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אאאאא1 
  بوع كحال.دإعداد 

جزء ألاول    ا

  

אאא 

لقد تطور األدب في الفترة المعاصرة بعدما شهد نقلة نوعية في عصر النهضة األوروبية        
كنتيجة حتمية للتطور الفكري والفلسفي ثم كنتيجة أيضا للتطور االقتصادي واالجتماعي 

ومن مظاهر ذلك . وقد لخص هيغل هذا التطور بقوله أن الرواية ملحمة بورجوازي. والصناعي
بي بروز المذهب الرومانسي خاصة في ألمانيا والذي جاء كرد فعل للتحجر الفكري التطور األد

ثم ظهرت بعد ذلك مذاهب أخرى مثل . الذي كانت تعاني منه أوروبا في القرون الوسطى
  .الواقعية والرمزية خاصة في فرنسا وإنكلترا

لمي تطور ان األدب العأما في الفترة المعاصرة، وبداية من أربعينيات القرن الماضي، فإ     
ففي . بشكل متسارع ولكن يطبعه التنوع في الشكل والمضمون والمخيال والخلفية الفكرية

 أوروبا، مهد األدب الحديث، أصبحت مضامين األدب أكثر تشاؤما ونقدا للحضارة الغربية نفسها
ومن أهم الكتاب الذين . من خالل مفاهيم مثل ما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية والوجودية

ومواطنه ألبير  Jean-Paul Sartreمثلوا هذه االتجاهات نجد الكاتب الفرنسي جان بول سارتر 

 Albertكامو  Camus  والكاتب األمريكي إرنست إمنغوايErnest  Hemmingway 

أما خارج أوروبا فإن أبرز اآلداب . Joseph Conrad والكاتب البريطاني جوزيف كونراد
التي ية التي فرضت نفسها في هذه الفترة نجد أدب أمريكا الالتينية وآداب أوروبا الشرقية لماالع

إن أهم ما يميز أدب أمريكا الالتينية هو سحر الموضوع أو ما . كانت مهمشة في عصر النهضة
أطلق عليه النقاد بالواقعية السحرية، بمعنى التعبير عن مأساة هذه المجتمعات من خالل واقع 

أهم من مثل هذا االتجاه نجد الكاتب الكولومبي غابلایر و. و وكأنه خرافي وغير واقعييبد
 .M.Vargas-Llosaوالكاتب البيروفي ماريو فارغاس لوسا  G.G.Marquezغارسيا ماركيز 

أن يسمع صوته للعالم ألول  ةأما األدب اإلفريقي فيمكن القول أنه استطاع في الفترة المعاصر
وباإلضافة إلى كتاب مغاربيين فرنكوفونيين . ك من خالل لغة المستعمرمرة وإن كان ذل

لطاهر بنجلون ورشيد معروفين أمثال دريس شرايبي ومولود فرعون ودمحم ديب وآسيا جبار وا
آشبي  األدب اإلفريقي عرف انتشارا عالميا من خالل كاتبين نيجيريين هما شنوا  بوجدرة ، فإن

Chinua Achebe كانسوييوول  و  Wole Soyinka.  

  :لمي المعاصر بخاصيتين أساسيتين هما القد اصطبغ األدب الع     
                                                            

  2020/2021السنة الدراسية  1



2 
 

مأساوية نقد الفلسفات المادية الغربية التي أفرزت احتقانا في األوضاع السياسية وحروبا .1
  .نتيجة النزعة إلى السيطرة كنتيجة للتعصب الفكري والتعالي الحضاري

  .بيل للخالص من تلك الصراعاتاحتضان النزعة االنسانية كس.2

هذا األدب نلخصها في وعلى أساس ما سبق فإن هناك تيارات فكرية قامت بدور الموجه ل      
  .الجزء الموالي

  المرجعیات الفكریة لآلداب العالمیة المعاصرة

1Kאא2W 

 Culturalوالنقد الثقافي   Post‐modernismاحتل مفهوم ما بعد الحداثة        

Studies  وما بعد الكولونیالیةPost‐colonialisme  مكانة مهیمنة في الدراسات األدبیة
في اآلونة األخیرة، وقد ارتبطت هذه المفاهیم في البدایة بحقل األدب المقارن ولكنه سرعان 

وكان هذا التطور المتسارع محصلة ظروف . 3ما امتدت إلى الدراسة األدبیة بشكل عام
وسیاسیة جدیدة أملت على الغربیین بشكل خاص إعادة صیاغة مفهومهم حول  ثقافیة

اآلخر نتیجة االختالالت الكبیرة التي أفرزتها الفلسفات المادیة المتعاقبة والمتهافتة على 
  .الهیمنة والسیطرة

ویذكر أن عقدة التعالي على الشعوب األخرى، وهي مظهر من مظاهر عقدة       
ت التي ظلت وما تزال تتحكم في تفكیر العقل األوروبي، أخذت تستفحل التمركز على الذا

منذ خروج أوروبا من عصور الظالم، أو القرون الوسطى بالمصطلح الغربي، مرورا 
في فرنسا، لتبلغ )  Ancien Régime( بالعصر الفیكتوري في إنكلترا وفترة النظام القدیم 

ال فرانز فانون في هذا المجال بمثابة دلیل وتعتبر أعم. ذروتها في العهد الكولونیالي

                                                            
  :المرجع األساسي المعتمد في هذا الموضوع هو 2

Christopher Buttler,Postmodernism: A Very Short Introduction, Oxford University 
Press, New York, USA 2002.pp.110 – 126. 

  :ينظر في هذا الموضوع بصفة خاصة3
1. Helene Gilbert and Joanne Tompkins, Post‐colonial Drama: Theory, 

Practice , Politics, Routledge, New‐York, 1996. 

  



3 
 

اإلثبات على تلك االختالالت الرهیبة التي عششت في جسد الحضارة الغربیة وجعلتها 
فالرجل . حضارة منغلقة على نفسها ومعادیة، في نظر مجموعة من الشعوب، لإلنسانیة

قضاء علیه بدون األسود في أدغال إفریقیا كان ینظر إلى األوروبي على أنه خطر یجب ال
  .تردد

وباإلضافة إلى ترسبات الحقبة المظلمة للكولونیالیة األوروبیة، فإن المجتمعات       
الغربیة نفسها استیقظت، في القرن العشرین على الخصوص، على تناقضات النظام 

فما الفائدة من هذه . االجتماعي الرأسمالي ووهم المكتسبات الدیمقراطیة والحریة السیاسیة
الدیمقراطیة وهذه الوتیرة المتسارعة من الرخاء االقتصادي والتطور التكنولوجي ما دام 

مهیمنة؟ وكان هذا  ))بنیات ثقافیة ((هناك جزء من المجتمع یعاني اإلقصاء والفقر بسبب 
الوعي قد تبدى أكثر من خالل االنكباب على دراسة األدب النسوي والحركة النسویة على 

عنه التفات إلى السیاق الثقافي والسیاسي الذي یعتبر بمثابة المحرك العموم مما نتج 
  .لإلبداع الفني واألدبي

 

لقد عرفت النظریة األدبیة في الفترة األخیرة من القرن العشرین تطورا كبیرا وصل أحیانا      
 Interpellation((  المساءلة  تشبه  مرة أسئلة ألول  تطرح   عندما بدأت ))اإلزعاج((إلى حد 

للفواعل الثقافیة، بما في ذلك الكاتب والناقد، مساءلة تخص الهویة والدور والخلفیة التي  ))
ینطلق منها كل فاعل في الثقافة في رؤیته للعالم، وبصورة معاكسة، رؤیة هذا العالم، 

طویلة  إنها رحلة تبّین مؤخرا أنها. ممثل في المؤسسات الفاعلة، لهذا المثقف أو الناقد
وستطول أكثر في سبیل البحث عن حقیقة ـ أو ربما وهما في رأي بودریار ـ تسمى 
اإلنجازات اإلنسانیة الكبرى في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، والتي هي في نفس 

وبعیدا عن التسطیحات التاریخیة . Post‐colonialismالوقت أو تكاد، فترة ما بعد الكولونیالیة 
ما بعد الكولونیالیة، فإن األمر هنا ال یتعلق بمجرد حقبة تاریخیة تستمد معناها لمصطلح 

من محمولها التاریخي ـ أي الفترة التي تلت زوال الكولونیالیة أو االستعمار، وهي تعرف 
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أیضا عند البلدان التي خضعت لهذا االستعمار بفترة ما بعد االستقالل ـ بل أن هذا 
ه امتداداته الثقافیة والفكریة والسیاسیة والعلمیة التكنولوجیة، المصطلح یحمل مفهوما ل

وأصبح في الفترة األخیرة والحالیة بمثابة المفتاح لفهم الطابع المنظم للثقافة المعاصرة وما 
  .تطرحه من إشكالیات على مستوى األنساق والتنظیر في اآلن ذاته

قبل تحاول ما بعد الحداثة تشریح الوضع النظرة التشاؤمیة للحاضر والمست وبعیدا عن       
واألمر ال یخلو من بعض الحقائق الصادمة التي . اإلنساني برمته في عصر المیدیا واإلشهار 

وضعت إرادة اإلنسان وحریته وقدرته وحداثته ومعرفته التكنولوجیة والعلمیة على المحك عندما 
ذلك أن یصبح یبني مستقبله ، المادي فنتج عن  Imageتبّین أنه یسیر مدفوعا بسلطة الصورة 

فالمدن األمریكیة، في رأي بودریار، . والمعنوي، وفقا لحزمة الصور التي یختزنها في ذهنه
تحولت، منذ ظهور وانتشار السینما في الثالثینیات واألربعینیات من القرن الماضي، إلى مدن 

فالصورة تصنع الواقع . السینمائي هولیوودیة، نسبة إلى ستودیوهات هولیود المشهورة بإنتاجها
  .بعدما كان الفنان یستلهم صوره من الواقع

إنها مشكلة العالمة أو تلقي : وینضاف إلى سلطة الصورة، إشكالیة أخرى ال تقل أهمیة       
إنه مسار بحثي یبعث على الكثیر من اإلحباط لكنه، في الحقیقة، یحاول تشریح الواقع . الصورة

وقد ارتكز . هن، حتى وٕان أدى ذلك إلى هدم معرفتنا السابقة في مختلف المجاالتاإلنساني الرا 
على اهتزاز مبدأ الحقیقة في ظل سلطة المیدیا  Christopher Butlerتحلیل كریستوفر بتلر 

وامتزاج الحقیقة بالخیال في نظرتنا للواقع كنتیجة طبیعیة لتأثیرات الصورة باعتبارها عمال فنیا 
  .ماینیوهات التلفزیون والستصنعه استد

  

  الثقة في الحقيقة

  ، وهو أحد منظري ما بعد الحداثة،  Christopher Buttlerيرى المفكر كيستوفر بتلر             

الواقعیة ((ما یمكن اختزاله في  4إن من بین الموضوعات األساسیة التي تم تداولها فیما مضى
 Fredericفریدیریك جیمسن  ((وبالفعل، فإن . ، ومعها ذلك اإلحساس القوي بالتاریخ))المفقودة

                                                            
 )).ما بعد الحداثة((الفترة التي سبقت  المقصود هنا 4
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Jameson ((5  یشیر إلى تعریف دقیق لما بعد الحداثة على أنها))  اختفاء اإلحساس بالتاریخ(( 
  .))حاضر مهیمن وأزلي یؤدي إلى تحیید ذاكرة الموروث((في الثقافة، هوة سحیقة، 

ري ما بعد الحداثة فإن األمر یتعّلق بوضعیة اجتماعیة أفرزت هذه وبالنسبة لكثیر من م نظِّ
  . الظواهر

وعلى نحو ما اتضح لنا من قبل فإن الدراسات ما بعد حداثیة  كانت في مجملها تقویضا        
لمبدأ المرجع والمسّلمة في المعرفة ـ خاصة في الفلسفة والسردیات وفي العالقة بین الفن 

ولقد كان لكل هذا الحراك الفكري المصطبغ بالنزعة الشكّیة عالقة لیس فقط لمواقف . والحقیقة
كادیمیین والفنانین ولكن أیضا لما ُنِظَر إلیه على أنه فقدان للثقة داخل المنظومة الثقافیة األ

إن ذلك العداء الیساري للمناورات الخفیة للرأسمالیة الجدیدة الذي اعتدنا علیه، وذلك . الغربیة
با لتالعب بالصورة، االعتقاد، حتى بین اللیبرالیین األكثر تفاؤًال، بأن األخبار الحقیقیة معّرضة غال

ومن أن نشر األخبار الرئیسیة خاضع دائما للرؤیة النفعیة للتكتالت التجاریة، بل حتى تلك 
األحداث العاجلة والمأساویة التي تسبب آالم جسیمة لألفراد مثل الحرب في فیتنام وحرب الخلیج، 

ها التلفزیون في غدت، بشكل ما، مجرد حوادث صیغت بطریقة درامیة في اإلعالم یكون مسرح
مشاهد صیغت بشكل یخدم أهدافًا سیاسیة عن طریق آلة التصویر ـ بحیث تكون صورة القناص 
الذي یحمل آلة التصویر على كتفیه تقابلها صورة صانعي األخبار الوهم یتحدثون عن األمل في 

ومن . المعشوشب، وما إلى ذلك من الصور والمشاهد 6تحسن األمور في فناء البیت األبیض
وأعمال بعض  R.Barthesجهة أخرى، وعندما نتأمل أعمال بعض النقاد أمثال روالن بارت  

فإننا نزداد قناعة   S.Rushdieوسلمان رشدي   M.Kunderaالروائیین أمثال میالن كاندیرا  
بأن الحدث السیاسي والتاریخي یتم نقله لنا في شكل فني إبداعي على غرار األعمال السردیة، 

  .تدخل فیه أیاٍد ذات أهداف سیاسیة أو اقتصادیةبحث ت

إنه لیس باألمر الصعب استحسان مدى نجاح التلفزیزن باعتباره المروِّج األساسي للخبر       
أصبح من هذه البضاعة الشيء الكثیر، بضاعة مدعاة للتناقض وحیث تبدو فیها . الفني

                                                            
ة  ) ـ   1934(  5 د الحداث ا بع افي وم د الثق رديات والنق ي الس ص ف ي متخص ث أمريك باح

Postmodernism . ة ه المطبوع ن أعمال ة(( م جن اللغ را: س ية ق كالنية الروس ة والش ي البنيوي ة ف )) ءة نقدي
  .1987)) ما بعد الحداثة والنظريات الثقافية (( ،  1972
 .المقصود هنا البيت األبيض األمريكي، مقر الرئاسة في الواليات المتحدة األمريكية 6
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األخیر بضاعة متقنة بإحكام یبعث  المصلحة االقتصادیة بطریقة ال تخطئها العین، وهي في
ل بشكل أساسي . على التشكیك في نزاهتها إنه هدف واضح المعالم على اعتبار أن األداة هنا تعوِّ

على التمثیل الواقعي الساطع الذي نربطه عادة بالتصویر الفوتوغرافي، وهذا بالضبط ما أثار 
  .شكوك الما بعد حداثیین

  

  صور غیر حقیقیة

لقد برز هذا اإلحساس بأن اإلعالم الثقیل یقوم باستعاضة الواقع  بالصورة بأشكال مختلفة،       
بدایة من التصور الماركسي القائم على فرضیة أننا ـ بشكل من األشكال ـ ضحایا وعي مزّیف 
صنعه الخطاب البورجوازي، ووصوال إلى ارتیاب المجتمع اللیبرالي من القیود الممارسة على 

اإلشكال اآلن أن هذا النقد للواقعیة الحّقة قد أدى إلى التشكیك في كل ما هو فني . حریة التعبیر
درامي واالهتمام بما هو حقیقي، كما تجلى ذلك في الجدل الذي یثار دائما  حول صحة 

وفي نظر جیمسن، كمفكر ماركسي، فإن األمر یتعلق بأزمة . المعلومات في المؤلفات التاریخیة
ففكرته تنحصر في أنه مع بروز تیار ما بعد الحداثة أصبحت العالمات مجردة . 7ل عامةتمثی

من وظیفتها المتمثلة في اإلحالة على العالم الخارجي، وهذا بدوره وّسع أكثر من سلطة المال في 
. والثقافة والتصویر الفني، ینضاف إلى هذا انهیار تام للفضاء المستقل للحداثة 8مملكة العالمة
سمیناها ما بعد الحداثة  Signifiersلقد خرجنا من ذلك بمجموعة من الدّوال   ((: یقول جیمسن

والتي لم تنتج إلى اآلن أعماال كبیرة على غرار النموذج الحداثي، لكنها تعید على نحو مستمر 
كان خلط شظایا النصوص السابقة وٕاهرامات اإلنتاج الثقافي واالجتماعي القدیم في ترقیع محموم 

تفكك وتشرح الكتب األخرى، نصوص انعكاسیة )  metabooks( من نتیجته كتب انعكاسیة 
)metatexts  ( تفحص وترتب أجزاًء من نصوص أخرى((.  

                                                            
ن ، بمعنى تصوير العالم الخارجي ع) Representation( نقصد بالتمثيل أو التصوير  هنا  7 ق الف ن طري

  .بصفة خاصة
ارة  8 ذه العب ذكرنا ه ة  (( ت ة العالم  Theمملك realm  of  sign  (( ارت ارة روالن ب  R.Barthesبعب

  .التي هي في نفس الوقت عنوان لكتاب من كتبه))  L´Empire des signesامبراطورية العالمات  ((
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حیث یكون   ،مجتمع الصورةفبالنسبة لكثیر من أعالم ما بعد الحداثة فإننا نعیش حالیا في       
واألخبار هي اآلن من قبل األشیاء التي نشتریها، بل . همه الوحید إنتاج واستهالك الصور الزائفة

إننا ال نبالغ إذا قلنا أنها أهم شيء نشتریه في مجتمع تسوده سلطة المعرفة وتجرفه وتیرة التطور 
إن هذا الیأس من حقیقة األحداث السیاسیة ومؤسساتنا االجتماعیة . التكنولوجي المتسارعة

إننا هنا . أخرى یأسنا من أن یلعب الفن دورا وسیطا وٕایجابیاكالتلفزیون والصحافة كّرس من جهة 
أن جمیع هذه الظواهر، بدًءا من البیانات القائم على اعتبار   Nietzschنستحضر مبدأ نیتشه  

السیاسیة الصادرة عن البیت األبیض ووصوال إلى المسلسالت التلفزیونیة، إنما تخدم بطریقة خفیة 
القوى االقتصادیة والسیاسیة وغیرها، كما قد تخدم هذا الشخص أو ذاك، على خالف ما یعتقده 

لقد أدى كل هذا إلى نزوع عام إلى الوهم في  .البعض من أنها تحاول أن تكون في خدمة الحقیقة
 Oliverویكفي أن نستدل هنا بفلم أولیفر ستون  . صلب النظریة ما بعد حداثیة وفي الفن عموما

Stone  ك .ف.ج(( المعنونJ.F.K ((9  أین یفاجئنا المخرج بشخصیة المحامي الجرىء الذي
ت على اغتیال الرئیس كینیدي حتى یتحدى ببطولة المؤسسة العسكریة التي، في نظره، تآمر 
فالروایة التي قدمها هذا الفلم لألحداث . تستمر الوالیات المتحدة األمریكیة في حربها ضد فیتنام

هي التي أصبحت راسخة في أذهان المشاهدین، مع أن العمل السینمائي ال یعدو أن یكون 
  .محض خیال

األكثر تندیدا واستنكارا للطابع   Jean Baudrillardوتعتبر وجهة نظر جون بودریار       
إذا ((: فیقول  Foucaultالخیالي في ثقافتنا المعاصرة، مستحضرا في ذلك وجهة نظر فوكو  

هنالك فهي لكي تخفي حقیقة أنها البلد الحقیقي للوالیات المتحدة  Disneylandكانت دیزنیالند  
قیقة أنه المجتمع في صورته الكاملة وفي األمریكیة، تماما مثل السجن الذي یقبع هناك ویخفي ح

وفي تصور بودریار أن دیزنیالند بقراصنتها وروادها . ))حضوره االعتیادي، الذي أصبح مسجونا 
إنما تستعمل الخیال لتقنعنا بأن بقیة العالم من حولنا  ((المستكشفین وعالمها العجائبي المصطنع 

والمناطق األمریكیة المحیطة  Los Angelesفلوس أنجلس  . حقیقي، في حین أنه لیس كذلك
واألمر هنا ال یتعلق بتصویر . بها لم تعد أماكن حقیقیة بل في عداد األشیاء الخرافیة والوهمیة

، بل بإخفاء حقیقة أن الشيء الحقیقي لم یعد حقیقیا، )عن طریق اإلیدیولوجیا( مزیف للواقع 
                                                            

دي    األسبق  األمريكي  الرئيس  المقصود بهذه االختصارات 9 د كيني  John F.Kennedyجون فيتزجرال
  ).1963ـ  1917( 
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الت دیزنیالند لیست باألشیاء الحقیقیة وال المزّیفة، بل إن متخیَّ . وبهذا ُیصان مبدأ الحقیقة الواقعیة
  .))إنها آلة تحریف وضعت إلعادة بناء معكوسة لمفهوم التصویر الحقیقي للواقع

وعلى هذا األساس فإنه یمكن القول أننا، وبكل بساطة، محشورین في امبراطوریة عالمتیة      
لمال االقتصادي بهدف صیاغة رغباتنا، هذه یتحكم فیها اإلعالم، بتوجیه میكیافیلي من رأس ا

  .العالمات التي تحیل على بعضها البعض في شكل سلسلة أخطبوطیة من األفكار

إنها مجرد صور زائفة أخذت مكان األشیاء الحقیقیة من خالل عملیة تحویل وانتقال سماها 
حصل على ما نرید، فنحن ال نستطیع، والحالة هذه، أن ن. بودریار الوعي الذي یتجاوز الواقع

فمع أن هامبرغر  . لكننا بالتأكید نستطیع شراء ما نرید ما دام ذلك معروضا في اإلشهار
یحضى بإشهار واسع إلى أن هامبرغر ماكدونلد یبقى   McDonald hamburgerماكدونالد  

ساندویتش دائما هو هامبرغر ماكدونالد في مالیین النسخ التي تباع، وبالنسبة لكثیرین فإنه فعال 
ولیس هذا . فإنك تستنشق عطر دیون الحقیقي  Duneوٕانك عندما تستنشق عطر دیون  . لذیذ

ولكن وحتى . مجرد قواعد لعبة عالماتیة بالرغم من أن اإلشهار یدفعنا إلى شراء هذا المنتوج
ة بالنسبة للبعض منا لم یقرأ شیئا عن موضوع ما بعد الحداثة  فإنه ال ینخدع باإلشهار بصور 

لك أن تقرأ استفتاءات الرأي حول رجال . كلیة بل أنه ال یعتقد أن كل اآلخرین ضحایا لإلشهار
أما أن . أو فلتقرأ بحوثا ودراسات  حول التسویق وتأثیر اإلشهار . السیاسة في جمیع أنحاء العالم

معینة، نأكل ا آخر مثله فإن ذلك سیقودك  إلى االعتقاد بأننا ، إلى درجة شخص أوتقرأ بودریار  
إن هذا النوع من التفكیر یحمل في طیاته، باإلضافة . ونشرب وننام في أحضان دوال العالمات

كما تشیر إلى ذلك مقولة االحتیاجات التي نتوهمها تحت تأثیر ( إلى نقد اللیبرالیة القدیم لإلشهار 
عتبار الرموز التي تشیر ، بقایا الفرویدیة المتشائمة بطبعها ـ حیث ینظر دائما إلى ا ) اإلشهار 

لقد أخذت  .إلى األشیاء تكون دائما مضللة وال تمدنا أبدا باألشیاء الحقیقیة التي نرغب فیها
مكانة المغارة الحقیقیة ـ وال یبدو هناك اختالف بین  10النسخة المصطنعة لمغارة السكو في فرنسا

غیر أنه من المؤكد أن السائح األثر سذاجة . اإلثنین ـ إننا مطالبون دائما بتصدیق كل شیئ
                                                            

دة :  La grotte de Lascauxمغارة السكو   10 القرب من بل ع ب اك (( مغارة مشهورة في فرنسا تق مونتني
زار   ور في  Montignacس Sur‐Vézère (( ة ارة )).  Dordogneدوردون  ((، بمقاطع ذه المغ تهرت ه اش

ى ا ود إل ي تع وماتها الت م إغالق . لعصر الحجريبرس ومات ت ذه الرس رة له ة الكبي ى القيم اظ عل وبغرض الحف
ام  ام . 1963المغارة أمام السياح ع ا للسياح ع م فتحه ا والتي ت ابهة له ارة مش اء مغ م بن ك ت ولتعويضهم عن ذل

  )). IIال سكو ((وتسمى هذا المغارة المصطنعة في فرنسا بـ . 1985
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یكتشف الفرق بین مغارة الحقیقة ونظیرتها المصطنعة، بل وأنه في غالب األحیان یتفهم غلق 
  .ي فهو قد یستغرب فتح مغارة مصطنعة المغارة الحقیقیة ألسباب وقائیة وبالتال

یمكن القول بأن أقطاب ما بعد الحداثة في معظمهم متشائمون قد فقدوا األمل في انتصار    
اإلیدیولوجیات الماركسیة، ولهذا السبب فإن یتكئون دائما على األعمال الفنیة التي تتعامل بسلبیة 

هرة سلبیة ال شك في ذلك ألنه عندما یحصل إن ممارسة التأثیر اإلعالمي الحاد ظا. مع الواقع
الناس على یریدون فإن آلة اإلشهار والتسویق ستحدد لهم اقیم التي تنبني علیها احتیاجاتهم 

وهكذا یصبح التسویق . المادیة وبالتالي یصبح الناس األكثر حاجة األكثر إهماال في هذا االتجاه
ومثال . حتى العدالة أصبحت تحت تأثیر المدیا بل إننا نعتقد أن. متحكما وسابقا على اإلنتاج

  التي تم عرضها في التلفزیون O.J.Simpson ((11سمبسن  . ج.أ((ذلك محاكمة 

بشكل غیر مسبوق، حیث تأثر سیر المحاكمة والرأي العام على حد سواء بهذه التغطیة 
زیونیة والمحللون اإلعالمیة المبالغ فیها ـ فمن المالبس التي یظهر بها نجوم األخبار التلف

والمراسلون إلى اللغة والتعبیر ذو الخلفیة السیاسیة والنمطیة ـ فقد ساهم كل هذا في تكریس 
وفي محصلة األمر أن هذه المحاكمة تحولت إلى . األحكام المسبقة وفرضها على سیر المحاكمة

حفیون بصفة أشبه بالعمل الدرامي حیث ظهرت الرغبة الواضحة ألبطال هذا العمل ـ وهم الص
وكان أسلوبهم في . خاصة ـ لفرض وجهة نظرهم على الرأي إلثبات كفاءتهم العالیة في عملهم

ذلك تنمیط الحقائق بحیث تتماشى ـ ال مع الحقائق كما حدثت ـ بل مع الحقائق كما تخدم مهنة 
یة أن كیف وصل بهذه المعالجة اإلعالم: وهنا یمكننا أن نتساءل . اإلعالم واشتراطات نجاحه

تقوم بدور العدالة لكن بطریقتها التي ینقصها الكثیر من التحري وتمحیص الحقائق؟ وهل القاضي 
والمحلفین ـ الذین هم في نهایة األمر مواطنین عادیین مثلنا ـ هم بمنأى عن تأثیر المعالجة 

أثیرات؟ الواقع اإلعالمیة للقضیة التي بین أیدیهم؟ أم أن اإلجراءات الصارمة للعدالة فوق هذه الت
أن هناك شكوك حول قدرة العدالة تخطي الثقل اإلعالمي للقضایا التي تعالجها، وهنا میدان 

                                                            
ذ العب كر  Simpsonكان سمبسون  11 ة مشهور في الواليات المتحدة األمريكية، وكان قد طلق زوجته من
ة صديقها. فترة ل . وفجأة وقعت جريمة قتل بشعة لهذه الزوجة المطلقة برفق حامت الشكوك حول سمبسن وأحي

ا . على التحقيق ثم المحاكمة ر مسبوقة ربم ة غي ة إعالمي زت بتغطي ذه القضية تمي ة سمبسن لكن ه م تثبت إدان ل
ة لشهر ا كانت جريم رن، في حين أنه ة الق ة بمحاكم ذه المحاك ى ه ة وشعبية هذا الالعب إلى درجة أن أطلق عل

  .تحدث كل يوم في الواليات المتحدة األمريكية
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خصب ألعالم ما بعد الحداثة لطرح انشغاالتهم وتشكیكهم في حیاد العدالة التام وتأكیدهم على 
  .لبولیسیة وقوعها في فخ المدیا، وهي وجهة النظر التي یؤكد علیها أیضا كتاب الروایات ا

غیر أن هؤالء المثقفین الما بعد حداثیین یبالغون أیضا في البعض من آرائهم وهم بذلك     
. یحرفون الحقائق إرضاًء لتشاؤمهم كما أنهم ال یقترحون حلوال متوازنة للمشاكل المطروحة

فعندما . الجدید القائم على الیأس من العقل 12فاألكثریة منهم متأثرین بتقالید الفكر النیتشي
نصوب نظرنا بدقة إلى طبیعة الخطابات المرتبطة ارتباطا الفكاك فیه بالنظام السیاسي الذي 
یدعمها فإن هذا یعطي االنطباع بأن ثقافتنا ال تعدو أن تكون تفاعال معقدا من قوى الصراع 

عطاء العقل لقد قادهم التشكیك في الحقیقة إلى حرمانهم من افقتناع بإمكنیة . الفاعلة في الساحة
هنا تبدو خلفیة . اإلنساني وقدرته على التفاوض العقالني وكذا اإلیمان بالطابع اإلجرائي للعدالة

الفكر الماركسي والفرویدي بتأثیراتها المختلفة واضحة من خالل تكریس مبدأ القوة والسلطة في 
غیر . تى السلطة الجنسیةالمواقف واألفعال ـ سلطة العرق والطبقة االجتماعیة والرتبة المهنیة وح

أن هذا التوجه ال یجد صدى له في معظم المجتماعت الدیمقراطیة في الوقت الحاضر، هذه 
المجتمعات التي أصبحت قائمة على قوانین متفق علیها سواء قبول سلوكات معینة أو رفضها، 

العالمي  كما ینضاف إلى ذلك وجود قیم أخالقیة تسعى للحفاظ على حقوق اإلنسان في بعدها
كما أن هذا . اإلنساني بغض النظر عن العرق أو المجموعة البشریة التي ینتمي إلیها الفرد

الطرح الماركسي والفرویدي یتجاهل كون عطاء العقل واإلیمان بالحقیقة قائمان على أسس 
وقد اعتاد البعض، من منظور تلك . منهجیة بحیث ال یتم تصدیق شيء دون دلیل

الحكم على بعض الدول من خالل طبیعة مؤسساتها االقتصادیة والسیاسیة اإلیدیولوجیات، 
والعسكریة، وهو حكم یسبق المفاوضات، كاعتبار هذه الدولة امبریالیة واعتبار تلك دیكتاتوریة أو 
شمولیة، الخ، ویشكل هذا في الواقع إجحافا في حق عطاء العقل وقدرته على إحداث تغییر في 

  .اوض والنقاشالموقف من خالل التف

إن هذه األحكام المسبقة تعلو على ما سواها بصفة خاصة أثناء النزاعات لكنه من المهم،      
في نفس الوقت، العمل على تمییز المواقف األخرى المغایرة والتي تدعو إلى تحكیم العقل 

  .ومحاولة تحدید المسؤولیات من أجل تجنب المواجهة

                                                            
 .نسبة إلى الفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه12
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في هذا المضمار أن الما بعد حداثیین نقاد سلبیون، یهدمون  إن أحسن ما یمكن أن ُیقال     
إنهم یتنازلون عن هذه المهمة للمرضى اللبیرالیین . أكثر مما یبنون، وٕان بنوا شیئا فهو بناء فظیع

في مجتمعاتهم والذین ال یزالون على محاوالتهم المستمرة للكشف عن تلك االختالفات المزعومة 
لتي یروج لها الما بعد حداثیین بنغمة تشاؤمیة في شكل صراع طبقي بین الوهم والحقیقة، وا

  .ونفسي حتمي 

لقد انصب اهتمام الما بعد حداثیین أیضا على التغییرات التي لحقت بالثقافة المعاصرة بدایة     
الوضع ما بعد ((، هذه التغییرات التي أفرزت، في نظرهم، ما أطلقو علیه تعبیر  1945من سنة 
 Theحداثي   Post‐modern  condition  .(( ففي هذه البوتقة بالذات أصبح ُینظر إلى

المجتمعات المعاصرة ال من خالل المنظور التقلیدي المتمثل في الطابع السیاسي واالقتصادي، 
لقد كان من نتیجة هذا االعتماد على الثقافة في تحلیل .  State of cultureبل كوضع ثقافي  

ر النقد الثقافي الذي أصبح حالیا في طلیعة االهتمامات الفكریة والنقدیة، المجتمعات ظهور تیا
لقد أصبح التركیز في هذا اإلطار على النظام . وبالتالي فهو ثمرة من ثمرات تیار ما بعد الحداثة

الرأسمالي الجدید وعلى الدیمقراطیة في البلدان الغربیة على اعتبار أنه لم یعد هناك بدیل لهذه 
وعلى هذا األساس فلقد نظرت . 1989ة خاصة بعد زوال النظام الشیوعي بدایة من سنة األنظم

، بوجه عام الیخلو من بعض )الرأسمالي والدیمقراطي ( ما بعد الحداثة إلى هذین النظامین 
األوهام، على أنهما ینتجان اإلعالم أكثر مما ینتجان ما یفید اإلنسان من مواد وأجهزة، وهو 

  .لى تحلیل من منظور النقد الثقافي بالدرجة األولىوضع یحتاج إ

تتجلى نظرة الما بعد حداثي إلى التغییرات التي لحقت بالمجتمع المعاصر في التركیز على     
وهنا أشیر إلى ( مسألة التقلیص الرهیب للهوة الزمنیة والمكانیة من خالل االعتماد على المدیا 

والمقصود هنا أنه أصبح بإمكاننا متابعة ما ). هذا المضمار في  13توافقي التام مع دیفید هارفي 
التلفزیون واإلنترنت ( یجري في مختلف بقاع العالم وبصورة مباشرة من خالل التغطیة اإلعالمیة 

بل أن اإلنترنت أصبحت ظاهرة ما بعد حداثیة من الطراز . التي تطورت وسائلها بشكل متسارع) 
فالتطور الذي . تطغى على نشاطاتها نظرا لحداثة استعمالها األول على خلفیة الفوضى التي

حدث هو أنه بعدما كان التفكیر مركزا على إنتاج البضائع المختلفة التي تلبي حاجات اإلنسان 

                                                            
  ).ـ       1936( عالم اجتماع أمريكي :  David Harveyديفيد هارفي   13
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. المعاصر أصبح فیما یركز، ومن منظور ما بعد الحداثة، على إنتاج المعلومات وترویجها 
مفهوم اإلفالس مرتبطا بضعف المبیعت أصبح اآلن  فبعدما كان: ویمكن أنضرب مثاال هنا 

مرتبطا بوسائل اإلعالم من خالل اعتماد البورصات على وسائل جدیدة من البث المباشر التي 
تمكن أصحاب رؤوس األموال من مراقبة ما یجري في األسواق بشكل مغایر تماما لما كان علیه 

إثبات على الدور السلبي الذي یلعبه اإلعالم وبالنسبة للبعض فإن هذا دلیل . الحال في السابق
البصري في توجیه االقتصاد بشكل منافي لما یجري في الواقع، وهو التصور النموذجي لوضع ما 

إن غالبیتنا یعمل في عالم مدفوع وملطخ بأدران اإلعالم، أما النسبة القلیلة التي قد . بعد الحداثة
ما . ني من الفقر واألمیة أو أنها تعاني أمراضا عقلیةتكون بمعزل عن هذا التأثیر فهي إما تعا

لقد أصبحنا أینما ولینا وجوهنا عرضة لكم هائل من الصور . أصبح متوفرا یفوق الحاجة بكثیر
وهذه شكوى . ( الحسیة، في المجالت، والنشورات اإلشهاریة والتلفزیون وحتى في شوارع المدن

جرد تغییر ذوق منتوج معین یؤدي إلى تسریع لقد أصبح م). من شكاوي ما بعد الحداثي 
مبیعاته، وهكذا أخذت الموضة مكان الثقافة، وأصبح االقتصاد یعتمد على التوجیه اإلعالمي في 

  .صناعة الرأي العام

وفي خضم هذا التشریح للواقع المعاصر فإن أعالم ما بعد الحداثة یقبلون بعض النقد      
فمعظم انتقاداتهم القاسیة ما هي سوى . جریم إخوانهم المواطنینخاصة ما یتعلق بمبالغاتهم في ت

. عتاب لما یشكل واقع الحال بالنسبة لإلنسان المعاصر وال یكاد یرقى إلى مستوى التظیر الفكري
القریة الشاملة  (( ففي فترة ما بعد نظریة . وبالنسبة للبعض فإن هذا الوضع على ما یرام

Global Village  (( لـ))والتي أصبح كل واحد منا بطبیعة الحال  یعیش فیها،  14))لوهان ماك
فإن التواصل االجتماعي أصبح ذو طابع إلكتروني بعدما كان ذو طابع إنساني من خالل مقابلة 

  .اآلخرین بصورة مباشرة، بما یتضمن ذلك من استعمال إلشارات كثیرة في هذا التواصل

حد یمكن تبریر تفسیر الما بعد حداثي لتشكیكه في ویجدر بنا اآلن أن نتساءل إلى أي      
فإن زعم : مكتسبات المجتمع المعاصر؟ الواقع أن هناك تناقضا صارخا في صلب هذا التحلیل

أحد أن كل شيء عبارة عن منتوج لصورة مضللة ولیس من إنتاج الواقع، فكیف تأتى له أن 
                                                            

ان  مارشال ماكل 14 دي، ):  Marshal McLuhan ) :1911 – 1980وه د كن ة وفيلسوف وناق الم تربي ع
ه  املة  (( كان من أبرز اهتماماته مستقبل اإلعالم ودوره المتعاظم في توجيه المجتمع خاصة في كتاب ة الش القري

The Global Village .((  
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في أحسن الحاالت فإن هؤالء النقاد و . یعرف ذلك؟ إنهم یفترضون بالضبط ما یقومون بتقویضه
یقومون بصیاغة مالحظات بسیطة ال تخلو من استخفاف حول عرضة اآلخرین لالنخداع، وحول 
القواعد الثابتة التي تنبني علیها أخالقیات المجتمع اللبیرالي، وكذا توجسهم من النجاحات المتتالیة 

  .تهالك بضائع قد ال یستسیغها هؤالء النقادلصناعة اإلشهار والتلفزیون والتي تدفع الناس إلى اس

وهي مشكلة من ( والواقع أنه یمكن حصر اإلشكال الذي وقت فیه فئة قلیلة لكنها مؤثرة     
  . في زوال اإلیدیولوجیات التي سادت في وقت سابق)  بعض المفكرین والمثقفین 

  

 


