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ثورة فنية لناتايل �آيرني�ش
وهكذا ،بعد �أن حددت امل�ؤلفة «الرباديغمات» التي حكمت تاريخ
ال �ف��ن ال �غ��رب��ي ،خ�ل���ص��ت �إىل �أن ��ه ،ب��اجل�م�ل��ة ،ي�ج��ب الإق � ��رار ب ��أن
الفن املعا�صر ي�شكل حقا «براديغما» ممنوا بخ�صائ�ص مميزة
له ،ومنقطعا بقطيعة جذرية عن باقي «الرباديغمات» الفنية ـ
و�أ�سا�سا «الرباديغم احلديث» ـ بحيث ال تعاي�ش �أو توافق ميكن �أن
يحدث بينهما؛ مبا ي�شي عن �أنه حدثت بالفعل «ثورة فنية» حتت
�أنظارنا منذ خم�سني �سنة (�ص.)54 .
ومت�ضي الباحثة يف تعديد وتو�صيف «خ��وا���ص» الفن املعا�صر.
بل �إن الكتاب عبارة عما ت�سميه الباحثة ،يف اخلامتة« ،جولة» �أو
«ف�سحة» يف خ�صو�صيات الرباديغم املعا�صر .و�أكاد �أقطع يف هذا
وال �أ�ستثني ،ما تركت «�شاذة» وال «فاذة» من �سمات الفن املعا�صر
�إال و�أح���ص�ت�ه��ا ع ��ددا :م��ن ت�ب��دي ال�ف�ك��رة ل�ل�ف�ن��ان �إىل تنفيذها،
فالعر�ض وم�سائله ،والت�سويق وعوار�ضه ،والنقل ومع�ضالته،
وال�صون وم�شكالته ،يف ما يقارب الع�شرين خ�صي�صة .وقد �أرادت
لف�سحتها ه��ذه �أن ت�ك��ون ع��ن ك��ل «ت�ق��دي����س» �أو «ت��دن�ي����س» للفن
املعا�صر مبن�آى .ولهذا ال�سبب ،ال تكاد جتد يف هذا الكتاب حكم
قيمة ل�صالح الفن املعا�صر �أو ��ض��ده ،ب��ل «التو�صيف» ه��و �سيد
املناهج .ويبقى �إعمال منهج «التقومي» من اخت�صا�ص نقاد الفن
واملخت�صني يف علم القيم (�ص.)341 .
و�أول ه��ذه اخل�صائ�ص �أن الفن املعا�صر «جتريب» خل��رق حدود
ال�ف��ن كما يتمثلها احل����س امل���ش�ترك ،حتى ق��ال �أح��د �أب��رز رواده
حكيا عن جتربته�« :أردت �أن يوقفني �أح��د ،فما فعل �أح��د� .أردت
فح�سب �أن �أكت�شف �أي��ن تقع احل��دود .و�إىل حد الآن اكت�شفت �أن
ال ح��دود» (���ص .)55 .وال يتمثل ه��ذا اخل��رق ،فح�سب ،يف خرق
موا�ضعات الفن الكال�سيكي ،و�إمن��ا يتمثل �أي�ضا يف خرق مطلب
�أن ي�ك��ون ال�ف��ن ت�ع�ب�يرا ع��ن ال ��ذات ك�م��ا يف ال�ف��ن احل��دي��ث� .إذ ال
�صلة ،يف الفن املعا�صر ،بني العمل الفني وذات �أو ج�سد الفنان،
بل تتدخل و�ساطات عدة تقنية ثقيلة تلقي بالري�شة احلديثة يف
مهواة ،ف�ضال عن �أن ثمة بعدا «لهويا» و»لعبيا» يف الفن املعا�صر
يخالف «اجلدية» الثقيلة .بالإ�ضافة �إىل هذا ،الفن املعا�صر خرق
للحدود اخلارجية (الأخالقية والقانونية) ،كما هو خرق احلدود
اخلا�صة (ال��ذوق ،اجل�م��ال ،ال�ف��ن) (���ص .)59-56 .و�إن��ه لت�شبث
�شديد بالفرادة .وال غرابة يف ذلك ،ذلك �أن مبد أ� «اخلرق» يف�ضي
بال�ضرورة �إىل مبد�أ «التفرد» (�ص .)74 .وما زال الفنان املعا�صر
ي�سعى �إىل التفرد ،حتى �أم�سى يتفرد هو عن تفرده نف�سه .وثاين
ه��ذه اخل�صائ�ص ـ بل �أم اخل�صائ�ص ـ �أن «العمل الفني» ما عاد
يقبل �أن يُخت َزل يف «مو�ضوع الفن» ،بل «فا�ض» لكي يخرق حدود
«امل��و� �ض��وع» .وم��ا يجعل م��ن ال�ف��ن املعا�صر �أم��را غ�ير «مفهوم»
باملرة وال «م�ست�ساغ» ملن تربى يف �أح�ضان الفن احلديث هو �أن
العمل الفني ـ لوحة ،منحوتة  ...ـ ما عاد يتج�سد يف «املو�ضوع»
ال��ذي يعر�ضه الفنان ،و�إمن��ا يف «الفكرة» ،و�إال �أَيُّ قيمة لعر�ض
«مبولة» يف متحف وت�سميتها «نافورة» اللهم �إال فكرة ال�سخرية
من العمل الفني نف�سه؟ ُفقِدت املبولة الأ�صلية ،ولكن هذا ما
منعها من �أن ت�صري «�أيقونة» الفن املعا�صر؛ لأن العمل الفني
�صار هو ما يرتكه من «حكاية» �أكرث مما بقي هو ما يعر�ضه من
«مو�ضوع» (�ص.)90 .
واحل��ق �أن ه��ذه اخلا�صية ُت� َع� ُّد مبثابة «معطف غ��وغ��ول» الفني
ال ��ذي خ��رج��ت م�ن��ه ك��ل اخل���ص��ائ����ص الأخ� ��رى ال �ت��ي �أف� ��ردت لها
ال�ب��اح�ث��ة ف���ص��ول ال�ك�ت��اب خ��ا��ص�ي��ة خ��ا��ص�ي��ة :م��ن غلبة اخل�ط��اب

واحل�ك��ي على الفن املعا�صر ،وارت�ب��اط��ه بال�سياق ،وع��دم تعويله
بالأوىل على املواد ،بل حتى « َت َروُّحُ ه» بله «تبخره» بحيث �صارت
�أعمال فنية ترتكز على الهواء وعلى ال�ضوء وعلى الفراغ ،وكيف
ال ي� ��ؤود حم��اف��ظ امل�ت��اح��ف حفظها؟ ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تنويع
الفن املعا�صر للمواد ،حني يلج�أ �إليها ،التنويع العجيب الغريب
الهجني .كما �صار يعول على «الت�صور» �أكرث منه على التنفيذ،
وعلى عدم الدميومة يف الزمان (فن العابر) ،وعلى «التجريب»،
بحيث ما �صارت �أعمال الفن املعا�صر �أعماال « ُتبدَع» و�إمنا �أم�ست
هي �أعماال «تجُ َ َّرب» .وترافق ذلك بفقدان هذه الأعمال لأ�صالتها
الأنطلوجية وطرحها لإ�شكاالت حقوقية عوي�صة مدارها على
ا�شتكال حقوق امل�ؤلف .كما ترافق �أي�ضا مع احلديث عن «موت
الر�سم» وعن «نهاية املتحف»...
ولقد ح��دث �أن ك�ثرت و�ساطات الفن املعا�صر ،بحيث عمل على
«ت�ضبيب» احل��دود ب�ين «�إن �ت��اج ال�ف��ن» و»تو�سيطه» و»ت��روي�ج��ه»
و»تلقيه» ،ف�صار ،من جهة ،ثمة «الفنان» وثمة «املنفذ» ،و�صري
�إىل �إ� �ش��راك اجل�م�ه��ور يف «�إن �� �ش��اءات» ال�ف��ن امل�ع��ا��ص��ر .ويكفي �أن
نثري هنا مثال «عربة امل�شردين» للفنان البولندي فوديكزو ،وقد
عر�ضها يف معر�ض ،ونت�ساءل حولها ال�ت���س��ا�ؤالت ال�ت��ي تلخ�ص
�سمات ال�ف��ن املعا�صر� :أ ُت��رى ه��ي م��ن «الإن �� �ش��اءات»؟ �أم ه��ي من
«املنحوتات»؟ �أم هي من «�أجهزة» امل�ساعدة االجتماعية؟ وحده
ال�سياق ي�ح��دد :ح�سب م��ا �إذا ك��ان��ت جت��ول يف ال���ش��ارع� ،أو كانت
مو�ضوعة يف متحف� ،أو كانت معرو�ضة يف معر�ض! وح�سب ما
�إذا كان الذين يقتنونها من مكاتب امل�ساعدة االجتماعية� ،أم من
جامعي الأعمال الفنية املعا�صرة (�ص! )137 .
و�أي متعة ميكن �أن توجد يف فن كهذا وقد عمل على �أفول قيمة
«اجل�م��ال»؟ احل��ال �أن «جوامع ل��ذة» الفن املعا�صر غري «جوامع
جمال» الفن احلديث .من ذاق من ك�أ�س الثاين العجيبة «�أ�سكره»
اجل�م��ال فانت�شى االن�ت���ش��اء ،وم��ن ذاق م��ن ك��أ���س الأول الغريبة
ك��اد �أن «ي�ج��ن» �أو «م ��ات» .تت�ساءل ال�ب��اح�ث��ة ،يف خ��امت��ة كتابها،

ع��ن كيف لنا �أن نفهم �أن الفن املعا�صر ميكن ،على الأق��ل على
وجه املجاز� ،أن «يُجَ ننِّ » ـ �ش�أن حالة جَ َّماعة الأعمال الفنية رجل
الأع�م��ال ال�ثري الفرن�سي فران�سوا بينو ال��ذي يحكى عنه �أن��ه:
«على الرغم من امتالكه لطائرتني خا�صتني وت�شغيله ع�شرة
مبعوثني يقتن�صون له الأعمال الفنية املعا�صرة ،عرب التجوال يف
الكوكب طوال وعر�ضا ،ف�إنه ،على ما يبدو ،وهو الذي يقتني كل
�شيء فال يفلت من اقتنائه �شيء ،يفلت منه ،مع ذلك ،كل �شيء
يف الفن املعا�صر ،فال يلوي على �شي»! بل حتى �أن الفن املعا�صر
ـ على �سبيل التجوز يف العبارة ـ «يقتل» ،ح�سب عبارة اجل َّماعة
البلجيكي الكبري �أنطون هربرت الذي انتهى �إىل البوح�« :إن الفن
املعا�صر ملن القوة مبكان بحيث ميكنه �أن يقتلك �إذا ما �أنت نظرت
علي
�إليه من غري �أن تكون على �أن�سة ب��ه؛ و�شخ�صيا ،ي�ستحيل َّ
�أن يكون عمل معا�صر من�صوبا �أم��ام �سرير نومي ،ف�أنظر �إليه ـ
عن غري ق�صد ـ بعد ا�ستيقاظي� :إذ ميكنه �آنها �أن يجتاحني كل
االجتياح ،فال يرتك مني �شيئا» (�ص� !)339 .أخريا ،حما�سن هذا
الكتاب ال تكاد ُت َع ُّد ِبعَدٍ ُ .
ذكرت بع�ضها يف مقدمة عر�ضي له ،وها
�أنا �أ�صل بذكر ما بقي:
ثمة� ،أوال ،تلك الطريقة البديعة يف الت�أليف ،التي جتمع بني
ال�ن����ص واحل��وا� �ش��ي ،امل��و��ض��وع��ة يف �إط ��ار ،وال�ت��ي �أوك ��ل �إل�ي�ه��ا دور
�أن تو�ضح فكرة �أو تكملها �أو تطورها �أو تفتح قو�سا فت�ستطرد
ا�ستطرادا خفيفا لطيفا ...
وثمة ،ثانيا ،حتى و�إن اعتربت امل�ؤلفة كتابها ،بالأوىل والأحرى،
كتابا يف «�سو�سيولوجيا الفن» ،ف��إن فيه لفيل�سوف الفن �سهما،
وللناقد الفني �سهما ،ومل�ؤرخ الفن �سهما ،ولعامل االقت�صاد �سهما
 ...فقد كتب الكتاب ب�أكرث من يد.
لهذه احليثيات جمعاء ي�ستحق هذا الكتاب ال فح�سب �أن يُقر�أ،
بفعل �أن��ه يجعلنا ن�ست�أن�س �أمي��ا ا�ستئنا�س ب�أدغال الفن املعا�صر
امللتفة ك�أنها متاهة ،و�إمنا �أي�ضا �أن يُنقل �إىل العربية .فثقافتنا
العربية يف م�سي�س احلاجة �إىل «ترويحة» من الفن بعامة ،ومن
الفن املعا�صر بخا�صة.
على �أنه لئن كان لهذا الكتاب ما قد «ي�شينه» ،بعد �أن ذكرنا ما
«ي��زي�ن��ه» ،فهو �أن��ه ِ�إ ْذ ح�ضرت فيه «الأم�ث�ل��ة» ـ وم��ا �أ��ش��د تنوعها
وما �أبعد غورها ! ـ فقد غابت فيه «ال�صور» التي متثل اللوحات
والإن�شاءات واملنحوتات واحلدثيات التي ذكرتهاـ ولنا �أن نتخيل
كتابا عن الفن من غري �صور� .آنها يحق لنا �أن نت�ساءل ـ جمرد
ت���س��ا�ؤل ـ  :ه��ل ك��ان ه��ذا مق�صودا م��ن امل��ؤل�ف��ة؟ �أَ َو مل ت��ذك��ر �أن��ه
من ال�صعب التمييز يف العمل الفني املعا�صر بني العمل نف�سه
وتوثيقه والروي عنه ،و�أنه �أحيانا يختلط العمل الفني بالوثيقة
التي توثقه وب��امل��روي��ة التي حتكي عنه؟ �أف�ُتررُ اه��ا �إذن �أرادت �أن
جتعل من كتابها هذا «وثيقة» عن الفن املعا�صر و»مروية» عنه؟.
.............................
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براديغم الفن املعا�رص بنيات
حممد ال�شيخ
هذا كتاب اجتمع فيه ما قد يندر �أن يجتمع يف غريه� ،إذ جمع هو بني «املتعة» و»الفائدة»« :املتعة» ،لأ ّنه كتاب يف الفن .وممتعة هي الكتب يف الفن ب�سبب
توليفها بني اخلفة واجلمالية والطرافة .و»الفائدة» ،لأنه مفيد هو �أن يكون كتابا يف مو�ضوع �ش�أن الفن ،وال �سيما الفن املعا�صر الذي ت�شكو اخلزانة
العربية من قلة الت�أليف فيه والرتجمة للأعمال التي تتناوله .وبعد هذا وذاك ،لي�س �أروع من �أن يجمع كتاب بني «جدية» التحليل و»خفة» التمثيل
بحكايات «م�سلية» و»م�ضحكة» جتمع بني بيان قدرات الفنانني املعا�صرين على «الإبداع» و»غرابة �أطوارهم»� ،أحيانا ،بل حتى وقوفهم على حافة
«اجلنون»� ،أحيانا �أخرى.
يقر�أ القارئ الأمثلة التي توردها الباحثة من عامل الفن املعا�صر،
فيقول يف نف�سه :جمانني هم ه��ؤالء الفنانني املعا�صرين ! و�إال
باهلل عليك َخ�ِّب�رِّ ْ ين� :أال ينبغي �أن يكون املرء على قدر وافر من
اجل �ن��ون ،ب��ل وال يتوفر على �أدن��ى م�سكة م��ن ع�ق��ل ،حتى ي�ضع
هو «ف�ضالته» الب�شرية يف معلبات ويبيعها �إىل اجلمهور علبة
علبة ،بل وي�شرتط �أن يُقتنى اجلرام منها بح�سب ال�سعر اليومي
للذهب (�ص)60 .؟
الواقع �أن امل�ؤلفة ما �ألفت ه��ذا الكتاب يف الفن املعا�صر ناقدة،
وال �شامتة ،وال م��ازح��ة ،و إ�من��ا الكتاب كله جد يف ج��د ،والأمثلة
امل�سلية الق�صية التي �أوردتها ت�شكل جزءا من عامل الفن املعا�صر،
ال تغريب يف ذلك ،وال ترتيب .مرحبا بكم يف عامل الفن املعا�صر،
فال ت�ستغربوا ...
«ع ��ار»« ،دم� ��ار»« ،ت ��آم��ر»« ،ت��دن�ي����س»« ،م����س ب��ال�ك��رام��ة»« ،مت��وي��ت
للفن»« ،همجية»  ...تلك بع�ض من �أو��ص��اف خلعها ناقد فني
بعد خروجه من معر�ض للفن املعا�صر .ما الذي حدث ،يا ترى؟
يف �صيف عام  ،1964يف مهرجان الفن العاملي ال�شهري الذي تقيمه
مدينة فني�سيا الإيطالية مرة كل حولني ،ف�ضلت جلنة التحكيم
باجلائزة �شابا ـ هو الفنان الأمريكي روبرت راو�شنربغ حامل لواء
«البوب �آرت» ـ على فنان فرن�سي �شيخ جم ِّرب ـ هو الفنان الفرن�سي
روج �ي��ه بي�سييه مم�ث��ل �إح ��دى �أع ��رق م��دار���س ال��ر� �س��م ،م��در��س��ة
باري�س .وقد ر�أى بع�ض نقاد الفن يف ذلك «�صدمة حقيقية لعامل
ال�ف��ن» ،و»تكري�سا ل�ط��راز فني م�ستحدث» مل ي�ستطع الو�سط
الفني الباري�سي ،رغم �أنه كان يف مقدمة م�شجعي القيم الفنية
الطليعية �ضد نزعة الكال�سيكيني املحافظة� ،أن ي�ستوعبه .ومما
ط��م ال��وادي على ال�ق��رى� ،أن طريقة ر��س��م الفنان الفائز ـ التي
ُتهَجِّ ُن الر�سم بالنحت ،وتقيم ما �سوف يعرف با�سم «الإن�شاءات»
الفنية ـ مل تلق ال��رواج ح�ين عر�ضت للبيع بفرن�سا ،ب��ل وكانت
�أ��ش�ك��ال رف�ضها ح ��ادة� :أخ��رج�ه��ا البع�ض م��ن دائ ��رة ال�ف��ن ،وع��د
البع�ض ق��رار جلنة التحكيم «خيانة لفكرة الفن نف�سها ،وم�ساً
بكرامة املبدعني ،وحتقريا للجميل وللح�س وللذوق» ،حتى قال
�أحد م�ؤرخي الفن يف تعريف تهكمي لالجتاه الذي متثله ـ الفن
املعا�صر« :ول�سوف يُعترب كل عمل فني عمال معا�صرا ـ بالتعار�ض
مع العمل الفني احلديث والقدمي والكال�سيكي ،وما �شئت من
الت�صنيفات ـ ما دام ه��ذا العمل يبقى معر�ضا خلطر �أال ُي��درَك
بح�سبانه فنا» (�ص.)29 .
مل ت�ك��ن ه ��ذه «ال �� �س��اب �ق��ة» الأوىل ل �ه��ذا ال �ف �ن��ان ،ال ��ذي بف�ضله
«�س َر َقت» نيويورك �شرف �أن تكون «عا�صمة» الفن املعا�صر من
َ
باري�س ،فقد �سبق له �أن اقتنى� ،إح��دى ع�شر �سنة من ذي قبل،
لوحة للر�سام الأمريكي وليام دو كونينغ ،وقام مب�سحها م�سحا،
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وعر�ض هذا امل�سح/امل�سخ على �أنه لوحة فنية حتت عنوان« :ر�سم
لكونينغ مت م�سحه[ ،توقيع :روبرت راو�شنربغ»  ...وكان �أن عمل
الفنان الياباين موراكامي على حتقيق ما �سماه «�إجنازا» ،وذلك
باخرتاقه لإط��ارات من الورق املعلق يوم افتتاحه ملعر�ض �أقامه،
قاطعا بذلك ـ حرفيا ـ مع فن الر�سم .وكان �أن نظم بعده الفنان
الفرن�سي �إيف كالين «معر�ض الفراغ» ،حيث ال �شيء مت عر�ضه
اللهم �إال الفراغ نف�سه:
«�أن ُنفرغ»�« ،أن نثقب»�« ،أن منحي» ،من قارة �إىل �أخرى ،ثار ه�ؤالء
الفنانون ال�شباب ،و�أترابهم الذي ولدوا ما بني  1925و� ،1928ضد
احلداثة يف املجال الفني .وكان �أن مل ي�ست�سغ �سدنة معبد الفن ـ
مبن فيهم �أ�صحاب �آخر نزعة حداثية يف الفن (النزعة التعبريية
الأمريكية) ـ هذا الأم��ر� :إنه لي�س بر�سم باملرة ،الر�سم و»البوب
�آرت» ال يجتمعان  ...بهذا نطق ل�سان حالهم كما ل�سان مقالهم.
على �أن بع�ض م�ؤرخي الفن �أ�صاخوا ال�سمع �إىل ما كان «ي َْحدُث»،
فكتبوا« :هذه حوادث تدل على �أكرث من جمرد قطيعة �أ�سلوبية
�أو جمالية� :إنها ثورة تقيم �صلة جديدة بني الفن والواقع ،وبني
مو�ضوعاته و�صوره ،تتطلب عينا محُ َ َّررَة» (�ص.)30 .
واحل��ال �أن ه��ذه «ال�ع�ين امل ُ��حَ � َّررَة» م��ا ك��ان عليها �أن تتحرر من
م��وا� �ض �ع��ات ال �ت �� �ص��وي��ر ال �ف �ن��ي ال �ت��ي ك ��ان ي�ن�ه����ض ع�ل�ي�ه��ا ال�ف��ن
الكال�سيكي ،و�إمن ��ا �أن ت�ت�ح��رر �أي���ض�اً م��ن م�ط��ال��ب التعبري عن
جوانية ـ دواخل ـ الفنان التي كان يقوم عليها الفن احلديث .فمع
هذه «الثورة» ما عاد يُنتظر من العمل الفني �أن «يطبق» القواعد
املتعارف عليها ،ال وال �أن «يعرب» هو عن ذات الفنان (�ص.)31 .
ُترى ما الذي رامه �إذن الفن املعا�صر؟
عادة ما كان يحدث �أن يقف املرء ،يف معر�ض فني� ،أمام لوحات،
فينقدح ال���س��ؤال :ه��ل نالت ه��ذه ال�ل��وح��ات «�إع�ج��اب��ه»؟ وه��ل هي
«جميلة» حقا؟ واليوم �صار ال�س�ؤال ال��ذي ال يكاد ينكف عن �أن
يُطرح �أثناء ح�ضور �أي معر�ض للفن املعا�صر :هل هذا العمل،
�أ�صال« ،فن»؟
�إذا ما �أن��ت �أردت �أن تفهم �أي��ن تكمن «خ�صو�صية» ـ �أو بالأحرى
«خ�صو�صيات» ـ ال�ف��ن املعا�صر ،ف��اق��ر�أ ه��ذا ال�ك�ت��اب� .آن�ه��ا تفهم
الأربع حلظات الإ�شكالية يف تاريخ الفن املعا�صر« :املبولة» التي
عر�ضها الرائد دو�شمب عام  ،1917الر�سم املمحو الذي عر�ضه
راو��ش�ن�برغ ع��ام � ،1953شا�شة ال��ورق ال�ت��ي اخ�ترق�ه��ا م��وراك��ام��ي
ع��ام  ،1955ال�ف��راغ ال��ذي عر�ضه ك�لاي��ن ع��ام  .1958ت�ق��دم هذه
اللحظات الأربع املثال الأو�ضح على «الأنواع» الأربعة الأ�سا�سية
يف الفن املعا�صر« :اجلاهز»« ،الت�صوري»« ،املُنجَ ز»« ،املُن�ش�أ»  .ما
امل�شرتك بني هذه النماذج؟
�سبق للباحثة ،يف بحوثها امل�ت�ق��دم��ة� ،أن دع��ت �إىل اع�ت�ب��ار الفن

املعا�صر ،ال��ذي متثله ه��ذه «الأن ��واع»« ،جن�سا» فنيا جديدا قائم
الذات ،وها هي الآن ،يف هذا الكتاب� ،أم�ست ترى �أن الفن املعا�صر
ميثل �أكرث من ذلك� ،إنه «براديغم جديد» .وتلك هي الفر�ضية
التي تنطلق منها الباحثة :الفن املعا�صر ي�شكل «عاملا» ال �صلة
ل��ه �إط�لاق��ا ب�ع��امل ال�ف��ن احل��دي��ث ،ال وال ب��الأح��رى الكال�سيكي.
وهي ت�ستعري من م�ؤرخ العلوم الأمريكي ال�شهري توما�س كوهن
( ،)1996-1922ال �سيما م��ن ك�ت��اب��ه ال��ذائ��ع ال�صيت ع��ن «بنية
الثورات العلمية» ( ،)1970-1962مفهومني متعالقني :مفهوم
«ال�ب�رادي �غ ��م» ،وم �ف �ه��وم «ال� �ث ��ورة» .وم�ع�ن��ى «ال�ب�رادي �غ��م» جملة
مهي َكلَة من الت�صورات التي تكون مقبولة يف حلظة معينة قبوال
ت�سليميا؛ ومن ثمة افرتق «الرباديغم» عن «الطراز» الذي يتبعه
الفنانون عن وع��ي .الرباديغم �أ�سا�س معريف يت�شاطره اجلميع
يف فرتة معينة (�ص .)43 .ومن �سماته �أنه ما يفت�أ �أن «يتغري»،
وحني يتغري فاعلم �أنه حدثت «ث��ورة» .وال تدعي الباحثة �شرف
نقل هذين املفهومني من جمال درا�سة العلم �إىل جمال درا�سة
ال�ف��ن ،و�إمن��ا تدعي �شرف الو�ضوح يف تكييفهما م��ع حقل الفن
(���ص .)45 .فلكي حت��دث «ث��ورة» تنقلنا من «براديغم» �إىل �آخ��ر،
تلزم �شرائط :وجود جماعة ال �أف��راد معزولني ،واتخاذهم �شكل
فريق ال �شكل جماعة هملى ،ون�شوب جدل ال عن «اختالف» و�إمنا
عن «خالف» ،و�أخريا حدوث تغري فعلي يف التمثالت اجلماعية.
وجتد الباحثة �أن هذه املوا�صفات تنطبق على ما حدث بني الفن
املعا�صر وال�ف��ن احل��دي��ث ب��دءا م��ن �ستينيات ال�ق��رن املا�ضي من
«ثورة» باملعنى الذي �أعطاه �إياها توما�س كوهن« :فرتات للنمو
غري تراكمية ،يحدث خاللها �أن يتم تعوي�ض براديغم �أقدم ،كليا
�أو ج��زئ�ي��ا ،ب�برادي�غ��م ال ي�ت��واف��ق م�ع��ه» (���ص)46 .؛ وذل��ك بحيث
حدثت «قطيعة» يف حدود ما كان يُعترب ـ ب�إجماع ـ �أنه هو الفن،
وبحيث بادت بع�ض الإ�شكاالت الفنية القدمية ،وطفحت على
ال�سطح م�سائل جديدة ـ مثل لعبة قبول «اقرتاح» فني على �أنه
«فن» هو �أم «ال» ـ مل تكن موجودة من قبل (�ص.)49 .
ثمة �إذن ثالث «براديغمات» حكمت تاريخ الفن الغربي:
يف «ال�برادي �غ��م ال�ك�لا��س�ي�ك��ي» ك��ان ال�ف��ن يتمثل يف «ت�صوير»
ال�شيء مبا يكون «مطابقا» لقواعد الفن املوروثة من الرتاث.
يف «الرباديغم احلديث» �أم�سى يتج�سد الفن يف التعبري عن
دواخل الفنان ،حتى و�إن مت بذلك خرق القواعد الكال�سيكية،
وب��ات��ت الأول��وي��ة توكل �إىل الطابع ال�شخ�صي و�إىل االبتكار
و�إىل الأ�صالة.
يف «الرباديغم املعا�صر» ا�ستحال الفن يتمثل يف لعبة خرق حدود
م��ا يُعترب ـ ب��الإج�م��اع ـ على �أن��ه «ال�ف��ن»؛ وبالتايل خ��رق املعايري
املحددة ملفهوم «الفن» (�ص.)50 .

