ٌ
مناظرة بني فيلسوفني فرنسيني حول ّ
تقني�ات احلاضر
الزمن الذاوي في سيئات الحداثة

أعدت الحوار هيئة تحرير مجلة ( )le Portiqueالباريسية

جرت هذه املحاورة يف سرتاسبورغ ،يف  4ترشين األول  ،1998بني الفيلسوف الفرنيس
جان لوك نانيس ومواطنه أستاذ الفلسفة املعارصة بينوا غوتز .تتناول املحاورة نطاقاً واسعاً
من القضايا املتمحورة حول التقنية ومجاالت تطبيقها .اشتملت املسائل التي تم التطرق إليها
عىل التقنية والف ّن ومدى تأثري الطبيعة يف مفهوميهام ،كام طرح املحاوران عدة مواضيع من
كل هذه
قبيل الف ّن والعمل والبطالة والعدم ّية والطبيعة التي كشفت عن دور التقنية الف ّعال يف ّ
املجاالت ما أنتج إنساناً فن ًّيا أو إنساناً كثمر ٍة للتقنيات.
ويف ما ييل الحوار الكامل الذي دار بني جان لوك نانيس وبينوا غوتز.

المحرر
ّ

يل يتعلّق
ـ جان-لوك نانيس ( :)Jean-Luc Nancyما رأيكم لو بدأنا هذه املحاورة من مقطعٍ إشكا ّ

ّ
ّ
يتجل الح ّيز الوقتي
يتجل تفريق الزمان .وال
بعالقة التقنية مبفهوم الزمن ،أقول التايل“ :يف الزمان ال

للزمان .والح ّيز الوقتي نفسه ال يفتح جوفه يف الزمان واملكان .لذلك ينبغي توفّر تقنية تسمح يف نهاية
املطاف بِإعادة خلق اإلبداع الذي مل يحدث”[[[.

ـ بينوا غوتز ( :)Benoît Goetzهذا املقطع من كتاباتك هو نفسه الذي وضعناه عىل غالف هذا

مشكل يف
ً
العدد من مجلّة ( ،)le Portiqueإذ بدا لنا أنّه يحثّ عىل الذهاب إىل داخل ما ُيثّل

[[[ -جان لوك نانيس :فيلسوف وأستاذ فخري يف جامعة العلوم اإلنسان ّية يف رساسبورغ.
بينوا غوتز :أستاذ الفلسفة يف جامعة بول فريلني يف ميتز ،و رئيس تحرير مجلة الفلسفة والعلوم اإلنسانية "لو بورتيك" ،وعضو يف مخترب
لورين للعلوم االجتامعية والشبكة الدولية (.)PhilAU
 العنوان األصيل.Techniques du présent : املصدرRevue "Le Portique", "Techniques et esthétique, 1999/3 : -ترجمة :عامد أيوب.
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هذه الدراسة التي تحمل عنوان (التقنية واالستطيقا) .وليس مبقدور املرء أن يتجاهل أ ّن هذا املقطع
ربنا أكرث ،اليوم« ،حول ما كنت تُريد قوله»؟
-الذي أعي َد إىل سياقهُ -مخت َز ٌل ج ًدا .هل ميكنك أن ت ُخ َ

كيف ميكنك تأكيد أ ّن التقنية مل يت ّم التفكري فيها ،بعد ماركس ولُ ْروا-غوران وسيموندون ،حتى ال نأيت

ُمبارش ًة عىل ذكر هايدغر؟

حث يف التقنية فيه يش ٌء من الفظاظة أمام ّ
رشتَ
جان ـ لوك نانيس :القول أنّه مل يُب َ
كل أولئك الذين أ ْ
إليهم...
خاص ٍة ،يقول شيئًا قري ًبا من مالحظاتك حينام يُل ّمح إىل أنّنا نُفكّر بصور ٍة خاطئ ٍة
ـ لُ ْروا غوران ،بصور ٍة ّ

متا ًما بالتقنية ،عندما يُنظر إليها بوصفها شيئًا خارجاً عن اإلنسان ،طرأ عليه من الخارج واعرتضه ،يف
ري عن هيكله وعضالته وجهازه العصبي وخياله.
حني أنها امتدا ٌد له ،وتعب ٌ

 أعتقد أنّه ينبغي أن نقول أنّها أكرث من «تعبري» و”امتداد” ،...ينبغي أن نقول أ ّن اإلنسان نفسهطبيعي .والتعارض الكبري
تقني ،أي ،ببساط ٍة ،هو حيوا ٌن غري
ٍّ
تقني .فليس اإلنسان سوى حيوانٍ ٍّ
حيوا ٌن ٌّ

بني «التقنية» و«الطبيعة» مرشو ٌع إذا كان يعكس تعارضً ا بني ما له غاي ٌة ُمربمج ٌة يف ذاتها -كالطبيعة
امل ُسلّم بها -وما ليس له غاي ٌة بذاتها.

بهذا املعنى ،ميكن القول أ ّن اإلنسان ف ّن ٌّي أو هو مثر ُة التقنيات ،وليس هذا فحسب ،بل هو الحيوان
التقني ،ألنّه ال يتوفّر عىل غاي ٍة بذاته .وهو حيوا ٌن غري ُمح ّد ٍد ،كام قال نيتشه .وهذا هو األمر الذي من

الصعب علينا التفكري فيه

بالتأكيدَ ،س َب َق التفكري يف مسألة التقنية ،لك ّن الرأي غري الف ّني هو الذي يُهي ِمن دامئًا ،من دون أن

سمه «مسألة التقنية»[[[،
عم ّ
عب ّ
يجري البحث يف نتائج التقنية .لقد كان من الصعب عىل هايدغر أن يُ ّ
ذلك أ ّن كل العامل يرى دامئًا إىل التقنيات بوصفها وسائل ُمتعلّقة بأهداف .لقد أوضح هايدغر ذلك
ري يتعلّق بيش ٍء آخر غري الذي فهمناه منه بعا ّمة.
األقل ،كان لديه
يف «مسألة التقنية» ،أو عىل ّ
هاجس كب ٌ
ٌ
ت .لقد رأينا هايدغر
مث ّة فه ٌم
خاطئ بخصوص هايدغر حول ما يتعلّق مبسألة التقنية ،وهو أم ٌر ُمل ِف ٌ
ٌ

بحق من أوائل الذين حاولوا القول أنه ينبغي التفكري
مرا ًرا يحتقر التقنية ،كام ّ
كل العامل ،يف حني أنّه ٍّ

يف ما كان موجو ًدا « ”destinalيف التقنية ،التقنية بوصفها «إرسال الكينونة» .ذلك يعني أن التقنية ال
[1]- Martin HEIDEGGER, « La question de la technique », in Essais et conférences, Tel/ Gallimard.
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جوهري ،ولحظ ٌة جوهريّ ٌة للبرشيّة.
تكمن يف الخارج ّية امل ُتعلّقة بِأدا ٍة ،وإمنا هي ُمك ّو ٌن
ٌّ
ما يُثري انتباهي عندئذ ،هو أ ّن التقنية ليست بالضبط «وسائل ال ح ّد لها” ،وهو ما يُشري إىل

أحد عناوين أغامبيم ( )Agambemبل باألحرى من ٌ
مثال
ط من االنتقال الدائم للغايات .لنأخذ ً

ريب .التوصيل الرسيع
بسيطًا وهو الرسعة ،التي ت ُصبح غاي ًة تقني ًة يف لحظ ٍة ما ،عىل نح ٍو ُمب ّك ٍر بال ٍ
وسواس منذ القدم.
للرسائل هو
ٌ

الخاص.
أظ ّن أنّك ت ُل ّمح إىل أ ّن الذعر من التقنية يرتبط باصطدامنا عرب التقنية بِتناهيناّ
وكل
ويثّل كل الصعوبة حيث إنّنا نُفكّر بزماننا ،هو أ ّن التقنية ّ
-إ ّن ما يصعب علينا التفكري فيهُ ،

عرصنا يعرِض لنا منطاً من غياب الغاية والتحقّق والهدف والغائية وعلم اآلخرة .بالنسبة إلينا ،لِنهاية
العامل مع ًنى واح ٌد :الكارثة .تنقصنا األخبار والنهايات .وذلك ،عىل ما أعتقد ،هو ما يصعب علينا
ريها نحو التحقّق والغاية .لك ّنني ال
ريا أن «نهضمه» ،من أجل أ ّن هناك حضار ًة وراءنا و ّ
جهت تفك َ
كث ً

أزعم أ ّن بإمكاننا االكتفاء ،ونحن مرسورون بالتفكري يف غياب الغاية والهدف .ينبغي باألحرى أن
نُحاول نقل خطاطة الفكر كاملةً.

-يف حاشية كتابك (يكون مفر ًدا وجم ًعا) ت ُورِد هذه الجملة التي قالها نيتشه« :اإلنسان واألرض

التي يعيش عليها مل يُكتشَ فا بع ُد”[[[ ،أي من تعليق ملكة الغايات واملعنى املفروض ،مثّ ة مشه ٌد

آخر يُكتشف ومل نبدأ النظر فيه بع ُد .إنّه بداي ٌة ال إنجاز يَعرِض لنا.

-ما يت ّم اكتشافه هو أ ّن العامل مل يعد عىل حاله وال األرض عىل حالها .والطبيعة غري موجودة.

بل علينا القول أنّها أحد األشياء التي من الصعب ج ًدا تقدميها هنا أيضً ا ،يف العقليات إن مل
يكن ذلك يف الفكر ،مبا أ ّن الفكر يعلم ذلك منذ ٍ
أمد طويلٍ  :كتبت ماري ماك كاريث هذه الرواية

ّ
وتوف يف
(عصافري أمريكا  )Les Oiseaux d’Amériqueالتي تنتهي بهذه الجملة التي قالها كانط

أحد املستشفيات األمريكية .”Die Natur ist tod, mein Kind“ :وذلك معلو ٌم ،بوج ٍه ما ،منذ ٍ
أمد

جاهل .فالرأي هنا فئ ٌة سيئةٌ .لك ّن فكرة الال-مجانسة
ً
طويلٍ  .وال أو ّد القول كذلك أ ّن الرأي يبقى
الجوهرية ،ما زالت مل تتح ّدث ومل تضع خطاط ًة لثقافتنا.

[1]- Ainsi parlait Zarathoustra, Première partie, « De la vertu qui donne», 2, traduction
Henri Albert, révisée par Jean Lacoste, OEuvres, II, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 342
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 -لهذا السبب من الصعب علينا أن نتخلّص من ورطة مفاهيم «الف ّن» و«التقنية» ،بِ ا أنّها ال

تعمل إال مبع ّية مفهوم الطبيعة.

بالضبط ولهذا السبب من امله ّم إيراد اإليضاح التايل :يف ٍوقت أصبحت التقنية بالنسبة إلينا
األقلُ ،مز ِعج ًة ج ًدا .ال نعرف ماذا نصنع مع هذه األداة التي يبدو لنا أنّها تتكاثر
قضي ًة ُمقلقةً ،أو عىل ّ
كل يش ٍء ٌ
بحق أداةً) ،ففي
إدراك
حتى ت ُلقي علينا عتم ًة (وهذا بعد ّ
صائب لألمر ،بِ ا أ ّن األداة ليست ّ
ٌ

الوقت عينه بدأ ما يُس ّميه البعض ﺑ «التضخّم» يف دور الفن .لقد بدأنا الحديث إذًا عن «وضع الفلسفة

يدها عىل الف ّن» .ورشع الف ّن باحتالل هذه املكانة التي مل يحتلّها من قبل .أصبح الف ّن مكانًا يض ّم
ٍ
تساؤالت هي يف النهاية تلك التي تتمحور حول هذا النشاط الذي ال ح ّد له .نشا ٌ
الطبيعي يُرافق
ط
ٌّ
وكل امل ُفكّرين الكبار عرفوا دامئًا أ ّن هذه
كل الف ّنانني الكبار ّ
الطبيعة ضمن عالقة « ُمحاكا ٍة» ،لك ّن ّ

املحاكاة مل تكن نسخةً .ومع ذلك ،الخطاطة الكبرية للرأي كانت املحاكاة مبعنى إعادة اإلنتاج،
وبالتايل :لوم األصيل «الطبيعي».

عندما يُهت ّم بتاريخ نظريّة الرسم –والرسم هو يف صميم قضيّة ُمامثلة و ُمحاكاة الطبيعة -فإ ّن ما يُثري
خاص ٍة إعادة إنتاج الشخص
يحق لنا بصور ٍة
ريا هو أن نقرأ يف النصوص الكالسيكية أنه ال ّ
ّ
االنتباه كث ً

يل ،ليس
كام هو ،أو كام نراه .علينا أن نتفطّن إىل أ ّن امل ُامثلة الحقيقيّة يف الرسم هي ُمامثلة إنسانٍ داخ ٍّ
يئ.
رضا هنا ،وال يف الطبيعة ،وغري مر ٍّ
حا ً

مزدوج بني الف ّن والتقنية .فاألول يتعلّق بِالالجنسان ّية وغياب الغاية .إ ّن االلتقاء األول
مث ّة هنا التقا ٌء
ٌ

فضول وأكرث صعوبةً ،مث ّة التقا ٌء بواسطة
ً
يحدث بواسطة التوازي .لكن ،يف الوقت عينه ،وهذا أكرث
كل يش ٍء يحدث كام لو أ ّن الف ّن يجب أن يكون حقيقة التقنية :مبا أ ّن التقنية تُلغي الغايات
الرتاكبّ .

يحتل موق ًعا مل
ّ
األقل ،ت ُخ ّرب ترتيب هذه الغايات ،فإ ّن الف ّن
ّ
«اإلتيقيّة-الالهوتيّة-السياسيّة» ،أو عىل
يحتل الفنا ُن فيه موق ًعا أكرث أهم ّيةً ،يف
ّ
أي حضار ٍة ،فيت ّم الحديث عن الحقيقة يف الف ّن الذي
يحتلّه يف ّ

منوذج .لكن هناك
حني هو ال يعرف بتاتاً ما الف ّن الذي يصنعه ،بِ ا أنّه ليس هناك مداف ٌع أو قاعد ٌة أو
ٌ
حضو ٌر دائ ٌم للفنان...

ٍ
واحد .الف ّن اليوم ليس رومانتيك ًيا وإمنا هذا الفكر يبقى رومانتيك ًيا...
يك مبع ًنى
هذا أم ٌر رومانتي ٌّنعم ،مث ّة يش ٌء ما رومنتييكٌّ .لقد سبق للرومانتيك ّية أن أدركت تركيز األسئلة واملطالب عىل الف ّن،والتي مل يكن بإمكانها التغايض عن النمط الالهويت لكن ،من جه ٍة أخرى ،مل تكن الرومانتيكية ت ُفكّر
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ج أو فكر ٍة للف ّن
يف مسألة التقنية ،ويف ذلك هي وراء ظهورنا .فالرومنتيكيون مل يعتقدوا بوجود منوذ ٍ
ٌ
انتقال،
شكل ال ُمتناهيًا .يف النزعة الرومنتيكية ،هناك
ً
بديل .غالبًا ،يأخذ ذلك
الذي قد يجد املر ُء فيه ً

رضب من «الغاية الال ُمتناهية» .وهناك الفنان ال العمل الفني .بي َد
يئ ،بل هناك
ٌ
وليس هناك
ٌ
شكل نها ٌّ
أنّه يبقى هناك فك ٌر يتعلّق بنتيج ٍة ،حتى لو كانت نتيج ًة ال ُمتناهيةً ،وحتى لو كانت هذه النتيجة ضمن
الحياة ال ضمن العمل ،إلخ.

برضب من الالنتيجة الجذريّة،
إذا ً ،إ ّن ما يفصلنا عن الرومانتيكية ،هو أنّنا نعرف أ ّن علينا التفكري
ٍ
وأنّه بالتايل –وهذا هو الجانب الثالث من االلتقاء بني الف ّن والتقنية -بعد ٍ
وقت ما استطعنا فيه االعتقاد

بأ ّن الف ّن هو املوضوع الذي ت ُعطي فيه الحضارة التقنية نفسها شكالً أو هويّ ًة (هناك الكثري من ذلك

رضب من الجامليّة ،بني بداية القرن واألعوام القريبة منا) اآلن أظ ّن أ ّن هناك شيئًا آخر يضع موضع
يف
ٍ
متثيل ُمع ّي ًنا للف ّن .ويصبح عىل األرجح من الصعب تثبيت مفهوم الف ّن...
ً
إشكال فكر ًة ُمع ّين ًة أو

-لو عدنا إىل هذا املقطع الشهري الذي اقتبسناه من دراستك يف «التقنية واالستطيقا» ،فإنّك تكتب

أ ّن هناك اليوم تفكريا ً فوق الح ّد حول الف ّن ،وليس مث ّة اخرتا ٌع للف ّن...

األقل -هي املظاهر» .يُقال يف العادة أ ّن هناك فيضً ا من الخطابات حول
ّ
لقد قلْت «هذه -عىلاألقل ،يعترب حكامً ُمب ِكرا ً .إنني أشبِه الكثري من امل ُنظّرين
الف ّن ،ولكن «ليس مث ّة ف ّن» .لك ّن ذلك ،عىل ّ

جب
ُجبين عىل الحديث عن الف ّن .وهذا ،بذاته ،ذو دالل ٍة إذ مل أعتقد منذ ثالثني عا ًما أنّني ُم َ ٌ
امل َ
يل ،مل يكن األمر يُجاري األسئلة الفلسف ّية .ولك ّننا عندما نكتب
عىل التح ّدث عن الف ّن .وبالنسبة إ ّ
رضب من املرت ّدة ( ،)boomerangوهو معرفة
عن الف ّن ننساق رسي ًعا إىل السؤال املقابل ،مثل
ٍ
منزلة الخطاب الذي يتناول ما يقع خارج الخطاب ،والذي يعاين بسبب سلوكني :إعطاء الف ّن معناه
وحقيقته من الخارج« ،مباركته” و تقديسه .ونُدرك عىل الفور خطر وبطالن هذا الرأي ،أو عىل الض ّد

رضوري
انجذاب
بأن أمتلك ميالً قويّا ملحاكاة الف ّن .هناك عىل األرجح
من ذلك نُحايك الف ّن .أشعر ّ
ٌّ
ٌ
خطاب حول الف ّن ،وليس
للفيلسوف نحو الشعر .هذا يعني أنّه يف لحظ ٍة ما ،نشعر بأنّنا نستطيع إنشاء
ٍ
هذا فحسب ،بل يجب أن يحدث ذلك يف الف ّن.

ٌ
سؤال ذو طابعٍ «شخيص» :كيف تُالقي الف ّن يف فكرك؟ وأنا أُفكّر ،بصورة خاصة ،يف هذا
لديّ

امل ُص ّنف الذي ظهر ت ًوا والذي يتناول الف ّنان التصويري كاوارا (“ :)Kawaraتقنية الحارض” .هل تغيب

عالق ٌة فرديّ ٌة بينك وبني الف ّن املعارص ،عالق ٌة ُمختلف ٌة عن تلك القامئة بني دولوز وباكون ،أو بني ليوتار
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مثل؟ أال يكون لنا االنطالق ،عىل وجه التحديد ،من هذه العبارة «تقنية الحارض»؟ أليست
وبورين ً
َخت ،يف إطار فكرتك ،شيئًا قريبًا ج ًدا من بعض
فكرتك نفسها،
مبعنى ما ،هي تقنية الحارض؟ أمل ت َ ْ
ً
الفنانني مثل الفنان التصويري أون كاوارا ()On Kawara؟ إذا كان «عملُك» ،كام يُقال يف ما يتعلّق

بالفنانني امل ُعارصين ،هو أيضً ا تقني ٌة للحارض ،ذلك يعطيه الفرصة للقرب الفردي من بعض ف ّناين
ج -موقفك «املؤيّد ل” الف ّن املعارص؟
اليوم .ما يرشح –بتعبريٍ ساذ ٍ

-يف النهاية نعم ...أنا “مع” ،لكن بنربتني .إنني «مع» بقدر ما أنا «ض ّد» اآلراء التي تُهاجم الف ّن

املعارص والتي وجدتها حقًّا سخيفةً .فأصحاب تلك اآلراء يفرتضون أنّهم يفهمون جي ًدا ماهيّة الف ّن
ضطرب –أو أحيانًا ثائ ٌر -بسبب ما يفعله بعض الف ّنانني
وهذا يش ٌء ال يُق ّدم .ثان ًيا أنا يف العادة مستا ٌء أو ُم
ٌ

ٍ
مشكالت رهيبةً ،فأنا أعرف أنّني أبدو أحيانًا
يل
ً
امل ُعارصين ،وأرى يف هذا
مشكل .يطرح ذلك ع ّ
بأي يش ٍء –بينام يف الواقع ،يف «حساسيتي» ،وحكمي ،وأيضا يف حكمي
كمن يُط ِلق إشارة
ٍ
ترحيب ّ
مثل أنّني أوافق عىل استخدام
حا .ال ميكنني القول ً
لست سعي ًدا البتّة بيش ٍء ّ ٍ
السيايس،
ُ
معي أجده قبي ً
األشياء الرديئة يف الجداول .لكن عندما يكون من واجبي أن أرشح السبب فإنّني أرتبك .ألنّني أفهم أنّنا

ننتهي إىل هنا ،لكن يف الوقت عينه أجد هنا شيئًا ما ُمزيّفًا تائ ًها ...لكني ال أعلم جي ًدا إىل متى ميكنني
«مفهوم ِ
ناظمٍ ”...
قول ذلك .وأعرتف أنني أفتقر هنا إىل
ٍ
-لكن ،بغية العودة إىل الف ّنان التصويري أون كاوارا ( ،)On Kawaraيحدث ذلك من جهة الطهارة

امل ُتط ّرفة.

بال ريب ...لكن عندما تقول “تقنية الحارض” يف ما يتعلّق بعميل...جه ًة إىل يش ٍء يقوم عىل إتيقا أوىل ،ال ف ّن العيش ( )art de vivreبل ف ّن
-نعم ،فكرتك تبدو يل ُمو ّ

الوجود ( ،)art de l’existenceأو فن الحياة ...ال غرابة إذًا يف أن نالقي فنانني ُمعارصين مرشوعهم هو
ٍ
آليات لِطرح السؤال حول معرفة الكينونة-هناك.
إعداد

موافق ،لكن بإمكانك قول ذلك عىل نح ٍو أفضل مني .ذلك يجعلني أفكّر يف يشء كنت
هنا أناٌ

شخص ال أمتلك معه الكثري من نقاط التجاذب .إنّها فكرة «العناية
أفهمه لدى فوكو ،يف حني أ ّن فوكو
ٌ
كنت أتساءل بشأنه ،عندما بارش فوكو بتناول هذا
بالذات» و«تحويل الحياة إىل عملٍ ف ّن ٍّي» .لكن ما ُ
يبق خاض ًعا لهيمنة التشكيل ،و«نحت الذات»...
الدا ِفع ،هو أ ّن ذلك مل َ
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-ذلك ينطلق لديك من فكرة التفريق ( )espacementالتي ال تتعلّق بفرض شكل عىل املا ّدة ،وال

تتعلّق بال ٍّ
شك بأفق التنفيذ...

أي درج ٍة مث ّة رضورة
-مث ّة يش ٌء بالغ األه ّمية يحدث هنا ،عىل مستوى السؤال عن العمل .إىل ّ

للعمل ،وإىل أي ح ّد مث ّة رضور ٌة للبطالة؟ من وجهة النظر هذه ،أعتقد أنه ليس بإمكاننا رفض أ ّن مع
«البطالة» ،اكتشف بالنشو ( )Blanchotشيئًا أساسيًّا.

كل م ّر ٍة املكان-الزمان ،ومن
-أذكر لك« :فنانون ،حرفيّون ،صانعو األسهم النارية :هؤالء يفتحون ّ

داخل الطبيعة يستبعدون الطبيعة وفن ّيي الحضور»...

«-فن ّيو الحضور» ،عبار ٌة تعني أيضً ا ،لو تذكّرنا ل ْر َوا-غوران ( ،)Leroi-Gourhanأ ّن اإلنسان حيوا ٌن

يتّخذ أماكن للعيش والسكن –كهف ،كوخ ،وكل ما تريده -حيث تض ّم وظائف أخرى منها الحامية

كل املغاور ...لكن ذلك ال يُنايف
جد يف ّ
والتجهيز .توجد رسو ٌم داخل املغاور ً
علم أ ّن الرسوم ال تو َ
ٍ
الخاصة بتصنيع
الصباغ واملنتجات
أنّه قبل العرص الحجري املصقول كان البرش يخزنون
ّ
كميات من ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مسافات طويل ٍة
بكميات كبري ٍة وعىل
منتجات لصناعة الصباغ جرى نقلها
الصباغ .لقد اكتشفنا أ ّن هناك
ّ
خصص لألجسام والثياب
( مل يكن هناك عجل ٌة يف ذلك الوقت!) .وال تؤ ّدي الصبغة دور الحامية ،ويُ ّ
والجدران ،ذلك يعني بالتايل أ ّن هناك هذا اإلفراط التقني.

أقرتح عليك إذًا أن تلجأ إىل مفهوم «البقايا»[[[ الذي اخرتتَه للحديث عن الف ّن املعارص ،أو مااس يجعلنا نُفكّر خطأً بإستطيقا األنقاض ،ويأيت
يكشفه الف ّن املعارص يف كل ف ّن .فهو مفهو ٌم ّ
حس ٌ
ُغيه بالكامل .بالنسبة إليك البقايا هي أثر العبور ،وهنا نهتدي إىل تأويلك
أيضً ا من الالهوت ،لك ّنك ت ّ
عن الف ّن الجداري ( :)parietalفعل اإلنسان ذلك يك يُشري إىل عبوره هو ،وليك يُالحظ نفسه .يبدو

يل أنّه يجب تذكّر أ ّن ( )vestigioهي مرادف ل( )illicoالتي تعني (– )in eo locoكام يقال «»illico
«عىل الحقل» ،أي «يف هذا املكان بالذات»« ،عىل الفور» ...هنا ،إذًا ،يتقاطع املكان والزمان .إ ّن
ُبي أنّه يف الف ّن -منذ السكو
بقاياك ال عالقة لها بالخراب وال بيش ٍء من الالهويت .هي تسمح لك بِأن ت ّ

الحس للفكرة ،كان هناك
كل ف ّنُ -و ِج َد هذا األثر للعيش .حتى عندما كان الف ّن خاض ًعا للتمثيل
ويف ّ
ّ
هذا األثر للف ّنان الذي كان هنا...

[1]- Jean-Luc NANCY, « Le vestige de l’art » in Les Muses, Galilée, 1994. Cf. également « Peinture dans
la grotte» (Ibid.).
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عندما تقول “انتزاع الف ّن من سياقه الالهويت» ،فذلك ال يت ّم من حيث إ ّن ما دفعني هو االختالف،الذي استخرجه علامء الالهوت ،بني البقايا والصورة .فالبقايا هي أث ٌر ،بال صور ٍة ،كام الدخان الذي ال

كل ف ٍّن ،مبا فيه «التصويري» ،هناك دامئًا الصورة والبقايا.
يُشبه النار .أعتقد أ ّن من امله ّم ف ْهم أ ّن يف ّ
-إذًا ،يكشف الف ّن املعارص عن حقيقة الف ّن ،وما كان ُيثله الف ّن دامئًا...

-إنّه ذلك األمر ...بوجه ما ،يُشري اختفا ُء الصورة والتمثيل ،عالنية ،إىل البقايا .لذا ،يُزعزع ذلك إىل

كل رؤيتنا للف ّن ،لكوننا نجد صعوبات ج ّمة يف التفكري بالبقايا وحدها.
ح ٍّد كبريٍ ّ

ٍ
مألوف
النص نفسه عن الفنان التصويري أون كاوارا ( ،)On Kawaraوجدتُ مقط ًعا غري
-دامئًا يف ّ

يُع ّد أساس ًيا يف مسألة «الف ّن/التقنية» .نقابل يف العادة بني د ّهان املنازل والف ّنان الد ّهان ،وذلك متيي ًزا
بني نشاطني يت ّم وضعهام يف خانة املهنة نفسها ،ويتعلّق أحدهام مبه ّمة الف ّنان النبيل ،واآلخر بالوظيفة
البسيطة ِ
يف الف ّني .لك ّنك تكتب« :لِ َم تقوم بطالء جدران الغرف؟ ال من أجل «التجميل» ،بل
للح َر ّ
ألنّه ،من دون الطالء ،تختفي الجدران وتنهار يف قعر بال قعرٍ ،ومعها املنزل .لكن ينبغي أن يكون

هناك ٌ
خ ٌر .الحارض املحجوز يف مقابل وقوع الزمن،
منزل :إقامةٌ ،مكوثٌ  ،استبقا ٌء ،عطلةٌ ،احتجاٌز ،تأ ّ
األقل الف ّنان
ّ
والحارض املحجوب عن الزمن ،امل ُب َعد ».ميكن تأكيد أ ّن د ّهان املنازل والف ّنان -عىل

ينضمن.
املعارص -و”ف ّن ّي الحارض”
ّ

ريا للسخرية ،لك ّنه يش ٌء يحظى بالنظر من جانبي .لقد كان الغموض
نعم! ذلك ميكن أن يبدو ُمث ًالرسام.
سبب حرييت لفرت ٍة طويل ٍة ،وهو
ٌ
غموض ميكن أن يتط ّور إىل مفارق ٍة ،بني د ّهان املنازل والف ّنان ّ

يل «هو د ّهان منازل» ،فالشخص الذي أُعلِ َن عنه يتدحرج من علياء االعتزاز
ذلك َمدعاة للضحك .لو ِق َ
الف ّني .لكن ،يف الواقع ،لو اعتقد املرء أنّه قبل الرسم عىل الحا ِمل كان الرسم الجداري يُغطّي الجدران

بخاصة ...لذا ،من املرشوع
كافة يف بومبي ( :Pompéiمدينة رومانية) ،أو يف الكنائس ،يف البلقان
ّ
طرح السؤال :لِ َم نطيل؟ ميكن ببساطة االعرتاض عىل الجملة التي ذكرتها –”الجدران بال طالء

تختفي” -بأ ّن للجدران دامئًا لونًا ُمعيّ ًنا ،وميكننا أن نسأل ملاذا ال نرتيض هذا اللون .وهذا أمر يحدث
ُ
رتك فيها الجدران بال طال ٍء .لك ّن ذلك يعني أنّنا نرى هذه الخَلفية بوصفها
أحيانًا .توجد
منازل عرصي ٌة ت ُ َ
مساح ًة (لقد أخطأتُ بالحديث فقط عن األصباغ) ،وذلك يعني أنّه للسكن يُحتاج دو ًما إىل تحديد
ٍ
عندئذ ،بل
مساحة السكن كمساح ٍة .ذلك يعني أيضً ا أ ّن اإلنسان ال يجعل نفسه يف مأمنٍ  ،أو ال يسكن
يقوم باالحتامء ،واألمر ليس نفسه .عندما يهطل املطر أبحث عن سقيف ٍة أحتمي تحتها ،أما لو كنت
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ختلف...
رصف ال يتعلّق بزخرف ٍة أو زين ٍة ما .إنّه أم ٌر ُم
ٌ
رص ٌف آخ ُر .وهذا الت ّ
أسكن يف مكانٍ ما ،فسيكون ت ّ
-نعم .ليس ذلك من أجل “التجميل” ،بل يتعلّق بتقنية الحضور أو تقنية العيش .هنا ينكشف أ ّن

تقني .وهذا يُفيض إىل فكرة هايدغر التي ترى أ ّن اإلنسان هو ساكن (.)habitant
اإلنسان كائ ٌن ٌّ

يل...
يل باألبيض ،تقريبًا غري َمط ّ
يل ،وكام تُالحظ ،هو َمط ّ
وأنا ُمستع ٌّد ألقول ذلك فبالنسبة إ ّأحادي اللون :أبيض عىل أبيض عىل أبيض...
إىل جانب هذا اللوح الكبري األبيضّ
أسفل.
َ
يتلف اللون من أعىل إىل
الخاص ﺑ سوزانا فريترش :مربّ ٌع
وهذا اللوح اآلخرزجاجي عليه ّ
ّ
ٌّ

يئ.
إنّه بالكاد مر ٌّ

ٌ
سؤال لو سمحت .بالنسبة إليك ،الف ّن والفلسفة ليسا ميّتني ،لكن هناك يش ٌء جرى
لدي
-أيضً ا ّ

حصه .إنّك مل تقل ،عىل غرار آالن باديو ( )Alain Badiouأنّه ميكن استئناف العمل بِآراء أفالطون
تف ّ
وفلسفته بني ليل ٍة وضحاها .وهذا الح ّد الذي ن ُِظ َر فيه ،مبعنى ما ،هو نفسه بالنسبة إىل الف ّن والفلسفة.
رضب من نفاد
ويف كل الحاالت ،فإ ّن الحدود التي ينظر الف ّن والفلسفة فيها تلتقي اليوم .إننا أمام
ٍ
األقل ما أس ّميه املعنى املفروض .لك ّنك ال تقول بالعدميّة ( ،)nihilismويف ُمداخلتك
الفكرة ،أو عىل ّ

عىل شاشة التلفاز مسا ًء ،بخصوص موريس بالنشو ،ش ّددت عىل القول أ ّن بالنشو ،بخالف بعض
املظاهر التي تفرض نفسها رسي ًعا ،ال يقول بالعدميّة .إذًا هذا النفاد الذي ليس تعبًا يقوم عىل عدم

إنكار أ ّن –كام يُقال منذ هيغل[[[ -شيئًا ُمتعلّقًا بالفلسفة قد اكتمل .إنّك ال تعتقد عىل غرار دولوز
( )Deleuzeوباديو أ ّن الفلسفة خالد ٌة و ُم ِ
رب جيّ ٌد .عند هذا
بدعةٌ .مث ّة غاي ٌة جرى النظر فيها وهذا خ ٌ
املستوى أنت ال تقول بالعدمية .يبقى العامل ،أي املعنى الرصيح الذي يُنتظر اكتشافه (انظر عبارة

نيتشه التي ذكرناها يف موضعٍ سابقٍ ).

لكن ،ال أفهم الفلسفة كام فهمها باديو ودولوز ،وال أختلف معهام .أظ ّن أنّها أكرث من مج ّرد كلم ٍة.ألنّه عندما نتح ّدث عن «غاية الفلسفة» ،مع هايدغر ،ال يتعلّق األمر بيش ٍء آخ َر غريِ غاية امليتافيزيقا أو

الالهوت الوجودي ،أي غاية «املعنى املفروض» ،لك ّن قول ذلك بهذه الطريقة قد ال يُع ّد كافيًا .هذه
هي غاية الفكرة التي ِ
توصل إىل نتيجة .عندئذ ،مع هيغل ،جرى النظر يف أحد الحدود وتحقّق إنجا ٍز

ما .وليس من باب الصدفة أ ّن كل الذين يحتقرون «غاية الفلسفة» ،باملعنى الذي قصده هايدغر ،ال
[1]- Signalons le très éclairant Hegel, l’inquiétude du négatif, de Jean-Luc NANCY, Hachette, 1997
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يُفكّرون لدقيقتني يف ما جرى بعد هيغل وعرصه :ماركس ونيتشه وفرويد ...وبعدهم اإلحياء الفلسفي

يف علم الظواهر الهورسيل.

فقط ،بالضبط ،ولالقتصار عىل هورسل ...مث ّةجانبان لديه .هناك الجانب الذي بفضله يُقيم هورسل

ين ،لك ّن أفق هذا املعنى،
ريا (هل ميكننا تسميته بالضبط وجودي-الهويت؟) له
رص ً
حا كب ً
معنى عقال ٌّ
ً
لدى هورسل نفسه ،يبقى بعي ًدا ج ًدا .ومن جه ٍة أخرى ،يُفيد معنى املحاولة الظاهراتيّة االنطالق بعد

لدي انطبا ٌع بأ ّن الفلسفة ال ميكنها االكتامل،
توقّف ،لك ّنه يُفيد أيضً ا رضبًا من االنفتاح غري املحدودّ .
عمل آخر يبدأ وسيُس ّميه
حتى لو كان هناك أفق «اإلنسانية الغربية األوروبية» .لدى هورسل ،يوجد ٌ

لكل نظام املعنى
هايدغر «التفكيك» ،الذي تج ّدد نشاطه عىل يد دريدا( ،)Derridaوآبُّو«ّ ”Abbau
ٍ
جديد
الغريب ...إذا ً ،يف هذه اللحظة« ،الفلسفة محدودة» ،لكن ميكن أيضً ا أن نقول أنّها تبدأ من

حق...
باستمرارٍ .ويف هذه الرؤية دولوز عىل ٍّ

-لك ّن دولوز وباديو يتّبعان املنهج البنيوي ويضعان النظريات بطريق ٍة إثبات ّي ٍة .مبعنى ما ،هام

فيلسوفان-ف ّنانان .إنّك يف جانب “الرتحيب مبا هو قائم” ،بالرغم من أ ّن هذه العبارة ليست من تأليفك،
ويف جانب رضب من «االنفعالية»...

إنّها مسألة التقليد بال ّشك .أنا أنتسب إىل التقليد األملاين أكرث منهام ،ويف هذا التقليد ال ميكن

رسا
تفادي السلبي أو عىل ّ
األقل يُضط ّر املرء إىل طرح السؤال حول ذلكّ .
وربا بهذه الطريقة نصل ق ً
عدمي ما أو يش ٌء ما يف جه ٍة ما .لكن،
إىل العدمية ( )nihilismباملعنى الذي ينكشف فيه بال ريب
ٌّ

كام يقول نيتشه ،هناك عدم ّي ٌة ارتكاس ّي ٌة وعدم ّي ٌة ف ّعالةٌ .والسؤال يتعلّق مبعرفة ماه ّية أو ما يعنيه هذا
وكل املعاين التي ت ُنشئ العدمية.
لكل األفكار ّ
«اليشء الذي من شأن املعنى» ،وهذا البطالن ّ

جز متا ًما ،وال
ريا وهي« :إدخال
معنى .هذه امله ّمة ما زالت مل تُن َ
هناك جمل ٌة قالها نيتشه أحبّها كث ً
ً
معنى [[[”.أظ ّن أ ّن هذه هي حقيقة العدمية .ولهذا أشعر بدهش ٍة كبري ٍة عندما يُقال أن بالنشو
أي
تتض ّمن ّ
ً
يقول بال ريب بالعدمية .لقد أمىض بالنشو وقته وهو يحاول أن يتع ّمق يف هذا «الاليشء» أو هذا

«الخواء املعنوي” الذي الحظه ،بوجه ما ،بوصفه «الثمرة» ويف الوقت عينه بن ّية الكتابة .غري أ ّن املعنى
ليس ُمنفر ًدا (يقول أدورنو :إ ّن الكتابة هي ما يبقى عندما ال يكون هناك معنى) بالنسبة إلينا أظ ّن أ ّن ذلك
[1]- Frédéric NIETZSCHE, Fragments posthumes automne 1887 – mars 1988, trad. Pierre Klossowski,
OEuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard, 1976, p. 34
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يشتمل عىل جانبني :من جهة ،نقول« :ال يوجد يشء ،إنّه الخواء» وليس هناك كلامت أخرى سوى
الكلامت السلبية لتسمية ذلك .ولكن ،من جه ٍة أخرى ،نتوقّع أيضً ا –ميكننا أن نفه َم -أ ّن هذه الكلامت

خاطئةٌ ،أو أ ّن هذا الخواء ليس سوى خواء الداللة كام نعرفها...
بذلك تنقلب العدمية...-عندئذ ،أعلم أنّه ميكن القول إنّها جدل ّيةٌ...

هذا ُمطابق لذوق العرص ...يكرث أولئك الذين يُك ّررون الحديث عن الجدلية...-إذا كان مطابقًا لذوق العرص فنعم الحدث! لكنني أقول أنّه ينبغي التفكري يف جدل ّي ٍة ال ُمتناهية ال

ت ُفيض إىل نهاية التاريخ ،يف معنى أنّنا ظن ّنا أنّنا نستطيع االعتقاد أ ّن هيغل فكّر يف تلك الجدلية .يجب

ألّ ننىس أنّه يف نهاية فينومينولوجيا الروح ،يذكر هيغل أبيات شع ٍر قالها شيلر ( )Schillerوقد ع ّدل
فيها بعض اليشء« :يف ما يتعلّق بالذهن امل ُطلق وكأس مملكة الفكر ،وحدها الروح التي تكشف زبد
ت للنظر ،نعني أ ّن نهاية «فينومينولوجيا الروح» ليست بنهاي ٍة ،لكنها تنفتح
الالتناهي» .ذلك يش ٌء ال ِف ٌ
تختص بذاتها ،التي ال تضع ح ًدا لذلك .وبوج ٍه ما،
عىل هذا «الفيض الال ُمتناهي» .الذات هي التي
ّ

تختص أب ًدا بذاتها.
هي ال
ّ

أوال تظ ّن أنّه ،أحيانًا ،ال تَ يل إىل «تحسني» هيغل؟شخص يسمح بالتفكري أبعد منك .ولتمحيص موضوعنا ،األمر
“أحسنه” .فهيغل
ال .أنا الٌ
ّ

امل ُفيد هو أ ّن نهاية «فينومينولوجيا الروح» تتض ّمن االستشهاد بشاعر .ويف حني تنتهي املوسوعة

( )Encyclopédieباستشها ٍد منقو ٍل من أرسطو ،ينتهي «فينومينولوجيا الروح» الذي هو أكرث «فعالية»
ٍ
بأبيات ِلحد الشعراء .وهذا ليس من باب الصدفة.
وأكرث حرك ًة ألنّه أكرث «مأسويّة» ،ينتهي

-أظ ّن أنّه ميكننا أن ننقل عن الشاعر هولدرلني ( )Hölderlinقوله« :ال بأس! إذا لزم األمر س ُنحطّم

قياثرينا التعيسة ونصنع ما مل يصنعه الف ّنانون ،أي الحلم»

[[[

-يف جمل ٍة كهذه مل يُفكّر هولدرلني يف الثورة ...وبالنسبة إلينا ،مث ّة هنا يش ٌء بالغ األه ّمية إذ كام

تعلمون ال وجود للثورة ...ولهذا السبب يضع الف ّن نفسه يف موقع الثورة ،حيث إنّه مل يتوقّف عن
[1]- HOLDERLIN, Lettre à C. L. Neuffer, 1794.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

االستغراب 15

بارفيغتسالا
سيئات الحداثة
الزمن الذاوي

281

ذلك منذ دادا ( .)Dadaليست فقط ثورة داخل الف ّن وعامل األشكال ،بل هي ُمرتبط ٌة بالثورة االجتامعية

رب عىل أن يكون ثوريًا ،رمبا آن األوان عندئذ للثورة يك ت ُفكّر يف
والسياسية .إىل اآلن يرى الف ّن أنّه ُمج ٌ

نفسها من ناحي ٍة فنيّ ٍة...

 باملعنى الذي قصده أتباع حركة ض ّد راهنيّة (حركة طالبية ضد الواقع) ()situationniste؟كاهل خطابهم هو أ ّن امليتافيزيقا ما
َ
-يف الحقيقة ،إ ّن هؤالء األتباع أدركوا ذلك .لك ّن ما يُثقل

يحتل
ّ
تزال مطروحةً .ميكننا أن نلوم هذا الخطاب عىل اعتقاده ﺑ الف ّن الكبري ( ،)Grand Artوبأنّه
ٍ
مشهد ومتثيلٍ ،لكن هناك األصالة والحياة
موق ًعا ُمنيفًا ،ميكن انطالقًا منه القول «كل ذلك ليس سوى
مل غري أصيلٍ يف حال حرصنا
الحقيقية» .عىل الض ّد من ذلك ،يجب علينا فهم ما يعنيه العيش يف عا ٍ

عىل اإلبقاء عىل هذه الكلمة .سرتى كيف يُفيض ذلك إىل مسألة الف ّن والتقنية .يقيض املرء وقته يف
القول أ ّن التقنية ليست أصيل ًة ألنّها غري فطريّ ٍة ،بينام الزراعة البيولوج ّية يجب أن تكون أصيل ًة وفطريّةً...

هناك أيضً ا املوقف امل ُعاكِس ،كموقف فرانسوا داغونييه ( ،)François Dagognetالذي -يفمقال ٍة متأخّر ٍة -ميدح التقنية التي ت َقينا من خشونة الطبيعة .أولئك الذين يؤيّدون التقنية ُمنساقون إىل
اإلساءة إىل الطبيعة.

كل الالزِمات ض ّد التقنية،
-ال أقول أنّه ينبغي «اإلساءة إىل الطبيعة» ،لكن هناك يش ٌء ننساه يف ّ

وهو الصعوبة الرهيبة امل ُتعلّقة برشوط حياة اإلنسان يف «الطبيعة» .السؤال الذي يجب أن يُط َرح هو

أساسا ،ال أملك
لِ َم ت ُوجد ثقاف ٌة وحضارةٌ؟ أقصد حضارتنا الغربيّة التي اخرتعت فكرة الطبيعة .ألنّه
ً
لدي انطبا ٌع بِأنّه ليس مث ّة حضار ٌة أخرى غري الحضارة الغربية لديها
الوسائل لقول ذلك بيقنيٍ ،لكن ّ
مثل ،مث ّة طريق ٌة للنظر مل ًيا يف الطبيعة أو
هذه الفكرة عن الطبيعة .يف الحضارات األخرى ،كالصين ّية ً

املشهد ،الذي يضعها عىل الفور ضمن الف ّن .لذا فإ ّن إشكاليّة املحاكاة ( )mimesisتختفي متا ًما.
تفريق تا ٌّم ينتمي إىل اإلنسان ،مثل نظام اللوغوس ()Logos
وليس مث ّة طبيع ٌة إال حني يكون هناك
ٌ
لكل التغطية األسطورية امل ُق ّدسة .يف هذه اللحظة
واملدينة ( ...)Citéأي عندما يكون هناك انهيا ٌر ّ

هناك يش ٌء يُشبه الطبيعة .عندئذ سيثور مشكل أل ّن هذه الطبيعة تُعطى كنسقٍ من التحقّق الذايت ،وما
هو غري مكتملٍ ،أو ما يكت ِمل بعي ًدا عن االكتامل الفطري ،أو يصبح إشكاليّةً .عىل ذلك ننىس أ ّن أول

ٍ
غايات ال ت ُحقّقها الطبيعة .وبالنسبة
من ع ّرف التقنية ( )technèوهو أرسطو ،ع ّرفها بوصفها ما يُحقّق
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إىل أرسطو ليس هناك ما يُ ِ
فعل االفرتاء عىل التقنية...
نذر بالكوارث .أشعر بالفضول ملعرفة متى بدأنا ً
 هناك نقد التقنيات السيئة عند أفالطون...ت
-نعم ،لكن هناك الج ّيد منها والسيئ ،وليست ( )technèبوصفها كذلك هي ما نُناقشه ...عل ْم ُ

للت ّو أ ّن الكنيسة دانت ،يف البداية ،القذّافة ألنّها بالغة القوة وكانت ميزاتها تُ كّنها من تخطّي الدروع.
نكف عن إدانة األسلحة الفتّاكة ...وتُ ثّل القذّافة قفز ًة تقنيةً ،لكن يف هذا
إنّه أم ٌر يُح ّرك خيايل .ومل ّ
حل الستخدام األسلحة! -يش ٌء بال قيم ٍة .وبدا األمر كام
النوع من اإلدانة –وال أقول أنّه ال ينبغي إيجاد ٍّ

لو أ ّن هناك رضبًا من السالح والقتال طبيع ًّيا .وطاملا أ ّن القوة الجسدية ت ُستخ َدم يف استعامل السيف
مقبول ،يف حني أنّه عندما تكون لدينا هذه القوة اإلضافيّة التي أوجدها معالق
ً
أو القوس ،فهذا يبقى
ال ِقدر ،يصبح ذلك ُمدانًا...
ت عن التقنية ( )technèيف مقال ٍة حول الحرب[[[ .هنا يُط َرح املشكل
ليس من الصدفة أنّك كت ْب َبح ّد ٍة أكرث.
بالتأكيد .لك ّن التقنية ت ِكل مكانٍ ال فقط يف الحرب -القدرة امل ُد ّمرة التي ت ُوازي القدرة
َكشف -يف ّ
حا .وأفكّر
الب ّناءةِ .قيل لنا أ ّن الشاشات من شأنها أن تتس ّبب يف تلف العني ،ورمبا يكون هذا صحي ً

رضب من
يف األمر بسبب الربيد اإللكرتوين .ففيه يطرأ عىل الشكل الخطّي -أي الرسالة كموضوع-
ٌ
اس تجاه ذلك ،بي َد أ ّن األم َر ال مينع أنّه يف الرسائل التي أتلقّاها يبقى هناك
التدمري والتوافق .وأنا ّ
حس ٌ
خاص مبؤلّفي تلك الرسائل .أَ ِه َي آثار أم بقايا؟ ال سبيل إىل تدمري
دامئًا -بالرغم من كل يشء -يش ٌء
ٌّ

هذا.

[1]- « Guerre, Droit, souveraineté – Technè», in Etre singulier pluriel, Galilée, 1996.
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