها تتأمَّ سطحها عىل
املعنى تَكتِسب ال األعمال، وبالتايل الكلمات، بأن الزعم أوًال فهناك ني؛ ُمهمَّ أمرين بارت
إن دراسته املرء عىل ب يتوجَّ ما وهو القراءة، وبعادات الخطابية بالتقاليد باالرتباط إال
لهذه وعاءً بوصفه أهميته القارئ يَكتِسب وبالتايل األدبية. الِبنية دراسة إىل يسعى كان
يف وهي النَّص، تُقارب التي «األنا هو القارئ إن بارت يقول لتطبيقها. وعامًال التقاليد،
إن … مفقود) (أصلها مفقودة أو لها نهاية ال وشفرات أخرى، نصوص مجموعة ذاتها
الوفرة هذه أن والحقيقة النُّصوص، من وفرًة تشمل أنها عىل العموم يف رة متصوَّ الذاتية
أن يف فتَتمثَّل ثانيًا أما تكوِّنني.»69 التي الشفرات لجميع صحوة سوى ليست امُلصطنعة

املرشوع عن تخليًا وآخرون بارت اعتربه بما يبدأ «إنه S/Z بارت كتاب عن كوللر جوناثان يقول 66

يَستكِشف فسوف لنسٍق بيان أنه عىل العمل مع التعامل من بدًال أنه عىل بارت يرص حيث الِبنيوي؛
أن وحقيقة يبدو. فيما عليها بُني التي بالشفرات تالعبه وطريقة التباس، من فيه وما ذاته، عن اختالفه
شك.» موضع التمييز هذا نَعترب تجعلنا البنيوية بعد وما البنيوية من لكلٍّ نموذًجا اعتُرب قد الكتاب هذا

.Barthes, P. 74
ص٤٠. اللغة»، «هسهسة 67

للرتجمة، القومي املركز القاهرة: رشوان، ناجي ترجمة: الحداثة»، بعد ما هات «توجُّ نيكوالس، رزبرج، 68

ص١٤٦. ٢٠١٠م،
.S/Z, p. 71 69
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بهدف انتباهه، ويجتذب اه ويتحدَّ بعنف، القارئ يُمرِّس الذي ذلك هو قيمة األكثر األدب
خالل من يكون ذلك، جاز إذا األدبي، العمل عىل «الحكم نفسه القراءة نشاط تنظيم
ظهور عىل بارت اعتَمد لقد للنَّص.»70 منتج إىل ُمستهِلك من القارئ تحويل عىل قدرته
ال القارئ ميالد — بارت يقول كما — كان وإذا النقد، يف ِمحورية كشخصية القارئ
مثل لدفع استعداد عىل فإنه املعنى، مصدر هو يَُعد لم والذي املؤلِّف، بموت إال ق يتحقَّ

املؤلِّف.71 قتل ثمن الثمن، هذا
يف خاصة بارت، موقف من استخالصها يُمكن التي الهامة النتائج إحدى فإنَّ أخريًا،
فيه ترى كانت الذي الوقت يف أنه والقارئ، املؤلِّف ودور النَّص بخصوص رة، املتأخِّ أعماله
املتأخرة، بارت بنيوية فإن داخله، أو ما نصٍّ وراء قائمة الحقيقة أن التقليدية الِبنيوية
العامة الداللة إنتاج يف والنَّص القارئ بني التفاعل أهمية تربز بالِبنيوية، وصفها جاز إذا
ذاتها. الكتابة عملية عن أهمية يقلُّ ال مبدًعا إنجاًزا القراءة أصبحت وهكذا ؛ نصٍّ ألي

التلقي وجماليات املؤلِّف موت (8-1)

وجه عىل األدبي النقد حركة وعىل عام بوجه الجماليات عىل كبري تأثري بارت ألطروحة كان
ترتَّبت التي النتائج أهم ولعلَّ التلقي. بجماليات اآلن معروًفا أصبح فيما خاصة التحديد،
ومرجعيتها، الذات سلطة من النقدي الفكر تحرير يف تمثَّلت املؤلِّف موت بارت إعالن عىل

واألخري. األول املتحدث هو للناقد، الوحيدة املرجعية هو الفني العمل وجعل
لها كان والتي املؤلِّف، موت بارت إعالن عن نتَجت التي العديدة النتائج بني من

العرشين: القرن نهايات يف ي التلقِّ نظرية عىل كبري تأثري

وجدانيٍّا. انعكاًسا أو للتعبري مجاًال أو الحدث لتسجيل موضًعا الفني العمل يَُعد لم (١)
القول يمكن وهنا للُمتلقي. الخالص التمثيل حاالت من حالة الجمايل التعبري أصبح لقد
ما تعكس مرآًة الفن يَُعد لم إذ رجعة؛ بال ذهبت قد الكالسيكية املحاكاة نظرية إن
غدا لقد وتجاربه. الفنان لحياة انعكاًسا الفن يَُعد لم كما سلًفا، الحياة يف موجود هو

.S/Z, p. 71 70

.Barthes, p. 66 71
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التاريخ ل ويتحوَّ املؤلِّف يموت ذاته. مرجعية سوى مرجعية كل من ُمتحرًِّرا الفني العمل
القارئ. بمولد االحتفال ويتم متداخلة، نصوص إىل واملوروث

االتجاهات عىل ُمسيطًرا كان الذي األحادي التفسري سيطرة من الفني العمل تَحرَّر (٢)
ثابت بمعنًى الفنان يَملؤه شكًال أو إطاًرا ليس الفني فالعمل الكالسيكية؛ النقدية
صار لقد عليه. املتعاقبني ني املتلقِّ طرف من قة ُمحقَّ افرتاضية، داللية ِبنية بل ورسمدي،
املعاني إىل الثابتة، املعاني من أبعد هو ما إىل ر تَتفجَّ التي للعالمات ميدانًا الفني العمل
بارت يَعنيه كان ما وهذا الحواجز؛ كل مخرتقة العمل فوق ُمنترشة تتحرَّك التي الالنهائية

.Dissemination باالنتشار
الذي ذلك هو بل الفني، العمل داخل امُلختبئ الجاهز املعنى ذلك هو املعنى ليس (٣)
من واكتشافه ممارسته يُمكن عمًال بوصفه أي ي؛ وامُلتلقِّ العمل بني للتفاعل نتيجة ينشأ
الفني العمل قراءة فإن ذلك، عىل وبناءً به. والتقيُّد تحديده يمكن موضوًعا وليس جديد،
إبداعية قراءة إىل وتتجاَوزها تَحتضنها هي بل السابقة، للقراءات وتكراًرا إعادًة تُمثِّل ال

وبديلة. ُمغايرة
الذي االفرتايض عاَلمها لها بل البعض، بعضها عن ُمنعزلة الفنية األعمال تعيش ال (٤)
واالختالف، التكرار عالم هو الفن عالم إن منتجة. عالقات يف وتتداَخل بداخله تتقاطع
النهاية يف هي الفن فيها يتحرَّك التي فالحبكات امُلختلف. عودة األبدي، للعود وميدان
التي هي الفنية األعمال بني تحدث التي التقاُطعات حركة لكن موضوعاته، وكذا محدودة،

نهائية. ال أعماًال تنتج
أمربطو يد عىل ًرا تطوُّ أكثر نظرية صياغة يف السابقة النتائج استثمار تمَّ لقد (٥)
بعده ومن والتصوير، األدب فني عىل وتطبيقاته العالمات عن نظريته يف إيكو
H. Robert Jauss ياوس روبري هانز رائديها يد عىل Konstanz كونستانس مدرسة
بالتقريب قاما اللذَين (١٩٢٦–٢٠٠٧م)، W. Izer إيزر وفولفجانج (١٩٢١–١٩٩٧م)،
–١٨٩٣) R. Ingarden إنجاردن رومان فينومينولوجيا وخاصة الفينومينولوجيا، بني
فتحت وقد التلقي. جماليات عليه أطلقوا ما ذلك نتاج ليكون القراءة، ونظرية ١٩٧٠م)،
من ف تتخفَّ أن حاولت بحيث النقدية، الفنية املمارسة يف جديدة أفًقا التلقي جماليات
عملية أن عىل لتُؤكِّد التفكيكيُّون، بعده ومن بارت، خها رسَّ التي وسلطته النَّص مركزية
إطار يف النَّص إىل القارئ ومن القارئ، إىل النَّص من ُمتبادَلني اتجاهني يف تَسري القراءة

تفاُعلية. عالقة
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رضورة؟! ثمة هل املؤلِّف… موت (9-1)

النَّص ُسلطة استبدلت أنها رأى72 فالبعض عديدة؛ النتقادات بارت أفكار تعرَّضت
التقديس من نوع إىل االحتفاء هذا دفعه وقد آَخر. بمركٍز مركٍز استبدال املؤلِّف، بسلطة
النَّص أمام وليس (كاتب) إليه مسند أو فاعل النَّص وراء «ليس للنَّص امليتافيزيقي
صالحية ذات غري النحوية املواقع يجعل النَّص به، مفعول وال فاعل ال (قارئ)؛ به مفعول
يُمكن ال وأنه امُلربَّر، غري االفتعال من نوع به بارت إعالن أنَّ رأى اآلخر والبعض 73«…
النَّص يدور الذي واالجتماعي الثقايف السياق إلغاء يمكن ال كما املؤلِّف، تجاوز بحال
نزعة األحيان، بعض يف عليه، تُسيِطر كانت اللغوية تحليالته يف بارت أن كما فلكه. يف
ومواقفه مفهوم، غري يبدو التحليالت تلك من الكثري جعلت النَّص، تجاه واضحة صوفية

األحيان.74 من الكثري يف ُمتناقضة تبدو
الجماليات تخطو أن يف األهم األثر لها كان بالفعل بارت تحليالت أن من الرغم وعىل
إعالن أنَّ إال األدبي، النقد مجال يف خاصة العرشين، القرن نهايات يف متقدمة خطوات
عليه أَطلق فيما األدبي النقد وأسقط الكافية، بالدرجة مقنًعا يكن لم املؤلِّف موت بارت
وما املستخدمة، والدوال بالعالمات املفرط االهتمام عليه ترتَّب والذي الشكل، حتمية بارت
املستخدمة. اللغة وصعوبة التحليل، يف الشاعرية وافتقاد التجريد، يف اإلغراق من ذلك تبع
أطرافها: بني ومعرفية نفسية صلة هناك تكون أن اإلبداعية العملية تمام مقتضيات من إنَّ
املسافة انتَفت وإذا النَّص، بناء إعادة يف للقارئ «حرية يتيح وذلك القارئ النَّص، املؤلِّف،
وأضحى الفني، العمل ق تذوُّ يف اإلبداع ِخربة ممارسة عىل القدرة القارئ افتقد النفسية

سلطة يف دراسة التيه: من الخروج كتابه ودة حمُّ العزيز عبد عليه بنى الذي الرئيس النقد هو هذا كان 72

(٢٠٠٣م). النَّص
٢٠٠٠م، للنرش، الوطني املجلس الكويت: سليم، إلهام ترجمة: عاشق، خطاب يف شذرات روالن، بارت، 73

ص٦.
وبني بينه وتنشأ للنَّص الصويف العشق مرحلة بارت يدخل عاشق» و«خطاب النَّص» «لذة كتابَيه: «يف 74

امُللتبسة املواقف أما ص٦٣. والتكفري»، «الخطيئة الغذامي، هللا عبد متولهة.» ومتعة انتشاء عالقة النَّص
بمعنًى للمفهوَمني ذلك بعد واستخدامه واألثر العمل بني تَفرقتُه املثال: سبيل فعىل ُمتناقضًة تبدو التي
وخلُطه والتفكيك، الِبنيوي التحليل بني تردُّده األدبي، العمل يف القارئ حضور من املتباينة مواقفه واحد،

األدبي. للعمل والناقد القارئ مهمة بني
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حضور يكون أن النفسية املسافة تُتيح بينما للقارئ، التغييب من نوًعا الفني العمل
افرتضنا إذا ذلك يَحدث فكيف معه.»75 حواًرا يدير لكي املؤلِّف لحضور مساويًا القارئ

املؤلِّف. وهو اإلبداع عملية أطراف أحد موت
العام التفاُعل حصيلة هي والتي الفاعلة، اإلنسانية الذات تأثري بارت إعالن ألغى لقد
اإلنسان بكينونة له عالقة ال للوجود الِبنيوي املنظور أصبح وبذلك الوجود، مع والشامل
املجرَّد الجمايل املنهج تَعتمد التي الشكلية اللغوية بالعالقات بل واالجتماعية، التاريخية

اإلنسان.76 فعل دون ذاتيٍّا دالالتها تتشكَّل التي لألشياء
إال بارت قدَّمها التي اإلجراءات عىل كبرية بصورة اعتمدت قد السيميوطيقا أن ورغم
مقولته بتجاوز تَسَمح بارت رؤية عىل جوهرية تعديالت أدخلوا قد السيميوطيقيون أن

النَّص. لذة عن مقولته وكذا املؤلِّف، موت عن
من شكل بأي مساواته يُمكن ال موكارفسكي، ذلك إىل يذهب كما الفني، فالعمل
العمل فيها. ظهر التي االجتماعية للظروف حتى وال مُلنشئه، النفسية بالحالة األشكال
الواقع عالم يف الفني العمل يُمثِّل الذي اليشء أن غري بالفعل. ذلك عن ُمستقل الفني
العالمة تحيل أن بد فال رشط. أو قيد بدون يدركه كي فرد لكل متاح وهو قائًما، يظلُّ
بني وسيًطا تُستخَدم أن عىل قدرتها األساسية خاصيتها مستقلة عالمة الفن ما. يشءٍ إىل
أنها إال معني يشء إىل تحيل ال العالمات بعض أن من وبالرغم الجماعة. نفس أعضاء
فلسفة من اإلنسانية الظواهر أي فيه؛ ظهرت الذي الكيل السياق خالل من قراءتها يمكن
عرص تمييز عىل قدرة أكثر الفن يجعل الذي السبب هو وهذا واقتصاد. ودين وسياسة
وراء السبب أيًضا يُفرسِّ وهذا األخرى، االجتماعية الظواهر من غريه دون وتمثيله بعينه
التاريخ ذهب فقد أيًضا؛ صحيح والعكس الثقافة، بتاريخ تاريخه طوال الفن اختالط
يذهب ذلك إىل وباإلضافة الزمنية. الِحَقب تحديد يف الفن تاريخ تقسيم استعارة إىل العام
الفن غاية إنَّ تقول التي الفرضية عىل املبنية الجمالية النظريات رفض إىل موكارفسكي
«داللة باعتبارها نسبية موضوعية تكتسب ما لذًة يُولِّد قد الفني فالعمل اللذة. هي
من نتيجة استخالص تمَّ ما إذا الخطأ من يكون ولكن الفني، العمل يف كامنة إضافية»

ص٣٤٦. ١٩٩٦م، الرياضللمعلومات، مركز الرياض: الفنون، ونظريات الجميل رمضان: بسطاوييس، 75
الطليعة، دار بريوت: طرابييش، جورج ترجمة: اإلنسان، موت فلسفة البنيوية روجيه: جارودي، 76

ص٨٣. ١٩٨٥م،
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الفني. العمل إدراك عملية من ورضوريٍّا الزًما جزءًا تكون اللذة هذه أن مفادها ذلك
تَكرتث ال أخرى مراحل هناك أن غري اللذة، إثارة إىل تطوره مراحل بعض يف يَنِزع فالفن

لها.77 ُمضادة مشاعر وإثارة محوها إىل تنحو بل كلية، باللذة
(١٩٣٠–٢٠٠٢م) Pierre Bourdieu بورديو بيري نجد السيميوطيقا عن وبعيًدا
ل توصَّ فقد الفني؛ اإلنتاج لحقل تحليله بصدد وهو االتجاه، هذا من ناقًدا موقًفا يتَّخذ
النفسية التحليالت وراء تَنجرف ال معتدلة صيغة إىل الفن قوانني كتابه يف بورديو
تَتجاَوز التي الفنية لألعمال الداخلية القراءات ترفض ذاته الوقت ويف واالجتماعية،
وال الفنان، عبقرية عن تعبري مجرَّد ليس الفني فالعمل أنتجتها. التي التاريخية الظروف
الطابع خالل من إنتاجه يتمُّ بل له، والنفسية االجتماعية للظروف انعكاس مجرَّد هو
فضاء — حقل وهو للفنان، الشخيص واملسار االجتماعي األصل يعكس الذي الثقايف،
االحتماالت تتحدَّد كما امُلتنافسة واألساليب املذاهب شتَّى يَحوي — االحتماالت من منظَّم
ببساطة يَبتِكر فنان) (أو كاتب يوجد فال الحقل، لذلك التاريخي التطور ِقبَل من ذاتها
وأساليب فنية أنماط من سائد هو ما عىل بناءً موقفه يتَّخذ هو بل عدم، من فنيٍّا أسلوبًا
لذا أقصاه. إىل ودفعه قائٍم فنيٍّ نوٍع أخذَ أو موجود، هو ما تكراَر يختار أن فإما متبعة،
الحقل يف املاثلة واملواقف القائمة األعمال من ما موقًفا بداخله يحمل فني ترصيح كل فإن
للحقل. السابق التاريخ ضوء يف يتَّخذها أن فنان أيُّ يستطيع التي املواقف ع وتنوُّ الفني،
األساليب عىل والتمرُّد الدائمة الثورة من عاَلم هو الفني اإلنتاج حقل أن بورديو، رأي ويف
أن خاصة مكوِّناته، بكافة الثقايف الحقل فْهم إىل يحتاج الثورة هذه تفسري وأن القائمة،
بها، للفنان دخل ال استقباله طرق وعىل الفني العمل عىل تأثريها تمارس ُمحدَّدات هناك

واالقتصادية.78 والتاريخية االجتماعية الظروف ومنها
بأفكار تأثُّره رغم جولدمان، لوسيان نجد ذاتها الِبنيوية داخل ومن أخرى، ناحيٍة من
الِبنية عن والسياق املؤلِّف عزل إليه يقودهم الذي املوقف لخطورة ُمدِرًكا كان بارت،
التاريخ بحركة الداخلية النَّصية البنية ربط إىل جولدمان دعا وقد بذاتها. امُلكتفية اللغوية

Mukarovsky, Jan: Structure, Sign and Function, translated by: John Burbank and Petr 77

.Steiner, New Haven: Yale University Press, 1978, p. 195
Bourdieu, Pierre: the Rules of Art: Genesis and Structure in Literary Field, translated 78

.by: Susan Emanuel, Cambridge: Pouty Press. 1996, p. 239
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والسياق، والبنية الشكل الثالثة؛ النَّص أقانيم بني ودمج الثقايف، والسياق االجتماعي
االنتقال يَفرتض وذلك متكاملًة، وحدًة الداللة ذات البنية مع تشكِّل العالم رؤية أن ورأى
حتى ومتماسكة شاملة دينامية رؤية إىل اللغوية الِبنى ثبات يفرضها سكونية رؤية من

زواياه.79 جميع من بالنَّص اإلحاطة نستطيع
يف قصوٍر إىل أدَّى للنُّصوص والثقايف التاريخي السياق عن األدبي الخطاب عزَل إنَّ
إبداعيٍّا إنسانيٍّا نشاًطا بوصفه األدبي الخطاب إىل فوكو ميشال نظر ولذلك البنيوي، النقد
يقتيض الذي التاريخي السياق عن بمعزل بالدالالت يَزخر ا عامٍّ ا نصٍّ يراه وال مركزيٍّا،

الخطاب.80 يف ًا تغريُّ
املعنى من كالٍّ أن إىل التلقي، نظرية كتابه يف هوالب روبرت يشري ُمشابٍه منطلٍق ومن
داللية عات بتوقُّ الفني العمل يُقارب الذي النَّص، مع القارئ تفاعل من ينتجان والبناء
ما أو امُلتداخلة، واالجتماعية الثقافية والسياقات املشرتكة الرتاكمية املعارف من مستَمدَّة
والقارئ، املؤلِّف بني املشرتكة الداللية القواسم بمثابة األُفق هذا التوقعات»، «أُفق ى يُسمَّ
مع إال وجوده يَكتسب ال تماًما كاملؤلِّف التناصَّ «إن ات املتناصَّ حركة يحكم الذي وهو
من النَّص داخل االستبدايل األُفق مستوى عىل يحدث ما مثًال ر لنتصوَّ به، امُلتلقي وعي
يستخدمها أن للمؤلِّف امُلمكن من كان بدائل ولكنها داخله، موجودة ليست وصور مفردات
لم وإذا السياق، يف بالفعل استُخِدمت التي للوحدات تحديدها يف حارضًة غيابها يف وهي
العمل داخل للنَّص يكون فلن االستبدال مستوى عىل البدائل بهذه واعيًا ا ُمعدٍّ القارئ يكن

ومعنًى.»81 قيمة
نعيده ثم النَّص، عن املؤلِّف لسلطان مؤقتة إزاحة بعملية القياَم البعض اقرتح وقد
موضوعيٍّا القراءة ارتحال يعني ولكنه واإلفناء، اإلزالة يعني ال املوت مفهوم «إن عليه ضيًفا
بغياب موضوعيٍّا ق يتحقَّ وهذا النَّص، وإنتاج التفاعل إىل ثم التذوق، إىل االستقبال حال من

مؤسسة بريوت: سبيال، محمد ترجمة: األدبي، والنقد التكوينية الِبنيوية وآخرون: لوسيان غولدمان، 79

ص٤٦. ١٩٨٦م، العربية، األبحاث
ص٦٧. املعارصة»، األدبية «النظرية 80

الثقايف األدبي النادي جدة: إسماعيل، الدين عز ترجمة: نقدية، مقدمة ي: التلقِّ نظرية روبرت: هولب، 81

ص٧٧. ١٩٩٤م، بجدة،
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املؤلِّف يعود أن حينئٍذ امُلمكن من فإنه القارئ بواسطة النَّص إنتاج تمَّ ما فإذا املؤلِّف،
مقالة يف يقول رة، املتأخِّ أعماله يف بارت عند نجده املعنى وهذا عليه.»82 ضيًفا النَّص إىل
مجدًدا الظهور يعاود أن يمكن ال املؤلِّف أن هذا يعني «ال النَّص: إىل األثر من بعنوان له

83«. مدعوٍّ صورِة يف سيكون عاد لو لكنه ه، نصِّ يف النَّص، يف
املؤلِّف» «تهميش بالرضورة يتطلَّب يكن لم األهمية هذه القارئ منَح إنَّ أخريًا،
لوجوِده لإلنسان، تهميٌش األصل يف هو املؤلِّف فموت للكلمات»؛ ناسخة «آلة واعتباره
يف به االحتفاء ضد لإلنسان تهميش ومؤلف. ومكان زمان غري يف أُنتج النَّص وفاعليته.
ال كلية األبنية فتغدو أيًضا، التاريخ عزل يتم النسق عزل يتمُّ «فعندما الحداثي االتجاه

أبًدا.»84 ومتحولة تاريخية غري تغيري عملية من اعتباطية أجزاء هي أو زمنية،

تفكيكها إىل السلطة فضاءات تحليل من فوكو: ميشال (2)

خ، ومؤرِّ اجتماع وعالم فيلسوف العرشين، القرن من الثاني النِّصف فالسفة أشهر من
النظري اإلطار من مقرتبًا املتأخرة مؤلَّفاته يف يَتجاوزها أن واستطاع الِبنيوية من بدأ
يف رئيس مفهوم وهو السلطة، ملفهوم قة امُلتعمِّ بدراسته فوكو اشتهر الحداثة.85 بعد ملا
عن يختلف املفهوم لهذا مختلًفا طرًحا فوكو قدَّم وقد الحداثة. بعد ما الفلسفي الفكر

ص٢٠٥. ١٩٩٣م، الصباح، سعاد دار الكويت: األسئلة، ثقافة هللا: عبد الغذامي، 82
ص٦٤. السيميولوجيا»، «درس 83

٢٠٠٤م، للكتاب، العامة الهيئة القاهرة: فلسفي، مدخل الحديث: النقدية املذاهب شبل، محمد الكومي، 84
ص٢٥٣.

حزيران/يونيو ٢٥ يف وتُويف ١٩٢٦م، عام من الثاني/أكتوبر ترشين ١٥ يف فوكو ميشال ُولد 85

نظام «تاريخ اسم عليه أُطلق فرانس، دو الكوليج يف كرسيٍّا يحتلُّ كان فرنيس فيلسوف ١٩٨٤م)
العلوم ميادين دخل حتى ذلك أثره وتجاوز الثقايف، املجال عىل بالغ أثر لكتاباته كان وقد الفكر».
ملجموعة والدقيقة الناقدة بدراساته فوكو ُعرف العلمي. للبحث مختلفة ومجاالت واالجتماعية اإلنسانية
أعماله وكذلك السجون، املشايف، النفسية، املصحات الخصوص: وجه عىل منها االجتماعية، سات املؤسَّ من
املعرفة، وبني بينها والعالقة السلطة مجال يف وأعماله دراساته لقيَت وقد الجنسانية. تاريخ يخص فيما
ساحات يف واسًعا صًدى ذلك كل لقي الغربي، الفكر بتاريخ وعالقته «الخطاب» عن أفكاره إىل إضافًة
أو الحداثة» بعد «ما إىل تنتمي بأنها والنقاد امُلعلقني ِقبَل من فوكو أعمال وتُوصف والنقاش. الفكر
البنيوية. بالحركة يَرتبط ما غالبًا اسمه كان املايض القرن من الستينيات يف أنه عىل الِبنيوية»، بعد «ما
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يف املفهوم لهذا نيتشه بتحليل الواضح تأثُّره رغم قبُل، من ُقدِّمت التي األطروحات كافة
القوة. إلرادة تحليله سياق

ونظريات الكالسيكي املاركيس ر التصوُّ السلطة، يف نظريته يف بداية، فوكو يُعارض
(الدولة) لجهاز وجود ال مثلما السلطة، يَملك لفاعل أو لذات وجود ال الطبيعي. الحق
ينبغي فال للسلطة، اسرتاتيجيٍّا نموذًجا فوكو يَقرتح السلطة. باستعمال لوحده ينفرد
التفكري يجب وإنما جماعية، أو فردية ذات يد يف ومستقرَّة قارة كملكية السلطة إىل النظر
عالقات تعدُّد عن نيتشه يتحدَّث القوى. بني الرصاع السرتاتيجيات كإنتاج السلطة يف
قًوى عالقات هي فالسلطة للقوة. ممتلكٍة واحدٍة ذاٍت من تنبع ال بحيث وكثرتها، القوى
العالقات كل يف ُمنبثة إنها وانفصاًال. انقطاًعا أو وتسلسًال، نظاًما تُشكِّل إنها بحيث
تنجيل ال تحت، من تأتي بل فوق، من السلطة تُفرض ال املتصادمة. والرمزية االجتماعية
يف دة امُلجسَّ القوة عالقات يف باألحرى بل واملحكوِمني الحاكِمني بني الثنائية العالقات يف
الجسد يف وترسي املؤسسات، وداخل الصغرية، واملجموعات األرسة، داخل اإلنتاج آليات

بأرسه: االجتماعي
يف واملسوِدين السائِدين بني تعارض وال ثنائية ال ثَمَّ ومن تحت، من تأتي القوة «إنَّ
شكل دوًما هي فالسلطة القاعدة.» إىل القمة من تَنطِلق ثنائية وال القوة، عالقات جذور
باستقرار يسمح ال دائمة بكيفية املتكرِّر والرصاع يتكرَّر، يفتأ ما لرصاٍع ت ومؤقَّ خاص
رهني وامتالكها السلطة، أجل من وُمستمرة دائمة فيها، هوادة ال حرب فهناك السلطة؛
ال باستمرار، تتغريَّ والعالقة عالقة، السلطة املتقلِّبة، واالسرتاتيجيات املتغرية، بالرشوط
ويف مكان، كل يف ومنترشة منبثَّة فهي املركز، سلطة أو السلطة مركز عن الحديث يمكن
«السيايس»، لحدود ُمنضبطة غري فالسلطة املعنى وبهذا ته. بُرمَّ االجتماعي الجسم داخل

تُخوَمه. تتجاَوز إنها
املاركيس ر التصوُّ إطار عن تختلف للسلطة جديدة أشكاًال تولِّد الحداثة تفتأ ما
الكالسيكية النظريات تقرتح وكما شائع هو كما السلطة تحتكر ال فالدولة للدولة.
بني واملرأة الرجل بني االجتماعي: الجسم يف نقطة كل بني قوة عالقات «توجد للسلطة

يعرف.» ال َمن وكلِّ يعرف َمن كلِّ بني (…) األرسة أفراد

التفكري. يف البنيوي االتجاه أو الِبنيوية عن بُعَده بعد فيما أكَّد أنه إال الوصف بهذا سعادته من وبالرغم
الحداثيِّني». بعد و«ما الِبنيويِّني» بعد «ما بني تصنيَفه راول جريار مع مقابلة يف رفض أنه إىل إضافة
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ُمستقرة؛ وليست ُمتحرِّكة أنها كما ينتهي، وال يتوقَّف ال لرصاع نتاج هي السلطة إن
رشوط فيه تتحكَّم السلطة وامتالك وبواسطتها. السلطة أجل من ودائم مستمر الرصاع إذ

قًوى. بني ة ُمتغريِّ كعالقات تَتحدَّد فهي لهذا متقلِّبة. واسرتاتيجيات ة، متغريِّ كثرية
مجال باستمرار تتجاوز بل سيايس، هو بما تَنضِبط ال املعنى بهذا السلطة إنَّ
ترى كما — الدولة إىل لالختزال قابلة غري السلطة أنَّ يَعني وهذا وتخومه. السيايس
سبقت كما األخرية هذه ألنَّ السلطة؛ تحتكر التي وحدها ليست الدولة ألنَّ — املاركسية
االجتماعي. الجسد أنحاء كل يف وُمبعثَرة ُمتشظِّية أنها كما لها، مركز ال ذلك، إىل اإلشارة
صعيد عىل توجد كما والسلوك، والخطاب، واملعرفة، الواحد، الفرد صعيد عىل توجد فهي

إلخ. … والقيم واملستشفى واملدرسة األرسة
التي السياسية رات التصوُّ تهافت يثبت للسلطة امليكروفيزيائي الطابع هذا إنَّ
أي يف د تتجسَّ وال لها، مركز ال Un raiseau شبكة السلطة إذ الدولة؛ أجهزة يف تختزلها

نفسها. الدولة هو الجهاز ذلك كان ولو حتى محدَّد جهاز
يُبنيِّ أن يسعى وإنما الدولة، سلطة شأن من يُقلِّل فوكو أنَّ الكالم هذا يعني ال
كل تستنفد أن يُمكن ال الدولة ألنَّ إال ذلك وما لالختزال. القابل غري للسلطة امُلنتِرش الطابع
عىل اعتماًدا بوظائفها القيام تستطيع ال فالدولة أخرى جهة ومن السلطة. عالقات أشكال
والصورة، والشارع، واملدرسة، األرسة، لخدمات حاجة يف هي إذ الخاصة؛ وقدراتها ذاتها

والفنِّي. التقني اإلنتاج أشكال ومختلف والرمز، واملعرفة، واملعلومة،
ميكروفيزياء تفسري عن عاجز الدولة عىل للسلطة املاركسية النظرية تركيز إن
للسلطة املجهري املفهوم هذا تناول يُمكن فال ،Micro-physique du pouvoir السلطة
إنتاج وإعادة تشكُّل عن أيًضا فوكو يبحث الدولة، يف د مجسَّ مركزي جهاز منظور من
العالقات تُفهم بُمقتضاه الذي االسرتاتيجي النموذج عىل باالعتماد للسلطة دة معقَّ بنيات
مثل مكان، كل يف للسلطة بؤٍر توليُد خاللها من يتم سريورٍة ضمن للسلطة االجتماعية
وبالتحديد سيايس، جهاٍز يف د تتجسَّ وال لها، مركز ال فالسلطة له، مركز ال نظام يف شبكة
وتتحوَّل مستقرَّة، وال ثابتة وغري االجتماعي، الجسم كل يف ُمنترشة فهي الدولة؛ جهاز يف

آلخر: مكاٍن من
التحليل وبالتايل القوة، عالقات أن هو قوله، أريد ما لها، أهمية ال الدولة أن أزعم «ال
كل وقبل أوًال بمعنيني؛ وذلك الدولة. حدود بالرضورة يَتجاوز له، تخضع أن ينبغي الذي
عىل قادرة تكون أن عن البُعد كل بعيدٌة أجهزتها، كل حضور إىل وبالنظر الدولة، ألن يشء
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باالعتماد سوى وظيفتها تؤدي أن يُمكن ال الدولة ألن ثانيًا لطة؛ السُّ عالقات مجمل ملء
مع عالقة يف تدخل فوقية بنية هي الدولة إنَّ املوجودة. القوة عالقات عىل أي غريها؛ عىل
وَهلُمَّ والتقنية واملعرفة واألرسة والجنسية الجسم، تسكن التي القوة شبكات سالسل كل

للسلطة.»86 واالستاتيكية االختزالية، رات التصوُّ فوكو يُعارض جرٍّا
األيديولوجي؛ املجال يَتجاوز كما السيايس امَلجال يَتجاوز للسلطة فوكو مفهوم إنَّ
توجد بل محدَّد، مكان يف ومتمركزة مستقرَّة غري وهي عالقة، بل جهاًزا ليست هي إذ
التي تلك يف وخصوًصا األمكنة كل يف توجد إنَّها االجتماعي، الجسد أنحاء كلِّ يف مبعثرة
مكان وال مكان كل يف «توجد فوكو يقول كما إنها بها. توجد أن امُلمكن من أنها يُعتَقد ال
بدون سريورة وهي يشء، كل عىل سيطرتها تحكم لها، أطراف وال لها مركز ال بعينه»،
لنسيج مفعول هي بل رمزية، أو تاريخية أو جماعية أو فردية لذاٍت مفعوًال وليست ذات،
… واملذهب والحزب واملدرسة والعيادة والسجن األرسة مثل واملؤسسات، العالقات من

إلخ.
النموذج أن فوكو يذكر The History of sexuality الجنسانية تاريخ كتابه يف
العائلة، أفراد يمنع الذي واألب الحقوق، يُحدِّد الذي األمري صورة يف نُالحظه للقوة القانوني
ويف قانونية، بصيغ القوة ى تتخفَّ الحاالت هذه جميع يف … بالصمت يُلزم الذي واملراقب
هو القوة/القانون، يواجه الذي فالفرد الطاعة. هو املطلوب يكون الحاالت هذه جميع
جانب يف خاضع مطيع وإنسان جانب، يف رشعية قوة هناك أخرى، بكلمة املطيعة. الذات
مانعة، سلبية قوة إنها قمعية. قوة أو كبح قوة هي للقانون املطابقة القوة هذه آَخر.

األسد. أو النرس أو السيف رمزها يكون أن غريبًا فليس ال، تقول التي القوة
القرن يف أنه غري التالية، القرون وعْرب عرش الثاني القرن يف املايض، يف ذلك كان
ارتبط الذي القديم للنوع مضادٌّ القوة من جديد نوع ظهر تاله، وما عرش، السابع
أعظم من رأيه يف وهو النظام» «قوة فوكو يُسميه الجديد النوع هذا امللك. سيادة بمفهوم
قانون يُمثله ال ونقول: القانون، بصورة ُمرتبط غري وهو البورجوازي. املجتمع إنجازات
هذا يصفه. أن القمع أو الكبح نظام يَقِدر ال تقدَّم، ما إىل باإلضافة وهو القوانني. من
إىل باإلشارة يُفهم وال التكنيك، مفهوم بل الحق، مفهوم يُثبته ال القوة من الجديد النوع

.١٣ العدد فلسفية، مدارات السلطة، وميكروفيزياء فوكو العايل، عبد معزوز راجع 86
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ووسائل بطرٍق أي والضبط؛ بامُلراقبة بل بالعقاب، وال التطبيع، بواسطة بل القانون،
أي األفراد؛ من مجموعة أو فرد يَملكه ال القوة من النوع هذا وأجهزتها. الدول تتعدَّى
الصدق. وإنتاج الصدق لغة مع تُمارس قوة عالقة إنه ، ُمعنيَّ محل أو مركز له ليس أنه
إال بوظيفة يقوم ال كيشء باألحرى أو دائرة قوة باعتبارها هذه تحليل «يجب فوكو: يقول
بضاعة، اعتبارها أو إنسان، يد يف أو هناك، أو هنا موضعتها يُمكن فال ُمسلسلة، بصورة
واألفراد الشبكة. يُشابه تنظيٍم عْرب تُمارس أو تُستخدم القوة هذه ثروة. من جزءًا أو
ويمارسونها. القوة لهذ يَخضعون فيه بوضٍع دائًما إنهم فقط، خيوطها بني يدورون ال
التضاد بفكرة وال ورعاياه، سيد حاكٍم بني كعالقة قانوني ر بتصوُّ تُفهم ال القوة وهذه

واملجتمع.» الدولة بني
عالقة يسميه بما للقوة القانوني املفهوم استبدل قد فوكو إنَّ نقول: باختصار
نواحيه، من ناحية كل من تَنطِلق ألنها املجتمع؛ نواحي من ناحية كل يف املوجودة القوة
تقوم الحديث املجتمع يف هذه القوة وشبكة واحدة. هوية عىل واملجتمع شبكتها كأنما
النظام كتابه ففي الجديدة؛ للمعارف وفًقا وصياغتهم األفراد بإخضاع أي بالتطويع؛
«إنَّ فوكو: يقول القوة، يف نظريته فيه يَرشح كتاب أول هو الذي السجن، والدة والعقاب:
تنتج اإلنسانية، العلوم من وغريها … واالجتماع والرتبية والنفس والطب الجريمة علوم
وفًقا وتطبيعهم وتطويعهم األفراد وصياغة والتصنيف والفحص للمراقبة وفنونًا آلياٍت
وجود تَفرتض ال معرفة توجد ال أنه فوكو يفرتض ذلك عىل وبناءً املعرفية.»87 ألنظمتها
القناع يكشف فوكو أن والخالصة ذاته. الوقت يف لقوة مؤلِّفة هي وليست وراءها، قوة
يف املراكز امُلتعدِّدة القوة/املعرفة لعالقات خاضعة ذوات عن عبارة املدني املجتمع أن عن

وعرضه. املجتمع طول

ملفهوم تحليله عن ُمنفصلة غري وهي فوكو، ميشيل بها اهتمَّ التي القضايا ضمن من
ص خصَّ وقد منطوق، هو وما مرئي هو ما أو واللغة الصورة بني العالقة قضية السلطة،
جيل الفرنيس الفيلسوف ناقش وقد القضية، تلك ملناقشة واألشياء الكلمات كتابه فوكو
عن صه خصَّ والذي ١٩٨٧م، والسلطة» «املعرفة كتابه يف اإلشكالية تلك ع بتوسُّ دولوز

للرتجمة، العربية املنظمة (بريوت: حاج حيدر ترجمة: الحداثية، بعد ما سياسة هتشيون، ليندا 87

.٣٠ ص٢٩، ٢٠٠٩م)
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املرئيات نظام بني التفرقة هي الكتاب، لهذا الرئيسة «التيمة إن القول يمكن وبحيث فوكو،
ُمنطَلق كان وقد لفوكو.»88 واألشياء» «الكلمات كتاب تيمة نفس وهي العبارات، ونظام
بني واالختالف التعارض مسألة تشغله كانت أنه أي إبستمولوجيٍّا؛ النقاش هذا يف فوكو

بالوعي. ذلك وعالقة واملرئية، اللغوية املعرفة، نمَطي
املستقل عاَلمه منهما لكلٍّ أن من والصورة، اللغة بني للعالقة فْهمه يف فوكو يَنطِلق
والرؤية، الكالم بني ما «إنَّ اآلخر عىل ألحدهما أولوية ثمة ليس وأنه اآلخر، عن واملتمايز

يف بُمعارصيه عالقته ضمن بدولوز فوكو عالقة إىل Didier Eribon إيريبون ديدي يتطرَّق عندما 88

يُحجم فإنه (١٩٩٤م)، Michel Foucault et ses contemporains ومعارصوه» فوكو «ميشال كتابه
وحتى والكثيفة دة باملعقَّ األخرية هذه بنعِت مكتفيًا والفلسفية، الفكرية الرجَلني عالقة عن الحديث عن
الغموض هذا ولعلَّ بعُد. يَحدث لم ما وهو بمفردها. العالقة هذه به يخصُّ ُمقِبل بِكتاب ويَِعُد امُلبهمة،
ودفاع الفلسطينية القضية أهمها القضايا، بعض حول الفيلسوفني بني خالفات من أُشيع ما إىل يرجع
ذلك. بخالف — عليها حاسم دليل يوجد ال التي الخالفات عن بعيًدا — األمر أن عىل عنها. دولوز
الفلسفي الفكري املجال إخصاب يف أعماله أهمية إىل وأحال رائعة، شذرات دولوز حول فوكو كتب فقد
العقاب عىل قائمة كحضارة الغربية للحضارة ره تصوُّ أن عىل حوار من أكثر يف وأكد بل امُلعارص،
جاتاري بصحبة دولوز أنجزه الذي العمل لوال ليتمَّ كان ما السبعينيات، من بدأ خصوًصا واملراقبة،
بكتاب األمر يتعلق و«املقاومة». «الرغبة» مفهوَمي وتجديد الالكانية، بامتداداته النفيس التحليل نقد حول
فوكو تعبري حدِّ عىل وهو والشيزوفرنيا»، «الرأسمالية ب املوسوم عملهما من األول الجزء «ضد-أوديب»،
أصدر ذلك، إىل إضافة للفاشستية». مناهضة حياة إىل «مدخل بمثابة األمريكية، طبعته يف له قدَّم الذي
الشهرية العبارة تخلَّلتها والتكرار»، و«االختالف املعنى»، «منطق دولوز: مؤلََّفي بها خصَّ مقالة فوكو
ُمعارصيه عىل فوكو ثناء ندرة نستحرض وعندما دولوزيٍّا.» العالم فيه يُصبح يوم «سيأتي لفوكو: وامُللغزة
الفكرية دالالته كل يأخذ القبيل هذا من ترصيًحا فإن ديميزيل)، بارت، كانكيليم، (باشالر، قلة وهم
عليهما أجرى لكنه قبُل، من صدرتا مقالتنَي نه ضمَّ بكتاب فوكو دولوز خصَّ أخرى ناحية من والفلسفية.
وتعدُّد فوكو لفكر الداخلية الحركية تفسري فيه حاول ُمكثًفا أساسيٍّا جزءًا إليهما وأضاف جزئيٍّا، تعديًال
الذاتية ومسألة االستطيقا، إىل وانتهاءً بالسلطة، املعرفة ارتباط محور إىل املعرفة ِمحَور من بدءًا محاوره،
املوت لحظة «أْمَلته نفسه دولوز باعرتاف الكتاب، وهذا اإلرادية. وغري اإلرادية وتحوالتها صريورتها يف
يَُعد لم مُلفكِّر عميق وتقدير شغف عالقة عن ينمُّ بالواجب وإحساس حزن لحظة أيًضا وهي املفاجئ،
الذعة: عبارات يف دولوز يقول ذاته السياق ويف أطروحاته.» لها تتعرَّض التي التشويهات ملواجهة حاًرضا
عن فوكو مقالة الصدد هذا يف راجع جهنميٍّا.» صخبًا حوله وأقاموا األغبياء ارتاح عظيم، مفكر تُويفِّ «كلما
يف ذلك بعد اإلنجليزية ترجمتها يف نُرشت التي Theatrum philosophicum الفلسفة» «مرسح دولوز
M. Foucault 1977, Language, Counter-Memory, Practice (Ithaca: Cornell University Press)

.Deleuze, Negotiations. pp. 81–119 يف فوكو عن دولوز قاله ما أيًضا وراجع .pp. 165–183
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والعكس يُقال، فيما إطالًقا موقعه يجد ال يُرى فما انفصال، ثمة عنه، يُعربَّ وما يُرى ما أو
املالزم موضوعها «للعبارة بينهما: اتصال وجود يمنع مزدوج سبب وثمة بالعكس.»
يقيض مثلما بَعينه، موضوع أو ما ظرٍف إىل تحيل قضية تعدو ال وهي بها، الخاص
الفعل إىل يخرج بالقوة مدلوًال أو صامتًا، أبكَم معنًى ليس املرئي لكن املنطق، بذلك
يقول التي بارت ألطروحة رفضه عن يُعربِّ الطرح بهذا فوكو ولعلَّ اللغة.»89 يف ًدا متجسِّ
تُحلَّ أن إمكانية ينفي فهو يَنطق»؛ حتى اللغة إىل حاجة يف وهو أبكم، العالم «إنَّ فيها
يقول ذاته السياق ويف اللغة، محلَّ تُحلَّ أن يُمكن ال الصورة أن كما األشياء، محلَّ اللغُة
هو وما الكتابة بني والنَّص، الصورة بني نوع أي من عالقة وجود يف أعتقد «ال بودريار:
أن عىل تفردهما.»90 عىل املحافظة ينبغي متفردان، سجالن والنَّص فالصورة … برصي
أنها كما وتصالح، تواؤم عالقة ليست لكنها بينهما، عالقة وجود يَنفي ال االستقالل هذا
التفكري عملية داخل يتم رصاع وعراك، رصاع عالقة إنها وتشاُكل، خصام عالقة ليَست

واللغة. املشهد بني ذاتها
املعرفة إذ عموًما؛ املعرفة وإشكالية والصورة النَّص إشكالية بني فوكو يربط
املشهد عالقة محصلة هي النهاية يف التفكري وعملية واللغة؛ الرؤية طرفان: يَتجاذبها
يف بينهما، يتمُّ أنه غري والكالم، الرؤية من التفكري «يَتشكَّل بالكالم الصور … باللغة
إنه حني، كل يف االشتباك خلق يعني التفكري إن الكالم. عن الرؤية يفصل الذي الفراغ
األشياء همس إىل واإلصغاء الكلمات، عىل الرؤية بريق تسليط بالسهام، تراُشق دوًما
حدَّه يبلغ الكالم وجعل بها، الخاص حدَّها تبلغ الرؤية جعل هو التفكري … املرئية
وذلك بالرؤية؛ والكالم بالكالم الرؤية يوصل الذي املشرتك الحدَّ مًعا فيَصريان به. الخاص
اللغة تصاُرع نتيجة ينشأ الذي التوتُّر خالل من تتمُّ إذًا التفكري عملية بينهما.»91 بالفصل

الرؤية. عن الكالم تفصل التي الفجوة يف داخله، تتمُّ والصورة،
مكتسبًا. وال فطريٍّا التفكري ليس واحدة، َمَلكة يف التفكري عملية اختزال يُمكن ال
نتيجة املرء يتلقاه اكتسابًا باملقابل وليس امللكات، من ما َمَلكٌة تُمارسه عمًال ليس
الفطري «فتجاه A. Artaud أرتو أنتونني إىل فوكو يعود وهنا الخارجي. بالعالم احتكاكه

.Deleuze, Foucault, p. 68 89

ص٤٥. الفريدة»، «األشياء بودريار، 90
.Deleuze, Foucault, p. 117 91
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تفكري كتفكري، التفكري ل تأصُّ ،congénital باملتأصل أرتو يقول مقابلهما، ويف واملكتسب،
ووفًقا داخيل.»92 عالم أي من بالتايل وأقرب خارجي، عالم أي من أبعد خارج من يأتي
إال أبنية، أو عبارات وأنظمة بعض، فوق بعضها مساحات من يَتكوَّن العالم فإن لفوكو
جهة من والصورة جهة، من اللغة بني يفصل رشخ الوسط يف يخرتقها األبنية هذه أن
اللذَين املعرفة شكَيل بني أي األبنية؛ من بناء كلِّ يف واملرئيات العبارات بني يفصل أخرى،
إذًا «نحن … واللغة الرؤية وهما أال اآلخر، إىل أحدهما ردِّ أو تقليصهما إىل سبيل ال
نعُرب أخرى، إىل رشيحة ومن آخر، إىل بناء من نزوًال نتَِّجه مزدوجة، حركة يف مأخوذون
قال كما أو العالم، داخل بلوغ بغية الرشخ. أثر نقتفي وامُلنحنيات، واللوحات املساحات
هذا ويف أحد.»93 عىل فيها نَعثُر أال من تتملَّكنا والرَّهبة الوسط يف غرفة عن نبحث ملفيل:
الخصمان يتبادل عْربها مسافة يتطلَّبان العراك، أو املشادة أن يُؤكِّد فوكو كان االتجاه
أو عليه» الوقوف يمكن «ال عراكهما مكان أن ويقتضيان والوعيد»، بينهما فيما «التهديد
وال الواحد، الفضاء لذات ينتميان ال امُلتعارَكني أن عىل يشهد مما محل، يف وجوده إثبات
األصح عىل أو حقيقيَّني، ورصاع عراك بوجود التسليم الواجب «من الشكل بنفس يرتبطان
بالرماح. وطعن والهدم، للتقويض وحمالت السهام، من بوابل وتراُشق متبادلة هجومات
وسط الصور سقوط والصورة، النَّص بني الوطيس حامية معركة بوجود نقر أن علينا
والعكس.»94 األشياء، شكل تتخلَّل خطاب شقوق الصور، يجوب كالمي بريق الكلمات،

والعبارات، اللغة والرؤية، الضوء ومرشوط، رشط عىل يَنطويان والكالم الصورة إن
هو، نفسه ويعرض وتفريق، تناثُر فضاء يف يَعرضه بل املرشوط، يَحتوي ال الرشط لكن
«هذا ماجريت لوحة يف تنسلُّ كما العبارات تنسلُّ ورشوطه املرئي «فبني خارجي كشكل
الذي «روسيل» لدى األمر هو كما الرؤى، تنساب ورشطها العبارة وبني غليونًا». ليس
عراٍك يف تتصارع والرُّؤى العبارات إن … األشياء يظهر أن دون الكلمات عن يَكشف ال
مرة، كل يف بذلك، مكونتنَي البعض، بعضهما عىل تستوليان أو واإلكراه القرس متبادلتنَي
اليشء، بذات يَتعلَّقان ال أنهما رغم … والرؤية «الكالم فوكو قول هنا من «الحقيقة».»

.Deleuze, Ibid, p. 117 92

.Deleuze, Ibid, p. 121-122 93

.Deleuze, Foucault, p. 65-66 94
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املعريف، البناء يكوِّنان مًعا، لكنهما عنه؛ نتكلم ال ما نرى أو نراه، عما ال نتكلَّم أننا ورغم
القواعد.»95 ذات تَحكمه ال ًا تغريُّ كان وإن آَخر، إىل بناء من ذاته، الوقت يف ويَتغريان،

الكلمات حدود عند لبثنا ُدمنا «ما لفوكو: واألشياء الكلمات كتاب عن دولوز يقول
مرتبطان، األمَرين وأن عنه، نتكلم ما ونرى نراه، عما نتكلَّم أننا م سنتوهَّ فإننا واألشياء،
يف نتغلغل ما بمجرد لكنَّنا بعُد. نتجاَوزه وال االختباري املستوى عند نظل أننا هذا ويعني
قبيل، أعىل مستوى إىل والرؤية الكالم فرَيتِفع والرؤى، العبارات نكتشف واألشياء، الكلمات
إال إليه سبيَل ال مرئي اآلخر، عن يَفصله والذي به الخاص ه حدَّ يبلغ منهما كالٍّ إن حتى
كالهما، يَفصل الذي الخاص الحدَّ فإن هذا، ومع بالكالم. إال إليه سبيَل ال ومعَرب بالرؤية،
كالم ُمتماثَلني؛ غري وجَهني يتخذ والذي يجمعهما الذي املشرتك الحد ذاته الوقت يف يَُعد

املعارصة.»96 السينما من قريب — لدولوز وفًقا — هذا يف وفوكو صماء. ورؤية أعمى
عن لفوكو، وفًقا الحديث، يستدعي بينهما التمايُز أو واللغة الرؤية بني العالقة إن
اإلشكالية. هذه حول عديدة إسهامات قدَّمت الفينومينولوجيا أن ذلك الفينومينولوجيا،
نزعة وكل سيكولوجية نزعة كل لتجاوز كُمحاولة القصدية فكرة الفينومينولوجيا اقرتحت
وطبيعية، سيكولوجية، نزعتنَي: حبيسة لفوكو، دولوز لقراءة وفًقا تظل، لكنها طبيعية،
«املذهب». عن تتميَّز تكاد تَُعد لم الفينومينولوجيا أن ح رصَّ قد مريلوبونتي أن حد إىل
الوقت ويف والوعي، الشعور تركيبات أساسها سيكولوجية نزعة جديد من س تؤسِّ فهي
واإلدراك expérience sauvage العيانية» «التجربة أساسها طبيعية لنزعة س تؤسِّ ذاته،
لم االزدواجية هذه وساطة. دون الوعي أمام حارض ذاته هو حيث من لليشء املبارش
نمَطي بني تميِّز لم األخرى هي ألنَّها تجاوزها؛ Intention «القصدية» فكرة تَستِطع
مزدوجة املعرفة بل وراءها. وال املعرفة، قبل يشء ة ثمَّ «ليس والرؤية اللغة الوجود:
السبب هو وذلك ورؤية، لغة رؤية، أو كالم إنها اختزاله، أو تقليصه يَتعذَّر ازدواًجا
يف منها رغبة الفينومينولوجيا، أن فوكو ويرى قصدية.»97 ة ثمَّ ليس أجله من الذي
تجاَوزت كاهلها، تُثقالن تزاالن ما كانتا اللتنَي والطبيعية السيكولوجية النزعتنَي إقصاء
نحو ومريلوبونتي، هيدجر مع املوجود»، «أي بموضوعه للشعور كعالقة القصدية بنفسها

.Deleuze, Ibid, p. 66 95

.Deleuze, Ibid, p. 65 96

.Deleuze, Foucault, p. 82 97
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هو الوجود دام ما االنثناء، إىل القصدية من ،Le pli de l’être الوجود انثناء … الوجود
لقراءة وفًقا الصدد، هذا يف فوكو إليه يخلص أن يُريد وما باملوجود. للوجود انثناءٌ أساًسا
باملوضوع، الذات لعالقة أساًسا تكون أن تَصلُح ال القصدية فكرة أن هو دولوز، جيل

إىل: يعود رأيه يف وذلك

يُطَلق ما وهو عديدة، طبقات من وإنما واحدة طبقة من يتكوَّن ال املوضوع أن (١)
تكون ال الطيات وهذه الواحد، لليشء عديدة طيات فهناك واملوجود»؛ الوجود «انثناء عليه
لدولوز، وفًقا وهذا، عاجزة، أمامها تقف القصدية فإن لذا مبارشة،98 الوعي أمام حارضًة
أنه يف هيدجر، قبله ومن مريلوبونتي، إىل الفضل «يعود ومريلوبونتي هيدجر إليه تنبَّه ما

والالمرئي.» املرئي موضوع هو وهذا كانثناء، نفسه عن الوجود يكشف كيف أوضح
الرؤية، ميدان غري اللغة فميدان ملوضوعه؛ الوعي قصدية أمام حائًال تقف اللغة أن (٢)
ليس «هذا الذكر سابقة ماجريت لوحة هي السياق، هذا يف فوكو إليه يُشري الذي واملثال
العبارة تأتي لكن الغليون، رسم أو الغليون، هو اللوحة يف الوعي يقصده فما غليونًا»،
نفسها تدحض القصدية كانت لو «كما الوعي قصدية أمام حائًال لتقف غليونًا» ليس «هذا

وتنهار.»
شكل كل فإن واللغة، الرؤية نمَطني: أو شكلني من تَتكوَّن املعرفة كانت إذا (٣)
بني تفرِّق ال القصدية لكن يُقدِّمه، الذي املعرفة لنمط وامُلميزة املستقلة أدواته يفرض
هل ملوضوع مثًال وجود «ال واحًدا موضوًعا كانا لو كما معهما وتتعامل النمطني هذين
وُمتباينة، مختلفة بكيفيات إليه يُنظر الحمق بل ويقصده. ما وعٌي إليه يتجه الحمق
الحمقى نفس نرى ال فنحن عرص، كل لعتبات وفًقا كذلك، مختلفة بأساليب عنه ويُعربَّ

األعراض.» نفس عن نُعربِّ وال

Le Pli: Leibniz et le Baroque والباروك» ليبنتس «الطية: دولوز لكتاب الرئيس املوضوع هو ذلك 98

أن يرى فدولوز ليبنتس. من انطالًقا عرش، السابع القرن يف الطية لفكرة تتبًُّعا الكتاب هذا يف نجد إذ
هو ليبنتس «يَُعد ليبنتس اهتمام من األكرب النَّصيب نالت قد املجدولة، واألسطح وامُلنحنيات الطية فكرة
واألشكال املنظور، ويف الرؤية، نقطة ظاهرة يف التفكري أعاد وقد للطية، تناوله يف واألعظم األول الفيلسوف
واملوسيقى، التصوير، فن من عديدة بأمثلٍة كتابه يف دولوز ويَستشهد املدن.» تخطيط وحتى املخروطية،
فكرة عىل قائم دولوز، رأي يف بأكمله، الباروك فنَّ أن إىل باإلضافة آنذاك. سائدة كانت التي واألزياء واألدب،
Deleuze, The fold: Leibniz and the Baroque. Trans, Tom Conley (London: Athlone الطية.

.Press, 1993) p. XIII
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املنهج أن ذلك فوكو، مصدره يكون عندما خاصة غريبًا، النقد هذا يبدو
منهًجا أبًدا يكن لم والصورة، اللغة بني الحاسم للتمييز يسَع لم وإن الفينومينولوجي،
ثوابت إحدى معًطى هو ما وصف كان فإذا فقط، التجريبية املالحظة أو الوصف يف
اتَّسع «فقد عدة؛ مراحل من مرحلة إال هو ما الوصف هذا فإنَّ الفينومينولوجي، املنهج
والتفسري الخربة. يف مبارش بشكل معًطى هو ما يتجاوز الذي التفسري ليَستَوِعب املنهج
املنهج إىل النظر يُمكن ال وبالتايل الظواهر.»99 من مستورة طبقات ملعاني كشٌف هو هنا
الوعي أمام الحارضة املوضوعات عىل فقط للتطبيق صالح أنه عىل الفينومينولوجي
والسلوك الخربة معاني كل فليَست شبيجلربج،100 الحظ وكما مبارشة، تجريبية بصورة
وليست نفسها، الظواهر قلب يف متأصلة الغموض من حاالت فهناك املنال؛ سهلة اإلنساني
مشكالت قبيل: من املبارش، الوصف طريق عن منها االقرتاب يُمكن وال السطح، عىل

ملغز. عالم داخل اإلنسان وموقف اإلنساني الوجود
يَحوي ال الرشط لكن اللغة، هو النَّص ورشط lumière الضوء هو املرئي رشط إن
لكن خارجي. كشكل هو، نفسه ويَعرض وتفريق، تناثُر فضاء يف يَعرضه بل املرشوط
األوىل مثال العبارات، املرئي ويَقتحم املرئي، العبارات تَقتحم املجاَلني. بني تداخل ثمة
يُعربَّ وما يُرى ما فبني روسيل. ريمون كتابات والثاني غليونًا، ليس هذا «ماجريت» لوحة
طبيعتهما، اختالف الشكلني، تغايُر التالية: واملظاهر الصالت جميع نتصور أن علينا عنه،
أحدهما يُمارسها التي املحدَّدة األولية واالشتباك، العراك التأثري، تبادل تطابقهما، عدم

اآلخر.101 عىل
«هذا ماجريت رينيه لوحة النقاش، هذا يف فوكو عليها اعتمد التي األمثلة بني من
موضع كانت التي اللوحة وهي (١٩٢٩م)،102 Ceci n’est pas une pipe غليونًا» ليس
،trahison de l’image الصورة» «خيانة مقالته عنها وكتب فوكو ميشال من تحليل

حولها. عديدة نقاشات ماجريت وبني بينه ودارت
التي اللوحة هذه بغرابة محالة، ال سيُفاجأ، ماجريت، لوحة عىل ببرصه يُلقي َمن كلُّ
يتعلق ره». تُصوِّ «ما بعكس «يقول» فيها ما كل أن مع التمثيل بقواعد أقىصحدٍّ إىل تتقيد

ص٥١. الجمالية»، «الخربة توفيق، سعيد 99

ص٥١. السابق، توفيق، سعيد 100

.Deleuze, Foucault, p. 75 101

.Deleuze, Ibid, p. 62–66 102
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غليون، إطارها داخل ُرسم وقد أخرى لوحة فضائها يف د تُجسِّ التي اللوحة بهذه األمر
غليونًا» ليس «هذا بارزة: بحروف ُكتب املرسومة، اللوحة يف د املجسَّ الغليون هذا وتحت
آَخر غليون يظهر بمسند، واملحمولة املرسومة اللوحة وفوق .ceci n’est pas une pipe

السواد. إىل املائل لونه يف سوى املرسوم املوضوع يخالف ال الفضاء يف معلًقا كبري
«املكتوب» بني تمثيلية عالقة كل إزالة هو اللوحة هذه يف هنا ماجريت إليه يرمي ما
الذي الفضاء أن رغم الثاني نظام مع يتقاطع ال آَخر نظاًما لألول فكأن و«املرئي»،
التمثيل فضاء هو املرسوم) والغليون املكتوبة العبارة (أعني الطرفان هذان فيه يسبح

املعتاد. الفضاء يخالف فيه يشء ال ألن الكالسيكي
هذا إبراز ويواصل و«األشياء» «الكلمات» بني التباين بث د يتعمَّ ماجريت إن بالفعل
جمًال أو كلمات بداخله يحوي يشء برسم فيها قام مرة من فما مختلفة. بأشكال التباين
عند يقف أن بدل لكنه و«املرئي». «املكتوب» يَنخر الذي االختالف عىل الرتكيز د وتعمَّ إال
ècart التباينات» «تبايُن عىل الوقوف بامُلستطاع يكون حيث إىل يَميض فهو الحد هذا
يف توحيدهما تستطيع التي القاعدة — بورجيس يفعل مثلما — حاذًفا des ècarts
موضوعاته يف املشاهد يتعرَّف أن هو ليس األوىل بالدرجة يُهمه ما وكأن مشرتكة، هوية
املوضوعات دوًما تُشبه صور لبناء العنان يطلق أن هو بل أصلية، نماذج عىل املرسومة

ماهوي. رباط بأي بها ترتبط ال لكنها الواقعية
فهو الواقع؛ يف يُطابقه عما اللوحة إطار يف املرسوم للغليون نبحث ألن إذًا داعَي ال
عليه، يَنطبق موضوٍع عن الفضاء يف املعلَّق للغليون نبحث ألن داعَي وال رسًما، إال ليس
أنه مثلما فوكو، يقول كما une similitude nuageuse ضبابيٍّا» «تشابًُها إال ليس فهو
عبارة إال ليست فهي عليه؛ تحيل موضوع عن غليونًا» ليس «هذا للعبارة للبحث داعَي ال
ال املوضوعات هاته كل إن أجل، ذاتها. سوى تُمثِّل وال نفسها سوى تُشبه ال مكتوبة
بأن نفسها اللوحة عىل تعليقه يف فوكو يُرصُّ ولهذا سيموالكرات. سوى تكون أن تعدو

خارجها».103 يشء ألي تُمثِّل وال تَثبُت «ال ماجريت عند «التشابهات»
التنويه يقرأ أن دون غليونًا»، ليس «هذا ماجريت للوحة امُلشاهد أن هو يحدث ما
ما أن الفور عىل لذهنه يتبادر غليونًا، ليس تُشاهده الذي أن من اللوحة يخرتق الذي

Michel Foucault. This is Not a Pipe. Trans. James Harkness. (Berkeley: University of 103

.California Press, 1973) P. 65
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تنويه يقرأ إن ما لكن «الغليون»، ب عليه ومتعارف مألوف ليشء صورة هو يُشاهده
أراه الذي هذا يكن لم إذا نفسه ليسأل االهتزاز، يف القبلية قناعاته تبدأ حتى ماجريت
حتى جديد من اللوحة يف التدقيق جاهًدا يحاول أن يلبث وما يكون؟ يشء فأي غليونًا
يف موجودًة تكون قد التي االختالفات عن للبحث محاولًة أي التنويه، هذا سبب يَكتِشف
غليون، بأنه الحياة يف عليه املتعاَرف واليشء غليونًا» ليس هو «الذي الغليون بني الرسم
إذ أمل؛ خيبة عن إال يسفر لن التدقيق هذا لكن تنويهه، يَضع ألن الرسام دفَعت والتي
اللوحة يرتك لن امُلشاهد أن هي املفارقة لكن بالفعل. غليون هو اللوحة يف يشاهده ما إنَّ
حالة يف يزال ما وهو يَرتُكها سوف عيناه، رأته ما ويقنِي بصدِق االقتناع أتم ُمقتنع وهو
رأته ما كان إذا وعما اللوحة؟ تخرتق التي العبارة هذه رسِّ عن باحثًا االلتباس، من
الصورة من أكرب مصداقية تكتسب وبالتايل ُمربِّرها لها العبارة أن أم الحقيقي هو عيناه
نجد لن الغليون؟ هو هل اللوحة موضوع عن ذلك بعد املشاهد سألنا ما وإذا املجسدة؟

ال. وربما غليونًا، تكون ربما … بربما الرد سيأتي وإنما واثقة، إجابة
التساؤل هو هذا بالتأكيد املرئي؟ أم اللغة الكلمة؟ أم الصورة األولوية، يَمتلك أيهما
الخدعة من نوع تقديم ماجريت يَهدف لم إذ لوحته؛ من ماجريت يقصده كان الذي
يَحتوي تُشاهده الذي هذا «أن فحواها والتي التصاوير بعض يف عليه امُلتعارف البرصية
نوع إثارة يقصد لم كما للوحة»، خالله من تَنظر الذي الوضع ت غريَّ إذا آخر شكل عىل
لكن السابق التساؤل يطرح أن أراد فقط هو إنما املشاهد، لدى والحرية االلتباس من
كما للوحته، اسًما أو تعليًقا عبارته من يجعل لم ماجريت أن الرأي هذا يعضد بالرسم،
الصورة قلب يف ذاته، التلقي فعل يف حارضًة العبارة جعل بل أخرى، لوحات يف الحال هو

امُلشاَهدة. بفعل واالكتفاء تجاهلها، يَصعب بحيث ذاتها،
مفادها رسالة تحمل أنها عىل إليها النظر يُمكن إذ ماجريت؛ للوحة آخر مغًزى ة ثمَّ
صورة إال هو إن بالفعل؛ غليونًا ليس املرسوم، فالغليون رسم.» إنه غليونًا، ليس «هذا
أيدينا نمد أن النهاية يف نقدر لن ألننا الخيانة؛ هي وتلك للغليون. رسم مجرَّد غليون.
وهذا تفاحة)! ليست هذه لوحة (يف التفاحة نقضم أن أو وندخنه، تبًغا، الغليون ونحشو
أن حاول التي األخرى أعماله من العديد مع يتقاطع يُقدمه أن ماجريت أراد الذي املعنى،

الثالث. الفصل يف لذلك عرضنا كما الفن، يف التمثيل فكرة خاللها من يناهض
فهو قاطبة. ماجريت ألعمال محوًرا كان هذا الصورة» «خيانة موضوع أن والواقع
واألشياء، العالم تختزل اللغة والكلمة. الصورة بني العالقة إشكالية تشغله كانت كرسام
يقف كثيًفا حجابًا تشكل أن الوقت بمرور الكلمات هذه تلبث وما كلمات، مجرَّد يف
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غليونًا. ليس هذا ماجريت:

ال األشياء عمق إىل ننظر ألن ماجريت دعوة كانت لذا األشياء؛ جوهر وبني بيننا حائًال
الوردة لون تحمل ال «وردة»، فكلمة نفسه. اليشء يعني ال اليشء اسم ألن ظاهرها؛ إىل
نحن وورثنا البديع، الكائن هذا عىل قديم من أُطلَقت كلمة هي جمالها، وال رائحتها وال
يف إال تكون ال والعطر والشكل والجمال الداللة لكن الوردة، هو مدلول عىل كدال الكلمَة
اعتباطية واألسماء اليشء. هوية كشف عن بامتياز عاجزة لغة، أية فاللغة، ذاتها. الوردة
شمعة، بيضة، حذاء، األشياء: من مجموعة يرسم أخرى لوحة يف سنَجده لذا لها؛ معنى ال
الحذاء عليه: املتعارف السمه مخالًفا اسًما يشء كل جوار يكتب ثم كوب؛ مطرقة، قبعة،
صحراء، = املطرقة ثلج، = السوداء القبعة سقف، = الشمعة شجرة، = البيضة قمر، =
أنها عىل اللغة إىل نظرنا إذا فقط األشياء، إىل لإلشارة تصلح كلمة فأي رعد، = الكوب
تظهر واللغة للكلمة الهيمنة هذه فإن أخرى، ناحية ومن ناحية. من هذا تداويل، نسق
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يُحدث النَّص داخل الكلمة فحضور النظامني. كال بني وتماس احتكاك يحدث عندما بقوة
الكلمات. بها ُكتبت التي اللغة نجهل كنا إذا تماًما ويتالىش التوتُّر، من نوًعا

عناق. ماجريت:

باملالحظة جديرة صلة هناك أنه ماجريت عن دراستها يف جابليك سوزي تذهب
«النسبية» الطبيعة إلظهار سعى كالهما ماجريت. ولوحات فتجنيشتني كتابات بني
اكتسبه. الذي واالسم اليشء يكونه ما بني منطقية عالقة ة ثمَّ ليس إذ للكلمات؛ الستخدامنا
إىل جذورها، إىل تعود املألوفة، نعوتها عن بانعتاقها اليشء، يكونه ما يُمثِّل ال االسم
عن منفصلة تُصبح أيًضا واللغة املتنوعة. اللغة تصنيفات يف تدوينِها قبل األصلية، حالتها

التقليدية.104 حقيقتها
وأظهر املقروء، — واملسموع املرئي … والكلمة بالصورة ارتيابه ماجريت أعلن لقد
ُمغاير آخر بلون يُستبدل أن يُمكن تفاح أو امرأة جسد فلون … استقصاءاته عْرب هذا

ص٤٥٠. سابق، مرجع املرايا، عيون يف الرسيالية صالح، أمني 104
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باإلمكان كذلك مختلًفا، معنًى تأخذ أن يُمكن مألوف يشء إىل تُشري التي الكلمة للمألوف.
ومعقولية صحة يُحطِّمان آخر محل يشء وإحالل للتبادل القابلية بكلمة. يشء استبدال

الطرفني. كال يف املؤسسة اإلشارات
واستبصاراته فيلسوًفا، وليس األول، املقام يف رساًما يظلُّ فماجريت أخرى، جهة من
يَنشدها كان التي الوظيفة تحديد نحو موجهة دائًما كانت والكلمات اللغة عن الحدسية
ذلك، فعل وحني اهتمامه، محور كانت التي هي أساًسا الصور آَخر بمعنًى للوحاته.
الرسم يف ماجريت دافع كان لقد املعارصين. اللغويني بحوث عىل بعُد مطَّلًعا يكن لم
صورة وبرصية. سمعية هي التي تخيالته، يف إدراكها يُمكن ثنائية … ثنائية طبيعة ذا
إنَّ العنرصين. هذَين موازاة يف تنشأ الذهن، يف أخرى بعد مرة نفسها تركب التي العالم،
هو مما أكثر ن «يتضمَّ السمعي فالتعبري الصورة. إىل يفيض والبرصي السمعي التحام
بالفعل وهذا مًعا، والكلمات باملوسيقى يتَّصل إنه و«اللغة». «الكلمات» طريق عن منقول،
العبارات يشمل ال السمعي-البرصي اللغويُّون. يذكره ملا وفًقا … سمعي هو ما أساس

مرئية.» الكلمات فيها تكون ال التي تلك أيًضا لكن فحسب، الكلمات فيها تظهر التي
تحيا طريقها عن التي الكلمات سمع نفسه الوقت يف لكنه أشكاًال ماجريت رأى لقد
يعزلها الذي الوقت يف وضوًحا، أكثر الكلمات تُصبح فشيئًا شيئًا البرش. عقول يف كأشياء
ما عادًة عنرصين، بني التعارض يف تكمن كانت مشكلته إنَّ األشياء، عن كفنان، وعيه،
وعيه بني تفاعل ة ثمَّ يكن لم أنه يعني ال هذا والكلمات. األشياء فنان: كل بهما يصطدم
الخطوط خالل من أْزَمته، عن يُعربِّ أن أراد هو فقط املرئية. باألشياء ووعيه بالكلمات،

الكلمات. وأيًضا … واأللوان
حول التساؤل إثارة لوحاته، عْرب حاول، َمن هو فقط ماجريت يكن لم أخريًا،
قد العرشين، القرن يف الصورة احتلَّتها التي األهمية أن فالواقع بالكلمة؛ الصورة عالقة
«دراسة كتابه ويف العالقة، هذه طبيعة يف ل التأمُّ إعادة إىل الفنانني من العديد دفعت
W. J. Mitchell ميتشل يذهب (١٩٨٧م) األيديولوجيا» – النَّص – الصورة األيقونة:
ويرجع الصورة، ثقافة إىل ل التحوُّ هو العرشين القرن يف البارزة السمات من أنه إىل
تراكيب، كمجرَّد يُحلِّلونها وامُلنظِّرون املبدعون يَُعد فلم للغة. جديدة مقاربة نتيجَة ذلك
وبالتايل واملنطوقة-املكتوبة. املرئية وسائطها كافة يَخرتق الذي الخطاب إىل تنبَّهوا بل
املرئي بني حوارية عالقة لوجود معتاًدا، كان كما الوسائط تلك بني الفصل يصعب
املرئية اللغة بني ل والتنقُّ الكاتب-املصور. ظاهرة بانتشار تجلَّت واملنطوق-املكتوب،
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املستحيل. االستنساخ ماجريت:

لتقويض املرئيَة اللغَة الكاتب-املصور يستخدم بل اعتباًطا، يأتي ال واملنطوقة-املكتوبة
الصورة.105 زيف لفضح املنطوقة-املكتوبة للغة يلجأ كما املنطوقة-املكتوبة، اللغة أنساق
السلطوية األنساق كافة ملقاومة جديدة آليات يولِّد للغة امُلتنوعة الوسائط بني ل فالتنقُّ

واألفراد. املجتمع ثنايا يف املتغلغلة

Mitchell, W. J. Iconology: Image, Text, Ideology (Chicago: Chicago UP Press, 1987) 105

.p. 18
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الجذمور إىل النسق من دولوز: جيل (3)

و«فلسفة الكثرة»، «فلسفة ب ى تُسمَّ فهي دولوز؛106 لفلسفة ُقدِّمت عديدة أوصاف ثمة
«نسق نسقه عىل ويُطَلق املحايثة»، و«فلسفة التجريبية»، و«الرتنسندنتالية الحدث»،
تعود وربما إلخ. املفاهيم»107 و«مبدع االختالف» «فيلسوف ب فيُوَصف هو أما امُلتعدِّد»،
«فلسفة صاحب فهو واحد؛ إطار داخل فلسفته تصنيف صعوبة إىل األوصاف هذه
دولوز أعمال «إن بيلور: ريمون يقول والرُّؤى. التفسريات من العديد تَستوِعب مفتوحة»
باإلضافة هذا 108«… واألحياء والجسد والعلم والفن الفكر … بالكل مبارش اتصال عىل
(الفلسفة، الفكري إنتاجه خالل من دولوز فيها ساهم التي العديدة املعرفية الحقول إىل
تصنيَف الصعب من يجعل هذا كل (… أشكالها بكل الفنون اللغة، النفس، علم السياسة،
يحمل الذي الفصل يف دولوز بادو آالن يصف ألعماله. واحد اتجاه تحديد حتى أو فلسفته،
وال ظاهراتيٍّا وال بنيويٍّا دولوز يكن «لم قائًال: Quel Deleuze? دولوز؟» «أي عنوان

من قصرية فرتات عدا فيما حياته، معظم فيها قىض التي باريس يف ١٩٢٥م عام دولوز جيل ُولد 106

يقيض كان فرنسا األملان غزا وحينما الثانية، العاَلمية الحرب قبل عامٍة بمدرسٍة دولوز التَحق شبابه.
نصوص قراءة إىل هناك مدرِّسه دفعه وقد هناك، دراسته وواصل عام ملدة فيها فظلَّ نورماندي، يف إجازته
من الفرتة ويف ،Carnon كارنون بمدرسة والتحق باريس إىل عاد بعدها وبودلري. A. Gide جيد أندريه
تورينه وميشال بورو ميشال زمالئه مع السوربون يف الفلسفة دراسة إىل اتَّجه ١٩٤٨م إىل ١٩٤٤م
ثم ١٩٥٧م، عام حتى بباريس مدارس عدة يف الفلسفة بتدريس قام تخرُّجه بعد ثم شاتليه. وفرانسوا
تلك وخالل الفلسفة، تاريخ يف املساعد األستاذ منصب شاغًال العام نفس يف السوربون يف للتدريس انتقل
بالتدريس دولوز قام ١٩٨٢م. يف األخري وفاة حتى ستَستمرُّ والتي فوكو ميشال مع صداقته بدأت الفرتة
بتوصية فينسني بجامعة الفلسفة أستاذ منصب توىلَّ ثم ١٩٦٩م، إىل ١٩٦٤م من الفرتة يف ليون بجامعة
بامُلحلِّل التقى الجامعة هذه ويف ١٩٨٧م. يف تقاُعِده حتى التجريبية باريس جامعة يف أستاذًا ثم فوكو، من
لقاءه دولوز ويَصف الهامة، املؤلَّفات من العديد تأليف يف له ُمشارًكا أصبح الذي جاتاري فليكس النفيس
نهاية دولوز اختار حادٍّ رئويٍّ ملرٍض معاناته وبسبب ١٩٩٥م العام ويف التاريخية». «اللحظة ب بجاتاري
الوقت يف املوت إرادة لديه فيه تكون نحٍو عىل يَحيا أن املرء «عىل نيتشه: مقولة ًقا ُمحقِّ لحياته مأسوية

املناسب.»
Crang, Mike and Thrift, Nigel (ed). Thinking Space (London: Routledge Press, 2003) 107

.p. 117
ص٤٢. ذكره، سبق مرجع ل. امُلرتحِّ الفيلسوف دولوز: جيل بيلور، ريمون 108
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تصنيف دولوز يرفض امُلنطَلق هذا من بمفرده.»109 ُقطبًا كان لقد تحليليٍّا، وال هيدجريٍّا
مثله وهو مدرسة.»110 إىل االنتماء يُمكننا «ال بعينها مدرسة أو محدَّد تيار ضمن فلسفته
«عىل وجاتاري هو يؤكد إذ الحداثة؛ بعد ما تياِر عىل يُحسب أن يرفض ودريدا فوكو مثل
ولكنهم وُمتشائمة، محدَّدة غري كونها عليها ويأخذون الحركة بهذه ُمرتبطني غري كونهم
السياق نفس ويف املهيمن.»111 الخطاب يانه يُسمِّ ملا مقاومتها مع يتعاَطفون ذاته الوقت يف
سيطرت ا، ُقحٍّ حداثيٍّا ويَعتربه دولوز، لفلسفة الِبنيوي بعد ما التفسري بادو112 يرفض
وهيجل وليبنتس سبينوزا مع الحال هو مثلما «الواحد» أو «الكل» فكرة فلسفته عىل
إيجلتون تريي املاركيس الناقد يذهب ذلك من النقيض وعىل الحداثة. فالسفة من وغريهم
ما نزعة أن ويرى الفلسفة، يف الحداثة بعد ما لتيار الرئيس ر امُلفجِّ هو دولوز أن إىل
وجاتاري دولوز كتاب يف عليه هي مما عنًفا أشدَّ مكان أي يف نجدها «ال الحداثة بعد
بعد ما عن امُلتعدِّدة كتاباته يف حسن114 إيهاب إليه ذَهب ما نفُس وهو أوديب.»113 ضد
ربوة» «ألف دولوز كتاب يعترب الذي مانج فيلب أيًضا الرأي هذا إىل وينضمُّ الحداثة،

الحداثة».115 بعد ملا الجديد «املنهج يف كتاب عن عبارة
من أي قارئ عىل يصعب بحيث والتعقيد؛ بالصعوبة الكتابة يف دولوز أسلوب تميَّز
تتقدَّم ال فنصوصه محدَّدة، مفاهيم أو ثابت، موضوع أو متصل، رابط إيجاد أعماله
إيقاع يف املفاهيم تتولَّد النَّص داخل ويف االتجاهات، جميع يف تذهب بل معني، اتجاه يف
هذا يجد حتى املفهوم داللة يدرك أن كاد بأنه القارئ يشعر إن وما رسيع، متواتر
يف كينيدي باربرا تقول وكما متنوعة. صغرى مفاهيم إىل ب وتشعَّ تفرَّع قد املفهوم

Badiou, Alain. Deleuze: The Clamor of Being. Trans Louise Burchill (London: Minnesota 109

.Press, 1999) P. 9
ص١٥. «حوارات»، دولوز، 110

Patton, Paul, John Protevi, Between Deleuze and Derrida, (London: Continuum Press, 111

.2003), P. 10
.Badiou, Ibid, p. 9, 10 112

ص٢٧. ٢٠٠١م، ع٢، فلسفية، أوراق مجلة السياسية، دولوز فلسفة الرغبة: سياسات مغيث، أنور 113
.Hassan, Ihab. The Postmodern Turn, Ibid, p. 34 114

Barbara, Kennedy. Deleuze and Cinema: The Aesthetics of Sensation (Edinburgh: 115

.Edinburgh UP, 2000) P. 1
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والتنويعات، واإليقاعات األلوان ُمتعدِّدة شخصية دولوز «إنَّ والسينما»: «دولوز كتابها
وأرض وخطوط كأحداث نفسها تُقدِّم التنوع، واسعة ولوحات بالتوهات نصوصه فتُقدِّم
وتَستطِرد املصنع.»116 أو باملرسح أشبه إنها وتشكُّالت، وإيقاعات ومالحظات للمفاهيم
ما وكثريًا وتَتضاعف م وتتهشَّ وتَتشتَّت فتنفصل وتتفاعل، تتداخل أفكاره «إن قائلة:
هذه الواحد.»117 للعمل محدَّدة صيغة بلوغ عن نعجز أننا لدرجة بعنٍف تتصادم
نابعة دولوز، عن كتب َمن كلُّ عليها يُجِمع والتي كينيدي، عنها ثنا تحدِّ التي الصعوبة

الفلسفية. الكتابة وطريقة ألسلوب الخاص دولوز فْهم من
بتحديد الغالب، يف يبدأ، الذي هو الفلسفية الكتابة يف عليه املتعارف األسلوب إنَّ
فيلسوف، كل يتبعه الذي األسلوب أو باملنهج معها التعامل ثم البحث، موضوع املشكلة
دولوز عليها يُطِلق الكتابة يف الطريقة هذه النتيجة. بمثابة هو الذي ر التصوُّ إىل وصوًال
وثمار. وأوراق وفروع وساق جذر من املكوَّنة الشجرة إىل نسبًة الشجرية» «الطريقة
الفرض، هي واألوراق والفروع الساق، الفرض ويقابل الشجرة، يف الجذر تُقابل فاملشكلة
التي للنتائج املقابل هي الثمار وتكون له، املكوِّنة قضاياه إىل التحليل عْرب ب تشعَّ وقد
عْرب الفلسفية الكتابة يف املستقرَّة الطريقة هي هذه النهاية. يف الفيلسوف يَستخِلصها
الكتابة عليه أطلق ملا دولوز يدعو الكتابة يف األسلوب هذا وعوًضا الفلسفة. تاريخ
الكتابة تعني وماذا بالجذمور؟ املقصود فما ،rédaction rhizomatique الجذمورية

الجذمورية؟
هي الشجرة كانت فقد الكتاب-الجذر؛ هو للكتاب شكل أوَّل «إن دولوز: يقول
هذه تجلَّت وقد للعالم، الشَجرية الصورة هو الجذر كان باألحرى أو العالم، صورة
تبدأ الجذر-الشجرة ثنائية إنَّ الكالسيكي.»118 الكتاب يف يكون ما كأفضل األخرية
واالختالف التعددية يَلغي الكتابة يف نمطي أسلوب وهو بالنتائج، وتنتهي باملقدِّمات
األشياء يرى ال والثبات. السكون إال العالم يف يرى ال أسلوب … والهوية الوحدة ويروم

.Ibid, p. 2 116

.Ibid, p. 2 117

Deleuze, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (Minneapolis: University 118

.of Minnesota Press, 1987) by Brian Massumi P. 5
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إنه والرؤية، الكتابة يف الثنائي باملنطق دائًما يحتفظ فإنه ولذا وصريورتها، حركتها يف
عىل الشجرة هيَمنت «لقد والعالم؛ الطبيعة يُناقض بل قط.»119 التعدُّد يفهم لم «ِفكٌر
وأيًضا الترشيح، وعلم البيولوجيا إىل النبات علم من الغربي الفكر كل وعىل الغربي، الواقع
تأتي أن بد ال لهذا وبديًال تها.»120 ِبُرمَّ والفلسفة واألنطولوجيا والثيولوجيا اإلبستمولوجيا
املنطق َوفق تعمل ال فالطبيعة الصريورة. مبدأ يحكمها التي الطبيعة مع متَّسقًة الكتابة

.Ibid, p. 6 119

.Ibid, p. 7 120

188



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

واالستقرار، الثبات صفتَي األشياء عىل يخلع أن يحاول الذي هو فقط الفكر إنما الثنائي،
ودائريٍّا.»121 جانبيٍّا بكثرة، ع وتتفرَّ نفسها حول تدور «فالجذور حقيقي؛ غري وهذا

أفقيٍّا ينمو األرض، يف جذور دون السطح عىل ينمو نباٌت Rhizom الجذمار أو الجذمور
رأسيٍّا. تنمو التي الشجرة بعكس

النباتات من معيَّنًا نوًعا ليصف النبات عالم يف يُستخدم اسم «الجذمور» أن من الرغم عىل
كتابه يف استخدمه دولوز أنَّ إال الرتبة، داخل لها عمق دون السطح عىل تنمو التي
ذلك بعد وارتبط مؤلفاته، معظم يف استخدمه الكتابة يف أسلوبًا به ليصف ربوة» «ألف
حال والرتَّ كالتعدُّدية مفاهيم … التالية مؤلفاته عْرب دولوز طرحها عديدة أخرى بمفاهيم
نحو عىل الصفات نفس يف تَشرتك مفاهيم النهاية يف فكلها … والسيموالكرا والصريورة

سنرى. ما
رأيس. بشكل تنمو التي الشجرة مقابل يف أفقي بشكل السطح عىل ينمو الجذمور إنَّ
بالشبكة؛ أشبه إنه املاورائيات. ويرفض السطح عىل ويَنتِرش العمق من يخلو الجذمور
بداية تحديد يُمكن ال 122rhizome network الجذمور» «شبكة دولوز عليه يُطِلق لذا
… املنتصف من بداية هي بداية فأي لذا بأخرى؛ ُمرتبطة حلقة فكل للشبكة، نهاية أو
ويَتعنيَّ النقاط، بباقي ترتبط أن بإمكانها الجذمور، نقط من نقطة أية «إنَّ الوسط؛ من
شجري، والخط جذمورية، النقطة الخط. مقابل يف هنا والنقطة بذلك.»123 القيام عليها
يُميِّز الذي االنقطاع هذا لكن متصًال. الخط يكون حني يف متَّصلة، غري منفصلة النقطة
يَسري ال أيًضا، الواقع وكذا أساسه، يف الفكر أن يعني إنما القطيعة، يعني ال الجذمور
والتكاثر التعدديات منطق َوفق يسري إنما متسقة. واحدة بنية أو نسقي، خطِّي بناء َوفق
يُشكِّل الهروب «فخط الجذمور داخل دائًما والهروب لإلفالت خطوط هناك والتضاعف،
واالستقرار، الثبات يعرف ال الجذموري فالتفكري لذا الجذمور.»124 من يتجزأ ال جزءًا

.Ibid, p. 7 121

Parr, Adrian, The Deleuze’s Dictionary (London: Edinburgh University Press, 2005), 122

.p. 233
.Deleuze, A Thousand Plateaus, P. 7 123

.Deleuze, Ibid, P. 9 124
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صورة هو الجذمور واإلفالت.125 الهروب وخطوط واالرتحال الصريورة فقط يعرف
متعدد عالم واحدة، شمولية كلية فكرة عليه تسيطر وال قانون، يحكمه ال الذي العالم
اللهجات تناُفس بل كونية، لغة وال ذاتها، يف موجودة لغة هناك «ليست واللهجات اللغات
فاللغة الخاصة.»126 واللغات argots والعامية patois املحلية اللهجات … dialectes
شكل عىل الحفاظ تحاول فقط السلطة د. محدَّ بناء يَحكمها وال باألساس، ُمتناظرة واقعة
واالستسالم الخضوع هي واملشكلة اإلنصات؛ يف وحتى والحديث، الكتابة، يف ثابت لغوي
لها. الخضوع أجل ِمن وإنما فيها االعتقاد أجل من اللغة تُصنع «لم الثابت الشكل لهذا
يف تعطيهم ال فإنها الرتكيب، تعلِّمهم حينما أو لألطفال معيَّنة عمليًة املعلمة تُفرسِّ حينما
«وجيهة» ظات تلفُّ لهم وتُنِتج أوامر وتبلغهم تعليمات لهم تمرِّر وإنما معلومات، الحقيقة

السائدة.»127 للدالالت بالرضورة مطابقة «صحيحة» وأفكاًرا
أي تفوق بدرجة ربما دولوز كتابات يف هامة مكانًة «الجذمور» مفهوم سيَحتلُّ
سيمثل بل واالختالف، التعددية ملبدأ يكرِّس مصطلًحا فقط ليس هو إذ آخر؛ مفهوم
بتطورات األمر «يتعلَّق أيًضا العالم يف والوجود بل والكتابة، التفكري يف طريقة أو أسلوبًا
خط من تقفز وإنما التشكُّل عْرب تعمل ال تطورات متجانسة، ال أشياء بني متوازية ال
بها الشجرة للفكر، صورتان إنهما استعارًة، الجذمور وال الشجرة وليست آَخر.»128 إىل
إنها مركز، أو بذرة أو أصل، نقطة عىل ر تَتوفَّ إنها والثبات: االستقرار خصائص كل
واحدة. خانة يف املمكنات كل حرص عىل تعمل التي واملواضع النقاط من ونسق بنية
اتجاه يف والنمو التطور يحكمه بأكمله تاريًخا وقمة، جذوًرا وماضيًا، مستقبًال تملك إنها
شجرة املعرفة، شجرة الحياة، شجرة األشجار: من بالعديد ميلء اإلنساني والعقل واحد
حولها، تدور ودوائر ونواة، مركز لها شجرية، نفسها والسلطة التاريخ. شجرة السلطة،

أعاله، وَرد كما للجذمور، دولوز وصف بني مقارنة بعقد الباحثني أحد قيام الطريفة األشياء من 125

ألنه بمساره؛ التنبؤ يُمكن ال الفريوس فهذا اإلنسان؛ جسم يف اإليدز فريوس بها يعمل التي والطريقة
Casarino, C. The راجع: متالحقة. بصورة والتطور التخفي يُجيد أنه كما يَحُكمه، مسار ثمة ليس

.Simulacrum of AIDS, Parallax, 2005, ISSU 35, NO. 2, 60–72
.Deleuze, Ibid, P. 7 126

ص٣٣. «حوارات»، دولوز، 127

ص٣٧. «حوارات»، دولوز، 128
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تسعى، فهي لذا دائرة.»129 شكل عىل يكون والذي لألشياء املنظِّم الدوران محور «إنها
من والتفكري، الحياة يف الطريقة وهذه الوضع هذا استقرار عىل تُحافظ ألن أمكنها، ما
والجذيرات؛ الجذور يف وال فيها نَِثق أال وعلينا األشجار، من سئمنا «لقد دولوز يعلن هنا
بالبيولوجيا بدءًا منها، انطالًقا س تتأسَّ الحديثة الثقافة كل أن ومعلوم كثريًا. عانَينا ألننا

باللغويات.»130 وانتهاء

دعائم يهزَّ «أن عىل القادر هو وحولها األشجار بني يَنمو الذي العشب أو الجذمور إنَّ
االلتقاء خطوط والنقاط، املراكز د متعدِّ نموذج إنه الغربي.»131 للعلم الحديثة الشجرة
ويَنمو األشياء، بني دائًما يكون الجذمور فإن لذا واإلفالت. الهروب خطوط نفسها هي فيه
البنيوية التنظيمات وفق أو املسبق الوراثي التشكُّل وفق األشجار «تتطور خاللها من
األخرى.»132 األشياء أواسط بني ينمو إنه الجذمور، أو العشب حال هذا وليس امُلتجدِّدة.
نهاية؛ أو بداية نقاط تحديد هنا امُلهم وليس األشياء. بني والفجوات الفراغات يمأل إنه
نعيش ما، يشءٍ وسط أو ما طريٍق وسط دائًما فنحن «الوسط»، هو دائًما املهم إن إذ
كل ألن منها نبدأ محدَّدة بداية توجد ال واملستقبل. الحارض والحارض، املايض بني دائًما
ما ليشءٍ جديدة بداية هي نهاية فكل خالصة؛ لنهاية وجود ال كما بدايات، تسبقها بداية
منذ وشامًال جامًعا كان األول عمله إن ما ملؤلٍِّف يُقال أن دائًما امُلمكن من يجعل ما «هذا

ل.»133 والتحوُّ التجدد عن بالعكس، ف، يَتوقَّ ال إنه أو البداية،
واالرتحال، كالصريورة عديدة أخرى بمفاهيم دولوز عند «الجذمور» مفهوم يَرتبط
«قلب عليه يُطلق الذي الفلسفي بمرشوعه أيًضا يرتبط كما التوطني. وإعادة التوطني
للفن رؤيته يف باستمرار حارض أنه كما النفيس». «للتحليل ونقده األفالطونية»،

ص٣٦. «حوارات»، دولوز، 129

.Deleuze, A Thousand Plateaus, P. 15 130

Gough, Noel. Shaking the Tree, Making a Rhizome: Towards a Nomadic Geophilosophy 131

.of Science Education, Educational philosophy and Theory, Vo. 38, No 5, 2006, P. 625–645
والسينما. التشكييل الفن عىل الجذمور ملفهوم عديدة تطبيقات بها واملقالة

ص٤١. «حوارات»، دولوز، 132

ص٤٠. «حوارات»، دولوز، 133
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خطوات نتقدم عندما امُلتشابكة وعالقاتها املفاهيم هذه ستتَّضح وربما واالستطيقا.
كتاباته؛ يف دولوز اتبعه الذي باألسلوب يرتبط أيًضا املفهوم هذا أنَّ غري التحليل. يف أخرى
الرسيع واالنتقال واالرتباك، بالتشتُّت نَشعر حتى أعماله من عمل يف بالقراءة نبدأ إن فما

آخر. إىل مفهوم ومن ألخرى، فكرة من
وفق إنما عليه، املتعارف املتسلسل الخطي النموذج وفق الدولوزية الكتابة تعمل ال
يف الشجرية الصورة ضد جذمورية، كصورة الكتاب املراكز. ُمتعدِّدة الشبكة نموذج
ليست كتابة مغلقة. كِبنية ممارستها من بدًال وصريورة كتعدُّدية الكتابة ممارسة الكتابة.
يقول والخيانة. واالقتباس باالنبثاق تحتفي كتابة وتأمًال، انعكاًسا وال تتبًُّعا، وال رصًدا،
أن وأرجو فليكس رسقُت «لقد جاتاري فليكس مع املشرتكة الكتابة تجربة عن دولوز
دائًما نكتب «إننا و«بني» «مع» تتمُّ دائًما فالكتابة ذاته.»134 باليشء إزائي قام قد يكون
الكتابة الكتابة.»135 يف آَخر شخص يُشاركنا ال أنه نعتقد عندما حتى يه نُسمِّ ال ما أحٍد مع
آلة لكنها السلطة، أشكال كل ضد موجهة حرب آلة … للمعنى ُمنِتجة آلة هي دولوز عند
ويحيل إليه، تحيل الخارج، عىل منفتحة مفتوحة.»136 حلقات عن عبارة «إنها نسقية غري
وخطوط برتكيبات يَرتِبط وهو وبواسطته.»137 الخارج يف إال يوجد ال الكتاب «إن إليها
جذموًرا يُشكِّل إنه االعتقاد. يف خ ترسَّ كما للعالم صورة ليس «فالكتاب عديدة أخرى
هذا لكن العالم، تَرحال يضمن فالكتاب بينهما؛ متواٍز ال تطور يوجد بحيث العالم، مع
ليست العالم إنَّ العالم.»138 داخل وبذاته بدوره يرحل الذي الكتاب توطني يعيد األخري
عْرب للعالم خارطة رسم هو فاملطلوب لذا الكتابة؛ تحاكيها أن تحاول ثابتة صورة له

ومحاكاته. نسخه محاولة ال الكتابة،
تطبيقيٍّا نموذًجا يَُعدُّ Mille Plateaux ربوة» «ألف وجاتاري دولوز كتاب ولعلَّ
موحيًا؛ يبدو ذاته حد يف الكتاب عنوان ولعل دولوز. عنها ثنا يُحدِّ الذي الكتابة ألسلوب
Gregory Bateson باتيزون جريجوري من وجاتاري دولوز استعارها ربوة فمفردة

ص٢٧. «حوارات»، دولوز، 134

ص٤٩. فلسفية»، «مسارات يف ل، املرتحِّ الفيلسوف دولوز: جيل إوالد، فرانسوا 135

.Deleuze, A Thousand Plateaus, p. 9 136

.Deleuze, Ibid, p. 4 137

.Deleuze, Ibid, p. 11 138

192



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

Vers une écologie de l’esprit الروح» إيكولوجيا «نحو كتابه يف استخدمها والتي
مرتفعة نقطة نحو ه توجُّ كل تتفادى جة، وُمتوهِّ بالطاقة زاخرة «منطقة بها يعني وكان
نهاية. وال لها بداية فال الوسط، يف دوًما توجد الربوة إن خارجية.»139 نهاية نحو أو
لكن األخرى، عن منفصلة ربوة كل وربوة»، ربوة «ألف إنها التعدُّدية، تفيد «ألف» وكلمة
الربوة إنَّ للهروب، خطوط نفسها هي للتالقي، نقاط … ضوئية وإشارات خطوط هناك
يراقب التي األبراج يُشبه بما أو متواصل تغريُّ بمناطق يتعلَّق فاألمر استعارة؛ ليست
أما املؤلِّف، عنوان حيث من هذا اإلشارات.140 وتتبادل ما، منطقًة يستطلع أو منها كلٌّ
عىل ر يتوفَّ فصول، من املكوَّن «فالكتاب مسلسلة؛ فصول شكل عىل يأِت فلم نفسه الكتاب
تتواَصل ربوات من مؤلَّف لكتاب بالنسبة باملقابل، يَحدث الذي فما ونهايته، ذروته نقاط
ميلء إنه د، محدَّ موضوع أو بنية للكتاب فليس لذا مجهرية.»141 شقوق عْرب بينها فيما
هذا ومن دائريٍّا.» شكًال وأعطيناه ربوات إىل مناه قسَّ «لقد الهروب وخطوط بالفجوات،
به افتتح الذي التنويه هو وهذا منفصلة، بصورة ربوة كل قراءة املمكن من فإن املنطلق
ملاذا توضيح بعُد فيما وسنُحاول ربوات، إنما فصول من الكتاب يتألَّف «ال كتابه دولوز
يُمكن ما حدٍّ وإىل محدًدا.»142 تاريًخا ربوة كل أعطينا وملاذا الطريقة، هذه استخدمنا
ينبغي التي الخاتمة باستثناء مستقل، وبشكل حدة، عىل الربوات هذه من ربوة كل قراءة
وهي الجذمورية» «الكتابة ممارسة هذا كتابه من دولوز أراد لقد النهاية.143 يف قراءتها
امُلتواتر التاريخ فكرة ضد تقف كتابة التقليدي، الفلسفي بالخطاب الصلة تقطع كتابة
الوقت يف لكنها تلحقها»، أو تسبقها بالتي مرتبطة غري زمنية لحظة تُمثِّل ربوة «فكل

بعضها. عن ُمنعزلة معرفية حقول بني وصل همزات خلق إىل تهدف نفسه

.Deleuze, A Thousand Plateaus, p. 21 139

ص٥٠. فلسفية»، «مسارات يف املرتحل، الفيلسوف دولوز: جيل إوالد، فرانسوا 140

.Deleuze, A Thousand Plateaus, p. 22 141

وبالتايل ُمتخيًَّال. تاريًخا ربوة لكل أعطينا «لقد دولوز: يقول Négotiations «محاورات» كتابه يف 142

Deleuze, محدَّد.» يشء إىل تُشري ال الفصول أسماء محلَّ تَُحل والتي الكتاب يف الواردة فالتواريخ
.Negotiations, p. 34

.Deleuze, A Thousand Plateaus, p. 1 143
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مؤلَّفاته؛ معظم يف دولوز طبَّقه أسلوب وهو ووظيفتها، الكتابة أسلوب دولوز ر تصوَّ هكذا
ونحن للقراءة اسرتاتيجيات نَمتلك أن بد وال «باملغامرة»، أشبه املؤلَّفات هذه قراءة فإن لذا
«أعمق إنها السهلة»،144 «باملهمة دولوز قراءة تَُعدُّ ال أيًضا السبب ولهذا معها؛ نتعامل
لعدم سببًا الصعوبة هذه من يجعل البعض إنَّ بل جيمسون،145 توصيف بحسب دراما»
أي عىل لكن الِبنيَويِّني.146 بعد ما أقرانه بباقي مقارنًة الكايف بالقْدر فلسفته انتشار

.Gilles Deleuze, A Thousand Plateaus, P. 4 144

.Hardt, Michael and Weeks, Kathi (edited), The Jameson Reader. P. 179 145

٢٠٠١م. أبريل ع٢٦، نزوى. ترحال، الفلسفة دولوز جيل مهيبل، عمر 146
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سياق يف يَقرؤها 147M. Hardt هارد فميشال دولوز: فلسفة لقراءة املداخل تعدَّدت حال
بوصفها دولوز فلسفة إىل ينظر وهو الهيجلية؛ الفلسفة عىل البنيوي بعد ما االنقالب
أن يرى وهو سبينوزا، وتعبريية نيتشه وأخالق برجسون أنطولوجيا بني توفيًقا أو جمًعا
حتى أعماله أول منذ واتجاهاته آرائه من يُغريِّ لم وأنه الطابع، إجمالية دولوز فلسفة
اعتبار إىل تذهب التي التأويالت لكل خالًفا — فريى دولوز صديق بادو آالن أما آخرها.
نحو تتحرَّك كونها يف تَكمن فلسفته حقيقة أن — والرغبة للتعدُّد فلسفة دولوز فلسفة
دولوز عليه أطلق ما وهو ،survenance de l’un الواحد» «بزوغ عليه يُطلق واحد هدف
الوجود يف دولوز، عند «الواحد-الكل» هذا ويَحرصبادو ،l’un-tout «الواحد-الكل» نفسه
يف بل املتعدِّد تحرير يف بالتأكيد تتمثَّل ال دولوز فلسفة يف األساس «فاملسألة واملعنى؛
تدور مجملها يف دولوز فلسفة أن بادو ويؤكِّد للواحد.»148 متعدد مفهوم يف الفكر إخضاع
بوصفه (الوجود métaphysique de l’une الواحد» «ميتافيزيقا هو واحد محور حول
هامري تايلور يرى أيًضا السياق نفس يف األحداث). كل فيه تتمُّ الذي الوحيد الحدث
األنطولوجي للمرشوع استمرار هو لدولوز الفلسفي املرشوع أن Taylor Hammer
مقوالت بعض إىل يستند وهو منهما، لكلٍّ االصطالحي النسق اختالف رغم لهيدجر
الفلسفة «أن مثل املعنى» و«منطق والتكرار» «االختالف كتابَيه يف وَردت التي دولوز
هو Heidegger هيدجر إىل Parmenidesبارميندس و«من باألنطولوجيا» تلتحم/تتوحد
عىل لكن للوجود.»149 واحد نداء … القطرات لكل واحد محيط … يَرتدَّد واحد صوت
عىل قائم لدولوز الفلسفي املرشوع أنَّ 150R. Bogue بوج رونالد يرى ذلك من النقيض

Hardt, Michael. Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy (NY: University of 147

.Minnesota, 1993) p. 18
يمكن بادو أطروحة. عىل الرد ويف — Badiou, Alain. Deleuze: The Clamor of Being, p. 12. 148

Jeffery, Bell. Charting the Road of Inquiry: Deleuze’s Human Pragmatics and the مراجعة:
.Challenge of Badiou, The Southern Journal of Philosophy, October 1, 2006, P. 399–425
Hammer, Taylor. The Role of Ontology in the Philosophy of Gilles Deleuze, the 149

.southern Journal of philosophy, 2007, Vol. XLV, P. 57
Bogue, Ronald. Deleuze’s Way: Essays in Transverse Ethics and Aesthetics (London: 150

.Ashgate Publishing Press, 2007) p. xi
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فلسفة أن ويرى الهوية، محل التعدُّدية أي (est)؛ الرابطة محل (et) العطف حرف إحالل
فاألنطولوجيا وبالتايل العام، بمعناه الوجود عىل املفرد للحدث األولوية تعطي دولوز
أن يدَِّع لم دولوز أن كما دولوز، فلسفة يف مطروحة ليست مجرَّد ميتافيزيقي كخطاب
األساس يف ففلسفته وهيدجر؛ مريلوبونتي ذلك إىل ذهب كما املعرفة عىل سابق الوجود

و«املاورائيات». «املاقبليات» كل أمام تقف
يقرأ فهو املتعدد»، «نسق كتابه يف مانج فيلب يَنضمُّ أيًضا الرأي هذا نفس إىل
من بدءًا دولوز كتابات يف املفهوم هذا سيتَتبَّع وهو «التعددية» مفهوم خالل من دولوز
الذي السالح هي االختالف ففكرة «السينما». عن كتابَيه وحتى والتكرار» «االختالف
الهوية ملنطق إال فيها مكان ال التي الشمولية الفلسفات كل وجه يف دولوز يُشهره
وال مبادئ، عىل يعتمد «ال فيلسوف — مانج توصيف حسب — دولوز إن والوحدة.
رابط إيجاد إىل يسعى ال أيًضا وهو وجهته. منها يحدِّد مركزية نقطة من انطالًقا يتحرَّك
يُقرأ حال أيِّ عىل اختالفها.»151 تأزُّم من يزيد هو إنما ببعض. بعضها األشياء يصل
يف الفلسفي بمعناه الحدث لقانون س يؤسِّ حداثي بعد ما فيلسوًفا بوصفه دولوز مانج
كلري أما والتمثيل. الحقيقة ميتافيزيقا عىل سة املؤسَّ الكالسيكية الفلسفية املبادئ مواجهة
من مجموعة خالل من دولوز لفلسفة مقاربتها فتُقدِّم 152Claire Colebrook كوليربوك
نحو عىل — دولوز عند الفلسفة كانت فلما رأيي. يف األجدى الطريقة وهي — املفاهيم
— الفلسفة وظيفة ارتآه ما مارس قد دولوز كان وملا للمفاهيم، ُمنتجًة آلًة — سنرى ما
ونادى طَرحها التي املفاهيم هي فلسفته لفْهم املناسب املدخل فإن املفاهيم، إنتاج وهي
املفاهيم من مجموعة كلري تُحدِّد هنا من بينها. العالقات عن الكشف محاولة مع بها،
املفاهيم هذه ومن دولوز، مؤلَّفات كل يف وبقوة حارضة منظومة تُشكِّل أنها ترى التي
الحيس، اإلدراك اآللة، السيموالكرا، الرغبة، املتعالية، التجريبية والالأقلمة، «الصريورة،
يَقرؤها بروسو فجيمس دولوز؛ لفلسفة عديدة أخرى قراءات أيًضا وهناك إلخ.» … الزمن

ص١٥. السابق، مانج، فيلب 151

.Colebrook, Claire. Gilles Deleuze (London: Routledge, 2002) 152
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راجمان وجون للجسد»،154 «فلسفة بوصفها كوبري وآدم لألفالطونية»،153 «قلبًا بوصفها
إلخ. 155… حياة» «فلسفة بوصفها

الذين من حتى أو نهايتها، أو الفلسفة» «موت ب ناَدوا الذين الفالسفة من دولوز يَكن لم
األخرى املعرفية الحقول يف حدث الذي للتقدُّم استناًدا وجدواها أهميتها يف الثقة فقدوا
حال، أي عىل لدينا يكن «لم الفلسفة»: «ما يف دولوز يقول الركب، عن الفلسفة وتخلُّف
منها. جدوى ال هراءات األفكار فتلك الفلسفة؛ بتجاُوز أو امليتافيزيقا بموت تتعلَّق مشكلة
مفهوم أن حدث ما كل بينما واألنساق، املذاهب إفالس عن الحديث يف اآلن نستمر هل
أو لوظيفتها ره تصوُّ من مستمدة الفلسفة يف دولوز ثقة كانت 156«. تَغريَّ الذي هو النسق
صديق و«الفيلسوف للمفاهيم» منتجة آلة «الفلسفة التقادم. بها يَلحق ال التي ماهيَّتها
يف التحديد هذا قيمة أن والواقع الفلسفة. ملاهية الدولوزي التحديد هو هذا املفهوم»،
فيه يُنظر بات الذي الوقت يف جاء أنه يف تكمن مضمونه، عن النظر برصف ذاته، حد
الفلسفة «تحلُّل إىل الدعوة أو فيه» مرغوب غري البحث من «ميدان أنها عىل الفلسفة إىل
مأًوى عن تَبحث اآلن الفلسفة أصبحت األخرى». املعرفية الحقول بعض مع وتماهيها
واأللم الحرسة يَستدعي ال األمر أن والواقع املعارف، من للعديد املأوى هي كانت أن بعد
تَضطلع التي ووظيفتها دورها وعن الفلسفة، ماهية عن التساؤل إعادة يَتطلَّب ما بقْدر
كانوا الذين الفالسفة من بالعديد يَحفل الفلسفة تاريخ كان ولنئ الراهن. الوقت يف بها
تختلف ُمتجدِّد، سؤال أنه كما أَْزمة، سؤال أنه يعني هذا فإن ماهيتها؛ عن التساؤل دائمي

وظروفه. عرص كل مُلقتضيات وفًقا عليه اإلجابة محاوالت
يُعربِّ الذي اليونان من القادم الحكيم الشيخ ذلك — لدولوز وفًقا — الفيلسوف ليس
الحقيقة امتالك يدَّعي والذي الخيالية، واألشكال عرية الشِّ والصور بالرموز أفكاره عن
أدق وبمعنى واملفهوم، للحكمة املحب العاشق ذلك هو الفيلسوف بل باملطلق، واالتحاد

.Brusseau, James. Isolated Experiences (NY: tate University Of New York Press, 1997) 153
Copeer, Adam G. Redeeming flesh. The Journal of religion, Culture, and Public Life, 154

.Vol. 23, May 2007, PP. 27–31
.Rajchman, John. The Deleuze Connections (London: The Mit Press, 2000) P. 80 155
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عربَّ وقد وُمنافسني، أنداد من تخلو ال الصداقة وهذه فيها. والراغب الحكمة، صديق هو
فإنه ما، يشءٍ إىل يَطمح مواطن كل كان «إذا قال: عندما املعنى هذا عن قبل من أفالطون
الغابة بحارس يَصطدم لكنه الخشب، إىل النجار يَطمح فقد … ُمناِفسني بالرضورة يواجه
وكذلك الخشب.» صديق أنا … أنا منهم: واحد كل يقول الذين الخشب وصانع والحطاب
«إن منهم كلٌّ يقول الذين املدَّعني من بالكثري سنَلتقي إذ الفيلسوف؛ مع أيًضا الحال
عندما أفالطون مع الحال كان وهكذا الحكمة.» صديق أنا … أنا هو الحقيقي الفيلسوف
الفلسفي الخطاب بني فرَّق عندما وأرسطو الحكمة، وأدعياء الفيلسوف بني بالتمييز قام
األدعياء من بالعديد تَصطِدم تاريِخها طوال الفلسفة ظلَّت وقد األخرى. الخطابات وأنواع
بني محصورة كانت قديًما املنافسة ألن قوة؛ وأكثر أشد اآلن الخطر لكن وامُلناِفسني،
املنافسة تدخل التي هي ذاتها فالفلسفة اآلن أما التفلُسف، يدَّعي وَمن الفيلسوف شخص
يكن ولم بوظيفتها. تقوم أو محلَّها، تُحلَّ أن تريد أخرى معرفية وحقول ميادين أمام
تَحرص كيما املفاهيم، إبداع نحو ميولها باضطراد أهملت الفلسفة ألن إال ليحدث هذا
يشء، كل وقبل أوًال هو وإنما الوقح، االغتصاب هذا هو املؤلم «ليس الكليات داخل نفسها
املثايل نزوعها عْرب فالفلسفة ُممكنًا.» االغتصاب هذا مثل يجعل الذي الفلسفي ر التصوُّ
يَقوموا كيما األخرى امليادين من العديد أمام سانحة الفرصة جعلت التي هي واملاورائي
كثريين جدد بمنافسني ببعيد ليس عهد منذ الفلسفة التَقت «لقد دورها عىل بالسطو
استحَوذت حينما أخريًا مداه العار بلغ وقد النفيس، والتحليل واللغويات االجتماع كعلم
بالتواُصل، الخاصة املعارف وكل والدعاية، التصميم وفن التجاري والتسويق املعلوماتية
املفاهيم، منتجو نحن الخالقني، نحن ُمهمتنا، من هذه وقالت: ذاتها املفهوم لفظة عىل
سلعة إىل اآلن املفهوم ل تحوَّ لقد حاسوباتنا.» داخل نجعله املفهوم، أصدقاء وحدنا نحن
الصورة «أصبحت واإلعالن الدعاية ورشكات اإلعالم يد يف أداة وأصبح وتُشرتى تُباع
لوحة أو كانت سلعة للمنتج، العارض م، امُلقدِّ وأصبح الحقيقي، املفهوم هي الوهمية
الجدد، األنداد وهؤالء املنافسة هذه لكن الفنان.» أو املفاهيم ُمبتكر الفيلسوف هو فنية،
خلق وهي الحقيقية، مهمتها ألداء بحيوية تشعر يجعلها ما «بقْدر الفلسفة يضريون ال

املفاهيم.»
— ذاته العنوان يحمل الذي كتابه يف الفلسفة؟» «ما سؤال طرح دولوز أعاد عندما
(الفلسفة له تقريرية إجابة وضع يبغي يكن لم — العرشين القرن نهايات يف صدر والذي
وتمييزه بالفلسفة الخاص امليدان تحديد إىل باألحرى يسعى كان بل (… وكذا كذا هي
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ولها منها ويجعل وتميُّزها، تفرُّدها للفلسفة ق يُحقِّ ما وهذا األخرى. امليادين باقي عن
الفلسفة» «ماهية عن السؤال أن من الرغم وعىل دوًما. ُمتجدِّدة ووظيفة مستقالٍّ كيانًا
عليه اإلجابة خالل من يُحدد كيما فيلسوف، أي لفلسفة مقدمة أو كمدخل دائًما يَصلُح
هنا السؤال يبدو إذ ذلك. خالف يبدو األمر أن إال واتجاهه؛ منهجه ثَمَّ ومن للعالم، رؤيته
تسأل التي فالفلسفة للفكر؛ املدروسة باملراجعة أشبه إنه الفيلسوف، لحياة تتويج وكأنه
نفسها سؤال خاللها من لتطرح أجوبة، من لديها تراكم ما مجمل يف النظر تُعيد سواها،
ال أْزمٍة سؤاُل إنه الحياة»، «ماهية عن املوت مشارف عىل رجل بسؤال أشبه إنه عينه.
أو الفلسفة؟» هي «ما عن فيها الفيلسوف يتساءل أن بد ال لحظة هناك معرفٍة. سؤاُل
الفلسفة، إىل يعود ما إنتاج يف — الفالسفة نحن — الرغبة شديدي «كنا دولوز يقول كما
ما وغالبًا حياتي؟»157 طيلة به قمُت الذي اليشء ذلك عليه كان ماذا نتساءل: أن دون
اآللة كأجزاء وتأتلف ع تتجمَّ أن «لحظة العمر من املتأخرة املرحلة يف اللحظة هذه تأتي
اللحظة إنها 158«… العصور كل يَخِرتق املستقبل يف خط إرسال يتم كيما بينها فيما
النظرية االندفاعات كل ومن القيود، كل من التحرُّر لحظة واملوت، الحياة بني الفاصلة
«هذا فيها تقول التي الساعة إنها … االنتمائية واالعتبارات الحسابات كل ومن والعملية،
كنت إن أو عنه، التعبري أحسنت إن أدري لسُت لكني يَشغلُني، كان ما بالضبط هو

يكفي.»159 بما ُمقتنًعا
التي واملستقرة السائدة التعريفات باستبعاد الفلسفة ملاهية تحديده دولوز يبدأ
املجرَّد، التفكري أو النظري ل للتأمُّ ُمرادفة الفلسفة أن التعريفات هذه أشهر لها. ُقدِّمت
مجرَّد األخرى واملعارف العلوم عن واختالفها تميُّزها يف الفلسفة تكون أن دولوز يرفض
رجل فيها يُشاركه بل الفيلسوف تُميِّز خاصية ليس التأمل ألن contemplation؛ ل تأمُّ
تجربة هي التأمل تجربة أن إىل باإلضافة الدين، رجال وحتى والفنان والسيايس العلم
جديدة، أشياء إنتاج من تُمكِّننا وال بالكليات، نهتم وتجعلنا الواقع عن تُبعدنا ميتافيزيقية
بطريقة جهودهم عىل والحكم الفالسفة عىل الالزمانية االنتصارات وهم يف تسقطنا وإنما
تكون أن دولوز يرفض كما والتميز. الَهيمنة يف بالرغبة تأثًُّرا وباطلة عة ُمترسِّ اختزالية

ص٢٧. الفلسفة؟» هي «ما دولوز، 157

ص٢٧. السابق، دولوز، 158
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سنُثري الطريقة بهذه ألنه réflexion ذاته عىل الفكر انعكاس أو تفكري مجرَّد الفلسفة
الجلبة وراء ُمخاَطبينا مسامع إىل تصل وال أقوالنا وتضيع الرؤية، عدم من ونشكو الغبار
من الفلسفة تعلُّم إىل حاجة يف وأبًدا دائًما ليس اإلنسان وألن بأنفسنا. نحدثها التي
والفنون العلوم أن كما يعيشه، الذي الحياة عالم تخص أشياء يف بالتفكري القيام أجل
أن إىل باإلضافة املتعددة، قضاياهم يف التفكري أجل من للفلسفة حاجة يف ليست املختلفة
دولوز: يقول الجميع، فيه يشرتك عام نشاط هو بل للفلسفة، مميِّز بحدٍّ ليس التفكري
الواقع يف لكننا للتفكري، فنٍّا منها نجعل حينما كبريًا قْدًرا الفلسفة نمنح أننا نعتقد «نحن
يف يُفكِّروا لكي الفالسفة مجيء أبًدا ينتظروا لم فالرياضيُّون يشء، كل من نُجردها
أما واملوسيقى.»160 الرسم يف للنظر الفالسفة مجيء الفنانون ينتظر لم كما الرياضيات،
إىل ذهب الذي هابرماس رأي وهو «التواصل»، تعني الفلسفة بأن يقول الذي الثالث الرأي
التواصل عْرب consensus باإلجماع تحظى التي الحقيقة صياغة هي الفلسفة وظيفة أنَّ
والتيارات، املذاهب بني أو والجماعات األفراد بني سواء العام، بمعناه communication
له، املعارص — هابرماس رأي دولوز يرفض امُلتعاِقبة. التاريخية املراحل بني حتى أو
العقل ليس العام الرأي ويصنع الحشود يف ويؤثِّر الجمهور يُحرِّك الذي بأن ذلك ويُربِّر
النقاش وليدة الفلسفة تكون أن يَنفي ولذلك واملصلحة؛ والعواطف األهواء بل واملفهوم،
املستديرة مائدتها لها الفلسفة ألن العامة؛ الساحات يف امُلستديرة املوائد عْرب الناس بني
ما كثريًا والظنون اآلراء بني معركة هو العام النقاش أن إىل باإلضافة ذلك ها. تخصُّ التي
سوى يُبدع ال عقيم نقاش وهو القوة، إرادة مبدأ ويُحرِّكه والرصاع، التنازع إىل ينتهي
اللغة ميدانه جادٌّ حواٌر فهو الفلسفية املائدة عىل العقالني الحوار أما أفكاًرا. وليس آراء

واملعاني. املفاهيم هو ومقصده العقالنية،
بهوس مسكونًة زالت وما كانت أنها هي السابقة التعريفات يف األساس املشكلة إن
يف ورغبٌة قديٌم ُحلٌم مرجعه وهذا امليادين، مجمل داخل universaux الكليات تشكيل
امُلطَلق» «الروح فكرة هنا األبرز واملثال األخرى. املعرفية املجاالت عىل الفلسفة سيطرة
والتاريخ، والدين الفن … يشء لكل ا ً ُمفرسِّ كونيٍّا ً مبدأ منها وجعل هيجل بها نادى التي
للفلسفة األول «املبدأ دولوز: يقول لذا التعدُّديات؛ ونفي العموميات يف اإلغراق … والنتيجة

ص٣١. السابق، دولوز، 160

200



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

والخالصة تفسري.»161 موضع هي تكون أن ينبغي بل يشء، أي تُفرسِّ ال الكليات كون هو
أن لها كان وإن حتى تواصًال وال تفكريًا وال ًال تأمُّ الفلسفة «ليست دولوز: يقول كما

ذاك.»162 أنها وتارًة هذا أنها تارة تَعتِقد
مذاهب؛ أو مناهج من تنتجه ملا وفًقا — دولوز بحسب — الفلسفة قيمة تَتحدَّد ال
وحدة يف وإدراجها الختزالها أداة … الظواهر مع للتعامل نسقية أداًة سوى املنهج فليس
تَُعد لم اآلن الوقائع ألن وجود؛ لها يَُعد لم الفكرية واملذاهب املدارس أن كما زائفة.
إبداع كونها يف الفلسفة مهمة دولوز يُحدِّد شمولية. كلية أفكار أية تفسريها يف تحتمل
إبداع تمَّ «كلما اآلن وحتى اإلغريق منذ للفلسفة األصلية الروح هي تلك للمفاهيم، وابتكار
تتميَّز لن أو فلسفة، دائًما ى ستُسمَّ إليه املؤدية العملية فإن ما، وزماٍن مكاٍن يف املفاهيم
يَحتلُّون الذين العظام الفالسفة إن آخر.»163 اسم عليها أُطلق وإن حتى نهائيٍّا عنها
«ال نيتشه: يقول وكما ُمجدِّدوها، أو املفاهيم مبتكرو هم الفلسفة تاريخ يف رئيسية مكانة
وإعادة صقلها عىل ُمقترصين لهم تُمنح التي املفاهيم بقبول الفالسفة يكتفي أن ينبغي
إليها.» باللجوء الناس وإقناع وطرحها وإبداعها بُصنعها الرشوع عليهم وإنما بريقها،
عن بذلك يتخىلَّ فإنه وإال املفاهيم، إبداع مجال يف إسهامه إذًا للفيلسوف يكون أن بد ال
أجساًما كانت لو كما جاهزة وهي انتظارنا يف املفاهيم تكون «ال للفلسفة؛ األسمى املهمة
إبداعها، باألحرى أو وُصنعها، ابتكارها ينبغي بل للمفاهيم، سماءٌ هناك ليَست سماوية.

ُمبدعيها.»164 ع توقُّ تَحمل ال كانت إن يشء أي تكون ولن
إنها ُمتعالية، فيه تكون الذي القْدر بنفس محايثة تكون دولوز بحسب املفاهيم إنَّ
املعنى إىل تُشري ال هنا التجربة لكن نجرِّب.»165 أن معناه نُفكِّر «فأن للحدث تكثيف
محايثٍة بمسطِح يَرتبط تَجرُّده درجة بلغت مهما الفكر أن تَعني إنما الحيس، الفيزيقي
مسطح عن مفهوم أي مع تعاملنا عند نتساءل أن بد فال لذا ؛ معنيَّ بإقليم أو بأرض ما،
واقعية معضلة أو بُمشكلة مرتبًطا املسطح هذا يكون ما وغالبًا يشغله، الذي املحايثة

ص٣٢. السابق، دولوز، 161
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تجريديٍّا.» يبقى يشء كل فإن للمفهوم املصاحبة امُلعضلة نجد لم «وإذا الفيلسوف تواجه
مرتبط املحايثة من مسطَّح فوق — تعاليه رغم — املثال مفهوم أفالطون أبدع لقد
— التناُفس فكرة فيه تحتلُّ كانت وسط وهو فيه. يعيش كان الذي اإلغريقي بالوسط
وما رئيسة. مكانة — اإلغريق سها أسَّ التي الديمقراطية الدولة تجليات إحدى هي التي
طرحه أثناء — للدولة الديمقراطية للصفة قبوله عدم رغم — أفالطون يُشِغل كان
الحقيقي … الرديء من الجيد امُلتناِفس بينهم، واالختيار امُلتناِفسني تمييز املفهوم لهذا
األفراد بني التناُفس قيمة خ رسَّ قد كان اإلغريقي الديمقراطي املناخ إنَّ إذ املزيف؛ من
الرشق، يف سائًدا كان الذي اإلمرباطوري النظام افتقده ما وهو الدولة،166 وظائف لشغل
أن إىل باإلضافة هذا بنفسه. فيه امَلناصب شاغيل باختيار اإلمرباطور فيه يقوم كان والذي
عىل ذلك قياس (ويُمكن والفنانني والفالسفة السوفسطائيِّني بني مداه بلغ قد التناُفس
كان للحكمة. راٍع أنه يدَّعي منهم وكلٌّ قويٍّا)، فيها التنافس كان عديدة أخرى ظواهر
من الحقيقي واختيار املدَّعني بني االنتقاء خالله من يُمكن معيار وضع أفالطون هدف

املثال. مفهوم أبدع الهدف ولهذا املزيف،
الفني كالعمل املفهوم أن إال ني، الخاصَّ وزمانه مكانه مفهوم لكلِّ أن من الرغم وعىل
عدم يف طريقتها للمفاهيم ر تتوفَّ «وبذلك قوانينه عليه تَرسي ال الزمن، سياق خارج يظل
الزماني سياقه له مفهوم وكل اة.» ومسمَّ عة وموقَّ مؤرَّخة كونها رغم للفناء التعرض
املفهوم يَنفِلت ذاته، يف املفهوم عن بمنأى السياق هذا يظل لكن فيه، أُنتج الذي والجغرايف
… ُمختلفة وسياقات وتنسيقات جديدة تشكيالت يف ليدخل السياق هذا خارج باستمرار

جديَدين. وجغرافيا زماٍن يف
،plan d’immanence املحايثة مسطَّح دولوز عليه أَطلَق فيما الجغرافيا تلك تتمثَّل
باقتضاب نفسه، هو إليه، أشار بمثاٍل املفهوم، هذا من دولوز، يقصده ما توضيح ويُمكن
تتقاسمها.»167 أن دون املفاهيم ها تؤمُّ التي الصحراء يُشبه املسطَّح «إنَّ قال: حينما

الرياضة إذ التنافس؛ لهذا نتاًجا كان اإلغريق عند األوملبية األلعاب ونشأة الرياضة ازدهار أنَّ الواقع 166
املرافعات نشأة املبدأ هذا ترسيخ نتاجات إحدى من كان كما املنافسة. مبدأ ترسيخ عىل تَعتِمد األساس يف
وقد موكليهم، لتربئة القضاة أمام الُحجج تقديم يف املواطنني وكالء بني التنافس عىل تَعتِمد التي القانونية

والحجاج. الخطابة فنون الزدهار أيًضا هذا أدَّى
ص٥٦. الفلسفة؟» هي «ما دولوز، 167

202



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

كلٌّ املتفرقة، القبائل من مجموعة تسكنها األطراف ُمرتامية شاسعة صحراء إذًا ولنتخيَّل
عشوائية، بطريقة القبائل هذه وتتناثَر … األخرى عن منفصلة محدَّدة منطقة يشغل منها
عىل رة امُلتوفِّ الفراغ نقاط خالل من باستمرار مواقعها تُغريِّ حيث أيًضا؛ فوضوية وربما
االمتداد هذا لكن الجغرايف، الزماني امتدادها لها القبائل هذه من قبيلة وكل السطح.
الجديد عن والبحث حال والرتَّ ل التنقُّ دائمة فهي موضعها، يف وتستقر تركن يجعلها ال
هذه اإلشباع. يُسِكتها ال ُمتجدِّدة مطالب وهي والرشاب، والطعام املأوى عن البحث …
يف جميًعا تَشرتك لكنها لنفسها، تقتطعها التي واملساحة الكم حيث من تختلف القبائل
خالل من ببعضها متصلة أنها كما املتواصل، وارتحالها وصريورتها املستمرة حركتها
االنبثاق أو املحايثة مسطح هي هنا الصحراء أعضائها. بني تربط التي النسب عالقات
هو قبيلة كل وسيد تَشغلُها، التي القبائل هي واملفاهيم واحدة، معاٍن وكلها املثول أو
رها تُعمِّ جديدة أماكن عن لها ويبحث يقودها الذي املفاهيم، ُمبتكر الرحالة الفيلسوف
الذي الالمحدود املطلق هو «فاملسطح Chaos السديم أو امُلطَلق رمز الصحراء باستمرار.
أشبه املفاهيم «إن فثابتة الصحراء أما ة ُمتغريِّ القبائل حجم.» وال مساحة وال له شكَل ال
ها تلفُّ التي الوحيدة املوجة هو املحايثة مسطح ولكن وتهبط، تعلو التي دة امُلتعدِّ باملوجات
بالنجوم. عة املرصَّ السماء األحداث، أفق فهي الصحراء أما أحداث القبائل وتنرشها.»168
املسطح وتشغل ترتاص املفاهيم «إن ديمومة ذات فواحدة الصحراء أما دة ُمتعدِّ القبائل
دون املفاهيم ع تتوزَّ إذ يَنقسم؛ ال الذي الوسط هو املسطح بينما قطعة، قطعة وتملؤه
فإن الصحراء، بإعمار ل تتكفَّ التي هي القبائل كانت وإذا واستمراريته.» وحدته تلغي أن
اتصال ن يؤمِّ الذي هو املسطح «إن القبائل بني التواصل ن تؤمِّ التي هي األخرية هذه
املسطح إعمار ن تُؤمِّ التي هي واملفاهيم الدوام، عىل تتزايَد ترابطات بواسطة املفاهيم،
واحد، محايثة مسطح عىل تتناثر كلها املفاهيم باستمرار.»169 وتتغريَّ تتجدَّد مساحة وفق
الخاص، مسطحها لها فلسفة وكل مذهب فكل جزئية؛ محايثة مسطحات هناك أن غري
والفلسفة جديد. من إحياؤه يُعاد أن امُلمكن من الذي مسطحه، فيلسوف لكل أن كما

نظريه. مع يتماهى أن يُمكن ال الذي الخاص مسطَّحه منها لكلٍّ والفن، والعلم

ص٥٥. السابق، دولوز، 168
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عن البحث خالل من ف يتكشَّ به خاص محايثة مسطح ن يَتضمَّ مفهوم كل إن
تظهر فهي الخربة؛ نتاج ليَست «األفكار فإن دولوز يقول وكما وراءه، تكمن التي املعضلة
يف األسئلة أهمية هي تلك معضلة.»170 صورة ذات كَموضوعات ف وتتكشَّ كإشكاليات،
محاولة هو السؤال، ابتكار بفن — هيدجر ذلك يف متابًعا — دولوز يَدعوه وما الفلسفة.
املفاهيمي البناء وراء تكمن والتي الفلسفة تاريخ تحرِّك التي املعضالت عن الكشف
يكن لم ال؟ أم موجود هللا هل سؤاله: باسكال طرح عندما املثال سبيل وعىل بها. الخاص
النهاية يف إقراره يكن لم كما ال، أو بنعم تقريرية إجابة إىل يحتاج مباًرشا سؤاًال يقصد
بسكال لسؤال كان ملا السطحية، بهذه املسألة كانت فلو البعض. يظن كما رهان مجرَّد
من أهم إشكالية عىل ينطوي بسكال سؤال كان الفلسفة، تاريخ يف اكتَسبها التي األهمية
بوجود يعتقد لشخص هو هل الوجود؟ أطوار من طور أفضل هو ما وهي: الظاهر سؤاله
عدم أو هللا بوجود يَتعلَّق ال الظاهر بسكال سؤال فإن وهكذا يعتقد؟ ال بشخص أم هللا

هللا. بوجود يعتقد ال أو يعتقد َمن كلِّ بحال يتعلَّق وإنما وجوده،
الوقت، مرور مع بريقها تفقد ثم الفيلسوف يُبدعها الطابع، سكونية املفاهيم وليست
ُمتجدِّدة، معاني منها كلٍّ يف يَكتسب عدة عمليات يف إبداعه منذ مفهوم كلُّ يدخل وإنما
«أ» املفهوم خارج نجد بأن «نفكِّر سابقتها عن مختلفة بصورة مرة كل يف يظهر بحيث
فكل به؛ إلحاقه واجبنا من أن نظن لكننا املفهوم، هذا عن غريبًا يكون «ب» محموًال
الزماني ر التطوُّ مع ر تتطوَّ فاملفاهيم عنه.»171 خارًجا آخر يشء مع عالقة يف هو مفهوم
كما مغايرة، أزمنة يف أُنتجت أخرى، مفاهيم مع جديدة عالقات يف تدخل بحيث واملكاني،
وكذا مرة، كل يف جديدة بدالالت لتُحَمل مغاير آخر إىل سطح من أو آلخر مكان من تَنتِقل
لدولوز وفًقا — هذا ويتطلَّب آخر. إىل معريف مجال من املفهوم انتقال يف أيًضا الحال
إنَّ نقول أن يمكن وهنا تحديده. يف تُساهم مفهومية شخصية للمفهوم يكون أن —
أيًضا للفلسفة فإن شخصياتها، خالل من تتحرَّك الرواية كانت فإذا كالرواية، الفلسفة
أفالطون. سقراط ديكارت، وأبله نيتشه، زرادشت … خاللها من تتحرَّك التي شخصياتها
فيلسوف، كل عند حارضة لكنها علم، اسم تَكتِسب ال عديدة مفهومية شخصيات وهناك

.Gregg Lambert, The Non Philosophy of Gilles Deleuze, p. 3 170
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قصدية سبينوزا، وتعبريية ليبنتس، موناد بنائها، وإعادة تكوينها القارئ عىل وينبغي
ُممثِّلة املفهومية الشخصية وليَست إلخ. … لهيجل الكيل والروح كانط، ونقد هورسل،
وانبثاقه املفهوم لظهور وسيط مجرَّد فالفيلسوف الصحيح؛ هو العكس بل للفيلسوف،
الشخصيات لهذه املستعار االسم «إنه املفهومية الشخصية د يُجسِّ الذي هو الفيلسوف …
مختلفة تغدو بحيث الشخصيات، هذه إحدى يصري أن هو الفيلسوِف وَقَدُر املفهومية»،
ديونيزيوس أفالطون، (سقراط شائعة هي كما أو وميثولوجيٍّا، تاريخيٍّا، عليه كانت عما
األساطري، ديونيزيوس عينه هو نيتشه ديونيزيوس فليس إلخ). … ديكارت أبله نيتشه
نيتشه يَصري التاريخ. سقراط هو ليس األفالطوني النَّص يف بقوة الحارض سقراط أن كما
الوقت يف سقراط، أفالطون ويَصري … الفيلسوف ديونيزيوس يغدو كما ديونيزيوس،
متناهية ال صريورة واألدوار. األمكنة تبادل لعبة إنها فيلسوًفا. سقراط من يجعل الذي

األطراف. جميع بني
قيمة توجد ال مثلما املفاهيم، إبداع — دورها عن تخلت لو إذًا للفلسفة قيمة ال
خاطئة؛ إنها عنها نقول أن يُمكننا ال عديدة كتب «هناك املفهوم مجال يف تبدع لم لفلسفة
تُبدع لم ألنها ذلك والنفع، القيمة عديمة إنها عنها نقول أن واألصح شيئًا، ذلك يعني ال إذ

العناء.»172 تستحق شخصية تولِّد وال الفكر، عن صورة إلينا تحمل وال مفهوًما،
يف رحلته … وتحوالته املفهوم تاريخ هو لدولوز، وفًقا إذًا، الفلسفة تاريخ سيُصبح
خالل من تعمل فالفلسفة األخرى. املفاهيم مع وتداخالته تجاوباته … واملكان الزمان
والذات واملعلول والعلة والعقل واملثال كالجوهر مفاهيم تاريخها من حذفنا ولو املفاهيم،
عىل طرأت التي التغريات أن كما يشء. منه ى يتبقَّ فلن إلخ، … والحرية واآلخر واملوضوع
ونسق. مذهب كل يف األساسية باملفاهيم لحقت ات تغريُّ األساس يف هي واألنساق املذاهب
يعني ال واأليديولوجيات، املذاهب سقوط «إن مفاهيمها ببقاء بقاؤها مرهوٌن فلسفة وكل

النهاية.» يف تموت أن لها وكان عاشت، معيَّنة مفاهيم أن سوى
للتجدُّد وقابليتها مفاهيمها قوة عىل يتوقَّف الواقع يف فلسفة أي استمرار أو نهاية إن
«كان املثال مفهوم وخاصة مفاهيمها، خالل من األفالطونية عاشت هكذا واإلضافة،
ظل وقد املثال.» مفهوم يبدع أن أوًال عليه كان لكن املثل، ل تأمُّ برضورة يُنادي أفالطون

ص٨٠. الفلسفة؟» هي «ما دولوز، 172
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عديدة، وصوًرا أشكاًال متَّخذًا الفلسفة، تاريخ يف بقوة حاًرضا األفالطوني املثال مفهوم
يُقال األمر ونفس للتطور. وقابليته قوته دليل وهذا الفلسفة، بقيت ما حاًرضا وسيظل
أو ديكارتيٍّا يزال ال — دولوز يقول — بعُضنا كان وإذا وكانط، ديكارت مفاهيم عىل أيًضا
مشكالتنا. داخل تفعيلها يُمكن مفاهيمهم أن ر نتصوَّ أن لنا يحقُّ ألنه فذلك اليوم، كانطيٍّا
كبرٍي حدٍّ إىل مبتعًدا للمفاهيم، ُمنتجًة كونها الفلسفة، ملاهية تحديده يف دولوز يَبدو
من الغرب كدَّسه ملا «تخطٍّ أنها عىل الربجسونية الفلسفة ُعرفت فقد برجسون؛ فلسفة عن
محاولة هي أو األشياء. مع و«مطلًقا» «مباًرشا» التواصل مُلحاولة وعلمية فلسفية مفاهيم
تماًما مخالفة أرضية وعىل املفاهيم شبكة خارج وفلسفة، علًما املعريف، التواصل إلعادة
القطيعة عن التخيل إىل رصاحًة يدعو برجسون فإن وهكذا املوضوعية.» املعرفة ألرضية
بالعالقة األمر يتعلَّق «فعندما واملوضوع الذات بني ما املفاهيم فلسفات أحدثتها التي
وتابع. الحق هو بل أصليٍّا ليس املفهوم أن نالحظ أن ينبغي فإنه والحياة، املفهوم بني
باملحيط؛ عالقتها يف ألغراضمحددة وتستعملها الحياة استعملتها أداة وهو أداة، فاملفهوم
اإلبستمولوجي الوضع هو فذلك والحياة. العضوية بني mediation ط توسُّ أو وسيط فهو
أجل من املفاهيم بهيمنة يه يُسمِّ ما تجاوز إىل برجسون دعوة أن والواقع للمفهوم.»173
محاولًة كونها إال إليها النظر يُمكن ال أجزاء، إىل م مقسَّ غري كامل بشكل العالم وعي
وسيلة من أكثر ليست أنها بمعنى الفلسفي؛ الوضع عىل الجدايل الضباب من نوع إلضفاء
مجال يف مبدًعا فيلسوًفا كان لدولوز، وفًقا برجسون، أن ذلك برجسون؛ اصَطنعها جدلية

املفاهيم.
النفيس للتحليل السابق نقده مع يتوافق الفلسفة ملاهية الدولوزي التحديد أن والواقع
ل تأمُّ مجرَّد «كونها من ستتحوَّل دولوز مع الفلسفة إذ الرغبة؛ وإنتاج لتحرير ودعوته
دعا التي الرغبة إنتاج كعملية تماًما متواصل.»174 إنتاج عملية إىل للوقائع، وانعكاس
مسألة إن القول ويُمكن سنرى. كما الفني اإلنتاج لعملية رؤيته نفس وهي دولوز، إليها
لكل هدًفا دولوز جعلها بحيث بأكملها، دولوز فلسفة عىل ُمَسيطرة كانت الجديد» «إنتاج

Ansell-Pearson, Keith. Germinal Life: The Difference and Repetition of Deleuze (Lon- 173

.don: Routledge, 1999) p. 23
Zayani, Mohamed. Gilles Deleuze, Fleix Guattari and Total System. Philosophy, Social, 174

.Criticism Journal, Vol 26 No. 1 2000, p. 93
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فنحن والتجريب، اإلبداع يَنقصنا املعرفة. أو الحقيقة تَنقصنا ال «نحن إنساني نشاط
أرًضا مستقبليٍّا، شكًال ذاته حد يف املفاهيم خلق فيستدعي الحارض. الزمن مقاومة نَفتِقد
والفلسفة.»175 الفن بني التقارب يحدث النقطة هذه وعند بعُد، يوجدوا لم جدًدا وناًسا

فريي لوك فإن للفلسفة، هدًفا املفاهيم إنتاج عملية من جعل قد دولوز كان وإذا
عنوان تحمل التي مقالته يف لذلك مخالف هو ما عىل التأكيد إىل يذهب Luc Ferry
كما اليوم له ليس الفلسفي النشاط …» يقول: حيث املعارصة»؛ للفلسفة الثالث «الفرتات
األخري، كتابه يف دولوز عنها يتحدَّث التي املفاهيم بإبداع االدعاء بذلك صلة أية البارحة
مفاهيم األخرى هي تَخلق وال وظيفية، خالصة تقنيات مجرَّد إىل تتقلَّص العلوم وكأن
تحديد أن — لفريي وفًقا — يعني ما وهو الفلسفة.»176 حققته مما بكثري أهمَّ تَُعدُّ
األخرى املعرفية املجاالت من فالعديد مانًعا؛ جامًعا ليس الفلسفة، ملاهية السابق دولوز
إذا أنه غري واألهمية. الدقة حيث من تفوقها ربما بل املفاهيم» «إنتاج الفلسفة تُشارك
ما ذاته هذا فإن الفلسفة.» عىل حكًرا ليس املفاهيم إنتاج «إن قوله: يف ا محقٍّ فريي كان
الفلسفة تشارك كونها األخرى املعرفية املجاالت عىل يَنِف لم هو إذ دولوز؛ إليه ذَهب
يف يكون أنه حني يف الفلسفي، التفكري غاية هو املفهوم أن الفارق مع الوظيفة، هذه مثل
اآلن معروًفا أصبح «لقد بالتقنية ُمرتِبطة وظيفية أداة بمثابة األخرى املعرفية املجاالت
جملة إىل التطبيقية الفروع بعض يف تتحوَّل ما كثريًا املفاهيم أن مثًال الفيزياء مجال يف
إبداع فإن ثَمَّ ومن التقنية، املجاالت يف لالستثمار القابلة الدقيقة الحسابية امُلعادالت من
أجل من أوىل نظرية بداية سوى األمر واقع يف يُشكِّل ال الفيزياء مثل علٍم يف املفاهيم
لتنتهي دة، معقَّ أو بسيطة كانت سواء قوانني، إىل أو حسابية وصيَغ معاَدالت إىل تحويلها
هو الفلسفة يف املفهوم يظلُّ بينما الحاالت، أغلب يف التقني التطبيق بمجال االرتباط إىل
أساسه.»177 من البناء نَسِف إىل يُؤدِّي املفهوم وغياب تنظريي، بناء كل يف الفقري العمود
خالل من يعمل العلم إذ والفن؛ والفلسفة العلم بني دولوز يُقيمه الذي الفارق هو وهذا
جديد تركيب إىل ليصل املفهوم من العلم «يبدأ وظيفية دوالِّه كل أن بمعنى الوظيفة،

Deleuze, What Is Philosophy. Trans by Hugh Tomlinson and Graham Burchell (New 175

.York: Columbia University Press, 1994) p. 108
ص١١١. ٢٠٠٢م) للنرش، الكتاب مركز (القاهرة: الواصفة الفلسفة الزاوي، الحسني 176

ص١١٢. السابق، الزاوي، الحسني 177
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لتَصل املفهوم من تبدأ «فهي املفاهيم خالل من الفلسفة تعمل حني يف دقة»، أكثر ُمغاير
والوجدانية. الحسية املؤثِّرات خالل من فيعمل الفن أما إليه»،

أيَّ يَمنحها أن دون وظيفة لها يَضمن املفاهيم بإبداع الفلسفة انفراد أن والخالصة
عديدة أخرى طرق هناك دامت ما األخرى، املعرفية الحقول سائر عن امتياز أو تفوق
والفني. العلمي النشاط يف الحال هو كما املفاهيم عْرب املرور إىل تُضطر ال واإلبداع، للتفكري

الفائق الواقع إىل املحاكاة من بودريار: جان (4)

مقدمة (1-4)

فرنيس، وفيلسوف ثقايف ُمنظِّر (١٩٢٩–٢٠٠٧م) Jean Baudrillard بودريار جان
أساس بشكل بودريار أعمال تُصنف فوتوغرايف. ر وُمصوِّ اجتماع، وعالم سيايس، وُمحلِّل
The System األشياء نظام أعماله أهم الِبنيوية. بعد وما الحداثة بعد ما مدرسة ضمن
The Consumer Society: والبنى األساطري االستهالك: مجتمع (١٩٨٦م)، of Objects
a Critique of the Political For Economy of (١٩٧٠م)، Myths and Structures

(١٩٧٣م). The Mirror of Production اإلنتاج (١٩٧٣م)،  مرآة the Sign
املجتمع يف الوعي تشكيل عىل وُقدرتها بالصورة ا خاصٍّ اهتماًما بودريار اهتم
جي الفرنيس باملفكر وتأثًُّرا املاركسية املفاهيم بعض للصورة تحليله يف ونجد املعارص.
التطبيقات من بالعديد حافلة وكتاباته اإلعالم، بوسائل ا خاصٍّ اهتماًما واهتمَّ ديبور،

مختلفة. ميادين من واألمثلة
القرن من األخري الربع يف ُقدِّمت التي النظريات أشهر من نظريًة بودريار جان قدَّم
La théorie de l’hyper-réalité الفائق» الواقع «نظرية باسم اشتُهرت وقد العرشين،
التالية الصفحات يف سنعرض اآلن. حتى صداه يرتدَّد زال ما واسًعا جدًال وأثارت
وثيقة عالقة عىل إنها إذ فلسفيٍّا؛ لها ل نُؤصِّ أن بداية يَلزمنا لكن النظرية، لتلك بالتفصيل

واملعرفة: الوجود بمبحثَي
موضوًعا كانت الفلسفة مباحث من رئيس كمبحث الوجود إشكالية أن املؤكَّد من
الفالسفة تحليالت معظم دارت وقد الفلسفي. الفكر تاريخ طوال املستفيض للبحث
معه. التعامل وطرق نحياه الذي العالم ُمكوِّنات وطبيعة ومصدره الوجود طبيعة حول
الفالسفة أن اعتبار عىل اآلن البعض لدى ُمغٍر غري املبحث هذا عن الحديث بات وربما
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طبيعة أن أيًضا املؤكَّد من أن غري املختلفة. َزواياه من وتحليله مناقشته يف أفاضوا قد
دوًما الفلسفة كانت ولربما والزمان، املكان بتغريُّ تتغريَّ الفلسفة تدرسها التي املوضوعات
منظومة عْرب املوضوعات مع للتعامل أداة مجرَّد النهاية يف فالفلسفة د؛ محدَّ موضوع بغري
التي العالم طبيعة فإن الفلسفة حال هو هذا كان وإذا محدَّدة. ومفاهيمية اصطالحية
مع وتواُصلنا تعاملنا ُطرق يف أثَّرت عديدة ات ُمتغريِّ دخول نتيجة ت تغريَّ قد حولنا من
من األشياء مع تعاملنا يف الصورة وسيط دخول املتغريات تلك أهم اآلخرين. ومع العالم
أنشأت لقد كلمة. بألف الصورة إن ليُقال حتى اللغة، محلَّ الصورة حلَّت فقد حولنا؛
احتوى حتى م تضخَّ أن العالم هذا لبث ما الواقع، لعالم موازيًا عامًلا البداية يف الصورة
ما وهو األول. من ضئيًال جزءًا األخري هذا معها أصبح لدرجٍة بأكمله، الواقعي العالم
يَستوجب ما حولنا، من العالم طبيعة عىل طرأ أنطولوجيٍّا تغريًا ثمة أن النهاية يف يعني

وتحليله. عنه للكشف موازيًا نظريٍّا جهًدا معه
الطبيعة عىل الصورة ألحقته الذي بالتأثري يتعلَّق السابق املستوى كان إذا
يتعلَّق إبستمولوجية طبيعة ذا للصورة آَخر مستًوى هناك فإن للعالم؛ األنطولوجية
واإلدراكات الذهنية الصور إىل اإلبستمولوجية الناحية من التمثيل ويشري التمثيل. بمشكلة
ه توجِّ التي باملوجهات أشبه ذلك بعد تغدو والتي الخارجي العالم عن اإلنسان يُكوِّنها التي
أصبحت الصورة أن االعتبار يف وضعنا فإذا العالم. يف استجاباته وتحكم تفكريه طريقة
وبني بينَنا الرئيسة التواُصل أداة بوصفها الراهن الثقايف املشهد يف كبرية مكانة تحتلُّ
ما أن ذلك عىل املرتتبة النتيجة فإن اآلخرين، وبني أيًضا وبيننا حولنا، من العالم ُمكوِّنات
وينعكس حوله، من للعالم رؤيته يف يتحكَّم الصورة وسيط خالل من اإلنسان يكتسبه
صورته ويتَّخذ الخارجي العالم يتشكَّل هنا ومن العالم، يف ووجوده سلوكه طبيعة عىل
اإلنسان كان إذا أخرى، وبصيغة الصورة. وسيط … الوسيط ذلك عْرب اإلنساني العقل يف
عْرب اآلن تتمُّ معظمها يف التمثيالت تلك كانت وإذا العالم، عن تمثُّالته لة محصِّ النهاية يف
النتيجة فإن الخرب، صناعة تقنيات وعْرب الشاشة، ط توسُّ خالل من أي اإلعالم، وسائل
األمر حقيقة يف هي العالم، يف استجاباته وبالتايل الواقع عن اإلنسان تمثُّالت ُجل أن هي

الصورة. لعالم تجليات
غري أو ُمحايدة غري بطبيعتها الصورة أن مفادها إلثباتها، سنسعى فرضية، ة ثمَّ
تقنية عْرب بوظيفتها تقوم كانت إذا الصورة ألن هو؛ كما الحدث تَنقل ال فالصورة بريئة؛
ذات وراءها، تقف عارفة ذات توجد بل بمفردها، تعمل ال التقنية هذه فإن محددة، آلية
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التقاط فعل يف بالتايل ويتدخل للعالم رؤيتها يحكم وأيديولوجي معريف بنسق لة محمَّ
تقنيات يف اآلن نشهده الذي الهائل التكنولوجي التطور هذا، إىل أضفنا إذا للحدث. الصورة
النتيجة فإنَّ البرصي، للخطاب املقاومة التحليلية األدوات ضعف مع الصورة، صناعة
الصور من عالم داخل اإلنساني للوعي االستالب من ا جدٍّ عالية حالة ذلك عىل امُلرتتِّبة

املختلفة. باأليديولوجيات ل املحمَّ
تحليل يف كبرية إسهامات قدَّموا ُمفكِّرين من طويلة لقائمة امتداًدا بودريار كان
Walter بنيامني فالرت مثل املعارصة، الحياة يف الصورة تلعبه باتت الذي الدور
وبيري 180Guy Debord  ديبور وجي   179  Roland Barthes بارت وروالن  178Benjamin
Regis دوبري وريجيس 182Gilles Deleuze دولوز وجيل 181Pierre Bourdieu بوردو
تحليل لكن 184.Jorge Mario Pedro Vargas Llosa يوسا بارجاس 183Debrayوماريو
كان وإنما الفكري، مرشوعه لحظات من لحظًة لبودريار بالنسبة يكن لم الصور عالم

يف الفني العمل مؤلَّفه يف الفني العمل عىل الصورة تأثري عن (١٨٩٣–١٩٤٠م) بنيامني فالرت كتب 178

Das Kunstwerk Im Zeitalter Seiner Technischen Reproduzierbarkeit اآليل االستنساخ عرص
(١٩٣٦م).

Camera امُلظِلمة الغرفة كتابه يف الفوتوغرافية الصورة عن (١٩١٥–١٩٨٠م) بارت روالت كتب 179

Système De La Mode األزياء نظام كتابه يف الصورة مفهوم أيًضا ناقش كما (١٩٨٠م) Lucida
(١٩٧٣م).

La Sociétéاالستعراض مجتمع بعنوان الصورة دراسة يف مهم إسهام (١٩٣١–١٩٩٤م) ديبور لجي 180
املوضوع. خاتمة يف إليه اإلشارة سيتمُّ الذي الكتاب وهو (١٩٧٣م) Du Spectacle

Sur La Television التليفزيون عن كتابه يف الصورة عن (١٩٣٠–٢٠٠٢م) بورديو بيري كتب 181

بالعقول Herbert  امُلتالِعبون Schiller شيللر هربرت كتاب غرار عىل نقديٍّا بُعًدا فيه يتَّخذ وهو (١٩٩٣م)
La الديمقراطية عىل خطر Karl  التليفزيون Popper بوبر كارل ومقال (١٩٧٣م) Mind Managers

(١٩٩٥م). Télévision: Un Danger Pour La Démocratie
L’image- الحركة الصورة السينمائية الصورة عن كتابنَي (١٩٢٥–١٩٩٥م) دولوز جيل كتب 182

(١٩٨٥م). L’image-Temps الزمن الصورة (١٩٨٣م)، Mouvement
(١٩٩٥م) Vie Et Mort De L’image وموتها الصورة حياة (١٩٤٠م–…م) دوبري ريجيس كتب 183

(٢٠١٤م). Image Renversante املذهلة الصورة ًرا ُمؤخَّ كتَب كما
La Civilización del املشهد مجتمع بعنوان كتابًا (١٩٣٦م–…م) يوسا بارجاس ماريو أصدر 184

الثقافة. يف الصورة ودور املعارصة اإلعالم وسائل فيه انتقد (٢٠١٢م) Espectáculo
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ر وتطوُّ العالم هذا ِبنية تفكيك حول تقريبًا أعماله كل دارت بحيث املرشوع، هذا ِمحور
وحلَّ يَزُعم، كما الواقعي، العالم فيها اختفى التي اللحظة إىل وصوًال الواقع بعالم عالقته

الصور. عالم محلَّه

بودريار فرضية (2-4)

مفهوم غياب األوىل: أساستني؛ ركيزتني عىل بودريار عند الفائق الواقع مفهوم يقوم
وبمعنًى وهزيمته، دحُضه أو الزائف مقاومة إمكانية عدم والثانية: كلية. بصورة الحقيقة
امُلمكن ومن واملزيف. الحقيقي بني والتمييز النقد عىل وطاقته اإلنسان قدرة ضعف آَخر
الحقيقية مفهوم غياب أدَّى فقد األوىل؛ للفرضية نتيجة بمثابة الثانية الفرضية اعتبار
غري هو وما حقيقي هو ما بني التمييز استحالة، باألحرى أو صعوبة، إىل الزائف وسيادة
العديد عْرب الفرضيتنَي هاتنَي إثبات إىل املختلفة كتاباته يف بودريار سعى وقد حقيقي.
عىل يَعتِمد كان إليه استند الذي النظري اإلطار أن غري التطبيقية. والنماذج األمثلة من

وأفالطون. نيتشه لدى وخاصة الفلسفية واملقوالت املفاهيم بعض تفعيل

النيتشوي األثر (3-4)

الحقيقة مفهوم بها مرَّ التي للمراحل نيتشه تحديد هي بودريار تحليل يف البداية نقطة
يف نافذة بصرية ذا نيتشه كان الحقيقي. العالم أو الحقيقة عالم بالعالم، عالقته يف
أصبَحت التي املكانة تلك احتلَّت قد بعُد تكن لم الصورة أن رغم الحقيقة، ملفهوم تتبُّعه
هام نصٍّ يف رجعة. بال ذهب قد الحقيقي العالم أن تلك ببصريته أدرك لكنه اآلن، تحتلُّها
Götzen- األصنام أفول كتابه من وهم»185 مجرَّد الحقيقي العالم غدا «كيف بعنوان
هذا الحقيقي. العالم وهم عليه أطلق وهٍم عن نيتشه ثنا يُحدِّ (١٨٨٩م)، Dämmerung
عْرب أنهم الفالسفة ر تصوَّ وقد األمر. واقع يف له وجوَد وال الفالسفة اخرتاع من الوهم
كانوا أنهم حني يف وتملُّكه، العالم هذا اقتناص يُمكنهم املختلفة، ومذاهبهم مناهجهم

األفكار. من طويل تاريخ عْرب لكن بأنفسهم، اكتَشفوه ما وهو الرساب، وراء يَجرون

ص٣٣. ٢٠٠٣م) الكوثر، دار (تونس: حسون سليمان ترجمة: األصنام، أفول نيتشه، 185
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هذا يف نيتشه حدَّدها التي الست املراحل عْرب الحقيقي العالم فكرة تطور ومسار
مجرَّد كان وراءه يسعون كانوا ما أن األمر نهاية يف أدركوا الفالسفة أن إىل يُشري النَّص
حقيقي عالم وجود فكرة بدأت فقد طويًال: تاريًخا استغرق قد اإلدراك هذا لكن وهم.
عىل قارصًة الحقيقي العالم هذا معرفة جعل الذي أفالطون، مع الواقعي للعالم مفارق
أو الفاضل، اإلنسان به يُوَعد أُخرويٍّا، عامًلا لتشيد املسيحية جاءت ثم فقط. الفيلسوف
بني ميَّز فقد كانط أما األرض. هذه عىل موجود غري العالم هذا لكن يتوب، الذي املذنب
عالم وهو لألول، األخالقي ه املوجِّ بمثابة الثاني وجعل ذاتها، يف األشياء وعالم األشياء عالم
إثباتها يُمكن ال فكرة الحقيقي العالم أصبح الرابعة املرحلة ويف متعاٍل. أو أيًضا مفارق
إليه أشارت ما وهذا الواقعي، العالم داخل دور أي تمارس أن يُمكن ال وبالتايل بلوغها، أو
العالم أصبح الخامسة، املرحلة ويف عرش. الثامن القرن يف والتجريبية الوضعية االتجاهات
منها. التخلُّص أيًضا ينبغي بل الحاجة، عن زائدة وأصبحت منها، فائدة ال فكرة الحقيقي
املرحلة أما عرش. التاسع القرن خالل ظهرت التي املادية الفلسفات إليه دعت ما وهذا
Sprach زرادشت تحدَّث هكذا كتابه يف تبْلَوَرت التي فلسفته، أن نيتشه فريى األخرية
فيه نعيش الذي العالم هذا سوى يوجد ال لنيتشه فوفًقا تُمثِّلها. التي هي ،Zarathustra
ة ُمتغريِّ فهي وبالتايل نظر، وجهات الحقيقة الحقيقة. مفهوم من يخلو عالم وهو فقط،
يكون ربما بقي؟ عالم فأي الحقيقي: العالم نَفينا «لقد فلسفته: عن نيتشه يقول ونسبية.
العالم أيًضا أبطلنا الحقيقي العالم فيه أبطلنا الذي الوقت ففي ال! لكن الظاهر؟ العالم
ك التمسُّ ألن املتضادَّة؛ الثنائيات منطق من يخرج أن هنا نيتشه يُريد ذاته!»186 الظاهر
الحقيقي، العالم مقابل يف الظاهري بالعالم ك التمسُّ الفكرة، وجود يعني الفكرة بنقيض

نيتشه. فلسفة ترفضه ما وهو األخري، هذا مرشوعية ضمنًا يعني
بالدور وربطه بتطويره وقام الحقيقة ملفهوم نيتشه نقد بودريار استثمر وقد
للمايض، تنتمي أصبحت كلمة فالحقيقة املعارص. الواقع يف الصورة تُمارسه باتت الذي
التطور إىل يعود لبودريار، وفًقا ذلك، يف السبب لكن امتالكها. ادعاء ألحٍد يُمكن وال
فالتكنولوجيا وحقائقه. الواقع معرفة أمام كبريًا حاجًزا شكَّل الذي الهائل التكنولوجي
تحوالت أمام «إننا عنه التساؤل جديد من فرضت ثَم ومن العالم طبيعة ت غريَّ املعارصة

ص٤٣. السابق، نيتشه، 186
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سيطرته فرض بصدد اآلن هو فاالفرتايض ذاته، العالم تعريف تمسُّ وجوهرية هائلة
موضٍع ويف طبيعية.»187 وظائف اعتبارها عىل تعوَّدنا التي الوظائف جميع عىل الشاملة
إىل منها، اإللكرتونية سيما وال الجماهريية، اإلعالم وسائل نشأة أدَّت «لقد يقول: آَخر
أو العالم لنا تعرض ال الراهن بمعناها الصورة إن حياتنا. طبيعة يف عميقة تحوُّالت
الذي العالم ماهية تعريف وتعيد تحدِّد متزايدة بصورة أصبحت بل تُمثِّله أو تعكسه
يُعاش العالم يَُعد لم وبالتايل وصياغته، العالم تشكيل أعادت الصورة إنَّ فيه.»188 نعيش
بحدود تَعرتف ال فالصورة العرشين. القرن قبل فيما بها يُعاش كان التي الطريقة بذات
كما عليها، امُلتعارف املكانية والحدود الجغرافيا نطاق خارج تعمل إنها والزمان، املكان

ذلك. اإلنسان شاء متى املايض استعادة عىل أرشيفها خالل من الصورة تعمل

بل مفاجئة، بطريقة الصورة ُمتغريِّ دخول نتيجة العالم طبيعة يف التغيري هذا يَحدث لم
الصورة فيها تُعربِّ كانت التي هي األوىل املرحلة رئيستنَي؛ مرحلتنَي وعْرب تدريجيٍّا حدث
ده تُجسِّ ما بني والخرب، الصورة بني هوية عالقة هناك كانت أي واحد؛ موضوع عن
اجتماعي، (تاريخي، ما بسياٍق ُمرتبطة الصورة كانت الفعيل. الواقع وبني الصورة
يف استخدامها إمكانية إنَّ بحيث السياق، بهذا ُمرتبطة تظلُّ ما غالبًا وكانت سيايس)
تقنية رات تطوُّ شهدت فقد الثانية املرحلة أما منعدمة. شبه تُصِبح مغايرة أخرى سياقاٍت
تحليل وألنَّ العرشين. القرن من األخري الثلث فرتة يف وخاصة الصورة، صناعة يف متقدمة
نحدِّد أن سنُحاول فإننا الفرتة؛ لهذه امُلنتمية الصورة عىل األول املقام يف يَنصبُّ بودريار

املرحلة: هذه يف الصورة خصائص بعض

قدرة تمتلك أنها أي د؛ محدَّ حدٍث أو بواقعٍة تَرتبط ال فهي ُمتشظية؛ صورة أنها (١)
أصبحت الصورة فإن وعليه . معنيَّ سياٍق أو بموضوٍع االرتباط دون الفعل عىل ذاتية
الرجوع خالل من للتفسري قابًال أو ثابتًا يكون أن يُمكن ال فمعناها املعاني، ُمتعدِّدة

القصوار وأحمد الحجوجي منري ترجمة: الواقع، موت أطروحة … الجذري الفكر بودريار، جان 187

ص٨٠. ٢٠٠٦م) توبقال، دار البيضاء: (الدار
Jean Baudrillard, Fatal Strategies, Translated By Phil Beitchman and W. G. J. Nieslu- 188

.chowski (London: The Imt Press, 1993) P. 88
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ارتباطات لها أخرى صور مجموعة سياق يف تفسريها يمكن فقط ولكن الداخيل، لرتكيبها
Field of االحتماالت من حقًال سيكون Eco إيكو يقول كما معناها أن أي بها؛ عالئقية

.Possibilities
الواقع يُحاول نموذج إىل واقع، ملحاكاة محاولًة كونها من الصورة تحوَّلت (٢)
وليس األساس هي الصورة الصورة. من شاحبة صورة الواقع أصبح فقد محاكاته.
الصورة أصبحت كذبه. أو الواقع صدق بواسطته يُقاس الذي املعيار هي الصورة الواقع.
فالعالقة الواقع. يف لها املحاكاة تحدث ثم أوًال الصورة تظهر له، د وتمهِّ الواقع تسبق
ما نعرف ال أصبحنا بحيث بالتدمري، مهدَّدة اليوم باتت والواقع الخيال بني التقليدية
«يف ديبور: يقول وكما الزائفة. واملحاكاة املحاكية الصور عالم يف الخيال وما الواقع
أنها عىل تها ِبُرمَّ نفسها الحياة تُقدِّم الحديثة، اإلنتاج رشوط فيها تسود التي امُلجتمعات
إىل متحوًال يَتباعد مبارش نحٍو عىل يُعاش كان ما وكل االستعراضات، من كثيف تراكم
يتناول عندما املعنى هذا يوضح مثاًال بودريار لنا ويُقدِّم 189.«Representation تمثيل
عليه» ستحصل ما هو تراه «ما وهو اإلعالنات يف يُستخدم شهريًا أمريكيٍّا تعبريًا بالتحليل
سوف أنه املستهلك إلقناع يُستخدم التعبري فهذا What؛ You See Is What you Get
الصورة أن هذا ومعنى الصورة.190 يف عليه تُعرض الذي بالشكل السلعة عىل يحصل
ويتمُّ صورتها، عىل بناءً سلعًة تطلب فأنت عليه؛ الحكم ومحك الواقع معيار هي أصبحت
السلعة تتفق لم إذا ُخدعت أنك وتشعر صورتها؛ مع متفقة السلعة كانت إذا إرضاؤك
إنتاج يف تُستخدم الفوتوغرافية الصور أن فوكو يرى أيًضا السياق نفس يف الصورة. مع
الدولة يف املرنة األجساد أو Docile Bodies الطيعة األجساد عليه نُطِلق أن يُمكن ما
خالل من باملجتمع الخاصة األيديولوجيا يف يُشاركون الذين املواطنون إنهم الحديثة.
امليديا صور من كبرية مجموعة يف هذا ويَحُدث واالنصياع، التوافق يف والرغبة التعاون
وألنَّنا املالئم. الجسدي والوضع السليم، والجسد املظهر، حول بنا خاصة صوًرا تُقدِّم التي
هذه خاللها من تنشط التي الطرائق يف غالبًا نفكر ال الصور لهذه مشاهدين باعتبارنا
الذات صورة يف تؤثر مميِّزة قوة لها تكون الصور هذه فإن أيديولوجية، كنصوص الصور

ص٩. ١٩٩٨م) رشقيات، دار (القاهرة: حسان أحمد ترجمة: االستعراض، مجتمع ديبور، جي 189

Jean Baudriallard, The Masses: The Implosion of the Social in the Media, trans. Marie 190

.Maclean, New Literary History, vol. 16, no. 3 (Spring 1985), p. 581
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الصور، هذه تعرضه الذي الجمايل، والحس الجمال معايري أن يعني وهذا بنا، الخاصة
املعايري هذه أي — يُمكنها مرغوب، جسدي كنمط والنحافة البيضاء املالمح ترسخ التي
إىل بعمق امُلشاِهدون خاللها من ينظر التي املعيارية النظرة يف ا مهمٍّ جانبًا تُمثِّل أن —

أنفسهم.191
الرأسمالية الطبقة «اختطفتها» عندما املعنى الحداثية بعد ما الصورة فقدت (٣)
االستهالكية السلع عىل ظهرت وعندما املكانة، عن كدالٍّ الستخدامها القوميات، عابرة
تقريبًا. معنًى دونما راٍق أزياء بيت أو رشكة إىل لتُشري والحقائب واألحذية كاملالبس
عىل الراقية العاملية األزياء بيوت تَستخِدمها التي الغريبة «الصور يف ذلك مالحظة ويُمكن
(كعبوات األخرى االستهالكية املنتجات يف أيًضا، ذلك مالحظة يُمكن كما منتجاتها.»192
لها، للدعاية والرياضة الفن نجوم بصور يستعينون ُمنتجوها أصبح التي الغازية) املياه
عىل قدرة من النجم صورة تَمتِلكه ملا إنما لجودته، ال املنتج، رشاء عىل امُلستهِلك ويُقِبل

ذاته. الرشاء فعل إىل تدفع الجذب

األفالطوني األثر (4-4)

عنوانًا واتخذه بودريار جان مؤلَّفات يف Simulacra سيموالكرا ُمصطَلح استخدام شاع
ويعود لبودريار. وفًقا الفائق للعالم الرئيس ن املكوِّ هي والسيموالكرا له.193 ملؤلََّفنْي
محاولة أي فإنَّ لذا للوجود. الرتاتبية رؤيته يف وتحديًدا أفالطون، إىل املصطلح استخدام
أفالطون إىل تعود أن بد ال وُمكوِّناته، الفائق الواقع حول بودريار نظر وجهة لفهم

للسيموالكرا: وتحديده
التي الطبقيَة كبرٍي حدٍّ إىل تُشبه واضحٍة، تراتبيٍة عىل أفالطون أنطولوجيا تقوم
يف رغبة لديه كانت أفالطون أن ويبدو حياته، إبان اليوناني املجتمع يف سائدًة كانت
لتحقيق أيًضا، اإلبستمولوجية وربما االنطولوجية، رؤيته فجاءت الطبقية تلك ترسيخ
املدرك، عن واملفهوم واملظهر، الجوهر بني األفالطوني بالتمييز بدأنا فإذا الهدف. هذا

ص١١٤. ٢٠٠٥م) املعرفة، عالم (الكويت: الصورة عرص الحميد، عبد شاكر 191

ص٥١. ٢٠٠٥م) للثقافة، األعىل املجلس (القاهرة: الحداثة» بعد وما «اإلعالم الدين، حسام محمد 192

.Simulacres Et Simulation (1981) – Simulations (1983) 193
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أن بدايًة نلحظ فإننا الشبيه؛ عن والنموذج النسخة، عن واألصل الصورة، عن والفكرة
موجودات فالنسخ الصور. من نوعني بني تَرتدَّد إنها حيث متكافئة؛ غري الثنائيات هذه
ذلك يف تَعتِمد راسخ، أساس ذات ُمتظاهرات إنها ،Les créatures secondaire ثانوية
سة مؤسَّ Les semblants Faux زائفة بمتظاهرات أشبه فهو السيموالكر أما التشابه؛ عىل
قسمني: إىل النماذج-الصور بني العالقة م يُقسِّ أفالطون نجد املعنى وبهذا الالتشابه. عىل
ناحيٍة من وهناك ،Copies – Icônes واأليقونات النسخ بني العالقُة ناحيٍة من فهناك

.Simulacra – fantasmes واالستيهامات السيموالكرا بني العالقُة أخرى
ويَتعارض النسخ عالم يقابل كي هنا ل يتدخَّ ال أفالطون، عند النموذج مفهوم أن غري
أي وباطنه؛ صميمه يف األصل تُشبه التي الجيدة النسخ ينتقي كي ل يتدخَّ إنه معه.
التمييز «إنَّ Simulacres السيموالكرات أي الرديئة؛ النسخ ويَستبِعد ،Icônes األيقونات
النسخ حيث صورتنَي؛ بني التمييز آَخر. تمييًزا يُخفي و«نسخته» «النموذج» بني القائم
السيموالكر. أو «الشبيه» فهي األخرى الصورة أما األوىل. الصورة إال تُمثِّل ال «األيقونات»
تشابُه. فبال الثاني أما بالتشابه؛ تتمتَّع نسخٌة األوىل أن والسيموالكر، األيقونة بني الفرق
االختالف عىل فيقوم السيموالكر أما النموذج، مع والوحدة الشبه عىل تقوم األيقونة
عن سيَنتج يخونه.»194 والسيموالكر النموذج تكرِّر األيقونة الالتشابه. عىل ويَنطوي
وإنما والنسخة؛ النموذج بني ليست أفالطون عند األساسية املقابلة أن التحديد هذا
النسخ بني للتمييز كمعيار إال النموذج يتدخل وال ذاته. النسخ عالم يف محصورة ستُصِبح
النسخ انتصار بضمان األمر «يتعلق غريه واستبعاد األفضل وانتقاء بينها، واملفاضلة
والحيلولة القيود، تحت وتركها وطمسها وضبطها األخرية هاته وقمع السيموالكرات، عىل

األنحاء.»195 كل يف نفسها لتفرض السطح عىل تطفو أن وبني بينها
ولن واالنتقاء. االختيار يف رغبته هو أفالطون عند امُلثُل لنظرية املحرِّك الدافع إنَّ
واملحسوس، املعقول بني واملظهر، الحقيقة بني أوًال ويُفرِّق يُميِّز لم ما ذلك له يتسنَّى
املرشوع أن والواقع والشبح. النموذج بني والنسخة، األصل بني والصورة، املثال بني

(القاهرة: املرآة» «فلسفة كتابه يف الزائفة والصورة األيقونة الصورة بني رجب محمود تمييز راجع 194

ص١٨٥–١٨٧. ١٩٩٤م)، املعارف، دار
دار البيضاء: (الدار امليتافيزيقا مجاوزة … املعارص الفلسفي الفكر أسس العايل، بنعبد السالم عبد 195

ص١٠٠. ١٩٩١م) توبقال،
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ولعلَّ التقسيم. منهج إىل أرجعناه إذا إال وحقيقي صحيح نحٍو عىل يظهر ال األفالطوني
درجات لتوضيح الجمهورية من السادس الكتاب يف أفالطون أورده الذي الخط تشبيه
خطٍّا اآلن فلنتصور …» التقسيم منهج عىل األمثلة أبرز من يكون أن مراحلها، أو املعرفة
كلَّ م ولنقسِّ املعقول. واملجال املنظور املجال يمثالن متساويني غري قسمني إىل مقسًما
وهكذا الغموض. أو الوضوح يف النسبية الدرجة إىل ترمز لكي النسبة، بنفس بدوره قسم
أوًال، الظالل بالصورة وأعني الصورة: عن يُعربِّ أول، ِقسم املنظور العالم يف لديك يكون
النِّصف أما … الالمعة املصقولة املعتمة األجسام أوجه وعىل املياه يف املنطبعة األشباح ثم
صورها؛ يُمثِّل األول القسم كان التي الواقعية األشياء يشمل فهو األول، القسم من اآلخر
العالم ينقسم كذلك واإلنسان. الطبيعة يد صنعته ما وكل بنا، املحيطة الحية الكائنات أي
القسم يف كانت التي الفعلية األشياء الذهن يستخدم منهما األول يف قسمني؛ املعقول
وصاعًدا بُمسلَّمات، بادئًا بحثه يف امُليضِّ إىل الذهن فيضطر صور، أنها عىل أصوًال، السابق
يميض الثاني الجزء ويف نتيجة. إىل به يهبط وإنما أول، مبدأ إىل به يصعد ال الطريق يف
كما بالصور يستعني أن دون املطلق، املبدأ إىل املسلَّمات من العكيس، االتجاه يف الذهن
نوعان إذًا أفالطون عند هناك وحدها.» امُلثُل مستخدًما بحثه يَميضيف وإنما قبل، من فعل
القسم من الثاني الجزء تحتلُّ (التي الواقعية» «األشياء أوًال فهناك املنعكسة. الصور من
املوجودات هي األخرية هذه أن إىل ونظًرا امُلثُل. من نسخ أو صور عن عبارة وهي األول)
ألنَّ الثانية؛ الدرجة من موجودات سوى ليست الواقعية األشياء من صورها فإن الحقيقية،
«تدعي» إذًا فهي لها، واملشابهة امُلثُل يف «املشاركة» أساس عىل قائم الصورة هذه وجود
يكون ال (فمثًال وروحيٍّا داخليٍّا تشابًها امُلثُل وبني بينها التشابه كان ملا ولكن الوجود.
فإن العدالة)، ماهية عىل س تأسَّ إذا إال كذلك، ى يُسمَّ وال بل عادًال، العادل الواقعي الفعل
دعاوى بالتايل منها ويجعل الدعوى، من وجودها يف ما ويضمن يدعم التشابه هذا مثل
التمثيالت وكل «األشباح فهي املنعكسة الصور من الثاني النوع وأما صادقة. وصوًرا ًة حقَّ
صور عن عبارة وهي األول)، القسم من األول الجزء تحتل (التي لها» املشابهة األخرى
للمحاكاة أو أخرى نسخ من نسخ أنها أي للُمثُل؛ صور بدورها هي التي الواقعية لألشياء
يجعلها مما درجتني، الحق الوجود عن تبعد فهي ولذا 196،Mimesis Mimeseos محاكاة

ذهب فقد … ترتدَّد زالت وما والعربي الغربي الرتاث يف أرسطو لدى املحاكاة فكرة أصداء تردَّدت 196

الرتجمة أنَّ إىل العرشين القرن نهايات يف بكندا) تورنتو بجامعة النفس علم (أستاذ K. Oataly واتيل
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إىل تَفتقر أنها هذا من األهم كان وإن الوجود، درجات أدنى الثالثة، الدرجة من موجودات
وتلك الواقعية األشياء من أصولها بني يوجد الذي املثل وبني بينها الداخيل التشابه ذلك

زائفة.197 صوًرا نفسها هي ويجعلها باطلة، الوجود يف دعاويها يجعل مما املثل،
موضوعات اليقني، إىل منها الظن إىل أقرب موضوعات الصور أفالطون جَعل هكذا
األجسام أوجه وعىل املياه عىل املنطبعة واألشباح الظالل من مجموعة واالرتياب، للشك
والفقدان االلتباس بمنطقة أكثر تتعلَّق فإنها ثَمَّ ومن وغريها؛ كاملرايا الالمعة املصقولة

الوهمي. أو حقيقي غري هو ما وكل والكذب والخداع والزيف لليقني
بمقتضاه يخضع امليتافيزيقا تاريخ يف حاسم موقف اتخاذ تمَّ إذًا أفالطون مع
موضع يكون أن يُمكن ال إنه حيث من االختالف ويَطرح والشبيه، الذاتي لهيمنة االختالف
عن املنطلق، هذا من نعجز، فنحن لذا سحيقة. هوة يف والسيموالكرا به فيُلقى تفكري،
«لقد مكان. كل يف ينترش الذي الشيطاني بالنبت أشبه فهو للسيموالكر، إيجابي تحديٍد
بدون صورة عىل النزعة، األفالطوني اآلباء تأثري من عرفته ملا املسيحية، العقيدة عوَّدتنا
هذا … الصورة عىل وأبقت الشبه أفقدتنا الخطيئة لكن وشبيهه. هلل صورة اإلنسان شبيه؛
أو الشبيه، إىل ها يضمُّ الذي التشابه فقدت شيطانية صورة إنه بالضبط، السيموالكر هو
فالفكرة االختالف.»198 عىل وأبقت التشابه، طردت األيقونة، عكس عىل فإنها، باألحرى
شبيًها أي صورته؛ عىل اإلنسان خلق قد هللا «أنَّ هي الكربى الثالثة األديان يف السائدة
سقط املعرفة، شجرة من وأكَل ربه أمر عىص ملا اإلنسان ولكن الصادقة)، (الصورة له
عىل ُمغرتبًا زائفة) (صورة سيموالكر وأصبح هللا، مع الشبه بذلك ففَقد الجنة، من وهبط

العقيل التمثيل وال األمر، شاع كما ليس اإلغريقية Imitation Mimesis  التقليد محاكاة لكلمة الدقيقة
فالفعل ،Simulation بامُلماثلة ترجمتها. األصَوب بل مثًال، جيمس هنري قال (كما Representation
هي ليست واملماثلة اإلنسانية، لألفعال املماثلة بمنزلة هو الرتاجيديا يف خاصة أرسطو أشار كما الدرامي
بقْدر تتَّسم فهي ثَمَّ ومن األشخاص؛ وليس والحياة واالنفعاالت لألعمال مماثلة هي الحرفية»، «املحاكاة
٢٠٠١م) املعرفة، عالم (الكويت: الجمايل التفضيل الحميد، عبد شاكر انظر: والتجريد. العمومية من كبري

ص٨٧. ٢٠٠٥م) املعرفة، عالم (الكويت: الصورة عرص الحميد، عبد شاكر وأيًضا ص٣٥٦،
الخيال الحميد، عبد شاكر أيًضا وراجع (باختصار). ١٨٤ ،١٨٣ ص١٨٢، املرآة، فلسفة رجب، محمود 197

ص١٣٠-١٣١. ٢٠٠٩م) ،٣٦٠ العدد املعرفة، عالم سلسلة (الكويت: االفرتايض الواقع إىل الكهف من —
ص١٨٤. السابق، رجب، محمود 198
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وعىل املعقول، وخرق الالتحديد نحو ميل عىل يَنطوي السيموالكر إنَّ األرض.»199 وجه
أظهر وإذا مساويًا. قطُّ يكون وال أقل أو أكثر دوًما يكون إنه آَخر. يُصبح أن إىل سعي

الفعيل. التشابه قبيل من وليس الوهم قبيل من هذا فإن الشبه من نوًعا
ما هو األنطولوجية، الرتاتبية عىل املستند للسيموالكرا األفالطوني التحديد هذا إن
بعد وما العوملة ثقافة يف الصورة تمارسه باتت الذي للدور تحليله يف بودريار سيُوظِّفه

الحداثة.

املزيف وبزوغ الواقع موت السيموالكرا: (5-4)

االصطناع لفظ العربية اللغة يف ويقابله بودريار جان يُوظِّفه الذي simulation لفظ إن
ومدخل بودريار، فكر يف أسايس مفهوم التصاور؛200 أو اإليهام أو التمويه أو التصنُّع أو
امُلصطنع مؤلَّفه يف بودريار استعار وقد الواقع. موت حول أطروحته ألغاز لفك مهم

أحكام من نه تتضمَّ بما األفالطونية التفرقة هذه أن رجب ويرى ص١٨٤. السابق، رجب، محمود 199

عىل ومسيحيني إسالميِّني الوسطى: العصور ُمفكِّري عند مختلفة، وبأشكال بقوة، تظهر أخذت تقييمية،
والذي الرُّوح ظاهريات هيجل كتاب من الجزء ذلك يف تكمن التي ذاتها هي الفكرة هذه تكون وقد السواء.
هيجل يَعنيه كان ما تحديد الصعوبة من كان فلنئ الثقافة. ذاته: عن امُلغرتب الروح فرعيٍّا: عنوانًا يَحمل
يرى Gadamer جادامر فإن مًعا، والتثقيف بالثقافة العربية إىل تُرتجم التي Bildung األملانية بالكلمة
هذا بحسب فاإلنسان الوسطى. العصور يف صويفٍّ معنًى من Bild «صورة» لكلمة كان قد ما إىل عوًدا فيها
وبني كله وجوده بني املطابقة يُحاول أن وعليه أيقونة، هلل ُمشابهة صورة أي هللا؛ صورة بَمثابة هو املعنى
كسيموالكرا، وجوده أي هذا)؛ ف والتثقُّ الثقافة عالم يف اغرتَب (الذي بوجوده االرتفاع أو الصورة، هذه
وإن الثقافة بأن القول يمكن هذا، وعىل الصورة. تلك مع التطابق درجة إىل يصل حتى به والتسامي
الجزئية الذات طريقه عن ترتفع تشذيب، أو تهذيب بمثابة فإنها األوىل، الطبيعة حالة عن انفصاًال كانت

ص١٨٥. السابق، رجب، محمود عن الجوهرية. الحقيقة أو «الُكيل»، الوجود مستوى إىل
بحيث Simulation الفرنيس للفظ كرتجمة هللا عبد جوزيف يَقرتحه الذي املصطلح هو االصطناع 200
التمويه .Simulacres Et Simulation بودريار مؤلَّف لعنوان كرتجمة واالصطناع امُلصطنع عنوان اعتمد
يَرفض بذلك وهو الذكر. السالف اللفظ لنفس ترجمًة العايل بنعبد السالم عبد له يُفضِّ الذي املصطلح هو
مصطلح اإليهام: ص٦٦. امليتافيزيقا، مجاوزة انظر إلخ. … «التشبيه» أو «املحاكاة» ک األخرى الرتجمات
كتابه يف الزين شوقي محمد بينهم من املعارص، الفكر يف امُلتخصصني الباحثني من مجموعة كذلك له يفضِّ
Simulation ل كرتجمة بنكراد سعيد له يفضِّ الذي املصطلح هو التصاور (٢٠٠٥م). وتفكيكات تأويالت
يتعلَّق ال األمر فإن الحاالت جميع ويف الشبح، أو الظل أو الوهمية «الصورة هو به املقصود بأن ويقول
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Jorge بورخيس لجورجي حكاية (١٩٨١م) Simulacres et simulation واالصطناع
محاكاة «أفضل إياها ُمعتربًا اإلمرباطورية، خرائط وهي (١٨٩٩–١٩٨٦م) Luis Borges
لة مفصَّ خريطة تُرسم بأن أمر األباطرة أحد أن الحكاية هذه ومضمون للتصنُّع». ساخرة
جاءت أن النتيجة فكانت كبرية»201 بدقة الرتابي مجالها مجموع «تغطي إلمرباطوريتِه
وحلَّت األرض هي الخريطة أصبَحت حيث تماًما؛ اإلمرباطورية مساحة بقْدر الخريطة،
الحقيقي يُخفي ال «السيموالكر أن ذلك األصل، هي الشبيهة النسخة فأصبَحت محلَّها،
هو السيموالكر إنَّ حقيقي، يشء وجود عدم واقع يُخفي الذي هو الحقيقي إنَّ بل أبًدا،
والنسخة، األصل بني والخريطة، األرض بني الكامن االختالف انمحى لقد الحقيقي.»202
كانت بعدما األرض تسبق الخريطة صارت هذا من أكثر بل والسيموالكر، األيقونة بني
بدأت «األرض» اإلمرباطورية أفول ومع وتولِّدها، مها وترمِّ الخريطة تسبق التي األرضهي
تحديد باإلمكان زال ما التي الثغور بعض بدأت كما فشيئًا، شيئًا تتفتَّت «خريطتها»
كان لو كما األرض حذو الخريطة حذت لقد أيًضا، هي تتفتَّت الصحاري قلب يف مواقعها
أن بودريار ويرى األصلية. مادته إىل والعودة بالتحلُّل عليه محكوم فاسد بلحم أشبه األمر
إنها نقل لم إن الحكاية، لهذه حي نموذج الصناعية بعد ما أو الحداثية بعد ما املجتمعات
وكُمضاعف كتجريد بودريار حسب الخريطة انهارت لقد ونهايتها. عكسها إىل وصَلت
مرجعي لكائن أو ألرض محاكاًة أو تصنًُّعا تَُعد لم إنها بحيث لألرض وكمرآة وكبديل
وبال أصل بال لواقع نماذج بواسطة للتوليد اسرتاتيجية إىل تحوَّلت «لقد معيَّنة ملادة أو

مفرطة. واقعية أو فائًقا واقًعا غَدت لقد هوية.»203

ر يتصوَّ عندما الغيور حال هو كما بالهوى إصابتها لحظة الذات تسقطه أن يُمكن بما بل حقيقية بصورة
اختالطها إلمكانية باملصورة ترجمتها يف كثريًا تردَّد أنه عىل ويؤكد محبوبه.» وبني غريمه بني تجمع فرجة
تصاورات)؛ (جمع بالتصاور ترجمتها له أتاح مدخٍل عىل العرب لسان «يف عثر أنه إال الصورة، مع
للفظ ترجمًة التصاور اختار أن فكان التماثيل؛ هي والتصاوير مته، توهَّ إذا اليشء تصوَّرت تقول فالعرب
بنكراد سعيد وتعليق: وتقديم ترجمة األهواء، سيميائيات غونتيني، وجاك غريماس انظر: الفرنيس.»

ص٥٤. هامش ٢٠١٠م) الجديد، الكتاب (تونس:
للرتجمة، العربية املنظمة (بريوت: هللا عبد جوزيف ترجمة: واالصطناع، امُلصطنَع بودريار، جان 201

ص٤٧. ٢٠٠٨م)
ص٣٧. السابق، بودريار، جان 202

ص٤٠. السابق، بودريار، جان 203
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موتًا عنه، معنيَّ ر لتصوُّ موتًا يكون ربما معانيه، أحد يف بودريار، عند إذًا الواقع موت
وأفكارنا تصوراتنا يف النظر إعادة يَستدعي ما وهذا الحديث، املوضوعي العقالني ر للتصوُّ
وبدأت الخريطة تمزَّقت لقد إليها. ويَحتكم بها يعمل الواقع أن نظن كنا التي ومقوالتنا
(األرض)، الواقع إىل بل الخريطة إىل يعود ال ذلك يف والسبب بورجيس، حسب تتحلَّل
املبارشة. مسئوليته الحديث العقالني التصور فيه ل يتحمَّ ال الواقع وأفول تحلُّل أن بمعنى
أو مصطنع واقع … فائق واقع إىل استحال الذي «الواقع» إىل يعود السبب وإنما

مزيف.
مع مقابلة يف يضعه Simulation االصطناع بمفهوم يعنيه ما بودريار ح يوضِّ لكي
فاإلخفاء Dissimulation؛ اإلخفاء مفهوم املثال سبيل عىل منها األخرى، املفاهيم بعض
ال ألنه بحوزتنا؛ ليس شيئًا نُخفي ال فنحن نملك»، ما امتالك بعدم «التظاُهر يعني
موجود. غري أنه طاَلما َحجبُه بمقدورنا ليس أنه كما العدم، أو الاليشء إخفاء يمكن
وبالتايل وطبيعية، وموجودة حارضة موضوعاته ألنَّ الحضور؛ هي اإلخفاء ومرجعية
أما . وتجلٍّ نتيجة مجرَّد فقط تكون ألنها ثانوية؛ اإلخفاء اسرتاتيجية يف الغياب فمكانة
ال ما عىل دوًما يعمل االصطناع أن أي نَملك»؛ ال ما بامتالك «التظاهر فهو االصطناع
الغياب؛ هي لالصطناع األساسية املرجعية فإن وبالتايل امتالكه، باستمرار ويدَّعي نَملك،
يتم حقيقية وغري واقعية غري وعنارص أشياء طبيعية، وليست مختلقة موضوعاته ألنَّ
الغياب ألنَّ أساسية؛ االصطناع يف الغياب ومكانة ثابتة. وحقائق طبيعية كوقائع إنتاجها
بهذه ليس بودريار، حسب فاالصطناع، ذلك مع لكن وتكوينه. االصطناع بنية يف يدخل
التظاهر»، غري االصطناع «ألنَّ ذلك وتضليًال؛ وتركيبًا تعقيًدا أكثر ألنه والوضوح؛ البساطة
يستلقي أن ببساطة يُمكنه باملرض يتظاهر فَمن اصطناعه، يعني ال باليشء فالتظاهر
يُعنيِّ أن عىل يعمل فإنه املرض يَصطِنع َمن أما مريض، بأنه اآلخرين ليوهم رسيره عىل
ألن االصطناع؛ حقيقة عن ان يُعربِّ اإلخفاء وال التظاهر فال لهذا األعراض. بعض حاله يف
يتظاهر قناع مجرَّد كليهما أن أي مقنعة؛ اإلخفاء أو التظاهر يطرحها التي االختالفات
الواقع، توازن الصور، من صورة بأي يخلخالن، ال أنهما عىل عالوًة يخفيه، أو ما بيشءٍ
ان يُغريِّ ال واإلخفاء) التظاهر (أي ألنهما ومتوازنًا؛ ثابتًا يبقى بدونهما أو بهما األخري فهذا
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ليس إنه مبادئه، ويمزِّق الواقع يُشوِّه االصطناع أن حني يف الحدث. أو الواقع طبيعة من
ومقوالته.204 الواقع مبادئ ضد بالرضورة ه موجَّ وإنما ثانوية سطحية اسرتاتيجية

أي يزيل أنه إىل باإلضافة وأقطابه، ثنائياته ويُفِقده الواقع يُزلزل إذًا االصطناع
والخيال، الواقع بني والرش، الخري والكذب، والصدق والزيف الحقيقة بني للتمييز إمكانية
إىل نظرياتها، عن األقطاب هذه من قطب كلَّ تُميِّز التي االختالفات يف يُشكِّك وبالتايل
باعتباره االصطناع أن ذلك قيمة، بال أصبَحت الثنائيات هذه بني املقارنة أن درجة
أساسها فوضوية إبستمولوجية إقامة إىل يسعى الواقع، مبادئ ضد بالرضورة ًها موجَّ
مثًال هناك تَُعد فلم والوضوح. الشفافية وانعدام والالضبط والالتدقيق والتضليل التمويه
بفعل أصبحنا ألننا والزائف؛ الحقيقي بني والخيايل، الواقعي بني للتمييز إمكانية أية
الواقع، عن مستقل خيايل ثمة يَُعد لم بحيث الثنائيات، هذه أسوار خارج نحيا االصطناع
يستحيل بصورة واألشياء والعنارص األوراق اختلَطت فقد الحقيقة، عن ُمنفِصل زيف وال
«إن والحقيقة الوهم لثنائية رفًضا بودريار عند نجد أخرى ناحية من التمييز. معها
للحقيقة. ُمطلٍق مستًوى اكتشاف استحالة مع تَتساوى للناس الوهم تقديم استحالة
مثاًال بودريار جان ويَِرضب ُممكنة.»205 تَُعد لم الحقيقة ألن ممكنًا؛ يَُعد لم فالوهم
وهمية سطٍو عملية بتنظيم وقمت ذهبت أنك «لنفرتض فيقول: السابق، املعنى به ح يُوضِّ
معك متواطئة رهينة احتجزَت ثم مزيَّفة، وأنها تعمل ال أسلحتك أن من تأكَّدت أن بعد
ونال الحدث، حول الضجيج من قْدر أكرب تُثري أن وحرصَت فديًة طلبَت ثم العملية، يف
عىل النار يُطلق رشطة (رجل تعقيًدا ازدادت قد األمور لكن كبريًا. إعالميٍّا اهتماًما الحدث
يف إلخ.) … قلبية أزمة نتيجة حياته فْقد وْشك وعىل باإلغماء يُصاب العمالء أحد املكان،
من الذي االتهام فما عليك، القبض وسيتمُّ زائفة، ستكون لكنها الفدية ستَستِلم النهاية
كما تماًما الجريمة، ملدَّعي عقوبٍة عىل القانون يف ينصُّ ما يوجد ال إليك؟ ه يوجَّ أن امُلمكن

Jean Baudriallard, The Vital Illusion (New York: Columbia University Press, 2000) 204

.P. 64
بروكر، بيرت تحرير الحداثة»، بعد وما «الحداثة يف الزيف، وصور الزائفة الصور بودريار، جان 205

ص٢٤٦. ١٩٩٥م) الثقايف، املجمع منشورات ظبي: (أبو علوب الوهاب عبد ترجمة:
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بني الفوارق تَلغي إنها للمحاكاة، الرئيسة الجريمة هي هذه الفضيلة. مدعي مع الحال هو
تُقاومها.» أن السلطات كل تستطيع ال جريمة وهي والوهم، الواقع بني واالدعاء، الحقيقة
ثَمَّ ومن والحقيقي؛ الزائف بني املسافة تاليش حقيقة يف ترتكز السابق املثال داللة إنَّ

بينهما.206 التمييز عىل القدرة امتالك استحالة
للعالم بودريار نظر وجهة بني تشابًها نلمس أن نستطيع السياق هذا يف أننا والواقع
امُلرتدِّد بالطابع يُقرُّ كذلك فدريدا (١٩٣٠–٢٠٠٤م)، J. Derrida دريدا نظر ووجهة
فيها الوصول يستحيل مختلطة دائرية نصوص من «مكوَّن فالعالم للعالم، والاليقيني
Julia Kristeva كريستيفا جوليا عنه ت عربَّ ما وهو نهائي.»207 نص أو ثابت يقني إىل

.Intertextualiteالتناص بُمصطَلح (١٩٤١–…م)
وسائر … والزيف والحقيقة والخيال كالواقع مفاهيم أن إىل بودريار ذهب لقد
املفاهيم تلك معاني أن غري الحداثة. مرحلة إبان واضح معنًى لها كان األخرى، املفاهيم
الواقعي ما بدقٍة نعرف نعد لم بحيث العوَلمة، مرحلة يف االنهيار من نوع لها حدث قد
يَتساءل لذا املرض؛ اصطناع يُشبه الواقع واصطناع الزائف. وما الحقيقي ما الخيايل، وما
ويجيب ال؟» أم مريض هو فهل «حقيقية» أعراًضا يخلق املصطنع أن «وبما بودريار:
ف يتوقَّ فهنا سليًما، أو مريًضا بوصِفه ال موضوعيٍّا معه نتعامل أن نستطيع «ال بقوله:

معروفة.»208 غري صارت مرٍض حقيقِة أمام النفس وعلم الطب
للتعامل إمكانية أي من يَنفِلت الزائف فالواقع الواقع؛ الصطناع بالنسبة ذاته األمر
إذا معناه، يفقد الطبَّ أن فكما إلخ. … كزيف أو كحقيقة كخيال، أو كواقع موضوعيٍّا معه
أسبابها خالل من الحقيقية األمراض معالجة ته مهمَّ ألن املرض؛ أعراض تصنُّع أمكن ما
وُمزيًَّفا ُمصَطنًعا أصبح بعدما فالواقع ذاته. اليشء عليه يَنطِبق الواقع فإن املوضوعية؛
املصطنعة، عن الحقيقية مظاهِره تمييز نستطيع ال دمنا ما الفْهم عىل عصيٍّا أصبح
هي تلك واحًدا.» شيئًا والوهم الواقع «جعل عىل تعمل التصنُّع اسرتاتيجية ألن هذا وكل

ص٢٤٨. السابق، بودريار، جان 206

القاهرة، ط٢، للرتجمة، القومي (املركز طلبة ومنى مغيث أنور ترجمة: الكتابة»، علم «يف دريدا، جاك 207

ص١٤٥. ٢٠٠٨م).
ص٢٤٧. السابق، بروكر، بيرت 208
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وهي الوهم. وإبادة الواقع قتل جريمة بودريار، عليها يُطِلق كما الكاملة».209 «الجريمة
يُبنى الذي الزاوية حجر بمثابة هو الذي االختالف تَلغي دامت ما خطورًة األكثر الجريمة
والتمييزات واالختالفات التناُقضات عىل تَتعاىل اسرتاتيجية التصنُّع «ألن القانون عليه
خ ويُرسِّ والتمايز االختالف يُلغي االصطناع والسلطة.»210 لالجتماعي تؤسس التي العقلية
يف تمَّ «لقد لنا، «عقليٍّا» تهديًدا تُشكِّل الفاعليات هذه وكل والتكرار. والتشابه النمطية
القاعة وبني امُلتفارقة، واألقطاب األجناس بني واالختالفات املسافات تذويب مكان كل
املصطلحات يف جذري خلٍط إىل أدَّى ما وهو واملوضوع، والذات وضعفه، والواقع واملشهد،
التمييزات إقامة لعبة يف االستمرار املستحيل من جعل األقطاب بني هائل اصطدام وإىل

السياسة.»211 أو األخالق أو الفن يف سواء األحكام، وإصدار والحدود
الجميل بني مثًال الفن يف التمييز إمكانية تجعل للتضليل كاسرتاتيجية التصنُّع إنَّ
مؤامرة مؤلَّفه يف بودريار يُقدِّم الصدد هذا ويف ُمستعصيًا، أمًرا والرديء والجيد والقبيح
جعل فاالصطناع الراهنة. اللحظة يف الفن لحالة تشخيًصا The Conspiracy of Art الفن
ويُؤكِّد بقاء.»212 اسرتاتيجية إىل والتفاهة والسطحية االبتذال «لتحويل املعارصآلًة الفن من
تتمثل واحدة تضليلية لعبة توجد املعارصة الفنية االختالفات كل وراء فيما أنه بودريار
جمالية، متعًة واعتبارها أساسية قيمة إىل تحويلها ثم والسطحية التفاهة إقرار محاولة يف
املستوى إىل باالنتقال بذاتها السمو التفاهة هذه تزعم الحال «بطبيعة بودريار: يقول
إىل ذاتها هي تتحوَّل بل شيئًا، تُجدي ال اللعبة فهذه ذلك، ومع للفن، والساخر الثاني
والرديء الجيد والقبيح، الجميل بني الفن يف الجمايل التمييز غدا لقد مضاعفة.»213 رداءة
عمَل بالرديء الجيد اختالط انهارت، قد ذاتها الفنية الجمالية القيمة ألن ُممِكن؛ غري
وفًقا املعارص، والفن ني. املتلقِّ لدى الجمايل الحس ثَمَّ ومن الجمالية، املعايري تدمري عىل

Jean Baudrillard, The Perfect Crime, Translated by Chris Turner (New York: Verso, 209

.1996) p. 1
.Jean Baudrillard, Fatal Strategies, p. 100 210

.Baudrillard, J. p. 193 211

Jean Baudrillard, J. The Conspiracy of Art: Manifestos, Texts, Interviews. Ed. S. 212

.Lotringer (New York: Semiotext(e)/MIT, 2005) p. 18
.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 20 213
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جمالية فقط بل جمالية، معانَي ينتج يَُعد لم ألنه االستطيقا مع الصلة قطع لبودريار،
يف إخفاؤه تمَّ الذي «ما بودريار: ويتساءل السطحية. أساسها تفاهة إىل تتحلَّل مصطنعة
جهة إىل ل التحوُّ من املعارص الفن تمكَّن «لقد قائًال: ويُجيب الشفاف؟» العالم هذا قلب
ها وضخِّ الالواقع ِبنية نقل عىل وعمل الواقع، عن دراميٍّا بديًال شكَّل بأن والرديء الهاميش
الفائق؟ التصنُّع عالم يف إذًا املعارص الفن عليه يدلَّ أن يُمكن الذي ما لكن داخلها.»214
التواطؤ وليدة وإنما هامشية، اسرتاتيجية ليست هنا «السخرية ولكن السخرية، إنها:
الفن.»215 عليه يوجد الذي الوضع هذا يف واملخدوعة املذهولة الجماهري مع للفنان ي الرسِّ
املعادلة يف كُمتغريِّ الشاشة دخول نتيجة ت تغريَّ قد الفن طبيعة أن بودريار ويرى
حتى أو التمثيل ساحة أو املرسح ساحة أو العمل ساحة الساحة، من ل تحوُّ «إنه الفنية
لها الشاشة لكن الظاهرة. هذه نعمم أن لنا ويُمكن الشاشة، ساحة إىل السياسة ساحة
أو زمان لها وليس فقط، تواُصل يف الصور تجعل سطحية، إنها ما، حدٍّ إىل آخر بُعد
خمس يف إليها النظر يُمكنك اليابان، يف املوناليزا لوحة عن قيل مثلما … ان خاصَّ مكان
العمل مقالته: يف بذلك شبيٍه يشءٍ إىل الذهاب بنيامني لفالرت سبق قد أنه والواقع ثواٍن.»216
األصالة تلك له تَُعد لم الفني العمل أن بنيامني أكَّد فقد اآليل. االستنساخ عرص يف الفني
استنساخ عملية يف التقني للتطور نتاج إال رأيه يف هذا وما املايض، يف له كانت التي
وال الفن». «هالة بنيامني عليه أَطلق ما ضياع إىل النهاية يف أفىض الذي األمر الصور،
املرتبط الجانب إىل تشري وإنما الفني، العمل مكوِّنات من ما ٍن مكوِّ إىل الهالة هذه تُشري
العمل عىل تخلع التي هي الهالة وتلك أنتجه. الذي الفنان وأصالة الفني العمل بأصالة
العظيمة. الفنية األعمال أحد أمام مشدوًها يقف املشاهد وتجعل الطقويس، الطابع الفني
يَُعد ولم للنُّسخ، الالنهائية التداول عملية نتيجة بريقه الفن وَفَقد الفن هالة ضاعت لقد
النسخة دامت ما صورته، أم الفني العمل أصل يُشاهد كان إذا ما كثريًا املشاهد يعني

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 21 214

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 27 215

Mike Gane, Baudrillard Live: Selected Interviews (London And New York: Routledge, 216

.1993) P. 147-148
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وأزالت لألصل الفنية القيمة من النسخة خفضت لقد األصل. طبْق صورة هي النهاية يف
املادية.217 قيمته من زادت قد تكون ربما ذاته الوقت يف أنها رغم هالته،

(١٩٢٨–١٩٨٧م) Andy Warhol وارهول إندي األمريكي الفنان أعمال كانت ربما
طبيعة عىل طرأ الذي ل التحوُّ هذا عىل بها التدليل يُمكن التي البارزة الفنية األمثلة من
اشتهر الفن. مؤامرة بودريار: كتاب يف ِذكًرا الفنانني أكثر وارهول كان وقد املعارص. الفن
املعارص والفن الفنان خواء عن ُمعربِّ شعار وهو آلة»، أكون أن «أريد بشعاره وارهول
تلخيصها يُمكن إنما بالغربة، الشعور أو باالغرتاب تتعلَّق ال هنا واملسألة سواء. حدٍّ عىل
استغرقك، أنه ولو إليه، باالنضمام فعليك عليه، التغلُّب يمكنك ال «ما وارهول: عبارة يف
املقولة هذه تنفيذ أجل من جهًدا وارهول يدَّخر ولم له.»218 انعكاًسا تكون أن بد فال
من واحد نوع تناول يف عاًما عرشين طوال استغرق قد أنه وارهول رأى املثال سبيل (عىل
عن نسًخا، أعماله أحد جاء لذا Cambil»؛ كامبيل حساء «وهو الغداء وجبة عىل الطعام
الفن «أن وارهول رأى وقد الحساء). هذا عبوات إلحدى الحريرية، الشاشة تقنية طريق
«جماهري يُمثِّل أن للمرء يُمكن كيف ولكن األمريكي.»219 الشعب لعامة بل للنُّخبة، ليس
وارهول إجابة كانت سكونية؟ أو عامة بمقولة ليس الذوق وأن خاصة األمريكي» الشعب
ووجد الجميع، بني مشرتًكا قاسًما تُمثِّل التي األشياء عن يعربِّ أن بد ال الفن أن يف متمثلة
مشاهري صور الربيلو، علب الكوكاكوال، كامبيل، (حساء االستهالكية املنتجات يف وارهول
نجاًحا القت وقد وفاته، حتى ١٩٦٣م منذ ألعماله موضوًعا كانت لذا غايته؛ النجوم)
يضع الذي الفنان «إن وارهول: إليه ينتمي الذي التيار عن بودريار يقول كبريًا. جماهرييٍّا
إنما الصنع، كلفة بمقدار تُقاس ال تجارية قيمة فيَمنحها نع الصُّ جاهزة قطعة عىل اسمه
الرشعية، ويمنحه به يعرتف الذي الفني الحقل منطق ملجمل حرية السِّ بالفاعلية يدين
من حشد يساندها لم لو أهمية ذات غري أو مجنونة إيماءة سوى هذا فعله يكون ولن

والقيمة.»220 املعنى عبقري كان لو كما لتقديمه امُلستعدِّين واملؤمنني املحتفني

مرييت، دار (القاهرة: حسان أحمد ترجمة: مختارة، مقاالت بنيامني، فالرت يف: ذلك تفاصيل انظر 217
بعدها. وما ص١٦٥ ٢٠١٠م)

.Hal foster and Others, Art Since 1900 (London: Thames & Hudson, 2004), p. 486 218

.Jean Baudrillard, J. The Conspiracy of Art, p. 124 219

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 127 220

226



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

١٩٦٢م. وارهول إندي

تَُعد لم مثًال السياسة أن ذلك الفن، واقع عن يَختِلف ال واألخالق السياسة وواقع
الجميع انخرط لقد املصطنع. مدار يف دخَلت قد كونها بقْدر أيديولوجية اسرتاتيجية
اآلن مجال فال واضحة، تَُعد لم السياسية التمايُزات أن لدرجة اإليهام، لعبة اللعبة، يف
أتلفتها األيديولوجيا، صنعتها التي الحدود ألن مثًال؛ واليميني اليساري بني للتمييز
العموم وعىل اصطناعية. غدت كذلك واألخالق واالصطناع. التصنُّع اسرتاتيجية وهدمتها
إطار أو مقياس أو معيار عىل ر نتوفَّ نعد «لم جعلنا — بودريار يقول كما — فاالصطناع
دينية، يَقينيات أو نهائية أخالقية ضوابط أو إبستمولوجية قاعدة أو أنطولوجي َمرجع أو
وضبط األسماء، وتثبيت املسارات، وتحديد الحدود، ورسم األشياء، بني للتمييز تَصلُح
هناك تزال ال كانت العالم «يف ويُضيف: والتناُقضات.» واألوهام األشباح، وطرد اآلفاق،
الظروف تقلُّبات من الرغم عىل تَضمن قائمة جدلية عالقة َوفق والرش، الخري بني موازنة
القوتني بني الباردة الحرب خالل املواجهة كانت كما — وتوازنه األخالقي العالم توتر
عند التوازن هذا ويختل األخرى. إحداهما تَُفوق فال الرعب، توازن تضمن الُعظمينَي
استبعاد السلبية، أشكال من شكل أي عىل اإليجابي (هيمنة للخري كيل بتعميم الرشوع
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التوازن يختل عندئٍذ أبًدا)، دائًما الخري قيم انتصار — العداء محتملة قوة وكل املوت
221«. عيٍّ توسُّ ، أيسٍّ نحٍو عىل ناميًا خفية، استقاللية استعاد قد الرش كأن ويصبح

النظام عن يخرج ما وكل للتمايُزات، مجاًال يرتك ال الجديد العاَلمي النظام إنَّ
Power Inferno الجحيم قوة مؤلَّفه يف بودريار عليه أكَّد ما هذا بالقوة. مواجهته ينبغي
هذا يف سبتمرب.222 من عرش الحادي أحداث ملوضوع تحديًدا كرَّسه الذي (٢٠٠٢م)
«ال حولنا: من العالم طبيعة يف تتحكَّم التي الغربية اإلمربيالية بودريار يَنتِقد الكتاب
وكل ُمتماثلة عاَلمية ثقافة بني أنثربولوجية بمواجهة بل الحضارات، برصاع األمر يتعلَّق
لتلك ووفًقا الثقافة. تلك يف تذويبه دون يحول التمايز من بيشء مجال أي يف يحتفظ ما
هو كما تماًما هرطقات بمثابة للخصوصية املختلفة األشكال كل تغدو العاَلمية الثقافة
لقانون املتعددة الثقافات إخضاع يف تتمثَّل الغرب رسالة إنَّ … الدينية األصولية يف الحال
عيص شكل كل يف يرى النظام هذا مثل إن … امُلمكنة الوسائل بكافة القهري املعادلة
الحريات يمنع بلًدا ل يتحمَّ ال الحرُّ فالعاَلُم أفغانستان؛ حال هكذا مفرتًضا. إرهابًا عليه
مواجهته، يف ما بلٌد يقف أن ل يتحمَّ وال النساء. ووجوه والتلفاز املوسيقى — الديمقراطية
يف الحداثة عىل االعرتاض املسموح غري فمن إليها، يَستِند التي الدينية خلفيَّته كانت مهما

الكونية.»223 نزعتها
فيه أفاق الذي اليوم وهو عاَلمية، ثقافية عالمًة سبتمرب من عرش الحادي صار لقد
واحدًة نيويورك، يف العاَلمي التجارة مركز برَجي تَخرتقان طائرتني صورة عىل الناس
السينمائي، اإلخراج مقومات كل تَحِمل تليفزيونيٍّا تُبَث وهي الصورة كانت األخرى. تلو
وغري عادية غري صورة أنها وبما والتشويق. اإلثارة يف حتى السينما، فنيات أدق وتُضاهي
كل يَشرتك كونية صورة جعلها ما والتعميم اإلشهار وسائل من لها ر توفَّ فقد تقليدية
قوَّتها وبَلغت صور، من سواها ما لكل ناسخًة صورة كانت لقد وتأويلها. تلقيها يف البرش
صورة بهذا وهي بعدها، ما لكل التأوييل املصدر وصارت سبَقها ما كل ألَغت أن النَّسخية

ص٢٥. واالصطناعي، املصطنع بودريار، 221
ورثاء اإلرهاب ُروح بعنوان صدوره عام نفس يف اإلنجليزية إىل تُرجم قد الكتاب هذا أن إىل فقط نُنوِّه 222

.The Spirit of Terrorism and Requiem for the Twin Towers التوءمني الربجني
Jean Baudrillard, J. The Spirit of Terrorism and Requiem for the Twin Towers. Trans. 223

.C. Turner (London: Verso. 2002) p. 91

228



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

امُلمكن من يكن لم طرفان يَتقابل حيث والبرصية؛ الثقافية الهيمنة عنارص كل تُرتِجم
إحداهما قوتنَي بني عاَلمية معركة تَحُدث نيويورك قلب ويف التاريخ، ذلك قبل يَتقابال أن

املواجهة. إرادة غري تَملك ال ناشئة واألخرى الفارهان، الربجان لها ويُرمز ُعظمى
أراد للحدث كونية صورة إخراج ق يَتحقَّ فكيما هناك، سافرًة املواجهة صارت وقد
عاَلمية من درجة أعىل قوا يُحقِّ لكي وإنتاجه إلخراجه وخططوا عاَلميٍّا يكون أن صانعوه
ومن هوليوود. يف السينمائي اإلخراج أنواع أرقى دقته يف ينافس تخطيط وهو الصورة،
الحدث صورة عليه تكون أن يُمكن ما رهم تصوُّ يف وضعوا قد الربجني ري مفجِّ أن املؤكَّد
توظيف إىل سعى قد األمريكي املستهَدف فإن املقابل ويف التليفزيونية. التغطيات يف
يَعني مما الصورة، تلك عْرب التأثري من قْدر أكرب تحقيق له يَضمن توظيًفا الصورة تلك
تُحِدثه خاص تأثري إنتاج أجل من واملونتاج اإلخراج يف لعبة يُمارسان كانا الطرفني أن
وصورة عاَلمية إخبارية فاتحًة ذلك ويكون يَنهاران، ثم يَنفِجران وهما الربَجني صورة
اللغة تتغريَّ لكي وصاعًدا؛ لحظتها من التاريخ كتابة وتُعيد قبلها، ما كل تلغي كونية
ل وسجَّ مختلفة لغة كتَب قد حدث فما فقط. األحداث وليست املصطلحات، وتتبدَّل ذاتها
صارت الصورة أن أي إليها؛ وتُحيل الصورة تلك إىل تعود خاصة داللية قيمة ذا مصطلًحا

للمصطلحات. الداللية املرجعية هي
اإلرهاب. مصطلح هو ومركزية فاعلية وأكثرها وأخطرها امُلصطلحات هذه وأول
صورة قبل ما دالالت عىل اعتمد إذا دقيًقا يكون لن امُلصطَلح هذا معنى يف بحث وكل
يصدر ا خاصٍّ معنًى وكتبت قبلها ما نَسخت قد الصورة ألن ذلك سبتمرب؛ من عرش الحادي
املعنى، بهذا تُسلِّم أن إال ذلك بعد اإلنسانية عىل يبَق ولم إليها. ويُحيل الصورة تلك عن
وغري عميل وغري تقليديٍّا اللحظة تلك يف صار الذي الفكر مصطلحات كل انهزمت أن بعد

مقبول.
عاَلميٍّا ًا تغريُّ سبتمرب من عرش الحادي أحداث كانت بودريار، يرى كما الواقع، يف
بهذا املصطلحات. وتغيري املعاني رسم الصورة تتوىلَّ حيث البرشية؛ للثقافة يحدث كونيٍّا
والرش؛ الخري وراء فيما سبتمرب ١١ أحداث يف التفكري إىل بودريار دعا ملاذا نفهم املعنى
le système النظام جهة من إليها والنظر الكالسيكية؛ األخالقية النزعة وراء فيما أي

معيَّنة. رمزية قطبية خلَخَلت بحيث األحداث، هذه عليه أثَّرت الذي
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أنتَجتْها، التي املنظومة نفس إىل هو، يُسميها كما الرمزية الرضبة تلك بودريار ويُعيد
ذوا نفَّ الذين «هم يقول: نقيضها، يتولَّد القضية من بأنه هيجل قول يُكرِّر أن يُريد وكأنه
هذه االعتبار يف نأخذ لم وإذا أراده، َمن نحن لكننا سبتمرب من عرش الحادي أحداث
اختزاله يُمِكن عادي حدث مجرَّد ويُصبح كلها، الرمزية أبعاده يَفِقد الحدث فإن الحقيقة،
بهذه ليست األمور أن نعرف لكننا الحد. هذا عند األمر وينتهي إرهابي، عمل مجرد يف
صًدى إنه متنوعة. أمكنة يف جذوره يجد دفني تواطؤ عىل يَتَّكئ حدث ما وأن البساطة.
كانا العاَلمي التجارة مركز َمبنَيَي وإن نهائية، قوة ولكل ُمطَلق هو ما كل لفرض
الرمزية بأبعاده يفوق املبنيان له تعرَّض الذي واالنهيار املطلقة.»224 القوة لهذه التجسيد

كامل. نسق النهيار صورة هو تعبريه، حدِّ عىل ألنه، البنتاجون؛ له تعرَّض ما
املسئولية كافة املعتدي الطرف ل يحمِّ ال بودريار أن إذًا التحليل ذلك من ف يتكشَّ
املسئولية. من مشابًها قْدًرا عليه املعتَدى الطرَف باملثل ل يُحمِّ هو بل الحدث، عن األخالقية
نظاٌم يأخذ «عندما الصدد: هذا يف يقول وهو األُحادي، النظام نتائج إحدى هو حدث فما
شة ُمتوحِّ الجديدة والقواعد اللعبة. قواعد تغيري إىل باآلخر يدفع فهو األوراق، كلَّ لنفسه ما

شة.»225 ُمتوحِّ نفسها هي التحدِّي هذا طبيعة ألن ريب؛ ال
بني التداخل حد تَبلُغ مفارقة تحكمه الربجني أحداث عليه يُحيل الذي املشهد إن
القوة هذه لرؤية االسِتثنائي التهلُّل وبني اإلرهاب، ضد املقدَّس واالتحاد األخالقي الشجب
«أنها ذلك مشهوًدا، انتحاًرا تَرتِكب وكأنها بنفسها نفسها ر تُدمِّ وهي العاَلمية الفائقة
التي وهي العالم. أرجاء يف املبثوث العنف هذا كل جت أجَّ تُحتمل، ال التي لقوتها نظًرا
الحدث فإن النظرة هذه وَوفق جميًعا.»226 تَسكنُنا التي اإلرهابية املخيلة هذه أثارت
قوة تفاقُم ج يؤجِّ أن املنطق فمن ُمسيِطرة، عاَلمية قوة عىل الحقد مجرَّد بكثري يتعدَّى
الذي فالغرب الخاص، تدمريها يف رشيكًة تكون وأن تدمريها، يف الرغبَة وتركُّزها القوة
والرشعية الكلية اإللهية القدرة ذي (هلل) موقع يف أنه لو كما بودريار، حسب يتَّصف،
مركز برَجي انهيار وكان نفسه، عىل الحرب ويُعِلن انتحاريٍّا يغدو املطلقة األخالقية
بودريار ويعتقد عليه. واملعتدى املعتدي الطرفني، بني ع متوقَّ غري تواطؤ وكأنه التجارة

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 76 224

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 77 225

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 78 226

230



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

والسيطرة؛ العمل يف يستمر كي إرهاب وجود رضورة يستلزم املهيمن العاَلمي النظام أن
وبالتايل الخصَمني، بني ينشأ عميًقا تواطًؤا إنَّ بل النظام، هذا سينهار نقيضه وبدون ألنه

اآلخر. يَستخِدم َمن حول املعنى بهذا التساؤل يُمكن
باإلسالم؛ اإلرهاب تهمة تُلِصق أن بودريار، بحسب اإلعالم، وسائل حاولت وقد
عدوٍّا لذاته يخلق أن بد ال العاملية، الرأسمالية املصالح شبكة يف املتمثِّل العاَلمي، فالنظام
وكيما اإلرهاب، هو العدو هذا فكان مصالحه، ق يُحقِّ أن خالله من يستطيع املعالم َد محدَّ
جوهره؛ يف حقيقي غري االرتباط هذا أن حني يف باإلسالم. لصقه تمَّ املعالم محدد يُصبح
بصدام األمر يتعلَّق «ال خارجه من يأِت ولم ذاته، النظام داخل من توليده تم اإلرهاب ألنَّ
املتحدة الواليات بني املواَجهة يف اختزاله محاولة بكثري يتعدَّى كما األديان، أو الحضارات
أمريكا طيف عْرب يَكشف، تقابل لكنه بينهما، تقابًال هناك أن صحيح واإلسالم. األمريكية
(الذي اإلسالم طيف وعْرب بُمفردها) ليست بالتأكيد لكنها العوملة، مركز كانت ربما (التي
بودريار ويستطرد ذاتها.»227 مع رصاًعا تخوض العوَلمة أن اإلرهاب)، أيًضا يُرادف ال
عىل يسيطر اإلسالم كان ولو مهيمنة، سيطرة وكل عاَلمي نظام كل تُالزم «الحرب قائًال:

اإلسالم.»228 ضد اإلرهاب لوقف العالم
أن ذلك ثالثة؛ وليس رابعة عاَلمية حرٍب عن لبودريار، وفًقا الحديث، يُمكن هنا، من
الكالسيكية الصورة تَعكسان األوليان العامليَّتان فالحربان العوملة.229 هو الرئيس محورها
النازية، حطَّمت والثانية االستعماري، وللعهد أوروبا ق لتفوُّ ا حدٍّ وضعت األوىل للحرب.
وكل الشيوعية. عىل بالقضاء وانتهت الباردة، بالحرب ى يُسمَّ ما تحت وقعت والثالثة
جان فيَعتقد الجديدة، الحرب أما جديد. عاَلمي وضع إىل قادتنا الحروب هذه من حرب
يف إنها تجنُّبها. أو منها الفرار أحد بإمكان يَُعد لم بحيث شاملًة أصبحت أنها بودريار

الجديد. العاَلمي النظام هذا قلب

جان يف املنشورة العالم» «عنف بعنوان مقالته أيًضا وراجع Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 93. 227
ص٤٥–٦٥. ٢٠٠٥م) الحوار، دار (الالذقية: محمود إبراهيم ترجمة: العالم، عنف موران، وإدجار بودريار

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 94 228

.Jean Baudrillard, J. Ibid, p. 101 229
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الفائق الواقع (6-4)

الجدل ساد حيث قديم؛ تاريخ إىل بجذوره hyper-reality الفائق الواقع مفهوم يعود
ارتبط للمفهوم الحديث االستعمال لكن .Illusion والوهم Reality الواقع مفهوَمي حول
أُطِلَق ملا دراسته من أعمَّ سياٍق ضمن الصورة بدراسة قام الذي بنيامني فالرت بكتابات
يف الفني «العمل ١٩٣٦م عام صدرت التي الشهرية مقالته ففي الثقافة. صناعة عليه
و«ذبول» «تقلُّص» — تعبريه حد عىل — بنيامني ل يتأمَّ تكنولوجيٍّا» إنتاجه إعادة عرص
وتفرُّد بخصوصية «اإلحساس أو Glanz der Kunst الفن» «هالة ب يه يُسمِّ ما و«تدمري»
يتجزَّأ ال جزءًا كونها عن إطالًقا فصلها يُمكن ال الهالة هذه أن مفرتًضا الفني.» العمل
يمثِّل مثًال، ،Venus لفينوس قديم تمثال «فأيُّ والحضارية، الفنية التقاليد نسيج من
رجال لدى عنه يختلف تراثيٍّا، سياًقا للجمال، رمًزا فيه يَرون الذين لإلغريق، بالنسبة
أن إال بالشؤم. ينذر وثنًا باعتباره إليه يَنُظرون كانوا ممن الوسطى العصور يف الدين
الفني العمل معنى أن غري «شذًى».»230 أو تفرُّد من له ما يُنِكر يكن لم الفريقني كال
عىل تعمل اإلنتاج إعادة وآليات فتقنيات الحديث، اآليل اإلنتاج إعادة عرص يف يَتغريَّ راح
الشذى هذا يتهاوى ثَمَّ ومن التاريخية، أبعاده من وانتزاعه إنتاجه» املعاد «املنتج فصل
العمل وينتقل الفنية، لألعمال كانت التي والخصوصية التفرُّد ويتالىش «الهالة» تلك أو
أصبح التي واألوضاع الظروف أن إىل باإلضافة هذا فائق. واقع أو ُمغاِير فضاءٍ إىل الفني
صفتهما يفقدان املوسيقى وقاعة الفني «فاملعرض ت تغريَّ قد الفني العمل فيها ى يُتلقَّ
كبري عدد يف تجربته عيش أو واختباره الفني العمل إنتاج إعادة يُمكن حيث «املقدسة»؛
بنيامني، بها يتحدَّث التي النقدية الرُّوح من الرغم وعىل األوضاع.»231 أو الظروف من
ما حيال للجمهور النقدي التفكري لتعزيز إمكانيًة الفن «هالة» ضياع يف رأى قد أنه إال
املوضوعي التلقي أمام عائًقا تُشكِّل كانت قديًما الفن فهالة فنية. أعمال من عليهم يُعرض
الالعقالنية الربقة بنيامني عليه يُطِلق للفن، القداسة من نوًعا تخلق كانت الفني، للعمل

ص٧٧. مختارة، مقاالت بنيامني، فالرت 230

ص٧٩. السابق، بنيامني، فالرت 231
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بني للفارق الجمهور تمييز ازداد الفنية، األشكال ألحد االجتماعية األهمية انخَفضت «كلما
واملتعة.»232 النقد

ُمفكِّريها: من بعٍض ولدى الحداثة بعد ما ثقافة يف الخاص موقعه املفهوم اتخذ وقد
أمربطو أشار (١٩٧٣م) Travels in Hyperreality الفائق الواقع يف رحالت مقالته يف
أفضل أشياء عىل الحصول بغية الواقع خلق إعادة نحو الناس جنوح إىل U. Eco إيكو
الناقد أما الفعيل. الواقع يف عليه هي مما جاذبية أو جماًال أو رعبًا أكثر أو إثارة أكثر أو
إحساًسا لنا ر يُوفِّ امُلصَطنع الواقع أن فريى Daniel Burstein بورستني دانيال االجتماعي
الواقع مظاهر استرشاء مخاطر من حذَّر ولكنه املعيشة، واليومية الحياة بتجاوز مزيًفا
وَضع الذي املعنى عىل بارت روالن عند نَعثُر لذلك، وباإلضافة املجتمع.233 عىل امُلصَطنع
الصورة يُميِّز ما أن إىل بارت يَذهب إذ الفائق؛ الواقع مصطلح ذلك بعد بودريار له
بشكل وتقدِّمه ومتقنًا، مركًزا كامًال واقًعا تقدِّم فهي ولذلك املتقنة، والصنعة الكمال هو
عدم والحياد املوضوعية وتعني الحقيقي. الواقع من واقعية وأكثر ومحايد موضوعي
مما مثًال؛ الزيتية اللوحات يف نجد مثلما فكٍّ إىل تحتاج وشفرات رموز عىل الصورة اعتماد

والتزييف.234 اإليهام عىل أكرب قدرتها يجعل
ملرشوعه ه موجَّ مفهوم بمثابة كان وأرشنا، سبق كما بودريار، مع املفهوم أن عىل
السيموالكرا. أو الزائفة للصورة النهائية املحصلة أو النتاج هو الفائق فالواقع الفكري.

بمكان الصعوبة من كان ربما الفائق؟ الواقع مرحلة إىل البرشية وصلت ومتى كيف
الواقع مرحلة إىل وصوًال التعبريية الصيغ بها مرَّت التي املراحل نتتبَّع أن هذا سياقنا يف
قد البرشية الثقافة يف التعبريية الصيغ إنَّ نقول أن نستطيع عامة بصفة لكن الفائق.

ص٨٠. السابق، بنيامني، فالرت 232

Richard G. Smith (Editor), The Baudrillard Dictionary (Edinburgh: Edinburgh Univer- 233

.sity Press, 2010) p. 60
القومي املركز (القاهرة: نمر هالة ترجمة: الفوتوغرافيا)، يف (تأمالت املضيئة الغرفة بارت، روالن 234

الفائق. الواقع يف بودريار نظرية الصورة: صنمية منصور، أرشف وأيًضا: ص١١. ٢٠١٠م) للرتجمة،
ص٢٢٧. ٢٠٠٣م، ،٦٢ العدد فصول»، «مجلة
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كانت إذا أنه والواقع الصورة. ثم الكتابة، ثم الشفاهية، مرحلة أهمها مراحل، بعدة مرَّت
يكتب؛ وال يقرأ ال َمن وبني ويقرأ، يكتب َمن بني طبيعيٍّا تمييًزا خَلقت قد الكتابة مرحلة
كل بذلك لتشمل االستقبال دوائر من ع وتُوسِّ التمييز هذا لتُلغي جاءت قد الصورة فإن
ثقافية خلفيات إىل يحتاج ال كما أصًال، الكلمات إىل يحتاج ال الصورة فاستقبال البرش.
معها. للتعامل خاصة طقوس إىل تحتاج وال للجميع ُمتاحة أنها إىل باإلضافة عميقة،
الكتشاف كان وقد الحديث. العرص يف طاٍغ تأثري للصورة كان مجتمعة األسباب ولهذه
املعارصة، الثقافة يف االتصال وسائل وتغوُّل العرشين القرن يف الصورة صناعة تقنيات
عالقتها يف للصورة مراحل أربع بودريار يُحدِّد األحوال كل عىل الصدد. هذا يف كبري أثر

نيتشه). عند الحقيقة ملفهوم الست املراحل غرار (عىل الواقعي بالعالم

للصورة األربع املراحل (7-4)

وكان رمزيٍّا، قتًال كان نيتشه عند اإلله قتْل لكن اإلله. موت نيتشه بإعالن أشبه أنه «يبدو
وهي الواقع، قتل لكن اإلله، قتل ليست الكاملة الجريمة لكن … َقَدرنا تغيريَ منه الهدف
الواقع باغتيال امُلعنَونة مقالته يف بودريار قال هكذا إبادة.»235 بل رمزية واقعة ليست
املقصود يُحدِّد وهو (٢٠٠٠م) The Vital Illusion الحيوي الوهم كتابه يف املنشورة
نهايتها؛ تتجاوز غايتها، تتجاوز أيًضا) املوجودات (وكل األشياء كل أن تعني بأنها باإلبادة
حتمية. هناك تَُعد لم للوجود، سبب أي هناك وليس اآلن، بعد واقع هناك يَُعد لم حيث
أن إىل تشري ألنها مطلقة وهي .Extermination املطَلقة اإلبادة بودريار يها يُسمِّ ولذلك
ثمة كان إذا جثة. هناك تَُعد «لم عليها االستدالل يمكن وال موجودة، تَُعد لم الواقع آثار
ميتًا ليس الواقع ألن هذا فيه. نجدها أن يمكن مكان أي هناك وليس األساس، من جثة
سؤال فإن الواقعي، عاملنا ويف محض. وبشكل ببساطة اختفى إنه نيتشه. إله مثل وحسُب

اآلن.»236 بعد للطرح قابًال يَُعد لم واملوضوع الذات عن إليه املشار الواقع

.Jean Baudriallard, J.The Vital Illusion, p. 59 235

.Jean Baudriallard, J.Ibid, p. 60 236
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يزعم التي الكاملة الجريمة إذًا إنها جثة، هناك تَُعد لم جثة، ُمطَلقة، إبادة إبادة، قتل،
أربع بودريار يُحدِّد الرتاجيدي؟ الوضع هذا بلغنا كيف لكن حدوثها. استحالة البعض
العرشين: القرن نهاية وحتى الحديث العرص من الصورة ر تطوُّ مراحل من مراحل237

األصل هيمنة مرحلة وهي الخارجي، للموضوع فعلية محاكاة أو تجسيد الصورة (١)
نقل يف تتمثَّل وظيفية بمهمة هنا الصورة وتقوم ًدا. محدَّ واقًعا الصورة تُمثِّل حيث
بحدث ُمرتبطًة الصورة كانت وبالتايل استكشافه.238 حتى أو ما لواقٍع تمثيٍل أو الحدث
ذلك لتعذُّر نظًرا محدودة التزييف عىل الصورة قدرة وكانت محدَّدة. وواقعة معنيَّ
أطلق وقد املصداقية، من عالية درجة تمتلك املرحلة تلك يف الصورة كانت وبالتايل تقنيٍّا،

من املثال سبيل عىل الجغرافيا كانت وقد بعدها. وما ص٤٥ واالصطناعي، امُلصطنع بودريار، جان 237

األساليب محل التصوير حلَّ وقد الثورة. يشبه ما فيها الفوتوغرايف التصوير أحدث التي املعرفية املجاالت
جيمس يقول استكشافها، يتم كان التي األماكن طبيعة تجسيد يف الخشب، عىل والنقش كالرسم العتيقة،
وأمريكا ألوروبا الجغرافية املخيلة يف ثورية تغيريات إحداث يف محوري دور للتصوير «كان رايان: آر
الفوتوغرايف التصوير يف التفكري أن Joan Schwartz شوارتز جوان ويُبنيِّ عرش.» التاسع القرن يف الشمالية
الصور أصبحت واالستهالك، والتداول اإلنتاج عمليات خالل فمن العالم. ر لتصوُّ جديدٍة طرٍق عن يكشف
مع وسيًطا تعريفيٍّا ونشاًطا الجغرايف»، للخيال فاعلًة و«أداًة شوارتز وصفها كما برص» «وكالء ب أشبَه

والبرشي. املادي العالم
James R. Ryan, Photography, Visual Revolutions And Victorian Geography “In” David
N. Livingstone and Charles W. J. Withers (Editors), Geography And Revolution (Chicago:

.The University Of Chicago Press, 2005) P. 205
للغرب االستعماري ه بالتوجُّ ارتبط آخر دور لها كان للفوتوغرافيا االستكشايف الدور لهذا وباإلضافة 238

عىل قام جغرايف نشاط يف الفوتوغرايف التصوير أسهم «لقد رايان: يقول ا، ً تحرضُّ األقل املجتمعات تجاه
الفوتوغرايف للتصوير وظيفة أعظم «إن ١٨٦٤م: العام يف امُلعلِّقني أحد قال وقد األرايض.» وغزو استكشاف
ظواهر لتشهد ة امُلتحرضِّ األرايض من عقوًال وجلب والزمن، املكان عائَقي … العلم دروب من أزال قد أنه
ويستطرد هناك.» احتضار حال يف أضَحت أنها أو بعُد، الحضارة تصلها األرايضلم من شاسعة مساحات
بالعكس. والعكس املستكشف، مرادَف ر امُلصوِّ يكون أن بد ال العلم، وألهداف الغاية لتلك «تحقيًقا قائًال:
رمزية اكتسب فقد وانعكاسه، الضوء جودة عىل تقوم تكنولوجيا األساس يف الفوتوغرايف التصوير وألن
حيث االستعمارية»؛ املمارسة «الهوتية أساسه جغرايف خطاب من جزءًا وصار روحانية) (صبغة خاصة
إىل بالنور انتقاٍل بمثابة هو الِعلمية واملعرفة املسيحية للحضارة املتباَدل د التمدُّ هذا بأن االعتقاد خ ترسَّ

.James R. Ryan, Ibid, P. 209 األرضية.» الكرة من معتمة» «مجاهل
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وقد .Symbolic Order of Image للصورة الرمزي النسق املرحلة تلك عىل بودريار
الفوتوغرافيا عن كتابها يف (١٩٣٣–٢٠٠٤م) Susan Sontag سونتاج سوزان ثتنا حدَّ
قائلة: األوىل اكتشافها مراحل يف الفوتوغرافية الصورة طبيعة عن On Photography
نشك ولكننا عنه، نسمع الذي فاليشء ذاتها. يف دليًال كانت الفوتوغرافية الصور «إنَّ
تسجيٍل أداَة أيًضا الكامريا كانت له. فوتوغرافية صورة لنا تظهر حينما يقينيٍّا يبدو فيه،
يونيو يف القاتلة الكوميون جرائم يف لها الفرنسية الرشطة استخدام من وبدءًا للجرائم.
شعبها ملراقبة الحديثة الدولة يد يف ُمهمة أداة الفوتوغرافية الصور أصبحت ١٨٧١م،
عالقة يف تبدو — صورة أية — الصورة فإن … القيود كانت ومهما … عليه والسيطرة
املتسمة املوضوعات ببقية مقارنًة املرئي الواقع مع — دقة أشد وبالتايل — براءة أشد

واملحاكاة.»239 بالتقليد
الثامن القرنني: خالل ساَدت التي املرحلة وهي الواقع: تزييف أو التزوير مرحلة (٢)
للواقع مثايل نموذج خلق إىل تهدف املرحلة هذه يف الصورة كانت وقد عرش. والتاسع عرش
الفوارق تصدُّع إىل أدَّى الذي اليشء وهو الدقيق الصناعي اإلنتاج طريق عن الطبيعة أو
«بدأ الفرتة: تلك عن William Ivins إيفينز وليام يقول ونسخته. األصل بني والتمايزات
ما كل بأن باالعتقاد وانتهى حقيقي، منطقي هو ما كلَّ أن باعتقاد عرش التاسع القرن
يف التحريف أو التشويه فكرة بدأت وقد وحده.»240 الحقيقة هو فوتوغرافية صورة له
الباروكية املدرسة ظهرت فقد ل؛ التحوُّ لهذا جيًدا ا ً مؤرشِّ الفن كان وقد تدريجيٍّا. الظهور
استرشاء أن عىل قة. املنمَّ بالتفاصيل واالهتمام األشكال غرائبية نحو بجنوحها الفن يف
الحقيقي عالقة يف أو النموذج أو األصل يف التشكيك إىل النهاية يف تفِض لم النسخ عمليات
First Order األول النسق املزيفة للصورة املرحلة هذه عىل بودريار أطلق وقد باملزيف.

.Simulacrum

إشارة وحول Susan Sontag, On Photography (New York: Strus & Giroux, 2005) p. 8. 239
راجع املجتمع، يف االنضباط قواعد إرساء بُغية الدولة، ِقبَل من املراقبة يف الكامريا الستخدام سونتاج
كتابه يف املوضوع لهذا (١٩٦٢–١٩٨٤م) Michel Foucault فوكو ميشيل قدَّمه الذي املستفيض التحليل

(١٩٧٥م). Surveiller et punir والعقاب املراقبة
William Mills Ivins, Prints and Visual Communication (Cambridge: Mit Press, 1980) 240

.P. 212
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من األول النِّصف حتى تمتدُّ التي املرحلة وهي املتسلسل: اآليل اإلنتاج مرحلة (٣)
من العديد وتطور السينما، فن الكتشاف ُمواِكبًة املرحلة هذه كانت وقد العرشين. القرن
بدأت التي النسخ صناعة املرحلة تلك يف انترشت وقد الصورة. بصناعة املرتبطة التقنيات
يف الفني العمل مقالته يف بنيامني فالرت استرشفه ما وهو األصل، مكانة باحتالل تُهدِّد
يُمكن ال االستنساخ أو النسخ مفهوم أن يرى بودريار أن غري اآليل. االستنساخ عرص
يف معتَمًدا مفهوًما وأصبح تدريجيٍّا ذلك تجاوز بل فقط، الفنية األعمال إطار يف حرصه
تمييزها يُمكن ال املباني، وحتى واملالبس والطائرات فالسيارات أيًضا؛ الصناعي املجال
التزوير أو بالتزييف َوسُمها أيًضا يصعب ولذا عنها؛ أُخذت التي األولية نماذجها عن
Second Order املزيفة للصورة الثاني النسق املرحلة هذه عىل بودريار ويُطلق …

.Simulacrum
يُحدِّدها التي األخرية املرحلة هي تلك الخرب: مع الصورة وصناعة املصدر اختفاء (٤)
وقد .Third Order Simulacrum املزيفة للصورة الثالث النسق مرحلة أي بودريار؛
العرشين. القرن من الثاني النِّصف يف الحداثة بعد ما ثقافة ظهور مع املرحلة تلك ظهرت
آالت استطاَعت والحاسوب، والتلفاز والسينما الفوتوغرافيا «عْرب دوبري: ريجيس يقول
الصورة تحتوي أن الرقمي، إىل الكيميائي من وبانتقالها الزمن، من ونصف قرن البرصيف
تنظيم إعادة أي جديدة؛ شاعرية ذلك عن نتَجت وقد بيديه. اإلنسان يصنعها التي القديمة
ال وأخالقية تقنية بوصفه الشاشة عرص يف دخلنا الرحلة هذه ويف البرصية. للفنون عام

نهايته.»241 عن تعلن وإنما الفرجة مجتمع ذروة تشكل

نصٍّ يف Arnold Tynbee توينبي أرنولد الربيطاني املؤرخ ح يوضِّ مشابٍه سياٍق ويف
األوىل، املرحلة أثناء ثالث؛ مراحل عىل جرى قد اإلنسانية مسار أن ١٩٧٣م عام له نُرش
املعرفة تطورات ولكن للغاية، بطيئة االتصاالت كانت التاريخ، قبل ما إىل تعود والتي
ليَنتِرش الوقت من يكفي ما أمامه كان جديد كل أن بحيث األخرى، هي ببطء تسري كانت
من متقاربة درجة تمتلك اإلنسانية املجتمعات فكانت آخر. جديد يطرأ أن قبل العالم عْرب
املعارف تطور كان الثانية، الحقبة وأثناء املشرتكة. الخصائص من والكثري — التطور

٢٠٠٧م) الوسطى، أفريقيا (تونس: الزاهي فريد ترجمة: وموتها. الصورة حياة دوبري، ريجيس 241

ص٢١٣.
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دامت وقد واختالًفا، تمايًزا أكثر اإلنسانية املجتمعات أصبحت بحيث انتشارها، من أرسع
املعارف أثناءها تقدَّمت والتي الثالثة، الحقبة بدأت ثم السنوات. من آالف عدة الفرتة هذه

تمايًُزا. فأقل أقل اإلنسانية املجتمعات معها تُصبح لدرجة متسارعة، بصورة

املزيفة للصورة الثالث النسق (8-4)

فإذا اليوم. انتشار يف املعارصة للثقافة فاتنًة جديدًة صورًة هناك أن إىل بودريار ذهب
املشهد شأن من أعلت قد العرشين القرن من الثاني النِّصف يف الغربية الحضارة كانت
لهذه ونتيجة اآلن حدث ما فإن املعرفة؛ وسائط من ا هامٍّ وسيًطا منهما وجعلت والصورة،
انكمش الصور. من عالم خلف وتواريه الواقع غياب هو الصورة، احتلَّتها التي املكانة
انمَحت أن الصورة هذه لبثت وما شاحبة، صورة بات حتى حجمه وتضاءل الواقع
كان التي الصورة وهيمنة سطوة زادت املقابل ويف وجود، ذات غري أصبحت حتى بالكامل
ذات غري بالصور ميلء عالم يف نعيش فأصبحنا الواقع، لعالم ُمحاكاة أنها عىل إليها يُنظر
إىل رقعته، وتزداد باستمرار يَتمدَّد الفضاء هذا بها، خاص فضاء يف معلَّقة صور األصل،
جاز إن واالحالل اإلزاحة من نوع الواقع، يحتله كان الذي الفضاء نفس يحتلُّ أصبح أن
فرق إنما النوع، يف فرًقا ليس القديم، والواقع الجديد الواقع بني الفرق أن عىل التعبري.
يمتلكه يكن لم ما واإلبهار الجذب عوامل من يَمتِلك الجديد الواقع أن بمعنى الدرجة. يف
القديم الواقع من واقعية أشد بل فقط، بديل كواقع نفسه يُقدِّم ال فهو لذا القديم؛ الواقع

منه. أكثر مصداقية له وتُصبح بل عليه، ويعلو القديم يَتجاوز فائق واقع إنه نفسه.

يف كبرٍي حدٍّ إىل د يَعتمَّ وهو امُلتحرِّرة.»242 الدوال «عالم بأنه الفائق الواقع بودريار يصف
Ferdinand سوسري دي فريناند الشهري اللغة عاِلم نظرية توظيف إعادة عىل النقطة هذه
فيُشري واملدلول، الدال بني نظريته يف سوسري دي يُفرِّق (١٨٥٧–١٩١٣م). de Saussure
أي لها؛ الواقعي املحتوى إىل فيشري املدلول أما للكلمة، اللغوي الشكل إىل عنده الدال
عالقة ثمة سوسري دي وعند املتلقي. لدى معنًى من تُثريه ما أو الواقع يف ده تُجسِّ ما
الدال مفهوَمي طبَّقنا وإذا املدلول. حرض الدال حَرض إذا بحيث واملدلول، الدال بني وثيقة

.Jean Baudrillard, J. The Vital Illision, p. 88 242
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حني يف الدال، تكافئ الشكلية بُمكوِّناتها الصورة إن القول نستطيع الصورة عىل واملدلول
ويرى املدلول. بمثابة هو ده، تُجسِّ الذي اليشء أو الحدث أي لها؛ املوضوعي املحتوى أن
الواقع يقدِّم ال واإلعالم اإلعالم. يقدِّمها صورٍة إىل تحوَّلت االجتماعية الحياة أن بودريار
ومعنى منه. مولَّدة بدورها هي أخرى صورة عن صورة بل عنه، صورة حتى وال هو، كما
آَخر يشءٍ إىل مرجعيته تعود ال الواقع، معنى وبالتايل اإلعالم، يُقدِّمها التي الداللة أن ذلك
رمز بني ومدلول، دالٍّ بني عالقة وجود (املعنى) الداللة تَفرتض بينما هذا ذاته. خارج
يدلُّ ما يُصبح نفسه، مرجعية هو ويكون بذاته، الرمز يَكتفي وعندما إليه. يرمز وما
الواقع ويظهر الواقع، يَختفي وبذلك نعرفه، الذي الواقع نطاق خارج الرمز هذا عليه
الرموز من كبريًا قْدًرا تخلق أن العوملة مرحلة يف اإلعالم وسائل استطاعت وقد الفائق.
ذلك عىل وبناءً واقعي. مدلول بأي لها عالقة ال التي املرجعية الذاتية باملعاني املشبعة
وأصبح … صورة عن نقًال صورة عن نقًال صورة مجرَّد أصبح العالم أن بودريار يرى
محدَّد أصل مع مرجعية عالقة أو صلة بال والصور االصطناع عمليات من مجموعة العالم

الواقع. يف

بني عالقة ال وبالتايل والواقع، الرمز بني الصلة غياب يعني الرمز-الواقع ثنائية غياب إنَّ
الدال أن يعني ما املسافة، هذه تدمري عىل يقوم امُلصطنع فإن هنا ومن والحقيقة. الرمز
بل حقيقة، أي يُخفي ال ولهذا عليها؛ ومنكفئًا بذاته، مستقالٍّ القدرة، كيلَّ غدا الرمز أو
التبادل كتابه يف أيًضا بودريار عليه يُؤكِّد املعنى وهذا الحقيقة. هو أنه عىل نفسه يُقدِّم
عىل مثاًال يَستقي عندما (١٩٧٦م) L’Échange symbolique et la mort واملوت الرمزي
فنسخة األصل، مع مرجعية عالقة عىل تحافظ اللوحة نسخة «إن الرسم فن من فكرته
ُمصَطنعات اصطناع غري يفعل ال امُلصطنَع بينما اللوحة، من إال معناها تَستِمد ال اللوحة
بحيث والحقيقة، الحدث مفهوم أيًضا ويختفي ته، ِبُرمَّ األصل مفهوم يَختفي هنا أخرى:

املصطنعات.»243 لغري مجال يَبقى ال
األشياء تمثيل يف املعهود دورها تُماِرس العالمات تَُعد لم إذًا الفائق الواقع هذا يف
إىل إال تُحيل وال نفسها، سوى شيئًا تُمثِّل ال أصبَحت بل خارجي، نموذج إىل اإلشارة أو

Jean Baudrillard, J. Symbolic Exchange and Death. Trans. I. H. Grant. (London: Sage, 243

.1993) p. 77
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من يَُعد ولم العرص، عىل رمزية بطريقة تُسيِطر الصورة أصبحت «لقد أخرى عالمات
الثنائيات هذه من فكلٌّ واملجتمع، اإلعالم وسائل أو والحقيقة، الصورة عن نتكلَّم أن امُلمِكن
بينهما، فاصٍل خطٍّ وضُع الصعب من صار قد إنه حتى كبرية، بدرجة ُمتشابًكا غدا قد
إىل يشري تُنتجه ما أغلب أن نجد الحقيقي، العالم إىل اإلعالم وسائل تُشري أن من وبدًال
عىل تها ُمهمَّ واقترصت ًدا، محدَّ موضوًعا تُمثِّل كونها عن تخلَّت أنها أي أخرى.»244 صور
الخارجي بالواقع له عالقة ال مزيًفا موضوًعا لتُكوِّن مًعا تَصطفُّ أخرى صوٍر إىل اإلحالة
التِّقني اإلنجاز عن وإنما يشء، واقع عن وال موضوع عن تُعربِّ تَُعد لم اآلن الصور «إنَّ
يُصوِّرون أنهم يَعتقدون الناس … يَتحرَّك الذي التصويري الوسيط إنه تقريبًا. وحده
الالنهائي االفرتايض التخيُّل لهذا تقنيون ذون ُمنفِّ إال األمر حقيقة يف هم ما بينما مشهًدا،
واستنفاد التشغيل تَقتيض التي التشغيل، سوى تَطلُب ال التي األداة فاالفرتايضهو لألداة.

إمكانياتها.»245 كل
املعارص؛ لإلعالم تحليله يف بودريار عليه يُؤكِّد تراجيدي جانب ة ثمَّ أخرى، ناحية من
اإلعالم وسائل حول الشائع االعتقاد يذهب لالتصال. ال لالنفصال وسيلة أنه ح يُوضِّ إذ
كذلك. ليَست أنها إال للشفافية، ووسيلة واملعلومات للرسائل ونقل اتصال وسائل أنها إىل
اإلرسال الطرفان يَتبادل بحيث وُمستقِبل، مرسل بني تبادلية عالقة وجود يفرتضاالتصال
تكون أن دون فقط ُمرِسلة اإلعالم وسائل لكن شخَصني، بني الحوار يف كما واالستقبال
اتصال عالقة نشهد الحديثة اإلعالم وسائل فمع ترسلها. للتي ُمماثلة لرسائل ُمستقِبلة
أن إىل يَرقى مما الجمهور باستجابة ى يُسمَّ مما وليس واحد. واتجاه واحد طرف ذات
تَستقبلُها feedback مرتجعة تغذية عن يُقال وما اإلعالم، لوسائل ثانيًا طرًفا يكون
السيكولوجي القياس شاكلة عىل اإلعالم لتأثري قياًسا إال ليس الجمهور من اإلعالم وسائل

بافلوف.246 اختبار ى امُلسمَّ األفعال لردود

Jean Baudrillard, J. Baudrillard Live: Selected Interviews (1982–1993). Ed. M. Gane 244

.(London: Routledge, 1993) p. 145
(القاهرة: صادق راوية ترجمة: والفلسفة. العمارة الفريدة»: «األشياء نوفيل، وجان بودريار جان 245

ص٧٢. ٢٠٠٣م) رشقيات، دار
ص٢٢٨. الفائق. الواقع يف بودريار نظرية الصورة: صنمية منصور، أرشف 246
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Roman ياكبسون رومان عند االتصال نظرية إىل بودريار يعود ذلك لتوضيح
عنارص: ثالثة من املكوَّنة (١٨٩٦–١٩٨٢م) Jackobson

رسالة

مرسل

مرسل إليه

كجزء دورها تمارس وأصبحت املرِسل من تحرَّرت الرسالة أن إىل بودريار يذهب
الرسالة ذاتها هي بذاتها، ومكتفية الفعل ذاتية أصبحت الرسالة أن أي الفائق، واقعها من
مرة كل ويف أخرى، مرة توجيهها بإعادة إليه املرِسل يقوم وقد واحد. آٍن يف واملرِسل
يف الرسالة تنتجه ما تنتهي. ال دائرية بصورة توظيفها ويُعاد جديدة، بمعاٍن ل تُحمَّ
فلك يف كله يدور أفعال ردود من تثريه وما دالالت من تحمله وما معاٍن من النهاية
أي تماًما؛ العكس بل االجتماعي، الطابع إضفاء ليس اإلعالم ينتجه «فما االفرتايض الواقع
عىل املعنى النفجار كبري عياني ع توسُّ سوى هذا وليس الجماهري. يف االجتماعي االنفجار
تغدو جميًعا املعنى محتويات أن هو هذا يَعنيه وما … للدوال الصغري املجهري املستوى
يَصنع أن يُمكنه الذي هو وحده فالوسيط الوحيد. املسيطر الوسيط شكل يف ة ُممتصَّ
مثًال) (كالتليفزيون الوسيط ُمحتويات أنَّ بودريار ويرى املحتويات.»247 تكن مهما حدثًا،
يقول كما فهنالك، خالله؛ من تُرَسل أن حقيقية رسالة ألي يُمكن ال بحيث تحييدها يتمُّ
من رضب يف والواقعي الوسيط وانفجار الواقعي، يف ذاته الوسيط «انفجار بودريار
فعله أو الوسيط تعريف نُحدِّد أن حتى فيه ُممكنًا يعود ال الذي امُلفرط، الواقعي السديم

امُلميز.»248

Jean Baudrillard, J. The Ecstasy of Communication. Trans. B. Schutze and C. Schutze 247

.(New York: Semiotext(e), 1988) p. 56
.Jean Baudrillard, Ibid, p. 56 248
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فوسائل واملستقِبل. املرِسل بني التباُدل عالقات يف حدث تحوُّل ة ثمَّ لذلك باإلضافة
تجاَوَزت .McLuhan ماكلوهان ذلك عن عربَّ كما ما، حدٍّ إىل وظيفتَها تجاوزت االتصال
عىل فقط وركََّزت االتصال، لعملية الطبيعي والجوهر املتَّصلة والذات والرسالة املحتوى
أكثر أصبَحت قد االتصال وميديا الوسط حول تَتمركز التي «فاالسرتاتيجيات الوسيلة
بودريار يقصد نفسها.»249 املحتويات حول تَتمركز التي االسرتاتيجيات من جوهرية

نفسه. املحتوى من أهمية أكثر أصبحت اإلعالمي املحتوى توصيل طريقة أن بذلك
الفعل، ذاتية بطريقة وتكاثَر تضاَعف قد نفسه اإلعالمي املحتوى أن بودريار ويرى
من نوع هناك لذلك. مشابه ما يشءٌ ولكنه الرسطان، أقول أن أريد «ال تُشبه طريقة
عىل العليا اليد لها أصبَح التي الخطاب وأنظمة الصور ألنظمة اآلن الذاتي االستقالل
مكانه ويتخذ الخاصة واقعيته يفقد إعالمية مادة إىل ل يتحوَّ إن ما الحدث إن املعنى.»250
أخرى مرة األصيل مداره إىل تُعيده أن قوى أيُّ تَستطيع ولن الفائق، الواقع فضاء يف
تَمنحهما ثقافيٍّا، أو سياسيٍّا أو تاريخيٍّا كنههما كان ما أيٍّا معاَرصيْن، وفعل واقع «كل
األساس مداريهما من لفظهما عىل تعمل حركة طاقة فيهما الكامنة اإلعالمية صفاتهما
بقْدِر لهما معنًى كل فيه يَفقدان شبيٍه فضاءٍ إىل بهما وتدفع الحقيقي، معنَيهما وفضاء
ال الحاالت بعض ويف الحقيقي.»251 فضائهما إىل العودة عىل قدرتهما كل فيه يَفقدان ما
ما هناك فقط. الشاشة مستوى عىل حدثَت تكون إنها أصًال، وقعت قد األحداث تكون
أنه والواقع فيها. الوثوق يُمكن أصيلة أحداثًا وليست شاشة، أحداث عليه نُطِلق أن يُمكن
وهنا األحداث. وقوع يف والثقة كاألصالة مفاهيم عن اآلن الحديث بمكاٍن الصعوبة ِمن
عرضه، يتم الذي الواقع ومعدَّل درجة عن ى مسمٍّ غري أجٍل إىل يتساءل أن للمرء يُمكن
تغذي أن ويمكنها الدوائر، «وتدور يَحدث الذي غري آَخر شيئًا األمر غالب يف يكون إنه
إنك الفن، أعمال عن بنيامني قال وكما يشء، أي تَلتهم أن ويمكنها يشء، أي من نفسها
أو شخصية أو حدثًا تستجوب أن أبًدا يمكنك ال املصدر، إىل تعود أن أبًدا تستطيع ال

Jean Baudrillard, J. Review of Marshall McLuhan.s Understanding Media, “in” The 249

.Uncollected Baudrillard. Ed. G. Genosko (London: Sage, 2001) p. 40

.Jean Baudrillard, J. Baudrillard Live: Selected Interviews, p. 148 250

Jean Baudrillard, The Year 2000 Will not Take Place, trans paul Foss and Paul Patton 251

.(Sydney: Pour Institute of Fine Arts, 1986) p. 19
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هو هذا وجوهريٍّا الفائق. الواقع يه أسمِّ ما هو هذا إنَّ األصيل. الواقع يف درجته عن خطابًا
غري هو وما حقيقي هو ما أو والالواقع، الواقع ق تحقُّ عىل فيه قادرين نَُعد لم الذي املجال
للواقع مبدأ لألشياء يَُعد لم حيث األكرب واملجال املجال، هذا يف ندور أن ويُمكننا حقيقي.

اآلن.»252 بعد
يحدث لم هذا إنَّ ا، حقٍّ باإليجاب. بودريار يُجيب صور؟ إىل البرش ذوات تحوَّلت هل
كما يغدو اإلعالم، لوسائل وُمشاهد كُمستِمع اإلنسان، لكن التقني، أو املادي املستوى عىل
يف هي البرش بني تدور التي الحوارات حتى الوسائل. تلك لكافة للبث محطات كان لو
إن معكوسة إعالمية حوارات … املختلفة اإلعالم وسائل بني تدور حوارات األمر حقيقة

التعبري. صحَّ
والقيمي املعريف النسق تشكيل عىل اإلعالم يعمل كيف التأثري؟ هذا يحدث كيف لكن

اإلنسان؟ عند
الالتينية من واشتقاقها information الفرنسية الكلمة معاني أحد يكون أن قبل
ذلك ومن ما، ليشءٍ الهيئة منح أو التشكيل معناها كان واإلخبار اإلعالم تعني informa
اللغوي األصل هذا أن والواقع وكيف». «شكل يعني الذي informer بالفرنسية الفعل
الحدث أو الواقع نقل حال بأي يَعني ال الذي املعارص، اإلعالم بطبيعة ماهوية عالقة عىل
أنه مؤداها شهرية إعالمية مقولة ثمة ما. هيئًة وإكسابه الحدث تشكيل يعني بل هو، كما
تقول أخرى إعالمية قاعدة ة وثمَّ يقع. لم الحدث فإن الحدث موقع يف كامريا توجد لم إذا
املقولة هذه جمع حاصل إنَّ الخرب.» تنقل كيف املهم ولكن الخرب، تنقل أن املهم «ليس
تمنح فالكامريا واإلبستمولوجية؛ األنطولوجية اإلعالم طبيعة عن لنا يكشف القاعدة وتلك
عىل خاللها من الحدث نقل يتم التي الكيفية تعمل ذاته الوقت ويف الوجود، صفة الحدث

ومستقبًال. اآلن للمشاهد املعريف املنظور تشكيل
األخرى واالتصال اإلعالم وسائل وكافة اإلذاعات وأثري التلفاز شاشات أن والواقع
السائد القيمي النسق تخلخل أو القيم من جديدة وتريسمصفوفة والرموز الرسائل ج تُروِّ
وبمرور الجماهري.253 من ُممكنة قاعدة أكرب مخاطبة إىل تهدف ُمتنوعة بطرق ما مجتمٍع يف

.Jean Baudrillard, J Baudrillard Live: Selected Interviews, p. 148 252

يُقدمه، ما خطورة أن يف يتمثَّل يوسف باسم الساخر املرصي اإلعالمي برنامج يف زال، وما رأيي، كان 253

العربي، وربما املرصي، املجتمع يف السائد القيمي النسق خلخلة عىل يعمل التقديم، يف الفذة إمكانياته رغم
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الحدث. حقيقة اإلعالم يُزيِّف كيف ح تُوضِّ صورة

جهازه يف ويدرجها الجديدَة والقيَم والرسائَل الرموَز ي امُلتلقِّ أو امُلشاِهد يتبنَّى الوقت
تشكل بحيث والحياة، العالم يف هه توجُّ طريقة خاللها من ويُحدِّد القيمي-السلوكي،

الجنسية اإليحاءات املعتادة، غري األلفاظ استخدام لذلك، حدود أي وضع دون والسخرية النقد يف الجرأة
التابوهات باسم يُعرف ما تَحطيِم محاولة يف يتمثَّل للربنامج الحقيقي الهدف كان وربما فيها. املباَلغ
فوق يعلو يشء «ال ثقافة ترسيخ نحو السعي من ذلك عىل يَرتتَّب وما الجنس)، السياسية، (الدين، الثالث

النقد-السخرية».

244



… الحداثة بعد ما فالسفة من نماذج

واآلخرين نفسه مع عالقته يف امُلشاِهد طريقة والقيم والرموز الرسائل هذه مجموع
النماذج يف لتندرج ويدفعها الناس يُكيِّف اإلعالم أن يف يتمثَّل إذًا يحدث فما والعالم.
الواقع يف الفرد أفعال ردود فإن وعليه للتداول. ويطرحها يَخلقها التي والسلوكية القيمية
بل للمواقف، تحليلية ودراسة نقدي تفكري نتيجَة تكون وال داخله، من نابعة تكون ال
بكافة النهاية يف العالم فيغدو املرتاكمة. اإلعالمية امَلشاهد مبارشة بصورة فيها يتدخل

الحديثة. واالتصال اإلعالم وسائل من يتشكَّل فائٍق لواقٍع تجليًا مفرداته
عالم والواقع، الصورة لثنائية فيه معنى ال عاَلم هو لبودريار، وفًقا الفائق، الواقع إنَّ
الواقع، هو فالرمز اإلدراكية. ِبنيته يف اندرجت َمشهدية لشيفرات وفًقا اإلنسان فيه يعيش
بذاته املكتفي املشهد أو والصورة مشبًعا، وغدا يشء كل امتصَّ الفائق الواقع أن يعني ما
مرجعية، أي إلغاء واملدلول، الدال بني مسافة أي بإلغاء املجتمع، بنية د يُحدِّ الذي هو
وسيلة داخل امُلتناقضة األخبار اكتشاف فاعلية حتى نقدية، فاعلية أي تقليص هنا ومن

اإلعالم.254
La Misère العالم بؤس كتاب يف نُرشت اإلعالمية» «الرؤية عنوان حملت دراسة يف
منطلٍق من اإلعالم لوسائل رؤيته يف شامباني255 باتريك يَنطِلق (١٩٩٣م) Du Monde
عىل نفسها بالقدرة تَتمتَّع ال والكوارث األحداث كافة أن إىل فيذهب لبودريار. مشابٍه
بتغطيتها بذلك) لها يُسمح ال كثرية أحياٍن (ويف جميًعا تسمح وال اإلعالم عْرب املرور
سبيلها تجد التي الظواهر تلك تتعرَّض ثانية، جهٍة ومن جهة، من هذا نفسها. بالدرجة
أن ذلك اإلعالم؛ وسائل بها د تتعهَّ إن ما والتزييفات التشويهات من عدد إىل التغطية إىل
التهيئة وإعادة البناء من عمًال عليها تمارس أن بدَّ ال بل بتسجيلها، تكتفي ال األخرية هذه
اإلعالم (قطاع األنشطة من القطاع بهذا الخاصة املصالح عىل ومداه درجته يف يعتمد
بني التجارية املنافسة عامل يمليها التي واسرتاتيجياته الخاصة مصالحه له تظل الذي
تلك أو املهيمنة األيديولوجية هذه يف تلك أو القناة هذه وانخراط جهة، من قنواته مختلف
لتُقدِّم مهده، يف بعُد يزال ال والحدث الفور، عىل تعالج اإلعالم وسائل إنَّ أخرى. جهة من
سياق أحيانًا يُقدِّمها التي الالحقة التكذيبات رغم نفسه يفرض يظلُّ اجتماعيٍّا تمثًال عنه

.٢٨–٣١ واالصطناعي، املصطنع بودريار، جان 254

حرفوش، سلمان ترجمة: بورديو، بيري تحرير: العالم، بؤس يف اإلعالمية، الرؤية شامباني، باتريك 255

ص٢٠٥. ٢٠١٠م) كنعان، دار (دمشق: الثاني املجلد
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بُعده كان مهما التمثيل، هذا أن ذلك بأناة؛ عليه امُللقاة النظرة أو نتائجه، نفسه، الحدث
األحكام وتقوية سلًفا وُمَعدة جاهزة تأويالت بتدعيم إال الغالب يف يقوم ال الواقع، عن
تظاهرة تحويل األحداث: بكافة التالعب يتمُّ الوضع هذا ظل ويف ومضاعفتها. امُلسبقة
القيمة عديم حدث إىل واختزاله باالعتبار جدير حدث تهميش أو كاسح، حدث إىل صغرية

بال. ذي وغري
–١٩١٢) J. Elul إيلول جاك والسياسة االجتماع عاِلم لنا يُقدِّم مشابٍه سياٍق يف
الدور منه يتبنيَّ اإلعالم، عرص يف العام والرأي للسياسة نقديٍّا تحليًال ١٩٩٤م)256
تشكيل يف وكبري أسايس دور العام للرأي كان فإذا اإلعالم. لوسائل الجديد األيديولوجي
واملعلومات. الوقائع أي تُشكِّله؛ التي العنارص تحليل البداية يف علينا فيَجب السياسات،
فيها، املفرتض والنقاء بالحياد تتمتَّع ال العام للرأي املشكِّلة الوقائع أن إىل إيلول يذهب
الرأي يتقبل وال اإلعالم، وسائل ِقبَل من معالجة عملية بعد إال وقائع تُصبح ال فالوقائع
نماذج من لديه ما مع أي الواقعة؛ من يفهمه ما مع اتَّفقت إذا إال واقعة أنه عىل شيئًا العام
الوقائع تكون هنا ومن نفسه. اإلعالم صنَعها Stereotypes جاهزة وأنماط Patterns
األيديولوجيا. لشبكة امُلكوِّنة والخيوط العنارص نفسها هي اإلعالم ونقلها صنعها التي

البداية. منذ تشكيلهما عىل تعمل بل ومعلومات، وقائع تُزيِّف ال فاأليديولوجيا
فالرجل الحديث. واملجتمع التقليدي املجتمع يف واملعلومات الوقائع بني إيلول يقارن
التجار أو زارها، التي املناطق عن أو األخرى القبائل من أخباًرا قبيلته إىل ينقل الذي
مجتمعهم ورؤية فْهم يف يؤثرون ال أخرى مجتمعات عن أخباًرا ملجتمعهم يَنقلون الذين
االجتماعي، عاَلمهم من جزءًا تُشكِّل وال عنهم منفصلة شذرات مجرَّد األخبار فهذه لنفسه؛
الحديث املجتمع يف أما ملعرفته. األساسية الوسيلة هو باملجتمع املبارش االحتكاك ويظل
يشكِّل الذي هو ومعلومات أخبار من املرء يتلقاه ما فإن اإلعالم وسائل لتقدُّم ونتيجة
ويتحرك ويجيء يَذهب املرء أن من الرغم وعىل فيه. يعيش الذي وملجتمعه للعالم رؤيته
ترجمته إعادة ت تمَّ عالم يف يعيش فهو مبارشة، غري بطريقة يُخربه أنه إال كله العالم عْرب
واألحداث الوقائع وحتى الحقيقي؛ بالعالم مبارشة صلة لَديه تَُعد لم وبالتايل وتحريره،

يف املعارص الفكر إسهام اإلعالم: وأيديولوجيا الفلسفة منصور، أرشف يف ذلك تفاصيل انظر 256

http://www.ahewar.org/debat/) ٢٠١٠م ،٣٠١٦ عدد املتمدن، الحوار اإلعالم، وسائل دراسة
.(show.art.asp?aid=217018
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طريق عن إليه تُنقل أنها يرى سوف عينَيه أمام تحدث وشاَهَدها بنفسه عاشها التي
وتعليًقا وصًفا يرى وسوف اإلنرتنت. التليفزيون، اإلذاعة، الصحف، إعالمية: وسائط
بهذه توصيله تمَّ الذي الحدث عليه سيُؤثِّر ما وغالبًا بالفعل، عاشه ملا وتحليًال وتفسريًا
التي الصورة أمام تَصمد لن األخرية فهذه الشخصية، بخربته تأثُّره من أكثر الطريقة
الصحيحة املعلومات تواُفر أن إىل إيلول يذهب الشائع االعتقاد عكس وعىل اإلعالم. ينقلها
كثرية حاالت فهناك عام، رأي إىل وبالتايل سياسية واقعة تشكيل إىل بالرضورة يُؤدي ال
إن عام. رأي ظهور إىل تُؤدِّ لم لكنها والكافية الصحيحة املعلومات فيها للناس تواَفرت
بعنارص املعلومات ل تُحمَّ أن فيجب بروباجندا)؛ (أو دعاية مسألة العام الرأي تشكيل

العام. الرأي يَتشكَّل حتى ورمزية وانفعالية عاطفية
ويرضب وصور. كلمات إىل ترجمته ت تمَّ ما بل الفعلية، األحداث هي الوقائع ليست
الحدث رأى الذي البسيط الشارع فرجل أخرى؛ لدولة جيٍش بغزو ذلك عىل مثًال إيلول
عن إال لبالده أجنبي غزو رآه ما أن يُدرك ال وهو مدينته، دخل جيًشا إال يُشاهد لم أمامه
حقيقية واقعة إىل الحدث هذا يتحوَّل وال حدثًا، بل واقعًة يُشاهد لم فالرجل اإلعالم. طريق
عليه العمومية طابع إلضفاء معالجته ت تمَّ ما هي فالواقعة اإلعالم. طريق عن إال قائمة
والكليات العموميات طريق عن يكون اإلدراك ألنَّ مبارشة؛ إدراكه من املرء يتمكَّن كي
ألناس نقله تمَّ ما أيًضا وهي النفس؛ علم يف الجشطالت نظرية تذهب كما الجزئيات ال
عليها أَضفيت ما هي الواقعة أن هذا ومعنى جماهريية. اتصال وسيلة طريق عن كثريين
وحملت تحليالت بها ألحقَت ما وهي الحدث، شاهدوا َمن أعني حارضيف غري ا خاصٍّ تلوينًا
بهذه وامُلشتَّتة امُلبعثَرة األحداث تُرتجم لم وإذا للجمهور؛ مادًة تكون حتى ومشاعر بمعاٍن
عنارص تكون ولن وقائع، تُصبح لن الخصائص هذه عليها وأُضفي والوسائل الطرق
لديه ما عىل يعتمد وتفسريها وفْهمها للوقائع املرء استقبال إن عام. رأي وبناء لتشكيل
ال التي الوقائع يُصدِّق لن أنه بحيث اإلعالم، صنعها Stereotypes جاهزة أنماط من
فْهمه أنماط مع تتعاَرض التي األحداث تلك إنَّ بل تعارضها، أو األنماط هذه مع تتَّفق

برسعة. ينساها وسوف عليه يُذَكر تأثري لها يكون لن واستقباله
Herbert شيللر هربرت يرى Mind Managers بالعقول املتالعبون كتابه يف
رأس بامتالك رئيًسا ارتباًطا مرتبطة التضليل وسائل أن (١٩١٩–٢٠٠٠م) Schiller
فامتالك السوق، قواعد من بسيطة قاعدة َوفق املعلومات أجهزة عىل السيطرة فتتمُّ املال.
املال، رأس يَمِلكون مَلن متاٌح األخرى، املَلكية شأن شأنه عليها، والسيطرة اإلعالم وسائل
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واملجالت والصحف التليفزيون وشبكات اإلذاعة محطات تُصبح أن لذلك الحتمية والنتيجة
والتكتُّالت املشرتكة سات املؤسَّ من ملجموعة جميعها مملوكًة النرش ودور السينما وصناعة
التضليل. عملية يف وحاسم فعال بدور لالضطالع جاهًزا اإلعالمي الجهاز ويصبح اإلعالمية،
كاملة مؤسسات بناء يتم وحقوقه الفرد رفاه وحراسة الخاصة امللكية حماية غطاء وتحت
إخفاء من بد ال أكرب بفعالية دوره اإلعالمي التضليل يُؤدِّي ولكي اإلعالمي. للتضليل
هي األشياء بأن امُلضلَّلون يشعر عندما ناجًحا يكون التضليل أن أي وجوده؛ شواهد
اإلعالمي التضليل إن أخرى: بعبارٍة أو والحتمية، الطبيعية الوجهة من عليه هي ما عىل
تنوًعا ثمة أن الظاهر يف ويبدو أصًال. لوجوده املستمر اإلنكار هو زائًفا واقًعا يقتيض
والتليفزيون، اإلذاعة ومحطات للصحف الكبري العدد من ا مستمدٍّ اإلعالمي البث يف كبريًا
العامة واملعلومات واألخبار الرتفيهية فاملادة واحد؛ مصدر ثمة كان لو كما النتيجة ولكن
جانب من نفسه اإلعالمي املرجعي اإلطار من جميًعا انتقاؤها يَجري واألفكار هات والتوجُّ
يَختلف وقد عنها، التخيل يمكن ال تجارية دواٍع تُحرِّكهم اإلعالمية للبوابة «حراس»
عن الشائعة األساطري بني من أن تبني فقد واحد؛ الجوهر لكن املجازي والتعبري األسلوب
أغلبية إلرادة كلية تستجيب ثقافية ديمقراطية بوصفه يعمل أنه األمريكي التليفزيون
يُمثِّل أنه يُقال أن واألدق أخرى، واختفاء معينة برامج باستمرار يتعلَّق فيما امُلشاِهدين
واألدوات الغذائية املواد ُصنَّاع هو للربامج الحقيقي املصمم وأن املعلنني، واتجاَه رغبَة
اختفت كثرية برامج أن والواقع واألدوية. والسيارات التجميل وُمستحرضات املنزلية
الجمهور يظل وهكذا املعلنني. اهتمام تجذب لم ولكنها عليها، واإلقبال شعبيتها برغم
والتحليل، والتفكري ل للتأمُّ فسحة يجد وال واالستحواذ، ق والتدفُّ األحداث من دوامة يف
بدقة. مرسوم واحد باتجاه مسبًقا ومعد مربَمج وعي ولكنه جاهًزا، الوعي إليه م ويُقدَّ
التيار، عكس تُفكِّر أقلية إىل يتحوَّلون فإنهم والشك للتساؤل فرصًة البعض يجد وعندما
إىل غالبًا) يحدث ما (وهذا يُضطرُّون وقد النظام. لهدم وتسعى العام، املجموع وتخالف
َمَلكة بالتدريج ويقتلون الناس، كل مثل بأنهم ويَتظاهرون وقناعاتهم، تساؤالتهم إخفاء

والنقد.257 التساؤل

عالم سلسلة (الكويت: رضوان السالم عبد ترجمة: بالعقول. املتالعبون شيللر، هربرت باختصار 257

ص١١١–١٢٣. ١٩٩٩م) املعرفة،
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عليه املحكوم سيُزيِّف املعارصوكأنه اإلنسان إىل ينظر سنجده بودريار إىل وبالعودة
تحيل ووسائل وسائط به يحيط ما فكل الجدوى. عديم الالنهائي التكرار دائرة يف بالوقوع
لم «.referential الوجود من إحايل نمط يف «يعيش أصبح حتى ذاته الواقع ال الواقع إىل
«والحقيقة فقط. الحقيقي الواقع إىل يُشري عاَلم يف بل الحقيقي الواقع يف يعيش أحد يَُعد
عن الواقع يُحاكي وبما األصل عن بالنسخة يستعيض بأن ريض قد املعارص اإلنسان أن

الحقيقي.»258 الواقع
ما الفائق؟ الواقع ظلِّ يف اإلنسانية العالقات طبيعة فما كذلك، الحال كان وإذا
ُمتفرقة أماكن يف املوضوع هذا بودريار يتناول باآلخر؟ األنا تَربط التي العالقة طبيعة
هو املرآة اإلنسان الشاشة.259 واإلنسان املرآة اإلنسان بني بالتمييز يقوم وهو أعماله، من
فهو الشاشة اإلنسان أما املتبادل، والتواصل التفاعل خالل من اآلخر يف ينعكس الذي
عرض شاشة فهو االستهالك، ثقافة عن سلوكه يف والكاشف وتقاليع ملوضات العارض
شاشة. إنسان إىل مرآة إنساَن كونه من اإلنسان ل تحوُّ العرشون القرن شهد الثقافة. لهذه
اإلنسان يكون وكي اإلنسان، ألخيه مرآًة كان اإلعالم عرص قبل اإلنسان أن بينهما والفرق
ُمتباَدل؛ تفاُعل عالقة يف األنا مواجهة يف حاًرضا اآلخر هذا يكون أن يجب لآلخر مرآًة
العالقة فتغيب الشاشة اإلنسان مع أما والعكس. اآلخر عىل األنا أفعال تنعكس حيث
الشاشة؛ وهو اإلعالم لعرص األسايس النموذج إىل نفسه اإلنسان ل ويتحوَّ املبارشة التفاعلية
االستهالكي املجتمع له أعدَّها الحياة من وألنماٍط أزياء ملوضات عارًضا يُصبح حيث
واآلخر، األنا بني التفاعل ن تتضمَّ التي االنعكاسية املرآوية العالقة تختفي وهنا سلًفا.
ال سلًفا، محدَّدة role performer ألدوار واملؤدِّي العارض اإلنسان ذلك إال يبقى وال
هناك ليست بأخرى أو «بطريقة بودريار: يقول ،action فعل أو praxis بُممارسة القائم
التليفزيون، ومشاهدي مستمعي أنفسنا، لكنَّنا التقني، باملعنى فقط ومحطات شاشات
املتحاورون يَُعد لم شاشات. أنفسنا نحن االتصاالت. من الشبكة هذه لكل محطات نُصبح
إنه ألخرى. شاشة من استقرت اللعبة كما لكنه مخٍز، أمر هذا أن ويبدو برشية، كائنات
ما بطريقٍة هو املختلفة. اإلعالم وسائل بني أو الدوائر، أو املحطات بني حوارات الغالب يف
اآللية املرجعية من النوع ذلك املكثَّف، التناول هذا إنه نفسه، مع وسيط معكوس، حوار

سابق. مرجع اإلعالم، وأيديولوجيا الفلسفة منصور، أرشف 258
.Mike Gane, Baudrillard Live: Selected Interviews, p. 146 259
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من واآللة اإلنسان بني االختالف فإن الحارض الوقت ويف شبكته. يف يشملنا الذي لإلعالم
تحديده.»260 ا جدٍّ الصعب

Jean Baudrillard ذاته. لليشء املنتظم التكرار إىل تُشري التي الفوتوغرافية بودريار أعمال أحد
.La Bocca, 1998

ولهذا الفائق. للواقع متحقًقا مثاليٍّا نموذًجا لبودريار بالنسبة األمريكية الثقافة كانت
بُغية الواقع هذا مظاهر لتتبُّع L’Amérique أمريكا مؤلَّفاته أحد بودريار ص خصَّ السبب
… عمالقة كشاشٍة تَتشكَّل إنما املتحدة الواليات حقيقة أن إىل بودريار يذهب تحليلها.
املواقع ر تُصوِّ رائعة وسيناريوهات أفالم املدينة، يف وأغلبها مكان، كل يف العرض شاشات
«إلباسها» ويتمُّ السياح، جذب عىل القدرة تمتلك كانت إذا خصوًصا خاصة، بطريقة
نهاية إقامة تقدِّم الوسيط العرص إىل تعود التي التاريخية «فالقالع مطلوبة خيالية صوًرا
هذه يف الزائف واالشرتاك طبًعا.» األصل حرارة دون من لكن أزياء) (طعام، تامة أسبوع

.Mike Gane, Ibid, p. 148 260
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املروِّجني وبحسب العوالم. هذه بها تنتظم التي الطرائق يف فعلية آثار له دة امُلتعدِّ العوالم
إىل االضطرار وبدون واحد يوم يف القديم العالم تعيش «أن ممكنًا بات فقد األمريكيني،
شاشات عىل تُشاهد الصور من مجموعة إىل تحوَّلت نفسها فالجغرافيا هناك.» إىل الذهاب
املكان يف مختلفة عوالم مًعا يجلب اليومية حياتنا يف الزائفة الصور هذه ونسخ العرض.
ومختزلة، مجزَّأة بصورة الواقع أرض عىل محاكاتها الغالب يف يتمُّ العوالم هذه والزمان.
شبيه يشء ببعضها. لها عالقة ال التي ة امُلرتاصَّ الصور من حشًدا ذاته الواقع يُصبح بحيث
خرجت كأنها األمريكية املدينة «تبدو املعارص التصوير فن يف Collage الكوالج بتقنية
إىل ُقُدًما وتتحرَّك املدينة من تبدأ أن ينبغي ال ها، رسَّ تكتشف ولكي األفالم. من للتو
املدينة. صوب الخارج إىل وتتحرَّك الشاشة من تبدأ أن ينبغي بل الشاشة، نحو الداخل
عىل تخلع بأن تَكتفي بل استثنائي، شكل أي السينما فيه تتَّخذ ال الذي املكان هو ذلك

أسطوريٍّا.»261 جوٍّا بأكملها والبلدة الشوارع

السيايس املجال يف الفائق الواقع (9-4)

أحداث إىل األوىل الخليج حرب من بودريار تحليالت يف بقوة حاًرضا السيايس املجال كان
التسعينيات أوائل يف جاءت قد الكربى بودريار شهرة وربما سبتمرب. من عرش الحادي
فني املثقَّ من العديد انتباه املقاالت هذه اسرتَعت فقد الخليج؛ حرب عن مقاالته نرش عندما
األوىل للوهلة بودريار أطروحة بدت وقد قدَّمه. الذي الطرح لغرابة نظًرا واملفكرين
كان لحدٍث تسفيًها فيها رأوا الذين البعض262 ِقبَل من كبريًا استهجانًا القت لذا سطحية؛
حول العمل من سنوات عرش عن يزيد ما حوايل فبعد الجد. محمل عىل يُؤخذ أن ينبغي
مؤلَّفاته أحد بودريار عنون ١٩٩٥م العام يف وبالتحديد الزائفة، والصور املحاكاة مفهوم
يف مقاالت شكل عىل مجزأة بصورة البداية يف الكتاب نُرش تقع».263 لم الخليج: «حرب ب
وهو الكويت). تحرير (حرب األوىل الخليج حرب فرتة إبان الفرنسية، ليرباسيون جريدة

.Jean Baudrillard, J. America. Trans. C. Turner (London: Verso 1988) p. 54 261

بعد ما … نقدية ال نظرية كتابه: يف لبودريار نوريس كريستوفر هه وجَّ الذي النقد راجع 262

١٩٩٩م). األدبية، الكنوز دار (بريوت: إسماعيل عابد ترجمة: الخليج، وحرب الحداثة-املثقفون
Jean Baudrillard, J. The Gulf War Did Not Take Place. Trans. P. Patton. (Sydney: Power 263

.Publications, 1995)
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ا؟» حقٍّ واقعة هي هل الخليج: «حرب تقع»، لن الخليج «حرب مقاالت: ثالث من يتألَّف
إىل الوحيد منفذنا أن يف جوهره، يف بودريار، سجال ص ويتلخَّ تقع». لم الخليج و«حرب
اإلعالمي الخطاب من قطعة هي آخر، يشء أي مثل والحرب، اإلعالم. هو الحرب حقيقة
كونها تعدو ال كلها الخليج حرب فحملة لذا واقعيٍّا. ال عاَلًما باستمرار لنا يَخلق الذي
السلطة يف هم الذين وحتى واقعي. فوق سيناريو فهي الفيديو، ألعاب من للعبة تطويًرا
اإلعالمية فالتغطية إن». إن. «يس. ال شاشة عىل من الحرب يُتابعون كانوا القرار، صنَّاع من
االنطباعات أن ذلك الحرب. هي إنها بل الحرب، تصنع التي هي تنقلها التي والصور

الحرب. مدبِّري عىل أيًضا بل وحدهم، املشاهدين جماهري عىل تؤثِّر ال تُخلِّفها التي
كان كما سياسيٍّا هدًفا يكن لم الخليج حرب من الهدف أن إىل بودريار ذهب لقد
الحدث تضخيم األول. املقام يف استعراضيٍّا هدًفا كان بل السابقة، الحروب مع الحال
مكانة الهدف غدا «لقد املطلوب، النفيس التأثري يحدث حتى واقعيته تتجاَوز بصورة
الوجود هذا وترسيخ امُلفرط وجودها إثبات واقعيتها، عن عوًضا وُمستقبلها الحرب
من الكثري إىل افتقدت قد املهمة تلك فإن الواقع ويف ممكن، وقت أكرب العقول يف
كما الحرب نشاهد كنا هل قائًما: التساؤل يظلُّ لبودريار وفًقا هنا من املصداقية.»264

للحرب؟ افرتاضيٍّا واقًعا يُشاهدون املشاهدون كان أم األخبار؟ شاشات عىل فعًال هي
أننا غري السابق. للمثال مضمونها يف ُمشابهة بودريار قدَّمها أخرى عديدة أمثلة ثمة
مجال داخل الظواهر بعض تحليل يف الفائق للواقع بودريار مفهوم نُوظِّف أن امُلمكن من

السيايس:

يتمَّ أن البالد رئاسة واشنطن جورج تويلِّ منذ األمريكية املتحدة الواليات اعتادت (١)
منذ األمريكية املتحدة الواليات عليها حاَفظت احتفالية، بمراسم الجديد الرئيس تنصيب
والربوتوكوالت الطقوس من مجموعة االحتفالية هذه وتُصاحب اآلن. حتى ١٧٨٩م عام
األمريكي الشعب أذهان يف بالفعل عظيم يوم إىل التنصيب يوم ل يَتحوَّ أن منها الغرض

Philip Hammond, The Gulf War Revisited, “In” Jean Baudrillard Fatal Theories, Edited 264

By David B. Clarke, Marcus A. Doel, William Merrin And Richard G. Smith (London: Rout-
.ledge, 2009) P. 121
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العرض. طريقة عىل فقط املعنى ف يتوقَّ … مختلفة بمدلوالت واحدة صورة

اآلن، حتى بدايتها منذ املراسم، هذه عىل طرأ الذي واالختالف التاريخ. يَنساه ال حتى
طاغيتنَي ظاهرتنَي إىل نشري أن يُمِكن وهنا فقط. امليديا تطور بمدى يَتعلَّق اختالف
الظاهرتان هاتان حاليٍّا. يَحكمها الذي الثقايف واملنطق األمريكية الحياة طبيعة عن تكشفان
بودريار. يُحدده الذي باملعنى االستعراضية، الروح وطغيان السوق، قيَم طغيان هما:
الشعب ويتابعها التلفاز شاشات عىل تجري التي االنتخابية املناظرات ل نتأمَّ فعندما
حان املرشَّ يقف اآلتي: النحو عىل االستعراض يتبدَّى أوًال، تقريبًا. كله والعالم األمريكي
يجعل الذي اإلبهار تحقيق األساسية وظيفته التصميم، دقيق تليفزيوني ديكور وسط
اآلخر أما حمراء، عنق ربطة املرشحني أحد ويرتدي يشء. كل حوله يدور مركًزا الصورة
امُلمثل بدور يقوم ح مرشَّ كل أن نكتشف املناظرة ُمتابعة خالل ومن زرقاء. ربطة فريتدي
وكال االنتباه. يَجذب حتى الشخصية وَمَلكاته األدائية طاقاته توظيف يف يجتهد الذي
وامُلفكِّرين الباحثني من فريق أعدَّه سلًفا، جاهز سيناريو بحسب يترصفان املرشحني
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البيت كريس يئول سوف األوسكار، جوائز يف يحدث ما نحِو وعىل البارعني. واملخرجني
وإخراج.265 سيناريو وأفضل ُممثل أفضل إىل النهاية يف األبيض

وهو االقرتاع، عملية عْرب الديمقراطية وهم عليه نطلق أن يُمكن ما هو الثاني املثال (٢)
االقرتاع؟ عملية يف فقط تتمثَّل الديمقراطية هل اآلتية: التساؤالت يف نصوغه أن يمكن ما
النهاية يف نفسه يجد الناخب أن أم للديمقراطية؟ حقيقيٍّا تجسيًدا االقرتاع عملية تُمثِّل هل
يختار أن عليه ويَنبغي للغاية، محدودة فقط، خياَرين الغالب يف خيارات، بني محصوًرا
بعض أن األمريكية، املتحدة الواليات يف خاصة االنتخابية، الحمالت يف يحدث ما بينها؟ من
من أو الجمهوري الحزب من يكون أن إما ما، ًحا مرشَّ تتبنَّى الكربى الرأسمالية الرشكات
أيٌّ يَتبناها التي االقتصادية السياسة مع الرشكات تلك ملصالح وفًقا الديمقراطي، الحزب
لصالح العام الرأي توجيه أجل من املليارات إنفاق يف الرشكات تلك وتتسابق الحزبنَي. من
كرد لالختيار مدفوًعا األمر، حقيقة يف نفسه، الناخب يجد هنا من تتبَناه. الذي ح املرشَّ
يف اختياره، يكون وال الرشكات، تلك تتبنَّاها التي الهائلة الدعائية للحمالت طبيعي فعل
يُشكِّك الذي األمر حني، للُمرشَّ االنتخابية بالربامج حقيقيٍة قناعٍة عن نابًعا األحوال، معظم
تجليًا كونها تعدو ال النهاية يف فهي تها، ِبُرمَّ االنتخاب لعملية الديمقراطية الطبيعة يف

ق. متحقِّ غري دعائيٍّ إعالميٍّ لواقٍع
كيف لنا تكشف التي األمثلة أبرز أحد السينما لفن السيايس التوظيف كان ربما (٣)
الجمهور وعي تشكيل يف أيًضا وفاعًال السينما، يف فاعًال الفائق الواقع مفهوم يكون
تَعتمدها التي الكربى الوسيلة هي السينما — تزال وال — كانت وقد العالم. يف وسلوكه
املتحدة الواليات تَمتِلك إذ العالم. حول األمريكي املرشوع نرش يف األمريكية املتحدة الواليات
كل تصدير يتمُّ خاللها فمن هوليوود. العالم، مستوى عىل صناعي سينمائي ِكيان أكرب
أصيلة، أمريكية قيم أنها عىل األخرى الدول يف املشاهد يتلقاها أن املفرتض من التي القيم
تُكرِّس التي القيم من وغريها والتفرُّد، العالم عىل والسيطرة والبطولة الجسارة مثل:
بل فقط، الدور بهذا تَكتفي ال األمريكية السينما أن عىل العالم. قمة عىل األمريكي جلوس
املثال سبيل (عىل بأرسه للعالم وتصديرها اآلخر عن النمطية الصور بإنتاج أيًضا تقوم

الحقائق. وتصنيع الوهم واقعية … األمريكية الحياة يف االستعراض نايل، حسام من مقتبس املثال 265
ص١٨. ٢٠١٠م، ،٧ العدد الثقافية، فيالدلفيا مجلة
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خلق إىل التنميط ويؤدي األمريكية).266 السينما يف واملسلمني للعرب النمطية الصورة
يف الصورة تلك خ ترتسَّ الوقت وبمرور بعينها، مجتمعات أو أشخاص عن زائفة صورة
تغدو بحيث طه، تُنمِّ الذي اآلخر ذهن يف خ ترتسَّ أنها ذلك من واألكثر بل الجمعية، املخيَّلة
منها، الخروج الوقت طوال يحاول التي النمطية، الصورة لتلك انعكاًسا لنفسه رؤيته

وهويته.267 ثوابته عن تخلِّيه عْرب ذلك كان لو حتى
الواقع قبضة يف العاَلمي املشهد وقع «ويكيليكس»، لترسيبات األخرية العاصفة مع (٤)
الذي العالم غري آَخر عاَلم عن الويكليكس وثائق كشفت فقد املعارصة؛ لألزمنة الفائق
الذي الواقع يَُعد لم وبالتايل حقيقية. ظواهر بوصفها ظواهره مع ونتعامل فيه نعيش
والواقع ويكيليكس) ترسيبات (نموذجها اإلنرتنت افرتاضية من مزيج سوى فعليٍّا نعيشه
والدبلوماسية والتسلُّح واألمن واالسرتاتيجية واالقتصاد السياسة عوالم يف امللموس املادي
تاريخيٍّا، مسبوٍق وغري قويٍّا مزيًجا الواقع صار واألخالق. الثقافة حتى بل والقوانني،
الحياة وبني لإلنرتنت، اإللكرتوني والفضاء الرقمية والشبكات الكومبيوتر افرتاضية من
يف بامتياز حداثي بعد وما معارص َمنًحى يَظهر مألوف، غري مشهد إنه املعيشة. امللموسة
هذه تظل أن األرجح الفائق. الواقع مفهوم عىل قوة األمثلة أشد وذلك املعارصة، املجتمعات
اىل آخر بُعد أُضيف لقد بة. ومتشعِّ كثرية تحليالت تنال وأن طويًال، األذهان يف السابقة
ملموسة وال مادية غري مساحة وتُالمس خارجه إىل تصل وصارت حدوده امتدت العيش،
مع تداَخَل االفرتايض) (هو آخر يشء ثمة امُلجرَّدة. بُمدركاتهم وال البرش بحواسِّ تُقاس وال
االفرتايض يبَق لم وكذلك وواقع. وجود، عالم، عيش، حياة، مثل: كلمات، به يُحيط ما كلِّ
مع طويًال حدوده تالعبَت إذ والشاشات؛ واألجهزة والشبكات اإلنرتنت فضاء يف حبيًسا
به يُفكِّر الذي الفضاء ذلك من نهائيٍّا االفرتايض خرج اللعبة. انتهت لقد الفعيل. الواقع

My Name is Khan خان» «اسمي الهندي الفيلم اإلشكالية هذه عالجت التي األفالم أفضل من 266

النمطية الصورة تغيري محاولة عىل بالكامل يقوم فالفيلم Karan؛ Johar جوهر كاران للمخرج (٢٠١٠م)
واإلرهاب. بالتطرف اإلسالم عالقة عن األمريكية السياسة صدَّرتها التي

النمطية الصور معظم خاللها من ترصد األمريكية السينما عن تفصيليًة دراسًة خطيب لينا قدَّمت 267

انظر: واملسلمني؛ العرب عن هوليوود سينما نتها تضمَّ التي
Lina Khatib, Filming The Modern Middle East: Politics In The Cinemas Of Hollywood

.And The Arab World (London: I. B. Tauris, 2006)
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يتداخَل كي نهائيٍّا االفرتايض خرج الرقمية. التقنية تصنعه منفصل عالم وكأنه كثريون
هذا وصار أيًضا. األخري هذا هوية بدَّل ما الفعيل، الواقع مع ويتماهى ويذوب وينحلَّ
حاًرضا. املعارصة املجتمعات تعيشه الذي الفائق الواقع هو وامُلتالبس، املتداخل املزيج

يناير من والعرشين الخامس منذ املتالحقة وتطوراته املرصي الواقع أخذنا إذا (٥)
الصورة أن لوجدنا الواقع، أرض عىل األحداث ر تطوُّ يف الصورة تلعبه الذي للدور نموذًجا
املرصية فالثورة أيًضا. وقوعها يف بل األحداث، ر تطوُّ يف رئيسة بصورة فاعلة كانت
نُقلت أحداثها لكون فقط ليس بامتياز، البرصية» «الثورة وصف عليها يُطلق أن تَستحقُّ
عليها التحريض ألن ولكن مرص، ميادين ومختلف التحرير، ميدان من مبارشة الهواء عىل
االجتماعية املواقع عىل رفعها تم التي الفيديوهات آالف عْرب األوىل بالدرجة برصيٍّا جاء
للُمواطنني الرشطة تعذيب بني الفيديوهات تلك وتنوَّعت عليها. السابقة األعوام خالل
تزوير قضايا مناقشة حاولت التي شو» «التوك برامج من كاملة وحلقات فقرات وبني
فأسقطت أوًال الفائق الواقع يف قامت إلكرتونية، ثورة ببساطة هي وغريها. االنتخابات
٢٠١١م يناير ٢٥ يف موعدها عىل االتفاق تم ثَمَّ ومن افرتاضية، بصورة النظام رأس

واقعيٍّا. لتُسقطه مرص ميادين ومختلف التحرير ميدان بقلب

األحداث يف الوقت طوال بقوة وفاعلًة حارضًة الصورة كانت األمر حقيقة ويف
يقوم املختلفة برامجه عْرب التلفاز كان وقد يناير. ثورة بعد مرص داخل الهامة السياسية
الثالثني أحداث كانت وربما األحداث. ملعظم األكرب وامُلحرِّك األهم السيايس الالعب بدور
الثالثني يوم يف الحدث: صنع يف الصورة مارسته الذي الدور عىل بارًزا مثاًال يونيو من
أن عىل ناصًعا دليًال وقدَّمت الفائق، الواقع حوليات يف ُمثريًا فصًال مرص كتبَت يونيو من
يف حدث ما أيًضا. التاريخ تَصنع صارت وإنما فحسب، اإلدراك تُشكِّل تَُعد لم الصورة
اإلعالم وسائل قوة عىل جديًدا دليًال قدَّم عليه ترتَّبت التي والتداعيات يونيو من الثالثني
ت اصطفَّ الذي «تمرُّد» حركة نداء ملبيًة اليوم ذلك يف الحشود خرجت حني إذ وَسطوتها؛
ذلك سبقت التي األسابيع طوال الفضائية القنوات تسويقه وتولَّت املعارضة، حوله
االستعانة تحت مسرياتها، تصوير عىل وحرَصت الحشود تابعت الكامريات فإن التاريخ،
أعداد قدَّرت التي الروايات وتعدَّدت الجو. من الصور اللتقاط املسلحة القوات بطائرات
أكثر إىل البعض مع الرقم وبلغ ثانية. مرًة مليونًا و٢٠ مرًة، مليونًا ١٤ بنحو الخارجني
يقولوا أن لكثريين سوَّغت الحشود كثافة إىل امُلستندة التقديرات وهذه مليونًا. ثالثني من
التقارير بعض تحدَّثت مريس. محمد الدكتور برحيل مطالبة خرجت كلها مرص إن
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وحني البرشية. تاريخ يف األكرب االحتجاجات كان يومئٍذ مرص شهدته ما أن عن الصحفية
وقال الخلفية، هذه عىل اتكأ أصدرته الذي البيان فإنَّ الخط عىل املسلحة القوات دخلت
ما كل وإن الشوارع، إىل خرجت التي وماليينه الجهوري بصوته نادى مرص شعب «إن
تعالت وعندما الشعب.» يخذل أن للجيش كان ما حيث النداء؛ لبَّت أنها القوات تلك فعلته
بمثابة هو املنتَخب الرئيس إزاحة يف الجيش َل تدخُّ أن والخارج الداخل يف األصوات بعض
التي الحشود كم يف تتمثَّل التشكيك هذا عىل للرد املضادة الحجة كانت عسكري، انقالب
يف تأملنا ما وإذا واملتحركة. الثابتة الصور التقطتها التي الحشود كم اليوم، ذلك يف نزلت
الصورة تُمارسه باتت الذي الدور ألدركنا والبعيدة القريبة ونتائجه الواقع هذا تداعيات
كبرية بصورة وفاعًال حاًرضا الصورة تمارسه الذي الدور استمر وقد الراهن. الوقت يف
طلب الذي وهو التفويض» «خطاب إعالميٍّا عليه أُطلق الذي الخطاب ففي املشهد. داخل
منحه أجل من التحرير ميدان يف االحتشاَد الشعب من آنذاك املرصي الدفاع وزير فيه
اتخاذ يتمَّ كيما الحشود تصويَر الهدف كان «امُلحتمل»، اإلرهاب عىل للقضاء تفويًضا
ح رصَّ وقد املرشوعية). ومنحته الحدث سبقت (الصورة ذلك بعد تربيره ثَمَّ ومن القرار،
يكون أن من القلق غاية يف كان أنه معه أُجريَت التي الحوارات أحد يف آنذاك الدفاع وزير
عىل الحقة كثرية أحداث يف األمر ذلك تكرَّر وقد القرار. التخاذ كاٍف غري املصوَّر الحشد

الصورة. خالل من املرشوعية الكتساب محاولة بأنه وصفه يُمكن نحٍو

االستهالك ومجتمع الفائق الواقع (10-4)

منذ بودريار لدى كبريًا اهتماًما القت التي املوضوعات من االستهالك موضوع كان
Le Système des األشياء نظام األول مؤلَّفه بودريار ص خصَّ وقد املبكرة. مؤلَّفاته
La االستهالك مجتمع الالحقة: مؤلَّفاته يف حاًرضا ظلَّ ثم ملناقشته، (١٩٦٨م) objets
Pour une للرمز السيايس االقتصاد نقد نحو (١٩٧٠م)، Société de Consommation
Le Miroir اإلنتاج مرآة (١٩٧٢م)، Critique de l’économie Politique du Signe
L’Échange symbolique et واملوت الرمزي التبادل (١٩٧٣م)، de la Production
التبادل كتابه يف وأخريًا (١٩٧٩م)، De la seduction اإلغواء يف (١٩٧٦م)، la mort
عالقة هذا سياقنا يف يُهمنا ما أن عىل (١٩٩٩م). L’Échange impossible املستحيل

تحليلنا. عليه سينصب ما وهو الفائق، والواقع الصورة بمفهوَمي االستهالك مفهوم
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نموذجي، برجوازي ملنزل وصٍف بتقديِم األشياء»268 «نظام كتابه بودريار يبدأ
املجتمع أن إىل النهاية يف ليصل إلخ. و… واإلنارة، والخشب املرايا سيما وال بأثاثه،
إليه. حاجة هناك ليست ما اقتناء حد إىل املفرط االستهالك أسطورة عليه سيطرت
لالستهالك االجتماعي-األيديولوجي «النظام بودريار يحلِّل الكتاب من الثاني القسم ويف
سلوك من تعقيًدا أكثر اليوم صارت االستهالك «مواضيع أن يرى وهو وموضوعاته»،
دخلت بل منفعتها، عىل فقط ف تتوقَّ تَُعد لم األشياء فقيمة بها.»269 املتعلِّق الناس
الرشاء؛ فعل يف الفعيل املتحكِّم هي وأصبحت األشياء، استهالك معادلة إىل أخرى متغريات
يَُعد ولم واألقوى، واألجمل األفخم السيارة هي اقتنائها يف الجميع يرغب التي فالسيارة
«لقد انتقال وسيلة كونها يف املتمثلة للسيارة التقليدية الوظيفة عىل فقط متوقًفا األمر
مداٍر يف ليدخل األصلية غائيته من منزوًعا اقتناؤها صار بحيث األشياء، طبيعة ت تغريَّ

املستهِلك.»270 سلوك وعىل ذاتها لعة السِّ مضمون عىل ذلك انعكس وقد مختلف، آَخر
تنقل جذب أداة بوصفها االستهالكية للمنتجات للرتويج الصور استُخدمت لطاملا
لنسق تحليله سياق يف بارت روالن أكد وقد اإلغواء. مدار إىل الواقع مدار من املنتج
يُقام أن يجب للمشرتي الحسابية القدرة تعطيل يتم «فكيما املعنى هذا عىل األزياء
للموضوع زائفة محاكاة تُخلق أن ويجب الصور. من حجاب — السلعة حول حجاٌب
فيه تُستهلك (الذي البطيء بالزمن املتغرية املوضات من رسيًعا زمنًا مستبدلة الحقيقي،

املالبس).»271
التي والطريقة عرضه وطريقة املنتَج، بصورة رشطيٍّا ارتباًطا يرتبط الرشاء فعل إنَّ
ويف واالستهالك، اإلنتاج فعَيل بني الوقتية املسافة تخترص فالصورة بها. له الدعاية تتم
للمنتَج. امُلستهِلك جذب يف وبراعتها الصورة قدرة عىل الرشاء فعل نجاح ف يتوقَّ الغالب
تقديم عىل القدرة أصبحت كما وامُلستهِلك، لعة السِّ بني الوسيط هي الصورة أصبحت لقد
تُنتجها التي القوية فالسلعة االستهالكي. االقتصاد مقومات بني من صورٍة يف السلعة

صورة. يف تظهر أن عىل القادرة نفسها، عن اإلعالن عىل القادرة هي كبرية رشكة

Jean Baudrillard, J. The System of Objects. Trans. J. Benedict. London: Verso, 1996) 268

.p. 17
.Jean Baudrillard, J. Ibid, P. 71 269

.Ibid, P. 89 270

ص٢٢٧. الفائق. الواقع يف بودريار نظرية الصورة: صنمية منصور، أرشف عن 271
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ففاترينة املحل. لفاترينة بتناوله االستهالك مجتمع يف الصورة دور بودريار ويُحلِّل
يف فهي السلع، لعرض وسيلًة كونها مجرَّد من عمًقا أكثر وظيفٍة عن تكشف العرض
موجود هو فما نفسه، عن الرأسمايل املجتمع يدَّعيها التي الشفافية عن تعبري ظاهرها
تؤمن أن هو ترى فأن وجوده، عىل دليًال امُلشاِهد أمام اليشء ظهور أصبح لقد معروض.
من سوسيولوجي وضٍع عن تُعربِّ الفاترينة أن إىل باإلضافة هذا .seeing is believing
ُمنتمية هي ال خارجه، هي وال املحل داخل يف هي فال وسًطا، مكانًا تحتلُّ إذ خاص؛ نوع
الذي الوسط ذلك إنها الخارجي، للمحيط العام املجال إىل وال للمحل الخاص املجال إىل
الشهرية MacLohan ماكلوهان مقولة تفعيل بودريار ويُعيد والخاص. العام فيه يَلتقي
بني وسيط مجرَّد ليسْت الفاترينة أن إىل فيَذهب الرسالة، هو أصبح الوسيط أن من
امُلتناِثرة الرغبات تجميع عىل يعمل مغناطييس قطب بَمثابة هي بل واملستهَلك، السلعة
منذ الرغبات تخلق أنها إىل باإلضافة االستهالك، مجتمعه منطٍق يف وصبِّها واستقطابها
F. Jamson جيمسون كفريدرك البعض دفع ما وهذا تَستقِطبها.272 أن قبل حتى البداية
— الجذب حالة بأنه ويُعرِّفه ،Charm of Mall املول» «سحر عليه أُطلق عما للحديث
املركز أو املول أرض قدمه تطأ إن ما اإلنسان تصيب التي — الصويف بالجذب الشبيهة
املحيطة العرض فاترينات عىل موزَّعة ذاتًا ليُصبح الخاصة، ذاتيته عن فيتخىلَّ التجاري،

املعروضة.273 املنتجات ِقبَل من وُمستقطبة ُمستلبة ذاتًا به،
عىل واملوضة، لألزياء الخارجي املظهر ميتافيزيقا عليه أُطلق ما بودريار يُحلِّل كما
وعابر َلْحظي نموذج هو بما اإلعالن، فن عىل املعتمدة اإلغواء أشكال من شكٌل أنه أساس
كافة عىل املهيمنة السطحية األشكال ق تفوُّ عىل األول املقام يف يعتمد هو بل عمق، له ليس
بداخله يستدمج أو يمتصُّ الذي املعارص «الشكل بمثابة يصبح وبالتايل الداللة، أشكال
وإن برصاملشرتي، مرمى يف تتموضع التي اإلعالنية الالفتة أن بمعنى التعبري». أشكال كل
كمعادل الفنية رسالتها ق تُحقِّ أنها إال للخلود، القابل أو الخالد، الفن صفة تمتلك ال كانت

Gary Genosko, Mcluhan And Baudrillard—The Masters Of Implosion (London And 272

.New York: Routledge, 1999) P. 33
Fredric, J. Postmodernism, Or, The Cultural Logic Of Late Capitalism (New York: Duke 273

.University Press Durham, 1999) P. 179
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إلكرتونية مواد تحمل التي اإلعالنات يف حتى يتبني كما والعريض، والهاميش لليومي
فوريتها.274 أو اللحظة وراهنية الحياة حدوث عىل كداللة باستمرار تومض وتلفازية

رغبة الرشاء، فعل يف املتحكِّمة هي الرغبة تُصبح أن هكذا والحال الطبيعي ومن
والتماس للتربير أداٍة إىل العقل ل يتحوَّ وأن الرشاء، فعل يف د تتجسَّ التي والتميز االمتالك
الغالب (ويف الرشاء فعل تُربِّر التي امُلسوِّغات تقديم يف العقل فيبدأ الرغبة، لتحقيق الحجج
لكنه بارًزا، عقالنيٍّا سمتًا الرغبة عىل يضفي ما للمنتج)، فعلية حاجة يف املشرتي يكون ال

العقل. ال الرشاء فعل يف األساس هي فالرغبة حقيقي، غري الواقع يف
وتوظيًفا امتداًدا منه كبري جانب يف االستهالك ملجتمع وتحليله بودريار نقد كان
Commodity السلعية الصنمية) (أو الفيتيشية مفهوم كان وقد املاركسية. لبعضاملفاهيم
الطبيعة تتَّضح تحليله. يف بودريار استثمرها التي املفاهيم تلك بني من Fetishism
fetish؛ صنم لكلمة االشتقاقية لألصول تحليله من بودريار لدى للصورة الصنمية
محاكاة وتعني ،fabricated ُمصَطنًعا أو مصنوًعا شيئًا يعني facio لها الالتيني فاألصل
التزينَي والربتغالية اإلسبانية يف مشتقاتها تعني كما صناعي، هو بما طبيعي هو ما
والتاسع عرش الثامن القرنني يف األنثربولوجية الدراسات إىل املصطلح وانتقل والتجميَل.
كرموز يتَّخذونها التي واألشياء لألصنام البدائية القبائل عبادة لوصف واستُخدم عرش،
األصل.275 عن كبديل الفرع اتخاذ الدراسات هذه يف يعني امُلصطَلح وأصبح الطبيعة، لقوى
به ليشري Capital املال رأس مؤلَّفه يف لعية السِّ الفيتيشية استخدم فقد Marxماركس أما
ل تتحوَّ بحيث صانعيها.»276 حيوات يف وتتحكَّم بها خاصة حياة تمتلك التي «األشياء إىل
الذي هو أنه ُمدِرك غري الوقت بمرور ويغدو اإلنسان، يعبدها «أوثان» إىل الوقت بمرور
افرتاضية قيمة إنها بإنتاجها، قام َمن قيمة من أكرب قيمًة السلعة تَكتِسب وبالتايل أنتجها.

فائقة. قيمة بودريار وبتعبري واقعية، غري
الصور ألن ذلك السلع، صنمية عىل طغت الصورة صنمية أن إىل بودريار ويذهب
وبني بيننا مبارش اتصال هناك يَُعد لم «إذ ذاتها السلع معرفة يف وسيلتنا هي أصبحت
أن يعني الصور طريق عن تحدث االتصال أنواع كل وكون أنفسنا؛ وبني بيننا أو العالم

.Jean Baudrillard, J. The System of Objects, p. 58 274

٢٠٠٩م. ،١٧٩٠ العدد املتمدن، الحوار مجلة االستهالك، مجتمع إىل الليربالية من منصور، أرشف عن 275

.Marx, C. Capital, Trans. Ben Fowkes (Harmondsworth: Marx Library, 1976) P. 165 276
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الصنمية هو املدلول عىل الدال أو الوسيط وطغيان االتصال، أطراف عىل طغى الوسيط
بعينها.»277

محدَّدات ثالثة خالل من االستهالك مجتمع بودريار يَناقش اإلغواء278 كتابه ويف
زيادة يف أيًضا تسهم متزايدة استهالكية أنشطة من األخري هذا أفرزه ما أوًال: رئيسة؛
تطوير حساب عىل وذلك إغوائهم، عْرب الناس بوعي األيديولوجي التالعب ويف الفراغ أوقات
بحيث االجتماعية، للتمايزات االستهالكي املجتمع تكريس ثانيًا: االجتماعية. العالقات
امُلتَع ثالثًا: الناس. لتصنيف معياًرا به املرتبطة الحياة أساليب أو االستهالك نمط يصبح

االستهالك. عن الناجمة االنفعالية
هذا عىل يؤكد أن بورديو بيري الفرنيس والفيلسوف االجتماع عاِلم استطاع ربما
symbolic الرمزي الرأسمال عليه أُطلق ما خالل من والسلطة» «الرمز كتابه يف املعنى
بفكرة وثيقٍة عالقٍة عىل أنه خاصة التوضيح بعض إىل هذا يحتاج وربما ،capital
من نوعني بني للطبقات تقسيمه يف بورديو يُفرِّق املضاعفة. القوة عن السابقة بودريار
لإلحصاء قابلة الجسم، من ابتداء وهي، املادية، الخصائص هناك جهٍة فمن الخصائص:
جهٍة من هناك ثم الطبيعة. موضوعات من موضوع أي شأن والقياس، والحرص الكمي
وتقدير إدراكهم عىل قادرة ذوات مع عالقتهم عن تنتج التي الرمزية الخصائص أخرى،
الفرق هذا ولتوضيح الخاص. منطقها خالل من إليها يُنظر أن كذلك هي تتطلب قيمتهم
Georges دوبي جورج الفرنيس خ للمؤرِّ ا نصٍّ بورديو يستدعي التصنيف مستويي بني
وأن اإلنفاق، يف تُفِرط أن معناه نبيًال تكون «أْن فيه: يقول (١٩١٩–١٩٩٦م) Duby
إىل أذهب إني بل والبذخ، بالرفه عليك محكوًما يكون وأن التظاهر، عىل ُمرَغًما تكون
االرتقاء عىل كردٍّ وجاء عرش، الثالث القرن بداية عند احتدَّ البذخ إىل امليل هذا بأن التأكيد
وذلك طبقيٍّا، عليهم ق التفوُّ يقتيض كان الفالحني عند فالتميز الجدد. لألثرياء االجتماعي
يميِّز الذي فما العرص. أدب يُربزه ما هذا والسخاء. الكرم يف عليهم ق بالتفوُّ بالتظاهر
ألنه نبيل فهو األول أما بخيل، الثاني أن ذلك بالنعمة؟ العهد حديث عن األصيل الفارس
لبورديو وفًقا هنا املعيار ليس إذًا بالديون.»279 مثقًال كان لو حتى لديه ما كل يرصف

.Jean Baudriallard, The Masses: The Implosion of the Social in the Media, 588 277

.Jean Baudrillard, J. Seduction. Trans. B. Singer. London: Macmillan, 1990). P. 11 278

ص٣٢. ١٩٩٠م) توبقال، دار (تونس: العايل بنعبد السالم عبد ترجمة: والسلطة. الرمز بورديو، بيري 279
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بالقْدر املجتمع يف وحظوته مكانته يكتسب وهو مظهره، عىل يُنفقه ما بل الفرد، يَملكه ما
املظهر. هذا عليه يبدو الذي

يف أنه لوجدنا سوسري، دي عند العالمة ملفهوم توظيفه وإعادة بودريار إىل ُعدنا وإذا
العالمة أن إىل فيَذهب املفهوم، هذا عىل ماركسيٍّا تنويًعا يُقدِّم املستحيل»280 «التبادل كتابه
يف للفرد االجتماعية املكانة عىل دالة عالمة إىل وتحوَّلت مدلولها من تحرَّرت االستهالكية
إىل املادي املنتَج استهالك من تغريَّ قد نفسه االستهالك مفهوم فإن هنا من املجتمع.
االستهالكي املجتمع أن بودريار يرى آخر وبمعنًى املنتَج. إىل تُشري التي العالمة استهالك
فاملنتَج املبارشة؛ الداللية وظائفها من أكثر السلع أو لألشياء التضمينية بالوظيفة يهتمُّ
من اآلن قيمته يَكتسب الساعة) أو السيارة أو النقال الهاتف أو التربيد (جهاز االستهالكي
وامتالك له. الحقيقية القيمة أو جودته عن النظر برصف يَحمله، الذي الرمز أو الشعار
عىل دالٌّ فهو االستهالك؛ ملجتمع بالنسبة ذاته حد يف هدًفا أصبح الرمز أو الشعار هذا

للمستهلك.281 والطبقية االجتماعية املكانة
عىل الطبقة، وكذلك والسلطة، والشهرة واملكانة، الثروة، عىل الدالة الرموز كانت لقد
عليه هي ما وأهمية باتِّساع يوًما تكن لم أنها إال الربجوازي، املجتمع يف مهمًة الدوام،
يًُرسا أكثر غدا تقريبًا، نريد ما بحسب السلع كما الصور إنتاج إمكانية ر توفُّ ومع اليوم.
وعليه وتسويقها. الصور إنتاج قاعدة عىل األقل، عىل جزئيٍّا، يتطور أن الرأسمايل للرتاكم
املقهورة الجماعات طرف من رصاًعا باعتباره جزئيٍّا، تفسريه، يُمكن هذا الصور فعاَلم
ذلك من لإلفادة ذلك بعد الرأسمايل االندفاع ثم بها، خاصة هويات لتأسيس نوٍع كل من
الصور من عاَلٍم يف نعيش أننا لو كما األمر يكون أن املطلوب كان تجاريٍّا. تسويقه عْرب
وأن طاغيًا، لذلك السيكولوجي الوقع يكون أن طبيعيٍّا وكان باستمرار. ة امُلتغريِّ امُلبتَكرة

مضاعفة. قوة يف التنفيذ موضع يُوَضع

Jean Baudrillard, J. Impossible Exchange. Trans. C. Turner. (London: Verso, 2001) 280

.p. 112
الرشكات إلحدى التجاري الشعار لرشاء أحيانًا امُلستهِلكني بعض يلجأ ملاذا م نتفهَّ أن نستطيع هنا من 281

آخر منتٍَج عىل بَلصِقها ليقوم ( مرسيدس رشكة أو املثال سبيل عىل آبل رشكة (شعار املشهورة
للرشكات املقلَّدة الشعارات تجارة انترشت ملاذا لنا يُفرسِّ وهذا الشعار، امتالك هوس إنه شهرة. أقل

الشعارات. هذه تحمل التي املنتجات انترشت وملاذا الكربى،
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مضاعفة
للرموز
رموزالدالة

دالة

طبقة
اجتماعية

والعدمية النقد بني بودريار رؤية (11-4)

رين تصوُّ عىل تَعتِمد بودريار فرضية أنَّ بودريار عن حديثنا بداية يف القول لنا سبق
التحليل عىل املعارص اإلنسان قدرة وضعف الحقيقة، مفهوم ضياع يف يَتمثالن رئيسني
قد رين، التصوُّ هذَين عن فضًال بودريار، أطروحة أن والواقع عليه. يُعرض ملا النقدي
الرؤية لعدمية ترسيًخا أطروحته يف رأى فالبعضقد عدة؛ مستوياٍت عىل عنيًفا جدًال أثارت
ويف للمنهج.283 وُمفتقدة العمق من خالية رآها اآلخر والبعض للواقع.282 الحداثية بعد ما
«بأن ألن ريتشارد فوصفها األمريكية.284 األوساط يف كبريًا ترحيبًا أطروحته القت املقابل
وروبنز موريل قال كما األخرى.»285 املعرفية الحقول من العديد عىل طاغيًا كان تأثريها
ما كل نأخذ «إننا (١٩٩٥م): Spaces of Identity الهوية فضاءات املشرتك كتابهما يف

الثقافة، وزارة منشورات (دمشق: ديب ثائر ترجمة: فرانكفورت). (مدرسة النقدية النظرية هاو، آلن 282
ص٢٥٠. ٢٠٠٥م)

ص٢٩. الخليج، وحرب املثقفون الحداثة، بعد ما نقدية: ال نظرية نوريس، كريستوفر 283

األمريكية، الثقافية األوساط يف كبرية بصورة معروًفا كان دريدا، كجاك بودريار، أن إىل اإلشارة تجدر 284
الفرنسية. الثقافية األوساط يف وفاته قرب حتى مجهوًال ظلَّ املقابل ويف

.Richard J. Lane, Jean Baudrillard (London & New York: Routledge, 2000). P. 133 285
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الفوردية بعد ما مرحلة طبيعة فْهم يف كثريًا ساعدنا فقد الجد، محمل عىل بودريار قاله
286«.post-Fordism

حدود يعرف كان األمر، واقع يف بودريار، أن إال أطروحته، حول اآلراء تعدُّد ورغم
ذلك يف مثله فهو، الغربية. للحضارة نقديٍّا عمًال يُقدِّم أنه أبًدا يدَِّع لم لذا به؛ يقوم ما
حيث النُّخبوي؛ املايض إىل ينتمي يشء النقد أن يرى الحداثة، بعد ما فالسفة معظم مثل
إضافًة اآلخرين. من الفْهم عىل وقدرة تميًزا أكثر أنها عىل ذاته إىل ينظر امُلفكِّر كان
قال وقد امتالكه، تدعي نقدية رؤية أي عىل يَستعيص وفوضاه بتشابكاته الواقع أن إىل
أن معناه لألشياء قلبك يف جذريٍّا تكون «أْن معه: أُجريت التي الحوارات أحد يف بودريار
— عدميٍّا تكون أْن لألشياء. الطبيعي الوضع تقلب أن أي السبب؛ مكان النتيجة تضع
تصوُّري هو وهذا والرتابطات، العالقات فوىض لصالح السببية غياب تُربز أن معناه شكِّيٍّا
أنا هل واالمتالء. النقد خلخلة ِفكر إنه بالنقدي: وال بالعقالني ليس الذي الجذري للفكر
باسرتاتيجيٍة … ما حدٍّ إىل وبُحلٍم برغبٍة يتعلَّق األمر أن أعتقد شكي؟ — عدمي فعًال
األقل عىل الكارثة؛ حصول حني إىل نهاية، ال ما إىل املتواليات وتمديد األشياء لقلب منظمٍة

منها.»287 االفرتاضية
بداخله يحمل للحقيقة، الكامل الغياب وبالتايل الواقع، بموت بودريار تسليم إنَّ
عن املشهدي املجتمع يُميِّز «ما الفائق، الواقع ومجتمع املشهد مجتمع بني الرئيس الفْرق
النقدية. النظرة إمكان عىل داخله يف ينطوي قد األول أن هو بودريار، برأي الواقع، فوق
والواقع. املجتمع هذا بني مسافة وجود وبالتايل لوجوده، وعي هناك املشهدي املجتمع ففي
وبالتايل النقدية، النظرة استحالة أيًضا، امُلخيف وهو فوق-الواقع، يُميِّز ما أن حني يف
جيًدا مدرًكا بودريار كان وقد يُشاهده.»288 وما امُلشاِهد بني مسافة وجود استحالة
وقد االستعراض، مجتمع وأشهرها النقدية، ديبور جي أعمال قرأ قد فهو الفْرق؛ لهذا
أنجزها اإلشكالية لهذه راديكالية وأكثرها التحليالت آخر «إن بقوله: الفْرق ذلك أوضح
«املشهد عن بتصوُّرهم الظرفية، املدرسة Situationistsو Guy Debord ديبور جي

Morley, David and Robins, Kevin Spaces of Identity: Global Media, Electronic Land- 286

.scapes and Cultural Boundaries (London & New York: Routledge, 1995). P. 194
ص٧٥. الواقع، موت أطروحة الجذري: الفكر بودريار، جان 287

ص٣٠. واالصطناع، املصطنع بودريار، جان 288
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للذات فرصة لالغرتاب، فرصة هناك تزال ال فإنه لديبور وبالنسبة املشهدي». واالغرتاب
مربِّر له يَُعد ولم الراديكايل النقد هذا انتهى اآلن لكن سموُّها. أو استقاللها تَستعيد أن يف

للوجود.»289
تُسيِطر عاَلم يف ُمدوية رصخة بوصفها بودريار أطروحة إىل النظر يُمكن الواقع يف
أي التعبري؛ صحَّ إن نقدية ال رصخة لكنها الزائفة، والصور األصل ذات غري املحاكاة عليه
عىل التغلُّب خاللها من يمكن وسيلة أي يُقدِّم ال فبودريار نقدي، طابع كل من تخلو أنها
إىل ستُفيض محاولة وكل مهَرب، أو حلٌّ يوجد ال وجوده، يفرتض الذي الزائف العاَلم هذا
إىل النظر من أفدح خطأ هناك وليس … الوضعية هذه إصالح بمقدوره يشء «ال الفشل
يُقدِّمه «ما بودريار: عن هاو آلن يقول وكما الجذري.» الفكر واقعي290 بوصفه الواقع
خفية، إمكانية ثمة فليس هكذا؛ هي بحكايٍة يكون ما أشبه هو شتَّى بطرائق بودريار
فالعاَلم العلن. إىل تخرج أن وتُحاول املظاهر خلف تقبع بطبيعتها مغرتبة غري ذات وال
يصف وهو أقل. وال أكثر ال األشياء حال هو وذلك عمق»، «بال عاَلم هو الحديث بعد ما
أجل من الذات عليه تكون أن يفرتض ما أو كذلك، يجعله الذي ما يُشري أن دون العاَلم
للخطاب مناهضة بوصفها نظريته يُقدِّم لم نفسه بودريار أن والواقع ذلك.»291 مواجهة
نفيس أعترب «ال نفسه: عن يقول هو بل ناقًدا، كونه يدَِّع لم أنه كما امُلهيمن، البرصي

ناقًدا.»292 خطابًا أقدِّم ال أنني كما فيلسوًفا،
هو بل ينقده، حتى أو الواقع يقوِّض فكٍر إىل حاجة يف لسنا أننا بودريار يدَّعي
هذا نجعل أن بد ال واضحة: «مهمتنا ه: التوجُّ هذا مع تماًما تتعارض ته ُمهمَّ أن يرى
جديدة حلول تأسيس إىل حاجة يف لسنا إننا غموًضا.»293 أكثر بل عقالنية، ال أكثر العاَلم

.Jean Baudrillard, J. Vital illusion, p. 87 289

ص٤٨. السابق، بودريار، جان 290

أُجري حواٍر يف بودريار، ُسئل عندما ا حقٍّ الساخرة األشياء ومن ص٢٤٦. النقدية، النظرية هاو، آلن 291
«ال قائًال: فردَّ وفاتك؟» بعد عنك يُقال أن تحب «ماذا ٢٠٠٤م: يف دريدا تأبني حفل حضوره عقب معه
الجارديان يف مقالة الصحفيِّني أحد كتب وفاته وعقب ذاتي.» من زائفة صورة أنني سوى تحديًدا أعرف
ساخرة إشارة يف Jean Baudrillard’s death did not take place تَحدث» لم بودريار «وفاة بعنوان

تأتي. لن التي ٢٠٠٠م سنة وعن تحدث، لم التي الخليج حرب عن لكتابَيه
.Gane, Mike (Editor). Baudrillard Live. p. 131 292

.Jean Baudrillard, J. ibid, p. 85 293
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تدمريًا ذاته عىل ومارس وتحلَّل بالفعل انتهى قد فالواقع املعنى؛ ومأزق الواقع ألزمة
مهمة وتُصبح بالفشل. عليها مقيضٌّ الستعادته محاولة وأي فيه، رجعة ال اسرتاتيجيٍّا
والتحلُّل االنهيار مرحلة الواقع دخل خاللها من التي الكيفية تتبُّع يف ُمتمثِّلة فقط الفكر
لم الذي السؤال كان وربما االنهيار. وأشكال التحلُّل هذا مسارات عن والكشف الذاتي،
أن املفرتض من التي الذات تلك موقع يف يتمثَّل محوريَّته، رغم هنا، بودريار عنده ف يَتوقَّ
تخلق أن بد ال أم التحلُّل هذا من جزء هي هل الواقع، هذا تحلُّل عن الكشف بعملية تقوم
أي يف رجعة؟ بال ذهب بأنه بودريار يصفه الذي الواقع عىل يعلو جديًدا واقًعا لنفسها
أسئلة أيَّ بودريار نصوص تُِثر لم والتحليل؟ الكشف عىل القادرة الذات تلك توجد فضاء
فضاء يف انخَرطت وإنما العملية، تلك يف الذات ملوقع تفسريًا لنا تقدِّم ال كما القبيل، هذا من
يف اإلنسان مسار أن رأى قد بودريار كان وإذا بالالجدوى. املطلق والتسليم العدمية من
فإنَّ ،Albert Camus كامو ألبري عنه عربَّ كما لسيزيف، العبثي املسار يُماثل العاَلم هذا

للواقع. تحليله يف بودريار رؤية يَحكم الذي ذاته هو األمر حقيقة يف املسار هذا
الذي التحليل وبني التواصل، عملية يف الذات ملوقع بودريار تحليل بني قارنَّا إذا إنَّنا
املحايدة الوصفية الرؤية بني الفارق الفور عىل ألدركنا النقدية، النظرية فالسفة قدَّمه
تُراهن زالت ما التي النقدية الرؤية وبني ومفكِّريها، الحداثة بعد ما ثقافة تُميِّز التي
النقد روح غياب يف الرئيس السبب إن املقاومة. عىل وقدرتها اإلنسانية الذات تماسك عىل
يعتربها التي الفكرة وهي الذات»، «موت فكرة سيطرة هو للصورة بودريار تحليل عن
بقوة. النقدية النظرية انتقدته ما الوقت ذات يف وهو أساسيٍّا، ا ً تبرصُّ الحداثيني بعد ما
عىل قدرتها وعدم الذات، بموت القول إىل النهاية يف يُفيض أال ينبغي الذات مركزية فنقد
الذات تغدو بودريار فعند النفسية. واألوهام للفصامات أثريًة ووقوعها املعنى، تكوين
أنتجها. الذي ذاته للنظام نتاج سوى حاجاتها وليَست التدليل، من لنظاٍم نتاًجا تها ِبُرمَّ
وسائل ولدى ولحاجاتك. لك متسع النظام ففي غناك؛ أو فقرك مدى ا مهمٍّ يعود ال وهكذا
يُقدِّم املثال سبيل وعىل جميًعا. امُلستهِلكني أنماط «تالئم» الصور من تنفد ال مئونة اإلعالم
«الصحراء فيقول: املتحدة الواليات يف لرحالته بارًدا وصًفا «أمريكا» كتابه يف بودريار
… يَغ والصِّ الدوال من شاشة واملدينة الويسرتن، أفالم من فيلم يف منظر مثل تَعُربها التي
تبدأ أن ينبغي ال ها، رسَّ تلتقط ولكي األفالم. من للتوِّ خرجت كأنها األمريكية املدينة تبدو
وتتحرَّك الشاشة من تبدأ أن يَنبغي بل الشاشة، نحو الداخل إىل ُقُدًما وتتحرَّك املدينة من
بل استثنائي، شكل أي السينما فيه تتَّخذ ال الذي املكان هو ذلك املدينة. صوب الخارج إىل
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تكون الذي املكان هو ذلك أسطوريٍّا. جوٍّا بأكملها والبلدة الشوارع عىل تخلع بأن تكتفي
الثانوية، بالظاهرة ليست السينما نجوم عبادة أن يف السبب هو وهذا آرسة. خالبة فيه
الحداثة.»294 يف العظيمة األساطري آخُر األسطوري، وتجلِّيها للسينما. األرفع الشكل بل
صياغة كيفية عىل جيد مثال هو إعجاب، نربة من يخلو ال الذي املحايد، الوصف هذا إنَّ

نوع. أي من حلول لتقديم ُمحاولة أي دون املأزق عن والتعبري املشكلة،
ربما بل بودريار، لدى يُذَكر اهتمام أيَّ أهميتها، عىل تَِجد، لم أخرى مسألة ثمة
املسألة هذه صياغة ويمكن كبرية، بصورة تُعارضها أخرى، سياقاٍت يف نصوصه، كانت
اإلعالم وسائل أن أم اإلعالم، وسائل يف تتحكَّم ما أيديولوجيا ثمة هل اآلتي: السؤال يف
إىل بودريار نصوص تنحو الواقع يف مستقلة؟ بصورة وتعمل بذاتها ُمكتفية أصبَحت
(بمعنًى الخاص لفضائها وتشكيلها اإلعالم وسائل استقالل يف امُلتمثِّل الثاني االفرتاض
مفكِّري معظم يفرتضه ما تفرتض األخرى نصوصه أن كما الفعل)، ذاتية أصبحت أدق

الجديد.295 العاملي النظام ظل يف لأليديولوجيا موٍت من الحداثة بعد ما

.Jean Baudrillard, J. America. P. 56 294

بودريار مع John Johnston جونسون جون أجراه الذي الحوار تحديًدا النقطة هذه يف راجع 295

Mike Gane, Baudrillard Live: Selected يف: واملنشور The End Of The End النهاية نهاية بعنوان
.Interviews, pp. 156–180
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الحداثة بعد ما سؤال حسن: إيهاب ملقال ترجمة

الحداثة1 بعد ما سؤال (1)

ثمة هل عليها: الضوء من بعًضا تلقي األسئلة هذه ولعل الجوانب، متعددة مسألة إنها
أن تستدعي خاص، بشكل املعارص األدب ويف عموًما، املعارصة الثقافة يف جديدة ظاهرة
قبيل من مبدئي اسم هنا يُفيدنا فهل كذلك، األمر كان وإذا جديًدا؟ اسًما عليها نطلق
عىل نَتوافق دعونا الظاهرة، لهذه يمكن وكيف Post؟ Modernism الحداثة» بعد «ما
الطليعة أو الحداثة مثل أخرى، مفاهيم مع تتواَصل أن الحداثة، بعد بما اآلن تسميتها

الظاهرة؟ تلك تخفيها وتاريخية نظرية إشكاليات ة ثمَّ وهل avant-garde؟
وتبدو مضطربًة؛ الحداثة بعد ما لتعريف سَعت التي االجتهادات معظم جاءت لقد
معرفته من متأكدون نحن بما فتُخربنا يُفيد، ال الذي التكرار من نوًعا األحوال أحسن يف
ما ثمة يكن لم إذا بدأناه؟ الذي االستفهامي املسار هذا من سنجنيه الذي ما إذًا، بالفعل.
بعٍض فْهم يف ذلك يسهم فربما د املعقَّ االلتباس هذا عىل الضوء بعض إلقاء سوى نجنيه

اآلن. بها نمرُّ التي الثقافية اللحظة جوانب من
إذًا. نبدأ دعونا

Ihab Hassan, The Question of Postmodernism, Performing Arts Journal, ملقالة: ترجمة هذه 1

.Vol. 6, No. 1 (1981), pp. 30–37



الحداثة بعد ما دروب

املصطلح تاريخ (1-1)

خاصة املصطلح، هذا استحداث فيها تم التي األوىل املرة كانت ومتى أين متأكًدا لسُت
محاولة يأتي فيما ولكن البعض. بعضها عن تاريخيٍّا تتوالد املصطلحات أن سلَّمنا إذا

عنه: نعرفه ما ُجل لعرض
يف postmodernismo كلمة Federico De Onis أونيس دي فيديريكو استخدم
Antologia de la poesia es- األمريكي واإلسباني اإلسباني الشعر من مختارات كتابه
١٩٣٤م، عام مدريد يف نُرش والذي (١٨٨٢–١٩٣٢م)، panola e hispanoamericana
شعر من مختارات يف ١٩٤٢م جديد من استخدامه Dudley Fitts فتس دوديل وأعاد
Anthology of Contemporary Latin-American Po- املعارصللعام الالتينية أمريكا
داخلها، كامنًا كان الحداثة تجاه فعٍل رد إىل اإلشارة كالهما أراد وقد (١٩٤٢م).2 etry of
Somervell سمورفيل موجز يف املصطلح ظهر كما األثر. محدود أو ثانويٍّا كان لكنه
A Study of History as early as التاريخ .A  دراسة Toynbee توينبي أرنولد لكتاب
دورة يصف مصطلح الحداثة» بعد «ما أن توينبي اعترب فقد ١٩٤٧م. العام يف D.C.
بالكاد بدأنا وأننا ١٨٧٥م، العام حوايل بدأت الغربية، الحضارة بها تمر جديدة تاريخية
Charles أولسون تشارلز ثنا يحدِّ الخمسينيات، خالل بقليل، ذلك وبعد مالمحها. نستطلع
محددة. مالمح له تعريًفا منها أكثر طاغية غدت ثقافة بوصفها الحداثة بعد ما عن Olson
الوقت.3 بوفرة إحساسهم يف والشعراء األنبياء مثل ليسوا األدبيون امُلنظِّرون لكن
Harry ليفني وهاري Irving Howe هوي إيرفينج كتب و١٩٦٠م، ١٩٥٩م عامي ففي
َعقد وخالل العظيمة. الحداثية الحركة عن نكوًصا بوصفها الحداثة بعد ما عن Levin

‘Postmodernismus’: Ein begriffsgeschichtlicher Uberblick, مقاله يف كولر مايكل قدَّم 2

نفسه العدد ويحتوي الحداثة. بعد ما ملصطلح تأريٍخ أفضل Amerikastudien 22 (1977): 8–18)
بني دار الذي الحوار ذلك الخصوص وجه وعىل املصطلح؛ حول الثراء بالغة مناقشات عىل املجلة من
Rudiger كونو وروديجري Alfred Hornung هورنونج وألفريد Gerhard Hoffmann هوفمان جريهارد
(“‘Modern,’ ‘Postmodern’ and ‘Contemporary’ as Criteria for the Analysis of 20thKunow

.Century Literature,” pp. 19–46)
األدبي النقد مجال يف ممحصة غري وربما مندفعة، بطريقة استخدامه تم املصطلح أن حسن يقصد 3

(املرتِجم).

270



ختامي ملحق

أنا، ِقبَيل ومن Leslie Fiedler فيدلر ليزيل ِقبَل من املصطلح استخدام تم الستينيات
فقد التهور. من بلمسٍة وكذلك بل بالنضج، يتسم ال باندفاٍع أيًضا، آخرين ِقبَل ومن
أنا وأردُت العالية. الحداثية التقاليد نخبوية يف الطعن Pop البوب خالل من فيدلر أرادت
الصمت تقاليد من جزء هو الذي Self-unmaking الذاتي التفكك وراء الدافع استكشاف
— الحًقا سأقول كما — أو والتفكيك، الجماهريية الثقافة أو والصمت، فالبوب األدبية.4
عليها ب يتوجَّ ولكن الحداثة. بعد ما لثقافِة مظاهر جميعها تكون قد ، والالتعنيُّ املحايثة

هذا. لكل متأنٍّ بتحليٍل القيام انتظار
لكنني ه. حقَّ املوضوع هذا تاريخ تعطي أن يُمكن ال املالحظات تلك أن أدرك إنني
بالنسبة مؤكَّد واحد يشء ة ثمَّ تشويه. أو تحريف بغري بمهمتها قامت قد تكون أن آمل
يكن لم إن النطاق، واسع استخداًما اآلن اكتسب قد الحداثة» بعد «ما مسمى إن يل:
والتخطيط والعمارة والرقص واألدب واملوسيقى بالفن ارتبط فقد ُمضطربًا. استخداًما
محارضة حرضوا ممن األشخاص، أحد إنَّ بل نوع، كل من الثقافية واالتجاهات العمراني
جديد نوع لوصف ُمبتَكرة بصورة املصطلح استخدم الحداثة، بعد ما عن اليابان يف يل

السياسة. من

الحداثة بعد ملا املفاهيمية اإلشكاليات (2-1)

املفاهيمية اإلشكاليات معضلة عن القليل سوى أذكر لم أنني أجد سبق، ما إىل باإلضافة
تلك من تسٍع تحديد اآلن أحاول ودعوني الحداثة. بعد ما ظاهرة عليها تَنبني التي

وتعقيًدا. عًرسا أشدِّها إىل ووصوًال وضوًحا بأكثرها بادئًا اإلشكاليات،

الكتاب هذا يف (١٩٦٧م)، Literature of Silence الصمت أدب الشهري كتابه إىل هنا حسن يشري 4

الذي الكتابة، من الجديد النوع تمييز يف املجاز من رضبًا بوصفه الصمت توظيف كيفية حسن يُبنيِّ
من األعوام إبان املثال) سبيل عىل وبيكيت ميللر (أعمال األدبية األعمال من العديد يف وازدهر ظهر
بأنه ويصفه الحداثة، بعد ما كتَّاب لدى باللغة الهوس مسألة عىل الضوء حسن يُسلط ١٩٦٠–١٩٧٠م.
التواصل من ضئيًال قْدًرا تُنتج أعمالهم يف الشخصيات تستخدمها التي الفعلية اللغة ألن بالتناقض؛ يتَّسم
تمَّ «الصمت» من حالة هي القصيص الحداثة بعد ما ألدب مميزة حسن يَجدها التي والنتيجة املفهوم.

(املرتِجم). اللغوية املفارقة من نوًعا طياته يف يحمل الذي األمر الكلمات، من سيل بوساطة بلوغها
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كذلك تستحرض هي بل فحسب؛ مألوفة وغري صعبًة الحداثة بعد ما كلمة ليست (١)
عىل داخله، عدوه املصطلح يحوي وهكذا نفسها. الحداثة أي قمعه؛ أو تجاوزه يف ترغب ما
والباروك classicism والكالسيكية romanticism الرومانسية مثل مصطلحات عكس
نفس ويف الزمني بالتواصل يوحي فإنه ذلك، عىل وعالوة .rococo والروكوكو baroque
الحداثة. بعد ما لتياِر منتٍم أي به يعرتف أن يمكن ال الذي والتدهور ر بالتأخُّ بالوقت
الفضاء أو الذرَّة عرص نحياه؟ الذي الغريب العرص لهذا يصلح الذي االسم هو ما ولكن
يف (الالتعني اقرتحت كما الالتعني، عرص أم التفكيكية؟ أو السيميائية أو التليفزيون أو
وأن التسمية، تلك بأمر أنفسنا نشغل أال األفضل من يكون هل أم املحايث)؟5 مقابل

بعدنا؟ سيأتون ملن نرتكها
أو الِبنيوية بعد ما قبيل من — التصنيفية املصطلحات من العديد مثل مثله (٢)
الالاستقرار من بعًضا يُعاني الحداثة بعد ما مصطلح فإن — والرومانسية الكالسيكية
وجود األمر صعوبة من يُضاعف ومما معناه. عىل يُجمعوا لم امُلفكِّرين أن بمعنى الداليل:
من بالعديد الوثيقة الداللية وصلته بعُد، الرشد يبلغ لم نسبيٍّا، جديد مصطلح أنه عامَلني؛
ما الحداثة بعد بما النقاد بعُض يعني وهكذا أيًضا. امُلستقرة غري الجديدة املصطلحات
يُسميها اآلخر البعض يَزال ال بينما ،avant-gardism الطليعية النزعة اآلخرون به يقصد

نقاًشا.6 يَستدعي الذي األمر وهو بالحداثة. ببساطة
املفاهيم من للعديد التاريخي االستقرار بعدم تتعلَّق أخرى صعوبة بذلك يَرتبط (٣)
فيه يسترشي الذي هذا عرصنا يف يجرؤ، الذي هذا فَمن للتغيري. املستمرة وقابليتها األدبية،

Culture, Indeterminacy, and Immanence: Margins of the بعنوان حسن إيهاب مقال انظر 5
.Humanities in Society, 51–85 دورية يف (Postmodern) Age

الجديدة والطليعية الحداثة بعد ما بني الربط إىل مثًال Matei Calinescu كالينيسكيو ماتيي يميل 6

Faces of Modernity: Avant-Garde, Decadence, Kitsch كتابه يف ذلك ونجد ،neo-avantgarde
Miklos تسابوليش ميكلوس يربط بينما ؛ (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1977)
Avant- بعنوان مقاله يف الجديدة، بالطليعية الحداثة بعد ما ي ويُسمِّ والطليعي، الحديث بني Szabolcsi
دورية يف نُرش والذي Garde, Neo-Avant-Garde, Modernism: Questions and Suggestions،
اإلبداعي العنرص Paul de Man مان دي بول ويُسمي New؛ Literary History ((1971-72): 49–70)
“Literary History and Literary كتابه يف ِحدة، عىل فرتة كل أدب يف األزمة لحظة ويَعتربه «حداثي»،
.Modernity”, Blindness and Insight (New York: Oxford University Press, 1971), 142–165
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Lovejoy ولفجوي Pater وباتر Coleridge كولريدج من كالٍّ بأن الزعم عىل الفهم، سوء
بالطريقة الرومانسية فهموا Bloom وبلوم Peckham ووبيكهام Abrams وأبرامز
صعوبة عىل مثًال7 املوضوع هذا بشأن مقاالتي يف — األدلة بعض بالفعل هناك نفسها؟
تفيد قد ربما ولكن بينهما. التمييز إمكانية يُهدِّد بما والحداثة، الحداثة بعد ما بني الفصل
أسماها كما 8red shift األحمر» «االنزياح بظاهرة الشبه قريبة هي التي الظاهرة، هذه
األدبية. للمفاهيم التاريخية الرسعة لقياس األيام من يوٍم يف الفلك، علم يف Hubble هابل
الحداثة؛ بعد وما الحداثة بني يَفصل الصني كسور سور أو حديدي ستار ثمة ليس (٤)
املايضوالحارض تخرتق والثقافة والتفاصيل، املعنى من ُمتعدِّدة طبقات ن يَتضمَّ فالتاريخ
بعد وما والحداثة الفيكتورية من يشء بني نجمع جميًعا أننا يف أشكُّ إنني واملستقبل.
بعد ما وآَخر حداثيٍّا عمًال الواحد املؤلِّف يكتب أن بسهولة ويُمكن واحد. آٍن يف الحداثة
Portrait of شبابه يف الفنان Joyce  صورة جويس عميل بني الواضح (التباين حداثي
وعىل أعم، وبصورة .(Finnegans Wake فينيجان ويقظة the Artist as a Young Man
استيعاب عىل بالفعل قادرة نفسها، الحداثة تكون ربما الرسدي، التجريد من أعىل مستًوى
وهكذا النهضة، بعرص التنوير يَرتبط وأن بالتنوير، الرومانسية ترتبط وأن الرومانسية،

القديمة. اليونان إىل وصوًال الدائرة، تَكتِمل حتى
التواُصل آلليتَي وفًقا زمنية مرحلة أي إىل نَنظر أن علينا ب يتوجَّ أنه يعني هذا (٥)
املجرَّدة األبولونية، الرؤية األخرى. منهما كلٌّ يكمل اآلليتني كال إنَّ حيث واالنقطاع؛
امُلتبلِّد، شبه الحيسِّ الديونييس، والشعور التاريخي. التواُصل سوى تدرك ال الشاملة،

New يف ،Postmodernism: A Para critical Bibliography بعنوان حسن إيهاب مقال انظر 7

Para criticisms: Seven Speculations of the Times كتاب يف طبُعه أُعيد والذي ،Literary History
Beckett, and the Postmodern بعنوان ومقال ,Urbana)؛ III.: University of Illinois Press, 1975)

.Culture, Indeterminacy, and Immanence ومقال TriQuarterly؛ يف Imagination
القادمة الكهرومغناطيسية املوجة طول زيادة إىل تُشري فَلكية ظاهرة دوبلر تأثري أو األحمر االنزياح 8
اعتمد وقد الفلك. علم يف مهمة ظاهرة وهي عنَّا، ابتعاده رسعة بسبب السماوية األجرام أحد من إلينا
وابتعاد حركة يف كلها بل الكون، يف ثابتًة ليست املجرات أن اكتشافه يف هابل األمريكي الفلك عاِلم عليها
هذه يت وُسمِّ ابتعادها، مع ُمتناسبة برسعة البعض بعضها عن تَتباعد املجرات أن أثبت بذلك مستمر.

الكبري. االنفجار نظرية اعتماد يف كثريًا القانون هذا ساهم وقد ١٩٢٩م. سنة هابل بقانون العالقة
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الوجَهني خالل من الحداثة، بعد ما تتطلَّب وبالتايل املنفصلة.9 اللحظة سوى يلمس ال
أن أردنا إذا اعتبارنا، يف نضع أن بد فال مزدوجة. بطريقة دائًما إليها النظر السابقني،
والتمزُّق، الوحدة واالختالف، التشابه التغيري، نفهم) (نُدرك، ونستوعب التاريخ، نفهم

والتمرد. الخضوع
هي بل بإطالق؛ فرتة مجرَّد أنها عىل إليها النظر يُمكن ال الزمنية» «الفرتة ولكن (٦)
مثل ذلك يف مثلها استثناءً، ليست الحداثة بعد وما واحد. آٍن يف وتَعاُقبي تزامني بناء
تاريخيٍّا وتصنيفيٍّا، زمنيٍّا تعريًفا تتطلَّب فهي القول؛ سبق كما الرومانسية أو الكالسيكية
لن وبالتايل لها، محدَّد تاريخ وجود فعيل نحٍو عىل نزعم أن وسِعنا يف وليس ونظريٍّا.
للحداثة، تاريًخا وولف فريجينيا به حدَّدت الذي النحو عىل لها «تاريخ» تحديد من نتمكَّن
باستمرار نَكتِشف أيًضا وهكذا ١٩١٠م.» ديسمرب شهر حوايل أو «يف قالت: عندما
وجاري ورامبو ولوتريمون وبليك ودوساد شترين لدى الحداثة بعد ملا عديِدين «أسالًفا»
أعماله يف باوند وكذلك رة، املتأخِّ أعماله يف وجويس شتاين، وجريترود وهوفمنشتال وتزارا
هو هذا يَعنيه ما وكافكا. وكوينيو وبورخ وباتاي ورويس وأرتو، ودوشامب، رة، املتأخِّ
والخيال، للثقافة معيَّنة خاصة ورموًزا الحداثة، بعد ملا أنموذًجا أذهاننا يف صنعنا قد أننا
ومختلف املؤلِّفني مختلف بني القربى صالت اكتشاف» «إعادة أجل من بعدئٍذ وانتقلنا
نفعل ولسوف أسالفنا، اخرتاع أعدنا لقد آخر، بمعنًى األنموذج. ذلك إىل استناًدا العهود،
وبورخيس بيكيت حداثيِّني: بعد ما يكونوا أن األقدم للكتَّاب يُمكن لذلك ووفًقا دوًما. ذلك
ستريون مثل كذلك: منهم األحدث الكتَّاب يكون أال يُمكن كما وجومربوفيتس؛ ونابوكوف

وجاردنر. وأبدايك
األطراف، ُمتكاملة رباعية رؤية إىل يدعو الحداثة بعد ملا تعريف أي فإنَّ رأينا، كما (٧)
أيًضا يتطلب للمفهوم تعريف أي ولكن والتزامن. والتعاُقب واالنقطاع، التواصل تحوي

ُمغرًما كان الذي نيتشه، فريدريك األملاني الفيلسوف بها قام التي الشهرية التفرقة هنا حسن يستعري 9

املأساة» «ميالد األول كتابه يف والديونيسية األبولونية بني الكالسيكية، اإلغريقية بالحضارة كبرية بدرجة
يكون اإلغريقية والحضارة املأساة لطبيعة الصحيح الفْهم أن عىل الكتاب هذا يف نيتشه أكَّد فقد ١٨٧٢م؛
يف الرغبة وهو األبولوني االتجاه أساسيَّني؛ إنسانيني اتجاَهني بني الرصاع نتاج بوصِفهما إليهما بالنظر
دافع وهو الديونييس اآلخر واالتجاه اإلغريقي. الشمس إله بأبولو لهم ويُرَمز والعقل، والنظام الوضوح

ديونيسيوس. الخمر بإله له ويُرَمز والعبث، الفوىض نحو عقالني غري بدائي
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واالنخراط ذلك وإهمال ُمتناقضة، تكون ما غالبًا التعريفية الصفات ألن ديالكتيكية؛ رؤية
جدلية املحدَّدة والصفات األحادية. الرؤية يف الوقوع إىل يُفيض التاريخية الواقعية يف
يعني الحداثة بعد ملا مطلًقا معياًرا لتكون واحدة سمة فانتقاء واحد؛ آٍن يف وُمتعدِّدة
كما نركن، أن ببساطة يُمكننا ال وبالتايل املايض؛ غياهب يف اآلخرين الكتَّاب بقية وضع
التحديد عىل تَستعيص الحداثة بعد ما بأن القول إىل األحيان، بعض يف فعلت أن يل سبق
تحتوي أنها إال هذا، كلَّ الواقع يف ن تتضمَّ أنها فمع اإلبداع؛ من تخلو أو فوضوية أنها أو
(سونتاج)، unitary sensibility وحدوية» «حساسية عن البحث يَستدعي ما عىل أيًضا
أنا، اقرتحُت كما الخطاب، ُمحايثة وبلوغ (فيدلر)، الهوة» وردم الحدود «عبور وإىل

العقل.10 وراهنية الجديدة والغنوصية
األدبي التاريخ مشكلة أيًضا وهي نفسها، الفرتة تحديد مشكلة إىل هذا كلُّ يقودنا (٨)
يفرتض الحداثة بعد ما مفهوم فإن الواقع، ويف للتغيري. واٍع كإدراك معه التعامل حال يف
Viconian؟ الفيكونية تكون تُرى يا نظرية فأية ما. ثقايف تغيري أو جديدة نظرية وجود
علينا ب توجَّ هل االنتقائية؟ أم الكوهينية السيميائية؟ الدريدية؟ الفرويدية؟ املاركسية؟
َدين، محدَّ مفهوم أو تعريف دون — األقل عىل اآلن — الحداثة بعد ما نرتك أن بالتايل

الثقايف؟11 «األثر» أو الفني «االختالف» من كنوع اآلن معها بالتعامل واالكتفاء

«مكانية» بأنها آخرون قال حني يف باألساس، زمنية الحداثة بعد ما أن إىل ذهبوا اد النقَّ بعض أن مع 10

وجهتَي انظر الخاصيتنَي. هاتني بني العالقة يف نفسها عن تَكشف الحداثة بعد ما أن إال رئيسة، بصورة
The Detective at بعنوان مقال يف William V. Spanos سبانوس ويليام من لكلٍّ املتعارضتنَي النظر
ويورجن ،(New York: Crowell, 1976) Existentialism, 163–189 كتاب يف منشور the Boundary
(Amerikastudien 22 (1977)), 65–89 Postmodernismus: بعنوان مقال يف Jurgen Peper بيرب

.Unitary Sensibilty
املعارص. الفرنيس الفكر يُعارضها والتي األدبي، الزمني التقسيم فكرة هو هنا املحك عىل يكون ما 11

كتاب انظر للزمن، الهرياركي» «التنظيم ذلك يف بما والتاريخي، األدبي ل التحوُّ حول األخرى لآلراء وبالنسبة
Music the Arts and Ideas (Chicago: University of Chicago بعنوان Leonard Meyer ماير ليونارد
كوهني رالف مقال وكذلك Faces of Modernity، بعنوان Calinescu كالينيسكو ومقال ,Press؛ 1967)
كتاب يف Innovation and Variation: Literary Change and Georgic Poetry بعنوان Ralph Cohen
Literature and History (Berkeley Calif: بعنوان Murray Krieger كريجر وموراي كوهني رالف

.Paracriticisms كتابي من السابع الفصل وكذلك University؛ of California Press, 1974)
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غري ع للتوسُّ الحداثة بعد ما قابلية هي وضوًحا، أكثرها وربما امُلعضالت، تلك آخر (٩)
ربما أو ثقافية، ظاهرة باألحرى هي أم أدبية، نزعة مجرَّد الحداثة بعد ما فهل املحدَّد:
فكيف كذلك، األمر كان إذا جوانبها؟ بكافة الغربية اإلنسانية يف حقيقية تحوُّل لحظة
— والسياسية واالقتصادية والفلسفية النفسية — الظاهرة لهذه امُلختلفة الجوانب لتلك
بعض دون من األدب يف الحداثة بعد ما نفهم أن يُمكننا هل باختصار، وتتفرَّق؟ تَلتقي أن
حيث توينبي؛ ره تصوَّ كما الحديث بعد ما الحديث، بعد ما امُلجتمع مالمح إدراك محاوالت

منه؟12 نخبوي وحيد رضب مجرَّد هنا أُناقشه الذي األدبي االتجاه يكون

يف (هناك تناولها تجاه ًدا ُمرتدِّ نفيس أجد أخرى مفاهيمية مشاكل هناك أن شك وال
واإلبستمولوجية، واألنطولوجية واملنهجية االصطالحية األمور من غفري الحارضجمع الوقت
واضح قصور ذلك أن أعرتف لكنني الرتدُّد؟) هذا عىل شخص أي يلوم أن يُمكن فمن

الهواة. إىل أقرب يجعلني

االختالفات (3-1)

الحداثة: مقابل يف الحداثة بعد ما خصائص بعض تقديم إىل التايل الجدول يهدف

الحداثة بعد ما الحداثة

الطبيعة/الدادئية بعد ما الرومانسية/الرمزية
ومفتوح) (متقطع الالشكل ومغلق) (متصل الشكل

لعب قصد
مصادفة تخطيط

Leslie Fiedler فيدلر Marshall  وليزيل McLuhan مكلوهان مارشال قبيل من ُكتَّاٌب استكَشَف 12
شيئًا أصبحت اآلن جهودهما أن رغم عقدين، مدار عىل الحداثة بعد ما يف والبوب بامليديا املتعلِّقة الجوانب
ما تيار بني الفارق Richard E. Palmer باملر ريتشارد ناقش وقد النقدية. الدوائر بعض لدى املايض من
تاريخية، فرتة حتى أو ثقافية، ظاهرة بوصفها الحداثة بعد وما معارصة، فنية نزعة بوصفه الحداثة، بعد
العدد الخامسة السنة ،Boundary دورية يف املنشور ،Postmodernity and Hermeneutics مقاله يف

.٣٦٣–٣٩٣ الثاني،
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الحداثة بعد ما الحداثة

فوىض تراتبية
ضعف/صمت قوة/لوغوس

عملية/أداء/حدث منتٍه الفن/عمل موضوع
مشاركة مسافة

هدم/تفكيك إبداع/شمولية
تفكك تركيب
غياب حضور
تشتت تمركز

النُّصوص نص/تداخل نوع/حدود
سياق معياري نموذج

روابط بدون ترتيب روابط بواسطة ترتيب
كناية استعارة
مزج انتقاء

جذمور/سطح جذر/عمق
محرفة التفسري/قراءة ضد تفسري/قراءة

دال مدلول
املكتوب املقروء

الرسد ضد الرسد
القدس الروح الرب اآلب

رغبة سمة
األشكال/مخنَّث متعدد تناسيل/ذكوري

الفصام العظمة جنون
االختالف/األثر األصل/السبب

سخرية ميتافيزيقا
حتمية ال حتمية
مفارقة محايثة
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واللغويات البالغة عديدة؛ معرفية حقوٍل من مختلفة أفكاٍر عىل السابق الجدول يَعتمد
وحتى السياسية، والعلوم النفيس والتحليل واألنثروبولوجيا والفلسفة األدب ونظرية
شرتاوس وليفي وياكوبسون سوسري دي الكتَّاب: من العديد عىل يَعتِمد كما الالهوت؛
ودي أورباخ عن فضًال وكريستيفا، وبارت ودولوز وفوكو ودريدا والكان جرييه وروب
أنا آخرين وكتَّاب وروزنربج؛ وسونتاج وبلوم وبارت وشتاينر وبراون وكابرو وكيج مان
بل واإلرجاء، التبدُّل دائمة االختالفات تلك ألن خادعة؛ القائمة هذه أن غري منهم. واحد
مليئة وهي ُمتناظرة؛ ليست العموَدين كال يف املفاهيم أن إىل باإلضافة أحيانًا؛ تتالىش إنها
العمود يف «الالتحدد» نحو النزوع يظهر هذا، ومع العديدة. واالستثناءات بالتقابالت
— األيرس العمود يف موجود هو مما أكرب بصورة الحداثة، بعد ما إىل يُشري الذي الثاني،

الثاني. العمود إىل معينة مزية يُضفي ال هذا أن غري
ما ثقافة فْهم عىل تُعيننا قد مساعدة وسائل تُشكِّل افرتاضات خمسة هناك ، كلٍّ عىل
ملا ثقايف مفهوم عن الحديث إىل السابق، الجدول اآلن نتجاوز أن يُمكننا فهل الحداثة. بعد
التي االفرتاضات، هذه بعرض وسأكتفي هنا، املساحة من كثري يل يتبقَّ لم الحداثة؟ بعد

النقد: من للهروب حيلة إيجازها يف أجد

األرض؛ كوكب عىل حدث الذي الصارخ األنسني ل التحوُّ عىل الحداثة بعد ما تَعتمد (١)
تكون قد اآلخر. منها كلٌّ والسلطة، الفقر والكليات، الجزئيات واالستبداد، اإلرهاب حيث
اعتاد كما والكثرة»، «للواحد جديًدا عهًدا الكوكب؛ لهذا حقيقية بداية و/أو كارثية النهاية

سقراط.13 عىل السابقون الفالسفة د يُردِّ أن

يسري ال — التاريخ وبالتايل — الزمان وأن االحتماالت، كافة عىل مفتوح املستقبل أن هذا يعني 13

أن والواقع الحداثية. املرحلة يف سائًدا التصوُّر كان مثلما والرقي التقدُّم نحو ُمضطردة خطية بصورة
أعلن فقد العرشين؛ القرن يف النهايات فكرة بشيوع وثيقة عالقة عىل هو هنا «حسن» عنه يتحدَّث ما
وأفوله. Der untergang des western الغرب» «نهاية رصاحًة (١٨٨٠–١٩٣٦م) Spengler اشبنجلر
Walter بنيامني فالرت وكتب .Tod Gottes اإلله» «موت أعلن عندما الرُّوح هذه Nietzsche نيتشه وأزكى
عىل الفلسفي مرشوعه Heidegger هيدجر ويؤسس اآليل»، اإلنتاج عرص يف الفن «نهاية Benjamin
«نهاية Fukuyama فوكوياما ويكتب املؤلِّف»، «موت R. Barthes بارت ويعلن امليتافيزيقا»، «تقويض
السياق نفس ويف النسقية». الفلسفة «نهاية عن رورتي ويحدثنا اإلنسان»، «موت فوكو ويُعلن التاريخ»،
الفن نهاية هي: مبادئ خمسة يف الفكري املستوى عىل الحداثة بعد ما ظاهرة حرص «فاتيمو» يُحاول
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غنوصية أشكال من شكٌل وهو للوعي، التكنولوجي املد عىل الحداثة بعد ما تَستِند (٢)
ذلك يف (بما املختلفة إعالمنا وسائل وجميع الكمبيوتر فيه يُسهم العرشين،14 القرن
إىل تنظر مفارقة نظر وجهة هي والنتيجة تليفزيون). نُسميه الذي العجيب الوسيط

حدث. مجرَّد كان لو كما التاريخ إىل وتنظر معلومة، مجرَّد كان لو كما الوعي
كل يف اإلنسان لغة تشتُّت يف نفسها عن الوقت، ذات يف الحداثة، بعد ما تَكشف (٣)
حافة إىل «نزوًحا» ،(Big Bang الكبري (االنفجار األصلية الخلق لحظة إىل «عودًة» مكان.
black holes السوداء الثقوب «داخل» ،(quasars الزائفة (النجوم الكون يف االنحسار
الحداثية. املرحلة يف والخطاب العقل ُمحايثة عن بديًال — (الكان) الالوعي أو الفضاء يف

الجديدة. الغنوصية من وضوًحا األكثر الجانب هو هذا يكون وربما
األدبي، ل التحوُّ أشكال من شكًال بوصفها الحداثة، بعد ما عن الحديث يمكن كما (٤)
واملستقبلية (التكعيبية الطليعية للتيارات التقليدية األشكال عن تمييزه يُمكن الذي
مفارقة أو ُمنعزلًة ليست وألنها الحداثة. عن فضًال ذلك) إىل وما والرسيالية، والدادائية
فإن الطليعية)، (التيارات األوىل مثل ومنقسمة بوهيمية هي وال الحداثة) (أي األخرية مثل
يَقودني ما وهذا واملجتمع. الفن بني تقع مختلفة منطقة يف ذاتها س تؤسِّ الحداثة بعد ما

النهائية. النقطة إىل
إىل الحداثة بعد ما تميل اجتماعية، إيروتيكية فلسفية فنية ظاهرة بوصفها (٥)
خطاب املحددة، غري … املتقطعة … االنتقائية … اللعوب … املنفتحة األشكال أو القوالب
ومع — هذا كل عىل الصموتيني واحتجاج «الالفعل»، وإرادة تجزئة، وأيديولوجية ، تَشظٍّ

عىل تنويع كلها وهي امليتافيزيقا. تجاوز – التاريخ نهاية – العدمية – اإلنسانية النزعة موت – وأفوله
بتعبري املوت» أجراس «دق يشء، لكل النهاية إعالن بل فن، أو فلسفة أو ِعلم يوجد ال النهايات. فكرة

(املرتِجم) دريدا.
لوصف استخدامها عىل الدارسون اصطلح «املعرفة»، تعني يونانية كلمة وهي Gnose من «الغنوصية» 14
باملسيحية. لها عالقة ال مجملها يف وهي الرومانية، اإلمرباطورية سيطرة فرتة يف الدينية الحركات من عدد
التي املعقدة والباطنية) واألفلوطينية الهرمسية (أبرزها الفكرية املذاهب أو التيارات من مجموعة إنها
الوحي فكرة وتتجاَوز الوثنية، واألديان املعارف من العديد بني وتمزج الباطنية، الفلسفة عىل تَعتِمد
والتمرُّد للنسبية، الغنوصية تؤسس كما مجازيٍّا. تفسريًا إياها وتُفرسِّ الهوتية، معرفة لكل كأساس اإللهي
ال واالستعارات املجازات من حشد فالحقيقة املوضوعية؛ الحقيقة فكرة وترفض ثابت، هو ما كل عىل

(املرتِجم). الحداثة بعد ما اتجاه وبني بينها التشابه يَكُمن هذا ويف امتالكها، ادِّعاء أحد يَستطيع
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وجدت جودو» انتظار «يف وكأن متناقض. وواقع أضداد من هذا كل يف ما تضمر فهي هذا
«السوبرمان».15 يف إجابة، يكن لم إن صًدى،

واالجتماعية املعرفية بعضالتحوُّالت تُصبح هل يتساءل: أن إال النهاية يف املرء يسع ال
واألنثوية، الذكورية واملبادئ والدنيا، العليا والثقافة والعلوم، الفنون تشمل التي تلك —
فلن ن: ونخمِّ ن نخمِّ أن بوسعنا املستويات؟ كافة عىل بيننا فاعلًة — والكليات واألجزاء

تاريًخا. بوصفها إال مقروءة الزمن»، «حرب املرئية، غري الكتابة تلك تُصبح

عىل حازت التي ١٩٤٨م جودو» انتظار «يف بيكيت لصمويل األشهر املرسحية إىل هنا «حسن» يُشري 15

يف ما مكاٍن إىل يَرتحالن شخَصني عىل قائمة املرسحية وفكرة العرشين، القرن يف مرسحي عمل أهم تقييم
التي الشخصيات من جودو شخصية أن والواقع أبًدا. يأتي لن الذي «جودو» ل امُلرتقب الوصول انتظار
الحياة، الزمن، هو هل الحب؟ السعادة، األمل، هو هل املخلِّص؟ أو املنقذ هو هل عدة، تأويالت تَحتمل
بني مقارنته يف أعاله حسن إشارة ولعلَّ التأويالت. هذه بكل تسمح امللغزة جودو شخصية إن املوت؟
سوبرمان، وشخصية جودو شخصية بني الظاهري التشابه سببها سوبرمان وشخصية بيكيت مرسحية
تقف سوبرمان شخصية نجد جودو، لشخصية التأويالت تعدَّدت حني يف لكن مخلِّص، أو منقذ فكالهما

املخلِّص. عن العربانية الفكرة حدود عند
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