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الفن واأليديولوجيا

نسق السلطة ونسق الفن

حسام السعد

بعيًدا  فردية،  جتليات  بوصفها  لإلبداع  متاحة  مساحات  كافة،  ظهورها  بصور  السلطة،  ترتك  مل 
من  الصور  تلك  »النظرية«  هذه  من  تنُج  ومل  متباينة،  مستويات  يف  »األدجلة«  بـ  تسميته  يمكن  مما 
التعبريات االجتمعية التي كانت دالالت تسم ثقافة بعينها وقد اندثر بعضها. كذلك، غريها مما أحرز 
استخدمها  التي  القديمة  القبلية  املجتمعات  رسومات  عن  احلديث  مثل  حضارًيا،  واستمر  تطوًرا 
األنثروبولوجيون، عىل اختالف ختصصاهتم، لالستدالل عىل تطورات أصابت بنية تلك التنظيمت، 
بغض النظر عن عد خملفاهتا صنًفا من »الفنون«. لكن السجال ال يتوقف هنا بالطبع، فاحلديث عن 
العالقات »غري الرشعية« بني السلطة السياسية خاصة والفنون ال ينتهي عند مبدأ االستعمل، بأقىص 
إقصاء  من  تعنيه  بم  و«املرشوعية«،  واألفضلية  األحقية  معنى  ليؤسس  يمتد  ولكنه  السلبية،  دالالته 

وعنف رمزي.

مل يكن ارتباط الفن باأليديولوجيا حدًثا تارخيًيا طارًئا، وقد أدى مهمته يف مرحلة متعينة ثم انتهى، 
أغلب  يف  رضورية  فردانية  من  ختلو  ال  للعامل  تعبريية  رؤى  باألساس  وهي  الفنون،  اسُتعملت  فقد 
األحيان، لتكون أداة خُتتزل بسلسلة من االدعاءات املرتبطة بخطابات سياسية وإعالمية ودعوية. مل 
خيرج من هذا التمثل الفني للمشاريع السلطوية عىل اختالف أجناسها إال نادًرا، فقد حورب وُعّتم 
عليه، فباتت صفحات كثرية من اإلبداع طّي النسيان يف مفاصل زمنية متواترة ُأميط عنها اللثام الحًقا، 
بصورة  وعنفه،  السيايس  اخلطاب  أرس  عن  االبتعاد  حاولت  فنية  مشاريع  بوصفها  اكتشافها  ليعاد 
خاصة. مل يتوقف األمر عند املراحل التارخيية احلديثة والنمذج التي تزخر هبا جنبات هذه العالقة غري 
الرشعية، بل تعدت العالقة لتطال الفنون القديمة أيًضا، وفق فلسفة فنية تنظر دائًم إىل الفن برشطه 

اخلارجي التعبريي حول حدث ما.
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هكذا، مثاًل يمكن أن تكون صورة امرأة تقوم بعمل ما وقد اكتشفت يف إحدى القبائل القديمة، 
أن تصبح حمل تنظري ال ينتهي عن اجلندر )اجلنوسة( مثاًل، أو عن فن الرسم يف مراحل ما قبل احلديثة 
وبنيته وعالقته بالطبيعة، بل يعطى اسًم فنيا حمدًدا بعينه، بوصفه نمًطا من فن الرسم. قد يكون هذا 
أيًضا حمل سجال ومّحال أوجه، ولكن اإلطالقية والعنف يف نمذجتهم مها املعضلة احلقيقية التي تتجىل 
هنا، يف املراحل املتتالية التي بدأت فيها النظريات تقسم الفنون إىل جيد ورديء، معارص وكالسيكي، 
حداثي وتقليدي، إبداعي تأسييس أو تراكمي متوارث وما بعد حداثي.. إلخ. يف نظرة سوسيولوجية 
بحت، يمكننا االّدعاء أن التنظري للفنون والعنف املمرس يف حقه، وال سيم يف تقسيمته بني حقيقي 
وإبداعي أو معدوم، قد أتى من النظريات الفلسفية والسوسيولوجية التي كانت الفنون جزًءا يسرًيا من 
تفاصيل بنيتها الكلية. يف وقت مل متثل فيه الفنون إال اهتممات ضئيلة يف جمال التنظري السوسيولوجي، 
بمسميات وتصنيفات مجالية يف أحايني كثرية، فإهنا استطاعت أن ختتزل الفن وتضعه يف نسقها النظري 

يف مراحل طويلة، وتربطه بتفسريات سببية يف أكثر األحيان.

النقد  الفن،  مجال  علم  الفن،  »تاريخ  حتت  انضوت  عدة  مسائل  السوسيولوجي  الفكر  عالج 
االجتمعي الفني«، وغري ذلك من صنوف التنظريات التي زاوجت بني الفن وأبعاده اخلارجية، بوصفها 
رشوط موضوعية لعملية إنتاجه وإجياده. بدا ذلك يف التصورات املبكرة أو املتقدمة للسوسيولوجيا 
التي راوحت بني نظريات تضع الفن يف مرتبة تابعة للمسار السيايس والثقايف العام، وأخرى حاولت 
يف أحسن األحوال التنظري هلم )الفن واملجتمع(، بوصفهم نسقني متوازيني يتأثران ويتكيفان مًعا، مثلم 
فعل جورج زيمل يف دراساته عن الفن، عىل سبيل املثال. مع غلبة التاريخ السيايس والثقايف، بصورة 
التي  النظريات  برزت سلسلة من  للفن وتفسرياهتا،  الكالسيكية  السوسيولوجيا  تنظريات  عامة، يف 
قرصت سوسيولوجيا الفن عىل العالقة بني الفني واالجتمعي، بصورتيهم امليكانيكية، فربزت بصورة 
البنية  الفني بوصفه جزًءا من  بليخانوف ولوكاتش، حني نظّرا للنسق  املاركسية عند  النظرية  خاصة 
الفوقية يف النسخة املاركسية املعروفة، أو الربط بني األحوال االقتصادية واملنتجات الفنية؛ مؤسسني 

لعالقة انعكاسية يف رشوط إنتاج الفن.

أرجعت  فقد  السابقة،  التصورات  عىل  الثقافة  ميدان  يف  وتنظرياهتا  فرانكفورت  مدرسة  خترج  مل 
التنظري  عن  االبتعاد  حماولتها  مع  وسياسية(،  واقتصادية  )اجتمعية  فنية  غري  عوامل  إىل  فني  هو  ما 
املاركيس الكالسيكي، باحلديث عن »الثقافة والفرد« وتبخيس »الثقافة اجلمهريية الشعبوية«. حتى 
مراحل متأخرة، بقيت الفنون تدخل سوسيولوجًيا يف ميدان »التأريخ االجتمعي« للفن طبًعا؛ متجليًة 
املؤسس  املعياري  للخطاب  أسس  مما  الفنية،  غري  اخلارجية  والتغريات  الفني  املنتوج  بني  الربط  يف 

ملفهومات اجليد والرديء، التقدمي والرجعي، وغريها من التقسيمت الثنائية.
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حيرضنا مثال حول مفعول النظريات واستعمهلا من السلطات السياسية، وهو إقصاء الروائي ألكسندر 
النص األيديولوجي وخدمة  السوفيايت، بحجة خروجه عىل  سوجلنستني)1) من جانب سلطات االحتاد 
بأهنا  تروتسكي  جانب  من  اهتمت  التي  الروسية  الشكالنية  املدرسة  حالة  إهناء  ذلك  وقبل  اإلمربيالية، 
أيديولوجيا بالية ومن رواسب مرحلة ما قبل الشيوعية، أو يف تنظريات مدرسة فرانكفورت للفن الطليعي 
والثقافة الشعبية، وغريهم كثري ممن زواج بني حقيقة الفنون بدرجة تعاليها أو انحطاطها وتصنيفها، وفق 
درجة املساحة املمتدة بني خطاهبا واخلطوط السياسية األيديولوجية. مل يقترص األمر أيًضا هنا عىل التنظري 
من خارج احلقل الفني، بل كان من داخل بنيته أيًضا، وهو ما ساعد النظريات اخلارجية وأثر ربم فيها 

)غري الفنية( يف االعتمد عىل تقسيمت احلقيقي واملزيف اآلتية من هذا احلقل، عىل وجه اخلصوص.

الفن احلقيقي واملزيف: سؤال املرشوعية

املرشوعية  يعطي  أو  القواعد  يصوغ  فمن  كذلك،  ذلك  كان  وإن  قوانني؟  أو  قواعد  للفن  هل 
للفنون؟ من يقرر حقيقتها ويميزها من زيفها ويميز جودهتا من رداءهتا؟ وغري ذلك من األسئلة التي 
متّيز الفن الرفيع من غريه من صنوف الفنون ونمذجها. يشمل كل حقل، بحسب تصورات بورديو، 
آليات اشتغال خاصة به وحده، وإن كان يتقاطع مع حقول النسق العام ألي تنظيم اجتمعي بدرجة 
ما. قد يبدو أول وهلة أن احلقل الفني هو أقل استقاللية من احلقول األخرى املستقلة نسبًيا أساًسا، 
تقرير  عملية  دامت  ما  االقتصادي،  أو  السيايس  احلقل  مثل  استقالاًل،  أكثر  تبدو  بحقول  يتأثر  وأنه 

الرشعي واحلقيقي واملعرتف به مرتبطة بميكانيزمات القوتني املذكورتني.

لكن الواقع ليس كذلك متاًما، فهذا من شأنه أن يعيدنا مرة أخرى إىل موضوعة التحليل االنعكايس 
طويلة  لعقود  مسؤواًل  كان  الذي  وهو  الكالسيكية،  املاركسية  صيغته  يف  اجلدانويف(،  والتأثري  )التأثر 
عن ربط الفن باأليديولوجيا من أوسع أبواهبا، وأسس لتقسيمت الفنون من االشرتاكية واإلمربيالية 
الفني باالتكاء إىل ميكانيزمات تطور  واملقاومة والتحرر والتقدمية والرجعية وغريها. يتحرك احلقل 
تلك  تساهم  معينة.  زمنية ومكانية  به يف مرحلة  بنية خاصة  لينتج  احلقل،  به وحده، يف فضاء  خاصة 
امليكانيزمات يف متييز مرشوعية الفنون من عدمها، وتعريفات غري منتهية للفن النبيل والرخيص، اجلديد 

واملستهلك، القّيم والتجاري.. إلخ، استناًدا إىل ما يقّره الفاعلون املسيطرون عىل بنية هذا احلقل.

))) يزخر تاريخ الفن عموًما بكثري من اإلبداع الذي حورب ألسباب سياسية وأيديولوجية. ليست املساحة هنا للحديث عن تلك التجارب، وإمنا ذكرنا 

املثال أعاله للتدليل عىل العالقة بني تبني خطاب تحلييل نظري من جانب السلطة السياسية، وجعله معياًرا عاًما يف املجتمع يف مرحلة تاريخية محددة.
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يصح القول إن تفاصيل التنظيمت خمتلفة احلقول االجتمعية وغريها تتفاعل يف ما بينها، بدرجات 
عالقات  من  تتولد  اخلاصة  احلقل  مسارات  تبقى  ولكن  وتأثرياهتا،  تقاطعاهتا  يف  النسبية  من  متباينة 
وقوانني  لرشوط  ختضع  وهي  استقاللية  أقل  الفني  احلقل  يف  كانت  وإن  ضمنه،  الداخلية  التفاعل 
باتفاق  املعني،  الفن احلقيقي يف فضاء احلقل  السيايس. ُأسس مفهوم  من حقول أخرى، مثل احلقل 
الفاعلني املسيطرين عىل احلقل ومفاهيمه، وتعطى الدرجات األعىل للشكل الفني الذي اختري من بني 
مجيع األشكال األخرى، وفق صيغة مجعية ترى أن الفنون هلا نسق ووظيفة، يف مرحلة سيطرهتم )أي 

الفاعلني(.

هبا  يقاس  للفن  )قاعدة(  قانون  أو  معيار  وجود  يعني  الذي  املرشوعية  مفهوم  أسس  ذلك،  وفق 
الفن ذاته، بم هو حقيقي أو زائف وجيد أو رديء.. إلخ، وفق درجة قربه أو بعده من تلك القواعد 
املرشوعة التي وضعت ورسخت، بحيث باتت تسم بنية احلقل الفني يف مرحلة سيطرة فاعلني بعينهم 
عىل مقدراته، وهم يرون يف ذلك شكاًل حمدًدا ومرشوًعا ملمرسة الفن وتقييمه. هنا، تتم عملية التصنيف 
)النمذجة( وحتدد الرتب الفنية واملقاييس والتدرج يف قيم الفن التي تكرست يف العرص احلديث، من 
تسميات ونعوت تعيل من شأن »الرفيع من الفن« وتبّخس من شأن »الرخيص من الفن«. إن مبدأ 

»املرشوعية« يؤدي يف النتيجة إىل مبدأ »اهليمنة«، وفق تعبري بورديو.

إرباكات الفن والسلطة يف سورية

مل حيقق الفن السوري، بوصفه حقاًل وجمااًل، أي نوع من االستقاللية، يف ظل بنية نظام سلطوية 
هرمية يتحكم فيها النسق األمني أواًل، وهذا ينسحب عىل احلقول األخرى كافة. لقد بقيت احلقول 
كافة، ومن ضمنها الفني، ملتصقة باحلقل السيايس الذي حيركه احلقل األمني فبات مسيطًرا عليه 
وخيدمه يف تكريس مفاهيم االستبداد، بصورة مبارشة أو غري مبارشة. يربز يف احلقل الفني السوري 
أكرب،  كان  والسينم  التلفزيونية  الدراما  فني  عىل  الرتكيز  لكن  والسينم.  واملرسح  والدراما  الغناء 
لكوهنم أكثر وصواًل ومجاهريية وخضوًعا للرقابة أيًضا. أما املوسيقى والفن التشكييل، فقد بقيا 
قالئل.  متابعني  باستثناء  واجلمهور،  املستبدة  السلطة  متنفذي  فهم  من  بعيدين  نخبويني  لكوهنم 
حتى الشكلني األخريين من الفن فقد خضعا أيًضا لقوة رأس املال الفني الذي جعلهم نخبويني 
الفنية  التعبريات  الفني عىل غريمها من  الذوق  ويف متناول فئة عدت االهتمم هبم نوًعا من تعايل 

سائرها.
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اشتغل احلقل الفني السوري عىل طريقتني متناقضتني جترب إحدامها األخرى عىل الرضوخ، وقد 
ظهرت هذه املعادلة املتعارضة يف السينم خاصة، إذ كانت الدراما التلفزيونية تقبل املنتجات الفنية، 
للرقابة األمنية والفنية. لقد سعى  املستمر  أم ال، بسبب خضوعها  قيمة  سواء صنفت عىل أهنا ذات 
إليه ويشتغلون  الفني إىل العمل عىل استقاللية حقلهم الذي ينتمون  صناع الفن ومالكو رأس املال 
فيه، ولكنهم يف طريقهم إىل ترسيخ أنواع حمددة من »الفن اجليد« و »الفن التجاري« تدّخل أصحاب 
تكريس سيادهتم ومرشوعيتهم  تاه هبا جهدهم يف  معادلة خليطة  ليشكلوا  واألمني  السيايس  احلقل 
الفنية، وأنتجوا نموذًجا من الفنون حاز رضا السلطة بالدرجة األوىل. هذه ليست نقيصة من حقهم 
بالطبع، فمقّدرات احلياة السورية وارتباطها باملتغري األمني أسهم باستمرار يف االرتباط غري الرشعي 

بني صور التعبري املختلفة والسلطة، حتى وفق مفهومها الضيق يف احلالة السورية.

تبدو السينم وكأهنا مساحة مغرية للمثال والتحليل والتدليل أيًضا، وفق ما ذكرنا أعاله. لقد متثلت 
السينم  الفن صفة  أطلق عليها مرّشعو  التي  للسينم«  العامة  »املؤسسة  بـ  يدعى  بم  السينم يف سورية 
السينمئي  امتد إىل تسويغ ضحالة اإلنتاج  إنه خطاب  النخبوي.  التوجه  »الراقية« و »اهلادفة« وذات 
طال  الوصف  هذا  »جتارية«.  و  »مجاهريية«  سينم  بأنه  وصفته  التي  العربية  بالدول  مقارنة  السوري، 
أفالم  ثمة  إن  القول  ويصح  للسينم،  العامة  املؤسسة  نص  عىل  اخلارج  السوري  السينمئي  اإلنتاج 
وجهت خطاهبا إىل نقد النظام القائم ومفرزاته، يف املستوى االجتمعي والسيايس، ولكنه مثل غريه 
مقدرات  عىل  وسيطرهتا  أركاهنا  تثبيت  منذ  البعثية،  السلطة  بخطاب  حماطة  مساحة  كان  الفنون  من 
البالد. كانت األفالم القليلة التي حاولت تقديم مضامني غري ملتزمة ذلك اخلطاب، مشمولة باملنع 

والتهميش والتعتيم اإلعالمي، بغض النظر عن صنعتها الفنية.

يف األحوال كلها، حققت السينم السورية معادلة مجعت بني ضعف اإلنتاج واالبتعاد عن احلضور 
اجلمهريي واالرتباط بمواسم سنوية يف وقت املهرجانات، يف وقت كان فيه اجلمهور يتدافع حلضور 
العروض السينمئية العربية واألجنبية املختلفة. لقد كان ذلك فعاًل سلطوًيا بامتياز: سحب البساط من 
مالكي رأس املال الفني لتكريس نموذج الفن السينمئي السوري، عىل أنه نخبوي عزفت عنه اجلمهري، 
ومن ضمنها األرسة السورية التي كانت حتى قبل مرحلة تغول سلطة البعث، يف أوائل السبعينيات 

من القرن العرشين، مرتبطة بالعروض السينمئية العربية، عرب سلوكيات ُصبغت بطقس اجتمعي.

خمارج  جتد  أن  الرسمية  النظام  لرواية  بد  ال  كان   ،2011 عام  يف  السورية  االنتفاضة  اندالع  مع 
وتعبريات فنية، إذ مل تكتف باألغاين والدراما، فهذه األنمط موجهة إىل الداخل أكثر منها إىل الرأي 
العام العاملي. لقد بات هم السلطة أن تّصدر رواياهتا إىل الرأي العام العاملي، وال سيم مع تعقد احلالة 
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سلك  السوري.  والسيايس  العسكري  الواقع  يف  والراديكالية  التطرف  ودخول  وتشابكها  السورية 
كثرية  جتارب  يف  الشمولية  األنظمة  اختذته  الذي  ذاته  السلوك  االنتفاضة  بداية  منذ  السوري  النظام 
اخلطاب  النظام  تلقى خمرجو  بصورة غري مسبوقة. هكذا،  السينم  فن  ومنها دعم  وقديمة(،  )حديثة 
السورية  التي قاربت االنتفاضة  السينمئية  فنية، عرب سلسلة من األفالم  الرسمي وحولوه إىل صيغة 
وداعش  سورية  عىل  اخلارجية  املؤامرة  مثل:  للنظام،  الرسمي  اخلطاب  يف  معروفة  باتت  بمفردات 

واحلركات اإلسالمية الراديكالية وتقسيم وحدة البالد وغريها.

يف مستوى الداخل السوري، أي يف مساحات سيطرة النظام السوري، اكتسى احلقل الفني بصبغة 
واحدة من الشكل واخلطاب، وقد رافقتها بروباغاندا إشهارية تتيح االطالع واملتابعة، مما مثل فرصة 
سلسلة  ظهرت  مغايرة،  طريق  يف  السورية.  األرض  عىل  جيري  ما  حيال  االجتاهات  رؤية  يف  للتأثري 
من األفالم التسجيلية والوثائقية والقليل من األفالم الروائية التي محلت خطاب املعارضة إىل النظام 
االنتفاضة  مبادئ  إلظهار  حماولة  يف  حدث،  عم  وروايته  اّدعاءاته  دحض  سبيل  يف  القائم،  السوري 
السورية وأحقيتها يف مواجهة نظام قمعي استبدادي. مل متثل »السينم املضادة«، إن صّحت التسمية، ما 
يطلق عليه اسم »احلقل الفني« الذي له مالمح خاصة، ففقر اإلمكانات إىل جانب قلة اخلربات عدم 
جتانس اخلطاب وغري ذلك من التفاصيل قد ساهم يف نتيجتني: األوىل هي ضعف اإلنتاج يف املستوى 
الكمي، والثانية هي اقتصاره عىل جنس حمدد من الفن الذي متثل بالوثائقيات، من دون الدخول إىل 
عامل السينم الروائية إال يف نمذج قليلة جًدا. يف األحوال كافة، انتقل الرصاع بني النظام واملنتفضني عليه 
إىل ساحات كثرية بعيدة من العمل السيايس والعسكري. لقد كانت التجليات الثقافية واحدة من أبرز 

املساحات التي شهدت سجااًل وجدااًل بني الطرفني، وهي مّلا تزل مستمرة. 

املجتمعات، زمانًيا ومكانًيا،  تاريخ  الكربى يف  الفني مرافقًة األحداث  التعبري  لطاملا كانت صور 
من منطلق عدم نكران العالقة بني الفني والبنى املؤسسة عىل أي نسق أو تنظيم اجتمعيني، ما يرشدنا 
الفنون، ومنها فن السينم، مساحة  إىل كيفية اختاذ الفن هوية متغايرة بني ثقافة وأخرى. لقد شكلت 
سياسية  أكانت  سواء  القائمة،  النظم  مع  اإلشكالية  العالقة  يف  والرفض  والنقد  والتنافر  للتجاذب 
نمطه  القائم  السيايس  النظام  يستدعي  حكم،  وأنظمة  سياسية  لتيارات  صعود  كل  مع  اجتمعية.  أم 
الفني اخلاص وحياول إسباغ مرشوعيته وخطابه من خالله، فيصبح يف مرحلة ما أحد وسائل الدعاية 

اخلاصة به.

هذه حال اخلطابات املعارضة ألنظمة احلكم القائمة، يف وقتي السلم واحلرب، مما اختزل الفنون 
الوسيلة  وهي  الفنون،  قدر  أن  لنا  يبدو  كثرية.  مراحل  يف  والنقد،  الرفض  صور  من  بصورة  عموًما 
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التعبريية األكثر حضوًرا، ما يزال مرتبًطا باهلوية االجتمعية والثقافية حلامليها )الفنون(، عىل اختالف 
تبعيتهم وانتمءاهتم، مما يفتح السؤال اإلشكايل دائًم حول ماهية الفن، وهل يمكنه أن يكون بعيًدا من 

التجاذبات السياسية واالجتمعية واهلويات املتصارعة عموًما، يف التنظيمت االجتمعية املختلفة؟




