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المفكرين الذين جمعوا  يُعد الفيلسوف الفرنسي ما بعد الحداثي جان فرانسوا ليوتار من أبرز
والتحليل النفسي ليخرجوا بتصورات فلسفية  بين النظريات الماركسية والتفكيكية والسيميائية

لقد استفاد ليوتار . حقبة ما بعد الحداثة في العالم الغربي الحضارة فيشاملة لطبيعة الثقافة و 
ومقوالته  الماركسية وتأثر بعمق بكتابات دولوز وغواتاري وأخذ الكثير عن دريدا من بداياته

وسيميائية سان جون  التفكيكية واستثمر قراءاته الواسعة في علم اللغة الحديث لدي سوسير
النظريات المتنوعة، ولكنه نجح في إنجاز  عادة صياغة جديدة لكل تلكلم يقم ليوتار بإ. بيرس

وتجاوزها نحو بناء رؤية فلسفية متماسكة كانت تعبر  نقد منهجي صارم وشامل لتلك النظريات
 .حداثية وما بعد بنيوية بامتياز بمجملها عن روح ما بعد

 أو البربرية االشتراكية)كان ليوتار في بداياته ماركسيا وانضم إلى جماعة تعرف باسم 
Socialism or Babarism) النقد  والتي سعت إلى إخضاع الماركسية لنوع من

وبذلك كان ليوتار فردا  .الذاتي الداخلي والمراجعة الفكرية الشاملة لبعض مقوالتها األساسية
 الذين انتقدوا وعبروا عن شجبهم من مجموعة واسعة من المثقفين الماركسيين والشيوعيين

الشيوعي الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية،  للممارسات السياسية والمواقف الفكرية للحزب
. ألتوسير وهيربرت ماركوزه، باإلضافة إلى ليوتار وبودريالر ومن أبرزهم روجيه غارودي ولوي

 مراسال للصحيفة الصادرة عن الجماعة نفسها في الجزائر وبذلك كان قريبا جدا   عمل ليوتار
مقاالته  وكشفت. ن أحداث حرب الجزائر في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينم

األرثوذوكسية وبين فكره  الصحفية آنذاك عن الفجوة الفكرية والسياسية بين الماركسية
بالمبادئ الماركسية وكان اعتراضه  مال ليوتار إلى المساءلة والتشكيك. السياسي والنظري

الفرنسي مع الحرب في الجزائر بوصفها ثورة  مل الحزب الشيوعيينصب على طريقة تعا
بينما كانت في الواقع ثورة فالحين ومزارعين ال عالقة للتحليل  البروليتاريا ضد الرأسمالية،

 كما رفض ليوتار موقف(. 1)للصراع الطبقي في المجتمع الصناعي الحديث بها  الماركسي
للمؤسساتية  والذي جاء مساندا 1691فرنسا عام  الحزب الشيوعي من انتفاضة الطلبة في



انفرط عقد جماعة  وللحكومة، وفي نفس الفترة أعلن خروجه على الماركسية بعد أن
 .(االشتراكية أو البربرية)

 اقتصاد الليبيدو) سار ليوتار على نهج دولوز وغواتاري في ربط اإلنتاج بالالوعي في كتابه
Libidal Economy)  االقتصاد  ، وقام بالبحث عن جذور1679الصادر عام

واعتبر اقتصاد الرغبة نمطا  السياسي في الليبيدو بدال من المجتمع ومظاهر الصراع الطبقي،
تقديم تأويل أكثر شمولية لعمليات  آخر من الحديث عن االقتصاد السياسي، وسعى نحو

جم ليوتار في هذا لقد ها. المجتمع على حد سواء التبادل الرمزي للعالمات وللنقود في
باالقتصاد السياسي والفرويدية ممثلة بفلسفة الرغبة والالوعي  الكتاب كل من الماركسية ممثلة

لتلك  ويعتمد المدخل النظري الذي اتبعه في نقده الشامل. ممثلة بنظام العالمات والسيميائية
اول، سواء التداول التد النظريات الكبيرة على مفهوم التبادل واالستبدال القائم على فكرة

النفس التحليلي أو تداول العالمات في  النقدي في النظرية الماركسية أو تداول الصور في علم
 .السيميائية دوائر االتصال البشري في النظرية

بالعالمة، فالعالمة  يشير ليوتار إلى مفهوم كل من سان جون بيرس وليفي شتراوس المتعلق 
عمليات االتصال، وهذه العالمة ال  التي يراد تداولها من خاللتحل محل الشيء أو المعلومة 

 Theory of) تعود إلى نظرية التواصل تكتسب معنى إال داخل شبكة من المفاهيم
Communication). والتعويض عن الشيء أو المعلومة بعالمة إن عملية اإلبدال 

(Sign) وعلم العالمات، من دال تتكون حسب علم اللغة الحديث (Signifier)  يحمل
يشير إلى صورة الشيء في الذهن أو الذاكرة  (Signified) صفه رمزية أو صوتية، ومدلول

وبذلك تصبح العالمة مركب رمزي يتكون من الدال . المعلومة الخارجية ويحيل إلى الشيء أو
 في الوقت ذاته ويرتبط بعالقات تماثل أو تعارض مع عالمات أخرى ضمن نفس والمدلول

البنيوي للعالمة،  وينتقد ليوتار هذا التصور. بكة من المفاهيم أو داخل نفس البنية الكليةالش
والحضور الكلي المادي والرمزي  حيث يعتبر عمليات االستبدال نوع من اإلقصاء للمدلول

بالنقود لغرض التداول التجاري والمالي شبيهة بعملية  فعملية استبدال األشياء والبضائع. للدال
المعلومة بالعالمة، أو الكلمة في حالة الحديث عن اللغة، لغرض التداول  بدال األشياء أواست
في  تختفي المعلومات ويتم تناسي األشياء شيئا فشيئا. مجال علم االتصال والتواصل في

تحمل دوال  عمليات التواصل والتبادل اليومي وينتهي األمر بمجموعة من العالمات التي
يعود هنالك شيء سوى  والتها، وتصبح الدوال أهم من نظام الداللة والفقدت الصلة بمدل



يتفق ليوتار مع ما يذهب إليه دريدا من  .(2)سلسلة من اإلحاالت الالنهائية في نظام العالمات
الدوال بالمدلوالت في اللغة وفي مجمل العمليات ذات  فكرة تعويم الدالالت وفك ارتباط

 ئية أو الرمزية، ونتيجة لهذه المقولة يصبح المعنى مؤجال دائماالسيميا الطبيعة التبادلية
(Signification is always deferred) وهذا. وال يحضر بصيغته المادية أبدا 

يعد مهما األشياء  يفسر تحول التراكم النقدي في الرأسمالية الحديثة إلى غاية بحد ذاتها، ولم
كما ظهرت . والمقايضة التداول التجاريأو البضائع الذي حلت محلها النقود لغرض 

االهتمام منصبا على عمليات التراكم  اتجاهات حديثة في األدب والفن والموسيقى اصبح فيها
اللونية والتجريد في الرسم، أو التجريب اللحني  والتالعب اللغوي في األدب، أو التجاورات

تعد العالمة تفهم بوصفها  لم. في الموسيقى (Harmony) واالنسجام وكسر مبدأ التناسق
وتعويم  ترابطية بين الدال والمدلول، كما قالت البنيوية، بل أصبحت العالمة انعتاق عالقة

 .للدال وإقصاء وتهميش للمدلول

التحليل  وأهميتها في (Force of Lack) يؤكد ليوتار في كتابه على انهيار قوة الفقد
اللجوء إلى  ، ويشير إلى(The Great Zero الصفر العظيم)النفسي، كما طرح مفهوم 

األحداث الكبرى في تاريخ  قوة خارجية خارقة أو نوع من اإلرادة التاريخية لتفسير وقوع
وتأويله باعتباره احتمال وجد تحققه في  البشرية وذلك لغياب القدرة على مواجهة ذلك الحدث

كافة التصورات المسبقة والتي حالة من التخلي الكلي عن   ويدعو ليوتار إلى. اللحظة الراهنة
ويدعم ذلك النوع من الخطابات التي (. 3)االنغالق العقائدي ورفض اآلخر تقود إلى نوع من

تلك  يصف ليوتار. توظف آليات القوة والفرض وال تقصي اآلخر وال تشل حريته الفكرية ال
تكون شبكة ل الخطابات بوصفها تتشكل من خطوط عامة ضعيفة وخطاطات فكرية ال تتضافر

 .(9)السياسية أو الثقافية مثال قوية من المفاهيم أو منظومة فكرية استبدادية، كااليدولوجيا

على رفضه ( الشهواني االقتصاد)و في معرض هجومه على النظرية الماركسية، يصر ليوتار في 
ي عبر التطور التاريخي واالجتماع لكافة المقوالت الفلسفية والنظرية التي تتحدث عن فكرة

ويرى ليوتار ـ بدال منها ـ أنه ال يوجد . ماركس جدليات وديناميكيات الصراع، من هيغل وحتى
ينتج نظاما من العالمات الخاصة به وتتالءم درجة تعقيد نظام  فكل مجتمع. مجتمع بدائي أبدا

 توتكمن القوة المحركة والدافعة لعمليا. وتبادل الدوال مع حاجات ذلك المجتمع العالمات
 .(5)االجتماعي التبادل تلك في اللبيدو الجمعي وليس في الحقل االقتصادي والفضاء



 The Postmodern حالة ما بعد الحداثة)طرح ليوتار، ومع صدور كتابه األكثر شهرة  
Condition)  مكانته في ثقافة  ، مقولته حول السرديات الكبرى والتي رسخت1676عام

والسرديات الكبرى هي ذلك . تأثيرا من أبرز مفكريها وأكثرهمما بعد الحداثة بوصفه واحدا 
افتراضاتها المسبقة وال تسمح بالتعددية واالختالف  النمط من الخطابات التي تتمركز حول

االجتماعية والثقافية، فضال  عن أنها تنكر إمكانية قيام أي نوع من  حتى مع تنوع السياقات
تقف تلك  .تقاوم أي محاولة للتغيير أو النقد أو المراجعةالمعرفة أو الحقيقة خارجها و  أنواع

مصداقيتها وتصر على أنها  الخطابات أو السرديات الكبرى خارج الزمن وال تسمح بالشك في
ودائما ما تكون . والتاريخ والكون تحمل في داخلها تصورات شمولية للمجتمع والثقافة

مارس التهميش ضد كل أنواع الخطابات واقصائية ت السرديات الكبرى ذات طبيعة سلطوية
 ليوتار السرديات الكبرى، كالماركسية مثال، ويؤمن بفلسفة الفعل يرفض(. 9)األخرى الممكنة 

(Philosophy of Action)  والتي تكون مرحلية ومؤقتة وراهنة وتخلو من البعد
التجريد  تتجاوز ويقول أن على الفلسفة أن. الشمولي الذي يميز السرديات الكبرى التنظيري

الميافيزيقي أو المطلق مثل  فليس موضوع الفلسفة هو البحث في. وتتعامل مع الواقع كما هو
قضايا الواقع السياسي واالجتماعي الراهن  الحق والخير والجمال والصدق، وإنما البحث في

على تأويل إلى استنباط نظام أو بنية تدعي لنفسها القدرة  ضمن اللحظة المعاشه، بدون السعي
ويذهب ليوتار إلى أن أفضل طريقة لمقاومة هيمنة السرديات (. 7)والكون  التاريخ والطبيعة

أو  تتمثل في مجرد التوقف عن االعتقاد أو اإليمان بها، فهو ال يدعو إلى العنف الكبرى
. األفراد أنفسهم التصدي لها بالقوة، ولكنه يؤكد على أن السرديات الكبرى تعمل من خالل

 .(1)كل سلطاتها ويقوض هيمنتها وتبعا  لذلك، فان تعطيل اإليمان بها سوف يفقدها بالنتيجة

فلسفية وفكرية  و تبرز، مع رفض التسليم بالسرديات الكبرى وبالخطابات الشمولية، اشكالية
إن وجود . المرجعية المعيارية تتعلق بإمكانية إطالق أحكام القيمة على القضايا مع غياب

ذات طبيعة مرجعية عند الحاجة إلى إطالق  ت الكبرى يوفر أسسا نظرية ومعايير عامةالسرديا
الخير والشر والعدل والمساواة والصالح العام يصبح صعبا في  فتحديد قيم مثل. أحكام القيمة

مشتركة للمجتمع تشكل أرضية للحوار حول طبيعة تلك القيم والقضايا  ظل غياب مرجعيات
 Just مجرد لعب)وقد حاول ليوتار أن يواجه هذه اإلشكالية في كتابه . بها المتعلقة

Gaming)  والكتاب في مجمله نقاشات حوارية بين ليوتار وجان. 1676والصادر عام 
 امتدت على مدى ستة أيام وتوزعت فصول (Jean- Loup Thebaud) لوب ثيبود

 .الكتاب حسب القضية المطروحة للنقاش في كل يوم



وذلك من خالل  ر أن بإمكاننا إطالق أحكام قيمة حتى مع غياب السرديات الكبرى،يرى ليوتا
يتبعه للحكم على القضايا هو  ويقول ليوتار أن المعيار الذي. الحكم على كل حالة على حدة

 ويطرح مقابل المعيار مفهوم الدنيوية (The Absence of Criteria) غياب المعيارية
(Paganism) مؤقتة إلطالق أحكام قيمة مؤقتة وراهنة أيضا   وصفه مرجعيةويعتمد عليه ب .

ألعاب لغوية، وأنها من خالل التزييف والتضليل، تجعل أحكام  ويعد السرديات الكبرى مجرد
 إلى نظام أو بنية تقع خارج المجتمع والتاريخ وال تخضع للمنطق ولكنها تتمتع القيمة مستندة

وهذه  .(6)ع من أحداث داخل ذلك المجتمع والتاريخبمرجعية شمولية في تأويل كل ما يق
الراهنة بوصفها ظواهر  القوة التي تمتلكها السرديات الكبرى وتتيح لها تأويل األحداث المادية

 (The Great Zero الصفر العظيم) تتعلق بقوى ميتافيزيقية خارجية، هي ما يطلق عليه
 .والذي سبقت اإلشارة إليه

السرديات ) على الحاالت المؤقتة والمعزولة يطرح ليوتار مفهوم وإلطالق أحكام القيمة
والسرديات . الكبرى بوصفه بديال  نظريا عن السرديات (Little Narrative الصغرى

لتحقيق أهداف محددة  الصغرى هي خطابات تتشكل من قبل جماعات أو تجمعات معينة
الشمولي وال السلطوي القسري  ذات طبيعة مرحلية ووقتية وبراغماتية وال تحمل الطابع

الصغرى من بعض المقوالت  فمن الممكن أن تتشكل السرديات. للسرديات الكبرى
والتي قد تتفق مع المقوالت واألهداف  واألهداف التي تطرحها أقلية معينة داخل المجتمع

تحقيق تلك األهداف تنحل السرديات الصغرى  ألقليات أخرى ضمن نفس المجتمع، وبمجرد
ويشير (. 11)ايديولوجيا سياسية أو اجتماعية قارة وثابتة ائيا وتتالشى دون أن تتحول إلىتلق

في فرنسا وتالقى مطالب الطلبة والشباب الثائر مع مطالب  1691عام  ليوتار إلى أحداث
 العاملة والحركات النسوية، وتمثلت تلك المطالب بالدعوة إلى تحقيق المزيد من الطبقة

وتغيير المناهج  وتعطيل الممارسات الرأسمالية المتطرفة من قبل الحكومة الحريات العامة
لم تتحول تلك . في فرنسا الدراسية واإلدارات األكاديمية للهيئات التعليمية والجامعات

من المقوالت النظرية واألهداف  المطالب العامة إلى تيار سياسي أو فكري له منظومة
في احتواء تلك المطالب واالنفتاح عليها  وعي الفرنسيولذلك فشل الحزب الشي. الشمولية

من أنماط السرديات الكبرى بينما شكلت تلك  فقد كان الحزب يؤمن بنمط. ومساندتها
وقد تتالقى السرديات الصغرى لبعض الحركات . الصغرى المطالب حالة من حاالت السرديات

عرقي والجنسي مثل حركات السود التي تطرحها حركات التحرر ال التحررية اليسارية مع تلك
 والحركات الراديكالية النسوية في كل من أمريكا وأوروبا، ولكنها لن تشكل في أمريكا



 وذلك ألن لكل حركة من تلك الحركات. بمجموعها نمطا من أنماط السرديات الكبرى
فاق فيما واالت وبهذا يكون التحالف. مرجعية فكرية وثقافية مختلفة ومنهجية سياسية مغايرة

 .بينها راهنا ومؤقتا

التأسيس الفلسفي  يعود ليوتار إلى كتابات أرسطو السياسية واألخالقية في محاولته لوضع
إلى منظومة من المعايير  والنظري لممارسته المتعلقة بالحكم على القضايا بدون الحاجة

ل النظام سيؤدي إلى أزمة داخ ويرفض التسليم بأن غياب السرديات الكبرى. المطلقة
وال يؤمن  (Anti-foundationalism) االجتماعي، فهو يتبنى منطق ضد المؤسساتية

 .(11)والمساءلة بأي فكر يموضع نفسه خارج دائرة النقد

لليوتار  و كما ترتبط السرديات الصغرى بالمؤقت والراهن والمرحلي، يرتبط مفهوم آخر
 فهو يطرح .(The Unpredictable and Different) بالالمتوقع والمختلف

واالنتقاالت  ويوظفه لتفسير التحوالت التاريخية الكبرى (The Event الحدث)مفهوم 
تاريخية تقع بشكل مفاجئ  والحدث هو حالة. المرحلية على المستويات االجتماعية والثقافية

 ويكشف الحدث. دائما وغير محددة وغير متوقع وترتبط باللحظة الراهنة وهي لحظة مفتوحة
تستطيع التنبؤ بالمستقبل وتحديد اتجاهات حركة  عن فشل السرديات الكبرى والتي تدعي أنها

ومحرقة النازيين لليهود في  1691ثورة الطلبة في فرنسا عام  ويمكن اعتبار(. 12)التاريخ 
حيث ليس بإمكان أي من السرديات . األمثلة على ما يقصده ليوتار بالحدث أوشفيتز من

بهما قبل  دم لنا تفسيرا منطقيا معقوال لهذين الحدثين التاريخيين أو أن تتنبأأن تق الكبرى
 .(13)وقوعهما، وإال لكان من الممكن تجنب حدوثها ببساطة

المفتوحة للتاريخ  ويلتقي مفهوم الحدث عند ليوتار مع تأكيد ما بعد الحداثة على الطبيعة 
. اإلنسانية والخبرة أمرا ال معنى له المعرفة وعدم القدرة على التنبؤ به مسبقا، وكل ذلك يجعل

السرديات الكبرى لتقود سلوكنا وأفعالنا وتحدد لنا خارطة  فلم يعد بإمكاننا االعتماد على
 .الصراعات والتغيرات التي ستطرأ عليه المستقبل وطبيعة

تار أتجه ليو  و بعد تقويض أسس السرديات الكبرى وتفكيك المقوالت التاريخية الشمولية،
بدال من التمسك  نحو الدعوة إلى التعددية واالختالف في كل حقل من حقول الخطاب

عند ليوتار عن  (Difference االختالف)يعبر مفهوم . بأحادية السرديات الكبرى المتعالية
بين فريقين أو  (Incommensurable) خالف ال يمكن حله أو تجاوزه أو تسويته



بالخطاب الذي يتبناه كل فريق بوصفه مرجعية  ف يرتبط بقوةجماعتين، وذلك ألن هذا الخال
كان هذا المفهوم هو (. 19)أن يلتقيا حول نقطة اتفاق له، وال يمكن لخطابين متعارضين

ودرس فيه المقوالت والمفاهيم التي  (Differend) بعنوان 1983 محور كتابه الصادر عام
 ا، لتقف حائال أمام إمكانيات االتفاقاألطراف السياسية وترفض التنازل عنه تتمسك بها

األخالقية  والتفاهم، مع التأكيد على أن كل طرف من تلك األطراف يفتقد إلى المسوغات
االختالف يعد منظورا  ويؤكد الكتاب على أن. والمنطقية في رفضه لوجهة نظر الطرف اآلخر

ء التي تمارسها السرديات واإلقصا هاما الحترام اآلخر وتقبل المغايرة ورفض نزعات التهميش
 .والسياسي الكبرى في الفضاء االجتماعي والثقافي

الحديثة  إلى مجاالت العلوم 1611الصادر عام  (Inhuman) انتقل ليوتار في كتابه
اختصار اإلنسان إلى  والتكنولوجيا والحاسوب، وتحدث عن سعي العلوم التكنولوجية إلى

األفكار ليقوم بما يقوم به اإلنسان  م الحاسوب بتلكمجموعة من األفكار ومن ثم تغذية نظا
ستؤدي في النهاية إلى خلق جسد بدون فكر أو  وهذه العملية. ولكن بكفاءة أعلى بكثير

وتحميله في الحاسوب هو حالة من نزع اإلنسانية عن  إن إقصاء الفكر عن الجسد. رأس
ات والدوافع النفسية واالجتماعية مرتبطا بقضايا مثل الهوية والذ الفكر، أي ال يعود الفكر

 وبذلك ال يعود هناك أي مقاومة للنظام وتختفي السرديات الصغرى وإمكانيات .والطبيعية
وتلك هي (. حدث) االختالف ألنها ترتبط بالهوية والفردية والمغايرة، وبالتالي لن يكون هناك

وهو ما يجب مقاومته من . ةوالسلطوي إحدى اآلليات التي تتبعها المؤسسات لتحقيق الشمولية
وذهب ليوتار إلى أن العلم أصبح، في مرحلة . والفردية خالل التأكيد على المغايرة واالختالف

عن التناقضات والالـ استمرار والمجهول بدال من بناء سرديات كبرى  ما بعد الحداثة، يبحث
 .(15)المجتمع العلمي تهيمن على

الفرنسية في القفز فوق  قيا عمليا لنزعة ما بعد البنيويةو هكذا جاءت اشتغاالت ليوتار تطبي
العلوم اإلنسانية، بل وحتى في مجاالت  الحدود الفاصلة بين النظريات المختلفة في مجاالت

فقد تنوعت القضايا التي ناقشتها كتب ليوتار على . الطبيعية التكنولوجيا والصناعة والعلوم
وسائل  ت من القرن العشرين لتشمل الصراع الطبقي وملكيةالسبعينيات والثمانينيا امتداد فترة

االيدولوجيا والفكر  اإلنتاج وعلم النفس التحليلي ونظريات الكان ودولوز وغواتاري وخطر
مجال علوم التكنولوجيا ووسائل  األحادي المنغلق والنظريات السياسية واحدث التطورات في

 االتصال الحديثة والحاسوب
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