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 1فرانسو ليوتارجان 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

ن حمزاويأترجمة:   مي 

 

 

 

 

ة حول ؛  ،وخلفيته الفكريةجان فرانسو ليوتار  سير ي
ي ظل الوضع ما بعد الحداث 

جم للوالعدلة ف   غراتن،بيير ـد. نص مير

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ، ذا الرابطه(. ننوه بأن الير

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من  الدارجةالنسخة والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gratton, Peter, "Jean François Lyotard", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/lyotard/>. 
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 جهامصدر إزع شّكلكثريًا ما   –عمله األشهر  ،هو فيلسوف فرنسي(1998-1924) جان فرانسوا ليواتر
ب بناء على طلب من جملس جامعات ت  ك  والذي  . 1979يف عام  املنشور الوضع ما بعد احلداثي هو –

عرب  "احلداثة ما بعدمصطلح " هذا العمل نقل وقدعن حالة املعرفة يف العامل املعاصر،  ؛حكومة مقاطعة كيبيك
 دىلجماالت أخرى، مثل الفنون و األدب، إىل صدارة املناقشات يف الفلسفة الغربية، وخاصة استعماله يف 

كما   ،ذلك الوقتيف منه  عبستو  ا  قارنة مبا م  بصرية أعمق كان الكتاب .  1984ابللغة اإلجنليزية يف عام  نشره
بكّ قاد الفلسفة القارية من أن ن   على الرغم. هو موضح أدانه

 
 لإلشارةثة" مصطلح "ما بعد احلدا دموااستخ رينامل

، جاك دريدا، يشيل فوكوم)جوليا كريستيفا،  فيما بينهمعلى األغلب ختلفن ملاجمموعة متنوعة من املفكرين  إىل
 "،"حقائق ىعملا ي د   وجود أبنه اليعتقدون احلداثين  ما بعد جادل هؤالء النقاد أبن  حيث (.اخلجيل دولوز

 ولذا فقد أصبح مصطلححول الواقع،  صحيحة من اخلطاب متنعنا دائًما من صياغة ادعاءات ساقنألوإمنا 
 بستمولوجيةاالاقهم العدمية ، وذلك العتنهؤالء املفكرينعلى  تهكمللازدرائًيا، مصطلًحا "ما بعد حداثي" 

 الكربى–ملرجعيةاللسردايت اثي ما بعد احلد فتقادالا ابهتمً ابلتأكيد م   ليواتر ويف حن كان  .واألخالقية
أتملت  احلداثي الوضع ما بعد اليت تلت، خاصة أن أعمالهإال  م من خالهلا العامل(نظ  ن   الوسائل التقليدية اليت)

بشكل و ، (1979) قامرة العدالةم  مثل  وذلك يف أعمال .تتلك السردايضياع  عقبطرقًا للتفكري ابلعدالة 
 نطلق من، بل ي"باح"كل شيء م   نسبيةليواتر   ال يقدم .(1983)خلالفا :هماأل عمله يفخاص 

 .(1831-1770) هيغل رججو  كما اعتنقه  لتقدم التارخيياب ينحلّ اإلمياناحملرقة،  فيما تلىنه أبالتارخيية واقعةال
يل القادم سيكون ن اجأب الكثريين، اعتقاد الغرب على امتداد ت بن االستطالعات ،كثر من ذلك اليومأحىت و )

سلطة" املؤسسات  ضياع" ب (1975-1906) أيًضا حنة أرنت دعوهما تهو و  ،(سابقه من أسوأ حااًل 
 عند ةخاص ،السياسة كالتمشتشخيص  حماولة يفالتقدمية واحملافظة  كال الرؤيتنضارب  تتهكذا و التقليدية. 

ياسات ما بعد سعلى تشخيص  ليواتر جمهودمل يقتصر الثقافة االستهالكية.  ضمنكل القيم   جتريفمواجهة 
 االتن جممن ب وفلسفة اللغة، ،وفلسفة العلوم، مة ىف علم اجمالإسهامات مهأيضا  ه قدم، ولكناحلداثة
 .أخرى
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 ذاتيةالسرية ال. 1

هو جان بيري ليواتر. وذلك  ئًعا يعمل اب، ألب 1924أغسطس  10د جان فرانسوا ليواتر مبدينة فانسن يف و ل  
لم (.  ح  1988، احلدث )املثالكما يرد مبقال عن سريته الذاتية، والذي يفتتح كتابه الرتحاالت: القانون، 

ليواتر أثناء دراسته الثانوية أبن يصبح راهبا دومينيكانيا، روائًيا، رساًما، أو حىت مؤرًخا. خالل احلرب العاملية 
امعة السوربون )حيث جبم سعًفا أثناء حترير ابريس، وقد صار والًدا عقب دراسته األدب والفلسفة  الثانية، عمل

اهبا. أما ابلنسبة ابلتأكيد حلمه أبن يصبح ر  أهنىفشل مرتن يف االلتحاق مبدرسة املعلمن العليا املرموقة(، ما 
ألحالم الروائي والرسام، فقد اعرتف أبنه عاىن "من فقر ابئس للموهبة"، و"ضعف واضح يف الذاكرة" مينعه 

( 1995-1925. التقى ليواتر جبيل دولوز )(Peregrinations, 2)مطلًقا من أن يصري مؤرًخا جيًدا 
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(. أهنى ليواتر 1974) االقتصاد الليبيدير عمله الحًقا يف كتاب ليواتر أثّ  أثناء دراسته ابلسوربون، والذي
رسالة ماجستري عن "الالمباالة كمفهوم أخالقي"، واليت سيقضي ما تبقى من مسريته يف التربؤ من  طرحها 

ن شأهنا أدراسة حول الفينومينولوجيا )وهي معاجة مدرسية من  1954املركزي عن الالمباالة. مث نشر يف عام 
 ،عاصمة الدائرة الفرنسية شرق اجزائر معلًما للفلسفة يف اثنوية قسنطينةصبح يتستمر يف حنو عشر طبعات(، و 

ليواتر إىل اجزائر يف وقت مالئم:  حضر .(Peregrinations2) متجاوزًا الفحوصات املدنية املؤهلة لذلك
، وقد تنفست 1962عام  بنهاية املطاف بالد عن فرنساقرب بداية الثورة اجزائرية، اليت من شأهنا أن حترر ال

ستعمرة هواًءا ثوراًي استنشقه ليواتر ابلكامل. حيث انغمس عقب وصوله يف أعمال 
 
أثناء م عايشة  ماركسامل

فوفها يف ص ضمت، اليت االشرتاكية أو الرببرية، انضم ليواترإىل 1954مع بداية الثورة يف  .الوضع اجزائري
ناضال أصبح ليواتر م   (1997-1922).  كاستورايد  ( و كورنيليوس2010-1924ليفورت )أيضا كلود 

ًقا ًفا جملموعة من األعمال سيتم مجعها الحم ؤل  و سياسيا ماهرًا وحاًدا على مدى السنوات اخلمس عشرة القادمة، 
قام ابلتحرير والكتابة جريدة االشرتاكية أو الرببرية فضال عن كتابة  وقد(. 1993) الكتاابت السياسيةيف 

ة ترك هذا العمل القليل من الوقت لديه للفلسف حيثمنشورات تستهدف املتظاهرين و عمال النقاابت. 
  .(Resisting a Discourse of Mastery”, 174“)األكادميية 

 لدى، وذلك  1966حىت عام درًسا مساعًدا جبامعة السوربون م  عمل يب، 1959عاد ليواتر إىل ابريس يف 
يف عام  بريةترك ليواتر االشرتاكية أو الرب  اننتري. قسم الفلسفة جبامعة ابريس العاشرةب اأخريا مركزً شغله 

نشقة بعد عامن، وكما كان معتاًدا قوة العامللينضم إىل "1964
 
اليسار  فوفيف ص"، مغادرًا تلك اجماعة امل

لفرنسي، فقد العديد من أقرب أصدقائه بقدر ما أصبح ابتعاده عن املاركسية واضًحا. ويف نفس الوقت تقريبا، ا
(. وقد كانت حلظة 1981-1901بدأ حضور احللقات الدراسية للمحلل النفسي الفرنسي جاك الكان )

حلزب الشيوعي يف منوذج ا وخاصةمت، فارقة حيث فقد ليواتر إميانه بشمولية الفلسفة املاركسية، اليت قدّ 
، ة الكربى للماركسيةابلسردي إميانهليواتر ومن شأن فقدان وغايته. لتاريخ ا ستكشافمفتاًحا واحًدا الالفرنسي ، 

ال أن قدمها احلداثة، وهي واقعة من شأهنا متييز مجيع كتاابته التالية. إأن يتوسع ليشمل كل السردايت اليت ت  
مارس يف اننتري. بعد  22، عرب املساعدة يف تنظيم حركة 1968أبحداث مايو ذلك مل مينعه من املشاركة 

وعلى  (، اليت أّهلته للحصول على الدكتوراة.1971) شكلثالث سنوات، أهنى ليواتر رسالته: اخلطاب ، ال
ليواتر  ح صب، أنشأت احلكومة الفرنسية جامعة راديكالية يف فينسن، واليت سي1968ضوء انتفاضة عام 

وبعد سنتن، نشر عماًل دعاه الحقا "كتايب اللعن"، أي االقتصاد الليبيدي )اقتصاد الرغبة(  أستاًذا هبا.
(.Peregrinations, 13 حايثة ، وما سيكون عليه اجسم السياسي

 
( والذي ال يزال ميثل أتماًل هاًما عن امل

https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  5

ن أوالعوائق املواجهة هلا، واليت جتعل املؤسسات ممكنة. كما  ]ةالرغبوي[الليبيدية طاقاته لو أنه اخ تزل فقط إىل
عقد والصعبت  ّنكّ 

 
 جمرد م دافع إيضاح الكثري ألولئك الذين خيتزلونه إىل إبمكانه ؛ر ليواتر الحًقا هلذا العمل امل

طاملا ما بعد حداثية، حيث كل لذة جيدة ] كما ي رتمجه أمحد حسان[(  pastiche  -)ابستيش سةعن م قاب  
ا ، الذي ع د على الفور تعبريً الوضع ما بعد احلداثيليواتر  ، سينشر1979أهنا ت وفر كثافة الشعور. يف عام 

عما كان جاراًي يف الغرب حينئذ، سواء كان صحيًحا أم خاطًئا. وقد استجاب كثريون لدعوته، كما وضعها 
وحنفظ   يقبل التمثيل؛ ولننشط اخلالفات،يف الكتاب ل "نعلن احلرب على الكلية؛ ولنكن شهودا على ما ال

( كان العمل وصفًيا من انحية تعيينه آلية املعرفة Postmodern Condition, 82شرف االسم" )
احث معرفًة، له قيمة فقط بقدر ما ميكن أن يزيد من اإلنتاجية االقتصادية للب يصبح ميكن أنما : النيوليربالية
كانت يف   الكربى-رجعيةملان انحية أخرى؛ حيث االفرتاض أبن السردايت كما كان افرتاضًيا م  –أو الطالب

اضًرا يف أرجاء العامل. بينما شارك كم   اهم رئيسي سطريقها للزوال. منح الكتاب ليواتر شهرة جعلت منه حم 
)ت رجم إىل Au juste يف العدالة، نشر كتاب 1983و  1979ابملعهد العاملي للفلسفة بباريس. يف عام 

داثية.. ابلسياسات ما بعد احل لمتأم  على الرتتيب، ومها عمالن مهمان للغاية لكل  اخلالف( و م قامرة العدالة
(، وترتكز 1998( و غرفة عازلة للصوت: مارلو ضد اجمايل )1988) إنساين-الالأما أعماله الالحقة فهي: 

إليها يف  لالستنتاجات اليت توصّ اب هاحول اجمال كموضوع دائم منذ  السبعينيات، ولكن دائما مع ربط
 سرطان الدم.رض ، ت ويف ليواتر يف ابريس مب 1998ويف إبريل  .اخلالف

 

 فكريةاخللفية ال .2

واجه  يتقاطع وسط ليواتر الثقايف مع أحداث رئيسية يف الفلسفة الفرنسية، وبطبيعة احلال يف التاريخ العاملي. ست
هيم  

 
أيضا، وعلى امتداد فرتة  راألوساط األكادميية والسياسية الفرنسية، بينما سي ناظ  نة على كتاابته املاركسية امل
الوجودين الظاهراتين، والبنيوين، وما بعد البنيوين بنهاية املطاف، على الرغم من أن  :طويلة من مسريته

  .أعماله ت صنف عادة ضمن الفئة األخرية

، أمهية تلك احلركة يف فكره املبكر. حيث هيمنت ظاهراتية (1954)الظاهراتية أظهر كتاب ليواتر األول 
( على عصر 1961-1908( وموريس مريلو بونيت )1980-1905) جان بول سارتر صاغهاهوسرل كما 

هيم يفاحلركات الوجودية، وقد سعى عمل ليواتر إلجياد موطىء قدم للظاهراتية 
 
 نة على اليسارضوء املاركسية امل

https://hekmah.org/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم  ائمةمو خاصة العلوم اإلنسانية )مثل علوم: االجتماع، والتاريخ، واللغوايت(. ومثل سارتر الذي حاول 
تساءل ، (1960ما نتج عنه  نقد العقل اجديل) وهو ؛اختزال الوجودية إىل جتربة ذاتية رفقة التحليل املاركسي

 مالئمة ليواتر عما إذا كانت هنالك طريقة 
 
لتزام اليساري هيمنة على الفلسفة الفرنسية مع االلتبين الظاهراتية امل

ا نهاية املطاف إىل أن وظيفة الظاهراتية هي التحدث عن جتارب تتجاوز مبابلتحليل املاركسي. حيث توصل 
( يف القول أبنه 1938-1859من اللغة. وسائرًا على خطى مؤسسها إدموند هوسرل ) جليّ -ظاهرهو 

: ما معىن هر املوضوعات حمل الدراسةاجو ستكشاف للعلوم دعائهما فيما يتعلق اب قدمميكن للظاهراتية أن ت  
التاريخ ابلنسبة للعلوم التارخيية؟ ما هو اإلجتماعي ابلنسبة لعامل االجتماع؟، حيث اعتقد ليواتر أبن مثل هذه 

    ا.هذه العلوم نفسه بواسطة نهااألسئلة ال مي كن اإلجابة ع

انن املوضوعية اليت القو يف حلاضرة اجدلية احلرية الوجودية، مع الضرورة  صهريسعى ليواتر لخالفًا لسارتر، مل 
أن الظاهراتية إىل  ضيفابلتاريخ، والذي ي   لتفكرياكتشفتها العلوم املختلفة. بل أنه سعى إىل "طريق اثلث" ل

وليدة تلك الفرتة؛  يرفض أيًضا البنيويةنهاية املطاف عن مناقشة حركة التاريخ املوجودة ابملاركسية، لكنه بعاجزة 
،  .(Phenomenology, 131) يف التاريخ الفاعلة واليت كان من شأهنا جتريد اإلنسان من مكانته

ي نفسها على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة يف أعمال الكان وكلود ليف مقدّ  فبالنسبة للبنيوية كما ست  
حيث سعية التو /االنتشاريةسان إىل حد بعيد هو مثرة/أثر البىن (رفقة آخرين؛ اإلن2009–1908شرتاوس )

يف عمله الالحق، هو جمادلة ليواتر أبن الظاهراتية ال توفر م فتاًحا واحًدا الستكشاف  ما يهميتم إنتاجه. لكن 
التاريخ  ا، فإن، لكن ابلنسبة هلمن خالله أو إفادة لنا تقدمي إجابة ى التاريخالتاريخ، أي معىن أحادي جيب عل

ومع ذلك، حكم .(Phenomenology, 131, his  emphasis) ابملقابل حيمل "بعض املعاين
ج على الظاهراتية أبهنا رجعية، وذلك لكوهنا غري قادرة على االستجابة للوسائل اليت ت نت   بنهاية املطاف ليواتر

. وهبذه ذايت بناًء على املوضوعيمن خالهلا عالقات اإلنتاج االقتصادية حاالت واعية، أي كيفية أتسيس ال
ز عمل ليواتر خالل العقد التايل على متييز وتوضيح عالقات اإلنتاج تلك؛ خاصة يف الظرف كّ الطريقة، سري  

اجزائري. لكن مبرورالوقت انقلب ليواتر ضد االستسهال املاركسي الذي أقصى االختالفات الثقافية بصفتها 
واحلقبة الفكرية الفرنسية – 1968ث أحداث مايو املاثلة بكل مكان. كما ست حد  أثرًا جانبًيا للقوى االقتصادية 

شلت أتثريًا يتعذر حموه على عمل ليواتر، حيث اعتقد أبن املاركسية قد ف –النابضة ابحلياة أواخر الستينيات
كومة شارل حلبوجه حتالف الطالب الربجوازين والعمال من أجل التحرر،  واحنياز احلزب الشيوعي الفرنسي 

ا يف تقرير هناية لدححداث فضحت العديد على اليسار. اعتقد ليواتر أبن املاركسية قد فشلت ديغول م سامه ً 
ما هؤالء الطالب إىل الشوارع. بينما كانت البنيوية، من جانبها، ك املقام األوليف  حلساب الرغبة اليت دفعت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بري م كواًن والرمزية اليت كانت إىل حد ك سيةت ابإلمياءات احلورن  إذا ما ق  وذلك م تذاكية للغاية،  ؛ي شدد ليواتر
. حيث عارض املتظاهرون أساتذهتم البنيوين على أساس أن البىن ال تدفع ابلنزول إىل 1968ألانركية مايو 

لتزام بنيوي وذلك ضد ما يعتقد أنه ا –واجمالية للوجود اإلنساين تصويريةالشوارع. أكد ليواتر على األبعاد ال
اخلطاب، ابة  من شأنه أن يؤدي لكت ما. سيةابخلطاب الفكري ضد اخلطاب الليبيدي ما فوق اللغوي واخلربة احل

(. والذي وضعه على خالف مع التشديد البنيوي وما بعد البنيوي على اللغة، ويف حن 1971) شكلال
الهتمام اب مثلما فعل آخرون  يف حتقيق تغيريات جوهرية، بدأ ليواتر 68سبعينيات خبيبة أمل مايو بدأت ال

 وفًقا إلمكاانهتا الثورية. سيةابجماليات والروابط احل

(. وبينما تقدمت السبعينيات 1973)االقتصاد الليبيدي إىل أقوى استنكاراته للماركسية يف  وقد أدى به ذلك
 لعلوم التقنية هأخرى، بدأ ليواتر يف صياغة نقدإىل حكومة تكنوقراطية  منفرنسا  تنقلتو 

Technoscience ما بعد البنيوي  قسرال، وطابعها االختزايل للوجود من حيث أهنا تعكس أيضا
(، 1979) مقامرة العدالة(، 1979) الوضع ما بعد احلداثييف أعمال مثل  ل الحًقالالختالفات. وكما جاد

 هي تلك املنازعات فيما بن -يف ظل فقدان سردايت احلداثة الكربى – ما يهم(  أبن 1983) اخلالفو
ختلفة ألعاب اللغة

 
تلفة، والذين الوهي  ،امل  طرق غري قابلة لالختزال يتفاعل من خالهلا من ينتمون ألوساط ُم 

ّكنهم من إجراء مناقشات حول ما هو عادل، وحقيقي..اخل. هذا الرتكيز مي   لكون الوصول إىل أي نظام ومويل مي 
، ولكنه متأثر أيضا  (1951–1889)على األلعاب اللغوية، م ستمد من عمل لودفيج فيتجنشتاين املتأخر 

من  غوية. اعتربها يف السابق مثالية لمؤداًي به إىل االنعطافة اللغوية اليتو ، ( –1940)برموز مثل شاول كريبك
ردها تسيكون من الصعب تشكيل سردية كربى أو كلمة سر حيث غة دائًمأ، كتاابت ليواتر مر او  هنا كانت  
لًصا وجهة نظر واحدة،  أو نسق من االهتمامات. ورغم أنه مل يزل ابًنا مجيًعا إىل الستجابة، دائم ا–لعصره ُم 

اط ام ستمرً ما زال إال أن عمله  –والتقدم عرب مدارس الفكر الفرنسي السائدة اليت عايشها بة أولئك يف ُم 
  .املنشغلن بتلك احلقول، فضاًل عن احلركات اجديدة داخل الواقعيات القارية، واجماليات وما بعد اإلنسانية

 . األعمال الرئيسية 3

 التمثيلحدود  3.1

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من اإلنصاف القول، أبن أعمال ليواتر منذ أوائل السبعينيات، كانت أقل أتثري ا يف حينه مقارنة مثاًل بكتاابت 
( ومع ذلك، وعلى غرارجوليا كريستيفا 1930-2004أو جاك دريدا )  (1984–1926)ميشيل فوكو 
( حيث التمييز بن 1974) الشعريةثورة اللغة اليت قدمت مقاالت معروفة انتهت إىل كتاب   (–1941)
نظ  لفعالية اجسد االندفاعية الليبيديةالسيميائي )

 
يات( مة للغة ومنوذجها األمثل الرايض( وبن الرمزي )القواعد امل

كنة، كان ليواترمهتًما مبا ي فل   إليه كي يستمر  يظل حباجة هت من اخلطاب ولكنواللذان جيعالن سواًي اللغة مم 
(، 1971)كلالش اخلطاب،ابلوجود، متاما كما ال توجد لغة سيميائية أو رمزية خالصة لدى كريستيفا. يف 

 دق  
، أي املرئي؛ لشكلا ق بواسطة السيميائيات والبنيوية، وبنمّيز ليواتر بن اخلطاب؛ أي النص املكتوب وامل

ونيت. كان عمل ليواتر رصاصة حتذيرية للبنيوية، سواء تلك اليت ب-والذي انقشه من خالل ظاهرايت مريلو
أو يف البنيوية املاركسية لدى لويس   (1939–1856)دت يف قراءة الكان لسيغموند فرويد و ج  

. وقد عرب ليواتر يف مقابلة الحقة قائاًل: "كنت ضد هذه الطريقة يف التفكري"، (1990–1918)ألتوسري
 Resisting a Discourse“)ل الكتاب يف حينه، ألنه عارض البنيوية صراحة"  وهلذا السبب، مت "جتاه

of Mastery”, 191).   ابلنسبة لليواتر، فقد مّثل التأكيد البنيوي على النص املكتوب استمرارًا للتقليد
خل   لديه الغريب يف التأكيد على الفكري مقابل احلسي. فاملرئي

 
القابلة لالختزال إىل  ة ابلنظام، وغريهو القوة امل

  أو ظالل املعىن–أي معىن أو متثيل لغوي واحد. هلذا السبب، ميتدح ليواتر العن  وأساليب إبصارها لدحشكال 
اليت ال ميكن اختزاهلا إىل معىن أو متثيل لغوي واحد. فالشكل هو ما جيعل من املستحيل حتول  –كما يصفها

، كما رأينا يف داخل اللغة ممكنةتيفا ابلرمزي، وهذا ما جيعل التغريات اللغة إىل داللة خالصة أو ما تدعوه كريس
الشعر واألدب. ومع ذلك، فإن اخلطاب والشكل، ال يتعارضان بل يتورطان سواًي حيث حتتوي النصوص دوًما 
على أشكال )االستعارات وما هو شاعري عموًما (، يف حن أن الوسط البصري سيصري فوضواًي  من دون 

ّكن املرء من تن لنسقه إذعان لغة كما لعامل. وهبذه الطريقة، فالشهواين واحلسي، ليس م نظ ًما مثل اللإدراكه  ظيممي 
 ]اللغوية[تل الدالالعط  جادل الكان. حيث ت دافع كتاابت ليواتر عن قوام من احلوادث التصويرية اليت ت  

فرتض  
 
 ة مسبًقا.  امل

ًما بعد ثالثة أعوام، وقد استنكره ليواتر يف وقت الحق، لكنه يظل فحًصا مه االقتصاد الليبيدين شر كتاب 
الكتاب إىل  دملكانة الرغبة ابعتبارها دافًعا سياسًيا، بينما ينتقد فيه أيضا النماذج السياسية واللغوية للتمثيل. ي  ع  

ضد ( كتاهبما 1992-1930حد كبري انعكاسا لعصره: حيث نشر الثنائي جيل دولوز وفيليكس غواتري )
ايثة، أنطولوجيا قدماني  آراء فرويد حول الكبت، يف حن  كي ي عارضا،  1972يف عام  أوديب د ر  ال ت   حيث  حم 

 احلوادث إىل اخلارج أو يتم اخللط بينها وبن التمثيالت املصنوعة هلا. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موضوعي أو أية أنساق يف القول أبنه ال وجود لعلم 1844)–(1900 فريدريك نيتشه على خطىليواتر  سريي
 تكشافسللمعرفة ال تستند إىل الرغبة، أو ما يدعوه نيتشه "إرادة القوة"، وهذه نقطة من شأهنا أن تدفع ليواتر ال

ماًل غري يسريعلى ع االقتصاد الليبيديالرغبة أو الليبيدو وراء ما يسمى األعمال العلمية ملاركس املتأخر. يظل 
ف   سيسأت نشدالقراءة، مبا أنه ال ي حقيقة ميكن ضمن تي رغباهتا، وتنفسه  كمجرد نظرية فلسفية أخرى ُت 

ي حن أن فرويد قد انقش بصورة عامة الليبيدو )الطاقة فف.(Libidinal, 244) تقدميها لآلخرين بسهولة 
نتشرة داخل اجسم،  

 
االجتماعية  القواننو اجنسية( على املستوى الفردي؛ ابعتبارها أحد أشكال الطاقة امل

ليواترفكرة الليبيدو حنو  ّسعو الداخلي بصفته م راقًبا ذاتًيا هلذه الطاقة. ي   علىاإللزامية اليت تؤدي لتشكيل األان األ
داخل  ىنمجيع الب   نظر إىلابلفعل. ابختصار، فإنه ي دايً ي/ليبرغبوايً  ااقتصادً بصفته التفكري ابالقتصاد السياسي 

فكرة  تنصسبة لليواتر، بالنفيدية، سواء كنا نناقش اللغوايت، واالقتصاد، أو العمارة. ليب حقواًل بصفتها اجملتمع 
مبدأ اللذة )إيروس( على استقرار اجانب اآلخر من غرائزان، أي غريزة التدمري )اثانتوس( اليت تبحث  عنفرويد 

نخفضة، 
 
  .الب ىن/املؤسساتتزعزع استقرار  بدورها اليتو عن الكثافات، سواء املرتفعة أو امل

وهو مصطلح مهم يف  ،dispositifs-من خالل تقنيات معينة )ميكانيزمات  يف البىن دث التحوالتحت  
 :مثلغري مستقرة ها هي نفستشكيالت عرب ؛ الطاقات الليبيديةتلك ه عمل فوكو يف ذلك الوقت( واليت ت وجّ  

التحوالت لك تتتجسد  يف حن  ..اخلواألنساق النظرية، واألعمال الفنية، والنظم املالية، والنصوص، داجس
على ابلكامل  ةصيعيظل الليبيدو نفسه، وطاقاته، يف حن . حداثأ يف صورةسببها االقتصاد الليبيدي اليت ي  

سات، ؤسامل /ب ىنيف ثوب هذه ال مجيع الرغبات م تنكرةً  نظام معن. وبذلك تظل  داخلأو االحتواء  التمثيل
. ويشبه ذلك إىل حد كبري ما قاله دولوز وغواتري عن العضوايت واجسد على حقيقتهافهي ال تظهر أبًدا 

غالبا ما ت قرأ هذه النصوص بصفتها تشجيًعا على خلق أعلى و  .قبل عامنضد أوديب بدون أعضاء يف 
ن لطابعهما األانركي الكتااب سي نتقدهلذا السبب، و اليت تقوم إبمخادها.  /الب ىنالكثافات، ضد أشكال التنظيم

 غري املسؤول. 

 هي تعمل على تثبيتفواملؤسسات إىل ابتالع واستغالل الكثافات لصاحلها، وابلتايل  ىنب  متيل ال ،ليواتر لدى
لرغبة، فرق دولوز وغواتري بن األشكال الفاشية والتحررية ل يف حنتفسريها املالئم هلذه الكثافات. ولكن 

ادل  ليواتر أبنه من املستحيل فعل ذلك. وهكذا، على سبيل املثال، سيتوصل إىل أن الرأمسالية هي  حد أجي 
 . كماطيح جبميع أنواع املؤسسات ابسم تراكم املزيد واملزيد من املالت لكوهناالقتصاد الليبيدي، حترر ا أشكال

داة أخرى بة يف ظل الرأمسالية، ولكن أبن الرأمسالية هي أغرت  سيجادل ضد ماركس، أبن رغباتنا الفطرية ليست م  

https://hekmah.org/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87/
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التقليدية واألشكال  يزعزع التوسع الرأمسايل القيم حيث، هتدم تلك املاهيات يف طريقها، )اثانتوس( لغريزة التدمري
القدمية للتنظيم االقتصادي. وكما هو احلال يف الرأمسالية، حيث ال ي هم ما هي السلع املتداولة طاملا أن هنالك 

ايدة جتاه الوسط اخلاصة هبا. يف الواقع، ويف مقابالت الحقة، سوف حم   تظلتراكًما لرأس املال، فالرغبات 
، "هي احلل الوحيد" للعاطلن عن العمل واحملرومن، 1995عام يف ن "الرأمسالية" كما سيصرح ليواترأب لجياد

 ,”Resisting a Discourse of Mastery“)لقيام بذلك يف اوأنه ليس هناك "أي منافس" هلا 
مكان  "املقاومة إبجرد أن يكون لدى املرء وظيفة، وغذاء، وسكن، فإنه ميضي يف طريقه، فكيف مبألنه  .(182

 ؟ إًذا "احلقيقية أن تظهر

توجد "كثافة جيدة أو سيئة"، ولكن ت وجد فقط الكثافة أو تثبيطها ادل، كما جيوعلى أي حال  .ليواتر فإنه ال  
(Libidinal, 42) افة . وهو: إذا كانت كل كثأيًضا مشاريع أخرى مماثلةبصدد  تساؤاًل مث يطرح ذلك  ومن

مكنة إذا كانت كل الكثافات قابلة  تمييزلغري قابلة ل
 
من اخلارج بواسطة التمثيل والقياس، فما هي األخالق امل

أو  ةالكثاف اّلتكميكن للمرء أن يصف إحدى تش أبي طريقة، ولفعالية الكامنة فيها؟ ل وفًقافقط  ايزتملل
ص إذا كانت كل تلك األوصاف كما يبدو يف نأما أخرى؟،  اتاالقتصاد الليبيدي أبهنا سيئة مقارنة بكثاف

 ليواتر ابطلة، فهل حنن على أبواب العدمية؟ 

  

 العدالة يف ظل الوضع ما بعد احلداثي 3.2

الكثافة. لكن مع اإلقرار  نها بن ُمتلف نظمالعدالة اليت ميكن تبيّ تصورات مبرور السبعينيات، انتقل ليواتر إىل 
رفًا ما بعد احلداثي م ع الوضع ما بعد احلداثي العصر الذي نعيش فيه. حيث يبدأابلتغريات اليت طرأت على 

 املعاصر. لكونه تقريرًا حول املعرفة يف العامل م الئمالكربى"، وهو أمر -السردايت املرجعية إزاءأبنه "التشكك 
نسان يف سياق مشروع إلويعين ليواتر بذلك أن تصورات احلداثة حول التعليم بوصفه حترًرا وتطورًا بطيًئا ل

 . ، قد تداعتنهاية املطافبم شرتك حيث تتحد مجيع أشكال املعرفة 

 يقول ليواتر: 

سوف أستخدم مصطلح حداثي لتمييز أي علم مينح نفسه املشروعية ابالستناد خلطاب 
مرجعي. فيلجأ صراحة إىل هذه السردية الكربى أو تلك، من قبيل جدل الروح، أو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّرف ما بعد عاملعىن، أو حترر الذات العاقلة والعاملة، أو خلق الثروة ... إنين أ  هريمينوطيقا 
 Postmodern)الكربى -السردايت املرجعيةإزاء احلداثي أبنه التشكك 

Condition, xxiii–xxiv)  

 

ن ا أأيضا ألزمة الشرعية يف العلوم، واليت ينبغي غالب تصدىذلك هو املوضوع الرئيسي للكتاب، والذي ي
العلمية يف حماولة لتجاوز أنواع أخرى من السردايت )الفن، األدب، والفلسفة، -ستعمل السردايت ما وراءت  

وهكذا( واحتالل موضع احلكم النهائي على احلقيقة، ومن مث فإهنا متّثل إحدى السردايت الكربى األخرية 
 ميكن األوىل هي التمثيل، وتعين أنه ال للحداثة. املشكلة، كما جيادل ليواتر، هي أن العلوم تواجه أزمتن:

التشبث بسذاجة أبن النماذج العلمية ت قدم للذات اإلنسانية وجهة نظر دقيقة عن العامل املوضوعي، وليس 
تقبل برؤى معينة للعامل، واليت من املمكن أن تتبدل متاًما يف غضون بضع  paradigms أمناطًا إدراكية 

ه اقسمن املعرفة، كنص ديين أو فلسفي مثاًل، فالعلم غري قادر على جتاوز أن سنوات. ومثله مثل أي شكل آخر
وادعاء أي شيء خارج جمال قواعد لعبته اللغوية. أما األزمة الثانية فهي إحالة العلم وغريه من أشكال  ةاخلطابي

وهبذه الطريقة،   .(Postmodern Condition, xxv)"األدائية"   املعرفة إىل املعيارية "التكنولوجية" أو
فاكتساب املعرفة العلمية ليس غاية يف حد ذاته، ولكنه اتبع أساًسا للحوافز االقتصادية، اليت من شأهنا جعل 

 .عمليات بعينها أكثر كفاءة وغريها زائدة عن احلد

عض السردايت بل الوضع ما بعد احلداثي سرداًي على امتداد فرتتن زمنيتن، إحدامها هي احلداثة، والتزامها بتنقي
فهي حوسبة  املختلفة، أما األخرى ألعاب اللغةالكربى أو وسائل تنظيم مزيج اجملتمع الفوضوي من -املرجعية

أو  ما نطلق عليه اآلن اقتصاد "املعلومات" ريمن شأنه أن يصما املعرفة اليت تصاعدت منذ اخلمسينيات. 
 املركزية-لدولةاكان ليواتر أحد أولئك املفكرين السياسين الذين أدركوا التحول من  ليربالية   .اقتصاد "املعرفة"

إىل الليربالية اجديدة، أو رفع القيود التنظيمية عن االقتصاد حىت قبل صعود ريغان واتتشر يف الوالايت املتحدة 
خاصة ما نفكر به على أنه معرفة، و ح يف حن أصبسّرعت حوسبة املعرفة نقل املعلومات، حيث  .وبريطانيا

تداعي لى ععلى أنه علم، م سّخر أبكمله تقريبا لتزويد الشركات برباءات االخرتاع واملعرفة الفنية.  يؤكد ليواتر 
يث مت حوسيلة لتحويل األفراد إىل مواطنن وأعضاء أحرار يف اجملتمع،  وصفهاالنموذج القدمي لتلقي املعرفة ب

ميكننا ما ي عد معرفة هو فقط ما مي كن ترمجته إىل لغة حاسوبية. " أي عارف فرد بعينه. وحيثعزل املعرفة عن 
، "وأن يف ليواترضالتنبؤ أبن كل ما ال يقبل الرتمجة على هذا النحو داخل بنية املعرفة املستقرة سيتم نبذه"، ي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يه قابلية نتائجها ال محتملة للرتمجة إىل لغات الكمبيوتر " اجتاه البحوث العلمية اجديدة ست مل  
(Postmodern Condition, 4).  عد ي  وبينما سارعت الدول القومية يف املنافسة على املوارد، فما

ها وهي حزم صغرية من املعلومات  ميكن احلصول علي ،اآلن على احملك هو التنافس على السلع املعلوماتية
 Postmodern)روف حيث حتتل الكفاءة األعلى مرتبة األولوية القصوى وتداوهلا يف ظل ظ

Condition, 5)  ومن مث، ستتخلص اجامعات، عما قريب من دورها يف توفري التدريب )ما يطلق عليه .
(، يف مقابل إعداد الطالب ليصبحوا مديرين وصانعن هلذه احلزم من املعلومات. Bildungتكويًنا   األملان

درك حيث أهذه التغريات، ولكن بصريته كانت اثقبة.   وصول يف استطالعن ليواتر مل يكن وحده ال شك أ
طاق األنسب لتسليع املعلومات على ن هيبسبب كون الشركات متعددة اجنسيات أنه يف نفس الوقت، 

شاسع، فإن الدولة القومية ستفقد مكانتها السياسية املركزية، بل أهنا ستتنازل عمدا عن دورها يف إدارة 
بطبيعة ، هو إىل ما هو قابل بسهولة للرتمجة والفهماختزال املعرفة وكما يالحظ ليواتر فإن االقتصادات القومية. 

ولكن تلك  ،م نخرطة يف تصنيع السلع التقليدية مل تعد ة، واالقتصادات الرائدة، واليتما يدفع العوملاحلال 
لة بواسطة احلوسبة احلديثة. ستعم 

 
 صن عة وامل

  امل

عل، وستظل متثل ل ابلفث  فاملعرفة كسلعة معلوماتية ال غىن عنها لقوى اإلنتاج، أصبحت مت  
 Postmodern) املنافسة العاملية على السلطة.يف  -رمبا الرهان الرئيسي-رهااًن رئيسًيا

Condition, 5) 

فقط لتأمل  جتمعات حزام الصدأ األمريكي ، والدور االقتصادي والسياسي الضخم لوادي السليكون  حيتاج املرء
والقطاعات املصرفية يف لندن ونيويورك؛ كدليل على ادعاءات ليواتر. ولكن هذه التغريات هلا أتثري آخر أيضا: 

 كثري من سوى رؤية احملاوالت العقيمة يف، كدليل على ذلكعرفة، وال حيتاج املرء  حتدد ما هي امل ذه املراكزهف
  .م شّغلي االقتصاد الرقميدى األحيان من قبل أقسام اإلنسانيات إلثبات قيمتها ل

غري  يقرتح ليواتر أن ما بعد احلداثي، كما يراه، عليه أن يبحث عما هو غري قابل لالختزال إىل سلعة، ما هو
وذلك ألن ما ي عد     (Postmodern Condition, 73–9)داخل "واقعية" اليوم  للتمثيل قابل

من مث جيادل و  عبارات مفهومة من قبل االقتصاد الرأمسايل وأساليب كفاءته.بحقيقيا وطبيعيا هو تكوين املعرفة 
مال جيمس جويس أعلصاحل أشكال من الطليعية اليت تسعى ملا هو غري قابل للتمثيل يف الوقت احلاضر. ف

، ميكن بال شك معاملتها كسلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى، ولكنها تظل منفتحة على (1941–1882)
عدد وافر من املعاين. مي كن للمرء قراءة يوليسيس هبدف الثرثرة خالل حفل عشاء، ولكن مثل تلك األعمال 
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تكاسلة.. هنا يعرّ  ما بعد احلداثية ميكنها دائًما جتنب أية معاين بسيطة متر عرب
 
ف ليواتر ما بعد تلك الثرثرة امل

 :ر من إنكارالسردايت الكربىثاحلداثة بطريقة أكثر إجيابية على أهنا أك

مثيل ، يطرح ما هو غري قابل للتنفسه احلديث من خاللقد يكون ما بعد احلداثي، هو الذي 
د يف األشياء اجيدة، وعن إمجاع بصدد ذوق ق عزاءداخل التمثيل ذاته، ما يتمّنع عن نيل ال

يسمح حبنن إىل ما يتعذر متثيله، الذي يبحث عن متّثالت جديدة، ليس بغرض االستمتاع 
هبا، ولكن من أجل توليد شعور أقوى مبا هو عصّي على التمثيل. إن فنااًن أو كاتًبا ما بعد 

يس حمكوًما العمل الذي ينتجه لحداثًيا يكون يف وضعية الفيلسوف: النص الذي يكتبه، و 
دد، بواسطة تطبيق   قوالتمبواسطة قواعد م عدة سلًفا، وال ميكن احلكم عليها وفًقا لقضاء حم 

 (Postmodern Condition, 81)مألوفة على النص. 

يف ظل عدم جتانس األلعاب اللغوية اليت من منر من خالهلا، حيث الفنانون والكتاب أنه وخالصة القول، 
 لتشويش  –إليكم مثاًل من يّدعون احلكم على ما هي الرواية –والفالسفة يتخذون خطوات داخل تلك األلعاب

ة للتفكري يددوفتح هذه األلعاب اللغوية أمام  "ما سيكون قد مت "، على حد تعبريه. أي أهنا تفتح طرقا ج
لتمثيل ضمن ألعاب اللغة. ف"اإلرهاب"كما يفهمه هو "فانتازاي االستيالء على الواقع"، أو ا على ابلعصي 

استعمار واستالب ابقي ألعاب اللغة وإمكاانهتا املستقبلية لصاحل سلطة لعبة لغوية واحدة )هي على سبيل 
( ويف مواجهة هذا  [Postmodern Condition, 67]املثال، لعبة الكفاءة اخلاصة ابلتكنوقراط". 

مّثل"، الذين يطمعون ب "تنشيط االختالف" ما وراء وفيما بن ألعاب اللغة 
 
اإلرهاب يقف "شهود غري امل

 (. Postmodern Condition, 82اليت تصنع اجملتمع ما بعد احلداثي )

(، وهو نص قصري يستحق Au juste) ، كتابه مقامرة العدالةالوضع ما بعد احلداثي نشر ليواتر يف نفس عام
 ليبيدياخلالف واالقتصاد الرغم ذلك مكانه بن قائمة نصوص القرن العشرين املهمة حول العدالة. وكما يف 

ثنية ، أبننا نعيش جمدًدا يف جمتمعات و مقامرة العدالةوسلسلة من األعمال القصرية األخرى، جادل ليواتر يف 
وهو يقصد بذلك أننا نعيش بن ومن خالل جمموعة متنوعة من ألعاب اللغة . ةحيث عبادة العديد من اآلهل
وحجته الرئيسية يف هذا الشأن هي أننا "حنكم دون   (Just Gaming, 36))العلم والفن والسياسة، اخل( 

، وأبنه ال توجد أنطولوجية أو نظرية الدعاءاتنا األخالقية والسياسية (Just Gaming, 14)ضابط معايري" 
ذّ  من هنا. و (Just Gaming, 44)ول العدالة ح أبن   (1776–1711)رادعاء ديفيد هيوم ، فإنه جي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كنه استنتاج  ما "جيب" مما "يكون".  فقط ألن هناك جمموعة معينة من الظروف اليت ميكننا أن و املرء ال مي 
لي علينا ما جيب القيام به يف ظل هذه الظروف.   نستدل هبا، فإن ذلك ال مي 

اوره جان لوب اثبو، رئيس حترير اجمللة الفرنسية سلسلة مقابالتحاول ليواتر يف  حياكة   L’esprit مع حم 
كما كان   أنطوثيولوجيهو يقول أبنه ضمن ما بعد احلداثي، ال سردايت كربى، وال فط رز سياسية شائكة: 
نا ، ومع ذلك، ال يرتكإللزاميةا منطوقاتللميكنها أن ت شّكل قاعدة  (1976–1889) سيدعوه مارتن هايدغر

قتداًي م   ليواتر أن وذلك حيث ،عاجزين عن احلديث عما هو عادل أو غري عادل منطوقاتغياب أي أساس لل
والقصد من ذلك أن  ،إلزاماتي م ستقبل   ال شيء سوى  يفرتض أبننا (1995–1906)ميانويل ليفنياس إب

ادل، أبنه على الرغم  األخالق كانت الفلسفة األوىل، وأننا كنا دائًما جمهولن لدى من سبقوان. لكن ليواتر جي 
من أن األخالق ال ميكن أن تصري فلسفة أوىل، وأهنا ليست سوى لعبة لغوية واحدة من بن ألعاب أخرى. 

ينها واليت تدعوان بع ولعبة اللغة تلك نا ملمارسة الرباغماتيةمنذ مت دفع، وذلك "ال شيء" تليس يومع ذلك فه
 ما هو ظامل كما يؤكد ليواتر: فلصياغة أحكام. 

 [حيدث إذا استبعدت براغماتيات 
 
االلتزام، أي إمكانية االستمرار مبمارسة  ]مات العمليةقو  امل

اؤل استمرار طرح التس، وإمنا ما حيظر الةلعبة العدالة، هذا هو الظلم، أي ليس نقيض العد
عما هو عادل وغري عادل،  وهكذا، من الواضح، أن مجيع أشكال اإلرهاب واإلابدة واملذحبة 

(. وهبذه Just Gaming, 66–7وما إىل ذلك. أو التهديد هبم، ظاملة حبكم التعريف )
كنة بعد "موت اإلله" كما دعاه نيتشه،  prescriptivesاإلرشادات الطريقة، تكون  مم 

إًذا هو اإلسكات  الظامل (Just  Gaming, 36)صر الوثنية الذي نشأ مكانه. وع
ا اإلرشادية، رفع ادعاءاهتبالعنيف لتلك املطالبات املرفوعة من أجل العدالة وعدم السماح هلا 

ستعم رين ومن أسكتتهم القوي املهيمنة.
 
 مثلما حدث مع امل

ة. د معرفة فيما خيص األخالق"، كما ال ت وجد حقيقة نظرية لاللتزام هبا يف السياسابلنسبة لليواتر، "ال ت وج  
وبدال من ذلك، تكون السياسة مسألة تعددية اآلراء، كما كان يعتقد منافسو أفالطون اليواننيون، وهي ليست 

ايري ضابطة"، ر معشيًئا سوى هذه التعددية يف اآلراء. يف ضوء أن القدرة على احلكم هي "القدرة على ابتكا
وهذا يعين وضع قواعد جديدة ال تعرتف هبا أمناط التفكري السائدة يف السياسة. تضع هذه االدعاءات فكر 
ليواتر السياسي على مقربة من أفكار حنة أرنت عن الفعل، وتصورها عن "التفكري دون دعائم" عقب فقدان 

 ذا تشبثتإجية على أحسن تقدير، وومولية يف أسوءه، احلداثة للسلطة. آمنت أرنت أبن السياسة تصبح أيديولو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تضم نة ابلسردية الكربى للنظرية االقتصادية املاركسية وقوانينها التارخي  ،مبعتقدات عن احلقيقة
 
تصلبة، كتلك امل

 
ية امل

 لنازية. اأو بنظرايت العنصرية 

ردة طاعة جم  مسألة رشادية ليست املهمة لدى ليواتر هي أن نرى كيف أن مسائل العدالة وألعاب اللغة اإل
حيث على حدة"،  ةقضيكل   يفة بن تعددية اآلراء وألعاب اللغة. "علينا أن حنكم وائم  تطوير م  وإمنا للقوانن. 

أو احلكمة العملية األرسطية كنموذج، ولكن من دون الغائية الشاملة ألرسطو  phronēsis على اليؤكد 
(384–422 BCE   )  يف األخالق النيقوماخية رد كما تJust Gaming, 47)  .)حىت هذه ف

ات دائما بشأن استثناءا حتتمل اإلرشادات اليت تبدو كونية، مثل "ال تقتل"، هي أي شيء عدا ذلك، نظرا ألهن
تلك األرواح اليت يتم سلبها بتطبيق عقوبة اإلعدام أو يف احلرب. ليست املسألة إًذا أن وثنية ليواتر األخالقية 

و جمموعة من أيقينية والسياسية تؤدي إىل عدم املسؤولية، بل العكس، ألهنا لو كانت مسألة امتالك معرفة 
طلقة، حينئذ تصري السياسة عملية م ربجمة مسبًقا، ولن ي وجد ابلتايل حكم جدير هبذا املسمى.  

 
 القوانن امل

 

 فاخلال 3.3

(. 1983) اخلالفسنوات من صياغة حتفته  9بعد وقت قصري من إهناء االقتصاد الليبيدي، بدأ ليواتر جمهود 
خاط ب م عجميبدأ الكتاب ب "

 
يف  ..اخلالقراءة"  الذي حيدد بوضوح: السؤال، واألطروحة، والسياق، وامل

هو إدماج  بينما م نهجه املعلنكما يقول، هو التحول اللغوي للفلسفة،   الكتاب فقرات منفصلة. إن سياق
فقرات مرقمة،  264حيتوي الكتاب نفسه على  (Differend, xiii)اخلالفات السياسية ابلنموذج اللغوي

واتر مل يعد التغيري الرئيسي هو أن ليبينما مبنية على احلجج اليت صاغها خالل السنوات السابقة للعمل. و 
يستخدم مصطلح "ألعاب اللغة"، مما أدى ببعض القراء إىل االعتقاد أبن الذوات ميكن أن ت وجد خارج هذه 

داخل  ركهاحتمن خالل كذلك فقط   تكوناأللعاب بصفة العبن. لكن ليواتر واضح بشأن كيف أن الذوات 
يها حيث "يظل التحركات واليت ال سبيل للشك فهذه بواسطتها  انتجهت   ، والطريقة اليت اب لغوية ُمتلفة.عأل

عبارة"  "، وحيث جيادل ليواتر أبنه حىت "الصمت خيلقيف حد ذاته عبارةً  يف قدرة املرء على التعبريالشك 
(Differend, 11). 

جاو   وعلى الرغم من هذا النموذج اللغوي، قد تكون العبارات 
 
 اللغة، مبا يف ذلك اإلمياءات، والظالل، زةامل

بكرة. ومن مث، إبمكان أي شيء يف فهم ليواتر، أن يكون عبارة. 
 
والطاقات الليبيدية اليت انقشها يف كتاابته امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مكنة للعبارة، ومرجعيتها، واخلطيب
 
، لذي يوجههاا ولكل عبارة نظام حتيا بداخله، نظام حيث الدالالت امل

خاط ب
 
 غموض جدوبينما ي و الشخص الذي ت وج ه له العبارة. داخل كل نظام عبارة، هناك لعبة ما، : هبا وامل

رض التهكم : هل ذلك بغءليتساحينما هدرك  م ستخدم لتويرت ي   فإن أيبشأن كل عنصر من العناصر أعاله. 
خاط ب وملاذا؟ فقط مع عبارات مستمرة، مرتبطة ابلعبارة األوىل، فهل يصري التباس 

 
يف شكل سؤال؟ من هو امل

األوىل أكثر وضوًحا؟ لكن بطبيعة احلال،  يتحقق املزيد من الغموض رفقة العبارات اجديدة، نظرًا ألهنا العبارة 
، ومع ذلك، هناك قواعد متبعة داخل نظام العبارة حيث بعض العبارات ت واجه نفس مشاكل العبارة األوىل

 يكتب ليواتر:مسموح هبا يف حن أن أخرى ليست كذلك.  

هناك عدد من ن ظم العبارة: الدراية، والوصف، والسرد، والتساؤل، والعرض، واألمر.. اخل، 
واحد ن ميكن ربطها الأحدها لآلخر. لك ترمجةوهي عبارات من نظم غري م تجانسة ال ميكن 

ددة من قبل نظام أو نوع اخلطاب... وت   قواعد لربط  اخلطاب ساقر أنوفّ ابآلخر تبًعا لغاية حم 
تجانسة مًعا، قواعد مناسبة لتحقيق بعض األهداف: أن ي  

 
س، ، ي درّ  عرفالعبارات غري امل

 .(Differend, xii)بثري شعورًا، أو ي راق  م، ي  ر، ي قيّ  ل، يغوي، ي رب  عد  ي  

ل ربط العبارات ثّ اخلطاب، مي   سقهذه الفكرة عن الروابط ذات أمهية. ففي حن تتبع الروابط قواعد نظام أو ن
(. إن ربط العبارات، كما يقول ليواتر ضروري ولكنه Differend, xiiiاملختلفة معا "املشكلة السياسية" )

ذه م نفردة، وت عد ه نساقعبارات ضمن األ(. حتدث الروابط بن الDifferend, 29مشروط بكيفية عمله )
: إغواء انجح، أو احلصول على إجابة لسؤال، أو إمتام الواحد الروابط انجحة إذا حققت أهداف اخلطاب

ية حمددة وال توجد قواعد لكيف ساقعملية تبادل اقتصادي. ومع ذلك ، ال تنطبق هذه القواعد إال ضمن أن
ه هو خلق كل ما منلكإن  ، فنساقاأل داخلاملختلفة نفسها،  جيادل ليواتر أبنه  ساقإقامة الروابط بن األن

داخل ن مالروابط، على أمل اهلروب من املشكلة اليت يدعوها ب "اخلالف"، حيث خطوة واحدة ُتلق رابطًا 
عل فت آخر. لذلك، على الرغم من أننا ال ميكننا ي سك  أي أن خطااًب خطاب آخر الستالبه. جتاه خطاب 

هيمنة أو السردايت 
 
شيء آخر يتجاوز إنشاء روابط بن العبارات و خلق أحداث جديدة، فإن اخلطاابت امل

الكربى غالبا ما ترغب يف التنظيم القْبلي لكيفية بناء هذه الروابط ، وابلتايل السيطرة على مجيع العبارات أو 
  (.Differend, 80األحداث يف املستقبل )

لروابط داخل الن ظم ال ُتلو من الصراع: ضمن نظام الدميقراطية الربملانية، داخل احملاكم أو هذا ال يعين أن ا
قاضاة" حينما ي طبق املرء القواعد ضمن نسق خطاب ما على حالة م عينة 

 
النقد الفين، وهناك دائما أشكال "امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رتتبة عليها. لنأخذ مثال احملكمة اليت يستعري منها ل
 
ي احملكمة قد يستخدم يواتر مصطلحه، ففوعلى النقاشات امل

سوابق قضائية..إخل؛ يف كل من الدفاع وإدانة متهم معن، واليت ال تزال ضمن ال، أو الشهادة-األدلةاملرء قواعد 
فإنه على االقل قد م نح - -أي خسر املرء القضية–، وحىت لو كانت هناك أضرارالعباري نظام القانون اجنائي
م العبارة ذاك. ابلتايل ليست هذه هي احلالة اليت يكون فيها هناك اخلالف املقصود "حقوقًا" داخل نظا

(différend :) 

قاضاة أبن األول هو حالة صراع، بن حزبن على األقل، والذي ال 
 
يتميز اخلالف عن امل

مي كن حسمه نتيجة االفتقار إىل قواعد احلكم القابلة للتطبيق على كال احلجتن. فشرعية 
ال تعين افتقار الطرف اآلخر للشرعية، ومع ذلك، فإن تطبيق قاعدة واحدة يف احلكم  طرف

على حد سواء بغرض تسوية نزاعهما كما لو كان جمرد دعوى قضائية، من شأهنا أن تضر 
 (. Differend, xiوإن مل يعرتف كالمها بتلك القاعدة( )حىت )على األقل( أحدمها )

ستعم  م ليواتر عدًدا من األمد  ي ق
 
ة والربوليتاراي، ر واملستعم ر، أو بن الربجوازيثلة على اخلالف: العالقة بن امل

ر احملرقة الفرنسي روبرت فوريسون، الذي ادعى أن الشهادة الوحيدة اليت لكنه يناقش اخلالف يف حالة م نك  
ا؛ حيث أن خالفً  سيقبلها هي شهادة شخص دخل ابلفعل إىل أحد غرف الغاز! وبطبيعة احلال، يطرح ذلك

ابط ت مجيع األنساق األخرى، والرو الدخول لغرفة الغاز يعين أن تكون من ضحاايها، وابلتايل فهو ي سك  
تعذر مشاركة تحيث هنا أن تشهد علي احملرقة. أاملختلفة للتواصل داخل هذا النسق التارخيي، واليت من ش

خال ف جمموعة واحدة من العبارات مع اآلخر
 
نك   ذلكولكن  ،امل

 
اابت خطمع ر، ال يعين "تكافؤ" خطاب امل

 نعةمقورة صليواتر على هذه املسألة م عقد، حيث جيادل، ليس ب جواباملؤرخن والناجن على حد سواء. 
أبن النازين كانوا انجحن بعدة طرق يف تدمري الوسائل اليت يتعرف من خالهلا املؤرخون على األحداث  ؛متاًما

 يقتلوا ضحاايهم ومل يدمروا أجسادهم فقط، ولكن أيضا األوراق واملباين اليت من شأهنا أن التارخيية: فهم مل
 تكون دليال على جرائمهم.

ا مبراجعة بً "النتيجة"، يكتب ليواتر: "هو أن املرء ال يستطيع أن يقدم دليال عدداًي على اجملزرة، وأن م ؤرًخا م طال  
لكن مهمة  (Differend, 56)" ضد هذا العددجرمية مل ت رتكب احملاكمة ميكنه االعرتاض ابلقول أبن ا

وذلك ألن  ،عدم السماح للنازين أو املدافعين عنهم االدعاء بنسبية اخلطاابت يه ليواتر العدالة، كما يّدعي
ي قدم رعًبا غري  ،عكوسم فهو تسامينفسه:  اخلطايب التاريخ ضمن متثيل متثيله أوشفيتز يقدم شيئا ال ميكن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابل للتمثيل شيء غري ق خبصوصحيث الصمت مفروض على املعرفة، ومع ذلك فهو "ال يفرض صمًتأ  ،حمدود
 ضمن التمثيل التارخيي: نسيان جليل"، لكنه يف الواقع، كما يقول، يفرض العاطفة، إن مل يكن اإللزام: 

الصمت الذي حييط العبارة: أوشفيتز معسكر اإلابدة؛ ليس حالة ذهنية، وإمنا عالمة على 
  (Differend, 57)يفعل ذلك   ال لكنهأنه ال يزال هناك شيء كي ين ط ق، 

وسائل ي أأو ابق س سياسيتعبري وبعبارة أخرى، فإن احملرقة ترتك لنا الصمت، ذلك ألهنا ال تنتمي إىل أي 
وابلتايل أي نظام سيرتك هذا الصمت القوي دائما على حافة أي  تعين تشويهها،ذلك لتمثيلها. فمحاولة 

بكرة: .بشأهنا خطاب
 
والوضع دي، ،واالقتصاد الليبيالشكل اخلطابب مرورًا   فينومينولوجيال منذ أعماله امل

ينولوجي، تمثيل الفينوملما هو غري قابل لن األحداث تقع دائما مبواجهة أب، جادل ليواتر داثيحلما بعد ا
وق ع، ولكنه فقط غري م ت  يكونألعاب اللغة، أو نظام العبارة. فاحلدث حن وقوعه، ال بواسطة ، أوأواخلطايب

ّزق قدرتنا على متثيله ضمن أي لعبة لغوية أو نظام للعبارة، واحملرقة هي مثال على ذلك احلدث.   يف الواقع مي 

مأزق  شأنبمن السهل مالحظة األمهية السياسية لالختالفات: فاإلسرائيليون والفلسطينيون ليسوا "م تقاضن" 
اومة،  ُمتلفة متاما يتم من خالهلا تفسري وفهم مواقفهم غري القابلة للمس اتلديهم أنظمة عبار  بل أن"سياسي"، 

عانوا من قيا وبن أولئك الذين أ خرسوا و كما ال توجد صلة بن نسق خطاب الفصل العنصري يف جنوب أفري
ويف هذه احلاالت، ال توجد إمكانية للتقاضي ، الن أحد اجانبن ليس له احلق  .العنف يف ظل اهليمنة البيضاء

بكرة "إرهااًب" بينما 
 
يف املطالبة ابلعدالة يف ظل اللغة املهيمنة للنظام السياسي. هذا ما دعاه ليواتر يف أعماله امل

 اعتداًء:   اخلالفه يف يسمي

: الضرر املقرتن بفقدان الوسائل الكفيلة إبثبات الضرر. هذا االعتداءوهذا ما سيكون عليه 
أو احلرايت، أو من احلرية يف نشر أفكاره و آراءه  هو احلال إذا مت حرمان الضحية من احلياة

ضاف إىل احلاالت ، يللجمهور عالنية، أو ببساطة احلق يف إثبات الضرر. ويف مجيع هذه 
العوز الناتج عن األذى؛ استحالة التعبري عنه )أي األذى( وتعريفه ابلنسبة 

  (Differend, 5).لآلخر

االختالفات.  ضوء يفأنه ال ميكن ابألساس إقامة روابط، وأن العدالة ال مي كن إقامتها  مبعىنوال ينبغي فهم ذلك 
من أجل التغلب  .فمن الضروري اخرتاع أنظمة عبارة جديدة، إمياءات جديدة ، أو إجياد أمناط للحياة املشرتكة

ختزالية. يف الواقع ، فإن قضية العدالة تعين أن نظام عبارة واحد )مثل حكومة الفصل العنصري( اال على تلك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خلطاابت على اسة ليواتر اخلالفية ال تدعو إىل تقييم ُمتلف اينبغي استئصاله إلهناء هيمنته.  ومن مث فإن سي
م أي طرف فهاعرتاف أحدها ابآلخر، إذ أن الصراع حيدث على وجه التحديد حيث ال ي  نيل قدم املساواة أو 

تضم ن يف نظام عبارات اآلخر. وابلتايل فإن ليواتر ال ي صوّ 
 
ختلفة كسوق  ةار ر أنظمة العبابألساس املعىن امل

 
امل

 لدحفكار، مبا أن وجود نظام عبارة  قد يعين اإلسكات العنيف لنظام آخر.

ه ظم العبارة هو حقيقة، بينما ما هو ظلم أو اعتداء من شأنهذا ما يعطينا القدرة على تسمية الظلم. إن تعدد ن  
أهنا سردية موضعية من ش أن يكون على وجه التحديد سيادة نظام عبارة واحد غرضه إسكات اآلخر، وتقدمي

، ا بعد احلداثيالوضع م  خامتةصامًتا وغري مرئي. . واجب ما بعد احلداثة إًذا كما رأينا يف  أن تزحيه، وجتعله
ددها اخلطاابت املهيمنة، وليس وفرة الطرق  هو، إنكار "احلقيقة" ولكن فقط نظرًا ألن احلقيقة متيل إىل أن حت 

 املتعددة للعيش.

 

 إنساين واحلدث-الال 4.3

إىل مشكالت الرأمسالية  (1988)الإلنساين ، يعود كتاب الوضع ما بعد احلداثيموضوعات يف ارتداد إىل 
عت يف البداية كم حاضرات، وهي الفتة للنظر من حيث جودهتا االستهالكية. وهي  جمموعة من املقاالت و ض  

لى أحداث ميثل انفتاحنا عكل منها كما يطرح العنوان، مشكلة الزمين، والذي يتناول  األدبية والفلسفية، و 
عاصرين له، انقدا   .، جديرة هبذا االسمهىمستقبلية ال ت ضا

 
فكرين املفرنسين امل

 
كان ليواتر، مثل غريه من امل

بتفكيك صورتن  سايننالإليصبح عليه اإلنسان. يبدأ أن  ممكًنا صارًما لإلنسانية وسعيها لتعريف وتقييد ما كان
يكنة اخلاصة ابلرأمسالية املعاصرة، واخت-إنسانية" ما بعد احلداثة: فمن انحية، هنالك ال-من "ال

 
زاهلا إنسانية امل

فًقا و  اإلنسان إىل وسيط للكفاءة واحتياجات اإلدارة التكنوقراطية، وخاصة من خالل أيديولوجيا "التنمية".
منا نسان هو حتوله أكثر إىل انتحال وظيفة اآللة، يف الواقع، فإن األجهزة اليت ق  لتلك املعيارية، فما يطبع اإل

ملقال االفتتاحي للكتاب اببنائها ستحل حملنا فيما يتعلق ابلتفكري الذي اعتربانه حىت اآلن جزًءا ال يتجزأ منا. 
ضي قدًما دون اجسد؟"، آخًذا ابحلسبان أن ذلك مي  

 
علوم التقنية، ّثل احللم النهائي لهو: "هل إبمكان التفكري امل

جماداًل يف حوار بن "هو" و "هي" ، أن "السؤال الوحيد اخلطري الذي يواجه اإلنسانية اليوم" هو حقيقة أنه يف 
مليار سنة، ستفىن الشمس وتذهب معها بكل الفكر اإلنساين، مبا يف ذلك كامل األرشيف  4.5غضون  

-Technoالعلم التقين فإن لدى كما يّدعي "هو"، و   (Inhuman, 9)الذي أوجده البشر يوًما



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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science غاية كربى تتمثل يف جتنب ذلك املصري، والذي يدعوه "هو" احلدث اخلالص"، والذي من حيث ،
مفاهيم االختالف، يتعذر وضعه مطلًقا يف عبارة إذ أنه لن يتواجد هنالك أحد كي يفكر هبا. "كل االحداث 

رد تك ألن الا وحناول التفكري فيها"، يقول "هو"  ستؤول بنهاية املطاف والكوارث اليت نعرفه ون أكثر من جم 
غالية أبن علوم التقنية مدفوعة حباجة للتغلب على املوت، وابصورة ابهتة. 

 
لفعل يف حن تقطع تكهنات ليواتر امل

 إال أنمة. لكارثة الشمسية القادفإن احلد األقصى لوجود أي كائن حي أو أية ذاكرة أو اتريخ للبشرية م قي د اب
ّفز التقنيات الرقمية  قدمه "هي" أي حنو الفكر بدون جسد، والذي ت  إنسانية الفكر،  –ال األمل بتحول حنو حت 

 ,Inhumanعلى "االختالف اجندري" ومادية الوجود املتجسد امللموس ) transcendعلى أنه تعايل 
أبن املعاانة واألمل ال مي كن أن ت وجد إال داخل اجسد، وابلتايل فإن أي أيًضا ادل "هي" (. وحيث جت  3–22

دافع ملقاومة الربجمة احلرفية لن ظم العبارة )برجمة الكمبيوتر هي النموذج األكثر نقاًء ملا يدعوه ليواتر خطااًب يف 
صى من د عدد ال حيسوف خيتفي. فإن هذا التكهن مل يعد مغالًيا بعد اآلن؛ نظرًا لوجو  اخلطاب، الشكل

 ميكننافهل  .تطابق بدقة ما يدعوه ليواتر خلق فكر بدون جسد ،ليكون وغريهيبرامج األحباث يف وادي الس
 ، ذلك هو ابلضبط ما يدعوه ليواتر "السؤال األوحد" الذي يواجه البشرية،مت؟أن نطلق عليه فكرًا ابملعىن األ

يل إىل ما نعنيه   بكلمة إنسان. أساًسا نظرا ألنه حي 

كار تصوير ، أي ابتالشكليإنسانية، يقف ما أطلق عليه ليواتر قبل وقت م بكر -ضد هذه الفكرة عن الال
اإلنسانية وسردايهتا الكربى، هذا  نادي بهإنساين، والذي أيخذان أبعد من اإلنسان الذي ت–آخر ملا هو ال

،  من حيث أن لديه دائًما youth of the childاحلدث الذي يربطه ليواتر مع حدث شبوب الطفل 
 رإمكاانت حاضرة ومع ذلك فإهنا غري قابلة للتمثيل أو التعبري عنها ضمن نظم عبارة احلاضر ذاته، ما ي وفّ 

هيمنة. "التحضر الستقبال ما مل ي  ع د الفكر الستقباله"، ويضيف 
 
ابلتايل موضًعا ملقاومة أنساق "احلقيقة" امل

إنساين، ضد -الال هذا النموذج يقف (Inhuman, 73).ليواترأبن ذلك هو ما "يستحق تسمية الفكر" 
 
 
قبة الستينيات، حخالل هناية اإلنسانية هللن ألطروحات موت اإلنسان و أولئك الذين يفكرون بليواتر كأحد امل

كننا عندها جتاوز إىل النقطة اليت مي –إببداعية اإلنسان وعدم قابليته لالختزال إىل ما هو آيل ليواتر إذ  يتعهد
واحدة  ، فإنه ليس من صورةاخلطاب، الشكل ما كنا نعتقد أبن على اإلنسان أن ي صبحه. كما هو احلال يف

ظل أن ت وجد م نفردة دون أخرى: حىت التقين والفين ليسا قابلن للفصل بسهولة، فالفنون تلإلنسانية إبمكاهنا 
ادل  على قيد احلياة ابستخدام تقنيات وقواعد معروفة كي تظهر إىل الوجود. وهذا هو السبب يف أن ليواتر جي 

غايرة يف 
 
بة" اليت تعقب فإن ما بعد احلداثة ليست "احلق الوضع ما بعد احلداثيأبنه على الرغم من االقرتاحات امل

 احلداثة. ويف رأيه، فإن ما بعد احلداثي هو ما يتواجد داخل احلديث نفسه.  
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تسعى احلوسبة دوًما إىل نسخ ما هو موجود ابلفعل عرب أنظمة الكفاءة، بينما يظل الطفل داخل اإلنسان 
ستقبلية، واألحداث ال

 
حماولة ذلك   يت ال مي كن برجمتها أو تقريرها سلًفا، بينما تعينم نفتًحا على اإلمكاانت امل

اثل اهلروب منه:   كما يّدعي ليواتر يف أعماله الالحقة  حماولة للسيطرة على الوقت مت 

جيب أال ننسى أبدا أنه طاملا أن التفكري يتأسس ضمن تلقي احلدث، ما يرتتب عليه أنه 
يكون بطبيعة احلال يف موقف مقاوم إلجراءات ليس إبمكان أحد ادعاء التفكري دون أن 

السيطرة على احلدث. فالتفكري هو أن يتساءل املرء عن كل شيء، مبا يف ذلك التفكري ذاته، 
والسؤال، والعملية. حيث أن التفكري يعين أن شيًئا ما حيدث، ومل ي دركه العقل بعد. يف 

 (Inhuman, 74)"بعد"  اقتناصهالتفكري، يقبل املرء ظهور: ما مل يتم 

 

ر ليواتر ابحلدث من خالل عبارة " الذي حيدث"، واليت تفرتض أبن ما كل ما على املرء يف الإلنساين، ال ي فكّ 
فعله هو ترقب ضرب من املعلومات، مثلما يفعل عند مشاهدته األخبار على التلفاز. بداًل من ذلك فإن 

وحتديدا سؤال "هل حيدث حًقا؟"، والذي يطرح احتمالية احلدث مير كما ذ كر أعاله، من خالل استجواب، 
(. هذا الذعر والسرور الذي جنده يف فكرة إميانويل كانط  Inhuman, 92أنه "رمبا مل حيدث شيء" )

تسامي يف  (1804–1724)
 
زق قدراته على  (1790)نقد ملكة احلكم عن امل وهو أن خيترب املرء شعورًا مي 

(. وهذا ما ميثل ابلنسبة Inhuman, 85بهجة واالستياء يف الوقت عينه )التخيل، ويسبب كاًل من ال
وسي  املعاانة اليت يواجهها الفنان بواسطة سطح بالستيكي، و "لليواتر، فؤاد اإلبداع ككل، والذي أييت رفقة 

 
ي ق  امل

 "بواسطة سطح من األصوات، تلك املعاانة اليت يواجهها ال مفكر بواسطة صحراء من الفكر، وهكذا
(Inhuman, 91 .) 

ثل لوحات ابرنيت نيومان  منوذًجا لذلك، واليت غالًبا ما تكون جمرد سطح أ حادي مع   (1970–1905)مت 
 م لوحات نيومان "التسامي ما بعد احلداثي". فبالنسبة لليواتر؛ كل شيء يفانقطاعات أو خطوط جتتازه. ت قد  

ض ر بشكل فوري، وما حيضر هو الذي  تمثيل يدعوه ليواتر ما بعد احلداثي: أي العصي على اللوحات نيومان حي 
رء ، أي قصصها احلداثية. وأمامها إبمكان املإملاعات/إشارات/إملاحاتداخل التمثيل ذاته. فاللوحات ال حتمل 

قدمه أهنا حتاول متثيل ما ال ت  إذ فقط أن يتساءل " هل حيدث ذلك؟" بينما تفشل كل إجابة على السؤال  
ذاهتا. وبتلك الطريقة، يكون الفنان ما بعد احلداثي حداثًيا فيما يتعلق ابلسعي إىل ما هو جديد. ليس اللوحة 
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ْلًيا، وإمنا ابكتشاف وسائل للعثور على ما ال مي كن التعبري عنه بواسطة أي سة قب ْ وفًقا ألنظمة خطاب م ؤس  
اراًي ضمن لى اجماليات، وعلى فهم ما كان جحتليالت ليواتر لنيومان أثرًا ال ينمحي ع عتوقّ ظم للعبارة.  ن  

عندما يشكو اجمهور من أن الفنانن ما بعد احلداثين ال ي قدمون أي شيء فالفن املدعو مبا بعد احلداثي. 
ب حتديًدا: على كون هذا هو املطلو ي شدد ليواتر  فإن ن استيعابه، أو أن أعماهلم عصية على التفسري، مي ك

هيمنة. هذه هي احلجة النهائية للفن من أجل الفن. فالفن أي مقاومة االستيعا
 
ب من قبل األنساق الفكرية امل

ال حيتاج إىل تقدمي رسالة سياسية، أو متثيل الواقع بشكل صحيح، أو توجيهنا أخالقًيا. ويف مقابل ذلك يكون 
ال إىل أية قيمة قابل لالختز الق ذايت، يقاوم التفسري، وغري غما جيري على شاكلة انهو الفن ما بعد احلداثي 

 استعمالية.  

 

 مستقبل ليواتر .4

. يف حن أن "النظرية العليا" خالل سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين جملاوزاتا عتربت كتاابت ليواتر منوذًجا 
ا إىل عامل  "ما بعد دً احلقيقة، قد ع ّد من قبل م نتقديه م رش  ابمتالك مرياثه من ألعاب اللغة ومعارضته السماح 

-antiاحلقيقة". ومع ذلك تظل ادعاءات ليواتركما كان يعلم هو جيًدا، غري بعيدة عن مناهضة الواقعيات 
realisms  1925)أمريكية املتأثرة بلودفيغ فيتجنشتاين، مثل مايكل دوميت -داخل تيار الفلسفة األجنلو–

ت حول احلقيقة هي جمرد حتركات ضمن ُمطط مفاهيمي ، الذي جادل مبوازاة ليواتر؛ أبن االدعاءا(2011
خطط –معن، وأنه ليس من اختبار خارجي ممكن هلذه املخططات؛ والذي إبمكانه جتسيد 

 
مع الواقع  مماثلة امل

اخلارجي. على الرغم من هذا قد أدى بدوميت إىل موقف مناهض للواقعية  يف حينه، م تبًعا جون مكتاغرت 
ما أوضح ك-وحدودها، كان الغرض منه أن يشهد  رةكري ليواتر بشأن أنظمة العبافإن تف (1925–1866)

بل على هذا ، وبساطة األحداث. فاملستقواملستقبل القادم ال حمالة على احملدودية البشرية  -ذلك إنساين-الال
ثل  اًل ضمن رًا م تخي  سوى حاضابألخري النحو، ليس شيًئا مي كن التنبؤ به من خالل احلاضر، مبا أن ذلك لن مي 

ستقبل. هاجم ليواتر الواقعية بضراوة، خاصة يف 
 
ى أن "الواقعيات" ، ولكن دائما بناءً علالوضع ما بعد احلداثيامل

تريد أن ت نظم األحداث سلًفا وهكذا ت عيق قدومها.. هبذه الطريقة، وعلى امتداد مسريته، مل جيادل ليواتر أبًدا 
عًيا، أو أبن مجيع ألعاب اللغة هلا صالحية متكافئة، أو أننا حمبوسون داخل أبن  كل ما هنالك مؤسس اجتما

اول مجيع أعماله أن تشهد علي ذلك الذي يهرب من اللغة، علي عدم أيسنا سجن اللغة. وبداًل من ذلك، حت  
ن وداخل بمن حماولة التعبري عن هذا الفائض. ما من شأنه أن يؤدي إىل مصفوفة م ذهلة من االختالفات فيما 
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، وقد سعى عمل ليواتر للربهنة على واقع هذه االختالفات، والظلم  احلادث إثر إسكاهتا. ومن ةأنظمة العبار 
مث، فان ما بعد احلداثي ال يدل علي أنه ال ت وجد حقائق، بل على أن أولئك الذين يّدعون امتالكهم و لوًجا 

التقنية( علي مجيع -عبارة واحد )مثل العلوم أو الرأمساليةخاًصا إىل احلقيقة، يريدون فقط تثبيت هيمنة نظام 
 اآلخرين.
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