الفن ـ األخالق ـ السياسة
إشكالية الفهم واجلمع
غابرييل برسا[[[Gabriele Bersa

[*]

نقرأ يف هذه املقالة للفيلسوف واألديب اإليطايل املعارص غابرييل برسا مطالعة استقرائية
يف مثلث الفن واألخالق والسياسة ،حيث يشري إىل الصالت املنعقدة بني أضالعه ،فضالً عن
اإلشكاليات الناجمة عنها.
ويبي يف هذا السبيل أن
يطرح الكاتب يف معالجاته مشكلة فهم صلة الفن باألخالق،
ِّ
تحصيل مثل هذا الفهم غري ممكن ما مل يكن مسبوقاً مبعرفة عميقة مباهية الفن نفسه.
ويف ما ييل النص الذي قدّ م كمحارضة يف خالل مؤمتر تخصيص تحت عنوان امللتقى
املتوسطي الخامس لعلم الجامل املنعقد يف العاصمة اإليطالية روما عام .2011
املحرر
جية العالقة بني االقتصاد واألخالق والسياسة ،أن من
إذا أخربنا خطيب المع َم ْدع ّو للبحث يف ح ّ
املستحيل إعطاء تعريف ألحد هذه املواضيع الثالثة ،كاالقتصاد مثالً بسبب الحقيقة امل ُركّبة التي
تُ ّيزه ..وبأنه سيحرص اهتاممه بالحديث عن العالقة بني االقتصاد من جهة ،واألخالق والسياسة من
جهة أخرى ،فإنّنا سنكون بالطبع ُمح َبطني .ذلك ألننا مل نُدرك أي صلة بني هذه املواضيع الثالثة
قي مدلول أحدها وهو االقتصادُ ،م ْبهامً .ومن الواجب أن نتح ّدث عن االقتصاد فقط عىل
إذا بَ َ
* -غابرييل برسا :فيلسوف وأديب إيطايل ،عضو الجمعية العاملية لعلم الجامل ،والجمعية اإليطالية األوروبية لعلم الجامل،
ـ العنوان األصيل للمقالArt – Éthique – Politique :
ـ مصدر املقالwww.um.es/vmca/proceedings/docs/18.Gabriele-Bersa.pdf :
ـ ترجمة عامد أيوب.
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قاعدة التجربة املشرتكة املتع ّددة ،الفكرة العا ّمة ،وغري الدقيقة ،التي تتوفّر لدينا يف كل م ّرة بشكل
عميل .هذا يعني وجود حقل هو الحقل االقتصادي نتعاطى معه كَ ُم َؤكّد يف الواقع ،وبالفعل
عم نتكلّم) ونهت ّم بعالقته باألخالق والسياسة .بتعبري آخر :إننا نعرف
نتكلّم عنه (من دون أن نعرف ّ
ما يعني االقتصاد ،فلننظ ْر ،إذن ،يف عالقته باألخالق والسياسة.

هذا ما جرى يف اآلونة األخرية .والواقع أن عادة البحث يف أخالقية الف ّن ،ويف عالقة الف ّن بعلم
األخالق بشكل ّ
أدق ،انترشت بعد إثبات الوجود امل ُسلّم به للف ّن والتساؤل يف الوقت نفسه عن
عالقته بعلم األخالق ،أي بالعادات واألعراف ملختلف املجتمعات يف مختلف العصور .يُعلن
«دانتي» ِ
بنفسه املهمة األخالقية «للكوميديا اإللهية» (الفردوس :النشيد السابع عرش) :إ ّن مصائب
املشاهري الذين التقى «دانتي» بأرواحهم يف رحلته فوق األرضية هي مصائب منوذجية لهذه الغاية؛
كل مشاهداته .جميع الناس يعرف بيت الشعر التايلَ « :و َد ْعه
كشف عن ّ
وبالتايل عىل الشاعر أن يَ َ
ّ
ج َرب» .إ ّن حكم «دانتي» صادر بالتأكيد عن تص ّوره األخالقي ،الذي يختلف من
يحك حيث هناك ال َ
خاصية الف ّن ،أو نوعيته ،أو حقيقته ،أو جوهره.
فنان إىل آخر بحسب نظرته للعامل ،ولكنه ال يُشكّل
ّ
كل الخطابات واألحكام األخالقية هي ،بطريقة مغايرة ،أعامل ف ّنية .ميكننا التأكيد عىل أن املسائل
ّ
الالهوتية امل ُعالَجة من قبل الشاعر (العدالة اإللهية ،ال َق َدر ،الثالوث ،طبيعتا املسيح...،إلخ،).
وباختصار ،إ ّن الهوت (الكوميديا) ،إذا أمكننا القول ،ال يؤلِّف ف ّن (الكوميديا):إنّه يُؤلّف فقط جانباً
وكل دراسة يف الالهوت قد تكون ،بطريقة مغايرة ،عمالً ف ّنياً ،وتحظى بقيمة يف
من بنية العملّ .
أيديولوجيا الف ّنان ،أي ف ّنان ،وبالتايل هي تتمتّع بقيمة بالنسبة اللتزامه يف املامرسة والسياسة.

إن الحكم األخالقي والسيايس ﻟِ «توماس برنهارد» بخصوص العامل املعارص خا ٍل من
االلتباسات بالرغم من بعض اإلثباتات .ولكنه ليس حك َمه األخالقي الذي ميكننا مشاطرته،
والذي يُؤلّف نوعية «ف ّن» لعمله؛ وحينام نُقارن تص ّور برنهارد األخالقي بروح الشعب للمجتمع
رصف املهني أو السلوك العميل لصاحب
املعارص ،فإنّنا ن ّ
ُؤسس عالقة بني التص ّور األخالقي والت ّ
املرصف واملهندس والطبيب واملحامي ِ
والحريف واملوظّف والعامل وهلُ ّم ج ّرا ً واملجتمع الذي
فس العالقة بني الف ّن واألخالق ،ألننا ال نعلم ماهية الف ّن؛ عىل أي
يعيشون فيه .ولكن هذا ال يُ ّ
حال عندما نتح ّدث عن العالقة بني الف ّن واألخالق ،ال نعني بذلك عالقة أخالق الفنانني بأخالق
مجتمعهم ،أي املجتمع الذي يعيشون فيه .ولكن بالرغم من ذلك ،تبقى املشكلة مفتوحة ألننا ال
نعلم َمن هم الف ّنانون وملاذا هم كذلك ،وملاذا دانتي وبرنهارد ف ّنانان؛ ال سيّام وأننا إذا مل نعرف
من هم الف ّنانون ،فلن نعرف ما سبب اهتاممنا بالعالقة بني أخالق الفنانني والعادات االجتامعية
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وعدم اهتاممنا بالعالقة األخالقية القامئة بني أصحاب املصارف واملوظّفني وهل ّم ج ًّرا.

نُركّز من جهة أخرى عىل تأثري الصدمة ،وعىل االضطراب الذي أحدثه الف ّن .املشكلة ليست
جديدة ،وقد عايَ َن التفكري بالف ّن تكرارا ً ،وبأشكال مختلفة ،مسألة العالقة بني الف ّن وتأثري الصدمة.
لكل ف ّنان نظرته إىل العامل ،ولديه بالتأكيد وجهة نظر اجتامعية وسياسية .هل ميكننا القول
بكل تأكيد ّ
ّ
إذن إ ّن الصدمة تُ ّيز الف ّن؟ كات ّاالن ،هل هو ف ّنان؟ وهل تُ ّيز إذن الوظيفة الصادمة الف َّن بذاته؟ أو
أنّها ال ت ُشكّل سوى تقنية تعبري وحيلة ،متاماً كالتغريب مثالً ،أو املونتاج ،أو تنافر األصوات (يَ ِر ُد يف
ذهني تيودور ادورنو )Th. W. Adorno؟ وهل أعامله هي أعامل فنية؟ وأذكّر بإعالن كات ّاالن يف
َنجح
صحيفة «بريد املساء» ( )Corriere della seraبتاريخ  28شباط ...« :2010إن اليشء الذي ت ُ
يل اآلن ابتداع استفزاز ما .وبعد
يف ه ّزه يف نفوس الناس يُع ُّد ّ
مهمً ،لكنني ال أقول أبدا ً :يجب ع ّ
ع ْرض العمل أصبحت أنا نفيس مشاهدا ً الواعياً ليك أرى كيف سيتلقّاه الناس .فأنا وسيط ليشء
ما ال يقع تحت سيطريت ».ولكن الكوارث والجرائم والشقاوات والحوادث والعنف ت ُؤ ّدي أيضاً
إىل الصدمة .وحتى اإلعالن ميكن أن يُؤ ّدي إىل الصدمة بغية إقناع الجمهور لصالح ِحكَم السوق.
وأُذكّر ببعض امل ُلصقات اإلعالنية ،ك ُملصقات رشكة  Benettonورشكة  .Heinekenويُضيف
كات ّاالن يف املقابلة ذاتها« :ال ُيثّل النجاح بالنسبة يل خالصاً ،وإنّ ا االستقالل االقتصادي الذي
يل عدم تقديم الخدمة يف البيوت األخرى ».ولن أتح ّدث عن الدعاية السياسية
أثبَ َ
ت يل أنّه يجب ع ّ
أو الحربية ( .)bellicisteفالف ّن ال ميكنه أن يتامهى مع الصدمة ،والصدمة ليست النوعية الحرصية
التي تُ ِّيز وت ُع ِّرف الف ّن.

إذن ،إ ّن الصدمة ال ت ُع ّرف الف ّن .ولكن ،انتباه! نقول أن الف ّن ال ميكن تعريفه .ومع ذلك
لن نفهم إمكانية التع ّمق يف العالقة بني الف ّن واألخالق إذا مل نعرِف ما هو الف ّن .بدون تحفيز
حجج) منحو نظرية الرموز والدالالت  sémiotiqueالتي تُشكّل الكلامت
ربرات ( ُ
وبدون ُم ّ
واللغة وفقاً لها عالمات ذات داللة :أي بدونها (التحفيز وامل ُربرات) ينتفي املعنى .وبالنسبة إىل
تلك النظرية فالخطاب امل ُك ّون من مج ّرد عالمات وعبارات محض ألسنيّة ،ألفبائيّة ،ليس خطاباً
وإنّ ا سلسلة من العالمات االعتباطية ،أي الخالية من أي معنى .ولكن إذا مل نتفضّ ل عىل نظرية
األقل ﺑ مارتن هيدغر الذي قال يف كتاب «مدخل إىل
ّ
الرموز والدالالت باالعتبار فَل ُنذكّر عىل
امليتافيزيقيا» (« : )Einführung in die Metaphysikإ ّن هذه الصورة املكتوبة هي أيضاً سلسلة
من األحرف ،ولكنها ال ت ُق ّدم لنا شيئاً للتفكري به .كلمة فارغة ،هذا غري موجود ».يف الحقيقة نحن
نتكلّم عن الف ّن من دون أن نعرف عن أي يشء سنتكلّم ،وما إذا كان لدينا تص ّور لليشء الذي
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نتح ّدث عنه .إ ّن األلسنيّة ونظرية الرموز والدالالت تطرحان مشاكل العالقة ّ
(دال ـ مدلول ـ َمرجع
الداللة) ولكنهام ال ت ُنكران رضورة تعريف املدلول .ومع ذلك ال أرغب بالرتكيز عىل نظرية الرموز
والدالالت واستعادة مشاهدايت السابقة بهذا الخصوص.

جه اهتاممنا إذن إىل قضية التعريف ،وما أُس ّميه الذّهان الهذياين ( )paranoïaللتعريف،
ل ُنو ِّ
أو باألحرى الالتعريف ،وإىل شبح الجوهرانية ( .)essentialismeولكن من الواجب أن نالحظ
مبارش ًة أنّه حتى أولئك الذين يُنكرون إمكانية وضْ ع تعريف للف ّن ،هم يف الحقيقة يُنكرون إمكانية
وضْ ع تعريف مطلق ونهايئ (لكن بإمكاننا التساؤل عن أسس هذا اإلنكار)؛ وعندما يتح ّدثون عن
وخاص ،وإحصايئ
الف ّن ،الذي يواصلون الحديث عنه ،فيجب عليهم تب ّني تعريف مؤقَّت ،وعا ّم،
ّ
إذا أردنا ،ومهام كان الذي تب ّنوه فهو تعريف للف ّن .هذه هي حالة مونرو ( )Th. Munroمثالً الذي،
بإقراره بعدم إمكانية التطابق بني التعريفات املتع ّددة للف ّن ،تب ّنى تعريفاً توفيق ّياً من أجل أن يُواصل
بحثه بخصوص العالقة البينية بني مختلف الفنون .وكان عىل تاتاركييفيتش ()Tatarkiewicz
حدة للتعريفات العديدة
أيضاً ،االستعانة بتعريف توفيقي نظرا ً لعدم إمكانية العثور عىل توليفة ُمو ّ
رتحة .ويُذكّر مو ّريس فيتز ( )Morris Weitzﺑ «امل َشابِه العائلية» ()ressemblances familiales
امل ُق َ
لفيتجنشتاين ( ،)Wittgensteinولكن لدينا هنا طريقة أخرى للتسوية ،من دون األخذ باالعتبار أن
اجتناب التباسات
فتجنشتاين صا َد َف ،برأينا ،قضية الكلّيات التي ما تزال مفتوحة للنقاش .ومن أجل
ِ
السؤال املطلق «ما هو الف ّن؟» ن .غودمان ( )N. Goodmanيقرتح سؤال «متى يكون ف ّناً؟» ،ولكن
الحل يَرجع أيضاً إىل تعريف كلمة «ف ّن» .إ ّن اقرتاح ج .مارغويل ( ،)J. Margolisهو األكرث
ّ
هذا
مقبولية ألنّه األكرث إشكالية ،دامئاً حسب رأيي ،إنّه يُحلّل العمل الف ّني يف السياق التاريخي.
من جهة أخرى ،يجب علينا التذكري بأنه عىل م ّر التاريخ نجد ثالث طرق لفهم حقيقة الف ّن.
سأقولها بشكل مخترص :من العرص الكالسييك إىل العرص الحديث كان الف ّن هو التقنية ،أي اإلنتاج
بحسب القواعد .بالطبع هناك متييز بني الفنون الليربالية والفنون العا ّمية أو السوق ّية ()vulgares
كل
التي ُس ِّميَت يف ما بعد فنوناً آليةً ،حتى وإن مل يكن هناك توافق عىل نشأة الفئتني وعىل بنية ّ
منهام .ثم صار الجامل يف القرن الثامن عرش ُي ّيز الف ّن بشكلٍ ّ
أدق :إنها الفنون الجميلة التي
تتعارض مع الفنون اآللية ،حتى وإن مل يت ّم إزالة مشكلة األلف ّية لتعريف الجامل .ومع ذلك ،مل
نفسه كتجربة مبارشة
ينت ِه تاريخ الف ّن بل تع ّق َد بفعل الفلسفة الكالسيكية األملانية ،حينام ق َّد َم الف ّن َ
ومعرفة حقيقية يف مبدئها ،ويف املطلق بشكلٍ ّ
أدق ،ومعرفة جدلية املتناهي والالمتناهي ...إلخ.
وهكذا ينفتح تفكري جديد بالف ّن ،بالف ّن كام هو عليه ،بح ّد ذاته ،بوصفه معرفة الواقع والعالقة به
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فسه ويختربه ويَعرِفه:إنّه الهوية مع شيلينغ،
يف ذاته ،والذي يتّخذ يف ّ
كل م ّرة سامت الواقع الذي يُ ّ
واإلرادة مع شوبنهاور ،واملطلق مع هيغيل.
من الرضوري إذن تعريف الف ّن الذي نتكلم عنه ،عندما نتح ّدث عن الف ّن .بالتأكيد إ ّن الطابع
األخالقي للف ّن ال يتامهى مع االلتزام العميل والنظرية األخالقية ،والسياسية والدينيّة للفنان.

نقل أوالً أن ما يه ّمنا بشكل أسايس هو الف ّن كام هو عليه وألجله بالذات .والواقع أننا نعتقد
لِ ْ
أن املشكلة األساس هي العالقة بينه وبني األخالق ،ال عالقة الف ّن كتقنية ،أو الف ّن الجميل،
باألخالق .ونُضيف أن التفكري بالتجربة ولغز العامل ،والنظرة إىل الهاوية ،وفوىض الوجود ،وآمال
كل ذلك ميكن اعتباره ِسمة للف ّنُ ،محاولني فهم معناه إذا كان هناك من
الف ّن وإخفاقاته وتقلّباتهّ ،
نقل بشكل ّ
أدق أن الف ّن ال ُيثّل الفوىض ،بل يُق ّدم الفوىض .واستخدمنا فعل (يُق ّدم) ألننا
معنى .لِ ْ
مل نجد فعالً آخر ميكنه التعبري عن مفهوم الفعل (يُق ّدم) .يف الحقيقة إ ّن الفوىض ال ميكن أن ت ُق َّدم
نقل
بوصفها أصالً وتح ّوالً مستمرا ً وحركة ،والتي يولَد العامل منها ويصدر يف مستقبل غري منقطع .لِ ْ
خاص ،املعنى الذي يُفيد بأ ّن الف ّن يولَد وينترش من دون
مبعنى
إذن إ ّن الف ّن يُق ّدم الفوىض ،ولكن
ّ
ً
يتخل عن فوىض العيون؛ لهذا ت ُق َّدم الفوىض يف الف ّن ،وعىل هذا الوجود املتعذّر تنبني النظرة
ّ
أن
إىل الحياة والعامل .أي التأويل واأليديولوجيا وأخالق الف ّنان ،التي متفصل مامرسته األخالقية،
واالجتامعية ،والسياسية .عىل هذا األساس ينبني العمل الف ّني بدعوى التقنية واستخدام اللوازم
َصوغ.
الوظيفية للتعبري الف ّني .ميكننا التفكري مثالً بسؤال إرنست بلوخ ( )Ernest Blochغري امل ُ
يقول بلوخ إ ّن العامل هو السؤال الوحيد ،الذي ال يتوقّف ،بخصوص معناه .وبإمكاننا ،إذن ،التفكري
بالف ّن بوصفه إجابة مستم ّرة عن السؤال غري امل َصوغ ،أي السؤال الذي يسبق ويتق ّدم عىل صياغة
أي سؤال آخر.
ميكننا إذن ،إزاء الفوىض واإلرادة العمياء ،وال ّديونييس ( )dionysiaqueوالفشل والخيبة،
واإلعادة املتواصلة لطرح العامل والوجود للبحث ،إثبات أن الف ّن يُق ّدم نفسه كبحث عن كون
ممكن ،وعن نظام و/أو عادة فردية واجتامعية وسياسية .إ ّن الف ّن يجب أن ال يُنظَ َر إليه إذن كفعل
طوعي للوعي ،ون ّية لخلق العمل الف ّني ،وإنّ ا كقصدية ِ
تهدف إىل التعبري عن الذات يف العمل
الف ّني ،وإىل االستمرار يف الفعل العميل األخالقي االجتامعي السيايس .وعندما نعرتف انطالقاً
من هذا التفكري بوجود رغبة بعامل مختلف ميكننا القول إنه ،مبعزل عن أيديولوجيا الف ّنان وفكره
وعمله ،هناك يف مصادر الف ّن قصدية ما قبل فئويّة ـ باملعنى الهورسيل ـ لتغيري العامل ،وهذه
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القصدية ت ُشكّل امليزة األخالقية للف ّن؛ وبعبار ٍة أخرى فإ ّن الف ّن ال يتامهى مع األخالق ،ولكن
ويؤسس بالتايل عالقته مع
بوصفه قصدية لتغيري العامل فهو يُعلن يف حقيقته عن ميزته األخالقية
ّ
األخالق .إ ّن الخاصية األخالقية ( )Éthicitéهي إذن نوعية الف ّن ،ولكنها ال ت ُشكّل جوهره.
هكذا نرشح العمل الف ّني يف سياقه والف ّن يف سياق الفعل ،أي السياق الذي يجب أن يُنظر فيه إىل
الفعل كمامرسة وكروح الشعب (  ) thosêباملعنى األوسع للكلمة .وميكن استعارة الكلمة اليونانية
القدمية ( )êthosعىل نحو رشعي للداللة عىل السياق .وكلمة ( Êthosروح الشعب) ال تعني فقط
ِسمة أو طبْع أو طبيعة من وجهة نظر فردية .والفردي يتداخل مع االجتامعي والسيايس باملعنى
واملؤسسات
ومؤسسات ،ولكن األعراف
األوسع للكلمة .وروح الشعب هي عادات وأعراف
ّ
ّ
التي ت َ ْرسخ يف مق ّر ما êthos :تعني منزلَ ،م ْسكن ،بيت ،مق ّر البرش والشعوب .واألخالق ليست
روح الشعب باملعنى الكامل للكلمة .بهذا املعنى فالف ّن ،كعملية معقّدة ينتقل من الفوىض إىل
الكون ،ومن الوقت األخالقي إىل الوقت االجتامعي ،يُقيم عالقة وثيقة مع األخالق ،وينتمي إليها،
إنّه أخالقي .إ ّن الف ّن كحقيقة اجتامعية يؤث ّر دامئاً يف السياق األخالقي ،االجتامعي امل َؤ ّسيس
السيايس بشكل من األشكال .إ ّن الف ّن ليس يف ما وراء العامل.
إن عالقة السياسة بالف ّن يجب أن تكون عالق ًة بالف ّن كجانب من روح الشعب ،أي العالقة بامليزة
األخالقية للف ّن بشكل أسايس .إ ّن السياسة أو الجامعات االجتامعية ت ِ
َهدف إىل تعزيز أخالقٍ
يجب أن ال ت ُخالف مصالحها يف السيطرة والسلطة ،وبالتايل ستُحقّق تلك الجامعات سياسة ثقافية
مناسبة لحامية النظام القائم والسيطرة عليه ،وإن مع تسامح قمعي.
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