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(((

*

ترجمة :فتحي المسكيني

النص التايل يف أساسه عىل اخلطاب
يقوم
ّ
الذي ألقيته يوم  11أيلول  /سبتمرب 1980
يف باولسكريش بمناسبة تس ّلم جائزة أدورنو التي
متنحها مدينة فرنكفورت.

وأنّه مل يكن ممك ًنا ال ّتفكري يف فرانك ليود رايت من
دون اليابان ،وال يف لو كوربوزيي( )2من دون العصور
املتوسطي ،وال يف ميس فان دير روه من
القديمة واملعامر
ّ
أسس ناقدُ جريدة
دون شنكل وبريينز ."..هبذا ال ّتعليق ّ
فرانكفورتر أجليامينه (Frankfurter Allgemeine
 )3()Zeitungأطروحته ،التي حتمل -فيام أبعد من
"إن ما بعد احلداثة
املناسبة -دالل ًة
تشخيصي ًة للعرصّ :
ّ
قطعا بوصفها مضاد ًة للحداثة".
ّ
تقدم نفسها ً

املعامريون
والسينامئيني ،ها هم املهندسون
ّ
بعد الرسامني ّ
ً
أيضا قد ُأ ِذن هلم اآلن بدخول مهرجان البندقية .لكن
خمي ًبا لآلمال.
صدى هذا املهرجان
ّ
املعامري ّ
األول كان ّ
والذين عرضوا يف البندقية إنّام ّ
يشكلون طليع ًة بجبهات
ضحوا بتقليد
مقلوبة .فتحت شعار "حضور املايض" ّ
شعوري
إن من شأن هذه اجلملة أن تصدق عىل ّتيار
ّ
ّ
أن:
احلداثة ،التي تركت املكان
لتارخيانية جديدة ،هي ّ
ّ
قد تغلغل يف مسا ّم ّ
الفكرية ،مؤذنًا عن
كل امليادين
ّ
"احلداثة بأكملها قد ّ
تغذت من املناظرة مع املايض،
جمال نظريات ما بعد التنوير وما بعد احلداثة وما بعد
* مفكر تونيس.
التاريخ..إلخ ،باختصار عن نزعة حمافظة جديدة.
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وعالقة أدورنو وأثره مع هذه النزعة هي عالقة تضا ّد.
كرس أدورنو نفسه لروح احلداثة بال حت ّفظ،
فقد ّ
إىل درجة أنّه عند حماولة متييز احلداثة األصيلة عن
احلداثوية الرصفة حدَ س تلك املشاعر التي تستجيب
ّ
ٍ
هجاء للحداثة .لذلك ،ال يمكن الب ّتة أن يكون
إىل
أقدم الشكر عىل جائزة أدورنو عىل
من غري املالئم أن ّ
تقص للسؤال عن وضع الوعي باحلداثة اليوم
هيئة ٍّ
أمر أكل عليه الدهر كام يزعم
كيف هو .هل احلداثة ٌ
أن ما بعد احلداثة التي تنادي هبا
ما بعد احلداثيني؟ أم ّ
أصوات كثرية ليست سوى جعجعة؟ هل "ما بعد
احلديث" شعار يمكن أن نضطلع حتته -من دون
هبرجة -برتاث تلك األمزجة( )4التي نرشتهْ ا احلداثة
ضدها منذ أواسط القرن التاسع عرش؟
الثقافية ّ
ّ

والم ْحدثون
القدماء
ُ

()5

إنّ من جيعل "احلداثة"( )6تبدأ نحو عام  ،1850مثل
والفن َّ
ليعي.
أدورنو ،إنّام ينظر إليها بعيون بودلري
ّ
الط ّ
الثقافية هذا من
مفهوم احلداثة
اسمحوا يل بأنْ أبينّ
َ
ّ
()7
خالل نظرة موجزة عىل ما قبل تارخيه الطويل
الذي أضاءه هانز روبارت يوس ( .)Jaussإنّ لفظة
"حديث" قد اس ُتعملت ّأول مرة يف أواخر القرن
[امليالدي] من أجل متييز احلارض -الذي
اخلامس
ّ
رسمي -عن
مسيحيا عىل نحو
أصبح يف تلك ال ّلحظة
ًّ
ّ
ين
املايض الروما ّ
الوثني .وبمضامني متغيرّ ة ،تعبرّ
ّ
ٍ
"احلداثة" دائماً -من جديد -عن الوعي بحقبة ما،
تتحدد إضافة إىل مايض احلقبة القديمة ،من أجل أن
ُتصور هي ذاهتا بوصفها نتيجة انتقال من القديم إىل
ت َّ
اجلديد .وذلك ال َي ْصدق فقط عىل [عرص] ال ّنهضة،
الذي معه تبدأ األزمنة اجلديدة( )8بالنسبة لنا .إنّ املرء
عد نفسه "حديثًا" ً
أيضا يف عرص شارملان ،يف القرن
َي ُّ
الثاين عرش ويف عرص التنوير – هكذا دو ًما ك ّلام ّ
تشكل
جمددة مع العرص
الوعي بحقبة جديدة عرب عالقة َّ
نموذجا
يعد
القديم .بذلك كان العرص القديم(ُّ )9
ً
معياريا ُينصح بمحاكاته ،إىل غاية اخلصومة الشهرية
ًّ

بني املحدثني والقدماء ،وهو ما كان يعني اخلصومة
الكالسيكي يف فرنسا
مع املدافعني عن ذوق العرص
ّ
أواخر القرن السابع عرش .إنّه فقط مع ُمثُل الكامل
لتقدم ال
الفرنيس؛ ومع
التي نادى هبا التنوير
التصور ّ
ّ
ّ
ٍ
اجتامعا وأخال ًقا؛
وتدرج نحو األفضل
متناه للمعرفة
ً
ّ
النظر شي ًئا فشي ًئا
واملستلهم من العلم احلديث ،خت ّلص
َ
ُ
الكالسيكية للعامل
من االفتتان الذي كانت األعامل
ّ
القديم متارسه عىل روح احلداثة يف كل مرة .ويف
هناية األمر ،أخذت احلداثة( )10تبحث لنفسها -من
والرومانيس -عن
الكالسيكي
حيث هي تقابل بني
ّ
ّ
ماض خاص يف عرص وسيط مثا ّيلّ .أما يف جمرى
الرومانسية
القرن التاسع عرش ،فقد أطلقت هذه
ّ
َّ
املجذر باحلداثة( ،)11الذي خت ّلص من
ذلك الوعي
تارخيية ومل حيتفظ إ ّ
املجرد مع
ال بالتقابل
أي روابط
ّ
ّ
ّ
الرتاث ،ومع التاريخ يف مجلته.

راهني ًة ما -متعلقة
عد حديثا منذ اآلن ما يساعد
ُي ّ
ّ
ومتجددة بشكل عفوي -عىل البلوغ
بروح العرص،
ّ
املوضوعية .إنّ التوقيع الذي خ ّلفته تلك
إىل العبارة
ّ
()12
األعامل هو اجلديد الذي جيري جتاوزه بفعل
وجيرده من قيمته.
األسلويب الذي يليه
ال ّتجديد
ّ
ّ
ولكن ،بينام ينحدر عنرص التقليعة(( )13املوضة)
البسيطة يف املايض ،ويصبح تقليع ًة قديمة ،حيتفظ
احلديث( )14بصلة رسية مع الكالسيكي .فمنذ ٍ
أمد
ُ
ّ
كالسيكيا ما يدوم عرب األزمنة؛ لكن شهادة
عد
كان ُي ُّ
ًّ
احلداثة -باملعنى القوي -مل تعد تستمد قوهتا من نفوذ
ِ
راهني ٍة ماضية فحسب.
أصالة
حقبة ماضية ،بل من
ّ
راهنية األمس
راهنية اليوم إىل
إنّ هذا االنقالب من
ّ
ّ
مدمر ومنتج يف اآلن نفسه؛ إنّه -كام الحظ
إنّام هو ّ
ذلك ياوس -هو احلداثة ذاهتا التي خلقت لنفسها
البدهيي أن نتحدث
كالسيكيتها ،وهو ما جيعل من
ّ
ّ
()15
كالسيكية  .لقد اعرتض أدورنو
منذئذ عن حداثة
ّ
واحلداثوية" ،ألنّه من دون
عىل هذا التفريق بني احلداثة
ّ
يت الذي أثاره اجلديد ،لن تتبلور ً
أيضا حداثة
املنزع الذا ّ
()16
موضوعية"( .النظرية اإلستطيقية ،ص. )45
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اإلستطيقية
منزع الحداثة
ّ

()17

إنّ منزع احلداثة اإلستطيقية إنّام ارتسم حميطه
الواضح مع بودلري ،وكذلك مع نظريته يف الفن
املتأ ّثرة بـ إدغارد آالن بو( .)18وقد امتد هذا املنزع
الطليعية ،وبلغ هالته آخر األمر لدى
ضمن التيارات
ّ
الدادائيني يف مقهى فولتري ويف السوريالية .إنّه يميل
التميز عرب مواقف تكونت حول بؤرة رضب
إىل
ّ
من الوعي املتغيرّ بالزمان .وهو وعي يعبرّ عن نفسه
املتقدم ،وللطليعة
ين للموقع
ّ
من خالل املجاز املكا ّ
َ
زحف مستطلع يف ميدان غري
أيضا ،التي تزحف
ُعرض نفسها ملخاطر لقاءات مفاجئة
معروف ،وت ّ
ّ
حمتل بعدُ  ،وينبغي
وصادمة ،وتغزو مستقبلاً غري
تتوجه نحو بالد مل تمُ سح بعدُ وتعثر عىل
ثمة أن ّ
من ّ
ِقبلة فيها .بيد أنّ
التوجه ُقبلاً  ،واالستباق ملستقبل
ّ
أشياء ّ
تدل
وعريض ،وعبادة اجلديد ،هي
ّ
غري متعينّ
ٌ
يف احلقيقة عىل تعظيم وضع راهن ،يلد دو ًما أزمن ًة
يت .إنّ الوعي
ماضي ًة( )19جديد ًة مطروحة عىل نحو ذا ّ
اجلديد بالزمان( ،)20الذي دخل ً
أيضا إىل الفلسفة مع
متحرك ،وتاريخ
برغسون ،ال يعبرّ عن جتربة جمتمع
ّ
ّ
متقطعة ،فحسب .إذ إنّ ما
متسارع ،وحياة يومية
يعبرّ عن نفسه يف الرفع من شأن ما هو انتقا ّيل وعابر
احلركية ،هو احلننيُ إىل
وزائل ،ويف االحتفاء بالنزعة
ّ
حارض غري ّ
ملطخ قد انقطع جمراه .ومن حيث هي
حركة سالبة لذاهتا ،فإنّ احلداثية "حنني إىل احلضور
احلق" .ذلك هو -بحسب ما يعتقده أكتافيو باز-
الرسي ألفضل الشعراء احلداثيني"(.)21
"املوضوع ّ
ذلك ً
املجردة للتاريخ ،الذي
يفس املعارضة
أيضا ما رّ
ّ
املفصلة والضامنة لتواصل صريورة
فقد بذلك البنية ّ
تضيع مالحمها لصالح
الترّ اث .إنّ العصور املختلفة ّ
البطولية للحارض مع األبعد واألقرب:
القرابة
ّ
ّ
الرببري واملتوحش
املنحط عىل نفسه يف
فيتعرف
ّ
ّ
إنّ
الفوضوية يف كرس اتصال
ة
الني
ط.
توس
بال
والبدائي
ّ
ّ
ّ
ّ
يتمرد
،
إستطيقي
لوعي
امة
اهلد
القوة
تفس
ّام
ن
إ
التاريخ
ّ
رّ
ّ
ّ
()22
توجهات الترّ اث يف وضع املعايري  ،ويعيش
عىل ّ

ضد ّ
ري
كل ما هو
من جتربة
التمرد ّ
ّ
حميدً ا اخل َ
معياريِّ ،
ّ
أخالقي أو املنفعة فيام هو عميل ،ومد ِّب ًرا بال
فيام هو
ّ
انقطاع جدلية ال ّلغز والفضيحةُ ،مدم ًنا عىل فتنة هذه
الدنيوية( – )23ويف
اخلشية التي تتأتّى من أثر النزعة
ّ
الوقت نفسه من اهلروب أمام عواقبه املبتذلة .هكذا
تكون -بحسب أدورنو" -عالمات ال ّتخريب هي
ختم األصالة اخلاص باحلداثة؛ به تنفي عىل نحو
يائس انغالق( )24املامثل لنفسه دوما؛ وإنّ االنفجار
فتتحول الطاقة املضادة للتقليد
ـهو أحد ثوابتها.
َل ُ
ّ
إىل دوامة تلتهم ّ
كل يشء .ومن حيث أنّ احلداثة
ترتد عىل نفسها؛ وتصبح ال زماني ُتها
أسطورة ،فهي ّ
كارث َة ال ّلحظة التي تكرس اتصال الزمان" (النظرية
اإلستطيقية ،ص.)25()41

ّ
تشكل يف
صحيح أنّ الوعي بالزمان( )26الذي
التارخييا بإطالق()27؛ بل هو
الطليعي ،ليس
الفن
ّ
ًّ
ّ
املعيارية الكاذبة لفهم للتاريخ
ضد
يتوجه فقط ّ
ّ
ّ
()28
آثاره عن
ّ
مستمد من حماكاة النامذج ،ومل َّمتح ُ
الفلسفية لغادمري .إنّه يستخدم األزمنة
التأويلية
ّ
ّ
()29
املاضية ا ُمل َم َ
وضعة التي ُجعلت يف املتناول عىل
ضد حتييد
نحو
يتمرد يف الوقت نفسه ّ
تأرخيي ،لك ّنه ّ
ّ
()30
املقاييس التي يعتمدها علم التاريخ حني حيبس
التاريخ( )31يف املتحف .هبذه الروح بنى فالرت بنيامني
عالق َة احلداثة بالتاريخ من زاوية ما بعد التاريخ(.)32
الفرنسية لنفسها هكذا" :هي
إنّه يذكّ ر بفهم الثورة
ّ
تستشهد بروما املاضية متا ًما كام تستشهد التقليعة
ين ،يف
بلباس ماض .فالتقليعة متلك
حدس( )33اآل ّ
َ
حني أنهّ ا تتحرك دو ًما يف أدغال القديم" .وكام أنّ
ماضيا
روما القديمة كانت بالنسبة إىل روبسبري
ً
()34
املؤرخ
مشحونًا بزمن اللحظة  ،كذلك جيب عىل ّ
عرصه
أن يدرك وضع النجوم "الذي يف نطاقه دخل ُ
حمدد متا ًما" .بذلك
اخلاص يف صلة مع عرص سابق ّ
أسس مفهو ًما للحارض بوصفه "زمن اللحظة"،
ّ
الذي ح ّلت فيه شظايا انتظار املسيح"(( )35األعامل
الكاملة ،مج  701 ،2 .Iوما بعدها).
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عىل أنّ منزع احلداثة اإلستطيقية هذا قد صار يف األثناء
باليا .صحيح أنّه قد ُأ ِ
نشد مرة أخرى يف الس ّتينيات
لكن -والسبعينيات وراءنا-
(من القرن العرشين)ْ .
اليوم
احلداثية مل تعد تلقى
نقر بأنّ ال ّنزعة
َ
ّ
ينبغي أن ّ
سجل
ّ
أي صدى .يف وقته -وليس من دون كآبةّ -
()37
()36
أوكتافيو باز  ،أحد شيعة احلداثة" :إنّ طليعة
تكرر أفعال وحركات طليعة  .1917نحن
ّ 1967
()38
نعيش هناية فكرة الفن احلديث"  .وعىل إثر أبحاث
بيرت بريغر( )39نحن نتكلم يف األثناء عن الفن "ما بعد
التمرد السوريايل.
الطليعي" ،الذي مل يعد خيفي فشل
ّ
ّ
ولكن ،ماذا يعني هذا الفشل؟ هل يشري إىل وداع
احلداثة؟ هل ما "بعد الطليعة" ال تزال ّ
تدل عىل
االنتقال إىل ما بعد احلداثة؟
عىل هذا النحو بالفعل يفهمها دانيال بيل(ّ ،)40
املنظر
السوسيولوجي املعروف وأحد املحافظني اجلدد
طور بيل
األمريكيني األكثر تأ ّلقا .ففي كتاب مهمّ ،
أطروحة( )41تقيض بأنّ مظاهر األزمة يف جمتمعات
الغرب املتطورة يمكن أن تُر ّد إىل قطيعة بني الثقافة
واملجتمع ،بني احلداثة الثقافية ومتط ّلبات النظام
الطليعي
اإلداري .فإنّ الفن ما بعد
االقتصادي كام
ّ
ّ
ّ
اليومية وتصيب
توجه احلياة
ينفذ إىل القيم التي ّ
ّ
احلداثية .فهذه
العامل املعيش بعدوى أسلوب النزعة
ّ
[النزعة] هي ا ُمل ِ
فسد األكرب ،الذي س ّلم السلطة إىل
ذاتية
مبدأ حتقيق الذات بال حدود ،ومطلب جتربة ّ
الذاتية مل َلكة إحساس هائجة ،ومن
أصيلة ،والنزعة
ّ
()42
ثم ُأطلق رساح حوافز ُم َت ِع ّية (أو لذائذية) ال
ّ
املهنية وبعامة مع
يمكن أن جتتمع مع انضباط احلياة ّ
()43
لسري حياة معق َلنة الغايات .
األسس
األخالقية َ
ّ
بذلك ،فإنّ بيل -عىل نحو شبيه بام يفعله يف بالدنا
ّ
تفكك اإلتيقا
ذنب
أرنولد غيالن( -)44يلقي
َ
الربوتستانتية التي كانت تثري قلق ماكس فيرب ،عىل
العدوانية) ،وذلك يعني
"الثقافة الشقاقية"(( )45أو
ّ
عىل ثقافة ّ
تغذي ال ّن ُ
ضد
زعة
احلداثية فيها العداو َة ّ
ّ
يومية معق َلنة بواسطة
مواضعات وفضائل حياة
ّ
االقتصاد واإلدارة.
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كذلك ،فإنّه جيب -وفقًا هلذه الصياغة( -)46أن تكون
بواعث احلداثة قد اس ُتنفذت غاية االستنفاذ ،وأن
ُ
ُ
الطليعة قد بلغت هنايتها ،فعىل الرغم من أنهّ ا
تكون
()47
مشغولة دو ًما بانتشارها ،فهي عىل ذلك مل تعد
خ ّ
القة .بذلك ،فإنّ السؤال امللح طرحه عىل النزعة
املحافظة اجلديدة ،هو :كيف يمكن عندئذ أن تُضفى
لإلباحية
الصالحية عىل املعايري التي تضع حدو ًدا
ّ
وتعيد االعتبار لالنضباط وأخالق العمل والتي
تعارض وضع األفراد عىل مستوى اجتامعي-سيايس
واحد( )48بواسطة فضائل املنافسة يف اإلنتاج(.)49
الديني،
واحلل الوحيد الذي رآه بيل هو التجديد
ّ
()50
حمصنة
أو التع ّلق بتقاليد ما تزال عىل الفطرة ّ ،
ضد النقدّ ،
هويات( )51مسبوكة عىل نحو
ّ
ومتكن من ّ
وجودية.
واضح وتوفّر لألفراد يقينيات
ّ

الثقافية
الحداثة
ّ
االجتماعي
والتحديث
ّ
ّ
املتحكم يف قوى اإليامن( )52ال يمكن
إنّ النفوذ
()53
واحلق ُيقال -أن ُيقتلع برضبة قدم  .هلذا السبب،نجمت عن هذه التحليالت -وذلك بمنزلة توجيه
وحيد للفعل -مس ّل ٌ
مة كانت قد صارت قدو ًة
عندنا نحن ً
والسياسية
الروحية
أيضا :إنهّ ا املناظرة
ّ
ّ
ً
مالحظا
الثقافية .وأنا سأذكر
مع أصحاب احلداثة
ّ
متبصرّ ً ا لألسلوب اجلديد ،الذي كان املحافظون
اجلدد قد نقشوه يف الساحة الفكرية يف السبعينيات:
"إنّ املناظرة قد أخذت شكلاً يضع ّ
كل ما يمكن
تعبريا عن ذهنية معارضة عىل نحو
أن ُيفهم بوصفه
ً
يمكن أن خيتلط يف نتائجه مع هذا الرضب أو ذاك
()54
التطرف ،مثلاً أن يضع املرء رابطة بني احلداثة
من
ّ
والعدمية ،بني الربامج اخلريية والسلب والنهب ،بني
ّ
والكليانية ،بني نقد اإلنفاق عىل
الدولة
الت
تدخ
ّ
ّ
النسوية
التس ّلح والتواطؤ مع الشيوعية ،بني النزعة
ّ
املثليـني( )55من جهة،
والكفاح من أجل حقوق
ّ
وتدمري األرسة من جهة أخرى ،بني اليسار بعامة
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واإلرهاب ومعاداة السامية أو حتى الفاشية" .هبذا
التعليق ال يقصد بيرت شتاينفالز( )56سوى أمريكا،
لكن خطوط التوازي موجودة بني أيدينا .لذلك
ّ
()57
فإنّ البعد
الفكرية ومرارهتا
الشخيص للشتائم
ّ
ّ
التي أشعلها هنا ًأيضا يف ديارنا املثقفون املناهضون
ين ،بل بوصفها جتد
ُفس عىل نحو نفسا ّ
لل ّتنوير -قلَّماَ ت رَّ
ع ّلتها -عىل األرجح -يف اخلواء ال ّتحلي ّ
يل لنظريات
املحافظني اجلدد ذاهتا.

إنّ نزعة املحافظني اجلدد تسحب التبعات املزعجة
حد ما -لالقتصاد
لتحديث رأسام ّيل -مظ ّفر إىل ّ
َ
الروابط
الثقافية .وألهنا تطمس
واملجتمع عىل احلداثة
ّ
املرحب هبا من
االجتامعي
بني مسارات التحديث
َّ
ّ
()58
جهة ،وأزمة احلوافز املرثية عىل طريقة كاتون
من جهة أخرى؛ وألنهّ ا ال تكشف عن األسباب
()59
ة-البنيوية لإلرضابات عن العمل
االجتامعي
ّ
ّ
وعادات االستهالك ووجهات أوقات الفراغ ،فقد
تُلقي نزعة املحافظني اجلدد عىل عاتق ثقافة احلداثة
ِ
تبعات ما يبدو اآلن يف صورة نزوع
–مبارشةً-
()61
()60
وية
إىل املتع وتناقص االستعداد للقبول با ُهل ّ
وتراجعا لل ّتنافس يف األداء
والطاعة ،بوصفه نرجسية
ً
وعىل املكانة ،هذا مع أنّ احلداثة ال تتدخل يف هذه
املسارات إال بتوسط شديد .لذلك ،فإنّه حل مكان
األسباب التي مل تحُ َّلل هؤالء املثقفون الذين مازالوا
لزمون بمرشوع احلداثة.
يشعرون دو ًما بأنهّ م ُم َ
تواشجا
مازال دانيال بيل(- )62بال ريب -يرى
ً
بني انجراف القيم البورجوازية ومحاية االستهالك
اخلاص يف جمتمع يغلب عليه اإلنتاج باجلملة .وعىل
ذلك ،فإنّ هذه احلجة اخلاصة ال تؤ ّثر فيه إال قليلاً
اإلباحية( )63اجلديدة بالدرجة األوىل إىل
فيرُ جع
ّ
انتشار أسلوب حياة كان قد ّ
تشكل ّأول األمر يف
الفنية.
النخبوية
أحضان الثقافات املضادة
ّ
للبوهيمية ّ
ّ
نوعا من سوء الفهم الذي كانت
وهو بذلك قد ّ
قدم ً
الطليعة نفسها قد سقطت ضحية له ،وفحواه كأنّ
رسالة الفن هي أن يفي بوعد السعادة الذي قطعه
عىل نحو غري مبارش عبرْ عملية مجعنة لكيانات
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الفنانني التي أخذت أسلوب( )64الصورة املضادة(.)65

بالرجوع إىل زمن نشوء احلداثة اإلستطيقية،
الحظ بيل "أنّ
البورجوازي راديكا ّيل يف مسائل
ّ
ً
حمافظا يف مسائل األخالق
االقتصاد ،لك ّنه يكون
()66
صح ذلك ،يمكن للمرء أن يفهم
والذوق"  .إذا ّ
نزعة املحافظني اجلدد بوصفها عودة إىل نموذج عن
لكن ذلك
العقلية
البورجوازية جرى التحقق منهّ .
ّ
()67
جدا .إ ْذ أنّ حالة املزاج التي يمكن لنزعة
ساذج ًّ
املحافظني اجلدد أن ترتكز عليها اليوم ،ال تنبثق
أبدً ا من انزعاج من ال ّتبعات املتناقضة لثقافة ّ
ختطت
رب انزعاج
وفرت من املتحف إىل احلياةّ .
حدودهاّ ،
حداثويني( ،)68بل جيد جذوره
مل حيدث بفعل مثقفيني
ّ
يف ردود الفعل املوجودة عىل نحو أعمق إزاء حتديث
النمو
يبسط  -حتت ضغط مقتضيات
ّ
اجتامعيُ ،
االقتصادي واألعامل التنظيمية للدولة -سلطانه
بشكل أوسع دائماً عىل أشكال احلياة املتو ّلدة يف نطاق
الداخلية
التواصلية
إيكولوجي( ،)69وضمن البنى
ّ
ّ
التارخيية احلية .وهكذا ،ال تعبرّ االحتجاجات
للعوامل
ّ
الشعبوية اجلديدة عن املخاوف واسعة االنتشار
ّ
والطبيعي ،وتدمري
ين
العمرا
الوسط
تدمري
من
ّ
ّ
أشكال العيش معا( )70إ ّ
حدة .إنّ
ال عىل نحو أكثر ّ
بواعث االنزعاج واالحتجاج املتعددة إنّام تنبع يف
أحادي اجلانب مرسوم
كل مكان يقوم فيه حتديث
ّ
()71
واإلدارية
االقتصادية
املعقولية
بحسب مقاييس
ّ
ّ
ّ
باقتحام ميادين احلياة التي ترتكّ ز عىل مهام التقليد
الثقا ّ
ثم
يف واالندماج
االجتامعي والرتبية ،ومن ّ
ّ
سيام عىل تلك التي
ّ
تتأسس عىل مقاييس أخرى ،ال ّ
تواصلية .واحلال أنّ هذه املسارات
ة
معقولي
تقتضيها
ّ
ّ
()72
املحافظني
االجتامعية تُعرض عنها نظريات
توضحها
اجلدد؛ إنهّ ا تُسقط األسباب التي ال
ّ
هدامة عىل نحو عنيد وعىل
عىل سطح( )73ثقافة ّ
املدافعني عنها.
الثقافية تنتج ً
أيضا معضالهتا
وبال ريب ،فإنّ احلداثة
ّ
الفكرية ،التي
اخلاصة .وإنّام هبذه تستشهد املواقف
ّ
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ّإما أنهّ ا تدعو إىل ما بعد احلداثة( )74أو تويص بالرجوع
إىل ما قبل احلداثة( ،)75أو أنهّ ا ترفض احلداثة عىل
نحو جذري .وبمعزل عن تبعات مشاكل التحديث
باطنية
االجتامعي ،تعرض كذلك -من طريق نظرة
ّ
ّ
التطور الثقا ّ
ّ
الشك يف مرشوع
يف -بواعث عىل
إىل
ّ
التنوير واليأس منه.

مشروع التنوير
تطور الفن
إنّ لفكرة احلداثة أوارص وثيقة مع ّ
لكن ما سمي "مرشوع التنوير" ال يربز
األورويب؛ ّ
ّ
ّ
للعيان إال متى أقلعنا عن االقتصار عىل الفن الذي
حد اآلن .لقد وصف ماكس فيرب احلداثة
نامرسه إىل ّ
اجلوهري الذي عبرّ عن
الثقافية بالقول إنّ العقل
ّ
ّ
وامليتافيزيقية قد
ة
الديني
العامل
رؤى
خالل
من
نفسه
ّ
ّ
مسك هبا جمتمع ًة إ ّ
ال عىل
انقسم إىل ثالث حلظات ال ُي َ
احلجاجي) .ومن
صوري (عرب صورة التعليل
نحو
ّ
ّ
حيث أنّ رؤى العامل تنهار ،وتتف ّتت املشاكل التقليدية
والصحة
عىل وجه اخلصوص من زاوية نظر احلقيقة ّ
املعيارية واألصالة أو اجلامل حتى يمكن أن تُعالج
ّ
تواليا بوصفها مسألة معرفة وبوصفها مسألة عدالة
ً
ثم بوصفها مسألة ذوق ،فقد بلغ األمر يف العصور
اجلديدة إىل التفريق بني دوائر قيم للعلم واألخالق
هتمها،
والفن .وضمن منظومات العمل الثقافية التي ّ
النظرية
العلمية والبحوث
تمَ َأسست( )76ال ّنقاشات
ّ
ّ
احلقوقية -وإنتاج الفن ونقد الفن -بوصفها من
ّ
شأن املتخصصني .ويؤدي االشتغال املحرتف عىل
اإلرث الثقا ّ
يف إىل بروز القوانني اخلاصة بمركّ ب
()77
واألخالقي-العم ّ
يل،
يت،
املعرفة
الذهني-األدا ّ
ّ
ّ
التعبريي .انطال ًقا من ذلك ،يوجدواإلستطيقي
ّ
ّ
ّ
ً
أيضا تاريخ داخيل للعلوم ولنظرية األخالق واحلق
وللفن؛ وتلك ال ريب ليست تطورات خطية ،لك ّنها
مسارات تع ّلم .هذا جانب من األمر.
ّأما من اجلانب اآلخر ،فإنّ املسافة بني ثقافات اخلرباء
تنميه
واجلمهور الواسع قد أخذت يف
النمو .إنّ ما ّ
ّ
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ّ
املتخصصني ال يبلغ إىل
والتفكر
الثّقافة عرب االشتغال
ّ
()79
اليومية دفع ًة واحد ًة( .)78هتدد العقلنة
حيز املامرسة
ّ
ّ
()80
الثقافية عىل األرجح بإفقار عامل احلياة الذي ُج ّرد
ّ
من قيمته يف جوهر تقليده.
إن مرشوع احلداثة الذي صاغه فالسفة ال ّتنوير ّإبان
القرن الثامن عرش إنّام يتمثّل حاليا يف تطوير بال هوادة
للعلوم ا ُمل َم ْو ِضعة( )81وأسس األخالق واحلق ذات
والفن املستقل وفقًا خلاصية كل منها،
ين
البعد الكو ّ
َّ
ولكن يف الوقت نفسه ً
نرسح القدرات
أيضا أن ّ
تتجمع عىل هذا النحو من أشكاهلا
الذهنية التي
ّ
ّ
الباطنية العليا ونجعلها مفيد ًة للمامرسة ،بمعنى
ّ
العقلية لرشوط البقاء.
التهيئة
ّ

منورون( )82من أمثال كوندوريس( )83ما يزالون
كان ّ
تعزز
عىل األمل املفرط يف أنّ الفنون والعلوم ال ّ
ّ
التحكم يف قوى الطبيعة فحسب ،بل تعزز ً
أيضا
األخالقي وعدال َة
والتقدم
فهم العامل وفهم الذات
َ
َ
ّ
االجتامعية ،بل حتى سعاد َة اإلنسان.
املؤسسات
ّ
ومل خي ّلف القرن العرشون من هذا ال ّتفاؤل شي ًئا
لكن اإلشكال بقي عىل حاله .ومن بعدُ كام
كثرياّ .
من ُ
قبل ،انقسمت العقول بشأن ما إذا كان عليها أن
مكسورا ،أو ما إذا
تتشبث بمقاصد ال ّتنوير ،مهام كان
ً
ّ
كان عليها أن تنفض يدهيا من مرشوع احلداثة .هل
سد
عليها أن ترغب ،مثال ،يف أن ترى كيف جيري ّ
الذهنية ،بقدر تعارضها مع
الطريق أمام القدرات
ّ
والترصف ا ُملعق َلن،
االقتصادي
والنمو
التقني
التقدم
ّ
ّ
ّ
ّ
تحُ
احليوية التي يل عىل تقاليد جرى
بحيث أنّ املامرسة
ّ
ّ
األقل؟
تعميتها ،إنّام تبقى غري ممسوس هبا عىل
حتى بني الفالسفة الذين ّ
يشكلون اليوم رض ًبا من
اخللفية للتنوير( )84فإنّ مرشوع احلداثة قد تف ّتت
اجلبهة
ّ
عىل نحو غريب .إنهّ م ال يثقون أبدً ا إ ّ
ال يف واحدة من
ُ
العقل نفسه يف كل مرة .إنّ
ميز هبا
ال ّلحظات التي ّ
بوبر( - )85وأعني ّ
منظ َر املجتمع املفتوح ،الذي مل يقبل
يتمسك
إىل ّ
حد اآلن أن يستوعبه املحافظون اجلددّ -
()86
العلمي يف امليدان
املنورة للنقد
بالقوة الفاعلة ّ
ّ
ّ
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أخالقية
ريبية
ّ
ّ
السيايس؛ ّأما الثّمن الذي دفعه فهو ّ
ويعول
اإلستطيقي.
امليدان
إزاء
واسعة
والمباالة
ّ
اإلصالحي
بول لورنزن( )87من جانبه عىل التأثري
ّ
اصطناعية يف احلياة ،حيقق
بناء لغة
الذي حيدثه ُ
ّ
ُ
العقل العم ّ
يل صالحيته؛ لك ّنه بذلك قد ق ّنن
ضمنها
الضيقة للتربيرات التي
السبل ّ
وجهة العلوم ضمن ّ
والعملية ،كام أمهل
األخالقية
من جنس التربيرات
ّ
ّ
متا ًما العنرص اإلستطيقي .وعىل العكس من ذلك،
االهتامية
فإنّ مزعم العقل احلا ّد قد انكفأ عىل احلركة
ّ
الباطني ،يف حني أنّ األخالق غري قادرة
الفني
لألثر
ّ
ّ
مهمة سوى أن
عىل التأسيس ،ومل يبق للفلسفة من ّ
تحُ يل -بواسطة خطاب غري مبارش -عىل املضامني
الفن.
ال ّنقدية املتوارية يف ّ

والفن الذي بواسطته
إنّ التمييز بني العلم واألخالق
ّ
الغربية ،إنّام يعني
عقالنية الثقافة
خصص ماكس فيرب
ّ
ّ
ّ
يف الوقت نفسه( )88أنّ قطاعات -جيري العمل فيها
عىل أساس االختصاص -قد أصبحت مستقل ًة
وانفصلت عن ّتيار من التقاليد .وتابع هذا التيار
ّ
تأويلية الرباكسيس
فج يف نطاق
تشكله عىل نحو ّ
ّ
اليومي .هذا االنفصال هو املشكلة التي تنجم عن
القوانني اخلاصة بدوائر القيم التي جرى متييزها؛
وهي التي أ ّدت ً
أيضا إىل املحاوالت الفاشلة
لـ''جتاوز''( )89ثقافة اخلرباء .وذلك أمر أفضل ما
ُيستقرأ يف الفن [.]..

التجاوز الكاذب للثقافة
َ
ليوضع موضع
حق الفن يف الوجود
حقّا ،مل يكن ّ
يتضمن
سؤال السوريالية لو مل يكن الفن احلديث
ّ
ً
أيضا -وعىل وجد التحديد -وعدً ا بالسعادة،
()90
ّ
بالكل" .لدى شيلر  ،كان هذا
خيص "عالق َته
ّ
()92
()91
الوعد -الذي يعبرّ بال ريب عن احلدس
اإلستطيقي ،لك ّنه ال يفي به -ما يزال يأخذ اهليئة
()93
الفن .ويبلغ
الصرّ حية لطوباوية تَرنُو إىل ما وراء ّ
ّ
حد االتهّ ام الذي
خط الطوباوية اإلستطيقية هذا إىل ّ
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رفعه ماركوزه يف شكل نقد أيديولوجي ،للطابع ''
اإلجيايب'' للثقافة .بيد أنّ طوباوية التصالح كانت
ّ
قد انقلبت لدى بودلري نفسه -الذي عاود وعد
السعادة([ )94هذا] -إىل انعكاس( )95نقدي للطابع
االجتامعي .إنّ الوعي بذلك
غري املتصالح للعامل
ّ
الفن عن احلياة ،وينعزل يف
يزداد إيال ًما بقدر ما يبتعد ّ
استقالل كامل ُيطلب فال ُيدرك( .)96كذلك ينعكس
هذا األمل يف السأم ال ّ
المتناهي للمطرود الذي يتامهى
مع جامعي اخلرق( )97يف باريس.

تتجمع الطاقات
من طريق مثل هذه املسالك العاطفية ّ
املتفجرة ،التي تقود يف هناية األمر إىل االنتفاضة ،إىل
ّ
ٍ
لشق دائرة للفن ليست مكتفي ًة
املحاولة العنيفة
ّ
بنفسها إ ّ
ال يف الظاهر وفرض املصاحلة بواسطة هذه
جيدً ا لمِ َ كان مرشوع
التضحية .لقد رأى أدورنو ّ
الفن ،من دون أن ّ
يمكنه مع ذلك
السوريالية "ينفي ّ
أن يتخ ّلص منه" (النظرية اإلستطيقية ،ص  .)52إنّ
ّ
كل حماوالت تذليل الفجوة بني الفن واحلياة ،اخليال
والرباكسيس ،الظاهر والواقع؛ وإغفال الفرق بني
املصطنع واملوضوع املفيد ،بني املنتوج وما نعثر عليه،
بني التشكيل( )98واحلركة العفوية؛ وإنّ املحاوالت
كل يشء ف ًّناَّ ،
التي تعلن َّ
وكل شخص ف ّنانًا؛ وتبطل
ّ
كل املقاييس ،وتساوي بني األحكام اإلستطيقية
يت – يمكن أن تُفهم املساعي
والتعبري عن معيش ذا ّ
التي ُح ّللت جيدً ا يف هذه األثناء ،بوصفها جتارب
بال معنى( ،)99هي رغم أنفها( )100ال تفعل عىل وجه
بحدة بنى الفن التي كانت
التحديد سوى أن تنري ّ
()101
تسعى إىل أن تنقضها :جمال الظهور ،تعايل األثر،
والتخطيطي لإلنتاج الف ّني وكذلك
الطابع املركّ ز
ّ
الذوقي( .)102إنّ حماولة
املعرفية للحكم
املنزلة
ّ
ّ
الفن عىل نحو جذري هي يف احلقيقة تضع يف
جتاوز ّ
موضعها الصحيح –عىل نحو ال خيلو من السخرية-
الكالسيكية قد
تلك املقوالت التي كانت اإلستطيقا
ّ
طوقت هبا حقل املوضوع الذي خيصها؛ ومن دون
ّ
ّ
شك يف أنّ هذه املقوالت نفسها قد تغيرّ ت يف األثناء.
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التمرد السوريايل اخلطأ املضاعف لتجاوز
رسخ فشل
ّ
ّ
َ ()103
لاً
فضاء ثقايف
دمرت أوعية
أو حني ّ
كاذب؛ ّ
()104
بذاتيته  ،وساحت املضامني؛ مل يبق من
تطور
ّ
ّ
ِ
املعنى الذي ُج ِّرد من جاللته والشكل الذي محُ يت
بنيته ٌ
أي فعل
بقية أبدً ا ،وال ّ
يتمخض عن هذا الكرس ّ
نتائجا ،ففي املامرسة
حتريريّ .
لكن اخلطأ الثاين أخطر ً
املعرفية
اليومية ينبغي أن تتداخل الدالالت
التواصلية
ّ
ّ
ّ
()105
األخالقية والتعابري والتقويامت؛ كذلك
واآلمال
ّ
()106
يف عامل احلياة إىل تراث
حتتاج عمليات التفاهم
ثقا ّ
يف ّ
لليومي
بكل مداه ،هلذا السبب فإنّه ال يمكن
ّ
املعق َلن أن يخُ َّلص من مجود التفقري الثقا ّ
يتم
يف بأنْ ّ
فتح حقل ثقايف ما بالعنف ،مثل الفن ،وإنتاج ٍ
صلة له
ُ
مع أحد أنساق املعرفة املختصة .من هذه الطريق قد
حتي ًزا ما وجتريدً ا
يمكن يف أفضل األحوال أن ّ
نعوض ّ
ما بواحد آخر.
إنّ لربنامج التجاوز الكاذب للفن وممارسته غري
املوفّقة أشكالاً
النظرية
موازية يف حقول املعرفة
ّ
ّ
واألخالق ،غري أنهّ ا ّ
وضوحا .أجل ،إنّ العلوم
أقل
ً
من جهة ،ونظريات األخالق واحلقوق من جهة
أخرى ،قد أصبحت مستقل ًة عىل نحو مماثل ملا وقع
لكن هاتينْ الدائرتينْ تبقيان يف ارتباط مع
للفنّ .
أشكال خمتصة من املامرسة :واحدة مع التقنية التي
إدارية،
اصطبغت بالعلم ،واألخرى مع ممارسة
ّ
ّ
حقوقي ،وتابعة يف أسسها إىل
منظمة عىل نحو
ّ
أخالقية .وعىل ذلك ،فإنّ العلم الذي صار
تربيرات
ّ
()107
مؤسس ًة والنقاش العم ّ
األخالقي املنفصل يفيل
ّ
احلقوقية قد ابتعدا عن املامرسة املعيشة
نطاق املنظومة
ّ
حد أصبح ممكنا فيه أن ينقلب برنامج التنوير هنا
إىل ّ
ً
أيضا إىل [برنامج] التجاوز.
فمنذ أيام اهليغليني الشبان ،شاعت عبارة جتاوز
الفلسفة .ومنذ ماركسُ ،ط ِرح السؤال عن العالقة
بني النظرية واملامرسة .ال ريب يف أنّ املثقفني كانوا
العاملية .وفقط
هذه املرة( )108قد ارتبطوا باحلركة
ّ
االجتامعية ،كانت جمموعات
يف دوائر هذه احلركة
ّ
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حزبية قد عثرت عىل فضاء مناسب ملحاوالهتا تنفيذ
ّ
برنامج جتاوز الفلسفة كام ن ّفذ السورياليون معزوفةَ
األخالقي
والتشدد
جتاوز الفن .ومن تبعات الدغامئية
ّ
ّ
يتجلىّ اخلطأ ذاته هنا كام هناك( :)109ال يمكن أن يكون
()110
مشيأة  -وقائمة عىل تواطؤ
يومية ّ
شفاء ممارسة ّ
عفوي للمعر ّ
يف مع العم ّ
والتعبريي-
األخالقييل
ّ
ّ
()111
اإلستطيقي  -من خالل االتصال يف كل مرة
ّ
الثقافية التي ُفتحت بواسطة
بواحد من احلقول
ّ
()112
ُ
العنف .كذلك ،جيب أ ّ
خلط املخاض
ال يقع
َ
العم ّ
املراكمة يف
يت للمعرفة
يل والتجسيد
املؤسسا ّ
ّ
العلم واألخالق والفن مع نسخة ما من سلوك احلياة
اخلاص ُبممثّيل هذه الدائرة من القيم ،اخلارجني
اهلدامة
عن احلياة
أي تعميم للقوى ّ
اليومية – مع ّ
ّ
التي عبرّ عنها كل من نيتشه وباكونني وبودلري يف
صلب وجودهم.
اإلرهابية( )113أن ترتبط
بال ريب ،يمكن للنشاطات
ّ
يف بعض املواقف بتغليب( )114واحدة من اللحظات
الثقافية يف كل مرة ،باجلنوح إىل جعل السياسة رض ًبا
ّ
()115
لاً
بالتشدد
من اإلستطيقا مث  ،أو االستعاضة عنها
ّ
لدغامئية مذهب ما.
األخالقي أو إخضاعها
ّ
ّ

()116
تصورها بمشقّة،
بيد أنّ هذه الروابط التي يمكن ّ
ال جيب أن تدفعنا إىل "ثلب" مقاصد تنوير ال يمكن
تطويعه بوصفها وليد َة "عقل
إرهايب"( .)117إنّ من
ّ
جيمع بني مرشوع احلداثة وحالة الوعي واألعامل
إلرهابيني أفراد،
عمومية
التي هي أقرب إىل فرجة
ّ
ّ
()118
َّ
ّممن يريد أنّ يعلن
بأقل طيشً ا
يترصف
ال
ّ
()119
األطول أمدً ا واألكرب حجماً غري
اإلرهاب
َ
امرس يف الظالم ،يف أقبية الرشطة
املسبوق ،والذي ُي َ
والرسية ،يف املعتقالت ومارستانات
العسكرية
ّ
ّ
()120
ّ
النفيس ،بوصفه علة وجود الدولة احلديثة
الطب
ّ
ّ
املفرغة من حمتواها)،
الرشعية
(وهيمنتها
الوضعية َ
ّ
ّ
وذلك فقط بسبب أنّ هذا اإلرهاب يستخدم وسائل
اإلكراه التي يستعملها جهاز الدولة.
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من المكتبة
يورغن هابرماس :الحداثة – مشروع لم يكتمل

بدائل عن التجاوز الكاذب
()121
للثقافة
إنّ قصدي أنّ الواجب كان عىل األرجح أن نتع ّلم
من حاالت ال ّتيه التي صاحبت مرشوع احلداثة،
ومن أخطاء مشاريع التجاوز املغرورة ،بدلاً من أن
نتخلىّ عن احلداثة ومرشوعها .وربام كان من املمكن
ّ
األقل إىل
ننبه عىل
متى اختذنا التلقّي الف ّني مثلاً أن ّ
الثقافية.
السبيل( )122إىل خمرج من معضالت احلداثة
ّ
تطور يف نطاق الرومانسية،
فمنذ نقد الفن الذي ّ
ترسخت عىل نحو أكثر
ُوجدت نزعات متضاربة ّ
الفن
التيارات
ّ
الطليعية :إنّ نقد ّ
ّ
حدة مع انبجاس ّ
ِ
ِ
الفني،
دور التكملة املنتجة لألثر
يطالب تار ًة ب ْ
ّ
وطورا بدور املنافح عن حاجة التأويل اخلاصة
ً
باجلمهور الواسع.

()123
الفن البورجوازي التوقعني التاليني ملن
وجه
ّ
لقد ّ
مجيعا :تار ًة جيب عىل اجلاهل بأصول
كان خياطبهم ً
خبريا،
بالفن أن جيعل من نفسه
الصناعة( )124املتم ّتع
ّ
ً
حيق له أن يسلك سلوك العارف ،ويربط
وطورا ّ
ً
ربام أنّ
اخلاصة.
حياته
بمشاكل
اإلستطيقية
التجارب
ّ
هذا النوع الثاين من التلقّي -الربيء يف ظاهره -قد
جذريته بالتحديد من جهة أنّه بقي عىل نحو
خرس
ّ
غري واضح حبيس النزعة األوىل.

ال ريب يف أنّ اإلنتاج الفني يصبح ضحلاً -من حيث
امرس بوصفه عملاً
خمتصا بمشاكل
ًّ
الداللة -حني ال ُي َ
أي
خمصوصة ،وشأنًا
راجعا للخرباء ،بقطع النظر عن ّ
ً
حاجات خارجة عن امليدان .بذلك يتفق اجلميع (بام
يف ذلك ال ّنقاد الذين هم متلقّون من أهل الصناعة)
مستخرجة بالنظر إىل
عىل أنّ املشاكل قيد الدرس
َ
لكن هذا التحديد احلاد،
جمردة ُّ
جد حمددةّ .
ّ
صالحية ّ
احلرصي عىل ُبعد واحد ،إنّام ينكرس ما
الرتكيز
وهذا
ّ
()125
ملتمسة من تاريخ
إنْ تكون التجربة اإلستطيقية َ
جمسدة يف شكل حياة مجاعية]..[ .
حياة فردية أو َّ
إنّ الربط من جديد -عىل نحو مد َّقق -بني الثقافة
احلديثة وممارسة يومية منرصفة إىل تقاليد حية لك ّنها

مفقَّرة من طرف نزعة سلفية بسيطة ،لن ينجح
إ ّ
ال حني يمكن ً
االجتامعي
أيضا توجيه التحديث
ّ
رأساملية ،وحني يمكن
نحو سبل أخرى غري
ّ
حتد من
مؤسسات ّ
يطور من نفسه ّ
لعامل احلياة أن ّ
احلركية (الديناميكية) اخلاصة لنظامي العمل
واإلداري.
االقتصادي
ّ
ّ

ثالث نزعات محافظة
طيبة .لقد نشأ
وإذا مل أكن خمط ًئا ،ليست
ُ
بوادر ذلك ّ
التيارات
الغريب
مناخ يف كامل العامل
تقريباّ ،
ّ
ً
شجع ّ
ُ
خيبة
احلداثية .ههنا تُستخدم
الناقدة للنزعة
ّ
املشاريع املنهارة لغرض
األمل( )126التي تركتها
ُ
التجاوز الكاذب للفن والفلسفة وراءها ،وتُستخدم
الثقافية ،وقد صارت منظورة،
معضالت احلداثة
ُ
ّ
أميز
بوصفها ذريعة للمواقف املحافظة .دعوين ّ
بعجالة النزع َة املضا ّدة للحداثة( )127لدى املحافظني
الشبان عن نزعة ما قبل احلداثة( )128عند املحافظني
()129
وأخريا عن مذهب ما بعد احلداثة
الشيوخ،
ً
اخلاص باملحافظني اجلدد.

خصوا أنفسهم( )130بالتجربة
فاملحافظون الشبان قد ّ
ذاتية
األساسية للحداثة اإلستطيقية ،بالكشف عن ّ
وحمررة من ّ
كل حتديدات اإلدراك
مسلوبة املركز،
َّ
ّ
وكل أوامر العمل واملنفعة ،وقطعوا من
والغائية
ّ
خالهلا مع العامل احلديث .وأرسوا بواسطة املوقف
احلداثي دعائم حداثة مضا ّدة ال تقبل التصالح(.)131
ّ
للمخيلة وجتربة الذات
ة
العفوي
القوى
يرصفون
إنهّ م
ّ
ّ
َ
العقل
والوجدان إىل البعيد والعتيق ،ويعارضون
ِ
مانوي بمبدأ ال يولج إليه إ ّ
كرا،
يت عىل نحو
األدا ّ
ّ
ال ذ ً
أكان إرادة القوة أم السيادة ،الوجود أم قوة العنرص
الديونيزويس .وهذا ّ
يمتد يف فرنسا من
الشعري
اخلط ّ
ّ
ّ
جورج بطاي عبرْ فوكو إىل ديريدا .وفوق اجلميع،
حت ّلق بالطبع روح نيتشه الذي ُبعث من جديد يف
السبعينيات [من القرن العرشين].

192
وال يسمح املحافظون الشيوخ بأن تصيبهم عدوى
الثقافية أبدا .وهم يتابعون بحذر تداعي
احلداثة
ّ
والفن،
وتفر َق العلم واألخالق
اجلوهري،
العقل
ّ
ّ
ّ
ومعقوليته التي ال تعدو
والفهم احلديث للعامل
َ
ّ
إجرائية فحسب ،وينصحون بعودة إىل
تكون
أن
ّ
مواقف ما قبل احلداثة (حيث كان ماكس فيرب قد
ً
املادية) .إنّ
نجاحا
سقوطا من جديد يف
رأى
ً
املعقولية ّ
ّ
معي ًنا قد حتقّق ،بخاصة مع األرسطية اجلديدة التي
ّ
يستهوهيا اليوم جتديدُ العهد مع إتيقا كسمولوجية
من خالل إشكالية البيئة .من هذا ّ
اخلط الذي يأيت من
ليو شرتوس( ،)132تقع عىل سبيل املثال األعامل اهلامة
هلانس جوناس( )133وروبارت شبيامن(.)134

وأما املحافظون اجلدد ،فهم يتعاملون إزاء فتوحات
ّ
بتطور
يرحبون
احلداثة بالطريقة األكثر إجيا ًبا .هم ّ
ّ
يتخطى دائرته اخلاصة إالّ
ّ
العلم احلديث ،طاملا ال
ّ
والنمو الرأساميل واإلدارة
التقني
التقدم
كي يدفع
ّ
ّ
ّ
()135
العقالنية إىل األمام .يف ما عدا ذلك ،هم ينادون
ّ
املتفجرة للحداثة
بسياسة نزع فتيل( )136القوى
ّ
ٌ
أطروحة عىل أنّ العلم متى فهمه املرء
وتنص
الثقافية.
ّ
ّ
()137
أي داللة بالنسبة إىل
عىل نحو صحيح ،أصبح بال ّ
التوجه يف العامل املعيش .وتوجد أطروحة أخرى
كيفية
ّ
تقول إنّ السياسة ينبغي -بقدر اإلمكان -أن ُترتَك
األخالقي-العم ّ
يل .وتعلن
حرة إزاء مقتضيات التربير
ّ
ّ
()138
ٌ
للفن ،وتنكر عليه
أطروحة ثالثة املحايث َة املحضة
ّ
()140
الظاهري
وحتتج بطابعه
مضمونه( )139الطوباوي،
ّ
ّ
من أجل عزل التجربة اإلستطيقية يف نطاق [احلياة]
()141
اخلاصة .ويمكن للمرء أن يذكر فيتغنشتاين
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بالنسبة إىل األطروحة األوىل ،وكارل شميت( )142عن
الوسطى ،وغوتفريد بان( )143عن األطروحة األخرية،
بوصفهم شهو ًدا عىل ذلك .هبذا التحديد القطعي للعلم
والفن يف نطاق دوائر مستقلة ومقطوعة عن
واألخالق
ّ
دارة وفقًا لالختصاص ،لن يتبقّى من
العامل املعيش ُ
وم َ
الثقافية إ ّ
ال ما جيب أن نحصل عليه عند التخليّ
احلداثة
ّ
عن مرشوع احلداثة .ومن أجل شغل املوضع الذي
شاغرا ،يقع رصد تقاليد ّ
تظل معفاة من مطالب
صار
ً
التأسيس .ويف احلقيقة ،ليس من املؤكّ د أن نرى كيف
()144
هم إ ّ
ال حتت
جيب عىل هذه التقاليد أن
تستمر  ،ال ّل ّ
ّ
محاية وزراء الشعائر(.)145

إنّ هذا التصنيف هو _مثل ّ
كل تصنيف آخر -رضب
الروحية-
من التبسيط؛ لك ّنه بالنسبة إىل حتليل املناظرة
ّ
َ
السياسية اليوم قد ال يكون عديم اجلدوى متا ًما .ك ْم
ّ
أخشى أن تنترش أفكار مضا ّدة احلداثة ،وقد ُأضيفت
()146
إليها جرعة من ما قبل احلداثة ،يف أوساط اخلرض
واجلامعات البديلة( .)147ففي التغيرّ احلاصل يف وعي
نجاح
السياسية ،أخذ يربز -يف املقابل-
األحزاب
ُ
ّ
()148
نزعة االرتداد  ،بمعنى حتالف ما بعد املحدثني
مع ما قبل املحدثني .وعىل ما يبدو يل ،ال أحد من
األحزاب حيتكر ْ
قذ َف املثقفني أو موقف املحافظني
اجلدد .وهلذا لدي أسباب وجيهة [ )149(]..ألنْ
الليربالية التي متنحني هبا مدينة
شاكرا للروح
أكون
ً
ّ
فرانكفورت جائز ًة قد ارتبطت باسم أدورنو ،باسم
ابن هلذه املدينة ،طبع  -كفيلسوف وكاتب ،وعىل
نحو ال ثاين له يف أملانيا الفيدرالية -صورة املثقف،
نموذجا للمثقفني.
وصار
ً
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