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 تجاوز ما بعد الحداثية
 

 أو التفاعل المفتوح بين المحلي والعالمي
 
 

 إيهاب حسن
محمد سمير عبد السالم: ترجمة  

  
 
 
 
 

 مقدمة المترجم. 1

ا من صيرورة سياق                ة، انطالق يصف إيهاب حسن في هذا المقال، تحوالت اللحظة الحضارية الراهن
ة المعمارية، واألدب، والفلسفة، والفنون منذ      ما بعد الحداثة، وقد تجاوزت نفسها آظاهرة في الهندس        

ة   د الحداثي ا بع اهرة م ا يعرف بظ ستينيات، فيم دام الحدود  . ال وينطلق إيهاب حسن من خاصية انع
دأ بوصف      ا، ليب ين عام ن ثالث ر م ذ أآث رين من ع آخ دأ بوصفها م ا ب ة آم د الحداث ا بع الواضحة فيم

ى             التناقضات، وأسئلة الهوية المحلية، والعالمي     المي عل ي والع ين المحل دة ب ة، واللغة التفاعلية الجدي
ة   ضارية القديم ساؤالت الح د الت وح أن يعي ل المفت سياق التفاع ع ل و يتوق م فه ن ث ت، وم اإلنترن
والمتجددة، حول الهوية الثقافية، حيث يسهب في شرح أصولها البيولوجية، والقبلية القديمة، ليصل             

المي،         إلى امكانية انفتاح الحدود بين       ي، والع ين المحل ة تجمع ب الثقافات، واألفكار في تفاعلية إبداعي
  .وتتجاوز وحشية القوة المؤآدة لألنا في مقابل اآلخر 

ويعد هذا المقال بيانا ينتقل فيه إيهاب حسن من تكرار ظهور شبح الظاهرة ما بعد الحداثية، والتحقق               
ة، وفي            د الحداث ا بع ة               التأويلي التاريخي المتجاوز لم ز القديم اط التفاعل، من حدود التمي ه تتحرر نق

شة التحول                   ر وعي في معاي التي بدأت تتسلل لظاهرة ما بعد الحداثة، إذ يشترك الجميع بوعي أو بغي
افي             . الراهن لسياق ما بعد الحداثة     سياق الثق د عن    / ويختلف وصف إيهاب حسن لل اريخي الجدي الت

ز       د                     غيره من المفكرين والنقاد الذين ترتك ا بع ين م ة ب ة الراهن ة في الحقب م حول عالمات فارق  رؤاه
دة                     دة، أو يتحدثون عن عودة جدي ة جدي الحداثة، وما يتجاوزها، فهم يضعون ظواهر جمالية، وثقافي
ة، دون وضع       ا للتفاعلي للحداثة التكنولوجية، لكنه يجعل من تحول سياق ما بعد الحداثة مجاال مفتوح

  .لحدود أخرى

ة ـ                وتتميز آتابة  د الحداث ا بع ل شبح م ين المجاز ـ مث ة، والجمع ب ة الهوي د تعددي إيهاب حسن بتأآي
شكل  د ترآيب بعض المصطلحات ب ا يعي الحقيقي، آم دعى ب ا ي اريخي، أو م افي، أو الت سياق الثق وال

دام     .  التي تجمع المحلي والعالمي معا  Glocal إبداعي، مثل آلمة   إن الشبح يتجانس مع خاصية انع
ا                       التحدي ين ظاهرة م ة ب صال خفي زة ات ه هم د التي يؤآدها حسن من بداية البيان إلى نهايته، وأرى أن

ر واع                     ى تجسد غي ل اآلن إل ار، حيث يمي ات واألفك ين الثقاف بعد الحداثية، والسياق التفاعلي الجديد ب
  .من داخل تكراره الملح في السابق، ومعاينته ألفول يحتمل بدايات جديدة 

ة                آما تتداخل ف   ا الواقعي ة، ومظاهره ال األدبي ي آتابة إيهاب حسن األخيلة السردية المولدة عن األعم
روح                        ه في ال ا إلدخال د األن ا تتجاوز تأآي على الخريطة دون انفصال، أما اللغة التفاعلية التي يقترحه
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ات   ولي ثالث . الكونية، ومن ثم نجد األدب حاضرا في الجغرافيا السياسية، والنسيج الكوني معا             تعليق
  : على بيان إيهاب حسن

دأ                    : األول ى الحدود القصوى ب سوداوي، في الفن إل عندما وصلت نزعة الشك، والالمباالة واللعب ال
إيهاب حسن يتحدث عن نهاية هذه النزعة، واستبدالها بشيء من التصديق تنفتح فيه الحدود، ولكن           

ات أن تع    ذه النزع ن له د يمك ل الجدي ياق التفاع ل س ن داخ ة بعناصر  م ة، وممزوج صور جزئي ود ب
  .تاريخية، وفنية أخرى

اني  م         : الث ة، ول ة األمريكي ة، بالبراجماتي د الحداثي ا بع ة م ان حول عالق خصص حسن جزءا من البي
ز حسن                    يتطرق لآللية السلوآية التي ميزت فكر بعض روادها مثل بيرس وديوي وسكنر، حيث يرتك

ضايا العقالني       اال           على األداء المتجاوز للق داخل، وتصير احتم اء، والت دو نقطة اللق ا تب رى، وهن ة الكب
ة                           ة التفاعلي ا، فاللغ صرا تكويني ا، دون أن تكون عن ا يتجاوزه ى م ا إل دفع به مضافا لما بعد الحداثة ي
التي تبدأ من نبذ التمرآز حول القوة الذاتية تنفتح أدائيا، في مجال النصوص، والجغرافيا، والعناصر                

ة لتتال د        الكوني ا بع اوز م ضاء تج و ف ساعا ه ر ات ضاء أآث ى ف ول إل ة، أو تتح ات الحتمي ى النزع ش
  .الحداثية

ا يتجاوز                          : الثالث ة، بم د الحداثي ا بع ر م مثلما يفكك إيهاب حسن العنصر الزمني المتضمن في تعبي
ن     ضمنه م ا تت ة بم ات الثقافي ة الهوي ك أحادي د أن يفك سياق الجدي ه يحرص ضمن ال ة، فإن التاريخي

   .تماالت اآلخر بداخلها اح

   

   مقال إيهاب حسن. 2

  ماذا آانت ما بعد الحداثة، وماذا تمثل اآلن؟: أوال

د                   ا ق ا نظن أنن أعتقد أن ما بعد الحداثة صارت اآلن شبحا، أو عودة لمدلول منفلت من الحدود، وآلم
ى الت  شبح؛ إذ تستعصي عل ذا ال ل ه رة أخرى، فهي تماث نهض شبحها م ا، ي صنا منه ف، أو تخل عري

أعرف اليوم دونما شك ـ القليل عن ما بعد الحداثة، مقارنة بما آنت أعرف   . محاولة وضعها في إطار
ر  رت، وتغي ا تغي رت، مثلم د تغي ا ق ا ألنه ا؛ ربم ة عنه دأت الكتاب دما ب ا، عن ين عام ر من ثالث ذ أآث من

ه إذا آ              . العالم صير         هذا التغير يؤآد نفاذ بصيرة فريدريك نيتشه ؛ إذ يرى أن ا ت اريخ، فإنه رة ت ان للفك
ل،  . تأويال، أو موضوعا للمراجعة، والتنقيح في المستقبل     أما الفرار من التأويل، ومن ثم إعادة التأوي

سانية،    ث، واإلن دائرة، والمثل ل ال ري، مث ل النظ اء للتحلي ر انتم وني، أآث وم أفالط و مفه فه
ة د الحداثي ا بع ة، وم ة، والحداثي سية، والواقعي ول والرومان اهيم للتح ذه المف ضع ه وف تخ ، وس

  .المستمر، خاصة في فترة صراع األيديولوجيات، والنشاط المفرط للميديا 

وم                  ة، والعل ون المختلف ولكن أفكار ما بعد الحداثية مازالت تتردد في خطاب الهندسة المعمارية، والفن
ى المؤسسات األآ  صر عل م تقت ا ل ا أنه اء، آم ا الفيزي سانية، وأحيان ي اإلن ضا ف دها أي ل نج ة، ب اديمي

ة                     ذلك شاعت في لغ سلية، آ ديا، وصناعات الت زنس، والمي الخطاب الشعبي، وعوالم السياسة، والبي
يس  . األساليب الشخصية للحياة ؛ مثل طريقة طهو ما بعد حداثية، ومطبخ ما بعد حداثي             والخالصة، ل

ه      إن المصطلح، فضال عن  . هناك إجماع حول معنى ما بعد الحداثية       ا يطلق علي ى م المفهوم ينتمي إل
الفالسفة الفئة المتنازع عليها جوهريا، وبلغة أبسط، إذا وضعت أهم المفكرين الذين ناقشوا المفهوم               
راوس،     د آ ميث، وروزالين ارد س ار، وبرن سوا ليوت ان فران نكس، وج شارلز ج دلز، وت سل في ل لي مث

ف      م أض دة، ث ة واح ي غرف ي، ف افة إل شون، باإلض دا هات ت   ولين وم، وأغلق الزم للمفه اك الم ت اإلرب
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ل                  اعهم أسبوع، ب ى اجتم و مر عل الغرفة، وألقيت بالمفتاح بعيدا، لن يحدث اتفاق بين المناقشين، ول
  .ستجد خيطا من الدماء يبدو أدنى عتبة الغرفة

ه،                            تخلص من ة، أو ال د الحداثي ا بع ى تعريف شبح م ادرين عل ر ق ا غي إذا آن دعنا ال نستسلم لليأس، ف
ا مضيئا، وخالل                    ف يمكننا أن نقترب منه، أو نفاجأه من أآثر من زاوية، فربما نثيره ليدخل نطاقا جزئي

ا                     ة، وأشير هن د الحداثي ا بع ر م هذه العملية نستطيع الكشف عن عائلة من الكلمات تتجانس مع تعبي
  : إلى بعض االستخدامات الحالية للمصطلح

ة، درست          - 1 ال الهندسة المعماري ل متحف جاجنهيم              بعض أعم ة، مث د حداثي ا بع ارة م ة لعم  آأمثل
ورن بأستراليا،                         دوجال في ميلب او األسبانية، وقصر أشتون ريجات مك ة بيلب لفرانك جاري في مدين
ا الهندسية                 ومرآز سكيوبا ألرتا أيسوزوآي في اليابان، وأصحاب هذه األعمال تجنبوا خشونة الزواي

ر                    للباوهاوس، ونقاءها التجريدي، فمثال    ان دي د ف دن مع الزجاج عن  األطر ذات الحد األدنى من المع
  .روه تخلط العناصر الجمالية، بالتاريخية، آما تعبث بالشظايا، وتستخدم العناصر الرديئة 

ة ؛               – 2 د الحداثي ا بع ر م ول تعبي ا جون ب ستخدم الباب سبية، ي ان والن صادر مؤخرا اإليم ه ال  في آتاب
شك في                    إلدانة النسبية المفرطة في        سخرية، وال ى ال زوع إل ذلك الن دات، وآ يم والمعتق ى الق النظر إل

  .العقل السببي، ومن ثم إنكار فكرة الحقيقة 

ا                  -3 ادة م  في مجال الدراسات الثقافية انغمس مصطلح ما بعد الحداثية بشدة في الحقل السياسي، وع
ة،        يستخدم في مقابل ما بعد الكولونيالية، فقد اعتبر األول غير مبال،           ة التاريخي  وغير فعال من الناحي

  .والسياسية، فهو األسوأ ألنه ال يحمل تعديال سياسيا 

رفين          – 4 سميها بعض المحت ا ي و مو آم ى  – في نطاق الثقافة الشعبية تشير ما بعد الحداثية، أو ب  إل
رة   د  مدى واسع من الظواهر، واألحداث، من أندي وارهول حتى مادونا، ولصوق الموناليزا الكبي ، وق

ضخامة                     ان من ال و، وآ شاهدت صورة العمالق لديفيد ميكالنجلو في إعالن شرآة باشينكو في طوآي
ذلك شاهدته في                 زل عن الجزء اآلخر، وآ ة بمع ه المفتول ل جزء من آتف ى آ اميرا عل بحيث تمر الك

  .إعالن شرآة الرحالت آونتكي في نيوزلندا 

  في أي شيء يشترك هؤالء؟

ا اإلشارة     ساخرة،                   حسنا يمكنن اة ال سبية، والمحاآ شظايا، والن ل اختالط األساليب، وال ى سمات مث  إل
ديولوجيا          شمولية، واألي روح ال ة ال ة من              . والقص واللصق، ومقاوم اء عائل دأ في بن ذا سوف نب وله

ه، ويمكن                     اك من حد ل الكلمات تتالءم مع ما بعد الحداثية، وسوف نبدأ بإنتاج السياق، إذا لم يكن هن
ة                            للقارئ ال   ز، فهو أوسع مقدم انز برتن ة، له د الحداثي ا بع رة م اب فك د التوسع أن يراجع آت ذي يري

د                  أعرفها عن الموضوع، لكنني اآلن يجب أن أقوم بحرآتي الثانية، الخدعة الثانية لالقتراب من ما بع
   .الحداثية من منظور مختلف 

  ما بعد الحداثية، وما بعد الحداثة: ثانيا

ة                لم أرتكز بقدر آاف      د الحداث . في أعمالي المبكرة، على آشف االختالف بين ما بعد الحداثية، وما بع
ول  . هذا االختالف سيشكل النقطة الرئيسية في هذا البيان، وسوف أعود إليه بالتفصيل الحقا       دعني أق

افي، خاصة األدب،                           ى المجال الثق ة اإلشارة إل د الحداثي ا بع أنني أعني بم ببساطة في هذه اللحظة، ب
ال  ى مج ة إل د الحداث ا بع شير م ا ت ة، بينم ضمنة الهندسة المعماري ة، مت ون المختلف سفة، والفن والفل
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ود            الجغرافيا السياسية، وقد آانت أقل أهمية من تعبير ما بعد الكولونيالية المربك، وقد انتشر في العق
  .األخيرة ؛ ليبرز نطاقي العولمة، والتموضع المحلي، ويدمجهما بأساليب غريبة

سياسية                             ول ال ك أن الحق سية، ذل ا هو في المارآ وقي، وآخر تحتي آم اء ف االختالف هنا ليس بين بن
ر المارآسي               تالءم مع الفك د       . والدينية، والتقنية، واالقتصادية الجديدة يصعب أن ت ا بع ستوي م وال ت
  .االستعماري الحداثة بتعبير ما بعد الكولونيالية ؛ فقد تشكل األخير من خالل القلق إزاء اإلرث 

ى                           ان عل ل مك ل في آ ة، ال يفترض أن تتماث ة عالمي يمكننا إذا التفكير فيما بعد الحداثة بوصفها عملي
ا مجموعة من الظواهر                     ة واسعة، تقف تحته ا آمظل اإلطالق، آما أنها ليست شاملة، ويمكن تخيله

سفة  ي الفل ة ف د البنيوي ا بع ون، وم ي الفن ة ف د الحداثي ا بع ل م ة، مث ي الخطاب المختلف سوية ف ، والن
ذلك تضم الرأسمالية       ة، وآ االجتماعي، ودراسات ما بعد االستعمار، والدراسات الثقافية في األآاديمي
ة،     العالمية، وتكنولوجيا االتصاالت، واإلرهاب الدولي، واالختالط العرقي، والقومي، والحرآات الديني

ة، دون أن  د الحداث ا بع ياق م ي س ع ف واهر تق ذه الظ ل ه ببي آ شكل س ا ب ضمنة فيه ون مت   . تك
  : ويمكننا أن نستنتج نقطتين مما سبق

ى زة      : األول ادة األجه ستهلك، وقي ة، والم ة العالي ع التقني ة م اهرة ثقافي ة آظ د الحداثي ا بع واءم م تت
  .اإلعالمية االجتماعية 

ة ت             : الثانية ى ظاهرة آوآبي ة، إل ة سياسية عالمي ة جغرافي ة آعملي د الحداث ل   تشير ما بع ة، يتخل فاعلي
ر                اهيم غي ذه المف ز ه ا، والهوامش، والمراآ ة، واألساطير، والتكنولوجي ة، واإلمبريالي نسيجها القبلي

  .المتكافئة تخرج طاقاتها المتصارعة، في أغلب األحيان على شبكة اإلنترنت 

ة، ولإلنصاف                    د الحداث د الحظت   ذآرت من قبل أنني لم أميز بقدر آاف بين ما بعد الحداثية، وما بع فق
ة،             د الحداث ا بع د لم وآبي الجدي سياق الك سها، تتفق مع ال ة نف وقتها ـ سمة داخلية في ما بعد الحداثي

سنة " الثقافة، وانعدام الحدود، وأصالة الهوامش في العصر ما بعد الحداثي         "ففي مقالي المعنون ب     
د     "، صغت التعبير    1977 دام التحدي اينين في         " أصالة انع ين متب شير        لوصف ميل ة، ي د الحداثي ا بع م

ول     . األول إلى انعدام التحديد في المجال الثقافي، والثاني إلى أصالة المجال التكنولوجي            ذه المي مثل ه
ي، أو         ب الهيجل ارج الترآي تمرار خ ر باس ة، إذ تتغي ن الجدلي ديال ع صير ب ي ت ابع االختالف ذات الط

ى س                 . المارآسي اك شخص ينتمي إل يس هن ه ل د أن ل من             ومن ثم أعتق ة بدرجة أق د الحداث ا بع ياق م
  .اآلخر

زؤ،       اح، والتج ى االنفت زوع إل ا ؛ الن دة منه اهيم عدي د مف ة للتحدي ر القابل ر غي ضمن العناص تت
شكلية،               ة ال د البني ة، ونق والغموض، والالمرآزية، والتعدديه، وانقطاع المتوالية االتصالية، والهرطق

ة،               أو إرجاء المدلول، وسنجد أن المفهوم األخي       ل التفكيكي ر وحده يتضمن دستة من المصطلحات مث
ة    صالية، ومقاوم ة االت ة المتوالي اب، ومقاوم اء، والغي تالف، واالختف ك، واالخ ة، والتفك واإلزاح

ات         ..التعريف، والحقيقة، والنزعة االستعمارية، والفكر الشمولي        ذه العناصر، والحرآ ، وبواسطة ه
سد  سياسي، وتج سد ال ؤثرات التج تبطل م الم  س ة، والع روح الفردي سدي، وال نس الج  اإلدراك، والج

ف،  . الكامل الحقيقي في الفكر الغربي     وفي مجال األدب وحده سوف تتغير أفكارنا جميعها، حول المؤل
آل شيء يخضع   . والجمهور، والقراءة، والكتابة، والكتاب، والنوع، والنظرية النقدية، واألدب نفسه     

ا                للتساؤل، والمراجعة ؛ ليس بس     ة، آم دة، ومختلف شاء في مسارات عدي ادة اإلن بب العجز، وإنما إلع
شارية،                ة، وانت ة تناثري ة المستمرة، ذات طبيع د، والمراجع دام التحدي أن هذه العناصر فضال عن انع

  .نظرا لتدفق التقنيات المعاصرة 
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ة،        ل    وهذا هو الميل الثاني فيما بعد الحداثية، وأستخدمه هنا دون أصداء أيديولوجي درة العق ين ق لتعي
ده                               ؤدي من داخل تجري ا ي أآثر، آم ر ف ة، أآث ل الطبيع ذا المي ل ه وز، ويتخل سه في الرم على دمج نف

وني      واعي في نطاق آ ل       . الحاص، ويبني مشروعه اإلنساني ال ي يوصف بكلمات مث ل العقل ذا المي ه
ا مشتقة              صال، وآله ر األساسي، والتفاعل، واالت شر         االنتشار، والتناثر، والتغيي اق الب ة انبث  من حال

ا،                  سها، برموز جعلت ملكه شاء نف د إن آحيوانات لغوية، أو جنس تصويري إشاري، أو مخلوقات تعي
ويمكننا أن نطلق عليها هرطقة نصية خارقة للمعرفة، إذ يختلط الحقيقي والقصصي، ويصير التاريخ              

و  ا عل ا، أم سهل الحصول عليه ائع ي ه آوق ذ نماذج ا، إذ تؤخ دثا إعالمي ز ح دانا بلغ صاالت فتتح م االت
ا تضع خطوط                  شطرنج، آم وتر األزرق العميق يتحدي آاسباروف بطل ال الذآاء االصطناعي، فكمبي

  .التقنية مدرآاتنا الحسية على الحافة، في أبحاث الذرة، واإلطار الواسع للكون معا

ات المتحدة، واسترالي              د آلخر؛ ففي الوالي ال شك من بل ول ـ ب ذه المي اوت ه ان   تتف ا، والياب ا، وألماني
ا        رى نراه ات الكب ب المجتمع ي أغل ا، وف ة، وخارجه ل الجامع ة داخ ة مألوف د الحداثي ا بع ارت م ص
ود          شابك، وتع ة، والت آظاهرة ثقافية تشير إلى ميل مضاعف لتجاوز الحدود، واألشكال األقرب للمتاه

تش،    ورغم ذلك فاألرض أآثر أهمية من آوآب        . جذورها لجيل دولوز، وغتاري    ك دوي ود، أو بن هولي
د    ا بع افي لم ستوى الثق ى الم د عل دام التحدي ة، بانع د الحداث ا بع رت صلة م د تغي شي، لق أو ميتسوبي
ي          ة، ف ادات الجماعي ل اإلب ة، مث ة والعالمي ات المحلي راع النزع ن ص د م ياق جدي ي س ة، إل الحداثي

  .كا، والتبت وغيرهاالبوسنة، وآوسوفو، وألستر، وروندا، والشيشان، وآردستان، وسيريلن

اخرة،     ات س ي مجموع سد ف ى التج ة، إل د الحداثي ا بع ي م افي ف ب الثق ول الجان سه تح ت نف ي الوق ف
  .وألعاب مسدودة النهايات، أو مجرد إثارة في وسائل اإلعالم

د، والنزعة                      ل أصالة عدم التحدي ة مث د الحداثي ا بع لقد أضفنا هنا بعض المصطلحات الجديدة لعائلة م
ردات أخرى                    النصية،   ة لإلعالم، فضال عن مف ادة االجتماعي ة، والمستهلك، والقي شابك، والتقني والت

سؤال                             ك ب د من ذل ه أبع اج لدفع ا نحت رة الضوء؟ ربم ى دائ ة إل ثانوية، فهل دفعنا شبح ما بعد الحداثي
ل  ألم تكن هذه المقالة فحصا لألفكار والدوافع التاريخية؟ ألم تقترح بأن عقل ما بعد الح   . آخر داثية يمي

   إلى االنعكاس الذاتي، آما لو آان هدفا لكتابة سيرة ذاتية ملتبسة؟

  :سيرة ذاتية ملتبسة: ثالثا

انط في عام           ل آ وان      1784نشر إيمانوي اال بعن وير       " مق ا هو التن رين،         "م ه بعض المفك د تناول ، وق
سه،                        ى نف ر إل ا الفك د فيه ى التي يرت رة األول ل الم و، ليمث سأل من نحن؟ من        وبخاصة ميشيل فوآ في

زاوية تاريخية، آما يتساءل عن معنى المعاصرة، ومن ثم يتساءل العديد منا في الوقت الحاضر، هل                 
سه، ولكن من                        سؤال نف د طرح ال آنا ما بعد حداثيين؟ وبينما يخفق فوآو في مالحظته، يمكننا أن نعي

  .يخيةدون ثقة آانط في إمكانية تحقق المعرفة، وآذلك ثقته بالذات التار

شكوآيون،     اك ال وير؛ فهن ر التن انط تعبي ز آ ا مي ة مثلم د الحداثي ا بع ز م ان أن نمي صعوبة بمك ن ال م
ة،    ضة للهوي ال المناه ساخرة، واألعم اة ال دعوا المحاآ ة، ومب ة، والالمرآزي صار التعددي وأن

رهم اتيون، وغي ة المعاصرة ظا  . والبراجم راوغ حماس د، أن ن ة التحدي ن محاول دال م ا ب ا، يمكنن هري
ة                            د الحداثي ا بع ل م ة مث د الحداثي ا بع شرت، وارتبطت بم سمية والمصطلحات التي انت ق الت وآذلك قل
ا                       د م وءات، وبع رؤى، والنب شاء ال ادة إن ك، وإع الكالسيكية، أو العالية، أو البوب، أو بو مو، والتفكي

ى انفجار في مع              . بعد الحداثية، وما قبلها    ؤدي إل دة ت ة   مثل هذه الكلمات الجدي ى أي حال     . مل اللغ عل
ا                  يمكننا أن نتخيل بصعوبة عصرا يتعذب آثيرا حول نفسه، فقط ليخترع صوتا تمثيليا لمهرج يدعى م
ذاتي، وال     ق ال رة التحق ستمر لفك سؤال م ة آ د الحداثي ا بع ز م ن أن نمي ك يمك ع ذل ة، وم د الحداثي بع
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اعال                  شمل تف ط، ولكن ي الغرب فق سمى ب ا ي ى م دفاع عل رة األرضية،     يقتصر هذا االن دة في الك ت عدي
  .فكثير من السكان يتحرآون، ويتدافعون، ويتصارعون

ة،      ة، والديني ة الثقافي ول الهوي رة ح ئلة الكثي ه األس ار في تالف، إذ تث شتت، واالخ صر الت ه ع إن
ا             . والشخصية، وقد يصير اإلحساس بها حادا وأحيانا خادعا        ى م ة، إل د الحداثي ا بع وفي التحول من م

  اثة يمكنك أن تسمع البكاء حول العالم، مع طرح أسئلة مثل من نحن؟ ومن أنا؟بعد الحد

لهذا يمكننا إضافة آلمات عديدة، إلى عائلة ما بعد الحداثية، مثل المعنى التاريخي، واالنعكاس الذاتي               
شتت           رة، وت ساس بالمعاص ة، واإلح ة الهوي ال متبدل سمية، واألعم ين، والت ق التعي ي، وقل المعرف

الزمن          اإلحسا م ب وئي، والحل دوري، والنب اك،          . س بالزمن الخطي، وال ة، هن ات الرؤيوي ذه األوق ل ه آ
ة،           ات الثقافي ة الهوي وة، وأزم ة، والق ل الحري رى مث اهيم أخ خمة، ومف رات ض صاحبها هج ت

   .والشخصية

   :تاريخ قصير للمصطلح: رابعا

دو في     هذه المحاولة من اإلدراك الذاتي، والتي أطلقت عليها سيرة ذاتي        ة، تب د الحداثي ة ملتبسة لما بع
ذا                         الي، وله ستعمله في الوقت الح ذي ن سهم في توضيح المفهوم ال التاريخ الفريد للمصطلح، فهو ي
ه                      دم تفصيال ل يجب أن أحدد هذا التاريخ بدقة، خاصة أن آال من تشارلز جنكس، ومارجريت روز، ق

  .في موضع آخر

ا               1870في عام     استعمل الرسام اإلنجليزي جون واتكنز شابمان المصطلح، في سياق الحديث عن م
ام   ي ع ة، وف د االنطباعي ضادة   1934بع ة م ه حرآ ن خالل رح م ز، ليقت دريكو دي أون تخدمه فري  اس

ام  وينبي المصطلح في ع د ت ر أرنول داثي، ويق شعر الح ة في ال صعوبة، والنزعة التعبيري ، 1939لل
ى                  بمدلو ود إل ذي يع ة الوضع الحداثي، والطلب البورجوازي الغربي ال ى نهاي شير إل ف، إذ ي ل مختل

شكيلي              1945وفي عام   . القرن السابع عشر   ة في الفن الت  يستخدمه برنارد سميث، للداللة على حرآ
ات           . تتجاوز التجريد، والتي نطلق عليها الواقعية االشتراآية       ه في الوالي  وفي الخمسينيات تحدث عن

سون                   ونين، ويرجع أول الك م ة ب المتحدة تشارلز أولسون، باالتحاد مع مجموعة من الشعراء في آلي
ل ت                        شكليين مث شعراء ال يم، عن ال ارلوس ول . ما بعد الحداثية بدرجة أآبر عند عزرا باوند وويليم آ

أ                     . إليوت. س   والي ب ى الت ين عل او، وهاري ليف نج ه د   وفي نهاية ذلك العقد جادل آل من أرف ا بع ن م
  .الحداثية تعني انحدارا للثقافة العالية للحداثة 

االت،    ة مق ي آتاب سبعينيات ف ل ال ستينيات، وأوائ ر ال ي أواخ رين ف دلر، وآخ ي في ع الزل دأت م د ب وق
دي    ديل نق ة، آتع ة األمريكي ي الثقاف ور ف ا، ومتط اطع أحيان ز، وق شكل متمي ا المصطلح ب ا فيه تناولن

ا   للحداثية، إن لم يكن نهاي     ة،                   . ة فعلية له د الحداثي ا بع ى مازالت وجوه م ذا المعن ا له ه وفق د أن وأعتق
وم       ر حتى الي ات،                    . وأقتعتها تتغي ل االفتتاحي ل حملت آ ا بالفع ستينيات، لكنه از لل يس في األمر انحي ل

ع           ذي يق د ال ك العق سين ذل واالنكسارات التي حدثت في تطور مجتمع المستهلك، وقد دعا أندريس هاي
ينيات، والسبعينيات، بالخط الفاصل العظيم، ففي خالل عشر، أو خمس عشرة سنة واجهت                بين الست 

ة                  ل خطاب الحري ة مث الواليات المتحدة سلسلة متوالية من حرآات التحرر، وحرآات المقاومة الثقافي
سوية،                   ة، والن ات البيئي سود، والحرآ ام، ومجموعات ال عند برآلي، والحرآات المناهضة لحرب فيتن

والم               وآذل روك، وشعر الع صدفة، وموسيقى ال ى ال أليف المبني عل ه، والت شارع، وأحداث ك مسرح ال
  .الملموسة، والمجموعات اللغوية، وفن البوب، وانتشار األحداث اإلعالمية، وتعددها 

ال            و بدأت الحدود تذوب بين الثقافة العالية، والثقافة الشعبية، والفن والنظرية، والنص والنقد، األطف
سل                   وا ة التسل ي، ونهاي زن في المشهد الطبيع ان ال ة، ورهب لرجال، آما يزدحم آل من رجال المقاوم
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ا                     ى م الي، إل ك الع الهرمي، آما انتقلت أشكال الفن والتفكير من االستاتيكية، إلى األدائية، ومن التكني
اتيس،        يس م دا، ول ن دري دجر، ولك سياق هي ذا ال ضل ضمن ه م يف ذا ل ك، وله اوز التكني ن يتج ولك

يس                  شكل أوضح ل ارثليم، وب يس همنجواي، ولكن ب يج، ول دوشامب، وليس شونبرج، ولكن جون آ
ي          سوزوآي ف انو، وأي زو بي اري، ورين ك ج ن فران ير، ولك ي آروبيوس يس، أو ل وس، أو م جروبي

ا                   . الهندسة المعمارية، وغيرهم   ة آم ون المختلف ة في الفن ة متماثل د الحداثي على أية حال ليست ما بع
  .قش ذلك الحقاسأنا

ا      ار، نم سوا ليوت د فران ة عن ة الكلي ة النزع ن مقاوم ضال ع دد، ف ر المح افي غي اخ الثق ذا المن ي ه ف
ا،                     ارد أورب ازال يط مصطلح ما بعد الحداثية، واتخذ مظهره األخير، وأعتقد أنه مات رغم أن شبحه م

ان تراليا، والياب ا، واس ما . وأمريك دة، واس اة جدي د اآلن حي شبح يج ذا ال ى ه د ضغطت عل دا، فق  جدي
ط في                     سعين ألف راب مصطلح ما بعد الحداثية، في محرك البحث على اإلنترنت، فتحولت إلى اثنين وت

   .ست ثوان فقط 

   :صعوبات مفاهيمية: خامسا

ذ أن                  ك من ة، وذل ة الداللي مازال شبح ما بعد الحداثية يالزمنا، لكن تأثيره أقل ؛ فهو يتصدع من الناحي
ى خمس                   اآتشفت الصعوب  ا إل ات النظرية الكامنة فيه ذاتيا، آما أن الزمن ال ينتظره، وسوف أشير هن

  :من هذه الصعوبات

 لم يكن مصطلح ما بعد الحداثية مربكا، وملتبسا، وحسب، ولكنه أوديبي أيضا، إذ يشبه المراهق                – 1
ده   ا عن وال سه آلي ستطيع عزل نف ذي ال ي ائر ال سه اسما جدي. الث ر لنف ه ال يبتك اروآي، إن ل الب دا مث

ة     . والرآوآي، والرومانسي، والرمزي، والمستقبلي، والتكعيبي، والدادي، والتفكيكي        فتظل إذا العالق
ه    ي آتاب ارد سميث ف شير برن ا ي ة، أو آم ة، والحداثي د الحداثي ا بع ين م ة ب ة طفيلي سة، وأوديبي ملتب

دة       إلى بقاء حوار متصارع دائما مع الحرآة األقدم،       " تارخ الحداثة "  فالمصطلح يحمل إشكاليات عدي
  .بداخله

ا   – 2 صلها دوم ه، ي صر علي ذي ي ارد سميث، وال ل برن ة من قب د الحداثي ا بع اطئ لم تعمال الخ  االس
ين                                ا ب ة م ة العالي اج الثقاف د من وصف نت يس أبع أخر ل ى وقت مت ا، وحت د منه يس أبع بالحداثية، ول

وذجي يت     1940، و1890 كله النم ي ش داثي ف ر الح دم     ، فتعبي ام، والتق ى األم دم إل ظ التق ضمن حف
  .التاريخي الحاد، منذ ان استعمله آل من شكسبير وأبوت سوجر حتى وقتنا هذا

د                 – 3 ا بع ة، فم د الحداثي ا بع شكل مضاعف، أي ال ينتمي لم  مصطلح ما بعد الحداثية غير متجانس ب
اضي للحاضر، والمستقبل،     الحداثي، وبخاصة ما بعد البنيوي يرفض االمتداد الخطي للزمن، من الم           

ة، وتبطل                 .ومن ثم البادئات مثل قبل، وبعد        ة للهوي ا خارق وقد قلت إن حقبة ما بعد الحداثية بحد ذاته
زمن       اريخ األدب                   . التكرار المطلق، والخطي لل دة في دراسة ت ة مفي اك متوالي ال هن ى سبيل المث وعل

يك      وبي، والكالس ي، واليعق صر اإلليزابيث ن الع زي م وري،   اإلنجلي سي، والفيكت د، والرومان ي الجدي
  .واإلدواردي، حتى الحداثي، وما بعد الحداثي 

سلي       – 4 ب تسل ع ترآي ة، أو م ة معين رة زمني ع فت انس م ة ال تتج د الحداثي ا بع ة أن م ر أهمي  األآث
زامن           . متطور تاريخيا ) دياآروني( شكل مت ا ب دم      ) سنكروني (فهو يعمل نظري اب األق ظاهراتي، فالكت

م  ل ص ن     مث ابوآوف م ر ن ل، أو فالديمي د راس ورخيس، أو رايمون ويس ب ورخي ل ت، أو خ ويل بيكي
ون      ل ج اء مث اب المعاصرين األحي ل بعض الكت ي مقاب ك ف داثيين، وذل د ح ا بع وا م ن أن يكون الممك

ة                    د الحداثي ا بع ذين ال ينتمون لم ايبول ال سون، أو ن وني موري ال        . أبدايك، أو ت دعي أن األعم ا ال ن آم
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ب ي س ام    1960قت الت ت ع صمويل بيكي ورفي ل رت م د ظه ة، فق د حداثي ا بع ا م ي تلته ة، والت  حداثي
  .، وآالهما من وجهة نظري ما بعد حداثي بامتياز1939، ويقظة فينيجان لجيمس جويس 1938

ه في      . ال يمكننا إذا أن نقول إن جيمس جويس آان ينتمي للحداثية، أو ما بعد الحداثية               أي جويس؟ إن
دبلنيون" ي " ال ديث، وف ل ح بابه"قب ي ش ان ف ي " صورة الفن داثي، وف ان"ح ة فنيج د " يقظ ا بع م

  .حداثي

آل هذا يؤآد أنه يتطلب لوصف نموذج ما بعد حداثي، مجموعة من األساليب، والخصائص والحاالت                
وأي واحدة من هذه الخصائص بمفردها، مثل المحاآاة الساخرة، أو          . توضع في سياق تاريخي بعينه      

رح  ن   الم دس، ولك تيرن، أو يوريبي ل س ف، مث ام، أو أل ة ع ذ مئ ا من ن سبق إليه د م د نج األسود، ق
  .تجمعها في السياق الحالي هو ما يجعلها تنتمي إلى الظاهرة التي ندعوها ما بعد الحداثية

ذا                        – 5 اء ه د بن ة، بع ة والثقافي ول الفني سها، في الحق ة، وفق الخطوط نف د الحداثي ا بع  هل تتطور م
ذج؟ هل تظهر نفسها بصور متشابهة في الهندسة المعمارية، والتصوير، والموسيقى، واألدب؟           النمو

ل                       ة مث ول المتباين ذلك في الحق ة؟ وآ شعر، والقصة، والمسرحية، والمقال وفي األخير بمفرده، في ال
  .العلم، والفلسفة، والسياسة، والثقافة الشعبية؟ 

ذا النموذج؟ هل             . د الحداثية إننا نهاب تحديات بناء نموذج شامل لما بع        اج باألساس له ولكن هل نحت
   نحتاج هذا المصطلح؟

  :ما بعد الحداثية آمقولة تأويلية: سادسا

يدني، أم             اهرة، أم س ي الق ا ف واء أآن ة، س د الحداثي ا بع اك فيم ة اإلرب ول نقط ساءل ح ب أن نت يج
ة، إ                    د الحداثي ا بع ة واحدة هي تحول م د اقترحت إجاب ة في سياقنا            آوااللمبور، وق د الحداث ا بع ى م ل

ة      . العالمي الراهن، وسأعود لهذه النقطة الحقا ألختتم بها فكرتي الرئيسية         / المحلي   اك إجاب ولكن هن
ى أداة        ة ـ إل ر واعي ة، أو غي أخرى أآثر إلحاحا، وهي تحول ما بعد الحداثية بحد ذاتها ـ بصورة واعي

فنون، نظرا لدراسة أآثر من فترة، ومجموعة من         تفسيرية، فهي تمس عملنا آطالب ثقافة، وأدب، و       
ة  رى من              . األساليب، واالتجاهات الفني ة ن ا الجزئي ـ طريق د زواله ة ـ بع د الحداثي ا بع د أصبحت م لق

ة                 صارع مع الحداثي ا المت ولكن آال    . خاللها العالم، وربما آان رأي برنارد سميث صائبا حول حواره
ى                من الحوار والمقاومة، يصبحان مصفاة       ة، وننظر إل رجم الحقيق ا نت اريخ، وبه ا للت ننظر من خالله

  .ما بعد الحداثية هي اآلن ظلنا الرفيق. أنفسنا

د                        ا بع وراء سنجد أسبقية لتوجه م ا لل إذا نظرن ارهم، ف د ابتك ؤول أسالفه، ويعي الطبع ي ل ب إن آل جي
ا   للورنس ستيرن، وآذلك  1767 - 1759" تريسترام شاندي "حداثي في أعمال مثل      قلعة فرانز آافك

ا       . 1939، والغثيان لجان بول سارتر، ويقظة فنيجان لجيمس جويس       1926 د قبلن ا ق ذا يعني أنن ه
راءة الماضي ضمن شروطها                      د ق ا اآلن نعي ة، وأنن د الحداثي ا بع زات م ذه النزعة    . فرضيات، وممي ه

حداثية الماضي، وتدمجه   حتمية لكنها من الممكن أن تصير عدوانية عندما تفكك أيديولوجيا ما بعد ال   
  .نحتاج الحترام آخرية الماضي، مثلما نعيد مراجعته . آليا في نسيجها

ل            ام، فهي تمث شكل ع من الممكن أن تصير نظرية ما بعد الحداثية مفيدة في نطاق الدراسات األدبية ب
ذلك                سري، وآ ا ال ذاتي ألساطيرها، والهوته ى     نموذجا قويا لإلدراك الذاتي، وآذلك النقد ال درتها عل  ق

ا  ابق معه ا ال يتط ال م سامح، واحتم ي   . الت ة، فه ن البراجماتي ديث ع ة للح ذه النقط د ه صل عن وسن
  .تتجنب الحدود القصوى لكل من الدوجماتية، والشكية المتأخرة
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ى                       ة إل دفع الحضارة العالي ة ت شكية المطلق وآما قال ت س إليوت في مالحظاته لتعريف الثقافة، أن ال
   .االنحدار

  :ما بعد الحداثية، والبراجماتية: بعاسا

ا   ى عائلتن ضاف إل ات حسما، لكي ت ر الكلم سفة، وهي من أآث ي الفل ة ف ا عن البراجماتي نتحدث هن
ة  د الحداثي ا بع دة حول م ة المتزاي ابي . اللفظي شرت آت دما ن داثي"عن د الح ا بع ول م ام " التح ي ع ف

ة،  ، آنت قد بدأت بالتساؤل ـ مثل اآلخرين ـ عن آيف  1987 ية استعادة النبض اإلبداعي لما بعد الحداثي
عف، أو       كال األض اس لألش ل، دون انتك رة األص ى فك ودة إل ر، أو الع وع آخ ى ن داد إل دون االرت

صديق،            . الدوجماتية القاسية، أو التعصب المذهبي     لقد افتقر الوثوق في نزعة الشك، إلى نوع من الت
د      . بالحماسة الكاذبة مثلما آانت السياسات األيديولوجية مملوءة       سفية عن ة الفل إن آال من البراجماتي

ر                      ة غي صديق، أو روحاني سمح بمساحة من الت وليم جيمس، والبراجماتية في الفن عند جون آيج، ي
ري،                       ساعها الفك دا، لكن ات سفة مجرد عروض، وليست دواء شافيا أب مرتبكة، فالبراجماتية في الفل

ذاء،    والمعرفي يجنبها الجدل حول العقل،       ة، والغ والقضايا الكبرى مثل، الحرية، والضرورة، والطبيع
اهم               وهي تتصل بفكرة المجتمعات المفتوحة، والمتعددة الثقافات، وتؤيد حل القضايا بالوساطة، والتف

ة،                . آبديل عن القوة الديكتاتورية، والمراسيم المقدسة          د الحداثي ا بع سة مع م ا متجان ذا يجعله ل ه آ
ة  ول للعدمي سوداوي    دون قب ب ال االة، واللع أخرة، وروح الالمب ونيين،  .  المت ا اإلمرس وإن مزاي

ى           والجيمسيين فيها أعلى تأثيرا بكثير من الرورتيين، في الدراسات األدبية بوجه عام، وليس فقط عل
  .نظرية ما بعد الحداثية 

ديولوجيا،     بر األي اد ص ة، ونف اء النظري اوم آبري سابقة تق ة ال ا الروحي ا،  إن المزاي ة رغباتن  وحماس
ألدب العظيم               . وحاجاتنا   ا آيتس ضرورية ل د حمل    . إنها باختصار تغذي قابلية السلب التي اعتبره لق

جون آيج ـ أحد أهم طالئع ما بعد الحداثية في الموسيقى، والرقص، والفنون البصرية ـ قابلية سلبية    
ذلك من          براجماتية، تؤسس بدايات انعدام التمييز، والتعصب، فهو ينحدر             ي، وآ من التفوق األمريك

ى                   . تأملية مذهب الزن   دء، إل ا من الب ز حول األن إن رؤية آيج الطقسية تطرد الغرور الذاتي، والتمرآ
ضاحك يحاآي المرح                    الفم ال صينية، ف سعادة ال المنتهى، فمرآباته المبنية على المصادفة، تتفق مع ال

يم               إضا . الصاخب للمولعين بالدين في العصور الماضية         سفة ول ى اللطف القوي الواسع في فل فة إل
ع،                      . جيمس ة للجمي دأ اإليقاعات، وتصير ملهم ه، حيث ته ذي أحلت إلي هذا هو صوت البراجماتية ال

   .وبخاصة في الدراسات الثقافية، وما بعد الكولونيالية

  :التفاعل المفتوح بين المحلي والعالمي.. تجاوز ما بعد الحداثية : ثامنا

 المستتر خلف هذا البيان، هو ماذا يقع وراء ما بعد الحداثية؟ وبالطبع ال أحد يعرف حقا،                 آان السؤال 
ى شبكة اإلنترنت                       ه عل ة، وإيجابيت د الحداث ا بع ضمنية آانت سياق م ابتي ال ذا     . ولكن إج دعو ه وال ي
ا يمكن   لالبتهاج، فالواقعية تعلمنا، أن األزمات التاريخية، ال تأتينا دائما بحل سعيد، نحتاج أن          نتعلم م

سوة،     . أن يعلمنا إياه التاريخ، وما ال يمكن أن يعلمه أيضا          ر ق د يكون أآث مازال الجور قائما هناك، وق
  .ولكن ليس آله متعذر العالج في األشكال الجزئية التي يكمن فيها 

م،    ثمة عامالن يثيران أزمات ما بعد الحداثة في وقتنا الراهن هما ؛ التفاوتات البارزة للثرو               ة بين األم
ذات               وبداخلها، وآذلك الغضب الذي يرتكز على الهوية الكلية، والمشاعر الجماعية المتمرآزة حول ال

ة         ا              . األولى، وما تحمله من عصبية متوقع صاد، والجغرافي وم االقت شارك وحشية عل ذه المشاعر ت ه
  : ولي بعض المالحظات حول النقطة الثانية. السياسية
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از     يمكن قول الكثير حول     االختالف، واآلخرية، لكن أغلبه يقع تحت دائرة الوعظ، فمن ينادون باالنحي
ل   . لنوعهم ال يقبلون دائما من األنواع األخرى       والحقيقة أن المخ البشري قد طفر بصورة غامضة، قب

ا،                      ين األن د تضمنت االنفصال ب اء، وق أآثر من مليون سنة، البتكار استراتيجيات سريعة من أجل البق
م   واآل ن وه ر، نح واع        . خ ين األن ط ب يس فق وجي، ل الم البيول ي الع حا ف سام واض ذا االنق دو ه ويب

شكل آهرو       . تلك أعجوبة حصانتنا . المختلفة، ولكن بين أفراد النوع نفسه  ل ـ ب ة التي تمي إن األنظم
  . األعداءآيميائي سريع ـ بالتمييز بين األنا واآلخر يمكن أن تخدع أحيانا، فتهاجم األصدقاء، وتهمل

ردات                     ة للقواعد، وفي مف ا، وفي التراآيب التحتي ويتضح االنفصام بين األنا واآلخر في لغاتنا جميعه
م      ن وه ت، نح ا وأن ين ضميري، أن دا ب ضع ح ذا ن ة، وله ضمائر المختلف ك  ... ال ن ذل ضال ع خ، ف ال

ا   فاالنفصام يعمل أيضا في طبقات العقل، آما يرى الفرويديون، والالآانيون ـ حيث  ز األن  تنفصل غرائ
رآة                المتمرآزة نحو الذات، والغرائز الجنسية المتمرآزة حول اآلخر، أو الطلب الرمزي في مرحلة الم

اريخي         . عند جان الآان، وهي أآثر ارتباطا بموضوعنا       سام واضح في التطور الت ة حال االنق ى أي عل
شر م          . للعائلة، والجماعة، والقبيلة   اح من أجل          آان من الممكن أن ينقرض الب د في الكف د بعي ذ عه ن

ان من الممكن أن                            م آ اد األسنان، ومن ث ل النمر ح وة، وسرعة مث ر ق التطور، أمام الحيوانات األآث
ة    ات االجتماعي سانية، والمنظم ات اإلن ساني، واللغ ل اإلن دم العق ة   . ينع ة للقبلي زة العميق ن الغري وم

ة          هذه ا . تطورت الهويات العرقية، والثقافية المختلفة     ة في البدائي ا موغل آتب  . لغريزة أساسية، لكنه
ر                 البلغاري إلياس آانيتي أن الروح الجماعية تتحرك في أنفسنا آحيوان ضخم متوحش، وبصورة أآث
ة،        ات القراب م عالق ذي يحك جدية آتب األحيائي إي أو ويلسون عن قواعد التخلق الجنيني المتعاقب ال

  .عات اإلنسانية وممارسات التعاون، واإليثار في المجتم

قد تكون الغريزة العشائرية، وروحها الجماعية أساسية، ولكن الخيال والحب، والعطف، واإلحساس            
ا      . بشعور اآلخرين أساسي آذلك   اء، لكنن ل؛ ألجل البق ربما آان انعزال األنا عن اآلخر ضروريا من قب

اع            ة في سياقنا التف ى      ال نحتاجه اآلن آثيرا، نحتاج لجذب أشكال مختلف ل شيء عل د آ لي، حيث يعتم
ي       صر المحل ت، وع والم اإلنترن ل ع ر، وأن نقب شيء اآلخ المي / ال ر    –الع د غي ر الجدي ذا التعبي  ه
  .المقبول يمكن أن يستعمل لمرة واحدة في عصر ما بعد الحداثة

ن ال أعتقد أن االنقسام بين األنا واآلخر، نحن وهم سيختفي قريبا، خاصة إذا استمرت تناقضات آل م                
الثروة، والقوة، وأفكر أن نستبدل الحديث عن جانب االنقسام، بإمكانية أن نصنع منه ما يتجاوزه في          
اج                  ا نحت يس فقط لآلخرين، آم سنا، ول وة في اإلدراك ألنف ذا صدقا، وشجاعة، وق حياتنا، ويتطلب ه

ة، والكون               ذلك الطبيع ات المتنوعة، وآ سه،     لزرع اإلحساس بالحوارية، فيما يتعلق بالثقاف  الكامل نف
ات           ي المجموع دماج ف ل االن ي، إذ يبط ؤس األرض ل الب الء ألج اط اإلع ي أنم وع ف اج التن ا نحت آم

  .الشمولية القائمة على استبعاد المجموعات البشرية األخرى

ة                   تم بالمسألة الجماعي ه، خاصة للمه ولكنني يمكن أن أبقي       . أعلم تماما أن قول ذلك أسهل من عمل
ة              التصور الروحي لسي   ون المختلف ة في األدب والفن ا بالحيوي الطبع يمكن    . اق ما بعد الحداثة مفعم وب

ي            ين المحل وح ب وار مفت سياسية آح شروط ال من ال ساطة ض ة بب د الحداث ا بع صور م رف ت أن نع
ي،                ي والمحل ين المحل ذلك ب والعالمي، والهامش والمرآز، واألقلية واألغلبية، والجزئي والكوني، وآ

شي والهام ر   والهام شرط أال ينفج ن ب ة ؛ ولك واع المختلف ة األن ين عالمي ة، وب ة واألقلي شي، واألقلي
ساءل حول         . الحوار المفتوح إلى العنف    ة، ولكنني أت ساني القديم وليس لدي عالج للطخة العنف اإلن

ة هل تصير األرض روحا تنبثق منها القيم البيئية، والكوآبي    . إمكانية اإلفادة من عملية ما بعد الحداثة      
  ؟ "الغنوصية الجديدة"الجديدة التي أسميها في النقد الهامشي 
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ي             ة األوسع الت اء في الحاف الوجود، والفن ة، ب روح، واإلحساس بالدهشة الكوني ا لل ه خالف أعرف أن
ذات        ليست  . نشترك فيها جميعا، نحتاج أن نطلق سراحنا من قبضة العشائرية، وقلق التمرآز حول ال

   .ا في هذا العالم آل الموسيقى من إبداعن

اه   )   ـ 1925(إيهاب حسن   ناقد ومفكر أمريكي من أصل مصري، من أهم المنظرين األوائل التج
ه أدب الصمت                   ة، من أهم مؤلفات ة األدب والثقاف د الحداث ورك  –ما بع ، واألدب األمريكي  1967 نيوي

 . 1996ل آثار اليابان     حو –، وبين النسر والشمس     1987، والتحول ما بعد الحداثي      1973المعاصر  
ة                     ويعد هذا البيان استشرافا لتحول ما بعد الحداثية إلى ما يتجاوزها، وقد نشره إيهاب حسن في مجل

ة صيف  سفة واألدب باإلنجليزي ى  2001الفل ه الشخصي عل ى موقع ة عل شرة باإلنجليزي اد ن م أع ، ث
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