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اإلنسان الخاوي وأزمة الفن

قراءة في اإلنسان بال محتوى

وصال العش)1)

مقدمة

 Gorgio( أغامبن	 جيورجيو	 اإليطالي	 للفيلسوف	 محتوى	 بال	 اإلنسان	 كتاب	 خالل	 من	 حاول،	
ُ
ن

	عن	نسيج	جيد	ُيمتن	
َ
Agamben(	الذي	عّربته	املفكرة	والباحثة	الفلسطينية	أماني	أبو	رحمة،	البحث

العالقة	بين	مفهومات	عدة	في	الفن	والجمال،	على	الرغم	من	فقدان	هذه	املفهومات	معناها	اليوم.	
التي	عرفتها	 التحوالت	 وبأسس	 اإلبداع،	 بالفن،	وبصيغ	 ترتبط	جميعها	 الكتاب	عشرة	فصول	 يضم	
عالقة	الفن	بالجماليات	)بداللَتي	الحس	والتذوق	الجمالي(	وبافتراض	ُحضور	مسائل	جوهرية	عدة،	ال	
تتوقف	عن	االشتغال	في	فكر	أغامبن	وفلسفته	األركيولوجية،	مثل	املوت	والعدم	واالنتحار	-بل	انتحار	

الفن	ذاته-	والجنون	والخواء	واملخيلة	وامليثة	والحرية	والتجريد...

الجمالي،	وأي	حركة	عدمية	تقف	حيال	هذا	االعتراف	 الفكر	 في	 يدين	أغامبن	أي	قصور	 لذلك،	
الجميل،	إذ	يقول:	"الفن	لم	يمت،	بل	على	العكس	من	ذلك،	هو	على	وجه	التحديد	غير	قادر	على	املوت.	
وأينما	ينشد	الفن	نفسه	بصورة	ملموسة،	يقذف	بهم	متحف	الجماليات	والنقد	مرة	أخرى	إلى	الجوهر	
الخالص	ملبدئه")2).	فنحن	مدعوون	إلى	ممارسة	تأثير	هذه	البالغة	الشعرية	وهذه	اإليتيقا	الفنية	التي	
ُيذكرنا	بها	جيورجيو	أغامبن،	وإلى	اتباع	استدالالته	العميقة	في	الفن	وتاريخيته،	منذ	منتصف	القرن	
السابع	عشر،	حين	ظهرت	في	املجتمعات	األوروبية	شخصية	الذواق،	التي	تسمح	بتفهم	أهم	السمات	

)1)	وصال	العش:	أستاذة	الفلسفة	والجماليات	بالجامعة	التونسية.

)2)	جيورجيو	أغامبن،	اإلنسان	بال	محتوى،	أماني	أبو	رحمة	)مترجم(،	ط	1	)القاهرة:	مؤسسة	أروقة	للدراسات	والترجمة	والنشر،	

2019(،	ص	77.
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املميزة	للعمل	الفني.	لقد	حدد	ناقدنا	الفيلسوف	أغامبن	أهم	هذه	السمات	الجوهرية،	كالتالي،	على	
لسان	البرويير:	"هناك	في	الفن	نقطة	الكمال،	كما	هناك	في	الطبيعة	نقطة	خير	واكتمال.	أّي	شخص	
الذائقة	بتمامها؟	وهل	يستحيل	على	أغامبن	 بها	ويحبها	يمتلك	ذائقة	كاملة".	فهل	ماتت	هذه	 يشعر	
	وإبداًعا	شعرًيا	ثرًيا؟	وما	الذي	تحمله	تجربة	

ً
أن	ُيقّوم،	وفق	هذا	األساس،	إنساًنا/	فناًنا	يتملك	عمال

اإلنسان	مع	الفنون	من	استشكاالت	مفهومية	ومن	منعطفات	تاريخية؟	وما	هي	األنماط	املقّومة	ملاهية	
ثيره	حرية	الفنان	ومسؤوليته	من	استشكاالت	أمام	

ُ
ت الفن	واملعبرة	عن	الشعري	وأصالته؟	وما	الذي	

ذاته	والعالم؟	وكيف	السبيل	إلى	الخروج	من	كل	تحنيط	ملعنى	الفن	وأزمته؟

في إيقاعية الحياة واإلبداع الفني

الذي	 محتوى()4)	 بال	 )اإلنسان	 كتابه	 أغامبن)3)	 كتب	جيورجيو	 وحريته،	 اإلنسان	 لسعادة	 إحياًء	
عّربته	الباحثة	والناقدة	الثقافية	الفلسطينية	أماني	أبو	رحمة)5)،	وقد	استهّل	الحديث	في	بابه	األول	
والفني	 والجمالي	 اإلنساني	 فيها	 يستحضر	 ومواقف	 ومقاطع	 بأفكار	 غرابة")6)،	 األكثر	 "ال�سيء	 عن	

)3)	جيورجيو	أغامبن	)1942----(	فيلسوف	إيطالي،	تلقى	تعليمه	في	القانون	والفلسفة	في	جامعة	روما،	حيث	كتب	أطروحة	دكتوراه	

)غير	منشورة(	عن	الفكر	السيا�سي	لسيمون	ويل،	وترجم	له	الفيلسوف	التون�سي	عبد	العزيز	العيادي	كتاب	املنبوذ،	وكتاب	صنيع	

هللا،	وهو	من	تالمذة	ميشال	فوكو،	وما	زال	يواصل	مشروعه	األركيولوجي.	ُيعّد	من	أهم	الشخصيات	الرائدة	في	الفلسفة	النظرية	

والسياسية	اليوم.	له	دراسات	عدة	في	الفن	واألدب	والفلسفة،	ومن	أهم	كتبه:	اإلنسان	املستباح:	السلطة	السيادية	والحياة	العارية	

1995.	اإلنسان	املستباح	الثاني	)1) 2003.	سر	اللغة:	أركيولوجيا	القسم،	2008.	اململكة	واملجد:	من	أجل	جينيالوجيا	الهوتية	في	

االقتصاد	والحكومة،	2007.

)4)	عّربت	الباحثة	واملترجمة	أماني	أبو	رحمة	عنوان	كتاب	جيورجيو	أغامبن	)contenu	sans	L’homme(	بــ	"اإلنسان	بال	محتوى"،	لكن	

ي	-بكل	تواضع-	أقترح	عنواًنا	
ّ
هذا	العنوان	يبدو	بعيًدا	من	مضمون	النص،	وهذا	أيًضا	ما	ذكرته	الكاتبة	في	بداية	تقديمها	للكتاب.	ولعل

آخر	مثل	"خواء	اإلنسان"	أو	"اإلنسان	الخاوي"،	إذ	يمكن	أن	يكون	أنسب،	وأن	يمنح	النص	أهمية	كبرى،	خاصة	أننا	في	حضرة	اشتغال	

أركيولوجي،	لإلنسان	والعالم	وأشيائه	والفن	وأزمته	وانتحاره،	وهي	أمور	شهدت	حالة	خواء	وأضحت	خاوية.

)5)	أماني	أبو	رحمة،	ماجستير	تكنولوجيا	حيوية،	دبلوم	علم	النفس،	لها	ترجمات	عدة	ودراسات	متنوعة	في	الفكر	والفلسفة	واالجتماع	

والسياسة	وعلم	النفس.

رجم	إلى	اإلنكليزية	سنة	
ُ
)6)	أغامبن،	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	18.	كتب	أغامبن	هذا	الكتاب	في	سبعينيات	القرن	املا�سي	باإليطالية،	وت
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و"الخبرات	والرغبات	واملفاجآت	واملسرات	الحية	األصيلة	في	عالم	الجميل")7).	إن	الرابطة	بين	العمل	
الفني	وإيبوخيته	ُمقدسة،	ألنه	يحتكم	إلى	إيقاع،	وإلى	خبرة	استراتيجية	في	الجماليات	والحياة	والفن.

على	 وقدرة	 أعظم،	 	
ً

بال
ُ
ون أكثر	 جمالية	 منه	 يكتسب	 حتى	 للفن،	 نيتشه	 تصور	 أغامبن	 يستعيد	

أعلى	 بوصفه	 وُيشكله	 ميتافيزيقًيا،	 ا	
ً
نشاط بوصفه	 الفن	 فُيحدد	 وأخالقي،	 ثقافي	 كل	 عن	 االنعتاق	

مهمة	لإلنسان.	فإذا	كان	عمل	الفن	ووظيفته	العليا	ينحصران	في	مبدأ	البساطة،	بحسب	استعمال	
اإلغريق،	وأكبر	حجة	لهم	في	ذلك،	في	عملية	نحتهم	ملفهوم	األليغوريا؛	فإن	الفن	هو	الذي	ُيحضر	شيًئا	
املوقف	عن	 ُيعّبر	هذا	 يكونه.	 ما	 ليقول	شيًئا	آخر	غير	 التي	تحويه،	 للمادة	 ا	

ً
وَينقل	شيًئا	آخر،	خالف

فلسفة	خاصة	بالكاتب،	وعن	طريقة	جدية	في	التفكيك	املفهومي	والنظرة	األركيولوجية،	لعدة	مواقف	
إليه	 ما	ذهب	 إلى	 عيدنا	

ُ
ت النظرة	 الفن.	هذه	 املا�سي	ومتفهمة	لحاضر	فلسفة	 مع	 فلسفية	متواصلة	

الفيلسوف	الفرن�سي	والباحث	الجمالي	والفنومنولوجي	ميكال	دوفران،	بأن	ال	وجود	ألي	بحث	فلسفي	
يمكن	أن	ُيبّين	فلسفة	الجمال	في	ماهيتها)8)،	دون	الرجوع	إلى	أصل	العمل	الفني.	

في	هذا	التوجه،	ُيفيدنا	أغامبن	أن	اإلنسان،	في	ظل	هذه	الخبرة	الجمالية،	يقف	عند	األصل	واملبدأ	
األنطولوجي	للذات	الحرة،	فيكشف	له	العمل	اإلبداعي	نفسه،	ويثّبت	أسسه	املركزية	في	مفهوم	الحس	
والتذوق	الجمالي.	لكن	ضمن	هذا	االنخراط	الجمالي،	يتفكك	االنخراط	العدمي	لإلنسان	الخاوي.	إذ	
اإليقاع.	 في	فن	 "إيبوخية"	 الخاوي،	بحضور	جمالية	 اإلنساني	 الوجود	 في	ظل	هذا	 أغامبن،	 ُيفاجئنا	
الجمال	 في	 املشترك	 اإلنساني	 أرضه	وأصله	 استعادة	 القارئ،	من	 واملتقبل/	 الفنان	 يتمكن	 وبالتالي،	

واإلبداع،	بصفتهم	العلة	واملبدأ	في	الحياة.

1990.	يقودنا	الكاتب،	من	خالل	نيتشه	وبودلير	ووالتر	بنيامين،	إلى	االعتراف	بحقيقة	أن	اإلنسان	بال	محتوى	هو	الفنان	في	عصرنا.	

لكن	كيف	السبيل	إلى	ذلك؟	وماذا	علينا	أن	نفعل؟	وهل	يمكن	أن	ُيجيبنا	هذا	الكتاب	على	مثل	هذه	االستشكاالت؟	انظر:	املصدر	

نفسه،	ص	141.

)7)		املصدر	نفسه،	ص	18.	ُيمكن	الوقوف	على	معنى	اإليقاع،	من	خالل	ما	أورده	أغامبن	في	اإلنسان	بال	محتوى،	إذ	"يحصل	اإليقاع	

على	هذا	البعد	األسا�سي،	وهو	قياس	بهذا	املعنى	األصلي،	ولهذا	السبب	فحسب،	هو	قادر	على	فتح	منطقة	لخبرة	اإلنسان	التي	ُيمكن	فيها	

	للحساب	ُمعّبًرا	عنه	بعدد".	كما	تعني	كلمة	إيقاع	باليونانية	التدفق،	ونقول:	
ً

أن	ُيدرك،	بوصفه	إحساًسا	وعدًدا،	وبوصفه	قياًسا	قابال

تدفق	املاء.	انظر:	املصدر	نفسه،	ص	122.

)8)	انظر:

Dufrenne	)Mikel(,	Karl	Jaspers	et	la	philosophie	de	l’existence,	Paris,	éd.	Seuil,	1947,p.33.
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إنها	لحظات	جمعتنا	بمفهوم	الجميل،	عند	الفيلسوف	األملاني	إيمانويل	كانط	)1724-1804(	وهو	
من	أعظم	الفالسفة	الذين	اهتموا	بعلم	الجمال.	حيث	جعل	كانط	من	علم	الجمال	املجاَل	الخاص	
للخبرة	اإلنسانية،	فوثق	لنا	معجًما	ثرًيا،	وفق	الحكم	الذوقي،	ووفق	تأسيس	نظرية	في	الذوق.	فمفهوم	
الذوق	ال	يمكن	له	أن	يحتكم	إلى	املفهومات	العقلية،	وال	إلى	األحكام	املعرفية؛	ألنه	ُحكم	جمالي	خالص	
	نقدًيا	

ً
ووجدان	محايد،	لغته	الحرية،	وأصله	منزٌه	عن	كل	غرض.	لقد	جعَل	كانط	علم	الجمال	مجاال

	عن	كل	املجاالت	النظرية	وامليتافيزيقية.
ً

خاًصا	ومستقال

التي	 املمتعة	 اللحظة	 إنها	 فنية	من	دون	مصلحة،	 إيقاًعا	حياتًيا	ومتعة	 الجميل	 لنا	مفهوم	 ُيوفر	
على	 بالسعادة")9).	 "وعًدا	 اإلبداعية	 الخبرة	 جميل	 في	 يرى	 الذي	 ستوندال	 املتفرج	 بالفنان/	 تجمعنا	
وتراتيلها	 اآللهة	 من	شأن	 هو	 والرفيع،	 واملعجز	 والجمالي	 بالشعري	 يجمعنا	 ما	 كل	 فإن	 النحو،	 هذا	
فُيوفر	 وخوائها،	 الحياة	 همجية	 من	 اإلنسان	 ُيحرر	 الذي	 هو	 والفن	 أفالطون،	 بحسب	 القدسية،	
االنسجام	والحب	واإليقاع	الجميل،	إذ	"ليس	القبح	أبًدا	غاية	الجميل".	إن	ما	يقتضيه	الفن	-بحسب	
اإلغريق-	هو	القدرة	على	اإلنتاج	واملحاكاة،	وإحضار	�سيء	من	الالوجود	إلى	الوجود،	والقدرة	على	حسن	
استخدام	الجميل	في	الفن	واملرور	إلى	الفعل،	من	أجل	شعرية	هذه	الحياة،	وتفعيل	هيئة	ذوقية	فاعلة	
في	اإلنسان/	الفنان.	لكن	أغامبن	يتمسك	بمفهوم	املحتوى	أو	الثراء	الذي	ُيعيد	صياغته،	وفق	تعريف	
يتطابق	تماًما	مع	اإلنساني	في	إطار	العمل.	إن	املحتوى	الذي	ُيدركه	أغامبن	في	اإلنسان	هو	ثراء	لم	يعد	
موجوًدا،	وخواء	أصبح	بمنزلة	الحقيقة	التي	ما	تنفك	تبحث	عن	تعبيرها	الضروري	في	العمل	من	أجل	

الحياة.	فهل	ُيمكن	التفكير	في	حياة	أو	عمل	خاويين	من	كل	شعرية؟!

أزمة الفن وخواء شعريته

ُيعلن	الفيلسوف	جيورجيو	أغامبن،	في	كتابه	)اإلنسان	بال	محتوى(	أن	تقديره	للفن	"يبدأ	بالضرورة	
في	 التقدير	املركزي	 لتفهم	داللة	هذا	 ُيمكن	تفعيل	مفهومات	عدة	 الفن")10).	بهذا	املعنى،	 مع	نسيان	
املفارقات	 إلى	بعض	 التنبه	 بالفن،	وضرورة	 الجمالي	 الحكم	 لعالقة	 تقديمه	 في	 أغامبن،	خاصة	 فكر	

)9)	انظر:	أغامبن،	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	125.	

)10)	املصدر	نفسه،	ص	61.	يرى	الكاتب	أن	الحكم	الجمالي	يقوُدنا	نحو	الالفن،	وُيصور	لنا	الفن	بصورة	معقَدة.	انظر	املصدر	نفسه	

والصفحة	نفسها.
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حرجة،	أي	ما	قد	ُيمكننا	استخدامه	من	أدوات	ومصطلحات	ودالالت،	عند	اختبار	عمل	فني،	أو	
ُ
امل

عند	حضورنا	أمام	ممارسة	فنية	ينعدم	فيها	اإلبداع	الشعري	ويظهر	من	خاللها	الهجين.	ومع	ذلك،	
رتسم	عليها.	فبعض	املمارسات	ال	

ُ
تظل	هناك	عدة	معاني	متصلة،	على	الرغم	من	أوجه	املفارقة	التي	ت

تسمح	للقارئ	بتتبع	املاهية	املرجوة	للعمل	اإلبداعي،	ألنها	تخترق	كل	جميل.

لعّل	في	داللة	القول	بنسيان	الفن،	بحسب	جيورجيو	أغامبن،	وخواء	فعله	وعدم	فعاليته،	ما	َيقودنا	
II 5،	وال	سّيما	 أيًضا	إلى	بعض	ما	ذهب	إليه	الفيلسوف	في	صنيع	هللا،	أركيولوجيا	الواجب،	املنبوذ	
عند	محاولة	الوقوف	عند	حدود	أوجه	التضايف،	والولوج	إلى	أوجه	التعارض	بين	مفهومات	ودالالت	
ساهمت	في	أزمة	الفن.	لكن	"التعارض	بين	الفعالية	واإلنجازية،	وبين	املفعول	واإلنجازية،	ليس	تعارًضا	
داللًيا	وحسب	)اللفظان	يشتركان	في	الغرض	والتأثيل(	بل	هو	بالفعل	تعارض	أنطولوجي")11).	فإذا	كان	
الكاتب	واملفكر	جيورجيو	أغامبن،	في	الكتابين،	ُيبدي	هذا	التمييز	األنطولوجي	بين	عدة	مفهومات،	قد	
تبدو	لنا	متضايفة؛	فإن	من	العسير	أيًضا	أن	نتفهم	صنعة	الصنيع،	ألن	الصنيع	-بحسب	ما	ذهب	إليه	
املترجم	والفيلسوف	عبد	العزيز	العيادي،	في	تقديمه	لكتاب	صنيع	هللا-	ليس	من	الصفات	السالبة	أو	
القبيحة	كما	قد	يتبادر	إلى	أذهاننا.	إذ	يدل	املصدر	من	"َصنع"	على	كل	ما	ُصنع	من	خيره،	وهو	أيًضا،	
ثمرة	كل	فعل	خير	وثمرة	للخلق	واإلحداث	والتربية	والفضل...	"إنه	عمل	ال�سيء	ُصنًعا	بكيفية	حاذقة،	

وصاحبه	كائن	َصَنع،	وفعله	هو	صنيعه	في	ما	أوجد	بحسن	القيام	عليه")12).

وبالتالي،	يتضح	معنى	عبارة:	أن	نصنع	إبداًعا	حًرا	في	الفن	واألدب	والشعر	واملسرح،	هو	أن	تكون	
محسوسيتنا)13)	للفنون	حرة،	وأن	نطمح،	مثلما	ُيذكرنا	بذلك	الفيلسوف	العيادي،	إلى	الكشف	عن	

)11)	جيورجيو	أغامبن،	صنيع	هللا،	أركيولوجيا	الواجب،	املنبوذ،	II،	5،	عبد	العزيز	العيادي	)مترجم(،	)بيروت:	د.	ن،	2018(،	ص	74.

)12)	أغامبن،	صنيع	هللا،	ص	5،	من	مقدمة	املترجم.

نتجها	
ُ
ت قد	 التي	 املفارقات	 كل	 من	 لالبتعاد	 اإلحساسية،	 أو	 الحساسية	 من	 	

ً
بدال "املحسوسية"،	 مفهوم	 استعمال	 تخيرنا	 لقد	 	(13(

مفهومات	مثل	إحساس	وحساسية...	وقد	صاغ	مفهوم	"املحسوسية"	املترجم	والفيلسوف	التون�سي	عبد	العزيز	العيادي،	حيث	يعود	

يذكر	 املفهوم،	 السقراطيين.	ولتدعيم	وجاهة	فاعلية	هذا	 ما	قبل	 أو	األسطقسات	عند	 العناصر	 وإلى	 إلى	جذره	األصلي	 املفهوم	 بهذا	

الكاتب	استعمال	هوسرل	الوارد،	في	املجلد	الثاني	من	أفكار	موجهة	كلمة	)Empfindnisse(،	وفي	ترجمتها	لهذا	الكتاب،	تستخدم	أليان	

	،)sentance(	بـ	ترجمتها	بُل
َ
أسكوباس	املقابل	الفرن�سي	"localisées	sensations"	)اإلحساسات	املموَضعة(،	وكان	لفناس	قد	اقترح	من	ق

وهي	الكلمة	التي	عّربها	العيادي	بـاملحسوسية،	في	إشارة	منه،	كما	يذهب	إلى	ذلك	لفناس،	إلى	"ضرورة	االستغناء	عن	األزواج:	أحس	-	

فجر	ذلك	التعارض،	
ُ
لغي	التعارض	بين	الداخل	والخارج،	وت

ُ
حيل	إلى	الجسد	كما	إلى	األشياء،	وت

ُ
محسوس،	ذات	-	موضوع.	فاملحسوسية	ت
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املطلب	األولي	لفعل	اإلنسان/	الفنان	وفكره،	وإلى	البحث	عن	إيتيقا	الحرية	والجمال	والشعر	والفن	
والسعادة)14)	من	خالل	قراءة	أركيولوجية	للواقع.

وضع	الفيلسوف	أغامبن	تحديًدا	وثيًقا،	بين	موت	الفن	وأزمة	الشعر،	في	ظل	خواء	واقعنا	اليوم،	
البعد	امللموس	للعمل؛	فإن	أزمة	 أنه	"إذا	كان	موت	الفن	هو	عدم	قدرته	على	بلوغ	 وحجته	في	ذلك	
الفن	في	عصرنا	هي،	في	الواقع،	أزمة	الشعر،	أزمة	البويسيس")15).	نجد	قوة	هذه	الحجة	في	صنيع	هللا،	
أركيولوجيا	الواجب،	املنبوذ	II5،	عند	محاولة	الكاتب	إظهار	بعض	التحديدات	الخاصة	لفعل	اإلنجاز	
والواجب:	فإن	"اإلنجاز	الرباني	ُيحدده	السر	اإلنساني،	وهذا	األخير	ُيحدده	اإلنجاز	الرباني")16).	لكن	
األهّم،	من	منظور	اإلنسان	بال	محتوى،	بحسب	أغامبن،	هو	التفكير	في	الشعري	بما	هو	إيتيقا	اإلنجاز	
السمة	 ُيعّد	 ما	 بقدر	 الفن،	 بالشعري	ال	يقوم	مقام	 الفعل	اإلنساني.	إن	االضطالع	 واإلبداع	وإيتيقا	
املعاصرة	 التكنولوجيا	 ُيواجه	 ألن	 ؤهله	

ُ
ت متميزة	 بوظيفة	 الرتباطه	 الفني،	 اإلنسان	 إلبداع	 الخاصة	

واغتراب	العمل	والتجرد	عن	كل	املصالح.	

نحاول	اآلن،	بصورة	جلية،	تفهم	وجاهة	تحديد	املفهومات	التي	قد	تبدو	للقارئ	متضايفة	ومتصلة،	
الرئيسية	 باملهمة	 إال	بشرط	اضطالعها	 تعمل	 متنافرة،	وال	 أدوات	 صبح	

ُ
ت واإلنجاز	 الفعل	 لكنها	عند	

الفاعلة	في	الفن	وهو:	الشعري.	فالشعري	ُيوثق	املتعة	والتشويق	واإلثارة،	ويتجرد	عن	كل	املصالح،	
الذاتي	 الفحص	 ُيشبه	 فيها	�سيء	 التي	ظهر	 األولى	 "املرة	 ثم،	فإن	 بالتمام.	ومن	 الجمال	 ُيمثل	 بصفته	

ضفي	على	الواقع	نسبية	أساسية	إزاء	هذه	الحركية".	انظر:	عبد	العزيز	العيادي،	مسألة	
ُ
منح	حركية	للذات	من	حيث	هي	ذات،	وت

َ
فهي	ت

الحرية	ووظيفة	املعنى	في	فلسفة	موريس	مرلو-	بونتي	)تونس:	دار	صامد،	2004(،	ص	401،	هامش	عدد	2.

الكتاب	 في	 الفعل،	 فلسفة	 فيلسوف	 يرى	 	.21-20 2007(،	ص	 الدين،	 مكتبة	عالء	 )صفاقس:	 الفعل،	ط1،	 فلسفة	 العيادي،	 	(14(

نفسه،	أن	"الفكر	والفعل	ليسا	منفصلين".	املرجع	نفسه،	ص	07.

)15)	أغامبن،	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	79.

)16)	أغامبن،	صنيع	هللا،	ص	124.	يورد	أغامبن	في	هذا	الكتاب	جملة	من	التحديدات	الداللية،	التي	واجهت	أرسطو	في	كتاب	النفس	

وضح	لنا	بعض	املفهومات	الواردة	في	اإلنسان	بال	محتوى.	يقول	الكاتب:	"إّن	أرسطو	في	كتاب	الّنفس	ُيواجه	من	
ُ
)417	أ	22-30(،	وقد	ت

ا	على	الّنحو	الذي	قد	نقول	به	إّن	إنساًنا	
ً
	بمعنى	أن	يكون	إنسان	ما	عامل

ً
ا،	بضربين	)حالين(	للكائن	بالقّوة:	فعال ُيمارس	بالفعل	معرفة	وفنًّ

ا	من	بحوزته	علم	الّنحو	
ً
سّمي	عامل

ُ
ما	عالم،	ألّن	اإلنسان	يدخل	ضمن	صنف	الكائنات	العاملة	التي	تمتلك	العلم.	والضرب	اآلخر	أن	ن

سلًفا"..	صنيع	هللا،	ص	139-138.	
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للظاهرة	الجمالية،	في	مجتمع	العصور	الوسطى	األوروبي،	وأخذ	شكل	النفور	واالشمئزاز	من	الفن،	
املوسيقية	من	أرس	 االبتكارات	 في	مواجهة	 الذين	حظروا،	 التي	قدمها	األساقفة	 التعليمات	 في	 كانت	
املؤمن	بسحرها")17)  يتشتت	 ال	 كي	 الدينية	 الخدمات	 أثناء	 في	 	،Fractiio	Vocis األغنية	 تعديل	 نوفا،	

وينجذب	إليها.

للظاهرة	 ذاتًيا	 فحًصا	 الفن	 في	 أيقظ	 الدينية،	 التعاليم	 بعض	 مارسته	 الذي	 الحاسم	 التأثير	 إن	
الجمالية،	وأّهل	الكاتب	لالضطالع	بمشكلة	اإلنسان،	فاستشكل	تحوله	إلى	إنسان	بال	محتوى...	فهل	
يجب	إبعاد	الفن	من	كل	املصالح	السياسية	والدينية	وكّل	الشعائر	املقدسة؟	وما	هو	واجب	اإلنسان/	
الفنان	اليوم	كي	يضطلع	بإيتيقا	فعله؟	وهل	بإحياء	الفنان	لجانب	"املحسوسية")18)	في	اإلنسان،	ما	
تفرج")19)؟	

ُ
	جديًدا	في	معنى	الجماليات؟	وهل	ُيمكن	أن	ينفي	الفن	نفسه	من	املتقبل/	"امل

ً
ُيثير	تساؤال

ُيركز	أغامبن	اهتمامه	على	اغتراب	الصيغ	اإلنتاجية	املنفصلة	عن	الشعري	اليوم،	ويستأنس	بالفكر	
املارك�سي	للفعل	اإلنساني،	والعمل	الذي	ُيصنف	و	"ُيحدد	في	كل	مكان	منزلة	اإلنسان	على	األرض،	من	
وجهة	نظر	الفعل	Praxis	بمعنى	إنتاج	الحياة	املادية،	وألن	فكر	ماركس،	على	وجه	التحديد،	متجذر	
في	الجوهر	املغترب	لهذا	الشعر	وفي	خبرات	التقسيم	املهيمن	على	العمل	بين	العمل	الفكري	واليدوي،	
فإنه	ال	يزال	ذا	صلة	اليوم")20).	إن	دفاع	الكاتب	عن	ضرورة	امتالك	اإلنسان	كينونة	ومهارة	يكون	بها	
كة	الشعرية،	ُيفّعل	استمرار	منزلة	هذه	

َ
كه	للَمل

ّ
الكائن	اإلنساني	على	صلة	وثيقة	بمحتواه،	كَمثل	تمل

كة،	منذ	أفالطون،	وتخصيًصا	منذ	املأدبة،	حيث	األطروحة	املركزية	في	فعلية	اإلدخال	إلى	الوجود،	
َ
املل

)17)	أغامبن،	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	22.	"الجماليات	ليست	ببساطة	البعد	املتميز	الذي	اّدخرته	حساسية	اإلنسان	الغربي	املتطورة	

للعمل	الفني،	بوصفه	املكان	األكثر	مالئمة،	بل	إنها	مصير	الفن	نفسه	في	العصر	الذي	ال	يعود	اإلنسان	فيه	قادًرا،	مع	التقاليد	التي	

ي	للتاريخ".	املصدر	نفسه،	ص	135.
ّ
طعت	اآلن،	على	العثور،	بين	املا�سي	واملستقبل،	على	مساحة	الحاضر،	ويضيع	في	الزمن	الخط

ُ
ق

)18)	املصدر	نفسه،	ص	80.	

)19)	املصدر	نفسه،	ص	25.		

)20)		املصدر	نفسه،	ص	80.	ُيحدد	أغامبن	مفهوم	الهيئة	في	صنيع	هللا،	فيربطها	بالكائن	اإلنساني	واملعرفة	والفعل،	ويقول	إنها	"الكيفية	

صبح	
ُ
ا	النقطة	التي	ت

ً
التي	يكون	بها	لكائٍن	ما	)الكائن	اإلنساني(	مهارة،	ومعرفة	أو	ملكة	بالقوة،	وتكون	له	قوة	على	املعرفة	والفعل.	إنها	إذ

ا".	صنيع	هللا،	ص	139-138.	
ً
فيها	الكينونة	ملك
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والقدرة	على	امتالك	"الرنين	األصلي	الكامل	لكلمة	شعر")21)	ضمن	شعرية	الوجود.

كة	
َ
يسائل	الفن	اليوم	قدرة	هذا	"الرنين	األصلي"،	وُيحاكم	السلطات	العارضة	له،	وينقل	هذه	املل

صور	داخل	سجن	العالم.	إذ	بمقدورنا	
ُ
إلى	الفعل،	وُيبعد	منه	كل	عدمية	وكل	عطالة	وكل	عجز	وكل	ق

أن	نستشف	هذا	الرنين	األصلي	في	العلم	املرح	النيتشوي،	ونتواصل	مع	معانيه،	ألننا	بحاجة	فعلية	إلى	
الفن)22)	وفرادة	شعريته.

إذا	كان	الفن	-كما	يرى	أغامبن-	"هو	االسم	الذي	تم	تعيينه	لنشاط	الحرفي	الذي	ُيشكل	مزهرية،	
جذرية:	 هيئة	 في	 يشتركان	 والفنان	 الحرفي	 فإن	 قصيدة")23)؛	 يكتب	 أو	 	

ً
تمثاال ُيقولب	 الذي	 وللفنان	

الشعر.	ومن	املؤكد	أن	تفّوق	هذه	الهيئة	يرتبط	بفعل	اإلنتاج	إلى	الوجود	أو	بلغة	أرسطية	"اإلحضار	
إلى	الوجود".	وهكذا	يشتغل	اإلحضار	دائَما،	ويتنزل	في	شكل	ُمثبت	وظاهر،	أو	يحّل	في	صورة	أو	شكل،	

فُيعطيه	وظيفة	إنتاجية	في	هذا	الوجود.

إذا	كانت	هذه	الحركة	التفكيكية	في	الفن	ومسائله،	تتنزل	هنا،	بمنزلة	مسار	استشكالي،	تنبثق	منه	
بين	اإلنسان	والعالم؛	فإن	فلسفة	 التوافق	 التساؤالت	حول	الشعري	والطبيعي	وكيفية	 العديد	من	
حاول	البحث	عن	"األصلي")24)	في	أرض	الفن،	بعد	انحالل	كل	معنى	واختفاء	كل	

ُ
الفن	اليوم	هي	التي	ت

محتوى،	في	نظر	أغامبن.

لكن	"عندما	يتدهور	الطابع	الواعي	للفعل	-	في	األيديولوجيا	األملانية	-	إلى	سمة	اشتقاقية،	وُيفهم	

)21)	املصدر	نفسه،	ص	80.

)22)	املصدر	نفسه،	ص	25.	يرى	نيتشه	أن	املبدأ	األسا�سي	لعالم	الفن	يتشكل	وفق	تماهي	اإلنسان	األعلى	مع	الفنان،	لُيصبحا	"ال�سيء	

نفسه	وساعة	الظل	األقصر،	التي	ُيلغى	فيها	الفرق	بين	العالم	الحقيقي	وعالم	املظاهر،	هي	أيًضا	الظهيرة	العمياء	لـ	)أوليمبوس	املظاهر(	

في	عالم	الفن".	املصدر	نفسه،	ص	115.	وفي	مقطع	آخر	من	شذراته،	ُيعالج	نيتشه	حرج	العدمية	ويستعيد	الفو�سى	ويعتّد	بها.	ُيموضع	

نيتشه	"الفن	خارج	أي	بعد	جمالي،	وُيفكر	فيه	بوصفه	ضمن	دائرة	العود	األبدي	وإرادة	القوة".	املصدر	نفسه،	ص	114.

)23)	املصدر	نفسه،	ص	81.

)24(  Dufrenne,	L’œil	et	l’oreille,	Jean-Michel	Place,	Paris,	1991,	p.14.	

يرى	ماركس	أن	ماهية	الكينونة	اإلنسانية	تنحصر	في	اإلنتاج،	ويعني	باإلنتاج	الفعل،	وكّل	نشاط	بشري	ح�سي.	لكن	اإلنسان	يعي	هدفه	

في	الحياة	وغرضه	منها،	ألنه	كائن	نوعي،	له	حياة	وينتمي	إلى	جنس.	انظر:	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	101.
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ُمحددة	طبيعًيا،	 إرادة	 فهو	 حيطة،	
ُ
امل الحسية	 البيئة	 مع	 فورية	 أو	عالقة	 التطبيقي،	 الوعي	 بوصفه	

بوصفها	دافًعا	وشغًفا")25).	فكيف	يتال�سى	املعنى	اإلنساني	ويتال�سى	اإلنسان	عن	محتواه؟	وكيف	على	
اإلنسان/	الفنان	أن	يكون،	ليفعل	ويعي	إيتيقا	الفن؟	هل	ُيمكن	القول	إن	اإلنسان	يستنفد	كل	معنى؟

من	هنا،	يأتي	استنتاج	أغامبن	املؤلم	الذي	وضع	فيه	كل	خيباته،	حين	أعلن	الحقيقة	التالية:	"لقد	
استنفد	السعي	إلى	املعنى	املطلق	كل	معنى،	وسمح	فقط	لعالمات،	وأشكال	ال	معنى	لها،	أن	تبقى")26).	
وعليه	يرسم	الكاتب	تعارًضا	بين	املعنى/	الالمعنى،	وبين	املحتوى/	الالمحتوى،	وبين	الفن/	الالفن.	غير	
حفة	البالغة	وعن	مستطاع	الفن،	وعن	املعنى	والعالمة،	وعن	

ُ
أنه	يتساءل	في	كل	مرة،	ِبحيرة	بليغة،	عن	ت

منزلة	أشياء	الوجود	واإلنسان	في	الطبيعة	واالغتراب،	وعن	األعمال	الفنية	ودقة	الحرف	واملنتجات	
الفنية	والجماليات...	وكيف	تعطل	كل	هذا،	في	ظل	تطور	التكنولوجيا	الحديثة،	منذ	الثورة	الصناعية	

األولى،	في	النصف	الثاني	من	القرن	الثامن	عشر،	إلى	يومنا	هذا.

أو	 الفن،	 في	الجماليات"،	ال	تتحدث	عن	"موت"	 في	"محاضرات	 يرى	أغامبن	أن	نصوص	هيغل،	
عن	استنفاد	الفن	وخمود	قوته	الحيوية.	لكنه	ُينبهنا	إلى	أنه	مع	تقدم	الحضارة،	سيتحول	الفن	فيه	
إلى	أبعد	من	نفسه،	وإلى	فن	يمكن	أن	يتجاوز	نفسه)27).	لكن	اإلنسان	يحتاج	باستمرار	إلى	ذوق	سليم،	
فُيحدد	في	اآلن	نفسه	مفهوم	الذوق،	وُيناقش	املفهوم،	حيث	يرى	أنه	حتى	في	القرن	السادس	عشر	لم	
تكن	هناك	حدود	بّينة	وجلية،	بين	الذوق	الجيد	والذوق	السيئ.	ويشير	إلى	أن	بروز	الذوق	في	تاريخية	
اإلنسان	لم	يتخذ	الصيغة	املوضوعية،	ولكن	املفهوم	اشتغل	داخل	مفهوم	املحسوسية.	وفي	تقديرنا،	
أن	مفهوم	املحسوسية	هو	ما	ُيعطي	للقيمة	الفنية	الغاية	املنشودة	في	الجدة	واألصالة	اإليتيقية،	غير	
أن	مفهوم	األصالة	يحتاج،	أيًضا،	إلى	استفسار	وتساؤل:	ماذا	نعني	بهذا	املفهوم؟	وهل	يمتلك	العمل	

الفني	ميزة	األصالة	أو	الجدة	املنشودة؟

)25)	املصدر	نفسه،	ص	107.

)26)	املصدر	نفسه،	ص	28.	يرى	الكاتب	أن	الفن	اليوم	فّر	من	البالغة	إلى	اإلرهاب،	بيد	أن	اإلرهاب	أعاده	إلى	عكسه:	البالغة.	ويرى	أن	

هذه	اإلعادة	ُمفرغة،	ألن	من	الضروري	تحويل	علم	كراهية	العقل	إلى	علم	فقه	اللغة،	وأن	ُيطارد	املعنى	والعالمة	بعضهما	بعًضا	في	حلقة	

ربة	شعرية	فنية،	من	أجل	إحياء	سعادة	واقعية	وحية.	إنه	العطاء	
ُ
ُمفرغة	دائًما.	لذلك،	يتوق	الفن	إلى	"مسار	روحي"،	وإلى	انصهار	مع	ت

املتحرر	من	كل	مصلحة،	وهو	أيًضا	هذا	الوعد	بـ	"الجماليات	من	غير	مصلحة".	املصدر	نفسه،	ص	29.

)27) املصدر	نفسه،	ص	72.	انظر	أيًضا:

	Hegel	)Georg	Weilheim	Friedrich(,	Esthétique,	vol.1,	trad.	S.	Jankélévitch,	Flammarion,	Paris,	1992.
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والشكل	 والشعر	 والوجود	 والجمال	 والخلق	 واملبدأ	 واألصل	 األصالة	 بين	 الصلة	 أغامبن	 يوثق	
،	يحتفظ	

ً
القترانه	الوثيق	بمستطاع	الفن	وقدرته	على	اإلنتاجية	الحرة.	فعلى	صعيد	العمل	الفني،	مثال

من	 ُيشتقا	 أن	 يمكن	 وال	 يتطابقان،	 ال	 واألصالة	 الفني	 العمل	 مفهومي	 لكن	 وأصله.	 بأصالته	 العمل	
ما	 بقدر	 –الذي	 الفني	 العمل	 أن	 األصالة	 تعني	 أخرى:	 وبعبارة	 اتصالهما.	 من	 الرغم	 على	 بعضهما،	
يحمل	طابع	الشعر	وُيحضر	إلى	الوجود	في	شكل	ومن	شكل-	يحتفظ	مع	مبدئه	الشكلي	بعالقة	القرب	
هذه،	كما	يستبعد	إمكانية	أن	يكون	دخوله	إلى	الوجود	بطريقة	قابلة	لالستنساخ،	تقريًبا	كما	لو	أن	
الشكل	ُيحضر	نفسه	إلى	الوجود،	في	فعل	خلق	جمالي	غير	قابل	للتكرار")28).	لقد	كان	جيورجيو	أغامبن	
واعًيا	برهانات	التجربة	اإلنسانية	في	الفنون،	وصعوبة	تنزيلها	وفق	أصالة	إيتيقية	ومواجهتها	لجملة	
من	التأثيرات...	لكن،	إذا	كانت	هذه	املواجهة	تبلغ	أوجها	ضمن	مستلزمات	الذوق	السليم	و"النقي"؛	
فإننا	نستطيع	القول	أيًضا	إن	الكاتب،	بهذا	املسعى،	يسترشد	بما	أمكن	من	قراءات	وقفت	على	اعتبار	

اإلنسان	ضحية	ملا	يعيشه	من	اغتراب	ُمميت	على	الصعيد	الثقافي.

الثقافة	الخالصة،	منذ	هيغل،	بحسب	الكاتب،	 لقد	بدأ	الحديث	عن	هذا	املنعطف	الواضح	في	
املفاهيم	 لكل	 املطلق	 والتشويه(	 )االنحراف	 واالنقالب	 باالنقسام	 "الوعي	 الضروري	وجود	 من	 فكان	
والحقائق")29).	يسعى	هذا	املنعطف	إلى	استقصاء	ما	يحمله	الوعي	النبيل	حيال	الوعي	الوضيع،	كما	
ُيفسر	ذلك	أغامبن.	لكن	البحث	في	إمكان	الوعي	ال	يعني	شيًئا	البتة	أمام	"الروح	الواعي	بنفسه	على	
ا	تربتها	اإلنسانية	في	الفنون،	عبر	عالقة	متالزمة	تعّبر	كل	منهما	

ً
حقيقته	ومفهومه")30).	أال	تجد	الروح	إذ

فق	منعطف	
ُ
أ أغامبن	 الفنون؟	وكيف	فتح	جيورجيو	 أمام	 نبيل")31)	 "وعي	 عن	ذات	اآلخر؟	وهل	من	

اإلنسان/	الفنان؟

لقد	وعى	بودلير،	أيًضا،	الحالة	املتناقضة	التي	بلغها	الفنان	في	العصر	الحديث،	وفي	نص	قصير	عن	
 (comique	absolu	هناك	)ودعاها	الساخرة	املفارقة	حول	أطروحة	بودلير	لنا	ترك	الضحك،	جوهر

)28)		أغامبن،	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	82.			

)29)	املصدر	نفسه،	ص	43.			

)30)	املصدر	نفسه،	ص	44.	لقد	فجر	مذهب	األصالة	في	الفنون	حرفًيا	الحالة	التي	عليها	الفنان.	انظر:	املصدر	نفسه،	ص	83.

1339	على	ذلك	الفعل	األعلى	اسم	الشعر،	وُيحدده	بالتعريف	اآلتي:	"الفن	 43.	يطلق	نوفاليس	في	الشذرة	 )31)	املصدر	نفسه،	ص	

الشعري	هو	فقط،	التوظيف	املتعمد	والنشط	واملثمر	ألعضائنا".	ورد	هذا	التعريف	في	املصدر	نفسه،	ص	100.
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التي	تأخذ	نظريات	شليغل	إلى	عواقبها	املتطرفة	والقاتلة.	"الضحك"،	يكتب	بودلير،	"يأتي	من	فكرة	
تفوقنا"،	من	تجاوز	الفنان	لنفسه،	وُيضيف:	ربما	كان	الضحك	غير	معروف	للقدماء،	وهو	محجوز	
تكون	 أن	 قوة	 دائمة،	 "ازدواجية	 يمتلك	 الفنان	 أن	 على	 فنية	 ظاهرة	 كل	 فيه	 تتأسس	 الذي	 لوقتنا،	
وتجد	فكرة	 قوة.	 بكل	 الكاتب	 عنها	 ُيدافع	 التي	 اإلرادة	 هي	 تلك	 واحد...")32).	 آن	 في	 مًعا	 واآلخر	 نفسك	
اإلرادة	تعبيرها	الصحيح	في	العمل	الذي	هو	مركز	للفعل،	وعلى	النقيض	من	ذلك،	فإن	األهم	بالنسبة	

إلى	الصنعة	هو	الخبرة.

ا	ُمتجدًدا	في	
ً
شكل	العالقة	بين	اإلنسان	والوعي	الفني،	في	ظل	املقاربة	التفكيكية	ألغامبن،	مبحث

ُ
ت

الفكر	الفلسفي	الجمالي،	ولن	نعرض	كّل	ما	أتى	به	الكتاب	من	أفكار	وإفادات	تاريخية	فنية،	بقدر	ما	
سُنحاول	الكشف	عن	أفق	إنساني/	فني،	والبحث	عن	خصوصية	العالقة	بين	اإلنسان	والفن	والوعي	
إلدراكنا	 اإليجابية	 القيمة	 أن	 محتوى(،	 بال	 )اإلنسان	 كتاب	 صاحب	 ُيؤكد	 أيَضا،	 ولذلك	 الجمالي.	

الجمالي	للفن	في	مجتمعاتنا	تكمن	في	مدى	اتساقه	امليتافيزيقي	في	سماء	الجماليات.

في ضرورة املعايشة اإليتيقية للفنون

إن	التعرض	الستشكاالت	الفن	وانتزاع	جانبه	املظلم،	يبقى	ُمهيمًنا،	ما	دام	الحكم	الجمالي	يعمل	
نتبين	 اللوغوس؛	فإننا	 إذا	ما	تجاوزنا	دائرة	 بهذا	املعنى،	 اللوغوس	وجاذبيته	فينغلق	عليه.	 في	قطب	
في	كل	 النقدي،	 بما	يعني	أن	الحكم	 فًنا،	 بالفن	بوصفه	 "يفكر	 النقدي	 -بحسب	أغامبن-	أن	الحكم	
مكان	وبشكل	مستمر،	ُيغلف	الفن	بظله،	وُيفكر	بالفن	بوصفه	ال	فًنا")33).	لقد	حاول	كانط،	من	قبل،	
أن	يحّل	بعًضا	من	هذا	التناقض،	فوضع	في	دائرة	مبدأ	الحكم	الجمالي	خصائص	قد	تكون	مفهومة	

قدم	البرهان	على	الحكم	نفسه.
ُ
حدد	أو	أن	ت

ُ
فلسفًيا،	لكنها	ال	يمكن	أن	ت

أيًضا،	قد	منح	قيمة	كبرى	وأكثر	جذرية	 الحظ	أن	دوفران	
ُ
ن التفكيكي	والنقدي	نفسه،	 في	اإلطار	

)32)	املصدر	نفسه،	ص	74.

)33)	املصدر	نفسه،	ص	61.	نادًرا	ما	وقع	النظر	إلى	العالقة،	بين	كل	هذه	املسائل	الجمالية	في	الفنون،	بتقديم	أمثلة	حية،	أو	من	خالل	

بعض	املمارسات	الفنية.	لذلك،	ُيذكرنا	أغامبن	بما	حدث،	عام	1660،	تحديًدا	في	أنتويرب،	حيث	نشر	ديفيد	تيرنز	أول	كاتالوج	مصور	

ملتحف	الفن،	تحت	عنوان	)ثيتروم	بيتوريكوم(	وحيث	نسخ	فيها	اللوحات	التي	يملكها	األرشيدوق	ليبولد	وليام.
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ميزة	للحكم	الجمالي،	داخل	التجربة	الفنية،	من	خالل	العودة	إلى	أصل	
ُ
ملفهوم	"التعبير"،	الخاصية	امل

األشياء	ذاتها	وُمعايشتها.	إنها	العودة	إلى	املحسوس	في	قطاع	اإلبداع	الفني.	لكن	الحقيقة	التي	انتهى	إليها	
دوفران	أربكت	القارئ،	في	مقالة	له	بعنوان:	)مرض	العصر؟	موت	الفن؟(.	ذلك	أنه	تبّين	أن	الشعراء	
أصبحوا	"يكتبون	الشعر	من	الشعر	منذ	مالرماي	...	هؤالء	محرجون	أمام	السؤال	نفسه:	كيف	يكون	
على	 فيثورون	 يتحمسون،	 قد	 الذين	 املفكرين	 أغلب	 عند	 الذًعا،	 نقًدا	 نرى	 لعلنا	 ممكًنا؟")34).	 الفن	
الحالة	املزرية	التي	آلت	بالفن	والفنان،	مثلما	يحُدث	في	هذا	الكتاب،	اإلنسان	بال	محتوى.	يجب	أن	
نفهم	أهمية	الواجب	اإليتيقي	في	هذا	املستوى	من	النظر،	أمام	ذاته	وفنه	واآلخر...	هذا	الواجب	الذي	
وفقَد	حتًما	حتى	 نفسه،	 "هددت	 التي	 الفنان	 بحالة	 الضروري	االضطالع	 فكان	من	 يمكن	خرقه.	 ال	
ع	هولدرلين	هذا	الخطر،	وشعر	

ّ
إمكانية	الوضع	االجتماعي	املتماسك.	في	)مالحظات	عن	أوديب(	توق

بأن	الفن	سوف	يجد	نفسه	في	وقت	قريب	في	حاجة	إلى	استعادة	الحرفية	التي	كانت	له	في	العصور	
والسيا�سي	 والفعل	 الواجب	 تنطوي	عليه	مقوالت	عدة،	مثل:	 ما	 إلى	 الجاد	 النظر	 وإلى	 القديمة")35)،	

واالجتماعي	واإلستطيقي.

إن	حصر	املشكالت	التي	يسعى	املقال	إلى	تأملها،	من	خالل	كتاب	)اإلنسان	بال	محتوى(،	يتطلب	
اليوم،	 الفن	 في	 الرئيس	 اإلشكال	 إلى	 ذلك	 بعد	 من	 للولوج	 املبدعة،	 الفنية	 للذات	 معايشة	حاسمة	
والوقوف	عند	وجوه	املفارقة	في	املمارسة	الفنية)36)	والواجب	والبراكسيس	واإليتيقا	واإلبداع	واملبدأ	

)34)	انظر:

 	 Dufrenne	 )Mikel(,	 Esthétique	 et	 philosophie,	 t.1,	 Paris,	 Klincksieck,	 coll.	 Esthétique,	 1988.	 )1èreéd.	 1967,	 2èmeéd.	

1976(,	p.

174..	يتفق	دوفران	مع	أغامبن،	إذ	يالحظ	أن	الشعر	الحديث	"يفتقر	بشكل	خاص	إلى	التدريب	والحرفية،	أي	أن	طريقة	عمله	يمكن	أن	

درس،	بمجرد	أن	ُيتعلم،	وهو	قادر	دائًما	على	أن	ُيكرر	بشكل	موثوق	في	الخبرة	العملية	إليتيقا	اإلنسان".	اإلنسان	بال	محتوى،	
ُ
حسب	وت

ُ
ت

ص	83-84.

)35)	املصدر	نفسه،	ص	83.	استئناًسا	بمقدمة	ُمترجم	كتاب	صنيع	هللا،	أركيولوجيا	الواجب،	املنبوذ	II 5،	للفيلسوف	العيادي،	يرى	

أن	الواجب	"ينخرط،	بجملة	دالالته	وعالقاته	...،	في	رهانات	إيتيقية	وإستطيقية،	سياسية	وفلسفية-أخالقية،	وهو	يطرح	اليوم	مفارقة	

	عن	عالقة	القانون	بالعنف،	وتحويل	عنف	الفرد	ضد	
ً

الحرية	والحتمية،	ويضع	على	املحك	مسؤولية	الفاعل	في	عالقته	بالقانون،	فضال

الفرد،	إلى	عنف	الجميع	ضد	الفرد،	باسم	القانون".	عن	مقدمة	املترجم،	صنيع	هللا،	ص	12.

)36)	ُيفيدنا	أغامبن	ببعض	األمثلة	الواقعية	في	الفنون،	ويستنكر	بعض	األفعال	في	املمارسات	الفنية،	فيذكر	دوشامب	الذي	اعتمد	في	

قل	الكائن	من	حالة	القابلية	لالستنساخ	
ُ
،	من	متجر	استخدمه	في	املجال	الفني.	بمعنى	أنه	"مع	اللعب	اإلبداعي،	ن

ً
أعماله	منتًجا	مبتذال
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والذات	الفنية...

بالتناقض:	 املشحون	 للواقع	 أغامبن	 إقرار	 هو	 محتوى(	 بال	 )اإلنسان	 كتاب	 رصده	 ما	 جملة	 إن	
إلى	 بالنظر	 عدة،	 فنية	 ممارسات	 فاستشكل	 إيتيقاه.	 أفق	 بفنه	 ينكشف	 الذي	 الفنان	 اإلنسان/	
الجمالي	واألصلي.	فإذا	لم	يكن	بوسع	الفنان	االعتقاد	برفائيل	أو	راسين،	كما	ُيعّبر	عن	ذلك	دوفران	
التجربة	 ْحيي	

ُ
ت ثم،	 ومن	 ُيعيدهم)37).	 أن	 دون	 يتأملهم	 أن	 الفنان	 على	 فإن	 والفلسفة؛	 اإلستطيقا	 في	

نير	أفق	موقف	في	اإلدراك	الجمالي.	إذ	
ُ
التفكيكية	والنقدية	ألغامبن	فعَل	االلتزام	في	املمارسة	الفنية،	وت

ال	يزال	العمل	الفني	-بحسب	تعبير	أغامبن-	"خاضًعا	لنوع	من	قانون	تدهور	الطاقة:	ال	يمكن	للمرء	أن	
يعود	إليها	من	حالة	ُبعيد	إنشائها.	تماًما	كما	النظام	الفيزيائي	املعزول	عن	الخارج،	يمكن	أن	ينتقل	من	
الحالة	A	إلى	الحالة	B")38).	وفق	هذا	التفسير،	تصعب	العودة	مرة	أخرى	إلى	الحالة	األصلية	واملبدئية	
في	العمل	الفني.	فهل	يمكن	للقارئ	أن	يكون	محايًدا	وخارًجا	عن	الفعل،	أم	أن	عليه	ُمشاركته	الفعل	

والقصد	واإلنجاز	وااللتزام	اإليتيقي؟

من	 "خجل	 الذي	 لبروست	 ذكره	 مثل	 خاًصا،	 اهتماًما	 عليها	 أسبغ	 مواقف	 الكتاب	 يورد	صاحب	
التاسع	عشر،	 القرن	 حرقت	أعمال	

ُ
أ أنه	لو	 قراءة	ما	كتبه	سانت	بيوف	عن	بودلير	وبلزاك،	والحظ	

باستثناء	أعمال	لونديس،	وكان	علينا	بالتالي	أن	نبني	عليها	فقط	رأينا	عن	األهمية	النسبية	للكتاب؛	
وفينيت،	وموليه،	 برنار،	 تشارلز	دي	 أقّل	شأًنا	من	 يكونا	 أن	 بد	 وفلوبير	ال	 بأن	ستوندال	 فسنعتقد	

وراموند،	والكّتاب	اآلخرين	من	الدرجة	الثالثة")39).	

وإمكانية	االستبدال	تقنًيا،	إلى	حالة	األصالة	والتفرد	الجمالي".	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	84.

)37(  Dufrenne	)Mikel(,	Esthétique	et	philosophie,	t.1,	p.186.

غّيب	الجانب	الجمالي	فيها	
ُ
فسد	املمارسة	الفنية،	وت

ُ
p.174.،	وفق	هذا	التوجه	النقدي،	ُيقدم	أغامبن	أيَضا	العديد	من	األمثلة	التي	ت  

شبه	صفة	)الجاهز	
ُ
"مثل	)الجاهز(،	يقوم	فن	)البوب(	على	قلب	الوضع	املزدوج	للنشاط	الجمالي،	ولكن	تبدو	فيه	الظاهرة	معكوسة،	وت

املتبادل(	التي	كانت	في	اعتبارات	دوشامب،	عندما	اقترح	استخدام	لوحة	ريمبراندت	كطاولة	الكي".	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	84.

العك�سي	 إليه	عن	طريق	املسار	 للعودة	 أنه	ال	توجد	وسيلة	 بما	 الكاتب-	حقيقة	جلية،	 -برأي	 63-64.	وهذا	 )38)	املصدر	نفسه،	ص	

للذوق.	

)39) املصدر	نفسه،	ص	64.	ورد	هذا	القول	في	الهامش:	ويمكن	االطالع	على	جملة	هذه	املالحظات	في	الدراسة	غير	املكتملة،	في	سانت	بيوف	التي	شغلت	بروست	

في	السنوات	التي	سبقت	مباشرة	كتابه.	انظر:	
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ؤّسس	
ُ
جذر	وت

ُ
يتجاوز	أغامبن،	بهذه	الوقائع	الحية،	كل	النظريات	املجردة،	نحو	وظيفة	ديناميكية	ت

على	 واملنطوية	 الفني	 للعمل	 األعلى	 الحقيقة	 في	 الحسم	 أغامبن	 كان	قصد	 فإذا	 أنطولوجًيا.	 املفهوم	
إيتيقا	العمل؛	فإن	األمر	يتعلق	بـ	"املبدأ	اإلبداعي	الشكلي	الخالص	الذي	ُيحقق	إمكاناته	فيه،	بشكل	
مستقل	عن	أي	محتوى.	وهذا	يعني	أن	ما	هو	ضروري	للمتفرج،	في	العمل	الفني،	هو	بالضبط	ما	هو	
مغترب	عنه	ومسلوب	الجوهر")40)،	والكشف	عن	هذه	العالقة	الجدلية	بين	املحتوى	واإلنسان،	يكون	
من	خالل	تقاطعهما	في	الفني	والشعري.	من	هذا	املنظور،	وبحسب	تعبير	أغامبن،	في	صنيع	هللا؛	فإن	
الذي	 املغايرة	ملجرد	الصنيع	 الليترجي	 الفعل	 إلى	فعالية	 ُيشير	 تقنًيا	 ا	

ً
العمل	قد	أصبحت	لفظ "كلمة	

تتجسد	)تتمدى(	فيه")41).

وعلى	ما	سبق،	فمن	خالل	ما	يحمله	هذا	الكتاب	اإلنسان	بال	محتوى	من	انشغاالت	واستشكاالت	
داخل	 الفن	 معنى	 واستجالء	 عدة،	 مفهومات	 رصد	 البداية	 منذ	 حاولنا	 فعلية،	 ومفارقات	 وأزمات	
املعيش	األر�سي	وضمن	تفكيك	نقدي	لإلنسان/	الفنان	الذي	ُيجسد	فيه	أغامبن	كينونة	حية	إلنسان	
يتخير	محتوى.	يقول	أغامبن،	في	آخر	صفحات	كتاب	اإلنسان	بال	محتوى:	إن	"الفن	وحده	ال	يمكنه	
القيام	بذلك،	ألنه	وبالتحديد	من	أجل	تسوية	الصراع	التاريخي	بين	املا�سي	واملستقبل،	كان	عليه	أن	
اتخاذ	قرار	 القول	بضرورة	 يتأكد	 املعنى،	 بهذا	 بالتاريخ")42).	 ُيحرر	نفسه	من	األسطورة	ويربط	نفسه	
حاسم	ُصلب	تجاه	املمارسة	الفنية،	لكن	ما	يهمنا،	باألساس،	التحرر	من	األسطورة	الستجالء	معنى	
وثق	عالقتها	بمحتوى	أصلي	وإنساني.	إن	اإلنسان	

ُ
صارم	لبنية	خطاب	سليم	في	الفن)43)،	وبناء	كينونة	ت

املمارسة	 في	 األساطير	 تحطيم	 على	 يرتكز	 محتوى	 بتعين	 إال	 منتهاه	 يستوفي	 أن	 يمكن	 ال	 محتوى	 بال	

Proust	)Marcel(,	Recherche	du	temps	perdu,	Contre	Sainte	Beuve,	Paris,	Galliumard,1954,	p.160.

)40) أغامبن،	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	65.

)41)	أغامبن،	صنيع	هللا،	ص	86.

)42)	اإلنسان	بال	محتوى،	ص	138.

	)Mikel(	Dufrenneانظر: )43( ,Phénoménologie	de	 l’expérience	esthétique,	 t.1	:	L’objet	esthétique,	3èmeéd.	Paris,	PUF,	

coll.	Épiméthée/Essais	philosophiques,	1992.	)1èreéd.	1953,	2èmeéd.	1967 ,	p.28.,	1(

قد	ُينير	األثر	الفني	املسار	الثقافي	واالجتماعي،	بطابعه	الثوري	والنقدي	واملوضوعي،	فيبتعد	من	كل	تأثير.	لذلك،	فإن	األثر	الفني،	بنظر	

جيورجيو	أغامبن،	ال	يستقيم	إال	بخروجه	من	بوتقة	األسطورة.
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الصعيد	 على	 الفن	 ويستعيد	 الجمالي،	 أرض	 على	 الفنان	 اإلنسان/	 يتأسس	مسعى	 وبذلك،	 الفنية.	
الشعري	كينونته	األصلية.

خاتمة

إتمام	مشروعه	األركيولوجي،	باستحضار	شعرية	هولدرلين،	والقول	 أمام	واجب	 يكتفي	أغامبن،	
إن	كل	�سيء	إيقاع،	وهذا	ما	ُيمكن	أن	نمنحه	كذلك	للعمل	الفني.	فمصير	اإلنسان	كله	إيقاع	سماوي	
من	 واإلنسان	 الفن	 يحمله	 ما	 برصد	 لنا	 يسمح	 اإليقاع	 هذا	 وكل	 مخطط.	 أو	 بنية	 كل	 مثل	 واحد،	
وظائف،	وتحديد	شبكة	العالقة	الجدلية	التي	تربط	الواحد	باآلخر.	إال	أن	محسوسية	الكاتب	املفرطة	
الفن،	 وانتحار	 اإلنسان	 اإليتيقي،	حيال	جنون	 والتزامه	 أفكاره	 يطبع	 الذي	 والواجب	 نتلمسها،	 التي	

ينزعان	إلى	تأسيس	إنسان/	فنان	متذوق،	يحضر	بروح	الفيلسوف	القوية	والصامدة.

بليغة	 حية	 إرادة	 	
ً

حامال كان	 أغامبن	 فإن	 املحبط،	 العدمي	 النفس	 بعض	 تبدي	 من	 الرغم	 وعلى	
وخارقة،	تسعى	إلى	مقاومة	املوت،	بنظرة	أركيولوجية	نافذة	والتزام	يقظ.	وإذا	كان	هذا	الفعل	االلتزامي	
جاه	الفن	يمثل	أحد	املبادئ	األساسية	في	الجماليات،	وإذا	كان	أغامبن	قد	صاغ	الفعل	الجمالي	في	

ُ
ت

الفنون	من	الزاوية	النقدية؛	فإن	مقصده	أن	ُيعالج	املشكل	اإلنساني	والفني	عالًجا	يفتحه	على	اإلبداع،	
وعلى	املعنى،	وعلى	املحتوى،	وعلى	ثراء	مشروعه	في	الفن	وااللتزام.
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