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مامح التمرد ي حركة الفلوكسس
م  .م  .بركات عباس سعيد
جامعة بابل  /كلية الفنون الجميلة
قسم الربية الفنية

ملخص البحث :
تناول البحث اموسوم(:مامح التمرد ي حركة الفلوكسس) طبيعة مفهوم التمرد وآليات اشتغاله ي
حركة الفلوكسس اما بعد حداثية .وقد تلخصت مشكلة البحث الحاي بالسؤال اآي:
(كيف جسدت حركة الفلوكسس مامح التمرد ي الفن ؟) وقد جاء البحث ي اربعة فصول:اهتم الفصل
تم
اأول باأطار امنهجي للبحث متمثا مشكلة البحث وأهميت ِه والحاجة إلي ِه وهدف البحث الذي ّ
تلخيصهُ بـ(الكشف عن مامح التمرد ي حركة الفلوكسس) كا تض ّمن الفصل اأول تعريفاً بحدود
البحث وتحديد امصطلحات الواردة.
اما الفصل الثاي وامتمثل باأطار النظري  ،فقد احتوى عى مبحثن  :امبحث ااول  :التمرد ي الفكر
الفلسفي  ،بينا امبحث الثاي  :التحوات الفكرية والجالية ي حركة الفلوكسس  .كا تض ّمن الفصل
مؤرات اإطار النظري للبحث .وتضمن الفصل الثالث إجراءات البحث من ,إطار مجتمع البحث ,
عينة البحث ,أداة البحث وصدق اأداة  ,منهجية البحث وتحليل العينة  .اما الفصل الرابع فقد تضمن
نتائج البحث ااستنتاجات والتوصيات وامقرحات وقد توصل الباحث اى جملة من النتائج اجابة عى
هدف البحث منها:
استطاع فنانوا حركة الفلوكسس من إظهار عملهم الفني شكاً ومضموناً حاماً مدلوات التمرد
•
بوساطة اإشمئزاز واإستفزاز إثارة الصدمة للمتلقي.
إعتمد فنانوا الفلوكسس ي نتاجهم الفني إظهار مامح التمرد عى تقنية اأشياء الجاهزة
•
وتوظيف الجسد اإنساي  ,وامواد الغريبة التي تجرح الذائقة الجالية.
كا تضمن الفصل إستنتاجات البحث  ,وجملة من اإستنتاجات منها :
أن الفكر العبثي والتمردي كاها مرتبط منطق العدم والتفكيك من خال نسف امركز
•
وتهميش الذات اإنسانية التي باتت خاضع أساليب القمع التسلطي  ,الكبت  ,العنف  ,الوحشية ,
الرعب واموت .
أن سيادة اإباحي (الجني) وتراجع الرادع اأخاقي جاء نتيجة حتمية لتأكيد فنانو الفلوكسس
•
عى الشهوات والرغبات الجنسية وما يرتبط بها من ثقافة إستهاكية .
كا اشتمل الفصل الرابع عى التوصيات ,امقرحات,امصادر,اماحق وملخص البحث باللغة اإنكليزية.
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Abstract :
This designated research has addressed the ( features of the
rebellion of the Fluxus movement) nature of the concept of the rebellion and the mechanisms of its effects in the movement of the
after-modernessFluxus. The research problem is represented by the
following question : How did the concept of the rebellion and absurdity emerge?
The research has encompassed four chapters. The irst chapter has
considered the methodological framework of the research,embracing
the research problem , its importance , the need for it , the objective of it ; which was summarized in ( exploring the features of the
rebellion of the Fluxus movement ). It also included identifying the
limitations of research and deinitions used in the research.
The second chapter , constituting the theoretical framework , has
included two topics :
1. The irst topic : the rebellion in the philosophical conception.
2. The second topic : the absurdity of rebellion in the Fluxus movement.
This chapter has also included the indications of the theoretical
framework of the research.
The third chapter has covered the procedures of research , the frame
of the research population , the research sample , the tool and credibility of the research , the research methodology , and the sample
analysis.
The fourth chapter has implied the results , recommendations , and
suggestions which the researcher has concluded. The researcher
has reached to some results which may have answered the goal of
the research , such as :
• The concept of rebellion in the luxuswas connected to the imagination of the artist and its synthesizing capability which is recognized
by the weirdness of the visual view , relying on the technological
effects ( the electronic worlds) as a consumption system composed
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of ready objects ( vanishing ).
• The body is part of a modern culture , promotional theme , and consumption purpose that gained importance among the Fluxus artists through utilizing the human body in their artistic production which seeks liberation
from all physical and mentalsuppressions. Consequently , it urges to create
the total chaos ,guided incitement, and the desultory oriented action which
contradicts the art movements and its noble value.
This chapter has also contained some conclusions , some of which are :
• Both the rebel and absurd conceptions are connected to the logic of nihilism and disassembling through blasting the center and margining the human being which has become submitted to the dominant repression manners , the suppression , violence , brutality , horror , and death.
• The supremacy of obscenity and the deterioration of the moral deterrent
is deemed inevitable result of the veriication of the luxusartsits on the
lusts and sexual desires and relevant consumption culture.
The fourth chapter has also included recommendations , suggestions , references , and annexes and an executive summary in English language.
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الفصل اأول

ااطار امنهجي للبحث

مشكلة البحث :
تعددت أساليب نتاجات الفن عى مر التأريخ  ,والتي حملت قياً جالية وتشكيلية مثل اأسس
الجوهرية التي تُبنى عليها حياة اإنسان منذ نشأت ِه اأوى ي الكهوف و تالياً راع ِه ي مواجهة الواقع
والطبيعة  ,فضاً عى اعتاد الفن ي جوانب الطقوس الدينية  ,و ي التعبر عن افراح اإنسان وأحزان ِه بل
حتى ي أوقات الحروب ومآسيها  .لذا تُعد الفنون جزء من حوار اجتاعي بن وسائل التعبر امتباينة التي
تعب عن امت َعة أو
قد نشارك اآخرين فيها ومكن أن نُعدّ ها مقبولة أ وقد ا تلقى قبواً  ,وهي وسائل ّ
الرغبة أو الثورة أو التم ّرد أو الضعف أو الق ّوة أو السخرية أو الخوف و هذا عى اعتبار اليء جمياً أو
ممتعاً أو مسلياً أو مثراً أو عبثياً أو فوضوياً  )1(.فالراع والعنف و فكر التمرد و الاعقانية التي ظهرت
مع الحركات ( الدادائية  ,الريالية و امستقبلية) كانت قد حلت محل اإنسجام و العقانية لتبدأ من
خالها مرحلة بزوغ قيم مثل اإنقطاع عن اماي  )2(.فامستقبلية كأتجاه فني متم ّرد ظهرت ي إيطاليا
لرفض اماي و تحرق كل الجسور التيرتبطب ِه (امتاحف  ,اآثار  ,امكتبات ,اأكادميات  .... ,الخ ) وم ّجد
الحركة و الرعة والحرب فضاً عن حملها للطابع الثوري والتمردي ل ُتج ّرد الفن من قيم ِه اأستيتيكية
 )3(. Staticsي حن تبدو الحركة الدادائية عى الصعيد الفني و اأدي عبثية  ,كإنعكاس إنتفاضة اجتاعية
كانت أسبابها الحرب والثورة الروسية وماتبعها من حركات ثورية قمعت فيحينها  ,لقد لجأ الدادائين
للتعبر عن أرائهم ىكل الوسائل التي مكن ان تخطر ببالهم  ,ما ي ذلك الهدم والتخريب والتشويه  ,وهذا
من اجل قطع الصلة مع كل مايربطها بالفن وتالياً التم ّرد والعبث والفوى العارمة  )4(.فلم مُ ي (الفنون)
مهت ّمة موضوعة اإلهام واموهبة امرتبطة بقوى خفية إلهية فضاً عن الجوانب النفسية (الحدسية) وما
عادت متقوقعة ومحصورة بن جدران امتاحف وقاعات العرض بل أخذت منحى آخر ّ
يتجى بالدعوة اى
حرية اإبداع ودمقراطيت ِه اإسطورية والزائفة والخروج بها اى فضاءات الشوارع والساحات العا ّمة ليصبح
تالياً تعبر تشكيي ي أماكن إفراضية يتح ّول من خالها العمل الفني اى صورة مشهدية حية تراها ت ّتسم
بحركات طقوسية أشبه بالقدمة و (أدائية) تا ّرة  ,وأخرى بـ(أحداث) تدخل ي إستخدامها مواد كالجبس
أم العظام امسلوخة أو الغائط أو مشارط العمليات الجراحية اى اأكر إشمئزازاً وغرابة اأماكن القذرة
وامظلمة أو اأحشاء الداخلية تا ّرة أخرى  ,كل هذا ُبني عى أكتاف وتوجهات الفن امعار الذي يرفع من
وترة ما هو عبثي وفوضوي وغرائبي ومتم ّرد وتفكيي وإستهاي  .فكانت الفلوكسس خر تربة خصبة لنمو
مثل هذ ِه الرعات  ,لتبدأ حراكها امتمرد والعبثي والقبيح مؤسسة بذلك جالية اسطورية ومعارة غر
الجالية امطلقة التي كانت تسود عر النهضة .
إذ إن تجربة التم ّرد ي الفن امعار وبالتحديد عند جاعة الفلوكسس  ،قد اتخذت طابعاً عبثياً
ممیزاًَ .فجميع أعال فناي الفلوكسس تتسم بالفوضویة والتخريبية التي جعلت من هذا اإتجاه حركة فنية
إنعكست لغاتهِا وادوات ِه التعبرية عى اموقف من الحرب الروسية والبلشفية وما تاها من الحرب العامية
اأوى والثانية .ومن خال البحث ي موضوعه التمرد يبز التساؤل اآي:
• كيف جسدتحركة الفلوكسس مامح التمرد ي الفن ؟
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أهمية البحث والحاجة إلي ِه :
ت ّتضح أهمية البحث الحاي من خال :
 .1تحديد الجوانب اإسلوبية والجالية التي ارتبطت بتجارب حركة الفلوكسس امتمردة وامعارة.
 .2يعد اسهامة حقيقية ي تسليط الضوء عى فكر التمرد وكيفية مظهره ي حركة الفلوكسس وفق رؤية
فلسفية وجالية .
اما حاجة البحث فتكمن ي كون ِه يشكل اضافة فكرية للعديد من الفنانن وطلبة الدراسات العليا  ,أنهُ
يتناول موضوعاً فنياً وتشكيلياً معاراً.
هدف البحث :
يهدف البحث الحاي اى :
الكشف عن مامح التم ّرد ي حركة الفلوكسس .
حدود البحث :
يتحدد البحث الحاي بدراسة مامح التمرد ي حركة الفلوكسس  ,وتحليل العديد من الناذج امصورة
مجموعة من الفنانن امنتمن لحركة الفلوكسس التي ظهرت ي امريكا وأوربا ي الحقبة الزمنية من (-1972
)2005
تحديد امصطلحات :
مامح )*(: )features( :
 لغة :مح اليه  ,كمنع  :اختلس النظر  ,كاللمح  ,والبق  ,والنجم  :معاً  ,محاً ومحاناًوتلاحاً  ,وهو امحوموح وماح  .وأمحه  :جعله يلمح  ,وامرأة من وجهها  :أمكنت من ان يلمح  ,تفعل ذلك الحسناء  ,تري
محاسنها ثم تخفيها  .وأرينك محا باراً  :أمراً واضحا  .وامامح  :امشابه  ,وما بدا من محاسن الوجه
ومساويه  ,جمع محة  ,نادر .وكر ّمان  :الصقور الذكية  .واامحي  :من يلمح كثرا  .والتمح بره  :ذهب
به )5(.
 إجرائياً  :هي السات امتمثلة باأفكار واأشكال التي تُرجِ م تَو ُجه حركة الفلوكسس .التم ّرد (: )Revolt
 لغة :مَ َر َد( :فعل)  ,م ّرد عى يتم ّرد ,مَ ُرداً ,فهو ُم َتم ّرد ,وامفعول ُمتم َر ٌد علي ِه .مَ َ َر َد عى أهل ِهَ :عصا ُهموتَجاوزَطاعت ُهم .مَ َر َد ال ُجندُ ي ام ُ َعسكَر عى أوا ِم ِر الضُ ّب ِ
اط :أعلَ ُنوا ال ِعصيان والثو َر َة)6(.
 إصطاحاً  :هي حالة من حاات الخروج عن الرعية من بعض الفئات أو سكان منطقة من امناطق وهومثابة تح ٍد سافر للسلطة باإراب وامظاهرات واإمتناع عن تنفيذ القوانن واللجوء مقاومة السلطات
بشكلٍ جاعي )7(.
 اجرائيا  :فعل اداي يخرج عن سياق ِه امنطقي للألوف  ,يحمل ي مضامين ِه موضوعات إجتاعية وسياسيةوثقافية تجلت مدلوات ِه ي حركة الفلوكسس .
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الفصل الثاي
امبحث اأول  :التم ّرد ي الفكر الفلسفي

ااطار النظري

كان فاسفة اليونان اأولون علاء ي الطبيعة  ,يضعون فروضاً ل ُتفهم ترفات الطبيعة وس ّنة
الكون  ,وبدؤا يبحثون فيا يتعلّق بحياتهم العملية فقادهم ذلك اى الرغبة ي معرفة الطبيعة نفسها  ,فكان
ثم بعدها تح ّول البحث عند اليونان
أهم ما إهتمت ب ِه تلك الفلسفة مسائل الطبيعة والفلك والجغرافية ّ ,
تدريجياً اى اإنسان نفس ِه فكانت أعال ِه موضع البحث وأغفلوا البحث ي العلم الطبيعي وإتجهت أبحاثهم
نحو قوى اإنسان الباطنة  ,فبحثوا ي الق ّوة امفكّرة والقوة امريدة وطبيعة عمل هاتن القوتن وكيفية
نشأتها )8(.وعليه فقد ح ّول (السوفسطائيون) أنظارهم اى اإنسان ذات ِه وأصبحت الفلسفة عى أيديهم
تنظر اى اإنسان ذات ِه ,بحيث أصبح هذا اإنسان ذات ِه محور إهتاماتهم بالفعل  .إذ ر ّد (السفسطائيون)
اأشياء كلها اى اإنسان  ,وهذا اأخر ي نظرهم هو الفرد وحد ُه  ,كا إنهُ يقبل ويرفض ويتأثر ويؤثر ويشك
وينكر ويحكم ويتوقف عن الحكم  ,إنهُ ُحر بكل ما ي الكلمة من معنى  .إن تطرقهم اى مثل هذ ِه امواضيع
ا ّهلهم لريادة النزعة اإنسانية وهذا مؤر لبداية النزعة الذاتية ي الفلسفة  )9(.فقد قال (بروتوجوراس)
«إن اإنسان هو امقياس الوحيد الذي تقاس ب ِه جميع اأشياء»  .إن هذ ِه الرؤية الجديدة لإنسان تكشف
عن روح التحليل والنقد وكذلك عن الجرأة ي التغر التي طالت العقيدة والقيم واأخاق والسياسة
مؤيدة بذلك الروح الدمقراطية )10(.التي سادت باد اليونان وأصبح كل مواطن يعتمد عى عقل ِه وتفكر ِه
وإنسجام ِه مع روح الدمقراطية والحرية  )11(.معنى إن الحركة (السفسطائية) م تولد من فراغ وإما ولدت
بسبب التحوات التي تقتضيها روح العر وامتمثلة بإختفاء السلطة اأرستقراطية وأعتاد سلطة العقل
فضاً عن ميزها بروح اإستقالية والفردية وسيادة الدمقراطية بداً عن النظام التقليدي القديم  ,فضاً
عن سيادة قيم الذاتية امطلقة اى جانب التقدّ م ي العلم والفلسفة وامتمثّل (بإنهيار الدين) ي تلك الفرة
)12(.
وي العر الحديث أ ّدت زيادة حرية اإنسان (الفاسفة ورجال الفن) ي التعبر عن أفكارهم الخاصة
وآرائهم الذاتية اى زوال ما كان يع َرف قدماً بامثل اأعى للجال أو الصورة النموذجية لإنسان والحياة
عا ي الحياة من ع َبث ,
اإنسانية  ,والنتيجة أن أ ّدى ذلك للبحث عن الغريب وغر امألوف والتعبر ّ
م ّرد وامعقولية فضاً عن البحث عن مناهج جديدة مستمدّ ة من تحليل اللغة ودراسة اأدب والشعر ,
وإعتادها عى تحليل الخبات النفسية واإعتاد عى القدرات التلقائية التي تظهر آثارها ي التعبر اأدي
والفني عى ح ٍد سواء  )13(.فقد أحدثت أراء (رينيه ديكارت) ثورة ي الفلسفة الحديثة إذ أنتجت آراء ِه
تط ّور رؤية ذاتية للعام وأصبح اإنسان يرى صورت ِه ي مرآة صافية والتي مثّل من خالها العام  ,وأخذ
يدرك نفسهُ كذات مستقلّة ميز نفسها عن الطبيعة )14(.وعليه يشر (ديكارت) اى الذات  ,وأهميتها كونها
تُعد مثار بحث اإنسان وجدل ِه كا يحاول من خال تأ ّمل ِه العقي أن معن النظر ي وجود الذات التي
متلك القدرة عى امعرفة عن طريق وعي الذهن وإنتباه ِه  ,فالعودة اى الذات ا تعني اليأس وا يعني
القيد بل تعني الحرية فاإنسان ي الوجودية يعود اى ذات ِه بهدف التمتع بالحرية التي مارسها ي الخارج
 )15(.ويرى ي مقولت ِه (أنا أُفكّر إذن أنا موجود)  :إنها حركة بسيطة للتفكر تُعرف بالحدس امبار إن
القول (أنا أفكّر) أو (أنا أشك) يتض ّمن مبارة (أنا موجود)  ,أي إنهُ يء يفكّر  ,أعني شيئاً يشك ويفهم
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يتص ّور  ,ينكر  ,يقبل  ,يرفض  ,ويشعر ,اليء الذي يفعل ذلك كله ابد أن يكون نفساً ( )Soulأي جوهراً
روحياً ويكون التفكر صفتها اأساسية )16(.هكذا صاغ (البر كامو) ملخص فكرته عن التمرد عى غرار
(الكوجيتو الديكاري) أنا أفكر أذاً أنا موجود  ،فالتمرد ااصيل الواي منبعه وامتمسك بكل قيم التمرد ،
يؤكد مرده بالقول (أنا أمرد أذاً نحن موجودون) )17(.والجال بحسب (ديكارت) نسبي فذهب اى أن
التجربة الجالية نسبية ي طابعها وهذا ما ميز مبحثه الجاي وخلع عليه طابع الذاتية والنسبية  ,كا يرى
إن اإحساس بالجال بالذات يتوقف عى نسبية امشاهدين ما أعطى لدراسة الشخصية أهمية ي التقدير
الجاي  ,إذا فا وجود ما يسمى بامطلق أي الجال امطلق أن ما يجوز إعجاب البعض منا قد ا يجوز
إعجاب البعض اآخر كذلك فإن الجميل ي نظر البعض قد يبدو عادياً ي نظر البعض اآخر ,أو قبيحاً ي نظر
اآخرين  .هكذا يذهب (ديكارت) اى تأكيد ِه عى نسبية الظاهرة الجالية ويرفض أن يكون مطلقة كا
يراها امثاليون أمثال إفاطون )18(.
إما الجال عند (شارل بودلر) فمحكوم بروح العر وا يتحقق ي العمل الفني إاّ اذا ظل مخلصاً
لروح الفن وماهيت ِه  ,والجال الذي يهدم فكرة الفن يش ّوه الجال والفن معاً  )19(.أما فكرة الفن
اأساسية عند (بودلر) هي اإبتعاد عن تقليد الطبيعة والحرص عى ترجمة روح العر واإكتفاء باأداء
الذي يلبي امطالب الوقتية واأغراض امبارة ,فالجال لديه ا يوصف ,بامطالب الوقتية واأغراض امبارة
واأشياء العامة حتى يتمثل مثياً واقعياً ويصبح حقيقة من الحقائق .وبذلك يصبح الجال حقيقة نسبية
ي كل اأحوال مادام اإختاف قاما ي ماذج من الحياة نفسها يخضع للمقومات الزمانية وامكانية امؤقته.
()20
ي حن تكمن أهمية فلسفة (دوستويفسي) من خال مارست ِه للتم ّرد ودعوت ِه للحرية  ,وهو بهذا
يتجاوز حدود مجتمع ِه وقوانين ِه وظروف ِه اإقتصادية ومعتقدات ِه بل وحدود كل مكان وزمان والعقل والفكر
 ,وا يرى ي التم ّرد والحرية إاّ أخص خصائص اإنسان وكل هويت ِه  ,وبها يكون اإنسان إنساناً وبدونها
يفقد جوهر ِه  .فاإنسان ليس عقاً وا أفكاراً وأفعااً  ,ولكن اإنسان ما هو صاحب العقل واأفكار واأفعال
 ,فالفكرة والفعل يعنيان عند ُه إن اإنسان ي جوهر ِه هو امفكّر والفاعل  ,واإنسان هو قانون وغاية نفس ِه
وحقيقت ِه أسبق عى كل حقيقة  .والحقيقة هنا هي ما تنشد ُه إرادت ِه الح ّرة  ,فالحقيقة ليست موضوعية
ولكنها ذاتية  ,والتم ّرد والحرية إحياء وإثراء وإيجاب )21(.
ويرى (فريدريك نيتشه) أن الحداثة كانت انتصار الوعي  ،استاب الطاقة اإنسانية التي تنفصل عن
نفسها وترتد عى نفسها حن تتطابق مع اإله  ،مع قوة غر إنسانية عى اإنسان أن يخضع لها  .لقد قادت
الحداثة إى العدمية  ،إى استنفاد اإنسان الذي أُسقطت كل قوته عى عام الهي  ،عى يد امسيحية وليس له
ما يخصهُ سوى ضعفه  ،ما يقود إى انحطاطه وإى اضمحاله امحتوم  ،إن قلب القيم  ،يفي إى نبذ هذا
ااستاب واسرداد اإنسان لكيانه الطبيعي لطاقته الحيوية  ،إرادة القوة لديه )22(.ومن هذا امنطلق فإن
(نيتشه) هو اول من ذكر مبدأ العدمية  ,أي انه (ا قيمة للقيم) أي ان ما كان ي العصور السالفة مباديء
راسخة ثابته ومثاً عليا سامية صار مع مجيء عر الحداثة عدماً افقد القيم كل معنى او حقيقة)23(.
لقد كانت الخطوات التي قطعها (نيتشه)  ،لقيامه بقلب القيم  ،هي إنه عدّ القيم
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ثم  ،فهي تخضع للتغير والتبديل وبالتاي فهي ليست أزلية )24(.لقد بدت قيم
نسبية  ،ومن ّ
الحداثة ي نظرة (نيتشه)  ،مثابة قيم العدمية  ،واستخدم (نيتشه) مفهوم العدمية لتعين ماه ّية اأزمة
القاتلة التي أصابت العام الحديث  :إنه فقدان القيم ذاك الذي يُلقي باإنسانية ي قلق العبث  ،بأن
يحملها كرهاً عى تب ّني يقن يائس  ،بأنه م يعد مة يء ذي معنى  ،فليست العدمية ما هي فقدان القيم
قيمتها سوى حدث (موت اإله) ،إذ (تعني العدمية أن اإله قد مات)  ،معنى أن امُثل والقيم التي كانت
تضمن سيطرة اانحطاط قد كشفت عن العدم الذي كان أساساً لها)25(.لقد كان (نيتشه) يناضل إيجاد
اإنسان امتفوق اأعى عب ذلك العدم  ،وذلك ليس بامعنى التسلطي أو القمعي  ،وإما بامعنى اأخاقي
السلوي الذي يتفوق عى اإنسان الذي هو محصلة عصور الظلات عصور القمع امُلكية الغاشمة  .لقد دعا
للخر والعدالة اإنسانية والتفوق ،وذلك إلغاء الثنائية الضاربة ي أخاق اإنسان ثنائية الخر والر)26(.
فالعدمية هي السبيل للقضاء عى تلك الثنائية  ،فاإنسان امتفوق  ،هو الاإنسان  ،اإنسان اأعى ليس
إنساناً بيولوجياً متطوراً  ،كا يدّ عي أصحاب التطورية الداروينية  ،إنه إنسان قيم جديدة وأخاق جديدة ،
إنه إنسان ما بعد الحداثة  ،وهذه ليست نظرية عنرية وا تعصبية  ،بل هي نظرية قيم وجودية جديدة
لإنسان الحر )27(.إن (نيتشة) يستخدم موذجاً جالياً لفهم العام  ,وهو موذج جاي بامعنى الذي حدد ُه
هو  :فالعام ليس له سبب عقاي كامن في ِه  ,فهو علة ذات ِه ومرجعية ذات ِه  ,كالعمل الفني يلد نفس ِه بنفس ِه
ويعيش بنفس ِه عى نفس ِه  ,وهذ ِه هي قمة أو (ه ّوة) امادية .
وقد عب عنها (نيتشه) بصورة مجازية عضوية تبعث عى اإشمئزاز  ,تبن ابعاد العدمية امادية
التي وصل إليها  ,فيقول « براز هذا العام هو طعام ِه» هكذا تحولت امادة اأوى التي يتكون منها الكون ي
يد فيلسوف العدمية اى براز)28(.والفن لدى (نيتشه) مثل قوة كبرة للوهم فهو يعظم العام بوصف ِه خطأ
ويقدس الكذب ويجعل من ارادة الحياة مثاً أعى  ,فنشاط الحياة تجسيد لقوة الوهم ولي تنجز هذ ِه
القوة ابد ان تنتفي وان تضاعف وتكرر  ,أي ان ترفع اى قوة عليا يجب ان تتحول اى قوة الوهم اى حدود
ارادة خداع ارادة فنان قادر وحد ُه عى التنافس مع امثال الزهدي ومعارضت ِه  ,فالفن يبدع اكاذيب ترفع
الوهم اى مستوى قوة اثباتية عليا  ,فالظاهر م يعد يعني بالنسبة للفنان نفي الواقع ي هذا العام)29(.
فالفن بالنسبة اى (نيتشة) هو عنر يرمي اى اعاء الحياة وا يأخذ اعتبار ِه وا صاحيت ِه إاّ اذا حقق ذلك
اإعاء عى ان كل من ا يستطيع تحمل الحياة كا تبدو لهُ فإنهُ سيحولها حسب حاجت ِه وبذلك يخلق عماً
فنياً )30(.ويجب عدم فهم من دالة الفن هنا  ,معنى مخصوص  ,هو ابداع الفنان ما هو ذات اعال ت ّتسم
مسحة جالية  ,بل ان العمل الفني يظهر با مبدع او ذات مبدعة  ,فالكون عمل فني والجسد البري هو
عمل فني بل وحتى التنظيات اأنسية هي عمل فني ايضاً )31(.
وينظر (هربرماركيوز) للفن بإعتبار ِهإحتجاجاً عى الواقع القائم ويضيف اى أن تأريخ البرية
يجسد إغراب اإنسان
هو تأريخ اإضطهاد  ,وأهمية الفن تكمن ي معارضة ومقاومة هذا التأريخ الذي ّ
وقهر ِِه )32(.ويرى أن هناك تزامناً تأريخياً بن فرات الثورة والفن  ,وهذا اأخر يحوي إمكانية ثورية والتي
مثّل كفاحاً سياسياً بامعنى العميق  ,أي كفاحاً من أجل خلق وعي جديد متطلبات جديدة كـ (الحساسية
والخيال) وهذ ِه امتطلبات تختلف عن امتطلبات السالفة للثورة  ,وبذلك بغدو الفن ق ّوة ثورية جديدة لها
الخاصة ي التغير )33(.من هنا أكد (ماركيوز) عى إدخال الخيال ي قلب امارسة السياسية,
إسراتيجيت ِه
ّ
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وأن متزج امقوات الفنية والجالية بامقوات السياسية وهذا ما يشر إليه (ماركيوز) عندما يتحدّ ث
عن حركات التم ّرد واإحتجاج التي يقودها امجتمع  )34(.والفن الحقيقي امتحرر هو الذي يستطيع أن
يُحدث لنا نوعاً من امتعة واللّهو والذي مثّل رفضاً للواقع والذي يدل عى إن متم ّردي الجاليات قد تجاوزا
كراهيتهم للواقع بالشكل امألوف وإستبدلوا بها البحث عن متعة بالغة فيا وراء الثورة امبارة  ,كا إن
التمثيل الجاي الذي يعتب ُه (ماركيوز) نوعاً من التم ّرد والرفض تصوراً ما ينبغي أن مثّلهُ الشكل الفني)35(.
كا إن الفن لدي ِه هو الذي يخرج عن القوانن السائدة  ,وخطورة هذا الرأي تكمن ي إعتبار العديد من
حركات الفن امعار أشد الفنون ثورية  ,أنها اكر خروجاً عى مفاهيم الواقع السائد وم ّرداً علي ِه )36(.
إن طبيعة امجتمع الصناعي الحديث أو ما يس ّمى اليوم بـ(امجتمع اإستهاي)  ,أصبح مطبوعاً بطابع
التعايش بن الشقاء امفرط والتبذير الفظيع  ,وبحسب (ماركيوز) ليس أمام الفرد سوى التم ّرد عى القمع
امفرط ورفض اإنحياز الخاص بامجتمعات الصناعية امتقدّ مة التي هي أساس هذا القمع امفرط  ,وعى
الحضارة أن تهدف اى غايات أخرى تحقق سعادة أكر  ,أو اى حياة أقل بؤساً وشقاءاً  ,وهذا ا يتم إاّ عن
طريق التم ّرد عى التط ّور التكنولوجي وامجتمع اإستهاي عن طريق تقليل أوقات الفراغ وتحرير الطاقات
الجنسية وتحقيق مبدأ جديد للواقع هو مبدأ ق ّوة الخيال ( )Fantasiaوالتي عرِفت أيضاً قمعاً اكر من
غرها من القيم الحضارية اأخرى)37(.
ويذهب (جان بول سارتر) إى أن اإنسان محكوم علي ِه بالحرية فليس لإنسان طبيعة ثابتة ,
لذا فالحقيقة اإنسانية ا مكن تعريفها إاّ ي حدود اإمكان والحرية  .والواقع أن الحرية اإنسانية يء
(مريع) أنها حرية مطلقة وغر مروطة  .فاإنسان ي فلسفة (سارتر) هو ما يفعلهُ أي إنهُ حرية خالصة
فعى اإنسان أن يختار وحتى يرفض اإختيار  )38(.كا أن اإنسان يستطيع إثبات وجود ِه عن طريق الفعل
 ,فالفعل هو محاولة لتغير الحالة الراهنة لتحقيق حالة أخرى مغايرة  ,ففي ِه إلغاء ليء وإثبات ليء
أخر )39(.والفعل هو القدرة عى تغير أوضاع تؤثّر ي عام اموجودات وقد يضيق نطاق الفعل وقد ي ّتسع
 ,قد يكون تح ّية عابرة أو معركة تقتل فيها مدينة بأرها  .كا إن الفعل يصدر عن حريتنا وإرادتنا فالفعل
اإنساي يفرض الحرية وهو تعبر عنها  ,فالحرية ليست مج ّرد صفة للوجود اإنساي بل إنها قوام هذا
الوجود )40(.
أ ّما (البر كامو) فقد نجح ي إقامة نظريت ِه الجالية عى أساس فلسفت ِه ي التم ّرد  ,وهذا اأخر عند
(كامو) تجربة فردية أقرب ما تكون اى حالة القلق الصادر عن مواجهة عام ا معنى لهُ عام عبثي امعقول
 ,مقدّ ماً بذلك ماذج للتم ّرد تنتهي اى التدمر والعدمية  )41(.حيث إن فكرة التم ّرد ليست إاّ فرضاً يحاول
يفر ب ِه إنفات ِه من كل الحدود تفسراً أشبه أن يكون شاماً .
يفر إتجاه عرنا تفسراً جزئياً  ,كا ّ
به أن ّ
إنهُ تص ّور عن التأريخ اأوري وتعبر عن غرور ِه وطيش ِه وتخطيط ِه  )42(.ومّا كان مذهب (كامو) ي الوجود
ي ّتجه اى تأكيد فكرة التم ّرد عى الواقع والثورة عليه  ,فقد ط ّبق هذا اإتجاه عى اأدب  ,إذ ربط بن العمل
الرواي والفني وبن التم ّرد  ,فالرواي هو الذي يتم ّرد عى واقع ِه ويسعى جاهداً لتحوير ِه وتغير ِه  .إنّهُ يرى
التم ّرد عاماً هاماً ي بناء وتنظيم الرواية اأدبية  ,وتالياً يُ َعد التم ّرد دعامة من دعامات اأدب الحقيقي
كا مثّل عنرا أساسياً ي بناء الرواية امتكاملة عند ُه  .وعى هذا النحو يرفض الواقع ويراه ا معنى لهُ ,
إاّ إنهُ لن يستطيع أن يهرب من الواقع أنهُ يرتكز علي ِه  ,مها تكن صورة هذا الواقع مظلمة ومضطربة
فما ا شك في ِه إن الفنان يسعى جاهداً اى تجميلها وتنظيمها)43(.والتم ّرد ي اإنسان هو رفض ِه أن ُيعامل
ّ
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بوصف ِه شيئاً (موضوعاً)  ,فعندما أرفض أن أعامل كيء فإنني أوكد ذاي بوصفي شخصاً وهذا تأكيد لكرامة
(أو جدارة أو قيمة) الوجود الشخي)44(.ويربط (كامو) الفن باموقف اميتافيزيقي لإنسان فيقرر إن
الفيلسوف أم الفنان ابد من أن يواجه (العبث) السائد ي الكون ما لدي ِه من حرية وم ّرد وقدرة إبداعية
 ,واإنسان هو امخلوق الوحيد الذي يرفض أن يكون عى ماهو عليه  ,بل إنهُ امخلوق الحر الذي يقف ي
وجه موقف ِه البري متم ّرداً ي الوقت نفس ِه عى الخليقة كلّها  .والفنان حينا ينظر اى العام فإنهُ ا ملك
سوى التم ّرد عى ما في ِه من عبث أو امعقولية  ,وتالياً فإنهُ ابد من أن يجد نفسهُ مدفوعاً نحو العمل
عى تشكيل العام أو إعادة صياغت ِه مقتى ما لدي ِه من حرية إبداعية  .ومعنى هذا إن الفنان هو ذلك
اإنسان امتم ّرد الذي يحاول فرض شكل فني منظّم أو صورة معقولة عى العام )45(.وهذا يعني إن الفنان
الذي يرفض العام لعدم إتّساق ِه ووقوع ِه ي الفوى والانظام  ,ويسعى ي ذات الوقت اى خلق العام من
يعب عن حاجة ميتافيزيقية
خال العمل الفني عى الوجه الذي يريد ُه لنفس ِه  .كا يرى (كامو) إن الفن ّ
أساسية وهي الحاجة اى الوحدة )46(.فالفن ينشد للوحدة من خال إدراك عبث الوجود وتجاوز هذا
العبث عن طريق التم ّرد  ,صحيح إن الفنان ا يستطيع أن يستغني عن الواقع أو أن يته ّرب من امجتمع ,
ولكن الفن يعلمنا كيف ننشد عن طريق التم ّرد تلك الوحدة الحقيقية التي تنطوية عليها الواقع ي جانب ِه
القدري الذي نسم ّي ِه الجال .ويُدرك (كامو) إنهُ «ي كل م ّرد يوجد مطلب ميتافيزيقي للوحدة  ,وامتم ّرد
هو صانع لأكوان وهذا ما يحدد الفن وإن مطالب التم ّرد هي ي جانب منها مطالب جالية  )47(.والفن
أيضاً هو الحركة التي م ّجد وتنكر الواقع ي آنٍ واحد وعى غرار ما جاء قال (نيتشة) «ما من فنان يتح ّمل
الواقع» ولكن ما من فنان يستطيع اإستغناء عن الواقع )48(.ويثبت (كامو) إن العام ا مبر لهُ وا تفسر
لهُ وليس معقواً حيث انه فقد اأمل ي السعادة إذ ليس هناك إاّ حقيقة واحدة هي امعقولية العام
وعبثيت ِه وعليه أن يقبل هذ ِه الامعقولية وتبدأ مهزلة أفعال ِه بالتجويع والقتل واإغتصاب )49(.إذ يقول «
رعا ً جداً  ,إذ كل ما يقال عن هذا العام إنهُ ليس معقواً ي ذات ِه
لقد قلت إن العام عبث ولكن كنت مت ّ
 .لكن العبث هو مواجهة هذا الامعقول والشوق الجامح للوضوح الذي يردد صداه ي القلب اإنساي».
()50
كا ينكر (كامو) القيم امطلقة ويذهب اى أن اإنسان امتم ّرد هو من يتم ّرد عى سلطة مطلقات
اماي غر خائف من أ ّية نتائج إنهُ اإنسان الذي يعتمد حريت ِه من خال فعل اإنكار  ,مثل هذا اإنسان
يعيش ي شفافية  ,ويحيا با أمل وبدون أي يقن نهاي  .إن تجربة التم ّرد اميتافيزيقي عند (كامو) هي
نفسها تجربة العبث فالتم ّرد اميتافيزيقي واإنسان العبثي كاها يحيا داخل متناقضات وجود مته ّتك
ومتفسخ ولكنهُ ا يحاول الهروب وا يحاول أن يواي نفسهُ بأي أمل ي حياة أخرى أو يتطلّع اى وجود
ّ
أكر يقيناً أو يحلم بعام أشد ماسكاً)51(.ونظر (كامو) للموت عى إنهُ هو اموقف الوجودي الذي ا ملكهُ
والتجربة التي ا نستطيع قط أن نحياها  ,وهو يُدرك مثل (مارتن هايدغر) و (سارتر) إننا نتع ّرف عى
اموت من خال اأخر والناس مارسون لعبة الحياة وكأن اأمر ا يعنيهم  .إنهُ يرفض ماماً الرضوخ للموت
 ,وهو ي ّتخذ من اموت دلياً عى غياب العناية اإلهية  ,فاموقف الذي يتخذ ُه (كامو) من اموت هو موقف
الرفض او التم ّرد اميتافيزيقي وامتم ّرد الحقيقي لدي ِه هو الذي يواجه مبدأ الظلم الذي يراه مطبقاً ي هذا
العام مبدأ العدالة الكامن ي نفسه  .إنهُ يحتج عى هذا اموت  ,عى تلك العقوبة الجاعية التي تحيل كل
اأشياء اى عدم  ,إنهُ يتم ّرد عى تلك الق ّوة التي تجب ُه عى العيش ي هذا الوضع امأساوي )52(.
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امبحث الثاي  :التحوات الفكرية والجالية ي حركة الفلوكسس

حدثت ي اآونة اأخرة تغرات هائلة ومفاجئة ي مسار التأريخ وي تركيب الثقافة وي جاليات
وأساليب وموضوعات الفنون  ,إذ كانت هناك عاقة وثيقة بن التحوات العلمية والتكنولوجية والحداثة
 ,والتي صاحبت نهاية القرن التاسع عر وبداية القرن العرين  ,وهذ ِه بدورها مثل شكل من أشكال
التمرد ,والتي وجدت تجلياتها الثقافية ي التفاؤلية التجريبية والتي طبعت بداية القرن العرين  )53(.لقد
كان التم ّرد شعار الفن خال ذلك القرن  ,والحق إن جميع الداات والتسميات التي حملتها اإتجاهات
الفنية من وحشية اى الدادائية والريالية وامستقبلية واى اأشياء الجاهزة وتيارات فن ما بعد الحداثة
كل هذ ِه التيارات الفنية توضح عبثية هذ ِه اإتجاهاتوإنزاقها اى اللعب بالتسميات واللعب مفهوم التم ّرد
هو سبب هذا اإتجاه الطائش )54(.هكذا بدت أعال حركة (فلوكسس) ذات امواقف العبثية امتطرفة ,
تعب عن بعض مظاهر اأزمة اإجتاعية ي الغرب وامتمثّلة بالعاقة
الساخرة التي ا قيمة لها بذاتها ,لكنها ّ
بن الفرد وامجتمع .لقد عبت هذه الحركة عن النشاطات الفوضوية ي بداية الستينيات ي أوربا وأمريكا
 ,وامتميزة أيضاً بنشاطاتها الخارجة عى امألوف  .والفلوكسسكالدادائية حركة متم ّردة تطمح اى التحرر
من مختلف أنواع الكبت الجسدي أو العقي أو السياي  ,وتحث عى الفوى )55(.وهذا بدور ِه إمتداد
لأحداث اأمريكية (الحدوثية) ,التي قدمت بودقة لكل القوميات واإتجاهات  ,كا تُعد الفلوكسس حركة
عامية ومتحركة أكر من الدادائية  ,لكنها كانت كالدادائية ي مزقها ومعاداتها للفاشية وهي تنكر خلق
الحدود امتكلفة بن مختلف حقول الفن  ,وتؤكد عى رورة عدم وجود تفرقة بن الفن والحياة )56(.
ي عام  1958قدّ م (روبرت راوشنبغ  )Robert Rauschenbergسلسلت ِه امدهشة من توالف
اأشياء التي جمعها من صناديق القامة ي أمريكا  .بينا راح (جاسب جونز)Jasper Johnsيرسم بتفصيل
إنضم إليهم (جيم دين ( ,)Jim Dineكليس
زائد أرقاما ونسخاً من الخرائط وأهداف الرماية  ,ورعان ما ّ
أولدنبرغ) Claes Oldenburgو(أندي وارهول)Andy Warholوغرهم  )57(.وكانت هذ ِه هي البوادر
اأوى لوادة الفلوكسس ي مطلع الستينيات ثم ساهم ي ظهور أو وضوح هذ ِه الحركة أربعة عوامل
منها  :اإرادة امتعلقة باأيديولوجيا التقدمية ي دمقرطة الثقافة  ,وتحرير الفن من سجن الثقافة (من
قفص حديقة الحيوانات) ووضع ِه ي الشارع  ,والشعور بأن عى الفن أن يعكس كل التحوات اإجتاعية
والثقافية والصناعية وامدينية ي العام امعار وإنحال اأعراف اأجتاعية والثقافية تحت تأثر التغرات
ي العادات  ,وأيديولوجيا (تساهلية اى حدود الفوى اإباحية) أثبتت نفسها أواً ي الوايات امتحدة ثم
ي أوربا  ,ولكن أيضاً  ,ريان العدوى ي الفن باأساليب اإعامية (للمجتمع اإستعراي) بحيث تكون
عندئ ٍذ (إستعراض امبدع منجز ِه الفني أمام الجمهور)  )58(.وتالياً فهذه الحركة تُعد محاولة للجمع بن
الفراغ والحركة واألوان واأصوات (مضمون واقعي بلغة إسطورية)  ,ويقول هانز ريخر (إن الفلوكسس ا
يندرج مع الرسم  ,ولكنها قريبة من الفن امري  ,معاير ِه التقليدية وهو سمة من سات الدادا )  ,ويؤكد
جان جاك ليبل وهو أحد ماري هذا الفن بقوله « إننا لن نرسم بعد اليوم معارك ,وإمّ ا نخوضها « )59(.
ي حن نرى (إيف كاين )yveskleinو(بيرومانزوي )Piero Manzoniالشابن قاما بتوسيع وجهة نظرها
الحا ّدة وإسراتيجيتها الفنية وبالذات خال الفعاليات الفوضوية ي أوربا وأمريكا امتمثلة بالفلوكسس
والتي قدّ مت بودقة لكل القوميات واإتجاهات )60(.فـ (كاين) انتج من خال اسلوب (الفن – العمل)
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بإستخدام اي يء مكنهُ التعبر بواسطت ِه عن أفكار ِه وتخطّي حدود الجسدية  ,لوحات كبرة تتشكّل من
مج ّرد اأثر الذي تركهُ أجسام برية ُبلّلت باألوان )61(.كا ي الشكلن()2,1لقد إعتمد الجسد كادة
أساسية للعمل الفني ويتخى عن كل امقاييس الجالية واأخاقية ,فالعمل الفني يشبه اى ح ٍد ما بعض
امارسات الطقوسية البدائية ويقتر عى الحياة نفسها التي تحولت اى (عمل فني))62(.
أ ّما (مانزوي) فقد قدّ م فضات ِه ضمن علب معدنية عى إنها أعال فنية والهدف ليعمل عى
إستفزاز الجمهور وقد نجح ي ذلك  .فالكثر من امتلقّن إنتقدوا وبعنف  ,اأشكال الجريئة التي ظهرت
ي فرة الستينيات  .ولكن ا ننى إن أوضاع الستينيات كانت تقف برمتها وراء هذه اأشكال الفنية التي
تبعث عى الصدمة )63(.إن موقف (مانزوي) هنا أكر عبثية وأبعد أثراً ي تط ّور العمل الفني لدى جيل
من الفنانن امتتبعن أفكار (مارسيل دوشامب .)Marcel Duchampإنهُ يهاجم سلطة الفن وإدعاءات ِه
بإعاء شأن اإنسان اى مستوى (الفن – العمل)  ,وي نظر ِه إن كل إنسان هو فنان  ,فإن كل ماينتج عنهُ
أو يخرج منهُ عمل فني  ,ال َنفَس  ,الدم والباز  ....كل ذلك يُعلّب ويباع  )64(.إن مثل هذا الفن اأهوج
يعد مثابة صفعة للذوق وامنطق وامشاعر النبيلة للفن واإنسانية كا انهُ يعكس من جهة أخرى حقيقة
امجتمع اإستهاي الرأساي امتهريء الذي انتجه  )65(.وبالتاي فإن كل يء مكن ان يتحول اى فن,
بدءاً بالعلب الفارغة والنفايات وإنتهاءاً بامخلفات اآدمية الطبيعية  ,فهي با شك عروض تقوم أساساً عى
مبدأ اإستفزاز كونها محملة بداات نقدية غاية ي السخرية  .وابد للمرء من أن يقر مروعية (هدم
الحدود) إنطاقاً من حقيقة إن كل يء ي الفن قابل للتجربة حتى بالهدم (نفايات ,اشياء مبتذلة وقبيحة)
 )66(.كا ان هذا النوع من الفنون ُي َعد مرداً عى كل القيم الجالية والفنية الراسخة وإستبدلت بقيم
ا أخاقية وا إنسانية وا إجتاعية وحلّت هذ ِه التوجهات العبثية وامتم ّردة والفوضوية محل كل ما هو
جميل ومقدّ س  ,وأصبحت مؤيدة لفكرة اأشياء الجاهزة وامصنعة التي تبعث عى الصدمة واإشمئزاز .
فالفنان يتم ّرد عى وضع مربك مر ب ِه ي تلك اللحظة وحالة من القلق الصادر عنهُ وتالياً يحيل اأشياء غر
معب عن طبيعة تلك التحوات السلبية التي يعيشها الفنان .
امألوفة اى عمل فني ّ
وفنان آخر إحتذى حذو ما كان يفكّر ب ِه (دوشامب) تجاه أعاله الفنية وهو اأماي (جوزيف
وسع من مفهوم الفن  ,وهذا امفهوم اأخر لدي ِه كان يعني أشياء
بويز  , )Joseph Beuysوقد إدعى إنهُ ّ
مختلفة ي أوقات مختلفة  )67(.أي إنهُ ُيدرك (ي كل يء امبدأ التشكيي امتجي فية  )..ويصيغ من
هذ ِه اأشياء امألوفة أعال ِه النحتية  )68(.فحمل (بويز) معهُ قطعة كبرة من الدهن أراد من خالها أن
يطرح التساؤل حول الثقافة والنحت  ,ومن خال هذا السلوك أراد أن يوضح أن الدهن (الزبدة) روري
للحياة وليس مادة مستخدمة فنياً  .وطرح سؤااً ماذا ا يتم الجمع بن هذين العامن امنفصلن (الفن–
ويجسد مسعاها ي نقيض ِه  ,الهدم والبناء ,
الحياة) فقد يكون الدهن (الزبدة) رمزاً لحركة الفلوكسس
ّ
يفر ما تسعى
فالكتلة الدهنية تتخطّى إرادة من شكلها  ,أنها تتبدّ ل مع تبدّ ل امناخ وتذوب وهذا ما ّ
عا هو زائل )69(.كا ويضيف (بويز) من خال
إلي ِه حركة الفلوكسس  :التعبر من خال سلوك ممثليها ّ ,
رؤيت ِه التمردية امحررة للفن قائاً « إنني أحاول أن أذهب خطوة أبعد عى بساط الفن  ,يتوقف بها الفن
الحديث ويبدأ الفن اإنروبولوجي )70(.« Art Anthrapologyويقصد (بويز) هنا اإهتام بالنشاط
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الفني لإنسان الثقاي واإجتاعي ي مجتمعات عديدة  ,اي معنى اإهتام بفنون امجتمعات امعارة
ونقل مارسات ِه التمردية اى الجمهور لخلق ردود افعال غر متوقعة بناءاً عى ما يقوم عليه من منجز فني
تحريي .
وفعل م ّردي أخر نجد ُه عند الفنانة (مارينا ابراموفيتش )Marina Abramovichعندما جلست
فوق قامة من العظام يبلغ وزنها حواي خمسة أطنان وهي تنوح طول مدّ ة العرض ي بيناي فينيسيا عام
 1997ممسكة بإحدى العظام وتزيل ما عليها من بقايا اللحم بالسكن )71(.كا ي الشكلن( )4,3وهذا ما
جعل أداء العرض ذو النزعة التمردية من أن يو ّجه رسالة اى الطبقة الحاكمة (السياسية) توضح فيها طبيعة
اأحداث امأساوية وعمليات اإبادة التي مر فيها تلك الشعوب فضاً عن مثيلها لصدى إجتاعي وسياي
مؤم  .ما دفع بالفنانة (مارينا) من أن تقدّ م مشهد (حدث) يصدم امتلقي من خال إحتوائ ِه عى مكونات
(عظام برية) مكس ّوة ببعض قطع اللحم  .وهذا ما يوضح حالة الفن اما بعد حداي الذي ا يحدد الخامة
واإسلوب بل حتى اأخاق وامعاير الجالية باتت متدنية عى حساب حرية الفنان الكاملة ي توظيف ما
مكن توظيفهُ من سلع مبتذلة  ,اجساد عارية  ,قطع لحم واحشاء ممزقة تثر اإشمئزاز والقلق عى حد
سواء بحسب ما يرى الباحث.
وفاعلية خيالية نشطة للفنان (نام جان بايك)Nam June Paikالذي مكن من ان يجمع ي أعال ِه
بن مجموعة مواد ووسائط متعددة  ,جامعاً بن النحت الحي والوسائط التقنية الحديثة ي توليف يحمل
تعددية مادية تقنية  ,ليقدم من خالها عدة عوام محتملة  ,فعمل ِه الشكل ( )5مثل واقع التوليف الذي
يعد عامة تجانس فكري يقبل امشاركة الكلية بن الواقعي والعقاي  .فهذا الركيب الذي يجمع بن
متناقضات متحولة اى كيانات متوحدة هو دالة عى عقل فاعل منح العمل بعدا مفاهيمياً ليصبح موضوعاً
مشركا لتقنيات متنوعة وحاماً لتعددية اسلوبية  ,ليتأكد ما تدعو إلي ِه ما بعد الحداثة من إلغاء الفوارق
الثقافية امعرفية وما يعني قبول التغر والتجدد امتولد من سيطرة العام التكنولوجي بإسلوب متعدد
انتقاي  ,ا يخضع لقاعدة او لغة محددة  ,بل بالتشكيل امتواصل الذي يجمع بن التقنيات األكرونية
الحديثة والنحت التقليدي لحضارات وثقافات اخرى مغايرة )72(.كا ويعد (بايك) هو اقدر فنان محرف
ي استخدام الفيديو كفن مري  ,والذي تعاون مع جوزيف بويز ي العديد من اأعال حيث وجد معاي ي
التغر والتخريب لصورة الفيديو كا تظهر عى الشاشة ,وبشكل بارز ي العمل امسمى (الساعة التلفزيونية
 )T.v Clockوالتي ركبها ليستخدمها اموسيقي الطليعي شارلوت مورمان حيث ابتكر استخدام الشاشات
كعنار ي اعال الفن البيئية  )73(.كا ي الشكل ()6
مؤرات اإطار النظري للبحث :
 .1أصبح اإنسان هو محور إهتام الفكر السفسطاي  ,فضاً عن إمان ِه بالحقيقة النسبية ي الحكم عى
اأشياء  ,لرتبط بالنزعة النيتشوية نحو تأكيد العدمية كأحد مرتكزات فكر التمرد.
 .2تعد سلطة العقل وروح اإستقالية والفردية وسيادة الدمقراطية إحدى ابرز اهتامات الفلسفة الجالية
والفنية ي الفكر الحديث .
 .3إن اإعاء من شأن الحرية اإنسانية ادى للبحث عن الغريب وغر امألوف والتعبر عنها بطريقة عبثية
ومتم ّردة  ,فحرية اإنسان تعني وجود ِه وإثبات ذات ِه  ,والتمرد والحرية أخص خصائص اإنسان.
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 .4اموت ي فكر (كامو) رفض ومرد  ,ومبدأ احالة اى العدم .
 .5ترتبط الرؤية الجالية لدى (بودلر)برجمة روح العر واإكتفاء باأداء وما هو وقتي وغري (زائل).
 .6يعد الجسد أحد اهم وابرز خامات حركة الفلوكسس بوصف ِه مرتكزاً ثقافياً واجتاعياً ومادياً  ,ليصبح
تالياً عماً فنياً يتصف باإحتجاجي والثوري كونها أحد مظاهر النزعة التمردية .
 .7إن اسراتيجية الفن امتمثلة بالتوجه الفوضوي أصبحت مرآة لكل التحوات الثقافية والصناعية وامدينية
ي العام امعار .
 .8أسست الفلوكسس مفاهيم العبث  ,التمرد  ,الامعقول  ,القبول  ,الرفض  ,فضاً عن السخرية واأم
كعنار مهمة لدى جاعة الفلوكسس والتي تهدف اى إيجاد قيم جالية جديدة .

الفصل الثالث
إجراءات البحث

أواً :إطار مجتمع البحث
بعد الجهد امبذول من قبل الباحث ي متابعة امصادر ااجنبية والكتب وامواقع الفنية توصل الباحث
اى عدد من اأعال التي مثل مجتمع البحث الحاي ي (فن اأداء) ضمن تيار حركة الفلوكسس كإحدى
حركات فن ما بعد الحداثة  ,وحسب الفرة الزمنية ( )2005-1970تبعاً ما ورد ي حدود البحث وعى هذا
اأساس ضم مجتمع البحث ما يقارب ( )107عمل فني ضمن اتجاه حركة الفلوكسس وما يغطي حدود
البحث الحاي .
ثانياً  :عينةالبحث
قام الباحث بإختيار عينة البحث البالغ عددها ( )5موذج فني  ,بطريقة قصدية وفق انتائها لحركة
الفلوكسس  ,وتم اختيارها وفق امبرات التالية :
 .1اأعال امشهورة التي تتسم باإنتشار عامياً والفنانون ذوو شهرة ي عام ما بعد الحداثة (حركة
الفلوكسس) .
 .2إنها تتضمن ظاهرياً عى داات العبث والتمرد .
 .3التنوع ي اأساليب والخامات والتقنيات امنفذة ي أنجاز اأعال الفنية .
 .4اختيار اأعال اموثّقة بصورة علمية دقيقة .
 .5أخذ الباحث عند اختيار عينة البحث بآراء ذوي الخبة واإختصاص(*) .
ثالثاً  :اداة البحث وصدق اأداة :
أ .من أجل تحقيق هدفالبحث  ،اعتمد الباحث عى امؤرات الفنيةوالفلسفية والجالية  ،التي انتهى
إليها البحث ضمن سياق اإطار النظري ي بناء أداة بحثه بصورتها اأولية(**).بإعتبارها موجهات رئيسية
لعملية بناء اأداة وتحليل العينة .
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ب .بعد أن تم بناء اأداة – استارة التحليل – بصورتها اأولية  ،تم عرضها عى عدد من ذوي الخبة
وااختصاص(***) ي امجاات الفنية والعلمية واأدبية  ،وذلك للتأكد من مدى دقة ومامة فقراتها لهدف
الدراسة  ,فكانت نسبة اإتفاق بن الخباء ()81لذا فيعتمد الباحث اأداة بصيغتها النهائية(**ٍ**) .
رابعاً  :منهجية البحث
أعتمد الباحث امنهج الوصفي التحليي  ،لتحليل عينة البحث الحاي  ،من خال الكشف عن ابرزمامح
التمرد ي حركة الفلوكسس  ،والكشف عن انعكاسات اأبعاد البنائية والجالية  ،من خال الشكل وامضمون
والتقنية  ،ماشياً وأهداف البحثوأجراءاته.
خامساً  :تحليل العينة
إموذج ()1
أسم العمل :واليوم ا يء
اسم الفنان :ستيوارت براسي
تأريخ اإنتاج .1972 :
القياس :غر محدد
الخامة :جسد إنسان ,حوض استحام ,ألوان سوداء ورمادية .
تُعد الحركة الدادائية التي قادها مارسيل دوشامب هي امؤسس اأول لفكر التمرد والعبث  ,وتحت ضغط
السأم  ,املل واليأس اجتاحت البلدان اأوربية رغبة عارمة ي التغير لتشمل بذلك جوانب اأوساط الفنية
والثقافية والسياسية وحتى اإجتاعية  ,إنها رغبة اإنسان ي اإكتشاف  ,التجريب  ,الشك والرفض والرويج
لقيم وأنظمة جديدة منها ما هو غرائبي  ,تحريي  ,استفزازي وقبيح ومنها ما هو فضائحي(جني) ,
صادم  ,طائش  ,فوضوي وقمعي وي النهاية محاولة لخلخلة وتزييف الصورة الحقيقية للواقع الفني وازدياد
الشكوك حول موثوقية العمل الفني وتفرده  .ومن امنجزات التي أسست لروح اإضطراب  ,القلق والخوف
من امجهول ما نراه جلياً ي عمل الفنان اإنكليزي (ستيوارت براسي) امك ّون من صورة فوتوغرافية إلتقطت
لجانب معن إحدى الصحيات امروكة واموبوئة  ,واى اليسار من الصورة نجد حوض إستحام مملوء
باماء العكر يستلقي في ِه شخص ُغ ِم َر جسدُ ه بهذا اماء دون رأس ِه مغ ِمضاً عيني ِه واى اليمن من العمل
نجد حوض لغسل اليدين مثبت ي الجدار وتحيط هذ ِه اأشياء جميعها لونن ها اأسود والرمادي وقد
ُقذ َفت بطريقة مبعرة (غر نظامية  /فوضوية)  .إن العمل يحمل ي طيات ِه مضامن وداات لبنية مفككة
 ,معبة وبطريقة صادمة عن واقع مؤم وإنسان غارق ي وحل كبر ا خاص منهُ  .إنهُ مرح مصغّر يخلو
من الجمهور ليبقى اممثل وحده يعيش امعاناة وامرار دون تقديم اية مساعدة تذكر  .فتحقيق الرؤية
الجديدة التي إعتمدها الفنان (براسي) ي انجاز عمل ِه الفني من خال إغراق الجسد ي حوض امياة اتت
لتتحول لرؤية فنية مغايرة إحتدمت بجوانب التمرد  ,السخرية والفوى  .لقد أراد الفنان (براسي) وضع
اإنسان بطريقة يشوبها هاجس القلق  ,اموت  ,الضياع والتفكر بالعدم والشعور بالعزلة والعجز عن
فقدان السيطرة عى البيئة والنتيجة اإغراب الدال عى الخبة الذاتية او الشخصية للحياة العرية  .كا
يعب عن فكر العبث والتم ّرد وحالة الفوى فهو إشارة اى موت اإنسان وغرق ِه ي شك
إستطاع (براسي) أن ّ
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الحياة وثقل متطلباتها اإستهاكية وإنتاجها امتسارع وواقعها امردي والساخر  .فامنظومة اإشارية التي
إعتمدها (براسي) هي مثابة طرح مختلف وأداء عبثي ومتمرد  ,اراد من خالها التأكيد عى ما يحويه
العمل من جوانب سياسية وثقافية وإجتاعية مع إحتفاض ِه بالبعد البري امؤثر وتالياً محاولة توجيه
صدمة مروعة ودهشة للمتلقي  .إن عمل الفنان يخضع للفلسفة التفكيكية وفكر امهمش بسبب عدم
وجود نقطة مركزية تشد ادراك وبر امتلقي  .لقد جاءت الحرية لتفسح امجال أمام اإنسان للتعبر
وبطريقة مبارة عن طروحاتهم الخاصة (الفنانن) وآرائهم الذاتية  ,هدفهم نسف القيم امطلقة وتحطيم
صورة الجال الحقيقية فضاً عى النموذجية السامية لإنسان وكيان ِه الحي  ,لذا فأدى هذا بالبحث عن
الغرابة وغر امألوف (إستيطيقيا بديلة) والتعبر عن لغة معارة تتاى واإضطراب واإرباك الحاصل ي
امجتمع والنتيجة الفوى الداخلية وتفكيك العقل والثقافة امتفشية فضاً عى الحلم الزائف الذي يعتقد
في ِه الجميع .
إموذج ()2
أسم العمل :بدون عنوان
اسم الفنان :آنا مندييتا
تأريخ اإنتاج .1973 :
القياس :غر محدد
الخامة :جسد إنسان  ,قطعة قاش بيضاء  ,دماء .
أن العديد من مظاهر وأشكال الفن بدأت تأخذ منحى مختلف  ,يزخر بتوظيف ما ا يُعقل وماا ُيطاق
ومحاولة اكتشاف ما يصدم و َيس َت ِفز  ,واإفراط ي اعتاد عنار وهيئات تخلق الشعور بالقلق واإضطراب
 .فالفن امعار وبالتحديد حركة الفلوكسس تنوعت بها عوام الزيف والرغبة الجامحة وإستحالة اللجوء
لصورة الجال امحض  ,فضاً عى السعي الحثيث للفنانن ي توظيف اإشارات والرموز والفوى العارمة
من خال استعادة اأشياء الجاهزة وبقايا نفايات امجتمع اإستهاي وتتويجها بهالة الفن امقدّ س لتصبح
تالياً اسطورة متفشية وصورة ذهنية زائفة يتمسك بها امجتمع الغري وواقع ِه امبتذل  .يتضح من عمل
الفنانة اأمريكية (آنا مندييتا) والذي هو عبارة عن صورة فوتوغرافية إلتقطت لجثة إمرأة ميتة ومستلقاة
عى اأرض وجسدها مغطى بقطعة قاش أبيض تظهر علي ِه آثار دماء وهذ ِه اأخرة سالت عى اأرض من
جميع جوانب جسدها لتعطي تأثراً واضحاً لفكرة القباحة واإستفزاز وتالياً يأخذ مفهوم العبث والتمرد
شكاً جديداً من أشكال الشك ي الجالية امعارة وصواً لتمجيد الامألوف  ,والبحث عن وسائل أكر
فجاجة تحوي ي ثناياها مواقف للعنف والرعب واإرهاب كفعل مؤثر أرادت من خال ِه الفنانة (مندييتا)
وضع طرح يشاطر فكرة العدم وموت اإنسان لكن بطريقة إستعراضية ساكنة إبتعد عنها فعل الحركة
وإقرب منها فعل القمع التسلطي والتحريض  .كا وتضمن العرض مشهداً مؤثراً بخصوصية وفاعلية
مهيمنة تحمل ي طياتها إشارات وداات لفعل الفضائح الدموية ليتحول العمل مجمل ِه اى حالة من
الاتوازن اأخاقي واإنساي عى حد سواء  .كا وتُحدث الجثة نوع من اإضطراب لدى من يواجهها من
امتلقن بوصفها ضعفاً  ,هشاشة وخواء  ,لتكون بذلك تفسراً عن اإقصاء واإبعاد (الطرد) إنها اموتامُض ِني
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الذي اصاب الحياة بالعدوى .إن الفنانة (مندييتا) حاولت صياغة أعالها الفنية بطريقة مفعمة بالغرابة
وفكر الحرية  ,مطلقة رخة اموت والخوف من نتائج ِه امجهولة  ,اموت الذي اصبح حقيقة نهائية إنسان
يعيش ي عام ا معنى لهُ وا أمل في ِه سوى ا معقولية توجهات ِه ومهزلة أفعال ِه الهوجاء من قتل ,ترويع ,
إغتصاب  ,تحريض عى العنف  ,سلطة القمع  ,اإحتجاج والرفض ,اأم ,القباحة ,القلق فضاً عى التوجهات
الطائشة .لقد وضّ فت (مندييتا) الجسد اإنساي كيء جاهز فقد اأمل بالحياة ليدخل عوام اموت وكيان ِه
العدمي,فمسرةالفلوكسس امتمردة والعبثية تحتضن وتقدس اأفكار والخياات اإبداعية اممتزجة مع
التجربة اإنسانية ضمن محددات يعمل الفنان عى توظيفها وإراكها مع توجهات غرائبية فضاً عى فعل
التجنيس ي الفن  ,وفق نظرت ِه الذاتية,معباً وبطريقة مبارة عن حالة القلق واإضطراب التي أثرت ي بنية
الفن امعار.
إموذج ()3
أسم العمل :حدث لروك امعلّق
اسم الفنان :ستيارس
تأريخ اإنتاج .1980 :
القياس 175 X 120 :سم
الخامة :جسد إنسان  ,حبال وكتل صخرية .
لقد أنجبت حركة الفلوكسس بثوريتها الفوضوية التي إجتاحت بلدان أوربا وامريكا فنانن عدّ ة منهم من
يخوض الحدث نفس ِه ومنهم من يُرف عى ذلك الحدث  ,و(ستيارس) أحد هؤاء الفنانن ممن يحمل
ي داخل ِه روح العبث والتمرد وأفكار الصدمة والرعب  .وعمل ِه هذا الذي ي ّت ِسم بالسكون وإنعدام الحركة
مك ّون من جسد شخص تج ّرد من مابس ِه كاملة  ,ثم قام بغرس مجموعة س ّنارات خاصة بصيد اأساك
ي جسد ِه وهي م ّوزعة عى رجلي ِه وبطن ِه وصدر ِه ومشدودة ي حبال ي محاولة منهُ لرفع هذا الجسد
ثم أحاط الفنان (ستيارس) هذا الجسد مجموعة من الكتل الضحرية
العاري وجعل ِه معلّق ي الفضاء ّ ,
التي ُعلّقَت أيضاً بحبال لتبقى عامة ي فضاء الغرفة .لقد عمل (ستيارس) عى تشكيل هذا العمل بهذ ِه
الطريقة محاواً اعطاء صورة سلبية للجسد وإحاطت ِه بالكتل الصخرية امعلّقة واصفاً اياه بأنهُ جسدٌ مك ّبل
مسجون ومق ّيد غر قادر عى فعل يء  ,جسدٌ ُسل َبت منهُ حريت ِه وذاتيت ِه بطريقة مفعمة بالغرابة وداعمة
لفكرة ما هو إشمئزازي  ,عبثي  ,تحريي وطائش  ,وتالياً اإحتجاج عى مط الحياة امعارة ومجتمع ِه
اإستهاكيورأساليت ِه امخيفة وتوجهات ِه التكنولوجية التي قوضت من حركة اإنسان وحريتة ليصبح اداة
قمع تسلطية ي خدمة القتل  ,الخوف والرويع  .لقد أعطى (ستيارس) صورة واضحة وتعبراً جاد عن
موت القوة الجسدية لإنسان والتي حلت محلها قوة اآلة الحديثة امزودة بتقنيات متطورة ,هذا اإنسان
الذي ابتكرها أصبح عبداً لها وسيدها بعد ان سحقت بطغيانها الفكر السديد الذي ساعد عى ظهورها .
وبعد ان كان الجسد اإنساي محض اهتام الفكر الغري (اأوري القديم) وأحد أهم مقرات امعنى ومركز ِه
فالدراسات الثقافية تؤكد عى فهم الجسد وتطور ِه من خال اعتبار ِه (الجسد) ليس مجرد يء موجود وإما
كحقيقة فاعلة من حقائق الطبيعة  ,فضاً عى إنهُ جزء من كيان ثقاي متش ّعب يحتل موقعاً أساسياً في ِه .
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أما اآن فأصبح يتسم بالتفككواإنحالواإنحطاط وفوى الغرائز وتالياً يسر مع خط امهمش  .كا قام
الفنان (ستيارس) بتوظيف الجسد اإنساي  ,جسد الرجل العاري كنتاج جاي وفني وكأيديولوجيا ثقافية
معارة تُعظّم امنحرف ي الفن وإبتعاد ِه عن قيم ِه اأصلية لتتعاى امروعية الزائفة لتوجهات الفن من
خال اعتاد العديد من امعالجات التقنية منهجية متمردة وعبثية تصطدم بأفكار الجال امطلق .إن
هذا النوع من الفن امابعد حداي يحاول بث فعل التحريض الاعقاي وامح ّمل مضامن وداات مؤثرة
برياً وظيفتها النهائية جعل امألوف غريباً والغريب مألوفاً  ,فالثقافة امعارة تجعل من امتاك الجسد
حريةذاتية  ,كا ومكن ان تح ّول هذ ِه الثقافة امعارة كل يء اى خامة وإسلوب تقني يدخل ضمن إطار
الفن ي لحظت ِه امتم ّردة .
إموذج ()4
أسم العمل :احدى وخمسن قناة مركبة فديوياً .
اسم الفنان :نام جان بايك
تأريخ اإنتاج 1995 :
القياس 15X40X4 :قدم
الخامة :اجهزة تلفزيون,نيونات ملونة ودعامات حديدية.
لقد بات فنانو حركة الفلوكسس احراراً ي توظيف ما هو غر مألوف بالنسبة للمتلقي ي تشكيل نتاجهم
الفني وهذا منح الفنان الرغبة ي خوض تجارب جديدة يخرج منها الفنان عن اأطر التقليدية ي صناعة
اللوحة  ,إنها اممثل الحقيقي لربط الفن بالحياة واإندماج ما هو جاهزإستعاي وجاي فني  .وهذا
امنجز الرائع هو مثال متاز بالجد ًة واأصالة لتو ّجه الفنان وامعب عن ذاتيتة الحقيقية  .فمن خال هذا
التوليف اراد الفنان ان يروي لنا حقيقة وطبيعة سياسة البلد اأمريي وسيطرتهِالقهرية  .يعد (نام جان
بايك) احد الفنانن الذين متلكون الرؤيوية العامية ي تقديم منجز ِه الفني هذا ,واإستثناي إنهُ طرح
جاي غر مسبوق وينتمي اى عوام األكرونيات وألوانها الباقة  .فالعمل مك ّون من مجموعة كبرة
من التلفزيونات امختلفة اأحجام واموزعة بطريقة غر منتظمة ساعياً لتمثيل خارطة أمريكا بواياتها
محرة  ,إذ قام الفنان
الواحدة والخمسن  ,مجتمعة مع بعضها لتشكل قوة مسيطرة وغرابة تشكيلية ّ
بإستخداماأشياء الجاهزةكالنيونات امتعددة األوان ي تجربت ِه هذ ِه لتحديد كل واية من هذ ِه الوايات
.إن عمل الفنان (بايك) تم انجاز ِه من مواد إستهاكية (أساك  ,شاشات متلفزة  ,نيونات ملونة ودعامات
حديدية) كلها صممت بطريقة معبة عن ذاتية وعقلية الفنان وثقافت ِه وتفهم ِه لطبيعة البلد اأمريي
وسياست ِه القهرية وقوت ِه التدمرية  ,إن هذا العمل هو لتمثيل حاله اإغراب الحقيقي لإنسان وتفكيك ِه
 ,ل ُيلقي بظال ِه ي دوامة القلق والعبث ووجود ِه العدمي فضاً عن التجسيد القهري لهُ  .محاواً دفع هذا
اإنسان اى حالة من التمرد لامعقولية هذا العام وعبثيت ِه امفروضة علي ِه وتالياً امهزلة ي افعال ِه الهوجاء
من قتل وتدمروترويع واغتصاب  ,واليوم خر شاهد عى ما نعيشهُ من إنعدام قيمة اإنسان  ,القلق
والخوف .إن الطرح الخياي للفنان يتسم بالغرابة والقدرة التوليفية للمشهد البري من خال إعتاد ِه
امؤثرات التكنولوجية (البرية)  ,كإستعارات مكانية تحاي اإنسان الوجودي امغرب عقاً وجسداً ,
مجلة علمية محكمة  -العددان الحادي عر والثاي عر  -كانون ااول 2015م  /صفر  1437هـ

العدد 12/11

نابو

للدرا�سات والبحوث

283

وكشف ِه لألفة الخادعة وعام ِه الظالوإسقرار ِهالراي  ,والذي جعلهُ يعيش حالة من الوهم واإرادة الضعيفة
 .كا و ُيعد هذا الطرح التكنولوجي امهيمن عى فكر ما بعد الحداثة مثابة فرض معري وق ّوة مادية تق ّوض
من فعل الذاتية اإنسانية إذ حلت في ِه التكنولوجيا محل اإنسان  ,وإزاحت ِه ليصبح بديل عنهُ  .فـ (امادة
 /التكنولوجيا) باتت إسلوب لتغير جميع اإتجاهات والعاقات اإنسانية وم يقتر عى هذا بل تعدى
ذلك اى التغير امبار ي طريقة التفكر والفهم والتبادل امعري  .لقد قام الفنان (بايك) بتثبيت النيونات
الكهربائية املونة بطريقة ملفتة للنظر ومفعمة باإثارة البرية بالنسبة لعن امتلقي  ,جاعاً من تصميم
النيونات بشكلها اإخطبوطي أداة حركية تنتقل من خالها عن امتلقي من مكان اى آخر  .إنها معمولة
بإسلوب يتاى وطبيعة التغرات اإجتاعيةواإقتصادية والثقافية  ,إسلوب ابتكر ُه الغرب لبث البهجة
واإنبهار ي نفس امتلقي  .فضاً عن تعزيز الفكر الرأساليواإستهاي واإعاء من توجهات اإغراء الجني
ي الوسائل الدعائية واإعانية  .إن عمل ِه هذا بوسائط ِه امتعددة يدخل ضمن فكرة الزائل بعكس الثابت
واأزي ي تشكيل عمل ِه الفني .
إموذج ()5
أسم العمل:اأداء 122
اسم الفنان :هرمان نيتش
تأريخ اإنتاج .2005:
القياس :غر محدد
الخامة :جسد إنساي  ,لحوم ممزقة .
مثل هذا العمل امسمى (اأداء  )122امك ّون من جسد شخص واقف وهو ي حالة أم شديد وملطّخ
تم حر ُه داخل قطعة كبرة من اللحم امُم ّزق (أشاء حيوان مذبوح)
بالدماء ُ ,مطلِقاً رخات عالية  ,إذ ّ
ومن حول هاتن امفردتن (الجسد وقطع اللحم) نرى مجموعة من اأشخاص قاموا مد أيديهم وهي
تقوم بسحب اأحشاء وقطع اللحم اممزقة التي يسيل منها الدم من كل جانب  ,فمنهم من نراه يتلذذ ي
احتضان وتقطيع اأشاء ومنهم من نراه يحمل روح العنف والقتل ومنهم من يحتفل بإسلوباموت إعطاء
بعد داي لطبيعة الجسد وكوامن ِه الداخلية  .إنهُ مشهد بري مردي مر ّوع و ُمف َعم بنشوة اأفكار الببرية
.إن ما قامت ب ِه الحضارة الغربية ي تعزيزها لفكرة العبث  ,التمرد والامعقول جاءت لِ ُتط َرح عب توجهات
ونشاطات فوضوية مفككة وتحريضيةبإسلوب تسلطي قمعيمشمئز لتكشف النقاب عن جدلية مقلقة
مضطربة مفعمة بالغرابة وتبدو الحياة معها عدماً ا غر ذلك .لقد اتخذ (نيتش) من الجسد والدم مادة
اساسية ي انجاز العمل الفني  ,رافضاً الرؤية التقليدية للفن البجوازي وجاليت ِه اأزلية  ,محاواً ايجاد
معالجات اكر اثارة وتفاعل مع امتلقي ليتخى الفنان بعمل ِه هذا عن جميع التوجهات الجالية واأخاقية
مستقطباً ايديولوجيا جديدة تتاى وطبيعة امجتمع امعار ,فالجسد هو نقطة التح ّول واإرتكاز ي
حضارات امجتمع الغري ومحض اهتام النزعة اإنسانية  ,وبعد ان كان هذا الجسد يؤدي مهام عديدة ي
مجاات السلطة  ,الجنس وامال اصبح اآن ميتاً خالياً من الحياة (جثة هامدة) ,ي حن بات النزف انتهاك
حقيقي للحدود بن الداخل والخارج وتالياً يتحول امشهد من إشمئزاز ونفور اى خوف ورعب .والجانب
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اآخر وامُل ِفت للنظر هو إهتام الفنان النمساوي (نيتش) ي توظيف الدماء برمزيتها العميقة  ,فالدم
بداات ِه امرتبطة بالعنف  ,اموت  ,الصليب  ,امذابح  ,الوحشية والرعب يصبح لغة عبثية ومردية  ,فضاً
عن انهُ وسيطاً فنياً يفضح ب ِه التأريخ اأسود لحربن عاميتن م تخلفا إاّ الدمار والضياع والتفكر بالعدم,
إنها احد اكر مظاهر الفن تطرفاً ومهاجمة لقيم الدين واأخاق والكبت الجني والعنف واإستغال ,
من خال تو ّجه (أداء) فني فاضح  ,وحي  ,استفزازي ومرعب  .وها هي اأحشاء اممزقة والدماء السائلة
وقطع اللحم امتعفنة واأيدي امنغمسة بالدماء امتأكسدة (امتجمدة) تتحول برمتها اى توليف بغرائبية
جنونية مشحونة بهوس الخوف  ,القلق  ,اإضطراب  ,القمع التسلطي  ,انها مثيل حقيقي مكونات الجسم
اإنساي الداله عى انسحاب الحياة وصورها الزائفة وحضور اموت بابعاد ِه امخيف ٍة  .فاإنسان ي العر
الحار يعيش حالة من اليأس اماكر واللهاث وراء التوجهات الطائشة  ,فراه يعاي الفقد  ,فقد الفقد
كل يء ن ُِسف القيم اأخاقية  ,امعاير الجالية وامقدّ س ليستمر امدنّس  ,الفضائحي  ,القبيح  ,امردي
 ,العبثي وامتمرد فضاً عن فعل التحريض امو ّجه للمتلقي .إن عمل (نيتش) هذا محاولة لتحرير كل
الطاقات امكبوتة من خال اأداء الجسدي مع تأكيد فعل اإحتجاج واإعاء من فكر الثورية ليستقطب
الغرابة والا معقولية بإسلوب مفكك وفوضوي  .إنهُ يعتمد الجسد لتنفيذ أعال ِه التي تشبه اى ح ٍد ما
بعض امارسات الطقوسية أو البدائية  ,لقد اعتمد طريقة جديدة ي توجهات الفن وامفعمة بالرفض لكل
أدوات الرسم امتعارف عليها  ,جاعاً من هذا الجسد الزائل أداة لخدمة امجتمع اإستهاكيوثيمة أساسية
كأحد منابع الفكر الغري امعار .

الفصل الرابع
النتائج

أواً :نتائج البحث :
 .1استطاع فنانو حركة الفلوكسس من إظهار عملهم الفني شكاً ومضموناً حاماً مدلوات التمرد بوساطة
اإشمئزازواإستفزاز إثارة الصدمة للمتلقي كا ظهر ي اموذج ( )5,3,2,1من العينة .
 .2لقد تجلت فكرة التمرد ي اعتاد فنانو الفلوكسس عى العديد من امعالجات التقنية منهجية خاصة
تُظهِر هاجس اأغراب والعزلة كا ظهر ي اموذج ( )3,2,1من العينة.
 .3إعتمد فنانو الفلوكسس ي نتاجهم الفني إظهار مامح التمرد عى تقنية اأشياء الجاهزة وتوظيف
الجسد اإنساي  ,وامواد الغريبة التي تجرح الذائقة الجالية  ,كا ظهر ي اموذج ( )5,3,2,1من العينة .
 .4تجلت النتاجات الفنية ي حركة الفلوكسس بسات الخوف  ,القبح  ,القمع التسلطي والوحشية ي اظهار
فعل التمرد كا ظهر ي جميع ماذج العينة .
 .5اتسمت النتاجات الفنية لحركة الفلوكسس بفكرة الهدم والتدمر كتجي من تجليات فعل التمرد كا
ظهر ي اموذج ( )4من العينة .
 .6لقد قام العديد من فنانو الفلوكسس بتوظيف الدم بداات ِه امرتبطة باموت  ,العنف  ,الوحشية ,
اإشمئزازواإستفزاز إظهار فكرة التمرد كا ظهر ي اموذج ( )5,2من العينة .
 .7إستطاع فنانو الفلوكسس بوساطة اعتادهم عى فكر التمرد أن يؤسسوا لجالية معارة ترتبط
مفاهيم الرفض  ,اإحتجاج  ,الثورية  ,النسبية والشك وهذا ما ظهر ي جميع ماذج العينة .
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 .8ترتبط منهجية التمرد ي النتاجات الفنية لحركة الفلوكسس بالامعقول  ,غر مألوف  ,زائل  ,فوضوي ,
قمعي  ,تحريي  ,مضطرب وقبيح  ,كا ظهر ي اموذج ( )5,4,3,2,1من العينة .
 .9مكن فنان حركة الفلوكسس من ابراز نزعت ِه الذاتية ي نتاجات ِه الفنية إظهار رفض ِه لكل امعطيات
العقانية التي نادت بها الحداثة لِعدّ ِه مرداً واحتجاجاً وثورة عى الحداثة كا ظهر ي جميع ماذج العينة .
 .10ارتباط اليات التمرد بتقنية العوام األكرونية والفكر الرأساي واإستهاي الداعم لإغراب فالفنان
أدخل اأشكال ذات الجذب البري كثيمة مكانية تدخل ي تشكيل عمل ِه الفني كا ظهر ي اموذج ( )4من
العينة .
ثانياً :اإستنتاجات:
 .1أن الفكر العبثي والتمردي كاها مرتبط منطق العدم والتفكيك من خال نسف امركز وتهميش الذات
اإنسانية التي باتت خاضع أساليب القمع التسلطي ,الكبت ,العنف ,الوحشية ,الرعب واموت.
 .2أن سيادة اإباحي (الجني) وتراجع الرادع اأخاقي جاء نتيجة حتمية لتأكيد فنانو الفلوكسس عى
الشهوات والرغبات الجنسية وما يرتبط بها من ثقافة إستهاكية .
 .3أن فنانو حركة الفلوكسس الفوضوية أكدوا ي اعالهم عى احداث حاات القلق واإضطراب والصدمة
للمتلقي وتالياً غياب امعنى وامركزية وتعظيم جوانب التفاهة والقبح كيء غري ومقدّ س لدى امجتمعات
الغربية .
 .4أن فنانو حركة الفلوكسسإهتموا بتوظيف اأشياء الجاهزة (الزائلة) كالدم  ,الباز  ,اأحشاء الداخلية
وقطع اللحم اممزق بل وحتى الجسد اإنساي أصبح ثيمة جاهزة تدخل ي إنجاز العمل الفني .
ثالثاً :التوصيات
بعد قراءة النصوص الكتوبة ي مجريات البحث  ,وما مخض عنها من نتائج وإستنتاجات  ,يوي الباحث
باآي :
 .1من اممكن اإطاععى حركة الفلوكسس وكيانها امتمرد والعبثي كأحدى توجهات الفن امعار التي
غرت وبشكل جذري من مفهوم الفن اما بعد حداي بعد عام  , 1945ووادة منظومة فكرية وجالية
تحتفي بها امجتمعات الغربية  ,ما يُنبيء بتحول ملحوظ عى امستوى الفلسفي والجاي عى حد سواء ,
لكن أُح ّذر من تطبيق هكذا توجهات ت ّتسم بالخطورة والبشاعة حد اموت  ,وما يائم مجتمعاتهم ا يائم
مجتمعاتِنا امُحا ِفظَة (امسلمة) .
 .2الدعم امكثّف لحركة البحث العلمي  ,واإهتام بدراسة التوجهات الفلسفية امعارة ي أمريكا وأوربا ,
كمناحي فكرية وجالية من اممكن أن تصبح منهج للباحثن من طلبة الدراسات العليا .
رابعاً :امقرحات
 .1مامح التمرد ي الحركة امستقبلية .
 .2مامح التمرد ي الحركة الدادائية .
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 .13مطر  ,أمرة حلمي  :فلسفة الجال  ,دار امعارف  ,القاهرة  :ب.ت  ,ص.42-41
 .14الحيدري  ,إبراهيم  :النقد بن الحداثة وما بعد الحداثة  ,مصدر سابق  ,ص.58-57
 .15عباس  ,راوية عبد امنعم  :دراسات ي الفلسفة العامة  ,ط ,1دار النهضة العربية للطباعة والنر,
بروت , 1998 :ص.19-16
 .16رايت  ,وليم كي  :تأريخ الفلسفة الحديثة  ,تر :محمود سيد أحمد  ,ط , 1دار التنوير للطباعة والنر
والتوزيع  ,بروت  , 2010 :ص.98-97
 .17كامو  ,البر  :اإنسان امتم ّرد  ,تر :نهاد رضا  ,ط , 3منشورات عويدات  ,بروت – باريس , 1983 :
ص.30
 .18عباس  ,راوية عبد امنعم  :الحس الجاي وتأريخ الفن  ,دار امعرفة الجامعية  , 2005 ,ص.91-90
 .19الديدي  ,عبد الفتاح  :فلسفة الجال  ,الهيئة امرية العامة للكتاب  ,القاهرة  ,ب .ت  ,ص.130
 .20الديدي  ,عبد الفتاح  :فلسفة الجال  ,نفس امصدر السابق  ,ص. 130
 .21الحفني  ,عبد امنعم  :موسوعة الفلسفة والفاسفة  ,ج , 1ط , 3مكتبة مدبوي  ,القاهرة , 2010 :
ص.580-579
 .22تورين  ،أان  :نقد الحداثة  ،الحداثة امظفرة  ،القسم اأول  ،ت  :صباح الجهيم  ،منشورات وزارة
الثقافة السورية  ،دمشق  ، 1998 ،ص .138 – 137
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 .23الشيخ  ,محمد  ,وآخر :مقاربات ي الحداثة وما بعد الحداثة  ,ط , 1دار الطليعة للطباعة والنر ,
بروت , 1996 ,ص. 14
 .24زكريا  ،فؤاد  :نيتشه  ،دار امعارف  ،مر  ، 1956 ،ص . 56 - 55
 .25الشاي  ،نور الدين  :نقد نيتشه للحداثة  ،امصدر السابق  ،ص . 81
 .26أدهم  ،سامي  :العدمية النهلستية  ،امصدر السابق  ،ص . 257
 .27نفسه  ،ص . 261 - 260
 .28امسري  ,عبد الوهاب  ,وآخر  :الحداثة وما بعد الحداثة  ,ط , 1دار الفكر  ,دمشق  , 2003 ,ص. 45
 .29الزغبي  ,سمر  :نيتشة ,الفن والوهم وابداع الحياة  ,دار التنوير للطباعة والنر والتوزيع  ,بروت,
, 2009ص.23
 .30شتاير  ,رودولف  :نيتشه مكافحاً ضد عر ِه  ,تر  :حسن صقر  ,ط , 1دار الحصاد للنر والتوزيع ,
دمشق  , 1998 ,ص.110
 .31الشيخ  ,محمد:نقد الحداثة ي فكر نيتشه  ,ط ,1الشبكة العربية لأبحاث والنر ,بروت,2008 ,ص.671
 .32بسطاويي  ,رمضان  :علم الجال عند لوكاتش  ,الهيئة امرية العا ّمة للكتاب  ,القاهرة , 1991 :
ص.243-242
 .33عبد الرحيم  ,حنان مصطفى  :الفن والسياسة ي فلسفة هربرماركيوز  ,ط , 1التنوير للطباعة والنر
والتوزيع  ,بروت  , 2010 :ص.212
 .34حسن  ,حسن محمد  :النظرية النقدية عند هربرماركيوز  ,مصدر سابق  ,ص.142
 .35عبد الرحيم  ,حنان مصطفى  :الفن والسياسة ي فلسفة هربرماركيوز  ,مصدر سابق  ,ص.225-224
 .36بسطاويي  ,رمضان  :علم الجال عند لوكاتش  ,مصدر سابق  ,ص.248
 .37الحيدري  ,إبراهيم  :النقد بن الحداثة وما بعد الحداثة  ,مصدر سابق  ,ص.213
 .38عي  ,حسن  :فلسفة الفن  ,ط , 1دار التنوير للطباعة والنر والتوزيع  ,بروت  , 2010 :ص.239
 .39مطر  ,أمرة حلمي  :فلسفة الجال من إفاطون اى سارتر  ,دار الثقافة للطباعة والنر  ,القاهرة :
 , 1974ص.246
 .40عي  ,حسن  :فلسفة الفن  ,مصدر سابق  ,ص.239
 .41مطر ,أمرة حلمي:فلسفة الجال من إفاطون اى سارتر ,دار الثقافة للطباعة والنر,القاهرة,1974 :
ص.248 -247
 .42مكاوي  ,عبد الغفّار  :البركامو ؛ محاولة لدراسة فكر ِه الفلسفي  ,دار امعارف للطبع والنر  ,القاهرة
 , 1964 :ص.111
 .43عباس ,راوية عبد امنعم :القيم الجالية ,دار امعرفة الجامعية ,اإسكندرية ,1987 :ص.263-262
 .44ماكوري  ,جون  :الوجودية  ,تر :إمام عبد الفتاح إمام  ,امجلس الوطني للثقافة والفنون واآداب ,
الكويت  , 1982 :ص.230
 .45إبراهيم  ,زكريا  :فلسفة الفن ي الفكر امعار  ,مكتبة مر  ,الف ّجالة  , 1988 :ص.173
 .46العشاوي  ,مح ّمد زي  :فلسفة الجال ي الفكر امعار  ,دار النهضة العربية للطباعة والنر  ,بروت:
 , 1980ص.232
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 .47مجاهد  ,عبد امنعم :فلسفة الفن الجميل ,دار الثقافة للنر والتوزيع ,القاهرة  :د.ت  ,ص.121-120
 .48كامو  ,البر  :اإنسان امتم ّرد  ,مصدر سابق  ,ص.314
 .49مطر  ,أمرة حلمي  :فلسفة الجال أعامها ومذاهبها  ,دار قباء للطباعة والنر والتوزيع  ,القاهرة :
 , 1998ص.205
 .50حاد  ,حسن  :مفهوم العبث بن الفلسفة والفن  ,ط , 1مكتبة دار الكلمة  ,القاهرة  , 2002 :ص.25
 .51حاد  ,حسن  :مفهوم العبث بن الفلسفة والفن  ,مصدر سابق  ,ص.34-33
 .52حاد  ,حسن  :مفهوم العبث بن الفلسفة والفن  ,مصدر سابق  ,ص.46
 .53عطية  ,محسن محمد  :نقد الفنون من الكاسيكية اى عر ما بعد الحداثة  ,دار الكتب , 2001 ,
ص.224
 .54بهني  ,عفيف  :مدارات اإبداع  ,منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب  ,دمشق  , 2001 :ص.36
 .55أمهز  ,محمود  :التيارات الفنية امعارة  ,ط , 1ركة امطبوعات للتوزيع والنر  ,بروت , 1996 :
ص.476
 .56تسدول كارولن  :ما بعد التعبرية التجريدية  ,فصل ختامي ضمن كتاب  ,موجز تأريخ الرسم الحديث
لـ هربرت ريد  ,تر :معان البكري  ,ط , 1دار الشؤون الثقافية العا ّمة  ,بغداد  , 1989 :ص.158
 .57الشوك  ,عي  :الدادائية بن اأمس واليوم  ,امؤسسة التجارية للطباعة والنر  ,بروت  :د.ت ,
ص.164-163
 .58فراجونار  ,ميشال  :التيارات الثقافية الكبى ي القرن العرين  ,مصدر سابق  ,ص.222
 .59الشوك  ,عي  :الدادائية بن اأمس واليوم  ,مصدر سابق  ,ص.167
 .60تسدول كارولن  :ما بعد التعبرية التجريدية  ,مصدر سابق  ,ص.158
 .61عطية  ,محسن محمد  :القيم الجالية ي الفنون التشكيلية  ,دار الفكر العري  , 2001 :ص.246
 .62أمهز  ,محمود  :الفن التشكيي امعار ؛ التصوير  , 1970-1870دار امثلث للتصميم والطباعة والنر
 ,بروت  , 1981 :ص.306
 .63عطية ,عبود  :جولة ي عام الفن  ,ط , 1امؤسسة العربية للدراسات والنر ,بروت  , 1985 :ص.217
 .64أمهز  ,محمود  :الفن التشكيي امعار ؛ التصوير  , 1970 -1870مصدر سابق  ,ص.294-293
 .65عبد العزيز  ,زينب  :لعبة الفن الحديث  ,ط , 1الزهراء لإعام العري  ,القاهرة  , 1990 ,ص. 60
 .66شيخون  ,بكر  :حكايات تشكيلية  :فن اليوم وثقافة الغفلة  ,خواطر نقدية  ,ط , 1دائرة الثقافة واإعام
 ,الشارقة  , 2007 ,ص.60
قصة الفن  ,تر :عارف حذيفة  ,الهيئة العامة السورية للكتاب  ,دمشق 2012 :
 .67غومبتش  ,أي  .ه ّ :
 ,ص.733
 .68أمهز  ,محمود  :الفن التشكيي امعار ؛ التصوير  , 1970 -1870مصدر سابق  ,ص.305
 .69أمهز  ,محمود  :التيارات الفنية امعارة  ,مصدر سابق  ,ص.477
 .70رزبرج  ,نيكواس  :توجهات ما بعد الحداثة  ,مصدر سابق  ,ص.114
 .71عبد الغني  ,صبي  :الفراغ ي الفنون التشكيلية ؛ الحداثة وما بعد الحداثة  ,ط , 1امجلس اأعى
للثقافة  ,القاهرة  , 2007 :ص.171
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 .72احمد  ,جنان محمد  :اإبستمولوجيا امعارة وبنائية فنون تشكيل ما بعد الحداثة  ,مصدر سابق ,
ص.334-333
 .73السباعي ,هوايدا  :فنون ما بعد الحداثة ي مر والعام  ,الهيئة امرية العامة للكتاب  ,القاهرة ,
 , 2008ص.298
(*)الخباء هم :
 .1أ .د عي شناوة وادي  ,طرائق تدريس الفنون  ,كلية الفنون الجميلة  ,جامعة بابل .
 .2أ .د فاخر محمد  ,فنون تشكيلية – رسم  ,كلية الفنون الجميلة  ,جامعة بابل .
 .3أ  .م  .د كامل عبد الحسن الشيخ  ,فنون تشكيلية – رسم  ,كلية الفنون الجميلة  ,جامعة بابل .
 .4أ .م .د عي مهدي ماجد  ,تريبة فنية  ,كلية الفنون الجميلة  ,جامعة بابل .
 .5م  .د  .أياد محمود حيدر  ,فنون تشكيلية – رسم  ,كلية الفنون الجميلة  ,جامعة بابل .
(**)ينظر املحق ( )1ص25
(***)الخباء هم :
 .1أ  .د  .عي شناوه وادي  ،طرائق تدريس الفنون  ،كلية الفنون الجميلة  /جامعة بابل .
 .2أ  .م  .د  .عي مهدي ماجد  ,تربية فنية  ،كلية الفنون الجميلة  /جامعة بابل .
 .3أ  .م  .د كامل عبد الحسن الشيخ  ,فنون تشكيلية – رسم  ,كلية الفنون الجميلة  ,جامعة بابل .
 .4أ  .م  .د محمد عي جحاي  ,فنون تشكيلية ــ رسم  ،كلية الفنون الجميلة  /جامعة بابل .
 .5م  .د  .تسواهن تكليف  ,تربية فنية  ,كلية الفنون الجميلة  /جامعة بابل .
(****) ينظر املحق ( )2ص26
امصادر العربية
 .1إبراهيم  ,زكريا  :فلسفة الفن ي الفكر امعار  ,مكتبة مر  ,الف ّجالة .1988 :
 .2احمد  ,جنان محمد  :اإبستمولوجيا امعارة وبنائية فنون تشكيل ما بعد الحداثة  ,ط , 1مكتبة دار
الفنون واآداب للطباعة والنر والوزيع  ,البرة .2014,
والر والجال  ،دار اأنوار للطباعة والنر
 .3أدهم  ،سامي  :العدمية النهلستية ؛ بحث ي انطولوجيا الخر ّ
والتوزيع  ،دار الفاراي  ،بروت . 2003 ،
 .4أمهز ,محمود :التيارات الفنية امعارة ,ط ,1ركة امطبوعات للتوزيع والنر ,بروت.1996 :
 .5أمهز  ,محمود :الفن التشكيي امعار ,دار امثلث للتصميم والطباعة والنر ,بروت .1986:
 .6بسطاويي ,رمضان :علم الجال عند لوكاتش ,الهيئة امرية العا ّمة للكتاب ,القاهرة .1991 :
 .7بهني  ,عفيف  :مدارات اإبداع  ,منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب  ,دمشق .2001 :
 .8تسدول كارولن  :ما بعد التعبرية التجريدية  ,فصل ختامي ضمن كتاب  ,موجز تأريخ الرسم الحديث
لـ هربرت ريد  ,تر :معان البكري  ,ط , 1دار الشؤون الثقافية العا ّمة  ,بغداد .1989 :
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 .9تورين  ،أان  :نقد الحداثة  ،الحداثة امظفرة  ،القسم اأول  ،ت  :صباح الجهيم  ،منشورات وزارة
الثقافة السورية  ،دمشق .1998 ،
 .10جمينيز  ,مارك  :الجالية امعارة ؛ اإتجاهات والرهانات  ,تر :كال بو منر ,ط , 1منشورات الضفاف
 ,منشورات اإختاف  ,بروت .2012 :
 .11حسن  ,حسن محمد  :النظرية النقدية عند هربرماكيوز  ,ط , 1دار التنوير للطباعة والنر  ,بروت
.1993 :
 .12حاد  ,حسن  :مفهوم العبث بن الفلسفة والفن  ,ط , 1مكتبة دار الكلمة  ,القاهرة .2002 :
 .13الحيدري  ,إبراهيم  :النقد بن الحداثة ومابعد الحداثة  ,ط , 1دار الساقي  ,بروت.2012 :
 .14خشبة  ,سامي  :مصطلحات فكرية  ,الهيئة امرية العامة للكتاب  ,القاهرة .1997 ,
 .15الديدي  ,عبد الفتاح  :فلسفة الجال  ,الهيئة امرية العامة للكتاب  ,القاهرة ,ب .ت.
 .16رابوبرت  ,أ .س  :مباديء الفلسفة  ,تر :احمد أمن  ,ط , 7مكتبة النهضة امرية للطبع والنر ,
القاهرة . 1965 :
 .17رايت  ,وليم كي  :تأريخ الفلسفة الحديثة  ,تر :محمود سيد أحمد  ,ط , 1دار التنوير للطباعة والنر
والتوزيع  ,بروت .2010 :
 .18رزبرج  ,نيكواس :توجهات ما بعد الحداثة  ,تر :ناجي رشوان  ,ط , 1امجلس اأعى للثقافة  ,القاهرة
.2002 :
 .19الزغبي  ,سمر  :نيتشة ؛ الفن والوهم وابداع الحياة  ,دار التنوير للطباعة والنر والتوزيع  ,بروت ,
.2009
 .20زكريا  ،فؤاد  :نيتشه  ،دار امعارف  ،مر .1956 ،
 .21السباعي  ,هوايدا  :فنون ما بعد الحداثة ي مر والعام  ,الهيئة امرية العامة للكتاب  ,القاهرة ,
.2008
 .22سعد الله  ,محمد سام  :اأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية  ,ط , 1دار الحوار للنر والتوزيع ,
الاذقية .2007 ,
 .23سايرز  ,جوست  :الفنون واآداب تحت ضغط العومة  ,تر :طلعت الشايب  ,الهيئة امرية العامة
للكتاب  ,القاهرة .2009 :
 .24شتاير  ,رودولف  :نيتشه مكافحاً ضد عر ِه  ,تر  :حسن صقر  ,ط , 1دار الحصاد للنر والتوزيع ,
دمشق .1998 ,
 .25الشوك  ,عي:الدادائية ؛ بن اأمس واليوم,امؤسسة التجارية للطباعة والنر ,بروت ,ب .ت.
 .26الشيخ  ,محمد  ,وآخر :مقاربات ي الحداثة وما بعد الحداثة  ,ط , 1دار الطليعة للطباعة والنر ,
بروت.1996 ,
 .27الشيخ  ,محمد:نقد الحداثة ي فكر نيتشه ,ط,1الشبكة العربية لأبحاث والنر,بروت.2008 ,
 .28شيخون  ,بكر  :حكايات تشكيلية  :فن اليوم وثقافة الغفلة  ,خواطر نقدية  ,ط , 1دائرة الثقافة واإعام
 ,الشارقة .2007 ,
 .29عباس  ,راوية عبد امنعم  :الحس الجاي وتأريخ الفن  ,دار امعرفة الجامعية .2005 ,
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 .30عباس  ,راوية عبد امنعم  :القيم الجالية  ,دار امعرفة الجامعية ,اإسكندرية . 1987 :
 .31عباس  ,راوية عبد امنعم  :دراسات ي الفلسفة العامة  ,ط ,1دار النهضة العربية للطباعة والنر,
بروت .1998 :
 .32عبد الرحيم  ,حنان مصطفى  :الفن والسياسة ي فلسفة هربرماركيوز  ,ط , 1التنوير للطباعة والنر
والتوزيع  ,بروت .2010 :
 .33عبد العزيز  ,زينب  :لعبة الفن الحديث  ,ط , 1الزهراء لإعام العري  ,القاهرة .1990 ,
 .34عبد الغني  ,صبي  :الفراغ ي الفنون التشكيلية ؛ الحداثة وما بعد الحداثة  ,ط , 1امجلس اأعى للثقافة
 ,القاهرة .2007 :
 .35العشاوي  ,مح ّمد زي  :فلسفة الجال ي الفكر امعار ,دار النهضة العربية للطباعة والنر ,بروت:
.1980
 .36عطية  ,محسن محمد  :القيم الجالية ي الفنون التشكيلية  ,دار الفكر العري.2010 ,
 .37عطية,محسنمحمد:نقد الفنون من الكاسيكية اى عر ما بعد الحداثة ,دار الكتب.2001 ,
 .38عطية ,عبود :جولة ي عام الفن  ,ط , 1امؤسسة العربية للدراسات والنر ,بروت .1985 :
 .39عي  ,حسن  :فلسفة الفن  ,ط , 1دار التنوير للطباعة والنر والتوزيع  ,بروت .2010 :
قصة الفن ,تر:عارف حذيفة ,الهيئة العامة السورية للكتاب,دمشق.2012 :
 .40غومبتش  ,أي.هّ :
 .41فرجونار  ,ميشال  :التيارات الثقافية الكبى ي القرن العرين  ,تر :محمد كامل ظاهر  ,ط , 1دار
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