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ينتمي بنيامني �إىل �أول القراء اجلادين لكافكا  ،قبل
عقود من االجت��اه العام لقراءته باعتباره عبثيا �أو
وج��ودي��ا .يف ال��واق��ع ،يتمثل ج��زء كبري من مقاربته
للأدب يف مواجهة ما مل يتم ه�ضمه بعد ،واكت�شاف
امل�ؤلفني الذين يولدون ر�ؤية قدمية وحديثة ب�شكل
خ��ا���ص للمجتمع احل��دي��ث ،وم��ن ث��م اال��س�ت�ف��ادة من
ه ��ذه ال � ��ر�ؤى الأدب �ي ��ة اجل ��دي ��دة ال��س�ت�ن�ب��اط فل�سفة
جديدة .يف الواقع ،من ال�صعب �أن نتخيل �أن الن�ص
الأ�صلي املذهل مثل ديالكتيك التنوير �سيكون هو
نف�سه دون �إ�شاراته �إىل الأدب ،متاما مثلما كان فكر
�أدورنو ب�شكل عام �أنه لن يتبع نف�س امل�سار دون ت�أثري
بنيامني .ي�أخذ الكتاب هذا الت�أثري كم�شكلة ت�ستحق
�إجراء حتقيق علمي �أعمق :ما الذي تعلمه بنيامني
و�أدورن � � ��و م ��ن خ �ل�ال ق � ��راءة الأدب؟ ك �ي��ف اكت�شفا
مو�ضوعات وجتارب جديدة يف العامل يف كتاب �أدبي؟
كيف �أثرت هذه التجارب يف فل�سفاتهما؟ ب�شكل عام،
ما هو مكان االجتماع بني الأدب والفل�سفة؟ ما هي
فل�سفة اللغة والتعبري والفكر التي تكمن وراء �ضرورة
�أن تتعلم الفل�سفة من الأدب بالطريقة التي يقومان
بها؟ كل مقال يف هذا الكتاب خم�ص�ص ال�ستك�شاف
جتربة �أدبية حمددة من هذا النوع ،لقاء حمدد بني
الأدب والفل�سفة.
لكن �أو ًال� ،سيكون من املفيد تقدمي بع�ض الأفكار حول
الفل�سفة العامة للأدب التي تكمن وراء �إمكانية مثل
ه��ذا اللقاء .ما ال��ذي يع ّرف الأدب كو�سيلة للكتابة،
وكمو�ضوع للتحقيق الفل�سفي؟ بادئ ذي بدء ،جتدر
الإ� �ش ��ارة �إىل �أن ��ه بالن�سبة لأول �ئ��ك ال��ذي��ن يفكرون
باللغة الأملانية ،ف�إن كلمة ال�شعر غالبا ما ت�شري �إىل
الأدب ب�شكل ع��ام� .أي �أن��ه حتى �أعمال م�ؤلفي النرث
مثل توما�س مان �أو مار�سيل برو�ست �أو فرانز كافكا
�سوف يطلق عليها «ديت�شتوجن» �أو «ديت�شريي�ش» يف
امل�صطلح الأمل��اين .ما يبدو �أن هذه العالقة العميقة
بني ال�شعري والأدبي ت�ؤكد �أنه مع الأدب ف�إننا نتعامل
مع �أ�سلوب للكتابة حيث يرتبط �شكل التعبري ب�شكل
غ�ير ق��اب��ل ل�لاخ �ت��زال مب�ح�ت��وى ال�ك�ت��اب��ة .ه ��ذي هي
بال�ضبط العالقة بني ال�شكل واملحتوى ال��ذي ميثل
الأهمية النموذجية للأدب لكل من بنيامني و�أدورنو.
يف حني �أن كال من الفل�سفة والأدب يحدث يف اللغة،
ف ��إن الفل�سفة لديها ��ش��يء لتتعلمه م��ن الأدب على
وجه التحديد؛ ب�سبب الطريقة التي ينظم بها هذا
الأخري �صراحة فيما يتعلق باجلانب التعبريي للغة.
ي�ستخدم بنيامني يف �أح��د �أه��م الن�صو�ص املنهجية
له م�صطلح دار�ستيلوجن (عر�ض �أو متثيل) لو�صف

امل�شكلة التي ت�شرتك فيها كل من الفل�سفة والأدب،
ومن املهم للكتابة الفل�سفية �أن��ه يجب عليها �أن تقف
دائما �أمام م�شكلة العر�ض ،ف�إذا كانت الفل�سفة ال تريد
�أن تكون دليال للتو�سط يف املعرفة ،ولكن احلفاظ على
القانون ب�شكله كعر�ض للحقيقة ،يجب الرتكيز على
ممار�سة هذا النموذج ،ولي�س على ترقبها يف النظام.
يجادل بنيامني ب ��أن الكتابة وال�ك�لام الفل�سفي يجب
�أن يتوقفا با�ستمرار ،لأن ما هو عليه بعد احلقيقة،
يجب مواجهتهما با�ستمرار م��ن جمموعة متنوعة
م��ن ال��زواي��ا وال�ت�ع��ام��ل معها ب�شكل غ�ير مبا�شر من
خالل �سل�سلة من ال�صيغ املجز�أة .احلقيقة املن�ضوية يف
رق�صة الأفكار املمثلة ،تفلت من �أي جهد لو�ضعها يف
عامل املعرفة .املعرفة هي كحيازة ،يظل و�ضع عر�ضها
ث��ان��وي��ا .ه ��ذا ب��ال���ض�ب��ط ج��ان��ب ال �ع��ر���ض ال� ��ذي مييز
احلقيقة .لأنه على وجه التحديد ،لغة الفل�سفة لي�ست
جم��رد و�سيلة لو�صف نتائج املعرفة العلمية ،لكنها
تهتم «بتقدمي» �أو جت�سيد الأفكار غري امللمو�سة التي
قاومت املعرفة الكاملة منذ حوارات �أفالطون .يجادل
بنيامني �أنه يجب على الفل�سفة �أن تقلق ب�ش�أن عالقتها
باللغة ،وحقيقة �أن�ه��ا تعتمد على الكلمات واجل�م��ل،
وامل�صطلحات و�أ��ش�ك��ال الكتابة التقليدية ،م��ن �أج��ل
حتقيق �شكلها اخلا�ص الذي ال ميكن اال�ستغناء عنه .ال
تزال فكرة احلقيقة التي ي�صوغها بنيامني هنا بعيدة
املنال ،لكنها ت�شري بو�ضوح �إىل التقاطع بني الفل�سفة
والأدب� .إذا مل يكن من املمكن معرفة احلقيقة ،يتم
تقدميها بطريقة غ�ير مبا�شرة م��ن خ�لال ن��وع من
التفكري ال��ذي يتوقف عن االهتمام بنف�سها بطريقة
العر�ض ،فالفل�سفة لها ارتباطات عميقة بالأدب.

ومن �أعماله العظيمة الأخ�يرة ،النظرية اجلمالية،
�إذ يتناول �أدورنو م�شكلة احلقيقة والعر�ض اخلا�صة
التي يرثها من بنيامني من خالل تطوير االدع��اء
ب��أن الفن ب�شكل عام يجب �أن يفهم على �أن��ه حمدد
ب�شكل �أ�سا�سي من خ�لال حمتواه احلقيقي .حتفز
امل��واج�ه��ة الكاملة لأدورن� ��و م��ع ال�ف��ن احل��دي��ث على
فكرة �أن��ه �إذا �أ�صبح الفن مهما كم�شكلة للفل�سفة،
فذلك لأن الفن يف بع�ض الأحيان لديه القدرة على
�إجن ��از ��ش��يء ط��امل��ا ح��اول��ت الفل�سفة حتقيقه ولكنه
ف�شل يف حتقيقه .يف حني �سعت الفل�سفة دائما �إىل
معرفة ال�ع��امل م��ن خ�لال املفاهيم ،فقد مت منعها
من حتقيق هذا الهدف لأن مفاهيمها تفعل الكثري
لتخفيه كما تك�شف عن العامل .على وجه التحديد
حني تكون الأعمال الفنية مبهمة لأنها تن�سحب من
نوع الفهم الذي يبدو �أنها تطالب به ،ف�إنها توفر لنا
جتربة هذه الفل�سفة الأعمق .يف هذا العمل املت�أخر
الأكرث حتديا ،ي�سعى �أدورنو �إىل تقدمي فل�سفة فنية
معنية ب�إمكانيات الأعمال الفنية ،جلعلنا نهتم مبا
هو �صعب وغام�ض يف عالقتنا بالعامل.
الحظ العديد من املعلقني �أن �أدورن��و يف هذا العمل
ي���ص��ارع م�شكلة كيفية كتابة عمل فل�سفي يعر�ض
نف�سه بطريقة حتاكي حمتوى احلقيقة يف العمل
الفني .على الرغم من �أن املجلد احل��ايل ال ميكن
�أن يوفر ح�لا لعزل احلقيقة اجلمالية املتمثلة يف
�أن ك�لا م��ن بنيامني و�أدورن� ��و لهما دور م��رك��زي يف
�أعمالهما ،ويبدو وا�ضحا من اال�ست�شهادات املذكورة
�أع�لاه �أن��ه لن يكون من املمكن فهم الطريقة التي
تتتبعها الفل�سفة �أو الفن يف احلقيقة دون درا�سة
�أع �م��ق ل�ل�ع��دي��د م��ن ال �ط��رق ال �ت��ي ك��ان��ت فل�سفاتها
غنية ب�ق��راءة الأدب ،مبعنى �أن ه��ذه الدرا�سة لدور
الأدب يف �أعمال بنيامني و�أدورنو تنتمي �إىل مناق�شة
�أو� �س��ع ح��ول كيفية تفكريهما يف ال�ف��ن واجلمالية
ب�شكل ع��ام .والعديد من العلماء ،وخا�صة يف اللغة
الأملانية التقليدية ،فهم �أدورنو وبنيامني على �أنهما
فيل�سوفان من التجربة اجلمالية.
----------------------------------------------الكتاب :بنيامين وأدورنو وتجربة األدب
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بنيامين وأدورنو وتجربة األدب
مؤلف جماعي تحت إشراف كوري ماك كول
زينب الكلبانية *
يتناول هذا الكتاب  -وهو عبارة عن بحوث أصلية  -مقاالت ومراسالت كل من الفيلسوف المتأدب والتر بنيامين ( )1940-1892والفيلسوف الناقد ثيودور أدورنو
أن هذين الفيلسوفين الشهيرين في القرن العشرين ما كانا مجرد فيلسوفين كتبا
( )1939-1903صاحب النظرية الجمالية حول األدب .ويظهر الكتاب كيف ّ
في األدب بعض الكتابات ،وإنما تطورا وطورا فلسفتيهما عبر األدب وعن طريق مقاالتهما.

وينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل ث�لاث��ة �أق���س��ام :ي�ت�ن��اول الق�سم
الأول ال�سبل ال�ت��ي �أغ �ن��ى ب�ه��ا الأدب تفكري ك��ل من
بنيامني و�أدورنو ،وي�ستك�شف املو�ضوعات اجلوهرية يف
تفكريهما يف الأدب .املحاكاة ،ونقد التقدم التاريخي،
وفقدان التجربة وا�ستعادتها ،وذلك عرب قراءاتها يف
م�ؤلفات �أدباء �ش�أن بودلري وبيكيت وبرو�ست.
وي ��ؤل��ف الق�سم ال�ث��اين ب�ين �أرب ��ع م�ق��االت لبنيامني
و�أدورن� ��و يف ق��راءات�ه�م��ا لكافكا ،وال�ت��ي �أ�سعفتهما يف
تطوير رد على الر�أ�سمالية ونقد مميز لها� .أما الق�سم
الأخ�ير ،فمداره على م�س�ألة ما الذي يعنيه ا�ستفادة
ا�ستب�صار نقدي من عمل �أدبي ،ويتعلق الأمر بقراءات
ب�ن�ي��ام�ين ل � ُك �ت��اب وم ��ؤل �ف�ين م���س��رح�ي�ين م�ث��ل ج��ورج
بوخرن وروب��رت فالتزر وجوليان غرين ،الذين عادة
ما ُنظر �إىل �أعمالهم على �أنها �أعمال غري مه�ضومة
وع�سرية عن الأفهام .وباجلملة يقدم الكتاب فح�صا
فريدا وظريفا ولطيفا لأعمال فيل�سوفني كبريين،
وذلك عرب منظار جتاربهما امل�شرتكة مع الأدب.
�إنّ ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ال �ت��ي ت�شكل ج ��زءا ال ي �ت �ج��ز�أ من
ارتباطهما ب ��الأدب ،بالإ�ضافة �إىل الفنون الأخ��رى،
ه��ي ال�ت��ي ميكن �أن جتعل عملهما �شاقا ال�ستيعاب
م�صطلحات الفل�سفة الأك��ادمي�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة� .إنهما
ي�أتيان من وجهة نظر ال ت�ؤمن ب��دون قيد �أو �شرط
ب�ن��وع التق�سيم الأك ��ادمي ��ي للعمل ال ��ذي ي�ستخدمه
العلماء يف كثري من الأحيان ال�ستخال�ص �أعمالهم،
وه��ي وجهة نظر ال ت�ؤمن ب��أن التفكري ميكن ف�صله
ب�شكل كامل عن ن��وع الأ��ش�ي��اء ،واخل�ب�رات والظواهر
التاريخية التي تعطي زخما للفكر.
وح�ت��ى يف �أوق��ات�ه�م��ا اخل��ا��ص��ة ،ك��ان��ت لديهما �شكوك
حول مدى تفكريهما يف ف�صول التخ�ص�ص الأكادميي
واملهني .وحتدث الكتاب عن مفهوم وقت الفراغ� ،إذ
يلقي �أدورن ��و ال�ضوء على مهنته ب ��الأدب واملو�سيقى
وي�ق��ول «�أغ�ت�ن��م الأن�شطة ال�ت��ي �أ�شغلها خ ��ارج ح��دود
مهنتي الر�سمية ،دون ا�ستثناء ،بجدية لدرجة �أنني
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�س�أ�صاب بال�صدمة �إذا كان له �أي عالقة بالهوايات.
�إن �صناعة املو�سيقى ،واال�ستماع �إىل املو�سيقى ،وقراءة
الأدب مع الرتكيز؛ ت�شكل عن�صرا �أ�سا�سيا يف وجودي،
وهواية الكلمة �سيكون لل�سخرية منها».
ينتقد هذا الكتاب لي�س فقط ال�صالبة التي يف�صل
بها املجتمع احلديث عملنا عن �أن�شطتنا الرتفيهية،
ول�ك��ن �أي�ضا ال�سمة الأ�سا�سية للتق�سيم الأك��ادمي��ي
احلديث؛ للعمل على فكرة وجود لقاء غني مع �أعمال
املو�سيقى �أو الأدب ،هو �شيء ال عالقة له على الإطالق
بتلك التخ�ص�صات الأكادميية التي تنتج املعرفة ،مثل
الفل�سفة �أو علم االج�ت�م��اع .يف ال��واق��ع ،عند ق��راءة
�أدورن ��و ،ي�صبح من ال�صعب ف�صل حماولته لتطوير
نظرية جمالية ع��ن مناق�شته ل�ل�أع�م��ال املو�سيقية
والأدبية ،لكن بالن�سبة لبنيامني ،ف�إن الرتكيز على
الأدب �ضروري �أكرث لت�صوره مل�شروعه ال�شامل.
الهدف عند بنيامني هو �أن يعترب الناقد الأول للأدب
الأمل��اين ،وامل�شكلة هي �أن النقد الأدب��ي مل يعد يعترب
نوعا خطريا يف �أمل��ان�ي��ا ومل يعد لأك�ثر م��ن خم�سني
ع��ام��ا .يعترب بنيامني �أن ان�ت�ق��اد الأدب ه��و النقطة
املحورية يف تنوعاته الغنية من املالحقات حتى هذه
املرحلة ،وحتى الآن يعترب النقد الأدب ��ي نوعا غري
م��وج��ود ت�ق��ري�ب��ا ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ث�ق��اف��ة الأدب �ي��ة
الغنية جلمهورية فاميار .هذا ب�سبب احل�س العميق
ال��ذي يفهم فيه النقد باعتباره و�سيلة م��ن اخل�برة
واملعرفة التي تتجاوز الكائن يف ال�سعي وراء حمتواها
احل�ق�ي�ق��ي .يف ال��وق��ت ال ��ذي ي�ب��دو ف�ي��ه �أن بنيامني
يتحول من الفل�سفة الأك��ادمي�ي��ة �إىل النقد الأدب��ي،
يعطينا ا�ستعارة عن العمل الأدبي كنوع من الأحادية،
حيث تتحقق م�شكالت الفل�سفة يف �شكل غري حملول.
يختتم الفيل�سوف الأم��ري�ك��ي �ستانلي كافيل كتاب
«�إدع��اء العقل» ،وهو درا�سة مكثفة للت�شكك وفل�سفة
اللغة العادية ،مب�س�ألة ما �إذا كانت الفل�سفة ميكن �أن
ت�صبح �أدبا وما زالت تعرف نف�سها.

هذا ال�س�ؤال ينم عن قلق ب�ش�أن �أ�صول ونقاء الفل�سفة،
ال �ت��ي ه ��ي نف�سها ع�ق�ب��ة يف اك�ت���س��اب ف �ه� ِ�م لنف�سها،
على الرغم من �أن بنيامني و�أدورن ��و مل يقرتحا �أن
الفل�سفة تنتقل بب�ساطة �إىل الأدب ،فهما يدققان
با�ستمرار يف احل��دود ب�س�ؤالهما ما ال��ذي يربط بني
امل�ساعدين ،وميكنهما التعلم من بع�ضهما البع�ض.
ينظر بنيامني و�أدورنو �إىل الفل�سفة على �أنها م�سعى
م�شروط بالأدب ،وخا�صة الأدب احلديث ،مما يجعل
من امل�ستحيل فهم الفل�سفة احلديثة دون النظر �إليها
من حيث الأدب ،وباملثل ،نكت�سب فهما �أعمق للإنتاج
الأدب� ��ي احل��دي��ث ،مب�ج��رد �أن ننظر �إل �ي��ه م��ن زاوي ��ة
الناحية الفل�سفية.
يف ن�ق�ي����ض ��ش��دي��د ل�ق�ل��ق ك��اف�ي��ل ال �ت ��أدي �ب��ي يف وق��ت
الحق من الفل�سفة التي رمبا تفقد نف�سها يف الأدب،
ي�ستك�شف ب�ن�ي��ام�ين و�أدورن� � ��و احل� ��دود ال�ت��ي ي�سهل
اخرتاقها بني الأدب والفل�سفة ،لكنهما يفعالن �أكرث
م��ن ذل��ك� .إذ ي�سعى ك��ل منهما بطريقته اخلا�صة،
بالإ�ضافة �إىل التعاون� ،إىل اكت�ساب املعرفة الذاتية
بالطبيعة الوهمية والفل�سفية م��ن خ�لال و�ضعها
يف ح��وار مع الأدب ب�شكل ع��ام والأدب احلديث على
وجه اخل�صو�ص .هذه التقاطعات الرائعة بني الأدب
والفل�سفة التي متتد عرب املهن ،ي�ساعد كال املفكرين
على تف�سري �سبب ا�ستمرار كتابات �أدورن��و وبنيامني
يف �إثارة االهتمام ،لي�س فقط يف الفل�سفة والنظرية
االجتماعية ،ولكن �أي�ضا يف الدرا�سات الأدبية.
يبدو �أن كتاباتهما عن الأدب ت�ؤ�س�س كتابا مل�ؤلفي
مدر�سة فرانكفورت ،وتقرتح طريقة لقراءة الأدب
ك�أ�سا�س للتف�سري الفل�سفي وال�سيا�سي .على عك�س
املدر�سة املارك�سية للنقاد الأدب �ي�ين ،ال��ذي��ن تبادلوا
معهم بع�ض التعاطف ال�سيا�سي ،فقد �أوليا اهتماما
�أك�ب�ر بال�شكل الأدب ��ي و�أ��س��ال�ي��ب الكتابة احلديثة؛
ففهم هذه االبتكارات ذات �أهمية جمالية و�سيا�سية
على حد �سواء.

