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األول الفصل

احلداثة بعد ما نشأة

عنوان تحت أندريه كارل الفنان قدَّمه الذي الشكل، املستطيل الطوبيُّ التكوين أثاَر
عام لندن، يف الفني تيت معرض يف عرضه عند الكثري استياءَ ،(١٩٦٦) «٨ «تساوي
الذي املوضع ورغم الحداثة، بعد ما عالم إىل بجدارة الفني العمل هذا ينتمي .١٩٧٦
مبادئ من الكثري مع يتوافق ال فإنه الحديثة، الفنية لألعمال تيت معرض يف حاليٍّا يحتله
يتمتع وال الرتكيبي، املستوى عىل املعربِّ أو املعقد بالعمل ليس فهو الحديث؛ النحت فن
سهولة عن فضًال امللل، عىل رسيًعا يبعث وبالتأكيد إليه، للنظر تَدفُع خاصة بجاذبية
يف لالهتمام مثريًا تجعله سمات أي من يخلو «٨ «تساوي أن وبما له. مماثل عمل صنع
طرح إىل يدفعنا فإنه الفيثاغورية)؛ املدرسة أتباع من األرقام متصويف (باستثناء ذاته حد
متحف؟» يُعرضيف «ملاذا أو منه؟» الهدف «ما مثل: محتواه، من بدًال سياقه حول أسئلة
الناتج الفراغ لتعويض الفني العمل هذا حول ما نظرية طرح الرضوري من أصبح إذ
ما سمات من ما حدٍّ إىل نموذجية سمة أيًضا يعكس ما وهو االهتمام، يثري ال كونه عن
كومة مجرد أم ا، حقٍّ فن هذا «هل قبيل: من أسئلة طرح عىل العمل يبعث قد الحداثة. بعد
حقبِة يف املنطق من الكثري يعكس ال السؤال هذا لكن فنٍّا؟» بكونها تتظاهر الطوب من
— أخرى جهة أي ال — «كمؤسسة» املعرض أن عموًما املقبول من حيث الحداثة؛ بعد ما
يعرضه ما سوى ليست املرئية فالفنون بالفعل؛ قائًما فنيٍّا» «عمًال العمل هذا جعل ما هو
عىل تقع بينما رشائح، مقطعة أبقاًرا أم لبيكاسو أعماًال أكانت سواء املتاحف، أمناء لنا

األعمال. بتلك املحيطة األفكار مواَكبة مسئولية عاتقنا
أن املتاحف) مديري من حلفاؤهم (وبالطبع الحداثة بعد ما فناني من العديد يود
بساطة إن «التبسيطي». الفن بهذا تحيط قد التي باألفكار املتعلقة اآلراء بتلك ننشغل
شعوريٍّا ة املعربِّ الخصائص تتحدى فهي مقصودة، تصميمية سمة هي الطوب كومة



الحداثة بعد ما

عجلة أو الشهري «املبولة» تمثال فمثل وتنكرها. (الحداثي) السابق الفنَّ ميَّزت التي
فعلنا ردود العمل هذا يخترب دوشامب، للفنان صغري كريس فوق املوضوعة الدراجة
بعض ويعكس جمهورها. عىل الفنية املعارض تعرضها التي لألعمال وتقبُّلنا الفكرية
إىل طبيعته تنكر التي الفن حول االفرتاضات بعض تضيف التي األساسية، التحول نقاط
التي والقواعد الجزيئات، من مجموعات هو إيجاده أحاول ما «إن أندريه: يقول كبري. حدٍّ
بطابع «تتمتع قدمها التي املتساوية الطوب وحدات أن ويزعم طريقة.» بأبسط تجمعها

سواء.» حدٍّ عىل الناس لجميع مفهوم شكلها ألن شيوعي؛
وثقافيٍّا اجتماعيٍّا مقبوًال تراه قد التي التفسريات رغم — النحتي العمل هذا لكن
تعقيًدا األكثر التجريدية األعمال أو لرودين، «القبلة» تمثال متعته يف يضاهي يكاد ال —
ردود تتحدى التي — النظرية أندريه طليعية إن كارو. أنتوني أمثال اتني لنحَّ بمراحل
مشكوك متع هي السابقة الفنية األعمال من املستقاة املتع أن إىل تُلمح — الفكرية فعلنا
أو بالذنب الجمهور وإشعار التساؤل»، إىل و«الدعوة التطهرية النزعة إن إذ ما؛ نوًعا فيها
تميِّز اتجاهات وهي هذه. مثل أعمال عرب وثيًقا ارتباًطا ترتبط سمات كلها باالضطراب،
الفني العمل ويواصل سياسيٍّا. بُعًدا تتضمن ما وغالبًا الحداثي، بعد ما الفن من كثريًا
عبارة فهو االتجاه، هذا مسريَة كريد مارتن للفنان ٢٠٠١ عام ترينر جائزة عىل الحائز

تنطفئ. ثم كهربائية مصابيح تيضء حيث فارغة؛ غرفة عن
والفالسفة، األكاديميني، والنقاد الفكريني، والزعماء الفنانني، عن ييل فيما سأتحدث
يف أعضاءً جميًعا كانوا لو كما الحداثي، بعد ما للفكر املنتمني االجتماعية العلوم وأساتذة
ينتمي و«تقدمي»، عاملي حزب إجماًال وهو محكم». تنظيم «بال مشاكس سيايس حزب
العالقات إىل التجريدية اللوحات من بدءًا — يشء كل تصنيف إىل ويميل لليمني، ال لليسار
إن بل التحديد، وجه عىل موحدة عقيدة الحزب يتبع ال سياسية. كمواقف — الشخصية
عضويتهم ينكرون األحيان بعض يف الرسمية لبياناته الفكرية املساهمات أبرز قدموا َمن
هو أتى. قد عرصه أن عادًة يؤمن الحداثي بعد ما الحزب هذا فإن ذلك رغم سخط، يف به
اآلخرين، لدى الراسخة األوهام تجاوز أنه يزعم ما وكثريًا تيقنه، عدم من متيقن حزب
اإلطار، هذا يف بنا. تحيط التي والثقافية السياسية للمؤسسات «الحقيقية» الطبيعة وأدرك
الفذة للحالة مميز بإدراك يتمتعون أنهم ويزعمون ماركس، ُخطى الحداثيون بعد ما يتبع
الحداثي». بعد ما «الوضع عليه يطِلقون ما أَْرسِ يف الواقع املعارص، املجتمع عىل املسيطرة
الطليعية الحركات أو الجمالية، املذاهب ببساطة الحداثيني بعد يدعم ال ثمَّ، من
قدَّمه الذي الطوبي التكوين مثل أعمال عنها انبثقت (التي التصورية أو التبسيطية مثل
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األفكار من مجموعة ويستخدمون ككل، العالم لرؤية مميزة طريقة لديهم بل أندريه)،
الحالة أيًضا تحلل بل الحداثة»، بعد «ما ل الجمالية الحالة بدعم تكتفي ال التي الفلسفية
الحالة هذه أن املفرتض من املتأخرة. الرأسمالية عرص يف الحداثة» بعد «ما ل الثقافية
تأثري عرب جذرية أكثر مستًوى عىل بل فحسب، الطليعي الفن عرب ال جميًعا، فينا تؤثر
عليها أَطلق التي اإللكرتونية األجهزة عىل املعتمدة االتصال وسائل يف الهائل النمو ذلك
فإننا ذلك، ورغم اإللكرتونية». «القرية العرشين القرن ستينيات يف ماكلوهان مارشال
— املفارقة لدواعي — يمكننا ال فيه، نعيش الذي الجديد املعلومات» «مجتمع داخل
أهل صورة تلميع إىل الهادفة التالعب عملية يف إسهاًما لكونها املعلومات، معظم يف الوثوق
اتجاًها بكونه الحداثي بعد ما االتجاه يتسم لذا، للمعرفة؛ دعًما كونها من أكثر السلطة
نظرية روايات يف — املثال سبيل عىل — نرى (كما االرتياب جنون حدود يتاخم تشككيٍّا

ستون). أوليفر وأفالم ديليلو ودون بنشن لتوماس املؤامرة
أن — الحداثة بعد ما عىل املاركسيني املعلقني كبار أحد — جيمسون فريدريك يرى
بالكامل هو أنجلوس، لوس يف بورتمان جون املعماري للمصمم بونافينترش، ويستن فندق
أن نحو وتطلُّعه الفندق، ملداخل االستثنائية التعقيدات تتضافر إذ الحالة؛ هذه دالئل أحد
منه تجعل دوًما املتحركة ومصاعده املصغرة»، املدن من رضبًا أو متكامًال، «عامًلا يصري
عىل البرشي الجسم قدرات يتجاوز األبعاد»، متعدد حداثي بعد ما «حيز إىل تقود «طفرة»
«االرتباك هذا إن له. خريطة رسم يمكن عالم يف به خاص مكان وإيجاد موقعه، تحديد
عقولنا عجز يضاهي «رمز وهو معضلة، يشكِّل — جيمسون قول حد عىل — الساحق»
التي الجنسيات املتعددة الهائلة الكونية الالمركزية االتصاالت لشبكة خريطة رسم عن
لندن. يف بربيكان مركز داخل مماثٌل شعوٌر منا الكثريَ انتاب وقد كأفراد.» داخلها نوجد
الحرضية الطبيعة توضح ضخم» فندق يف «التيه ب وضعنا تُشبِّه التي النظرة هذه إنَّ
تلك لكن جديًدا. إدراًكا معه جالبًا جديد فكري مناخ نشأ حيث الحداثة؛ بعد ما ملذهِب
ما شكوكيَة سأقاوم ييل وفيما جدل، محل كبري حدٍّ إىل ظلت لطاملا واالتجاهات األفكار
السياسية آرائها كون سأنكر وبالتأكيد، الخاصة. بعضشكوكي عىل معتمًدا الحداثة بعد
عن الواثق الترصيح به يوحي الذي الهيمنة بقدر تتمتع تكاد الفنية وأساليبها والفلسفية

حداثية». بعد «ما جديدة حقبة بزوغ
الحركة داخل السائدة األفكار عىل تناولنا اقترص إذا حتى أنه اآلن يتضح ذلك، مع
الحقبة يف نظريتها عن ابتعادها استشعار يمكننا ،١٩٤٥ عام منذ الفنية الطليعية
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بعد ما «حيز بورتمان. للمعماري بونافينترش ويستن فندق من داخيل منظر :1-1 شكل
األبعاد». متعدد حداثي

وبني جرييه، روب وآالن جويس جيمس أعمال بني كبري اختالف يوجد إذ الحداثية؛
وروبرت ماتيس هنري أعمال وبني شتوكهاوزن، وكارلهاينز سرتافينسكي إيجور أعمال
إيبستاين جايكوب أعمال وبني جودار، لوك وجان رينوار جان أعمال وبني راوشينربج،
من نستنتجه ما إن فينتوري. وروبرت روه دير فان ميس أعمال وبني أندريه، وكارل
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الحداثة بعد ما نشأة

التي القيم عىل كبري حدٍّ إىل يعتمد الفنون يف الحداثة بعد وما الحداثة بني املقارنة هذه
هنا. ها وحيد تطور مسار تحديد يمكن ال إذ املرء؛ يعتنقها

املناخ يف الحادثة للتغريات الفنانني حساسية إىل االختالفات تلك من العديد ترجع
سونتاج سوزان مثل نقاد بدأ العرشين، القرن ستينيات منتصف حلول فمع الفكري.
بعد «ما اآلن عليه نطلق ما تميِّز التي الخصائص بعض إىل اإلشارة يف حسن وإيهاب
الحداثة بعد ما أتباع أعمال أن َزَعَما إذ املتحدة؛ والواليات أوروبا من كلٍّ يف الحداثة»
أكثر وطابًعا «اإلتقان»، من وضوًحا أقل ودرجًة الوحدة، من أقل مستًوى عمٍد عن تعكس
الوحدة من املستمدة باملتع االهتمام عن يزيد الجمهور بفهم واهتماًما فوضوية، أو هزليًة
التفسريات عىل أكرب تمرًدا وبالطبع النص، تماسك مراعاة إىل أقل وميًال الفني، الصقل أو
عىل األمثلة من عدًدا نتناول وسوف السابقة. الفنية األشكال من بالكثري مقارنة املحددة،

بعد. فيما ذلك

النظرية نشأة

تطور حدث الذكر، السابقي الفنانني اشتهار شهدت التي الفرتة عىل ما نوًعا الحق وقت يف
واألكاديميني؛ املثقفني أوساط بني النظرية» «نشأة وهو أال الحداثة؛ بعد ما حركِة يف إضايف
اللوم الحداثيني بعد ه فوجَّ مفرًطا. نقديٍّا ذاتيٍّا وعيًا املجاالت جميع يف العاملون ر طوَّ إذ
«السذج» الليرباليني اإلنسانيني مستمعيهم أو مشاهديهم أو قرائهم (وإىل الحداثيني إىل
جمعاء؛ البرشية إىل ما بطريقٍة يروق قد فنيٍّا عمًال بأن إيمانهم عىل افرتاضهم) حسب

االنقسام. عىل الباعثة السياسية املالبسات من خاليًا كونه يعني مما
شتوكهاوزن، أمثال — الحرب بعد ما فرتِة يف عظماء تجديديني فنانني صعوَد إنَّ
ه وفرسَّ (ودعمه تاله — وبويس وراوشنِربج، وكوفر، وبيكيت، جرييه، وروب وبوليز،
منهم نخص الفرنسيني، املثقفني من ضخم عدد تأثري يف هائل نموٌّ كثريون)؛ يزعم كما
والفيلسوف بارت، روالن الثقايف والناقد ألتوسري، املاركيسلويس االجتماعي املنظِّر بالذكر
مضامني تأمل عرب الواقع يف عملهم جميًعا بدءوا وقد فوكو، ميشيل واملؤرخ دريدا، جاك
كان املعارصة. الطليعية بالحركة ا حقٍّ ممتدة عالقة منهم أيٍّا جمعت ما ونادًرا الحداثة،
بنيتشه اهتم فقد دريدا أما وبروست، فلوبري عىل بارت ركَّز بينما بربيخت، ا مهتمٍّ ألتوسري
من السبعينيات منتصف ومع وباتاي. بنيتشه فوكو انشغل حني يف ومالرميه، وهايدجر
صياغة أهي الحداثة، بعد ما أتباع لدى األهم ما معرفة الصعب من أصبح العرشين، القرن
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التفسريات فرصعرض أم الفن، إطار داخل (الصادمة) التجارب أشكال من محدد شكل
أن اآلن كثريون يزعم قد املحدد. الشكل هذا يتيحها التي الجديدة والفلسفية السياسية
التفسريية املضامني ( كارثيٍّ نحٍو (عىل لوا» «فضَّ طاملا التجاههم املخلصني الحداثيني بعد
الفن يف تقديره الناس من الكثري اعتاد الذي الشكيل والتعقيد املمتع الفني التجسيد عىل

الحداثي.
والواليات وأملانيا إنجلرتا إىل فرنسا من واملفزع الجديد الفكري اإلطار هذا انتقل
ثورات وباندالع العرشين. القرن من السبعينيات وأوائل الستينيات أواخر يف املتحدة
الفردية الوجودية عن ابتعد قد تطوًرا األكثر الفلسفي التفكري كان ،١٩٦٨ عام الطلبة
سارتر كان (والتي مبارشًة الحرب بعد ما حقبَة ميَّزت التي القوي األخالقي الِحس ذات
تلك وجدت اإلنساني. للمذهب ومعاِديٍة تشكًكا أكثر مواقَف نحو ممثليها) أشهر وكامو
التي البنيوية، بعد وما التفكيكية بالنظرية معروًفا أصبح فيما لها منربًا الجديدة املعتقدات
العام القلق بحاالت مهتمني فرنسا يف الُجدد» «الروائيون يعد لم كذلك ييل. فيما سنناقشها
للروايات املتشابهة باملتطلبات ملتزمني وال والشعوري، الفلسفي الطابع ذات والعبثية
و«الغريب» «الطاعون» أو لسارتر «الغثيان» مثل التقليدي، الرسد أسلوب تتبع التي
كما الرسد ويعادي باملتناقضات، يعج بمراحل، برودة أكثر أسلوب إىل تحولوا بل لكامو،
اهتماًما يُبدوا لم ممن وغريهم سولريز، وفيليب روب-جرييه، آالن نصوص يف نالحظ
قدر عىل املتماسك، الرسد تميِّز التي والجاذبية بالتشويق أو الفردية، بالشخصية كبريًا

يستخدمونها. التي الكتابة بلغة بالتالعب اهتمامهم
ألهمت أنها رغم الفنون، خارج بجذورها الجديدة األفكار هذه ترضب الواقع، يف
تمحور األكاديمية. الدوائر يف األعمال تلك تفسري عىل وهيمنت األدبية األعمال من عدًدا
دريدا أعمال اتخذت بينما النص، تفسري عىل اللغوية النماذج تطبيق حول بارت اهتمام
عىل تركيزه انصبَّ فقد فوكو أما اللغة، لعلم نقدية تحليالت شكل البداية يف الفلسفية
أو ثانية بقراءة متفاوتة بدرجات جميًعا اسرتشدوا كذلك االجتماعية. والعلوم التاريخ
عام قبل — السوفييتي االتحاد مثل أماكن يف هيمنتُه كانت (الذي ماركس ألعمال إحياء
تطبيقها)؛ أسيئ بريوقراطية» «اشرتاكية من نابعة أنها عىل نسبيٍّا بخفة تُفرسَّ — ١٩٨٩
نموذًجا يتبعون الحداثة بعد ما بنظريات أوحوا الذين الفرنسيني املثقفني معظم كان إذ

عام. بوجه ماركسيٍّا
والسيايس االجتماعي الفكر عىل هائًال اعتماًدا الحداثة بعد ما مبادئ اعتمدت ثمَّ، ومن
ويف املرئية) الفنون يف سيَّما (ال الفنية الطليعية الحركة يف بذوره ألقى الذي والفلسفي،
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الحداثة بعد ما نشأة

وتتميز «نظرية». باعتباره املتحدة والواليات أوروبا جامعات يف اإلنسانية الدراسات أقسام
الفنانني. أعمال عىل األكاديميني ألعمال االستثنائية بالهيمنة الحداثة بعد ما حقبة

(حيث العلوم فلسفة قواعد حسب «النظرية» تعريف مع يتفق لم الفكر هذا أن إال
التجريبية أمريكية األنجلو الفلسفة أو خطؤها) أو صحتها يثبت ثمَّ ومن النظريات تُختَرب
ع ويطوِّ ذاته، حول يتمركز الخطاب من تشككيٍّا نوًعا كونه إىل أكثر نزع بل عام، بوجه
غريها أو اجتماعية أو أدبية أعماًال لتالئم التقليدية الفلسفة من مستوحاة عامة مفاهيم

حداثي. بعد ما بطابٍع ذلك نتيجة ُدِمغت التي األعمال من

الرتجمة؟ يف مشاكل

إنجلرتا يف الحداثة بعد ما لنظريِة األكاديميني املنارصين من الكثري تركيز انصبَّ ثمَّ، من
عدد ظهور إىل أدى مما األوروبي؛ للفكر الداخلية املعاني ترجمة عىل املتحدة والواليات
تام ابتعاد عن وأسفر لالهتمام مثري نحو عىل سياقها من املنزوعة الثقافية القضايا من
بوظائف اهتماًما الحداثة بعد ما نظرية ورثت املثال، سبيل عىل السابقة. األعراف عن
تشري (عندما اإلشارة بمشكلة يهتم دريدا جاك بدأ عندما لكن البنيوية، النظرية من اللغة
سوِرس. دو فرديناند اللغويات عاِلم أعمال إىل رجع خارجي)، لغوي غري واقع إىل اللغة
سوِرس دو أفكار مع رصاًعا الكتابة») علم «عن عنوان يحمل الذي كتابه (يف دريدا خاض
واملوقف — اهتمامه أثارت التي املشكالت من الكثري أن لحقيقة يبدو ما عىل مدرك غري
تناوًال فيتجنشتاين لودفيج الفيلسوف تناولها قد — إليه توصل الذي للغاية) (املتزعزع
(حتى الفلسفي املجتمع أعضاء من العديد رأي يف أدق تحليًال وحلَّلها بمراحل، أفضل
من الكثري عانى ثم ومن املبكرة؛ أعماله يف فيتجنشتاين يَذكر ال دريدا لكن فرنسا). يف
يدركوا ولم الفلسفية، املشاكل بتاريخ خطري جهل من دريدا ملنهج التابعني األدب منظِّري
أدى وقد أمريكي. األنجلو الفلسفي االتجاه يطرحها التي النموذجية حلولها من بعًضا
ما الجامعات أقسام من كثري يف وانشقاقات مشرتك، فهم وعدم فكري، انقسام إىل هذا

اليوم. حتى قائمة زالت
واألخالقية السياسية للمذاهب مربًرا حماًسا أبدوا الذين — الحداثيني بعد اعتمد
الُجدد املثقفني ألولئك االستثنائية الهيبة عىل بالًغا اعتماًدا نفسه الوقت يف — «امُلَحررة»
اصطالحية لغة عىل املفرط اعتمادهم كبري حدٍّ إىل َدَعمه بتأثري تمتعوا ممن الجهابذة،
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صعوبات وسبَّبت والعمق، الصعوبة من هائلة صبغة مناقشاتهم عىل أضفت مستحدثة
سريل: جون األمريكي الفيلسوف كلمات يف يتضح ما وهو نظرياتهم. ملفرسي جمة

«غموض ب يتسم بأنه املرات إحدى يف دريدا أسلوب فوكو ميشيل يل َوَصَف
عن عاجًزا يجعلك حدٍّ إىل الغموض شديد بأسلوب مكتوب فالنص إرهابي»؛
يجيبك ذلك، تنتقد وعندما «الغموض»)، ب ُوصف (لذا بالضبط املوضوع تحديد

«اإلرهابي»). ب ُوصف (لذا أحمق» أنت فهمي، أخطأَت «لقد قائًال: دريدا

١٩٨٣ أكتوبر ٢٧ عدد بوكس»، أوف ريفيو «نيويورك مجلة

لدى — واإلبهام بل — بالغموض غالبًا تتسم التي والكتابة الحديث أساليب إنَّ
الوضوح لذلك تحدٍّ عن التعبري إىل كذلك تهدف األحيان بعض يف كانت املثقفني، أولئك
قناعات عىل مشبوه اتكال من نشأته زعموا الذي املوضوعات عرض يف «الديكارتي»
السابع القرن يف الفرنيس األدب بارت روالن يناقش العالم. بنظام تتعلق «برجوازية»

قائًال: عرش

النخبة رجال بني ساد الكتابة، من محدد عاملي أسلوب بالتأكيد ُوِجد لقد
التواصلية امليزة هذه لكن املوِرس، الحياة نمط بنفس تمتعوا ممن األوروبيني
فلم إال، ليس الطبقة تلك أعضاء عىل اقترصت الفرنسية للُّغة القيمة العظيمة

الجماهري. قلب إىل مطلًقا تصل لم أي خارجها؛ َقطُّ تمتد

(١٩٤٢–١٩٦٥) األول املجلد الكاملة»، «األعمال بارت، روالن

التطور بطيء منطق عىل إيحاءات ذات بألفاظ تالعبًا الحداثيني بعد ما ل فضَّ
توصلت ما نادًرا فلسفية، منها أكثر أدبية نظرية نشأة عن أسفر مما سياسيٍّا؛ ومشبوه
التأكد لصعوبة إال ليشء ال تجريبي، إطار يف لالختبار قابلة أو واضحة استنتاجات إىل
جانبهم؛ من مقبول لعبء النظرية هذه أساتذة أتباع تحمل إىل ذلك أدى معناها. من
الفرنسيون األساتذة كتب إذ عنها؛ والدفاع للنظرية التفسريية الرتجمة تقديم وهو أال
األصداء آالف كانت وقد القومي. لرتاثهم املميِّز الوضوح يعادي راسخ طليعي بأسلوب
ما هي الغامضة كتاباتهم من املستقاة — املتوقعة الخاطئة والتفسريات — واالقتباسات

الحداثة. بعد ما أنصار لدى غالبًا واملشوشة املدعية الَجمعية العقلية شكلَّت
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باملركز فازت وقد الالنموذجية، مفهوم بمراحل تتجاوز جملة عىل مثاًال هنا نقدم
العلمية. ليرتترش» آند «فيلوسفي مجلة عنها أعلنت التي الرديئة الكتابة مسابقة يف الثاني
هومي كتاب من مقتبسة وهي ال، وربما الكتاب هذا نهاية مع للقارئ الجملة تتضح ربما

إليه: يشار ما كثريًا الذي (١٩٩٤) الثقافة» «موقع بابا

ألغراض الرغبة ِحيَل إحصاء — قصرية زمنية لفرتة — املمكن من كان إذا
والنظريات والتربير، الذنب، تكرار إىل يُنظر قد ما فرسعان باالنضباط، تتعلق
أنه عىل الكاذب؛ والتصنيف الرشعية غري والسلطات والخرافة، الزائفة، العلمية
خطاب يف الكائن االضطراب «تطبيع» إىل عادًة الوصول أجل من يائس جهد
الواضحة. بصياغته املرتبطة العقالنية التنويرية املزاعم ينتهك الذي االنشقاق

الفرنسيني، املثقفني من املستقاة الحداثة بعد ما بني قويٍّا وتوتًرا تناقًضا نالحظ لذا،
االتجاه يتسم إذ الحقبة؛ هذه يف السائد أمريكي األنجلو الليربايل الفلسفي الفكر وبني
الفخم، والرتكيب االصطالحية، اللغة يف — أوروييل بعد ما إطار —يف البالغ بتشككه األخري
من السبعينيات وأوائل الستينيات فرتة ويف املاركيس. الفكر من املستقاة و«األيديولوجية»
بفكرة سيَّما وال للغاية، مختلفة بمناهج التمسك شديَد االتجاه هذا كان العرشين، القرن
درجة أعىل تقديم إىل تهدف وأن الجميع، يفهمها عادية» «لغة استخدام الفلسفة عىل أن
النموذجية الفلسفية األعمال استخدمت وهكذا متخصصة. كانت إن حتى الوضوح من
«نظرية ب وانتهاءً رايل، لجيلربت (١٩٤٩) العقل» «مفهوم من بدءًا — باإلنجليزية املكتوبة
األساس، يف وتعاوني توافقي ملنهج التماًسا املناهَج تلك — راولز لجون (١٩٧١) العدالة»
(التي بالفلسفة املشتغلني جموع ِقبل من التدريجي والتصحيح التوضيح من ملزيد وطلبًا
«الليربالية الالحق كتابه يف راولز فعل كما بالتأكيد، جيًدا األصلية السلطة لها تستجيب قد
التعاون بنموذج كبريًا تأثًرا املجال هذا يف الفكري االتجاه ذلك تأثر .(١٩٩٣ السياسية»،
من الرغم عىل — الحداثة بعد ما أفكار لكن السقراطية. باملناهج تأثر مثلما العلمي
تعاوني إطار أي مع التالؤم قط تعتزم لم — السياسية وطموحاتها املاركسية انتماءاتها
سيؤدي املنهج هذا أن الحداثة بعد ما أتباع من الكثري آمن إذ النوع؛ هذا من وتوافقي
غري عاملي قبول تحقيق إىل يهدف وبأنه للعالم، برجوازية رؤية إنتاج إعادة إىل ببساطة
الرسيالية للحركة الرشعي الوريَث ناحيٍة من تبدو الفرنسية الحداثة بعد ما إن مربر.

األشياء. لرؤية املفرتضة «الطبيعية» الطرق تعطيل كذلك حاولت التي
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دمج من — كذلك والهدف — الخطر يكمن الحداثة، بعد ما أتباع من الكثري رأي يف
الطريقة بهذه النص يصبح أن يف منمقة أدبية لغة ثنايا يف ونظرية فلسفية حوارات
قلب يف متوغلة العقالنية — الحًقا سنرى كما — يوجد التفسريات. صور لشتى مفتوًحا
عرص من املستقاة العامة املنطق وظائف يف األمل فقدان من نوع — الحداثة بعد ما
(عىل العرشين القرن أواخر يف األخرى الفكرية املناهج من أيٍّ يف نجدها ال — التنوير
الداروينية النماذج استخدام أو اللغويات عىل اإلدراك علم بتأثري يتعلق فيما املثال، سبيل
ال حداثية، بعد ما آراءً تحمل التي الكتَب النارشون ج يروِّ ما غالبًا العقيل). التطور لتفسري
للنظرية»، «استخدامها بسبب بل زة، محفِّ نقاشات أو فرضيات من تطرحه ما أساِس عىل
التي اإلجابات (ال «تعالجها» التي واألسئلة و«مداخالتها»، املستبرصة»، «آرائها وبسبب

تقدمها).
وما الحداثة بعد ما وأخالقيات فلسفة بني العامة الفروق بعض نعرض ييل فيما
بعد ملا االنتماء مقاييس تختلف السيايس. االجتماع لعلم وتطبيقات جماليات من تتضمنه
ذاته حد يف حداثي» بعد «ما مصطلح إن إذ كافة؛ الثالثة املجاالت يف كبريًا اختالًفا الحداثة
أي كون زْعم إنَّ واحد. آٍن يف أيديولوجية وتضمينات تاريخية حقبة إىل االنتباه يجذب
ص تشخِّ أو الحداثة، بعد ما مبادئ د تجسِّ اجتماعية ممارسة أو مفكر عقلية أو فني عمل
املتنوعة املعايري عىل إذن ستعتمد الحداثي»؛ بعد ما للمذهب االجتماعية «الحالة بدقة
آُمل أنني إال منهم. وأنا املوضوع، هذا عىل املعلقني معظم أذهان عىل تسيطر التي للغاية

الحداثة. بعد ملا توافقية عامة رؤية ييل فيما أقدِّم أن
لكني باملوضوع، املرتبطة الضخمة األفكار مجموعة بني من األهم األفكار أقدم سوف
لالهتمام املثرية باالختالفات كبرية عناية أُبدَي أن — يل املتاحة املساحة يف — أستطيع لن
قابلية وأكثرها عمًرا الحداثة بعد ما أفكار أطول عن ًا ُمعربِّ يل يبدو ما عىل وسأركز بينها.
السائدة الثقافية واملمارسات املبتَكر الفن تمييز يف تساعدنا قد التي تلك سيَّما ال للتطبيق،

واستيعابها. الستينيات منتصف منذ
مكانة وتحتل للغاية، ومثرية مؤثرة الحداثة بعد ما أفكار من الكثري اعتبار ع توقُّ علينا
ويف مشوشة حاالتها أفضل يف لكنها الجيدة، التجريبية الفنية األعمال بعض يف رئيسية
العصور من العديد يف الرائدة الرئيسية األفكار إن إذ عادي؛ أمر وهو صادقة؛ غري أسوأها
(مثل تفسريها يعاد حتى األفكار تلك تُكتشف إن فما نفسه. النقد لهذا عرضة الثقافية
املغناطييسيف التنويم فكرة (مثل الزوال إىل تئول أو الرومانسية)، الحركة يف الخيال فكرة
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الحداثة. بعد ما بينها ومن املتطرفة، الفكرية الحركات جميع يف السمة هذه نجد الطب).
أحد تزال ال الخيال وظائف أن مع للخيال، الرومانسية بالرؤية تماًما يلتزم اآلن أحد ال
عرش الثامن القرن يف املغناطييس التنويم يختلف كذلك والدائمة، املحورية املوضوعات
األفكار نشأة أدَّت عام، بوجٍه العرشين. القرن يف عليه صار الذي الشكل عن كبريًا اختالًفا
الوهم من تحرر حالة إىل العرشين القرن يف املتطرفة) السياسية األحزاب (وكذلك املتطرفة
الفرتة يف الحداثة، بعد ما واجهته الذي املصري بالفعل يبدو ما وهو تعديل، عملية تََلتْها
فرتة يعادل زمنًا استمرت فقد النهاية، ويف العرشين. القرن تسعينيات إىل ستينيات من
أعني يف — الحداثة بعد ما تُعترب التي الحرب، عىل السابقة الحقبة يف العليا الحداثة
نَْزعها أنها معارضوها يرى بينما السيايس، املستوى عىل التقدمي بديلها — منارصيها

األخري.
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الثاني الفصل

العامل لرؤية طرقجديدة

الكربى االدعاءات مقاومة

مساهمة وتلعب متشكك، بموقف االلتزام عىل الحداثة بعد ما نظريِة من كبري جزء يعتمد
بعد ما «حالة كتابه يف زعم إذ محوريٍّا؛ دوًرا اإلطار هذا يف ليوتار فرنسوا جان الفيلسوف
اآلن نعيش أننا (١٩٨٤ عام وباإلنجليزية ،١٩٧٩ عام بالفرنسية نُِرش (الذي الحداثة»
تضم تراجًعا. وتشهد بأزمة عة املرشَّ الرئيسية» الرسدية «النصوص فيها تمر حقبة يف
تشري أو الرسدية النصوص تلك واملاركسية، والهيجلية الكانطية مثل الكربى، الفلسفات
وحدة وأن ستحرِّرنا، املعرفة وأن ، تقدميٌّ التاريخ أن الفلسفات هذه تزعم إذ ضمنًا؛ إليها
التي الرسدية رئيسيتني: رسديتني ليوتار يهاجم املعرفة. أشكال جميع بني تجمع خفية
املاركسية اليوتوبيا إىل املسيحي الخالص من بدءًا — للبرشية التدريجي بالتحرُّر تدفع
«فقدت قد املعتقدات تلك أن ليوتار يرى العلم. انتصار تتناول التي والرسدية —
الحداثة» بعد «ما أُعرِّف شديد، «باختصار الثانية: العاملية الحرب منذ مصداقيتها»

الكربى.» االدعاءات إىل موجًها تشكًُّكا باعتبارها
عىل السلطة أو الرشعية من شكل إضفاء إىل عادًة الكربى االدعاءات تلك تهدف
املاركسية أو الفرويدية النظريات عىل الرشعية إضفاء فإن ثمَّ، (ومن الثقافية. املمارسات
مبادئ عىل قائمة أنها — حاليٍّا واسع نطاق عىل مقبوًال يعد لم الذي — زعمها من ينبع
كتابة قصة يروي الذي املدريس التاريخ هو هذا عىل آخر مثال كربى.) علمية ادعاءات أو
املؤسسني. اآلباء أيدي عىل الالحقة القوانني َسنِّ وإجراءات املتحدة» الواليات «دستور
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زالت ما دستورية، سة» مؤسِّ «مبادئ من تحتويه بما الكربى، التاريخية الحكاية هذه إن
حول املتحدة الواليات يف حاليٍّا الدائرة الخالفات يف مستمر قلق مصدر كبري حدٍّ إىل
حمل يف العاديني األمريكيني املواطنني وحق اإلجهاض، يف والحق التعبري، حرية حدود
املميز بالدور املاركيس اإليمان هو الكربى االدعاءات عىل آخر بسيط ومثال السالح.
الثورة إشعال يف — الحزب مع تحالفها عند — (الربوليتاريا) العاملة للطبقة والحتمي
الدولة». «تتالىش عندما ذلك، تعقب أن املفرتض من التي الفاضلة املدينة تأسيس يف ثم
مماثل نحو عىل سابًقا املستعَمرة األرايض من الكثري حكومات طوَّرت ،١٩٤٥ عام منذ
تلك تجنُّب الصعب من القومي. الكفاح تاريخ حول الهيمنة إىل طامحة سياسية ادعاءات

تقريبًا. القومية الدول جميع لدى وستجدها االدعاءات،
الكربى» «االدعاءات تلك معارضة تربر ومنطقية ليربالية أسباب وجود من الرغم عىل
مصداقية فإن شمويل)، قمع إىل تؤدي ما وغالبًا معناها، حول خالف بأي تسمح ال (ألنها
عىل النهاية يف تعتمد العرشين القرن أواخر يف الكربى االدعاءات برتاجع ليوتار زعم
منظور «من العام الزعم أما مثقفة. أقلية لدى السائدة الثقافية الحالة إىل احتكام
بعد حتى — كبري حدٍّ إىل واهيًا فيبدو عرصنا يف االدعاءات تلك برتاجع االجتماع» علم
قومية معتقدات إىل االمتثال أن بما — الغرب يف الدولة ترعاها التي املاركسية انهيار
أيرلندا يف والحرب والعنف القمع من كثري إىل حاليٍّا يؤدي النطاق واسعة شمولية ودينية
يحظون ال الحداثيني بعد ما (لكن األماكن. من وغريها األوسط والرشق ورصبيا الشمالية
من أليٍّ الواضح فمن والدين.) العلم يف حاليٍّا السائدة باملمارسات واسعة بمعرفة عادًة
البعضباسم بعضهم لقتل مستعدين ما حدٍّ إىل زالوا ما والنساء الرجال أن الصحف ُقراء
سبيل عىل رشدي سلمان ضد الصادرة الفتوى يف يتضح كما يوم، كل الكربى االدعاءات
تحليلهم يف الحداثيني بعد ما يبديها التي الشديدة الثقة وراء الدافع إن الواقع، يف املثال.
قد العرشين القرن سبعينيات يف حولهم من واألمريكية األوروبية للمجتمعات العدائي
متناقضة. أيديولوجيات بني النزاعات تمزقها لم املجتمعات تلك أن إىل بالفعل يرجع
أو األوسط، الرشق يف واليهودية اإلسالم بني املتعارضة املزاعم يف التفكري كان وربما
مختلفة. استنتاجات إىل يقودهم الرشقية، أوروبا يف الديمقراطية والعملية املاركسية بني
لدى صداه وتردَّد ليوتار، له ج روَّ الذي الكربى باالدعاءات االرتباط حيال التشكك لكن
يف تَربَّى جيٍل لدى كبرية بجاذبية تمتع الحداثة، بعد ما أتباع من غريهما وكثري دريدا
عرب الالهوتي النظام من نسبي بتحرر الجيل هذا أبناء تمتع إذ الغربية؛ الديمقراطيات
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،١٩٦٨ عام الصناعي العسكري والتحالف الرأسمالية ضد باملقاومة وتأثروا الوجودية،
إىل بالحاجة شعروا ربما ذلك من وأهم األمريكية، «االستعمارية» االدعاءات يف وتشككوا
خالل سادت التي املميت التأثري ذات املبتذلة املانوية األيديولوجية العبارات من الهرب

الباردة. الحرب
بوجود االدعاءات يف التشكك هو املبدئي الحداثيني بعد موقف أصبح ذلك، عىل بناءً
مهمة أن رأى من وحده هو ليوتار يكن فلم الشامل. الجامع التفسري من نوع أي
يف ومشكوًكا باليًا «أصبح «إجماع» وجه يف كانت إن حتى «املقاومة»، هي املثقفني
أال جيد؛ بسبب جزئيٍّا مدفوعني الرؤية، هذه إىل الحداثيني بعد ما استجاب قيمته».
التابعني أي — العامة األطر مع «يتالءمون» ال َمْن جانب إىل االنحياز من التمكن وهو
من العديد كان ثمَّ، ومن الكربى؛ االدعاءات نرش بسلطة يتمتعون َمْن ضد — شني واملهمَّ
عىل مؤًرشا هذا وكان شجعانًا. ومعارضني روَّاًدا أنفسهم يعتربون الحداثة بعد ما مثقفي
واملؤرخني العلماء نقاشات تعترب — الحًقا سنرى كما — إنه حيث تعددي؛ عرص بداية
القبول. لحيازة األخرى االدعاءات جميع مع تتنافس مكتملة شبه ادعاءات مجرد كذلك
محدًدا توافًقا وال العالم، مع تتناسب بها وموثوًقا فريدة رؤيًة الحداثيني بعد ما يملك ال
الخيالية. الحكايات صور من أخرى صورة كونها عن تزيد ال األمور فتلك الواقع؛ مع

هي االستبدادية) أو الشمولية األنواع سيَّما (وال االدعاءات تلك معارضة أن بما
بعد ما كتابات من الكثري انشغل فقد الكلمة، بمعنى تقليدية ليربالية قضية بالطبع
كما األساس، يف ليربالية ألغراض الشك من النوع هذا عن بالتعبري البارزة الحداثة
(١٩٧٨) «االسترشاق» كتابه يف حاول الذي املثال، سبيل عىل سعيد إدوارد أعمال يف
عىل الكربى الغربية اإلمربيالية ادعاء إسقاط عن الناتجة املشوهة التأثريات توضيح
سلمي، منظَّم، عقالني لنظام ممثًال نفسه يعترب اإلمربيايل كان إذ الرشقية؛ املجتمعات
سبيل عىل يتضح، (كما هذا نقيض باعتبارهم الرشقيني يعرِّف بينما بالقانون، ملتزم
ويثق الهند»)، إىل «ممر روايته يف فورسرت يكتشفها التي االضطراب» «حالة يف املثال،
ُفرِضت ثمَّ، ومن سيسود؛ — «االسترشاق» عن الرسدي ه نصَّ أي — «لهم» تمثيله بأن
بل — محلية رشقية ممارسة عىل التدريجي التطور حول الرئيسية اإلمربيالية الرؤية
اليوهيمرية ومذهب فوكو، خطى عىل سعيد يسري اإلطار هذا يف . إالَّ ليس — «منحرفة»
عىل هي الكربى السياسية االدعاءات تلك بأن االعتقاد يف نيتشه، ولدى اإلغريق لدى
السلطة موقع يف االجتماعية الفئات بعض إلبقاء الغموض تتعمد محاوالٌت تقدير أحسن
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مرصية محظية مع الجنس فلوبري مارس عندما أنه سعيد يالحظ منها. اآلخرين وحرمان
آلة، سوى ليست الرشقية «املرأة قائًال: كوليه لويز إىل كتب — هانم كوتشوك تُدعى —
قدَّم الالحقة)، رواياته (ويف الكلمات تلك خالل ومن وآخر.» رجل بني تفرق ال فهي
«ال املؤثر، الرسدي فلوبري نص داخل لكن الرشقية». للمرأة التأثري بالغ «نموذًجا فلوبري
يف تاريخها.» أو وجودها أو مشاعرها عن تعرب وال أبًدا، نفسها عن (كوتشوك) تتحدث
إطاَري لكن لألحداث، أوردتها التي للرواية األكيد االختالف مدى نتخيَّل أن اآلن وسعنا
حضاريٍّا، متكافئني غري يبدو ما عىل — هانم وكوتشوك فلوبري من كلٍّ لدى — الرسد
الشاملة الحقيقة إيجاد باستحالة يدفع نموذجي حداثي بعد ما استنتاج ينبع هنا ومن

قدرنا. هي النسبية وبأن

التفكيكية

أعمال بقراءة هائل حدٍّ إىل تأثرت املزاعم تلك عن الحداثيني بعد ما بها عربَّ التي الثقة إنَّ
املوقف هذا من تعقيًدا األشدَّ الشكَل الغزيرُة كتاباتُه تعكس الذي الفلسفية، دريدا جاك

«التفكيكي».
الحقيقة بأن القائل الرأي أي النسبية؛ مبدأ عىل التفكيكية يف املحوري النقاش يعتمد
امُلِعدَّة الفكرية والنظم املختلفة النظر وجهات حسب دوًما تُبنى إذ نسبية؛ ذاتها حدِّ يف
يشء بأي يلتزمون التفكيكيني بأن الزعم إذن الصعب من رأيه. يبدي الذي للشخص
أحد تتحدى التفكيكية تعريف محاولة إن الواقع، يف الفلسفية. األطروحات وضوح يف
حتى ألنه نهائية؛ أو حقيقية تعريفات إىل الوصول إمكانية إنكار وهي الرئيسية؛ مبادئها
باللغة. إضافيٍّا تعريفيٍّا تالعبًا دوًما تستدعي سوف معقوليًة املرشحة التعريفات أكثر
عليها، يُعتَمد وال مجهولة عالقة هي بالواقع اللغة عالقة أن التفكيكية املدرسة أتباع يرى

بطبيعتها. عليها ل يعوَّ ال ثقافية بنًى إال ليست اللغوية األنظمة جميع أن بما
أن وهو نسبيٍّا؛ واضح تاريخي برأي يبدو ما عىل وأتباعه دريدا التزم ذلك رغم
بني العالقة أن الالزم من أطول لفرتة كذبًا افرتضا قد الغربي الرتاث يف واألدب الفلسفة
(بل عليها ويُعتَمد راسخة عالقة — التفكيكني زعم عكس عىل — كانت والعالم اللغة
العقل» حول «املتمركزة الزائفة الثقة تلك إن أيًضا). األديان بعض يف اإلله يكفلها عالقة
من جذوره يَستمد كلمة أي معنَى أن م توهُّ من تنبع الطبيعة مرآة باعتبارها اللغة يف
ويصب الذهن، يف مبارشًة البنية تلك حقيقة مثول إىل يؤدي ثمَّ ومن ذاته؛ الواقع بنية
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عىل افرتض الذي الكبري، دريدا ادعاء هو ذلك زائف. ميتافيزيقي» «حضور يف كله هذا
من يخلو الغربي امليتافيزيقي الفلسفي الرتاث بأن يقيض تماًما خاطئًا افرتاًضا يبدو ما
طرف عىل كانت طاملا االسمية الفلسفة أن رغم العالم، مع اللغة توافق حول تساؤل أي
— معروفة محاولة — فيتجنشتاين حاول الواقع، (يف الجوهرية. الفلسفة من النقيض
الفلسفية «األطروحة كتابه يف والعالم اللغة بني بالثقة وجديرة تماًما ثابتة عالقة إيجاد
أالعيب حول تتمحور نظرية لصالح الكتاب موقف من تماًما تربَّأ ثم ،(١٩٢٢) املنطقية»
موته بعد نُِرش الذي فلسفية» «تحقيقات كتابه يف وذلك عرضناه، مما نسبيٍّا قريبة لغوية

(.١٩٥٣ عام
متمرًدا وصًفا باعتبارها كبرية، سياسية بجاذبية دريدا شكوكية حظيت ذلك، رغم
يف جيد» «توافق بوجود الزاعمة االدعاءات تلك عىل فأكثر أكثر تعتمد أصبحت لثقافة
من تتدفق أن املفرتض من التي منازع، بال السائدة الرأسمالية التكنولوجيا ويف العلم
الرواية أو العلم أو الفلسفة بأن يؤمنون َمْن مهاجمة ألتباعه أتاحت وقد وتربِّره. العلم

بالدقة. يتسم قد التاريخي الرسد أن أو للعالم، دقيًقا تصويًرا بالفعل تقدِّم
عليه يُطلق فيما الساذجة بالثقة الخصوص وجه عىل األدب أهَل دريدا أتباُع اتهم
يف ببساطة فشلوا األشخاص فأولئك الكالسيكية»؛ الواقعية «النصوص املفارقة لدواعي

الزائفة. ثقتَهم منها استَقوا التي اللغة طبيعة إدراك
يتشكَّل قد ،(١٨٨٢) مارش» «ميدل إليوت جورج رواية قراءة عند املثال، سبيل عىل
لنا تفتح الكاِتبة بأن الواقع) يف إليوت جورج بال عىل يخطر (لم وهمي اعتقاد لدينا
العالم لوصف تماًما صالح تستخدمه الذي الخطاب وأن الواقع، عىل نافذًة ببساطٍة
اإلله، موقع يف بل مهيمن موقع يف يضعنا ولغتها إليوت رسد عىل اعتمادنا إن الحقيقي.
عن الحقيقة نعرف أننا نظن ثمَّ، ومن تطرحها؛ التي التعميمات عىل اعتمدنا إذا سيَّما وال
سيحدث ماذا حال، أي وعىل لها. إليوت وصف هو ا حقٍّ نعرفه ما بينما بروك، دوروثيا
عندما املثال، سبيل عىل أيًضا؟ «حقيقيٍّا» نعتربه هل لغويٍّا؟ مجاًزا نصادف عندما
حياتها: أن رأت كازابون، زوجها يف أملها خيبة من والضيق بالحرية دوروثيا شعرت
هذا إن غامضة.» أزياءً املمثلون يرتدي حيث تنكرية مرسحيًة يبدو ما عىل أصبحت «قد
يف إال تصلح لن — تفسريها مشاكل عن النظر برصف — االستعارة أو اللغوي املجاز
إن معينة. بطريقة ووظائفها التنكرية املرسحيات ماهية إدراك عىل القدرة لديها ثقافة
التنكرية املرسحيات ملاهية امُلدِرك الخطاب سياق ضمن فحسب يصلح دوروثيا وصف

به. يرتبط ثمَّ ومن الناس؛ من معينة مجموعة ضمن والسائد
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سيصيب الذي االنحراف إبراز يف التفكيكية الحداثة بعد ما مدرسة أتباع يرغب إذن
ليست «إنها يقولون: وكأنهم والعالم. اللغة بني العالقة مثل سابًقا، ثقة محل كانت عالقة
الواضح من ذلك، رغم تنكرية.» مرسحية عن منهجيٍّا تضليًال مضللة استعارة سوى
تكون أن دون اللغة يصيب الذي الدائم «االنحراف» توضيح نستطيع لن أننا منطقيٍّا
دون من — يمكننا كيف إذ اللغة؛ يف ومتناقضة خفية ثقة نفسه» الوقت «يف لدينا
أو «انحرف» قد معني لغوي تعبري كون إظهاُر — الحقيقة عن ما حدٍّ إىل يقيني مفهوم
لدى األمد طويلة ومعضلة التفكيكية، ألعداء تعجيزي لغز إنه التناقض؟ فخ يف سقط

مبادئها. يعتنقون َمْن
جزء ويف إليوت، مثل أدباء عىل اعتمادنا يف التشكيك يف التفكيكيون يرغب إذن ملاذا

كذلك؟ السابق الفلسفي الرتاث من كبري

الرموز أنظمة

باألنظمة عالقتها منظور من فقط تُفرسَّ أن بد ال الكلمات جميع أن عىل دريدا أتباع أرصَّ
ملبدأ خاضعني وجه أفضل عىل جميًعا أصبحنا ثمَّ، ومن فيها؛ تشارك التي السابقة
ما «معرفة» سوى يسعنا ال للقياس). قابلة (غري مفاهيمية ألنظمة وأرسى النسبية،
له عالقة ال لغوي نظام أرسى فنحن نقوله، ما كان وأيٍّا بمعرفته. لنا «هم» سمحوا
كذلك يشري نظام كل ضمن مصطلح كل ألن نتوقعه؛ الذي النحو عىل الخارجي بالواقع
أو النظام ضمن غائبٍة أخرى مصطلحاٍت دريدا) قول حد عىل «أثر» (أو وجود إىل
اإلنجليزية اللغة تضم املثال، سبيل عىل «أثرها». أو املصطلحات تلك وجود عىل يعتمد
وانتهاءً «منزعج» كلمة من بدءًا الغضب، من درجات عن تعربِّ الكلمات من مجموعة
للتعبري بها خاصة مختلفة كلمات مجموعة الفرنسية اللغة ولدى غضبًا». «يستشيط ب
عىل بعضها لغوية مجموعة كل داخل الكلمات جميع تعتمد البرشي. الشعور هذا عن
النظامني كال لكن اللغات. بتلك الناطقني لخدمة «الغضب» نطاق تقسيم أجل من بعض
بضمري يستطيعا لن الواضح اختالفهما من الرغم عىل — الفرنيس أو اإلنجليزي —
يف الغضب حاالت «حقيقة» عن يعرب الذي الرمز النهاية يف قدَّما أنهما زعم مسرتيح
خيبة حقيقة عن النهاية يف رمزيٍّا التعبري يف نجاحها تزعم أن إليوت يسع وال العالم.
الجلية االختالفات تحديد عىل تقترص اللغة أن دريدا أتباع يرى وهكذا، دوروثيا. أمل
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النظام داخل رشكائها — تنحية أو — «إرجاء» ب الواقع يف تكتفي إنها أي املفاهيم؛ بني
وإرجاءً» «اختالًفا — دريدا أتباع رأي يف — مفاهيمنا تحدد وعليه، الوقت؛ لبعض
الجديد الفرنيس املصطلح (يتالعب اختالفه توضح مثلما املعنى ترجئ أي (ديفرانس)؛
األبد إىل ينسل فاملعني و«إرجاء»)؛ «اختالف» بالكلمتني (ديفرانس) دريدا ابتكره الذي

اللغوي. التسلسل داخل أخرى إىل كلمة من
مناهج يقرتح كي املفاهيمية النسبية أشكال من املهيب الشكل هذا من دريدا ينطلق
مساهمة ًما مقدِّ الطريقة، بهذه إليها ننظر حاملا املفاهيمية النظم جميع لنقد تصلح
أو الفلسفي موقفه «دقة» عىل كبري حدٍّ إىل تعتمد ال الحداثي بعد ما االتجاه يف رئيسية
«تكوين ل عرضة املفاهيمية األنظمة جميع أن يعترب فهو األخرى؛ الفلسفية خصائصه
نفس عىل ليست بالعالم معرفتنا كون عىل األمر يقترص وال ومشوَّه. زائف هرمي»
مع كليٍّا وتتناسب باملجازات لة محمَّ فهي — نعتقد أن لنا يروق كما املبارشة من الدرجة
عمل أساليب يف مفرطة ثقة نضع جميًعا إننا بل — ومداها املفاهيمية أنظمتنا نطاق
املثال، سبيل عىل الحياة. يف تجربتنا تنظِّم كي األنظمة تلك داخل املركزية التصنيفات
«املظهر» بني الواضح الفرق عىل إليها أرشت التي الفقرة يف بوضوح إليوت جورج تعتمد
«يؤدون التي وتلك طبيعتهم» «عىل الناس فيها يترصف التي الحالة وبني و«الحقيقة»،

تنكري). زي ارتداء حالة يف أو التنكرية املرسحية يف (كما إالَّ ليس دوًرا» فيها
متسامية» «دالالت دريدا عليه يطلق ما عىل نعتمد أن أو نفضل» «أن إىل نميل نحن
املتضادات إن خطابنا. ننظم كي اإلنسان» و«فكرة و«الواقع»، «اإلله»، مثل خاصة،
الحديث مثل — التنظيمي الدور هذا تؤدي كي استخدامها إىل نميل التي املفاهيمية
الطبيعي املجازي، املعنى مقابل الحريف املعنى الجسد، مقابل الروح الكتابة، مقابل
األساسية العالقات من العديد فهم إىل تدفعنا — األنوثة مقابل الذكورة الثقايف، مقابل
وجه عىل نميل نحن الالزم. من أكثر متصلبًا راسًخا فهًما األقل عىل أو خاطئٍّا، فهًما
«املرأة» إىل يُنَظر فمثًال اآلخر؛ من أعىل مرتبة يف املصطلحات تلك أحد وضع إىل التحديد
إذا لكن «الغرب»)، من منزلًة أدنى (و«الرشق» «الرجل» من منزلًة أدنى أنها عىل
بعضها ا» «حقٍّ تعتمد املصطلحات هذه أن فسندرك نسبية، أكثر مفاهيميٍّا إطاًرا تبنينا
أن بفكرة تام فرويديٌّ َهَوٌس دريدا أتباع لدى كان بالتأكيد، تعريفها. يف بعض عىل
منها كلٌّ يشري ما ودائًما بعض، إىل بعُضها الحقيقة يف يحتاج الظاهرة املتناقضات
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(مثل العدل تحقيق إىل يسعى وإمربياليٍّا عقالنيٍّا، نفسه يرى ال فاملرء اآلخر؛ إىل ضمنًا
إنسانًا يُرى نفسه الوقت يف اآلخر يكن لم «إذا» فورسرت) رواية يف فيلدنج روني شخصية
واإلبداعي التحرري الجانب إن عزيز). شخصية (مثل وماكًرا مراوًغا، مضطربًا، رشقيٍّا
معينة أنظمة إىل ننظر عندما التايل: النحو عىل يعمل املتضادات تفكيك من النوع هذا يف
أن إدراك وسعنا يف سيصبح — للعالم دقيٍق وصٍف تقديم تدعي التي — األنظمة كهذه
يستخدمها التي الهرمية والتدرجات محورية، يجعلها أو النظام «يميِّزها» التي املفاهيم
بمراحل أكرب باستقالل وتتمتع القاطع، «الصحيح» النسق عن تكون ما أبعد لرتتيبها،

نعتقد. كنا مما
األنظمة تلك لدى الخفي املتباَدل االعتماد عن الكشف أن دريدا أتباع يرى الواقع، يف
أغلب يف متناقًضا معنًى لتعطي — عكسها أو هدمها يمكن إذ «تفكيكها»؛ إىل سيؤدي
شكًال دائًما القراءة وتصبح الوهم، من نوًعا الواقع» «يف الحقيقة تصبح وهكذا — األحيان
سوء من نوًعا األحوال جميع يف الفهم يصبح ذلك من وأهم القراءة، إساءة أشكال من
غالبًا الجزئي، التفسري أشكال من شكًال أبًدا وسيظل دوًما، مبارش غري فهم ألنه الفهم؛
االستخدام هذا إن الحريف. املعنى يستخدم أنه يظن بينما املجازي املعنى يستخدم ما
واملنطقية واألخالقية السياسية املبتذلة األفكار يف ثقتنا هدم بهدف للتفكيكية الرئييس

الحداثة. بعد ملا وتمييًزا ثورية األكثر هو
سندرك الطريقة، بهذه املفاهيمية أنظمتنا نرى حاملا أننا النسبي الزعم هذا يدفع
تضمنها مهداة، عطايا ليست اإلنسانية وهويته االجتماعية وأنظمته العالم أن أيًضا
ال نحو عىل اللغة، يف «نحن» نخلقها مفاهيم لكنها الواقع، مع تتوافق لغة ما بطريقٍة
الواقع داخل نعيش ال فنحن األمور. «حقيقة» هي تلك بأن الزعم عرب أبًدا تربيره يمكن
املشهورة الجانبية امللحوظة يف دريدا أتباع يلخصه ما (وهو له تصوراتنا داخل بل
يف نستخدمها التي النصوص من املزيد باستثناء النص» خارج يشء يوجد «ال التالية:

إليه). اإلشارة النصوص تدعي ما تحليل أو وصف محاولة
وكي «ُمعًطى»، نظام ألي االمتثال من للتحرر الالزمة الثقة كله هذا من نستمد
يصل قد تغيريها. يجب بل فحسب تغيريها يمكن ال للعالم رؤيتنا طريقة بأن نؤمن
يتعلق فيما هنا، ها التحالف أشكال من شكل إىل واملاركسيون والليرباليون التفكيكيون
بعد ما َكانِْطيَّة، تعميمية، إمربيالية، لغة أو مهيمنة أيديولوجية أي استطاعة بإنكار

ا. حقٍّ األشياء حقيقة وْصَف تنويرية؛
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بالنص التالعب

عندما األقوى الثقايف تأثريها األدبيون) النقاد مارسها كما سيَّما (وال التفكيكية حققت
للتنظيم بالخضوع النص لهذا تفسري أو أدبي نص أو فكري لنشاط تسمح أن رفضت
أعاله. لها نماذج قدمنا التي تلك سيَّما وال املفاهيم، من تقليدي هرمي تسلسل أي عرب
والطعن النص، بتنظيم اإلخالل من املهام بتلك اضطالعها خالل من التفكيكية تمكَّنت
«االختالف مفهوم ألن ملعناه؛ «اعتباطية» تحديدات مجرد البعض اعتربه ما صحِة يف
هو — به املرتبطة املفاهيم بقية عىل ما ملفهوم الخفي شبه االعتماد أو — واإلرجاء»
املسارات سالكني القاموس، صفحات عرب التجوُّل يمكننا وهكذا محدود. غري مفهوم
املحدود وغري حيويٍّا تداخًال املتداخل اللغوي املجال فكرة إن واحدة. كلمة من املتفرعة
لدى التجريبية واالتجاهات التفكيكية النظرية بني تحالف تكوين يف ساعدت األرجح عىل
من وعدد فرنسا يف الُجدد» «الروائيون تأثر إذ الطليعيني؛ الحداثة بعد ما ُكتَّاب من الكثري
كوفر، وروبرت بارثلماي، ودونالد أبيش، والرت أمثال — األمريكيني التجريبيني الُكتَّاب
(والصور النصوص وتقاليد اللغة أصبحت ثمَّ، ومن األفكار؛ بتلك — فيديرمان وراي
أساليب أو بمناقشات الُكتَّاب أولئك يلتزم لم إذ بها؛ التالعب يمكن أموًرا واملوسيقى)

للمعنى. «نارشين» سوى ليسوا فُهم محدودة، رسدية

والسليم الدقيق التمثيل عنه؟ ماذا ا حقٍّ التمثيل؟ عن ماذا الحًقا. ستقولونه الذي ما شباب يا أعرف
الدقيق االستخدام ،( /تعبري/معربِّ (عربَّ بالكلمات! املعنى إلصاق باألشياء! الكلمات إلصاق للواقع!

والتمتمة! الصياح وبني والكتابة التحدث بني التفرقة أجل من الكتابة لعلم

لكننا (محوري)، مهم سؤال هو إليكم بالنسبة السؤال هذا وأن الكتابة يف رأيكم أعرف نعم،
ذلك كان إذا املنطقي النحو عىل (بل ما نحو عىل أسلوبي وناقشنا قبل من كله ذلك ناقشنا قد
أخلق كي برتتيب أتلو ال أرسد، ال أحكي، ال ألني األشياء» «نظام ب البتة أبايل ال أنا يرضيكم).

العكس! بل نظاًما،

إىل أتحدث أنا بالكتابة! يتعلق وال االستماع، أو القراءة بمشكلة يتعلق أفعله ما العكس، عىل
مجايل الُهراء، هو مجايل إن األشكال. من شكل بأي منطقيٍّا كالمي يبدو أن أحاول وال الحواس
الحرَّة، القراءة نحو القراءة، استحالة نحو طريقي أشق أنا أخرى بعبارة القص! فوق ما هو
يُقبَض كأن للسالم، صارًخا انتهاًكا بوصفها القراءة ل أُفضِّ ما بطريقة الهذيانية، القراءة نحو

التفاهات! يف وقتي أضيِّع ال أنا املشهود! بالُجرم بالجريمة: متلبًسا عليك
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ثالثية) مسافة مزدوجة، مسافة مفردة، (مسافة الفارغ الكالم هذا عن سأتوقف حسنًا، لكْن
بعض يف لكن يصيبك، ما بقدِر باالشمئزاز يصيبني األمر الحقيقة، يف املطبعي. اللغو هذا وجميع
أن سوى لسبب ال رضوريٍّا، أمًرا عنها) الكتابة حتى (أو األشياء تلك عن التحدث يصبح األحيان

بدقة. املشكلة تحديد من نتمكن

للغة؟ سيحدث ماذا سائل: يسأل قد لكن حسنًا،

للمعنى؟ سيحدث ماذا

جيد! سؤال

ما األدب تالعب يظهر .(١٩٧٦) رواية» اتركه: أو «ُخذه فيديرمان راي رواية من مقتبس (مقطع
Fiction Collective,) كوميديٍّا ا حسٍّ أيًضا يحمل عندما حاالته أفضل يف بالنظرية الحداثي بعد

(.(New York

املؤلف موت

التعبري يف املشارك املشاهد أو املستمع أو القارئ يترصف أن هو األهم العنرص يظل
إن املؤلف. لدى املفرتضة النوايا من أيٍّ عن بمعزل تفسريه أو اللغوي التالعب هذا عن
مصدًرا املؤلف اعتبار إن إذ الخطأ؛ للطرف امتياز منح إىل سيؤدي باملؤلف االهتمام
(املرتكز التفضيل عىل واضًحا مثاًال يرضب معناه، تحديد سلطة صاحب أو النص، ملعنى
ما بقدِر القارئ من املعاني تلك تتولَّد ال فلماذا املعاني. من بعينها ملجموعة العقل) حول
بقدٍر التاريخ) غرض (أو املؤلف غرض يف الوثوق ينبغي ال ثمَّ، ومن املؤلف؟ من تتولَّد
«تالعبًا باعتباره للنص جديد مفهوم نشأ ثمَّ، ومن الواقعية؛ مذهب يف الوثوق يفوق
جانب من سيَّما وال — املؤلف» «موت عن اإلعالن هذا إن اللغة». داخل بالرموز حرٍّا
املالك باعتباره املؤلف عىل القضاء وهي السياسية؛ امليزة أيًضا يعكس — وفوكو بارت

معانيه. ق يسوِّ الذي الربجوازي الرأسمايل
بارت: قول حسب أو

معنًى عن تعربِّ الكلمات من سلسلة مجرد ليس النص أن اآلن ندرك نحن
حيث األبعاد؛ متعدد فضاء لكنه املؤلف/اإلله») «رسالة (أي واحد «الهوتي»
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وتتصادم — نصأصيل بينها يوجد ال — الكتابات من متنوعة مجموعة تمتزج
النص إىل «خفي» نهائي معنًى تخصيص رفضه خالل من يتمكَّن األدب إن …
هوتية، لالَّ معاٍد نشاط عليه يُطلق قد ما تحرير من ا) نصٍّ باعتباره العالم (وإىل
اإلله رفض النهاية يف يعني املعنى تحديد رفض أن بما ا حقٍّ ثوري نشاط وهو

والقانون. والعلم، املنطق، وهو أال به؛ املرتبط واألقنوم
«الصورة-املوسيقى-النص»، كتاب من املؤلف»، «موت بارت، روالن
(١٩٧٧)

قواعد عليه وطبقت — القارئ يد عىل الحقيقة يف ن تكوَّ الذي النص— تحرر وهكذا
يفرسها، ملن خاصة ملكية املعاني وأصبحت يشاء. كما الخيال به يلهو كي الديمقراطية
معنى تحديد محاولة أن يُعتقد كان إذ تفكيكيٍّا؛ تالعبًا بها التالعب يف الحرية مطلق له
حدٍّ عىل سياسية ورجعية فلسفيٌّ ٌ خطأ معينة ألغراض سميوطيقي نظام أي أو نص
العامة معانيها بصحبة الغوص— يف حرَّة اآلن النصوص جميع أصبحت ثمَّ، ومن سواء؛
السابق يف بينها املقبولة الفروق تعد لم حيث «التناص»؛ بحر يف — اللغوية أو األدبية أو
(تشبه هزلية متناثرة بالغية أشكال أنها عىل إجماًال إليها النظر وينبغي ندر، فيما إال مهمة
وحرَّة طويلة ذاتية حوارات عن عبارة أصبحت التي نفسه، دريدا محارضات ما حدٍّ إىل
عىل اللفظية التأكيدات إيجاد أجل من السعي إىل يُنظر وأصبح والنظام). الرتكيز تفتقد
القائم. السيايس النظام حول امللفق اإلجماع مع كالحال مضامينه، يف رجعي ف ترصُّ أنه

املجاز

(القابل البالغي التالعب من أشكاًال النصوص ترى التي النظرة هذه مصداقية إنَّ
األطروحة من كبريًا دعًما تستمد — نيتها صدق مدى عن النظر برصف — للتفكيك)
اللغة ثنايا يف حرفيٍّا يبدو ما أن تزعم التي أفالطون، أعمال قراءة ومن نيتشه من املوروثة
مجازي. الحقيقة يف هو إليوت) جورج روايات من «واقعية» األكثر األجزاء فيها (بما
خطابًا بكونه يتميز منهما أيٌّ يعد لم مجاالن (وهما والتاريخ الفلسفة قراءة املمكن من
اإليمان إىل اآلن بعد لنا حاجة ال والعكسصحيح. أدبية أعمال وكأنهما صادًقا) أو حرفيٍّا
التباس ال نحو عىل الواقع إىل يشري اللغة أشكال من ما شكًال (باعتباره حريفٌّ هو بما
أكرب. بدقة تحليله عند مجازيٍّا كونه يتضح قد حرفيٍّا اعتباره يمكن ما كل ألن فيه)؛
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اللغويات، علماء من الكثري لدى متناميًا قبوًال عام بوجه اللغة إىل النظرة هذه القت
بتأثري يُقرَّان فهما للجدل، املثرية جونسون ومارك الكوف جورج قيادة تحت سيَّما ال
إنهما حتى املجاز، لتنظيم بأكملها اليومية اللغة تقيضبخضوع التي رؤيتهما عىل دريدا
حاولت واهية. نظرة هي للعالم فلسفيٍّا «املوضوعية» النظرة بأن الدفع إىل كذلك يميالن
عىل الواقع يف تعتمد لدينا اليومية التفكري عمليات أن إظهار اللغوية الفرضيات تلك
من صورة بأي اختزالها يمكن ال التي املجازات، عىل قائمة متشابكة مفاهيمية أنظمة
بسيًطا توافًقا تتوافق أن للغاية ح املرجَّ غري من ثمَّ ومن َحرفية»؛ «أكثر لغة إىل الصور

بعض. مع بعضها منهجيٍّا أو
ما هي التحليل من النوع هذا عىل ترتبت التي والسياسية األخالقية اآلثار كانت
أنظمة جميع أن عىل التفكيكيون أكَّد فقد عام؛ بوجه الحداثيني بعد اهتمام أثارت
مآزق أو مفارقات أو تناقضات إىل محالة ال تؤدي مجازية، نعتربها أن بمجرد التفكري،
يرجع ارتيابيٍّا). سؤاًال يعني بالغي مصطلح (وهو دريدا تعبري حسب ارتباك» «حاالت أو
دوًما ستضمن لغوي نظام أي داخل املجازية الخصائص أن دريدا أتباع اعتقاد إىل ذلك

عليه). السيطرة (أو توضيحه تدعي الذي املوضوع يف التحكم يف فعليٍّا اللغة فشل
وأوائل السبعينيات يف األدبيني النقاد من للغاية ضخًما عدًدا املناقشات تلك جذبت
يعكس التفكيكية من النوع هذا إن إذ اآلن؛ وحتى العرشين، القرن من الثمانينيات
نص أي أسس تقويض وسعها يف للتناقض، كاشفة متشككة، طليعية، اسرتاتيجية
تضمينات عن تعربِّ فإنها ذلك، عىل وعالوة تأثريه». و«عكس وتجاوزه، وتعريته، وهدمه
من مكَّنتهم التي الثاقبة» التفكيكيني «رؤية ق تفوُّ أظهرت أنها بما مثرية، سياسية
نص أو قصيدة تفكيك إن لها. يرمز التي بالتناقضات د املتعمَّ غري النص «جهل» إدراك
أو عليها يؤكد أنه) (يبدو التي الفلسفة بشأن (فعليٍّا) تشكيكه إبراز يعني حوار أو
عندما األقوى التفكيكية تأثري ويأتي رصاحًة. عليها يعتمد التي الهرمية املتناقضات

سياسية. أو أخالقية أهمية الطريقة بهذه عنها كشفت التي التناقضات تعكس
قصيدة من جزء إىل استناًدا التفكيكية، املعالجات إحدى عىل تقريبي مثال ييل فيما

عن: شبابه يف تنيسون الشاعر كتبها

املتوَّجة، امللكة لة، املبجَّ إيزابيل
العظيمة، األنثوية الشجاعة زهرة

الصافية. الوديعة واملرأة الكاملة الزوجة
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٢
يصدر بديهي بقرار

الذكاء حاد بارع عقل من
الصمت؛ حكمة وتملك الُجرم، من الخطأ تميِّز

ذهب من بخيوط منقوشة الزواج قوانني
األبيض؛ قلبها صفحة عىل

الضوء مانًحا يشتعل، زال ما الحب حيث
جدٍّا خفيض بصوت القوانني، تلك لقراءة

الفيض، القمر ضوء مثل الناعمة كلماتها تنساب
املحن، وقت املشورة تقدم هادئة وبنربة

ملحها، دون بخفة، والقلب العقل إىل تتسلل
البالغة، برقتها مرادها ق وتحقِّ

املتشكك؛ الكربياء تحصينات جميع متجاوزة
والطاعة، الصمود شجاعة تملك
التسلُّط، وتكره النميمة لغة تكره

الهادئة، حياتها طوال ظلت لقد املتوَّجة، إيزابيل
األوصاف. كاملة والزوجة الزواج ملكة

لكن — َمْمُجوجة دينية لغة باستخدام — املدح هو القصيدة من الهدف إنَّ
ضمن مستهجنة تعترب قد االسرتاتيجيات تلك لتعزيز تنيسون اختارها التي املوضوعات
إلدراكنا املواضيع تلك مالءمة عدم أن التفكيكيون فسيزعم الحايل. التاريخي سياقنا
أنها حقيقة من تنبع وسياساته) املجتمع ُعرف مع مالءمتها عدم باألحرى (أو للواقع
وإذا القصيدة. يف واملجازي الحريف بني مضطربة عالقة عىل أي الخيال؛ عىل فعليٍّا تعتمد
التي امليزات حيال ارتباك عن ثناياها يف تكشف أنها فسنجد القصيدة، إىل بدقة نظرنا

القصيدة. تنهار سوف ثمَّ، ومن لها؛ ج تروِّ
أصبحت (التي النساء عىل الرجال يفرضها التي بشدة، املستهجنة الهيمنة إن
مقدروهن يف النساء بأن االدعاء تحت تتخفى األقل)، عىل الرجال إىل بالنسبة مقبولة
بالفضيلة، النساء تتمتع فقط. أخالقيٍّا مقبولة بطرق لكن الرجال، عىل «السيطرة» ا حقٍّ
الذي للذات املنكر الغريب النوع سيَّما وال — الفضيلة لكن بالقوة. الرجال يتمتع بينما
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مجازي سياق يف بظهورها مسموح فهي اإلطالق؛ عىل قوة ليست — تنيسون يمتدحه
ومن أمرهن، عىل مغلوبات النساء حيث الزواج) مثل فعيل، واقعي سياق يف (ال فحسب
عىل وعالوًة الصافية». الوديعة واملرأة الكاملة «الزوجة بني املالئم غري االقرتان يأتي هنا
والُجرم الخطأ بني التفريق عند «بديهيٍّا»، إالَّ ذكائها استخدام إيزابيل تستطيع ال ذلك،
يعتمد بينما الَحْدس عىل يعتمْدن النساء أن يزعم الذي القديم التناقض يدعم (مما
تشبه التي الزواج» «وصايا معها تحمل فإنها حْدسها، خذلها إذا أما العقل). عىل الرجال
«منقوشة» ذلك فوق وهي بمهامها، تذكِّرها مفكرة بمنزلة لتكون موىس النبي وصايا
دماء، بال فارغ اللون أبيض قلبها فحتى والفارغة. النقية األبيض» قلبها «صفحة عىل
الذي الحب وحتى الذكورية. الخياالت إلسقاط صالحة بيضاء» «صفحة بالفعل إنها
الوحيدة أسلحتها أما القوانني». تلك لقراءة «الضوء توليد عىل مهمته تقترص به تشعر
كبري. حدٍّ إىل تها حدَّ من الطاعُة ف تخفِّ التي والشجاعة الدماثة فهي «الحزن»، ملواجهة
نوع من رضر ال إذ بإلهة؛ أشبه نفسه الوقت يف لكنها «التسلُّط» إىل إيزابيل تسعى ال
قصيدة تضع املفارقة، لدواعي مباًرشا. تحديًا الجنسية االختالفات يتحدى ال العبادة من

تفكيكها. يف يساهم مما املديح؛ لها تكيل بينما أدنى مرتبة يف إيزابيل تنيسون
«الواقع» وأن النحو، هذا عىل تضليلنا إىل تؤدي قد اللغة أن التفكيكية تزعم عندما
أي وجود احتمالية قبول ترفض فإنها مقنع، نحو عىل أو تماًما ترويضه أبًدا يمكن ال
— يلعب الواقعية عىل الهجوم ذلك تهاجمها. التي النصوص يف أدلة تدعمها «واقعية»
ترفض عندما لكن الحداثي. بعد ما النشاط أشكال جميع يف محوريٍّا دوًرا — ريب دون
النظم تلك من لواحد توضيح أي تقديم أو قائم، نظام أي يف االندماج الحداثة بعد ما
بها، خاص نظام اقرتاح إمكانية إنكار كذلك عليها فإن هزيل، أو مراوغ أسلوب عرب إال
أتباع إىل ه يُوجَّ ما كثريًا الذي االتهام ينبع هنا، من الرئيسية. لفرضياتها تتنكر أن دون
أي اتباع عن عاجزين متشككني مجرد أنهم يزعم الذي التفكيكيني، الحداثة بعد ما
افرتاضاتهم حسب — أنفسهم التفكيكيون يورِّط ما وغالبًا أخالقية. أو سياسية التزامات
اآلن التفكيكية النقدية األعمال من الكثري تبدو إذ الصفات؛ نكص من دائمة حالة يف —
ميلر) وهيليس مان دو بول أعمال من وكثري هارتمان، لجيوفري «الناقوس» كتاب (مثل

أهمية. ذات مفاهيم بأي النهاية يف تلتزم وال بها، ومنشغلة ذاتها داخل منغمسًة
تلقائي نحو وعىل فعليٍّا تُربز التفكيكي التفسري عىل حجًة األقوى األمثلة تلك إنَّ
الوقت يف األقل عىل للنقد، تتعرض لم أطروحة دعم إىل يهدف الذي الهزيل النكوَص هذا
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عملهم أن يزعم الذي االتهام من أبًدا الهرب املخلصون التفكيكيون يستطيع لن الحايل.
عن يخرج ال النهاية يف وأنه ملعتقداتنا، الرباجماتي النقد من شكٌل تقدير أحسن عىل
نفسه ناقض إذا املرء أن حقيقة إىل ال االنتباه، يلفت الذي القديم الفلسفي االتجاه نفس
الالزم من أكثر مرتبط زعم التفكيكيني إىل بالنسبة (فذلك معنًى ذا شيئًا يقل لم فإنه
يفتح فإنه نفسه، ناقض إذا املرء أن إىل بل بالحقيقة)، ينطق تقليدي واقعي بمنطق
حسب — املطاف نهاية ويف لالهتمام. املثرية االستقصاء سبل أنواع شتى أمام الباب
أن هو ذلك عىل املحتمل الوحيد الفعل وردُّ اليشء، نفس حتًما كلنا سنفعل — رؤيتهم
باعتبارها الحركات بعض شديدة بجرأة نستبعد أن ال اللعبة، يف أخرى بحركة نقوم
كونها من أكثر لالختبار قابلة نظرية ليست التقليدية التفكيكية إن إال. ليس رشعية غري

مستمرٍّا. «مرشوًعا»

واأليديولوجية الشكوكية

— األحيان معظم يف بذاتها وانشغالها األكاديمي تعمقها قدر عىل — التفكيكية إن
بعد ما أتباع تركت إذ الحداثة؛ بعد ما ثقافة يف النسبية املبادئ نحو ا عامٍّ توجًها دعمت
اعتربوا ما وغالبًا العلوم. يف التجريبي واإلثبات بالتأكيد كبري حدٍّ إىل مهتمني غري الحداثة
العقالنية وباستخدام العسكري الصناعي بالتحالف ارتباطه جرَّاء ملوثًا منهًجا ذلك
أن كذلك ويبدو آخره. إىل … االجتماعية السيطرة تحقيق أجل من الجامدة التكنولوجية
لالختبار. القابلة النظريات من بدًال «القصص» ب اإليمان إىل نزعوا ودريدا ليوتار أتباع
والعلم والتاريخ الفلسفة من بكلٍّ إيمانهم عن تخلوا بعدما — الحداثة بعد ما أتباع إن
واضعي إىل فأكثر أكثر تحولوا — الفرنيس الفكر تأثري تحت («الواقعي») التقليدي
التي األمثلة معظم فإن ثمَّ ومن «الثقافة»؛ داخل (الخادعة) العمل آليات تفرسِّ نظريات
الفنون. من مستقاٌة الحداثة بعد ملا والفلسفية السياسية األفكار تطبيق عىل هنا أعرضها
املتنافسة القصص من عدًدا تضم باعتبارها الثقافة إىل الحداثة بعد ما فكُر ينظر
مخاطبتها عىل بل ، مستقلٍّ حكم ملعيار مخاطبتها عىل تأثريها يعتمد ال التي الدوام، عىل
حبيب بن شيال ح توضِّ الشمالية. أيرلندا يف اإلشاعات مثل بها، تدور التي للمجتمعات

ليوتار: أتباع منظور من أنه

الرصاع القياسوسط لقابلية مكان فال للحقيقة، الغيبية الضمانات عهد انتهى
بل املحلية، النقاشات تتجاوز حقيقًة تحدد ملعايري وال اللغة، أالعيب بني األليم
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عىل بينها فيما تتنافس محلية ادعاءات بني الالنهائي الرصاع سوى يوجد ال
الرشعية. حيازة

(١٩٩٢) الذات»، موضع «تحديد حبيب، بن شيال

تُعادي بعيد، حدٍّ إىل انتقادية معرفية نظرية يف الحداثة بعد ما تنغمس ثمَّ، من
التي املهيمنة» «األيديولوجيات تلك بشدة وتعارض شامل، فلسفي أو سيايس مذهب أيَّ

القائم. الوضع عىل الحفاظ يف تساعد
ضمن النقدي دريدا أسلوب الحداثة بعد ما أتباع من الكثري دمج ذلك، رغم
د املتعمَّ غري األفراد بعض إخالص إبراز أن رأوا إذ بنَّاء؛ إطار ذات هدامة أيديولوجية
وفرويد؛ ماركس به انشغل ما كبري حدٍّ إىل يشبه تنيسون) موقف (مثل متناقض ملوقف
النظرية يقبلون فهم الزائف»، «الوعي من حالة يف يعيشون العمال أن ماركس ادعى إذ
لكنهم مستقلني، كأفراد السوق إىل «طوًعا» جهدهم يقدمون أنهم تزعم التي الربجوازية
يف املاركسيون املنظِّرون كان طبقتهم. تعادي اقتصاديٍّا محددة نظم أرسى الحقيقة يف
«عالقات باسم دريدا) فلسفة مصطلحات عن تماًما (بعيًدا يقينًا ذلك يعرفون الحقبة تلك
العليا األنا بني الرصاع أن الفرويدية املدرسة أتباع يزعم قد وباملثل، الحقيقية». القوة
(حيال املكبوتة أو الرسية الالوعي ورغبات اجتماعيٍّا) املقبولة باملعتقدات تلتزم (التي
من قراءتها يمكن داخلية، تناقضات إىل حتًما سيؤدي املثال) سبيل عىل الجنيس التعبري
أنفسهم الحداثة بعد ما أتباع من العديد ربط املفارقة، لدواعي وهكذا، دريدا. منظور
التاسع القرن من محالة، ال شمولية طبيعة وذواتَي شديد جدل محل بأيديولوجيتني

الخفي. التناقض مفهوم عىل تركيزهم خضم يف عرش،
نزعم أن دون لأليديولوجية الهادمة الداخلية التناقضات تلك إبراز يمكننا بالطبع،
تحليل املرء وسع ويف املجتمع. ملشكالت وشامًال بديًال حالٍّ لدينا أن نفسه الوقت يف
ماركسيٍّا حالٍّ ضمنيٍّا يطرح أن دون اجتماعي توتر وجود إىل يشري كي املتناقضات
حال أننا تزعم التي آنًفا، عرضناها التي األطروحة دعم عرب وذلك ا؛ عامٍّ فرويديٍّا أو
أنظمة األساس يف ألنها تناقضات؛ عىل تحتوي سنجدها اللغوية األنظمة جميع إىل نظرنا
ما حركِة من الجانب بهذا والثقافيون األدبيون النقاد أُعِجب ع، متوقَّ هو وكما مجازية.
فقط وليس املواد، من نوع أي دراسة عىل االنكباب وسعهم يف إذ إعجاب؛ أيَّما الحداثة بعد
— الرومانسية الحقبة مثل التاريخية، الحقب أو القصائد، سيَّما وال — النصوص تلك
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الفلسفة يف التفكيكية األساليب تطبيق السهل من وكان للعيان. تناقضاتها تتجيل التي
يعطي ما غالبًا التي األدبية، النظرية يف للتناقضات واملالحقة للمجاز الهادمة املناهج عىل
من وغريهما ميلري وهيليس مان دو أعمال ففي وُمدَّعاة؛ زائفة أهمية النقاد أولئك لها
«فن ب بالحيوية ومفعًما كبريًا اهتماًما نجد ييل، جامعة يف املتمركزين دريدا أتباع
تحليل عرب سيَّما وال األعمال، من وغريها األدبية األعمال يف للذات املحبط الجدال»
عىل األدبية األعمال إىل يُنظر كان ثمَّ، ومن أعاله؛ ح املوضَّ النحو عىل الخفية، مجازاتها
عن أسفر مما املجاز؛ داخل املتناقضة الضمنية املعاني من نابًعا حتميٍّا عجًزا تعاني أنها
مؤكَّدة مزاعم أي ومن بالتاريخ جادة عالقة أي من تجريدها وهو املوضوع؛ يف ما أهم
التفكيكية خلف الكامنة الفلسفة أدت الطريقة، وبهذه التجريبية. الحقيقة قضايا حول
مدارس عىل تهيمن قضاياها أضحت التي األدبية، بالنظرية االهتمام يف هائل ع توسُّ إىل

األدبي. النقد يف كاملة
ُمطَّلًعا املرء كون إلبراز طريقة وأفضل النقد، من النوع هذا تجاه دفاع أفضل إنَّ
النظريات، وضع أو الفلسفة كتابة عند سواء — االتجاه هذا ومنها املستجدات آخر عىل
يتعلق فيما الذاتي الوعي من كبري بقدر بالتأكيد تتمتع أن هي — الفني اإلبداع أو
بالذات الواعي «االنعكاس» هذا إن به. املرتبطة املناسبة املتطلبات تجمع وأن بموقفك،
يعتربه البعض كان — االصطالحية اللغة إىل املتكرر اللجوء أعراضه أحد كان الذي —
من كبري كمٍّ يف نالحظ وهكذا، الحداثة. بعد ما وضِع ظل يف للفلسفة املميزة الخاصية
«النص». ثنايا يف بالحرف مكتوبًا انعكاسيٍّا نكوًصا أو ذاتيٍّا نقًدا الحداثة بعد ما أعمال
جيمسون: فريدريك املاركيس للمنظِّر وفًقا تعترب التي جودار، أفالم يف يتضح ما وهو

خالًصا، ا نصٍّ باعتبارها لذاتها تصورها حيث من صميمة، حداثية بعد ما أفالًما
— املنظور هذا من — وهي حقيقي، محتًوى ذات غري صور إنتاج عملية أو
تفرسِّ التي هي القناعة هذه إن مجردة. سطحية أو محض خارجي شكل

استخداًما الصور استخدام عىل وتصميَمها جودار، ألفالم املميز االنعكاَس
تصور. ألي الثابت أو امللزم الوضع ر تدمِّ كي لذاتها معاديًا

ما «فكرة كتابه يف بريتينز هانز به استشهد كما جيمسون، فريدريك
(١٩٩٤) الحداثة»، بعد
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لوحة أو فيلًما كان وإن — كنص» الفني «العمل ل الحداثي بعد ما اإلدراك هذا إنَّ
للُّغة األخرى االستخدامات بجميع متصًال بارز ثقايف إنتاج أي يَعترب — أزياء عرض أو
املتكامل؛ وتنظيمه املستقل الفني للعمل «جمايل» تفضيل أي تجنب ثمَّ ومن الطبيعية؛
الفني العمل أن بديل سياق يف وزعم النموذجية. الحداثية األخطاء أحد ذلك يعترب كان إذ
تطابًقا الحداثة بعد ما تفكيكيُة فرضت لذا، األخرى؛ النصوص بجميع صلة تجمعه
األخرى تلو مرة يعود للغاية، اختصايص مجال (وهو الفلسفي الخطاب بني جديًدا
جميع وبالتأكيد الفني، العمل وخطاب التناقض) جذور ويقتلع املشكالت، نفس إىل

املجتمع. داخل األخرى الخطابات
للُحجة املميزة الوحدة بلوغ احتمالية عىل املفروضة القاسية القيود إىل بالنظر
عمل أي لدى خفيٍّا اعتماًدا اعتباره يمكن ما حيال تصاعد الذي الكبري والشك املتماسكة،
الفلسفة من بدءًا — نص أي أن املعتقد من أصبح له، السابقة النصوص عىل نص أو
الفلسفة يف الحال هو وكما ا». «تناصٍّ أو استحواذيٍّا تكراًرا يتضمن — الصحف وحتى
الرواية ستعيد — القديمة املشكالت بنفس أفالطون عرص منذ انشغلت طاملا التي —
فليست آخره، إىل التقليدية الوصف وأساليب السابقة واألفكار املواقف نفس إنتاج حتًما
الرواية هي — قصد عن مبارش غري حداثيٍّا عمًال باعتبارها — «يوليسيس» جويس رواية
بعد ما منظِّر وهو — إيكو إمربتو تعبري فحَسب هذا؛ تحقيق استطاعت التي الوحيدة
مذهًال: رواًجا حققت التي الوردة» «اسم الحداثية بعد ما روايته يف — بارز حداثي
هذه تفرغ بالفعل.» ُرويَت قصة تحكي قصة وكل أخرى، كتب عن دوًما الكتب «تتحدث
إليها يُنظر النصوص جميع ألن النصية؛ املثالية من نوع إىل املطاف نهاية يف الرؤية
خارجي.» واقع أي إىل اإلشارة عن «عوًضا أخرى، نصوص إىل الدوام عىل تشري باعتبارها
ولن خارجه، العالم عن يشء أيَّ اإلطالق عىل يثبت أن النهاية يف نص أيُّ يستطيع ولن
تنويعاٍت بنرش — دريدا مصطلح حسب — فقط يكتفي بل سكون، نقطة إىل أبًدا يصل

بالفعل. قائمة مفاهيم أو أفكار عىل مستندة

التاريخ كتابة إعادة

االتهام؛ قفص يف أنواعها بجميع الواقعية زج عن كله الحراك هذا أسفر سابًقا، أكدُت كما
فلسفي؛ خطأ إىل النهاية يف تئول كانت الواقعية أشكال من شكل أي تقديم فمحاولة
املهيمنة الوضعية أو التجريبية النظر وجهة من التاريخ كتابة محاولة تصبح ثمَّ ومن
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تحليل عرب — الحداثة بعد ما فكُر يميل جديد، ومن بالفشل. عليها محكوًما اآلن حتى
حتى مستقلة زالت ما التي الفكرية املجاالت دفع إىل — وبالغة ا نصٍّ باعتباره يشء كل
الرتاكيب عن النموذجية تراكيبه تتميز ال آخر، رسد سوى ليس فالتاريخ األدب، نحو اآلن
املحققة غري الخاصة النمطية وقوالبه ومجازاته أساطريه أَْرس تحت ويرزح الروائية،
عىل قائمة أو حيادية بدت مهما — مصادره أما وعي). بال تُستخدم ما غالبًا (التي
للتفسري القابلة النصوص من مرتابطة أخرى سلسة سوى النهاية يف فليست — أدلة
خيالية حبكات من مستقاة كونها إثبات وسعنا يف السببية تفسرياته وحتى طرق، بعدة

بالتبعية. التفسريات تلك تكررها معروفة،
تواجه التي األساسية االختبارات أحد هي التاريخ كتابة حول هذه النظر وجهة إنَّ
بدوره التاريخ فشل فإذا ثقافتنا. أجزاء جميع عىل لتأثريها نظًرا الحداثة؛ بعد ما فكر
املهيمنة «الواقعية» أو «الوضعية» املعايري تجسيد يف — الحداثة بعد ما مجهر تحت —
بدوره يستطيع لن — التاريخ عن ابتعاًدا األكثر — األدب فإن كتابته؛ أثناء السابق يف
مفهوم بأن يدفع هنا األسايس الحداثي بعد ما االدعاء إن قوية. واقعية مزاعم أي طرح
املؤرخون يستطيع ال إذ خرافة؛ سوى ليس لألدلة وفًقا «املوضوعي» التشكيل إعادة
مانزلو آالن قول حد عىل — إنه إذ الحالية؛ أو املاضية، األحوال عن ببساطة إخبارنا
ذات — معناها وحدَّد املجتمع سها أسَّ — متنقلة ممارسات من بأرسه املعنى «ينبع —
ثمَّ، ومن معرفته.» إىل مبارش سبيل أي غلق من بالفعل يمكِّنها الواقع عىل كبري تأثري
وتنافس نسبي، اجتماعي بقبول تحظى أخرى حكاية مجرد األصل يف التاريخ يصبح
بقاؤها يعتمد األحداث، لوصف أخرى طريقة ومجرد وموافقتنا، انتباهنا حيازة أجل من
وتفسرياته التاريخ ِبنى فإن ذلك، عىل وعالوة والجدل. النقاش من عملية عىل عدمه من
هايدن يوضح الروائية. القصص يشبه نحو عىل األساس يف ُجِمعت لة املفصَّ السببية

قائًال: ذلك وايت

بقدِر مختلقة محتويات تضم شفهية، روايات هي … التاريخية االدعاءات إن
أكثر األدب يف نظرياتها مع مشرتكة قواسم صياغاتها ولدى مكتَشفة، هي ما

العلوم. يف نظرياتها وبني بينها مما

«مدارات كتاب من أدبي» كنتاج التاريخي «النص وايت، هايدن
(١٩٧٨) الخطاب»،
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— حقائق أو أدلة من بها ما أبسط يؤدي قد قصة، التاريخ كتب جميع تحكي
طول وذا جميًال كان كليوباترا «أنف أن أو قصريًا» كان «نابليون بأن القول مثل
تدعي مزاعم بدورها وتشكِّل بطبيعتها، خالف محل نهائية ال تفسريات إىل — مثايل»
لكليوباترا وكانت بالعدوانية، ِقرصه عن يعوِّض نابليون كان ثمَّ، «ومن مثل: الحقيقة
غالبًا أكرب، تقليدية ادعاءات يف مكانًا بدورها األحكام تلك وستحتل تقاوم!» ال جاذبية
ال لشخصيته تجليات باعتبارها — املثال سبيل عىل — نابليون انتصارات فيها تفرسَّ ما
املذهلة الجنسية كليوباترا جاذبية تصبح أو األحداث، وراء الكامنة االقتصادية للظروف
يبدو ما عىل شكسبري اعتقد كما أكتيوم، معركة من أنطونيو هروب وراء الدافع هي
شكسبري، ويليام أو عظيًما مؤرًخا القصة راوي كان إن هنا يهم ال ببلوتارخ. مقتديًا
تقاليد من سيستعريانه بقصتهما، إخبارنا عند رسدي نوع أو شكٍل عىل يركِّزان فكالهما
بعد ما بأفكار املتأثرة التاريخ كتب بعض تعرض الوقت. ذلك يف املتاحة القصة رواية
(١٩٨٩) الفرنسية»، الثورة تاريخ «املواطنون: شاما سيمون كتاب مثل — الحداثة
— (١٩٩٦) ،«١٨٩١–١٩٢١ الروسية الثورة شعب: «مأساة فيجيز أورالندو وكتاب
بوسع ليس لكن القصص، إحدى نتبع فنحن تماًما؛ واضًحا عرًضا الرسديَة الوظيفَة هذه
يهدف ما ذلك كان وإن حتى الوحيدة»، «القصة هي القصة هذه أن َزْعم كان مؤرٍخ أي
وبني ع» «امُلجمَّ أو «امُلختَلق» بني العالقة فإن آخر، عامل أي عن النظر وبرصف إليه.
قطًعا هذا ينطبق للتفسري. وخاضعة خالف محل دوًما ستظل «الظاِهر» أو «امُلكتَشف»
للغاية البسيطة فاالدعاءات االهتمام، من قدر أكرب لدينا تثري التي املعقدة الحاالت عىل
بعض يف الجدل» تقبل «ال قد املرسودة والقصة الواقع بني العالقة أن توضح التي —
نوع كتابة تحكم التي الثقافية للممارسات فهمنا تطوير يف كثريًا تساعدنا لن — األحيان
األمريكية التاريخية الكتابة لعالقة فهمنا يدعم كالذي العالم، هذا يف األهمية ذي التاريخ
اليسار، لدى واملعارضة الخالف بتاريخ أو الباردة، الحرب حول السائدة باملعتقدات
يف كينيدي عىل الرصاص إطالق إىل أدى بما أو مذنبني، روزنِربج آل كان إذا بما أو
املنظور) هذا (من الثقايف االنتقاء توضيح يف النِّْسويون املؤرخون أسهب وقد تكساس.

التاريخية. الروايات معظم لدى امللحوظ
تعج لغة واملؤرخ الروائي سيستخدم — املستويات أبسط وعىل — ذلك عىل وعالوة
بالحقائق االهتمام عن التاريخ بُعد مدى كذلك لنا ستبني التي االستعارات، أو باملجازات
التاريخية الحبكة داخل السببية العالقات تقترصعىل ال هنا القضية إن املجردة. الَحرفية
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التي اللغة يف نسبيٍّا التقليدية وغري التقليدية املسارات جميع لتشمل تمتد بل فحسب،
ورثناها.

تلقى أن املتوقع من — الحداثة بعد ما رؤية حسب — النقطة هذه من وانطالًقا
وجود احتماليُة كانت إذا فبالتأكيد مماثًال؛ مصريًا األخرى التاريخ خصائص بعض
الدوام عىل ستُعترب الحقائق كانت وإذا مرفوضة، احتماليًة ذاتها حد يف واقعي تاريخ
التي والتفسريات تشكِّلها التي النظرية املسلَّمات مع نسبية عالقة تربطها أمور مجرد
بناء بعملية عالقتها إطار يف دوًما لها سيُنظر األدلة كانت وإذا عليها، بناءً تُطرح
األولية» «املصادر أو التاريخية لألدلة الجدية الشديد التناول فحتى لها، املناسب السياق
التاريخ سيتخذ ثمَّ، ومن رسدية؛ مسلَّمات حتًما سيحمل الرسد عن بعيًدا يبدو الذي
املفاهيمية البنية ويقدم األدب يف متجليًا ذاته عن يكشف أسطوريٍّا شكًال األساس يف
حتميٍّا، أمًرا األساسية التأويلية الِبنى تلك استخدام بأن سلَّمنا وإذا للتاريخ. األساسية
املتبارية الِبنى تلك أن الواضح من إذ القاعدة؛ هي تصبح الحداثة بعد ما نسبية فإن
ملعرفة مبارش طريق وجود أنكرنا وإذا بعًضا. بعضها ينافس األسطورة من املستقاة
منطقيٍّا ترابًطا املؤرخون عليها أضفى متنافسة، قصص سوى نملك ال فإننا املايض،
نعتمد الذين — املؤرخون يحاول مما أكثر ليس املايض يصري ثمَّ ومن مختلفة؛ بطرق
ما أتباع من للكثري وفًقا — ذلك عىل وعالوًة زعمه. — متنوعة ثقافية ألسباب عليهم
تضمينات حتًما ستحمل املؤرخون لها يفضِّ التي الرسدية الِبنى فإن — الحداثة بعد
مستحدثًا برجوازيٍّا اعتقاًدا مثًال تعكس كأن استهجانًا؛ تثري قد فلسفية أو أيديولوجية
يتضح كما الكامنة، االقتصادية النظم عن عوًضا املستقل البرشي العامل بأهمية للغاية

سابًقا. بها استشهدنا التي األمثلة يف
نقرأ عندما صحته وتُحتَمل به، وموثوق حقيقي، هو ملا تمييزنا عن إذن ماذا لكن
الحداثي بعد ما الفكر إىل واعيٍّا انتماءً املنتمني التجديدية الفلسفة أتباع حتى التاريخ؟
بالفعل. حدث أنه يظنون ما حيال «أفضل» معتقدات تشكيل يف مساعدتنا يحاولون
املمكن من كذلك مالئًما، وصًفا يقدم رسًدا عام بوجه عليه نطلق قد ما بالفعل ويوجد
يُسلَّم ما طمس يؤيد تقريبًا أحد فال والواقع؛ اللغة بني التوافق من كبري قدر تحقيق
أثبته ما وهو األشياء، اختالق يف الحرية مطلق للمؤرخني ليس الواقع، ويف دليًال، بكونه
بدورهم الواقعيون الروائيون يتمتع ال ولكن، الهولوكوست». «منكري حول املثار الجدل
املؤرخ، يعرفه مما الكثري معرفة من لهم بد فال الحوادث، اختالق يف كبرية ِبُحرية عندئٍذ
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به»، مسموٌح يشء «كل أن بالرضورة تعني ال الحداثة بعد ما نسبية إن ذلك. من وأكثر
لكن التاريخ. عن تختلف ال تاريخية وأحداث أشخاص عىل املبنية والروايات األدب أن أو
أكثر موقًفا ونتخذ املتشكك الوعي من أكرب قدًرا نراعي أن إىل تنبيهنا هو ا حقٍّ تقصده ما
يطرحها التي االدعاءات تدعم التي النظرية االفرتاضات تجاه — يقظة وأكثر — نسبية
ُجدد «تاريخيني أم تفكيكيني أم تجريبيني أنفسهم يعتربون كانوا سواء املؤرخني، جميع

الحداثة». بعد ما إىل ينتمون
املؤرخني عىل ينطبق مثلما الحداثة بعد ما مؤرخي عىل نفسه بالقدر ذلك ينطبق
التاريخ»، عن «دفاع إيفانز ريتشارد كتاب يف ورد (كما املثال سبيل عىل التقليديني؛
للساحرات توماس كيث وصف بوركيس ديان هاجمت عندما الكتاب)، مراجع انظر
يكرر أنه زعمت قوة، وال لهن حول ال متسوالت نساءً األحيان أغلب يف باعتبارهن
النساء حيلة انعدام إىل التاريخية الرجال هوية «تستند حيث تمكني»؛ «أسطورة ببساطة
الفقريات «النساء أن زاعًما عليها — توماس داعًما — إيفانز ريتشارد رد وصمتهن.»
من تماًما العكس عىل — ألنهن السحر؛ بممارسة غالبًا اتُّهمن املتزوجات غري العجزة
هنا يبدو الصدقات.» إعطاءهن رفضوا الذين الرجال أولئك يَْلَعنَّ كنَّ — الصمت التزام
املحورية التاريخي الرسد قاعدة مع ببساطة تصادمت التجريبية توماس مزاعم وكأن
أجل من التاريخي الرسد استخدام بوجوب تقيض والتي بوركيس، تتبناها التي املنافسة

املرأة. تمكني حول الحديثة املفاهيم دعم
«نفس» وصف يمكننا إذ مستحيل؛ أمر «املايض» وبني الرسد بني دقيًقا تطابًقا إنَّ
وسيط، عرب يكون ما دائًما األدلة إىل َمدخلنا أن عن فضًال ومختلفة، كثرية بطرق الحدث
ينبغي وتحيزات وفجوات مفقودة أجزاء ُوجدت فلطاملا ببساطة؛ واضح يشء يوجد وال
زال وما ة»، «املفرسَّ األدلة مع التوافق االدعاءات بإمكان زال ما ذلك، مع معها. التعامل
أشكال جميع تالئم ال ذلك، عىل وعالوة االدعاءات. تلك إسقاط الجديدة األدلة وسع يف
تحظى لن مانزلو، يوضح فكما الدرجة؛ بنفس التاريخية والحقب األحداث األدبي الرسد
— جيد بتفسري ثمَّ ومن — مالئم برسد ١٩٤٤ عام وقعت التي وارسو جيتو انتفاضة
تحقيقه نستطيع ما أفضل إن تراجيدية. أو هزلية مرسحية أو غرامية رواية اعتربت إذا
(وآخرون الحداثيني بعد ما ويزعم ومعناها، السابقة األحداث طبيعة حول النقاش هو
عدم عىل املرتتبة فالعاقبة اإلمكان؛ قدر ودقيًقا النقاشرصيًحا هذا إبقاء ينبغي أنه ُكثُر)
والنهائية الحقيقية الرواية إىل تتحول رسمية» «رواية ظهور احتمال هي االنتباه مراعاة
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«أيديولوجية من جزء تكوين من كذلك تتمكن قد ثم، ومن أعيننا؛ يف املايض حول
حدث كما لها، املتلقي املجتمع داخل — الواضح لتشوهها نظًرا — عادلة غري مهيمنة»
هذا يف الباردة. الحرب فرتة أثناء والسوفييتي األمريكي الطرفني من لكلٍّ يبدو ما عىل
القلق إبداء إىل امليل يف إال املؤرخني بقية عن التفكيكيون املؤرخون يختلف ال اإلطار،

الكتابة. أثناء وظيفتهم، صعوبات حيال علنًا

الِعلم عىل الهجوم

املرتبطة اإلشكاليات (وأكثر تطرًفا السياسية مواقفهم أشد عن الحداثة بعد ما أتباع عربَّ
يعتربون العلماء أن الواضح فمن املوضوعية؛ العلم مزاعم هاجموا عندما وضوًحا) بهم
الذي املوضوع حول كربى» «حكاية أو دة موحَّ نظرية وضع يف مشاركني أنفسهم
الواقع» «يف ا حقٍّ يحدث ما تصف صورة إكمال يحاولون أنهم ويعتقدون يدرسونه،
فهل واضح). نحو عىل مضلل مجازي نموذج عىل أيًضا تعتمد الصيغة هذه أن (رغم

األبعاد؟ الرباعية النونية املسافة أو أسود لثقب «صورة» التقاط يمكننا
«االدعاء إنكار عىل ا حقٍّ اآلن يقدر َمْن لكن شك. موضع العلم مزاعم أصبحت وهكذا
بمراحل معقولية أقل رئييس ادعاء سيطرة تحت يرزحون َمْن باستثناء للتطور، الكبري»
هي اإلجابة األساسية؟ الفيزياء مبادئ صحة إنكار يف يرغب وَمْن الَخْلق؟ نظرية مثل
التفكري منطق أن بينها من سياسية أسباب عىل بناءً الحداثة»، بعد ما أتباع ِمن «عدد
إىل — املثال سبيل عىل — فلننظر مرفوض. خاضع منطق بطبيعته الهرمي العلمي
«إسهاًما ألينشتاين النسبية نظرية كون حول التور برونو طرحه الذي (العبثي) االدعاء
أينشتاين أي — العلمي البحث كاتب تخيل تتضمن أنها بما التفويض» اجتماع علم يف
بعد النظرية تعرضها التي لألحداث، موقوتة قياسات لتسجيل مراقبني أرسل أنه —
وسع يف أن يبدو ما عىل التور يرى إذ نسبية؛ بعالقة بينها فيما ترتبط باعتبارها ذلك

األساسية. العلمية القواعد رشح االجتماعية املفاهيم
َمْن فُهم األشياء؛ بحقيقة ا حقٍّ العاملون هم — معظمنا يعتقد حسبما — العلماء إنَّ
اخرتاعات إىل التوصل من تمكِّننا السببية بالقوانني ومعرفتُهم الطبيعة، طبيعة يكشفون
املعيارية قواعدهم أن عن فضًال الصغر، الفائقة اإللكرتونية الرقاقات مثل فارًقا، تُحِدث
األطر أو النماذج يف النهاية يف تتحكم التي — العام واإلجماع والتدقيق باألدلة يتعلق فيما
نعرفه ما أفضل تكون) أن ينبغي (أو هي — عملهم يف بها يستعينون التي املفاهيمية
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تلك االقتصاد). علماء بني السائدة املعايري تلك من — املثال سبيل عىل — بكثري (أفضل
نوبل. جائزة عىل الحصول معايري هي باختصار

الرئيسية املزاعم هاجموا فقد املشهد؛ هذا يعجبهم ال الحداثة بعد ما أتباع ِمن لكْن
حول: عادًة العلماء يطرحها التي

للتطبيق صالح ثمَّ ومن — وصادق موضوعي وتحليل وصف تقديم عىل قدرتهم (١)
بنا. املحيط الفيزيائي للواقع — الشامل

حقائق الكتشاف نزيٌه مسًعى به يقومون الذي العلمي التحقيق أن اعتبارهم (٢)
ومستقلة مكان، كل يف صحيحة إنها أي عامليٍّا؛ تطبيًقا تطبيقها يمكن الواقع، عالم حول
الدوافع من أيٍّ عن التحديد وجه عىل ومستقلة محلية، ثقافية قيود أي عن تماًما

باكتشافاتهم. إليهم أوحت ربما التي ما، نوًعا الخفية األخالقية أو األيديولوجية

يسعهم ال العلماء أن — كبري حدٍّ إىل النسبيني — الحداثة بعد ما أتباع يرى
فضًال كثرية»، قصص بني واحدة «قصة ل إال يروجون ال فهم االمتيازات؛ بتلك التمتع
ما بقدِر الواقع طبيعة «يكتشفون» ال فهم عليها؛ االستدالل يمكن ال ُحججهم أن عن
التي الخفية واملجازات التحيزات أنواع لشتى معرَّض عملهم فإن ثمَّ ومن «يصوغونها»؛
املألوفة. العادية واللغة الفلسفة يف الحداثي بعد ما التحليل عنها كشف كيف شهدنا
مزاعمه عىل بالرتكيز العلم حول املطروحة الرئيسية األسئلة تكتفي أال ينبغي كذلك
عىل أيًضا تركز أن ينبغي بل الحقيقة، بامتالك اللغة) حول (واملتمركزة فيها املباَلغ
املخططات تشكِّلهما اللذان املؤسيس، وتطبيقه مكانته تثريها التي السياسية األسئلة
التي النسبية من متطرفة صورة الرؤية هذه تعكس املهيمنة. النُّخب لدى األيديولوجية
الفلسفية التفسريات عىل فقط ينصبُّ ال العلم عىل الهجوم إن إذ قبل؛ من واجهناها
حول تجريبيٍّا املثبتة التحليالت كذلك يشمل بل — نزاع محل ظلَّت طاملا التي — للعالم
وصناعة الطريان علم يف أو الكمبيوتر وتطوير الطب مجال يف (سواء العالم طبيعة

يبدو. ما عىل «صحتها» إثبات يف نجحت التي القنابل)
اإلمكان قدر الفصل مراعاة إىل الحداثي بعد ما الهجوم هذا دراسة عند سنحتاج
التي النقطة فإن وبالطبع، الوضوح. لدواعي األيديولوجية والقضية املعرفية القضية بني
القضيتني هاتني أن هي إثباتها يف وأتباعهم التفكيكيون الحداثة بعد ما أتباع من يرغب
افرتاض ببساطة أرفض لكني اإلطالق. عىل بينهما الَفْصل يمكن ال — منظورهم من —

42



العالم لرؤية جديدة طرق

وعواقبه العلمي االكتشاف «دوافع» أن وقطًعا تماًما الواضح فمن حق؛ عىل كونهم
مرشوع يف عملوا ممن فالكثري بجديد، ليس أمر وهو واألخالقي، السيايس للنقد عرضة
اإلدراك. تمام ذلك يدركون كانوا — أوبنهايمر روبرت سيَّما ال — الذرية القنبلة صنع
فرتبطها العاملي، املناخ حول العلمية ومعلوماتنا الوراثية والهندسة الَكم ميكانيكا أما
والسياسية العسكرية األهداف تمويل مع لالهتمام مثري حدٍّ إىل مختلفة عالقات بالتأكيد
نزعم أن دون السياقية األحكام تلك قبول نستطيع لكننا تحقيقها. ومساعي الغربية
طريقة أكثر إىل الوصول يف أخرى، أو بطريقة الرئيسية، العلماء أنشطة فشل عليها بناءً
يف للغاية عجيب يشء قطًعا يوجد الطبيعة. لتحليل استخدامها وسعنا يف مضمونة
أو سببية قوانني عن — املثال سبيل عىل — البحث أثناء العلماء أنشطة بأن االعتقاد
الَكم؛ ميكانيكا لقوانني ا حقٍّ تذعن الذرات كانت إذا عما التساؤل عند أو دة، موحَّ نظرية
«ذكورية»، أو أوروبي»، توجه «ذات أو بطبيعتها»، «برجوازية أنشطة ما بطريقٍة هي

العسكرية». بالروح «ُمشبَّعة حتى أو
حقائق األمر واقع يف تبدو العلم حقائق أن إىل — جزئيٍّا األقل عىل — هذا يرجع
سواء حدٍّ عىل السالم ُدعاة والعلماء والنِّسويني، واألفريقيني، االشرتاكيني، لدى قاطعة
الدين؛ أو السياسة حقائق عكس عىل ذلك)، ينكرون الفئات تلك يف األفراد بعض أن (رغم
الشامل، التطبيق بإمكانية تتسم التي الحقائق سوى التجريبيون العلماء يقبل ال إذ
النظر يقبلون ال التي الحقائق إحدى فتلك الحاالت، جميع يف يجدي األسربين أن مثل
ذََكَر عاِلم أي وسع يف أن من الرغم وعىل ثقافيٍّا). أو (سياسيٍّا نسبي منظور من إليها
عندما حدث (مثلما الفائدة عديمة علمية أبحاث إىل السيايس الضغط فيها أدى حاالت
باسم عرفت والتي النباتات، وراثة علم يف الرسمية نظره وجهة السوفييتي االتحاد فرض
تلك نتائج فإن اإليدز)؛ مرض دراسة أثناء يف حدث (كما مفيدة وأخرى الليسينكووية)،
التزموا إذا فحسب العلماء جماعة ضمن محصورة الطويل املدى عىل ستظل األبحاث

سيايس. سياق أي عن املنفصلة املعتادة، باالختبارات
بعد ما علِم نقاد مزاعَم بريكمو، وجان سوكال آالن الفيزياء، أستاذا يقوِّض
العلم مزاعم فهم يف ذريًعا فشًال يُبدون ما غالبًا أنهم إىل يشريون حيث الحداثة؛
عندما — يستبدلونها ما وكثريًا الرئيسية، النظرية املصطلحات تطبيق وطرق التجريبية
املضللة املجازات من كبري بعدد — السيايس العالم عىل العلمية الفكر أنماط يطبقون
«غموض — وبريكمو سوكال كلمات حسب — ذلك عىل يرتتب واملتحيزة. والغامضة
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العلمية.» للمفاهيم استخدام وإساءة مشوَّش، وتفكري قصد، عن مبهمة ولغة وحرية،
فضاءً الحدث فضاء «أصبح الخليج حرب يف أن بودريار جان يزعم املثال، سبيل عىل
إقليديٍّا».» ال نطاًقا شك دون الحرب «مجال وأصبح متعددة، ضوئية انكسارات ذا فوقيٍّا
«ال هنا املطروح الفوقي» «الفضاء مفهوم أن زاعمنْي هذا عىل وبريكمو سوكال يعلِّق
مجال ماهية عن التساؤل من جدوى ال وأنه الرياضيات»، أو الفيزياء يف ببساطة يوجد
توٍّا بودريار «اختلقه» الذي الفضاء نوع تفرسِّ نظرية وضع عن فضًال اإلقليدي، الحرب

لها. استخدامه وسوء العلمية للمصطلحات الخاطئ فهمه طريق عن
ذا اهتماًما يُبدون قد بأنهم تسلِّم الحداثة بعد ما أتباع عىل العلماء ردود أحد إذن
آليات يفهمون ال ببساطة لكنهم العلم، وتسييس االجتماع علم مجاالت يف حقيقية قيمة
هذا يتشابه جيًدا. فهًما إثباتها املجاالت تلك تحاول التي الحقائق وطبيعة الفعلية عملها
الذي الحداثيني، بَعد عىل أمريكي األنجلو لالتجاه املنتمني الفالسفة مأخذ مع الالذع الرد
هذا وأن وإنجازاتها، اللغة حول املتمركزة الفلسفة عمل آلليات كذلك فهمهم عدم يزعم
يبدو ما عىل كثريًا يهتمون ال املرموقني الحداثة بعد ما ُمنظِّري معظم أن إىل يرجع قد
املواقف اتخاذ عىل فهم تلهُّ إن إذ البعض؛ بعضهم باستثناء أحد مع بنَّاء حوار بإجراء
غاية أوصاف عن التعبري إىل غالبًا بهم أدى قد وثقافيٍّا» اجتماعيٍّا «مقبولة تبدو التي
ملا — وثقافيٍّا اجتماعيٍّا متحيزة تكن لم إن — خاطئة معلومات عىل وقائمة الغرابة يف
بعدما سيَّما (ال الرئيسية الفكرة هذه حول وغريه سوكال كتب تتمحور العلماء. به يقوم
العلمية باألخطاء يعج — العلمي نشاطه حول ملفًقا تقريًرا ١٩٩٤ عام سوكال اكتشف
«سوشال تدعى حداثية بعد ما مجلٍة يف منشوًرا — املتناقضة واالستنتاجات الفادحة

تيكست»).
السمات إظهار تحاول التي — العلم عىل الحداثة بعد ما أتباع هجمات من الكثري إنَّ
معلومات عىل مبنية ليست — التجريبي الغربي العلمي النشاط يف املتأصلة السياسية
مجازات بفرض عادًة تكتفي إذ الفهم؛ إساءة من غريب بنوع تتَّسم بل فحسب، خاطئة
التفكيكي التحليل تأثري تحت — كأنها تبدو حتى العلمية االكتشافات عىل مقارنات أو
وفعليٍّا تماًما صلة ذي غري ما سياسيٍّا موقًفا أو ترصيًحا تتضمن — أعاله ح املوضَّ

إثباتها. االكتشافات تلك تحاول التي بالحقائق
مارتن إيمييل البرشية األجناس عاِلمة مقال — املثال سبيل عىل — هنا نذكر
البويضة «صورة أن يزعم والذي إليه، يشار ما كثريًا الذي املنوي» والحيوان «البويضة
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األحياء علم عن سواء حدٍّ عىل والعلمية الشائعة التقارير يف املستخدمة املنوي والحيوان
واألنثى.» للذكر الثقافية تعريفاتنا يف حيويٍّا دوًرا تلعب نمطية قوالب عىل تعتمد التناسيل؛
عن قيمتها يف تقل النساء لدى البيولوجية العمليات أن إىل النمطية القوالب تلك تشري «ال
يؤكِّد الرجال.» من قيمة أدنى النساء كون إىل كذلك تشري بل فحسب، الرجال لدى مثيلتها
يف والخجولة» و«الربيئة «السلبية» األنثوية البويضة مفهوم عىل األدبيات من النوع ذلك
تقارير بعض تستخدم وبالتأكيد و«النشط»، «املسيطر» الذكوري املنوي الحيوان مقابل
بل الحد، هذا عند القضية تنتهي ال بالفعل. املتحيِّز التشبيه هذا الدراسية املقررات
الفرتاضاتهم نتيجة — الذكوريني العلماء هؤالء أن الحداثيني بعد ما النقاد يتصور
تحدد التي العلمية القواعد َفْهم أخطئوا قد — السياسية التأثريات أفسدتها التي الذاتية
(األنثوية) البويضة بأن االعتقاد اآلن يسود حيث املنوي؛ والحيوان البويضة بني العالقة
طويلة مسافة سبح (الذي (الذكوري)» املنوي الحيوان عىل و«تقبض تنشط التي هي
تفوق حول الذكورية األيديولوجية االفرتاضات تسببت هل تُرى لكن، ذلك). حدوث قبل
هل بالفعل؟ ظهورها دون الحيلولة أو الجديدة الرؤية هذه تعطيل يف وعدوانيته الذكر
إىل تؤدي قد االفرتاضات تلك مثل أن نزعم أن — العلمي النشاط وصف عند — يُعَقل
بالتأكيد أسفر قد بالذَّكر االنشغال أن إنكار ذلك يعني (ال التعطيل؟ من النوع هذا مثل

دقيقة.) دراسًة األنثوي األعضاء وظائف علم دراسِة تعطيل عن
بني املجازية االرتباطات حول األوىل القضية تتمحور قضيتني؛ املثال هذا يعكس
عىل النمطية. االجتماعي النوع قوالب وبني املنوي والحيوان للبويضة املتنوعة األوصاف
عن مبتذل) (بأسلوب ليكتب االرتباطات هذه عىل جيلربت سكوت يبني املثال، سبيل
تجذب التي العاهرة هي فالبويضة العسكري؛ الجماعي االغتصاب من كنوع «التخصيب
سوى ليس األحوال جميع يف االرتباط هذا لكن جرٍّا. وهلم املغناطيس»، مثل الجنود
هذا حول الجادة العلمية الدراسات يف الواقع يف تظهر ال التعبريات تلك فمثل فجة؛ مبالغة
مع ذلك رغم تماًما يتوافق الذي — بالكامل املجازي التفسري هذا أن عن فضًال املوضوع.
أيَّ ألن أفق؛ وبال نسبيٍّا، وسخيًفا تافًها رأيي يف يبدو — الحداثة بعد ما أتباع اهتمامات
والبويضة، املنوي الحيوان بني العالقات حول الرؤيتني من أيٍّ تعميم يف يرغب شخص
بالتأكيد سيطرح واألنثى، الذكر بني نطاًقا أوسع تفاعالت أي طبيعة يفرس أو يربر كي
والحيوان البويضة مرحلة منذ هكذا الوضع كان «لطاملا مثل: مضحكة تبسيطية قاعدة
العالقات تعديل بإمكانية املتعلقة القضية كبري حدٍّ إىل يُغِفل الزعم هذا مثل إن املنوي!»
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العلم حول بمراحل رضًرا أكثر آخر ضمنيٍّا استنتاًجا طرحه عن فضًال الذكورية، األنثوية
ح صحَّ «الجديد» االكتشاف وأن الحالة، هذه يف املوضوعية مراعاة يف أخفق أنه يدَّعي
ظلوا الذكور العلماء بأن الزعم البنيِّ الكذب من لكن العلمية. األبحاث يف الذكوري التحيز
به، االعرتاف عىل النسويون استحثهم أن إىل ال الفعَّ األنثوية البويضة دور يتجاهلون
كذلك استَشهد (الذي ١٩١٩ عام جست األحياء عاِلم أشار فقد جروس. بول يوضح كما
«تبتلعه»، أو املنوي الحيوان عىل» «تقبض البويضة أن (١٨٧٨ عام صادر علمي ببحث
عرشينيات منذ الدراسية املقررات يف شائعة كانت تلك النظر وجهة أن جروس ويضيف

فصاعًدا. العرشين القرن
إىل ت غريَّ لكنها حاليٍّا، شديد لهجوم تلك املتطرفة الحداثة بعد ما مجادالت تخضع
واألمريكية، األوروبية الثقافة يف العلمية املجاالت إىل بها يُنَظر التي الطريقة كبري حدٍّ

وتسييًسا. تشكًُّكا أكثر لتصبح
وإعداد والعلم األفالم وصناعة الروايات وكتابة التاريخ أن بالطبع القول عن غنيٌّ
الحداثة؛ بعد ما نظريِة عرص يف النهج نفس عىل استمرت «الواقعية»، اإلخبارية التقارير
النظرية جذبتهم ْن ِممَّ الكثري أن بد ال ثمَّ ومن العام؛ القبول من عاٍل بمستًوى تمتعت إذ

متناقضني. معرفيني عاَلَمني بني عالقني أنفسهم وجدوا قد الحداثي بعد ما والفن
وبني والنظرية الفلسفة مجاالت يف وغريهم الحداثة بعد ما أتباع بني املعركة هذه إنَّ
املتناقضة، األقوال مواجهة يف التوحيد مزاعم حول األساس يف تتمحور والعلم، التاريخ
إذ اآلخر؛ يحتاج الجانبني من كالٍّ أن إال الفردي. والتفكيك التعاوني البناء بني والتضاد
وإن (حتى الشمولية التفسريات جميَع تحررية أسس عىل بناءً الحداثيني بعد عارض
التي تلك مع تتعاطف لنقاشات الرتويج طريق عن مسترت نحو عىل بها االعرتاف أعادوا
سنرى كما — الحداثي بعد ما املعاِرض السلبي لنقدهم وكان وماركس)، فرويد طرحها
الثقافية واألقليات النساء عىل سيَّما ال جوانبه، من كثري يف هائل تحرري تأثري — الحًقا
إليها يُنَظر قد ما فناٍن أفكار أن الواقع إىل األقرب الطليعية. الفنية االتجاهات من والكثري
وبالتأكيد والعلماء، املؤرخني أفكار عىل ينطبق ال األمر لكن «العبث»، من رضبًا بوصفها
أو اإلثبات، قانون عىل الحداثة بعد ما شكوكية تطبيق مطلًقا يسعهم ال الذين املحامني،
روايتني أرجحيَة أو حقيقَة تحدد كي بأخرى أو بطريقة أُنشئت املحاكم أن فكرة عىل

بالفعل. حدث ملا مختلفتني
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العالم لرؤية جديدة طرق

املشكالت عىل بمراحل نجاًحا أكثر تطبيًقا النقدية الحداثة بعد ما أساليب ُطبقت
لسلطة الكبري» «االدعاء «هدم» إىل — املثال سبيل عىل — أدت إذ واألخالقية؛ االجتماعية
واألخالقية. السياسية القضايا تلك إىل اآلن وسأنتقل لهيمنتها. النساء ومقاومة الرجال
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الثالث الفصل

واهلوية السياسة

، َقطُّ الالتينية اللغة أتعلم لم لكني قاضيًا، أصبح أن وسعي يف كان بالفعل،
بالقدر أتعلمها لم ببساطة القضاء، ملمارسة الالزم بالقدر َقط أتعلمها لم
كان بقسوتها. االختبارات تلك تُعرف إذ القايس؛ القضاة اختبار الجتياز الكايف
اختبار من له يا إلهي، «يا قائلني: االختبار لجنة من مرتنحني يخرجون الناس

منجم. عامل أصبحت وهكذا قاٍس!»

(١٩٦١) الحافة» وراء «ما مرسحية كوك، بيرت

يعني والسلطة. الخطاب بني بالعالقة األخالقية الحداثة بعد ما نقاشات أهم تهتم
التي بعًضا، بعضها الداعم املتداخلة العبارات من مجموعة هنا «خطاب» مصطلح
شديدة، ببساطة أي ووصفه؛ ما موضوٍع لتعريف وتستخدم التاريخ، مر عىل تطورت
سبيل عىل — تتجسد والتي الرئيسية، الفكرية املجاالت يف املستخدمة اللغة هو الخطاب
تلك إن وغريها. الجمايل والتقييم والطب القانون يف الخطابية» «املمارسات يف — املثال
بوجود ضمنيٍّا تقبل ال — وغريهم واألطباء املحامون يستخدمها حسبما — الخطابات
شكَل — املثال سبيل عىل — تَتخذ قد التي (وهي فحسب ترشدها كي مهيمنة نظرية
كذلك تتضمن بل التقليدية)، بالعلوم املشتغلون أولئك يستخدمه كالذي تحلييل نموذج
تحدد كأن — قاطًعا وصًفا وتصفهم الناس تُعرِّف لكونها ال سياسيٍّا، جدًال تثري أنشطًة
«اإلرهابي» أو «املجنون» أو «املجرم» أو السيايس» اللجوء «طاِلب من أو «املهاِجر» َمن

السياسية. مستخدميها «سلطة» عن ذاته الوقت يف تعربِّ الخطابات تلك ألن لكن —



الحداثة بعد ما

عيل. يحكم والرب سيدي، يا مذنبًا لست السجني:
أشهر. ستة السجن مذنب. إنك عليك. يحكم من أنا عليك، يحكم ال إنه القايض:

الكلمات قوة

شكًال ِللُّغة واملنطقية املنهجية االستخدامات جميع تفرض الحداثة، بعد ما رؤيِة حسب
وبناءً ، شابٌّ جرَّاٌح لك يقوله ما تصدِّق قد املثال، سبيل فعىل السلطة؛ أشكال من معينًا
الخطاب لعبة تعرب الشفاء. عىل ومساعدتك جسدك وشق بتخديرك له تسمح ذلك عىل
كالحال وتقرُّها، ما اجتماعية جماعة داخل باستخدامه املخوَّلني أولئك سلطة عن اللغوية
كتابًا يكتبون الذين مثيل الجامعة وأساتذة املمتَحنني ولجان واملحاكم املستشفيات داخل
الجماعات، تلك خارج هم َمْن تهميش أو استبعاد أو إلخضاع كذلك تُستخدم وقد كهذا.
واملتعاطفني الجنس ومثليِّي الروحيني واملعالجني املغناطيسيني واملنوِّمني الساحرات مثل
املتعددة االرتباطات أحد نستعرض ييل وفيما الفوضويني. واملعارضني الشيوعيني مع

سبق. فيما املعروضة الرئيسية الفلسفية باألفكار
عرب والسلطة الخطاب بني العالقة لهذه تأثريًا التحليالت أعظم فوكو ميشيل قدَّم
حدٍّ إىل الواضح فمن والطب؛ العقوبات وعلم القانون يف املمارسات لتاريخ دراساته
أولئك مثل بهم، والتحكم الناس الستبعاد مة مصمَّ السلطوية الخطابات تلك أن كبري
من تلك االستبعاد قرارات إىل فوكو وينظر اإلجرامي. الجنون أو باملرض صني املشخَّ

فيقول: تقليدي ماركيس منظور

حيث من متساوية حقوًقا ما لنظاٍم يمنح الذي العام القضائي الشكل إنَّ
تلك ومن املقبولة، اليومية الطبيعية اآلليات تلك من دعًما يلَق لم املبدأ
نطلق التي بطبيعتها، العادلة وغري املتناسقة غري رة املصغَّ السلطوية األنظمة
والقوانني والسجون، واملستشفيات، االختبارات، مثل االنضباط»؛ «أنظمة عليها

والجيش. واملدارس، العمل، ورش يف التنظيمية
(١٩٧٧) السجن» ميالد والعقاب: «االنضباط فوكو، ميشيل

يقترص وال ألعىل، أسفل من السلطة محلًال الضحية، موقع يف نفسه فوكو يضع
ممارسة إرادة أن إثبات يحاول إذ األعىل؛ الطبقة ملصالح فرًضا اعتبارها عىل تحليله
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االعتماد حتى أنه إىل ضمنيٍّا ويشري الحاالت. جميع يف اإلنسانية املساواتية تهزم السلطة
االحتكام ألن البداية؛ منذ دوًما استبدادي اعتماد هو واملنطق العامة املبادئ عىل التنويري
استبعاد يف دوًما وسيتسبب سلطويٍّا، نظاًما ذاته حد يف هو دوًما سليم «منطق» إىل
تلك أن فوكو يرى عقالنيٍّا. ال أمًرا اعتباره خالل من ببساطة وذلك هامشيٍّا، يراه ما
الجنسية، والغريزة واملشاعر، بالرغبات، يتعلق ما تتضمن املزعومة الالعقالنية األمور

والفن.
يؤرخ إذ للتاريخ التقدمية للرؤية معاٍد مؤرِّخ فهو بشدة، التقدمية فوكو يعادي
االفرتاضات أي املعريف»؛ «الهيكل عليه يطلق ا عمَّ فوكو يبحث اإلطار، هذا ويف القمع. نشأة
لدى التاريخية األوضاع أساس يشكِّل الذي الفكري بالنظام املرتبطة غالبًا الالشعورية
التي ما، حقبة يف البديهية» «التاريخية األوضاع باسم ذلك يُعرف بعينها. مجتمعاٍت
يف املوضوعات كينونة نمط وتَُعرِّف معريف»، مجال أي يف الكيل التجربة نطاق «تحدد
تحدد أنها كما نظرية». سلطاٍت اليومية ومالحظاته الفرد تصورات و«تمنح املجال، هذا
التنقيب إىل الحاجة تظهر ثم ومن «حقيقيٍّا»؛ ظلها يف الخطاب يصبح قد التي األوضاع
«أركيولوجيا» فوكو عليه يطِلق ما ينبع هنا ومن األوضاع، هذه عن بحثًا التاريخ يف
وال اإلدراك، مستوى دون األوضاع تلك تكمن املعريف). الهيكل يف التنقيب (أو املعرفة
عًرصا يميِّز الذي املعريف الالوعي من نوًعا املعريف الهيكل يصبح ثمَّ ومن دوًما؛ جلية تبدو

ما.
التي واألفراد األشياء يوضح كي كافًة األوضاع لهذه يساريٍّا نقًدا فوكو يطرح
— كالحال جذري، مستًوى عىل واملعرفة السلطة تتفاعل استبعادها. وطريقة تستبعدها
ألنفسهم تعريًفا طبيٍّا املدرَّبون «العقالنيون» األفراد يتبنى عندما — املثال سبيل عىل
أصدروا بعدما — يرشعون فإنهم ألنفسهم، العقالنيني» «غري األفراد تعريف مع يتناقض
كلٌّ يَستخدم العقلية. األمراض مستشفيات يف احتجازهم يف — التعريفي الحكم هذا
خطابهم يجعلون إذ متشابهة؛ أساليَب واإلمربياليني والعنرصيني جنسيٍّا املتحيزين من
استحداث أو ابتداع بالفعل يمكنهم العملية، تلك خضمِّ ويف مهيمنًا، خطابًا «السوي»
يساعد «اآلخر». الحداثة بعد ما أتباع من الكثري عليه يطِلق ما أو «املنحرف»، مفهوم
املشاركة من يُستبَعدون َمْن لدى التابعة الهويات «تشكيل» عىل الواقع يف خطابهم

فيه.
وغري اإلجرامية امليول ذوي عقليٍّا واملختلني والنساء الجنس مثليِّي فوكو يقدِّم
يبدو وبالفعل «اآلخر». عىل نموذجية أمثلة باعتبارهم والسجناء األبيض للِعرق املنتمني
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اإلمربيايل؛ الحكم أسلوب ويف والجيوش املدارس يف تماًما واضحني والكراهية العداء هذا
ِصيغت التي الكتابات من كثري يف اإللهام مصدر الحداثي بعد ما الِفكر كان ثمَّ ومن
بأن هنا الحداثة بعد ما تتميز االستعماري». بعد ما العرص يف «املواطن طبيعة حول
أفكار استعراض عند قبل من الحظنا كما لُغوي، أساس عىل يعتمد تقدمه الذي التحليل
هنا ومن اللغة، لعبة من جزءًا ويصبحون رموز، إىل الناس ل يتحوَّ وهكذا وبارت. دريدا
الذي الروائية» والسينما البرصية «املتعة مولفاي لورا مقال — املثال سبيل عىل — ينبع
يتضح كما الثقة مفرط مهيبًا تعميًما يطرح والذي طبعه، ويعاد به يُستشَهد ما كثريًا

أدناه:

وتخضع الذكر، اآلخر عىل الدال دور األبوية الثقافة يف املرأة تلعب هكذا،
لوساوسه الِعنان وإطالق خياالته تحقيق الرجل فيه يستطيع رمزي لنظام
والوساوس الخياالت هذه فرض طريق عن وذلك اللغوية، السلطة خالل من
حاملًة باعتبارها موضعها يف مكبَّلة زالت ما التي للمرأة الصامتة الصورة عىل

له. صانعًة ال للمعنى
،٣ العدد ،١٦ مجلد «سكرين»، مجلة
١٩٧٥ عام «أُوتم» دار عن صادرة

األوروبية والعملة الجامعات ننشئ (مثلما األفراد كيانات نخلق أننا يتضح وهكذا
أساًسا ذلك يتخذون الحداثة بعد ما أتباع لكنَّ إال. ليس اللغة عرب «اليورو») دة املوحَّ
تتبع لغة يشبه — املنظور هذا من — «الخطاب» أن وهي وأهم؛ أشمل نقطة لطرح
عىل فحسب يقترص وال يتجاوزهم، بل املسيطرين، لألفراد ملًكا ليس فهو دريدا، قواعد
من املجتمع أرجاء جميع يف ينترش بل املحاكم، داخل كالحال الجلية، الرسمية السياقات
وأغاني التليفزيونية واإلعالنات العلمية املجالت إىل القضائية األحكام من أسفله، إىل أعاله
الجماعات إحدى داخل ما خطاٍب هيمنة زادت وكلما الجادة. اليومية والصحف البوب،
الطبيعة نُظم إىل االحتكام إىل ميله ويزيد أكثر «طبيعيٍّا» يبدو فإنه املجتمعات، أحد أو
الخفي للنظام أو لإلله التنظيمية للقدرات مرآًة ككلٍّ «الطبيعة» تبدو قد ذاته. لتربير
نعتربهم ْن ِممَّ مجانني أو نساءً أو منبوذة» «سالالت تتضمن قد أو العلماء، اكتشفه الذي
إىل بنا، مقارنًة عقالنية وأقل حيوانيًة أكثر — طبيعتهم بُحكم أي — فطرتهم حسب
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— وفوكو دريدا أشار كما — غالبًا التي الدونية النماذج تلك نستوعب نحن ذلك. آخر
ثمَّ ومن حقيقتها؛ هي تلك أن دوًما ندرك أن دون لغتنا، من يتجزأ ال جزءًا تشكل ما
وسياسية نفسية دوافع ذات سمات ال الطبيعة تصف حقائق وكأنها وعي، دون نتقبلها

عنها. حديثنا تميِّز
أنواع من — فوكو وصف حسب — العقلية املصحة مفهوم ينبع املثال، سبيل عىل
الربجوازي املجتمع داخل السلطوية الهياكل ويعكس األطباء، يستخدمها التي الخطاب
والجنون. واالنتهاك، العائلة، بني العالقات يعكس ر مصغَّ عاَلم عن عبارة وهو به. املحيط
ويعادي «الحماقة» فوكو ل يفضِّ اليسار)، جانب عىل باألحرى (أو اآلخر الجانب عىل
يعتمد ال قدَّمه الذي العقلية املصحات تاريخ أن من الرغم وعىل الربجوازي. املنطق
التي السياسية النظر وجهة فإن امُلفرتَض، حسب راسخة تجريبية أسس عىل البتة
من الكثري مع الحال هو وكما واضحة. كانت والقوة السلطة حول طرحها يف رغب
كني أو املنقِسمة»، «النفس كتابه يف النج دي آر النفيس املحلل (مثل الستينيات ُكتَّاب
ضحايا دور يف املجانني فوكو ر يصوِّ الوقواق») ُعش فوق طار «أحدهم روايته يف كييس
أقىص إىل تعساء أفراد بدورهم أنهم إدراك يف املجتمع هذا فشل عىل ويؤكِّد املجتمع،
حسب تعكس التي السجون، حول كذلك) مفرًطا (وتعميًما مماثًال تحليًال ويطرح . حدٍّ
فوكو نسخة يف — املجتمع يعاني بها. املحيط للمجتمع «التقييدية» الطبيعَة املفرتض
فنحن الشاملة»؛ الكلية «املراقبة من — «١٩٨٤» أورويل رواية من حة املنقَّ الكافكاوية
املعتادة األشكال أن تدَّعي النظرية هذه لكن والتحكم. للمراقبة ا رسٍّ خاضعون جميًعا
تختلف ال — لإلرشاف والخضوع ما ِبُروتنٍي االلتزام مثل — االجتماعية السيطرة من

اختالف. من و«السجن» «املجتمع» بني ما رغم السجون، يف املستخدمة تلك عن
تيسء السلطة. استخدام إساءة عىل الواضحة األمثلة بعَض سبق فيما عرضُت لقد
الذاتي، االستقالل يف الفرد وحق الشاملة العدالة حول التنويرية بديهياتنا إىل األمثلة تلك
منظور من للسلطة تحليل أي تقديم يف إخفاُقه الكثرية فوكو عيوب بني من لكن
بوضوح يذكر ال لكنه االستسالم، عن عوًضا «املقاومة» يف يرغب فهو عموًما؛ «أخالقي»
جميع تالزم الكهربائية، القوة من نوًعا «السلطة» تبدو نظره، وجهة فمن لذلك. دافعه
يفرتض فوكو ِفكر أن من الرغم وعىل الجاذبية. مثل حتمي، نحو عىل البرشية األنشطة
السياسية التعليقات يتجنب فإنه — شك دون وماركسيٍّا — يساريٍّا تحليًال ًما مقدَّ
من «مقاوًما» كونه رغم — النهاية يف يكتفي ثمَّ ومن األخالقية؛ والنظريات الرصيحة
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ليوتار فعل مثلما النطاق، الضيقة املحلية اإلصالحات ببعض بالتوصية — األول الطراز
قائًال: ذلك عىل إيجلتون تريي يعلق ما. حدٍّ إىل

ألنها بل … أخالقية ألسباب ال السلطة من معينة أنظمة عىل فوكو يعرتض
ذاتها. حدِّ يف قمعيٌة — غامضة تحررية نظٍر لوجهة وفًقا — أنظمٌة ببساطٍة

إيجلتون، تريي
(١٩٩٦) الحداثة» بعد ما «أوهام

— الخطاب لوظائف دراسته عند — فوكو يتطرق لم األهمية، من نفسه القدر عىل
واملسئولية الفردي االستقالل أهمية من قلَّل ثم ومن األفراد؛ بني فعليٍّا عمله كيفية إىل
شكسبري مرسحية بطل أنجلو كلمات يف التشكك علينا أن جميًعا نعلم فبينما الفردية.
يرى القانون»، بل أخاك يُدين َمْن أنا «لسُت إليزابيال: يقول عندما بالصاع» «الصاع
عىل املسئولية تقع بل الفظائع، ارتكاب عن األكرب املسئول ليس الفرد أن فوكو أتباع
عىل قائمة معقدة نسخة فوكو يطرح ثمَّ، ومن لسانه. عىل املتدفق السلطة خطاب عاتق
الكامن الفطري بالرش تؤمن معتقدات عىل يعتمد إذ للطبقات؛ املاركيس العداء من اللغة
النظر برصف — «خطاب» أنه عىل إليه يُنَظر الذي — املهني أو الطبقي الفرد وضع يف

الفردي. لسلوكه األخالقي الجانب عن
الفردية املسئولية تقبُّل عن السياسيني إحجام بالتأكيد الكتاب هذا ُقراء الَحظ
إىل باإلضافة السابق، يف يفعلون كانوا كما — مرءوسيهم ألفعال حتى أو — ألفعالهم
— الناس» من كبرية «أعداد تعتنقها آراء أنها بزعم التحيز شديدة آراء عن للتعبري ميلهم
مختلفة عرقية ملجموعة جريانًا أو السيايس، للجوء طالبني أو ُجدًدا مهاجرين يكونون قد
سياسية. أهمية يمنحها إطار يف اآلراء تلك يصيغون فقط أنهم ذلك أثناء ويزعمون —
ألسنتهم. عرب بالتدفق للخطاب السماح عىل دورهم يقترص الحاالت تلك جميع ويف
ذلك» أفعل «لم مثل بعبارات ببساطة يردون فال سلوكهم، حول الشكوك تثار وعندما
التقرير خطاب طريق عن ألنفسهم العذر يلتمسون أو الرباءة يدَّعون بل «فعلته»، أو
فوكو نظام عن بالفعل السياسيون أولئك يعرب اإلطار، ذلك يف أفعالهم. بشأن الصادر
للمسئولية بطبيعتها مسيَّسة رؤية تبني عيوب عن ثم ومن عرصهم؛ يف السائد املعريف

أخالقية. رؤية من بدًال الفردية
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والهوية الذات

إذ الحداثة؛ بعد ما ألتباع أخرى نتيجة عن والسلطة الخطاب بني العالقة تحليل أسفر
والتأكيد الفردية العقالنية مفاهيم تحدَّت الذات» «طبيعة عن مميَّزة رؤية تكوُّن إىل أدى
يُفضل الذي املصطلح إن الليرباليني. معظم يعتنقها التي الذاتي الفردي االستقالل عىل
الواقع يف بل تحديًدا، «الذات» مصطلح ليس األفراد عىل تطبيقه الحداثة بعد ما أتباع
الخاضعني األفراد لدى «التبعية» حالة إىل ضمنيٍّا االنتباه يلفت ألنه «التابع»؛ مصطلح
(حسب «التشكيل» أو اليسارية)، الرؤية (حسب «تحكم» لل — ال أم ذلك أدركوا سواء —
عىل تسيطر أيديولوجية، دوافع ذات سلطوية خطابات طريق عن املحايدة)، الرؤية

فيه. يستقرون الذي املجتمع
آلليات تحليلهم إىل بالنظر — املشابه الِفكر وأصحاب لفوكو االستثنائي اإلنجاز إنَّ
تلك بأن الزعم وهو أال تأثريًا؛ الحداثة بعد ما مزاعم أقوى أحد تقديم كان — السلطة
الزعم) هذا أهمية هنا املتعددة االحتماالت (تشكِّل وتقتيض وتفرض تستلزم الخطابات
بعد ما املصطلح حسب لتأثريه. الخاضعني األفراد جميع لدى «الهوية» من محدًدا نوًعا
والخطابات املؤسسات أن بالطبع املعروف من التابعني». «يشكِّلون أولئك فإن الحداثي،
«يتالءم» كي محدد نوع من شخصية يكتسب أن املرء من تتطلب تستخدمها التي
مؤسسة أو ريايض فريق إىل انضم أو مدرسة، يف درس ن ِممَّ فأيٌّ املحيط؛ الوسط مع
علم كتب من بعًضا ذلك عىل عالوة قرأ أو — مستشًفى يف طفًال أنجب أو عسكرية،
يعي — التنظيم» «إنسان غرار عىل العرشين القرن خمسينيات يف الصادرة االجتماع
ال فنحن استثنائي؛ بتعقيد اتسمت الحداثة بعد ما رؤية لكن النقطة. هذه ما حدٍّ إىل
عن مفهومنا أي — ذاتها حد يف هويتنا إن بل أدوار»، «لعب ب الحاالت تلك يف نكتفي
هذه تمتد بالطبع، السلطة. خطابات لتأثري خضوعنا حال خالف محلَّ تصبح — ذواتنا
بدءًا النفيس والعالج الدين مجاالت (يف الهوية بقضايا مبارشًة املهتمة تلك من الخطابات
عىل نفسه الدور تلعب التي تلك إىل وصوًال الزائف) النفس بعلم وانتهاءً الفرويدية من
الخاضعة هوليوود إنتاج من فيلم بطلة مع تتجاوب امرأة حالة يف كما وضوًحا، أقل نحو
مراهق أو الذكورية للسيطرة الخاضع املتحف يف عارية لوحات مع أو الذكورية للسيطرة
(إنني الصحيح. حجمه يف املرء تضع الخطابات جميع التليفزيون. شاشة أمام جالس
املثقلة املسترتة األمثلة عكس عىل وبديهية جذابة عادية بأمثلة كالعادة هنا أستشهد

األكاديمية.) الحداثة بعد ما أدبيات حشد داخل بالتنظري
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«التابع». طبيعة حول سياسية مزاعم طارحني ُقدًما الحداثة بعد ما اد نقَّ يميض
يف هي بينهم، وفيما األفراد عرب تنترش التي املتنازعة، السلطة خطابات أن بينها من
الظروف عن بنفسه» «ينأى أن التابع عىل املستحيل من ثمَّ ومن الذات. يشكِّل ما الواقع
الفالسفة يزعم كما وعقالنية، مستقلة نظر وجهة من عليها يحكم وأن الراهنة االجتماعية
ناجل. وتوماس راولز جون أمثال أمريكي األنجلو الكانطي لالتجاه املنتمون األخالقيون
خطابات نمط من جزء أنها عىل وتعبرياته الذكر الفرد أفكار إىل يُنَظر املثال، سبيل عىل
لها. ثانوية ظاهرة مجرد وهو — حال أي عىل بينها فيما تتنازع — فاسدة أبوية
للنموذج الحداثي بعد ما التحديث لصالح دة املوحَّ الكانطية الذات نظرة يستبعد وهذا
بن شيال تصف األنظمة. بني داخيل لرصاع ضحايا األفراد أن يرى الذي الفرويدي
(مستخدمًة الرؤية هذه — هارفارد جامعة يف الحكومية اإلدارة بقسم األستاذة — حبيب

اللغة): عن التحدث عند وفوكو دريدا أسلوبَي بني يمزج أسلوبًا كعادتها

كي — التي واالختالفات والتناقضات، الِبنى، من منظومة الفرد محل حلَّت
وأنت أنا اإلطالق. عىل حية ذاتية نتاج اعتبارها يلزم ال — مفهومة تصبح
سوى ليست و«الذات» تلك، املتنازعة السلطة لخطابات «مواقع» سوى لسنا

اللغة. يف آخر موضع
حبيب، بن شيال
(١٩٩٢) الذات» موضع «تحديد

األدبية، الحداثة بعد ما نصوص من كثري يف الفرد لطبيعة الرؤية هذه آثار تتجىل
الفرتة هذه يف استمر الذي الرواية لكتابة الليربايل االتجاه مع اإلطار هذا يف تتناقض التي
وسول روث وفيليب أبدايك وجون موردوخ وأيريس ويلسون أنجوس مثل ُكتَّاب يد عىل
سلمان رواية مثل روايات أن هتشن ليندا الحداثة بعد ما ومؤرخُة الناقدة ترى بيلو.
ووعي دة موحَّ ذات بوجود اإلنساني املذهب «زعم تتحدى الليل» منتصف «أطفال رشدي

الحداثي: بعد ما األدب إنَّ متكامل».

أصبحت التي املرتابطة املفاهيم من الكاملة املجموعة تلك حول شكوًكا يثري
الذاتي، االستقالل مثل: الليرباليَة اإلنسانيَة بأريحيٍة عليه أطلقنا بما متصلة
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واملركز، والعوملة، والنظام، والشمولية، والوحدة، والسيطرة، واليقني، والسمو،
واملنشأ. والتفرد، والتجانس، والهرمية، والخاتمة، والغائية، واالستمرارية،

هتشن، ليندا
(١٩٨٨) الحداثة»، بعد ما «شعرية

الحديث: األمريكي األدب من كثري يف ثمَّ، ومن

يتعذر محتًوى (وهي للشخصية النفسية الحالة من االهتمام مركز تحوَّل
الذاتية واعتبار الشخصية، مفهوم قصور إىل «إنسانية») ظاهرة أي اختزاله؛
غري متناقضة أليديولوجيات تنتمي ومتعددة متقاطعة خطابات عن ناتًجا أثًرا
حد يف الخطاب نظام كونه النهاية يف يتضح ارتباطي نظام ووليدة دة، موحَّ

ذاته.
العجيبة»، «الذوات كاري، بيرت
باملر جيه ودي برادبوري مالكوم كتاب من
(١٩٨٧) املعارص» األمريكي «األدب

يف «تائه بارث جون مجموعة يف العنوان قصة هي املهمة الكالسيكية األمثلة أحد
قصة كتابة صعوبة — أمربوز يُدعى الذي — الراوي يصف حيث (١٩٦٨)؛ املرح» بيت
تضل أمربوز تُدعى شخصية حول أحداثها تدور املرح» بيت يف «تائه عنوان تحمل
أرسته مع سيتي أوشن مدينة سيزور الراوي أن املفرتض من املالهي. مدينة يف طريقها
شخصية لكنه املالهي، زيارَة الرحلة من جزء ويتضمن األخرية، الحرب أثناء ما وقٍت يف
األدبية األعراف يستخدم وأنه قصة»، «يروي أنه حقيقة الدوام عىل يعي كاتب رها يصوِّ
من ضئيل قدر سوى نجد وال فعيل، حوار يوجد ال اآلن، «حتى فيقول: العلمية، تلك يف
يؤدي فهو أمربوز، أما رئييس.» كموضوع يصلح تقريبًا يشء وال الحسية، التفاصيل
يصادف أن املحتَملة النهايات إحدى «تصبح وهكذا إال، ليس كاِتبه قصة يف وظيفة
أي من الدوام عىل الُقراء الكاِتب يجرِّد ثمَّ، ومن الظالم.» يف تائًها آخر شخًصا أمربوز
قريحة نتاج أنه عىل فعلية) واقعية (نظرة إليه ينظروا كي أمربوز استقاللية حول َوْهٍم
تعليقاته تشري (كما يبدو ما عىل يحاول نمطي كاِتب مثل كذلك يترصف الذي يكتبه، َمْن
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قواعد تطبيَق الذروة) لحظة إىل قصته افتقار أو املائلة الطباعة حروف وظيفة عىل
الكتابة. مدرسة يف تَعلََّمها التي الصحيحة الرسد

اللغة تشكِّلهم أيًضا فهم الُكتَّاب، عىل ينطبق رواية يف شخصية عىل ينطبق ما إنَّ
ذاته األمر وينطبق الكتابة). مدرسة لغة املثال، سبيل (عىل بالحديث عنها يعربون التي
فجوات بني «مشتٌَّت أيًضا فهو — الكاِتب من أفضل بحال ليس الذي — القارئ عىل
الرؤية لهذه وفًقا النهاية.» يف وسطه ضائٌع الالنهائي، املعنى تنقل ك َرشَ يف واقٌع اللغة،

«اإلنسان»: يصبح ال

ودوًما التكوين، قيد دوًما وهو عملية، بل ، مستقالٍّ كيانًا أو منسجمة وحدة
للتغيري. عرضة ودوًما متناقض،

(١٩٨٠) النقدية»، «املمارسة بيلزي، كاثرين

كيانًا األصل يف اإلنسانية الهوية كون عن الحداثي بعد ما املفهوم كذلك نجد
حملت التي شريمان، سيندي صور مجموعة يف كما املرئية، الفنون يف للرتكيب خاضًعا
الالحقة. الشبيهة واألعمال ،(١٩٧٧–١٩٨٠) عنوان» بال فيلم من ثابتة «لقطات عنوان
خلف تقريبًا ذاتها وتواري سينمائية، ممثلة شخصية شريمان تتقمَّص صورة كل يف
يف نمطية أو نموذجية مواقف تَُعدُّ ضمنيٍّا، مفهومة مختلفة ومواقف مختلفة مالبس
يف نفسها تقدِّم كي السينمائي الفيلم خطابات مع تتأقلم نراها ذلك، أثناء يف األفالم.
تصورات جميًعا لكنها ومتنوعة، مختلفة شخصيات صة متقمِّ ثابتة فوتوغرافية صور
اإلعالم وسائل من وسيلة خطابات يف نراها لألنوثة، ساخرة) أو تهكمية األغلب (يف
ال لكنها إال، ليس التمثيل أشكال من آخر شكًال الصور تعرض بالطبع، الجماهريية.
تمكِّن التي األساليب حول أسئلة ممنَهج نحو عىل تطرح بل محدد، فيلم عىل تعتمد
أثناء ويف العكس. أو كلها املختلفة األدوار تلك يف ضمنية هوية عىل الحفاظ من شريمان
من فأيٌّ «الحقيقية»؛ شريمان سيندي فكرة حول تساؤالت أيًضا الصور تطرح ذلك،
أم عاطفية أم صادقة أم رصيحة صورة الحقيقية؟ سيندي نرى بأننا تقنعنا قد الصور
وخطاب آخر، ُعْرف نتيجة سوى ليست الصور تلك من صورة كل لكن عارية؟ حتى

آخر.
االسرتاتيجيات تلك يدرك النموذجي الحداثي بعد ما الفني العمل أن بارت روالن يرى
التالعب هذا ألن التحديد وجه عىل وذلك اإلنساني؛ والخطاب الهوية عىل املراوغة والقيود
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لسيندي ،(١٩٧٧) عنوان بال فيلم من ثابتة لقطة
شريمان.

لسيندي ،(١٩٧٨) عنوان بال فيلم من ثابتة لقطة
شريمان.

أنتونيوني. أو سرياها هيتشكوك كان كما شريمان سيندي :1-3 شكل
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املفهوم ذلك من خصوًصا يتخلص فهو مرغوبة؛ أخالقية نتائج عن يسفر واالنقسام
ت والتَّزمُّ االجتماعي النظام لتشكيل السبيل د يمهِّ الذي الفرد وحدة حول الكانطي

األخالقي:

ينبع ال ذلك» «مع أخرى. عىل بعينها أيديولوجية ل تفضِّ ال النص متعة إنَّ
قراءته. عن منفصل فالنص تحريف: من بل ليربالية من هذا االرتباط انعدام
نتاج كل من املجتمع يتطلبها التي األخالقية الوحدة فهي واملنقسم املهزوم أما

برشي.

(١٩٧٥) النص»، «متعة بارت، روالن

كتبها، التي الذاتية» «السرية أعمال يف الغامض مذهبه عىل مثاًال بارت يرضب
النص يربع حيث (١٩٧٧)؛ العاشق» «خطاب كتابه يف ِلذَاته املبتكر تصوره يف سيَّما ال
(عىل الجنسية البطل ميول غموض عىل للحفاظ الفرنسية النحوية القواعد استخدام يف
روالن بقلم بارت «روالن الذاتية السرية تبدأ كذلك العاطفي). أودين شعر لغة غرار
عىل كالًما كله الكتاب هذا اعتبار من بد «ال التالية: القصرية بالعبارة (١٩٧٥) بارت»
(أو بارت هو األول أن نستنتج راوينَْي، الكتاب يضم وهكذا رواية.» يف شخصية لسان
نقدية مراجعة بارت قدَّم كما روائية. شخصية بصفته بارت فهو الثاني أما املؤلف)،

الناقد. شخصية الحالة هذه يف متقمًصا لكتابه،
(التحررية والرغبة التابع، الفرد لدى األخالقية للوحدة التفكيكية املناهج تلك إنَّ
القمعية، األيديولوجية الحدود بعض من الهرب عىل الذات مساعدة يف الكالسيكية)
من الهرب يف فرغبتنا تماًما؛ مختلفان مفهومان هما رسمها؛ إعادة أو تواجهها التي
ترجع رسمها، إعادة أو الجنسية)، يتهم هوَّ األفراد تمنح التي تلك (مثل الحدود تلك
نستطيع الذي الجديد األخالقي التكامل أو الوحدة أو االستقالل مفهوم إىل «بالفعل»
عند املثال، سبيل عىل هذا، يتضح التقييدية. الحدود هذه من نتخلص أن بمجرد تحقيقه
الجنس ومحبي للمثليني ذاته الوقت يف والكاملة املختلفة الهويات إدراك عىل تشجيعنا
الذي األيديولوجي الَرشك يف السقوط رفض خالل من واألنثى) الذكر هويات (أو اآلخر
من منزلة أدنى نسخة الهويات تلك إحدى اعتبار إىل يدفعنا كان والذي دريدا، حلَّله
للتشكيل نخضع جميًعا أننا هو رؤيته عىل الحداثة بعد ما نظريُة تساعدنا ما إنَّ األخرى.
وهكذا نسبية، بسهولة عربها نتحرك التي التبعية، أوضاع من عريض نطاق ظل يف
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والِعرق واإلقليم والجيل والجنس بالجنسانية املتعلقة املواقف من مزيًجا جميًعا نصبح
والطبقة.

تحررينا أمل عىل نسبيٍّا املتشائم التحليل هذا الحداثة بعد ما أتباع من الكثري يطرح
فمن علينا، املتناقضة الخطابات تفرضها التي الرهيبة باآلثار واعني أصبحنا وحاملا منه.

منها. للهرب ما وسيلة إيجاد من نتمكن أن املتوقع

االختالف سياسة

نجده قد ما يماثل الذات لطبيعة ا حقٍّ مقنًعا وصًفا الحداثة بعد ما أتباع يقدِّم لم ربما
طابع تحمل نقاشات ساحق بنجاح يتبنَّون لكنهم باملسئولية، مهتمة أخالقية فلسفة يف
«تهميش بهدف املجتمعات جميع يف السلطة خطابات تستخدم كيف يربزوا كي فوكو
الذات تفكيك يف باملساهمة السلطوية الخطابات تلك تكتفي ال إذ التابعة»؛ املجموعات
فيها. املشاركني غري األفراد أولئك تهميش عىل كذلك تعني بل املركز، عن وإبعادها
بعد ما األدب يف األطوار الغريبة شة املهمَّ الشخصيات تلك من العديد نجد جديد، من
أنجيال رواية يف وفيفرز «راجتايم»، دوكتورو رواية يف واكر كولهاوس مثل الحداثي،
ال الليل». منتصف بعد «أطفال رشدي رواية يف سيناي وسليم السريك»، يف «ليايل كارتر
يعاني التي الهوية أزمة الرواية تَْعِرض ذلك رغم كبرية، اجتماعية أهمية بأي سليم يتمتع
لحظة مع أيًضا ُولدوا الذين أولئك مع السحرية التخاطرية عالقته إىل «باإلضافة منها،
يخربنا بأرسها. األمة أزمة مع بالتوازي يسري بحيث مجازيٍّا عرًضا الهند»، استقالل
عىل وسلبيٍّا فعاًال ومجازيٍّا حرفيٍّا ارتباًطا بالتاريخ ارتبطُت «لقد قائًال: بذلك فعليٍّا سليم
النظر مقدورنا يف أن توضح كي السيايس الهند تاريخ تفكك الرواية لكن سواء.» حدٍّ
الذي القارئ (مثل سيناي شخصية تتشتت وبالطبع مركزي، أنه عىل هاميش هو ما إىل
عقلنة الرواية تحاول ال املحيطة. املتجزأة االدعاءات من متنوعة مجموعة بني نصه) يتابع
تستخدم لكنها الواقعي)، األدب عادة هي (كما الفرد حياة يحكم الذي العاطفي املنطق
التاريخي الحدث رصاعات نتاج باعتبارها الذات لعرض السحرية الواقعية أساليبها
«موت قائًال: سليم يعلِّق عندما كالحال العبثية، املبالغة نقطة إىل تصل حتى وتناقضاته،
يتحول لكنه بأكملها»، الهند «خريطة فهو سليم، وجه أما خطئي!» كان كذلك … نهرو
إىل بالكثري الرواية (تدين متوازن». غري الرأس ضخم «قزم مجرد إىل الرواية نهاية مع

الصفيح».) «الطبلة جراس جونرت رواية
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أو النظري املركز فكرة مهاجمة خالل من — الحداثي بعد ما الفكر ساعد
الحداثة، بعد ما حالة ظل ففي االختالف؛ سياسة تدعيم يف — املهيمنة األيديولوجية
هوية» «سياسات أمام االشرتاكيني لدى لة املفضَّ املنظمة الطبقية السياسات تراجعت
ذاتيٍّ وعٍي من النابع — التأكيد تتضمن ما وغالبًا بمراحل، انتشاًرا وأكثر تعددية أكثر

السائد. الخطاب مواجهة يف شة املهمَّ الهوية عىل —
أواخر منذ الفرتة سياسات يف مركزيٍّا موضًعا شك بال احتلت التي — األمثلة أحد
والحركة الحداثة بعد ما بني العالقة هو ذلك عىل — العرشين القرن من الستينيات
الرمزي األبوي النظام من مستبَعدات النساء كون حول هنا النقاش يتمحور النسوية.
«يستبعدن أو منزلة أدنى يُعتربن بالتأكيد وأنهن السائد، الذكوري الخطاب من أو
ِقيٍَم نَْسِب خالل من دريدا مفهوم حسب زائفة» «هرمية ل خاضعات فهن كآخرين».
النقاش هذا من جزءًا شهدنا وقد للذكور. املمنوحة القوية القيم مقابل يف إليهن ضعيفة

والبويضة. املنوي الحيوان حول الدائر الجدل يف
عىل الهجوم يف الحداثة بعد ما مع النسوي الفكر من كبري جزء يشرتك ثمَّ، من
بينما — السلطة يف يبقيهم كي واملعد — الذكور يستخدمه الذي ع املرشَّ األكرب الخطاب
اد نقَّ مع أتفق لكني الخطاب. هذا ملواجهة الفردي التمكني من نوع تحقيق إىل يسعى
تسعى التي املرأة إىل النظر عدم رضورة يف — حبيب بن شيال أمثال من — املوقف هذا
رؤية إن إذ إال»؛ ليس اللغة يف آخر «موضًعا تحتل باعتبارها الفردي التمكني هذا خلف
من الذات ن تكوُّ طريقة تتجاهل املجتمع» يؤسسها «التي الذات هذه حول الحداثة بعد ما
اإلبداع مصدر وهو ذاتها، أو ذاته حول غالبًا ومتفرِّد أصيل بادعاء الفرد احتفاظ خالل
من الذات منظِّرو يتجاهله االجتماعي التفاعل عرب الفرد نمو عىل الدليل هذا إن لديه.
وصور عليها املتعارف القواعد تمييز يمكننا بالطبع، االجتماعي». «التأسيس منهج أتباع
فيما لكن كان، فرد ألي الذاتية السرية يف املجتمع أسسها التي الخطاب أنواع إىل االمتثال
واحد. آٍن يف والشخصية املؤلف بارت) روالن (مثل نحن نصبح الذاتية، بسريتنا يتعلق
وسعنا يف زال ما — خارجية لعوامل خاضعة أنظمة نتاج كوننا رغم — الطريقة وبهذه
باالستقاللية اإلحساس هذا إىل النساء تحتاج تقليدي. تحرري استقالل خلف السعي
املستقاة القوية البنائية املواقف أن تستنتج التي حبيب، بن شيال قول حد عىل تحديًدا،
مطامح عن النظري التعبري … «تقويض إىل الواقع يف ستؤدي وفوكو دريدا ِفكر من
أولئك ينكر وبفرديتهن، الذاتية بقوتهن النساء إحساس تقويض فعرب التحررية.» النساء
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طرح إمكانية إىل باإلضافة تاريخهن تملُّك إلعادة النساء تبذلها محاولة أي املنظِّرون
االلتزام من الحداثة بعد ما اتجاهات نفور يطرح ذلك، عىل وعالوًة جذري. اجتماعي نقد
دريدا أتباع أحد يد عىل للتفكيك ذلك بعد سيخضع الذي (وهو مثبت فلسفي موقف بأي
اتباع لهنَّ بالفعل األفضل من يكون ربما ثمَّ، ومن النساء؛ لدى ِجديًة مشكلًة البارعني)
للمسار خالًفا التدريجي، التحرُّر إىل وتهدف املساواة عىل تقوم (تنويرية) عقالنية خطة
أن من الرغم فعىل متطرفة. انفصالية نزعة إىل ينتهي ما غالبًا الذي الحداثي بعد ما
األغلبية عن اختالفهم جذور «تحديد» عىل الكثري ساعدت قد الحداثة بعد ما نقاشات
هذا من أكثر هو ما يتطلب ال الفعَّ السيايس التحرك فإن — السلطة» يف «من عن أو —

ة. منشقَّ هوية عن األوَّيل شبه التصور
طرح عىل القدرة إىل الحاجة إدراك يف الحداثة بعد ما أتباع مع الليرباليون يتفق
التي التصورية األطر وهيمنة رشعية وحول االجتماعية أدوارنا «حدود» حول تساؤالت
مقاومة يف استثنائيٍّا نجاًحا الحداثي بعد ما التفكيكي االتجاه ق حقَّ وقد ِضمنًا، تقتضيها
زعزعة الحداثة بعد ما أتباع يحاول ما غالبًا النهج. هذا باتباع التقييدية األيديولوجيات
واالنتماء الجنسية، وامليول والِعرق، االجتماعي، النوع حول ألفكارنا التصورية الحدود
إىل يدعو جوهره يف تحرريٍّا مطلبًا ويطرحون ومتجاوز، تفكيكي إطار عرب الِعرقي
(متعدد التعددي العالم ذلك ويف املجتمع. داخل «اآلخر» وقبول باالختالف االعرتاف
تحقيق باستحالة االعتقاد يسود فأينما بالقبول؛ ما إطاٌر يحظى أن يتوقع ال الخطابات)
من وجزءًا سياسية، قضية التصورية األطر تلك بني املنافسة تصبح املعرفية، الهيمنة

السلطة. عىل التنافس
يف تقع التي الذات صورة عن للغاية تختلف الحداثة» بعد ما «ذات صورة فإن إذن
باالستقاللية التمتع عىل قادرة كونها املفرتض من والتي الليربايل، اإلنساني الِفكر قلب
بالنوع تتعلق خصائص أي من بأخرى أو بطريقة التحرُّر وعىل والتمركز، والعقالنية
االفرتاضات تلك عن الحداثي بعد ما التحليل ابتعد لقد الثقافة. أو الِعرق أو االجتماعي
ألنظمة نتاًجا بوصفها الذات إىل ينظر كي الشامل للتطبيق والقابلة املتفائلة الكانطية
تهيمن قد أنها رغم قبضتها، يف — بأخرى أو بدرجة — جميًعا نتخبط التي اللغة،
العام التحول إنَّ لالستعمار. والخاضعني والسود واإلناث الربوليتاريا عىل أشد بوضوح
املاركيس الِفكر من املستوحى — الرتكيز إىل الذات إرادة حرية عىل الليربايل الرتكيز من
الفلسفة آلراء صارخ تحدٍّ فهو فائقة؛ أهمية عىل ينطوي اآلخر؛ إرادة حرية عىل —
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املتعذَّر الهوية اختالفات إىل النظر يلفت الراسخة، التنويرية بعد ما أمريكية األنجلو
يف الجميع باعرتاف للجدل املثري الوصف حسب — ذلك أدى وقد األفراد. بني تجاوزها
عىل الناس من الكثري تشجع ثقافة إنتاج إىل — هيوز لروبرت ر» التذمُّ «ثقافة كتاب
التايل. الجزء يف تفصيًال أكثر تناوًال الثقافة هذه وسنتناول «ضحايا». أنفسهم اعتبار

بعد ما وفنون وكتابات ِفكر من الكثري نَعترب قد أننا من الرغم فعىل لذلك، ونتيجة
آخره، إىل االختالف عن ويدافع النمطية التصنيفات عىل هجوًما يطرح املرئية الحداثة
لكن حقيقية» «مجموعات ک بها باالعرتاف تطالب املنفصلة املجموعات تلك كل ترك فإنه
األغلبية. لدى املهيمنة التصنيفات من — النظرية عرب أو النظري — تحررها إثر منعزلة،
املعتقد عن انعزلوا (إذ االنفصالية النزعة بني التحليل هذا من املستفيدون جمع وقد
تعرَّفوا الذين اآلخرين مع دوا توحَّ (إذ املجتمعية والنزعة منه) استياءهم وأبدوا التقليدي
التعريِف املختلفة املجموعات تلك تستطيع كيف ذلك، مع املنشقة). هويتهم عىل كذلك
بالفعل؟ قائم سيايس مركز أي مع التواصَل — التصنيفات من التحرر عن الناتجة —
الكثري يبديها التي الفوضوية شبه الدائمة العدائية إىل بالنظر ذلك تحقيق الصعب ِمن

للمجتمع. متكامل تصور أو شاملة نظرية أي حيال الحداثة بعد ما أتباع من
(التي السلطة حيال اليسارية التشككية فالنظرة مفارقة، عىل النتيجة تنطوي
لرتك دعًما الناس أكثر أن حني يف باالختالف، االعرتاف أتاحت ليوتار) طابع تحمل
— بينها فيما وتتصارع لتتنافس — انعزال حالة يف املختلفة التعريفات ذات املجموعات
سيطرة من األدنى الحد ظل يف الفردية بالحرية املؤمنون اليميني، الِفكر أصحاب هم
الحداثي بعد ما االنتقادي الِفكر فيها تورط التي املشكالت إحدى فإن وهكذا، الدولة.
وذلك فيه، املرغوب املجتمع نوع بتحديد تتعلق النقدية رؤيته عرض من فرغ حاملا
«تبسيطية». أو كانطية تنويرية أفكار إىل االرتداد وعن الكربى االدعاءات عن بمعزل
املقرتح النموذج ذلك غياب حقيقة كثريًا يهمهم لن املثايل املاركيس الِفكر معتنقي إن
قصرية الدنيوية األهداف ذوي املفكرين إىل بالنسبة قطًعا مهم األمر لكن حاليٍّا، للمجتمع
ذلك لكنَّ املعاِرض، طابعه عىل حافظ قد الحداثي بعد ما الِفكر أن نجد ثمَّ، ومن املدى؛
املتباينة والهويات االختالفات تلك كل ترسخت فحاملا األحيان. أغلب يف ا جدٍّ كثريًا كلَّفه
بعد ما أتباع أن يبدو وهكذا متسقة. مركزية أيديولوجية أي عن منعزلة ثم من أصبحت
قد دة موحَّ اعتقادية أطر أي عن منعزلة اختزالها، يمكن ال «تعددية» إىل يدعون الحداثة
هيمنتهم. فرَض اآلخرين محاولة يف التشكُّك دائمو وهم مشرتك، سيايس نشاط إىل تؤدي
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أساس تشكِّل التي التنويرية امُلثل عىل االنقالب من الحداثة بعد ما أتباع تمكَّن بذلك،
تقديم إىل هدفت والتي الغربية، الديمقراطية املجتمعات معظم لدى القانونية األنظمة
إىل الحداثة بعد ما أتباع يميل بالتأكيد، عامليٍّا». للتطبيق «قابلة والعدالة للمساوة نماذج
الحرية مثل األخالقية ُمثله بسط عىل قدرته ادَّعى الذي — التنويري العقل بأن الزعم
من قمعية سيطرة يفرض نظام الحقيقة» «يف هو — الجميع لتشمل واألخوة واملساواة
العلم مع تحالفه حال سيَّما ال — ذاته حد يف العقل وأن فوكو، وصفه الذي النوع

أوَّيل. استبدادي بطابع يتَّسم — والتكنولوجيا
العقالنية، عىل الحداثة بعد ما أتباع يشنُّه الذي الهجوم هذا فهم ما حدٍّ إىل يمكننا
النفعية العقالنية حيال فايرب ماكس االجتماع عاِلم طرحه الذي الشك عن عربَّ ما بقدِر
شكوكية لكن الرأسمايل». «التحديث منهج ويف التكنوقراطية االستهالكية املجتمعات يف
أشار إذ ذاتها؛ حد يف العقالني التواصل وسائل إىل كذلك هة موجَّ كانت الحداثة بعد ما
االتجاه تبنِّي أن إىل اد النقَّ من وغريه — اليساريني اد النقَّ أبلغ أحد — هابرماس يورجني
يعتربه الذي — التوافقية أو الرصيحة العقالنية نموذج عن والتخيل الحداثي بعد ما
بالفعل؛ الخطورة يف غاية أمر — للسلطة السيايس لالستغالل األمثل العالج هابرماس
بقدر تشوبه ال تواصل منهج وهو املثايل»، الحوار «وضع نحو السعي علينا أن يعتقد إذ
التضامن من وبطابع بالتوافق ويتسم — فوكو حها وضَّ التي — السلطة تأثريات اإلمكان

نحوه. كبريًا ارتيابًا الحداثة بعد ما أتباع يبدي الذي االجتماعي
سوى ليسوا فمعتنقوه تعجيزيٍّا، موقًفا الحداثي بعد ما املوقف الكثريون يرى
الرغم عىل وهكذا راسخ، عام موقف يجمعهم ال املعرفية بالتعددية املؤمنني من مجموعة
ينحرص ثمَّ ومن ثابتة؛ خارجية نظر وجهة يطرحون ال فإنهم اد، كنقَّ ثوريتهم مدى من
الواقعية. الحياة يف الجارية بالسياسات يتعلق فيما سلبي محافظ إطار يف فعليٍّا دورهم
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بالتعقيد. الفني اإلبداع وبني السابقة الفصول يف املوضح الفكري املناخ بني العالقة تتسم
لكن — طليعية أو مبتكرة الفنية أعمالهم اعتربوا ممن كثري انجذب متوقع، هو فكما
يف الرئيسية املوضوعات تطرحه الذي الجديد النقدي التحدي إىل — جميعهم ليس
إىل يحتاجون ال قد املبدعني أن أعيننا نُصب نضع أن علينا لكن الحداثي. بعد ما الِفكر
«أفكارهم استقاء كذلك وسعهم ويف املوضوعات. لتلك عميق فلسفي أو أكاديمي َفْهٍم
والتي القضايا، تلك تعرض ما غالبًا التي الصحفية والكتابات الحوار من الجديدة»
هي تلك لكن فيه. مبالغ أو ناقص نحو عىل يستوعبونها أو فهمها يسيئون ما أحيانًا

املجتمع. يف — الفريوسات مثل — املهمة األفكار بها تنترش التي الطريقة
ضمِّ يف الحداثيني بعد اد والنقَّ املفكرون يرغب ما غالبًا ذلك، من العكس عىل
أن املستغرب غري ومن وتأثريها. أفكارهم أهمية عىل نماذج باعتبارهم الطليعيني الفنانني
الحداثة رواية دور حول تساؤالت طرح هي املعارصين الفنانني وظيفة أن ليوتار يرى
أن: الفنانني من وطلب الفنية، األعمال من معينة أشكال لرشعنة استخدمت التي الكربى،

سبقوهم. ن ممَّ تعلَّموها التي الرسد أو الرسم قواعد حول التساؤالت يطرحوا
وهكذا، والطمأنة، واإلغواء للخداع وسيلة القواعد تلك لهم ستبدو ما ورسعان

«حقيقية». يروها أن املستحيل من

الحداثة: بعد ملا ط مبسَّ «رشح ليوتار، فرنسوا جان
(١٩٩٢) ،«١٩٨٢–١٩٨٥ مراسالت



الحداثة بعد ما

واملوضوع، والنظرية، (اللغة، جونز. جاسرب للفنان ،(١٩٦٢) األحمق» «منزل :1-4 شكل
رسم؟) فرشاة هذه هل والفن.

أندرياس (مثل الحداثة بعد ما معلِّقي من الكثري يرى أن الطبيعي من بالتأكيد،
بعد ما باملعنى النقد هي الطليعية الفنية للحركة «الحقيقية» الوظيفة أن هويسن)
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وجهها تويل ثمَّ ومن الربجوازية؛ الفنية املؤسسات تهاجم أن عليها ينبغي إذ الحداثي؛
جميع عىل حال بأي املفهوم هذا ينطبق ال بالطبع، أفضل). مستقبل (ربما املستقبل نحو
سبيل عىل — يتضمن ال سياسيٍّا منهًجا يطرح إذ قبله؛ أو عرصنا يف الطليعية الحركات
رؤية يطرحون (فهم الحداثة بعد ا عمَّ وزمالئه جنِكس تشارلز املعماري مفهوم — املثال
الرتداد تأييدهم يف يتضح الذي وهو الكتاب)، هذا يطرحه بما مقارنًة لها الغرابة شديدة
الرسم مجاَيل يف الجديدة الكالسيكية للواقعية ساخرة محاكاة بكونه يعرتفون ملا محاِفظ

والعمارة.
متنوعة بطرق الحداثة بعد ما فنِّ يف آنًفا ناقشناها التي املبادئ صدى يرتدد وهكذا
التي الرفيع الفن وسلطة الكربى، الحداثة رواية يقاوم فهو عادًة، مبارشة وغري للغاية
الحداثة بعد ما فن يهتم ال الخاصة. بلغته وينشغل املايض، من نفسها الحداثة تستقيها
املستوى» «رفيعة كأنواع سابًقا املصنَّفة الفنية األنواع بني بالعالقة األحيان أغلب يف
«انخفاض» سيمفونيتَي يف املثال، سبيل عىل يتضح، كما — املستوى» «منخفضة أو
ديفيد ألبومات من املستوحاتني جالس، فيليب للملحن (١٩٩٧) و«أبطال» (١٩٩٢)
مبتذًال أو شعبيٍّا أو تافًها األحيان من كثري يف يبدو وقد — الغنائية إينو وبراين بوي
يتسم — الحداثة بعد ما رؤية حسب — الشعبية الثقافة مع فالتحالف كبري؛ حدٍّ إىل
عىل نرى كما — الرسد يف الفوىض ويبث الهرمي، وللتدرج للنخبة معاٍد معارض بطابع
عىل للغاية السهل من ألن — الرمزية سال وديفيد فيشل إريك رسومات يف املثال سبيل
ممن — كيفري أنسليم مثل امني رسَّ فإن (لذلك، كربى. برواية يتَّحد أن املتماِسك الرسد
عميًقا» «ربًطا ربطها خالل من الفنية األعمال عىل فخم طابع إلضفاء أنفسهم يكرسون
يهتم السائد.) الحداثة بعد ما اتجاِه عن يكونون ما أبعد هم — واألسطورة بالتاريخ
وهو اآلن. حتى شت ُهمِّ التي والسلوك الهوية بأشكال الحداثة بعد ما فنِّ من كبري جزءٌ
عالقتها وثَّقت التي — كييل ماري للفنانة الجادة النسوية الفنية األعمال يف نجده ما
(وتكشف ،(١٩٧٣–١٩٧٩) الوضع» بعد ما «وثيقة بعنوان عمل يف الوليد بطفلها
صورة ال سيايس مغًزى ذا ا نصٍّ باعتباره الفني العمل طبيعة عن هنا «وثيقة» كلمة
املرسح عىل مادونا املغنية عروض يف وكذلك — برصية) متعًة تبعث كي شكليٍّا مة مصمَّ
صادًما وكان اللذة، بمفهوم تماًما مختلفة عالقة طرح الذي ،(١٩٩٢) «الجنس» وكتابها
للممارسات للمؤلفة «املرسحي» الخضوع من وصفه ملا النسوية الحركة أتباع من للكثري

للرجال. «ضحية» باعتبارها املازوخية السادية
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كونز. جيف للفنان (١٩٨١–١٩٨٦) الجديدة االنثناء الرباعية هوفر مكنسة :2-4 شكل
االستهالكية األغراض عىل ينطبق املتحفي العرض واجهات يميز الذي الراقي الفن (أصبح

العادية.)

معارضات شكل يف — الحًقا سنرى كما — غالبًا النقدي املوقف هذا يظهر
كونز جيف عمل — املثال سبيل عىل — ينبع هنا، ومن ومفارقات. ساخرة، ومحاكيات
(١٩٨٠) للطي» القابل الغطاء ذات الجديدة الكهربائية هوفر «مكنسة الهابط الفني
فلورية مصابيح فوق موضوعة األسواق، يف متوافرة تنظيف آلة عن الواقع يف يزيد ال الذي

70



الحداثة بعد ما ثقافة

آليٍّا املصنوعة لألغراض ساخرة محاكاة العمل يقدم الصناعي. الزجاج من صندوق يف
فيه» «مرغوبًا استهالكيٍّا غرًضا يعرض بالتأكيد ألنه دوشامب؛ الفنان عرضها التي
عىل تختلط الغرض لهذا االقتصادية الجاذبية لكن دراجة). عجلة أو مبولة مجرد (ال
أصبح قد أنه بما السخرية، موضع يف تضعها التي الزائفة الجمالية بجاذبيته واسع نحو
أما للبيع. جاهز كرتوني صندوق يف معبأ منتج ال متحف يف يُعرض فنيٍّا» «عمًال اآلن
التأثري هذا فيضاعف الجديدة»، االنثناء الرباعية هوفر «مكنسة الفني كونز جيف عمل

مرات. أربع
األحيان من كثري يف يختلف ال الطليعية للفنون املنتمية األعمال من الكثري هدف إنَّ
نظرية مظلة تحت لكن — باأللفة الشعور كرس وهو أال — التقليدي الحداثي الهدف عن
وبارت، وفوكو دريدا بعد ما عرص يف — فالهدف تطرًفا. أكثر حداثية بعد ما معرفية
سبعينيات منذ الفنانني ترصيحات أفكارهم من متنوعة مشوشة صيغ اكتسحت ممن
العالم؛ يف «االطمئنان» ب الشعور من تابًعا بصفته املستهلك منع هو — العرشين القرن

إال. ليس معه محاِفظ نفعي تكيف إىل ذلك سيؤدي إذ
مواجهة من بدًال — مألوف عالم قبول نحو االنجذاب أشكال من شكل أي تعطيل إنَّ
والرت أعمال يف املحورية القضايا إحدى هو — بارت ملنظور وفًقا للعالم املزعجة السمات
وصُف هذا عىل ينطبق مًدى أي «إىل النموذجية الحداثية بعد ما روايته يف سيَّما ال أبيش،
ضحية يصيغه الذي والنص الراوي من كلٌّ يقع الرواية، هذه يف .(١٩٨٠) أملاني؟»
آخره إىل الرئييس، واملوضوع السببية، والعالقات بالحبكة، تتعلق — جوهرية لشكوك
متعجب. تشككي أسلوب عرب القارئ إىل رحمة بال الكاِتب ينقلها التي الشكوك وهي —
(التي اإلنجليزية» «الحديقة قصته من التالية الفقرة إىل — املثال سبيل عىل — فلننظر
نحو عىل تعج إذ أملاني؟»)؛ وصُف هذا عىل ينطبق مًدى أي «إىل رواية منها تطوَّرت

قبل: من ناقشناها التي املعرفية اك بالرشِّ ماكر

أهمية تحديد مشكلة يواجه فإنه أملانيٍّا ليس لكنه أملانيا يف املرء يكون عندما
أي إىل نفسه: يسأل ينفك فال ما؛ حدٍّ إىل للواقع محاكياته ومدى يقابله ما كل
عندما الحقيقي؟ أملانيا لون هو هذا وهل أملاني؟ وصُف هذا عىل ينطبق مًدى
األملان ظل التي السماء نفس أنها تصديق عىل يوشك السماء، إىل املرء ينظر
يشتت لم عندما أي و١٩٤٣؛ و١٩٣٣ ١٩٢٣ أعوام خالل بقلق يراقبونها
السماء واآلن األرجح. عىل لالنتباه تشتيتًا أكثر يشء آخر، يشء لون انتباههم
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متعددة درجات لألزرق لكن .Blau «بالو» يعني أزرق األملانية، اللغة يف زرقاء.
بينما ،bleu «بلو» يعني أزرق الفرنسية يف … طفل لكل متعددة اختيارات …

أزرق. نحن نقول

(١٩٧٧) التام»، املستقبل صيغة «يف أبيش، والرت

يتوقع هل ومربك. غريب َألمٌر للواقع» يشء كل محاكاة «مدى عن التساؤل إنَّ
ثمَّ ومن بالحياة؛ ال بالفن شبًها أكثر «عموًما» أجنبي بلد يف تجربته تكون أن املرء
التحيزات عرب نراها ما بقدِر فنٍّا نراها ال إننا أم حقيقية؟ وغري الواقع، عن بعيدة تبدو
هو هذا «هل مثل مميزة، ملتوية أسئلة أبيش يطرح املشئومة؟ والسياسية النمطية
حقيقية؟ بكونها األلوان وصف يمكن هل إذ غريب؛ سؤال فذلك الحقيقي؟» أملانيا لون
أبيش بال تشغل التي األشياء (كل التلوين وكتب الفوتوغرافية والصور الرسومات ففي
تظهر عندما إال يحدث ال ذلك لكن معه، تتفق أو الواقع األلوان تشبه قد كبرية) بدرجة
هو اللون أن هي الكربى املفارقة تظل وبالطبع، فقط. األصيل للعمل تقليد أو نسخة يف

يكفي. لن له فوصفنا أدبي، نصٍّ عرب الوصف عىل تستعيص التي األشياء أحد
املسبَّقة بأحكامنا النص يف الفجوات نمأل أننا األسلوب ذلك عرب ندرك أبيش يجعلنا
لون انتباههم «شتَّت ربما األملان أن يلمح عندما املثال سبيل عىل الذنب)، بمشاعر (أو
وضع خالل ومن البنية؟ أو الرمادية دة املوحَّ األزياء لون تُرى، يا لون أيُّ آخر.» يشء
وكما نحن، إلينا يشري النص فإن و١٩٤٣، ١٩٣٣ عاَمي بجوار (العادي) ١٩٢٣ عام

اإلنجليزية. متحدثي إىل تشري «نحن» ف النهاية، يف يتضح
وإيجون جيزيال شخصيتَي عن يتحدث الذي الرائع الفصل ويف — الفقرة هذه يف
عىل يلعب أبيش أن أعتقد — أملاني؟» وصُف هذا عىل ينطبق مًدى أي «إىل رواية يف
عىل النمطية» «قوالبنا فرض َرشك يف إيقاعنا ويحاول وغريه، بارت لدى مألوف جدل
عرًضا النص يتضمن الجديدة». «أملانيا نعتربه ما يمثالن بوصفهما وإيجون، جيزيال
مقال يف تظهر مرئية صور لوصف اللغة استخدام خالل من (نمطية) لصورة ممتًعا

وإيجون: جيزيال عن الرتفيهية املجالت إحدى يف نُِرش

البذلة الصورة: مكونات يف وطبقاته، املعنى ظالل املعنى، اكتشاف يمكن
واملنديل املزركش، والوشاح الجربدين، قماش من املصنوعة االنتشار الواسعة
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شناوترس الكلب يرتديها، التي السرتة صدر جيب يف الظاهر األبيض الحريري
العايل الطويل الحذاء األسود، الجلدي البنطلون لعابه، يسيل الذي األملاني
نعومة تعكس تصفيفة يف للخلف، ف املصفَّ األشقر جيزيال شعر الكعبني،
السيارة الشاحب، الجميل العظمي وجهها وتُربز حادة، جنسية وجاذبية
جزئيٍّا املفتوحة الفرنسية النوافذ وأخريًا الحمراء، الجلدية وكراسيها الالمعة
هذا كل املنزل؛ داخل الحياة من رأسية ملحات تكشف التي األريض الدور يف
األمر واالكتمال. بالرضا إحساًسا ويعكس الجديدة األملانية الكفاءة يوضح
يف املتأصلة و«التهديد» «اإلتقان» بني الجمع غريزة إنها … تماًما واضح

األملانية. العليا الوسطى والطبقة العليا الطبقة

(١٩٨٠) أملاني؟»، وصُف هذا عىل ينطبق مًدى أي «إىل أبيش، والرت

النص، يف املتشكِّك االرتياب من حالة إىل إياه دافًعا بالقارئ أبيش يتالعب وهكذا
ينطبق ال ملا الجامد التصوير بني به نشعر الذي التعارض عىل سخريته يف يعتمد الذي
بارت عليه يُطِلق ما أبيش يقدم التصوير. لهذا مقاومتنا وبني نمطي وصُف تماًما عليه

املثايل»: «النص

ا نصٍّ األكيد)، امللل درجة إىل (ربما مزعًجا ا نصٍّ الضياع، من حالة يفرض ا نَصٍّ
أذواقه اتساق ومدى والنفسية والثقافية، التاريخية، القارئ افرتاضات يزعزع
اللغة. مع عالقتها أو عالقته يف أزمة ويخلق ذكرياتها، أو وذكرياته وِقيَمه

(١٩٧٥) النص»، «متعة بارت، رونالد

الحداثة بعد ما رواية

ما أفكار بني األهمية الشديد االتحاد أدَّى أبيش، رواية من املقتبس املثال يف يتضح كما
متشكِّك نسبي نقد إىل — املتحدة والواليات أوروبا يف — الفنية والثقافة الحداثة بعد
الحداثة بعد ما شكوك ساعدت إذ الفنون؛ يف الواقعية أو الواقع محاكاة لدعاوي ومستمر
— الفن من نوع ظهور يف والعاَلم اللغة بني الدقيقة الوصفية العالقة حيال الفلسفية
خلق عىل يعتمد — السحرية الواقعية بأدب وانتهاءً الجديدة» الفرنسية «الرواية من بدءًا

73



الحداثة بعد ما

برايان يزعم ذلك، عىل وبناءً والخيال. الواقع بني زة املحفِّ الفوضوية العالقات أشكال كل
حيال وجوديٍّا شكٍّا يتضمن الحداثة بعد ما أدب عىل «املهيمن» األسلوب أن ماكهال
جريه وروب بيكيت أعمال إىل ويشري النص، يعرضه الذي للعاَلم املتناقضة الطبيعة

نظره. وجهة لدعم وبنشن وكوفر ونابوكوف وفوينتيس
بأي له إدراكنا وصعوبة داخله أنفسنا نجد الذي الخيايل «العالم» تقلَُّب إنَّ
حجر يقف يشء فكل الحداثة، بعد ما روايات من الكثري يف جلية سمٌة موثوقة طريقة
جريه، روب أعمال يف البسيط املنطقي التناقض من بدءًا ذلك؛ تحقيق سبيل يف عثرة
الهزلية الخيالية بارتلمي بروايات وانتهاءً بنشن، ألعمال املميِّز االرتياب بجنون مروًرا
أوسرت. بول أعمال يف كما أخرى بوليسية قصص داخل املغلَّفة البوليسية والقصص
إدراكيٍّا مركًزا نجد ال وقد الرواية، عالم يف البسيطة الحقائق تتناقض األعمال، تلك ففي
مجموعة عىل «مزاد بنشن رواية يف ماس أويديبا مثل — الراوي ويشتهر عليه، يُعتَمد
الحالة تلك من يعاني أي بجنونه؛ أو بارتباكه األحيان بعض يف — «٤٩ رقم الطوابع

الحداثة. بعد ما أبطال من به بأس ال عدد عىل تؤثر التي الغامضة العقلية
التاريخ من النص إىل طريقها تجد قد التي — الدرامية الشخصيات تؤدي كذلك
نجد ثمَّ ومن الوجودي؛ الاليقني من حالة ترسيخ إىل — كذلك أخرى أدبية أعمال من أو
الليلة يف روزينربج إثيل السوفييتية الجاسوسة إغراء يحاول نيكسون ريتشارد الرئيس
«راجتايم» رواية ويف (١٩٧٧)؛ عامٍّ» ميدان يف «الحرق كوفر رواية يف إعدامها تسبق التي
بينما أمريكية؛ مالٍه مدينة يف الحب نفق عرب رحلة يف ويونج فرويد ينطلق (١٩٧٥)
«أناشيد القصصية دافينبورت جاي مجموعة من ريجاتا» هينيل يعظ «املسيح قصة يف
الكاِتب لروايات تنتمي خيالية (شخصية ووسرت بريتي من كلٌّ يقف ،(١٩٨١) الرُّعاة»
(الذي دويف راءول ام والرسَّ ماالرميه، الفرنيس والشاعر ودهاوس)، جي بي الربيطاني
إىل جنبًا إي) كيه إكس جاجوار طراز من سيارة تدهسه وتكاد األحداث يرسم كي أتي

النهر. ضفة عىل جنب
الحداثية، األدبية األعمال مع شديًدا تناقًضا املماثلة الحداثة بعد ما أعمال تعكس
دوًما تراعي وتكاد جويس أو فوكنر أسلوب تتبع التي تعقيًدا األشد األعمال فيها بما
يتمكَّن بحيث (تاريخيٍّا)؛ ممكن بعالم النص بعالقة يتعلق فيما النظيف» اللعب «قواعد
سجل استخدام أو للغز حلٍّ تشكيل إعادة من تقريبًا األحوال جميع يف املثقف القارئ
السمات هي بالضبط تلك لكن ذكيٍّا. استخداًما والنتيجة السبب عىل قائم متسق زمني
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النص عالم بني مواجهة عرض خالل فمن تفكيَكها؛ الحداثة بعد ما أدُب يراعي التي
ومن بالواقع؛ إحساسنا عىل مقلًقا تشككيٍّا انتصاًرا الحداثة بعد ما أدب يحقق وعاملنا،
التي الفنية األعمال من عدد ظهور إىل ذلك أدى وقد املقبولة. التاريخ ادعاءات عىل ثمَّ
بني األدبي النوع هذا يمزج الحداثي. بعد ما التأريخي» املاورائي «القص نوع إىل تنتمي
للقواعد حداثي بعد ما بنقٍد يرصح أو ضمنيٍّا ح ويلمِّ والتاريخية، الخيالية املوضوعات
يف وغريه وايت هايدن لدى عرضنا كما بالتاريخ، األدب عالقة تحكم التي الواقعية

السابق.
من به يتصل وما كرواية التاريخ بمفهوم تتالعب التي األعمال تلك أشهر أحد
،(١٩٦٩) الفرنيس» املالزم «عشيقة فاولز جون رواية هي باملايض؛ ترتبط مفارقات
تشارلز، يدعى الداروينية باملبادئ مؤمن شاب حول أحداثها تدور حب قصة وهي
وودروف. سارة تدعى البطل انتباه تجذب شابة وامرأة إرينستينا، التقليدية وخطيبته
(فاملؤلف فحسب رة املصوَّ األحداث عىل «املؤلف» من ساخًرا تعقيبًا الرواية تتضمن ال
أن كذلك املؤلف ويدرك التطور، اكتشاف بدايات يف زال ما بطله لكن داروين يعرف
النهاية يف تلجأ إذ بالطبع؛ ذلك تدرك ال لكنها الوجودية، بالفلسفة أوَّيل إيمان لديها بطلته
كشًفا كذلك تضم بل فاولز)، حبكة من هربًا تشيليس منطقة يف روزيتي ام الرسَّ بيت إىل
— الفيكتوري العرص عىل حداثيٍّ بعد ما تعليًقا يعرض إذ املؤلف؛ ملناورات متعمًدا
التي روايته حبكة وعىل — الجنس حيال الفيكتورية االتجاهات املثال سبيل عىل يتضمن
تعرض أو — هاردي توماس روايات سيما ال — الفيكتورية الروايات حبكات تضاهي

لها. ساخرة محاكاة

ابتدعتها التي الشخصيات تلك الخيال. وحي من كلُّها أرويها التي القصة هذه
بما علم عىل أنني اآلن حتى تظاهرت قد كنت إذا عقيل. خارج قط توجد لم
(بنفس أكتب أني إىل يرجع فذلك أفكارهم، وبأعمق شخصياتي عقول يف يدور
وفًقا للرسد) طريقة وانتحلت الكلمات بعض عىل بها استوليت التي الطريقة
تجاور مرتبة يف الروائي يضع الذي قصتي زمن يف عامليٍّا السائد لألسلوب
بذلك. التظاهر يحاول فإنه كلية، بمعرفة يتمتع ال قد أنه ومع اإلله، مرتبة
أكتبه ما كان إذا ثمَّ ومن بارت؛ روالن جريه روب آالن عرص يف أعيش لكني

الحديثة. الرواية مفهوم مع تتفق أن املستحيل فمن رواية
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منزل يف اآلن أعيش ربما رواية، شكل يف ذاتية سرية اآلن أكتب ربما إذن
أنا هو تشارلز كان ربما الخيالية، األحداث يف استخدمتها التي املنازل من
سارة، مثل عرصيات نساء الحياة يف يوجد لعبة. كله األمر كان ربما متنكًِّرا.
املقاالت من مجموعة يضم كتاٍب تقديم أحاول ربما أو قط. أفهمهن لم لكني

رواية. شكل يف متنكٍر

(١٩٦٩) الفرنيس»، املالزم «عشيقة فاولز، جون

الشخصيات من تنبع التي الجادة املفارقات أنواع شتى إىل إجماًال األسلوب هذا يؤدي
كبري حدٍّ إىل خاضعة السابقة معرفتنا ضوء يف نحن نراها بينما حرة أنها تظن التي
كبريًا قدًرا الرواية تعكس عرصها. يف السائدة الخطابات) إىل (وبالطبع النظر لوجهات
بعد ما قارئ أي رغبات يلبي والشكوكية والنسبية واالنعكاسية الذاتي الوعي من
عادًة يحدث (كما معها ونتعاطف الشخصيات مع د نتوحَّ أن كُقراء وسعنا ففي حداثي؛
(من عليها ونحكم الخارج من الشخصيات نرى نفسه الوقت ويف الواقعية)، الروايات يف
ناظًرا — «املؤلف» يطرح الرواية، نهاية ويف مالئمة). غري ساخرة معارصة نظر وجهة

مختلفتني. نهايتني القارئ عىل — قطار عربة يف الجاِلس بطله إىل
ونصف فصول عرشة يف العالم «تاريخ بارنيز جوليان رواية يف االفتتاحي املشهد أما
الخشب قمل نوع من حرشة لسان عىل نوح لسفينة وصًفا فيقدم ،(١٩٨٩) فصل»
من الحديث. بالتاريخ يبدو ما عىل واسعة معرفة لديها دوميستيكوم») «أنوبيوم (فصيلة
أسطورة. سوى ليست اإلنجيلية وقصتها بالسجن أشبه السفينة فإن الحرشة، منظور
تروى أخرى، قصة حول أحداثها تدور ساخرة تشككية قصة الرواية تقدم ثمَّ، ومن
هللا غضب كان لألحداث. السياسية الخلفية عن شيئًا ندري نكن «لم السفينة: قاع من
وهو منا.» إرادة دون املسألة يف بنا ُزجَّ لقد إلينا، بالنسبة جديًدا خربًا مخلوقاته عىل
عددها البالغ قصصها تتفاعل بينما — الرواية أسلوب يدفعنا الكثريون. يتفهمه أمر
تتشابه أحداث عن البحث مواصلة إىل — بعض مع بعضها قصة ونصف قصص عرش
صعود األحداث من الكثريُ ر تصوِّ (إذ الحديث السيايس التاريخ مع ساخر) نحو (عىل
أن ورغم للهجوم). أو للغرق تتعرض سفينة متن إىل اجتماعيٍّا مهمشة مجموعات
التكوين» «ِسفر أن تعتقد فإنها لألحداث، رسمية» «رواية أي تقبل ال الرواية يف الحرشة
التي فالخطة حال، أي عىل داروينيٍّا نموذًجا يتبعه الذي النموذج وأن الثعابني، يضطهد
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عىل — نيس فقد اإلطالق، عىل الة فعَّ تكن لم السفينة عىل الحيوانات لجمع هللا وضعها
اليشء: بعض الحركة بطيئة الحيوانات بعض أن حقيقة — املثال سبيل

كان — مسبوق غري بهدوء يتمتع كسالن حيوان ثمة كان املثال، سبيل عىل
التي الشجرة قاعدة إىل نزَل إن ما — الشخصية بشهادتي رائًعا مخلوًقا
وجه عىل أثًرا له تُبِق فلم العظيمة، اإللهي االنتقام أمواج جرفته حتى يسكنها
الكفاءة يف نقًصا أعتربه نفيس، عن طبيعيٍّا؟ انتقاءً ذلك، تُسمي بَم البسيطة.

االحرتافية.

وخطابهم الرؤساء ينتقد الذي املقهورين صوت وهي العامل، تمثِّل الخشب قملة إنَّ
يمانعون ال وعائلته فنوح إبداعه. يف املذهل الكتاب هذا يف كثرية أخرى وظواهر املهيمن
التي الفضاء «سفينة (أو العائم» «املقهى هذا سطح عىل الغريبة الحية األنواع تناول
اعتقال؛ بمعسكر — األرجح عىل — أشبه السفينة تبدو ما ورسعان األرض»). تدعى
واألسطورة اإلنجيل من كلٌّ يتداخل األعراق». نقاء «فكرة ب إعجابًا سام يُكنُّ حيث
زمنيٍّا مرتَّبة غري ساخرة تهكمية مسارات يف كثرية أخرى ومجاالت والعلم والتاريخ
أيٌّ اْعتُربَ حال السياسة، أو األسطورة أو اإلنجيل عىل شديًدا هجوًما لنا يبدو ما ضمن
وتطرح التعقيد درجة بنفس الرواية يف الفصول بقية تتسم أيديولوجية. تفسريات منها
إضفاء دون أبيش) أعمال يف (كما لكن التاريخ، حول الحداثة بعد ما آلراء بارًعا ملخًصا

بالطبع. عليها «النظرية» هيبة
لذلك: املماثلة األعمال إنَّ

حيث — الروايات كتابة عن تختلف ال التاريخ كتابة أن إىل فحسب ح تلمِّ ال
يف التاريخ إن بل — للعالم نموذًجا ن تكوِّ كي خياليٍّا ترتيبًا األحداث تُرتَّب
عن بمعزل يبدو ما عىل تتفاعل مرتابطة بحبكات األدب مثل يمتلئ ذاته حد

البرشي. التخطيط

املاورائي» «الَقصُّ ،(١٩٨٤) ووه باتريشيا

الفلسفية الشكوكية مبادئ حسب — الخيايل للرسد الكتَّاب يسمح الحاالت، هذه يف
سابًقا عرضنا كما — التاريخ بأن يؤمن ألنه سيطرته؛ بفرض — سابًقا صناها لخَّ التي
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يد عىل — حتًما وتُشكَّل النمطية، وتحيزاتنا لرغباتنا خاضعة أخرى قصة مجرد —
— الفيكتوري املؤلف/النبيل دور العبًا فاولز أو الخشب قملة شخصية متقمًصا بارنيز

عنه. املنبثقة املجتمع داخل السائدة الخيالية الحبكات لقوالب وفًقا
إىل االنتماء عبء من متكافئ غري قدًرا الرواية تحمل أن إذن املستغرب من ليس
عالقة يخص فيما — اآلن حتى املعتادة «خطاباتها» أن بما الحداثة»، بعد «ما ِفكر
لشخصيات برجوازية» «فردية أو ليربالية خلق عملية من به تتسم وما بالنص، املؤلف
الكثري يف الحداثة بعد ما لنقِد ُعرضة تجعلها — التاريخية بالحقيقة وعالقتها دة، موحَّ
االستقاللية واحرتام الروائي، الشكل يف والتحكم الِحرفية من انتقلنا فقد أجزائها. من
ويتجىل — الحداثية الرواية تميِّز التي التاريخية التفسريية القدرة وادعاءات والفردية،
الجنوب عن فوكنر كتابات أو دبلن مدينة عن جويس كتابات يف املثال سبيل عىل جميعها
وصف تقديم د ويتعمَّ الذاتي، بالوعي يتسم ومراوغ، مفكَّك هزيل وصف إىل — األمريكي
بحيث واحد، آٍن يف مستويات عدة عىل توجد قد لشخصيات األحيان من كثري يف زائف
الحداثة بعد ما رواية تحاول ال املعقول. النفيس االتساق أشكال من شكل أيَّ تفتقد
الرسدي، كالتالعب الخادعة؛ الِحيَل أنواع لشتى أبوابها تفتح بل مؤكَّد، واقعي وهم خلق
االتساق وعدم التناقض من تستدعيه ما بكل املتعددة والتفسريات النمطية، والقوالب
الروايات تلك يف الداخيل التنظري إن الحداثة. بعد ما ِفكر يف رئيسية مكانة يشغالن اللذين
ال نموذجية حداثية بعد ما سمات هي للقارئ الشكلية أساليبها لكشف واستعدادها
من بريخت ألسلوب جودار اقتباس مثل األفالم، يف أيًضا بل فحسب، الرواية يف نجدها
غالبًا التي املرئية الفنون يف وكذلك الفيلم، داخل نص أو إرشادية الفتات إقحام خالل

الحقبة. هذه يف ذاتها» حول «تتمحور كانت ما

الحداثة بعد ما موسيقى

تخيل إىل جزئيٍّا يرجع ما وهو للموسيقى، صفحاته من الكثري الكتاب هذا يفرد ال
عن — طويل بزمن نتناولها التي الحقبة قبل — بالفعل املوسيقيني املؤلفني من الكثري
سبيل عىل — نبذوا إذ الحداثة؛ بعد ما حركة هاجمته بما الشبيهة السابقة األعراف
رفض إىل كذلك ونزعوا املوسيقي، العمل يف التقليدي اللحني الرسدي الرتتيب — املثال
تنظيًما املوسيقية املقطوعة تنظيم إىل سَعوا ن ِممَّ (املهيمنني) السابقني املفكرين تأثري
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املنظمة املجموعات بأسلوب وانتهاءً نغمة، عرشة االثنتي وأسلوب شونربج من بدءًا كليٍّا؛
االلتزام يَُعد فلم العرشين. القرن من الستينيات فرتة يف وغريه بوليز به نادى الذي كليٍّا
املؤلفني من الكثري نزع بالطبع، االهتمام. عىل يسيطر الحداثية الشكلية األساليب بتلك
تميل الجذابة، األساليب تميِّز التي النظرية، املواصفات ترك إىل ذلك قبل املوسيقيني
عن املوسيقيني املؤلفني من الكثري تخىل الستينيات، أواخر مع لكن أعمالهم. عىل أوامرها
تتوافق التي االسرتاتيجيات من كامًال ِنطاًقا وتبنَّوا للنغمات، نظريٍّا الدقيق التنظيم حلم

لهم. كبريًا إلهام مصدر تكن لم وإن حتى الحداثة، بعد ما ِفكر تعددية مع
من غريها مع ما حدٍّ إىل كبريًا تشابًها تتشابه التي األلحان بعض توجد ذلك، رغم
توظِّف املثال، سبيل عىل بها. تأثرت التي األعمال تلك أو الفنية، الحداثة بعد ما أعمال
برييو لوتشيانو املوسيقي للمؤلف (١٩٦٨) «سيمفونية» مقطوعة من الثانية الحركة
مالر سيمفونية يف املرح املوسيقي اللحن من املحوري الجزء يف املتمثل األكرب االدعاء
تفكِّكه أو تحلِّله لكنها — للسيمفونية اإليقاعية الحركة يف تقريبًا يتحكم الذي — الثانية
أنواع شتى من اقتباساٍت برييو جمع ذلك، إىل باإلضافة التالية. أجزائها يف ذلك بعد
البحر»)، («مقطوعة وديبويس وشونربج باخ ألحان من أجزاءً — املوسيقية املصادر
ثم النيص، بالتداخل يعج ساخًرا كوالًجا يشبه فيما — وغريها الفالس») («رقصة ورافيل
«أحداث من وشعارات ى»، «الالُمسمَّ بيكيت رواية من مقتبسة لسطور أداء مع ذلك مزج
وغريهما. كينج لوثر ومارتن شرتاوس ليفي من واقتباسات فرنسا، يف «١٩٦٨ مايو
بعد ما فوقي تعليق تقديم بهدف السيمفونية إىل خامسة حركة بعد فيما أضاف (وقد
بأن الجزم املرء وسع ويف السابقة.) الحركات عىل الذاتي بالوعي يتسم نموذجي حداثي
كما تنشدها التي األوبرا مغنية لدى الوعي تيار د تجسِّ (١٩٧٢) «١ «األنشودة مقطوعته
مما املرسح؛ عىل أدَّتها التي األدوار مجموعة من متناثرة بأجزاء تعج إذ املالحم؛ تُنشد
النصوص خالل من املجتمع يد عىل جزئيٍّا «ُشكِّلت» أو ُشيِّدت قد ذاتيتها أن ح يوضِّ

عقلها. يف ترتدد التي املوسيقية
من يذكِّرنا الذي — االقتباسات من املتناص االنتقائي الكوالج هذا كذلك نالحظ
أو سال أعمال (مثل الحداثة بعد ما لوحات من بالكثري املنطقي للتسلسل افتقاره خالل
«اقتباسات مقطوعته يف نجد (كما تاكيميتسو وتورو شنيتكه ألفريد أعمال يف — شنوبل)
األساليب املتعدد الكوالج فنون تعكس غريهم. والكثري ديبويس) بأسلوب املتأثرة حلم» من
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يتضمن ثمَّ ومن و«املبتذلة»؛ «الراقية» املوسيقية للمصادر مباليًا ال استخداًما شنيتكه لدى
املقطوعة مقدمة وصف حسب — (١٩٧٧) «١ رقم الكبري «الكونشريتو املوسيقي عمله
مفرطة وفواصل حرة، وكروماتية الباروك، موسيقى من وأشكاًال «صيًغا — املوسيقية
خارجها من قادمة وكأنها املقطوعة تقتحم مبتذلة رائجة موسيقى جانب إىل الصغر،

اًما.» هدَّ تأثريًا محدثًة
نحو عىل — بالفضل تَدين أعماًال يضم الفرتة هذه يف املوسيقي اإلنتاج معظم لكن
دمج إىل يهدف تعدديٍّا أسلوبًا تتبع أو مبارشًة، معه تتنافس أو املايض، إىل — د معقَّ
املوسيقى يميز الذي تماًما املستقل الطابَع ذلك رغم يعكس هذا لكن املتاحة، األساليب
الرائعة ليجيتي مقطوعة يف — املثال سبيل عىل — نجد كما التقليدية، الكالسيكية
إبداًعا املعارصون املوسيقيون املؤلفون قدَّم لقد .(١٩٩٠ / ١٩٩٢) الكمان» «كونشريتو
املتعددة اإليقاعية املتتابعات ليجيتي استخدام (مثل جديدة لغات ابتكار مجال يف رائًعا
وغريها الطبيعية التوافقية النغمات عن الناتج النشاز واستغالل التعقيد، البالغة األوزان
األصيلة التجريبية املوسيقى من النوع هذا بُعد يف الرئييس السبب إنَّ األساليب). من
الكلمات تؤدي أن دون موسيقى تأليف صعوبة يف يكمن الحداثة بعد ما مفهوم عن
األشكال يف نجدها التي الحاسمة املتناقضة املفاهيمية الرسائل تلك تنقل أو النص دور
البيانو مقطوعة مثل — القاعدة هذه استثناءات أما الحداثة. بعد ما فن من األخرى
ثانية» و٣٣ دقائق ٤» عنوان تحمل التي كاديج، املوسيقي للمؤلف الشهرية الصامتة
محلها وحلَّ الحفالت قاعات يف طويًال تستمر ولم إال، ليس تثبتها فهي — (١٩٥٢)
أي وحدها املوسيقى تولِّد أن للغاية الصعب فمن الفنية. املعارض يف األدائي الفن
لدى االلتباس الشديدة املجازي االرتباط جدلية خالل من إال السيايس التأثري من نوع
لستالني معادية ساخرة تعبريات وجود حول العقيمة املجادالت يف يتضح كما امُلستِمع،

شوستاكوفيتش. سيمفونيات يف
التزامات من نسبيٍّا اقرتابها نتوقع قد التي املجاالت هي الغنائية واملوسيقى األوبرا إنَّ
ووجوديٍّا نسبيٍّا مستقر لعالم إخالًصا يبدو ما عىل نالحظ هنا حتى لكن الحداثة، بعد ما
(١٩٨٨) «يوناني» أوبرا يف — املثال سبيل عىل — يتضح كما املنطقي، بالرتابط يتسم
أو بريتويسل، للموسيقار (١٩٧٣–١٩٨٣) أورفيوس» «قناع أو ترينيدج، للموسيقار
(١٩٨٧) الصني» يف «نيكسون أو أديس، للموسيقار (١٩٩٤-١٩٩٥) خدود» «أحمر
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التي الخيالية الرسدية النصوص عن كبريًا اختالًفا األمثلة تلك تختلف آدامز. للموسيقار
للمؤلف (١٩٧٦) الشاطئ» عىل «أينشتاين أوبرا االتجاه هذا من يُستثنى سابًقا. عرضناها
— ويلسون روبرت التبسيطي الفنان مع مشرتك عمل وهي — جالس فيليب املوسيقي
داخل السياسية املبادئ تتوافق منطقيٍّا. املرتابط الرسد أشكال من شكل أي من وتخلو
كما الحداثة، بعد ملا اليسارية التصورات مع الحقبة هذه يف املوسيقية املؤلفات من الكثري
أيٍّا أن عموًما يبدو ال لكن وهينزي، نونو املؤلِّفنْي أعمال يف — املثال سبيل عىل — نجد
انتماؤها يتجىل التي التعهدات من أيٍّ تبني إىل احتاج قد الكبار املوسيقيني املؤلفني من
— املوسيقيني املؤلفني أن هو قوله املرء يستطيع ما أقىص إن الحداثة. بعد ما لنظرية
تحتويه وما ووظيفتها، اللغة بطبيعة غالبًا مهووسني كانوا — الحداثة بعد ما أتباع مثل
تحكًما األعراف فيها تتحكم خفية وِبنًى النغمية-الحرة، للتناقضات واستغالل تفكك من

السابقة. والعمليات األنماط لتفكيك اللغة هذه استخدام وبطرق كليٍّا،
نظرية يف مفهومها حسب بالتفكيكية فضفاضة عالقة تجمعها األمثلة هذه لكن
التكعيبية املدرسة أن الكثريون) فعل (كما يزعم أن املرء وسع ففي الحداثة؛ بعد ما
مقارنة سوى ليست العبارة هذه لكن االنطباعية. بعد وما االنطباعية املدرسة «فككت»
قليل عدد سوى ينشغل لم وبراك. بيكاسو لدى التاريخية بالنيات معرفة أي تدَّعي وال
الداخلية». «تناقضاتهم ب سبقوهم َمْن بمعايرة الحقبة هذه يف املوسيقيني املؤلفني من
يقود — شونربج» مات «لقد عبارته يف ذلك قبل باملايض ندَّد الذي — بوليز بيري وحتى
الكثري تجنبت تقدير، أقل وعىل بروكنر. ألحان ًما مقدِّ املوسيقية فيينا أوركسرتا حاليٍّا
االستثنائي استعدادها خالل من سيَّما ال — ١٩٧٠ عام منذ املوسيقية املؤلفات من
يف سادت التي الَجدلية املعارك من بعًضا — الشباب املوسيقيني املؤلفني أساليب ملزج
النظرية التسلسلية واملوسيقى سرتافينسكي، مواجهة يف شونربج َوضعت والتي املايض،
ويف العرشين. القرن من والستينيات الخمسينيات فرتة يف العفوية املوسيقى مواجهة يف

الحداثة. بعد ما حركة خلقته الذي األفكار مناخ إىل بالكثري تدين فإنها الصدد، هذا

والنظرية الفن

ما تأثري عىل األبرز الدليل هو والنظرية الفن بني االتحاد فإن أوضح، أن حاولُت كما
الفنية القاعدة («العلم»، النظري الخط — السياق هذا يف — يطوِّر ما وهو الحداثة، بعد
كما العليا، الحداثة من أجزاء يف ويوجد كبري بتأثري بالفعل يتمتع الذي «القانون») أو
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املعماري وأعمال نغمة، عرشة االثنتي وموسيقى الفنية، باوهاوس مدرسة يف نالحظ
التزاًما وأقل دقة أقل نحو عىل كان وإن الرسيالية الحركة يف وحتى كوربوزييه، لو
التي الفنية األعمال من فيًضا الحداثة بعد ما نظرية قدَّمت بمراحل. العلمية باألسس
الفن وبلغات عموًما، باللغة عالقتهم حيال عميق ذاتي بوعي ادها ونقَّ مبدعوها يتمتع
للمواقف املتزايد والتأثري األكاديمية الحداثة بعد ما نشأة ومع تحديًدا. السابق يف املقبولة
أرست بعدما الواقع، يف كالهما، (ظهر العرشين القرن من الستينيات فرتة يف السياسية
يف الجديدة األساليب من العديَد الحرب بعد ما فرتِة يف التجريبية الطليعية الحركة
والسيايس، النظري موقفهم عىل ملحوًظا تركيًزا الفنانني من كثري أبدى الفنون)؛ مجاالت
الحاجة دعت ما كثريًا التي الحداثة، بعد ما معرفة لغة يعي بأن وامُلشاِهد القارئ وطالبوا
نقدية هالة عليها وتخلع وتُكِملها غالبًا، واململة البسيطة الفنية األعمال تضيف كي إليها

الكتاب. بها بدأنا التي الطوب كومة يف رأينا مثلما زائفة،
الواضح االستقالل من نوع بلوغ إىل يهدف كان الحداثية األعمال من الكثري إنَّ
وجه عىل األربع» «الرباعيات قصائد مجموعة لفهم تحتاجه ما كل املثال، سبيل (عىل
بأكرب والتمتع … الداخلية معانيها عىل االنكباب هو إليوت إس تي للشاعر التحديد
أعمال لكن والتاريخ)، بالالهوت املعرفة ذلك يف بما «الحياتية»، املعرفة من ممكن قدر
ويعترب بها. تحيط أن يفرتض التي النقدية املناقشات دون تكتمل ال الحداثة بعد ما
بعد ما ِفكر إىل االنتماء عىل عالمة األحيان أغلب يف التصوري» الذاتي «االنعكاس هذا
الذاتي الوعي من كبريًا قدًرا يستلزم الفني اإلبداع أن الحداثيني بعد يرى إذ الحداثة؛
هذا بدايات إىل — ذلك رغم — أدى الذي الرأي (وهو الحداثة مدرسة يتجاوز النقدي
الفنان من كلٌّ يتواطأ ثمَّ، ومن األكاديمية). والنخبوية الفن بني بكارثة املنِذر التزاوج
الفنان، يعرضها كما والفكرة، العمل بني «السليمة» بالعالقة املطالبة أجل من والناِقد

الجمهور. لها يستجيب وكما

التصوري املذهب

كراوزر بول تفسري وهو عليها، مثًال رضبنا إذا األفكار تلك تأثري ندرك أن اآلن نستطيع
بطاقة ر تصوِّ التي العمالقة الزيتية موريل مالكوم ِلَلوحة النموذجي الحداثي بعد ما

.(١٩٦٦) روتردام مدينة أمام أمسرتدام إس إس السفينة صورة تحمل بريدية
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مالكوم للفنان (١٩٦٦) روتردام»، مدينة أمام أمسرتدام إس إس «سفينة لوحة :3-4 شكل
الفن؟) طبيعة عن تعبري أم كبرية، سفينة مجرد (أهي موريل.

الشكيل اللوحة جمال يؤدي (هل إستيس. ريتشارد ام للرسَّ هوالند» «فندق لوحة :4-4 شكل
منتكًسا؟) حداثيٍّا عمًال اعتبارها إىل الحدود يتجاوز الذي
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صورتها وغطى شاشة، عىل وعرضها عكسها ثم بريدية، بطاقة موريل اختار
للبطاقة البيضاء الهوامش حتى يضم للغاية كبري رسم بمقياس مقلوبة نقلها ثم بشبكة
الضوء تلقي نقدية «ممارسة هو الواقعي» «فوق العمل هذا أن كراوزر يزعم الربيدية.
موضع يف إياها واضعة التوقعات تلك وتخيِّب رفيًعا» «ثقافيٍّا نشاًطا باعتباره الفن عىل
«تخاطب فهي املستوى.) رفيع فني بتعقيد توقعات أي بالفعل اللوحة (تخيِّب الشك.»
تثري إنها أي والتقدم.» للرقي سبيل أنه عىل له وفًقا الفن يَُربَّر الذي ع املرشِّ الخطاب …
«املخاطبة» فعل من الحقيقي املقصد أن رغم فوكو، طابع تحمل التي الشكوك بعض
املصطلح. لهذا الحداثة بعد ما استخدامات معظم يف الحال هو كما غامًضا، يظل هنا
يف توقعها ينبغي التي القيم من «الخاطئة» األنواع من بالتأكيد هما والتقدم» «الرقي إن
أن حال أي عىل سيعتقد أحد فال ذلك، رغم واهيًا يظل قد النقد ذلك لكن السياق. هذا
موريل، حالة «يف مضيًفا: نقده كراوزر يواصل والتقدم. الرقي قيم تدعم موريل سفينة
جاز «إذا عبارة لكن التعبري.» جاز إذا اللوحة داخل مرسوم وكأنه النقدي البُعد يبدو
يف «النقد» يطرح ما أن الواضح فمن االستحالة: من نوًعا تخفي هنا املاكرة التعبري»
اللوحة] هذه يف [نجده «ما أن زاعًما يميض ثم ذاتها. اللوحة ال الناقد» «تعليق هو الواقع
داخله يستوعب الذي الفن من نوع هو ما بقدر الخارجي، الفن» «نقيض من نوًعا ليس
فنانني أعمال أن كراوزر ويضيف للعيان.» ويبديها االجتماعي الثقايف َوْضعه معضالت
الواقعية أعمال لكن مماثًال، بُعًدا تعكس هانسون ودواين كلوز وتشاك فالك أودري مثل
هذه مع ظاهريٍّا تتشابه التي إستيس، وريتشارد سالت جون مثل لفنانني التصورية
يعني إنه أي جماليٍّا»؛ مبهرة و«تكوينات مبدعة» فنية «أعمال سوى ليست األعمال،
ما نوًعا تقليدي بأسلوب ممتعة لوحات ينتجان الفنَّاننْي هذين أن — يبدو ما عىل —

العظيمة). الشكلية وبراعتها ملزاياها نظًرا كذلك بالفعل (وكانت
يدعو نحو عىل — أدى السمات تلك عىل الفنانني هذين تركيز أن كراوزر يزعم
ع» املرشَّ الخطاب ضمن املجددين من وغريه موريل أعمال مصادرة «إعادة إىل — لألىس
و«جاذبيتهما للواقع» املبهرجة «محاكاتهما كراوزر ويستهجن القيم. بتلك يحيط الذي
عمل فإن ثمَّ، ومن التقليدية»؛ «التحيزات نحو انجذابهما ثم ومن الساحقة»، التسويقية
عىل الطلب «إشباع سوى يحقق ال الفوتوغرافية الصور لشكل محاكياته يف إستيس
تقدير إىل يُنظر إذ الحداثة»؛ خلَّفته الذي املتوقعة غري الالتقليدية والتوجهات االبتكار
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ألنه السياسية؛ الناحية من رجعي نشاط أنه عىل البارعة» «الفنية أو «الجمالية» السمات
يرفضه الذي الشكيل الرتكيب يف ما حدٍّ إىل حداثية جمالية «متعة» عن الدفاع لنا يتيح
— الحداثة بعد ما أتباع من كثري مثل — كراوزر يهاجم بالطبع، بوضوح. كراوزر
ألنها «التقدمية»؛ ب تتصف ال التي الحداثية، السمات تلك أعمالهم تعكس عندما الفنانني
ع» املرشِّ «الخطاب عن ماذا لكن الحداثة. خطابات مثل عة» املرشِّ «الخطابات تنتقد ال
تقدمي نقد أنها عىل إستيس أعمال نفرس أن املمكن من هل نفسه؟ كراوزر يتبناه الذي
أشكال نقد يف كبريًا وقتًا الواقع يف تضيِّع ال الفنانني أولئك أعمال لكن الخطاب؟ لهذا

ضمنًا. أو رصاحًة األخرى الفن
من التحوُّل استيعاب يف محوريٍّا دوًرا يلعب «فنان موريل أن كراوزر يرى وهكذا،
— للدهشة مثري نحو عىل — ذلك يف إليه (وينضم فهو الحداثة»، بعد ما إىل الحداثة
جديد «شكل ابتكار وهي أال للحداثة؛ املعادية بالفضائل يتمتع كيفري) ات والنحَّ ام الرسَّ
ثمَّ، من راٍق.» فن تقديم إمكانية حيال الشكوكية من شكل و«تجسيد الفن»، أشكال من
املمارسة داخل رئيسية فكرة إىل وتحويلها داخليٍّا الشكوكية هذه استيعاب خالل «ومن
ثم، ومن «تفكيكيٍّا»»؛ بُعًدا الفن عىل «النقدية» الواقعية فوق النزعة تضفي الفنية،
«طبيعته إىل الحكم هذا ويستند الحداثة، بعد ما فنون ضمن شك دون الفن هذا يُصنَّف

املتشكِّكة».
ما ملعتقِد املخلصني الُحماَة جداٍل بال اعتُربوا تصوريٍّا فنٍّا قدموا الذين أولئك إن
العقالنية املعايري حسب اإلتقان يعوزه ما غالبًا فكرهم أن رغم التنظريي، الحداثة بعد
الخيال سعة من األحيان من كثري يف الفنان تَْحرم قد «النظرية» أن ورغم الطبيعية،
نسبية، برسعة الفنية األعمال تلك تقييم املرء وسع يف مجازية. إيحاءات إبداء من وتمنعه
الراغب الناِقد يوظِّفه الذي النظري الُهراء من كبرية) (برسعة الهرب يسعه لن لكن
ما ِفكر إىل تُنَسب موريل لوحة إن عليه. أهمية وإضفاء العمل لهذا «ثقل» إعطاء يف
من لديها ما واقع من الفكر من النوع هذا إثارة يف بالتأكيد وساعدت الحداثة، بعد
التي التصورية العمليات بل ذاته، حد يف العمل املهم فليس الفن؛ بنظرية ذاتي وعي
الفنية، املؤسسات لدى املعتادة األنشطة عن العمل ابتعد ذلك، أثناء ففي وراءه. تكمن
يف باري روبرت معرض كان املثال، سبيل عىل املعروضات. بيع أنشطة بينها من التي
واقترص املعروضات، من خاليًا ١٩٦٩ عام أمسرتدام يف بروجيكت آند آرت عرض صالة
طوال مغلق «املعرض عليها: كتب الصالة مدخل عىل الفنان وضعها الفتة عىل املعرض

العرض!» مدة
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الفني؛ بالتعقيد اإلحساس فقدان هي التصوري الفن هذا عىل املرتتبة النتائج إحدى
التقليدية، املحاكاة عن الناتج الثري التفصييل الوصف الفنانون أولئك نبذ ما غالبًا إذ
االتجاه هذا يؤدي وقد الحداثي. للفن املميزة الجذابة الشكلية العالقات إىل باإلضافة
يف التبسيطية، الفنية األعمال من الكثري يف كما دة، متعمَّ ضحالة إىل للحداثة املعادي

كذلك. والرسم املوسيقى
امُلشاِهد اهتمام يثري أن يمكن ال مجرًدا حرفيٍّا تبسيطيٍّا عمًال أن فريد مايكل يزعم
مقارنته إىل يؤدي ما وهو فني؛ عرض صالة يف مرسحيٍّا عرًضا عرضه حالة يف إال
الذي والتعقيد الشكيل التكوين يف امُلشاِهد استغراق يتضمن الذي الحداثي، بالنموذج
تفاعًال، يتطلب النموذجني فأحد تأكيد؛ بكل لصالحه ليست مقارنة وهي العمل، به يتسم
ليسوا التبسيطني الفنانني أن ِفريد يرى الداخلية. للعالقات تأمًال اآلخر يتطلب بينما
بينما الفني، العمل بعنارص كمشاهدين الذاتي وعينا عىل يعتمدون ِحرفيني فنانني سوى
يقع ثمَّ ومن الفني؛ العمل يف استغراقنا مع أنفسنا ننىس الحداثي، الداخيل األسلوب يف
نستمتع نحن ، َفجٍّ باختصار الحداثة. من النقيض طرف عىل املرسحي» «األداء هذا
للفنان عمًال لكن كارو، أنتوني للفنان نحتي عمل يف الداخلية العالقات باستكشاف
أسئلة «يطرح بل الفرصة، هذه مثل يتيح ال اللَّباد من كومة عن عبارة موريس روبرت

ذلك. عن عوًضا متشكِّكة»
الكثريَ وأندريه موريس مثل لها املتبنِّني الفنانني أوائل لدى التصوري املذهُب ألهَم
التصوري الطابع بني جمعت ما غالبًا التي الالحقة، الحداثة بعد ما تطورات من
األمثلة أحد ا. حقٍّ بسيطة فنية أعمال عرب متشكِّكة» أسئلة «طرح أجل من والتبسيطي
عىل ماء كوب عرض حيث ١٩٧٣؛ عام مارتن كريج مايكل الفنان معرض هو ذلك عىل
اسم عليه وأطلق الحائط، عىل أقدام تسعة ارتفاع عىل املعتاد، النوع من ام حمَّ مرآة رف
استبيانًا الزائرون أُعطي بينما العمل، هذا سوى العرض صالة تضم لم بلوط». «شجرة

التايل: النص يتضمن اسًما يحمل ال مكتوبًا
كذلك؟ أليس بلوط، شجرة اسم هذا املاء كوب عىل ببساطة أطلقت لقد س:

يعد ولم الفعلية، مادته ُت غريَّ لقد اآلن. بعد املاء من كوبًا يعد لم إنه ال، بالطبع ج:
يغريِّ لن ذلك لكن تحب، وصف بأي وصفه يمكنك اآلن. دقيًقا وصًفا املاء كوب وصف

… بلوط شجرة أنه حقيقة من
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عن ناتجة تأملية متعة العمل (يثري كارو. ألنتوني (١٩٦٢) باكر» «صباح :5-4 شكل
أسئلة.) أي يطرح وال الذاتي، واكتفائه الشكيل تعقيده

الكتاب، هذا يناقشها التي النظرية من ا جدٍّ صغري جزء مجرد فهمت قد كنت إذا
وبوظيفة التسمية، باعتباطية تحيط التي للغاية التافهة النقاط من بعًضا تستوعب فربما
املنبعثة الرهبة من بالقليل أيًضا تشعر قد بل الرَّف، ارتفاع وبَمزحة الفني، املعرض
هذا الفنان منه استوحى (الذي الكاثوليكي الالهوت يف املقدس القربان مفهوم من
وتتمحور ظاهري، ثقايف وبطابع بالغ ذاتي بوعي تتسم ضحلة، نقاط كلها العمل).
يف ما كل هو وذلك متشككة»، أسئلة «تطرح كونها جانب إىل الخارجي، املظهر حول
مجرد هو بعدها، وما األخرية عاًما والعرشين الخمسة منظور ومن النهاية، ففي األمر!
املعارض مؤسسة داخل املرسحي عرضه عىل إال — ِفريد يزعم كما — يعتمد ال كوب
كان وإن حتى كهذا، كتاٍب يف إليه اإلشارة إىل أمثايل الفن مؤرخي استعداد وعىل الفنية
بأغبى د يجسِّ بل اإلطالق، عىل منفرًدا مثاًال ليس لكنه إال. ليس بشًعا مثاًال بوصفه
إىل تلميًحا بأن تؤمن التي الحداثة، بعد ما لنزعِة العادي غري االنتشاَر ممكنة طريقة
يرى بالفعل. األهمية متدني فني، عمل إلنتاج يكفي «التشكك» من القليل مع «النظرية»
«تركيب أنه — التصوري» «الفن كتاب وصاحب االستبيان منه اقتبست الذي — جودفري
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السيجار يكون ما («أحيانًا مارتن. كريج مايكل للفنان (١٩٧٣) بلوط» «شجرة :6-4 شكل
فرويد).) سيجموند إىل منسوب (قوٌل سيجار» مجرد

مثل اتني نحَّ طريقة عىل وأنيق وبسيط نقي تركيب بالكاد لكنه وأنيق»، وبسيط، نقي،
من لكنه الحداثيني، اتني النحَّ من عدد أي أو سميث، ديفيد أو برانكويش أو آرتشيبنكو
الحريف باملعنى تمثاًال ليس ِفريد) لدى املرسحي األداء مفهوم إىل (عودة أخرى ناحية
حمام يف الرتكيب سهلة الرفوف مثل «تركيب» هو بل التمثال، يشبه قد أنه رغم للكلمة،

منا. أيٍّ
أنتجت (لكنها الحداثة تجاه فعل كردِّ املوسيقى يف التبسيطية النزعة كذلك برزت
باعتباره املرئية الفنون يف نظريه مع هنا التبسيط يتشابه بكثري). أفضل فنية أعماًال
االثنتي أسلوب املتبني (التكعيبي، الهوس بأن وترصيًحا الشكيل التعقيد ضد فعل رد
املايض، يف السائدة النخبوية القيم تخص سمًة أصبح الفن لغة بتطوير نغمة) عرشة
املوسيقى إنَّ مخاطبتها. إىل الحداثيني بعد يتوق التي الجماهري تلك تغريب إىل ويؤدي
والتطورات — وفيتكني ونايمان وجالس ورايش راييل من كلٌّ قدَّمها التي التبسيطية
الفاصل الحد تجعل — األسلوب هذا عىل تورك ومايكل آدامز جون أدخلها التي الالحقة

88



الحداثة بعد ما ثقافة

عادًة املوسيقى هذه تعتمد معنًى. بال املبتذلة واملوسيقى املستوى الرفيعة املوسيقى بني
باملوسيقى املرتبط النغمي والتطوير اللغة تعقيدات من تخلو متكررة إيقاعية أنماط عىل
وهينزي بوليز أمثال الخمسينيات فرتة خالل املوسيقيني املؤلفني لدى املتأخرة الحداثية
أَتْفُه التبسيطية املوسيقى أن املوسيقي املجال يف الكثريون رأى بالتأكيد وشتوكهاوزن.
الذي التكرار عىل كبريًا اعتماًدا األوىل نماذجها اعتمدت فقد بجدية؛ تُؤَخذ أن من وأبسط
الزن بموسيقى املتأثرة رايش أعمال يف سيَّما (ال التأمل عىل زه يحفِّ أو املستِمع يأرس
األصالة عن وبالبُعد الشديدة بالبساطة الرئيسية عنارصها اتسمت ما وغالبًا البوذية)،
اإليقاعي تعقدها ورغم ثابت، بإيقاع وتميَّزت فحسب)، التناص منهج تتبنى كانت (إذ

الشخيص. اإلحساس ينقصها يبدو ما عىل كانت البالغ
موسيقيٍّا» عرش لثمانية و«موسيقى (١٩٧١) «تطبيل» مثل مقطوعات لكن
ومقطوعته آلدامز، (١٩٨٧) الصني» يف «نيكسون وأوبرا لرايش، (١٩٧٤–١٩٧٦)
رائًعا مثاًال األخرية املقطوعة تعكس هذا. ت غريَّ (١٩٨٥)؛ «هارمونيلري» األوركسرتالية
«العودة أسلوب من حداثي بعد ما طابع ذا وشكًال التبسيطي األسلوب بني املزج عىل
التي املقطوعة، من الثانية الحركة يف فاجنر إىل اإلشارة يف املزج هذا يتضح املايض». إىل
من نغمات يوظِّف شعري بتعبري األسلوب هذا يتسم أمفورتاس». «جرح عنوان تحمل
بتأثري ويتمتع شونربج، بأسلوب يذكِّرنا املقطوعة، يف امُلستخَدم املوسيقي السلم خارج
التبسيطية). املوسيقى عىل آدامز أدخلها التي املتعددة السمات إحدى (تلك هائل عاطفي
التطور ثم جوهرها، يف بسيطة أسس من البدءَ املوسيقية آدامز أعمال تستطيع بالتأكيد،
املوسيقى يف التقليدية البالغية األساليب تستغل هائل تعقيد ذات ممتعة تكوينات إىل
الجمهور. حماس إثارة أجل من — املوسيقي والتصاعد السرتيتو أسلوبَي سيَّما ال —
العظيمة» البيانوال «موسيقى مقطوعته يف معقوليٍّا ال صارًخا تطبيًقا ذلك آدامز يطبِّق
ما الذاتي الوعي إىل واملفتقر املتعايل غري املزيج هذا كل تتضمن التي ،(١٩٨١-١٩٨٢)
الحداثة بعد ما انتقائية وسع يف الذي املبتذلة، واملوسيقى املستوى الرفيعة املوسيقى بني
«اللحن»، اسم عليه يطلق جزءًا العمل هذا يف يقدِّم عندما سيَّما ال له، تحمُّ األسلوبية
الجانح املوسيقي التصاعد من ذروات نحو فأكثر أكثر مؤلِّفه يدفعه مبتذل لحن وهو
الصيغ من مجموعة جنوني» «بمرح املقطوعة يف تتداخل نفسه، الوقت ويف فيه. املبالغ
البيانو وألحان امُلدوية، «املارشات ک ببعضها عالقة أي تربطها ال التي املبتذلة املوسيقية
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الَكنسية املوسيقية والتآلفات بيتهوفن، طابع تحمل التي (أربيجو) البطولية التتابعية
به أستَشِهُد الذي شفارتس روبرت عنه اقتبس كما — مقطوعته آدامز يصف الصوفية.»

قائًال: — هنا

األنثويُة اإلنذار وصفاراُت البيانو آالُت تََعلَّمْت املقطوعة هذا أكتب بينما
والطبوُل النحاسية، فاهاال قرص وأبواُق الحمام، هديل تشبه التي بأصواتها
النغمات يُحىصمن ال عدد إىل باإلضافة ، املسيحيُّ والثالوُث القارعة، النحاسية

بعض. مع بعضها والتعايش رصاعاتها عن َ التخيلِّ املنخفضة؛
شفارتس، روبرت كيه
(١٩٩٦) التبسيطيون» «الفنانون

الكتاب. هذا يف ذُِكر آخر عمل أي مثل مضحك فني عمل إنها

الثقايف والنضوب املابعدية

الفنانني خالل من — االبتكارية الحداثة بعد ما فن أساليب من العديد طالبت لذا
االنعكاسية، مثل البارزة النظرية املفاهيم تلك عىل تعتمد بتفسرياٍت — النقدية واملؤسسة
تحويل يتضمن الذي الفنية، واأليديولوجية باملنهج الذاتي الفنان وعي من تنبع التي
القيود إىل ثم ومن الفني، النوع عىل سابًقا املسيطرة القيود إىل ه موجَّ نقد إىل العمل
بهذه الوعي عىل املمتازة األمثلة أحد الحداثة. بعد ما نقاد يرى حسبما كذلك، السياسية
بعنوان ١٩٧٩ عام قدَّمه الذي وول جيف عمل يف نجده الحداثة مع «املابعدية» العالقة
«حانة مانيه لوحة يف املبارش غري للمنظور بارعة محاكاة ويعرض للنساء»، «صورة
— الكامريا زر يديه إحدى يف يمسك بينما — الصورة يف وول يظهر برجري». فويل يف
يؤدي ال مانيه. لوحة يف البار ساقية وضع نفس تتخذ لفتاة املرآة يف انعكاس يف ًقا محدِّ
كذلك يطرح بل الصورة، يف الشخصيتني بني وجذابة معقدة عالقة تولُّد إىل فحسب هذا
يف النِّْسويني اد النقَّ تحليل حسب الذكورية» «النظرة مراوغة عىل الذكاء شديد تنويًعا

الفرتة. هذه
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وملاذا؟) زاوية، وبأية َمْن، إىل ينظر (َمْن وول. لجيف (١٩٧٩) للنساء»، «صورة :7-4 شكل

الحداثة بعد ما فنان أن فكرة إىل الهائل الذاتي الوعي هذا أدى ذلك، عىل عالوة
تعهداته عن (فضًال املايض التاريخ عبء إىل نظًرا الحداثة، «بعد» بالفعل يأتي املرئي
واملعتقدات حاليٍّا) شبهة موضع أصبحت التي التقليد إىل النازعة واألخالقية السياسية
تكراًرا تصبح أن أعماله عىل ُكِتب إذ سابًقا؛ ناقشناها التي بالتناص املرتبطة الجديدة
من متناص نسيج حتًما فهي الكتَّاب، أعمال مثل «اقتباًسا») أو كتابة» «إعادة (أو
ومن خارجي. واقع أي إىل ال أخرى أعمال إىل تشري املايض، من واالستعارات االقتباسات
وتمتعت الفردية من كبري بقدر اتَّسمت التي النموذجية الطليعية املفاهيم أصبحت ثمَّ،
سهل يبدو املرئي الحداثة بعد ما فن من فكثري للهجوم. عرضًة السابق يف بالتقدير
قارنا إذا رسيًعا يتضح ما وهو العمق، إىل د امُلتعمَّ واالفتقار بالسطحية ويتسم التكرار
«حذاء ِبَلوحة املاس» بلمعان «أحذية وارهول أندي لوحة — جيمسون فعل مثلما —
بالعالم وكاِشفة عميقة معرفة هايدجر) منظور (من تعكس التي جوخ لفان الفالح»
عمل األحوال جميع يف هو الفني الحداثة بعد ما عمل أن الكثري يرى إليه. تنتمي الذي

لها. ملحاكاته نظًرا السابقة لألعمال ويدين أسلوبيٍّا، ومختلط هجني،
طوَّر إذ األصالة؛ إىل االفتقار عىل رصاحًة التأكيد كانت ذلك تجاه الفعل ردود أحد
الفوتوغرايف الحداثة بعد ما تصوير عن نظرية ١٩٨٠ عام بحلول كريمب دوجالس
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املديح نالوا ن ممَّ برنس، وريتشارد ليفني وشريي شريمان سيندي أعمال إىل استناًدا
عىل:

دائًما ُشوِهد ليشء تقديم «إعادة» باعتباره دوًما الفوتوغرايف التصوير إظهار
ويف و«مرسوقة». عليها ومستوًىل وُمصادرة مختلسة صورهم إنَّ قبل. من
تولِّد قد التي الذات وحتى دوًما، ل مؤجَّ فهو األصل، تحديد يمكن ال أعمالهم،

ذاتها. حد يف كنسخة تُعرض أصليٍّا عمًال
كريمب، دوجالس
الفوتوغرايف»، التصويري الحداثة بعد ما «نشاط
(١٩٨٠) أكتوبر ١٥ يف

الشهرية الفنية الصور من تصويرية نسًخا ليفني شريي قدَّمت السياق، هذا يف
أعمالهم عىل» «استولت الطريقة وبهذه ويستون، إدوارد مثل السابقني، الذكور للفنانني
النظر «وجهة تُوَضع إذ هتشن؛ ليندا تعبريات حسب األصالة»، عبادة «تحدي بهدف
إعادة أو إنتاجها «إعادة» خالل من املتشكِّك» التساؤل «موضع يف القانونية» الذكورية
ليفني أن كراوس روزاليند ترى األنثوي. الفني الخطاب داخل التعبري جاز إذا تشكليها
ثم ومن األصيل، الفني العمل «مفهوم عن «جذرية» تساؤالت ذلك خالل من تطرح
ووكر صور و«قرصنة» والنرش» الطبع حقوق «خرق طريق عن وذلك األصالة»، مفهوم
أنها كراوس تزعم (التي نيل البنه ويستون إدوارد وصور املستأجرين للمزارعني إيفانز
وهكذا، اليونانية). الُعراة الشباب تماثيل إىل — التناص سياق يف — حال أي عىل ترجع
تجنب عىل حاليٍّا و«تعمل األصيل»، العمل ملفاهيم العلني «التفكيك يف ليفني أعمال تنجح
الكالم هذا (ُكتب الزائف» وضعها فضح خالل من وتصفيتها الرئيسية، الحداثة فرضيات
من بد ال ليفني مارسته الذي والتصفية اإللغاء «فعل» أن كراوس تعتقد .(١٩٨١ عام
وُمَضلِّل؛ ُمحريِّ آخر كالم وهو نموذجي، حداثي بعد ما نَسخ» «خطاب ضمن «وضعه»
غري أعني يف وهي الرديئة، الزائفة النسخ بني إال «أصيلة» اعتبارها يمكن ال الصور فتلك
أفضل. فنية أعمال من اليشء بعض ومزعجة ئَة ُمْهَرتِ نسخ مجرد النظرية إىل املتحيزين
وتُطمئننا جانبًا الفنانني بني العالقة بتلك املحيطة األخالقية الشبهات تزيح كراوس لكن
عمليات سوى ليست الفن أشكال جميع أن تزعم التي بارت، نظر وجهة إقرار خالل من
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نَسخ سوى ليس الدقيق الواقعي الفن حتى أنه بارت أخربنا فقد حال. أي عىل نَسخ
للنُّسخ:

رمز من ينطلق بل إليه، املشار إىل اللغة من ينطلق ال … الوصف فعل إنَّ
لنُسخة نَسًخا بل حقيقي، هو ملا نقًال ليست فالواقعية ثمَّ، ومن آخر؛ إىل
محاكاة عرب بالفعل منسوخ هو ما (الواقعية) تنسخ إذ … (موصوفة)

إضافية.
(١٩٧٤) إس/ِزد، بارت، روالن

إن: لنا يُقال عندما النظرة هذه وراء السيايس الدافع وضوح يزداد

والتملك االقتناء مفاهيم عىل جذريٍّا هجوًما كذلك تُعترب قد ليفني أعمال
ذاتيٍّا. املكتفية الذكورة وإقرار التأليف بني األبوي الدمج عىل وكذلك الرأسمالية،

(١٩٨٩) الحداثة»، بعد ما «ثقافة كونور، ستيفن

«فلسفيٍّا أو «مجازيٍّا» مثل فتعبريات هنا؟ «جذريٍّا» كلمة الستخدام الداعي ما لكن
أفضل. أوصاًفا تقدم قد مصطنع» عمق «ذا أو زائًفا»

أشكال من شكًال الفنِّ اعتبار إىل امليل جانب إىل األصالة، عىل الهجوم ساعد لقد
تدعيم عىل — نفسه تصنيع يعيد خطاب ضمن — بالفعل موجودة ألشياء التقديم إعادة
مبالًغا طابًعا يحمل بها املرتبط الفن كون عن الحداثة بعد فيما املتشككني أولئك فكرة
النضوب عىل دليل هو تناصٍّ من به يتسم ما أن يحتمل أال املطلقة. «املابعدية» من فيه
مختلف عمل تقديم يتطلب الذي الطليعي التحدي مواجهة يف الفشل عن الناتج الثقايف
سيايس إخفاق إىل يرجع لعله أم التجريبية؟ الحداثة ملحمة أعقاب يف إبداعيٍّا اختالًفا

املجتمع؟ يف حقيقي هو بما االهتمام يف وأخالقي

الحداثة بعد ما عمارة

من ُصَوره أوضح يف املختلط االقتباس من النوع هذا مالحظة األرجح عىل يمكننا
السابق البطويل الطابع ذات الحداثية والعمارة الحداثة بعد ما عمارة بني العالقة خالل

93



الحداثة بعد ما

الهجني طابعها هي الحداثة بعد ما أعمال معظم تميِّز التي السمات فإحدى لها؛
من «التعلم التأثري العظيم الكتاب يف كبرية بدرجة يتضح ما وهو غريها، عن املقتبَس
آيزيناور، وستيفن براون، سكوت دينيس وزوجته فينتوري، لروبرت (١٩٧٢) فيجاس»
لتعدد نظًرا بها؛ الفنادق وشارع فيجاس الس ملدينة املعماري الطراز يمتدح الذي
يتأمل الوحدة. بمفهوم مباالتهما وعدم الشائعة، للمواد واستخدامهما مستوياتهما،
املتحركة العني تعمل أن بد «ال حيث القيادة؛ أثناء الشارع عىل الُفرجة تجربة فينتوري
املتغرية املعمارية الطُُّرز من متنوعة مجموعة التقاط عىل تحركه أثناء الجسم داخل
«لغة املماثل التأثري ذي كتابه يف — جينكس املعماري يزعم كذلك وتفسريها.» واملتجاورة
(يستخدم املباني يف «للرموز» السماح من بد ال أنه — (١٩٧٧) الحداثة» بعد ما معمار
نحو عىل املزدوجة» «املعاني بني تهكمي رصاع يف بالدخول الرموز) علم لغة جينكس

سابًقا. ناقشناها التي آدامز جون موسيقى ما حدٍّ إىل يشبه

مؤسسة فينتوري، تصميم ،(١٩٩١) بلندن الوطني املعرض يف سينسربي جناح :8-4 شكل
محاكاة أهي أقدم. معمارية أساليب يحاكي جديد، (مبنًى أسوشيتس. آند براون سكوت

ساخرة؟)
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(١٩٩١) سينسربي لجناح وفينتوري براون تصميم يف السمات تلك معظم تنعكس
األعمدة إىل ضمنيٍّا املعماريان املهندسان أشار حيث لندن؛ يف الوطني للمعرض التابع
الجناح مبنى ركن يف األعمدة تلك تجميع خالل من الرئييس، املبنى يف املزخرفة الجدارية

قائلًة: جرياردو ديان عليه علَّقت ما وهو بينها، املسافة زيادة ثم

األسلوب قواعد يكرسان فإنهما الكالسيكية، العنارص سيطرة من الرغم عىل
التعامل خالل من املثال سبيل عىل وذلك السمات، متعددة بطرق الكالسيكي
وأرصفة والنوافذ، املداخل فتحات أو املزخرفة، الجدارية األعمدة مع األسلوبي
نحو عىل املبنى ارتفاع من واملقتطعة اإلطالق عىل الكالسيكية غري التحميل
ويناقض الكالسيكي بالتأثري الشعور يضعف مما الكراجات؛ أبواب يشبه
كالسيكية تفصيلة فكل أخرى. نواٍح يف جليٍّا يربز الذي املعماري املنطق
أو الكالسيكية األسس يضعف آخر عنرص يقابله التكرار وافر عنرص أو
والثقايف االجتماعي التنوع أن براون وسكوت فينتوري يرى إذ يناقضها؛

ونقيٍّا. واضًحا ال بالتفاصيل وزاخًرا غامًضا معماًرا يستدعي املعاِرص

(١٩٩٦) الحداثة» بعد ما عمارة «فن جرياردو، ديان

عىل الشكل تبني التي الحداثي، املعمار لغة بأن فينتوري أمثال املعماريون يؤمن
ما أمام املجال إفساح عليها يجب ثمَّ ومن ت؛ التزمُّ شديدة لغة هي الوظيفة، أساس
يفكك الطراز هذا من عمًال إن فيها. شك ال وإثارة حراٍك من والتناقض التباين ينتجه

بسهولة. ذاته
النهاية يف وُمرٍض ز محفِّ مزج من املعنى املزدوجة التأثريات تلك تتحول قد ذلك، رغم
شتوتجارت والية معرض ويف الوطني املعرض يف نرى كما — األسلوبية التقنيات بني
عىل رأيي وذلك بمراحل. تعقيًدا أقل رخيص ابتذال إىل — ستريلينج مه صمَّ الذي الجديد
ريكاردو للمعماري السكني، أبراكساس» «مساحات مجمع مثل تصميمات يف حال أي
فريساي «قرص عليه يُطلق ما ًما مقدِّ الكالسيكي، املعماري الطراز يحاكي الذي بوفيل

.(١٩٧٨–١٩٨٢) فاليه ال مارن مدينة يف شعبي»
والغرابة؛ التنافر بالغ حدٍّ إىل ومتضخًما متكلًفا طابًعا يحمل بأكمله البناء
تخفي — املهيبة بأعمدتها — السرييايل الطابع عليها يغلب يكاد التي فالواجهات
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ما نسخة يف بالضآلة تشعر (قد بوفيل. ريكاردو تصميم أبراكساس، مرسح :9-4 شكل
كذلك؟) أليس امللوك، يناسب تصميم إنه فريساي. لقرص هذه الحداثة بعد

يعكس الخرسانية. الباروكية الزخارف عاتقها تثقل حديثة سكنية عات مجمَّ وراءها
(أو امُلدهش ومن أخرى، معمارية أساليب يحاكي وفاشيًا ضخًما معماريٍّا طراًزا املبنى
تتجىل فرنسا. يف املحلية للسلطات راقت قد بوفيل أعمال من الكثري أن املتوقع) من ربما
وكرامته اإلنسان وراحة اإلنساني اإلطار لكن النموذج، هذا يف بحق الضدية الثنائيات
التصميمات يف أي النقيض؛ النموذج يف حالها كان كما عناية أقل سوى هنا تلقى ال

كوربوزييه. لو للمعماري قيمة واألقل املتقشفة الحداثية

والسلطة الخطاب

ما لحركة متزايًدا تسييًسا العرشين القرن من والثمانينيات السبعينيات فرتة شهدت
الخطاب بني العالقة عن ما تصور لديهم كان الفنانني فمعظم الطليعية؛ الحداثة بعد
أو — تَواُفق بطرق وعي صورة يف التصور هذا جاء وطاملا فوكو، منظور من والسلطة
أدى لتدعيمها. املكرَّسة املؤسسات مع الفنية األعمال دالالت أو «رسائل» — تَوافق عدم
غرار (عىل واملتاحف» الفنية املعارض بني «التحالف عىل الفن اعتماد ظاهرة نقد إىل هذا
أشبه بوصفه — املتحف كون حول هنا الفكرة تتمحور العسكري»). الصناعي «التحالف
الديني شبه الخطاب خالل من الفني العمل عىل الرشعية» «يضفي — علماني بمعبد
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ملجموعة اختيارهم طريقة لكن لهم. التابعون اد/املعلقون والنقَّ أُمناؤه يتبناه الذي
استعدادهم وكان فعليٍّا، يهم ما هي التعريفية املعارض لكتيبات وكتابتهم الفنانني
عىل كبريًا اعتماًدا يعتمد الفرتة هذه يف املؤسسة إىل العدائي النقد هذا بدخول للسماح

األكاديمية. النظرية توفرها التي الفكرية الدرع
هذا يف استخدامه وبدأ للمؤسسة نقًدا بوصفه الفني العمل مفهوم ظهر هنا، ومن
اقتنعوا من إقناع ملحاولة نسبيٍّا املبتذل الطابع اكتسب ما رسعان ذلك أن رغم السياق،
للخيال؛ افتقاًرا أكثرها يعد ما أشري مايكل قدَّم النقدية» «املساعي تلك بني من بالفعل.
توزييل معرض يف حائط لهدم الرمال من دفقات يطلق جهاًزا استخدم ١٩٧٣ عام ففي
اآلخر؛ فوق منهما كلٍّ و«املعرض» الفني» «العمل هدم من تمكَّن وهكذا ميالن، يف الفني
يكتسبها التي عادًة، بها املعرتف وغري الجبارة والسلطَة تواطؤهما الحال يف يكشف «كي
تَحقق ما وهو (وتفرضها)»، بالهيمنة تتمتع ثقافية مؤسسة كونه إخفاء عرب املعرض
املكاتب عن كشف الفني املعرض حائط نسف حاملا ألنه — املفرتض حسب — ببساطة

خلفه. القابعة اإلدارية
أكرب بقدٍر واملتحف املعرض بني بالتحالف املهتمة هاكه هانز أعمال بعض تتسم قد
االقتصادية القيمة توثيق يف — تخصصات عدة ضمن — هانز تخصص فقد الذكاء؛ من
للفنان «عارضات» لوحة نسخة من (١٩٧٥) الفنية أعماله أحد ن يتكوَّ الفنية. لألعمال
صغرية صورة منها كلٌّ تتضمن زمنيٍّا، ترتيبًا مرتَّبة لوحة عرش أربعة بجوار سورا

قصرية. ذاتية وسرية املتعاقبني اللوحة ك مالَّ من مالك لكلِّ مطبوعة
إىل — عقولهم باألحرى أو — أنظارهم املشاهدون ه يوجِّ أن متوقًعا أصبح ثمَّ، ومن
يُنَصح مثلما الفني، بالعمل املحيطة االجتماعية الظروف إىل املعرض، حوائط وراء ما
«الجديد»، أو العميل للنقد الضيقة الجمالية املمارسات وراء فيما بالنظر األدب طالب
التقليدية النظر وجهة التايل االقتباس يعرض األدبي. للعمل االجتماعي السياق ومراعاة

هذه: والكالسيكية

شكَّلت التي الرئيسية، التناقضات تؤدي أن يف غرابة ال متطرف، مناخ ظل يف
النقدي. الفن إنتاج تحفيز إىل املتأخرة، الرأسمالية عرص يف االجتماعي املحيط

وآخرون، وود بول
(١٩٩٣) النقاش»، مائدة عىل «الحداثة
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جاهزة — منطقية تناقضات مجرد ليست الرئيسية» «التناقضات تلك فإن بالطبع،
الخفية الرصاعات إىل تشري ماركسية تناقضات أيًضا هي بل فحسب، — للتفكيك
الفوتوغرايف «التصوير عروض حرضوا َمْن ع ُشجِّ ثمَّ، ومن املجتمع؛ داخل واملكبوتة

مثل: أسئلة طرح عىل الجديد»

هذا عن التعبري استطاعت وكيف مغًزى؟ ذات تلك أو الصورة هذه تعترب ملاذا
تظهر ملاذا معينة؟ أوقات يف معينة صوًرا ما مجتمٌع يتطلب ملاذا املغزى؟
قيمة ذات معينة صور تُعترب ملاذا الفوتوغرايف؟ التصوير مجال يف الفنية األنواع
براعتهم يتجاوز نحو عىل — املصورون يقدِّم ملاذا هذا؟ يحدث وكيف جمالية،
ما االجتماعي؟ العالم عن رسالة تحمل صوًرا — اإلبداعية بصريتهم أو التقنية
التصوير آلية يف يتحكم َمْن الفوتوغرايف؟ بالتصوير املرتبطة السياسية املعاني

املعارص؟ املجتمع يف الفوتوغرايف
هتشن، ليندا
(١٩٨٩) الحداثة»، بعد ما «سياسات

والشعر الرواية عىل الفنون؛ أنواع جميع عىل ذاتها املهمة األسئلة هذه ُطرحت
البصرية إىل املايض فن افتقار لظاهرة عداءهم النقاد أبدى فقد املوسيقية. واملقطوعات
الفن من كبري كمٍّ إنتاج عىل اإلعالم مجال يف املبدعني ع شجَّ ما وهو السياسية، (بصريتهم)
تضميناٍت عرب وإما علنًا إما انحاز الذي السيايس»، املنظور من «الصائب نسبيٍّا الَقِلق
فكرة مهاجمة عىل يقترصوا ولم للجميع. نُبلها يتجىلَّ التي السياسية القضايا إىل نظرية
(عىل األثرياء «الربجوازيني» لدى الثمن والباهظة املمتعة املقتنيات أحد باعتباره الفن
وتنتمي السوق»، «تتحدى وقبيحة ورخيصة بسيطة أعمال تقديم خالل من املثال، سبيل
باألعىل ح املوضَّ األخالقي املبدأ مع يتوافق فنٍّا كذلك قدَّموا بل التصوري)، لألسلوب
وامليول النوع عىل والقائمة املعلنة الهويات أو الهامشية، املجموعات أو النِّسوية، ويدعم

الِعرقية. واألصول الجنسية
التي تلك وبالتأكيد — الحداثة حقبة يف السياسية الفنية األعمال من الكثري إنَّ
بالغ خضوًعا وخاضعة امللل، حدِّ إىل واقعية أعماًال كانت — الشمولية األنظمة أنتجتها
بوصفه — الحداثة بعد ما عرص يف السيايس الفن لكنَّ ُكلية. أليديولوجيات الوضوح
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هو — املشابهة املفاهيم من وغريها و«التشكيك» «االختالف» ملفاهيم فعليٍّا مكرًسا
الجماعي. بالتضامن املطالبة ال واالنشقاق الخالف د يجسِّ نحو عىل «طليعي» فن بالقطع
«اآلخر» باستقالل باالعرتاف األخالقية املناشدة الحداثة بعد ما حوَّلت الطريقة، بهذه
املهيمنة، لالتجاهات و«تفكيك» واالختالف، التهميش حول للغاية مفكَّكة ترصيحات إىل
القوالب تلك الحداثة بعد ما فنانو تحدَّى ما كثريًا وغريها. النمطية، األحكام عىل وهجمات
يف — املثال سبيل عىل — نجد كما ساخرة، محاكاة شكل يف تقديمها طريق عن النمطية
يف (١٩٧٤) لها صورة بينها من لنفسها، بنجليس ليندا التقطتها التي العارية الصور
اصطناعيٍّا قضيبًا بيدها وتمسك اللون داكنة نظارات فيها ترتدي جنسيٍّا، مثرية وضعية
مصطنعة — ساخرة محاكاة تقديم إىل األرجح عىل الصورة تهدف طرفني. ذا ضخًما
مثل مثلها القوالب، تلك «تستخدم» كذلك لكنها النمطية، اإلعالم لقوالب — ومتهكمة
جذابة جنسيٍّا مثرية صورة هي الصورة فتلك النوع. هذا من الفنية األعمال من العديد
يف كما الساخرة، األدبية املحاكيات يف ذاته املزدوج التأثري هذا نالحظ الرجال. أعني يف
نجدها والتي النمطية، القوالب مستغلًة هزيل إطار يف اإلباحي األسلوب تدمج التي الكتابة
«حفلة ب وانتهاءً ،(١٩٦٥) جرييه لروب املوعد» «بيت من بدءًا التجريبية؛ الروايات يف

كوفر. لروبرت (١٩٨٦) جريالد»
السياق؛ هذا يف سأقدمها التي الرئيسية األمثلة التالية النسوية األعمال تعرض
ما نظرية يف االنغماس وهما أال ما؛ حدٍّ إىل متناقضتني بميزتني تتمتع ما غالبًا ألنها
هذه بدايات يف موضوعها. ضمن نسبيٍّا الواضحة األخالقية األهداف وتبنِّي الحداثة، بعد
مثل بسيطة، سياسية ترصيحات مجرد الفنية األعمال هذه من الكثري كان الحقبة،
وايلدنج تجلس حيث أدائية مقطوعة وهي ،(١٩٧٢) وايلدنج لفيث «انتظار» قصيدة
روزلر ملارثا املطبخ» «أبجدية أو حدوثها، املرأة تنتظر التي األحداث وترسد كريس عىل
حرف كل عىل مثاًال وتعطي األبجدية، ع تُسمِّ بينما يصورها فيديو مقطع وهو ،(١٩٧٥)
التلويح إىل املطاف نهاية يف تضطر لكن استخدامها، كيفية حة موضِّ املطبخ أدوات عرب

األبجدية. الحروف بقية راسمة الهواء يف بالسكني
السبعينيات أوائل يف الحًقا أُنِتجت التي النسوية الفنية األعمال من الكثري ُهوِجمت
حول افرتاضات تقديمها بسبب أي الجوهرية»؛ «الفلسفة من املستقى ألسلوبها نظًرا
من الهوية به تتسم ما عىل الحداثي بعد ما الرتكيز تتجاهل الجنسني بني االختالفات
لجودي العشاء» «حفل عمل يطرح االجتماعي. للتشكيل وخاضعة سيولة أكثر طبيعة
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مثلثة طاولة العمل ن تضمَّ إذ ذلك؛ عىل جيًدا مثاًال (١٩٧٣–١٩٧٩) وأخريات شيكاجو
صينيٍّا طبًقا مكان كل يحوي املائدة. بأدوات مجهًزا مكانًا ٣٩ تضم املنتصف من مفرغة
وِملَعقة، وشوكة، وسكينًا، خزفيَّة، وكأًسا مطرًزا، طويًال وغطاءً التكوين، معقد خزفيٍّا
شكل عىل األطباق مت ُصمِّ األساطري. أو التاريخ يف بارزات لنساء رمزية صورة ويعكس
اسًما ٩٩٩ تحمل بالطة ٢٣٠٠ من األرضية تتكون بينما الفراشة)، شكل (يشبه مهبل
يف مركزيٍّا موقًعا يحتل أصبح وقد العمل، هذا صنع يف امرأة أربعمائة ساهمت إضافيٍّا.
التاريخي، االسرتداد نحو النسوي الطموح إىل بدقة العمل يرمز النسوي. الفن تاريخ
تقديم خالل من الذكورية للهيمنة الخاِضع (البانثيون) اآللهة هيكل كذلك ويتحدى
األكثر أهدافه إضعاف إىل البعض رأي يف أدى فنيٍّا الهابط وأسلوبه تصميمه لكن بديل.
تسمح التي الجوهرية» «الفلسفة إىل املنتمية النظرة تلك تقديم املزعج من أَوليس جدية.

النساء؟ إىل يرمز بأن التناسيل املرأة عضو صورة عىل يعتمد ملجاز
الفرويدية التصورات عىل ا ردٍّ باعتباره املجاز هذا استخدام عن الحًقا البعُض دافع
(وهو قوية دالالت من به يتصل وما القضيب إىل «يفتقرن» بوصفهن للنساء الشائعة
فرويد استقاها مذهل، حدٍّ إىل للمرأة ومعادية فاسدة افرتاضات ذاته حد يف يقدم ر تصوُّ
يف األنثوية الجنسية االستجابات أهمية انعدام حول وغريه شوبنهاور من يبدو ما عىل
البيولوجي. تكوينهن يف كبري حدٍّ إىل النساء يختزل أنه آخرون رأى بينما جوهرها).
كثريًا يتعلق وال تخوضها، التي املعركة عىل واضًحا اعتماًدا هنا الفعل رد اختيار يعتمد

لآللهة. هيكًال باعتباره العشاء» «حفل بمزايا
كارويل عروض يف نجده النسوي للفن املميِّز الجوهري األسلوب عىل آخر مثال
«لفافة يدعى عرض يف ألدائها جيًدا وصًفا هوبكنز ديفيد قدَّم وقد األدائية، شنيمان

:(١٩٧٥) داخلية»

من تدريجيٍّا تُخرج بينما الجمهور أمام عارية وقوفها [العرض] يتضمن
بنيوي» «مخرج مع اجتماع حول ساخًرا تقريًرا منها تقرأ ورقية لفافة مهبلها
جانب، من للمشاعر». و«سطوة شخيص» «اضطراب من فيها ملا أفالمها انتقد
كذلك يدعم قد لكنه داخليٍّا، النقد استيعاب مفهوم شنيمان أداء يتناول
من الصيغة هذه اقرتحت إذ النسائية؛ بالكتابة «جوهريٍّا» نسويٍّا اهتماًما
— سيكسو هيلني مثل كاِتبات تبنتها التي — الفرنسية النسوية النظرية

100



الحداثة بعد ما ثقافة

ُقيِّدت هل لكن نسوي: (اجتماع شيكاجو. لجودي (١٩٧٩) العشاء»، «حفل :10-4 شكل
«تمثيلهن»؟) يف املستخَدم املجاز طريق عن املشاركات هويات

الذكورية تعادي ثمَّ، (ومن األوديبي الطور تسبق «لغة» النساء تستخدم أن
الجسد. نبضات عىل وتعتمد ضمنيٍّا)

الحداثي: الفن بعد «ما هوبكنز، ديفيد
(٢٠٠٠) ،«١٩٤٥–٢٠٠٠
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بتأثري تتمتع لكنها الشعبي الفن إىل بالفضل الالحقة شريمان سيندي أعمال تدين
— (١٩٩٠) «٢٢٨#» باسم املعروف الفني عملها يتسم املثال سبيل عىل مبارشة، أقل
— التوراتية جوديث لشخصية فنيٍّا وهابطة ضخمة فوتوغرافية محاكاة عن عبارة وهو
الزيتية للَّوحات ساخرة محاكاة العمل يقدِّم السينمائي. وبأسلوبه بل الشعبي بطابعه
(باستثناء بالطبع تعربِّ كانت والتي النهضة، عرص يف الحدث هذا دت جسَّ التي الضخمة
املستوى»، الرفيعة الرجال «ثقافة عن جينتيليسكي) أرتميزيا امة للرسَّ الرائعة اللوحات
بأنها شريمان حت رصَّ كذلك. رجولتهم فقدان حيال مخاوفهم من بعٍض عن وبالتأكيد
محاكاة يف أرغب كنت … به اإلعجاُب عاديٍّ شخص أي وسع «يف عمل تقديم أرادت
أن الحداثة بعد ما ِنْسويُّو يرى ذاته.» الوقت يف منها السخرية ويف الثقافة من يشء
والقوالب األنثى، وهوية «التنكر مثل موضوعات حول قضايا»، «يطرح هذا مثل عمًال
األنثى وجسد الجنسانية، باملفاهيم املتأثِّر وامُلشاهد املرئي، التصوير يف النسوية النمطية
(لكن وود. قول حدِّ عىل آخره»، إىل … األنثى ومنظور الرجل، ومنظور والفيتيشية،
التفسريات، من النوع هذا مثل تنتج التي النظرية يتبنون ال ْن ِممَّ اآلخرين إىل بالنسبة

بكثري.) أقل بتأثري العمل يتمتع فقد
وميًال نسبيٍّا أكثر بتعقيد الفوتوغرافية كروجر باربارا أعمال تتسم أخرى، ناحية من
وتصلها وتقصها ها تكربِّ ثم املجالت، من صوًرا تقتطع فهي النظري؛ الجانب إىل أوضح
مجالت. مة كمصمِّ خربتها تعكس بأشكال نصوًصا، إليها مضيفًة ببعض، ببعضها
بإطار وتُحاط متكاملة كوحدة فوتوغرايف مونتاج لها أُجري التي الصور تلك ر وتُصوَّ
ساخرة محاكاة الصور تقدم رودشينكه). الفنان أعمال يف املستخدم (يشبه اللون أحمر
وتشكيل التجاري التصميم بني «العالقات نقد عىل التحريض إىل تهدف لإلعالنات،
تساعدنا فهي تايمز». نيويورك «ذا ملجلة كروجر حت وضَّ حسبما األفراد»، لحياة الثقافة
— للتصوير نسوي نقد تقديم خالل من — املجتمع داخل الصور عمل آلية فهم يف
كيف يحدد الذي الذكورية، للسيطرة الخاِضع اإلعالم شكَّلهن كما للنساء صور ألنها
توازن تُخلِّد التي النمطية القوالب فضح إىل املماثلة األعمال تهدف أنفسهن. النساء ترى
وتسعى الفعالة، الذَّكر» «نظرة تتحدى ذلك أثناء ويف والرجال. النساء بني السائد القوى
من أخرى صورة يف هذا د يتجسَّ اآلن. حتى سلبية زالت ما التي األنثى نظرة تمكني إىل
كالسيكيٍّا نصفيٍّا تمثاًال جانبي منظور من ر تصوِّ (١٩٨١ عنوان»، («بال كروجر صور
ًدا؛ متعمَّ غموًضا العبارة تعكس وجهي». بجانب ترتطم «نظرتك عبارة وتحمل المرأة،
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والتهديد التمثيلية (املحاكاة شريمان. لسيندي (١٩٩٠) «٢٢٨# عنوان، «بدون :11-4 شكل
شريمان؟) سيندي قصة أيًضا هي جوديث قصة هل باإلخصاء:

ضد ه موجَّ هو وهل «ترتطم»؟ وملاذا رجل؟ أي نظرة َمْن؟ نظرة مثل أسئلًة تثري إذ
وغريها التمثال؟ عنها يعرب كما للمرأة، والذكورية الكالسيكية، املقدسة، الدينية النظرة
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املرتبطة االدعاءات تفكيك يف أخرى صور إىل املضافة النصوص تساعد كذلك األسئلة. من
— نجد كما التناقضات»، «إظهار عىل يركِّز الذي البسيط اإلطار يف االستهالكية، بالنزعة
أنا إذن أتسوق «أنا أو (١٩٨٤) حياتك» وسأغري «ابتعني صور يف — املثال سبيل عىل

.(١٩٨٧) موجود»
لتناقضاتها فريسة ذاتها حد يف تقع كروجر صور أن إىل البعض أشار ذلك، رغم
التي اإلعالنات جاذبية بنفس تتمتع ألنها النسوية)؛ النظر وجهات من لعدد (وفًقا
سيايس بتأثري التمتع يف لفشلها الصور انتُقدت لذلك، ونتيجًة لها. ساخرة محاكاة تقدم
نوًعا الصور تعكس ذلك، عىل وعالوة منه؟ جزء أم االستهالكي للمشهد نقد أهي كاٍف.
التصويري» «الجمال عىل كروجر انتُقدت ثمَّ ومن العتيق؛ الحداثي الشكيل اإلبداع من

تجاري. فني معرض يف األعمال لتلك عرضها عن فضًال ألعمالها،
االندماج إما أمرين: أحد يف تنحرص السابق يف اقرتحُت كما هنا املتاحة الخيارات إنَّ
محاولة ثم علنًا التهميش قبول وإما الداخل، من تعديلها ومحاولة املهيمنة الخطابات يف

املركز. موقع تحتل أن إىل األطراف زحزحة

والسياسة الفن

ركزُت الذي النقدي املعارض الطابع بهذا ذكرتُها التي تقريبًا الفنية األعمال جميع تتمتع
املؤسيس النقاد دعم — التمست وبالتأكيد — احتاجت يبدو ما عىل لكنها سبق، فيما عليه

بوكلو: بينجامني بينهم من كثريون الحظه ما وهو اهتمام، بأي تحظى كي

املمارسات بتلك الوعي ونرش دعم هي حاليٍّا األخرى النقد وظائف إحدى
منظور خارج من فنانون حاليٍّا يطورها التي واملعاَرضة املقاِومة الفنية

املؤسيس. واالهتمام املهيمن السوق

بوكلو، بينجامني
الشعبي»، والفن التبسيطية بعد الفن حول «نظريات
املعارصة» الثقافة حول «مناقشات كتاب من
(١٩٨٧) فوسرت، إتش تحرير
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(فن كروجر. لباربارا ،(١٩٨١) وجهي)» بجانب ترتطم (نظرتك عنوان «بال :12-4 شكل
بالعنف؟) الذكر نظرة تتسم مًدى أي إىل رسالة: يحمل

معرض يف أو الحائط عىل سواء — بمفرده الفني فالعمل يكفي؛ لن وحده هذا لكن
فعليٍّا يقدم ال — املوقع» «فن أو األرض» «فن يف كما الطلق الهواء يف حتى أو فني
يرجع للنقاد). ا حقٍّ جيًدا حليًفا يشكِّل ال ثم، (ومن السيايس الجدل يف متميزة مشاركة
تقديم عىل قادرين طرفني يتطلب — دعائيٍّا له ج يُروَّ ما عكس عىل — الجدل أن إىل ذلك
التفاوض هو فعليٍّا تقدًما يحقق وما واحًدا، طرًفا ال ملواقفهما وواضحة لة مفصَّ مربرات
أن املرء يزعم قد وهكذا، املفاهيمية. الشعارات بإطالق االكتفاء ال النزاع أوجه حول
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الواقع يف مقترصة دعوتها ظلت ما بقدر الربجوازية باألولويات مرتبطة ظلت كروجر
يف كما — واجتماعيٍّا ثقافيٍّا املقبول الفني العمل من الجزء ذلك وأن الفردي، التمكني عىل
رغم — فاسدين وآخرين أشخاصصالحني بوجود بتذكرينا فقط يكتفي — هاكه أعمال
االجتماعية والعدالة السياسية السيطرة مثل األكرب القضايا «يخاطب» وكأنه يبدو أنه
رشكات مديرو أو عقارات، ار تجَّ أو فن، ار تجَّ أو ذكور هم الفاسدين من بعًضا وأنَّ —

آخره. إىل … سالح ار تجَّ أو ضخمة،
والنشاط للجدل فائدة أكرب يحقق الذي املوقع عن فكرتك عىل بالطبع كله هذا يعتمد
ن ِممَّ النسويني (وبعض وُمنظِّريها الحداثة بعد ما َفنَّاِني بعض إىل بالنسبة السيايس.
لكنَّ مكان». «أي يف الفائدة تلك تحقيق يمكن السيايس»)، هو «الشخيص أن يزعمون
عن السياسة عن الناس إىل معلومات» «يقدِّمون ما نادًرا املرئي للفن املنتمني الفنانني
رصاحًة ون يعربِّ ما وعادًة ذلك)، بوسعهم أن (رغم سياسية «ترصيحات» ب اإلدالء طريق
عىل تتسم ال فأعمالهم بالفعل، بها اقتنعوا ِلَمن للغاية بسيطة أفكار عن ضمنًا أو
الفن من األشهر الجماعية األعمال يف حتى السياق هذا يف يربز الذي بالتعقيد اإلطالق
كان إذا شيندلر». «قائمة سبيلربج فيلم مثل فعيل، حوار بوجود تتميز التي السيايس،
عجزت قد املرئية الحداثة بعد ما فنون فإن البالغي، اإلقناع عىل يعتمد السيايس العمل
فيها تحقق التي األحيان بعض باستثناء اإلقناع، هذا تقديم عن للنظر الفت نحو عىل
املعلومات تُقِحم التي املستهلكة القديمة الدعائية األساليب استخدام نتيجة اإلقناع هذا
آٍن من السخرية غلفتها لو حتى املحاكاة، عىل تعتمد أولية وسائل خالل من عقولنا يف
يعرب الذي الواقعي الفن بأن إخبارنا من املاركسيون الحداثة بعد ما اد نقَّ يملُّ ال آلخر.
تحديًدا وذلك الفعال؛ التقدمي اإلطار يف األفضل هو الواقع تجاه معني نقدي موقف عن
األساليب تلك لكن إقناعنا. محاولة جانب إىل باملعلومات ما حدٍّ إىل تزويدنا وسعه يف ألن
يخص فيما الحداثة بعد ما معايري إىل تحتكم ال — قبل من شهدنا كما — املكشوفة

الحقبة. هذه يف الفني التصوير آليات
يغري ما «إنَّ املجامالت: تعرف ال قوية بكلمات الرأي هذا عن هيوز روبرت يعربِّ
قد والتليفزيون.» الصحفية، والصور والنقاشات، األحداث، هي فعليٍّا السياسية اآلراء
لكن: القضايا، من وغريها واإليدز، الجنيس، والتحيز العنرصية، «قضايا» الفنانون يتناول

ميله أو أيديولوجيته، أو بجنسه، تقرتن ال الفنانة أو الفنان استحقاقات
ال القضايا إحدى تناول أن كما الصحي، وضعه أو برشته، لون أو الجنيس،
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يف حاليٍّا نشهده الذي السيايس الفن إن … الجمهور مخاطبة بالرضورة يعني
بالفعل. اقتنعوا َمن إقناع محاوالت من طويلة سلسلة سوى ليس أمريكا

(١٩٩٣) ر» التذمُّ «ثقافة هيوز، روبرت

الفنية األعمال تلك من الكثري مشكلة أن إىل أشار عندما أيًضا ا ُمِحقٍّ هيوز كان
أو تافهة أفكاًرا تتضمن ما غالبًا إذ الجيدة؛ األفكار إىل فعليٍّا افتقارها هي السياسية
كبري. حدٍّ إىل املألوف عن خارجة أو معقدة تفكري عمليات منَّا أيٍّ لدى تثري ال ساذجة
تلغيها يساوي عالمة من يتكون الذي دايموند جيسيكا الفنانة «عمل املثال، سبيل عىل
أن يظن شخص أيُّ تماًما». متساٍو «غري خفيف بخط تحتها ومكتوب تقاطع، عالمة
يف االمتيازات لقضية املرء فهم تدعم جديدة أفكار بأي يساهم قد البياني الشكل هذا
واهم.» سوى ليس املتاحف أحد يف حائط عىل مساحة احتالل ملجرد املتحدة الواليات
إن عادية فكرة تناول عىل األساس «يف الفن من النوع ذلك يقترص األحوال، أفضل فعىل
يف غاية نحو عىل تشفريها ثم — … خاطئ» سلوك «العنرصية مثل — بديهية تكن لم
نطلق ما إىل االنضمام بربيق ترجمتها من يتمكَّن عندما امُلشاِهد يشعر بحيث االلتواء

به). امُلستشَهد العمل يف هيوز، (روبرت الفن» عالم «خطاب» عليه
معروًضا ذلك رغم الحال به وينتهي ومؤسساته، املجتمع الفني العمل ينتقد قد
تابعة فنية مؤسسة آراء من غالبًا رشعيته ومكتسبًا لتاجر، ومبيًعا املجتمع، ذلك يف
بقيمة سيلفرمان جيلربت قدمه عرًضا يمنع لم املجتمعي النقد فذلك الوسطى. للطبقة
الرغم عىل — اجتماعي» «ُدهن يُدعى — هاكه أعمال من عمل مقابل دوالر ألف ٩٠
اقتباس خالل من واألعمال السياسة عالم يف البارزة بالشخصيات يهزأ العمل أن من
لوحات عىل ووضعها اجتماعية» مات «ُمشحِّ باعتبارها الفنون عن تدافع التي أقوالهم
قضت الليربالية فاملجتمعات يبدو؛ مثلما مفارقة عىل األمر ينطوي ال منفصلة. معدنية
ومع عام، وبوجه تعاديها. التي الفنية األعمال استيعاب يف الزمان من قرن عن يزيد ما
الحد عىل تعمل أو للرقابة الفنانني املجتمعاُت تلك تُخِضع ال الشهرية، االستثناءات بعض
املجتمعات يف الليرباليني غري األعضاء أن (رغم التعبري. يف هم حقَّ تحمي بل تأثريهم، من
أُثري عندما مايبلثورب، فضيحة يف حدث كما الفرضية، بهذه اإلطاحة يحاولون الليربالية
تتناول التي صوره من بعًضا ضمَّ ملعرض ُقدِّم الذي الفيدرايل التمويل حول النقاش

املثليني.) بني املازوخية السادية العالقات

107



الحداثة بعد ما

التي املجتمعات تلك يف األساسية والقانونية االجتماعية الِبنى تزال ما ذلك، مع
ال أوًال الرشعية تدَّعي التي هي املؤسسة كانت وإن حتى شك. دون ليربالية هنا أتناولها
الفني العمل ُمشاِهد بها يحظى التي القيمة هي ذلك عقب يهم ما فإن الفني، العمل
ما يوجد ال ما. فنيٍّ عرض عن الصادر «البيان» تتجاوز التي الطويل، املدى عىل الفردي
العقود بضعة يف شهدناها التي رية والتصوُّ النسوية األخبار من ملًال أكثر وال أقدم هو
تعجيزي حدٍّ إىل أكاديميٍّا الواضح العقائدي الحداثة بعد ما عمل يبدو ما فغالبًا األخرية؛
الفن من النوع وهذا املذهبية الحداثة بعد ما بني كبري اختالف يوجد اإلطار. هذا يف
اد نقَّ من الكثري يدرك مما أطول لفرتة يمتد فكري ز محفِّ تقديم وسعه يف الذي املعارص
أليس الشكوك»، «إثارة الفنية األعمال عىل يجب بالطبع، يبدو. ما عىل الحداثة بعد ما
يف لكنها جابلر»؟ «هيدا ب وانتهاءً «أنتجوني» من بَدءًا الرتاجيدي املرسح فعله ما هذا
بعد ما أعمال أحدث يف نالحظه مما وثباتًا تعقيًدا أكثر بطرق ذلك تحقيق إىل حاجة

الفنية. الحداثة
نسخة كانت الطليعية الفنية الحركة يف الكثري تبناها التي الحداثة بعد ما نظرية إنَّ
هذه تدعو السابقة. الفصول يف حتُها وضَّ التي — وتاريخها وسياستها — الفلسفة من
املرتبطة الشكلية بينها ومن — هرميٍّا املرتَّبة ورشوطه االمتياز عىل الهجوم إىل النظرية
املتعالية الرشوط ويف املركز، ويف املنظَّم الرسد يف االرتياب وإىل وهدمهما، — بالحداثة
يرجع مميَّز تنظيم (وأي الغربية الحضارة صدارة يف الشك كذلك ب تَوجَّ القيمة. لتحقيق
وهو األخالقية، الزاوية من اإلعجاب يستحق ذلك من الهدف كان األحيان، أغلب يف إليها).
أو املهيمنة القيم بهدم والدفع واملستبعدين واملقموعني املهمشني إىل االعتبار بعني النظر
متزعزعة. نظرية رعاية تحت برز لكنه تقليديٍّا، ليرباليٍّا دافًعا بالتأكيد ذلك كان عكسها.
دريدا كتابات مثل حقيقي تفكيكي عمل كان إن الواضح غري من املثال، سبيل عىل
دريدا أفكار من الرغم عىل وثابتًا، فعاًال سياسيٍّا موقًفا يعترب قد مما أيٍّا يتبنى أن يمكن

األخرية.
هو يشء» «كل أن يزعم الذي التناقيض الِفكر أسرية كذلك املرئية الفنون وقعت
يف معتاد هو كما — نص إىل العالم ل تحوِّ التي النظرة هذه وهيمنت محتَمل. نص
نوًعا لغوية التفكري أشكال جميع بأن الدافعة الفرضية عىل — وبارت دريدا كتابات
— املايض يف للفن اللغوية غري استجابتنا من كبري جزء استبعاد إىل أدى مما ما؛
باعتبارها إما — الشكلية عالقتها أو ألوانها أو اللوحة بملمس ببساطة االستمتاع مثل
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للتحرير طلبًا وإما البالية، الشكلية بالحداثة املرتبط املتعة ملبدأ منبوذة جانبية تأثريات
املناسبة. النظري املفاهيمي اللفظي االرتباط أشكال من شكل تقديم خالل والخالصمن
— واملباني املالبس وحتى األثاث من بدءًا — يشء كل اعتبار املحتَّم من أصبح وهكذا،
التعطيل من لنوع قابليتها إبراز ثم االجتماعية، ِبنيتها تقيصِّ يمكن «لغة» من جزءًا
«الربجوازي». املجتمع يف به حظيت الذي املشبوه الهرمي التنظيم عن بعيًدا اإللغاء، أو
كانت وإذا ببساطة، تنتثر اللغة كانت وإذا اللغة، من جزء هو يشء كل كان وإذا
تتجاوز — وغريها العقوبات وعلم والقانون الطب خطابات مثل مثلها — الفن خطابات
اعتبارها يمكن وال ريبة موضع أيًضا هي واألصالة واإلبداع التأليف مفاهيم فإن الفرد؛

«مميَّزة».
والطالب القارئ أن رأى الذي السخي، الديمقراطي التأثري ذو امليل هذا انترش
ثمَّ، ومن العظماء. الروائيون الكتَّاب فيه يسبح الذي اللغوي الفضاء نفس يف يسبحان
املفارقة، ولدواعي التفسري. خالل من النص عىل الهيمنة لهم يتيح موقف يف باملثل َفُهم
يتميزون الذين الخاص الطابع ذوي الثقافيني اد النقَّ من عدٌد الدور بهذا اضطلع فقد
املزاج خالل من الفني العمل تفسري أصبح وهكذا، رواتبهم. وبارتفاع الشديد بتسلطهم

باليًا. اتجاًها نقله؛ حاول الذي الواقع جانب أو أنتجته، التي التجربة أو الفردي،
«التعبريي الرسم عىل الحداثة بعد ما هجمات — املثال سبيل عىل — هنا من تنبع
ألنه هنا؛ التحليل يستحق خالف وهو العرشين. القرن ثمانينيات يف برز الذي الجديد»
بعد ما أتباع أبرز من عدًدا وأن الحداثة، بعد ملا الة فعَّ ُمناِفسة اتجاهات وجود يوضح
يكتفوا فلم واضحة، سياسية مصطلحات مستخدمني االتجاهات تلك هاجموا الحداثة
تأثري وذو «تصويريٍّا» معرب بأنه املتحدة والواليات أملانيا يف الجديد التعبريي الرسم بنعت
حد يف الرسم لفن الطراز العتيق الهرمي املفهوم ل» «فضَّ أنه زعموا بل واضح، عاطفي

ذاته.
جوليان مثل — األمريكيني الُجدد التعبرييني الفنانني أن تماًما الواضح من كان
أمثال األوروبيني الفنانني مع تشابهوا أو اتحدوا — فيشل وإريك سال وديفيد شنوبل
كيفري وأنسيلم إيمندورف ويورج بازليتس وجيورج كليمنته وفرانشيسكو كيا ساندرو
ذلك عىل وِزْد الحداثية. األملانية التعبريية إىل بوضوح ينتمون ن ِممَّ بينك آر إيه وبي
محاكاًة محاكاته أو هدمه من بدًال التعبريي االتجاه هذا عوا وسَّ الفنانني أولئك أن
التي والشعورية الحسية السمات الفن إىل أعادوا ذلك، أثناء ويف «نقده». أو ساخرة
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عىل — فيشل اعتبار يمكننا الحداثة. بعد ما نظرية ت تزمُّ بسبب لإلقصاء تعرضت
بعد ما إىل بيشء تدين ال نفسية أسس عىل بناءً تعبرييٍّا، رمزيٍّا اًما رسَّ — املثال سبيل
عىل تدين الظاهري واغرتابها نسبيٍّا املشوهة شخصياته نفسية كانت وإن حتى الحداثة،
وعىل الرسد. حول واملتمحور شموًال األكثر الحداثة بعد ما أفكار ملناخ بيشء واضح نحو
ونيكوالس كولسكوت وروبرت بارتليت جنيفر مثل امني رسَّ اعتبار يمكن مماثل، نحو
أجازوا فقد الحداثي؛ الرسم يف املاضية االتجاهات يُحيُّون موري وإليزابيث أفريكانو
سبيل عىل مبارشًة، أكثر نحو عىل اتجاهاته املايضوتوسيع مع املنافسة مخاطر ألنفسهم

مونيه. خليفة بارتليت البعض يرى قد املثال

الحداثة بعد ما موضوعات وسع يف (هل موري. إلليزابيث (١٩٨٤) «قصتها»، :13-4 شكل
الحداثية؟) التعبري أنماط مع التصالح الهوية، حول تتمحور التي الرئيسية،

الناقدة عنهم دافعت الذين التجريديون امون والرسَّ — الُجدد التعبرييون تَعرََّض
«نهاية أعلنت التي الحداثية بعد ما «أكتوبر» مجموعة ِقبل من للهجوم — روز باربرا
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روز إعجاب أن كريمب رأى .(١٩٨١ (عام كريمب دوجالس كتبه مقال يف الرسم»
فهو: «الرجعية»؛ ب يتسم متواصل (حداثي) باتجاه

الستينيات يف أُنِتجت التي الفنية األعمال من النقيض طرف عىل يقع
أن وإعالن الراقي الفن أساطري تحدي إىل سعت والتي … والسبعينيات
التاريخي بالعالم مرهون — األخرى االجتهادات أشكال كل مثل مثله — الفن

الحقيقي.

(أال كولسكوت. لروبرت (١٩٩٠) هوية»)، («أزمة الفرنيس» والرجل «الجدَّة :14-4 شكل
واقعيٍّا؟) وأسلوبًا رسًدا الشخصية الهوية عن التعبري يتطلب
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وأيديولوجية اإلنسان «أسطورة السياق هذا يف كريمب هاجم ذلك، عىل عالوة
حد يف وتمثل املهيمنة. الربجوازية الثقافة تساند «مفاهيم ألنهما تدعمه»؛ التي اإلنسانية
الجديد التعبريي الرسم ُهوِجم ثمَّ، ومن الربجوازية.» األيديولوجية عىل عالمات ذاتها
بديلة عوالم يشيِّدوا أال يجب الفنانني ألن السياسية؛ الناحية من ظ املتحفِّ موقفه عىل
العالم بها شكَّلهم التي الطريقة حول تساؤالت طرح عليهم بل الفنية، األعمال يف ممتعة
حظي ضحايا. صورة يف شكَّلهم بأنه يفيد استنتاج إىل يتوصلوا أن ل ويُفضَّ وخطاباته،
بدا بما انشغلوا إنهم حيث الفنانني؛ أو الفن أهمية تفوق بأهمية الحداثة بعد ما اد نقَّ
أن ينبغي إدراك لديه شخص أي أن مع املؤسيس، أو السيايس املستوى عىل مقبوًال لهم
بساطة من يستخدمونها كانوا التي األولية األكاديمية األساليب به تتسم ما بوضوح يرى
معني وبمستًوى جيد بتعليم املرء تمتع ما إذا إليها التوصل وسهولة الواقع، يف شديدة
مطلوبًا كان الذي املوهبة مستوى عن بمراحل تقل متطلبات وهي البالغي. اإلقناع من
تأسيس هو الرئييس هدفها لكن السابقة، الحقبة يف الفنية األعمال من نوع أي إلنتاج
الحداثة بعد ما نقد من كبري قدر اعتبار يمكن الحالية. النظرية تدعمها نقدية، معارضة
ثم، ومن إمتاعه؛ ووسائل الرئيسية الفن أساليب نحو األكاديمية هه توجِّ سياسيٍّا انتقاًما
داخل للغاية محدود أسلوب عن دفاًعا — بعد فيما سأزعم كما — أيًضا اعتباره يمكن
هذا وسأتناول الفرتة، هذه يف استثنائيٍّا تنوًعا املتنوعة واملرئية واملوسيقية األدبية الفنون

التايل. الفصل يف األشمل السياق

112



الخامس الفصل

احلداثة» بعد ما «حالة

الحقيقة يف الثقة

الواقعية»، «ضياع ى مسمَّ تحت سبق ما جميع يف الرئيسية األفكار أحد تلخيص يمكن
جيمسون فريدريك أشار وقد املايض. للتاريخ عليه ل يُعوَّ إدراك ضياع صحبه الذي
الثقافة، يف بالتاريخ» الوعي «اختفاء وهو أال الحداثة؛ بعد ما يميز طابع إىل بالفعل
من العديد يؤمن الرتاث. ذكرى تالشت حيث أبدي» «حارض وسيادة الالعمق، وتوغل

ذلك. إىل أدَّى ما هو ذاتها املجتمع حالة يف ما مكوِّنًا ثمة بأن الحداثة بعد ما أتباع
واملصداقية السلطة الحداثة بعد ما تحليل من كبري جزء يهاجم قبل، من شهدنا كما
بعالقة التشكيكي النشاط هذا كل ويرتبط بالحقيقة. الفنون وعالقة والرسد الفلسفة يف
فقدان أنه اعتُرب ما مع كذلك بل فحسب، والفنانني األكاديميني مواقف مع ال معقدة،
لألالعيب اليساري العداء عن نتج الغربية، الديمقراطية الثقافة داخل للثقة نطاًقا أوسع
بني حتى السائد — تقريبًا العام واالعتقاد املتأخرة»، «الرأسمالية تُمارسها التي الخفية
لتالعب خاضعة األحيان أغلب يف هي الحقيقية األخبار بأن — تفاؤًال الليرباليني أشد
الرشكات بفعل حقائقه وتشوَّه يُحرَّف ما دائًما األساسية املعلومات بثَّ وأنَّ الصور،
معاناة يف تتسبب التي — املروعة الجارية األحداث وحتى مصالحها، تحمي التي التجارية
ما بطريقٍة أصبحت قد — الخليج وحرب فيتنام حرب مثل لألفراد تصورها يمكن ال
عها تُجمِّ مشاهد يف التليفزيون» شاشة عىل تدور اإلعالم لوسائل ممرسحة «أحداث مجرد
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بينما كتفه، عىل الكامريا يحمل الذي القنَّاص مشهد مثل سياسية، ألهداف الكامريات
شعور يسود آخره. إىل … األحوال ن تتحسَّ أن األبيض البيت حديقة يف الُخطب ُملقو يأمل
الحدث بأن — ورشدي كونديرا ميالن روايات ويف بارت مثل اد نقَّ أعمال يف — قوي
قد ما به يتالعب رسد صورة يف أو ُمتخيَّلة صيغة يف يصلنا ما دائًما والسيايس التاريخي

السياسية. أو االقتصادية للمصالح الخفية اليد عليه نطلق
لتلك الرئييس الناقل دور أداء يف التليفزيون نجاح مدى إدراك علينا السهل من
بوضوٍح تحرِّكها التي التناقض، الشديدة املعلومات بهذه يعج فعاملنا امُلتخيَّلة؛ املعلومات
الريبة. من كبري قدر عىل تبعث والتي للتسلُّع، والخاِضعة (املهيمنة) االقتصادية املصالح
«الشفاف» العرض مفهوم عىل — يبدو فيما — تعتمد نقلها أداة ألن واضح؛ هدف فهي
أمام الباب تفتح ذاتها حد يف الحقيقة وتلك الفوتوغرايف، بالتصوير لدينا املرتبط الواقعي

الحداثة. بعد ما شكوكية

حقيقية غري صور

عدَّة يف بالواقع الصور تستبدل الجماهريية اإلعالم وسائل بأن اإلحساس هذا يتبدى
«وعي ضحايا حال أي عىل جميًعا بأننا يدفع الذي املاركيس االفرتاض من بَدءًا أشكال؛
املؤسسات فرض يف الليربايل التشكك إىل وصوًال «برجوازي»، خطاب عن ناتج زائف»
الذي — الصادقة الواقعية عىل الهجوم هذا أن يف املشكلة تكمن التعبري. حرية عىل لقيود
طال قد — عرش التاسع القرن واقعية عىل العرصية اآلراء ذوو انقلب أن منذ بالتأكيد بدأ
فيما الكثري ثقة محو إىل بالفعل أدى قد خيايل هو فيما االرتياب أن لدرجة حاليٍّا األمد به
بوصفه — جيمسون ل يُفضِّ التاريخ. كتابة حول الدائر الجدل يف رأينا كما حقيقي، هو
— اللغة رموز أن فكرته تزعم الوصف». يف عامة «أزمة وجود فكرة — ماركسيٍّا منظًِّرا
أدَّى و«قد العالم، وصف يف وظيفتها من تحرَّرت قد — الحداثة بعد ما حالة ظل يف
ضياع بجانب والوصف، والثقافة الرمز مجال يف املال رأس سلطة ُرقعة اتساع إىل ذلك

تُِركنا: ثمَّ، ومن الحداثة.» حقبة يف كبرية أهمية اكتسبت التي االستقالل مساحة

بعد ما عليه نطلق الذي بالرموز العشوائي الخالص التالعب ذلك نواجه
يتوقف ال لكنه الحداثي، النوع من بارزة أعماًال ينتج يَُعد لم والذي الحداثة،
األساسية والعنارص السابقة النصوص من املتناثرة األجزاء ترتيب إعادة عن
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من يوم عن يوًما يعلو هجني تكوين يف السابق والثقايف االجتماعي اإلنتاج يف
نصوٍص شظايا تجمع كربى ونصوص أخرى، كتبًا تلتهم التي الكربى الكتب

أخرى.
جيمسون، فريدريك
الفيديو»، ونص الحداثة بعد «ما
(محرِّريْن)، وآخرون أتريدج ديريك
(١٩٨٧) الكتابة»، لغويات «علم

ينشغل الذي الصورة» «مجتمع يف نحيا أننا الحداثة بعد ما فريق من الكثري يرى
املعلومات أصبحت إذ إال؛ ليس تافهة» سطحية «محاكيات واستهالك بإنتاج األساس يف
تُحرِّكه مجتمع يف األهم البضاعة (ربما نبتاعها بضاعة مجرد الحايل العرص قدوم مع
جديدة. كمبيوتر برامج تعلم إىل نسعى دوًما فنحن املعرفة). عليه وتهيمن التكنولوجيا
يف واملؤسسات السياسة حقيقة يف املتشكك اليأس من نوٌع يدعم نفسه، الوقت ويف
كذلك املتشكك اليأس من نوًعا — والصحف التليفزيون — املشرتكة االجتماعية حياتنا
بأن نيتشه بأفكار املتأثر االفرتاُض يتغلغل بينما التوافقية، أو التقدمية الفن وظائف يف
اليومية الدرامية املسلسالت إىل األبيض البيت ترصيحات من بدءًا — الظواهر تلك جميع
أو االقتصادية القوة عىل الحفاظ يف ما نوًعا رسي نحو عىل تأثريها تمارس — الطويلة
تفيش إىل ذلك أدى وقد حقيقة. أي لصالح ال ذاك، أو الشخص هذا لدى القوى من غريها
األفالم تلك يف وكذلك الحداثة، بعد ما ونظرية الفن يف الريبة جنون من غريبة نزعة
أن يؤمنون َمْن عدد فكم حقيقية. أو خيالية مؤامرات حول أحداثها تدور التي الشهرية
يتحدى أورليانز نيو من محاميًا لنا يقدِّم الذي — كيه» إف «جيه ستون أوليفر فيلم
الواليات تستمر كي كيندي الرئيس الغتيال العسكرية املؤسسة يف تآمروا َمْن ببسالٍة

يرتاءى؟ كما الخيال وحي من ال واقعية أحداثًا يقدم — فيتنام حرب يف املتحدة
لثقافتنا؛ الجوهري الزيف حول فاضح جزم أشهر بودريار جان قدَّم األرجح، عىل

قائًال: — فوكو أفكار ًدا مردِّ — رصح إذ

أمريكا — «الحقيقية» الدولة أن حقيقة إلخفاء الند ديزني أُنشئت لقد
السجون أُقيمت (مثلما الند ديزني جوهرها» «يف هي — بأرسها «الحقيقية»
السجن). هو العادي الكيل وبوجوده بأكمله االجتماعي املجال أن حقيقة إلخفاء
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القرن مطلع يف أمريكية مدينة يحاكي كي م (املصمَّ إيه» إس يو «ماين شارع :1-5 شكل
هو (أهذا كاليفورنيا. أناهايم، بمدينة الند، ديزني يف مني املصمِّ فريق تصميم من العرشين)

فيه؟) تسكن الذي الشارع

تصور التي الخيالية وألعابها (بديكوراتها الند ديزني واصًفا حدثيه يواصل ثم
بأنها: املستقبل) وحياة املتوحش األمريكي والغرب القراصنة عوالم

الواقع يف بينما حقيقي، البلد باقي بأن نؤمن لكي خيالية أنها عىل تُقدَّم
بل حقيقية، الند بديزني تحيط التي بأكملها وأمريكا أنجلوس لوس تَُعد لم
قضية القضية تعد ولم املحاكاة. عالم الواقع، فوق ما عالم إىل تنتمي أصبحت
أن حقيقة بإخفاء تتعلق أصبحت بل (األيديولوجية)، للواقع الزائف التمثيل

الواقع. مبدأ عىل الحفاظ من الطريقة بهذه والتمكن واقًعا، يعد لم الواقع
بهدف أُنشِئت ردع آلة هي بل زائفة، وال حقيقية ليست ديزني أوهام إنَّ

عكيس. اتجاه يف الواقع َوْهم إحياء إعادة

(١٩٨٣) «املحاكيات»، بودريار، جان
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الرأسمالية خلقته اإلعالم، لسيطرة خاضع الرموز من عالم أرسى ببساطة نحن
، إالَّ ليس آخر رمز إىل فيه رمز كل ويشري رغباتنا، بتصنيع تتعلق خسيسة ألغراض
تستبدل سطحية محاكيات سوى ليست الرموز تلك إن األفكار. من مخادعة سلسة ضمن
اليساري الِفكر معتنقي سوى ا حقٍّ يدركها ال (التي الفعلية وعالقاتها الحقيقية األشياء
فوق ما إىل ل «التحوُّ بودريار عليها يطِلق عملية يف األوهام) تلك كشف يستطيعون ن ِممَّ
نقول قد لكن حال. أي عىل فيه نرغب ما عىل أبًدا نحصل ال فإننا ثمَّ، ومن الواقع».
عنه، اإلعالن طريقة عن النظر بغض ثمنه، ندفع ما عىل بالفعل نحصل إننا لذلك خالًفا
التي الشطائر مليارات عن ماكدونالدز من هامربجر شطرية تختلف ال املثال، سبيل عىل
نفس وعىل الكثريين. رأي يف فعًال املذاق لذيذة وهي الطريقة، بنفس املطعم ينتجها
ليست النماذج هذه ديون. عطر تضع فإنك ديون، عطر رائحة منك انبعثت إذا املنوال،
برشائها. االقتناع عىل تحفيزنا تحاول التي اإلعالنات كمِّ رغم بالرموز، لعب «مجرد»
تماًما ينخدعوا لم الحداثة بعد ما نظرية من أجزاء أيَّ يقرءوا لم الذين أولئك حتى لكن،
املثال سبيل عىل — فلتقرأ كبري. حدٍّ إىل انخدع قد شخص أي بأن ا حقٍّ يؤمنون وال بها،
السوق أبحاث حتى أو العالم، أنحاء جميع يف السياسيني حول الرأي استطالعات —
الفكر، نفس أتباع من وغريه بودريار نسمع عندما لكننا اإلعالنات. تأثريات تدرس التي
النوع هذا يجمع إال. ليس رموز ومع رموز فوق وننام ونرشب نأكل أننا إلينا يُخيَّل
ليست احتياجات تختلق (بوصفها اإلعالنات عىل القديم الليربايل الهجوم بني الجدل من
الدالة الرموز أن يدَّعي الذي الفرويدي التشاؤم سمات بعض وبني الحقيقة») «يف لدينا
من ا» «حقٍّ فيه املرغوب اليشء بلوغ أبًدا نستطيع لن وأننا تخدع، ما دوًما األشياء عىل
من األصل طبق نسخة الفرنسية السلطات استبدلت عندما املثال، سبيل عىل خاللها.
فعليٍّا فارق ال أن بتصديق بودريار طالبنا األصلية، بالكهوف فرنسا يف السكو كهوف
الفن يف متخصص مؤرِّخ عن فضًال — سذاجة الكهوف زوار أشد حتى لكن االثنني. بني
يفهمون وقد والزائفة الحقيقية الكهوف بني التمييز بطرق بسهولة تعريفهم يمكن —
طبق نسخة استخدام استدعت التي — وجودها حال — اآلثار حماية دواعي كذلك

يَّاح. السُّ عىل للعرض األصل
ماركسية ثورية آمال تؤرقه منهم فالكثري بتشاؤمهم؛ عموًما الحداثيني بعد يتسم
وهم بنَّاء. ال سلبي طابع به يوحون الذي والفن املعتقدات عىل يُسيطر ما وغالبًا ضائعة،
احتياجاتهم الناس يمتلك عندما ألنه جيدة؛ ظاهرة ليست العامة الرفاهية أن يعتقدون
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يختلقوا كي ذلك عن الناتجة الفجوة ملء إىل والتسويق اإلعالن رجال يسعى األساسية،
بمنتهى الحقيقيني املحتاجني النسيان يطوي بينما لنا، ويحددوها (املادية) قيمنا
العدالة حتى أنه نشعر أصبحنا لقد اإلنتاج. عىل باألولوية التسويق يحظى لذا، السهولة؛
بثَّها التي سيمبسون جيه أُو محاكمة مثل إعالميٍّا، حدثًا — تصبح قد أو — أصبحت
ومالبس فيه، واملبالغ املرسحي املحامني بأداء جيل بوضوح تأثرت والتي التليفزيون،
سياسيٍّا املنحازة وامللخصات الدرامية، املرسحية هذه يف بعناية املختارة املشاركني
أال صوتية. مقاطع يف التليفزيون ومراسلو املحامون يقدمها نمطية لقوالب واملتحيِّزة
اإلعالم املشاركون يستخدم إذ االشمئزاز؛ تثري درجة إىل وهمية بأكملها املحاكمة تبدو
ونماذج خيالية نمطية قوالب يعتربونه ملا الزائف التقمص خالل من باآلراء يتالعبوا كي
منصة عىل نزيهة عدالة تحقيق كيفية عن نتساءل أن منطقيٍّا أليس مقبولة؟ مثالية
ينتمون أفراد النهاية يف وهم — ا حقٍّ واملحلفون القايض سينخدع هل تلك؟ القضاء
إجراءات تمتع بوجوب نؤمن أن املفرتض من أم الساِفر؟ التمثيل هذا بكل — ملجتمعنا
منا كلٍّ داخل هذا حيال شكٌّ يوجد ذلك؟ من أكرب بمصداقية املحاكم يف العدالة تحقيق
بعد كان ما هو الشك وذلك املثرية)، املحاِكم روايات من العديد ُكتَّاب داخل (وبالتأكيد

وجوده. عىل أرصوا عندما حق عىل الحداثيني
اها نتلقَّ التي للمعلومات مضلِّل تشاؤمي وصف تقديم إىل كذلك نزعوا لكنهم
طويل نيتشوي بعد ما اتجاه إىل الواقع يف منهم الكثري ينتمي إذ وحلولها؛ وللنزاعات
بأن تدفع سليمة رؤية الحداثيني بعد يقدم فعندما املنطق. من اليأس يجسد األمد
عن تعرب ألنها تدعمها قد التي السلطة بأنظمة جوهرها يف ترتبط الخطابات جميع
تهديدات بني معقد تفاعل عن تزيد ال ثقافتنا بأن انطباًعا يعطوننا فإنهم سلطتها،
إبداء من األحيان أغلب يف يحرمهم الحقيقة يف تشكُّكهم إن القوة. باستخدام متعارضة
غالبًا إذ اإلجرائية؛ والعدالة العقالني والتفاوض املربرات تقديم بأنشطة سليم اهتمام
السلطة إيحاءات يحمل نقوله ما كل أن ضمنيٍّا والفرويدي املاركيس التأثري يفرتض ما
ما بالكاد هذا لكن الجنسية. الهيمنة وأالعيب االجتماعية واملكانة والطبقة الِعرق وتهديد
بتفعيل أو وظيفتها بأداء الديمقراطية املجتمعات يف القانونية والقيود لالتفاقات يسمح
ومتجاوزة عاملية كونها املفرتض اإلنسان حقوق حماية إىل تؤدي التي األدبية االعتبارات
السعي أن بحقيقة كذلك يسمح وال بعينها. ملجموعة ِملًكا وليست الثقافية للخصوصية
لإلثبات، قابلة بأدلة االدعاءات دعم ومحاولة الصائب وبالتفكري بالصدق التمتع نحو
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املفاوضات، مائدة إىل نأتي أن نأمل كنا إذا عنها غنى ال أمور هي املساعي، من وغريها
كتابة مع نتعامل أن (أو الضمنية التهديدات بعض من أكثر هو ما ُجعبتنا يف حاملني
َرشك يف القارئ إليقاع محاوالت مجرد من أكثر أنها عىل الرواية أو الالهوت أو التاريخ
سيايس أيُّ به يتلفظ يشء أيَّ أن يعتقد شخًصا املثال، سبيل عىل تخيَّل، خرافية). رواية
من نوع دوًما هو أخرى) جنسية أي من أم روسيٍّا أم إرسائيليٍّا أم أمريكيٍّا أكان (سواءٌ
حديثه أن سوى لسبب ال مارقة»؛ «دولة تفرضه الذي أو الالهوتي أو اإلمربيايل اإلرهاب
يف املسلحة والقوات السياسية املؤسسات سلطة — املثال سبيل عىل — ضمنيٍّا يعكس

إليها. ينتمي التي الدولة
وإىل اإلرهاب هذا بالفعل السياسيني أولئك ترصيحات من العديد تعكس بالطبع،
عقالنية، األكثر األصوات إبراز األهم من يصبح قد تحديًدا النزاع حاالت يف لكن مروع، حدٍّ
واملسئولية الذنب يخص فيما عقالني حكم إلصدار تقبًال األكثر أولئك املثال، سبيل عىل

النزاعات. عن تنتج التي
الحداثيني بعد أن هو بالفعل، سأقوله وما هنا، قوله املرء يستطيع ما أفضل إنَّ
يرتكون ما وعادًة البناء، مجال يف تماًما فاشلون لكنهم التفكيكي النقد مجال يف بارعون
استعداد عىل يزالوا لم ن ممَّ مجتمعاتهم يف الصبورين الليرباليني ألولئك املهمة هذه
يطمسها التي األقل، عىل والخيال الحقيقة بني االختالفات تلك من بعٍض تحديد ملحاولة
أو الطبقي الرصاع حتمية حول املتشائمة االفرتاضات من أكوام تحت الحداثيني بعد

النفيس.
طبيعة يف أكرب ولهدف واضح نحو عىل الِفكر الحداثيني بعد أجال اآلخر، الصعيد عىل
الحداثة». بعد ما «حالة النهاية يف عليها مطلقني ،١٩٤٥ عام منذ الثقافية التغريات
السياسية لألطر خاضع أنه عىل للمجتمعات الدويل الوضع إىل يُنظر ال الرؤية تلك حسب
التحليل عىل االعتماد هذا يشكِّل ثقايف». «وضع أنه عىل بل التقليدية، االقتصادية أو
التي املزدهرة الثقافية» «الدراسات حركة إثر حاليٍّا باالهتمام يحظى (الذي الثقايف
املساهمات أبرز إحدى الحداثة) بعد ما بأفكار اللحظة هذه حتى شديًدا تأثًرا تأثرت
املتأخرة» «الرأسمالية أنشطة إنَّ املعارص. املجتمع إىل الحداثة بعد ما قدَّمتها التي
بديل حاليٍّا يوجد وال الساحة، عىل سائدة قضايا بالطبع هي الديمقراطية واملجتمعات
— وهميٍّا كان إن حتى — عامٍّ افرتاض وحسب .(١٩٨٩ عام منذ (بالتأكيد لها متاح
معلومات تنتج أنها عىل األنشطة هذه إىل الحداثيني بعد ينظر املستمرة، الوفرة يقتيض

ثقافيٍّا. تحليًال األول املقام يف يتطلب مما أشياء؛ ال األصل يف
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املجتمع يف تأثري أكرب أحدثت التي التغريات إىل حداثية بعد ما نظرًة فإن وهكذا،
اإلعالم وسائل عرب واملكان للزمان االستثنائي التكثيف مثل قضايا عىل سرتكِّز املعارص
فوًرا االطالع اآلن وسعنا يف أصبح (فقد هاريف). ديفيد رؤية إجماًال هنا (أتبنى الجديدة
إنَّ واإلنرتنت.) التليفزيون عرب تقريبًا العالم يف مكان أي من ومعلومات أحداث عىل
غري (حاليٍّا) فهي نموذجية؛ حداثية بعد ما ظاهرة الحارض العرص يف اإلنرتنت شبكة
الرتكيز ل تحوُّ مع يتماىش ما وهو الكوالج، تشبه أي منظَّمة؛ غري وقطًعا هرميٍّا، مرتَّبة
الهائلة الثروات قصة (إنها املعلومات. خدمات إنتاج عىل الرتكيز إىل البضائع إنتاج عىل
تجارية عمليات عرب بل ورشائها، أشياء بيع طريق عن ال يوم، كل تتبدد أو تُجَمع التي
الوصول لهم تتيح تليفزيونية شاشات أمام جالسني مضاربني يد عىل املال أسواق يف
أن البعض يرى سبق.) وقت أي يف متاًحا كان ا عمَّ تزيد معلومات إىل الكمبيوتر عرب
التي املتغرية األخبار وصور املتذبذبة باألسواق) القرار صنَّاع (آراء اآلراء عن ناتج ذلك
«حالة سمات من نموذجية سمة أيًضا وتلك الواقع، فوق مخزيًا فرًضا نفسها تفرض
يمكن ال حدٍّ إىل املعلومات يف وغارق ُمنقاد عالم يف يعمل منا فالكثري الحداثة»؛ بعد ما
املرض أو األمية أو الجوع من يعانون ما فغالبًا اإلطار، هذا خارج هم َمْن (أما تصديقه
فأينما االحتمال، عىل قدرتنا يفوق عالم إنه االجتماعي). الهرم قاع يف يكافحون أو العقيل
شاشات وعىل واإلعالنات املجالت يف املنترشة الصور من مفرط كمٌّ حواسنا يرهق نذهب
كذلك الشكوى هذه (تكررت األماكن من وغريها السحاب، ناطحات وعىل التليفزيون
البضائع مبيعات زيادة إىل األذواق يف بسيطة تغيريات تؤدي بينما الحداثة)، حقبة يف
أحد اإلعالم يتوالها التي اآلراء تشكيل عملية وتصبح الثقافة، عىل املوضة تسيطر بحيث

االقتصادية. العملية مقومات
لتهمة يعرِّضهم مجتمعنا لحال الحداثيني بعد يقدمه الذي التشخيص هذا ُجلَّ إن
عن يزيد ال الالذع نقدهم من فالكثري مواطنيهم؛ سذاجة تقدير يف الشديدة املغاالة
اإلطار هذا يف وضعها بالكاد تستحق بديهية، مخاطر من لحمايتنا فيها مبالغ محاوالت
ففي الوضع؛ هذا يف مشكلًة البعض يرى ال حني يف املكتملة. غري النظريات من الجليل
ل تحوَّ الذي اإلعالم) وسائل تكنولوجيا نظرية صاحب (الفيلسوف مكلوهان بعد ما عالم
من بدًال اإللكرتوني التواصل بيننا ويجمع تقريبًا، اآلن جميًعا نعيش حيث كونية قرية إىل
البضائع. قيمة تفوق بقيمة الرموز تحظى قد «بالطبع» الحقيقية، االجتماعية العالقات
ما الشك» «تفسريية تربير يمكن مًدى أي إىل التايل: السؤال طرح إذن بنا يجدر
فمثًال التحليل، هذا صميم يف تعجيزي تناقض حال أي عىل يكمن إذ الحداثية؟ بعد
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فكيف الواقع، عرب ال خادعة صورة عرب «فعليٍّا» يتكون يشء كل أن أحدهم زعم إذا
ينتقدونها. التي الفروق نفس مسبًَّقا يفرتضون َفُهم ذلك؟ «معرفة» لها أو له تأتَّي
ما عىل والتافهة املتعالية املالحظات من سلسلة النقاد أولئك يقدم األحوال، أفضل عىل
املبني — استنكارهم عن بالتعبري يكتفون أو (ِللذَّات)، خداٍع من «اآلخرون» يمارسه
من وغريها والتليفزيون اإلعالنات صناعة لنجاح — راسخة ليربالية أخالقية أسس عىل
وتصديقها. بل عليها، هم يعرتضون أشياء استهالك نحو الناس دفع يف اإلعالم وسائل
عىل جيًدا دليًال وليست آخر، سيايس عىل سيايسٍّ آراءِ تفضيل عن تختلف ال رؤية إنها

املعارص. املجتمع يف ا حقٍّ جديد لوضع مبتكر بإدراك التمتع
التقليدية واملعتقدات األيديولوجيات قبول يف األكيد الرتاجع هي األهم املشكلة لكن
استعداداه مع — الحداثة بعد ما شكوكية أتباع أحد ينزع قد مؤثرة. أقلية لدى الشائعة
املتنازعة التصورات من االستثنائي الكم مالحظة وإثر النسبية مبدأ من بجزء لالقتناع
نحو — ملحوظ وتسامح جلية بتعددية يتسم مجتمع داخل لنا واملتاحة الواقع، حول
بعد ما «سخرية ى مسمَّ تحت رورتي ريتشارد طرحه الذي ذلك مثل اتجاه تفضيل
نهائية» «مفردات أي وجود حقيقة حول شكوك االتجاه هذا أتباع لدى الحداثة».
إىل «أقرب مفرداتهم يرون ال إنهم أي مختلفة؛ مفردات لديهم اآلخرين أن ويدركون
احتمالية حيال إال القلق يساورهم ال ثمَّ ومن الناس؛ بقية بمفردات مقارنًة الواقع»
غري هوية اكتساب ثم ومن املتنوعة؛ اللغة مفردات بني من تناسبهم ال مفردات اختيارهم

االتجاه: هذا إىل ينتمي َمْن إنَّ مناسبة.

بل وبرفاقه، به خاص منطقي أساس أو برنامج أو منهج بتقديم ينشغل ال
أي إال؛ ليس الحداثة بعد ما بسخرية املؤمنني جميع يفعله ما بِفعل يكتفي
االحتماالت أَْرس من الخروج يحاول فهو الذاتي؛ االستقالل تحقيق محاولة
قديمة نهائية مفردات من التخلص يحاول الخاصة، احتماالته وخلق املوروثة
يطمحون ال بأنهم عامًة االتجاه هذا أتباع ويتسم به. خاصة مفردات وتكوين
مما ذواتهم؛ من أكرب كياٍن عرب النهائية املفردات حيال شكوكهم حسم إىل
هو الخاص— الكمال لتحقيق معيارهم — الشكوك لتبديد معيارهم أن يعني

ذواتهم. خارج قوة مع االتحاد ال الذاتي االستقالل

(١٩٨٩) والتضامن»، والسخرية، «االحتمال، رورتي، ريتشارد
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يشء أي حدوث وإمكانية األسس إىل االفتقار أن إدراك حول هنا الفكرة تتمحور
عىل املفروضة القيود من سيحدُّ ألنه الليربالية من مزيد إىل سيؤدي إذ جيد؛ أمر هو
املناقشات تلك يف موقفه بأن املرء لدى وعي تكوين عن فضًال املمكن، حول املناقشات
ذلك رورتي يعترب يربرها. ما كذلك لها يكون قد املعارضة النظر وجهة أن بمعنى نسبي؛
املفردات حول الشكوك تساورهم االتجاه هذا يتبنَّون فَمْن الوجودية، السخرية من نوًعا
يمكن وال مهمتها. أداء يف ناجحة كذلك تبدو اآلخرين مفردات إن إذ يستخدمونها؛ التي
املرء يتيقن لن إذ تأسييس؛ موقف أو نهائية» «إجابة أي طريق عن الشكوك تلك محو
الخاصة). مفرداته (عرب هو أدركه عما تزيد الواقع من أجزاءً أدركوا اآلخرين أن من َقطُّ
مع الفني اإلبداع أساليب تعدد فيزعمون السياسية، أو الفلسفية ال الفنية املجاالت يف أما
النقد مع الفلسفة تتشابه أن املفرتض من بالطبع، لتفسريه. ل مفضَّ أسلوب وجود عدم
عن الدائم عجزنا من السخرية تنبع ثمَّ، ومن امُلعتَقد؛ من أكرب تشابًها األدبي أو الفني
الذي الفني املجال أو النظرية إىل أو نستخدمها التي املفردات إىل أو أنفسنا إىل النظر
عىل االعتماد حداثي) بعد ما سياٍق (يف بوسعنا يعد لم إذ تماًما؛ ِجدية نظرًة نتبناه
وعىل بعض عىل بعضنا االعتماد علينا بل والفاصلة، املتجاوزة الكربى الُحجج أو األفكار
الفني). اإلبداع فيها (بما بيننا نجريها التي الحوارات عىل ترتتب التي التفسريية النتائج
وتعاقب املختلفة املفردات تعاقبت لقد تماًما. عملية معايريَ النجاح معايري تصبح وهكذا،
سائًدا، الجديد» الهنديس «الرسم كان قصرية فرتة فمنذ التاريخ، مرِّ عىل عليها املتنافسون
وال املجال. يتصدران «سينسيشن» ومعرض الشباب الربيطانيون الفنانون أصبح واآلن
سبيل فعىل السياق. هذا يف الفنية الحركات من أفضل بوضع السياسية الحركات تتمتع
تغري سوى ليس الجديد العمل حزب سياسة إىل التاترشية السياسة من التحول املثال،
تلميع إىل تهدف التي امللفقة القصص كذلك يتضمن — رورتي منظور من مفردات
مبادئ أو مناقشات بظهور يتعلق وال — حكومة كل تصاحب والتي السياسيني، صورة

وجيه. أساس عىل قائمة جديدة سياسية
شكل بالقطع لدينا فسيصبح الحداثة، بعد ما نظر وجهات من النوع هذا قبلنا إذا
الجاذبية من قدر بأكرب بالتأكيد يتمتع قد نموذج وهو التنوير، بعد ما ليربالية من
بالحقوق وإليمانها الثقافية، التعددية بمبدأ العام اللتزامها نظًرا املتحدة؛ الواليات يف
املسيحي باملعتقد املؤمنني من كبرية نسبة عىل احتوائها عن فضًال الذات، تحسني وبفكرة
— فلسفية ال — عالجية نظر وجهة أيًضا وهي علمانية. كدولة الواسع إطارها داخل
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مجرد بالطبع يظل االقرتاح هذا لكن تفصيًال»، األمر «مناقشة ببساطٍة تقرتح فهي
بعد ما للنمط وفًقا الليربالية أشكال من (الساخر) الشكل هذا تبنِّي حالة ويف اقرتاح،

املتعددة. الحياة أشكال من شكًال كونه عن يزيد فلن الدقيق، الحداثي
يدعو الذي الحداثة، بعد ما نظرة من النوع هذا رؤية األصعب من كان ربما
الدول عن فضًال أملانيا، أو فرنسا أو بريطانيا يف ومستمرٍّا قائًما شاغًال رورتي إليه
الحوار مائدة إىل الجلوس قبلوا ن ِممَّ الكثري يتبنَّى حيث السوفييتي؛ االتحاد عن املنفصلة
مسيحية أو إسالمية أو (قومية مواقف تكن لم وإن حتى للنقاش، قابلة غري مواقف
الحداثيني بعد سيطرح عندئٍذ لكن للنظرية. وفًقا ثباتها يتجىل تقليدية ماركسية) أو
بعض يعتنقه فيما تحديًدا تكمن املشكلة أن يزعم ذلك عىل صائبًا تعليًقا املتشككون
بنَّاء» «حوار بإجراء نطالب عندما ثمَّ، ومن تماًما. مربَّرة غري يقينية معتقدات من الناس
نطالب أن — الحداثة بعد ما نظر لوجهة وفًقا — كذلك فعلينا الشمالية، أيرلندا يف
يجدون قد رشط وهو الساخرة، النسبية من ما بدرجة الرئيسية الحوار أطراف بتمتع

تحقيقه. يف واضحة صعوبًة
ذلك خضمِّ ويف ثقافية. وتعددية نسبية نحو الحداثة بعد ما معتقدات تميل إذن،
الغرب يف معظمنا أن وهو حاليٍّا؛ السائد اليقيني الوضع كبريتني وسذاجة بسهولة تقبل
من الرغم وعىل التقليدية. النظر وجهات فيها تحطمت مجتمعات يف نحيا بأننا نؤمن اآلن
يف أطول لوقت به مؤمنني نظل أن يمكن فهل بالوعود، الوفاء «منطق» ب نؤمن قد أننا
كانط به آمن الذي اإلطاَر نحٍو أيِّ عىل يشبه إطار ويف الحداثية، الواقعية السياسة ضوء
أساس إىل يبدو ما عىل حاليٍّا تفتقر — وبدائلها — التقليدية املبادئ تلك إن وهيوم؟

قائًال: الرأي هذا عن جراي جون يعربِّ راسخ.

وتفتقر ومؤقتة، متعددة نظر وجهات تتضمن التي الحداثة بعد ما حالة إنَّ
خاصة حالة هي للعالم، دة موحَّ رؤية إىل أو متجاوز أو عقالني أساس أي إىل

ذلك. بغري التظاهر العبث ومن علينا، التاريخ كتبه َقَدٌر بنا،

(١٩٩٥) التنوير»، «صحوة جراي، جون

ومنعها الحالة، هذه مقاومة ينبغي — سبق فيما التوضيح حاولت وكما — ذلك رغم
راجحة تفكيكية بصرية بامتالك االدعاء إن الساخر. الالتفريقي االتجاه من نوع تربير من
االجتماعي للتشكيل تخضع الذات أن تزعم التي فالفكرة الحقيقة، مفاهيم عىل يعتمد
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منهم لكلٍّ كأفراد البرش فكرة تدمري عن يبدو ما عىل تعجز ومختلفة متنوعة بطرق
عنها الدفاع ينبغي القانونية األفراد حقوق أن فكرة أو بنفسه، يكتبها فريدة حياة قصة
تدعو التي تلك مثل عاملية، ُمثل أو مبادئ إىل الرجوع خالل من السيايس اإلطار يف
الرَّجم إىل تؤدي التي املعتقدات تجاهل عدم ينبغي ثمَّ، ومن القانون. أمام املساواة إىل
بالنمط مقارنًة هناك» السائد الحياة «نمط ل انعكاًسا بوصفها «زانية» المرأة العلني
ال قد — ال أم ساخرة كانت سواء — الحداثة بعد ما نسبية أن يبدو هنا». «السائد
من االختالف الشديدة األنماط تناسب التعدد، لتقبُّل مسترتة دعوى عن الحقيقة يف تزيد
الرخاء مجتمعات يف — كبري باهتمام حظيت التي والفردية والجنسية الِعرقية املواقف
الحداثة بعد ما ِفكر بذل لقد الحداثة. بعد ما حقبة أثناء — األقل عىل املرتف والعيش
تلك لكن عنها، والدفاع هنا املتضمنة الهوية اختالفات توضيح أجل من عظيًما جهًدا
أفضل مبادئ إىل حلها يحتاج مريرة رصاعات إىل األمر واقع يف تؤدي ما غالبًا االختالفات
دينهم، مع تتعارض الجنسية املثلية أن البعض يرى تلك. الحداثة بعد ما مبادئ من
أخالقية، عواقب عىل ذاتها يف تشتمل وال أذواق مسألة أنها مثيل، آخرون، يرى بينما
الدفاع بالفعل يستحق حياة نمط اتباع أو ثقافة يف املشاركة تتضمن أنها آخرون ويعتقد
اآلخرين. حقوق عىل سلبًا يؤثر ال عندما إال كحق قبوله يمكن ال لكن كامل كنظام عنه
الحقيقة قبول إىل حاجة يف الحداثة بعد ما مفكري من الكثري زال ما ذلك، عىل بناءً
مبالية، ال نسبية عن تعرب أال رأيي يف ينبغي التي ِفكرهم، يف نة املتضمَّ النهائية األخالقية
املختلفة الفنية األعمال يف املتضمنة القيم أن حقيقة تقبُّل عن األحوال أفضل يف تعرب بل
غالبًا. ومتنازعة متساوية غري — الشك تقبل ال كحقيقة — هي املتباينة الحياة وأنماط
«بطبيعته» نسبيٍّا تقبًال ليس املثال سبيل عىل املتنوعة الحداثيني بعد مزاعم تقبُّل لكن
التعبري لتحمل مبدأ عىل قائم استعداد هو التقبل إن خطأً). هكذا يُظن ما كثريًا أنه (رغم
أو البحث حرية مثل أكرب؛ هدف أجل من ويمارسها خاطئة أنها املرء يرى معتقدات عن
لكن الخاصة، روايتهم كتابة أو هويتهم تشكيل أثناء الذاتي باالستقالل اآلخرين تمتع
التقبل من قدر ألي يُسمح أال ينبغي لكن ذلك. أثناء يف اآلخرين يؤذوا أال رشيطة رأيي يف
املتحدة األمم إعالن عنها يعربِّ التي امُلثل مع بالتعارض الحداثية بعد ما الشكوكية أو
سبيل عىل جنيف اتفاقية أو للمناقشة) قابل بعضها أن (رغم اإلنسان لحقوق العاملي

املثال.
فهي حزبيٍّا، بيانًا ما حدٍّ إىل الحداثة بعد ما تشبه الكتاب، هذا مدار عىل زعمُت كما
أن امُلستبَعد ومن األمر، حقيقة يف الجميع يعتنقها ال املعتقدات من مجموعة األساس يف
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يكن لم فإذا املعارص. املجتمع يف والنساء الرجال يعيشها التي العامة الحالة تعكس
علينا فسيستحيل — أخرى أيديولوجية أو — وفرويد ماركس بِفكر مسبَّق إيمان لدينا
نعيشها. التي «الفعلية» األوضاع ص تشخِّ باعتبارها الحداثة بعد ما معتقدات تعميم
األيديولوجي االلتزام من النوع لذلك متقبلني عندئٍذ فسنصبح ذلك فعلنا إذا (وبالطبع،
عن بليًغا تعبريًا بريتينز هانز يعرب مقاومته.) إىل الحداثة بعد ما هدفت طاملا الذي األكرب

ييل: فيما هذا

قد مكان كل يف ومنارصيها الحداثة بعد ما وجود أن رغم — الكل يعتنق ال
تمثله، ال الواقع تشكِّل اللغة أن ترى التي النظر وجهَة — ذلك بغري يوحي
الحداثة بعد ما ُدْميَة محله حلَّت قد واملستقل املستقر الحداثي الفرد أن أو
املعنى أن أو للتشكيل، تخضع ما ودائًما هويتها اآلخرون يحدد ما غالبًا التي
اعتبارها يمكن ال املعرفة أن أو االجتماعية، للمفاهيم وخاضًعا مؤقتًا أصبح

محدد. سلطة هيكل ضمن أي محددة؛ خطابية بنية ضمن إال معرفة

(١٩٩٤) الحداثة»، بعد ما «فكرة بريتينز هانز

البدائل

بتقديم ادعاءه لكنَّ األخالقي، النُّْصح إطار يف كبريًا نجاًحا الحداثة بعد ما نقد حقق لقد
يقوم ال للمجتمع، ودقيق كامل وصف أو نعيشها، التي الحالة لحقيقة فريد إدراك
وإنجازاتهم الحداثة بعد ما أتباع أفكار إىل ننظر أن إذن املهم من مقِنعة. أسس عىل
ففي األخرى؛ العقائدية االتجاهات مع التفاعل تعكس أكرب صورة من جزءًا باعتبارها
توجد — الفني والنشاط األخالقيات إىل الفلسفة من — تناولناها التي املجاالت جميع
أشهرها الحداثيني، بعد لها ج روَّ التي تلك خارج بالحيوية مفعمة بديلة فكرية اتجاهات
— املثال سبيل عىل — االتجاه هذا تبنوا َمن بني من أمريكي. األنجلو الليربايل االتجاه
وإيمي هامبشري، وستيوارت ساندل، ومايكل راز، وجوزيف راولز، جون مثل ُكتَّاب
باري، وبرايان دوركني، ورونالد جراي، وجون كيمليكا، وويل ناسبام، ومارثا جتمان،
املعروف الوحيد أمريكي األنجلو الفيلسوف هو رورتي ريتشارد أن يبدو والزر. ومايكل

الحداثة. بعد ما ُمنظِّري معظم لدى
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أو الفلسفة مجايل يف الحداثة بعد ما لِفكر راسخة إنجازات األرجح عىل نجد لن لذا،
سياسيات تخرج ربما الفنية. الثقافة يف بل األخالقي، الِفكر مجال يف حتى أو السياسة
لكن ذيوعها، يف تسبَّبت التي الظروف تغري مع االهتمام دائرة من الحداثة بعد ما حقبة
الحداثة بعد ملا تصور هو — والرتاث للتاريخ ما ٌر تصوُّ كذلك بقي إذا — سيبقى ما
الثالثني مدار عىل الكربى األصلية األعمال من مجموعة لنا تركت ثقافية، ظاهرة بوصفها
وديليلو، وكوفر، وبارثلماي، أبيش، مثل لُكتَّاب تحديًدا تأثريها، شهدت التي األخرية عاًما
نفس األخرى بالفنون املشتغلني أولئك من كبري عدد يحتل وبالتأكيد غريهم. وكثريين
بويس، جوزيف بينهم من الحداثة، بعد ما أفكار (بعض) ل نماذج باعتبارهم املكانة
وروبرت جودار، لوك وجان جالس، وفيليب جاري، وفرانك بولتونسكي، وكريستيان
ستريلينج، وجيمس ستيال، وفرانك شريمان، وسيندي روجرز، وريتشارد روشنِربج،

فيندارس. وفيم شتوكهاوزن، وكارلهاينز
لسببني موجودة؛ البديلة االتجاهات ظلَّت أيًضا الفنون يف أنه تذكُّر املهم من لكن
تعلَّموا الذين الفنانني من كبري عدد ووجود الحداثية، االتجاهات استمرار وهما رئيسيني؛
أن فيبدو لها. مخلصني أتباع إىل يتحوَّلوا أن دون الحداثة بعد ما حركة من األفكار بعض
وطريقة «الدادية» مثل مبارشًة، الحداثيني بعد بها استأثر قد الحداثية الحركات بعض
خالل (من والبنائية فنية، كأعمال «امُلكتَشفة» العادية األغراض تقديم يف دوشامب
ما كوالج ألهمت (التي والرسيالية اللوني)، الحقل رسم أو التبسيطي الرسم عىل تأثريها
سبيل عىل روشنِربج أعمال يف كما منطقية، عالقة تجمعها ال التي بصوره الحداثة بعد
(ال وأخرى حقبة بني والرتابط التشابه ذلك مالحظة بمكان الصعوبة من ليس املثال).
من مجموعة إىل هنا الحداثة بعد ما إىل الحداثة من التحول ويرجع هنا)، جديد يوجد
فرويد نظرية إىل الحداثة بعد ما رسيالية تستند ال املثال، سبيل (عىل املختلفة القيم
تعبريًا بوصفه وبالفن — السيايس باالختالف الحداثة بعد ما هوس أدى كذلك الكاملة).
متعة بوجود (الشامل) الحداثيني ادعاء عىل حتمي هجوم إىل — سيايس مغًزى عن
الشكلية أو املبارشة السمات من ُمستَمدة برجوازية) فردية متعة مجرد كانت وإن (حتى
الجديد التعبريي الرسم استطاع — سابًقا ذكرُت كما — ذلك ورغم الفنية. لألعمال
واضح أو كامل والء أي دون الحقبة، هذه يف ازدهار وتحقيق حداثية سمات تطوير
الواقعي واالتجاه التجريدي االتجاه عىل أيًضا ينطبق ما وهو الحداثة، بعد ما ملعتقدات

بالتأكيد.
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التي النسبية إىل تؤدي («الصورة روشنِربج. لروبرت (١٩٥٥–١٩٥٨) «جارية» :2-5 شكل
العمل؟) تعتيل التي الدجاجة من إذن الهدف ما الشك.» إىل بدورها تؤدي

١٩٤٥ عام منذ بدأت التي الفرتة يف البارز الفني النشاط من كبري قدر نجح بالتأكيد
بني التوفيق من حالة إىل التوصل يف الكتاب) هذا ألهداف ،١٩٧٠ عام منذ (وتحديًدا
واجهناه الذي نفسه الصعوبة قدر سنواجه (بالطبع، الحداثية. بعد وما الحداثية األفكار
ومن الحداثة»، بعد «ما مواجهة يف «الحداثة» نُعرِّف عندما الحداثة بعد ما تعريف يف
تأثريًا الُكتَّاب أكثر من كبري فعدد السياق.) هذا يف الفنانني بعض تصنيف للغاية الصعب
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بارنيز، وجوليان بارث، وجون رشدي، وسلمان كالفينو، وإيتالو كونديرا، ميالن مثل —
الكثري أعمالهم تتضمن ن ِممَّ — إيكو وإمربتو آتوود، ومارجريت يوسا، بارجاس وماريو
وهو الحداثة. بعد ما لِفكر املطلق االنتماء عن يكون ما أبعد هم الحقبة؛ هذه قضايا من
ديبينكورن، وريتشارد كراج، وأنتوني بارتليت، جنيفر مثل فنانني عىل كذلك ينطبق ما
جانب إىل كيتاي، بي وآر جاكلن، وبيل هوكني، وديفيد هودجكني، وهوارد فيشل، وإريك
وجيورج بريتويسل، وهاريسون آدامز، جون مثل البارزين املوسيقيني املؤلفني من الكثري

لوتوسوافسكي. وفيتولد ليجاتي،
الحداثة بعد ما منظِّري أحد ذاته حد يف (وهو إيكو إمربتو روايات توازن لذا،
الوردة» «اسم فروايته الحداثة؛ بعد وما الحداثة بني — املثال سبيل عىل — البارزين)
تتبنى لكنها الحقيقة، نحو الحداثي السعي عىل مبنية بوليسية كرواية تبدو (١٩٨٣)
مع الحقائق من ا جدٍّ ضئيل قدر سوى تكشف «ال عندما واضًحا حداثي بعد ما أسلوبًا
ويليام يقول الرواية، يف الرواية. ملحق يف إيكو يرصح حسبما للهزيمة»، ق املحقِّ تعرض
األدلة أن يظن كان إذ الخطأ»؛ طريق «عن القاتل هو هورجيه أن اكتشف إنه باسكرفيل
يف نجح فقد عرضيٍّا. نمًطا كان الحقيقة يف لكنه الرؤيا، ِسفر من ا مستمدٍّ نمًطا تحوي
تفسري عرب إال الرئييس الحبكة لغز حل إىل يتوصل لم لكن الفرعية األلغاز من الكثري حل
الرواية، عن املقتبس الفيلم يف ويليام دور كونري شون لعب حاملا لكن (ساخر). خاطئ
للكثري جمهوره تعريض التجاري الفيلم بوسع ليس ألنه اللغز؛ حل يف يبدو ما عىل نجح

الحداثة. بعد ما إحباطات من
بعد ما عنارص بعض عىل إيكو مثل البارزين الُكتَّاب من الكثري أعمال تشتمل
تساعد التي ثباتًا، األكثر التقليدية السمات من عدًدا كذلك تحوي لكنها الجلية، الحداثة
األرجح عىل تتمنى الذي املوقع يف الثقافة، مركز من بالقرب األعمال تلك وضع يف بالتأكيد

فيه. نفسها ترى أن

الحداثة بعد ما إطار خارج العظيمة الفنية األعمال من فيٌض

من نوع إىل ينتمي األفراد من الكثري لدى الفنية التجربة يف الرئييس العنرص زال ما
حقيقة بلوغ وإمكانية الحقيقة، إىل الوصول بإمكانية التزاًما أكثر الليربالية، الواقعية
قدَّم لقد الحداثة. بعد بما مقارنًة واإلنسانية، السياسية باالعتبارات وثيًقا ارتباًطا ترتبط
ميلر، ونورمان ماالماد، وبرنارد أبدك، جون أمثال — التقليديون الليرباليون الروائيون
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تلعب زالت ما أعماًال — ماكيوان وإيان بول، وهاينريتش روث، وفيليب بيلو، وسول
الذي الدور نفس وهو املعارصة، للحياة الناس من الكثري فهم يف األهمية بالغ دوًرا
فرويد، ولوسيان بريجمان، وإنجمار بيكون، وفرانسيس آشبريي، جون أعمال لعبته
أسماء قوائم مجرد هي تلك وغريهم. تريفو، وفرنسوا بنرت، وهارولد جراس، وجونرت
ل تسجِّ أعمال تقديم من كأفراد تمكِّننا التي باألساليب هنا تذكرنا لكنها للنقاش، قابلة
سياسية التزامات إىل حتى أو نظريات إىل تنتمي ال والتي وتحفظها، تهمنا التي القيم
يكن لم لكنه كله الِحراك هذا من ا حقٍّ بارًزا جزءًا الحداثة بعد ما فن كان لقد واضحة.

املهيمن. الجزء بالتأكيد
الشكوكية بني الرصاع تجديد يف األهمية بالغ دوًرا الحداثة بعد ما فن لعب ذلك رغم
وبني األيديولوجيات فرض اسرتاتيجيات بني املاركيس، واليسار الليربالية بني واإليمان،
تقديم عبء من األكرب الجزء النواحي تلك يف ل تحمَّ وقد املستقلة. الهوية عىل الحفاظ
مفكرو يتمكن لم ربما العرشين. القرن ستينيات منذ اآلن» حياتنا «لنمط ونقد توصيف
السياسيون يؤديها التي الفعلية اليومية األنشطة يف لهم مجال إفساح من الحداثة بعد ما
ساهموا أنهم من الرغم عىل — رأيي يف تأثري أقل سوى فيها يؤثروا ولم — املحرتفون
سياسات مع التعامل يف الليربالية من باملزيد يتسم منهج وضع يف كبرية مساهمًة
رؤية إىل ثقافيني اًدا نقَّ بوصفهم نزعوا لقد والِعرق. بالجنسانية الخاصة «الهوية»
النشاط من معينة أنواع رشعية حول جدًال بوصفها والسياسية األخالقية االعتبارات

الصورة. لسيطرة الخاِضع «التمثييل»
الفرتة أن أُوِمُن ألنني الحداثة؛ بعد ملا ونقًدا وصًفا أقدم أن حاولُت الكتاب، هذا يف
يواجهون الحداثة بعد ما ِفكر سو فمؤسِّ اآلن؛ انتهت قد لها تأثري أعظم شهدت التي
ما أفكار عىل الرتكيز سبق فيما حاولُت السبب لهذا جديد؛ جيل شكوكية اآلن بدورهم
نشبت التي املعارك إن ممكنة. استمرارية بأطول تتمتع أنها أرى التي الحداثة بعد
تمتعت الحداثة) حول أُثريت التي تلك من تماًما العكس (عىل الحداثة بعد ما حول
األسئلة طرح وهي أال — النظرية» «نشأة إىل ذلك يف الفضل ويرجع — مميزة بسمة
وبني والشكوكية، املنطق بني — العميقة الضمنية الجدلية هذه إنَّ الخالدة. الفلسفية
بعد ما ِفكر قلب يف تقع — السياسية واإلقصاء االحتواء قوى وبني والصورة، الواقع

قادمة. زمنية لفرتة اهتمامنا عىل االستحواذ يف تستمر سوف جدلية وهي الحداثة،
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In addition to the references and citations I have given throughout the
text, the following support and provide background to some of the essen-
tial points, topics, and examples discussed in each chapter of this book.

األول الفصل

Frederic Jameson’s comments on the Western Bonaventura Hotel in Los
Angeles are made in his Postmodernism, or the Cultural Logic of Late

Capitalism (Verso, 1991), pp. 40, 42, 44.

الثاني الفصل

Jean-François Lyotard attacks the prevailing grand narratives in The

Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Manchester University
Press, 1984).

Edward Said’s account of the imposition of the Western imperialist grand
narrative onto Oriental societies, along with a discussion of Flaubert’s
encounter, can be found in his Orientalism (Harmondsworth, 1985).
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George Lakoff and Mark Johnson explore the influence of Derridean de-
construction in Metaphors We Live By (University of Chicago Press,
1980).

The remarks from Alun Munslow are taken from his Deconstructing

History (Routledge, 1997).
See Deborah Lipstadt, Denying the Holocaust: The Growing Assault on

Truth and Memory (Penguin, 1993) to get an idea of the consequences
of a postmodern approach to history writing.

The ‘witch’ example is from Richard J. Evans, In Defence of History (Granta,
1997) 218f., reporting Diane Purkiss, The Witch in History: Early

Modern and Twentieth Century Representations (Routledge, 1996),
pp. 66–8.

Bruno Latour’s comments on Einstein’s relativity theory can be found in
Noretta Koertge (ed.), A House Built on Sand (Oxford University Press,
2000), 12 and 181ff.

Alan Sokal and Jean Bricmont refute the postmodernist ‘attack on science’
in their Intellectual Impostures (Profile, 1998).

Emily Martin’s article ‘The Egg and the Sperm – How Science Has Con-
structed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles’ is
printed in Evelyn Fox Keller and Helen E. Longino (eds), Feminism

and Science (Oxford University Press, 1996), p. 103. Scott Gilbert’s
article is cited by Paul R. Gross in ‘Bashful Eggs, Macho Sperm, and
Tonypandy’ in Koertge op cit., p. 63.

الثالث الفصل

Foucault’s discussion of the episteme takes place in his The Order of

Things: An Archaeology of the Human Sciences (Tavistock, 1970).
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Men, when they get angry and abuse women, seem to find stereotypical,
subordinating norms alarmingly available. See George Lakoff,Women,

Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Human

Mind (University of Chicago Press, 1987), 380ff.

الرابع الفصل

Brian McHale presents his views on ontological uncertainty in postmod-
ernist writing in his Postmodernist Fiction (Methuen, 1987), pp. 26–43.

For a fuller analysis of the development of postmodernist ideas in music,
see Christopher Butler,After the Wake: An Essay on the Contemporary

Avant Garde (Oxford University Press, 1980), pp. 25–37.
Michael Fried discusses the ‘theatricality’ of minimalism in Art and

Objecthood (Chicago University Press, 1998), 148ff.
Rosalind Krauss explores the idea of re-production in photography in her

The Originality of the Avant Garde and Other Modernist Myths (MIT
Press, 1985), quote taken from p. 170.

For a more sympathetic account of Bofill’s work, see Charles Jencks,
Postmodernism: The New Classicism in Art and Architecture (Acad-
emy, 1987), 258ff.

الخامس الفصل

For reasons to despair about reason, see John Burrow, The Crisis of

Reason: European Thought, 1848–1914 (Yale University Press, 2000).
The arguments for universalist values have been eloquently put forward

by Brian Barry in his Culture and Equality (Polity, 2001).
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See David Harvey, The Condition of Postmodernity (Blackwell, 1980) for
a discussion of the influence of the modern media on culture.
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قراءاتإضافية

There are a number of anthologies of postmodernist writings, of which
the most committed is Thomas Docherty (ed.), Postmodernism: A Reader

(Harvester Wheatsheaf, 1993). Ihab Hassan’s seminal articles on post-
modernism are collected in his The Postmodern Turn (Ohio State
University Press, 1987). Derrida’s thoughts on literature are conve-
niently brought together in Derek Attridge (ed.), Jacques Derrida: Acts

of Literature (Routlege, 1992). Steven Connor’s Postmodernist Culture

(Blackwell, 1989) is strongly committed to an eclectic range of postmod-
ernist theories. Charles Jencks’s alternative view is neatly summarized in
his What Is Postmodernism?, revised edn. (Academy, 1996).

For an account of the politics of postmodernism, following Jame-
son, see Perry Anderson, The Origins of Postmodernity (Verso 1998).
On nationalist narratives in the postmodern period, looked at from
a broadly postmodernist theoretical standpoint, see Elleke Boehmer,
Colonial and Postcolonial Literature (Oxford University Press, 1995), and
Homi Bhabha’s anthology,Nation and Narration (Routledge, 1990). An ex-
cellent early example of the use of Marx, Freud, and deconstruction in lit-
erary analysis is Terry Eagleton, Criticism and Ideology (NLB, 1976). Use-
ful because they make period contrasts are Patricia Waugh, Practising
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Postmodernism/Reading Modernism (Arnold, 1992) and Peter Brooker,
Modernism/Postmodernism (Longman, 1992).

The following are critical but also informative about postmodernist
tendencies. For an account of the influence of Marx on intellectuals in this
period, see J. G. Merquior, Western Marxism (Paladin, 1986). The new lit-
erary theory encountered surprisingly little published opposition, but see
the interestingly entitled Fraud: Literary Theory and the End of English by
Peter Washington (Fontana, 1989) and Christopher Butler, Interpretation,
Deconstruction, and Ideology (Clarendon Press, 1984), and, for a general
critique, John M. Ellis, Against Deconstruction (Princeton University Press,
1989) and Raymond Tallis, Not Saussure (Macmillan, 1988). A brilliant ac-
count of the relationship of science to political and moral considerations
is given by Philip Kitcher in his Science, Truth and Democracy (Oxford
University Press, 2001). The tendency to the local story attitude of post-
modern philosophy has inspired a reply from Thomas Nagel, which de-
fends his view of the value and possibility of objectivity in philosophy
and of the abstracting ‘view from nowhere’ in ethics, expressed in his The
Last Word (Oxford University Press, 1997).

An influential model for non-linguistic phenomena analysed as text
was Roland Barthes, Système de la mode (1967; tr. as The Fashion System,
Hill and Wang, 1983). This approach became common to all ‘semiotic’
approaches to culture. For a survey, see Robert Hodge and Gunter Kress,
Social Semiotics (Blackwell, 1988). For a study of the different subject po-
sitions open to us within postmodernist theory and the contemporary
novel, see KimWorthington, Self as Narrative (Clarendon Press, 1996). For
Habermas’s critique of postmodernism, see inter alia his The Philosophical
Discourse of Modernity (MIT Press, 1987). Edward Lucie-Smith, Art Today
(Phaidon, 1995) is an excellent survey of the many current schools of art.
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إضافية قراءات

An essential resource is to be found in Kristine Stiles and Peter Selz (eds),
Theories and Documents of Contemporary Art (University of California
Press, 1996).
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