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  سليمان الديراين

 سليمان الديراين، احلداثة، ما بعد احلداثة، املثقف، اجملتمع.الكلمات المفتاحية: 

   امصررررررررررةلملات هديدا ت نع د  ا  ا  خ  مع بداية الثمانينات شرررررررررررن  ملثسرررررررررراا مخ املثق   العر    اسررررررررررت دا 
متعاظم اال سررررران   بنية النصرررررحت   ااملصرررررةلملات، مع الحتت ، يت   ي خ  اخلةا  ملث اخلةابات العربية. ثملخذت هذه

ما "مصرررةل   ثالسرررحتسررريحتلحتهية، بدثن ملن  محتن   م ضلة ثاورررملة املحتتع ثاملقصرررد. ثملبرا هذه املصرررةلملات ال لسررر ية
. ف ذا األخري، اكتسب مخ ث اء "احلداثة"مصةل   له، هحت اينخ ، تر ا، الذي يشبه   كي ية التعام  معه نربيخ "بعد احلداثة

 ادائمخ  كان ي ضرر   اإشررماليخ  اوررعخ ث  – إن ت نق  منذ الن ضررة ث ا ا ن –ن اسررت دامه، ثنلم مر سررا هذا القر  طرق
بر م ملن  "احلداثة ما بعد"نخ كي ية التعام  مع مصررررررررررررررةل   انبا  ه ثمعناه، ثيبدث ملن األمر ال  تلف كثريخ  إىل التباس

احلداثة،   رتوررررررره معةمخ ثاوررررررر  التمحتيخ  ا بن  سرررررررابقخ  املسرررررررزلة ال   اي   بدايت ا. فاالبية النصرررررررحت  ال   تبناه، كما
ثكما  رد   ملنماي  "ما بعد احلداثة"مقاصررررررده ثال لسررررررريث ا  شررررررم له. إن ظاهرا  ثالقسررررررمات، ال  عحتاه مسرررررراءلة ألف 

 عريف بعينه. ثمخ   اي نصررررررررية نلم ملن  محتن محت دا املحتاصرررررررر ات ملث  اسررررررررية نلمالتيا ات ال مرية الاربية، ال    البية
االتتصرررررراد، ملث   الثقافة دثن السررررررياسررررررة ملث  ريها.  الصررررررعحتبة لمان القحتي إن هذه الماهرا محتهحتدا   االهتمان دثن

 اهتااإل اطة بمافة اجتاه  زثرياهتا   ميدان ملث جممحتنة مياديخ، كما ليس باملقدث  ثليس هناك بالتايل، إممانية حلصررررررر

آخر، ك  حبسررررررررب  قاليده  يضررررررررا، إىل ضلة، االختبفات المبريا   مقا بة هذه الماهرا، ب  جمتمع ت ر   ثجمتمع
املتنحتنة األبعاد ثاملشررررا  ،  "ما بعد احلداثة"ظاهرا  ال مرية ثالثقافية ثحيسررررب خصررررحتصرررريا ه   هذا اجملاي. ثنليه، ف ن

 .ومخ  دثد معينة، ثاوملة ثهنائية   لحتوع ا زىب  ا ا ن ك  يلي

 تصّورها وكيفية "ما بعد الحداثة"ماهية ظاهرة 

 متيي  التيا ات التالية:  ، ميمنهااملتابع بدتة لإلنتاج السحتسيحتلحته  ثال مري   الار   اليخ 

إنشرراء صررلة  م ية ب  ثقافة ما بعد ، يقحت  نلم حماثلة "احلداثة سررحتسرريحتلحتهيا ما بعد"التيا  األثي: الذي ميمننا  سررميته 
 بىن  مع . ف حت يربط ب  ثالدا جمتمع ما بعد الصررررررنانة ثب  ثقافة ما بعد احلداثة. ثملهم مخ احلداثة ثظر، اهتمان 

مر لة  ا  ية هديدا يت  في ا  ، الذي يعتقد ملن البلدان املتةحت ا تد دخل دانيال بلذه الصررررررررررررررلة هحت األمريم  ه
 . ف ذا النمط اجملتمع  اجلديد يتمي  بقد  ه يةاالهتمانية ثاالتتصررررراد ة ممان إنتاج السرررررلع تمخ النا يت املعرفة العلمي



يسرررررتند هذا  التمنحتلحته  ثنلم إدا ا مؤسرررررسرررررات إنتاج املعلحتمات ملكثر مخ تد  ه نلم  نميم العم . كما نلم اإلبدان
منه . ثإىل ثهحتد التمنحتلحتهيا تثال سرررريما  ما التقاالنمط ثبشررررم  ثاسررررع إىل ملثلحتية ثمل ية ثهحتد االختصررررا  تثال سرررري

مخ ه ته، هذه العبتة ب  ما بعد الصرررررررررنانة ثما بعد احلداثة  ليوتار جان فرانسووووووووا منحتلحتهيا اخلدمات . ثيحتوررررررررر  
اجملتمع الذي  ما بعد احلداثة مرهحتن حباي ثمسررررررتحتف املعرفة اخلاصررررررة باجملتمع ما بعد الصررررررنان ، ملي بالقحتي، إن شرررررررا

بعد احلداثة ال   تناسررررررررب ثاألداا اجلديدا مخ  ذ فيه القرا ات مخ خبي ت منحتلحتهيا ثقافية   قيقية. إن ثقافة ما ت 
 املحتوة،  شم  الصحت ا املستقبلية املر قبة للحتاتع اجلديد ثاملستندا إىل مر م يخ االست بك ثسرنة استعماي الُدَ َهة ملث

تصرررف به ثنلم نمس ما  . يم الدتي  للحتت ، ملث ما نسرررميه ت ذ ية  الحتت اثن : ثسرررائ  اال صررراي ثاإلنب ، ثالتقسررر
نلم إنادا إنتاج ث قحتية منة  االست بك،  احلداثة ال  قحت  إال للمجتمع التقليدي، ف ن ما بعد ااحلداثة بانتبا ها نقيضخ 
املرك ي،  ملن الثقافة اليحت  ه  مصررررررد  السررررررلةة ثمماهنا د. هارفيالتعا وررررررات ثإبرااها. ثيعت   نخ طري   حتسرررررريع دائرا

الةبق . ثهذه الثقافة ليس  إال ثقافة ما بعد  ثه    الحتت  نينه املسا ة ال   تبدف في ا األشماي اجلديدا للصران
 ث نديدا، م للتبؤ  مع األداا املتملركة مخ الرتاكم الرملمسايل. ث حتهد ملمساء ملخرف احلداثة، ثه  متتلة طحتانية نالية

 دان  ثاهنيا  األشرررررماي  اللذيخ يقيمان نبتة ب    جر ت سررررراسرررررية  ما بعد احلداثة ثب  ج. أوريث سووووكوت لي 
لذكر ك  األمساء ال   ا نبتة هبذا املحتوحتن تمخ ثه ة نمر  القدمية للرملمسالية املنممة. ثبر م ملن هذا البملث ال يتسع

احلداثة  ، الذي يعر، ظاهرا ما بعدسووووووووكوت لي ماي املسرررررررررررتمرا ال  يقحت  هبا اإلشرررررررررررا ا إىل األن هذا التيا  ، جتد 
، انتاج سررررررررررريث ا التماي ات الثقافية. ثانيخ  ،بانتبا ها ظاهرا ثقافية بالد هة األثىل، ثمتتلة ثبث محتاصرررررررررر ات نامة: ملثالخ 

س  اريات ، ه  ظاهرا  عماية. ثالثخ املتصررر ة بالرؤيحتية ملكثر مخ ا صررراف ا بامللمحتسررر خل  لنما  هديد مخ الرمحتا اجملتمعة
 االتيا ، انةبتخ  ثهلية   التصنيف ثالرتا ب االهتماني . نستةيع ملن نضيف ثه ة نمر ملخرف  صب   هذا ثاوملة

اجلديدا. ثلمخ هذه الحته ة  تماي ، ال ب  ختتلف   مخ فمرا مشرتكة ه  ملن ظاهرا ما بعد احلداثة  شم  ثقافة العصر
مة مخ ه  حل "ما بعد احلداثة"الحته ات األخرف ال  سلف ضكرها. ف    عت  ملن  ا مع استنتاهات  استنتاه  اكليخ 

ثاتع : الحتاتع األثي، ملن   صررريف املمبحتت الثقا  ، كيفإ إهنا  سررتند     سررريها ظاهرا ما بعد احلداثة إىلت حلمات
خةا  املثق   ثكبم م ثب  مما سررررررررررة ال انل   االن صرررررررررراي ب  مخ االتقسرررررررررريم املتعاظم دتة للمل   الثقا  ملنت  نحتنخ 

 را   ثنتيجة  ذا االن صررررررررررررررراي ثالتباند ثلدت فقة كبريا مخ تاملثق   مخ مله  املثق    نلم .االهتماني  ث ركت م
ا ائلة للملق  الثقا  جمرد خرثج  تال خ مخ مله  ال خ . نندها  صررررررررررررررب  ظاهرا ما بعد احلداثة، ال   ع  نخ التذ ية

جمرد لعبة لاحتية، ملث ت  النا ية بزن الثقافة ملصرررربمل   امتصرررراندخ  اثنيخ  لممبحتت الثقا  نند املثق  ، ثه   ذا  شررررم ل
ال مخ الراهخ. ف ضا كان   . ملما الحتاتع الثاين، ف حت الذي يشرررررررري إىل نضرررررررحت  القد ا اإلبدانية  للسرررررررلةة، مثبخ  اجلمالية

للقد ا الذا ية ثاإلبدانية مخ مله  اسرررررررررررررتيعا  ك   قيقة  التقد  ثالتحتسررررررررررررريع الدائماحلداثة تالعقبنية   قحت  نلم مبدمل 



 بعد احلداثة ه  مراث ة ثإنادا  مرا  لألفما  ثإدا بزشماي هديدا، ف ن خصحتصية اهتمانية هديدا، ثإضا كان  ما

ة ال  كان  سرررررررررررررررائدا   مر لة اجملتمعي املر لة احلالية تملي مر لة ما بعد احلداثة   ممخ   القد ا نلم نق  الرمحتا
التا  ية، مخ  ي  إىل  ي  آخر، ثمخ امان إىل امان آخر. ثنليه، يي   احلداثة، ثال  هرف نسرررررريان ملث كب  ملصررررررحت ا

ال ملكثر. ثباختصرررررا ،  اهديدخ  اب  نناصرررررر هذا الحتاتع،  حتلي خ  ، تراءا الحتاتع إىل جمرد نحتن مخ فخ التحتليفاحلداثة ما بعد
  مخ التذ ية ثالتقسيم المبري ثالدتي ا،  تم انةبتخ اإلنسانية مثبخ  نمر هذه إن ك  تراءا   ا دا  ثالعلحت  قحتي ثه ة ال
. لقد ان صرررررررررررررر  ملامة امل يلة مما  تمي  به املر لة احلالية، ثهحت ملامة اإلبدان ملث ت  اثملنحتان ال نحتن، ثانةبتخ  حلقحتي الثقافة

ورررررث ا إنتاج كتابات فمرية ناظمة أل داث ثثتائع الحتاتع  خذ يعت  ملنه ختةماملثقف نخ نبتته العضررررحتية باجملتمع، ثمل
 ثهذا ما جيع  مخ ظاهرا ما بعد احلداثة  ركة لبنتلجنسيا ال   سعم إىل االستقالة مخ .ثم سرا  ا   الحتت  ن سه

هذه األنحتان مخ الحتتائع، لتؤدي   ثظائ  ا االهتمانية. لعىن آخر، ُ شرررررررمع  ما بعد احلداثة اللملمية ال  جتتمع في ا ك
 ا يقاي، ثملهنم ملصررربملحتا      مخ ك  ثاهب ملث  الدي م شررريقخ  إىل نتيجة م ادها ملن املثق   ت يعحتدثا يشرررعرثن بزن

ملث  هذه الرسرررالة تاالسرررتقالة ، بدثن ملن يمحتن  ا بالضررررث ا لحتن ثا د اثبشرررم   ي  مل يانخ  ثظي ة اهتمانية. ثيرددثن
املتمر  نخ ان صررررا م نخ الحتاتع  لذي ينمر   سررررحتسرررريحتلحتهية املثق  ، يرف ملهنم ال ي الحتن بر م إنبهنممعىن ثا د. ثا

األ يان مخ يحت م إىل جمرد تمثق   اختصرراصرري  . كما ملهنم  ثاسررتقالت م مخ ثظي ت م فيه، ميتعضررحتن ثبقحتا    الب
إىل جمرد  التقا ثاألدثايت ث سرررريةر نليه تحتان  السررررحتق، لمحتهنم يحتلحتا،   نات يسررررحتده العق  يبدثن المثري مخ األسررررم

ثملصرررررملا  املصرررررانع ثالسرررررياسررررري .  ثهحته بل اء ال معىن ممي   ا،  صرررررةف إىل هانب ثهحته  هاي األنماي ثاملتع ديخ
  الذي حياثي   لوهمانثالذي ير بط ملكثر ما ير بط بمتابات  ،"ما بعد احلداثة السررررحتسرررريحتلحتهية"التيا  الثاين: هحت  يا  

النمم نند  التا  ي  اخلاصرررر  بالسررررحتسرررريحتلحتهيا: النما  الحتظائ   ثالنما  التةحت ي. إن نمرية كتابا ه م صررررلة املر م يخ
كان ي  م بالنما  نبتة ب  األه اء ثب   . تب  التملحتي"النما " قحت  نلم افرتاض ملنه طرمل يحتي نلم م  حت   لوهمان

التملحتي ملصررررررررررررررب  النما  ي  م بانتبا ه بنية نبتات ب  النما  ثحميةه.  األه اء، ثبعد الم  الذي يؤلف جممحتن هذه
ثم  حت  التماي    هذه إىل م  حتم  اثن : م  حت  التعقيد تلعىن الرتابط االصررررررة ائ  ب  نناصررررررر البنية ث سررررررتند نمريته

تةحت ي مخ هذه الحتظائ ية يتةحت  ال  م ال اثانةبتخ  . تإنادا إنتاج التماي  ب  النما  ثحميةه مخ داخ  النما  ن سررررررررررررررره
إن اجملتمعات الاربية نرف  ثبث ملشررررررماي للتماي : الشررررررم  األثي: هحت التماي   ، ف حت يقحتيلوهمانللمجتمعات نند 

 .  نلم التنحتن ت يث يتمي  اجملتمع بمحتن بنيته العامة  شتم  نلم ملنممة فرنية متحتااية الذي يقحت 

ال رنية فيه، ثيشررررررررر د مخ  األنممة مليث يقحت  اجملتمع نلم ال مسررررررررراثاا، ىالرتا يب الشرررررررررم  الثاين: هحت التماي 
. مث الشرررررم  األخري: ثهذا ما االعا  للمجتمع متماسرررررمخ  خبي البمسررررراثاا هذه، مبدمل الرتا بية ا اد، إىل هع  النما 

ثا د   األنممة ال رنية ثال  يتمي  كالتماي  الحتظائ   الذي ينمم التحتاصررررر  ثالعبتات ب   يتم التحتهه إليه اليحت ، ثهحت



ثمتداخلة الصررررررربت، األمر  من ا بحتظي ة خاصرررررررة. ثلمخ هذه الحتظائف  ري مسرررررررتقلة نخ بعضررررررر ا البع ، ب  مرتابةة
مع   نلم الحتظائف األخرف. هبذا املعىن، ف ن الحتظائف ال  الذي مين  األثلحتية املةلقة لحتظي ة معينة تملث لنما  فرن 

ثإدا  ثاب ، بشرم  اثالنما  االهتمان  العا  الذي  ضرع إىل هذه األثلية، ال يسرتحتي  را بيخ  ات مؤتتة،متتلة إال ملثلحتي
طبيعة التحتاصررر  المر  ثاملؤت   يسرررتحتي نلم تاندا ملثلحتية النما  ال رن  تسرررياسررر ، إدا ي، اتتصرررادي، ديا  حبسرررب

، مليخ  قع مرك ية اجملتمعات املعاصررررررررررررا الذي حيدد، بنيحتيخ الحتظائ   هحت ا ب  جممحتن األنممة ال رنية. لعىن آخر، التماي 
، لوهمانلل حتية حبسررب  عبري  نحتاا مالقة ، هحت نتاج التعقيد. إن متاي  بنية نما  تيتضررمخ جممحتنة ملنممة فرنية ثالمثريا

 ا.  نتشرررررر هذه النحتاا ث م  بدثن ملي معحتق خا ه   ،  يث(Autoreflexif)  ملث ما ميمخ  سرررررميته بال رنسرررررية
 ا رنررخ ، ملي  متحتاصرررررررررررررربخ  اتررد  رره نلم التميف مع حميةرره، الررذي ي داد برردث ه  عقيرردخ  إن هحتهر النمررا  ال رن  يممخ  

إىل ما سرررررب ، ث  م  ااسرررررتنادخ  .نخ  ريه به، مسرررررتقبخ  اخاصرررررخ  ا. لعىن ملثوررررر ، ميتلة ك  نما  فرن  منةقخ امتاي خ  ثبالتايل
عد لماهرا ما ب ايةر ه هذا امل مر ميث   لا ال  م األكثر متاسرررررررررررررمخ  د ملن ما، نعتقلوهمانالتعقيد الذي  تمي  به نمرية 

 ش.املعيحت  ما  سميه النمرية العامة للنمم التماي  الحتظائ  ، هحت نينه الذي يعر، بالتماي  احلداثة. يبقم ملن


