
ما بعد الغرب
حبث يف معاين ودالالت مفاهيم ومصطلحات تأسيسية

خرض إ. حيدر]*[]1]

شهدت الثقافة الغربية عىل مدى قرون من أحقاب الحداثة، سيالً هائالً من املصطلحات 

واملفاهيم، عكست الحقول املختلفة من العلوم اإلنسانية. ومن الواضح أّن معظم املفاهيم، 

بل رمّبا كلها، جرى إخضاعها للنقد والتجاوز بعدما تم اختبارها يف التجربة التاريخية للحضارة 

الغربية الحديثة.

من هنا، نالحظ نشوء مصطلحات ومفاهيم مستحدثة مسبوقة بكلمة "ما بعد" للداللة عىل 

تجاوز هذا املفهوم أو ذاك.

م عرضاً تحليلياً لعدد من املفاهيم األساسية ذات الصلة مبصطلح ما بعد الغرب. ما ييل نقدِّ

التالية: الغرب ـ وما بعد الغرب ـ ما بعد  الغاية املفاهيم واملصطلحات  وقد اخرتنا لهذه 

الحداثة ـ ما بعد االستعامر ـ  ما بعد الليربالية ـ ما بعد األخالق ـ ما بعد االنطباعية ـ ما بعد 

البنيوية ـ ما بعد اإليديولوجيا ـ ما بعد العلامنّية.

املحرر

الغرب يف معناه االصطاليح واحلضاري
الغرب  مفهوم   هو  الغربية  النخب  بني  واسع  نقاش  موضع  تزال  ال  التي  املفاهيم  أكرث   من 

)The west( ومشكلة تحديد معناه: هل هو جهة جغرافية من جهات األرض األربع، أم أنه كيان 

حضاري له مزاياه وهويته الخاصة؟ 

بعض الباحثني يف علم تشكُّل الحضارات يرون أن الغرب بناء أسطوري حديث بكل ما للكلمة 

إىل  تشري  األخرى  اللغات  يف  نظائره  أو  املصطلح  لهذا  األقدم  االستعامالت  وكانت  معنى.  من 

*ـ كاتب وباحٌث يف اإلعالم املعارص – لبنان.
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- رشق  إىل غرب  الرومانيّة  اإلمرباطوريّة  تقسيم  مثل  معيّنة،  سياسيّة  منطقة عىل خارطة  أو  اتّجاه 

الحادي  القرن  من  بدءاً  ورشقيّة  غربيّة  إىل  املسيحيّة  الكنيسة  وانقسام  الثالث،  القرن  أواسط  يف 

إليهام من أوروبا، أو  عرش )Williams, R., 1983: 333(، و»العامل الجديد« لألمريكيّتني منظوراً 

املحيطات التي تقع إىل الغرب البعيد عن »اململكة الوسطى« )يف الصني(. عىل أن التعبري الذي 

اكتسب طابعاً عامليّاً مل يطَغ يف االستعامل العام إاّل عرب القرنني املنرصمني بوصفه التكوين الرئيس 

يف أوروبا الغربيّة التي صار يُنظر إليها باعتبارها كلّية الحضور يف السيطرة االستعامريّة عىل عموم 

أرجاء العامل. واملفرتض أن »الغرب« يوحِّد جامعة من الناس يُدَعون »الغربيّني« من حيث جغرافيّة 

إقامتهم، وتقاليدهم، وأعراقهم، وأنسابهم، وحضارتهم املشرتكة؛ ويبدو أنّه أصبح اسم علم، وصار 

يُكتب بالحرف الكبري، كام هو الحال يف هذا الكتاب. عىل أن هذا املصطلح اشتهر باملراوغة، 

ويبدو أن الوحدة التي يؤكّدها صارت تتعرّض للتحديّات باستمرار يف العقود األخرية]1].

يف  يعيشون  الذين  الشعوب  أبناء  فأكرثيّة  كبرياً.  تاسكاً  »الغرب«  يظهر  مل  جغرايف،  كمؤرّش 

أوروبا الغربيّة يعتقدون أنّهم غربيّون، ولكن يف الوقت نفسه يرصُّ كثري من الناس البيض يف جنوب 

أفريقيا وأسرتاليا عىل أنّهم غربيّون أيضاً. وعىل خالف هذا، فإن الناس امللونني يف أمريكا الشامليّة 

ال يعرتفون بالرضورة بأنّهم غربيّون حتّى وإن زعم أكرث املقيمني يف أمريكا الشامليّة، ال سياّم منذ 

نهاية الحرب العامليّة الثانية، بأنّهم أيضاً موجودن يف الغرب. وهكذا، قد يبدو أن الغرب هو يف 

البياض  بأخيلة  وثيقاً  اقرتاناً  يقرتن  فهو  أكرث مام هو مؤرّش خرائطي؛  الدرجة األوىل مؤرّش عرقي 

العرقيّة. لكن هذا التقدير يتناقض مع الواقعة التاريخيّة يف أن أوروبا الرشقيّة قد تم استبعادها عموماً 

من الغرب، ليس فقط يف أثناء الحرب الباردة، بل طوال القرن العرشين. فضالً عن ذلك، فإن فكرة 

البياض العرقيّة مهلهلة مبا يكفي للسامح بأن يتم استبعاد بعض الجامعات من البياض يف بعض 

بأنّها بيضاء يف رشق آسيا أو شامل  أرجاء العامل -مثل الشعوب يف الرشق األوسط- وأن يُعرتَف 

أمريكا. وحني ينتقل الناس من مكان إىل آخر، فقد تتغرّي هويّتهم العرقيّة أيضاً. ومثل مفهوم العرق 

بشكل عام، فإن البياض كمقولة اجتامعيّة هو اعتباطي تاريخيّاً بحيث يصعب أن يكون مؤرّشاً عىل 

هويّة ثابتة.

]1]- ناويك ساكاي وميغان موريس – ضمن كتاب مفاتيح اصطالحّية جديدة – ترجمة: سعيد الغامني –  مركز دراسات الوحدة العربية- 

بريوت – 2010 - ص: 523. 
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ما بعد الغرب
العهد يف  الحديثة  )Post Western World( من املصطلحات  الغرب  بعد  ما  يُعترب مصطلح 

ومراكز  املعاهد  يف  املستقبل  أبحاث  أدبيّات  يف  خاص  باهتامم  حظي  وقد  املعارصة.  الثقافة 

البحث العلمي يف أوروبا والواليات املتّحدة األمريكيّة. 

هذا املفهوم يقع خلف حجاب من إبهامني كبريين، هام: اإلبهام املوجود يف مفهوم الغرب، 

واإلبهام املوجود يف مفهوم غري الغرب: 

- اإلبهام األول: يكمن يف أن االفرتاض العام لدى بعض العلامء عنه هو أنه ذاته ما يفهمونه 

النقديّة فتتلخص يف جنوح الهيمنة األمريكيّة إىل األفول يف  من ظاهرة ما بعد أمريكا. أما رؤيتهم 

فيام  األوروبيّة،  القارّة  العامليّة إىل  األفول سيعيد املحوريّة  بأن هذا  يعتقد  املستقبل. ومنهم من 

يذهب آخرون إىل أنه سيكون ملصلحة الصني أو البلدان األخرى. 

والدراسات  غامض.  أمر  هو  الغريب  غري  العامل  ثغور  تحديد  أن  يف  يكمن  الثاين:  اإلبهام   -

العامليّة يف هذا املجال تدور يف الغالب حول محوريّة الغرب. من هنا، مييل البعض إىل االعتقاد 

بأسلوب ال يدور حول محور  نقرأ ميكافيليل وهوبز وكانط وغريهم  العامل كيف  تعليم  بأّن علينا 

الغرب، وتعميم هذا األسلوب يف الدراسات العامليّة.

ميكن مقاربة وتحليل مسألة ما بعد الغرب من أبعاد ثالثة: البعد السيايس/ االجتامعي، والبعد 

االقتصادي، والبعد العقائدي املتعلّق بآخر الزمان ونهاية التاريخ. 

يف ما ييل إشارة مخترصة إىل كل بُعد من هذه األبعاد:

1 - الُبعد السيايس / االجتامعي:

مثة سعي من املفّكرين الغربينّي إىل رسم نهاية حتميّة ملستقبل السلطة السياسيّة واالجتامعيّة 

التنبُّؤ مبستقبل  للغرب، ويف املقابل أصدر املستقلون من املنظّرين، كتبًا ودراسات تدور حول 

الغرب الجانح نحو األفول. 

ينقسم النقاد املختّصون بأطروحة ما بعد الغرب إىل أربع مجموعات:

األوىل: تعمل عىل تحليل أفول الهيمنة الغربيّة بعيًدا عن مسقط رأسها الرشقي أو الغريب. وعىل 

ذلك هي  وراء  من  غايتها  أن  إال  الغرب،  واملشاكل ومستقبل  اآلفات  بيان  الرغم من صدقها يف 
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الدفاع عن الغرب وضامن قّوته وهيمنته. وعليه، فهي بهذا املوقف تلعب دور املنقذ الذي يدق 

جرس اإلنذار للساسة الغربيّني. ويعترب الصحايف األمرييك من أصول هنديّة فريد رفيق زكريا أحد 

محليل هذه املجموعة.

الثانية: تتألف من أولئك الذين ترعرعوا يف مهد الغرب، ولكّنهم ال يعتربون عامل ما بعد الغرب 

منتميًا إليه. وتعود قيمة وأهميّة تحليالت هذه املجموعة من املفّكرين إىل أنّهم شاهدوا الغرب 

من الداخل، وهاهم اآلن يرصِّحون بأنه آيل إىل االنهيار، ومن بني هؤالء عامل االجتامع األمرييك 

أمانوئيل والريشتاين.

الباحثني  يعتربون من  مناشئ رشقيّة، ولكّنهم  ينتمون إىل  الذين  تتشّكل من املحلّلني  الثالثة: 

املرموقني واملعروفني يف تحليالتهم العميقة. هؤالء وضعوا أدلّة متعّددة تشري إىل انهيار الهيمنة 

السياسيّة للغرب املعارص، ومن بينهم الفيلسوف الرويس الشهري ألكساندر دوغني.

عىل  ويعملون  الغرب،  سلطة  يد  من  الغرب  بعد  ما  أخرجوا  الذين  أولئك  عنها  يعربِّ  الرابعة: 

إثبات  السياسيّة -مبعزل عن  نزاعاتهم  يعملون يف  الذين  الساسة  آخر، وهؤالء هم  بشكل  تفسريه 

بينهم  الغرب اآليل إىل االضمحالل واإلفالس، ومن  إقامة جنازة  العلميّة- عىل  باألدلّة  مدعياتهم 

وزراء الخارجيّة يف كل من روسيا والصني وإيران.

2 - الُبعد االقتصادي:

من بني هواجس دراسات ما بعد الغرب ما يفصح عنه السؤال التايل: هل االقتصاد يف الواليات 

اإلفالس  إىل  سيؤول  أم  االزدهار  يف  آخًذا  اقتصاًدا  سيكون  األوروبيّة  والقارة  األمريكيّة  املتّحدة 

واألفول؟ 

الراهن، ونتائج  الوقت  العاملي يف  النظام  يدير  الذي  الرأساميل هو  أن االقتصاد  الواضح  من 

دراسات ما بعد الغرب تعترب أن الهيمنة األمريكيّة االقتصاديّة تيل نحو األفول. يف املقابل، تتجه 

الصني وروسيا نحو التقّدم. من ناحية أخرى نجد بلدانًا مثل: إنكلرتا وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، 

يشهد  األورويب  فاالتّحاد  ومبهم.  غامض  مستقبل  من  تعاين  أوروبا،  واحدة  بكلمة  أو  وأملانيا، 

اضطرابًا من الناحية االقتصاديّة، ليحّل محله نظام نقدي آخر. وأفريقيا- وال سيّام غرب القارة- سوف 

تظهر بوصفها منافًسا نًدا ألوروبا، وسوف يكون للصني يف تنافسها مع روسيا مسار تصاعدي، أما 

إن  واحدة:  بجملة  اقتصاديّة.  قّوة  بوصفها  نفسها  تفرض  فسوف  الربازيل  مثل  الالتينيّة  أمريكا  يف 
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شعوب العامل يف مرحلة ما بعد الغرب وما بعد الواليات املتّحدة األمريكيّة سوف تأخذ دروسها من 

الصني واألقطاب االقتصاديّة األخرى.

3 - الُبعد االعتقادي وآخر الزمان:

يشهد الغرب املعارص تنافًسا محموًما بني اإلميان واإللحاد. وعىل الرغم من غلبة اإلميان يف 

الوقت الراهن سواء عىل املستوى الكمي أم املستوى الكيفي، فإن هناك تيارات مرموقة تنظر إىل 

عامل ما بعد الغرب بوصفه عنرًصا مييل نحو ترجيح كفة اإللحاد. وهذا االّدعاء يفتقر إىل األدلّة 

الكافية إال أنّه يعترب رأيًا جاًدا بوصفه منافًسا خطريًا للمسيحيّة. 

مام ال ريب فيه أن أمواج اإلسالم يف البلدان الغربيّة من الكرثة بحيث بدأ العامل الغريب يستشعر 

الخطر، وينتهج شتّى األساليب ملحاربتها. وهذه املحاربة أشد رضاوة من تلك التي ينتهجها يف 

مواجهة اإللحاد وسائر التيارات األخرى. إن أشخاًصا من أمثال صاموئيل هنتنغتون يرون مستقبل 

عام  بأن  التنبؤ  إىل  الخاّصة  اإلحصائيّة  تحليالته  يف  توصل  أنّه  بحيث  اإلسالم؛  ملصلحة  الغرب 

2050م سيشهد غلبة اإلسالم، وأن املسيحيّة يف بلدان مثل إنكلرتا سوف تتحّول إىل أقليّة دينيّة.

Postmodernism ما بعد احلداثة
تعرب كلمة ما بعد الحداثة عن مرحلة جديدة يف تاريخ الحضارة الغربية تتميز بالشعور باإلحباط 

من الحداثة، ومحاولة نقد هذه املرحلة والبحث عن خيارات جديدة، وكان لهذه املرحلة أثر يف 

العديد من املجاالت:

ما بعـد الحداثــة تعني حرفيا »بعـد الحداثــة«. فـي حيـن أن »الحديـث« يف حـد ذاتــه يشيــر 

إىل شـيٍء مـا »متصـٍل بالحاضـر«، فإن حركــات الحداثــة وما بعـد الحداثــة تُفَهــُم عىل أنهـا 

مشاريُع ثقافيــة أو عىل شكل مجموعــٍة مـن وجهات النظر. وهي تُستخــدُم يف النظريــة النقدية 

لتشري اىل نقطــة انطالق أعامل األدب  والدراما والعامرة والسينام والصحافة والتصميم، وكذلك 

يف مجال التسويق واألعامل التجارية، ويف تفسري التاريخ والقانون والثقافة والدين يف وقٍت متأخٍر 

من أواخر القرن العرشين وبداية القرن الحادي والعرشين.

يف واحٍد من األعامل األصيلِة يف هذا املوضوع، وصف الفيلسوف والناقد األديب  فريدريك 

هي،  التي  املتأخرة«،  للرأساملية  املهيمن  الثقايف  »املنطق  بأنها  الحداثة  بعد  ما  جيمسون  

الحداثة  بعد  ملا  والتاريخي  االقتصادي  العنرص  مع  عضويا  ترابطا  املرتابطة  الثقافية  املامرسات 
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)»الرأساملية املتأخرة«، وهي الفرتة التي تسمى أحيانا الرأساملية املالية، أو ما بعد الثورة الصناعية، 

أو الرأساملية االستهالكية، أو العوملة، وغريها(. يف هذا الفهم إذن، ميكن أن ننظر إىل هيمنة فرتِة 

ما بعد الحداثة عىل أنها بدأت يف وقٍت مبكٍر من الحرب الباردة )أو، إلعادة الصياغة، بعد نهاية 

الحرب العاملية الثانية( واستمرت حتى الوقت الحارض.

الذي  الدمار  أعقاب  يف  عىل الحداثة.  فعٍل  رُد  أنها  عىل  أيضا  الحداثة  بعد  ما  فهم  ميكن 

لحق بالفاشية، والحرب العاملية الثانية، واملحرقة، أصبح العديد من املثقفني والفنانني يف أوروبا 

كانت  الحداثة  أن  برمته.  يف حني  الجاميل  السياسية واالقتصادية واملرشوع  بالحداثة  يثقون   ال 

ترتبط يف كثريٍ من األحيان بالهوية والوحدة والسلطة واليقني، وما إىل ذلك.

صاغ مصطلح ما بعد الحديث )post-modern( ألول مرة الرسام اإلنكليزي جون وتكنز تشامبان 

ه بـ »الرسم ما بعد الحديث«؛ وهو أسلوب الرسم الذي كان يُفرتَض  زهاء عام 1870 لوصف ما سامَّ

أنه أكرث طليعية من االنطباعية الفرنسية )Best and Kellner, 1991(. ثم استعِمل املصطلح لوصف 

»البيت   ،)Hassan, 1987( الثالثينيات،  )يف  الحداثة«  بعد  »ما   ،)1917( الحداثة«  بعد  ما  »رجال 

 Best and( »عامل ما بعد الحداثة« ،)ما بعد الحديث« )1949(، »العرص ما بعد الحديث« )1946

 Best and( ؛)(، »حقبة ما بعد الحداثة« )1959(، »العقل ما بعد الحديث« )1961Kellner, 1991

Kellner, 1991(، »أدب ما بعد الحداثة« )1965(، و»ما بعد الحداثيني« )1966(]1]. 

توحي طرق الفهم املختلفة لـ«ما بعد الحداثة« بأشياء مختلفة اعتامداً عىل السياق والخطاب. 

كام أن املصطلح يدل دالالت مختلفة استناداً إىل ما يُستعَمل لإلشارة إليه وهل هو نصوص ثقافية 

املصطلح  معاين  لفهم  طريقة  أفضل  تتوفر  رمبا  لذلك،  ثقافية.  نظرية  منط  أم  تاريخية  حقبة  أم 

الحداثة  بعد  ما  الحداثية:  بعد  ما  التي تجسدها  املتداخلة  التمييز بني املصطلحات  املغايرة يف 

)postmodernity(، وثقافة ما بعد الحداثة، ونظرية ما بعد الحداثة.

وغالباً ما تستخدم »ما بعد الحداثة« كمصطلح تاريخي للداللة عىل الحقبة التي أعقبت الحداثة، 

 Harvey,( أو السبعينيات ،)Jameson, 1984( التي بدأت يف عرص التنوير وانتهت يف الستينيات

التي  واالجتامعية  الثقافية  التغريات  أن  عىل  إرصارها  هو  التفسريات  هذه  به  تشرتك  وما   .)1990

أنتجت ما بعد الحداثة ترتبط ارتباطاً ال ينفصم بالتغريات يف الرأساملية: من الرتكيز األسايس عىل 

]1]- جون ستوري – ضمن كتاب مفاتيح اصطالحية –  معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع –  إعداد: طوين بينيت –  لورانس غروسريغ 

–  وميغان موؤيس – ترجمة: سعيد الغامني –  املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – 2010 – ص 577.
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إنتاج  قامئة عىل  الغرب من مجتمعات  تاريخي يف  )Bell, 1976(؛ وتغري  االستهالك  اإلنتاج إىل 

األشياء إىل مجتمع قائم عىل إنتاج املعلومات و»املظاهر« )Baudrillard, 2000(؛ من رأساملية 

»منظمة« حديثة إىل رأساملية »مفككة« ما بعد حديثة )Lash and Urry, 1987(؛ من القومي إىل 

العاملي، الذي حقق منعطف »الضغط الزماين املكاين«، الذي تولد عن التسارع يف كل من السفر 

واالتصاالت البعيدة.

ميكن تحديد تاريخ الرواج األكادميي للمصطلح بنرش كتاب جان فرانسوا ليوتار "الوضع ما بعد 

م الوضع ما بعد الحديث بوصفه أزمة يف  الحديث" )Lyotard, 1984(. يف هذه النبذة املؤثرة، يُقدَّ

منزلة املعرفة يف املجتمعات الغربية. ويجد هذا التعبري عنه »بوصفه تشكيكاً بالحكايات والسود 

الشارحة« )p. xxiv(، وينتج يف املقابل »زوال الجهاز السدي الشارح للمرشوعية«، أي االنهيار 

املفرتض املعارص أو الرفض الواسع لجميع األطر املهيمنة والتشميلية )»الحكايات الشارحة«(، 

التي تريد أن تروي القصص الكلية عن العامل الذي نعيش فيه.

إّن الكثري من االضطراب املحيق باستعامل كلمة مابعد الحداثة يعود إىل دمج املفهوم الثقايف 

ملا بعد الحداثيّة )وعالقتها املالزمة بالحداثويّة(. وقد عرِّفت ما بعد الحداثة بأشكال مختلفة بتعابري 

ده سخرية متشامئة شاملة ُمْسَهبة،  العالقة بني الخطاب الفكري وخطاب الدولة، عىل أنّها رشط تحدِّ

وحسٌّ خائف من الواقعيّة املتطرّفة والصورة الزائفة. وإن التناقضات املتجلّية بني بعض تسميات ما 

بعد الحداثة هذه ال تفاجئ من يستمتع بالتعميامت عن العرص الحارض. ومع ذلك، هناك كثريون 

يرون أن ما بعد الحداثة تشتمل عىل نقٍد للمذهب اإلنساين )Humanism(، واملذهب الوضعي 

)Positivism(، وعىل فحص لعالقتهام بأفكارنا عن الذاتيّة]1].

لقد ُوظِّف تعبري ما بعد الحداثة يف الدوائر الفلسفيّة لتحديد املواقف النظريّة الواضح تنّوعها، 

الخطاب،  بتورّطات  الخاّصة  فوكو  وتحريّات  الغربيّة،  الحارض  مليتافيزياء  ديريدا  تحديّات  مثل 

حول  ليوتار  وتساؤل  لفاتيمو،  املتناقض  املقنع  القوي  الضعيف«  و»الفكر  والسلطة،  واملعرفة، 

تشرتك،  كلّها  وهذه  واالنعتاق.  املرشوعيّة  إىل  العائدة   )Metanarratives( امليتاسديّات  صّحة 

وباملعنى األوسع للكلامت، بنظرة إىل الخطاب اللغوي يف حسبانه كموضوع إشكايل، واألنظمة 

املنظِّمة موضع شك. ويبدو أن الجدل حول ما بعد الحداثة - والخلط بينها وبني ما بعد الحداثيّة- قد 

ابتدأ بتبادل الرأي الرتاشقي حول موضوع الحداثة بني يورغن هابرماس )Jurgen Habermas( وجان 

]1]-  ليندا هتشيون –  سياسة مابعد الحداثة –  ترجمة: حيدر حاج اسامعيل - املنظمة العربّية للرتجمة – بريوت 2009 ـ ص59.



255االستغراب ما بعد الغرب

2 0 1 ــف 9 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 17

فرانسوا ليوتار. الفيلسوفان وافقا عىل أن الحداثة ال ميكن فصلها عن أفكار الوحدة والعامليّة، أو ما 

ه ليوتار بامليتاسديّة )Metanarratives(. وقد اهتّم هابرماس بأن يربهن عىل أن مرشوع الحداثة،  سامَّ

املتجّذر يف سياق عقليّة عرص التنوير )Enlightenment(، مل يكتمل بعد وهو يتطلّب إكامالً، فرّد 

ليوتار بوجهة نظر مؤّداها أن الحداثة قىض عليها التاريخ، وهو التاريخ الذي كان منوذجه املأسوي 

التقني«  »العلم  يف  والنهائيّة  للمرشوعيّة،  املعارضة  قّوته  تثّلت  والذي  النازي،  االعتقال  معسكر 

الرأساميل الذي غرّي، وإىل األبد، تصّوراتنا عن املعرفة. لذلك، كانت ما بعد الحداثة، بالنسبة إىل 

دة التي  ليوتار متميّزة بخلوِّها من القصص الكلية العظمى، وباحتوائها عىل القصص الصغرية واملتعدِّ

ال تبغي استقراراً أو مرشوعيّة عامليني. 

أيضاً. ففي مالحظاته  لفحص جّدي  الحدايثّ  بعد  لتعريف هابرماس ملا  ليوتار  خضع تحّدي 

التمهيديّة للرتجمة اإلنكليزيّة لكتاب حالة ما بعد الحداثة )La Condition Postmoderne(، يحاول 

جاميسون أن ينقذ فكرة امليتاسديّة )Metanarratives( من هجوم ليوتار عىل هابرماس، والسبب 

هو أن فكرته الخاّصة عن ما بعد الحداثة هي من نوع امليتاسديّات، بصورة جزئيّة، وهي قامئة عىل 

تحديد الفرتات الزمنيّة الثقافيّة ملاندل )Mandel(. وبالتعبري األكرث تبسيطاً نقول: إن رأسامليّة السوق 

الحداثيّة. إن االنزالق من  الرأساميل االحتكاري ولَّد ما بعد  الواقعي، واملذهب  ولَّدت املذهب 

ٌد يف كتاب جاميسون: فبالنسبة إليه، امليتاسديّات  ما بعد الحداثة إىل مابعد الحداثيّة ثابٌت ومتعمَّ

االقتصاديّة- اآلثار  من شّدة  وتزيد  وتعزِّز  تكّرر،  فهي  املتأّخرة«،  للرأسامليّة  الثقايف  »املنطق  هي 

االجتامعيّة »املستهَجنة واملشجوبة« )85( ملا بعد الحداثة. وقد يكون األمر كذلك. غري أين أريد 

أن أبرهن أنها تنتقد تلك اآلثار أيضاً من غري التظاهر بأنّها قادرة عىل العمل خارجها.

مابعد االستعمار
يدلُّ مصطلح ما بعد االستعامر عىل مرحلة التحرر الوطني التي شهدها القرن العرشون املاض. 

بعض الباحثني الغربيني يقولون إن لهذا املصطلح بعدين: يتعلّق األّول بكون »ما بعد االستعامريّة«، 

مفهومة مبعناها الجيو- سيايس األكرث اعتياديّة، إّما أن تشري إىل فرتة تأيت بعد االستعامريّة، أو إىل 

بعد االستعامريّة  ما  بالعالقات بني  الثاين  تقاليد االستعامريّة. ويتّصل  ما زالت تسمها بعمق  فرتة 

وأنواع »البعد« األخرى - عىل سبيل املثال: ما بعد الحداثة وما بعد البنيويّة- التي غالباً ما تُستخدم 

لوصف الفكر واملجتمع املعارصين. وكثرياً ما تندمج هذه املصطلحات يف الدراسة األكادمييّة 

النظريّة ما بعد االستعامريّة والدراسات ما بعد االستعامريّة  يُنظَر إىل  ما كان  الغربيّة، حيث غالباً 
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باعتبارهام بنيويتني بالرضورة، ويفسَّ الوضع ما بعد االستعامري كمكوِّن مهم للوضع األعم ملا 

بعد الحداثة]1]. وهكذا فإن مصطلح »ما بعد االستعامريّة« يذكرنا بأن االستعامريّة قد أعادت صنع 

»العامل  وال  »أوروبا«  فال  ضّدها.  االستجابات  تشكيل  طريق  عن  هذا،  تفعل  زالت  وما  العامل، 

الثالث«، وال »املستعِمرون« وال »املستعَمرون« كان ميكن أن يوجدوا من دون تاريخ االستعامريّة. 

وقد امتّدت آثارها امتداداً واسعاً وتوهت -فكانت شاملة وخفيّة يف آن- ألن الطرق التي تنكشف 

االستعامريّة.  املواجهات  خالل  من  تشكيلها  أُعيد  قد  الحديث  للعامل  الثقافيّة  املقوالت  فيها 

النسقيّة  للتباينات  االنفجاريّة  واملضامني  الكونيّة،  الهجرة  وآثار  واإلثنية،  بالقوميّة،  فاالهتاممات 

يف الرثوة والصّحة واالستقرار السيايس بني الشامل والجنوب، هي كلّها جزء من الوضع ما بعد 

االستعامري. والنقاشات حول املدارس غري املختلطة، واملامرسات العائليّة والجنسيّة، والحجاب 

وضوابط دينيّة أخرى، سواء أيف أوروبا وأمريكا الشامليّة أم يف البلدان املستعَمرة سابقاً، تستشري 

 .)Stoler, 1995( كلّها الرتاثات التاريخيّة عن االستعامريّة

ورغم النرص النهايئ لنزع االستعامر، بوجه ما كان معارضة أمربياليّة توسعيّة، فمن الواضح أن 

التي  واألدوار  الهويّات  ألن  الحارض  تالزم  وظلّت   .)Mamdani, 1996( تختِف  مل  االستعامريّة 

تخلو  ال  ألسباب  جديدتني،  وقّوة  حياة  اكتسبت  بل   - فقط  حيّة  زالت  ما  بها  لالحتفاظ  أُوجدت 

من صلة بالسلطة األوروبيّة املتواصلة- بل ألن انتهاء »الحرب الباردة« قد أفىض إىل إيجاد فرص 

توسعيّة جديدة، وهواجس جديدة، ومخاطر جديدة. وليس صدام الحضارات املزعوم الذي تعتمد 

سوى  الثقايف  وتربيرها  واالقتصاديّة  السياسيّة  مطامحها  يف  الجديدة  األمريكيّة  األمرباطوريّة  عليه 

صورة أخرى من صور االستعامريّة. ويف هذا الوقت بالتحديد، أصبحت الرهانات أعىل، ماّم جعل 

الدراسات ما بعد االستعامريّة أولويّة عاجلة أهم ماّم سبق.

يُنظَر إىل الدراسات ما بعد االستعامريّة يف العادة بوصفها قد تكّونت مع االنتقاد الذي افتتحه 

إدوارد سعيد يف كتابه االسترشاق )Orientalism(، )Said, 1978(. وقد صارت املعتقدات العاّمة 

يف حّجته معروفة جيّداً اآلن: فالتواريخ االستعامريّة -أي العالقات الهيمنة التاريخيّة بني »الرشق« 

و»الغرب«- أنتجت، وكانت هي بدورها من نتاج عدد من الخطابات تّم فيها إضفاء الصفة الجوهريّة 

جاهزاً  باعتباره  تطبيعه  ثّم  ومن  والتأنيث،  بالدونية  ووصفه  االستعامري،  »آخر«  عىل  املطلقة 

تنبغي معرفته، والحقيقة ال يُعرف إاّل من خالل،  دامئاً ألن يُستعَمر. فُشكِّل »الرشق« بصفته شيئاً 

العربّية  الغامني – املنظمة  الثقافة واملجتمع – ترجمة: سعيد  ]1]- نيقوالس ديركس – مفاتيح اصطالحّية جديدة – معجم مصطلحات 

للرتجمة – الطبعة األوىل – بريوت 2010 – ص: 573. 
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املجازات اللغويّة التي أعادت إنتاج عالقات الهيمنة، بل صار يُنظر إىل الهيمنة باستمرار باعتبارها 

الرشط الطبيعي للعامل وليست نتيجة قوى جيو-سياسيّة بذاتها. وهكذا كشف دارسو االستعامريّة 

عن تعقيد األشكال األدبيّة، والفيلولوجيّة، والخرائطيّة، والتاريخيّة، واألنرثوبولوجيّة يف التمثيل يف 

مرشوع الحكم االستعامري. وقد قامت الطرق التي تّم بها تشكيل مقوالت املعرفة من خالل سياق 

العالقات االستعامريّة وفيها بالكثري من عمل الهيمنة االستعامريّة.

Neo Liberalism ما بعد الليربالية أو الليربالية اجلديدة
شاع مصلح ما بعد الليربالية بصيغة النيوليربالية أو الليربالية الجديدة يف خالل تسعينيات القرن 

ى بـ العوملة بعد سقوط النظام االشرتايك وانفراد النظام  العرشين املاض، أي مع ظهور ما يسمَّ

الرأساميل بقيادة العامل.

يشري مصطلح »النيوليربالية/الليربالية الجديدة« إىل عدة أشياء مختلفة، ولكن رمبا يكون مفهوًما 

عىل أفضل وجه يف سياق أنه حركة فكرية وسياسية تسعى إىل إعادة اخرتاع الليربالية يف السياق 

الرأساميل يف القرن العرشين ومن النظرة األوىل، فسنجد بأن هذه حالة بسيطة من حاالت التثليث 

الخطايب: فالحزب املعروف بأنه أقل األحزاب ُحبًا للمهاجرين والهجرة، يستطيع اآلن أن يتكلم 

املتعلقة  األولوية  ولكن  للمهاجرين.  املناهضة  للسياسات  شاعريًا  مظهرًا  ويعطي  ليربالية،  بنربة 

لحزب  الليربايل  الخطاب  يرتكز  حيث  هنا،  أهمية  أكرث  شيئًا  هناك  أن  إىل  تشري  النقاط«  بـ«نظام 

السياسية واالقتصادية ميكن تبسيطه إىل  الليربالية  الليربالية »الجديدة« وَسلَفيها  والتباين بني هذه 

ثالثة اختالفات]1]:

بناء دولة ضعيفة؛ بل هي فلسفة سياسية كانت تنظر إىل  الليربالية الجديدة إىل  أواًل، مل تسَع 

الدولة كطريقة إلعادة تشكيل املجتمع حول املثل العليا. بذل ميشيل فوكو الكثري من الجهد ليؤكد 

عىل أنها ليست شكاًل آخر من أشكال اقتصاد عدم التدخل، بل تنح الدولة دوًرا رئيسيًا يف تشكيل 

تعريف الحرية االقتصادية وتثبيتِه. 

ثانًيا، تتخىل الليربالية الجديدة عن الخوف الليربايل من الفصل بني الحياة السياسية واالقتصادية. 

يف نهاية املطاف، كل يشء ميكن معالجته من الناحية االقتصادية، مبا يف ذلك الدولة والقانون 

والدميقراطية والقيادة واملجتمع املدين. وتعامل املثل والقيم السياسية عىل أنها خطرة وميكن 

أن تؤدي إىل االستبداد. من وجهٍة نظٍر ليربالية جديدة، يكون الوضع أكرث أمًنا إذا ما تم النظر إىل 

]1] - عبد السالم فاروق- ما بعد الليربالية - عودة اىل العصور املظلمة - جريدة األهرام املسائية – القاهرة - العدد 3961 – تاريخ 2017-7-10.
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الثقافية  أو  السياسية  اقتصادية وإعادة تشكيل األماكن  باعتبارها  السلوك اإلنساين  جميع مجاالت 

حول منوذج السوق.

ثالثا، تعامل الليربالية الجديدة التنافس باعتباره أهم قيم الرأساملية. وهناك سبب بسيط لذلك: 

من خالل عمليات املنافسة، يصبح بإمكاننا معرفة من هو وما هو اليشء القيّم. وكام قال فريدريش 

هايك: املنافسة »عملية اكتشاف«. يف غياب املنافسة املنظمة، ستكون هناك وجهة نظر واحدة 

ومحسورة ومفروضة من قبل املثقفني واملخططني )مشكلة االشرتاكية(. أو سيكون هناك ُمرّشحون 

يتبادلون الرصاخ وكلهم يسعون إىل إغراق وقتل بعضهم البعض )مشكلة الدميقراطية(. ولكن هذا 

أهمية  وبالتايل تظهر هنا  التي يجري تخطيطها وإداراتها جيًدا،  للمنافسات  يثري الرضورة امللحة 

املدققني والتصنيفات واملدربني والتقنيات تحفيزية واالستعارات الرياضية يف الثقافة املعارصة]1].

هي  االقتصادية التي  عىل الليربالية  مبني  آيديولوجي  فكر  هي  شموالً  أكرث  بتعبري  النيوليربالية 

املكّون االقتصادي لليربالية الكالسيكية والذي ميثل تأييد الرأساملية املطلقة وعدم تدخل الدولة 

يف االقتصاد.

دور  من  وتزيد  الدولة  دور  من  تقلل  اقتصادية  سياسة  تبني  إىل  »النيوليربالية«  تعبري  يشري 

القطاع الخاص قدر املستطاع، والسعى  لتحويل السيطرة عىل االقتصاد من الحكومة إىل القطاع 

الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن الحالة االقتصادية للبلد.

يرمز هذا التعبري عادة إىل السياسات الرأساملية املطلقة، وتأييد اقتصاد عدم التدخل وتقليص 

اليساريني  بعض  ويستخدمه  السوق،  يف  حرية  بأقىص  والسامح  حد،  أدن  إىل  العام  القطاع 

بعض  أما  العامل.  يف  األمريكية  الرأساملية  لنرش  خطة  بعضهم  يعتربه  قد  ملا  ازدرايئ  كتعبري 

املحافظني والليربتاريني  فيعتربونه خاصا باليساريني يستخدمونه لتشويه فكرة السوق الحرة.

وللفظ »النيوليربالية« مدلول قديم انقرض استعامله حاليا، وهو الذي أطلقه االقتصادي األملاين 

التوجه  لهذا  األملاين  الشكل  اقرتح  من  أول  االشرتاكية وكان  الليربالية  عىل  روستوف  ألكسندر 

االقتصادي.

]1]- أنس سمحان- النيوليربالية تتنكر لألخالقيات التقليدية لليربالية - أنظر: املوقع األلكرتوين الخاص للكاتب.
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Meta-ethics ما بعد األخالق
هذا املصطلح هو فرع من علم األخالق ethics يدرس البناء املنطقي للغة األخالقية، ولداللة 

املصطلحات واألحكام األخالقية. وهو علم يعلو عىل األخالق املعيارية ويسبقها، فال يهتم بوضع 

معايري أخالقية كام هي الحال - عىل سبيل املثال - عند كانْط وجون ستيورات ِمْل، بل يسعى إىل 

نقد وتحليل املعايري واملفاهيم األخالقية التي وضعها الفالسفة فعلياً يف نظرياتهم، وبذلك تكون 

العلمية. وقد  بالنظريات  العلم«  »فلسفة  بالنظريات األخالقية كعالقة  بعد األخالق  ما  عالقة علم 

أدخل الوضعيون املناطقة هذا املصطلح يف علم األخالق، تشبيهاً بعلم ما بعد الطبيعة، ولتمييز 

األخالق الفلسفية الخالصة من األخالق املعيارية.

ويعد مور مؤسس علم ما بعد األخالق ومدارس التحليل اللغوي املنطقي يف األخالق، فقد 

انحرف باألخالق عن موضوعها األصل وهو السلوك اإلنساين إىل االهتامم باللغة األخالقية، وهذا 

وقد  اإلنكليزية.  باألخالق  مور  لتأثري  طبيعية  نتيجة  كان  األخالق  الذي طرأ عىل موضوع  التغيري 

وصف هذا التحول بأنه انتقال من »األخالق« إىل »ما بعد األخالق«، كمحاولة لتعريف أو وصف 

األسلوب الذي يستخدم بها األحكام الخلقية فعلياً، وذلك عن طريق وصف وظيفة املحموالت 

األخالقية.

يتألف ما بعد األخالق كام ترى ليليان آيكن من العبارات التي تهتم باملعنى، أو بوظيفة حدود 

مثل )الصواب، الخري(، فهو اليتضمن عبارات خلقية إمنا عبارات من قبيل »أن الخري يعني الرغبة«، 

أو أن الصواب »يشري إىل كيفية غري طبيعية«، أو أن »الينبغية تتضمن القدرة واالستطاعة«، ومن ثم 

فهو ال يشمل أي نتيجة خلقية، ولن يوجد حكم خلقي يستلزم ارتباطاً به. وقد رأى بعضهم أنه تم 

االستعاضة عن املنطق باألخالق، وحّل البحث يف املكانة املنطقية للقضايا والحدود األخالقية 

مكان البحث  العقيل يف »ماذا تكون األشياء الخرية«، واستُبعدت األخالق مبعنى دراسة القيم »ما 

بعد األخالق« واملعايري، وتم ردها إىل كونها فرعاً من »اللغويات«]1].

]1] - راجع: املوسوعة الفلسفية.
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Post-Impressionism  ما بعد اإلنطباعية
باأللوان  لالنطباعية وتشرتك معها  امتداداً  التاسع عرش وتعترب  القرن  نهاية  فنية بدأت يف  حركة 

الحياة  من  الرسم  موضوعات  واختيار  الظاهرة،  الثقيلة  الفرشاة  وبرضبات  الواضحة،  املرشقة 

مربع(،   - )مثلث  بوضوح  لألشياء  الهندسية  االشكال  إلظهار  مبيلها  عنها  تحيد  لكنها  الواقعية، 

التقييد املتوارث يف االنطباعية. وقد  لها، وابتعدت عن  اعتباطية  أو  ألوان غري طبيعية  واستخدام 

كانت واضعة األساس ملدارس الحقة وهي املدرسة التكعيبية واملدرسة الوحشية.

القرن العرشين بعد وفاة  بداية  فيديرير( يف  الربيطاين )روجي  الرسام   أطلق عليها هذا االسم 

الباشا  بيان  واملهندس  الرسام  بعد  الفن  الحاصل يف  التطور  لوصف  الحركة  هذه  رسامي  معظم 

)مؤسس االنطباعية( يف أسلوب عدد من الرسامني الفرنسيني مثل بول سيزان، بول غوغان، والرسام 

الهولندي فان جوخ وآخرين. وقد أطلق عليه هذا االسم يف املعرض الذي أقامه يف لندن ملجموعة 

هؤالء  عىل  مسمى  إطالق  الرضوري  من  كان  اإلقناع  سبيل  »يف  فيه  قال  الشباب  الرسامني  من 

الرسامني، وقد اخرتت أن يكون االسم مبهام غري واضح لذا سأطلق عليهم »ما بعد االنطباعية«، 

فقط لتحديد موقعهم الزمني بالنسبة إىل الحركة االنطباعية »أو البيانيّة«.

Post- structuralism ما بعد البنيوية
ما  فرنسة  مكانها يف  العرشين، وظهر  القرن  من  السبعينيات  أوائل  باالنهيار يف  البنيوية  بدأت 

اصطلح عىل تسميته ما بعد البنيوية. وكان روالن بارت وجاك ديريدا أهم فالسفتها. وكان بارت قد 

تحول عن البنيوية إىل ما بعد البنيوية، وانتقل يف دراسته من أهمية الكاتب يف تركيب النص األديب 

باعتامد معايري وبنى جاهزة الصنع إىل دور قارئ النص يف توليد معاٍن جديدة ال نهاية لها. وجاء هذا 

يف مقالته »موت كاتب« )1968( التي أعلن فيها استقاللية النص وحصانته ضد أي تقييد له مبعايري 

أو بحدود مضمونة أو بحدود ما قصده الكاتب منه، فيصبح القارئ بهذا هو املنتج للنص وملعان 

متجددة فيه. يؤكد بارت يف كتابه »متعة النص« )1975( أنه يف غياب الكاتب تصبح عملية إيجاد 

تأويالت للنص عملية عبثية ال نهاية لها، لكنها ممتعة، وتأيت املتعة من امتالك النص إلمكانات 

»اللعب«  باملعاين. ولكن هذا ال يعني تخلياً فوضوياً عن كل القيود، وإمنا تفكيكاً وهدماً منظمني 

إلنتاج معان أخرى، وكأن القارئ يعيد كتابة النص، فيصبح منتجاً له وليس مستهلكاً، وهذا أساس 

املذهب التفكييك الذي طوره ديريدا، وهو أساس »ما بعد البنيوية«.
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ما بعد البنيوية
منشأ "ما بعد البنيوية" هو البيئة الفرنسية األكادميية، وقد جرى تداوله عىل نطاق أوروبا وأمريكا الشاملية 

يف النصف الثاين من القرن العرشين. أما الهدف من إطالقه يف الساحة الثقافية الغربية فهو للداللة 

عىل أعامل غري متجانسة ملفكرين فرنسيني يف مجال الفن وعلم اإلجتامع واألدب. تنفي حركة ما بعد 

البنيوية إمكانية إجراء دراسة حقيقية لإلنسان أو الطبيعة البرشية، لكن ميكن تحليلها من خالل سد التطور 

التاريخي أي أن )التطور التدريجي من الخرافة إىل السببية كان رضورياً للوجود اإلنساين(.

شكلت ما بعد البنيوية امتداداً وتجاوزاً للبنيوية التي ظهرت يف أوائل النصف الثاين من القرن 

العرشين والتي رأت بأن الثقافة اإلنسانية ميكن فهمها عن طريق الوسائل البنيوية عىل غرار اللغة 

)بنيوية اللغة( والتي ميكن أن تيز بني تنظيم الواقع وتنظيم األفكار والخيال. وتختلف طرق نقد 

البنيوية بني أتباع ما بعد البنيوية عىل الرغم من األسس املشرتكة يف ما بينهم عىل رفض البنى الذاتية 

التي تفرضها البنيوية، ومعارضة تشكُّل تلك البنى. ومن أهم مفكري ما بعد البنيوية نذكر: ميشيل 

فوكو وجاك ديريدا وجيل دولوز وجوديث بوتلر وجوليا كريستيفا.

ونلفت تعترب هذه الحركة قريبة اىل حركة ما بعد الحداثة بل هي أحد أبرز مكوناتها الفكرية.

ما بعد األيديولوجيا
نشأ مصطلح ما بعد األيديولوجيا يف زحمة السجال الذي ساد املجتمعات الغربية بعد سقوط 

الحملة عىل  قادت  التي  األوىل  املوجة  العرشين.  القرن  نهاية  النيوليربالية يف  الشيوعية وصعود 

وكانت  أمريكا،  يف  الليرباليني  واألكادمييني  املفكرين  من  عدد  كتابات  يف  جاءت  األيديولوجيا 

القرن  تسعينيات  بداية  ذاع صيتها يف  والتي  فوكوياما  فرنسيس  قدمها  التي  التاريخ  نهاية  أطروحة 

املاض. من أبرز مظاهر هذه املوجة أنها ركزت عىل موت األيديولوجيا معتربًة ان الليربالية هي 

البديل الذي سيحكم القيم العاملية يف املستقبل. السؤال األسايس الذي صار يطرح يف ما بعد هو 

التايل: أين تقف األيديولوجيات يف بداية القرن الحادي والعرشين، وأين يقف البحث فيها؟ وما 

معنى أن ال يكون هذا العرص عرص ما بعد األيديولوجيا؟ وملاذا ميكننا برهنة استحالة عصور ما بعد 

األيديولوجيا بالضبط كام نربهن استحالة وجود عصور ما بعد السياسة؟ وكيف ميكننا أن نوضح 

أن األيديولوجيات ليست تصورات لعوامل بديلة، مغرية أو مرعبة، بل هي تفسريا خيايل للعوامل 
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السياسية التي نعايشها حتى عندما نكون من نّقاد هذه العوامل؟ وكيف ميكننا أن نؤكّد بدرجة كافية 

السيايس عىل كل مستوى من مستويات  للعامل  خيالياً  تفسرياً  دامئاً  والعاقل  الحاس  أن لإلنسان 

تطّوره؟ ببساطة نقول: لألسف، إن الشخص الالَّ أيديولوجي، مل يعد موجوداً. 

يجدر القول أن التيارات الغربية التي تتداول مصطلح عرص ما بعد األيديولوجيا تطرح نظريتني 

متنافستني جانباً. 

النظريةاألوىل، أن األيديولوجيات ـ للمرة الثانية، وعىل نحو غريب، خالل خمسني عاماً ـ مل 

تعد موجودة. والثانية، أن أيديولوجية واحدة، هي الليربالية، تغلّبت عىل غريها من األيديولوجيات. 

كل  تجعل  التي  املفهوم  هذا  صياغة  يف  ضعفاً  تعاين   millenarian األلفية  الرؤية  األول، 

نحو  يساعد عىل  بالطبع  هذا  التامسك.  وشديد  نظري  هو  ما  باستثناء  محجوبة،  األيديولوجيات 

مفيد إلهامات معظم األيديولوجيات عىل بلوغ منزلة »طبيعية«. ويجب عىل أنصارها  امللتزمني أن 

يرّحبوا بانتهاء هذه األسطورةـ فهذا يجعل عملهم أسهل بكثري من خالل إنعاش، وهٍم ميكن يف ظلّه 

أن يكملوا التبشري بعقيدتهم.

بشكل منوذجي يف  معروضة  مثالية  بدول  إميان  ومن  غائية،  نظر  وجهة  تعاين  الثانية  النظرية 

اليوتوبيات، ال األيديولوجيات. فإذا كانت الليربالية منترصة فعالً، وإذا كانت هي بطل العامل بال 

الزعم  ميكن  منهجان  هناك  إذ  متحّققة.  يوتوبيا  ألنها  اإلطالق  عىل  األشياء  أندر  فهي  إذاً  منازع، 

من خاللهام أن اليوتوبيات ممكنة التحّقق. ميكن إيجاد واحد منهام فعالً يف فصيلة الليرباليات، 

بالتقاء ألعضاء  الليرباليون تاماً  الفالسفة  يؤمن  الفلسفية. حيث  الليربالية  ميدان  أنه  وتحديداً يف 

فيها  تسيطر  لليربالية  متاخمة  عادة  يعتربونها  التي  عليها، وهي  متّفق  أخالقية  نقطة  املجتمع عىل 

غري  للحدوسات  العقيل  االحتكام  لدراسة  نتيجة  هو  االلتقاء  هذا  واإلنصاف.  والعدالة  الحرية 

املرهونة. حيث تُثبت القواعد األساسية لواحد منها وتجري إزالة الباقي من األجندة السياسية]1]. 

إن عامل األيديولوجيات هو سلسلة مستمرة من التحّديات لقصور فصائلها الكربى القامئة، عىل 

عكس، املحاولة الصناعية لكبح عملية التغري القايس غري املنظم التي تخضع لها األفكار. وعندما 

تكون الحدود حارضة بقوة يف الربنامج السيايس مرة ثانية مثل: الحدود ضد الهجرات الجامعية إىل 

أوروبا، والحدود ضد انتشار اإلرهاب ورعاته السياسيني، والحدود ضد عدم االستقرار االقتصادي 

]1]- راجع: مايكل فريدن Michael Freeden- عرص ما بعد األيديولوجيا- مجلة »االستغراب«- العدد السادس.
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الذي يسبّبه نجاح الدولة العادلة نفسه مع مصاحبتها ملناخ التوقّعات العليا للمواطنني ـ األنظمة 

األيديولوجية ترتّد إىل إفراط يف التبسيط مثل »رصاع الحضارات« أو »الطريق الثالث« وترتاجع إىل 

حدودها الخاّصة مهام كانت عابرة. 

ما بعد العلمانّي�ة
من  الغريب.  الثقايف  املجتمع  الوالدة يف  العلامنية« إىل مصطلح حديث  بعد  »ما  عبارة  تشري 

خالل املطارحات التي جرت حوله يف خالل العقد األول من القرن الجاري، بدا أن هذا املصطلح 

ال يزال يف طوره االبتدايئ. بل يجوز القول، أن جلَّ ما حفلت بها حلقات التفكري حول خصائص 

وسامت منظومة ما بعد الحداثة، كانت شهدت غياباً الفتاً لهذه العبارة. رمبا لهذا السبب ـ وأسباب 

أخرى سنأيت إليها يف سياق هذه الدراسة - مل تتحول »ما بعد العلامنية« إىل مفهوٍم تامِّ القوام]1]. 

املفّكرين وعلامء  من  يقترص عىل حلقات ضيّقة  يزال  النقاش حولها ال  أن  من  الرغم  وعىل 

االجتامع يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية إال أن شأنها شأن سواها من املفاهيم التي أدخلتها 

الحداثة الفائضة يف سجل »املابعديات«، فقد وقعت ما بعد العلامنية يف مأزٍق داليلٍّ مصحوٍب 

السابقات عىل غري محمٍل ورشٍح وقصٍد.  كنظائرها  لقد جرى حملُها  بارتباٍك اصطالحيٍّ شديٍد. 

أغلب  يف  ولكن  واملحتوى.  املعنى  دالالة  مستوى  عىل  وطوراً  اللفظ،  داللة  مستوى  عىل  تارًة 

أنقاضها.  عىل  أخرى  ووالدة  ثقافيٍة  ظاهرٍة  نهاية  أْي  النهايات؛  محمل  عىل  حملُها  شاع  األحيان 

وهذا ليس مبستغرٍب ما دام الحديث عن أفول وقيامة املفاهيم هو أدن إىل تقليٍد راسٍخ يف حياة 

الغرب وثقافته. وتلك حالٌة مل يتوقف َسيْلُها منذ أول نقٍد لعرص األنوار جرت وقائعه مع املنعطف 

امليتافيزيقي، الذي قاده إميانويل كانط قبل نحو قرنني كاملني. غري أن شغف العقل الحدايث بختم 

الحديثة  الغربية  الحضارة  افرتضته تطورات  ما  بقدر  ببدٍء جديٍد،  املفاهيم مل يكن لرغبٍة جموحٍة 

وتحوالتها. هذا يعني أن ما بعد العلامنية -كمثل ما بعد الحداثة من قبلها- تومئ نحو انعطاٍف جديٍد 

امتداٌد جوهريٌّ من املاض إىل الحارض املستمر، فكّل إعالٍن  التاريخ  الفكر. وألّن  يف مشاغل 

عن نهاية حقبٍة ما، هو يف الواقع إنباٌء عن بَدٍء ألحقاٍب تاليٍة ليس بالرضورة أن يُحكم عام سبقها 

بالبطالن. رمبا لذلك جاء تنظري هايدغر حول نهاية امليتافيزيقا ال ليطيح بها، وإمنا ليؤكد رضورتها 

]1]ـ راجع: محمود حيدر ـ ما بعد العلامنّية ـ مقاربة تحليلّية نقديّة، ملنشأ املفهوم ومآالته، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 

بريوت ـ النجف األرشف، ص:9، 2019. 
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ووجوبها. فاالنسحاب والحضور- كام يقول- هام فعٌل واحٌد وليسا فعلني متناقضني مييُت أحدهام 

اآلخر. ذلك بأن املسى االمتدادي بني املاقبل واملابعد ال ينشط عىل سياٍق آيلٍّ من النقطة ألف 

إىل النقطة ياء، بل هو فعاليٌّة ساريٌة يف جوهر الحركة التاريخية التي تتأىب االنقطاع وترفض الفراغ.

تبني املعطيات الحديثة أن املراجع التأسيسية ملصطلح »ما بعد العلامنية« تنحرص يف أعامٍل 

صت لتظهري هذه القضية.  بحثيٍة صدرت بعد العام 2010. وهذه األعامل هي حصيلة مؤتراٍت ُخصِّ

التي استندت إليها تلك األعامل هي ما اشتغل عليه عدٌد وازٌن من  يف مقدم األفكار والنظريات 

املفكرين وعلامء االجتامع يف مقدمهم: الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس، والكندي تشارلز 

خوسيه  إسباين  أصل  من  االنرثوبولوجيا  وعامل  بريغر،  بيرت  األمرييك  االجتامع  وعامل  تايلور، 

السيايس ممن أسهموا  الفلسفة وعلم االجتامع  الباحثني يف  آخر من  كازانوفا.. إىل هؤالء جمٌع 

بصورٍة مبارشٍة وغري مبارشٍة يف تسييل الكالم عىل فكرة »ما بعد العلامنية«. كان لألملاين هابرماس 

ورفيقه الكندي تايلور عىل وجه الخصوص مجهوٌد مميٌّز يف التأسيس لنقاٍش جّديٍّ بصددها. ومن 

األفكار التي شكلت إحدى أبرز خطوط الجاذبية يف هذا النقاش، حديثهام عن عامل ما بعد علامين 

مألوٍف  غري  فكريّاً  احتداماً  ولَّد  الذي  األمر  وهو  الحديثة.  املجتمعات  يف  تظهر  معامله  أخذت 

مؤدَّاه: أن العرص العلامين قد بلغ منتهاه، وأن العامل األورويب املعارص دخل يف واقعٍ جديٍد مل يعد 

فيه الكالم عىل العلامنية مبعناها الكالسييك أمراً جائزاً.

أبرز التعاريف املتداولة حول »ما بعد العلامنية« ذاك الذي يعني وصول العلامنية إىل نهايتها أو 

اقرتابها من حتفها عىل أقل تقدير. وهذا املدعى يثري مشكلة القطع مبدى قربه من الصواب. مع 

ذلك فإن السؤال الذي يعنينا الجواب عليه يف هذا الفصل هو التعرّف عىل ما تدل عليه عبارة ما بعد 

العلامنية يف ظاهرها اللفظي ومضمونها املعنوي؟.

يستفاد من قراءة أولية لبعض تنظريات عدد من علامء االجتامع املعارصين يف أوروبا والواليات 

املتحدة املَيْل إىل ترجيح معنى التواصل بني طورين تاريخيني للعلامنية: طوٌر بلغ ذروته وُخِتم، وطوٌر 

يتهيَّأ للبدء. فالختم هنا يدّل عىل نهاية حقبٍة أدت العلمنة يف خاللها مجمل إجراءاتها، وصار عليها أن 

تتكيّف مع ما يناسب رشوط الزمن الذي حلّت فيه. وأما البدء فيدل عىل حركٍة نشطٍة من املراجعات 

التناقض الحاد بني  الفكري العلامين، ودعت إىل رؤيٍة جديدٍة تتجاوز  التي سادت الوسط  والنقد 

الشأنني الديني والدنيوي. والنتيجة التي تنتهي إليها مثل هذه القراءة هي أّن التوصل إىل تعريٍف دقيٍق 
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لعبارة »بعد العلامين« تفرتض إلغاء صور التتايل )قبل – بعد( أو )تغيري النظام السائد وإنشاء نظاٍم بديٍل 

للحياة(. غري أن عامل االجتامع األمرييك بيرت بريغر )Peter Berger( ذهب إىل تعريف املصطلح 

أّن  العلامنيّة للكون. ورأى  الرؤى  للدين مع  الكونيّة  الرؤى  فيه  تتعايش  بوصفه حالة وعٍي معارٍص 

تعايش الرؤى الكونيّة الدينيّة والعلامنيّة، والتطلعات الدينيّة والعلامنية يف املجتمع والسياسة، وِصيَغ 

فهم الديني والعلامين لحياة الفرد يولد توتراٍت ناجمٍة من اجتامع النقائض. وحاصل ما توصل إليه 

بريغر أن السمة املميزة لفكرة ما بعد العلامنية هي أنّها تعبرٌي عن حالٍة من التوتر املستمر]1].

استناداً إىل هذا التعريف األويل ال تعود ما بعد العلامنية نفياً للعلامنية، وإمنا توسيعاً آلفاقها 

بوسائط ورشائط وأنساٍق مختلفٍة. فمن البديهي وفقاً لهذا الفهم، أن تكون الحالة »ما بعد علامنية« 

الغرب  الحياة يف  لنظام  بني شكلني  وانفصاٍل  قطيعٍة  عن  تعرب  مام  أكرث  واستمراٍر  استئناٍف  حالة 

الحديث. مثل هذه الرؤية يؤيدها االعتقاد الشائع أن التاريخ اإلنساين متكامل األطوار وال ينسلخ 

ما قبله عام يليه انسالخاً قطعياً. ألن املاقبل امتداٌد للام بعد وتأسيٌس له. وعليه فلن تكتسب حقبة 

ما بعد العلامنية واقعيتها التاريخيّة ما مل تقّر بَنَسِبها الرشعي لألصل الذي أخرجها إىل املأل. فلو 

مل تكن العلامنيّة حارضًة يف التاريخ الحي لحداثة الغرب، ما كان باإلمكان الكالم عىل ما بعدها. 

وهذا يدّل عىل أّن مثة رضباً من جدليّة الحمل والوالدة؛ وأّن »ما بعد العلامنية« ليست سوى حاصل 

هذه الجدلية. غري أّن ما تجدر إليه املالحظة، أّن النقاش عىل فكرة ما بعد العلامنية ما كان لينطلق 

منظومتها  يف  بنيويّة  مشكالت  العلمنة  بلغت  أن  لوال  التفكري  منتديات  تشهده  الذي  النحو  عىل 

من  قبلها  ما  مجاوزة  العلامنية  بعد  ما  من سامت  أن  القول  البديهي  من  لذا سيكون  التكوينية]2]. 

خالل استحداث قيٍم جديدٍة تقتضيها رضورات الزمان واملكان. ومن صفات املجاوزة وأفعالها أن 

القائلني بهذه الفكرة يؤسسون رؤاهم عىل مبدأ الوصل والفصل بني »املا قبل« و»املابعد«. تقدم 

الباحثة النمساوية يف علم اجتامع الدين كريستينا شتوكل]3] تعريفاً ملصطلح »بعد العلامين« عرب 

مدخلني اثنني لفهمه:

[1[- Peter L. Berger. The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics )Washington 

D. C.Grand Rapids, Mich.: Ethics and Public Policy Center؛ W. B. Eerdmans Pub. Co )1999(. 

]2]- محمود حيدر ـ ما بعد العلامنية، املصدر نفسه، ص18.

]3] - كريستينا شتوكل – محاولة تعريف بعد العلامنية- من محارضة لها يف أكادميية العلوم الروسية مبوسكو – شباط )فرباير( -2011 راجع 

»فصلية االستغراب« العدد الثامن – ربيع 2017.
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األول أن »بعد العلامين« يعني إزالة العلامنية )de-secularization(، أو أنه ما ييل العلمنة أو 

ينقلب عليها. ومبعنى أبعد أن تغرّياً يف النظام يعيد املجتمع إىل الدين. 

العلامين والديني،  والتعايش بني  للعرصنة  العلامين« هو رشٌط  »بعد  أن  فيقوم عىل  الثاين  أما 

وألجل بلورة صيغٍة مكتملٍة للمفهوم تذهب شتوكل إىل التمييز بني كلمتي »بعد العلامنية« و»إزالة 

العلامنية« يف مسعًى منها إىل توضيح التباين يف معنى الكلمتني سعياً منها لفهم مصطلح »ما بعد 

العلامين« تقول يف هذا الصدد: إّن السابقة »بعد« )post( تدل عىل هندسٍة مختلفٍة كلياً عن كلمة 

»إزالة«، وبهذا املعنى تدل كلمة »بعد« عىل املحور األفقي والعامودي معاً. فالدين يف مجتمع 

»بعد علامين« ليس هو ذاته يف مجتمع قبل علامين. وعودة الدين ليست رجوعاً إىل يشٍء كان من 

قبل. من هنا، نستنتج التمييز الحاصل بني كلمة »إزالة« وكلمة »بعد«: فاألوىل تفهم الدين والحداثة 

كنقيضني، والثانية تفهمهام كفضاءين منسجمني. من أجل ذلك تقرر شتوكل أّن نجاح مصطلح »ما 

بعد العلامين« يف الخطاب العام كام يف الخطاب األكادميي يبدو مرتبطاً يف هذا التمييز نفسه.


