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 عنوان الدرس : أزمة المصطلح في النقد المعاصر 
 تفحص المعطيات العلمية اآلتية :

 المصطلح هو : 

لفظ يتواضع عليه القوم ألداء مدلول معين ، او لفظ نقل من اللغة العامة ) -
 (.صة للتعبير عن معنى جديدإلى اللغة الخا

 226علي القاسمي ،علم المصطلح ، ص

اإلصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن ) -
موضعه األول ، اإلصطالح : إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى 

 اسبة بينهما ، وقيل اإلصطالح : لفظ معين بين قوم معينين .(آخرلمن

 
 .27لتعريفات صالجرجاني ، معجم ا

 

المصطلح النقدي نسق فكري مترابط نبحث من خالله عملية اإلبداع  -
الفني ، ونختبر على ضوئه طبيعة األعمال الفنية وسيكولوجية مبدعها  

 والعناصر التي شكلت ذوقه. 

إنه  يؤطر التصورات الفكرية التي ينتجها فعل الممارسة في العملية النقدية 
 منهجية . ، ولكن طبقا لضوابط 

 الخلفيات التاسيسية للمصطلح النقدي : تتمثل في ثالثة عناصر  -



المعرفية، حيث يفرض على المصطلح النقدي أن يتالءم مع  الثوابت :أوال 
االقتضاءات المتجددة وان يكون واضحا اللبس في مفهومه أو بنيته أو 

 هويته عموما 

داللية تفرض على المصطلح ثانيا: المقاييس اللغوية : وإن كانت الحاجة ال
النقدي الخضوع آللية اإلشتقاق مثال إال أنه يختلف عن الكلمات العادية 

 المعرضة لإلنزياح الداللي النشط، إنه يتميز بالتفرد.

ثالثا : الوسائل النوعية : يجب ان يتم تحديد مجال اإلختصاص المعرفي 
 للمصطلح.

 

  --قدي/ عبد السالم المسدي.لمزيد من التفصيل ينظر: كتاب المصطلح الن
 
 :ن المعطيات السابقة وحاول مناقشة مايلياقرأ النص اآلتي انطالقا م -

 تحدث عن مكمن الصعوبة في تعريف المصطلح. -
 ادرس الفرق بين المصطلحات التالية:  -

الحداثة/ الفن الحديث / الفن  المعاصر / ما بعد الحداثة/ ما بعد بعد 

 د بعد....الحداثة.الحداثة/ ما بعد بع
 علق على مايلي : الفن المعاصر يقصد به ما يبدعه األحياء. -
  

  طلحصلما
  ةكثير طلحاتمصة ... . وحدوامة أز

  للملحة في مجاالقضايا اهم ألفني من ا طلحلمصامة أزتعد 
 ظمبين معى لفكروالزمني اخل اللتد نظرالفنية ت اسارالدا



لتي والحالية المرحلة افي  ًصوصاخ، لفنالمستخدمة في ا طلحاتلمصا
متالحق وصل الفن هو نهر متوايخ رفتا، ًتقريبام عيتها منذ مائة عااتدأت بد

منى زضع خط وال يمكن ولتي ال تتوقف الفنية ت االتجاهال واألعماامن 

 -جدأومما ه، تجار أي اظهوأو مرحلة أي نهاية وية اقاطع بين بدوفاصل 
لصعوبة في انوعا من ت جدأوتقنية وفكرية وفنية ت خالاتد _ورة بالضر

 لكل مرحلة.د لمحدو ارتبط ـلماطلح لمصاتعريف 
 

م ية عاادلداتت احتی دة طر محدأطويلة في ون عبر قرن لفنوالقد عاشت 

ظهر فيما و ألطره اهذ طمتلى فحوألالعالمية ب الحرء اثناأ 6 1 9 1

مصطلح ين بوبينه ق نفرأن يجب ي لذ، والفناثة( في الحد)ابعد مصطلح 

منه  كثرأ ًفكرياوعيا ابدإثة( يعنيمفهوما الحد)ا لحديث( فمصطلحالفن )ا

لى إمنى يشير م زلحديث في مفهوالفن امصطلح د بينما يتحد، منياز

من اء بتدالتاسع عشر ن القراخر أوا فيت لتي ظهرالفنية ت االتجاهاا

ثة ادلحاما ة، ألجديداسيكية لكالالى إلبعض يرجعه ن اكا، وإن لتأثيريةا

لى ولدوالمحلى المجتمع اته في راتطووقع الوا اتلمتغيرالستجابة ا نيفتع

مصطلح ، ولفنانينى الدة لجديدر األفكاواخلية الداالستجابة للمشاعر وا

ن لقراهل سيبقى حديثا في ، إذ منى محيرزق زفي مأ لحديث(الفن )ا

 ذاما؟ و؟حديثا. .. .  لى متى سيظل؟ وإ؟يضا. . ألعشرين واحد الوا

ل . . ! لمثااعلى سبيل دم لقان القراسيأتي في منتصف ي لذالفن اسيسمى 

 لمعاصرالفن اهو وخر آمصطلح  ةـلى مناقشورة إمما يدفعنا بالضر؟ ؟!

 قيقاد ًهو ليس تعريفاء، وألحياايبدعه ي لذالفن البعض بأنه اعرفه ي لذوا

أ ـيضأهو ، وقعالوايس كل لوقع الوامن ء هم جزء ألحيان األ للمصطلح



ي لذالفن ايعنى ، وًفكرياأو  ًعياابدإكثر منه أمنى م زمفهوذو مصطلح 

معه بشكل  نتفاعلوكه رندأن نستطيع وش معنا حاليا يعيواصرنا ـيع

لزمنية لمصطلح المساحة أن المفكرين على اتفق معظم اقد ، ومباشر

زمنية لمصطلح لالمساحة اما أ ًعاماخمسين    لىإلمعاصر( تمتد )ا

 .معا مائةلى إلحديث( فتمتد )ا

هي ما ة خلنا في مرحلة جديدودثة الحدانا مرحلة وزكنا حاليا قد تجاوإذا 

ننا فى ى أيرو لمصطلحا اهذرض يعازال لبعض الأن اال إثة الحدابعد 
لكل مرحلة ن ألن، آلاثة حتى الحدا دما بعندخل لم و ةثة متأخرامرحلة  حد

 يحقيقها حتى ندعتفشل في تأو  تحققها أنة بها يجب فا خاصاهددا أو أبعاأ

ة، جديداف هدد وأبعاة ذات أيدلبحث عن مرحلة جداعندئذ في  أنبدونهايتها 
ء هؤال یلذلك پر، الأولسابقة المرحلة اتنتهى أن مرحلة يجب أ تبد يفلك

لت زانها ال، وأمنيا زالوثة لم تنته بعد ال فكريا الحدامرحلة ون أن لمفكرا

 نا، وأنياتهااطبيعي لبد ادمتداثة الحدت انهايا، وأن فهااهدأتحقيق  تعمل على
ت لطموحار واألفكااف واألهدن افربما تكو،  بعدلم ندخل مرحلة مختلفة 

ما بعد -صطلح ـمن إـف ا كل هذ غمورلكن  لم تتبدل..؟؟ لكنهارت قد تطو
، متالحقلالتكنولوجي ى والفكرالدفع ة ابقوده عتماواقد تم تدشينه  -ثةالحدا

وده نختبر حدولمصطلح ا اهذن نتفهم مضموأن  قبلواننا قة رلمفاالكن 
ة، لجديدارحلة لمه الحقيقي لهذى المحتوون اكثيرلرك ايدأن قبل ده، وبعاوأ

يبشر ولثقافية وا نيةلفالساحة ا يغزوخر غريب آلجميع بمصطلح ا فوجئ

مصطلح  هوو، هادبعاوأكنهها ن آلاحد حتى أال يعلم ة بمرحلة فكرية جديد
حد أفلسفي ال يعلم وثقافي زق لى مأإ حيشير بوضوي لذاثة الحداما بعد بعد 

على استقامته أن نضطر في المستقبل القريب  لخطامد إذا خشي ، وأنهايته



إلى كتابة كلمة )مابعد( عدة مرات قبل كلمة )الحداثة( مثل )ما بعد بعد بعد 
 .الحداثة(

د الحداثة ذاتها تنقسم حاليا إلى قسمين ويرى مفكرو الفن أن مرحلة ما بع 

أساسيين هما )المفاهيمية( التى غلفت الطابع العام لتلك المرحلة كما قال 
أنها  -من المفروض -)كوزوت( سـابقا ومرحلة )مابعد المفاهيمية( والتي 

( قد Modernistبدأت من منتصف التسعينيات، وإذا كانت الحداثة )

قيقة ( )عبر الوعي بالذات( فقد جاء فن المفهوم حققت تقدمها بإكتشاف )الح
]Gonceptualism هداتبتجميع مفرعليه ] ليقر ) الواقع( على ما هو 

عبر )الوعي باألشياء( لكن تلك المتغيرات الجديدة التي أقرتها المفاهيمية 

تقادمت فكرة  )الذهنية( سرعان ما واجهت تحوال داخليا آخر، حيث
والبيرفورمانس . . . .  لمجمعة والفن الجاهزةاالنستليشن واألعمال ا

وااللكترونيك آرت والتصوير الرقمى  وغيرها، وأفسحت المجال للميديا

  Post)  التحول إلى ما بعد المفاهيمية  )الديجتال( وقد أدي هذا
Conceptuelism لصالح الصورة مرة أخرى، وإن كان هذه المرة )

الوعى في فن ما بعد  (حيث كانVirtual imageصورة  فعلية)

باآلخر( في إطار تفتيت المركز لصالح التعددية  یالمفاهيمية هو )الوع
للتعبير عن هذا  ترونيةالثقافية والفنية وتغليب الميديا والوسائط اإللك

أحد  المفهوم الجديد وأمام العمل الفنى لما بعد المفاهيمية )ما بعد الذهنية(

ث ومع األساتذة القدامي وأن يكون خيارين، إما أن يتواصل مع الترا
و يصبح )نصاً  امحمال بالمرجعيات الثقافية والتاريخية أو أن ينفصل تمام

قائمـاً" بذاته( أي بعيداً عن السياقات التاريخية. معبرا عن تلك اللحظة 

االستهالكية التي يعيشها العالم اآلن . وقد أدت كل تلك التباينات إلى تغير 
ح الذي تحول من )فنون جميلة( عندما كان هناك رئيسى في المصطل



اهتمام )بالقيمة( إلى )فنون تشكيلية( عندما أصبحت الهالة في )األشياء( 
والخامات، ثم أصبح المصطلح السائد اآلن هو مصطلح )الفنون البصرية( 

 الذي ظهر ونما مع دخول )الميديا( والتكنولوجيا إلى ساحة الفن.

 
 


