
 حضور اجلسد يف اعامل لزيا فتاح الرتك
The presence of the body in the work of Lisa Fattah al-Turk 

 محمد قامس سلامن السوداين
Mohammad Qassim Salman al Sudanese 

 ملخص البحث 
يأ خذ هذا البحث فكرة متثالت اجلسد يف اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك، والكيفيات اليت متثل هبا يف     

التكوين وطريقة الاداء مبا حيقق عنرصا هاما يف بلورة املفاهمي املعرفية والثقافية داخل سطح العمل 
اكن لهذا احلضور دوافع ذاتية  الفين ومبا ان اجلسد شلك حبضوره سلطة هممينة عىل مر اترخي الفن ذلا

 وثقافية وجزء من تأ كيد اجلانب الانساين، ومبثابة انقل لل فاكر ومشخصَا لها.
يتحدد البحث يف موضوعه عىل عنوان حضور اجلسد يف اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك ، وعقد املقارنة 

العمل الفين والكشف عن الابعاد اذلاتية يف كيفية احلضور ومبا يكون عليه، ذلا ابتغى الباحث احلفر يف 
 والاجامتعية والفكرية اليت تؤسس هذا احلضور.

يبدأ  البحث بعرض املشلكة وصوال اىل حتديد الاس ئةل اليت يبتغي البحث الاجابة علهيا  .1
 ومهنا: ما السامت الشلكية وامجلالية حلضور اجلسد يف اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك ؟

 يت متثل  هبا اجلسد يف اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك ؟ما الكيفيات ال .2
ويأ يت الاطار النظري اذلي قُسّم اىل ثالثة مباحث، املبحث ال ول اجلسد يف الفكر الفلسفي     

الوجودي وفيه تناول الباحث فكرة اجلسد بوصفه طريقة واداة للفعل ابلعامل وصورة اذلات وعالمهتا يف 
لثاين وهو حضور اجلسد يف الفن العاملي احلديث واملعارص،مث املبحث الثالث حزي الوجود ،واملبحث ا

وهو حضور اجلسد يف الفن العرايق املعارص  وبعد ان ظهرت املؤرشات اليت ميكن حتديدها: اجلسد 
عنرص تواصل مع الاخرين، فهو مبثابة لغة حتمل اشارات لها دالالهتا يف الواقع، وبذلكفا ن الفعل اذلي 

ل جسادان من اخلارج جيعلنا نتحرك ونقوم بردة الفعل تبعا ملعطيات احلواس. اجلسد أ داة وطريقة حيدث 
حساس ابلعامل وحدوده، وعالمة اذلات وصورهتا. خيضع اجلسد لضواغط وقيود مادية ورمزية،  لال 

احث يف تفرضها عليه سلطة املنظومة الاجامتعية والس ياس ية والاقتصادية.وهذه املؤرشات اعمتدها الب
 حتليل العينات واذلي قام الباحث بتحليل اعامل الفنانة لزيا فتاح حسب املهنج الوصفي التحلييل.

بالغ عن العزةل يف احمليط الاجامتعي،وميثل اسقاطَا      وجاءت النتاجئ :ان اجلسد حيرض يف العمل لال 
ح اذلي تقوم التغيريات النفس ية حلاالت فردية برؤية العامل اخلاريج. ان الوجه هوية اجلسد وميثل املس 

واجلسمية والزمنية ابلمتثيل عليه.ان اجلسد خيزتن بداخةل مملكة الالوعي اليت تضم عاملا حسراي مليئا 
ىل الواقع حاملا يفقد الوعي سلطته عليه.  ابلرموز، ينسحب ا 
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زتن هو خيف فاهمي اما الاس تنتاجات جفاءت : اجلسد الوعاء احلاضن لل فاكر واال يديولوجيات وامل     
 ة ومعرفةقبلي بداخهل الرتامك املعريف للبرشية، وميثل البعد الاجامتعي، فليس هناك جسد من دون معرفة

ية من الزمان و بعدية.اانلثياب ختئب اجلسد لكهنا تكشف عن صورة اجلسد الاجامتعية، والبيئة املاكنية  
ىن (هذه املب ر املظهر( )النفس اجلسد ()املعىنان ثنائية الفكر اجلسد )اجلوه. خالل محموالته ورموزه

هو و سجمة الثنائية حتقق وجود اجلسد املريئ يف العامل )احلضور املادي احملسوس ( ليشالك وحدة من 
 الكيان الانساين.

Summary 
This takes research idea representations body in the works of artist 

Lisa Fattah al -Turk, and the qualities that represent them in the 
configuration and method of performance in order to achieve an important 
element in the development of the concepts of knowledge and cultural 
rights within the surface of the artwork including the body shape of his 
presence authority dominant in the history of art so it was for this 
audience motives Self , cultural , and part of the confirmation of the 
human side, and serves as a conveyor of ideas and diagnostic her. 

Search theme is determined to attend the address of the body in the 
works of artist Lisa Fattah al -Turk , a comparison in how the audience and 
what it will be , so Researcher seeks drilling in the artwork and self - 
dimensional detection , social and intellectual , which establishes a 
presence. 

1. Search begins with the problem down to determine the questions 
that seeks Find answered, including: What formal and aesthetic features to 
the presence of the body in the works of artist Lisa Fattah al –Turk? 

2. 2 . What qualities which represent the body in the works of artist 
Lisa Fattah al –Turk ? 
The results were: that the body come to work for reporting on social 
isolation in the ocean, and represents dropped to individual cases to see the 
outside world. The identity of the body and face theater which represents 
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the changes the psychological, physical and temporal representation of it. 
That the body stores inside the Kingdom of the subconscious, which 
includes a magical world full of symbols, applies to reality as soon as it 
loses awareness of his authority. The conclusions came: the body vessel 
incubator of ideas and ideologies and concepts it stores inside accumulation 
of knowledge of mankind, and represents the social dimension, there is no 
body without the knowledge of tribal knowledge dimensionality. Said 
garment hides the body but they reveal the image of the body social, and 
environmental spatial and temporal through symbols. the two- body 
thought (Appearance substance ) ( self- body ) ( meaning building) this 
bilateral verification and the visible presence of the body in the world ( the 
perceived physical presence ) to form a harmonious unit , a humanitarian 

entity. 
 

 مشلكة البحث :
لك شن مث لقد حفل موضوع اجلسد امهية كبرية يف دائرة احلقل البرصي و امجلايل واملفاهميي وم    

ثيل او المت  متباينة عىل مس توى الاس تعارةلكيفيات متنوعه و  كذكل لمتثالته فاعاًل وممتزيًا حضورًا 
ات اليت الآليو فهوم اجلسد يف دائرة املفاهمي، الاسلويب والادايئ، وذلكل جاءت هذه ادلراسة متناوةل م 

 لتهبدال لبرصيالكيفيات اليت متثل هبا اجلسد يف احلقل االفنية و  اش تغلت علهيا الاساليب  والاجتاهات
 تقنياته اال ظهارية.التعبريية والرمزية  وتشالكته الاسلوبية و 

تباره ه ابع بواذ اهمتت الفنون والثقافة ابجلسد، ومحلته مضامني فأ هنا اكدت اظهاره والاحتفاء      
اة فعل احليصورة لذلات، وبه نمتثل يف الواقع املوضوعي ونكسب وجودان من خالل ممارساتنا، ل

ثابة هل مب ذلا سامهت هذه املفاهمي خبلق اجساد تفس لنا وختفي ارسار حضوره وجتع ،والتحرك داخلها
خراجه وممارسه فيه وحضور   لفكر،لعنرص قابل للتأ ويل، وبذكل اسست تقنيات ومعاجله هل واهمتت اب 

 ل ن اجلسد يف التشكيل حيرض يف العمل عىل وفق تغريات وحتوالت.
فتاح الرتك متثل جتربة قدمت جسدا، حيمل ابعادًا شلكية وحتوالت  واذا اكنت يف اعامل الفنانة لزيا  

وكيفيات حضور اجلسد فهيا، وهل خيتلف هذا احلضور حسب طريقة التفكري وتبين الاسلوب او 
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الانامتء اىل منظومة ثقافية واجامتعية ما، وهل اكن العمل الفين خيزتل بداخهل قاميً تغريت فيه املفاهمي 
 مشلكة البحث تتحدد فامي يأ يت:جذراي، ذلا فأ ن 

 ما السامت الشلكية وامجلالية حلضور اجلسد يف اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك ؟ .1
 ما الكيفيات اليت متثل  هبا اجلسد يف اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك ؟ .2
 هل شلكت املرجعيات الضاغطة اساسا موضوعيا يف حركة اجلسد عىل السطح التصويري؟  .3

 مما حيمت ا فتاحتنطلق امهية البحث مبا ميثهل اجلسد من حضور ابرز يف اعامل الفنانة لزي امهية البحث : 
يه وةل ف علينا دراسة هذا احلضور وقراءته والكشف من خالهل عن طبيعة الافاكر احلاضنة هل واحملم

ام ة كلفنية املعارص واحلصول عىل اجاابت ملشلكة البحث من كونه دراسة مس متدة يف ضوء ادلراسات ا
 انه يشلك اضافة معرفية للمكتبة املتخصصة، و قراءة جديدة لفن اجلسد واس تعارته.

 .اعامل الفنانة لزيا فتاح حدود البحث املاكنية :
 1985اىل 1975حدود البحث الزمانية :الاعامل الفنية من عام 

 -االتية:يسعى البحث احلايل اىل الاجابة عن التساؤالت هدف البحث : 
 ما الكيفيات اليت متثل هبا اجلسد يف اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك. .1
 ما املرجعيات الضاغطة يف تأ سيس السطح البرصي بدالةل اجلسد مكس تعار. .2

 املصطلحات:
حلقل يف ا احلضور اجرائيًا : هو قدرة املعىن عىل متثهل يف وسائط نقهل بشلك ايقوين للجسد الفاعل

قراءة بل لل بدالةل الرمز اذلي يفيد وحيقق التواصل به بصورة اجلسد بوصفه كيان قاالبرصي وقد يأ يت
 والانفتاح.

 اجلسد
يورد لويس معلوف ..." جتسد: صار ذا جسد ورس التجسد عن املس يحيني هو رس اختاذ الس يد 

( 1)املس يح لكمة هللا طبيعته البرشية .. اجلسد جسم الانسان والنس بة اليه جسدي وجسداين" 
 

يعرف جربيل مارس يل اجلسد هو " احلزي اذلي اشغهل واكونه، وليس يف وسعي ان اكون يف العامل الا 
بيامن جند ان اجلسد عند كريكجارد " يتحد مع النفس   (2)من خالل وجودي يف صورة جسدية" 

ذلا فهو  (3)وجتمعهام الروح ويؤكد ان اجلسد حيس و النفس يه العقل ولهذا فأ ن الانسان كون قلق
يرى ان اجلسد مركز للعمل والفعل وينتج هذا ان الادراك احليس يصل اىل جسد الواقع. يف حني 

وهو "الكيان املادي اذلي خيضع لقوانني وسنن التواصل الاجامتعي، أ نه  :يعرف فريد الزايه اجلسد
امل، ومن مث فهو املؤسسة اجلسدية اليت تشلك الوحدة ال نطولوجية اليت تتسم وجود الاكئن يف الع

نسان، وهذا الطابع ال خيلو من عالقات ذات بعد ثقايف ورمزي  -يشلك هدف الوجود اذلايت لال 
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ويورد املعجم الفلسفي اجلسد :ابنه "لك جوهر مادي يشغل .(4)وتعبريي يعيد هبا اجلسد صياغة العامل"
 (5)ادة وصورة "حزيا، ويمتزي ابلثقل والامتداد ويقابل الروح وهو اجلوهر املركب من م

 اجلسد اجرائياً 
للحضور  ققاً هو الكيان املادي واملعنوي اذلي ميثل وس يطًا جامليًا  وتعبريًا انقال للمعىن وحم     

يت كرة اذلافعاًل التواصيل يف دائرة التأ ويل والقراءة وهو الوعاء التعبريي الناقل لدلالالت الرمزية مف
 ي والرمزي  يف العمل البرصي.واحلضور املادي بدالةل المتثل الشلك

 
 اجلسد يف الفكر الفلسفي الوجودي املبحث ال ول:

ة، وهذا وجوديميثل اجلسد يف الفكر الوجودي خطااب ثقافيا متحراك ومتغايرا تبعا لرؤية لك مفكر يف ال
صل تجلسد االاختالف يف الرؤية ينبع من املرجعيات الفكرية وادلينية، وجند ان الاستنطاق ملفردات 

ن اجلسد وجوداي ال خيص  ذا   عناهمب يف كثري من التوهجات اىل معىن ذايت كام يف غابريل مارس يل، ا 
كة ن حر وشلكه اخلاريج حفسب بل يف "معناه اال نساين املاكين... اذلي يتحرك كشاهد عىل وجوده، ال

لىاجلسد وفعالياته ونشاطه وطاقته عىل الابتاكر واخللق واال بداع يه البديل يف الس  عادبيل ا  ار ة الاعتبا 
املتحرر من املنظومة الاجامتعية وقيودها ليخلق جسده اخلاص املكتشف حلواسه  (6)اال نساين للجسد"

ماكانته ومبقدرته عىل البحث عن وجوده بفعل التجربة اذلاتية ويف انفتاح وتاليق بني  الآخر و ذلات اوا 
فكري رس يل خاضع لفكرة التأ مل وعةل التاذلي به اكشف عن وجودي. ذللكنجد اجلسد عند غابريل ما

ىل اجلسد بوصفه وس يةل ربط ال ان واملوجودات يف العامل املادي،  ان من ن ال  الفيه، وال ميكن النظر ا 
عالن تشاهبهام مع ال ش ياء، ذلكل رفض مارس يل فكرة اس تخدام اجلسد ك داة او او  اةل، غري املمكن ا 

ه تفسري هو رؤية الوجود وبه أ متكن من معرفته وقراءته و  مضن حمددات وقوانني، بل ان اجلسد عنده
 فهو بوصليت اليت أ حترك هبا؛ ان "جسمي من حيث هو جسمي، ال ميكن ان يكون موضوع تصور او

ااي  خرضوع أ  تفكري، انه يمتتع بقبلية مطلقة، اذ ان انتبايه ينصب عليه أ وال اي قبل ان ينصب عىل مو 
اي ال ان املتجسد يف جسد، فهذا    (7)خارج الوجود املتجسد"ويل وحارض وليس  اكن، فهو أ مرأ  

وصفه خر بالارتباط واال دماج بني ال ان واجلسد، وبني اجلسد وما حييطه من أ ش ياء وأ جساد، وبني ال  
 تندمجو اان متجسدة فال ان حس امب يتبني عند مارس يل تعقد عالقهتا مع املوجودات عن طريق اجلسد 

 معه مكونة وحدة جسدية.
ن يكون شيئًاأ خر،       اما اجلسد عند سارتر فميتكل الشعور بأ نه قادر عىل الصنع والابتاكر، وعىل ا 

وانه ميكل الرغبات وال حالم اليت ال تتوقف مطلقا وبذكل فأ ن اال نسان غري قادر عىل حتقيق أ منياته 
ماكانته ش باع ا  ، فهو خاضع للفعل اكفة، فهو مصاب مبرض الوجود، وعدم قدرته عىل اللحاق بذاته وا 
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الفردي للكشف عن وجوده وحضوره يف املاكن ذكل ان ال ش ياء واملوجودات، اان اذلي اعطهيا صفة 
الوجود عرب وجودي اان، وكشفي املس متر عن ذايت املتجسدة وكوين اوجد ذلايت وحبيث " يكون 

جسدي، وان الوجود الوجود بأ مكهل جسدا، عندي وبأ مكهل وعيا، اذ ان الوجود متحدا ومتكوان عرب 
للآخر هو بأ مكهل جسد، فليس هناك ظواهر نفس ية تضاف اىل اجلسد لتتحد به، ال يوجد يشء وراء 

، وهبذا جيد سارتر أ ن عالقيت اجلسدية مع اجلسدي ال خر (8)اجلسد لكن اجلسد هو بأ مكهل نفيس"
خاليل، اي جيعلين موضوعا  خاضعة حملاوةل ان جتعلين اتبع هل مبا انه يف تعاليه حيقق جسده اخلاص من

حتقق به افرتاضاته، ومن هنا حسب وهجة نظر سارتر اكن لزاما عىل "اذلات ان تقوم بسلب مس متر 
لوجودها الباطين، ليك تشعر بوجود ال خر، فاذلات ليست يه ال خر بل يه تنزتع ذاتيهتا منه،.. 

 –غري ممكنا، فك ن يف حضور الغري وهذا الانزتاع اذلي يؤلف الوجود ذلاته، هو اذلي جيعل وجود ال
يقر موريس مريلوبونيت ابن وجودان يف حني.(9)لذلات أ مر رضوري حىت تشعر بوجودها" –اجلسدي 

دراكه عن طريق معايش يت هل جتربيت هل،  يف العامل هو وجود جسدي، ميتكل الوعي ابلعامل اخلاريج، وا 
ش ياء، ذلكل حيصل الامتيز والاختالف يف وان لك جسد ميتكل تصورا مغايرا للجسد ال خر، عن ال  

الرؤية الن لك جسد ميكل معرفته الفردية اخلاصة اذ ان العامل يف نظر مريلوبونيت "ليس ما تعقهل بل ما 
أ حياه، وفهم حقيقة اال دراك احليس ميكننا من ختطي هذه التفرقة احلامسة بني اذلات واملوضوع، وملا اكن 

ننا (10)لمسها، فعن طريقه ننفتح عىل العامل نرى ال ش ياء ونلمسها"جسدي هو اذلي يرى ال ش ياء وي  ، فا 
عطائنا املوقف من احلياة الاجامتعية  منتكل معرفتنا ابملوجودات عن طريق اجلسد اذلي يسامه يف ا 
الفردية ونقوم بلمس ال ش ياء اليت متتكل خاصية اللمس ونتعرف علهيا لتصبح خربات تؤكد وجود اذلات 

 فعل وس يةل اجلسد.يف املاكن ب
وعليه فان اجلسد هو الانفتاح حنو ال خر، بفعل جتذر الوعي ابحلرية، بل ان اجلسد ميثل الوسط اذلي 
ينقل جتربتنا ابلعامل اىل ذواتنا ولنحمل بداخلنا التصورات، اذ ان اجلسد املدرك لل ش ياء من حوهل ميثل 

ية يف "التعبري. واالتصال ابلآخرين ابس تخدام انكشافا للعامل وان اال نسان جبسده خيزتن أ ماكنية عال 
شارات يه ال صل يف تعبري لغوي، وهذه القدرة  عىل التعبري يه اليت معلت  –اجلسدية  –عالمات وا 

وهبذا فان اجلسد ميتكل قصديته املعرفية الثقافية وفعهل يف (11)عىل ظهور عوامل لغوية مثل الشعر والفن"
النفس او الباطن، بل أ ننيأ عيش يف جسد ليس منفصال عن العامل، وبذكل العامل، وليس اداة تس تخدهما 

يكون اجلسد صورة متكونة من اذلات ومن خاللها ومهنا ينفرز فهمنا ووعينا بصورة جسدان وفزييقيته 
ليكون مدراك ابالان، اجلسد وعالقته ابملاكن يكون خاضعا لذلات حلظة غياب الوعي ابلعامل من خالل 

اهل فيكون دلينا الفهم  مباكننا اجلسدي وحدوده، اما حني تفقد تواصلنا مع اخلارج وتامتىه حراكته وأ فع
ننا بذكل نكون غائبني عن الفعل اجلسدي ابملاكن، فتتصدع صورة اجلسد يف أ ذهاننا  أ مامناال ش ياء فا 
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ماكننا اال مساك، والس يطرة عىل أ جسادان، ذكل الن بعدان  وتتغاير لك حلظة وتشظي حىت مل يعد اب 
 اذلايت قد متاىه مع الاش ياء.

 املبحث الثاين: حضور اجلسد يف الرمس العاملي احلديث واملعارص
  سعت اىل جتاهاتاللتحّول اذلي مرت به الثقافة الغربية مع هناية القرن التاسع عرش، املمُتثّل يف  اكن 

ل سس لك ا  وازدراء وهتمك منفهم معق ذكل التحول ، وأ سهمت يف كس نسقيه اللوحة والمنوذج املثايل
دةل املتب انطلقت ابجلسد عرب حتوالت يف مفاهميهاوالقواعد والقوانني،  ذلكل فان توهجات احلداثة 

نتقال الية مع واملتغرية تبعا لمك ال فاكر والاجتاهات اليت بررت لهذا الاش تغال أ و ذاك ومن هنا فان 
ية نطباع ذلكل جند اجلسد يف الا.لفكرية للك اجتاه متثل اجلسد تتغاير وختتلف ابختالف احملراكت ا

من  ائيةحيرض يف ماكن تنش ئه اللمسات اللونية، خال من الظالل، ساحب يف فضاء جتاوره سلسةل ال هن
شارات لونية حتدث فوق مقاشة الرمسوليغدو اجلسد عند ال  دماج وتشابك وا  ول بفنان الهارموين، انه ا 

ات ال سقاطبوصفه مفردة يمت التعامل معها عىل وفق معادةل الضوء واسزيان متثيال يف احلقل البرصي 
صوير عليه. ذلكل قدمت الانطباعية ما هو قادر عىل أ اثرة البرصي عند املتلقي، فاش تغلت عىل ت

رج ند جو الاهامتم ع  بيامن يظهراجلسد يف حراكته يف العمل مشاهد الرقص احلفالت كام عند رينوار، 
مس حني ر شذرات ونقاط لون تتناثر يف املاكن اذلي مل يعد سلطة مركزية   و سورا بتحول اجلسد اىل

ولونه،  اجلدل البطاطة( فانه أ زال من اجلسد قرشته اخلارجية املمتثةل مبلمس فان كوخ أ جساد معهل)أ لكو
 رض. ال  اذ صار يش به يف معاجلته وجتاعيده ولونه تربة  الزراعة اليت يكون فهيا مثار البطاطا يف

أ ن التعبريية تقرتح أ اثرة حس ية جسدية تواهجه العامل اخلاريج، وهو عامل مشوش قلق، وما يضيف    
ىل ذكل تأ ويال، أ ن ادفارمونش يف معل الرصخة قد أ جنزها بأ لوان عده لميثل لك لون ماكن أ و حلظة  ا 

ىل اجلسد صفات ملتصقة به ويمت ا لتالعب حبجمه زمانية معينة ومن هنا يأ يت التعبرييون ليضيفوا ا 
ونس به حتقيقا ذلكل العامل ادلاخيل واال اثرة البرصية كام يف أ جساد جورج روو وجميس انسور  فضال 
عن ذكل حتول اجلسد عند اميل نودلها ىل أ ش ياء متناثرة ووجوه متالصقة ومتجاورة، وكذكل جند 

وانفعاالته بيامن يذوب  عىل تفاصيل ومالمح الوجه وتعبرياته تؤكد أ عامل الك من ماكس بكامن وسوتني
اجلسد مع العنارص ال خرى كرمز للضياع، وك هنا ملشاهدوكوابيس رمزية مزتامحة. أ ما اجلسد عند مارك 

فيتسم مبناخ خيايل مش بع ابلرموز وادلالالت، بيامن  اجلسد عند مودلياين يقوم بتصويره عرب  شاغال
 بيامن أ عضاؤه هشة وك هنا أ داة مزنلية مطلية املبالغة يف جحم اجلذع، عن طريق التالعب بنحافة اخلرص

ىل احلقيقة اجلوهرية والتصورات الرمزية  ابللون.بيامن تأ يت السايلية لتعلن التحول من مظهرية اجلسد ا 
والزنعات، و)الاجنذاب حنو الغموض، والرؤى النفس ية اخملفية وافرتاضات الهذاين، وتكوينات غري 

ىل ال بنية اليت اكنت حتمل ،ليحرض اجلسد يف أ ع(12)معقوةل( امل دي كريكو وقد صغر جحمه  قياسا ا 
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ىل جحر، وبذات الكيفية  غريقية فضاًل عن أ ن ملمس اجلسد قد فقد ظاهريته الآدمية متحوال ا  سامت ا 
يف الاش تغال جند ايف اتنغي يس تحرض اجلسد منصهرا مع املناخ واحلجر واملعادنواملواد ال خرى، 

لهيا، وتقصد سلفادور دايل ا   ن تكون أ عامهل مليئة بأ جساد افرتاضية مسحت بدخول الرموز وال ساطري ا 
ذكل أ ن اخمليةل هنا تفرتض حترك الالوعي يف خطابه البرصي عرب التوصل اىل تفكيك احلمل والواقع 

 وتداخلهام، بيامن يمتثل اجلسد يف اعامل اندرية ماسون مامتهيا مع املاكن اذلي جترد من مرجعيته، وتعرض
ىل قانون أ خاليق او  ىل احلفر والتحريف فيه، مما جعهل يبث صورة رمزية ذلكل العامل غري املستند ا  ا 

سقاط سلطة املركز حنو فزياييئ ،  واذتشلك تغطية الوجه عند رينهيامغريت نوعا من اال زاحة للقمي وا 
خفاء الوجه فكرة اخللخةل ملفاهمي اجلسد ال خالقية )الايتيقية( واملنضبط عىل وفق نظام م ا، ولميثل ا 

 .بناء نسق تعبريي جيعل التلقي مهتيئا لالنفتاح عىل رمزية اجلسد
ىل مجموعات شلك  ىل التحليل الهنديس، وتقس ميه ا  ما يف التكعيبية فان رؤية اجلسد تستند ا  تجاورة ية م ا 

ىل أ شاكل هندس ية" ىل "مساحات لها زوااي حادة ويتحول ا   (13)ومرتاصفة، وذلكل يتجزأ  اجلسد ا 
ىل  عادة  نارصهع وتصويره من زوااي متعددة يقوم الفنان جبمعها يف حاةل واحدة ، وبغية حتليل اجلسد ا  وا 

ن الوجه البرشي مت تصويره بتفكك خبطوط تقطعه وتفقد مزياته الفزيايئية وما يت ه سامت ضح منبنائه فا 
اكسو لو بينيات كام عند اببتدلل عىل بقااي وجه  ويدين و ما يتبقى فهو هممال وخمفيا بني طيات وث 

 وجورج براك وغوان غريس وفرانند ليجيه.
ىل الرتمزي واحلذف واال ضافة ذكل أ ن)اال نسان      ه الحممبوخضع اجلسد يف فنون ما بعد احلداثة ا 

 يفوقسامته، ليس أ كرث من حدث معريف مؤقت، حمكوم عليه ابالنداثر عندما تبدأ  أ سس الثقافة 
ولمي  ، وجند صدى ذكل التصور يف أ عامل(14)ومضة عابرة عىل سطح املعرفة(التصدع، ليس أ كرث من 

هذه تطرفا يف تشويه اجلسد اال نساين، ف  دي كونغ وارش يل غوريك حيث يظهر متشظيا بطريقه أ كرث
ما يف أ عامل جاندوبوفاجلزئيات املتناثرة اليت متل  السطح ينبين فوقها أ شالء جسدية،  فوترية  هيوجانا 

جاج ع الز فهيا مشوها ومسياك، فضال عن طبقاته الكثيفة من اللون واخمللوط ابلرمل وقط يظهر اجلسد
بالغ عن اس تالب جسدي،  وقصاصات الورق واملالبس، جتعل من اجلسد مركبا وخاضعا لال 

ىل اجلسد بصورته التشخيصية يف فن مابعد احلداثة، نوعا من اال سقاط اذلايت الواقع   عىللمتثاللعودة ا 
وسط  ليكون محموال بأ بعاده النفس ية، فيحرض اجلسد عند فرانسيس بيكون وهو معزول ويف املريئ،

 داثةفوىض خلقهتا خطوط وانكسارات وبقع دم حميطة به، بيئة تشابه احلرب ،ليقدم فن ما بعد احل
ىل أ ن يكون الفن مندجمًا مع احلياة واجملمتع، يسامه يف  جلسدمي ا تقدرغبات اجلسد بال حواجز، ويدعو ا 

عامل يف حاةل التحوالت يف ال ذواق والاس هتالك اذأ ن اال نسان جبسده صار يعلن عن تشيئه يف ال
 الصناعي.
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 حضور اجلسد يف الرمس العرايق املعارص املبحث الثالث:
بدا الفن التشكييل العرايق ابنطالقته متأ ثرًا بتوهجات فكرية بلورهتا املفاهمي الفلسفية والفكرية       

هات احلداثة يف الغرب، وبفعل هذا التأ ثري جند صدى تكل ال فاكر يف نتاجات اغلب الفنانني واجتا
دراك املتغريات داخل اجملمتع، ويف بنية الثقافة معوما،  العراقيني ، فضاًل عن ذكل اكن هلم دور يف ا 

عية، وشلكت قراءهتا وترمجهتا بشلك يتأ سس به وعي الفنان  ابملتغري واملتحول يف املنظومة الاجامت
التحوالت الس ياس ية والاقتصادية عامال همام يف التوجه والتحول حنو املوروث وال فاكر املس متدة من 
احلضارات العراقية  ومدرسة بغداد للتصوير، و"الاس تفادة من معطياهتا امجلالية والفكرية لتكون مبثابة 

عة بغداد للفن احلديث عامال هاما يف حركة ، ذلا اكنت جام(15)املنشط ل فاكر الفنان وصياغاته البرصية"
املفاهمي والقمي ، ومثل جواد سلمي التحول حنو رؤية جديدة لقمية الرتاث، وأ عاد صياغته متوافقا مع 
املفاهمي املس تقاة من اجتاهات الفن ال وريب احلديث وعىل الرمغ من تأ ثره ابالجتاهات احلديثة، أ ال انه 

دات الرتاث العرايق ، وطريقة رمسه ابالس تفادة من ال صول احلضارية ادخل يف معهل الكثري من مفر 
وقميها الشلكية ومضاميهنا الروحية، كذكل برز الاهامتم بزتويقات الواسطي، اليت ظهرت صفاهتا 
ومالحمها التكوينية عرب أ عامل جواد سلمي ذاته، حىت جند صياغة اجلسد داخل أ عامهل يتسم ابالخزتال 

هامل املنظور ىل  وا  والبعد، وتلخيصه اىل عالمات تدل عىل ماكنته الاجامتعية وقميته عرب التحول ا 
آل سعيد فقد اهمت ببناء طبقات جدارية مسيكة متخذا من  مجموعة من الزخارف، اما الفنان شاكر حسن أ

ادخال الرمز واحلروف وتأ كيد عىل التعرية يف خلق جتويفات وحزوز فوق سطح اجساده ، كذكل 
ذ متت صياغة  جسد اال نساين حماطا به اههل واقواس ومناخ فلكوري الفنان ا سامعيل الش يخيل ا 

واخزتال اجلسد اىل مساحات لونية حتيطها مقرتحات هندس ية يف البناء تتداخل وتنصهر مفردات مثل 
الشجرة او الريق او اقواس، فضال عن ذكل تأ يت اعامل الفنان فائق حسن مضن اس تعارة بيئية، وبقصد 

ثيف الشخوص عىل السطح البرصي، اتسمت رسومه للجسد حبشود نساء ورجال تتجاور ملتصقة تك 
نغمي، ويتنافذ مع اال نشاء واجلسد ثاميت تتفكك وتتشابك تبعا مع بعضها البعض وتذوب مبناخ لوين 

عية ، بيامن تأ يت اعامل الفنان رسول علوان ويه تس تحرض اجلسد مضن البيئة الاجامت الشرتاطات اخمليةل
لتظهر مرحةل يف الفن العرايق جعلت من اجلسد ؛ واحمليط،  متخلصا من همينة اجلسد مباديته الش يئية

ذ اكنت لل حداث الس ياس ية والتحوالت الاجامتعية، اثر يف أ عامل  قمية ذاتيةومحلته مضامني اجامتعية، ا 
بغداد يف رؤيهتا اس تلهام  تشكيلية مثل أ عامل محمود صربي اليت ختلصت من ال طر اليت تبنهتا جامعة

املوروث والبعد احلضاري للمفردات التشكيلية، ذلا اكن اجلسد عند محمود صربي حيرض بصورة تعبريية 
ظهار القمي اذلاتية يف رؤية ال ش ياء والعامل، ومثل اجلسد يف أ عامل الفنان اكظم  تطرح املعىن، تعمتد عىل ا 

ىل اختالطه مبجموعة أ ش ياء جتاوره وتلتحم حيدر حتوال يف شلكه الظاهري ومالحظاته الع  يانية ا 
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معه،فهو يتكون من بقااي جسد برشي مضافا اليه ما يش به أ شاكل حيوانية، أ و ممسوخة ومشوهة، 
ىل قطع خشوصه خبطوط، ووضعها داخل مس تطيالت، بيامن يفرز الفعل امجلايل  وهذه الرؤية أ دت به ا 

اع ضد التمنيط اجلسدي، وتيشء يف العالقات يف اعامل الفنان سعدي الكعيب نوعا من الرص 
الاجامتعية بوصفه ممارسة لذلة وال مل والكتساب للامهية املفرتضة، ومن هنا شلكت أ جسادهنوعا من 
سامعيل فتاح الرتك حبثا عن التغيريات يف اجلسد  الاس تالب، وشلكت الزنعة اذلاتية يف أ عامل الفنان ا 

للعاطفة، الكتساب  وانني بفعل اخمليةل عىل  أ نتاج اشاكهل املتضمنةاال نساين،وبذكل حترر الوعي من الق
املفردات العيانية وال ش ياء صريورة ذاتية، متنحها طاقة تعبريية متجذرة العالقة مع الانفعال ادلاخيل، 
ن  ىل العامل  فيض دامئ من الانفعاالتوالتأ ثريات ادلاخلية، وبعد ا  حبيث يكون ارتباط الفنان ونظرته ا 

. اما يف (16)"خيوض حبدسه اذلي يفّعل ويفكك أ ش ياءه عن بعضها، فتتضح الرؤية وتامتيز أ مام وعيه"
اعامل الفنانة لزيا فتاح الرتك ينفتح اجلسد عىل اجملاور هل من الاش ياء واملوجودات عن طريق تداخل 

ية يف حاسة اللمس،ويمت خطوطه اخلارجية وتناثر اجزاء منه مثل الاصابع واملبالغة يف جحمها ملا لها امه 
عادة صياغة العامل املريئ ليأ خذ بعدا  اخفاء مالمح الوجه لميثل غياب التعيني وحضور الافرتاض، اب 
غرائبيا عرب اختفاء هوية املاكن ، وتتشلك صورة اجلسد بتحوهل اىل تركيب يسمح بتداخل اش ياء 

وط املتشابكة فوق بياض السطح غريبة عنه واجملي مبفردات وتكوينات ، ويتضح ذكل بتفعيل اخلط
اذلي تظل اجزاء منه مكشوفة ملا لها من عنرص ااثرةيف التكوين .بيامن حيررالفنان "اسامعيل خياط"  

اجلسد وحيدد غائية رغائبه وواقعه، ليقدم يقينيات وصور مبثوثة من اذلهن ويفس وحيرف يف جغرافية 
"ضياء العزاوي" يف اش تغاهل عىل اع ذاته،يف حني تبىناجلسد ليعيد تشكيهل مرة أ خرى حتقيقا لفكرة القن

ال ساطري واحلاكايت وال شاكل الرتاثية والرموز املوجودة يف البسط ليخلق تكوينات خمزتةل، وليصبح 
اجلسد حماطا برمزية، ولميتكل مناخ مسح بتداخل املفردات الشعبية والفوللكورية فوق السطح 

ىل تعبريية ختتلط بطقوس ممارسة الومش عىل اجلسد البرصي، كذكل يربز الفنان ماهود  امحد مستندا ا 
ومعد الفنان "صاحل امجليعي" عىل حضور اجلسد كتعبريعن ليعلن انضاممه الرمزي اىل جسد امجلاعة،

حاةل فردية، وحلظة يتوحد فها الاكئن اال نساين مع موجوداته، وخيلق للوجود مغزاه ويشلك حقيقته، 
ن اال نسان ليس  هو  ،هو ما جياوره من أ ش ياء مادية بل هو الوجود بتكل املعرفة اذلاتية للعاملذكل ا 

ىل حاةل مغايرة ال  اللحظة اليت يتكشف فهيا رس ال ش ياء بتحولها من حالهتا املتعارف علهيا واملأ لوفة ا 
ةل فالفنان خيترب حلوهل امجلالية ب)اس تخدام اخلامات والوسائط احلام حتدث أ ال داخل العمل ذاته،

ىل مدايت اش تغالها  آليات تركيهبا دافعة الشلك الفين ا  للشلك والنظم الشلكية بتنوع اس تعاراهتا وأ
 .(17)(ابعتباره اس تعارة مقصودة داخل حزي زماين وماكين )اللوحة(
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افرزت التغيريات الس ياس ية والاجامتعية اثناء احلرب حتوالت هامة يف التشكيل  لقد    
و وع حنعامل هبا الفنان مع مفردات معهل، ذكل ان مفاهمي التجريب والزن العراقيوالكيفية اليت يت

 خيالتالتحوالخذت جتتاح بنية العمل الفين وتقوم بصياغته عىل وفق رؤى قد تصل احياان اىل الت 
 ىل أ س ئةلا جلسد حتول اوالروح التعبريية،  وعرب حماوةل فهم معق التحول والتغيري يف الواقع الاجامتعي، 

حساس ي الامن الرتامك والتجميع ملواد خمتلفة واخلروج من نسق اللوحة اىل فضاء يسمح للمتلق تتشلك
ث ابمبلمس اخلراب واحلرائق ، فهو اشتباك بني محوالت رمزية للجسد اخلاص وبني اجلسد بوصفه 

ل تخيم لدلالالت والشفرات والعالمات، لتمتثل يف صَور لوجوه ترتاكب مكونة وشاجئ حمجوبة ونسق 
من  نتج عهناوالظواهر اخلارجية مثل احلرب واخلراب وما ي  ابل حداث مقرتنة ملثيل جسد يقابل تأ ثريات

 صَور، ليصوغ واقعة ثقافية وارض يطفو عىل سطحها املقدس واملدنس ومن هذا الاساس يس تويح
قد لف، الفنان افاكر تالمس مقومات اجلسد، ليبدا " التالعب يف حيثيات دالالته من اضافة وحذ

للجسد  قافيةاصبح هبذا املعىن املادة اخلام والطبيعة القابةل للتنوع ...ويمت استهناض الشفرات الث
ظهارها حزمة من القمي املضادة لطبيعته، غايهتا افتضاح اخملبوء والتفكيك العضوي للم تبديد قدس و اب 

 . (18)اجلسد الاجامتعي "
ية مع ة جوهر يبين واقعه التخييل يف عالقان الفناناكئن اجامتعي ميحي ال بعاد بني املتصور واحليس، 

 تتدخل يفوسط و رغباته، ولهذا فان" لك تعبري ) سلواكً أ و لغًة أ و خيااًل( هو مجموعة عالقات معقدة تت
طفية  العاجذوره يف البىنلك ما يعتقد املرء انه يفعهل أ و يقوهل أ و حيمل به، اذ ان الالوعي يرضب 

ش باعها أ و كبهتا" ذلكل فأ ن اعامل الفنان تس تحرض وضع اجلسد  ،(19)واجلسدية للحياة اليت يفرتض ا 
اد داخل خمترب الوعي لتكون نتاجاته ممكنات برصية تستنطق أ عضاءه حبراكت ووضعيات حتمل ابع

ال متثل الآخر بثقافية ذكل ان الاسرتاتيجية اليت حتمك حضور اجلسد داخل العمل م  انفعايل رتامكا يه ا 
اثرة البرصية اليت متن  حها محمول هباجس الرغبة يف الكشف عن تضاريسه ومكوانته اس تعراضا لال 

الاجزاء للمشاهد ويه لعبة امتالك جسد الاخر وجعةل موضوعا ذلكل فان حضور اجلسد يش تغل 
 . عىل معرفة خبريطة ثقافية رمسهتا همينة الوعي يف اجملمتعات

 النظري اال طارمؤرشات 
الاجلسد هو الوجود الفزياييئ اذلي تمتظهر به الافاكر يف الوجود املادي، فاجلسد ما ه .1 الوعاء  و ا 

 احلامل لها.
، لواقعايعترب اجلسد عنرص تواصل مع الاخرين، فهو مبثابة لغة حتمل اشارات لها دالالهتا يف  .2

يات ملعط  جيعلنا نتحرك ونقوم بردة الفعل تبعا وبذلكفا ن الفعل اذلي حيدث ل جسادان من اخلارج
 احلواس.
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حساس ابلعامل وحدوده، وعالمة اذلات وصورهتا. .3  اجلسد أ داة وطريقة لال 
 ذات بط بنييعترب اجلسد حامال للقمي واملفاهمي اليت تتبناها اذلات، فهيي حمور العامل، وعامل ر  .4

 الانسان واجملمتع.
ة س ياس يزية، تفرضها عليه سلطة املنظومة الاجامتعية وال خيضع اجلسد لضواغط وقيود مادية ورم .5

 والاقتصادية.
ل ة تدلحيمل اجلسد يف العمل الفين عنرص الامتيز بني املرأ ة والرجل، بفعل وجود صفات شلكي  .6

 عىل ذكل.
 خيضع اجلسد بتحوهل اىل رمز قابل للتأ ويل وأ نفتاح القراءة هل. .7
 ئبيا .دا غراواملوجودات فتخنفي هويته ابملاكن لياخذ بعينفتح اجلسد عىل اجملاور هل من الاش ياء  .8
ادة ان اخفاء مالمح اجلسد والتخلص مهنا، ميثل غياب التعيني وحضور الافرتاض عن طريق اع .9

 صياغته وتركيبه ومتحررا من ارس الواقع.
 

 البحث:اجراءات 
لية ت التشكي جملالواملنشورة يف ا جممتع البحث: الاعامل املصورة للفنانة لزيا فتاح املتوفرة يف املصادر

  1985ىل ا   1975توفر اللوحات الاصلية،للفرتة من املتخصصة واملواقع الالكرتونية ، ابلنظر لعدم 
 معال  30وقد بلغ عددها  ا  

 عينة البحث :مت اختيار عينة البحث بشلك قصدي عىل وفق املربرات االتية :
حث ؛ نية للبغاايته مضن املدة الزم اختيارها اهداف البحث و تحقق يف ل اهنا متثل جممتع البحث الاصيل 

 تنوع يف التجارب والاداء والبعد التقين .لل متثةلوم 
 اليت انهتيى الهيا الاطار النظري اكداة يف حتليل الامنذج  املؤرشاتالباحث  البحث: اعمتداداة 

 لامنذج .طريقة البحث: اعمتد الباحث عىل املهنج الوصفي التحلييل يف قراءة ا
 (1عينة)
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نساين، ظ  ه هرت منيقوم العمل عىل كتلتني متقابلتني، تتكون الكتةل الميىن من أ جزاء جسم ا 
طها ا حيي أ ايدي ترتفع اىل ال عىل، ركبت عىل شلك مربع، خرجت منه دوائر صغرية، تقسمت وتناثرت مب

ليسى ابيامن تشلك الكتةل من البياض املرتوك من الورق، يقطعها خط يأ خذ دالةل جسد بال رأ س ، 
ش ياء من العمل أ ايدي ابلغة يف جحم أ صابعها، ملا لل صابع من أ مهية يف حاسة اللمس، ومسك ال  

قول يس امب ح ومعرفهتا، فهيي احلاسة الهامة يف اجلسد، وهبا تشلكت ثقافة اال نسان وتأ رخيه فهو العضو 
ىل هذه املر اكرل ماركس اليت سامهت املعرفة يف تطويرها واكتشافه ال م ن اليد حةل ماكانته، حىت وصل ا 

مع  لتصقتاملنتجة لل فاكر وهمارة العمل، حتيط ال ايدي املنخفضة واليت يه أ شارة انكسار وتعب، ا
ىل الوقت، ذكل أ ن التلمي ىل ساعة حمطمة مل يبقى مهنا ما يشري ا  يؤدي  ح هناال قدام، ومفرده تشري ا 

ىل فعل المتويه واحلذف، وبربط الكت  ها  نرالتني خبط بلون أ محر، وهو خمالف جلنس العمل، حيث الا 
ون يف أ ي ماكن، هذه اخلط امحلراء، فهو خط يعلن خصوصية من خالل تفرده، وجماورته خلطوط بل

 أ سود.

 ل ، أ هنالمتثاأ ن ليونة اخلطوط هنا وحنافهتا تشري اىل مقاربة مع أ سالك "جياكومييت" احمليطة اب
سمه. فكرة املعلن والسي، ما هو مفرتض وجود وما هو موجود بش يئته وج  لعبة التخفي واال ظهار،

جياد عالقة ديناميكية  ، ربطهالاكن للبياض اذلي حييط ابملفردات عنرص هامًا يف حركة التكوين وا 
اثرة للتساؤل ، فليس املفردة بوجودها بل مبا جياورها وما يقمي معها احل ىت حوار لتشلك وحدة، وا 

ىل مشس أ و أ هنا أ سالك مظةل غابتتكسب حركهتا  ا بشلكه وفعلها يف العمل. ذلا اخلطوط اليت تشري ا 
اةل ه ادلالظاهري، وحرض جزء مهنا، فهيي مضنية لوجودها. أ ن صورة اجلسد اذلي يفقد هنا نوعه وصفات

ىل تركيب عليه أ ش ياء غريبة عن ن الشلك اال نساين يتحول ا  ل ه، مثعليه، فهو توهجا رسايليًا أ ي ا 
لصاقعامةل م ىل فزاعة، أ و أ ي يشء خيدم العمل ويعطيه مع اب  دد، ىن متجعليه أ وراق أ جشار أ و حتوهل ا 

 لتحرر اخمليةل من قيود العقل والقوانني.

ىل رضابت لونية، وخطوط ته وجتزئ  حيمل العمل سامت التعبريية التجريدية يف حتويلها الشلك ا 
ظهارعىل سطح العمل، ومثلام يتبني مقارنته يف   أ جزاء اجلسد واملعاجلة مع أ رش يل غوريك خبلقه ا 

ين من ال نساالشلك اال نساين وتداخلها وانفتاهحا حبيث تفقد احلدود اخلارجية، ذلا اكن بناء اجلسد ا
لغاء ،  أ ن  العمل بسامته وصفته الشلكية يع  لن عنخالل القطع واخلطوط هنا غايهتا الشطب واال 

ن لزيا فتاح تصوغ أ شاكلها مبعاجلة ت مقارابت مع التعبريية واجتاها ال ا  ال  لهيا فهييا  نمتي ت جماورة لها، ا 
 لوجداين،انب امثلام محمود صربي يف معهل اجلزائر بل أ ن مهوهما ذاتية، تكشف اجل اجامتعيةتطرح مهومًا 

شارة لغياب للمالمح والاكتشاف للتعيني.  فليس الوجه الغائب عن اجلسد سوى ا 
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 (2عينة )

 
ة، مبساحة داكنالتالعب  البناء عىل فرضية تستند مشوهة  ثالث اجساد العمل عىل يقوم 

شارة عدم مطابقته الواقع العياين يف ومساحة مضيئة، ان غياابملالمح هنا نرص ع يشلك ل ، فرضياته هو ا 
ىل حمو تأ ويل وانفتاح القراءة، فأ ن الوج شارة واحضة ا  ن م، داتو وحذف وبفعل تتداخل املفر ه هنا ا 

نفتاح ابنوعًا من العالقة مع توهجات السايلية  الاجساد مع الاريكة اعالن تتداخل ل اكن ،حضور 
قة معها عال تقوم اجلسد عىل اجملاور هل من ال ش ياء ذكل أ ن فكرة التغريب القامئة عىل اجمليء مبفردات ال

، ال حداث عليه شعور مسحًا تقوميف الواقع املريئ، بل أ ن ارتباطها افرتاض ترمسه اخمليةل، ويبين الال
ثابة أ ن هتدمي اجلسد هنا وعدم وضوح خطوطه اخلارجية، وضياعه مع اجملاور هل من مفردات هو مب 

ىل مساحات ة لوني تأ سيس تكوينات متتكل معاين داخلية قابةل للتحول، فتحولت السطوح واملفردات ا 
ىل القدرة عىل ختفي املعىن ، ذكل أ ن التحول  عىل قابةل الشلكي هنا يتيح خبلق لغة برصية وخطية، وا 

مل،  العيف، أ ن تأ سيس كتةل اجلسد املهمينة دانية ، تؤسس ذات الفنان بداخلهابث أ فاكر تعبريية وح
الل خا من بفعل وجودها يف املركز ومعاجلهتا بطريقة التشويه والتعرية ملالحمها، حبيث حتقق وجوده

به من سد برتكي اجل  أ ن معاجلة؛ تعمتد عىل العفوية والتلقائيةياغهتا اليتمغايرهتا يف ال داء لها، وطريقة ص 
 ، فهوأ جزاء ، من رأ س مشوه وممزق، ومموهة مع اخللفية، تقطع أ قدامه اخلطوط ويتضح جزء من يده

، لشلكابمبثابة تركيب ال جزاء للحصول عىل مفردة الشخص من خالل تداخلها، وخلقها تكوينًا يلمح 
 ال نودلها أ مثهو عند فنانهيمنا مقاربة مع التعبريية يف رؤية الشلك وفق تصور ذهين، كام وال ميثهل، أ  

احلاةل  غ عنبتشوهياته للشلك اال نساين، ومعاجلة الوجوه والثياب، بتحويره ومتزيقه لتسامه يف اال بال
 الشعورية، فهيي مبثابة حتميل اجلسد للمحتوى الفكري حبيث يصبح حاماًل للمعىن.

بار اجلسد حاضنًا لل فاكر ووعاءًا لها، فهو ميثل اال فصاح عن اجلانب الفكري والفلسفي، وابعت 
ذلا اكنت سوزان  فين،واحلضور لذلات من خالل جتسدها يف شلك، وصياغة البعد العاطفي يف معل 
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طفية عن الجنر بتأ كيدها عىل الرمز وحموالته ابعتباره خيزتن بداخهل أ بعادها الوجدانية، وتصوراتنا العا
 الفنان.الوجود، فهو هنا حيمل البعد الفكري املتجذر يف ذهنية 

 (3عينة )

 
ميثل العمل امرأ ة مس تلقية عىل شلك مس تطيل، ميثل رسير، يف ظل مساحة مرتوكة من 

 ،وختفهيا صيلهااللون ال بيض، مل تقطعها اخلطوط، وهناك خطوط بطريقة تلقائية حتيط ابملرأ ة، وتقطع تفا
ىل اخلارج، يتضح مبشاهدتنا للعمل حاةل   تفعيلل  التشخيص،وخيرج رأ س املرأ ة من مساحة املس تطيل ا 

اثرة،اخلطوط  ذكل أ ن غياب اللون مثل س يادة للجانب اخلطي، بتشكيل جسد يربز فيه عنرص  ا 
خفاء مالمح املرأ ة وخروج رأ سها من املس تطيل )السير( اذلي فقد مشاهبته مع   يئملراالتشويه وا 

 بعقده صةل مع الصفات الهندس ية واخلطوط احلادة املكون مهنا.

حة اكن للبياض املرتوك قصدا يف مساحة اجلسد أ ن يعقد عالمة سامهت بتفعيل دور املسا
اثرة نوع من ا ،  حلس يةاملرتوكة واحمليطة ابلتكوين ال سايس للعمل )من رسير وعليه جسد( وكذكل ا 

شارة ىل جسد امرأ ة، رمغ غياب املالمح، وبقاء دالةل  ببياض اجلسد ونقاءه، فهيي ا  لشعر امضنية ا 
ضافة املاء للحصول عىل بقع  احة حتددة ومسوتسحيته املمزية للمرأ ة، أ ن تقنية اخلطوط وطريقة حذفها اب 

ىل حتركه، ولتشلك اخلطوط املنحنية واملس تقمية  قع ليت تاتفصيالت اجلسد سامهت خبروجه من ثباته ا 
ق ةل تتواففق حالن عن تقيده، نوعًا من القيود الاجامتعية اليت تؤطر معارفنا وأ فاكران و عىل اجلسد وتع

 مع البناء الاجامتعي، للمسامهة يف خلق جسد أ فضل للتواصل من خالل فرض القيود عليه.

زاةل املالمح من الوجه هو نوعًا من اال خفاء ملا هو معلن، حىت يأ خذ العمل دالالته  أ ن ا 
نتاج املالمح وفق التغريات وال حداث، ابالنفتاح ومم ارسة املتلقي سلطته يف التأ ويل، حبيث يعيد ا 
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قنعة بتحوالهتاحبيث يكون اجلسد حاماًل  ن اس تخدام ثمية جسد املرأ ة وتكرارها، جند لها صدى لل  ، ا 
يف أ عامل ولمي دي كوننغ يف متثيهل للموضوع وتكرارها ابكتساهبا املعىن الوجودي يف تغريها ودخولها مرحةل 
المنط. أ ي أ ن اجلسد عند لزيا فتاح هنا شلك وجه السلطة ومتثلها، ذكل أ ن تشويه اجلسد ومتزيقه 

ىل دائرة  دخاهل ا  اتضاح املالمح  التحطمي وعدمالالوعي واحلفر فيه، بوصفه حتفزي اذلات للظهور، هذا وا 
 وحماوةل أ جسادان أ ن متكل لغهتا ادلاةل علهيا. الاجامتعية،هو اخلروج من نسق السلطة  ال نثوي،للجسد 

 النتاجئ:
بالغ عن العزةل يف احمليط  .1 ردية الت فحلا اسقاطاَ  لالاجامتعي، وميثان اجلسد حيرض يف العمل لال 

 .برؤية العامل اخلاريج
مل ليت نعااجلسد هو الامتداد يف املاكن وهو الوس يط الرضوري بني الافاكر والرغبات وادلوافع   .2

 املادي(عىل حتقيقها يف الواقع )العامل 
ارقة ات الفاجلانب الاجامتعي من خالل حضور الثياب لدلالةل عىل العالم اجلسدي يفيربز الامتيز  .3

 .للنوع
 .ثيل عليهابلمت  ان الوجه هوية اجلسد وميثل املسح اذلي تقوم التغيريات النفس ية واجلسمية والزمنية .4
 اجلسد يأ خذ مساحة مركزية يف العمل الفين ابعتباره صورة اذلات ومركز الوجود. .5
 يف التمنيط وتيشء ضد اجلسد رصاع اجملاور فكرةتداخهل مع  هو ابنفتاح حضور اجلسدميثل  .6

 الاجامتعية. العالقات
ن اجلسد خيزتن بداخةل مملكة الالوعي اليت تضم عاملا حسراي مليئا ابلرموز، ينسحب  .7 واقع ىل الا  ا 

 حاملا يفقد الوعي سلطته عليه.
ة تسمح امتعيان عالمة اجلسد يف العمل الفين تمتثل بوصفها اداة حتول مظهرة الشييئ اىل قراءة اج .8

 وتفسريها مضن وعي متشلك من خالل املدراكت احلس ية.بفك رموزه وشفراته وحتليلها 
 الاس تنتاجات:

ن ان وعحقق اجلسد يف الفن التشكييل حبضوره سلطة هممينة ابعتباره عنرص ابالغ عن ذاته الفن .1
 قفه.املتغريات اليت حتدث يف اجملمتع فهو ميثل لغة تواصل هبا يقدم الفنان وطروحاته ومو 

جود و ة حتقق الثنائي املبىن( هذهاملعىن )اجلسد( ان ثنائية الفكر اجلسد )اجلوهر املظهر( )النفس  .2
 .نساينالاليشالك وحدة منسجمة وهو الكيان  احملسوس(اجلسد املريئ يف العامل )احلضور املادي 

أ نثوي  اقرتن العقل بوصفه أ مسى بلك ما هو ذكوري، بيامن ارتبط اجلسد بوصفه أ دىن بلك ما هو .3
ىل غرض وفعل يبث ما هو انثوي وغريزي، متجاهال البعد الانطولويج  ويمت اخزتاهل وجتس يده ا 
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ن حمتوى الصور البرصية ومعناها، خيتص جبسد ال نىث وال مور اجلنس ية،  ذ ا  جلسد ال نىث. ا 
ىل تصورا اس هتالكيا. ىل حتويل اجلسد ا   ويقترص ا 

 املعريف رتامكيولوجيات واملفاهمي فهو خيزتن بداخهل اليعترب اجلسد الوعاء احلاضن لل فاكر واال يد .4
 للبرشية، وميثل البعد الاجامتعي، فليس هناك جسد من دون معرفة قبلية ومعرفة بعدية.

خالل  من نيةاملاكنية والزماأ ن الثياب ختئب اجلسد لكهنا تكشف عن صورة اجلسد الاجامتعية، والبيئة  .5
 .ورموزهمحموالته 

 مصادر البحث:
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