
  ذج�ة ل�ق�اس الف� ال�عاص�اإلجا�ة ال���              

  : مق�مة

! � ال�قاد ِفي العق� ال�اضي ع� مفه�م ال�عاص�ة ِفي ش�ى ال����ات      
ما ه� الف� ”: وخ��صًا م,ال الف�، م اول(� اإلجا!ة ع� س$ال صع"

ص(ة أشارت ال�عاص�ة إلى الع�ی� م� األش(اء ال���لفة ِفي الف� �4ا .”ال�عاص�؟
ال ?اس(ة ال,�ال(ة، ف��ات تارDخ الف�، دوافع الAه�ر، أق?ام داخل م�احف الف�، 

 .العل(ا ِفي س�ق الف�  أو ح�ى عادات مع(�ة ِفي األذواق وسقف األسعار

تL ال��A(� ل��Kلح ما !ع� ال �اثة م� قHل ال�قاد ال�ع�ارD(� واألد!اء      
ي ف��ة م�SHة إذا فه��ا أنها ص(غة ثقاف(ة تPال فِ  وال�Oقف(�، أث�اء ف��ة ه(���ه، وال

أن ال�عاص�ة HاحO(� وVD(� ال ،معل�ة نهاUة س�د األخHار وال�واUات  ول(?T ع��ًا،
 :أب�زها أش(اءت��لف ع� ال �اثة ِفي ع�ة 

أن ال�عاص�ة ال ت�ل\ شيء ماد] أو ج�ه�] م �د، فلL ن,� م�احف أو  .1
�اء ال�ه��س(� “ ل �اثةما !ع� ا”م�اكP ل�?�D[ الف� ت ��] عHارات Oاس�!

ال�ع�ارD(� الb] اس���م�ا هbا ال��Kلح لل�اللة ع� أسل�ب إنVائي مع(� 
Lله. 

 رتdHا األول��Uلف مفه�م ال�عاص�ة ع� ما !ع� ال �اثة، ِفي أن  .2
!ال��ارسات داخل م�اكP وم�احف الف� ِفي ح(� م�Kلح ما !ع� ال �اثة 

 أعKىوال�ال وأع�ال ال�,ارة، م�ا  أرتdH !ال��A(� ِفي ال,امعات والOقافة
فاس���م م�Kلح  ،'!ع� ال �اثة وما ال�عاص�ة'لل��Kل (�  اام��اد

ال�عاص�ة ِفي ال��ف الOاني م� الق�ن الع�D�V وح�ى اآلن، فأfل[ 



على قKع ف�(ة م �دة ِفي مPادات ب(ع الف��ن، “ الف� ال�عاص�”م�Kلح 
 .وتL ت�اوله ب(� ال�قاد أiUاً 

LiU ات,اهات ما !ع� ال?�(�ات وحّ�ى نهاUة ): ما !ع� ال �اثة(أو  اص�الف� ال�ع  
  .الق�ن ال اد] والع�D�Vالق�ن الع�D�V و�mاUات 

  :أس�اب �ه�ر الف� ال�عاص�

في الق�ن(� ال�اسع ع�V والع�D�V حق[ الغ�ب الع�ی� م� اإلن,ازات العل�ّ(ة،     
Hوال nاف أشّعة أكVكاك�)�ل(�، وال��ض في أع�اق الالشع�ر، واخ��اع (?(

 والsه�mاءوال اس"،  وال�لفازوالهاتف وال�ادی�  وال?(��ا ال����D ال�iئي
�4ا أّث�ت في هbی�  ،وما تاله م� وسائل نقل ر ال�Hار] وال��ارDخ وال?ّ(ارة والقKا

إلب�اعّ(ة، وb4ل\ واآللة على م��لف االت,اهات األدبّ(ة وا ال�Oرة ال��اع(ةالق�ن(� 
، العال�(ة وبال � كان لل �وب واألزمات ال�ور األك�H في ال�أث(�، ف,اءت 

كاملة ب(� أص�اف ال�عH(� " د��Uق�اf(ة"ال��لي 4ل(ة ع� م�DP4ة ال����D وuقامة و 
الSVل وال �ف والعHارة و  عل الsامل ب(� لغة ال��ت وال��رةوال �اس وال�فا

ازدهار اإلن�اج ، و وال�Vه� وال,�ه�ر وال�عاض� ب(� ال����D�H ال��اعي وال�ق�]
لbا ت�?L أع�ال ). الل�Hال(ة ال,�ی�ة(خ(�ة لل�أس مال(ة العال�(ة الف�ي ِفي ال��حلة األ

الف� ال�عاص� ال�ي ت�عاها م$س?ات الف� العال�(ة خ��صًا ِفي ال�ول ال�أس 
رفz و ، �ق�اfي على دول أوروmا ال�Vق(ةUمال(ة !ف�ض نف?ها !SVل ق�] وغ(� د

اعات الع�ض ل�الح ال��احف وق�mوز س�ق الفّ� و ازدهار تل\ األع�ال ال��Dّ�Hة و 
!ال,�ال  اإلح?اسالOقافة ال,�اه(�Dة وتق�LU أع�ال ف�(ة تفاعل(ة ت�,اهل مفه�م 

  .وال?عادة الb] تأّس?T عل(ه ف��ن ال �اثة
ل�فاصل ال� ّ�ل، الفالسفة نD�Aات وآراء هbه الع�امل أiUا  ما رشح ع�      

س(�ا |ه�ر نD�Aة ال�,��ع ما !ع� ال��اعّي ومفاه(L ال�لقي في ع�� وسائل ال



االت�ال وال�Oرة ال�ع�ف(ة وتغ(� مفاه(L االس�هالك والع�ل�ة وغ(� ذل\ م� اآلراء 
وال� ل(الت ال�ي أّرخT ل� ّ�ل ال�,��عات الغ�m(ة م� ال �اثة إلى ما !ع�ها !SVل 

ال�D�Aة في س(اق الف��ن الD��Hة  انعnS ذل\ على ال�Kوحاتوق� . أك�O دقة
وساهL في تأس(n وmل�رة مقارmات نق�Uّة لل�فه�م !��رة أك�O وض�ًحا م� ح(� 

   ال�ع�D~، ووضع اإلfار الPم�ّي ل�ل\ الف��ن وأشSالها ال�ع�Hّة ع� ذل\ ال� ّ�ل

  :)Art contemporain(الف� ال�عاص�  ماه�ة

في الغ�ب م�b ما !ع� ال?�(�ات  هي م,��عة ات,اهات وت(ارات ف�(ة |ه�ت     
وم�Kلح ما !ع� ال �اثة �VUل 4ل  ،م� الق�ن الع�D�V، وت��� حّ�ى ال�قT ال الي

ال��ارس وال�(ارات ال�ال(ة ل�ا ه� ح�ی� خاصة في الف��ن وmالbات في الع�ارة، 
�HK[ هbا اللف� على ح�4ة ت�اهz ما Uع�ف D"و�لح الف� "!ال �یKاول م���Dو ،

ما !ع� ال �اثة م,ال الف��ن ال�SV(لّ(ة �4قابل أو م�ادف ل��Kلح  ال�عاص� في
 Margaret/مارج�TD روز "، و�4ا أشارت ل����� في م,ال الع�ارةا )ع�ارة(

A.Rose"  : ل مفه�م أنهHّار ال?ائ�ة على ما !ع� ال �اثة أنها ح�4ة ت�قsم� األف
وعلى جان" آخ� ")... Lyotard/ل(�تار"ال�ي ت�جع لل�اق� الف�ن?ي (، "كله ماشي"

سH[ ه(�HاUج الb] ح?�  إیهابن,� ناق� آخ� م� نقاد ما !ع� ال �اثة وه� 
ما !ع� ال �ی� ه� زم� ی�� أن زم� ع� ال��ض�ع إذ ول(�تار في ال�sا!ة 

Aه�ت ات,اهات وت(ارات ف�(ة تSV(لّ(ة م��لفة في ف��ة ما !ع� ، ف"هت �ی�U?� (ل "
 art: ف� ال�فاه(L ال�Kلقة: م�ها) ما !ع� ال �اثة(ال?�(�ات في الف� ال�عاص� 

conceptuel)لقة، ما !ع� ال�فاهKال� L :post conceptualisme ،
minimalismeال�ادائّ(ة ال� �ثة ، :Neo Dadaisme، الف� الفق(� أو 

، ف� Performance:   ف� األداءو  ،L art Povera): ال���ّ �(ال��قVّف
 ، الف� الVعHي أو ال,�اه(�] Body Art: ف� ال,?�و ، الُ� (d أو الH(�ة



PopArt، الف(�ی� ف�L’art Vidéo ، ن 4إح����م(Pات �4ا AUه� هbا ال,�ع للف
ال?(� .ی$�4ّ الHاح� دح(� ت(ارات ما !ع� ال �اثة، !�ف�ها ! �ث ف�ّ(ة ت,�HD(ة، 

ف� ال,�اعي، ح(� H�Uح الإلى ، م(لها !أن أح� ما P)ّ�U هbه الH �ث ه� الsلّ(ة
!Sل أ!عاده، م� خالل اس�Oارة ح�اسه، ولعل هbا ما  ال�Sان مVغ�ًال ب�اسKة الف�،

عP ال�ی� ه و ی$�4ّ ع� إسقا� ال,�ران ب(� الف��ن “ كان�ی�?Sي"خلف(ة ق�ل في كان 
أصHح ال�هL ه� ع�ل ، أی� ال�عاون ب(� الف��ن في تّ(ارات ما !ع� ال �اثة!" ش���

الف�ان، وح��4ه، ومVار4ة ال,�ه�ر، وmال�الي ت ّ�ل إلى م�dV ثقافي وناق� ف�ي، 
  .  � ذاتهول(n الع�ل !) ف�sة الع�ل الف�ي(ألن ال�هL !ال�?Hة إل(هL، ه� 

م� ه�ا !ات واضً ا أّن ح�4ة ما !ع� ال �اثة في الف��ن ال ت �ل داللة زم�(ة 
ف�s] جامع  إfار!ق�ر ما ه� م�Kلح له دالالته الفD�sة وال�ق�Uة ال�ي ت$ش� إلى 

ال�عH(� ال�ي ب�أت تغPو ال�Vه� الف�ي في الغ�ب  وأن�ا�لع�د م� ال�(ارات الف�(ة 
ع�D�V وuلى اآلن، 4��(,ة ل�,��عة م� ال� ّ�الت م�b ال?�(�ات م� الق�ن ال

وت�P4ّت في فل?ف�ها العامة  ،ج��اعّ(ة والعل�ّ(ة واالق��ادUّةوال��غّ(�ات ال?(اسّ(ة واال
على ه�م ال اجP الb] شّ(�ته ف��ن ال �اثة ما ب(� الOقافة ال�اق(ة أو ما Uُ?ّ�ى 

األم� الb] . الOقافة ال,�اه(�Dةأو ما U?�ى !بOقافة ال��Hة وما ب(� الOقافة الها!Kة 
�ورسالة ودور الف�ان  ، ها الف�صة إلعادة ق�اءة وص(اغة مفه�م الع�ل الف�يّ م

  .وو|(فة ال��لقي والعالقة ما ب(�ه�ا

  


