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الحداثية والفن  ..املفهوم والتأثري
عبد اهلل ال�شحي

يف مقاله املعنون بـ «الفن الغربي املعا�صر :احلداثية وما بعد احلداثية» ،املن�شور مبجلة «الت�سامح» «يتحدث الباحث �صالح قن�صوه عن التحوالت التي
ح�صلت يف م�سار الفن يف احلقبة احلديثة �أو ما ي�سمى بالفن احلديث ،وتق�سيم التحول احلا�صل ملرحلة احلداثية وما بعد احلداثية .ي�شرح فيه الفرق
بني م�صطلح احلداثة وم�صطلح احلداثية ،ثم يو�ضح �أبرز النقاط اجلوهرية املميزة للفن احلديث ،والعالمات البارزة فيه .ويتحدث عن �أمثلة من بع�ض
املنظرين للفن احلديث وبع�ض املدار�س الفنية احلديثة.
يف حني ال ميكن و�ضع تعريف مل�صطلح احلداثية ،ميكن
ال�ق��ول �إن�ه��ا فكرة تتمثل يف ممار�سة التجديد يف جوانب
خمتلفة ،ت��زي��د وتنق�ص ب�ين امل�ن�ظ��ري��ن ل�ل�ح��داث�ي��ة .فمن
ال��دع��وة للتجديد يف اللغة م��ن جهة ا�ستبدال الف�صحى
بالعامية وال�شعر ال�ع�م��ودي ب��احل��ر� ،إىل خمتلف دع��وات
ال �ت �ج��دي��د يف خم�ت�ل��ف ج ��وان ��ب ح �ي��اة الإن �� �س ��ان ،ك ��ل ذل��ك
نتيجة الرغبة يف اخل ��روج ع��ن امل��أل��وف و�إح�ل�ال احلديث
بالقدمي .وال ترغب احلداثية يف التعاي�ش مع �أي منوذج
تقليدي �سابق ،فال يخ�ضع املجتمع مثال لنموذج ما�ض،
يخربه مبا يجب �أن يكونه �أو ما ال يجب �أن يكونه .تختلف
املجتمعات يف طريقة تعاملها مع احلداثية ،فاملجتمعات
املحافظة التي جتد �صعوبة يف تقبل اجلديد عموما ،ترى
خطرا عظيما يف احلداثية ،وه��و موقف متوقع وطبيعي
ع�ل��ى �أي ��ة ح ��ال .ف��أخ�ط�ب��وط احل��داث��ة �أح ��دث ا��ض�ط��راب��ات
كثرية وكثيفة �أدت لتحوالت جذرية مل تكن كل املجتمعات
م�ستعدة لها ،ول��ذل��ك فقد اعترب مرفو�ضا عندهم حتى
ق�ب��ل ال�ن�ظ��ر يف دع ��وت ��ه ،ف�ت�ح��ول ك�ب�ير ك �ه��ذا ي�ح�ت��اج وقتا
ليرت�سخ ،مع �إمكان ا�ستثناء الأجيال اجلديدة التي عا�شت
خ�ضم هذه التحوالت ،فهي �أكرث �صلة بنتاج احلداثة.
من ال�ضروري كما يرى الكاتب لفت االنتباه للفرق بني
احلداثية واحلداثة ،حيث احلداثة متثل حقبة تاريخية
وجمموعة من االخرتاعات والتحوالت التي ح�صلت على
م�ستويات عدة� ،أما احلداثية فكانت «انقالبا قيميا فنيا»
�أي �أنها جاءت نتيجة للحداثة ولكنها متمايزة عنها .تلك
التحوالت والتغيريات �شملت �أ�شياء كثرية ،وطالت خمتلف
ج��وان��ب احل �ي��اة ،وال�ف��ن واح ��د منها .ال�ف��ن داخ ��ل النظرة
التقليدية امل�شهورة ميكن �أن يو�صف ب�أنه حماولة جاهدة
وعملية �إبداعية من �أجل �إنتاج عمل يعرب عن الواقع� ،أي
ت�صوير الأ�شياء كما ما هي عليه يف احلقيقة .على عك�س
الفن يف االجتاه احلداثي.
ت���ش�ك��ل ن�ق�ط��ة اخل� ��روج ع��ن امل ��أل ��وف م��رب��ط ال �ف��ر���س عند

احل��داث��وي�ين ،ولي�س ذل��ك ل�شيء �إال ل�ك��ون العمل الفني
خمتلفا فالعمل الفني ال يحتاج �أن يحمل معنى خارجيا
�أو ميثل حقيقة مو�ضوعية ،ب��ل �إن ال�ف��ن وال�ع�م��ل الفني
ٍ
مكتف بذاته غري حمتاج الكت�ساب معانيه من غ�يره� ،أي
�أن اللوحة الفنية مثال هي واق��ع خا�ص م�ستقل ،ولي�ست
جم ��رد ال�ت�ق��اط��ه ل���ش��يء �آخ ��ر .ي�شري ال�ك��ات��ب �إىل �أن ه��ذا
االجتاه لي�س جديدا و�إمنا طاملا كان موجودا ولكن ب�صورة
متخفية .وت�خ�ت�ل��ف ال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي ت �ن��درج حت��ت ف�ضاء
احلداثية فيما بينها يف كيفية عمل الفن ولكنها ت�شرتك
«يف رف�ض الواقعية»� ،إذا ال �سلطان للواقع على الفن ،بل ال
�سلطان لأي �شي على الفن ،نتيجة للحرية الالم�شروطة
التي منحت للفن.
وم��ن امل��دار���س الفنية احلديثة امل��در��س��ة امل�ستقبلية التي
ت�صنع قطيعة مع املا�ضي ،وت�ست�شرف امل�ستقبل ،وتتميز
ل��وح��ات �ه��ا ب ��امل� ��ؤث ��رات ال �ت ��ي ت� ��دل ع �ل��ى احل ��رك ��ة و� �س��رع��ة
ال�ضوء ،واملدر�سة الدادية التي ت�شتهر بنقد الفن بالفن،
�أي ال���س�خ��ري��ة م ��ن ال �ف��ن وق �ي��م ال �ف��ن وات �خ ��اذ ال�ف��و��ض��ى
والعبثية �سبيال للتعبري .يوجد �أي�ضا املدر�سة ال�سريالية
والتي ميكن اعتبارها �أك�ثر تنظيما من ال��دادي��ة ،بل هي
يف احلقيقة ناجتة عنها ،وتقوم فل�سفتها �أ�سا�سا يف ترك
النف�س متار�س التعبري ولي�س العقل ،وقد ت�أتي مكونات
الأعمال ال�سرييالية من الواقع لكنها ت�ستخدم بطرق غري
واقعية.
تعترب عملية التجديد يف �أي جم��ال م��ن جم��االت احلياة
�آل�ي��ة ل�ضمان احل�ي��وي��ة يف ذل��ك امل�ج��ال و��ض�م��ان م��رون�ت��ه،
فالقواعد التي نفرت�ض ثباتها والقوانني املطلقة متنع روح
التجديد والتبديل ،ذلك ب�أن كل االكت�شافات مثال ماهي
�إال نتاج حماوالت جريئة وممار�سات جديدة غري م�سبوقة
وعمليات مدفوعة برغبة التغيري .هذه احلركة يف الفن
ي�سميها الكاتب مبيتا فن �أو نقد الفن ،حيث يتم جتاوز
امل�ألوف واملعتاد ملا هو خمتلف وغري م�ألوف ،كما ي�ضرب

�أمثلة مبارك�س وفرويد وماك�س الن��ك ،ه ��ؤالء الفال�سفة
والعلماء قد غريو القواعد يف جمال تخ�ص�صهم ،وابتكروا
طرقا ج��دي��دة لفهم وتف�سري ال�ظ��واه��ر ،ون���ش��أت نظريات
خمتلفة من جهودهم.
تكرث الأعمال الغريبة وغري املفهومة عند الفنانني الذين
يعملون بالفن احل��دي��ث ،وه��ي ك��ذل��ك ل�ع��دم ت�ع��ود النا�س
عليها وع�ل��ى غرابتها ،فقد ت��وج��د ل��وح��ة مليئة ب��الأل��وان
واخل �ط��وط ال�ت��ي لي�ست ذات معنى ع�ن��د تفح�ص العمل
للمرة الأوىل ،لكنها حتتاج حا�سة خا�صة يكت�سبها ال�شخ�ص
ولي�س �شرطا �أن توجد عند جميع النا�س .يف نف�س الوقت
قد ال ي��روق هذا املفهوم للجمال كثريا من النا�س ،نظرا
لتعودهم على التعر�ض لنوع واحد من اجلمال مما جعله
قالبا م�سيطرا لأحكامهم لكل ما هو جديد.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ف��رق ب�ين �أ��ش�ك��ال ال�ف��ن داخ ��ل احل��داث�ي��ة
وم��ا ب�ع��د احل��داث�ي��ة ،ف ��إن احل��داث�ي��ة رك ��زت ع�ل��ى امل�ع�ن��ى يف
العمل الفني �أو املدلول على حد تعبري الكاتب ،فامل�شاهد
�أو املتذوق عند ات�صاله بالعمل الفني يحاول ا�ستخال�ص
املعنى ال��ذي و�ضعه �أو ق�صده الفنان ،من جهة �أن الفنان
فعال قد ق�صد و�ضع معنى حمدد لإدراكه .لكن الأمر لي�س
كذلك يف ما بعد احلداثية ،فاملعنى هنا لي�س بيد الفنان
بال�ضرورة ليفر�ضه على املتذوق ،بل على املتذوق �أن ي�صبغ
العمل باملعنى الذي يراه منا�سبا.
مر الفن مبراحل من التغريات �أعادت ت�شكيل مالحمه يف
حقب خمتلفة ،حيث ظهرت توجهات ومدار�س كانت نتيجة
ال�ت�ح��والت وامل�ت�غ�يرات ال��راه�ن��ة لتلك الأزم �ن ��ة .والع�صر
احل��دي��ث �أي���ض��ا مب��وج��ة حت��والت��ه امل�ت���س��ارع��ة وامل�ت�لاح�ق��ة
تركت �أث��را ج�سيما يف الأع�م��ال الفنية املعا�صرة ،وول��دت
ف�ل���س�ف��ات ج��دي��دة حت ��اول و� �ض��ع م�ف��اه�ي��م ج��دي��دة للفن.
و�أظن �أنه من املنطقي واملعقول التنبوء بحدوث املزيد من
التحوالت م�ستقبال ،نظرا لوترية التطور املوجودة والتي
�شملت كل �شيء.
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