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 نقد العقل التقني 

 مدخل لفكر "برنار ستيقلر" 

 

 

 برقارقابريال ميهران •
 عبد الوهاب البراهيميترجمة: 

 

 

                                                                        

حيتمل  " ابحلضارةال  التقنية  يقابلون  الذين  رماميّ    ،أولئك  اإلنسان  يكون  أن 
prothétique  الزّ   ،دون صفة ومن فقدان    ،العيب األصليمانية تنبثق من هذا  وأّن 

وألنّه جيب أن تكون    ،أصلي. إّّنم ال حيتملونه ألنّه ابلفعل صعب االحتمال أحياان  وجهة  
هلم طاقة حتّمل كبرية. ولكنّهم ال حيتملونه أيضا ألّن فقدان الوجهة اليوم على أشّده: إّن 

تحمّل  الوجيب أن تكون طاقة  ،غري حمتمل تقريبا ،ما خنوضه من جتربة اليوم فريد من نوعه
أن تكون هذه الطاقة جّد حساسة بل    ،غريب  على حنو و   ،اجيب أيض  ، ذلك ومع  -كبرية

 (1) (TT2, 10) ()ب.ستيقلر"علينا تغيريهمفرطة يف احلساسيّة و رّّبا 

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 

 Copyright 2020حكمة ©  2 

 

 التفكري يف التقنية اليوم  •

يف وصفه آاثر الثورة التقنّية  و   ،"منالتقنية والزّ "يف "املدخل عام" للجزء األّول من  الحظ ستيقلر  
" االضطراب" العميق الذي أحدثته التقنية يف طريقة تفكريان    ،21كما نعيشها يومّيا يف بداية القرن  
  فلسفة  أبن نستشّف يف ذات الوقت أمهّية وجّدة    على هذه الفقرة   يف ذواتنا. سيسمح لنا تعليق قصري 

". مكانية ملستقبلإوكّل  إمكانية احلصول  فها أفقا لكّل  بوص"  طموحها ليس أقّل من التفكري يف التقنية
(TT1,11) 

والوسيلة الغاية  يزال حمّددا ابألساس ّبقوالت  ما  راهنا  التقنية  فهم  منذ    ،وإذا كان 
العميقة التحوالت االجتماعية  من  رافقها  وما  الصناعيّة  احتّلت  فإن  ،الثورة  مع    ،التقنية 

الذي  التطوّر   جديدة  ،دّشنتهاملؤمل  يف    ،كثافة  متزايدة  صعوبة  املعرفة  أقسام  وجدت 
ضعت حتت الفتة "  اليت و    ،أثناء السنوات األخرية  ،هذه الصعوبةإدراكها. وقد أصبحت  

و  التقن   يف  االقتصادي سياسي  التحرّر  الالتحديث"  ابلتطوّر  مباشرة   ،العلمي -عالقة 
لعالقة التقنية ابلزمن    املسألة اجلوهريةملموسة يف كلّ اجملاالت االجتماعية: تظهر  صعوبة  

وحيمل كل يوم معه   ولكن دائما بطريقة أكثر حسيّة.  ،سطحيّايوميّا و   ،على املسرح العام
وما يصحبه ضرورة من عفاء وانتساخ: عفاء التقنيات املوجودة وقد جتاوزها جّدته التقنية  

اليت  وانتساخ  ،الزمن االجتماعية  ومهن    الوضعيات  وبلدان  بشر  وجودها:  يف  سامهت 
وما هو حقيقي عليه أن يتكيّف أو خيتفي من الوجود.    ،ومعارف وموروث من كلّ نوع

ابلنسبة إىل األطر احليوية ذاهتا.   هو كذلك  ، ابلنسبة للبىن االقتصادية والسياسية الشاسعة
شكل خطري. فكلّ شيء حيدث  مضطراب بعمق وب الكائن لكينونته" نفسه فهم جد "فقد و  

الثقافة اليت أنتجتها واليت العلم من جهة و   -كما لو أّن انفصاال ميكن أن يعلن بني التقنية 
 (TT1, 28) .التهمتها التقنية من جهة أخرى

فيهاملالحظة األوىل التقنية تظّل مفّكرا  أّن  الصناعّية  ا : ابلرغم من  الثورة  وسيلة"  صفها "بو   منذ 
" والثقافة()غاية"  خلدمة  التعريف    ،اإلنسان  هذا  وبداهة  هو  فإّن  وضوحا  متزايد  أقّل  بشكل 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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وابلفعل)" جهة  ،الضبابية"(.  من  حتّولت  أّّنا    ،فقد  يفرتض  اليت  الغاية"  عنيف  ،"ختدم""   بشكل 
أخرى  ،وعميق جهة  والع  ، ومن  اإلنسان  إدراك  إليها  املوكول  النظريّة  املعرفة  القيام  جتد  يف  صعوبة  امل 

العلم   القسمة"( بني  التقليدية )"  خطاب حقيقي حول ما  )بوظيفتها ابعتبارها تظل مّتصلة ابلقسمة 
والتقنية  يوجد نرى  )(  وابلفعل  العلمّية(.  االكتشافات  ذاته  ،انتصابتطبيق  التصنيع  مسار  ما    ،يف 

العل التقليديّة:  العالقة  قلب  يقع  أين  تقنية علم"  التقنيةسيسّمى "    ، لالبتكاراسم آخر    ،م يف خدمة 
 (.progrésما كّنا نسّميه لوقت قريب "تقّدم" )الصناعي   تطّورالحمّرك و 

التحديث"  ،تغرّيت    :املالحظة الثانية املاديّة )االقتصادية(  ال   ،ابسم "  املتحّكمة يف احلياة  قواعد 
)" ) واالجتماعية القواعد  السياسية(  حتت  dérégulationاختالل  لالبتكار  ال (  املباشر  ضغط 

العمومي    العلمي.  -التقن فالزمان  والوسيلة:  للغاية  مسبوق  غري  بقلب  أيضا  هنا  األمر  ويتعّلق 
ب إنسانية"  رزانمة"  وفق  ينقضي  ال  املسوالشخصي   " إيقاع  وفق  "  و  ،التقنية   تجّدات"ل  القاعدة   "

 التكيف أو االختفاء"." ( املصرّح هبا: جيب "لليبريالية)"

التقن   :ةاملالحظة الثالث العامل  ت     -  ،إّن وضعية أتّخر العامل اإلنساين عن    ن  ب  كوضعية "عادية " 
منها "ستيقلر" موضوعا مركزّّي لتحليله    وهي اليت سيجعل  ،مع التقنية منذ البداية  ذاتهعالقة اإلنسان  

  ، ويثري فينا شعورا ابلقلق والضائقة  ،ا التأّخر إذن يبدو اليوم مستحيل التجاوزهذ  -يف "التقنية والزمن"  
العنوان الفرعي للجزء الثالث من كتاب" التقنية والزمن". إّن    كما يقول  mal-être" وجودا قلقا"  

-l'etreهكذا    -فهم  الكائن  )"جلواب عن سؤال " ما االنسان؟"  إذ أّن ا  ،هذه الوضعية "خطرية"
là   داخل السباق الفعلي    ،لكينونته " كما يقول هيدجر( استبدل على حنو ما ابلسؤال الذي جييب

قبالة    ،أكرب فالسفة قرن التقنية  ،. يصرّح هيدجر"  العلم؟  -تقنيةالذا تستطيع  عن السؤال" ما  ،لالبتكار
 :-يف كلمته األخرية يف آخر مقابلة صحفية معه -،هذا "اخلطر"

  ، اعرتافا بعجز الفلسفة  ،ظر ستيقلرميّثل هذا التصريح يف ن  لن ينقذان سوى إله"."
التقنية  ،إىل هيدجر  أفالطونمن   التفكري يف  بينما  عن  عوضا عن "    -ستيقلر  يفضل  . 

ّبعيّة   -salutاخلالص"   الفلسفي هو  البعض  املسامهة  السؤال  أّن  إثبات  وهو من    ،يف 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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أخرى إىل  الفلسفة  ،جهة  نشأة  تقنية   ،ومنذ  عنها  أقول  وضعية  حتمّل  منطقية    -طاقة 
techno-logiqueومنطقية تقنية  الوقت  نفس  يف  على    ،:  واحدة  دفعة  مطرّقة 

 (PPA,14) اإلنسان. أي ما يسمح بتجسيد ،صليب تشّكله اللغة واألداة

  اع بل وجسور.جال ميكن "للخالص" أن أييت إالّ من جهد " تفكري" متأّن وش  ،وبعبارة أخرى  
اجل أصابنا  لقد  الكومبيوت  médusés"  مودوابلفعل  شاشات  التكنولوجية    والبيولوجيا  ربفعل 

املدوس" )واالنرتنت:    " بذلك   -(Méduse" فاخلطر" هو  يعرتف  احليوان  ،-ستيقلر    مثلما  )هذا 
 : غري أن ستيقلر سرعان ما يضيف ،مباشرة" األسطوري(  ال منلك النظر إليه

 ،ز تبديل عاكس(اجه)لكن امليثولوجيا اإلغريقية تقول أبنّه حينما نراه على املرآة  "
(. وتتمثّل أول خطوة هلذا "التفكري " يف الرجوع إىل أصول الزوج التقن  2)ال يتحجّر"  

قد بدأ منذ  ،الشغاّل إذ يتعّلق األمر ب " إظهار أّن التحوّل املريع  ،)أداة( منطقي )فكر(  -
 ( 3)أربع ماليني سنة على األقلّ."

 

 épiphylogenèseالتقنية الفردية والذاكرة التجسيد  •

ستيقلر اإلحاثة    يلتفت  علم  صوب    ،paléontologieصوب  عامل    أعمالوابخلصوص 
 ،(4اليت وقع عرضها يف كتاب " احلركة والكالم " )L. Gourhan قرهان  -اإلحاثة الفرنسي لوروا 

تقنية. وابلفعل إنسان/  العالقة  التفكري يف أصل  أجل حماولة  قاطعا  ال    ،من  دليال  اإلحاثة  ميلك عامل 
حبجر مصقول مثال(. وحينما  )ب "أدوات"    إذا مل يكن مصحواب  ،رّيت " إنسانّيةوجوده قبالة " حف  على

إّّنا تنّظم    :جلأت نوعا ما إىل شيء آخر غري احليّ   ،على األرض شكلها " اإلنساين"  ة"اختذت " احليا
ين  يضمنها برانمج ج  -االفرتاس والدفاع   -صقل احلجر(. بينما شروط البقاء عند احليوان)الالعضوي  

" تقنية ": prothèsesبينما يضمن البقاء لدى اإلنسان ب "أعضاء " اصطناعية "معينات"    ،داخلي()
احليوي  ل  خ  د   البشرمع    ،النمّو  تكّون  جديدة  ،hominisation  مسار  مرحلة  "    ،يف  مرحلة 

   ": extériorisation أو اإلظهار التجسيد"
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قورهان لوروا  البشر  يعترب  تكوّن  التحرّر  مسار  حركة  داخل  أوالتعبئة  )قطيعة 
mobilisationمع سريورة   ،بشكل فجئ  أنّنا نتعامل  من حيث  ،(اليت متيّز احلياة

 هو ظهور التقنية.)...(  ،من منظور علم اإلحاثة  ،اإلنسانّبثل ما أّن ظهور    ،جتسيد
  -من حيث أّن لوروا    ،مفارقة  ،هذه  احلركة املستمرّة داخل سريورة التجسيدأّن    يعتربو 

وليس    لإلنسانهي ابلفعل املبتكرة    la teknéغورهان يقول أبّن األداة أي التقنية  
 -: يصنع اإلنسان نفسه يف التقنية بصناعته األداةاإلنسان هو مبتكر التقنية. أو أيضا

ال يوجد جتسيد ال يشري   :داخلي"أن اإلنسان هنا "بيد    " بتجسيده نفسه " تقنيّا.
فال ميكن له  ،تبتكره هذه احلركة  ،مع ذلك  ،ركة من داخل حنو اخلارج. والداخلإىل ح 

الداخل واخلإذن أن ي حركة يبتكر    : رج ابلتايل يف حركة تكوّنما معااسبقها. يتكوّن 
 (TT1,152) .فيها كلّ منهما نفسه يف اآلخر

لوروا   دو  حتاليل  تغّطي   -وتبنّي  مرحلتني  ذلك يف  مع  جيري  "التجسيد"  هذا  أن  بدّقة  غورهان 
  " تسّمى  أوىل  مرحلة  أثناء  نيونداراتليان:  إىل  األوسرتالوبيتاك  من  سنة  "  الدماغ  قشرةتكّون  مليوين 

corticalisation  "،    اإلنساين اجلنس  دماغ  قشرة  تنمو    cortex hominienوفيها 
".ضغط"  حتت" األداة   " واستخدام  يف    عملية صناعة  ويسمح  تعقيدا  ويزداد  العصيب  املخزون  يغتن 

حيواين   زوولوجي  الوقت  ذات  يف  تطّور  املرحلة  هذه  أثناء  إذن  يوجد  تقنية".   " ّبستجّدات  املقابل 
املرآة.تتجاوابن    خارجي( )داخلي( وتقن ) الدماغ:    على صورة  الثانية توّقف منّو قشرة  املرحلة  وتطبع 

لإلنسان النيونداراتيل يف اجلملة نفس بنيتنا العصبية وال ميكن لتطّور الكائن احلّي الذي هو اإلنسان أن  
التقنية خالل  من  إالّ  وإذا    ،حيدث  والالعضوي.  ) والتنظيم  أبدا  الكوريكايل  النسق  يتطّور  قشرة  مل 

فكيف نفّسر التطّور الرائع لإلنسان طيلة هذه العشرات    راتل إىل اإلنسان املعاصرالدماغ( منذ النيوندا
  ، قورهان ببيان أن التقنية هي موّجه الذاكرة. فحينما ميوت احليوان  -من آالف السنني؟  جييب لوروا

اجل ذاكرته  إالّ  هلم  ينقل  الفردية: ال  " جتربته"  هلم  ينقل  جيناته وال  إالّ  نسله  ينقل إىل  ذاكرة    ،ينيةفال 
نسّميه    ،نوعه رجل  phylogénitique  (phylum = raceفيلوجين  نقال  ميوت  حينما   .)

التحسينات احملتملة اليت  هي اليت تنقل    أدواتهما يتبّقى من  فإّن    ،l'australopithèqueأسرتاليا  
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الالعضوي   إليها: ويصبح  التغيريا)أضافها  تدّون"  ذاكرة "جمّسدة" "  املصقول(  الفريدة هلذا  احلجر  ت 
اجلين"   نوعهو"  ،فإّن تطّور النوع اإلنساين  ،"الصانع" أو ذاك وتنقلها إىل اجليل الالحق. وبعبارة أخرى

phylogénèseإرثها اجلين بل    ،" ال حيدث فحسب بنقل  احلية  األنواع األخرى  مثلما هو لدى 
وخاّصة  اإلنساين  -أيضا  للنمّو  املدهشة  السرعة  هنا كانت  املسّماة  بنق  -ومن  الفردية/  الذاكرة  ل 

"جتسيده"    ، épigénétiqueاجلينية"    الفردية ا "الذاكرة   بل  احلّي  اإلنسان  ال  حتفظ   sonاليت 
extériorisation  يف األداة واملنتوج التقن: متّثل التقنية إذن ما يسّميه ستيقلر الذاكرة الثالثة أو "

" ليس  phyloجينية" )الذاكرة التقنية اجلينية( لفظ حمدث تكون فيه عبارة" فيلو    -فيلو-الذاكرة "إييب
 برانمج بيولوجي بل برانمج "ثقايف": هلا معىن 

و  احليوان.  ميلكها  ال  اثلثة  ذاكرة  اإلنسان  لدى  حت   توجد  اليت  هي  لها  م  التقنية 
مصقول فحجر  منظّم  ،وتشّكلها.  الالعضوية  املادّة  من  شكل  ختّط  ة  هو  ابلصقل: 

(inscrit ّحركة التقن)يف اتريخ احلياة    ليفتح ألوّل مرّة  ، تنظيما ي نقل بواسطة الالعضوي
فردّي املكتسبة  املعارف  نقل  ملاذا    ،إمكانية  هاهو  بيولوجية.  ليست  طريق  عن  ولكن 

الذاكرة إنسانية هذه  الذاكرة اإلنسانية: وما حيّدد  للفصل عن  قابلة  التقنية غري    ، ليست 
روحيّتها .  ،أي  جيل  إىل  جيل  من  للنّقل  إمكانية  من  متلكه  ما  فالذاكرة    هو   ]...[

"ذاكرة   كوّنا  حبكم  التقنية  عن  للفصل  قابلة  غري  جينية"   فردية اإلنسانية 
épiphylogénètique:  وهي يف اآلن نفسه   ،أصفها هكذا لكوّنا الذاكرة الثالثة

والركيزة أو    ،épi génétiqueجينية"  فردية    نتاج التجربة الفردية اليت نسمّيها "ذاكرة 
جيناحلامل   ثقايف  لربانمج    phylogénétique  ،لربانمج  املكوّن    phylumأي 

جيلي بني  ما  حاصل    ،intergénérationnel  ثقايف  املعارفهو  ال    ،تراكم  ما 
 (PPA,48) .بل اجلنس البشري ،أن نسمّيه ببساطة النوع اإلنساينميكن 

اوحياول   الذاكرة   " مفهوم  على  ابالعتماد  أن  "  épiphylogenèse التقنية    لفردية ستيقلر 
" روحية  و"   " مادية   " يف  معا   spiritualité  يفّكر  اإلنسانية  "    ،الذاكرة  طابعها  يف  حنو  على 
الراسخ   الداخلي"  و"   " يقوم    techno-logiqueمنطقي    -التقن  -اخلارجي  هذا  وبتعّمده   .
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مغامرته   وستبدأ  أفالطون.  الفلسفة  أب  مع  نقيض  طريف  على  فلسفية  حبركة  الفلسفية  5)ستيقلر   )
ما   حنو  على  للميتافيزيقا  الفلسفّبجاهبة  اإلغريقيةوضعتها  الشهري    ،ية  السقراطي  احلوار  يف  وخاّصة 

    "مينون".

 

 hypomnèse(1)امليتة الذاكرة و   anamnèseالذاكرة احلّية الذاكرة:  •

يف دورانه  أمسّي ميتافيزيقا احتجاب أصلي يؤّدي إىل سلوك نقدي مييّز الفيلسوف    
اللب  تناقضات بسيطة  ،احلتمي مثلما يدور  لعبة  خيتزل فيها    ،يف دغمائية مؤّسسة على 

األويل البسيط  ،الرتكيب  ابلضبط  هو  ليس  العنصر  اثنوي"   ،حيث   " بعد   ألنّه  حتديدا 
   prothétique. (PPA, 27) رمامي"أو "  ،أي تقن ،دائما

ال ألّن اإلنسان مث األداة  أوّ   :"بسيطا"مل يكن    اإلنسان  أصل   أنقورهان    -لقد رأينا سابقا مع لوروا 
يف "تناقض" من نوع فكر/ماّدة. وعلى  (prothèse صطناعياطرف  ،supplément ،)"امللحق"

مرّكب  ه  l’origineفاألصل    ،العكس مباشرة  نفسه يف    complexeو  يبتكر  "اإلنسان  أن  ّبا 
" والعكس ابلعكس. يف هذا املعىن  silexالتقنية" أو  أّن " قشرة الدماغ تنعكس يف احلجر املصقول "  

اصطناعي(. وحّّت إذا ما    ، ملحق)وانّه كان دوما تقنيا بعد     ،سيقول ستيقلر أبّن " ال أصل لإلنسان"
والتفكري فيهما منفصلني يف " لعبة التناقضات    ،نسان والتقنيةألزم الفكر النقدي بداهة ابلتمييز بني اإل

يتأّكد سلوك " الفصل " هذا    ،بيد أّنّه ومنذ نشأة الفلسفة مع أفالطون  البسيطة" فهو "ميتافيزيقي".
 يقيم تقابال بني عناصر " بسيطة".

  يبحث حلوار  يف ا  ،هلكن  ،تعن الفلسفة "رغبة ومعرفة": الفيلسوف هو إذن ذاك الذي ال يعرف
أّوال ّبعرفة من نوع رّيضي بل ّبعرفة تسمح    عن املعرفة احلقيقّية. وال يتعّلق األمر مع ذلكالكالم احلّي  

قرار سياسّي مناسب أنّه ويف    ، ابختاذ  السؤال: كيف حنيا معا يف مدينة عادلة؟ غري  ّبعرفة جتيب عن 
ن  يوجد آخر ميكن أ  ،"للوغوس"  philo-sophiqueصويف "    -مقابل هذا االستخدام " الفيلو

التوظيف الذي يقوم  مؤّهل للتالعب آبراء املواطنني. ذاك هو    ،لبناء خطاب " مقنع" و"انجع"يصلح  
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ال يرغبون يف املعرفة    ،philo-sophesخالفا للفالسفة    الذين يسّمون هكذا  ،ن"فسطائيو به "السّ 
أّّنم " ميلكوّنا" يف شكل " مهارة"   نحهم سلطة ال  لكّنها متلتقنية خطابية    ،"savoir- faireّبا 

وأن    ،أن نقول كّل شيء  ،ميكن بواسطة اللغة كتقنية خطابية  ،حمدودة على عقول املواطنني. وابلفعل
هذا  وال توجد معرفة حقيقّية. و   ، للكلبّية  ،حنمل على االعتقاد يف كّل شيء: هو الطريق مفتوح للرّيبية

   ملدينة.الذي يهّدد ا  اخلطر املطلقابلنسبة إىل أفالطون ما ميّثل هو 

و ابلتايل لكّل    ،(  يف اللغة اإلغريقية )ubrisيفتح االستخدام "التقن" للوغوس" الباب لإلفراط  
 جور االستبداد واحلرب األهلية. ويضيف ستيقلر: 

والفلسفة  " أفالطون  مع  اإلفراط"   " مسألة  التقنيةمسألة    ،تصبح  يف  يف    ،إفراط 
احملاكاة    ،االصطناعي بوجه عام الفنّ   ،mimésisيف  الشعر واملوسيقى  ،يف  ألّن    ،ويف 

 (PPA,29). "كل ذلك بعض من "املهارة" التقنية يف نظر أفالطون

مينون"  ،وسنرى  " السقراطية  للمحاورة  ستيقلر  اقرتحه  الذي  التحليل  مي   ،يف  السلوك    نعفيم 
العالقة  ،حتديدا  امليتافيزيقي يف  التفكري  صيغة    إنسان/تقنية  من  وفق  فيه  التفكري  غري  آخر  حنو  على 

املعروفة أيضا ابسم  )أو الذاكرة احلّية    ،إىل املعرفة احلق  ، تناقض: استخدام الذاكرة كطريق إىل احلقيقة
امليتة"  réminiscence"التذّكر"    " أو  االصطناعية"   " الذاكرة  استخدام  ضّد   )  

hypomnèse"أساسا على شكل " كتابة )écritureكما    ،"(. و"سليعب" احلوار على حنو ما
 دور هذا النزاع يف فصلني:  ،مسرحية يف

يعتقد أنّه سيتعلّم بقربه ما هي   ،" بدرس لسفسطائي"مينون  ،: يلتحق شاّب أثين1  املشهد  -
الذهاب لسماع "األخصائي" قبل  الذي يقرتح عليه  يلتقي سقراط  يفّكر    أن  ،"الفضيلة". ويف طريقه 

يف ثناّي احلوار الذي أقيم    ،حّقا. ينتهي سقراطفيما ميكن أن تكون الفضيلة    ،مسبقة  ء آرا دون    ،بنفسه
ومينون مل  ،بينه  يقول  أن  "الفاضلة"    ،ينونإىل  األفعال  تقدمي  غري  آخر  شيء  إىل  يتوّصل  مل  الذي 

التجربة من  فاضل"  :املستمّدة  فعل  الفضيلة  ،لوصف  هي  ما  معرفة  أّن   ،علينا  بيد  ماهيتها.  ومعرفة 
وجيب البحث عنها يف موضع آخر." حينها أعرتض مينون على سقراط    ،ماهيتها ال توجد يف التجربة
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أو  aporieب "اإلحراج"   بعد .  نعرفه  ال  عن شيء  البحث  ميكننا  ال  نعرف    ،الذي عرف ابمسه:  ال 
فلن نتعّرف عليها؛ أو   ،الفضيلة وعندئذ نعرفها بعد  وحينئذ يكون البحث عنها ال    ،إذا ما وجدانها 

وجيب    ،شيء  أيّ   صوفيا كبحث )رغبة( عن احلقيقة: ال ميكننا معرفة ماهية   -معىن له. دمار كّل فيلو
  ،ابلضبط  نوهذا ما يقرتحه السفسطائيو   ،حالة حبالة  ،ي ابلرّيبية وتدبري شؤون حياتنا ابلتجربةأن نكتف

إثبات على  اللغوية  ،القادرون  احلقيقة    ،بتقنيتهم  عن  البحث  بزعمه  سقراط  وليس  كّل....ونقيضه. 
  -غة اإلغريقيةأبوري يف الل  -خمادعا. وأمام هذا املأزق    ،ويف أسوئها  ،حاملا  ،يف أحسن احلاالت  ،سوى

للوغوس" للغة  ،"  "منطقي"  امليتو   ،الستخدام   " استخدامه  إىل  سقراط  أو    -سيلجا  منطقي" 
 حكاية يلّخصها يف هذه العبارات:   ،" فريوي أسطورة ما يسّمى ابلتذّكراألسطوري اللغوي"

أبن النفس إذن خالدة وأّنا عاشت حياة متعّددة وأّنا شاهدت كل ما حيدث هنا  "
 ،قد تعلمته. مثّ أال يكون من غري املدهش أنهال شيء    هفإنّ   Hadèsال "هاداس"  ويف   

ما عرفته من قبل. وكما أّن كل شيء يستقيم    إبمكاّنا تذّكر  ،يف شأن الفضيلة ويف غريها
 ،فال شيء مينع من أن تذّكرها شيئا واحدا  ،وأن النفس قد عرفت كلّ شيء  ،يف الطبيعة

تع البشر  يسمّيه  ما  األخرى  ،ّلما وهو  األشياء  بنفسها كل  جتد  تكون    ،أن  ان  شريطة 
( 6ذلك أن البحث والتعلّم ليسا شيئا آخر غري التذّكر.)  ،شجاعة و ال متلّ من البحث
 ، جندهاف عليها حينما  تعرّ ميكن أن نبحث عن الفضيلة ونهكذا خيتفي إحراج مينون:  

ما عرفناه يف حياة    ،retrouverان "العثور عليها من جديد"  إذ " العثور" عليها يعن  
جيب على النفس أن   ،وماهية األشياء  ،سابقة وكنا قد  "نسيناه" ببساطة. وملعرفة احلقيقة

هد "أمناز"  جهدا    ،"الذاكرة"  جت  أفالطون  احليّة  amnèseيسمّيه  أجل    ،الذاكرة  من 
 (6) "" ما عرفته ولكنّها نسيته.  se resouvenir إعادة" تذّكر"

أن يقنعه سقراط    ،الذي يريد حّقا تصديق األسطورة  وهو   ،مع ذلك  يطلب مينون  :2املشهد  -
بربهنة أبّن " التعّلم" هو ابلفعل " إعادة تذّكر". حينئذ يدعو سقراط أحد العبيد الشبان الذين    ،عقليا

بل اكتفى بطرح أسئلة عليه حول األشكال اليت    هم يف خدمة مينون و دون أن " يعّلمه" أّي شيء
الّرمل بنفسه على  بنفسه معرفة    ،رمسها  املربّع.  ويساعده على أن " جيد"  هندسية أبكملها خبصائص 
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أم   شاب  على  املطبقة  الربهنة"   " هذه  من  ستيقلر  اليت    ،يّ  يستنتج  الفلسفية  االستتباعات  من  مجلة 
 تصلح لديه إلثبات " أطروحته" املركزية حول الزوج إنسان / تقنية.

بوصفها إنتاج من   إالّ أّوال أنّه " ال ميكن أن توجد معرفة  l'amnèseتعن الذاكرة احلّية  -1
عنهاي   "    ،عرّب  بل  نتسّلمها"   " ال  فاملعرفة  خارج.  من  استيالما  مطلقا  هي  ّبا  ال 

 الفكرة جيب أن تكون مفهوما.  -نتصّورها"
" تثبيت" أو   غري انّه علينا أن نضيف بسرعة أبّن هذا " التصّور" ال حيدث دون مساعدة -2

ي  inscriptionتسجيل    "" ميتة  hypomnèseسّمى  "يف   اصطناعية()  ذاكرة 
يستحيل من دوّنا على    قد  ،هنا أشكال هندسية مرسومة على الّرمل  :-اللفة اإلغريقية 

التذّكر" إعادة  مينون  ،الذاكرة"  العبد  يظهره  وما  برهنة.  "إتّباع"  أيّة  هو    ،أي   ضمن 
أبّن   ،يف اللغة املعتادة  ،ها(. نقولأوفلسفية أو غري   ،هندسية) شروط تكون الربهنة ممكنة  

زمن. علينا إذن ابستمرار االستنجاد    م د  ري يف الزمن إذن: إنّه  فهي جت     ،برهنة "تتقّدم"
حلظات لتذّكر  الربهنة.   ،ابلذاكرة  حيدث  ومراحل  قد  أنّه  عادة  ،بيد  نقول  "   أن  ،كما 

الذاكرة موثوقة  :تنسحب"  االحتف  ،ليست  حمدوديتها  ستيقلر"  يسّميه  ما  اظية" وهو 
finitude rétentionnelle  "،    أو "حامال  هلا  جيد  أن  على  حيمله  ما  وهو 

مستقرّة.    supportداعما"   هي  اليت  الكتابة  أو  اهلندسي   " الشكل   " ابلضبط  ميّثل 
 ، جمّسدا يف شكل أو عالمات )كتابية( متماثلة دوما مع ذاهتا  ،ويسمح هذا االستقرار

والتعّرف على موضوعاته: يفرض " عيب" الذاكرة إذن   ،للفكر من أن " جيد فيها ذاته"
 على املّد الزمن تكييفا مكانيا هو الفكر.

امليتافيزيقا  -،لكن -3 نسيان"  موضع"  ابلذات  امليتافيزيقا  ،وهنا  حلظة  أي    ،تقنيةلل  نسيان 
التخارج  التجسيد "استدخال"من  اليت    أو  يوجد  لن  "للمفهوم"  دوّنا  إدخال    ال  -أو 

شيئا عن هذه احلركة الضرورية املتمثّلة يف    ،مينون وال سقراط وال ابلتايل أفالطون  يقول
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اهلندس الشكل  احلّية    :يرسم  امليتة  l'amnèseالذاكرة  الذاكرة   االصطناعية()تنسى 
hypomnèseأطروحته":" . هذا ما يسّميه ستيقلر 

ميتة"  ذاكرة   " دوما  الّذاكرة هي  أن  األطروحة فكرة  تقنية  ،تضع هذه  حّت   ،إّّنا دوما 
)التذّكر    anamnésisابلذاكرة احليّة: فاألانمنيزيس  ،حينما يتعّلق األمر ابلذاكرة املعيشة

réminiscence  ابهليبومنوزيس ومسكون  حممول  دوما  هو   )hypomnésis    
امليتة   التقنية  أو االصطناعية الذاكرة  لكنها تكون    ،(mnémotechnique)الذاكرة 

على حنو   األحيان  غالب  "مطب   كذلك  ألّنا  هنا:  naturaliséeة"  ع  خمفيّ  إّّنا  أي   "
طاملا    ،واترخييتها  ،prothéticitéواصطناعيتها وامتدادها اإلصطناعي    ،حم  ت  تقنيتها

أضحت " طبيعة اثنية" ال ترى من نفسها أكثر ممّا ال ميكن للسمك أن يرى املاء رغم  
 t. (id.) ."عنصرا ينتمي إليهكونه 

طائرة)ميكن   بسمكة  نفسه  ّبقارنة  وامليتافيزيقا  أفالطون  مع  اختالفه  يالحظ  أن  واليت    ،(7لستقلر 
"عنصرها" من  أو   ،خبروجها  بعد "  اجلينية"  أيضا  املسّمى"املايوجد  الفردية  الذاكرة  حوض   "bain 

épiphylogénétique،  :ميكن أخريا التفكري فيها 

ا إذن قد أتملت بعد   ّنّ وأ  ،النفس خالدة  أبنّ   حينما يقول أفالطون على لسان سقراط "
هلا ميكن  اليت  املاهيات  السابقة  حياهتا  تستعيدها    ،يف  أن  السبب  شأن    -هلذا  هكذا 

وأنّه   ،فهو يطرح أّن هناك املايوجد بعد    ،-أو معرفته ملاهية الفضيلة   ،مينون وحسابه املربع
املايوجد هذا  لكن  يف  وخمارجها.  األسئلة  تقيم  أّن هذا   ،وخالفا ألفالطون  ،بعد   أعتقد 

اخلارج وأّن هذا  بعد  هو ابألساس خارج  العامل  ،اليوجد  تنظيمه  ، الذي هو   ، خاضع يف 
اجلينية   التقنية  الذاكرة  تبّدل  épiphylo-génétiqueلشرط  منوّها  ،اليت   ،أثناء 

"الداخل" أما  داخل.  يستبط  ،احلياة من  اخلارجفهو  ينسى   ،لكنه ابستبطانه  ،ن  ينساه: 
 (PPA, 55) ."عمليته اخلاصّة ويطبّع إذن معرفته
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عليه أن يلجا   ،"ابلفعل". ولكن حّّت يصري  فيلسوف " ابلقّوة"  أو كّل إنسان هندسي   -4
الربهنة" من أنّ  مينون  )idome إىل اصطالح تعبريي   يتأّكد سقراط قبل أن يبدأ " 

 ،ومن رمسه لألشكال ، -حنن نفّكر ابلضرورة داخل لغة  -يتكّلم جّيدا اللغة اإلغريقية (
االصطناعية"   الذاكرة   " من  إذا    ، كتابة(.إذن  ،لغة)  mémoire artificielleأي 

ابلفعل"  " فيلسوفا  ستيقلر  أف  ،أبح  لكتاابت  والذاكرة    ،الطونفبقراءته 
احلية" hypomnèseاالصطناعية) ذاكرته   " تكن  ومل  لسقراط.  احلّي"  "للكالم   )
amnèse  روح     -أو"تعيد"  ،للمعرفة الفلسفية ممكنة إالّ يف عنصر قراءة نصوص تنقل

 : أفالطون

؛ أولية   revenanceحيث تكون املعرفة متكوّنة إذن بعودة    ،أحتّدث عن روح املعىن  "
أستمرّ    ،ويف هذا املعىن  ،ولكن أحتّدث أيضا عن جتسيد ماّدي للزمن كشرط هلذه الروح

ما  نوعا  هي  مادية  استثانية:  جّد  ّباديّة  بداهة  األمر  يتعّلق  مادّّي.  نفسي  اعتبار  يف 
بل أّن املادّة هي   ،قابل لالختزال يف املادّةمن حيث أنّه ال يقول أبّن الفكر    ،"روحانيّة"

 (PPA, 39) ."يف كلّ معاين الشرط ،شرط الفكر أو الروح

 

 من الذاكرة التقنية إىل الذاكرة التكنولوجية الصناعية  •

إىل    australopithèqueيف ّناية هذا الشوط األّول الذي أوصلنا من رجل أسرتاليا    ،ميكننا
 ،يف الزوج إنسان/تقنية  ، كانت التقنية  ،ومنذ " األصل"  ،أن نشري مع ستيقلر إىل أنّه  ، فلسفة أفالطون

للذاكرة عمادا  أو  وفيه    ،أّويل)"  milieu"وسطا"    ،حامال  معه  يتطّور"     -وبفضله    -وخارجي( 
التقن  ،اإلنساين(. ألجل هذا  ،الفكر)الداخلي"   التقنية " وسط الذاكرة   milieuية اجلينية"  تسّمى 

de la mémoire épiphylogénétique "،  يقوم أن  ستيقلر  "    ،وسيحاول  هذا  داخل 
الوسط التقن" بتمييز أساسي جيد مربّره ابلذات يف املرور من املاقبل اتريخ إىل التاريخ: حّت لو اعتربان  
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يف نفس مستوى حوار    ،هةفليس هو بدا  ،احلجر املصقول لإلنسان األسرتايل بوصفه " عمادا للذاكرة"
  هي جزء من جمال "   -الكتابة اللفظية  -"خت  ا رج  " وتنقل هذا األخري    ،فالتقنية اليت حتمل  ألفالطون.

الذاكرة   يف  االحتفاظ  تقنية  أو  التقنية"  والفكر)الذاكرة  والكالم  اخل.(  ،ابحلساب  "الذكرى"  تؤرّخ    و 
 : أبكثر بقليل من عشرة آالف سنة

. غري  رج" أو جتسّد برانجماا  كل ملحق هو تقنية وكلّ تقنية هي حامل لذاكرة " خت     "
قات اليت هي ابخلصوص  أّن كل ملحق ليس مع ذلك تقنية لالحتفاظ يف الذاكرة: فامللح

تقنية إالّ    ،ذاكرة  النيولييت  التظهر  الكائن"  .le néolithiqueبعد  اتريخ   " ويبدأ 
 (TT2,16). "اتريخ احلرفالكائن ّبا هو حنن( مع )

وداخلها    ،الذاكرة التقنية بتناوله مسألة هذا اجملال اخلاص للتقنية الذي هو    ،ويشري ستيقلر بدّقة  
ممّيزا    ،الكتابة  مسألة  أن مننح مكاان  نقرأ حوارا ألفالطون  ، . وابلفعلللكتابة األجبديةأنّه جيب    ، بينما 

و    ،وأّن معناه هو نفسه ابلنسبة إىل كّل قارئ  ،ه ينقل لنا حتديدا " فكر" كاتبهنكون على يقني اتم أبن
يظّل معناها غري    :املسمارية لبالد الرافدين  ال يكون األمر كذلك مع امللفوظات اليت حفظتها الكتابة

أن    ، لدقيقكي ننفذ إىل معناها ا   ،ينامبهم إىل األبد ألنّه مرتبط بسياق تدوينها. وبعبارة أخرى جيب عل
على    أي حاو    ،األجبدية يكون التدوين دقيقاكتابة  البيد أنّه مع    نكون قد عشنا احلدث الذي دّونوه.

التدوين شفرات"  نظام   " ميلك  لقارئ  تسمح  اليت  الضرورية  العناصر  معناه.    ،كّل  إىل  ينفذ  هذا  أن 
ضبط  "othothétiqueك  ييتورت"أالتدوين " الدقيق" الذي تقوم به الكتابة األجبدية يسّميه ستيقلر  

الدقة والضبط  و" تيزيس"    orthotèsيواننيتني:"أورتواتز"  لفظ حمدث مكّون من كلمتني    ،املوضع"
thésis    وتعن موقعposition    . الكتابة    ،لقد رأيناأو وضع أّن  البدء يف حتليل " املينون"  حلظة 

أفالطون  إىل  تقن  -ابلنسبة  من    -ية بوصفها  هي  حيث  االصطناعيومن  على  ن  تتضمّ   ،جهة  خطرا 
للفكر وليس  )أفالطون  ،املدينة.  ذاته"  مع  وصامت  داخلي  "حوار  هو  حيث    ، من 

ارس. إنّه التنازل الوحيد الذي مينحه للتخارج أو    ،(263eالسفسطائي من حاجة لكي ي كتب حّّت مي 
وإذا كان له رغم    .  discoursالتجسيد: ميكن للفكر أن يّتخذ شكل كالم حّي يسّميه " خطاب"  

يكتب أن  شيء  للمينون  ، فإمّنا  ،كّل  ستيقلر  به  قام  الذي  التحليل  بّينه  الطابع    ،كما  نسي"   " ألنّه 
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حتديدا  وهذا التسجيل  .  anamnèse" للذاكرة احلية    hypomnésiqueصطناعي"  البنيوي اال 
لكّل  هو الذي سيسمح  ،لفكر أفالطون - orthothétique " ضبط املوقع" - احلريف أو التدوين

...ستيقلر  ،قرّاءه إىل  أرسطو  إليه  ،من  من جديد  ،ابلنفاذ  بتذّكره  احلّية".    ،أي  "ذاكرته  ممارسة  ومن 
 يف شكله الكتايب ميكن أن" يساء أتويله":  ،هو أن الفكر ،فإّن ما خيشاه أفالطون ،وابلفعل

التدوين   يضعه  ما  موضعي"إّن  ليس    orthothétique  " الضبط  خطر  يف 
احلية    ّن الذاكرة االصطناعيةليس اإلقرار أبو   .  son sensاجتاهه    بل  ،مدلول اخلطاب
سأبنّي على العكس بعد    :هو ما يفصلن يف هذه النقطة عن أفالطون  ،قد حتمل خطرا

وأّن ما أعرتض عليه قليل فيم نعيش يف هذه اللحظة ذاهتا خطر عصر ذاكرة اصطناعية؛  
األفالطوينا  هو و    إلقرار  تكون  امليتةفق  الذي  الذاكرة  الذاكرة    l’anamnès ه  نقيض 

االصطناعية   أو  أيضاl’hypomnèse احليّة  يعن  هذا  لكنّ  اآلن    ،.  من  جيب  أنّه 
التناقض  الدّيلكتيكجتاوز    فصاعدا مبدأ   النسيج االصطناعي   ،مثلما نسمّيها إىل  ألّن 

 dia-chronicitéنيته منفتح عل تعّدد التأويالت: تلك هي تعاقبية  للذاكرة هو يف ب  
 .  8) (PPA, 65－ 66)"الفكر 

ي   لإلنسان  نتج  حينما  الثالثة  الذاكرة  اجلينية    -تطّور  أو  التكوينية  الفردية  الذاكرة 
hépiphylogenèse-  اليت يسّميها    -ذاكرهتا التقنية ومع هذه الكتابة األجبدية ،من بني التقنيات

 première synthèse orthothétiqueستيقلر" التأليف األّول لضبط موضعي للذاكرة "  
de la mémoire    "التأليف احلريف  " أيضا  فنحن نشهد يف    ، -"  synthèse littéraleأو 

الذي هو التطّور ذاته " للحضارة " املتوّسطية  حيث طّور هذا األخري تسارعا رائعا هلذا التطّور    ،املكان
من بني كّل األشكال اليت    القاعدة التالية:  ،)يواننية أساسا( مثّ غربّية. يستخلص ستيقلر من هذا الواقع

على   ،واألعمق واألكثر دواما  ،تكون أشكال الذاكرة التقنية" هي صاحبة أقوى أتثري ،تّتخذها "التقنية"
و ما يستتبعه أّن كل تغيري لتقنيات توريث املاضي تؤّدي ابلضرورة إىل تغرّيات يف    .يناإلنساتطّور العامل  

اإلنساين الوجود  جماالت  لنا    :كّل  يفّسر  اخل.  الفنية  و  والدينية  والعلمية  والسياسية  االقتصادية 
ا متّس مباشرة  هو ألّنّ   ،فما حتدثه الذاكرة التقنية من تغرّيات عميقة  الفيلسوف ملاذا كان األمر كذلك.

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
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أي    ،l'extase du temps" نشوة الزمن    -وابخلصوص هيدجر  -م20ما يسّميه فالسفة القرن  
 العالقات بني املاضي واملستقبل واحلاضر". وبعبارة أخرى تغرّي هذه التحّوالت يف العمق

التزمني  " التفريد    أي  ،temporalisationشروط  شروط 
l'individuation  -  ما حنن عليه:    ،أي املسار الذي نكون به أفرادا أو جمموعات

زمنيّة  ابلفعل كائنات  اجلينية    حنن  الفردية  الذاكرة  حوامل  تشرط   supportsو 
épiphylogénétiques  من حيث أنّنا   ،أي بذواتنا  ،لزمنيتنا أساسا عالقتنا ابلزمن

ومن حيث أنّنا نسّخر    ،ابألساس يف وضع املستقبلومن حيث أنّنا    ،نستمرّ يف الوجود
ولكن ليس من دون    ، دون جدوى يف الغالب)كامل طاقتنا وكامل انشغالنا ّبحاولة توقّع

   (PPA, 73)."حّّت ما سيحدث للعامل بعدانو  -أثر( ما سنصري عليه

التقني الذاكرة  تطّور  أن  جديدةبيد  مرحلة  ختّطى  قد  الثورة    ،حامسة  ، ة   " عادة  نسّميه  ما  مع 
الثانية"  يف منظور ستيقلر تسميتها "ثورة    ،الصناعية" واليت قد يكون من العدل التقنية  الثورة  )الذاكرة 

 م  19ظهرت يف القرن   ،وابلفعل  .األوىل ثورة الكتابة(

جديدة  " الذاكرةتقنيات  تقنية    ، حلفظ  التأليف    ،ذاكرة كتابية  ،جديدةذاكرة  مثل 
جديد. معىن  يف  ولكن  املرئي    احلريف  لإلدراك  التناظري  التأليف  تكنولوجيا  تسمح 

والفنونغرافيا  ،والسمعي األجبدية  ،الفوطوغرافيا  املاضي    ،مثل  من  عنصر  وتوريث  حبفظ 
فهي  يتعّلق األمر هنا ّبلفوظ شلكن ال  بعد أن يثبّت على حامل ماّدي.  ،بشكل دقيق

تشكيل تستعيد  اخلطية  و   أو   ،"فوانم"  رموزه  اللغة  املعىنصوتيات  خالهلا  ولكن    ،من 
وصوتية ب مضيئة  إدراك  ،مثال  ذبذابت  موضوع  عن  أوركاسرتا  -انجتة  ذبذابت   ،صوت 

 (PPA, 70) .".مضيئة منبعثة من منظر أو من وجه

ميكن   تقّدما  اجلديدة  التقنية  الذاكرة  هذه  ثورّي"  أنمتّيز   " االحتفاظ    من  نسّميه  طريقة  حيث 
 إبعادة ّبا أّنا تسمح  ،ابملاضي
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حضارة    " جوهر  متثّل  اليت  تلك  من  بكثري  أوسع  املاضي  من  طبقات  تشكيل 
يقيم  -الكتاب   ابلتأكيد  املاضي  حيث  لتمثّل  الفنية  واألشكال  والرسم     اخلز .  النحت 

 (PPA, 71) ".لكن ال يتعّلق األمر هنا حتديدا بتدوين أو تسجيل لضبط اخلطّ 

 

 عدم الرضى"  تصنيع الذاكرة و"  •

التقنية  حمامل"    إذا كانت   ذكّ   ،لزمانيتنا  اجلينية"  الذاكرة  بذلك ستيقلركما  أساسا    ،ران  تشرط 
ابلزمن أبنفسنا    ،عالقتنا  دوما مستقبال"أي  نظّل  أنّنا  ببيان كيف    ،من حيث  اآلن  يتعّلق  األمر  فإّن 

املقّدمة يف  ذلك  إىل  ملّحنا  وكما  لكن  العالقة.  هذه  التكنولوجية  الذاكرة  هذه  هذه    ،"ستشرط"  فإّن 
رضى" عدم   " حالة  ختلق   " الت  :العالقة  جهده  ستيقلر كل  على  وسريكز  اآلن  منذ  النقدي  حليلي 

الذي أدخلته ذاكرتنا احلّية و" بيان فيم حنيا يف هذه اللحظة عصر خطريا    ،أسباب " عدم الرضى هذا
االحنطاط اخلطري حمليطنا   ،من جهة ،بني  مواز   ستيقلر بوضع   سيبدأ ،ولتوضيح ذلكمن الذاكرة احلية".  

االحنطاط الذي ال يقل خطورة "    ،من جهة أخرى  ،رط واحليوي الذي أدى  إليه التصنيع العاملي املف 
اهلوائي هوائي")  « pneumatosphère »"حمليطنا   " إىل  إحالة  وضعتها  قدمية    ،كلمة  عبارة 

للفلسفة تعن " علوم الفكر"( وذلك من أجل حماولة بناء  األسس الفلسفية ملا يسّميه " إيكولوجيا  
 ": الفكر 

الصناعة" ملراقبة  خضع  قد  التقنية  الذاكرة  حتوّل  أّن  حيث  القرانن    ،من  متيّز  وقد 
أي    ،ودخلنا يف مسألة ما أمسّيه إيكولوجيا الفكر  ،رةاألخريان جوهرّي ّبسار تصنيع للذاك
من حيث أن هذه    ،استغالل صناعي ألزمان الوعياقتصاد سياسي وصناعي يرتكز عل  

اليت    األخرية العاملية  األسواق  وتشّكل  مستهلكني  أجساد  هلا  األان  من  بوصفها كتال 
استثم  حتتاجها  الضخمة الستهالك  الكبرية  الصناعة  دائمااراهتا  ي  ،جّدا  الوعي نحّط  أين 

حيدث لعديد   مثلماينحّط بفعل هذا االستغالل    ،أقصى إمكانياته الزمانية  يف  املستغلّ  
  ."(PPA, 74)امليادين أو بعض األنواع احليوانية
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  ، التناظريةولنفهم جّيدا طبيعة "اخلطر" الذي يعّرضنا له تصنيع الذاكرة من خالل الذاكرة التقنية  
ثورة الكتابة األجبدية اليت متّثل هي األخرى يف نظر    ،جيب العودة إىل " الثورة األوىل"  ،و الرقمية اليوم

كما رأينا يف مسة " قابلية التأويل" لكل    ،هذا اخلطر  ن  م  ك  ي    ،أفالطون " خطرا" على " املدينة". وابلفعل
ابإلقرار حبقائق مطلقة    مكانيةذه اإلأمام ه  ما  نوعا  نّص. وستكون امليتافيزيقا إذن حماولة "لسّد الطريق" 

املعروفة   -أبدية   األفالطونية  التذّكر"    -"املثل"   " جهد  يف  النفس  ستجدها  ".   anamnèseواليت 
لكّل قارئ  يسمح    ،حبكم كونه مكتواب  ،أن النصّ   ،يؤّكد ستيقلر نقيضا هلذه املقاربة "الدغمائية"  ،لكن

القراء وزمان  مكان  حسب  إذنبتأويله  ويسمح  معىن"   -فكر    بوجود  ،ة  دّي  -"   " يسّمى    -متفّرد 
أنّه.  تعاقيب()"dia-chroniqueكروين"   القراءة  ،بيد  تطّبق هذه  الذي    ،مثلما  النّص  ذات  على 

األجبدي"   املوضعي  الضبط   " بفضل  داللته  لق    ،orthothécité alphabétiqueتبىن  يف  خي 
  " تزامن  الوقت"  اجلماعةsynchronieنفس  ميّثل  الذي  إّن    "le nousحنن"  "    ،" هو  املدينة. 

كون الذاكرة التقنية     ،ة النّص و " معناه" هي نتائج هذا الواقعوتزامني  -" املعاين"  -تعاقبية التأويالت  
يكتب. ومن  يقرأ  من  بني  مبدئية  مساواة  تقيم  التقنية  يتحّكممها  فك ال  األجبدية  هذه    ،يف  وتّؤسس 

الأمام )أي تساويهم    ،الوضعية املساواة بني املواطنني  قانون: كل مواطن ميكن له أن  النص املكتوب( 
الع د ة  يقرأ أّن هذه  بيد  القانون.  ما ظه  ،ويكتب  للدميقراطية على حنو  اليوانن  بوصفها شرطا  رت يف 

التقنيةضعهي ما ست  ،القدمي للذاكرة  الثانية"  الثورة  حينما ظهرت يف    ،موضع استفهام. وابلفعل  ،ه " 
د أو التخارج. بينما مع وقع جتاوز مرحلة جديدة من التجسي  ،م الذاكرة التقنية التناظرية19ن ّناية القر 

األجبدية التسجيل     ،الكتابة  رموز  ويفّككان  يرّمزان  اللذان  مها  والقارئ  الكاتب  يكون 
orthothétique        تقنية جديدة ذاكرة  األجهزة    ،بواسطة  والفونوغرافيا  )وستكون  التصوير 

املزدوجة. سيتمّيز    ، والسينماتغرافيا اليت تؤّمن هذه الوظيفة  الصناعياخل( هي  بقطيعة بني    إذن العصر 
احلريف"    " العصر  تؤّسس  اليت  األجهزة  :"littéraleاملساواة  فصاعدا  هنا  من  جهة   ،ستكون    ، من 

و من جهة    ،-"معرفة" تكنولوجية هم وحدهم متحّكمون فيهامزّودين ب   ،وابلتايل املنتجون هلذه اآلالت
وابلتايل املستهلكون دون أي كفاءة إن يف طريقة تسجيل الذاكرة    -املستخدمون هله األجهزة   ،أخرى
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  ،جتسيدها(. إّن فقدان الكفاءة " التقنية " هو يف الواقع فقدان ملراقبة الزمن"الفردي") وإعادة إنتاجها  
 الذي بواسطته يصبح كل وعي ما هو عليه. ،شرطا ملسار التفريد ،أي التعاقبية

إّن الالتناظر املفاجئ الذي حيدث مع تقنية الذاكرة التكنولوجية التناظرية )...( "  
عن  الناتج  واملستهلكني  املنتجني  بني  والتفاوت  ابلالمساواة  املواطنني  مساواة  يستبدل 

االجتماع األدوار  وعن  للعمل  اجلديد  املكننة.  ية التقسيم  إّن  machinisme بنشر   .
هذه الالمساواة الرمزية اليت تصاحب الالمساواة االقتصادية هي على األقلّ أكثر خطورة  

 .... يتبع()(PPA, 90) . .مما هي عليه: إّّنا تفصل األفراد عن زماّنم أي عن ذواهتم 
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 هوامش:  -

لستيقلر  -   نصية  شواهد  مائل  خبط  املكتوبة  "     ttرمز  )الفقرات  والزمن  "التقنية  كتاب 
 ( ... ppaوالتفلسف ابلع ر ض  لستيقلر..

مدونة  مأخوذة التعريفات  - صناعية    : من  لسياسة  العاملية  اجلمعية 

   ,http://www.arsindustrialis.orgللفكر

 « Association internationale pour une politique industrielle de 

l’esprit » , créée en 2005 par Georges Collins, Marc Crépon, 

Catherine Perret, Bernard Stiegler et Caroline Stiegler 

 Anamnèse (Hypomnèse)-1 ذاكرة حية وذاكرة اصطناعية

تذّكر.ال يكفي    ،ذكرى(. تعن هذه العبارة إذن ذاكرة )  mnéméالرجوع( و )anaمن أصل يوانين   
وابختصار تذّكر ما احتفظ به. جلل ذلك منّيز  يف الذاكرة بني    ،احلفظ ال بد من استعادة أو إحداث

وإعادة الذكرة او    mémoriaوالالتينيون    mnésisبعدين: التسجيل الذي يسميه اليوانن منيزيس  
و  anamnésisiالتذّكر   االغريق  وتعن   reminiscientiaعند  تني.  الال  عند 

l'hypomnèse    املذّكرات  والتمارين وغريها " فنون الذاكرة"  اليت تسمح  )كل التاقنيات للذاكرة
 ابلتسجيل املادي من كل نوع و تسمح ابلتايل ابلتذّكر.

فعا   individuation  :التفريد  -2 بفضل  جمتمعه  يف  الفرد  منّو  عن  مسار  وخيتلف  اجملتمع.  لية 
 حيث ينمو الفرد ابستقالله عن اجملتمع نسبيا.  individualisationالفردنة  
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بسيكو    -  3            النفسي  -تفريد  التفريد   " يف كتاب   " سيموندان  ل "  مصطلح  إجتماعي 

جد إال ضمن  حبيث ال او   ،واالجتماعي " والذي يعن مشاركة التفريد الذايت يف مسارالتفريد اجلماعي

 تفريدي هو تفريد الفريق الذي أنتمي إليه.   :مجاعة

فرديةتقنية  -4 كلمتني   L'épiphylogénèse ذاكرة  من  مكون  مستحدث    : لفظ 
phylogénèse   وépigénèse    ويعن هذا عوامل منّو النوع االنساين اليت ليست جينّية . يعرف

 الكائن احلي حينما ختلق األدوات اّلدماغ  بوصفه تقننة épiphylogénèseستيقلر اللفظ 

   Mnémothechnologie5- -   الذاكر الذاكرةتقنية  إىل  الوقت  ذات  يف  حتيل  ولكن     ة 
     التقنيات واألدوات اليت تساعد على عمل الذاكرة.  ،أيضا إىل دراسة ادوات وتقنيات

جمموع الطرق اليت تساعد على احلفظ يف الذاكرة     mnémotechniqueتقنيات الذاكرة      -  6
 mnémoniqueبواسطة تداعي املعاين  وكل طريقة تسمى 

التقن  -7 .    Technoscienceالعلم  واالعالمية  واالتصاالت  البصري  السمعي  تكنولوجيات 
 خضوع تكونولوجيات الفكر ملعايريالسوق حتصرها يف وظيفة " تكنولوجيا مراقبة".

احتفاظ أويل( و  )ما حيتفظ به أو حيّصله الوعي من ماضي  retentionاالحتفاظ  عن ستيقلر  -8
به من ذكرّيت   يتبقى من ) ّبا حيتفظ  ما  البشري هو  النوع  احتفاظ اثنوي ( واحتفاظ اثلث وخيص 

 طوال التاريخ ويساعد على منو الفرد داخل اجلماعة من خالل جتسيده يف ادوات وتقنيات اخل   تركمات

 

 


