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امللخص:

ـدال واســ ًعا وس ـ ً
أث ــارت أزم ــة الف ــن املع ــارص ج ـ ً
ـجال فلس ــف ًّيا إس ــتطيق ًّيا اس ــتفز قريحــ َة
البحـــث والتســـاؤل يف مالبســـات هـــذه األزمـــة ،التـــي دفعـــت بســـج ّية التفكـــر إىل
قــراءات مختلف ــة؛ لع ــل أهمه ــا تل ــك الت ــي تدي ــن م ــا يُع ــرف بالصناع ــة الثقافي ــة أو
الول ــوج الصناع ــي للف ــن.
ـك مفهــوم الصناعــة الثقافيــة ،ومــا أرســلت بــه مــن انحرافات
يف هــذا البحــث حاولنــا تفكيـ َ
كــرى يف الثقافــة ،وانحــدار إســتطيقي يف صفــوف التجــارب الفنيــة املعارصة.
الكلامت املفاتيح :الفن املعارص-الصناعة الثقافية -املأسسة  -االستهالك.
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أزمة الفن املعاصر والصناعة الثقافية

مقدمة:
إن الثقافــة ومــا تنطــوي عليــه مــن إبــداع فنــي كمجــال مخصــوص ،تظـ ُّـل يف حركــة تفاعليــة مــع
املجتمــع ومــا يطــرأ عليــه أو يشــوبه مــن تغ ـرات وتطــورات ،فلــن كان الفــن ومــا يقدمــه لإلنســان
منضويًــا يف هــذا النشــاط التفاعــي ،فــإن لوحــات الفنــان التشــكييل اإليطــايل ليونــاردو دي فنــي
املدققــة يف الجســم اإلنســاين أثنــاء الحركــة كلوحــة ''إنســان فيرتيــف''((( ،تديــن بدقــة رســوماتها إىل علم
الهندســة وعلــم الترشيــح ،والســينام تديــن مبرتبتهــا الســابعة بــن الفنــون إىل ثــورة الصــورة الرقميــة
وصــف بـ''الفيديــو ســفري''((( ،ومــا
وتقنيــات تركيبهــا والتقاطهــا واكتشــاف عــامل الفيديــو ،فبــات عرصنــا يُ َ
يختزلــه مــن انفتــاح عــى الصــورة الرقميــة وميزاتهــا التــي أحدثــت ثــورة مميــزة يف فنــون الفرجــة.
فــكل الفنــون بتبايــن تياراتهــا تتغــذى مــن الثــورات التكنولوجيــة ودرجــة تقــدم العلــوم يف فــرة
غرســا ،فيــه مــا يشـ ّده
تاريخيــة مــا؛ ألن العمــل الف ّنــي ال يُنبتــه الهبــاء وليــس ســليل العــدم ،بــل يظــل ً
إىل إطــاره التاريخــي الواقعــي ،ومنــه يســتقي الفنــان عتــا َده؛ ســواء كان تقن ًّيــا أو مــن املــواد األوليــة
الخامــة التــي يضيــف إليهــا موهبتــه الفنيــة بحثًــا عــن التفــرد الــذي يطمــح لــه ،باعتبــار أن الفنــان
ت ـ ّو ٌاق إىل إثبــات الــذات يف اإلبــداع الجــايل وإرســاء املعايــر اإلســتطقية.
ففــي مجــال اإلبــداع الالمــروط يناشــد الفنــان إرضــا َء ذائقة فنيــة مخصوصــة متعطشــة إىل الجميل
يف البدايــات ،وإىل الرائــع يف مختلــف مآربــه؛ ســواء كان مــع بــوركا أو كانــط أو الرائــع املابعــد الحــدايث
مــع ليوتــار ودريــدا ونانــي ونيغــري(((؛ خاصــة إذا ولجنــا إىل الفــن املعــارص وخاصياتــه التــي تكمــن
يف غيــاب الخصائــص.
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((( هــي لوحــة للفنــان االيطــايل ليونــاردو دي فنــي ُرســمت حــوايل  1490عــى الــورق باســتعامل الريشــة والحــر ،النســخة األصليــة
الرســام يف لوحتــه حــول جســم
منهــا موجــودة يف متحــف العلــوم والتقنيــة ليونــاردو دي فنــي مبيالنــو يف إيطاليــا وقــد اســتند ّ
اإلنســان إىل إبعــاد ونســب يف القيــس تعتــر مثاليــة باالعتــاد ايل املهنــدس الرومــاين فيرتيــف.
((( يف كتابــه '' حيــاة الصــورة وموتهــا'' ريجيــس ديـراي يقودنــا إىل التعــرف عــى ثــاث مراحــل يف تاريــخ املــريئ  :اللحظــة الســحرية
وارتبطــت أساســا باألصنــام ،حيــث كانــت الصــورة تجســم مراســم احتفاليــة فيهــا ي ـراءى اإلنســان مقاومــا للمــوت باألقنعــة .انــه
ويثــل بديــات الصورة.أ ّمــا الغرافوســفري  Graphosphèreفهــو لحظــة مرتبطــة باخ ـراع الكتابــة
عــر اللوغوســفري ُ Logosphère
واملطبعــة وتحــرر الفــن مــن البعــد التيولوجــي وأخــر الفيديوســفري  vidéosphèreفهــي اللحظــة التقنيــة الحديثــة حيــث اكتســبت
الصــورة اكتســاحا مجاليــا نتيجــة تحولهــا اىل صــورة حركيــة باخـراع التلفــاز والحاســوب واألقــار الصناعيــة.
((( انظــر يف هــذا الصــدد كتــاب ''الفــن يخــرج عــن طــوره أو جامليــات الرائــع مــن كانــط إىل دريــدا'' للدكتــورة أم الزيــن بــن شــيخة
املســكيني ,دار املعرفــة للنــر ,طبعــة  .2010يف هــذا الكتــاب اشــتغلت الفيلســوفة عــى تجليــات الرائــع ومعانيــه املتباينــة بــن
العظيــم والقبيــح واملريــع واملرعــب والفظيــع مــع فالســفة الحداثــة ومابعدهــا.

مركز نهوض للدراسات والنشر

فهــل الفــن ســيحافظ عــى هــذه العالقــة بينــه وبــن العلــوم كالهندســة والرياضيــات واألدب؟ أي
هــل ســيظل دائــم النهــل واالســتفادة مــن الخ ـرات الصناعيــة والتكنولوجيــة التــي يوفرهــا التقــدم
التقنــي وثــورة التصنيــع؟ وهــل الجــال ســيظل حكـ ًرا عــى الفنــون؟ وأي عالقــة ممكنــة بــن الصناعــي
والفنــي يف إطــار هــذا التهافــت املعــارص عــى الجميــل اإلســتطيقي؟ وكيــف لنــا أن نقــرأ أزمــة الفــن
املعــارص يف ظــل مــا يعــرف مبوجــة تصنيــع الجــال وهبــة الصناعــات الثقافيــة؟

أوالً :املصنوع الجاهز:
فلــن كان الفــن منــذ مــا بعــد الحداثــة مل يعــد يجهــد نفســه يف إبــداع الجميــل واختصــار البعــد
القيمــي للفــن يف الجــال ،بــل اســتعار لنفســه أفــق أخــرى ليتمظهــر فيهــا كرائــع أو كمريــع ،وحتــى
كضــد للجميــل إي كقبيــح ،وكــذا اإلســتطيقا مل تعــد مقتــر ًة عــى دراســة الجميــل أو ''علــم املعرفــة
الحس ـ ّية'' كــا أرادهــا مؤسســها بومغارتــن((( ،بــل دأبنــا الحديــث عــن جامليــات الرائــع أو جامليــات
القبــح مــع أدرنــو لنكــون يف حــرة إســتطيقا الذهــول يف الفــن املعــارص أو الالإســتطيقا كــا يراهــا
آالن باديــو ،فالفــن ال يهبنــا الجميــل بقــدر مــا أصبــح يهبنــا القبيــح والرائــع ،لــذا نــرى الفنــان املعــارص
ال يتكلــف أعبــا َء اإلبــداع وال يحتــاج إىل العبقريــة التــي كانــت رشطًــا مــن رشوط مفهــوم ''الفنــان'' يف
''نقــد ملكــة الحكــم'' الكانطيــة ونقطــة ارتــكاز للفــن يف فلســفة نيتشــه ،فــكل مــا عليــه هــو تركيــب
أو توضيــب بعــض األشــياء املصنوعــة أو اســتعامل األشــياء الجاهــزة التــي اعتدنــا تواجدهــا يف املنــازل،
واعتدنــا التعامــل معهــا يف حياتنــا اليوميــة أو يف األســواق ،وكأقــى ح ـ ّد يف املغــازات التجاريــة.
هــذا مــا حــدا إىل ظهــور تيــار ف ّني يُحســب عــى الفـ ّن املعــارص ''املصنــوع الجاهــز'' (((ready made
الــذي ابتــدره مارســال ديشــون باســتعامل مصنوعــات وأشــياء جاهــزة يف التنصيــب ،أي ذلــك اإلقحــام
للمنتوجــات الصناعيــة يف عــامل األعــال الفنيــة ،تحــت علّــة التجديد والبحــث عن األســلوب املتفرد ،وهو
مــا أثــار الكثــر مــن التســاؤالت حــول القيمــة الفنية التي ميكــن أن يهبنــا إيّاها هــذا ''املصنــوع الجاهز''.
((( مفهــوم االســتطيقا مبعنــاه الحديــث مل ينشــأ إال مــع الفيلســوف األملــاين بومغارتــن حيــث أُعتــر ُمؤسســا لالســتطيقا ''علــم املعرفــة
الحسـ ّية'' كــا يُعرفهــا يف كتابــه الــذي يحمــل نفــس االســم والــذي نُــر ســنة  .1750انظــر
Baumgarten, «Esthétique ", vol. 1, trad. fr. J.-Y. Pranchère. Herne, Paris, 1988, P121.
((( ''املصنــوع الجاهــز'' ready-madeهــو أُســلوب ف ّنــي اســتعمله الفنــان الفرنــي مارســال دي شــون يف التنصيــب وهــي مرحلــة
مفصليــة يف حياتــه حيــث توجــه إىل اســتعامل ســلع ومنتوجــات صناعيــة يضيــف إليهــا بعــض الكلــات أو إمضــاء مســتعار يف إشــارة
إيل أ ّن املهـ ّم يف الفــن املعــارص الفكــرة واملفهــوم.
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فـ''عجلــة الدراجــة((('' تنصيبــة مارســال ديشــون ،ال تتطلــب الحكمــة العمليــة للفنــان أو املهــارة
الفنيــة ،وال حتــى مــا يعــرف باملوهبــة؛ ألنهــا تتمثــل يف معقــد خشــبي وعجلــة دراجــة دون إطــار
مشــدودة إليــه.

فكي ــف لن ــا أن نق ــرأ ه ــذا األث ــر الفن ــي املع ــارص قــراءة فلس ــفية؟ وأي انطب ــاع توح ــي ب ــه مث ــل
ه ــذه التنصيب ــات؟
إن املتأمـــل يف مثـــل هـــذا األثـــر الفنـــي لـــن تصيبـــه غـــر الدهشـــة ،نأمـــل أن تكـــون مبعناهـــا
األرســـطي كديباجـــة لـــكل لحظـــة تفلســـف ،والدهشـــة ال تتـــأىت مـــن اإلعجـــاب أو املتعـــة التـــي
يحدثه ــا العم ــل الفن ــي ع ــادة ل ــدى املتلق ــي ،وإمن ــا م ــن اضمح ــال الركائ ــز األساس ــية يف الف ــن الت ــي
م ــن دونه ــا ينتف ــي العم ــل الفن ــي؛ خاص ــة وأن التنصي ــب املع ــارص ال يتطل ــب س ــواء فك ــرة وبضائ ــع
يق ــع توضيبه ــا .فأي ــن العبقري ــة يف الف ــن املع ــارص؟ أتك ــون األزم ــة الت ــي ش ــابت الف ــن املع ــارص
نابع ــة م ــن غي ــاب العبقري ــة؟
6

((( هــي أثــر فنــي للفنــان الفرنــي مرســال ديشــون تتمثــل يف عجلــة دراجــة مشــدودة إىل مقعد خشــبي  ,عرضت يف باريــس .1913

مركز نهوض للدراسات والنشر

كانــط يف الفقــرة  46مــن ''نقــد ملكــة الحكــم'' والتــي تحمــل عنــوان ''الفــن الجميــل هــو فــن
العبقريــة'' يعــرف العبقريــة وعالقتهــا بالفــن بقولــه'' :العبقريــة هــي املوهبــة (املوهبــة الطبيعيــة)
التــي تعطــي القاعــدة للفــن(((.
''فحســب املدونــة الكانطيــة الفــن والجــال ال يكونــان خــارج بوتقــة العبقريــة ،التــي ميتلكهــا الفنــان
دون العامــة ،ويف هــذه املســألة يشــرك مــع نيتشــه املدافــع عــن العبقريــة واملوهبــة يف الفــن التــي
نكتشــفها يف حديثــه عــن موســيقى فكنــار والرتاجيديــا اإلغريقيــة.
محـــل تفكـــر واشـــتغال الفالســـفة يف النظريـــات اإلســـتطقية ،نلحـــظ
َّ
فهـــذا املفهـــوم الـــذي كان
اندثـــاره وهـــو مـــا يقودنـــا إىل اإلقـــرار أن املهـــارة والعبقريـــة واملوهبـــة كلّهـــا متتـــص وتـــذوب يف
تنصيب ــات الف ــن املع ــارص ،يف لحظ ــة انحــراف ك ــرى ال ميك ــن تفس ــره إال به ــذا االحت ــاء ال ــكيل
بالصناع ــة وخرياته ــا املتباين ــة ،وم ــا تقدم ــه لن ــا م ــن بضائ ــع والت ــواكل الفن ــي املس ــتبيح لدخ ــول
الصناع ــة ،يف منهجي ــة واضح ــة لالبتع ــاد ع ــن إح ــداث الب ــون ب ــن الصناع ــة والف ــن ،وه ــو م ــا جع ــل
املتلق ــي املتله ــف للف ــن يق ــع يف مالبس ــات متك ــررة ،واملتتبع ــن للش ــأن الفن ــي م ــن نق ــاد وفالس ــفة
ف ــن يقع ــون يف إحراج ــات ك ــرى ،ح ــول م ــا يح ــدث يف الفن ــون املع ــارصة م ــن انزياح ــات مفصلي ــة
وانحراف ــات هام ــة ،تدعون ــا إىل تش ــخيص عاج ــل لواق ــع فن ــي يتطل ــب جهــ ًدا مضاع ًف ــا يف ال ــدرس،
والنبـــش يف هـــذه امللبســـات املســـتجدة التـــي قـــد تظـــل يف مرحلـــة أوىل رهينـــ َة طرحنـــا لحزمـــة
تس ــاؤلية م ــن قبي ــل:
هــل الصناعــة ســتطلع بــدور إنتــاج الجميــل ومثيلــه؟ وكيــف للفنــون املعــارصة أن تخضــع للصناعــة
ومــا تقننــه مــن قوانــن الســوق مــن عــرض وطلــب؟ وهــل ســنحول اإلبــداع الفنــي إىل إنتــاج صناعــي؟
ومــا ســيكون حــال الفنــون املعــارصة يف ظــل الحديــث عــن اإلنتــاج الصناعــي للثقافــة وللفنــون؟ وكيــف
للصناعــة الثقافيــة أ ّن تكــون بــؤر ًة مــن البــؤر التــي اســتفيضت منهــا أزمــة الفــن املعــارص؟
إن الفــن املعــارص هــو بــدوره نهـ ٌـل مــن الثــورات الصناعيــة والتطــورات التكنولوجيــة املتباينــة؛ غــر
أن العالقــة بــن املجالــن مل تبــق يف حــدود النهــل واالســتفادة ،بــل تجاوزتهــا إىل مســألة التعويــل حتــى
بصلــد األثــر الفنــي يف مختلــف متظهراتــه
بــات الصناعــي ينافــس الفنــي يف إنتــاج الجــال والظفــرُ ،
رقصــا ...فنســج مفهــوم يــزاوج بــن الثقافــة والصناعــة'' ،الصناعــة
مرس ًحــا ،ســينام ،شــع ًرا ،تنصي ًبــاً ،
((( كانــط '' ,نقــد ملكــة الحكــم'' ترجمــة غانــم هنــا ,املنظمــة العربيــة للرتجمــة ,توزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ,بــروت
 ,2005ص .232
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الثقافيــة'' وهــو مفهــوم ســجل أول حضــور فلســفي لــه يف كتــاب ''ديالكتيــك العقــل'' لهركاميــر وأدرنــو
ـج النقــد لتفنيــد الكثــر يف فلســفة التنويــر.
مــن مدرســة فرنكفــورت ،التــي اتخــذت لنفســها منهـ َ
خصصــا فصـ ًـا بعنــوان ''اإلنتــاج الصناعــي للخ ـرات الثقافيــة ،العقــل
ففــي هــذا الكتــاب املشــرك ّ
وخــداع العامــة''((( .هــذان الفيلســوفان انتبهــا إىل اجتيــاح التقنيــة والصناعــة لــكل املجــاالت ،كعالمــة
بــارزة تُحيلنــا عــى املعــارص ،وركــزا منظــار النقــد عــى إحداثيــات محــد ّدة ،منهــا هــذا االكتســاح
الصناعــي لإلســتطيقا وولوجهــا إىل عــامل الثقافــة واألعــال الفنيــة.
سنس ــتأنس بنق ــد مدرس ــة فرنكف ــورت وتحليله ــا مل ــا يع ــرف '' باإلنت ــاج الصناع ــي للثقاف ــة'' ،لك ــن
يف خض ــم إش ــكالنا الفلس ــفي اإلس ــتطيقي ح ــول أزم ــة الف ــن املع ــارص ،وه ــو م ــا يدف ــع بس ــج ّية
البح ــثَ إىل إي ــف ميش ــو وكتاب ــه "أزم ــة الف ــن املع ــارص :نهاي ــة يوتوبي ــا الف ــن'' ف ــإىل أي منح ــى
يحملن ــا الح ــوار ب ــن أدرن ــو وهركهامي ــر م ــن ط ــرف ،وإي ــف ميش ــو م ــن الط ــرف اآلخ ــر يف إش ــكال
الصناع ــة الثقافي ــة؟
تقصي ــه للمس ــببات املمكن ــة ألزم ــة الف ــن
يف بوتق ــة ه ــذا املفه ــوم ''الصناع ــة الثقافي ــة'' ويف خض ــم ّ
املع ــارص ،إي ــف ميش ــو ب ــدوره يغ ــوص يف تحلي ــل ه ــذا اإلش ــكال يف فص ــل يش ــابه يف جزئ ــه األول م ــا
كان يف ''ديالكتي ــك العق ــل''؛ حي ــث عنون ــه '' اإلنت ــاج الصناع ــي للخــرات الثقافي ــة'' ،دون أن ين ــى
التنوي ــه إىل ملكي ــة ه ــذا املفه ــوم إىل صاحبي ــه فيق ــول'' :نح ــن غارق ــون يف ع ــامل اإلنت ــاج الصناع ــي
للخــرات الثقافي ــة ،''(((.مب ــا يعن ــي أن الثقاف ــة املع ــارصة واقع ــة تح ــت وط ــأة الصناع ــة وحاجته ــا؛
باعتب ــار أن اإلب ــداع الفن ــي متل ــص م ــن العالق ــات التقليدي ــة الت ــي تص ــل الفن ــان بجمه ــوره؛ لتتش ــكل
عالقــات جديــدة و ُملّحــة أسســت الحاجــة إىل الصناعــة ،ومــا تتطلبــه مــن سالســل متعــددة األط ـراف
يف التوزي ــع والتج ــارة.
فاملوســيقى املعــارصة؛ ســواء كانــت إلكرتونيــة أو آالتيــة ،لــن تجــد طريقهــا إىل جمهورهــا إال يف
شــكل أقـراص ليزريــة ،واألشــعار والكتــب باتــت تــوزع يف شــكل كتــب الجيــب التجاريــة ،أمــا الســينام
فلــم تعــد يف حاجــة إىل قاعــات العــرض ودور الســينام بقــدر ارتباطهــا بالقنــوات التلفزيــة والقــرص
الليــزري واإلنرتنــت ،هــذا الغــرق الثقــايف الــذي اعتــره إيــف ميشــو واقعـ ًة باتــت تتخبــط فيهــا الثقافــة
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(8) Horkheimer et Adorno, « la dialectique de la raison », traduit de l’Allemand par Eliane Kaufholz, Gallimard,
paris, 1974.
(9) Yves Michaud,'' La crise de l'art contemporain''.PUF, paris, 1997, p56.
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املعــارصة ،يــرى أدرنــو وهركهاميــر أنّــه وقــع التســويق إليهــا يف "لفظــة تكنولوجيــا''( ((1ويع ـ ّرج عليهــا
إيــف ميشــو يف نفــس املعنــى بقولــه'' :االكتشــافات التقنيــة تضمــن إعــادة إنتاجيــة األعــال الفنيــة،
منــذ الفوتوغرافيــا والطباعــة الحجريــة"((1(.
و يبــدو أن الحــوار حــول الصناعــة الثقافيــة وولوجهــا إىل عــامل الفــن املعــارص ،يســتلزم حضــور ولتــار
بنجامــن كطــرف ثالــث لــه بالــغ األهميــة يف تفكيــك اإلنتــاج الصناعــي للفــن مــن خــال كتابــه ''األثــر
الفنــي فيعــر إعــادة إنتاجــه امليكانيــي''.
فالتطـــور الحثيـــث واملتســـارع للمجتمـــع بـــات ال يتـــواىن يف نســـج أُطـــر وأســـاليب جديـــدة؛
رصا يف التلق ــي ،وه ــو م ــا يج ــده الف ــن املع ــارص
را مع ــا ً
تتكي ــف والواق ــع االجتامع ــي وتخل ــق جــ ً
تربيــ ًرا دغامئ ًّي ــا ميك ــن أ ّن ي ــدرأ ب ــه اتهام ــات إكال ــه للصناع ــة مهم ــة إنتاج ــه وتوزيع ــه وإيصال ــه
إىل الجمه ــور بط ــرق متباين ــة ومغاي ــرة مل ــا كان ــت علي ــه؛ حي ــث إن الصناع ــة الثقافي ــة ه ــي تل ــك
الصناع ــة الت ــي تهت ــم باألع ــال الفني ــة والخ ــرات الثقافي ــة وتجعله ــا يف ل ــب الحرك ــة الصناعي ــة،
(((1
بيـــد أن الصناعـــة ليســـت نهايـــة السلســـلة العالئقيـــة ،وإمنـــا التصنيـــع ''حلقـــة مـــن نســـق
''مرتبط ــة بالتج ــارة مب ــا تضم ــره ه ــذا النش ــاط م ــن تح ــوالت يف طبيع ــة الف ــن ،م ــن إب ــداع كعم ــل
فن ــي يتمي ــز بالن ــدرة والطراف ــة ،إىل مج ــرد منت ــوج يخض ــع إىل رشوط الع ــرض والطل ــب واملرضب ــات
النقدي ــة الك ــرى.
ولتــار بنجامــن يقــر يف هــذا الصــدد ''اآلثــار الفنيــة أضاعــت قيمتهــا الثقافيــة(''((1؛ لتعطيهــا الصناعــة
الثقافيــة ''القيمــة التبادليــة التــي تجعلهــا تفاوضيــة مثــل أي خــر لالســتهالك(" .((1
وهنــا ال يســعنا إال أن نتســاءل مــاذا أبقــت الصناعــة الثقافيــة يف الفــن ،إذا رسقــت منــه القيمــة
وجعلــت منــه ســلعة قابلــة للتفــاوض؟ أي مــأزق وقــع فيــه الفــن املعــارص يف ظــل هيمنــة الصناعــة
الثقافيــة؟
(10) Horkheimer et Adorno, « la dialectique de la raison », « les parties intéressées expliquent volontiers l’industrie culturelle en termes de technologie. ».Op.cit., p130.
(11) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain », op.cit, p64.
(12) Horkheimer et Adorno, « la dialectique de la raison », « les mailles du système »,op.cit,p130.
(13) Marc Jiménez, « Qu’est ce que l’esthétique » « les œuvres perdent leur valeur de culte », , p360
(14) Ibid. « une valeur d’échange qui les rend négociables comme n’importe quel bien de consommation. »,
op.cit, p360
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ثانيًا :أزمة مفهومية:
الـزج بالفنـون املعـارصة إىل أقفـاص التصنيع الثقايف أحـدث تبعات وإحراجـات ال ميكن حرصها؛
هـذا ّ
يف تغيير القيمـة اإلبداعيـة والتواصليـة ،التي كان يؤسسـها الفن ،وانتقالنا من عـامل الثقافة والفن إىل عامل
الصناعـة والتجـارة فقـط ،بل حدا بنا إىل رسـم معجم مفاهيمي يتامىش والوضعيـة املعارصة للفن باعتبار
أ ّن املفاهيـم هـي قـول فيـه الوصف والتوصيف وفيه الحـ ّد والتعريف ،وهي كالقمصـان إن قرصت تظل
منقوصة وإن اتسـعت تصبح فضفاضة غري دالل ّية ،وهو ما يسـتدعي تعديلها أو اسـتبدالها وفق الحاجة،
وهـذا مـا يدعونـا إىل إعـادة قـراءة املفاهيم اإلسـتطقية يف ظل الـدالالت التـي متنحها الصناعـة الثقافية.
متلق وجمهـور يف الدائرة التقليدية للفـن ،فإنه يتوجب علينا اسـتخدا ُم مفهوم
فلئن كنـا نتحـدث عن ٍّ
املسـتهلك حينما يتعلـق األمـر بالصناعـة الثقافيـة ،واملسـتهلك ال يتعامل مـع آثار فنية وقيمة إسـتطقية
بقـدر مـا يبحـث عن سـلع وبضائع ت ُوهمـه بالسـعادة الواهية ،وتجعل مـن تجواله يف املعـارض وقاعات
الفنـون كتجوالـه يف املسـاحات التجاريـة الكربى واألسـواق؛ حيـث متازجت األنشـطة وتداخلت املجاالت
وباتـت الصناعـة املهيمـ َن واملسـيط َر يف ظل الذوبان للفن ولألعمال الفنية باملفهوم التقليدي ،واسـتدعا ًء
ٍ
تعويضا للتلقي
مسـتهلك للثقافـ ِة
واض ًحـا للمفاهيـم التجاريـة الصناعيـة من
ً
ً
تعويضا للمتلقـي والتبضـعِ
والنقـد والتقييـم ،ولعـل هـذا ما قصـده ولتري بنجامين بحديثه :فقـدان األثر الفنـي ''لهالته''.
مارك جيمناز يف كتابه ''ما هي اإلســتطيقا؟'' .يقول متحدث ًا عن ما قصده بهالة العمل الفني'' :بنجامني
يُــوؤل هــذه الظاهــرة كانحطــاط للفن :االختفــاء املحتوم للهالــة يُحدث تفقـ ًرا للتجارب اإلســتطقية(."((1
ففــي هــذه النقطــة تحديــ ًدا يحصــل اإلجــاع الــكيل بــن فيلســويف مدرســة فرنكفــورت ،إيــف
ميشــو ،ولــر بنجامــن ومــارك جيمنــاز حــول وهــاد االنحطــاط وتقهقــر التجربــة الجامليــة يف اإلســتطيقا
املعــارصة ،منــذ لحظــة ولــوج التصنيــع والتبضيــع إىل الفــن املعــارص.
إننــا نعــي مل ًّيــا االنحـراف الــذي وقعــت فيــه املفاهيــم األساســية الفن ّية-الثقافيــة للفــن املعــارص يف
ظــل تص ـ ُّدع املفاهيــم الفن ّيــة يف معناهــا التقليــدي املتــداول ،واالجتيــاح العنيــف للصناعــة ب ُبعديهــا
العمــي واملعجمــي لنشــهد ''انقالبًــا ثقاف ًّيــا( ''((1عــى ح ـ ّد عبــارة جيمنــاز.
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(15) Marc Jiménez, « Qu’est ce que l’esthétique ? »op.cit,, p 360
(16) Ibid. « bouleversement culturel »,op.cit, p361.
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فالفــن يرتبــط بأفعــال مخصوصــة كالخلــق واإلبــداع؛ يف حــن أن الصناعــة تتعلــق بفعــل ''أنتــج''،
فيصبــح اإلبــداع الفنــي ''منتو ًجــا'' ويف أحســن األحــوال ''إنتاجــا'' أو ســلعة ،ويتحــول املتلقــي أو املتقبــل
للعمــل الفنــي إىل مجــرد مســتهلك ،يجــب العمــل عــى اســتطالع شــهواته ورغباتــه؛ حتــى يقع اســتاملته
اســتامل ًة شــهوانية يغيــب فيهــا الــذوق واملنطــق اإلســتيطقي ،وتحــر فيهــا مفــردات الربــح والخســارة.
وبهــذا ينجــر عــن الصناعــة الثقافيــة اكتســاح معجمــي اصطالحــي غــر معلــن عــى حســاب مــا
خلنــاه ثابتًــا مــن املفاهيــم اإلســتطقية ،التــي ذاع ترديدهــا منــذ النظريــات األوىل يف الفــن ،إىل حــن
ولــوج الصناعــة الثقافيــة .ففــي الكتــب الفلســفية حينــا يتعلــق األمــر بالصناعــة الثقافيــة نكــون
إزاء عبــارات مــن قبيــل ''حاجيــات املســتهلك( ''((1أو ''البضاعــة( ''((1يف ''جدليــة العقــل'' و''ســوق الفــن
املعــارص'' و''املضاربــة'' يف كتــاب ''أزمــة الفــن املعــارص'' و''اختفــاء الهالــة '' و''القيمــة التفاوضيــة'' عنــد
والــر بنيامــن.
فهــذا املعجــم بــات املعــر األحــق مبرشوعيــة التواجــد؛ إذ مــا طرقنا أبــواب اإلســتطيقا املعــارصة دونه،
يظــل كل طــرح فلســفي مثــايل ال يثــر اإلشــكاليات الحرجــة التــي تتطلبهــا التجربــة الفنيــة املعــارصة.
بيــد أنــه يجــب أن نكــون عــى حــذر حينــا نتعامــل مــع هــذه املصطلحــات الفنيــة املعــارصة ،التــي
قذفــت بهــا إلينــا الصناعــة الثقافيــة خاصــة ،وأن البعــض منهــا أصبح عابـ ًرا للمجاالت ليتســم بالشــمولية
التــي تجعــل منــه ســم َة اإلنســان املعــارص ،وهنــا نحــن نخــص بقولنــا هــذا مفهــوم "االســتهالك" وصيغــه
النحويــة املختلفــة حيــث حظــي بالكليــة؛ ألننــا نتمخــض داخــل مجتمعــات اســتهالكية بامتيــاز ،فحتــى
الثقافــات والفنــون مل تعــد موضــو َع ذوق ،وتخضــع إىل التقييــم الــذي يحكّــم فيهــا رشوط اإلبــداع
ومقياســه ،وقيمــة مــا أضافــه فنــان مــا يف لوحــة معينــة أو يف جملــة موســيقية مخصوصــة أو يف نــص
شــعري معــارص ،وإمنــا نحــن تجاه تقييم ال واعــي وإبداع متملص مــن كل الرشوط إال رشوط االســتهالك.
هــذا االنزيــاح املفصــي الــذي شــاب املجــال اإلســتطيقي مــن مجــال للقيمــة الجامليــة والــذوق
املتميــز إىل بضاعــة مــن لــدن الصناعــة الثقافيــة ،يعيــد بنــا التفكــر فيــا يطرحــه الفيلســوف الفرنــي
جــان بودريــار كتوصيــف للمجتمعــات املعــارصة( ((1خاصــة يف كتابــه ''مجتمــع االســتهالك'' ،الــذي اعتــر
أن التصنيــع ووســائل االتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة خلقــت ''املســتهلك'' أو الدميــة التــي يحركهــا
(17) Adorno et Horkeimer « la dialectique de la raison », op.cit, p130.
(18) Ibid. P130
(19) Jean Baudrillard, « la société de consommation», Editions Denoël, 1970.
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اإلشــهار ،وتقودهــا الشــهوات والغرائــز؛ فتكــون انفعاليــة وغــر واعيــة .فيغيــب اإلدراك واإليجابيــة
ليتبلــور املســتهلك بســلبياته املرتاميــة؛ فاالســتهالك أضحــى اآلف ـ َة املجتمعيــة املعــارصة التــي تهتــك
بالوعــي املجتمعــي وذوقــه الجــايل وقيمــه اإلســتطقية ،نتيجــة للتهافــت الصناعــي الــذي أتقــن يف
خلــق القُطبــن الرضوريــن يف الحركــة االقتصاديــة :اإلنتــاج املســتند إىل التصنيــع ،واالســتهالك الــكيل
للمنتــوج كنتيجــة بديهيــة للقطــب األول ،وهــو مــا يضمــن اســتمراري ًة تصنيعي ـ ًة ال تنضــب ،وســيالنًا
اســتهالك ًّيا منقطــع النظــر؛ باعتبــاره ال إراديًّــا.
لكــن االســتهالك كــا أرشنــا آن ًفــا مل يبــق يف حــدود البضائــع أو اللــوازم ،وإمنــا ات َّســم باتســاع رقعتــه،
إىل ح ـ ِّد أ َّن جــان بودريــار يشــخص مــا يعتــره مشــكل ''االســتهالك الثقــايف( "((2ويلخــص االســتهالك
املتعلــق باآلثــار الفنيــة بقولــه" :األثــر الفنــي ،مثــل ســيارة الســنة ،مثــل طبيعــة املســاحات الخ ـراء،
متهمــة أن ال تكــون إال إشــارة رسيعــة الــزوال( " .((2هــذا التشــخيص املدقــق يف االســتهالك الثقــايف
وخاصــة األعــال الفنيــة الــذي شــبهه بودريــار بالســيارة أو املســاحات الخـراء ،ال ميكــن إال أن يحيلنــا
إىل حجــم األزمــة اإلســتطقية التــي أودت إليهــا الصناعــة الثقافيــة.
دق نواقيــس الخطــر بعــد تشـ ٍ
فلــن جــان بودريــار كعــامل اجتــاع ّ
ـخيص مدقــق للمجتمــع يف عالقتــه
الهيســرية باســتهالك ،فــا عــى تكــون ر ّدة املتتبعــن للشــأن الف ّنــي املعــارص حينــا يُقنــون انتقــال
عــدوى االســتهالك لألعــال الفن ّيــة بطريقــة مخلّــة بــكل األعمــدة اإلســتطقية ،التــي بــدت لنــا للوهلــة
األوىل الجوهــر األزيل الفــن؟

ثالثًا :الصناعة الثقافية والثقافة التجارية:
أيــف ميشــو مــن ناحيتــه يقــر أن ''الفــن ليــس مبعنــى الفنــون الجميلــة فقــط ،ولكــن مبعنــى الثقافــة
العاليــة ،مل يقــع تعويضــه بالثقافــة التجاريــة لكــن وقــع تهميشــه مــن قبلهــا''( ،((2مبعنــى أن األزمــة
التــي تتخبــط فيهــا الفنــون املعــارصة عــى تبايــن أشــكالها ال تغــرق الفــن كإبــداع إنســاين مخصــوص،
وإمنــا هــي أزمــة الثقافــة بر ّمتهــا ،فنحــن نواجــه ''قل ًقــا يف الثقافــة'' بعــد ''القلــق يف الحضــارة'' مبعنــاه
الفرويــدي.

12

(20) Ibid. P151.
(21) Ibid. « cette œuvre , comme la voiture de l’année, comme la nature des espaces verts, soit condamnée à
n’être qu’un signe éphémère. », p151.
(22) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain »op.cit, p 64
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إن إيــف ميشــو يف هــذا الصــدد يُخربنــا عــن تــايش ''الثقافــة العاليــة'' وثقافــة النخبــة لتــرك مكانهــا
لنــوع جديــد مــن الثقافــات ،ولطابــع غريــب عــن ميــدان اإلبــداع اإلنســاين ،إنــه التجــي ''لثقافة الســوق
واملضاربــة'' إي الثقافــة التجاريــة الصناعيــة مبــا تحملــه مــن هــوس للــال واألربــاح دون غريهــا مــن
القيــم ،وهــي قامئــة عــى االســتهالك ''املــريض' 'الــذي ال يعـ ّـر عــن حاجــة حقيقيــة بقــدر مــا يرســم لنــا
حالــة نفســية مــن االســتهالك املــريض املبنــي عــى التقليــد.
فــركات التســجيل لألغــاين املعــارصة ال تهتــم بنوعيــة األغــاين ،وال بقيمتهــا الفنيــة والجامليــة ،بقــدر
مــا ميكــن أن يحققــه القــرص الليــزري مــن نجــاح متعلــق باألربــاح .فحســب إيــف ميشــو اإلشــكال
أعمــق مــن اســتبدال ثقافــة كانــت ســائدة بثقافــة صناعيــة تجاريــة جديــدة لتتصــدر عرشــها ،إنهــا
مســألة تهميــش القيــم الجامليــة واملعــاين اإلســتطيقية التــي كان املتلقــي يتــوق العثــور عليهــا يف
اإلبدعــات الفنيــة واإلنتاجــات الثقافيــة .حيــث فتكــت الصناعــة والتقنيــة شــعلة الفــن وتربعــت عــى
عــرش الثقافــة مبــا هــو مجــال حيــوي يعدهــا بنفــوذ مغايــر ونجاحــات موســعة ،فبــات الــكل يرضــخ
إىل ثقافــة الســوق.
يف ''ديالكتيــك العقــل'' ،يعتــر هركهاميــر وأدرنــو أن الصناعــة الثقافيــة هــي الفتــك املــروع باألعــال
ـض اإلعــام مــن صحافــة وإذاعــة
الفنيــة تحــت شــعار البحــث عــن الدميقراطيــة الثقافيــة؛ بحيــث انقـ ّ
وســينام وتلفــاز عــى متفصــات الثقافــة ،وعــى األعــال الفنيــة التــي أضحــت مجــرد ''شــعارات
سياســية''.
فهــو االنقضــاض الصناعــي الــذي أنهــى خصوصيــة الفــن ،ورونقــه املعهــود الــذي حافــظ عليــه كلبنــة
أوىل تحــدد ماهيتــه وجوهــره ،مقارنــة بعــوامل التقنيــة واملكننــة ،فالفـ ُّن الــذي كان ميـ ُّن علينــا اختالفًــا
وتعددي ـ ًة منقطعــة النظــر أمــى منب ًعــا للممهــاة والقولبــة الصناعيــة املقلقــة والنمطيــة املضجــرة،
فكــا يُوضــح صاحبــا ''ديالكتيــك العقــل" منــذ الفقــرات األوىل مــن الفصــل الــذي حمــل عنــوان
''الصناعــة الثقافيــة'' ''إن تقنيــة الصناعــة الثقافيــة مل تــؤ ِّد إال إىل التنميــط واإلنتــاج وفــق سلســلة(''.((2
رصــدا مــا ســمياه ''بالطلبــات املتامثلــة( ''((2التــي يغيــب فيهــا الــذوق مــن جهــة والتفــرد مــن
بعدمــا ّ
جهــة أخــرى؛ لنكــون يف حــرة ''طلبــات وحاجيــات قطيعيــة'' ،ومــا تحملــه مــن إحالــة عــى '' الوعــي
(23) Horkheimer et Adorno, «La dialectique de la raison», «La technologie de l'industrie culturelle, n'a abouti
qu'à la standardisation et à la production en série.»,op.cit, Paris, Gallimard, 1974.P130.
(24) Ibid." Demandes identiques ».
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القطيعــي'' الــذي يجمــع بــن الدغامئيــة والتشــابه املميــت لــكل اختــاف يتج ـ َّرأ عــى الخــروج مــن
النمــط أو النســق .بيــد أنــه يجــب ُمســاءلة "ديالكتيــك العقــل" مــن الــذي يفــرض النمطيــة والتشــابه
القاتــل لــكل اختــاف؟
هــل الصناعــة الثقافيــة وحدهــا التــي تؤســس لــكل هــذه النمطيــة؟ هــل هنالــك أط ـراف تفــرض
هــذه النمطيــة القاتلــة؟
''ديالكتيــك العقــل'' يبــوح تــار ًة أن الصناعــة الثقافيــة "توفــر يف كل مــكان خيــارات منطيــة لس ـ ّد
الطلبــات الكثــرة والنمطيــة"((2( .
فكأمنــا هنالــك طلبــات منطيــة تســعى الصناعــة الثقافيــة إىل توفريهــا وسـ ّدها ،وهنــا يكــون الســؤال
مــن أيــن تنبثــق هــذه النمطيــة حتــى تكــون الصناعــة الثقافيــة بريئـ ًة مــن تهمتهــا؟
بيــد أن التقــدم يف التسلســل الفكــري لهــذا األثــر الفلســفي ،يحمــل لنــا هــذا اإلقـرار الــذي يُزيــح عنــا
أعبــاء الغمــوض والتســاؤل ''النمط ّيــة يف اإلنتــاج زعــا مرتكــزة عــى حاجيــات املســتهلكني''( ،((2وهــذا ما
يُفــر ليونــة وســهولة تقبلــه .لكــن ورود مفــردة ''زعــا'' تحيلنــا إىل التشــكيك يف هــذه الفرضيــة التــي
تقــدم املســتهلك وحاجياتــه ،كطــرف اتهــام يف النمطيــة ،ل ُيميطــا فيلســوفا مدرســة فرنكفــورت اللّثــام
عــن هــذه الســلطة التــي تبحــث عــن تربيــر لعــدم مرشوعيتهــا بالتسـ ّـر؛ حيــث نعــر يف هــذا اإلقـرار
أن املســكوت عنــه يف هــذا التسلســل الفكــري حــول الصناعــة الثقافيــة هــي الســلطة املتحكمــة يف
تفاصيــل الفــن املعــارص ،ويف املجتمــع عامــة ،وهــي ســلطة اقتصاديــة بامتيــاز(.((2
فاملســكوت عنــه الــذي أراد أدرنــو وهركهاميــر تعريتــه أو فضحــه؛ باعتبــار أن كل ''عقالنيــة تقنيــة
هــي عقالنيــة ســيطرة" ((2(.والســيطرة والتســلط الــذي فــرض عــى الثقافــة يف ثوبهــا املعــارص ،ومنهــا
إىل الفــن املعــارص مــن الطــرف االقتصــادي الــذي بــات يحتكــر الفــن ويســتثمر فيــه ،كــا يســتثمر يف
املشــاريع األخــرى التجاريــة والخدماتيــة.
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(25) Ibid. « fournissent en tous lieux des biens standardisés pour satisfaire aux nombreux demandes identiques.
» , p 130.
(26) Ibid. « les standards de la production sont prétendument basés sur les besoins des consommateurs. », p130.
(27) Ibid. « mais ce que l’on ne dit pas, c’est que le terrain sur lequel la technique acquiert son pouvoir sur la
société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement. », p130.
(28) Ibid. « la rationalité technique est la rationalité de la domination même. »p130.

مركز نهوض للدراسات والنشر

فالهيمنــة التــي تطفــو عــى الســطح مــن جــراء الصناعــة الثقافيــة تتحكــم يف األذواق ،ومنهــا يف
ـوال؟ وإذ كانــت
خصوصــا مربحــة حتــى تــد ّر أمـ ً
الحاجيــات اإلســتطقية .فهــل الثقافــة املعــارصة والفــن
ً
كذلــك فــأي اســتتباع ســيقودنا إليــه التســلط االقتصــادي عــى الثقافــة والفــن؟

رابعًا :الفن املعاصر والهيمنة االقتصادية:
را عــى ''ديالكتيــك العقــل'' ،وإمنــا نعــر
النقــد للصناعــة الثقافيــة بالنســبة إىل أدرنــو مل يكــن مقتـ ً
عليــه يف مقــال آخــر مســتقل يؤكــد عــى االجتيــاح الصناعــي لســينام بقولــه'' :يف القطــاع املركــزي
للصناعــة الثقافيــة ،مثــل الفيلــم يقــرب مــن املنهجيــة التقنيــة بفضــل تقســيم العمــل(.''((2
فالســينام توغرافيــا املعــارصة ســيطر عليهــا الرتكيــب وتقســيم العمــل؛ لــذا تديــن بلقــب الفن الســابع
كــا يطلــق عليــه اليــوم ،ومــا تخزنــه مــن عتــاد تكنولوجــي ومؤونــة تقنيــة تتشــابك فيهــا صناعــة
النجــوم بتقنيــات اإلخ ـراج وآليــات اإلضــاءة والســينوغرافيا وتك ـرار مشــاهد التصويــر ،لتســتوي بنــار
اإلشــهار والدعايــة التجاريــة ،التــي تفتــح لهــا املســار أمــام وســائل االتصــال مــن تلفــاز وإذاعــة وإنرتنــت
وقاعــات العــرض ،بيــد أن اإلنتــاج الســينام توغرافيــا يف هوليــود الــذي اكتشــفه أدرنــو وهوركاميــر يف
أمريــكا أثنــاء املنفــى ســاهم يف تعريــة الواقــع الفنــي الســيناميئ ،املوغــل يف آليــات تقســيم العمــل
وتقنيــة تركيــب الصــورة وتجميلهــا.
لــذا الســينام املعــارصة باتــت تطــرح علينــا أكــر مــن ســؤال وأكــر مــن إشــكال ،لعــل أهمهــا تأرجــح
الســينام بــن الفــن والصناعــة ،إشــكال يحتــم علينــا اســتدعاء إدغــار مــوران ،مــن خــال كتابــه ''نجــوم
الســينام''؛ حيــث ال يتــواىن عــن اإلقـرار منــذ الصفحــات األوىل" ،إن والدة النجــم تشــكل الحــدث األكــر
ضخامــة الــذي عرفتــه الصناعــة الســينامئية''( ،((3وكأمنــا إدغــار مــوران وأدرنــو يســوقان لنــا اتفاقًــا ضمن ًّيا
مفــاده أن الســينام أقــرب إىل الصناعــة ،ودون الصناعــة ال ميكــن الحديــث عنهــا.
إن التصنيــع املمنهــج حــارض يف كل مرحلــة مــن مراحــل كل عمــل ســيناميئ مهــا بلغــت بســاطته
اإلنتاجيــة ،وكل خطــوة مــن خطــوات اإلنتــاج التلفــزي مــن مسلســات وبرامــج تلفزيــة ،واألغــرب أن
القيمــة الفنيــة انحــدرت يف خضــم هــذه التغ ـرات لتصبــح هــذه الصناعــة الثقافيــة املح ـ ِّدد الوحيــد
(29) Theodor w. Adorno ,"L'industrie culturelle'' in communications, 3, 1964,P14.
( ((3ادغار موران" ،نجوم السينام" ،ترجمة ابراهيم العريس ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت  ،2012ص .18
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للقيمــة الفنيــة ألعــال الســينامغرافيا؛ فــكل مــا قـ ّـل االعتــاد عــى هــذا العتــاد التقنــي والتكنولوجــي
كلــا قلّــت القيمــة الفنيــة للعمــل الســيناميئ ،ويظــل الفــن يف حاجــة إىل ذاك الطــرف الخفــي وهــو
املســتثمر أو املمــول.
فالصناعــة الثقافيــة التــي خلناهــا مجــرد إحــداث للطريــف وإدخــال لطابــع مميــز ومختلــف عــى
الفنــون املعــارصة أقحمــت اإلســتطيقا يف بوتقــة االســتهالك العنيــف ،الــذي انتهــى إىل اعتبــار كل مــا
يُنتــج يف ظــل هــذا االجتيــاح التقنــي الصناعــي بضاعــة تنتظــر مكانهــا يف األســواق دون التطلــع إىل
األماكــن الرســمية للثقافــة ،مبعناهــا الكالســييك املتجــردة مــن التســلل العنيــف للتقنيــة والصناعــة ،ثــم
إباحــة اغتيــال كل خصوصيــة تبحــث عــن زاويــة لالختــاف أو طريقــة وجــود طريفــة.
فالصناعــة الثقافيــة كــا وصفاهــا كاتبــا ''ديالكتيــك العقــل'' تحمــل ''الكــره الوحــي لــكل مــا هــو
مختلــف'' ((3( .أي إن الولــوج الوحــي للتقنيــة ال يحمــل املتاحــف إال منطيــة وتكـرا ًرا رتي ًبــا وكل قاعــات
العــرض غارقــة يف املصالــح التجاريــة النقديــة املاليــة.
يب ــدو أن النق ــد للتقني ــة والصناع ــة الثقافي ــة م ــن قب ــل أدرن ــو وهركامي ــر مل يك ــن مج ــرد نق ــد
يتي ــم للعل ــم أو الث ــورات التكنولوجي ــة ،الت ــي اندس ــت يف كل تفاصي ــل وج ــوده املتش ــعب ،وم ــا
حملتــه مــن انزياحــات مفصليــة وإشــكاليات ج ّمــة ،بــل تواصــل مــع ماركــوز الــذي رأى يف اإلنســان
املع ــارص مخت ــزلً يف البع ــد الواح ــد( ،((3البع ــد النمط ــي االس ــتهاليك ،وه ــو م ــا أث ــار فاجعــ َة عل ــاء
االجت ــاع والناقدي ــن للف ــن بعدم ــا تعال ــت كل الصفــرات إلقام ــة جن ــازات االخت ــاف؛ حيث ــا وىل
وبعدم ــا س ــارع يف قتل ــه التصني ــع وف ــق من ــوذج أو مث ــال واح ــد دون غ ــره .فيتناف ــس الجمي ــع
م ــن أج ــل الحي ــازة ع ــى أمن ــوذج يف إحال ــة ع ــى وج ــوب متري ــر الثقاف ــة والف ــن ل ــكل ف ــرد بنف ــس
الطريق ــة تح ــت ن ــداء ''الدمقرط ــة الثقافي ــة'' ،وه ــذا األمن ــوذج املصن ــع للف ــن أو للفك ــر وحت ــى
للمعتق ــد جع ــل اإلنس ــان يوغ ــل يف األحادي ــة وليس ــت الوح ــدة ،يف النمطي ــة والتقول ــب يف البع ــد
الوحي ــد واألوح ــد.
إن الصناعــة الثقافيــة ظلــت مرتبطـ ًة بالنقــد الــاذع للغــزو الصناعــي ملياديــن غــر املياديــن التقليدية
التــي ميكــن أن تتواجــد فيهــا املكننــة والتآليــة واإلنتــاج املتسلســل باملعنــى التيلــوري لتقســيم العمــل،
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(31) Ibid.'' la haine féroce pour tout ce qui est différent.''p.16.
( ((3انظــر يف هــذا الصــدد كتــاب هربــارت ماركــوز "اإلنســان ذو البعــد الواحــد" ترجمــة جــورج طرابيــي ،منشــورات دار اآلداب،
بــروت ،الطبعــة الثالثــة.1971 ،
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فهــذا الغــزو لإلبــداع اإلنســاين وللفــن الــذي طاملــا اعتربنــاه مكانًــا قص ًّيــا عــن الســطوة التبضعيــة
للتصنيــع ،وهــو مــا يســتفز فينــا قريحــة الســؤال؛ إذ كان اإلنتــاج الصناعــي ومنطقــه الســوقي الربحــي
بــات جل ًّيــا يف أذهاننــا وواضــح االســتتباعات والنتائــج ،فــأي ثقافــة ســيمن بهــا علينــا؟ وأي قيــم جامليــة
ســيدفع بهــا إىل فنوننــا املعــارصة؟ وأي معايــر ومقاييــس ســيجعلنا نتــذوق مــن خاللهــا األعــال الفنيــة
أو نشــعر بالرضــا تجــاه عمــل فنــي معــارص؟
إن اإلنتــاج الصناعــي للثقافــة أو للفنــون املعــارصة بوجــه خــاص ،قــد تجــاوز سياســة التهميــش
إىل مــا يعتــر أخطــر ،أي التدمــر واملحــو للتاريــخ الفنــي والقيــم اإلســتطقية الجامليــة ،التــي توارثهــا
اإلنســان يف التاريــخ الفنــي.

خامسًا :مأسسة الثقافة والفن املعاصر:
يبــدو أن كل هــذه االســتنتاجات كانــت عصــار َة االتفــاق بــن مجموعــة مــن النظريــات والتيــارات
الفكريــة والفلســفية اإلســتطقية ،غــر أن الباحــث يف الفــن يعــي جيـ ًدا أن الفــن ليــس نظريات فلســفية
أيضــا .فــان ك ّنــا قــد أطلنــا النقــاش مــع النظريــات الفلســفية التــي تطرقــت بوجــه
فقــط ،وإمنــا مامرســة ً
أو بآخــر إىل الصناعــة الثقافيــة وأزمــة الثقافــة املعــارصة ،فــإن موضوعيــة البحــث تحتــم علينــا اإلنصــات
إىل الفنانــن املعارصيــن ،أي الفــن كمامرســة.
أود دو كــروس( ((3كفنانــة معــارصة متــارس الفــن وتكتــب حولــه :أتقنــت آليــة النبــش يف خفايــا
الفــن املعــارص ووقعتــه بــن براثــم التصنيــع ،ســاعية إىل رفــع الحجــب عــن ''الالمــريئ'' واملتســر داخــل
اإلنتــاج الصناعــي الجميــل ،إنهــا تقــر ''يف الفــن املعــارص الفنــان املمــول واملوظــف يكونــون الثالــوث
الجهنمــي '' ((3(.أي أن عــرض األعــال الفنيــة وإيصالهــا إىل الجمهــور مل تعــد تلــك العمليــة اليســرة كــا
كانــت عليهــا مــن قبــل ،حيــث ض ّمــت أطرافًــا متباينــة املجــاالت.
فتصنيــع الفــن جعــل االقتصــادي يتفق مــع املبــدع ،واملجمع وامل ّمــول يجتمعــان مع الثقــايف ،واألديب
يتحالــف مــع الرأســايل ،فهــي تحالفــات ومؤامرات مســترتة تحاك ضد الفــن املعارص ومعــه يف آن واحد.
( ((3أود دي كروس رسامة وناقدة فرنسية معارصة صدرت لها العديد من الكتب واملقاالت حول الفن املعارص.
(34) Aude de Kerros , ‘’L’imposture de l’art contemporain , une utopie Financière ‘’, ‘’ En art contemporain ,
artiste , financier et fonctionnaire forment un trio infernal’’, Eyrolles ,Paris,2016, p6.
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"الفـــن املعـــارص هـــو عامـــل للتطـــور االقتصـــادي والســـيولة النقديـــة واالجتامعيـــة"( .((3هـــذا
االرتب ــاط املع ــارص للف ــن باالقتص ــاد وامل ــال يُث ــر الكث ــر م ــن الريب ــة والح ــرة ح ــول قيم ــة م ــا يع ــرض
ويق ــدم ع ــى أن ــه أع ــال فني ــة .فه ــل الف ــن التج ــاري ميك ــن أن يحم ــل إس ــتطيقًا يف ثناي ــاه؟ وحين ــا
يخذن ــا الف ــن املع ــارص إىل مالبس ــات األس ــواق واملناقص ــات الفني ــة ،ألس ــنا يف ح ــرة أزم ــة فني ــة
حقيقي ــة؟
إن هــذا الغــوص يف اإلحراجــات التــي وقــع فيهــا الفــن املعــارص وعالقتــه بالثقافــة واملجتمــع قادتنــا
إىل رفــع الحجــب عــن املســترت و''الالمــريئ'' ،الــذي ن ّبــه منــه كتــاب "ديالكتيــك العقــل" وأشــارت إليه أود
دي كــروس :الفــن املعــارص يف خضــم الصناعــة الثقافيــة مل يعــد قــاد ًرا عــى حمــل املعنــى اإلســتطيقي،
بقــدر مــا أصبــح يُحيــل عــى قيمــة اقتصاديــة تجاريــة ،فهــو املجــال الحيــوي الــذي بــات مطالبًــا يف
املســاهمة يف اقتصــاد البلــدان وتوفــر العملــة الصعبــة.
إنهــا املفارقــة الكــرى بــن األصــول ذات القيمــة اإلســتطقية املتحــررة مــن العملــة والتفــاوض
االقتصــادي ،والواقــع االقتصــادي املنحــر يف قطبــي الصناعــة والتجــارة ،تدفــع بالخيــط الهــادي للتفكــر
إىل إشــكال املأسســة يف الفــن املعــارص.
رة أن كل املقايي ــس متح ــى
أود دي ك ــروس تدفعن ــا إىل قــراءة الف ــن وف ــق واقع ــه املع ــارص مــ ّ
وكل التاري ــخ الفن ــي مب ــا يع ــج م ــن انس ــجام ودق ــة واتــزان ''يرم ــى يف س ــلة املهم ــات( ،''((3م ـ ّـا
يعن ــي أن يف ح ــرم الس ــوق االس ــتهالكية للثقاف ــات والفن ــون املع ــارصة ،حي ــث ال ص ــوت يعل ــو ع ــى
صــوت املــال واألربــاح ،باعتبــار أن املجتمعــات املعــارصة صــارت تؤمــن مبقدســات مخالفــة ،وتنحــت
أصنامه ــا الجدي ــدة م ــن ل ــدن االس ــتهالك ،وتعل ــن ثنائي ــة الرب ــح والخس ــارة تراتيله ــا املقدس ــة لعب ــادة
الرأس ــالية -ال وج ــود لإلس ــتطيقا وال قيم ــة للج ــال ،وال يج ــوز لن ــا اس ــتحضا ُر امل ــوىت أي قيم ــة الف ــن
ك ــا كان ــت.
فــا الــذي نعنيــه بالعمــل الفنــي املعــارص؟ وكيــف للفــن املعــارص أن يتجــى أمــام أصنــام االســتهالك
وإي وجــه سيســتجري بــه للتمظهــر يف خضــم هــذه املجتمعــات
والرتاتيــل املقدســة للرأســالية؟ ُّ
الصناعيــة التجاريــة؟
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(35) Ibid. « L’art contemporain est un facteur de développement économique, de fluidité monétaire et sociale. », p17.
(36) Aude De Kerros, « L’imposture de l’art contemporain, une utopie financière », « rejetant dans les poubelles
de l’histoire les œuvres habituellement reconnues sous ce vocable. »op.cit, P.7
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''العمــل الفنــي وقيمتــه هــي نتيجــة لإلق ـرار البســيط االعتباطــي للشــبكة التــي صنعتــه ،والتــي
تتمثــل يف سلســلة اإلنتــاج والتوزيــع''( .((3هكــذا أقــررت أود دي كــروس لتعريــة واقــع األعــال الفنيــة
املعــارصة يف بوتقــة التسلســل الصناعــي التجــاري املرتابــط ،الــذي ال ميكــن وصفــه إال بالسلســلة الجامعة
لحلقــات مختلفــة مــن إنتــاج وتصنيــع وتوزيــع وإشــهار.
فهــذه السلســلة متلــك أحقيـ َة الحكــم عــى العمــل الفنــي ومرشوعيــة تقييمــه دون غريهــا؛ بحيــث
دأب الحديــث عــن مأسســة الفــن املعــارص ،إي جعلــه داخــل مؤسســات مبــا تحملــه الكلمــة مــن
خدمــات متكاملــة ومرتابطــة ،تجعــل مــن إنتــاج الفــن شــبي ًها بإنتــاج الســلع واملنتجــات الصناعيــة،
ومــا يتطلبــه هــذا التحـ ّول مــن مجــرد ورشــات فنيــة كأقــى حـ ّد إىل مؤسســات ضخمــة تتقاســم فيهــا
األدوار مــن أجــل تقديــم الفــن املعــارص ،لكــن أليســت املؤسســات الفنيــة شــبيهة ببقيــة املؤسســات
ذات الطابــع االقتصــادي؟ أليســت املؤسســة يف حاجــة إىل التمويــل؟
ففــي الحركة مأسســة( ((3الفــن املعارص ،وجعل الفن داخل بوتقة التصنيــع ،ال تتغري اللعبة االقتصادية،
فقــط وقــع تهميــش الفــن ودحرجتــه مــن مرتبتــه املتعاليــة ،التــي تضعــه يف مصــايف األنشــطة اإلبداعية،
إىل مرتبــة األشــياء الصناعيــة والســلع الســوقية التــي ال قيمــة لهــا ،غــر داخــل دوامــة البيــع والـراء.
هــذا االنحطــاط أو االنحــدار املتواصــل الــذي ســكن فنوننــا املعــارصة وقيمتهــا اإلســتطقية الجامليــة
مــر ّده االســتثامر الرأســايل العلنــي للفنــون ،وإقحامــه داخـ َـل ف ّوهــة التصنيــع واملأسســة مــن جهــة،
والتوجــه االســتهاليك للمجتمعــات املعــارصة؛ بحيــث تحــول املتلقــي والجمهــور الف ّنــي إىل مجــرد
مســتهلك ال يتقــن غــر التقبــل االعتباطــي والعفــوي للــا ّدة الفنيــة.
هــذا الولــوج إىل تصنيــع الجــال داخــل حلقــات مرتابطــة اســتلزم تدخـ َـل الدولــة يف حــركات ''الدعم''
والتمويــل .روشــيلتز يف كتابــه ''التخريــب والدعــم'' يرصــد هــذه املأسســة التــي انخرطــت فيهــا الدولــة
بدورهــا؛ حيــث يقـ ّر يف هــذا الصــدد ''الفــرة املعــارصة تحــاول مأسســة التمرد وجعــل التخريــب والدعم
يتعايشــان''(((3؛ أل ّن الفـ ّن املعــارص ال ميكــن أ ّن يتواجــد كحركـ ٍة منعزلــة مختزلــة يف األســاليب التقليديــة
(37) Ibid. « L’œuvre et sa valeur sont le résultat de la simple déclaration arbitraire du réseau qui la fabrique, qui
constitue une chaine de production et de distribution. »P.7.
( ((3ترجمة للفظ الفرنيس . institutionnaliser
(39) Rainer Rochlitz, « subversion et subvention : art contemporain et argumentation esthétique », ‘’ l’époque
contemporaine tente d’institutionnaliser la révolte et de faire coexister la subversion et subvention. »P19.
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إلنتــاج اإلبدعــات الفن ّيــة ،بــل عليهــا أ ّن تتواجــد داخــل املأسســة لتمتلــك مرشوعيــة العــرض والتوزيــع،
وهــو مــا يفــرض ســالفًا التمويــل الــذي قــد تكــون الدولــة مســاهمة فيــه مــن خــال ''الدعــم''.
روشــيلتز يجمــع منــذ العنــوان بــن التخريــب والدعــم ،وكأنّ ــا هــو ينســج عالقة ســببية بــن اللفظيني:
فالتخريــب الــذي ينخــر الفــ ّن املعــارص تزامــن مــع بــروز حــركات الدعــم التــي أفرزتهــا املأسســة
املفــرط فيهــا للفنــون املعــارصة ،مـ ّـا ســارع يف حياكــة الخيــوط األخــرة يف هــذه األزمــة أو التخريــب
املبكــر إلســتيطيقا فــن وذوق .فــا ســيكون حــال األماكــن املخصصــة لعــرض الفــن املعــارص؟ هــل لهــا
أن تقــاوم هــذا االنحــدار يف القيمــة؟ أو هــل لهــا أن تتصــدى للهيمنــة االقتصاديــة والتســلط املــايل؟

سادسًا :الصناعة الثقافية وأماكن العرض:
أيــف ميشــو يرصــد لنــا اســتتباعات الولــوج الفنــي للتصنيــع وارتباطــه بالتجــارة ،عــى األماكــن
الثقافيــة كقاعــات العــرض والســينام واملتاحــف حيــث يقــول'' :األماكــن الثقافيــة تغــرت ،اســتحدثت،
انفتحــت عــى التــرف والصناعــة الثقافيــة('' .((4فاألزمــة التــي ذاعــت يف الفنــون املعــارصة مل تكــن
منحــر ًة يف دائــرة اإلنتــاج والتصنيــع والتوزيــع فقــط ،بــل المســت أماكــن العــرض التــي أصبحــت
تخضــع إىل ميزانيــة مدروســة وتنظيــم مضبــوط وترتيبــات إداريــة شــبيهة برتتيبــات املؤسســات
االقتصاديــة والــركات العامليــة ،فالتصنيــع واملتاجــرة بالعمــل الفنــي تغلغــل يف كل متفصــات الفــن
املعــارص؛ حيــث بــات مــن الصعــب إيقـ َ
ـاف هــذا االسرتســال يف املأسســة مــن حلقتــه األوىل إىل آخــر
السلســلة ،إنــه االجتيــاح املعمــم والعلنــي للطابــع التصنيعــي لــكل منافــذ الفنــون املعــارصة ،واســتواء
التيــار االســتهاليك عــى عــرش القناعــات الفكريــة والخيــارات الجامليــة.
زج بهــا يف مقارنــات
إن التغــر أو التحديــث لألماكــن الثقافيــة بانفتاحهــا عــى تيــار التصنيــع الثقــايف َّ
ومنافســات باليــة ،مــع أماكــن الرتفيــه العموميــة مــن مــا ٍه ومــدن ألعــاب وقاعــات الرتفيــه .فبــات
الخلــط جائ ـ ًزا بــن الثقافــة والرتفيــه والتســلية يف مجتمعاتنــا املعــارصة ،رغــم التباعــد املجــايل والبــون
املضمــوين بــن املفهومــن ســابقًا.
فاملتاحــف كانــت يف الفــن الحديــث يف منافســة دائبــة مــن أجــل عــرض أحــدث اللوحــات التشــكيلية
وأتقــن املنحوتــات وأجودهــا ،وقاعــات الســينام كانــت تنافــس مــن أجــل الفــوز بفيلــم ثقــايف نــادر
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(40) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain », « cette production industrielle des biens culturels a touché
l’art d’élite à travers les mécanismes de médiatisation des œuvres.», op.cit P.60
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وطريــف متتــع بــه الجمهــور ،بيــد أن املنافســة يف حــرة الصناعــة الثقافيــة اتخــذت منعر ًجــا آخــر؛ فلــم
تعــد مجاليـ ًة ،أي بــن األماكــن الثقافيــة ،ومنحــرة يف الثقافــة وأنشــطتها ،بــل جـ ّرت األماكــن الثقافيــة
إىل دائــرة فضــاءات املتعــة والرتفيــه ذات الطابــع االســتهاليك الــرف.
فمنافســة الثقافــة مــع الرتفيــه جعلــت مــن املجــال الثقــايف ينجــر إىل إرضــاء الزائريــن املســتهلكني،
وليــس الجمهــور الفنــي مبــا تحملــه الكلمــة مــن اختــاف( ((4بــن الرشيحتــن .ويف هــذا املســتوى ونحــن
نشــخص واقــع الفــن املعــارص بعــد الولــوج الصناعــي وظاهــرة تصنيــع الجــال ،علينــا أن نتســاءل مــا
الــذي ســتحمله املأسســة يف طياتهــا للفــن املعــارص بعــد؟ فهــل مــآيس الصناعــة الثقافيــة تســتقر حـ ّد
املأسســة؟ مل نحــن يف انحــدار وتهــا ٍو متواصــل ال يُنبــئ باالســتقرار أو النهايــة؟

سابعًا :االختالف الوهمي وأزمة الثقافة:
إن ذوب ــان الثقاف ــة يف معناه ــا األص ــي وانحداره ــا إىل مس ــتوى الش ــعبوية االس ــتهالكية مل تك ــن
النتيجــ َة الوحي ــدة اليتيم ــة لالس ــتعامر الصناع ــي للثقاف ــة وولوجه ــا إىل الخــرات الفني ــة ،فالتصني ــع
كان يتســـر عـــى االنقســـامات والتجزئـــة التـــي يحملهـــا يف طياتـــه'' .فالثقافـــة تفتـــت حســـب
املجموع ــات املس ــتهلكني ''((4(.باعتب ــار أن االس ــتهالك واملردودي ــة حين ــا يكون ــان غايــ ًة يف ذاته ــا
يرس ــيان كل ترس ــنات اإلغــراء املمكن ــة ،وفخ ــاخ االس ــتاملة الواع ــدة بالس ــعادة الوهمي ــة ،س ــاع ًيا إىل
اإلطاح ــة بنس ــب ال ب ــأس به ــا م ــن املجتم ــع االس ــتهاليك ،وملزي ــد توس ــيع رقع ــة مصي ــدة االس ــتهالك
تش ــغل الصناع ــة الثقافي ــة ال ــذكا َء اإلحص ــايئ وعت ــاد اس ــتطالعات ال ــرأي وم ــا يقوم ــان علي ــه م ــن
آليـــات تفتيـــت وتقســـيم للرشائـــح االســـتهالكية ،ومنهـــا طفـــت إىل ســـطح املجتمعـــات ثقافـــات
الحمل ــة ملع ــاين الكوني ــة واالنفت ــاح الخــاّق.
متباين ــة متناف ــرة ومتناح ــرة كبدي ــل للثقاف ــة الواح ــدة ّ
ونعن ــي به ــذه الثقاف ــات :م ــا ي ــردد ع ــى املس ــامع م ــن انقس ــامات ك ــرى كالثقاف ــة الش ــبابية ،ثقاف ــة
الضواح ــي ،ثقاف ــة الكه ــول ،الثقاف ــة الش ــعبية...
كــا أن هــذه التجزئــة املبتذلــة وهــذا التقســيم الــذي أُريــد بــه خدمــة التجــارة الثقافية واملؤسســات
الراعيــة لهــا ،طــال الفنــو َن املعــارصة بجميــع أنواعهــا؛ خاصــة املوســيقى التــي باتــت تندثــر عــى كل
فئــة عمريــة وكل حــدب.
(41) Ibid. « en fait, les consommateurs culturelles se sont considérablement accrues. »P.59.
(42) Ibid. « la culture s’est émiettée en fonction des groupes de consommateurs.’’P60.
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فاملوســيقى الشــبابية بإيقاعاتهــا الصاخبــة تناحــر املوســيقى اإليقاعيــة واملوســيقى الوتريــة ،وكأمنّــا
التقســيم والتجزئــة هــو املعيــار الوحيــد أو األوحــد الــذي بــات مــن املي ـزات التــي تحيلنــا عــى ف ـ ّن
ـاج املوســيقى يتهافــت نحــو إرضــاء الطوائــف
الالمعايــر والــا مقاييــس .ففــي هــذا الصــوب أصبــح إنتـ ُ
الذوقيــة املتناحــرة واملتصارعــة وتغذيــة هــذه االنقســامات ،لغايــة مزيــد تحقيــق نســب ربحيــة أكــر،
كمطلــب حقيقــي للصناعــة الثقافيــة التــي ال تعــرف إال بالعقــل األدايت ومبــدأ املردوديــة ،وحتــى نكــون
واعــن بعمــق املســألة وراهنيــة الخــوض فيهــا ،فهــذه التجزئــة كانــت حتم ّي ـ ًة حينــا يتعلــق األمــر
بسياســة الدميقراطيــة الثقافيــة التــي تشــجع عــى حريــة الثقافــة.
يعتــر التدخــل الصناعــي يف الفــن املعــارص وإخضاعــه إىل املعايــر التســويقية البضائعيــة مشــينة
إيــاه مــن كل قيمــة جامليــة ،أزمــة حقيقيــة صلــب نشــاط إبداعــي عــرف بخلقــه املتواصــل للمعــاين
اإلســتطيقية باختــاف تياراتهــا ،وهــذه األزمــة خلفــت مفارقــات يف صفــوف الفنــون التــي أضاعــت
بوصلــة الخلــق لتعتنــق الصناعــة ،ولعلّــه لســبب كهــذا طفحــت انقســامات كــرى داخــل الفضــاء
الثقــايف عــى عـ ّدة مســتويات يعـ ّـر عنهــا أيــف ميشــو بقولــه" :هنــاك حركــة مضاعفــة للتامييــز أفقيــة
( فــوق /تحــت) وعموديــة (ثقافتنــا /ثقافتهــم). ''((4(.
إنّهــا التفرقــة والتشــظي الهبــايئ ،أضحــى النتيجة الســحرية واملــآل املحتوم للغــزو الصناعــي للثقافات،
التــي هــي بدورهــا لحقهــا مــا لحــق الفن مــن ارتــدادات يف املســار ،جعلتهــا يف مخالب تجزئيــات ضخمة
يف صلبهــا ومــن لدنهــا بحديثنــا عــن ثقافــة راقيــة وثقافــة النخبــة مــن جهــة ،والثقافــة الشــعبية العفوية
مــن جهــة أخــرى ،فهــذه التجزئــة األفقيــة تـ ّم اســتثامرها يف نــوع أعمــق وأخطر مــن التجزئــة العمودية،
فبتنــا نتحــدث عــن "ثقافــة النحــن" و"ثقافــة ال ُهــم" مبــا يعنيــه مــن در ٍء لالختــاف واعتبــاره غري ًبــا
يجــب إدماجــه يف دائــرة ''ال ُهــم'' إي الحامــل لثقافــة مغايــرة وال منتميــة داخــل حقــل ''ثقافــة النحــن''.
زد عــى ذلــك أننــا بتنــا نتحــدث عــن أزمــ ٍة للثقافــة يف حــ ّد ذاتهــا؛ بذوبــان نواميــس التعايــش
الســلمي بــن الثقافــات واملــرور إىل مرحلــة التجزئــة والتقســيم ،الــذي يوحــي بالخــاف إىل مرحلــة
املنافســة العنيفــة حـ َّد التناحــر( ،((4والســعي إىل نــزع االعـراف باألفضليــة لثقافــة مــا أو فــن مــا عــى
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(43) Ibid. « Il y a ainsi un double mouvement de dédifférenciation verticale (haut/bas) et horizontale (notre
culture/ la leur).P.60.
(44) Ibid. « il s’agit plutôt d’une neutralisation mutuelle et d’un parasitage de cultures différentes en concurrence
».P 61.
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البقيــة .فالصناعــة الثقافيــة ولّــدت نظــر ًة عدائي ـ ًة لالختــاف؛ بحيــث انبثقــت الثقافــات املتصارعــة
والعنرصيــة الثقافيــة القامئــة عــى التصــادم ال عــى االنفتــاح كســبيل للتواصــل.
هــذه االنقســامات يف بوتقــة الثقافــة ميكــن ســحبها عــى الفــن املعــارص؛ ســواء كانــت أفقي ـ ًة أو
عموديـ ًة ،حيــث تفــرع الفـ ُّن وبــات مــن الهبــاء محاولـ ُة جمــع شــمله ،خالفًــا ملــا يُعــرف حــول الفــن
ر يصــل كل االنشــقاقات والخالفــات.
كإبــدا ٍع يتكلــم َّ
كل األلســن وكل اللغــات وج ـ ٍ
إنــه التشــظي املميــت الــذي ال ميكــن إيقافــه بعــد دخولــه يف مرحلــة املنافســة العنيفــة ،وفيــه كل
الوســائل متاحــة وممكنــة.
أود دي كـــروس كناقـــدة للفـــن املعـــارص تقـــر أن ''الجمهـــور فهـــم أن الفـــن املعـــارص ليـــس إال
عمل ــة''(((4؛ لذل ــك ل ــن يبح ــث يف خباي ــاه ع ــن م ــا ي ــريض الذائق ــة الفني ــة املتش ــبعة باملعرف ــة الفني ــة
واملالكـــة لل ــذوق الفنـــي املتأصـــل يف املعرفـــة الجامليـــة .ف ــأي موقـــف س ــيتخذه الجمه ــور تجـــاه
ه ــذه الفن ــون املوغل ــة يف التصني ــع؟! وه ــل للمجتمع ــات االس ــتهالكية له ــا م ــن الوع ــي املتبق ــي
لنق ــد التصني ــع الفن ــي ال ــذي أوغ ــل يف املردودي ــة الربحي ــة ،وب ــات مه ـ ِّد ًدا حت ــى الس ــلم االجتامع ــي
املوج ــه للثقاف ــة عمو ًم ــا؟
إن الح ــرة أو الريب ــة الت ــي ق ــد يق ــع فيه ــا املتلق ــي للفن ــون املع ــارصة يجعل ــه إم ــا يع ــزف عنه ــا
ويعـــر عـــن حنينـــه إىل الفنـــون الحديثـــة ،بانســـجامها وقيمهـــا الجامليـــة الراقيـــة ،أو ينخـــرط يف
املجموعـــة املناديـــة ''بالع ــودة إىل النظ ــام( ،''((4إي اإلف ــات م ــن عقـــال الف ــوىض املحيط ــة مبج ــال
اإلب ــداع اإلنس ــاين.
أيــف ميشــو يتقــى ردو َد األفعــال هــذه يف كتابــه '' :أزمــة الفــن املعــارص'' بيــد أن االنخـراط يف دورة
اإلنتــاج الصناعــي للخـرات الثقافيــة ال ميكــن إيقـ َ
ـاف عجلتــه إال يف حــاالت نــادرة ،ويظــل هــذا اإليقــاف
جزئ ًّيــا حــال الصناعــات التقليديــة ،التــي حــال تطورهــا دون االنخـراط يف بوتقــة التصنيــع املفــرغ للفــن
ومعايــره ومقاييســه الجاملية.
(45) Aude de Kerros , « L’imposture de l’art contemporain, une utopie financières », « Le public a compris
que l’art contemporain n’est qu’ une monnaie ,ludique, certes, psychédélique même, garantie par ceux qui la
possèdent. », P.8.
( ((4هــو تيــار ف ّنــي ظهــر يف أوروبــا يدعــو إىل العــودة إىل اإلبــداع الف ّنــي وفــق املعايــر واملقاييــس املتعــارف عليهــا كرفــض للفــن
املفهومــي والفــن املعــارص عمومــا.
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أيــف ميشــو يذهــب إىل أبعــد مــن كل هــذه اإلقـرارات ،ويدفــع باملســألة إىل أفــق مغايــر ،فهــو يــرى
أن أزمــة الفــن املعــارص أزمـ ٌة ثقافيــة بامتيــاز صبغــت عــى الفنــون املعــارصة( ،((4فليــس هنالــك تدمـ ٌـر
للثقافــة وإمنــا هنالــك قتـ ٌـل لالختــاف الثقــايف ،وتفاعــل للخصوصيــات فيــا بينهــا ،فأصبحنــا نتحــدث
عــن ''عــدم التثقيــف'' أو ''الالتثقيــف'' مبــا تحملــه مــن إرســاء لقيــم دخيلــة عــن الثقافــة والفــن ،أو قيــم
مضــادة ملــا يجــب أن تكــون عليــه الثقافــات أو الفنــون عــادة.
هــذه النقلــة النوعيــة التــي أسســتها الصناعــة الثقافيــة مثلــت ''موتًــا عني ًفــا'' بأتــم معنــى مفهــوم
بودريــار للثقافــة وللفــن ولإلنســاين باعتبــاره ينبــع منهــا.
فنقــد مدرســة فرانكفــورت للصناعــة الثقافيــة نقــ ًدا يســتدعي يف حيثياتــه ومفاهيمــه الخفيــة
والظاهــرة نقـ ًدا آخــر يشــابهه أحيانًــا وينــأى عنــه يف مواطــن أحيانًــا أخــرى .وهــذا التشــابه أو التقــارب
تلمحــه يف مفهــوم ''املــوت العنيــف( ''((4لجــان بودريــار يف مؤلفــه ''الســلطة الجهنميــة'' الــذي اضطلــع
مبهمــة تعريــة واقــع ثقافتنــا املعــارصة التــي تتــاىش وتتفتــت يف حركــة ذوبــان مفزعــة بعــد ســقوطها
يف فــخ التنميــط وإضاعــة تامــة لبوصلــة الهويــة مبــا تحملــه مــن اختــاف حامــل لل ـراء.
''إن الثقافــات األخــرى ماتــت مــن خصوصيتهــا ،وهــو مــوت طبيعــي ،يف حــن إننــا منــوت مــن فقــدان
كل خصوصيــة ،ومــن اســتئصال كل قيمنــا ،وهــو مــوت عنيــف '' .إنــه اإلجــاع الــكيل حــول األزمــة التــي
باتــت ترهــص الثقافــة املعارصة.

خاتمة:
إن الصناعــة الثقافيــة مبــا حملتــه للثقافــة مــن مــآس ج ّمــة قــد تكــون حســب أيــف ميشــو مســب ًبا
مــن مســببات أزمــة الفــن املعــارص ،بعدمــا وجدنــا يف نقــد مدرســة فرانكفــورت للصناعــة والتكنولوجيــا
الــذي عاضــده فيــه بودريــار وماركــوز .فهــل تشــخيص أزمــة الفــن املعــارص تظــل تهمــة ثابتــة األصــل
والفــرع فقــط عــى الصناعــة الثقافيــة وموجــة التصنيــع الفنــي؟ أال يوجــد يف التحــوالت املجهريــة
املعــارصة التــي قــد تغيــب عــن مالحظاتنــا مــا قــد قادنــا إىل مــا يُعــرف بأزمــة الفـ ّن املعــارص؟
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(47) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain », « la crise de la culture ou la déculturation n’est pas une
crise de la culture au sens où la culture serait détruite. Il s’agit plutôt d’une neutralisation mutuelle et d’un
parasitage de cultures différentes en concurrence. »op.cit, P61.
( ((4يف كتابــه ''الســلطة الجه ّنميــة'' ,يســتعمل جــان بودريــار هــذا التوصيــف يف إحالــة عــى إن الحضــارة املعــارصة تعــاين مــن تشــيؤ
اإلنســان وتنميطيــه انظــر يف هــذا الصــدد مجلــة الفكــر العــريب املعــارص العــدد , 135_134خريــف  2006ص43_42
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