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Abstract: 

 The recent research deals with the philosophical approximations in 
international contemporary formation. The research deals with an 

introduction that includes the problem and significance of it. This 

significance has represented by consideration of art as a language that 

has many complicated intellectual processes. This type of language has 

been ascertained by the Phenomenological Interpretation through 
constructing an artwork by using the same perception , and making 

approximation with the space that express a  visual language. The 

research aims at finding out the philosophical approximations in 

international contemporary formation. The limits of the research is 

restricted to the study of philosophical approximations in contemporary 

formation specially the conceptual art from 1965 to 1970. 
The research has four sections : 

The first section deals with the meaning of concept in philosophical 

thinking: The research focuses on tracing back the concept process in 

philosophy. It presents many possibilities concerning the concept, the 

imagination and the thought. 
The second section deals with the concept as an interpretation : It 

states the idea of art prosperity through its quality not quantity. 

The third section deals with the philosophy of conceptual art ( 

Applications and Interpretations) : The artistic phenomenon can not be 

achieved without practice. This is a feature of ontology which requires 

the discovery of any phenomenon through its ontological function. This 
means the melting of an artwork with the outer atmosphere and 

horizons.The fourth section has the conclusions that have been drawn 

by the researcher. 

They are as follow : 

1. The concept of text in (The Minimal Edge Art) is regarded as a 
meeting of texts. The text with its performing and formative types has 

depended on outer codes that make transformation in meaning. This 

results from ambiguity and connotations that are connected with 

hypothetical spaces. There is a renewal of old texts in every period. 
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2. The Discourse level of the performing arts (Body Language) has 

decreased to the degree of Civilized Decline. Dealing with mixed 
references has its spread over participations. This results from 

inadequate translation of synonyms which have mysterious and 

symbolic space limits. 

The research has a list of references, and English abstract. 

Key words: Philosophical Approximations, Applications and Interpretations, 

International Contemporary Formation. 
 

 
 المقاربات الفلسفية في التشكيل العالمي المعاصر

 
 2صاحب جاسم حسن البياتي 

 
 الملخص

تناول البحث الحالي: المقاربات الفلسفية في التشكيل العالمي المعاصر. احتوى البحث مقدمة 
ته التي تجلت بالفن من حيث كونه لغة تمثلت بمجموعة من أهميتضمنت مشكلة البحث و

الفينومينولوجية في بناء ه التأويلية أكدتالعمليات بدت في مستوى فكري مركب، وهذا ما 
العمل الفني باستعمال الوعي نفسه، وقد شكلت مقاربة مع الوجود الذي يسكن اللغة 
البصرية. أما هدف البحث فقد تحدد بـ: التعرف على المقاربات الفلسفية في التشكيل العالمي 

معاصر المعاصر. أما حدود البحث فقد عنيت بدراسة المقاربات الفلسفية في التشكيل ال
  ..في أميركا1970 -1965السيما الفن المفاهيمي للمدة الزمنية من العام 

  :أما محاور البحث فقد تضمن الآلتي
تناول المحور األول: المفهوم في الفكر الفلسفي: فكان البحث منصباً على تتبع مسار 

ت مفهومية من المفهوم في تأريخ الفلسفة الذي قدم لنا سيالً من األحتماالت في ظل تنافذا
  .قبيل المفهوم والتصور والفكرة

ن العمل الفني ال يزدهر بما هو مقدم كشيء أوتناول المحور الثاني: الفن بوصفه تأويالً: أي 
 .وانما في ماهيته

ن الظاهرة الفنية ال أوتناول المحور الثالث: فلسفة الفن المفاهيمي) تطبيقات وتأويالت(: أي 
لممارسة، وهذا ما يذكرنا باألنطولوجيا )الغاداميرية( التي تقتضي في اإال  يمكن ان تتحقق

ً من الوظيفة األنطولوجية، مما يحتم اتفاق العمل الفني مع العالم  تعرف الظاهرة انطالقا
 .واألنصهار معه في اآلفاق

  :مجموعة من النتائج نذكر منها إلىأما المحور الرابع فقد توصل الباحث فيه 
ن مفهوم النص في) فن الحد األدنى( يعد بمنزلة ملتقى النصوص وهو التناص، فالنص أ -1

بما فيه الشكلي واألدائي قد اعتمد على شفرات من خارجه فاحدث تحوال في المعنى نتيجة 
األيحاءات والغموض التي لحقت بالفضاءات األفتراضية، وفي كل مرة هنالك عودة من 

  .يدةنصوص جد إلىالنصوص القديمة 
مستوى التداعي الحضاري حيث التمتع  إلىالجسد( رتقى مستوى الخطاب في فن األداء)ا-2

زاء المشاركات، وذلك باللعب مع المدلوالت وما تشكله من مادة غير أبمرجعيات متنافذة 
  .ياً تمتعت بسيولة داللية بحدود فضائها اللغزي والرمزيإدراكمحددة 

 .قائمة المصادر والمراجع وملخص البحث باللغة األنكليزيةثم بعد ذلك استعرض الباحث 

 .تطبيقات وتأويالت، التشكيل العالمي المعاصر، بات الفلسفيةالمقار: الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

ن الفلسفة تعد رافداً مهماً من روافد الجمال والفن على مر التأريخ، وقد ساهم التفكير الفلسفي ومنذ القدم في أالشك في 
إغناء التجربة الفنية والجمالية بمديات واسعة من صور التفكير المجردة، مثله مثل الوعي في التأويلية في بناء العمل الفني 

اخل الوعي وليس في الرمز، وعلى هذا األساس امتلك التشكيل المعاصر بناء تصور المعنى د إعادةمن حيث إنها 
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الفلسفة، وبهذا الصدد أعلن الفنان األمريكي المعاصر)  إلىوهو في طريقه  -إن صح التعبير -خصوصيته النوعية الشعرية
اهيمية بطبيعتها مف أعمالالفنية بعد الرسام الفرنسي) مارسيل دوشامب( هي  عمالجوزيف كوزوث( من أن جميع األ

 منطلقاً من نزع األشياء من سياقها الوظيفي... 
 وعليه يحدد الباحث مشكلة بحثه بالتساؤالت اآلتية: 

تها في أن تكون أبلغ في التعبير عن الفكرة من أهميالمفهوم في التشكيل المعاصر كبدائل بصرية لها أو  هل تعد الفلسفة-1
 الوسائط نفسها؟أو  المواد

 ماهي أهم االتجاهات في التشكيل المعاصر بوصفها وسيلة جوهرية لتحقيق األفكار والمفاهيم كمقاربة فلسفية؟  -2
 

 : المفهوم في الفكر الفلسفي:المحور األول
إن تتبع مسار تأريخ الفلسفة يقدم لنا سيالً من االحتماالت، في ظل تنافذات مفهومية من قبيل المفهوم والتصور والفكرة، 

بجوالت  -أي الفلسفة -السياق، مثل قيامهاأو  الفني نفسهأو  األمر الذي يدفع بالذات أحيانا من العيش داخل الحدث الطبيعي
شعورية، وهذه المعطيات قد كشفت عنها أو  بصيغة المشاركة التي كثيراً ما كان يصاحبها حاالت انفعاليةأو  ميدانية

منطقياً، وغير المعقلنة، فكانت وجهات النظر المتعددة التي يتمتع بها العالم بما فيها  الوقائع األُْسطورية غير المسلَّم بها
لنقل العقل المفكر األول، تعقل األشياء أو  األشياء، هي المعبرة عن تلك الوقائع، وبغية إشباعها، شرعن العقل البدائي

د معقولية، يتوحد في ظلها الوجود والعالم وهو) ء حتمية آلت على نفسها منح الوجوأدىوتفسيرها وتأويلها على وفق مب
ً للوجود مقابالً له كمفهوم بما هو معطى قبلي حيث المشرع للمفاهيم التي تأخذ سياقاتها أو  اللوغوس( الذي يعد مطابقا

له ِّ المستمر إذ  وحقيقتها منه كمرجع، التي بدورها ـ أي المفاهيم ـ تعد صورةً للوجود نفسه فتتالئم معه في صيرورته وتحو 
أن) كل مفهوم يتوفر على محيط غير منتظم، محدد برقم مكوناته، ولهذا نجد فكرة كون المفهوم إنما يرتبط بالتمفصل 

ه، وهذا ما يوضح )التصور( إدراكبمعنى أن المفهوم يكمن خارج الذات، وباإلمكان  (1997)دولوز،  والتقطيع والتقاطع(
 ألي موضوع بوصفه جزءاً منه.  دراكباإلالذي تقوم به الذات عند قيامها 

إذاً المفهوم يتطابق وماهية الوجود بصفته المطلق والماهية والجوهر، التي تعد نقاطاً مرجعية وداللية محددة تمنح المفهوم 
البحث عن أو  نظر، إعادة إلىبعده األنطولوجي، فاللغة إزاء الظواهر األسطورية تعد جزءاً من الطبيعة التي ال تحتاج 

الوجود أو  الحجج والبراهين ما دامت العالقة تتجلى في الدينامية المتجانسة والمنصهرة بين الواقع واللغةأو  العلل
ً يتناسب وطبيعة التحوالت المستمرة في الوجود. إذاً هو الجزئي الذي يشق طريقه في  والمفهوم الذي يعد بوصفه ديناميا

البحث عن المفاهيم والمعاني واستحضارها جمالياً وشعرياً في الثقافة اإلغريقية،  إلىمية الكلي، مثله مثل المحاوالت الرا
حيث يستدعي منا البحث في ذات الثقافة فلسفياً، لكونها ثقافة شديدة التعقيد، ومركبة وتحمل دالالت متناقضة في مفاهيمها. 

لعالم اإلغريقي، بحسب أطروحة التأويل الالمتناهي )فليست هناك أسماء للمفاهيم بل ينبغي ابتكارها ووضعها. وأن ا
 )الالمتناهي( والالمتناهي هو ماال يدخل في صيغة إلىوإساءة القراءة، من مشروع )أمبرتو أيكو( كان منساقاً بإستمرار 

المتناهي، سحر الأو  قاعدة. وقد شيدت الحضارة اليونانية، مستغرقةً بفتنةأو  مفهوم إنه تحرر من كل نموذجأو  نمطأو 
ولذلك لم يطرأ أبداً على فكر صانعي  (2008)بارة،  على هامش مفهوم الهوية وعدم التناقض، وفكرة التحول الدائم(

التعاويذ واألبيات الشعرية، والمرثيات وأناشيد الحرب، أن ينجزوا أي شيء فردي، بل إن مفهوم الشعر عندهم كان في 
إذ  )هاوزر، بال( الجماعة بأسرها، يعبر عن أفكار ومشاعر يشترك فيها الجميع. إلىأساسه مجهول النسب، وكان موجهاً 

منحوا أفكارهم ومتقابالتها من األشياء في العالم معاٍن وأبعاداً داللية التخلو من مطامح  -أي الفالسفة األغريق -إنهم
 رميز في التعاليم وبمنأًى عن العالم المحسوس. الت إلىشخصية وهذا بالطبع ناتج من الروح اإلنسانية وسريتها وذلك بميلها 

ولذلك اعتاد )فيثاغورس( أن يفسر كل الظواهر، وأن يشرح كل الموجودات بما يتخللها من أسرار العدد، ولذلك مال 
 ً تعريف الجمال بعبارات تسودها ألفاظ الكم والكيف، وإشارات تدل على المكان، فمفهوم الموسيقى انتظام  إلىأيضا
. وهذا يعني ان المفهوم حتى يكون معقوالً (2007)حسان،  وات، ومفهوم الجمال انتظام في نسب التشكيل والتجسيماألص

لدى) الفيثاغوريون(، فعلى الرمز العددي أن يعمم على جملة من الممارسات والتصورات واألفعال لتصبح مفهومة 
 بدرجة كبيرة. 

اقعة تحت تأثير اشتراطات الوعي الذاتي والنسبي الذي يجعل من معرفة األشياء إال أن اللغة لدى السفسطائيون ال زالت و
 إلىإشكالية إنسانية وليست موضوعية، فاإلنسان لدى الفكر السفسطائي لن يفهم شيئاً، وإن فهم فهو عاجز عن نقله 

جعيات عقلية، عقدية مفاهيمية اآلخرين، وألنها ذات نزعة إنسانية، فالفن والفلسفة والشعر والخطابة ال تنطوي على مر
مثلما لدى الفيثاغوريون، مقارنةً بالتمويه والخداع والنسبية والشك، ومن ثم ينشأ التناقض في المعاني والمفاهيم لعدم 
الوضوح في الرؤية، ألن اللغة لديهم اصطالحية، وبإمكان المتحدث أْن يشكلها كيفما يشاء، وكذلك في" المحاورات 

المفهوم وإنما يحصل إجماعاً ال غير، ففي محاورة" المأدبة" كان المفهوم بمثابة  إلىن النقاش ال يصل اإلفالطونية كا
 العصفور المناجي لنفسه والمستهزىء الذي كان يحلق فوق حقل معركة اآلراء المتنافسة التي يمحو بعضها بعضاً."

معنى المفهوم، بعد أن كان لدى  إلىطابعاً جديداً  بمعنى ان فكرة المثال لدى )إفالطون( قد اضفت (2012)مؤلفين، 
السفسطائيين تحدده نظريتهم الحسية بنزعتها الفردية، ومن ثم ينشأ معنى المفهوم في ضوء تصوراتهم اإليهامية المحققة 
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ما تدرك للمتعة الفردية، وبعيداً عن صورها الموضوعية. وهنا نقطة خالفهم مع )إفالطون( فالموضوعية لديه تتفعل حين
المفاهيم الجزئية الكامنة في الظواهر، المفهوم الكلي المثالي بعمليات عقلية التخلو من جدل." إلن المحسوسات حادثة، 

ولذلك تستمد األشياء فاعليتها وجمالها من مشاركتها في المفهوم )كرم، بال(تكون وتفسد، وكل ماهو حادث فله علة ثابتة" 
الحقيقة، أو  جمالي اليتحدد مكانياً، بل ليس شرطاً حصوله على المكانية في أْن يبدو فيه الجمالبالذات، فالوجود الفني وال

الفكرة، بالمقدار الذي يسمح أو  ة تلك الفعالية للعالقة الجدلية التي يمارسها الشيء مع المفهوم بالذاتأهميإنما التعويل على 
 إلىتمارسه الذات بعد تمرحالتها وتحوالتها االرتقائية وصوالً بأن تتجلى صورته الكامنة في الشيء، بوعي انفصالي 

تقليد حرفي للظواهر الطبيعية، إنما هي  أن) ارسطو( يختلف وعبر مفهومه عن المحاكاة إذ أنها ليستإال  الوعي بالمفهوم.
متضمنة في الممارسات الفكرية والخيالية الداخلية التي يقوم بها الفكر بطريقة ينبثق من بين تضاعيفها مقترحاته، على 
ُغ الرابطة م ِّ ا وجٍه يعكس حاالت مفهومية. إنها عمليات انتزاع الصور من الظواهر الطبيعية بواسطة الفكر، وهذا ما يسو 

في الواقع. كما أن المعارف المكونة للمفاهيم تشكلت بفعل العالقة  إليهبين الكلي وهو المفهوم الخالص، والجزئي المشار 
القائمة بين الفكر والموضوع، في ضوء مشاركتهما في فعل المعرفة مثلما قدمته نظرية المعرفة لدى) أفالطون(و) 

ً له، بعد أن تتشكل صورة األشياء في العقل أو  موضوعه،أرسطو( التي تبين قدرة العقل على أن يمثل  أن يكون مطابقا
 فيصبح العقل كموضوعه. 

ولذلك بدأت فلسفة) ديكارت( بعد ذلك بصياغة نظرية معرفية مختلفة ومستقلة قائمة على الذات اإلنسانية، ولذلك هو يؤكد" 
حواسنا. وفكرته األساسية هي أو  وليس على بداهة تخيلنا،بداهة عقلنا،  إلىعلى وجوب االقتناع بصحة شيء ما باإلستناد 

)هامبشر،  أن صحة قضية السبيل للشك فيها، يجب أن تكون صفة مالزمة لها ال تعتمد على أية ظروف خارجية "
يقتها فالمفهوم هو األفكار العامة التي بها تتشكل المعاني والصفات الجزئية، فالشكل واللون والملمس هي في حق .(1986

نقاط دوال على األشياء الحسية الملموسة، وتكون لها صفة االمتداد والتغير والحركة، فتبقى موضع شك، في حين أن 
أن العالقة بين المفهوم والوجود بعد أن اتخذت مع) ديكارت( بعداً ذاتياً) إال  مفاهيمها تدرك بالقدرات العقلية وحدها.

تأسيس موضوع المعرفة بتبني تصورات ذاتية كعوامل ضاغطة في  إلىي ) كانط( سعى فيزيائياً(، فإنَّ الفيلسوف األلمان
إضفاء المعنى والداللة والمفهوم على الظاهرة الممكن استيعابها بالملكات العقلية بوسائط زمانية ومكانية وعليٍَّة، في قبال 

 . الالمفهومأو  ه على نحٍو يبقى في مستوى الالمفكر فيهإدراكما ال يمكن 
المفاهيم المحددة،  في حين أن الحكم الجمالي لديه ليس حكماً موضوعياً ومعرفياً، فال يمكن استخالص هذه الضرورة

وبالتالي فهي ليست قطعية، كما أنها ال يمكن استخالصها من كلية التجربة) من إجماع كامل في األحكام حول جمال 
الجميل يتسم بال مفهوم، حيث إن المتعة ال تكون أو  لحكم الجماليإذاً يبقى موضوع ا (2009)كانط،  موضوع معين("

تتصف بقدر من االستقاللية، يجعلها تبدو بعيدة كل البعد عن أنموذج أو  في ضوء انفصالها عن المفهوم بالذات،إال  جمالية
ً بين  الدينامية الحاصلة بين الذاتي المفهوم المتعالي. وأما مع الفيلسوف األلماني) هيغل( فإن المفهوم يتبلور تصاعديا

والموضوعي، في مستوى جدلي مع التأريخ وكذلك تنافذ الفكر مع الوجود، فثمة تأمالت حول الفكرة المفهومة على أنها 
مركبة من عناصر متنافرة، فعالم المفهوم، وهو الذي تصنف المعارف والفنون على أساسه، إزاء أصالتها المرتبطة بمدى 

 إلىالفن والجمال، التي تتجلى في درجات متفاوتة، ابتداءاً من المحسوس الذي يمثل األدنى أو  في المعرفة تحقق المعقولية
عن العام. فالفن يبلغ وبدءاً من إال  المجرد بوصفه مفهوماً. ويؤيد) هيغل( في ذلك قول) أرسطو(:" ليس هناك من علم

)حسان،  المفهوم إذ يختفي بكونه أثراً" إدراكخيرة وهي مرحلته األ إلىمستوى التعقل ليصل  إلى دراكمستوى اإل
إذ أن الوظيفة المنهجية للجدل تتكشف بمزيد من الوضوح بوصفها نوعاً وطريقة للتأمل  (2009)جيمينيز،  (2007

  (1987)بوبنر،  الفلسفي الشامل من حيث عالقته باألشكال المعطاة للوعي وما يقتضيه من التغلب عليها"
أن تستوطن لغته  إلىبها  أدىالتوجه الحيوي الحدسي الذي تمتعت به فلسفة الفيلسوف الفرنسي المعاصر) برجسون(  أما

لغة المنطق لدى)  إليهأطيافاً عديدةً من التداخالت والتمازجات التي تحمل دفقاً من المشاعر الحيوية، على عكس ما ذهبت 
أو  مفهوم، فاللغة لديهم تستطيع استيعاب الذات إلىبراهين ونتائج تؤدي ارسطو(و) ديكارت( وما يتعلق به من مقدمات و

فلسفة) برجسون( الحدسية حيث تيار الديمومة القائم على الحدس  إليهاآلخر انطالقاً من االنفصال ال االتصال الذي دعت 
الكامل الحاصل بينهما، أي  يجترح الذاتي والموضوعي في آٍن واحٍد في ضوء لغة تعجز عن احتواء التعاطف واالندماج

للديمومة، وإذا ما  إدراكالجمال فهو  إدراكبين الوجود والتغير، ألنها تعمل في مستوى الغرائز للكائن الحي. وكذلك 
ً بحسبإدراكحاولنا  اندثاره وتالشيه ألن من صفاته) أي  إلى -الحدس البرجسوني -ه مفهومياً، فإن ذلك سيؤدي حتما

تدفق به في نفوسنا" ولذلك يرفض صفة الجمال في عملية الضحك ليرى فيها آلية محضة تحد عفوية الجمال( الشعور الم
  (2010)بوحناش،  الوجدان، وتجعل من الشعور قوالب رمزية ثابتة"

 
 المحور الثاني: الفن بوصفه تأويالً: 

تأويلي للغة التي ليس لها مهمة تواصلية  أن العمل الفني ال يزدهر بما هو مقدم كشيء وإنما في ماهيته، فيفهم في فضاء
تفسيرية. إْذ تحمل اللغة استعدادات فنية يشكلها ماهو شعري، عمالً يحمل قيام كل عمل فني. فعمل اللغة هو أو  وحسب

شعر الوجود األكثر أصالة والفكر الذي يفكر في الفن كله بوصفه شعراً، ويكشف وجود لغة العمل الفني، اليزال هو نفسه 
الفلسفة على ما يتمظهر ويتجلى في طريقتها الشعرية الخاصة في الكينونة، وهي لغة تتصف بكونها ال  إلىي طريقه ف
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، وكونها قادرة على االستدعاء من الغياب  " وهي تحمل قبل كل شيء الموجود  (2008)الفروي،  الحضور. إلىتََحُجب 
إذ أن اللغة الشعرية ازاء ما تتمتع به من شمولية، قادرة على استدعاء  (2001)هايدغر،  المنفتح" إلىبوصفه موجوداً 

الداللة األصلية لألثر، السيما وان الفن على وفق هذا المنحى، يسترجع التراث في حدود التأويلية المشروطة بالفهم، الفهم 
ا مشروعين لإلحاالت، الذي يجعل للظاهرة ومنه الفن التشكيلي الذي عمل باالتجاه نفسه الذي سلكه فن الشعر بكونهم

منهما ظواهر ذات ماهية قابلة إلضفاء المعاني والدالالت المخصصة لصياغة صور الظواهر من لدن المتلقي، مما يكسبها 
ماهيات خاصة تتمتع باالنفتاح على العالم، من حيث قدرة الوعي على رصد الموضوع الفني والجمالي ومن ثم تشكيل 

( المتأثر 1961-1908باالنفتاح عليه. وفي هذا الصدد كتب الفيلسوف الفرنسي) مارلو بونتي() -اي الوعي -كينونته
بفينومينولوجيا) هوسرل( وبالنظرية الجشطالتية قائالً:" لماذا تكون أشياء االستعمال كالقفاز والحذاء بسماتها اإلنسانية 

 إلىعالم آخر،  إلىء... يحصل لدينا انطباع اننا ننتقل موضوعة وسط أشياء الطبيعة فتأملها أول األمر على أنها أشيا
العالم اإلنساني وألنه يسمح بظهور طبيعة في  إلىتجاوز الواقع، النه وألول مرة يتم االنقطاع عن االلتزام الذي يشدنا 

)وآخرون،  يري"عالقة تفاضلية وتخالفية مع الفضاء التصوإال  ذاتها هي) نتاج النتاج( بحسب تعبير هيدجر فإنها ليست
2004)  

( المشحونة بالتراث والميثيولوجيا، فرسم 2،1) دي كيريكو( شكل)أعمالوثمة نماذج تدفعنا بهذا االتجاه، جسدتها 
لة بالرموز واألقنعة الخالية من المالمح، لترمز  كل ما من شأنه أن يعزز من مكانة العوالم  إلىالفضاءات الموحشة الُمحم 

خلف الواقع، وتغليفه باستشفاف ممكناته الفضائية كحقيقة ذاتية، منبثقة من عوالمه الخارجية، فتبدو  السريالية الكائنة
الظالل القاسية للَمشاهد، أكثر حقيقة وحضوراً من نماذجها األصلية. وهذا ما يكشف لنا عن نقاط الخالف مع االتجاهات 

ً مثلما في  أو  (، من رفضها القاطع لكل ما هو واقعي4،3يرو( شكل)) خوان مأعمالالتي حملت فكراً وجودياً خالصا
كثيفة والخطوط بسيطة  عمالنوع من التجريد العقلي بالمعنى السارتري." وإن األشكال في هذه األ إلىتهكمي، وصوالً 

  (1997)حسين،  ومليئة بالحركة وغالباً بالرمزية، والتكوينات متماسكة ومليئة باإليقاعية"

 

  

 

 ( خوان ميرو4شكل) ( خوان ميرو3شكل) ( دي كيريكو2شكل) ( دي كيريكو1شكل)

 
) ماغريت( وجمعها للمغاير والمختلف بين عالقاتها، التي تعج بالغموض أعمالمثلما االلتزام بدقة التفاصيل التي تنقله  

 ( 8،7،6،5والغرائبية والسحرية شكل)

 
 

 

 

 

 (8شكل) (7شكل) (6شكل) (5شكل)

( ال يتناسب المشهد الليلي مع اإلضاءة المسلطة على األشكال في المقدمة، ولكنه يكتفي بتسجيل التقابالت بين 5ففي الشكل)
بنوع من السرية السريالية التي تستعير وتزيح كل ما يعكر صفو الصفاء الشاعري أو  المساحات المضيئة والمعتمة،

الغموض الذي ال معنى له، فهو يركز على الرمزية التلميحية التي بها يخترق لعمله، وعلى الرغم من شبح العزلة المحاط ب
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ه نتيجة الوحدات المركبة، بما تثيره من أعمالالعالم الخارجي، ولكن باالستقراءات الفلسفية، التي كثيراً ما وسمْت بها 
 قدرات داللية. 

(، إذ يقف موقفاً معارضاً للوعي الجمالي، 1900ولود سنة)وهنالك موقفاً آخر السيما لدى الفيلسوف األلماني) غادامير(الم
الداخل، وهو بمنزلة خبرة داخلية تنعكس في التأمالت التي تجعل من العمل  إلىفهو يعد تراجعاً للوعي الذاتي وانحساراً 

الفني مجاالً لحوار األفكار، لتبلغ الوعي الذاتي الخالص، فالحوار الجمالي يبقى متاحاً في ظل الهيمنة المتبادلة بين العمل 
ستعادة المعنى األصلي للعمل تبين لنا مدى أن محاوالت اإال  الفني المقدم على نحو نظريات الفن للفن والوعي الجمالي،

تجرد هذا الوعي.) وإذا ما حصرنا أنفسنا اثناء مواجهتنا للفن في التقييم الجمالي الخالص، وكان سلوكنا تجاهه تجريداً 
ً مستقالً عن الحياة اليومية، منفصال ع ن يفصل العمل الفني عن الظروف التي تجعله في متناول أفهامنا، ليغدو عالما

الحقيقة، فإن مسلكنا سيكون مسلكاً ثانوياً، ونفوت بذلك التجربة الحقيقية للعمل الفني. وعبر هذه المقدمة نجد أن)غادامير( 
بوسيط  (2010)معافة،  في أدائها.(إال  يؤكد بأن بنية العمل الفني غير موجودة في ذاتها، وغير قابلة للتحقق

صل بين العالمين هما العمل الفني والوعي الخالص. وهو ما يظهر مدى تأكيده مضموني)آيديولوجي واخالقي وفلسفي(، ي
الفلسفات اليونانية  إليهعلى التواصل بين عالم الفن وعالم الحياة، مع اقصاء كل معقولية استطيقية، وهو ما كانت تروم 

 القديمة، بطابعها الجدلي القائم على الحوار والمشاركة. 
 ً قائماً على وعي جمالي، بل هو الذي يكرس المشاركة. بين اآلفاق وتداخل العوالم وتنافذ  أي أن الفن ليس خالصا

التصورات. وإن إنبثاق التعريفات الالنهائية للفن ناشىء من ردود الفعل الجمالية، التي تُعد محاوالت من لدن القارىء 
ً في ضوء التجارب المباشرة والحقيقية عندما تستحوذ عليه تجلياته، السيما وأن الفن قد قصد الظواهر غير ال محددة سلفا

إذ أن الفنون تنحل بالسياقات االجتماعية المتفاوتة للمتلقي، ومن ثم الفن ال يمكنه أن يواصل  (Krtich, 2003) مع العالم.
ير للمتلقي." ومن منظور أن يستكملها، من دون التجربة اآلنية، التي تقام بين العمل الفني والحضور المتغأو  العملية الفنية،

في  ،علم الجمال بصفة عامة، ذلك ألنه يغمر كل شيءأو  فلسفي مجرد فإن نهاية الحداثة تعني بالتالي نهاية الجمالي نفسه
التحديد أو  بأخرى، فينهار التميزأو  النقطة التي يصبح عندها كل شيء ثقافة تبادلية بصورة إلىحين يمتد مجال الثقافة 

وهنالك ثقافة الفن البصري،  )جيمسون، بال( هو باألحرى يتالشى تماماً."أو  لم الجمال ) وحتى للثقافة نفسها(،التقليدي لع
ً ما بعد الحداثة، وهي في األعم األغلب، ضد المعايير التي فرضتها األجناس واألنواع الفنية، مثل فن  التي سميت الحقا

د التركيب) الكوالج(، والفن الجاهز لدى) دوشا مب(، وفن البوب والفن المفاهيمي، بوصفها فنون ما بعد حداثة، تَعِّ
 الجمهور والبيئة وكذلك وسائل األعالم واالتصال بمختلف اصنافة، مرتكزات رئيسة من مرتكزات التشكيل. 

ل فن األداء بوصفه يعود بالعمل الفني لسياقاته وسالالته التأريخية ليكون الُمشاهد أكثر وع  ,Parent) ياً بها.ولذلك أُدخِّ
( إذ اقتصر النشاط الفني بقيام بجوالت ميدانية، مثل التجول في 12()11()10()9مثلما في فن األرض األشكال) (2007

الطبيعة، وتأملها، وكذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، ولذلك لم يتطلب العمل الفني قدرات عقلية ووعياً جمالياً، ولكنه 
ً وقدرة على مواجهة الطبيعة، في ظل األبعاد الفكرية والسايكولوجية التي كثيراً ما تفتح فضاءات أوسع  يتطلب إلهاما

 ,Lailach) نحتية( فنية أعمال إلىتتجاوز العوالم والمفاهيم المغلقة،) مثلما تم تحويل آثار المشي في الطبيعة النائية 
التجارب،" فإن الفن يستطيع أن يعرضها عليه كما لو أنه . وإذا لم يكن باستطاعة اإلنسان أن يعيش كل هذه (2007

إذ أنها  (2012)بنكراد،  يعيشها حقيقة. وهي األبعاد التي تجاهلتها التصورات التي تُصنف بحدود ما يسمى" الفن للفن""
تاسع عشر، التي ترجع في نظرية ال يتفق فيها الفن مع الحياة، وهذا ما يذكرنا بالحركة الرومانتيكية في ثالثينيات القرن ال

الفيلسوف األلماني) كانط( بفلسفته القائمة على الحقيقة الُمعبر عنها من فكرتنا عن الشيء، وليس لها أي  إلىأصولها 
 ارتباط بالعالم المحسوس.

 

 

 

 

 (12شكل ) (11شكل ) (10شكل) (9شكل)

كما يشكل الحدث مقاربة للكينونة لدى) هيدجر( التي يحدث فيها الحدث، وهو األثر الذي ينفتح فيه ليكون الحقيقة، 
ويستعرض) هيدجر( لوحة أحذية الفالحة لـ) فان كوخ(، ليكشف لنا بها عن العالقة بين العالم واألرض، العالم الذي يمثل 

بينهما يحدث حدوث الحقيقة الكامنة في الفعالية التي يقيمها االسترسال االنكشاف، واألرض التي تمثل االنحجاب، وما 
والحوار بالتجربة المعاشة، وليس بالجانب العقلي الهوسرلي المجرد، وإنما ما تعرضه هي لنا، وبحد ذاتها في أفهامنا. 

الحدث، للعالقة الدينامية بين األثر  وباالتجاه نفسه يُعد الجسد في الفن المفاهيمي، أصل الحدث عندما تحدث به الحقيقة قيد
الفني وحدوث الحقيقة، أي ترجمته الفنية كحدث. وفي ضوء فلسفة الحدث يبين لنا الفيلسوف الفرنسي المعاصر) جيل 
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ً لدولوز-دولوز( مدى إسهاماته في هذا المجال، بعد أن سبقه) هيدجر(" فنحن بحاجة أن نتيح للفكر االنفتاح على  -وفقا
يتجاوز األنساق والقوالب التي يبتكرها الفكر ذاته. وعلى الفلسفة أن تتحلى بهذا االنفتاح أو  من فيما هو خارجممكنات تك

ً لما يستجد من أحداث" "، لهذا سميت فلسفة) دولوز( بفلسفة (2011)عطية،  والتجاوب، وان تصيغ إشكالياتها وفقا
 ت مسبقة.مقوالأو  الحدث، أي فلسفة ال تواجه العالم بمفاهيم

باألحرى الفيلسوف كالفنان، ال ينطلق من مقوالت جاهزة، بل من نسق مفتوح، فبدل الوعي أو  بمعنى أن الفنان كالفيلسوف
بالفن من وعي جمالي، يتم تأسيس خطاب مفتوح، يعبر عن نشاطات غير مألوفة، من حيث االستدعاء ألزمة العالقة بين 

بالتساؤالت التأويلية عن ماهية األثر الفني، ولكن من دون التخلي عن خاصتهِّ كأثر  الفن والحياة االجتماعية، ومعالجتها
ً بواسطته. إذ إنَّ الحقيقة في الفن تتجلى في وسيط الشكل بافتراض خطاب تنظيري مفاهيمي، يدعو  مادي يفتح لنا ميدانا

الية وجودية، ثقافية، تحقق االنخراط في فع إلىال ألجله بل لتحويل مادته،  -حجارةأو  سواء كان الوان -حوار الشكل
ممكن في ضوء االنفتاح على التعدد أو  الصيرورة السيما في الشكل وعمليات تلقيه، بحيث تغدو التجربة كحدث ممسرح

ً أن -جادامير إلىنسبة  -القرائي اآلني والالحق. مثلما في" الهرمنيوطيقا الجاداميرية  فينومينولوجية الطابع، فكان طبيعيا
يمثل الفن بالنسبة لها موضوعاً محورياً خصباً، مثلما كان بالنسبة للفينومينولوجيا ذاتها التي كانت تهتم بما يتجلى لخبرتنا 

 (2009)حسن،  على نحو عياني وحدسي مباشر"
فسير ومن هنا يتجلى لنا في عمل الفنان األلماني) جوزيف بويز( وهو في داخل غرفة مغلقة مع ذئب بري، مدى الت

الالعقالني كصورة لعالم أنطولوجي غامض، بامتداداته وتنوعاته وتمفصالته وتعالقاته بين الحياة والموت، والوجود 
والالوجود، والمعقول والالمعقول، والتي لها القدرة على توسيع مدارك الرؤية البصرية، مما يجعلها قابلة للتشكيل 

 (14،13ية والنفسية التي تفعلها مع الوجود.شكل)المستمر كصورة بالحدس، وعالقاتها االجتماع

       

 (14شكل)  (13شكل )

في الفن  -وأن العمل الفني في مستواه الفلسفي" ال يفصح عن رؤية المبدع لواقع محدد في لحظة تاريخية محددة تتجاوز
الفن بالفلسفة في مهمتهما الوجودية. إن إطار الخاص للعام، ولكنه يفصح عن الوجود بمعناه الفلسفي. وهكذا يتوحد  -العظيم

)زيد،  التمايز القائم بين الفكر والفن." -من ثم -ربط الفن بالحقيقة بالمعنى الوجودي يغفل الخاصية المميزة للفن، ويهدد
 إلىذات الداللة الحرفية على عنصر الزمن، مثله مثل التشكيل الذي ينتمي  عمالفتؤكد) تجربة معايشة األ (2005

) دونالد جد( يثير فينا وعياً حاداً بالزمن الذي نقضيه أمامه وننفقه في تأمله، أعمالمذهب" الحد األدنى في الفن"مثلما في 
ه لحضوره الذاتي وحالته الشخصية في إدراكوذلك ألن تأثيره يعتمد على تنامي وعي المشاهد بنفسه في حضور العمل، و

شيء آخر غير  إلى( وكمشاركة أنطولوجية فأن الصورة ال تشير 18،17،16،15شكل) (1999)كاي،  مواجهة العمل(
ما تمثله في مضمونها الخاص،  إلىموجود هناك في الصورة ذاتها؛ بمعنى أن الصورة تشير  إليهذاتها، ألن ما تشير 

عمل يمنح ما هو ممثل فيها ا ويتلبث في تأملها للمشاركة في وجود ما تمثله. فالإليهوتقتضي من المشاهد أن يركز انتباهه 
فائضاً وزيادة في الوجود. ولذلك االختالف األساسي بينهما هو اختالف أنطولوجي، ألن الصورة ال تطمس ذاتها باإلشارة 

وفي هذا الجانب األنطولوجي .(2010)معافة،  شيء آخر خارجها، بل تشارك فيما تعرضه أي في وجودها الخاص إلى
  (2011)إينيك،  وشامب(:" المشاهدون هم الذين يصنعون اللوحات الفنية "يقول الفنان) مارسيل د
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الشك في أن تعارض فلسفة) غادامير( مع الوعي الجمالي، هو للكشف عن اغتراب الجمال وعزلته بوصفه معرفةً، وحتى 
ً وتحوالً  منحها) غادامير( بعداً وجودياً، لكونها تجربة قابلة للتلقي والمشاركة،  تصبح هذه المعرفة أكثر خصوبة ونضجا

ً في الوجود، مثلما كان يحصل في أو  ولكي تكون كذلك فالبد لها من مفهوم اللعب، الذي يعد العمل الفني طريقة نمطا
ير أحداث المأساة وما يجري المأساة التراجيدية لدى) أرسطو(، حيث تمدنا بهكذا نوع من اللعب، بعد أن ندرك مدى تأث

فيها، على الذات اإلنسانية المتفرجة. إذ إنَّ كل عرض هو عملية انطولوجية في نفسها، ولها عالمها الخاص، بمنأًى عن 
وعي المشاركين فيها، لكونها من يحدد نمط اللعب، ووعي المشاركين، ولذلك ابتعَد) غادامير( كثيراً عن الوعي الذاتي 

للمشاركة في اللعب ببلوغ الحقيقة الكامنة في الفهم." هكذا يطلق اللعب الفني صراح تمث التنا للعالم فتلغى الذي ال يسمح 
بذلك كل العوائق المعرقلة ضد الرؤية الصادقة التي ال يشوبها اي تجريد. هنا يكون اللعب مشروع تجربة متواصلة مع 

 . (2009)الزغبي،  الصيرورة"
ته في العالم الجديد ) ففي لوحة) تانجو(، وضع الفنان األمريكي) جاسبر جونز( صندوقاً أهميالمتلقي ووهنا تظهر مكانةُ 

موسيقياً صغيراً، على خلفية كبيرة زرقاء وكتب في الركن األعلى للوحة على اليسار كلمة) تانجو(، بينما وضع أسفلها 
ج، فتنبعث الموسيقى من صندوق موسيقى آخر يختبىء خلف على اليمين مفتاحاً صغيراً يبرز من القماش ليديره المتفر

وجود المتفرج أمامها، ومشاركته  إدراك إلىاللوحة. وعن طريق هذه الوسائل استطاع) جونز( أن يجعل اللوحة تدفعنا 
ديه داللة وبواسطته يتبين لنا ان التصور األنطولوجي للفهم يتخذ ل (1999)كاي،  الفعلية في تحقيقها عبر فترة زمنية(

وجهات  إعادةالمعنى، وكذلك المساهمة في  إدراكالعالقة الجسدية، بين المتلقي والعمل الفني، ثم  إلىالمشاركة، نظراً 
 وتحويله.  النظر بالتفكير والتشكيك فيه، إلثرائهِّ 

مسرحي من حيث إن المتفرج إذ أن المتلقي يشارك في العمل الفني، فُيعد كجزء منه، ومنزلتُهُ ال تختلف عن أداء الممثل ال
العمل، ال يتمكن من رؤية الشكل من الخارج، ألنه أصبح جزءاً منه، وهذا يُعد منطلقاً يسمح لنا بإلقاء مزيد  إلىعند توجهه 

ا من مفهوم اللعب. وهو لدى) غادامير( سيرورة إليهمن الضوء على أن الممارسة الفنية برمتها نمط في الوجود، ينظر 
ً من  -إن صح التعبيرُ  -عب، فهو ذو نزعة عالميةتمتلك من يل تنمي الوعي وتوسع من نشاط التأويل فيه، ليصبح نوعا

) وهذا معناه أن اللعب مثله كمثل اللغة  (2009)غادامير،  الوجود المتحول، يكشف عن صيرورة اللعب في األصل.
من كون  –في تعبير " فوكو"  -رة التي قالها " نتشه"تحاصر اإلنسان وتتمتع بأسبقية وجودية عليه، إنها تعني تلك الفك

اإلنسان مغمور بالعالمات، ومن أن البعد اللغوي ال يتساوى مع البعد اإلنساني، إنه هو الذي قال لنا حيث توجد العالمات 
يات االنطباعات بمعنى تجاوز مستو .(2008)أحمد،  العالمة، يصمت اإلنسان(أو  ال يوجد اإلنسان، وحيث ما تتكلم اللغة

الذاتية والعقالنية، التي جاءت بها فلسفات) ديكارت(و )كانط( من قبل، إزاء مركزية الحضور المهيمن للدالالت المرجعية 
البناء لحركة الوعي في التأريخ، بحثاً عن الداللة  إعادةالقائمة على الذات، في ضوء السياقات الخارجية القائمة على 

. إذ إنَّ الفنون" لها وجوداً فقط في لحظة استقبال الجمهور لها في مضمون تظهر فيه مهما اختلف الحقيقية للحدث الفني
  .(2010)كارلسون،  عبر الزمان والمكان" نوعه. وهي بالتالي تتغير عندما تنتقل

 المحور الثالث: المقاربات الفلسفية في التشكيل العالمي المعاصر ) تطبيقات وتأويالت(.
الباحث  إن اجتراح آفاق الحداثة في الخطاب األستطيقي، يستمد مشروعيته من مقولة االستقاللية، التي يمكن أن يسميها   

تواضعاً جمالياً إن صح التعبير، في حدود لم يتسَن له أن يخرج عن طوره، بل إنه أخذ يستمد شرعنته وقيمه المعيارية من 
ت استعادة اإلرث الوج ودي الذي ال يتوانى عن التضحية بالذات، للتجربة الوجودية برمتها، وهذا ما قام به ذاته. ولذلك تمَّ

ه، عمالالفنان) دونالد جد(، من حذف اي مضمون شاعري وذاتي أل أعمالفن الحد األدني مثلما اسلفنا في أو  الفن التقليلي
التفكير، في العناصر والعالقات التي  عادةإ إلىفضالً عن أن المعنى يكمن خارج حدود الموضوع ذاته، وهو ما يدفعنا 

الظروف الفعلية التي يمر بها اثناء مشاهدة العمل الفني، ومنها  إلىالمشاهد  إدراكتشكل الكيان المادي، حيث يتم تحويل 
 إال الفضاء الذي يهيىء األرضية لنمو أصداء داللية تنطلق من وجودها المادي الحرفي البحت. وهي ال يمكن أن تتحقق

رنا باألنطولوجيا)الغاداميرية( ً من الوظيفة األنطلوجية،  ،في الممارسة، وهذا ما يذك ِّ التي تقتضي تعرف الظاهرة انطالقا
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أو  مما يحتم اتفاق العمل الفني مع العالم واالنصهار معه في اآلفاق. إذاً هو ضد الفن الذي يُستعمل كأداة للتعبير عن الذات،
ة االنصهار الذي يتم بين أفق اإلنسان وأفق التأريخ لتحقيق عمليات الفهم أهميله بالحياة، وكذلك الذات الجمالية وال شأن 

النظر في التكرارات بتقويض  إعادةما وراء الفن، و إلىغير المعترف بها من جانب الوعي الجمالي، ولذلك هي عودة 
 الوعي الجمالي. 

تفجر األستطيقيا  إلىلم يعد الفن بوصفه ظاهرة نوعية مثلما في االتجاهات الكالسيكية، بل هو ظاهرة عامة تشير صراحة 
بمسرحة التشكيل، مثلما في الفن أو  استنساخها، وكذلك بانفتاح فضاءات العرض البصري، إعادةبوحي من الصورة، ب

   (22،21،20،19األداء(، فن األرض. شكل) الفن التقليلي، الفن لغة، فن الجسد) المفاهيمي:

 

 

 

 

 (22شكل)    (21شكل)  (20شكل)   (19شكل)

الذي  -ة هذا في حقيقة أن الفنأهميتجاوز نفسها. تكمن  إلىومثلما ألمحنا فإن عملية ابتكار الفن" لم تكن تسعى من قبل  
يبعث العملية التشكيلية نفسها في اآلخرين. لذا أو  بحيث يستفزيمكن تشكيله  -جعل العملية الحسية التأسيسية محوراً للعمل

في التفكير فيه، بل يكمن في أو  فإن الداللة الواضحة لمثل هذه االستراتيجية هي أن الهدف األقصى ال يقع في العمل نفسه
ليومية وقدرته على تحقيق ذلك عالقة نمط الوجود مع العالم الذي يثيره العمل، أي رؤية الجمالي كمنظم للتجربة الحياتية ا

)هغسون،  ( كامن في صميم كل الحركات الفنية في القرن العشرين"Anti artفعال، يمكننا أن نقول إن اتجاه) ضد الفن
2007) 

وفي ظل إضعاف ارتباط اللغة البصرية ومنها الفنون بالمفاهيم القائمة على أساس الثنائيات المتضادة منها: الحضور 
الدال والمدلول، كان الوعي بالتفكيك الذي طالما أرساه) دريدا( في قبال المفاهيم التفكيكية التي تعد كأدوات أو  والغياب،

األرجاء، من حيث تبيان القراءات أو  األثر واألختالفأو  فهم الفهمأو  لفهم النص البصري منها مثالً معنى المعنى
اليجاد  -إن صح التعبير -هدم المعنى باستمرار في محاولة يائسة إلىسعى التفكيكية بكونها قراءات ديالكتيكية مزدوجة ت

المرجعية، ويقابلها العالمات في التفكيكية مثل الرمز واإلشارة إذ تتوالد إزاء أو  دوال مدركة بمفهوم محدد له صفة اإلحالة
ائي، وتهميش كل ِّ أنواع العالقة التي يمكن سياق تداولها، مما يعني التصدع والتشظي غير المحدود والالنهائي لتعددها القر

إظهار العالقة الطبيعية التي تروم االحتفاظ أو  ان توجد بين الفن والطبيعة، سوى المظهر المتجلي في الجمال الفني،
د التفكيك بالواقع المحسوس ال المتجلي، ولذلك يحتل مفهوم الفضاء في ثقافة ما بعد الحداثة بما فيه الفن موقعاً متميزاً، بع

الذي لحق بالمنظومة الحداثية للفن، فكان الفن المفاهيمي، وهو أحد األساليب التي سلبت الواقع الجميل الذي تحدثت عنه 
مستوى الفضاء الحياتي السائد. مثلما في فن األرض والفن لغة وفن الجسد وفن الحد  إلىالحداثة في الفن، لألرتقاء به 
ً إزاء خلخلة القيم نتيجة صيرورة العالقات الالنهائية بين وحدات العمل، التي ال األدنى فالتفكيكية منحته بع داً استراتيجيا

تقوم على أساس مركزي موحد، مما أحدث سيل في المعنى، حيث ال يمكن أن يكون هناك شيء يمكن فهمه، وقد استعمل 
مباشرة، كالماء والتراب واألحجار الهائلة الحجم،  فنانوا هذه االتجاهات مواداً طبيعية موجودة أصالً في الطبيعة بصورة

جانب استعمال خامات غير متوقعة تم تشكيلها في فضاءات وبيئات نائية غير مأهولة، فضال عن تركيبات لمواد في  إلى
هذا الفضاء المتحرر وغير  إلىفضاءات مغلقة، مما يُحفز المتلقي للبحث عن معنى في سلسلة من العالمات، تعزى 

غ مفهومياً في َمشاهد ال يمكن اإلحاطة بكينونتها. ال  مسو 
وقد سعى) سميثسون( باإلتجاه نفسه لتفعيل المشهد بتوجيه اإلنتباه ألبعاده المكانية والزمانية) التأريخية( والجيولوجية 

اخ الذي أحاط مفهوم عن تغير المنأو  .ال بل أن) سميثسون( نفسه لم تكن لديه فكرة(Kastner, 2010) والثقافية
 (Rohn, 2012) بتكويناته فيما بعد، في فن األرض، الذي سارع بتحوالت طارئة وغير متوقعة على المشهد الطبيعي.

 (.25،24،23شكل)
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ً يمكن قراءته وتفسيره ومن ثم تجاوزه، فإن مابعد  " فاذا كان المشروع الحداثي قد رفض الماضي باعتباره كياناً خارجيا
 طرح صور من الماضي باعتباره كياناً مبهماً، اليمكننا التعرف عليه يقيناً، وال نملك إعادة إلىالحداثة قد سعت عن وعي 

 إلىوتسعى  إليهان نعيد بناءه المرة تلو األخرى من خالل الجدل المستمر بين العديد من الصور المعاصرة التي تحيل إال 
الكونية أو  . وكثيراً ما تأخذ نظريات) سميثسون( حول الفن نطاق العولمة،(1999)كاي،  تجسيده باعتباره فكرة مجردة"

تتيحها العمارة والنحت على حٍد سواء، بما تحويه من كنوز دفينة سرية  معرباً عنها في البحث عن اإلمكانيات التي
جانب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي وفرها الحاسوب وما يحمله من  إلىوغامضة ورمزية حملتها احرف اللغة، 

سون(، التي تحفر في ) سميثعمالأل -إن صح التعبير -رموز ورياضيات ونظريات، وأن هذه النقاط مثلت ثقافة مرجعية
المستقبل والماضي العميق على حٍد سواء. فضالً عن االهتمام بالجوانب الشكلية فكانت الرمزية والبعد الروحي قد شغلت 

( ورهبتها هو جزء من مشروعه إلىه، إذ كان الشعور بعظمة الطبيعة) التي خلقها هللا سبحانه وتعأعمالحيزاً كبيراً في 
الوصول أو  مساحات غير مأهولة وذات فضاءات شاسعة، وقد اقنعت الجمهور بصعوبة اكتشافها الفني، والفلسفي، في

ا، فكانت الوسيلة المناسبة لنقل تلك األحداث هو التصوير الفوتوغرافي، الذي يوثق شكل من اشكال الحياة الدينية إليه
يفة لدى المتلقي، في دوامات غامضة تتجلى ، وذلك للخروج من الزمكان الذي يولد صدمة عن-إن صح التعبير -الصوفية

بواسطة  -فيها النفس البشرية بمثابرتها ومداومتها في الطقوس، والتي تتجلى فيها اسمى المعاني. ولذلك يسترد) سميثسون(
النظر  إعادةالطبقات الجدلية للمناظر الطبيعية، التي لحقها الدمار التكنولوجي من جانب الصناعة، فكانت  -تدخل اإلنسان

 توسيع سياقاتها الزمانية والفكرية. إلى أدىفي الطروحات الجمالية، بالتفسير والتأويل، 
(، وفي موقع االختبار 28،27،26) ريتشارد لونك( تأسرنا بعيداً مثلما في االشكال)أعمالكما أن الدالالت الفكرية في 

مات جسدية، تعد آثار مخلفات من الماضي السحيق، تتركنا، بحدود العرض الوارد من العالم الخارجي، والذي يحمل بص
نظرية) بريتون( ضمن مشروعه السريالي، من أن السير في  إلىوان المشي حولها يوقض جميع الحواس، وهذا ما يقربنا 

تجسد القدرات غير المستغلة للنفس البشرية، وان هذه العالقة يمكن ان تأو  يكشف الكثير من األفكارأو  الطبيعة، قد يوقض
نا اليومية." فالمفهوم والمؤثر أعمالنا عالمات على األرض، عندما نقوم باداء أقدامعلى نحو مثير للدهشة، عندما تترك 

الفلسفة وبالعكس، إنها كميات من األحساسات والعالقات التي  إلىوالمدرك الحسي ثالث طاقات متالزمة تنتقل من الفن 
الفنية  عمالالمؤثرات مشاعر بل صيرورات تتجاوز من يمر بها، وليست لألتبقى بعد زوال من يعبر عنها، وليست 

موضوع آخر سوى إحياء المفهوم ومنحه حياة مستقلة، فالفلسفة تعتمد دائماً على ابتكار وخلق المفاهيم التي تناقش وتفسر 
  (2007)البغدادي،  المتغيرات الكونية"

 
  

 28شكل  27شكل  26شكل 

فن األرض للفنان)لونك( وبصورة مباشرة بتحقيق االرتباط نفسه مع العالم الطبيعي في  أعمالوللكشف عن الفن اخذت 
خطوط واشكال هندسية، متكونة من جنس الطبيعة ذاتها، وبواسطتها تنشأ األفكار مثلما الفنون في العصور القديمة، 

قول الرسام التجريدي) بول كلي( بشأن الخط بأن ندعه يذهب في  واآلثار التي كانت تخلفها األكثر راديكالية، وكذلك
نزهة، وكذلك يمكن أن نستقرىء فلسفة) افالطون( الجمالية من ان جمال الفن هو المعمول بالمساطر والزوايا والحجوم، 

ظر بعين ترى فيها الكرة ومن ثم جاء) سيزان( في االنطباعية ليحقق أبعاد هذه الرؤية التجريدية الهندسية بقوله الشهير: ان
واألسطوانة والمخروط، وهي في عمومها لغة بصرية مجردة تجسد فكرة معينة، تعتمد على أسس مفاهيمية، من دون 
االستنساخ اآللي، كالتصوير ألثر النشاط الذي يقوم به اإلنسان من دون االعتماد على أسس الوعي الجمالي، ألنه يصور 

لسير في الطبيعة، والذي يتبنى جميع المتغيرات الطوبوغرافية، وبضمنها األشكال الهندسية الحدث المكون للخط من أثر ا
) هايدجر( أن الموجود حدث قابل للتحول أدركالمتكونة في الجغرافيا، والمسافات التي يقطعها وكذلك الزمن." مثلما 

 (2008 )الفروي،وعدم الثبات على معنى معين، تظهر ماهيته في التباسه وتكوثره" 
الفنان نفسه على األرض، وهي  أقدامبصمات أو  ويمكن ان تكون اآلثار إما بصيغة األكتشاف، يتم تعيينها من الفنان،

ليست آثار وضعية حققها أداء معين، بل هو إلنتاج عالمة آنية على المنظر الطبيعي، بأداء الجسد، وبعيداً عن الوسائل 
لغة بصرية متخفية تُشرعن مصداقية النتاج، مثلما كان يتصور) نيتشه( من أن األفكار غير التقليدية التي تنتج العالمة، في 

المتعارفة يمكن ان تأتينا عن طريق المشي في الطبيعة. كما أن) كوزوث( الفنان المفاهيمي اآلخر، من الذين تأثرت 
)لودوفيج فتجنشتاين( و)سوسير( بفلسفة اللغة وبفالسفة آخرين، في التأسيس للعالقة بين الفكرة  إليههم بما توصل أعمال

الصورة الذهنية التي تتمثل فيها الشروط السيميائية من دال ومدلول أو  واللغة، تلك اللغة التي نتداولها للتعبير عن المفهوم
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 الموضوع الذي يتجلى في اإلستعمال اللغوي.أو  نان، الوسيطوعالمة، وليس من المستغرب أن تكون تلك اللغة لدى الف
(Webber, 1999)  

( يمكن أن يقال الشيء نفسه إذ قدم ) كوزوث( تراكيبه المفهومية في غرفة 29وفي معرض)غرفة المعلومات( شكل) 
وعة من الكتب تتألف من اثنين من الطاوالت الخشبية، ومكدس فوقها مجم -التي تعد جزء من مكتبة -للقراءة

استنباط جزء كبير من المعلومات منها، في الفلسفة اللغوية، فضالً  إلىوباختصاصات مختلفة، فكان التعامل معها، يدعو 
عن األنثروبولوجيا البنيوية، ونظريات التحليل النفسي، وكذلك ما تعرضه الصحف األميركية في نيويورك من عناوين 

) كوزوث( في اللغة كأستراتيجية مهمة قائمة على استعمال اللغة ودورها في أعمالتعد  إثارة للجدل. ولذلك يمكن ان أشد
 (. 30،31صياغة المعنى والمفهوم في الفن. شكل)

   

 (31شكل) (30شكل) (29شكل)

والتصوير، العالقة بين األداء أو  األداء،أو  إلصورة، والمشاهدة عن طريق اللعب إلىإن العالقة بين اللغة المستندة 
وسيلة أو  يكشفان عن مفهوم) كوزوث(، عن عدم األستقرار السيميائي، بوصف اللغة من حيث إنها مدلول أكثر فاعلية

الفنية من أي مادة عيانية، وهذه هي الفجوة الحاصلة ما بين المواد كاشكال واألفكار بصفتها مدلوالت،  لنقل المعلومات
كوزوث( هو الفكرة وليست الظاهرة المادية الموقتة، إذ أن الفكرة يمكن ان تكون  وهي اساس العمل الفني. فالعرض لدى)

صنعها بطريقة غير ذات صلة بشكل العرض، وذلك ألن الفن المفاهيمي بكونه لغة، قد خرج من  إعادةمستنبطة، ب
ردم الفجوة الحاصلة بين  لىإالطرق المنهجية، وألنه سعى أو  علم الجمالأو  التعاقدات، وذلك في تفكيك اصطالحية الفن

المواد واألفكار بواسطة الفعل التواصلي. وهذه تشكل مقاربة مع ما اسماه) هابرماس( بـ) العقالنية التواصلية(" التي تستند 
ما  إلىاللغة والخطاب وتفاعل مختلف وجهات النظر والمواقف، في المجاالت العلمية واألخالقية والجمالية، باإلضافة  إلى

  (2012)جيمنيز،  في الحياة اليومية، وهي بذلك تُعبر في رأيه الحل الوحيد إلمكانية تحقيق التوافق" يجري
الفنان) كوزوث(، منها دراسته للفلسفة واألنثروبولوجيا، وذلك لرغبته  أعمالكبيراً، من  لقد اخذت المفاهيم الفلسفية مأخذاً 

ه الفنية، فكان أعمالشكال وكائنات، أخذت هذه المفاهيم حيزاً كبيراً في في دراسة علم اإلنسان، وعالقته بما حوله من أ
الحوار المفتوح واآلني يتم عبر وسائل اإلعالم، واسلوب الَمشاهد أثناء العرض، فضالً عن األضواء التي يبعثها المصدر 

زى، تلعب فيها الممارسة في بنية ذات مغ جانب اقتباسات فلسفية أخرى إلىالضوئي)النيون الملون( وقد اخذ بنية لغوية، 
الفضاء، وكذلك إمكانية اإلضاءة التي تذكرنا بالمسرح في وسط الظالم، وكذلك السياق المادي لما هو معروض، دوراً في 
بلورة المعاني والمفاهيم، في حدود البنة المعمارية واالجتماعية، التي تعد جزءاً من ثقافة اللعب حيث نشوء المعنى. وهو 

استحضار مفهوم اللعب لدى) غادامير(، إذ ان البنية الداخلية للعرض تمثل فضاء اللعب، بما فيه السياق،  إلىدعونا ما ي
ً تحت تأثير بنية اللعبة  والفضاء والمتفرجين والهدف، والتي تعد نقطة انطالق الالعب لتتبلور مفاهيمه الفكرية، واقعا

طة بالسيطرة، بل حدث وواقعة، والنموذج األمثل لهذا الحدث في نظر) برمتها، إذ" أن الفهم ليس مجرد مسألة مرتب
  (2010)معافة،  غادامير( هو الحدث الفني، الذي يكشف عن إنتماء الذات لألثر الفني وتجربة الفن"

يز( (، تتجلى الرؤية الطقسية في الممارسة غير التقليدية، إذ أن نشاط) بو32وفي حديث) بويز( مع ارنب ميت، شكل)
ً إذا ما  ً سياسيا نا حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وآثارها أدركاألدائي في الحدث يمكن أن يؤول على إنه نشاطا

ممارسات تشهد بناءاً متداخالً من  إلىاالجتماعية والنفسية، بعد إن تحول التركيز على أثرها من الفنان مقلد الصور 
، ولذلك فإن) بويز( قَدم بواسطتها فلسفة تتجلى فيها المفاهيم بواسطة ترحاله الدائم ما السياسة واإلساطير واألنثروبولوجيا

( والمنحوتات األدائية االجتماعية، وهي في األعم 33بين العروض الحية والمحاضرات المباشرة مع الجمهور شكل)
ً أللمانيا ً سياسيا ً ان ن األغلب قد شهدت تسييسا شاهد األداء عند) بويز( يتنكر للعملية ما بعد الحرب، إذ ليس غريبا
انه رجل اقتصاد، وهذا ما يعد الوسيلة الناجعة، إلن يخترق ) بويز( قنوات أو  اإلبداعية، وذلك بصفته سياسياً وليس فناناً،

االتصال عبر فتح الحوار مع الماضي والحاضر، وهي استراتيجية الخروج من هالة المفاهيم اآليديولوجية، في أداء 
 امض وحيوي، وغير محدد سلفاً، مشحون بقوة اإلشارات والرموز.غ

http://uploads4.wikipaintings.org/images/joseph-kosuth/information-room-special-investigation.jpg
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 (33شكل) (32شكل)

فضالً عن" أن االنفجار الحاصل على مستوى أجهزة األعالم قد أغرق اإلنسان المعاصر في سيل من الرموز والعالمات 
والتعرف على داللتها. إن الصور التي صارت تحاصره وتقض مضجعه وتلح عليه، بل تفرض ذلك، ليقوم بفك رموزها 

 واأليقونات واألنظمة الرمزية المختلفة وآليات التخييل وأدوات الترميز صارت تشكل الواقع وتحوله وتعيد صياغته"
أن تُحل خصوصية العمل الفني انطالقاً من اإلستراتيجيات التي تبنتها مرحلة ما بعد الفن  إلى أدى. مما (2011)خمري، 
بإستعمال أفق التلقي للفهم، وكذلك اللغة ووسائل اإلعالم، التي  1980منتصف  إلى 1970في أواخر عام المفاهيمي 

ت على أن تفهم الظاهرة الفنية كنص يدخل في حدود لغة التفكيك الفلسفية التي من ابرز مالمحها التشظي واإلنحالل، أجمع
 .(Newman, 2008) النظرية والتطبيقيقابله فشل الرهانات حول إمكانية الحفاظ على مستويات 

 
 نتائج البحث:

لذة عاطفية لدى المتلقي، إذ نشأ تأمل  إلىبدت الشعرية كمقاربة فلسفية في فن الحد األدنى بعد أن أحالت الموضوع -1
شكلي لم يتعلق باي معرفة بل أقتصر على األحساس بالرضا والنفور، ولذك فهو لم يك يروم المطابقة مع الخارج بقدر ما 

 تأمل خالي من الموضوعية.  إلى، إذ أن اللذة تؤدي دراكهو مؤسس على اساس الشعور وليس على اساس اإل
ي فن الحد األدنى كان بمثابة ملتقى النصوص وهو) التناص(، فالنص بما فيه الشكلي واألدائي قد أن مفهوم النص ف -2

أعتمد على شفرات من خارجه فاحدث تحوالً في المعنى نتيجة األيحاءات والغموض التي لحقت بالفضاءات األفتراضية، 
 نصوص جديدة.  إلىوفي كل مرة هنالك عودة من النصوص القديمة 

مستوى التداعي الحضاري حيث التمتع بمرجعيات متنافذة ازاء  إلىى مستوى الخطاب في فن األداء) الجسد( ارتق -3
ً تمتعت بسيولة داللية في حدود فضائها إدراكالمشاركات، وذلك باللعب مع المدلوالت وما تشكله من مادة غير محددة  يا

 اللغزي والرمزي. 
 اربة فلسفية مثله مثل أي لعبة أخرى تم االصطالح عليها في سياقات متعددة منهالقد كان التشكيل في ) الفن لغة( مق -4

ثقافي وآيديولوجي واجتماعي وسياسي، والذي يتعامل مع هذه اللغة في شكلها االعتباطي، بوصفها حدثاً في ضوء تواصل 
لون هذه الرموز والمفاهيم المرتب  طة بها على إنها وصف. بين آفاق التوقعات لمتلقين، من حيث إنهم يُفع ِّ

ُعد الحدث مقاربة فلسفية في فن األرض بكونه وسيلة من وسائل الفهم إذ انه أحتوى المسافات الزمنية وأفق التوقعات،  -5
فيه الوعي بالتاريخ حضوراً فاعالً ورئيساً  أدىوكان ملتقى األزمنة واآلفاق بوصفهما قادرين على قهر المسافات الزمنية، 

 . في تأسيسها
ما يسمى بجماليات الفن للفن، أو  تجلت المقاربة الفلسفية في الفن المفاهيمي لمعارضته لكل أشكال المعقولية في الفن -6

ة األفكار في ضوء فلسفة الظواهر والتأويل بكونهما قوى محايثة، وهي محاولة لتحديد أساس المعرفة أهمييقابله االعتقاد ب
 إلىس فيما نعرفه بالرؤية للعالم الخارجي، بل بالتركيز على الرؤية النقية التي توصلنا الحسي، ولي دراكوالمفاهيم باإل

 مزيد من التحول في الوعي التصوري.
تميزت الحركة في الفضاء بحدود الفن المفاهيمي بمقارباتها الفلسفية بوصفها وسيلة ترجمت حاالت علم النفس وعلم  -7

 ت لغة بصرية تأهلت باالداء الحاصل من تفاعل المتلقي مع الظاهرة.الظواهر) الفينومينولوجيا( وقد مثل
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 .(. بيروت لبنان: المركز الثقافي العربي7جلد ط(. إشكاليات القراءة وآليات التأويل )الم2005نصر حامد ابو زيد. )
(. )نهاد صليحة، المترجمون( مصر: الهيئة المصرية 2(. ما بعد الحداثة والفنون األدائية )المجلد ط1999نك كاي. )

 .العامة للكتاب
 .(. إشكالية القيم في فلسفة برغسون. بيروت لبنان: الدار العربية للعلوم2010نورة بوحناش. )

 .23(. اإلنسان واللغة. مجلة الثقافة األجنبية، صفحة 2009جورج غادامير. ) هانس
 .(. بيروت: منشورات األختالف1(. التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير )المجلد ط2010هشام معافة. )

 .يوسف كرم. )بال(. تاريخ الفلسفة اليونانية. بيروت لبنان: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
 
 
 

 


