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العربي  الفني  النقد  واقع  مناقشة  ميكن  ال   
خاصة  بصورة  التشكيلي  الفني  والنقد  عامة  بصورة 
في  العربية  الثقافة  واجهت  التي  األزمات  عن  مبعزل 
حلجم   ً نظرا املعاصر،  العربي  الفني  بالنقد  االشتغال 
اصطلح  ما  منذ  العربي  املثقف  واجهها  التي  التحديات 
للدول  االستقالل  العربية، ومرحلة  النهضة  عصر  عليه 
السبات  العربية: مصطلحات وإشكاليات مختلفة مثل 
الثقافي واحلضاري الذي نرجعه في أغلب دراساتنا للموروث 
الغربية  الثقافة  ملركزية  أخرى  حاالت  وفي  العثماني، 
النهضة  عصر  منذ  اإلنسانية  الثقافة  على  وسطوتها 
ً بالثقافة احلداثوية  األوروبية في القرن اخلامس عشر ومرورا
وما بعد اجلداثوية، التي فرضت ذاتها كمنجز ثقافي إضافة 
والثورة  والعوملة  والتجزئة  احلديث  االستعمار  إفرازات  إلى 

العلمية واإللكترونية.
حتليل  محاولة  في  أطروحاتنا  في  تبرز  ذلك  جانب  وإلى 
أزماتنا الثقافية عوامل عربية داخلية مثل: العوملة، سلطة 
الثقافة، ثقافة السلطة، الطائفية، القبلية، انعدام احلرية 
التراث... إلخ،  في  اآلخر، التقوقع  والدميقراطية، محاورة 

واقع النقد التشكيلي العربي
استعراض ظاهراتي لمالمح الجمود

الهوية  كتأصيل  صلة  ذات  شائكة  مصطلحات  وكذلك 
واملصطلحات  العناوين  من  الذات... وغيرها  عن  والبحث 
واضحة  إجابات  تقدمي  عن  وباحثونا  مفكرونا  عجز  التي 
نراوح  مفرغة  حلقات  في  ندور  جعلنا  لها. مما  وحاسمة 
فيها بني جلد الذات أو الدوران في فلك اآلخر. بل إن بعض 
نقادنا وباحثينا بات ينتظر احللول الغربية اجلاهزة ألزماتنا 
ً مصاحبة ومالزمة ألزمات الثقافة  الثقافية التي باتت أيضا
الغربية ذاتها الغارقة في أيامنا الراهنة في مؤمترات اجلدول 
عناوين  حتت  الغربية  الثقافية  األروقة  في  الدائر  الساخن 
حتت  أطروحات  من  صاحبها  ونهايته» وما  الفن  «موت 
على  املطروحة  والتاريخ  والفلسفة  النقد  موت  عناوين 
ارتباطنا كما  العاملية. وبفعل  والثقافية  الفنية  الساحة 
أصبحنا  أزماتها  وحتى  الغربية  الثقافة  مبركزية  أشرت 
املنهمك  الغرب  من  األزمات  لتلك  اجلاهزة  احللول  ننتظر 
الثقافي  الفعل  عجز  على  دليل  خير  حللها. وهذا  بجدية 
الثقافية،  أزماتنا  حلل  فاعلة  مشاركة  تقدمي  عن  العربي 
ومنها أزمة النقد الفني العربي وجموده في زمننا الراهن.

من  بد  ال  بالتشاؤم  املفعمة  النظرة  تلك  ورغم  ذلك  ومع 
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قدمها  التي  اجلادة  الفردية  اجلهود  من  بالعديد  اإلقرار 
باحثون ودارسون عرب في مجال النقد الفني أو التشكيلي 
فردية مجزأة لم  أصواتهم  بقيت  العربي، وإن  العالم  في 
تشكل منظومة نقد فني عربي جاد وفاعل ومتحاور مع 
التقوقع في  دون  العاملي  والنقدي  والفني  الثقافي  املنجز 
فلك اآلخر أو الغليان «في فنجان قهوة محكم اإلغالق».

وألن النقد الفني اجلاد مثله مثل الكائنات احلية ال ميكنه 
املفتوحة  املتكاملة  واملعرفة  احلرية  أجواء  دون  العيش 
واملنفتحة، فإن النقد الفني العربي كذلك ال ميكن أن ينمو 
النقد  بجوهر  وتطبيقي  معرفي  وعي  دون  ويتطور  ويزدهر 
والتاريخية  اجلمالية  ومعرفياته  ورسالته  ودوره  وأدواته 
ً بالناقد املثقف  واالجتماعية، واملفترض انصهارها جميعا
العلمي اجلاد الذي نصبو إليه. ومن جانب آخر ال بد من اإلقرار 
عند معاينة ظاهرة اجلمود في النقد التشكيلي البصري 
التشكيلي  للفن  اخلاصة  بامليزة  خاصة  بصورة  العربي 
التي  «املكانية»  البصرية  الفنون  من  فرعا  بوصفه 
ووجودها  حضورها  إثبات  في  املادي  واحليز  الفراغ  تشترط 
 ً شكال حتتضنها  التي  والكتابية  األدبية  الفنون  بخالف 
العربية احلامل واحلاضن ملوروثنا اإلبداعي  ً الكلمة  وتعبيرا
وبالغتها  لغتها  صان  الذي  الكرمي  بالقرآن  واملتسلحة 
العوملة  وأمام  والتحدي،  الصراع  قسوة  أمام  ودالالتها 
ً للفنون األدبية في  والتغريب، فكانت اللغة والكلمة سندا
حتقيق منجز إبداعي ونقدي مواكب له، مما عصف باخلطاب 
املوسيقى  في  احلال  من حتديات. وكذلك  العربي  الثقافي 
خطابها  وعرض  تأسيس  في  أوفر  حظها  العربية، فكان 
من  نسبي  بشيء  حظيت  ألنها  اإلبداعي؛  ومحتواها 
التواصل الثقافي وتراكم اخلبرة مبرور األجيال بحكم كونها 
فنونا زمانية تعتمد على الذاكرة والشعور واألداء املتوارث 
من جيل إلى جيل. وبالتالي فقد حظي االشتغال النقدي 
املواكب لهذين اللونني من اإلبداع بآفاق نقدية واشتغاالت 
أوسع مقارنة بالفن التشكيلي البصري الذي تبناه النقاد، 
وامتدادها  واألدبية  املوسيقية  الفنون  شعبية  بسبب 
اجلماهيري الواسع من ناحية، وبسبب قدرتها على املواجهة 
والتكيف مع رياح التغريب والعوملة وسطوة العلم بتطوره 
املتسارع من ناحية أخرى، ولتجذرها في النفس البشرية 
التشكيلية  الفنون  جند  بينما  واملكان.  احليز  قيود  دون 
التي عانت من  العربية  الفنون  البصرية ونقدها من أكثر 
قسوة الصراع في إثبات حضورها ومواجهة حتديات تأصيل 
الذات والهوية من أي فنون أخرى. إضافة إلى توتر واهتزاز 
االشتغال النقدي التشكيلي العربي على أصعدة كل من 
املنهج والفاعلية واألداء، إن لم نقل: جمود في االشتغال 

النقدي اجلاد بفعل عوامل عديدة أبرزها: انقطاع التواصل 
العربية منذ  البصرية  الثقافة  الثقافي وتراكم اخلبرة في 
أفول الدولة العربية املتماسكة واحلية بثقافتها وعلومها 
منذ قرون، ثم االستفاقة أو شبه االستفاقة املفاجئة في 
مطلع القرن املاضي في مواجهة فنون بصرية تشكيلية 
مستمدة في جوهرها من احلداثة الغربية، جعلت الفنون 
 ،ً التشكيلية العربية تتنازع بني ثنائيات لم جتد لها حلوال
ومحاورته،  التغريب  ومحاربة  واملعاصرة،  الهوية  مثل 
في  الكلمة  وسطوة  البصرية،  األمية  وإشكالية 
استفاق  وقد  العوامل.  من  وغيرها  العربية  الثقافة 
عن   ً بعيدا عميق  سبات  بعد  العربي  التشكيلي  الفن 
تراكم اخلبرة البصرية، دام قرونا، ليجد نفسه إزاء ممارسة 
تشكيلة مفاجئة لم يعتد عليها، متثلت باللوحة احلامل 
والتعبيرية  البنيوية  مكوناتها  بكل  (اإليقونة)  الغربية 
تالها  وما  النهضوية  الغربية  بالثقافة  املتصلة  واجلمالية 
من تراكم. ولم يكن أمام الفنان العربي مفر من التحاور 
والتعاطي مع هذه اللوحة مبستويات مختلفة، تراوحت ما 
االنغالق  أو  املهجن  أو  األعمى  االستنساخي  التطبيق  بني 
الكامل في تراثية محلية دون جتديدها وإحيائها، وبانغالق 
ً من الدوران في فلك اآلخر. وكان من الطبيعي  كامل خوفا
لتلك العوامل والظروف أن تفرز اشتغاالت نقدية تشكيلية 
عربية اتصفت بالتوتر والتملق واخلواء. وإذا أضفنا إلى ما 
سبق ما عصف في القرن املاضي بالواقع العربي من ظروف 
وطفرات  وانقسامات،  جتزئة  ومن  سياسية  ومستجدات 
على  الظروف  تلك  وحروب، وماعكسته  خليجية  نفطية 
الفعل اإلبداعي والثقافي العربي من اهتزاز وتوتر، مما جعل 
تربوية  ولعوامل  التشكيلي  والفن  البصرية  الثقافة  من 
العربية  الثقافة  نسيج  في  مكانهما  يحتالن  وروحية 
مبساحة ضيقة على شكل إكسسوارات ثقافية هامشية 
حتى  ذلك  وانعكس  جدية.  بال  الساحة  على  مورست 
في   ً فنيا اجلديد  النشء  وإعداد  التربية  مؤسسات  في 
على  البصرية مقتصرة  الثقافة  أبقى  العربي، مما  العالم 
مثقفي النخبة ومن البرجوازية الثقافية املتأثرة بالثقافة 
الغربية. وكان ال بد للمعطيات والظروف السالفة الذكر 
وتكرس  الراهنة  العربي  النشكيلي  النقد  أزمة  تفرز  أن 
في  يعتمد  وغيره  التشكيلي  الفني  النقد  كون  جموده 
 ً نوعا فني  منتج  من  موجود  هو  ما  على  وأدائه  حضوره 
العوامل  لتلك  بد  العربية. وكان ال  الساحة  وحكما على 
والظروف قد أن تؤثر بشكل كبير على نوعية املنجز الفني 
الفني  النقد  غياب  إليها  أضيف  إذا  العربي  التشكيلي 
ودوره في املعاينة واملرافقة والتحليل والتوجيه، أن يجعل 
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الساحة التشكيلية العربية تخلو من أقالم نقدية فاعلة 
قوة  رغم  بالنقد  اشتغلوا  الذين  من  استثناء القليل  مع 
والسياسية  االقتصادية  األزمات  لرياح  وتعرضهم  الصراع 
الفني  النقد  ميارس  عامة  وغيرها. وبصورة  املال  وطفرات 
مظلتني  حتت  الراهنة  أيامنا  في  العربي  التشكيلي 
رئيسيتني: األولى تتمثل في النقد الفني غير التخصصي، 
التأثري،  أو  االنطباعي  بالنقد  تسميته  على  عادة  ويتفق 
في  الشخصية  الذاتية  أدواته  على  الناقد  يعتمد  وفيه 
بال  النقد  من  النوع  هذا  من  كثيرا  أن  العمل، غير  تناول 
التأثر  إلى  تستند  ما   ً فغالبا وجدت  وإن  ومناهج،  أدوات 
من  كثير  وفي  العمل.  تناول  عند  العاطفي  واالنطباع 
والبالغة  الكلمة  سطوة  تطغى  االنطباعي  النقد  حاالت 
املوضوعي  الرصد  حساب  على  النص  وصف  في  اللغوية 
السبب  فيه.. ويعود  الثقافية  واجلمالية  البصرية  للقيم 
في ذلك إلى انصراف األدباء عن الفن البصري ومصطلحاته 
إلى حد كبير باستثناء قليل من األدباء العرب الذين كتبوا 
في النقد الفني البصري التشكيلي وقدموا دراسات ورؤى 
معمقة، ولو أنها بقيت حتت مظلة النقد االنطباعي غير 
منهم  كثير  قدم  فقد  األدباء العلميون  التخصصي. أما 
الفن  في  الواضحة  بصماتها  لها  جادة  نقدية  اشتغاالت 
و»بريتون»،  «إليوت»  املثال  سبيل  على  منهم  العاملي 
التشكيلي  النقد  رفدوا  الذين  و»غوته»،  و»تزارا»، 
إلى  وفاعلة إضافة  نقدية فنية مؤثرة  باشتغاالت  الغربي 
العاملية  الفنية  احلركات  أسس  وضعت  التي  تنظيراتهم 

كالسريالية والدادية والرومانسية وغيرها.
إدراج  ً ميكن  أيضا والتأثري  االنطباعي  النقد  مظلة  وحتت 
سواء  الصحفية  الفنية  النقدية  االشتغاالت  من  بعض 
أكانت محمولة بروافع أيديولوجية أو روحية أو حتى دعائية 
خلط  السياق  هذا  وفي  األحيان.  بعض  في  واقتصادية 
الفني  والنقد  الصحفية  النقدية  الكتابة  بني  الكثيرون 
الصحفية  الكتابة  إن  إذ  بينهما.  الشاسع  الفرق  رغم 

 ً الفنية التي اصطلح على تسميتها عامليا
بعيدة  هي  الصحفي  التقرير  أي   Art Reporter بـ 
واجلاد.  املتعمق  التحليلي  الفني  النقد  عن  البعد  كل 
ورغم أهميتها البالغة في نشر الثقافة الفنية والتعريق 
النقد  في  احلاد  النقص  ثغرة  تسد  لم  أنها  إال  بالفنانني 
الفني التخصصي واملتعمق في الساحة النقدية العربية. 
التي  الفني الصحفي  النقد  أن كثيرا من اشتغاالت  ذلك 
ألبسط  تفتقر  األيام  هذه  العربي  العالم  في  نشهدها 
كالوصف  واملنهجي،  العلمي  الفني  النقد  مقومات 
نرى  ذلك  ومع  األحكام.  إطالق  ثم  والتفسير  والتحليل 

العربي  العالم  في  الفنية  الصفحات  كتاب  من  كثيرا 
الساعات  إال  تستغرق  ال  بعضهم  كتابات  أن  ً رغم  نقادا
تلك  أغلب  يتسم  ما  وعادة  الطبع.  قبل  القليلة 
الكتابات بالتلميع اإلعالمي وصناعة النجومية. باستثناء 
اجلادة خاصة في  الدراسات  يأخذ شكل  الذي  منها  قليل 
اإلشارة  املوسعة. وجتدر  األسبوعية  الثقافية  الصفحات 
التشكيلي  النقد  يعانيه  أبرز ما  أنه من  إلى  الصدد  بهذا 
العربي املعاصر بصورة عامة والنقد االنطباعي الصحفي 
بصورة خاصة هو اخللط اجلائر في تصنيف املشتغلني في 
الفني عند  اإلبداع  في  اخملتلفة  واملستويات  الفني  العمل 
اخللط بني  يتم  عليه. إذ  األحكام  وإطالق  وحتليله  دراسته 
ً) والذي  مراحل الهواة والرسام (صانع العمل الفني أكادمييا
واملستوى  «الفنان»  ولقب  صفة  بالضرورة  يستحق  ال 
الذي يستحق لقب  الفنان (أي  املشتغلني هو  الثالث من 
املستويني  جتاوز  بعد  لديه  املتراكمة  اخلبرة  بحكم  فنان 
تلك  بني  نخلط  ما  فكثيرا  أشرت،  وكما  السابقني). 
مرجتل  بشكل  فنصف  والتقييم  الكتابة  عند  املستويات 
ومننحه  فنان  أنه  على  والرسام   ً فنانا بل  رساماً،  الهاوي 
لغياب  ورقيب  حسيب  دون  اإلعالمي  والتلميع  النجومية 

النقد الفني التخصصي اجلاد. 
أو  الفنية  املؤسسة  رأسمال  تدخل  ذلك  إلى  أضف 
ثقافات  أو  أيديولوجية  ثقافية  نفوذ  أن  أو  الصحيفة، 
جنومية  وتكريس  لتلميع  العربي  العالم  في  السلطة 
ً لذوق املتلقي وتقزمي اإلبداعات  هؤالء، مما يسبب تسطيحا
الدولية  احملافل  في  متثيلها  عبر  العربي  العالم  في  اجلادة 
واملصنعة  امللمعني  التشكيليني  املشتغلني  من  بأفراد 

جنوميتهم.
النقدي  االشتغال  من  النوع  هذا  إلى  يضاف   ً وأخيرا
العلمي  الفني  النقد  العربي، وفي ظل غياب  التشكيلي 
التشكيليني  الفنانني  بعض  يقدمه  ما  اجلاد  املنهجي 
أنفسهم من اشتغاالت ال ميكن إغفال إسهاماتها الفاعلة 
بحكم الصلة املباشرة لهؤالء الفنانني املشتغلني بالنقد 
بالثقافة الفنية املتعمقة والدراية اجملربة بتقنيات العمل 
في  بعضهم  أسهم  وقد  واألسلوبية.  البنيوية  وخفاياه 
تقدمي معاجلات نقدية ميكن اعتبارها من أكثر حاالت النقد 
التي  ً وإصابة، باستثناء احلاالت  والتأثري عمقا االنطباعي 
والطفرة  اخلليجي  املال  رياح  بها  ومع األسف قد عصفت 
االقتصادية واحلروب اخلليجية. فتحول النقد الفني لديهم 
العرب  للفنانني  وارتزاقا على شكل دكاكني نقدية  ترحاال 
املهاجرين واملهجرين قسرياً، فانتشرت الدكاكني النقدية 
في العواصم اخلليجية، وكان هدفها الربح املادي في ظل 
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املال،  رأس  للممولني وأصحاب  ثقافة فنية وبصرية غائبة 
حيث تشترى وتباع اللوحات العربية املهاجرة بغض النظر 
منتجيها  جنومية  وتصنع  وتلمع  مبدعيها،  مستوى  عن 
املاضي  القرن  نهايات  في  بريقها  لها  كان  نقدية  بأقالم 
وأصبحت اآلن أقالما جتارية باهتة. أما النموذج الثاني من 
استعراضنا  فيه  سنختم  الذي  التشكيلي  الفني  النقد 
هذا هو النقد الفني التخصصي، ونعني به النقد الفني 
فاعلة  علمية  ومناهج  أدوات  إلى  املستند  التشكيلي 
وقد  العاملية،  الفنية  الساحات  في  ومجربة  ومدروسة 
في  دارسينا  بعض  العربية  احمللية  الفنية  لساحتنا  نقله 
اليد.  أصابع  يتجاوزون  ال  العربي، الذين  التخصصي  لنقد 
الفن  وتاريخ  اجلمال  علم  دارسي  لهم  أضفنا  إذا  هذا 
أدوات  واملمارسة  بالتجريب  العملية  اخلبرة  امتلكوا  الذي 
التشكيليون  النقاد  هؤالء  التخصصي.  الفني  النقد 
الثقافية  والظروف  الصراع  قسوة  وأمام  املتخصصون 
واالجتماعية التي أشير لها سابقاً، قدموا مناذج من النقد 
 ً الفني حاولوا فيها االقتراب من العمل الفني لغة وشكال
ً بشكل أعمق، إلى أنهم صدموا بتلك اإلشكاليات  وخطابا
ترسيخ  في  املشكورة  جهودهم  رغم  التالية  والعوائق 
في  املدروسة  املنهجية  العلمية  اللمسات  من  كثير 
االشتغال النقدي العربي التخصصي ونستعرض أبرز تلك 

اإلشكاليات والعوائق كما يلي:

واملتلقي  (الفنان)  املرسل  بني  القائمة  الفجوة  1.تزايد 
حيث  أخرى،  جهة  من  واملتلقي  الناقد  وبني  جهة  من 
التناول  في  املعمقة  العلمية  التخصصية  تنعدم 
 ً بصريا املتلقي  تذوق  تسطيح  في  أسهم  مما  النقدي، 
ً بفعل املمارسات النقدية السالفة الذكر، وجعل  وثقافيا
في  خطابه  يواجه  الناجع  التخصصي  التشكيلي  النقد 
كثير من احلاالت للنخبة الصغيرة املزودة بالثقافة الفنية.

املتخصصني  التشكيليني  النقاد  من  كثير  2.انصراف 
وتفضيل  األكادميي  التدريس  جدار  وراء  االختباء  إلى 
وتقدمي  التدريس  عبر  الذائقة  ورفع  الفني  التثقيف  دور 
البحوث والدراسات. وقد أسهم ذلك بالطبع رغم أهمية 
وحسن نوايا تلك اإلسهامات األكادميية إلى تكريس غياب 
الفنية  الساحات  الذي حتتاجه  اجلاد  امليداني  الفني  النقد 
العربية حاجة ماسة. ولعدم وجود أنظمة للتفرغ النقدي 
جادون  عرب  نقاد  هناك  فليس  املتقدمة  الدول  في  كما 
لقوت  مستقل  دعم  بال  املتخصص  للنقد  التفرغ  يؤثرون 
وتوجهاتها  الثقافة  دكاكني  لدى  االرتهان  ودون  عيشهم 

واستراتيجياتها.

مواجهة  عن  وباحثيه  العربي  الفني  النقد  3.عجز 
والتكرار  النمطية  بظاهرة  متثلت  جديد  نوع  من  حتديات 
درسوها  التي  العاملية  النقدية  املناهج  تطبيق  في 
إليه هؤالء النقاد من  يتعرض  إلى ما  بها إضافة  ومترسوا 
انتقادات حادة من املطالبني بتأصيل الهوية والذات، باعتبار 
أن هؤالء النقاد املتخصصني قد أسرتهم سطوة القولبات 
النقدية الغربية ومناهجها التي اشتغل بها بعض نقادنا 
في ساحتنا العربية بطريقة آلية ميكانيكية جامدة دون 
أية إضافات أو تطوير، ودون تكييفها وصهرها في سياقنا 
الثقافي العربي احلافل باملناهج الفكرية التحليلية املوروثة 
طريقة  على  التشكيلية  أعمالنا  في  تطبيقها  ً من  بدال
واصطالحات  جافة  بنمطية  اجلامد  الكتالوج  مواصفات 
رئيسي  بشكل  موجه  عاجي  نقدي  بخطاب  وتكرر  تكرر 
نحو النخبة ال للعامة. ويسعى في كثير من احلاالت إلى 

إقصاء اآلخر.

املعاصر  العربي  التشكيلي  الفني  النقد  4.يواجه 
واملتخصص  اجلاد  الفني  النقد  تدريس  تهميش  معضلة 
وتبقى  العربية.  الفنية  التعليمية  املؤسسات  في 
املعاهد الغربية مالذ الدارس الوحيد بكل ما يحمله ذلك 
من مشاكل التأصيل أو محاورة اآلخر أو الدوران في فلكه.


