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ضاغط الفكر الوجودي
في فن الخزف المعاصر

زينب كاظم البياتي

ملخ�س البحث
لتداخل معطياته  ذلك   ، بعدها  وما  فنون احلداثة  مرتكزات  اأهم  اأحد  الت�سكيل اخلزيف  فن  يعد 
ال�سكلية على نحو ما وفنون الت�سكيل االأخرى من ر�سم ونحت وعمارة .وعلى وفق هذه الروؤية فاأن 
�سورة املرجع الفكرية اأثرت ب�سكل جلي يف خ�سوع الفن ملفاهيم الفكر املعريف ونخ�ص هنا بالذات 
البعد الوجودي مبعطياته ومرجعياته الفكرية واثر ذلك الفكر بابعاده املعرفية على الفنان املبدع 
الواقع ذاته بعمقه  للواقع من  الواقع بل ي�سعى اإىل عملية تف�سري وخلق  ، والذي ال يخ�سع لرتديد 
ال�سايكولوجي وبعده االنطولوجي والتي ميكن تطبيقها اأور�سد افرازاتها يف حركة الت�سكيل اخلزيف 

املعا�سر.
الوجودي  ال�ساغط  واملنطلقة من م�ساءلة مفاهمية حول ماهية  البحث  وعلى ذلك برزت م�سكلة 

مب�ستوياته املتعددة يف الفن اخلزيف املعا�سر .
اإىل  ادت  التي  الفكريةالوجودية  واملوثرات  املرجعيات  ببيان  املتمثل  البحث  هدف  اطار  و�سمن    

تا�سي�ص اجتاهات الفن اخلزيف املعا�سر .

اأما حدود البحث فيمكن اإيجازها مبا ياأتي:
احلد الزماين ) 1950- 2008(

احلد املكاين   اخلزف الفني الربيطاين واالأمريكي املعا�سر 

الوجودي يف اخلزف الربيطاين واالأمريكي  الفكر  مت حتديد االجراءات �سمن تطبيقات �ساغط 
املعا�سر .



ء
222العدد - 54 لسنة 2010

املبحث االأول – نظرية الفكر الفل�سفي الوجودي 
تعد فكرة الوجود االأ�سا�ص الذي تنطلق منها الفل�سفة الوجودية «الوجود ي�سبق املاهية )1(، واإن هذا 
الوجود يف �سريورة متحولة م�ستمرة، اأي يف تغيري دائم و»حركة دائبة وتطور ال ينتهي»)2(. مبعنى 
اأن فكرة جتدد الوجود االأن�ساين تنبثق من عدمية ثبات املاهية «وان عدم ثبات املاهية االأن�سانية هو 

املقدمة االأوىل التي تفرت�سها،مقدمًا ،كل فل�سفة تعتمد التطور»)3(. 
فاالإن�سان يوجد اأواًل ومن ثم تتحدد ماهيته، ويف حتديده ملاهيته تتحتم مفهومية التحول، ويتم ذلك 
عرب افرتاق االإن�سان كذات فردية عن املوجودات االأخرى. فالوجود االإن�ساين»يعرف هويته الذاتية 
اخلا�سة، انه لي�ص �سيد ذاته و�سيد وجوده االآين واإمنا هو يجد نف�سه و�سط املوجودات وعليه ان يقبل 

نف�سه كما وجدها»)4(.
على الرغم من اأن)هيدجر 1889-1976( يرى اأنهم ، اأي الوجوديني، ان�سرفوا اىل حتديد كيفيات 
املوجود، ااّل اأن توارد الوجود كمفهوم تظهر تداعياته يف الفكر القدمي، وميكن ارجاعه عمقًا اىل 

)بارميند�ص االيلي( )القرن اخلام�ص قبل امليالد(.
اأن الواقع هو الفرد.. واأن  اأر�سطو  اأماعن عالقة الوجود بالذات الفردية فتنبثق بذوره من مقولة 
الفرد هو اجلوهر، حققت هذه الفكرة مفهوم الوجودية من خالل االإن�سان ووجوديته اجل�سدية، 
«فوجوده يف العامل يتج�سد يف ج�سد»)5(. واإن ما قدمه اأر�سطو ينعك�ص على نحو وا�سح  يف اأفكار 
)ديكارت(، على الرغم من افرتاق املنطلقات، وعلى نحو خا�ص يف فكرة )الكوجيتو( الديكارتي 
اإن عالقة الوجودية كاجتاه فل�سفي  اأولوية الوجود.  اأنا موجود( الذي يحيل للفكر  اأفكر اذن  )اأنا 
األتحول، جتد تداعياتها يف مواقف عدة والت�سور الهو�سريل، ال�سيما يف مايتعلق  موؤثر يف مفهوم 

1)( ينظر: - سارتر، جان بول، الوجودية )فلسفة أنسانية(، ت. حنا دميان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1954، ص14 
  ـ ديوي ، جون ، البحث عن اليقين ، ت احمد فؤاد االهواني ، دار احياء الكتب ، بيروت ، 1960 ، ص11

 ـ الالند ، موسوعة الالند الفلسفية ، تعريب خليل احمد خليل ، اشراف احمد عويدات ، ط2 ، منشورات عويدات ، بيروت، 2001، 
ص388

  ـ فال، جان، الفلسفة الوجودية، ت. تيسير شيخ االرض، دار بيروت، بيروت، 1958، ص13
   ـ ميد ، هنتر، الفلسفة انواعها ومشكالتها ، ت فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة )القاهرة-نيويورك( ، 1969 .، ص408

  ـ بدوي، عبد الرحمن، دراسات في الفلسفة الوجودية، ط 3، دار الثقافة، بيروت، 1973، ص23و66
ـ الحفني، ، عبد المنعم ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، ط3 ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 2000 ، ص935

 ، )د.ت(   ، بيروت   ، العصرية  المكتبة  دار  منشورات   ، واالجتماع  الفلسفة  في  ومفاهيم  مذاهب   ، مسلم  الرزاق  عبد   ، الماجد   -  
ص126

2)( بدوي، عبد الرحمن، نيتشه )خالصة الفكر االوربي ـ سلسلة الفالسفة(، ط5، وكالة المطبوعات، الكويت، 1975، ص237
3)( فؤاد زكريا، نيتشه، دار المعارف، الكويت، )د.ت(، ص41

4)( هيدجر، مارتن، اصل العمل الفني، ت. أبو العيد دودو، ط1، منشورات الجمل، المانيا، 2003، ص37
5)( - ماكدوري، جون، الوجودية، ت. أمام عبد الفتاح أمام، مراجعة فؤاد زكريا، عالم المعرفة، الكويت، 1984، ص131

Heidegger، Martin، Being & Time، Translated: John Macgurrie & Edward Robinsoh، Great Blackwell، 
1967، P47-  
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باملاهية. 
خربة  يف  لل�سعور  ال�سيءنف�سه  به  يتبدى  ما  «هي   )1938-1859 هو�سرل  )ادموند  عند  واملاهية 
القدمية بني  املقابلة  تقت�سي  ال�سيء مثلما  باطن  كيانًا خفيُا يف  املاهية  ولي�ست  �سعورية مبا�سرة، 
الوقائع  معنى  الفينومينولوجي  الت�سور  يف  اإنها  بل  والعر�ص،  اجلوهر  بني  اأو  والظاهر،  الباطن 
ميكن  بحيث  ال�سورية،  خ�سائ�سها  ولها  غريها  عن  مييزها  ما  لها  فردية  واقعة  فكل  الفردية، 
ا�ستخال�ص املاهية عن طريق حتويل حد�ص الواقعة الفردية حتوياًل مق�سودًا»)6(. وعليه البد اأن 
تنطلق الفينومينولوجيا «من عامل الوقائع احل�سية املادية، ثم يلي ذلك و�سع هذا العامل بني قو�سني 
وتعليق احلكم على حمتوياته، لكي نتفرغ لفح�ص ماهياته الكلية و�سوره العقلية كما تظهر حية يف 
تتعداها كما  بل  الفردي،  الوجود  االإن�سانية مقت�سرةعلى  الكينونة  تعد  الداخلي»)7(. مل  �سعورنا 

يرى )هيدجر( «لفهم حقيقة الوجود بوجه عام»)8(. 
االأ�سياء  نحو  «املت�سلة  الهو�سرلية  الفل�سفة  ل�سعار  الفل�سفي  طرحه  يف  هيدجر  ين�سم ّ وهكذا 
وجميع  �سيء،  لكل  املنظم  هو  واالأ�سياء،  للعامل  الوجود  مينح  الذي  هو  فاالإن�سان  بذاتها»)9(. 
الظاهراتي  التحويل  منهج )هو�سرل( يف  تبنى )هيدجر(  له وحل�سوره.  انعكا�ص  املوجودات هي 
الفينومينولوجي، اإذ وجد اأن هذا املنهج ي�سعه «اأمام حقيقة اأوىل هي الوجود يف العامل.. يقول اإن 
الوجود يف العامل هو وجودي اأنا الذي اأتفل�سف. ال وجود اأي اأن�سان اخر، وال وجود االإن�سان الكلي 
بل  اأمامي  ماثاًل  لي�ص  الكلي  والوجود  الكلي،  الوجود  اأدرك  اأن  الوجود،اأ�ستطع  لهذا  بتحليلي  اإنني 
وجودًا قابعًا يفَّ والعامل لي�ص م�سهدًا خارجيًا اأمتع عيني بل وجودًا ملتحمًا بوجداين التحامًا وثيقًا، 
اأما  اإن وجداين ال وجود له من دون العامل، وان العامل ال وجود له من دون وجداين»)10(.  حتى 
تباين وافرتاق الوجودية عن الظاهراتية فتحددها مهام الثانية «يف و�سفها بنيان ال�سعور اخلال�ص 
يف عالقته مبو�سوعات العامل، وا�ستخال�ص معنى الظواهر، بارجاعها اىل البنيان املقابل لها من 
ال�سعور اخلال�ص»)11(، مبعنى اأن غاية الظاهرية الهو�سرلية هي اإقامة فل�سفة للماهيات تقوم على 
اأنطولوجياعامة»)12(  اأي  اأما وجودية هيدجر «فتعد من الوجود مذهبًا �ساماًل،  االأ�سياء.  و�سف 

6)( سارتر، جان بول، نظرية في االنفعاالت، ت. سامي محمود علي، وعبد السالم القفاش، دار المعارف بمصر، 1965، ص88
7)( سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل )دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر(، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

1991، ص149
čĕĒĔ Ü ƖƧǋƓǀǃƒ Ü ƗƵƓƕƱǄǃ ƧƮǆ Ƨƒƥ Ü čƱÜ ƖƧƮƓƶǆǃƒ ƗƽƪǄƽǃƒ ǑƼ ƘƓƪƒƧƥ Ü ǅǒǋƒƧƕƒ ƓǒƧǂƨ)(8 ، ص400

ĎČČď Ü ƓǒǈƓǆǃƒ Ü ýǆƞǃƒ ƘƒƧǍƬǈǆ Ü čƱ Ü ǍƥǍƥ ƥǒƶǃƒ Ǎƕƒ -Ƙ Ü Ǒǈƽǃƒ ýǆƶǃƒ ýƮƊ Ü ǇƙƧƓǆ ÜƧƞƥǒǋ)(9 ، ص32
10)( شيخ االرض، تيسير، دراسات فلسفية، ط1، دار االنوار، بيروت، 1973، ص96-95

 ، čĕĒđ ƧƮǆƕ ƻƧƓƶǆǃƒ Ƨƒƥ Ü ƫƓƽǀǃƒ ǅǚƪǃƒ ƥƕƵǍ ǑǄƵ ƥǍǆơǆ ǑǆƓƪ -Ƙ Ü ƘǙƓƶƽǈǙƒ ǑƼ ƗǒƧƲǈ Ü ýǍƕ ǇƓƞ Ü ƧƙƧƓƪ)(11
ص73

čĕĕč ƥƒƥƺƕ Ü ƗǆƓƶǃƒ ƗǒƼƓǀƛǃƒ ǇǍƌƬǃƒ Ƨƒƥ Ü ýƧƪǍǋ ƥǈƵ ƓǒƞǍǃǍǈǒǆǍǈǒƽǃƒ Üƥǆơǆ ƴƼƒƧ ƟƓǆƪ)(12 ، ص255
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وهذا يعني»اأن يكون الواقع االأن�ساين م�سوؤواًل عن كينونته واأن يفهمها فهمًا وجوديًا»)13(.
     ان �سارتر ي�سيد بتفعيل املخيلة ودورها وقيامها مبهام املتحول يف و�سفه الظاهري لبنية ال�سورة 
املتبدية عرب التجربة ال�سعورية فهو يرى «اأن �سور املخيلة ذات وجود خا�ص بها يختلف عن وجود  
الوجود ك�سور  اأ�سياء حتولت اىل �سور، بل هي �سور تتجلى يف  لي�ست  االأ�سياء، فهي  اأو  املدركات 
فهي  للوجود  املوؤولة  للذات  خا�سعة   ، املدركة  ال�سوراملرئية  هذه  كانت  وملا  كذلك»)14(.  وتظل 
والتفاعل معه بو�سفها فل�سفة عينية ترتبط  للوجود  الذات  املبني على فهم  للتحول  بذلك تخ�سع 
بالواقع، وخا�سعة للتحول مبوجب مقت�سيات ذلك الواقع. كحقيقة مو�سوعية قابلة للتحول، وبذا 
تكون م�ساعر االإن�سان ولي�ص العامل الواقعي املو�سوعي هو مايحدد الوجود، وتبعًا لتباين الب�سر يف 
الذات  وفق  على  للتحول  تخ�سع  املاهيات  هذه  فان ّ املو�سوعي،  املوجودات  عامل  جتاه  م�ساعرهم 
نريد،  ونعرف ما  نكت�سف ذواتنا  ان  ال�سقراطي»علينا  للراأي   اأي�سًا عودة  املتحولة، وهي  الب�سرية 

لنعمل وفق ما نريد» )15(.
اإن روؤيته هذه وجدت �سداها عند الفال�سفة الوجودبني )كريكجراد( و)نيت�سه( من حيث تفعيل 
الوجود بفعل االأن�سان الذي حدده وانفعل الأجله، كوجود ذاتي متفوق على الوجود املو�سوعي «فالوجود 
الوجودي  بحثنا  زائف»)16(. يف حمور  فهو  املو�سوعي  الوجود  اأما  الذاتي،  الوجود  هو  احلقيقي 
ننطلق من معطياته الثالثة املوؤثرة �سمن مفهوم التحول واملتج�سدة بـ)الكينونة –احلرية- القلق( 
اأو ال�سعور بالعدم التي هي اأ�سا�ص مفعم يف فكرة التحول واليته يف الوجود. فالكينونة هي �سناعة 
االإن�سان لوجوده بعيدًا على اأية عوامل متحكمة17**، واالإن�سان ي�سعى اإىل جتدد وحتول وجوده فهو 

čĕĒđ ƘǍƧǒƕ Ü ƔƒƥǙƒ Ƨƒƥ Ü čƱÜ ƘǆƮǃƒ ƗǒƧǍǌǆƞ Ü ýǍƕ ǇƓƞ Ü ƧƙƧƓƪ)(13  ، ص26
 ƗƶǆƓƞ Ü ƖƧǍƬǈǆ Ƨǒƹ ǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƒ Ü ƧƮƓƶǆǃƒ ǑǄǒǂƬƙǃƒ ǐƥǀǈǃƒ ƔƓƱƤǃƒ ǑƼ ǑƽƪǄƽǃƒ Ɲǌǈǆǃƒ ƗǒǃƓǂƬƒ Ü ƾǍƧƓƼ Ü ǇƒǍǄƶǃƒ)(14

ĎČČĎ Ü ƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ Ü ƥƒƥƺƕ، ص33
ĎČČČ Ü ƖƧǋƓǀǃƒ Ü ǑǃǍƕƥǆ Ɨƕƙǂǆ Ü ďƱ Ü ƗƽƪǄƽǃƒ ƘƓơǄƱƮǆǃ ýǆƓƬǃƒ ǅƞƶǆǃƒ Ü ǅƶǈǆǃƒ ƥƕƵ Ü Ǒǈƽơǃƒ)(15 ، ص404

16)( بدوي، عبد الرحمن، الزمان الوجودي، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1955، ص42
17** تتضح اسس هذه النظرية في فلسفة )جبريل مارسيل( »حينما أقول عن شيءما انه موجود فانني أعني بذلك ان هذا الشئ قابل 
لالتصال بجسمي والتأثير عليه سواء أكان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة كما أن)نيتشه( يرى أن اعظم عمل في مجال 
الفن يستطع االنسان ابداعه هو نفسه، أي أن يكون ذاته وقد اختار نيتشه )جوته( أنموذجًا ومثااًل لهذا النوع من اإلبداع ووصفه بأنه 
أصدق مثال لالنسان األعلى مشيرًا أن ابدع ما خلقه )جوته( من أعمال فنية انما هو )جوته( نفسه. ينظر: ـ زكريا ابراهيم، دراسات 

في الفلسفة المعاصرة، ص493 
   - ietzsche, Beyond Good and Evil, Trars Cowan, P3-6نقال عن: أميرة حلمي مطر، في فلسفة الجمال، ص188 

تشكيالته  في  الشخصية  لصورته  باستدعائه  ارنيسون  روبرت  األمريكي  الفونك  خزاف  وأعمال  هذه  الوجودية  الفلسفة  تتفق     
أسوةبـ)دوشامب(. 

   )ينظر متحوالت التكوين األمريكي المعاصر(. 
   كما يرى سارتر أن الواقع اإلنساني هو المسؤول عن كينونته ويفهمها وجوديًا مشيرًا أن الكينونة كانت الوجه األخر لالنسان، واالن 

أصبح االنسان الوجه األخر للكينونة. ينظر:  - سارتر، جان بول، نظرية في االنفعاالت، ص26
  ـ سارتر، جان بول، التخيل، ت. نظمي لوقة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1982، ص92
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لي�ص «ماهية ثابتة، بل ان وجوده �سابق عن ماهيته اأو هو الذي يكون ماهية.. ولي�ست له اية ماهية 
جلدلية  حمققًا  خارجها  اإىل  الذات  داخل  من  يكمن  فالتحول  وبذلك  مقدمًا»)18(،  حتدد  ثابتة 

متحولة بني الذات املدركة والوجود املو�سوعي.
الذات  توكيد خ�سوع  تتمركز يف احلرية، من حيث  املو�سوع (  الذات                   اإن جدلية ) 
اأمام املعنى الكلي للوجود املو�سوعي ، وهذا يحدث بفعل االختيار احلر بني املمكنات، التي ينطوي 
حتت لواءها الوجود ،وبذلك ت�سكل احلرية الدافع ال�سروري للذات يف مواجهتها للعامل وحتوالته. 
واحلرية وحدها التي ي�ستطع خاللها «املوجود اأن يحقق اإمكانيات وجوده املاهوي على هيئته االآنية، 
التوتر بني املوقف النهائي من ناحية، وبني احلرية التي هي  ومن هنا ين�ساأ -ديالكتيك- م�ستمر 
ال�سفة اال�سلية يف الوجود املاهوي من ناحية اخرى، ويف هذا ال�سراع يقوم معنى الوجود» )19(.

فاحلرية يف الوجودية «تعني حرية االإرادة الفطرية»)20( وغري املحددة مبعطيات ومعايري ثابتة، و 
هي حرية متحولة. اإذ ترى الوجودية اأن احلرية «م�سدر القيمة التي ال تنبثق من معطيات �سابقة وال 
تتجه نحو معيار بل هي التي ت�سنع املعيار ولي�ص املعيار هو الذي يجب عليها اأن تطابقه»)21(، فعن 
طريق حرية الذات واإرادتها حتقق الذات حتقيقها العيني اأو اآنيتها 22*. واحلرية تقت�سي االإمكانية 
يف  الذات  جوهر  كان  فاذا  ممكنات،  بني  اختيار  هو  اختيار  وكل  االختيار،  «تت�سمن  احلرية  الأن 
احلرية فماهيتها تقوم اإذن يف االإمكانية . هذه االإمكانية لي�ست مطلقة، اأي خالية من كل حتقق، بل 
البد لها من اأن تتحقق ومعنى حتققها اأن تختار من بني املمكنات، حتى اإذا ما مت االختيار، انتقلت 

الذات من حالة احلرية اإىل حالة ال�سرورة. 
وال�سرورة هنا هي حتقق االمكانية على هيئة وجود يف العامل، ومن هنا اأي�سًا تثبت �سرورة وجود 
مقدار  بزيادة  ال�سعور  ويزداد  بالذات  ال�سعور  يتحقق  وبذا  االأ�سياء»)23(.  بني  العامل  يف  الذات 
االإن�سانية»نعني من جهة حرية  بالذاتية  الفردية احلرة  الذات  اندماج  ثم  ومن  باحلرية،  ال�سعور 
الذات املفردة ومن جهة اخرى اأن االإن�سان ال ي�ستطيع ان يتجاوز الذاتية االإن�سانية ، وهذا املعنى 
االأخريهو املعنى االعمق للوجودية»)24(، كما اأن هذه احلرية قد ت�ستبق املاهية «احلرية االأن�سانية 

ƧƮǆƕ ƻƧƓƶǆǃƒ Ƨƒƥ Ü (ǑƕƧƺǃƒ Ƨǂƽǃƒ ƸƕƒǍǈ) ǊƬƙǒǈ Ü ƓǒƧǂƨ ƥƒƌƼ)(18 (Ƙ.ƥ)، ص38
ĎČČď Ü ǇƒƧǒƒ Ü ǏƕƧǀǃƒ ǐǍƦ Ɨƪƪƌǆ Ü čƱ Ü ƗƽƪǄƽǃƒ ƗƵǍƪǍǆ Ü ǇǆơƧǃƒ ƥƕƵ Ü  ǐǍƥƕ)(19 ، ص69

20)( الماجد، عبد الرزاق مسلم، مذاهب ومفاهيم في الفلسفة واالجتماع، ص128
21)( قنصوة، صالح، نظرية القيمة في الفكر المعاصر، دار الثقافة للطباعة والنشر،  القاهرة، 1981، ص164

22* بواسطة الحرية للذات الممكنة، تختار الذات بعضًا من اوجه الممكن وتحققه عن طريق اإلرادة. وهذا التحقق العيني يتم في العالم، 
ويدعى باآلنية، وهذه اآلنية نوع من التفسير والفهم، كما يقول هيدجر »الوجود الممكن«. ينظر: بدوي، عبد الرحمن، موسوعة 

الفلسفة، ص308
23)( بدوي، عبد الرحمن، دراسات في الفلسفة  الوجودية، ص206

 Sarter Y. P, Existentialism And Humanism, Methuen And Co. London , 1955, P48 )(24
     نقاًل عن:  سارتر، جان بول، الوجودية )فلسفة أنسانية(، ص29  وأيضًا: ميد، هنتر،  الفلسفة أنواعها ومشكالتها، ص408
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تعلق االمر يف حريته»  االإن�ساين يف حال  الوجود  ، وجتعلها ممكنة وماهية  االإن�سان  ت�ستبق ماهية 
.)25(

ت�سكل احلرية مبعث التحول يف الوجودية كما يراها )برديائيف( يف التحول من خالل الثورة على 
نتيجة  لدي  الثوري  الدافع  «انبثق  للتحول عرب مقولته:  ميااًل  يكون  �سيء وعلى كل نظام.. قد  كل 

عجزي الفطري عن اخل�سوع لنظام هذا العامل واالن�سياع ملطالبه»)26(. 
تربط الوجودية مفهوم احلرية بالقلق، ذلك لعد القلق اأحد  موؤ�س�سات الذات االإن�سانية يف مواجهتها 
للعامل، فالوجودية تعلن �سراحة «اأن  االإن�سان قلق، اأي اإن ال�سخ�ص الذي يلتزم بذاته ويدرك انه 
�سعوره  الفرار من  ي�ستطع  لن  واحد،  اآن  االإن�سانية يف  يختار  م�سرعًا  بل  لذاته  لي�ص فقط خمتارًا 
بامل�سوؤولية الكلية العميقة»)27(، فالقلق يحيل الذات الإدراك نف�سها على الرغم من انغما�سها يف 
وجود العامل املتناهي، ويف حلظات تبدي اأن�سانية، فاالأن�سان ي�سعر ازاء القلق بوجوده يف العامل مبا 

هو عليه)28(.
عندما يتحدث هيدجر عن القلق «فاإنه ال يتحدث عن مفهوم عقلي اأو ت�سور ذهني، بل هو يتحدث 
عن خربة معي�سة اأو عاطفة وجودية تك�سف لنا عما يجول يف م�سرية وجودنا. فالقلق اأ�سلوب خا�ص 
يف الكينونة يت�سح للموجود الب�سري من خالله عدم جدوى املو�سوعات العاملية وتفاهة �ستى االأ�سياء 

الكائنة يف هذا العامل، وات�سام كل ما يف الوجود املو�سوعي ب�سيغة العدم اأو الالوجود»)29(.
يتباين ال�سعور بالقلق بني النفو�ص ويرتبط بدوره، بواقعة الوجود، ولذا فهو ك�سعور متحول من االأثر 
الذاتية،  باحلالة  املحيط  االآين  للظرف  تبعًا  احلياتي  طورها  يف  الب�سرية  النف�ص  يراود  والتاأثري، 
التي  احللول  اأن�ساف  من  تخل�ص  قد  بو�سفه  باملطلق  وبات�ساله  «بفرديته  حياله  االإن�سان  ي�سعر 

يفر�سها املجتمع»)30(.
يكت�سب القلق خ�سو�سية يف فل�سفة )كريكجراد( والتي ي�سعر االإن�سان خاللها بوجوده عن طريق 
افرتاقه واأمناط التفكري االعتيادية، معلنًا اأن القلق يبني كيان االإن�سان ويهدم كل ما فيه من �سروب 
التناهي31*. يتك�سف القلق عن ال�سعور بالعدم، يقول هيدجر «ان العدم يك�سف عن نف�سه يف القلق 

25)( سارتر، جان بول، الوجود والعدم، ت. عبد الرحمن بدوي، ط1، منشورات دار االداب، بيروت، 1966، ص82-81
26)( فؤاد زكريا، آراء نقدية في مشكالت الفكر والثقافة، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1970، ص 407-405

27)( ينظر:  - سارتر، جان بول، الوجودية فلسفة أنسانية، ص23-20
 ـ سارتر ، جان بول ، جمهورية الصمت ،ط1 ، دار االداب ، بيروت 1965  ، ص94

  ـ البريس، ر. م.، سارتر والوجودية، ت. سهيل ادريس، ط3، دار االداب، بيروت، 1962، ص54
Heidegger. M., Being And Time, P230 )(28

29)( زكريا ابراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص 408
 Kendzierski (Lotti H.), The Philosophy of Being,The Macmillan Company, New York, 1961,)(30

 P301
31*  الوجود االنساني الحق عند كير كجراد )إن نعاني اليأس والقلق(. ينظر: فال، جان، الفلسفة الوجودية، ص 246-241
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ولكنه ال يك�سف عن نف�سه بو�سفه موجودًا، كما ال يعني لنا بو�سفه مو�سوعًا»)32(.
«الب�سر  بقوله  ذلك  موؤكدًا  الفاين  االإن�ساين  للموقف  انبثاقًا  بالعدم  ال�سعور  يف  فريى  �سارتر  اأما 
الوحيد  املوجود  االإن�سان»هو  اأن  اإىل  بالعدم، فذهب  وربط مفهوم احلرية  فانون»)33(.  جميعهم 
مظهرًا   كونها  من  التخرج  حريته  اأن  وقرر  الوجود،  على  )العدم(  يقحم  اأن  بفعله  ي�ستطع  الذي 

لوجوده الناق�ص الذي يتخلله )العدم( من كل جانب» )34(.
امل�سري(  فاإّن)حب  ال�سارتري،  بالت�سور  و)القلق(  )العدم(  مفاهيم  ارتباط  من  الرغم  على 
الذي دعا اإليه)نيت�سه( ي�سيد بدور العدم «الذي يقلق منه عن�سرًا جوهريًا يف تركيب الوجود يف 
العامل»)35(. ولذا فاإن درجات التباين يف القلق توؤدي اىل التحوالت يف تراكيب الوجود يف العامل، 
فلكل اأن�سان خا�سيته وذاتيته، وكل ذات متتلك خ�سي�سة عدمية تعزلها عن املوجودات، واالإن�سان 
كذات هو «املوجود الذي ياأتي به العدم اىل العامل»)36(،  كما اأن �سارتر، بتفعيله لفكرة العدم، 
يرى اأن االإن�سان هو املوجود الوحيد الذي يقحم العدم بالوجود، وذلك الختياره «المكانيات معينة 
اأن تتحقق لو انه اختارها ومل يخرت غريها،  اأخرى كان ميكن لها  اإمكانيات  يحققها على ح�ساب 
العدم من كل  يتخلله  الذي  الناق�ص  لوجوده  كونها مظهرًا  االإن�سان ال تخرج عن  فاإن حرية  لهذا 

جانب»)37(.
يرتبط التحول يف الزمان الوجودي ويوؤدي اإىل التغيري.. التلقائية، احلرية، والتطور اخلالق ومييز 
)برج�سون( بني «الزمان احليوي وي�سميه املدة، وبني الزمان الفيزيائي )زمان ال�ساعات( فاالأول 
االول  النفوذ.  والتجان�ص وعدم  بالكم  فيت�سم  الثاين  اأما  بع�ص،  بع�سه يف  ينفذ  كيفي ال متجان�ص 
والن�سوج.  امل�ستمر  واالخرتاع  الكيفية  والكرثة  املح�ص  الالمتجان�ص  التي هي  املدة احلقيقية،  هو 
للطول على غرار  وهو مقيا�ص  املكان،  ت�سور  فيه  اند�ص  ت�سور هجني  فهو  الفيزيائي  الزمان  اأما 

املكان»)38(. 
وعلى غرار ذلك يجد هيدجر يف الزمان الوجودي �سمة للهم «فاملوجود االإن�ساين مهموم بتحقيق 
اإمكانياته يف الوجود، والّهم هنا يتخذ ثالثة تراكيب، الهم بتحقيق املمكنات=امل�ستقبل. الهم ما 

 Heidegger, M.,  Existence And Being, Chicago , Henry Regnery Company, 1949, P368)(32
33)( ينظر:  - سارتر، جان بول، جمهورية الصمت، ط1، دار اآلداب، بيروت، 1965، ص5

              ـ سارتر، جان بول، الوجودية فلسفة أنسانية،  ص10
čĕĒĔ Ü ƖƧǋƓǀǃƒ Ü ƗƵƓƕƱǄǃ ƧƮǆ Ƨƒƥ Ü čƱÜ ƖƧƮƓƶǆǃƒ ƗƽƪǄƽǃƒ ǑƼ ƘƓƪƒƧƥ Ü ǅǒǋƒƧƕƒ ƓǒƧǂƨ)(34 ، ص15

ĎČČď Ü ǇƒƧǒƒ Ü ǏƕƧǀǃƒ ǐǍƦ Ɨƪƪƌǆ Ü čƱ Ü ƗƽƪǄƽǃƒ ƗƵǍƪǍǆ Ü ǇǆơƧǃƒ ƥƕƵ Ü  ǐǍƥƕ)(35 ، ص 313
36)( سارتر، الوجود والعدم، ص80

ĎČČČ Ü ƥƒƥƺƕ Ü ƗǒǆǄƶǃƒ ƧǍƮǈǆǃƒ Ɨƕƙǂǆ Ü čƱ Ü ƗǒǈƓƪǈǗƒǍ ƗǒǆǄƶǃƒ ƗƽƪǄƽǃƒ ǑƼ ƘƓƪƒƧƥ Ü ƥǆơƒ ǐƥƓǋ Ʃǒƿ)(37 ، ص271
 ÜƘǍƧǒƕ Ü ƘƒƥǒǍƵ ƘƒƧǍƬǈǆ Ü ĎƱ Ü ƘƒƥǒǍƵ ƥǆơƒ ƻƒƧƬƒ Ü ýǒǄƤ ƥǆơƒ ýǒǄƤ ƔǒƧƶƙ Ü ƗǒƽƪǄƽǃƒ ƥǈǙǙ ƗƵǍƪǍǆ Ü ƥǈǙǙ)(38

ĎČČč، جـ 3، ص 1438
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حتقق من ممكنات=املا�سي، الهم مبا يجري حتقيقه من ممكنات=احلا�سر. وبهذا يت�سف الهم 
�سمن  يتداخل  فاملا�سي  وعليه  احلا�سر»)39(.  املا�سي  امل�ستقبل  الثالث  الزمانية  االأحوال  بهذه 

مو�سوعية حتلل الزمان مع احلا�سر وامل�ستقبل.
اإن هذا الو�سف يجد تداعياته يف فنون الت�سكيل عرب ا�ستدعاء مفردات من املا�سي وتفعيلها �سمن 
اخليال ال�سريايل ومن ثم تقدميه يف فعل الت�سكيل املعا�سر. وهكذا فان مفهوم التحول على وفق 
الفل�سفة الوجودية، يتحدد بالفعل االإن�ساين لعد الفعل هو ظاهر الوجود ويحتكم للذاتية الفردية 
وحتوالتها على وفق «حتول احلاالت واالأ�سكال واملفاهيم من حالة اىل اأخرى اأو من ثابت اىل متغري. 
فالفعل هو قدرة الذات على التحول من داخلها اىل خارجها، وظاهرها ما يكون عليه من اخلارج، 
مبعنى اأن التحول يكون من الداخل )داخل الذات( اىل خارجها وتتحدد جدليته بني الذات املدركة 
والفعل املنجز، وكلما كان التفاعل بني الذات واالإجناز مفعما باحلرية املتحققة من اإرادة فاعلة ال 
ترتبط باأي قيد، كان االإجناز قريبًا لالإبداع واالأبتكار»)40(. كما اأن فعل التحول يتحقق باحلرية 

واالإرادة ، لعد احلرية قوام الوجود. 

املبحث الثاين – مفهوم الفن واجلمال على وفق الفكر الوجودي
عند االنتقال من الوجودية مبحورها الفل�سفي ملو�سوعها الفني واجلمايل كروؤى منبثقة عن الوجود، 
تتفاقم االآراء حول تفعيل الوجود عرب التحوالت التي ت�سمل ذاتية االأنا وتاأمالتها االنعكا�سية كفهم 
كفعل  التاأمل  من  جتعل   اإذ  وال�سارترية.  الهيدجرية  وتبعاتها  الهو�سرلية  لل�سايكوفينومينولوجي 
املدركات  عن  كذات،  االأن�ساين  الوجود  ال�سبقية  وكتفعيل  الوجود،  م�سلحة  لعامل  منفتح  ق�سدي 
املنطقية وال�سورية. تت�سابك  موؤ�س�سات الوجود )الكينونة، احلرية، القلق( وفعل االإبداع بو�سفها 
ميكن   «ما  عن  االنف�سال  عرب  الوجودي  االبداع  يتحقق  وبذا  الوجود.  من  م�ستخل�سة  حم�سلة 
املادية  نظام  على  االأن�سان  �سراعات  وعي  اأو  االأمريكية  الربجمانية  نظام  على  واقعيًا  يكون  اأن 
الديالكتيكية، اأو حتى ا�ست�سالم االإن�سان اإىل ربات االإبداع على نظام املثالية االأفالطونية « )41(. 
تبعًا لعامل  تتبدل وتتحول  الفن  باالإن�سان وكينونته، فاإن وظيفة  الوجودي مرتبطًا  وملا كان االبداع 
االأن�سان املعي�ص ، اإذ اإن وظيفته لي�ست دائمًا ثابتة على نحو مطلق، وامنا متحولة على وفق ال�سرورة 
املتحولة عرب اأدواروجودية  احل�سارات واملالزمة لتحول وتغيري العامل املحيط باالإن�سان ووجوده «ان 

39)( بدوي، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، جـ1، ص 558
40)( ينظر:  - نجم عبد حيدر ، الضاغط المتبادل بين سيكولوجيا االبداع واالرتباك االبداعي ، دراسات في الفن والجمال ، ط 1 ، 

دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 2007، ص175
             ـ čĕēĐ Ü ƖƧǋƓǀǃƒ Ü ƧƬǈǃƒǍ ƗƵƓƕƱǄǃ ƗƼƓǀƛǃƒ Ƨƒƥ Ü ýƓǆƞǃƒ ƗƽƪǄƼ ǑƼ Ü ƧƱǆ ǑǆǄơ ƖƧǒǆƒ ، ص246

41)( نجم عبد حيدر، الضاغط المتبادل بين سيكولوجيا االبداع واالرتباك االبداعي، دراسات في بنية الفن، ص176
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تكرار وظيفة الفن يف خلق عامل جديد، عامل اأن�ساين حقًا، تكرار ميكن تربيره. فالفنان وان كان 
يحمل العامل يف جنباته، فان اأعماله حتول هذا العامل املفرو�ص عليه اىل عامل يقيمه هو»)42(، 
والتحوالت التي يجنح الفنان لتفعيلها توؤول ملخيلة بناءة خا�سعة للحرية، يرى فيها �سارتر كفعل 
اأن�ساين متحول «لي�ست ثمرة قدرته على اإدراك االأ�سياء على ما هي عليه بقدر ما هي ثمرة قدرته 
على اإدراكهاعلى ما لي�ست هي عليه»)43(. اإنه منحى متفرد للعمل الفني، يتجلى بقطع كل �سالته 
وحتوله عن العامل الواقعي املو�سوعي. ويبدو اإن هذه الروؤية، داأب اليها الفال�سفة الوجوديني. يقول 
)البريكامو 1913-196044*( «اإن  الوحدة يف الفن تبدو عند حد التحول الذي يفر�سه الفنان 
انه  حقيقة  الواقع،  على  الفنان  يفر�سه  الذي  احلد  على  متحول  براأيه  فالفن  الواقع»)45(  على 
وهو ميار�ص  نف�سه  الفرد  هو  الفني  العمل  يعر�ص يف  «ما  فان  وهكذا  العمل.  املتك�سفة يف  الوجود 

حترره»)46(. 
وعليه فاالإبداع الفني على وفق الروؤية الوجودية يتحقق بفرديته وحترره من االأنظمة كافة واالأقي�سة 
واملعايري املحكومة بالوجود احلقيقي الواقعي. يقرر �سارتر يف �سوئه»ان كل عمل فني امنا هو يف 
جوهره اإحالة اىل -الالواقع- «)47(، ومقولة نيت�سه «على الفنان اأال يحابي الواقع، مبعنى ان مهمة 

الفن جتاوز ما هو تقليدي ومتفق عليه»)48(.
�سارتر  عند  فاخليال  للواقع،  رف�سها  يف  احلرية  نحو  الوجودي  الفنان  عند  الفعال  اخليال  ينحو 
تعبري وا�سح لرف�سه وازدرائه للواقع، ومن ثم التحول عنه. واإن هذا التحول هو نزوع نحو احلرية، 
فالفنان يرف�ص الواقع ويتحول عنه باإرادة واعية كهدف وغاية يحقق �سموه ومترده على الوجود، 
وبالنتيجة فاإنه يجنح لتكوين ال�سورة اخليالية يف ذهن واع م�سروط بخ�سي�سته العدمية ممزوجة 
اأ�سا�سها يقوم الفنان بعملية تركيبية متخذًا من الواقع وحتوالته، بل اأحيانا  مع الوجود التي على 
التحرر منه اإما ب�سكل كامل، اأو على وفق روؤية وخميلة الفنان الفعالة كهدف الإن�ساء تكوينه الفني. 
تنبه  التي  املادية  املح�سو�سة  االأ�سياء  «تلك  وهي  ال�سارترية  املماثالت  ي�ستخدم  املتخيل  فاملو�سوع 

čĕĕĐ Ü ǇƓǈƕǃ Ü ƩƧƕ ƩǍƧƞ Ü čƱ Ü Ǉƽǃƒ ƗƽƪǄƼ ǑƼ ƘƓǆƥǀǆ Ü ƯǍƵ ƯƓǒƧ)(42 ، ص 236
43)( أميرة حلمي مطر، في فلسفة الجمال،  ص261

44*  فيلسوف فرنسي ولد في الجزائر
  Camus, A., The Rebel, Penguin Books, London , 1971,  P234)(45

     نقال عن: مجاهد عبد المنعم مجاهد، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة، ص39
46)( المصدر نفسه، ص49

 Ef. Sartre, I>imaginaire , Psychologie Phenomenologue de   )(47
          I>imagination, Paris, Gallimard, 1940, Iimage est uneنقاًل عن: نفس المصدر                                                                                                                        
Conscience,  P239

48)( برأدبري، مالكم، وجيمس ماكفارلن، الحداثة )1890-1930(، ت. مؤيد حسن، دار المامون، بغداد، 1987، ص25
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اإذ يقوم باعادة العالقات لالأ�سياء املادية املح�سو�سة عرب التحول يف  خيالنا وتثريه للعمل»)49(، 
اأنظمتها ال�سكلية. 

اإذن ما يحدد العمل الفني الوجودي هو ال واقعيته، مبعنى اآخر حتوالته وثورته الدائمة عن الواقع 
اأي حمتوى  نف�سه عن  االن  «ومفرتقًا يف  الفنان  املوجود حمكوم بحرية  تتك�سف عربه ماهية  التي 

ح�سي»)50(.
انه ابداع متمرد ومتحرر عن كل ما هو متداول ورف�ص لكل ماهو �سائد. وعليه فان حقيقته ال تتبدى 

«باالنفتاح امل�سطح للمعنى، بل هي بعد غوره الذي ال ي�سرب وعمق معناه الذي ال يدرك»)51(.
«ان اخللق  واإبداعه اخلالق يرى )برديائيف(  الفنان  لروؤية  تبعًا  الفن  التحول يف  و�سمن مفهوم 
املعطاة  احلياة  على  والتحول  التفوق  من  يتالف  للن�ساط اخلالق  اخر  �سكل  كل  �ساأن  �ساأنه  الفني 
املحددة والعينية مبعنى انه انت�سار على العامل».. وي�سيف اأن خلق العمل الفني �ساأنه �ساأن االن�سطة 
اخلالقة، واملمثلة باالنت�سار على املتبدي العيني والتحول عنه ب�سيء اخر قائاًل «اإن  القوة اخلالقة 

تتكهن بتحويل العامل وتبديله، وهذا هو الفن، الفن من اأي نوع» )52(. 
للعدم  مفرط  بوعي  املكبل  الواقع  من  التحرر  نوازع  حتركها  ق�سدية  اآلية  اخليال  نعد  اأن  وميكن 
واالغرتاب فهو اي )اخليال( طريقة يف التحول عن �سطوة الواقع وهو اأداة حتول بالنتيجة فالتحول 
كان  وملا  العامل.  قهر  من  ومتكنه  الفنان،  داخل  تنبثق  واالبداع  اخللق  يف  متفردة  كميزة  يرتاءى 
التحرر  لفعل  م�ستجيبًا  العدم  من  انبثاقه  كان  عنه،  ومتجاوزًا  الواقع  الوجودي مفرتقًا عن  الفن 
مما هو خارج وما هو داخل على ال�سواء، فاذا مل ترتاء يف العمل الفني تلك العدمية التي تنفذ منه 
احلرية بح�سا�سية وجودية راف�سة لكل �سور احلياة املمكنة بقوانينها، ال ميثل ابداعًا فنيًا على وفق 
الروؤية الوجودية. اإن فكرة احلرية يف الفن الوجودي ت�سعى اإىل حتطيم ومتزيق االأقي�سة واملعايري 
اأقي�سة ومعايري جديدة م�سايرة حلالة  وتاأ�سي�ص  باإقامة  ال�سروع  املتداولة كافة، ومن ثم  اجلمالية 
القلق وال�سعور بالفناء والعدم «فالتمرد عند )كامي( جتربة فردية اأقرب ما تكون اىل حالة القلق 

ال�سادر عن مواجهة عامل ال معنى  له، عامل عبثي ال معقول»)53(.
 اإنه نوع من احلقيقة املتعالية التي ت�ستوقفنا التي تنبغي معاي�ستها يف ظل حياة وجودية حرة. وان 

49)( ينظر:   ـ أميرة حلمي مطر، في فلسفة الجمال، ص254
               ـ نجم عبد حيدر، التحليل والتركيب للعمل الفني التشكيلي المعاصر،  ص140

50)( سارتر، جان بول، التخيل، ص100
ĎČČď Ü ƓǒǈƓǆǃƒ Ü ýǆƞǃƒ ƘƒƧǍƬǈǆ Ü čƱ Ü ǍƥǍƥ ƥǒƶǃƒ Ǎƕƒ -Ƙ Ü Ǒǈƽǃƒ ýǆƶǃƒ ýƮƊ Ü ǇƙƧƓǆ ÜƧƞƥǒǋ)(51، ص50

  Berdyaov، N.، The Beginning and The End ، Harper Torchbooks، N.Y.،1957، P173 )(52
     نقال عن: مجاهد عبد المنعم مجاهد، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة، ص45-44

53)( أميرة حلمي مطر، في فلسفة الجمال، ص 247
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التحول كمفهوم يف الفن الوجودي يكمن يف هذه  احلقيقة املتعالية املفرتقة اأحيانًا واملقرتبة اأحيانًا 
اأخرى وعامل الكليات الواقعي عرب رموز متحولة يف بنائها وبنيتها.

الفنان،  ت�ستلزمها ذاتية  بالعدم  وال�سعور  املعي�ص  القلق  اقي�سة ومعايري م�سايرة حلالة  تاأ�سي�ص  اإن 
وكلما ازداد الوعي بامل�سري الفاين تزداد حالة االزدراء القيمي، ويبحث الفنان حينها عن نوع من 
اخليال ال�سامي الراف�ص وامل�ستقل عن كل ما هو واقعي، و�سواًل لنوع من التجريد العقلي كحقيقة 
متعالية. )ترتاءى لنا يف اأعمال الفنانني خوان مريو )�سكل - 1( وبيكا�سو اخلزفية )�سكل - 2(( 
الفردية حقيقة  للذات  تتيح  متقلبة  نحو جدلية متحولة  وامل�سمون  ال�سكل  تتال�سى خاللها عالقة 

حريتها. 

                              
                                )�سكل -1 (                                                               )�سكل - 2(
                                  خوان مريو                                                                   بيكا�سو  

 
فاحلرية يف العمل الفني ال تقت�سر «على م�ساألة م�سمون بل هي م�ساألة �سكل اأي�سًا، ان احلرية هي 
االمكانية ال�سخ�سية يف العمل الفني وهي تتفتح يف الفعل لكنها اأي�سًا هي ذلك املنفذ الذي يلج منه 

جمال العمل الفني، حيث اإن احلرية تتجاوز هذا العامل، ومن ثم ينفذ �سيءغري واقعي» )54(.
 اإنه نوع من العبث الذي يزاوله الفنان كموجود ب�سري �سواء اأكان فنانًا اأو فيل�سوفًا، فالبد اأن يواجه 
كمفاهيم  ابداعية»)55(  وقدرة  ومترد  حرية  من  لديه  مبا  الكون  يف  ال�سائد  «العبث  حريته  عرب 

�سارترية. 
واءم الفكر الوجودي «بكل ارها�ساته املتهكمة والراف�سة لكل القيم الفكرية الكثري من متطلبات 

čĕĔĒ Ü ƘǍƧǒƕ Ü Ɣƙǂǃƒ ǅǃƓƵ Ü ďƱ Ü ƖƧƮƓƶǆǃƒ ƗƽƪǄƽǃƒ ǑƼ ýƓǆƞǃƒ ǅǄƵ Ü ƥǋƓƞǆ ǅƶǈǆǃƒ ƥƕƵ ƥǋƓƞǆ)(54 ، ص42
čĕĒĒ Ü ƖƧǋƓǀǃƒ Ü ƗƵƓƕƱǄǃ ƧƮǆ Ƨƒƥ Ü ƧƮƓƶǆǃƒ Ƨǂƽǃƒ ǑƼ Ǉƽǃƒ ƗƽƪǄƼ Ü  ǅǒǋƒƧƕƒ ƓǒƧǂƨ)(55 ، ص206
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بفعل  املت�سبثة  الوجودية  بنزعته  الفنان  تفرد  انه  التفرد»)56(  نحو  بدعوتها  املبدعة  الرنج�سية 
املعي�ص  االين   وظرفها  الذات  جدلية  وبفعل  الوجود،  ظاهر  بو�سفه  الفني  للمنجز  الفعلي  االداء 
املعطى  الواقع  على  واملتمردة  الراف�سة  الفنان  مبخيلة  واالرتقاء  القيود،  اأ�سكال  ل�ستى  والراف�ص 
للبحث عن بدائل تعيد �سياغة الواقع بروؤية ابتكارية تقت�سيها نزعة الفنان الذاتية «بو�سفه كينونة 
الواقع  تعيد �سياغة  بو�سفه كينونة  الفنان وجوده  يثبت  العامل»)57(. وهكذا  موجودة حقيقيًا يف 
بالفعل والعمل كنوع من التحول عما هو �سائد ومتداوالجتماعيا . ي�سيد للعدم كاإفراز للقلق دورًا 
لتحفيز خميلة الفنان نحو االبداع واالبتكار الفني فالقلق «يف مو�سوعه هو ذلك العدم الكامن فيما 

وراء وجودنا الذي هو مبثابة فاعليه باطنة هدامة»)58( توؤثر يف اإبداع الفنان.
نحو خا�ص)59(  على  منه  والت�سكيل  املعا�سرة  الفنون  كثريًا يف  اأثر  الفل�سفي  العدم مبفهومه  ان 
نتيجة �سعور الفنان انه كان�سان مقذوف يف هذا العامل وم�سريه الفناء والعدم، داأب، وحتت �سطوة 
هذا املفهوم على اللجوء اإىل حتديد ذاته عرب ن�ساطه الفني، متعاليُا على الوجود بتحوالته وتغرياته 
كافة، مف�سحًا عن نظام جديد يحقق من خالله ذاته، فالفنان باإن�سانيته وو�سعه اجلديد ال يحدد 
ذاته - لذاته ااّل ابتداًء من ذلك النظام اجلديد، وي�سكل هذا النظام اأ�س�ص الفن ومنحاه ومنطلقاته 
الوجودية، ونتيجة لطبيعته الذاتية املتقلبة واملتحولة فان الفنان كموجود «يرتدد بني قطبني متنافرين 

ي�سعهما يف داخل ذاته. وهذا اال�ستقطاب هو يف �سياقه وتطوره ما ن�سميه بالديالكتيك»)60(.
من  واملنبثق  والعدم  والقلق  احلرية  عن  والناجم  الوجودي  الفن  حمور  الواقع  عن  التحول  يحقق 
ال�سعور الفردي للفنان الذي يوهمه بوجوده، وجودًا منفردًا بعيدًا عن االأخرين، ويت�ساعد بنتاجه 
للنتاج  هيدجر  وو�سف  ما،  نحو  على  توافقًا  حمققًا  اجلماعي،  ال�سعور  خلفية  على  كوجود  الفني 
اأي ماهيتها وهو بذلك ال يكون  با�سلوبه اخلا�ص عن حقيقة املوجودات  الذي «يك�سف  بانه  الفني 
�سيئًا وال اداة بل فيه تنك�سف ماهية ال�سيء وماهية االأداة « )61(. وعليه يتحقق مفهوم التحول يف 
الفن الوجودي، بالعبث بالنظم والعالقات املوؤدية لرتاكيب �سياقية ال تتحقق ااّل مبخيلة تنطلق من 
ذاتية منفعلة ال ي�سبعها غري العدم)62(. ي�سار للفن واجلمال الوجودي يف اأحيان عدة بخ�سي�سته 
اأو املفاهيمية، وذلك لتوافقه ومفاهيم العدمية والعبثية الناجتة عن احلرية يف البناء  ال�سريالية 

56)( نجم عبد حيدر، الضاغط المتبادل بين سيكولوجيا االبداع واالرتباك االبداعي، ص175
 ƗƶǆƓƞ Ü ƖƧǍƬǈǆ Ƨǒƹ ǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƒ Ü ƧƮƓƶǆǃƒ ǑǄǒǂƬƙǃƒ ǐƥǀǈǃƒ ƔƓƱƤǃƒ ǑƼ ǑƽƪǄƽǃƒ Ɲǌǈǆǃƒ ƗǒǃƓǂƬƒ Ü ƾǍƧƓƼ Ü ǇƒǍǄƶǃƒ)(57

ĎČČĎ Ü ƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ Ü ƥƒƥƺƕ ، ص 138
58)( زكريا ابراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص409

59)( المصدر نفسه، ص 485
čĕēď Ü ƘǍƧǒƕ Ü ƗƼƓǀƛǃƒ Ƨƒƥ Ü ďƱ Ü ƗǒƥǍƞǍǃƒ ƗƽƪǄƽǃƒ ǑƼ ƘƓƪƒƧƥ Ü ǇǆơƧǃƒ ƥƕƵ Ü ǐǍƥƕ)(60 ، ص214 

čĕĕĎ Ü ƘǍƧǒƕ Ü ƗǒƶǆƓƞǃƒ Ɨƪƪƌǆǃƒ Ü čƱ Ü ƗǒǃƓǆƞǃƒ ƖƧƕƤǃƒ Ü ƾǒƼǍƙ ƥǒƶƪ)(61 ، ص98
62)( نجم عبد حيدر، التحليل والتركيب للعمل الفني التشكيلي المعاصر، ص98
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والت�سكيل، وكنوع من التحول يف الرتكيب والبناء الت�سكيلي. 
لوجه  يجابها وجهًا  بالكاتب كيال  اأ�سوة  الفنان  بها  يتعلل  كو�سيلة  ل�سارتر  يبدوان  والفن  فاجلمال 
ال�سارترية  الروؤية  تتفق  منها)63(.  ثانويًا  جانبًا  ميثالن  بل  الينكرانها،  انهما   ، زمنهما  ق�سايا 
وال�سريالية «كاآلية نف�سية ذاتية خال�سة ي�ستهدف بو�ساطتها التعبري، اإن كانت قواًل اأو كتابة وباأي  
طريقة مثلت، عن ال�سري احلقيقي للفكر، هي اإمالء من الذهن يف غياب كل رقابة من العقل وخارج 

اي اهتمام جمايل اأو اأخالقي»)64(.
اإن ال�سريالية ال جتنح نحو نكران العامل اخلارجي املو�سوعي فح�سب، بل تنحى نحو مفهوم ت�سكيلي 
لتك�سف عن واقع ُمزاح ومتحول «ال عالقة له مع الواقع اخلارجي وال مع قوانني الفن»)65(. وهو 
كفكر فني حديث اأ�سوة باأفكار الفنون االأخرى، ت�سود خالله الذاتية على املو�سوعية، ومتيل فل�سفته 
اجلمالية للتحول عّماهو ماألوف لي�ص ت�سكيليًا فقط )عرب عالقات اخلطوط وااللوان( بل قد تتداخل 
اأحيانًا يف املبالغة باالأحجام66*، فالفنان الذي يبالغ يف االأبعاد احلجمية «ال يعنيه ان يحاكيها كما 
هي يف اخلارج وامنا يقوم غالبًا بالتعبري عن االأفكار اخلا�سة به» )67(. كنوع من املبالغة املفعلة 
اأحيانًا  متتد  بل  عليه،  والثورة  الواقع  على  التمرد  مفهوم  ولتاأكيد  لها  حدود  ال  حرية  عن  للتعبري 
خلرق ما هو متداول �سواء متثل ذلك باخلامة )كمادة م�ستخدمة( اأو الوظيفة املتداولة. وهنا يكمن 
اأو ثورة، قد يتفق  التحول من ثوابته االيقونية املتعارف عليها لنزعات متثل حتواًل بل تعد انقالبًا 

معها البع�ص وقد يزدريها البع�ص االآخر . 
على  التمرد   اىل  حاجة  يف  «هو  )البريكامي(  يراه  كما  اجلمال  يبدع  ان  يريد  الذي  الفنان  اإن 
اأخرى منه»)68( منطلقًا من التخيل ومعطياته  اأجل تفعيل جوانب  بع�ص جوانب من الواقع، من 
املتحولة الالواقعية ال�سارترية «كخربة جمالية بالوعي واحلرية والتخيل والقدرة على املال�ساة  اأو 

اإفرازالعدم»)69(. 
والفنان كوجود ذاتي يت�سم بالقدرة االنتقائية املتحولة جتاه االأ�سياء، وهذا يحتم �سرورة  التحول 
يف الروؤية الفنية واجلمالية املت�سلة باملفاهيم القبلية )الوعي، احلرية، التخيل، العدم...( مبعنى 

čĕĒĎ Ü ƘǍƧǒƕ Ü ƔƒƥǙƒ Ƨƒƥ Ü ďƱ Ü ƩǒƧƥƒ ýǒǌƪ -Ƙ Ü ƗǒƥǍƞǍǃƒǍ ƧƙƧƓƪ Ü ǅ.Ƨ Ü ƩǒƧƕǃƒ)(63 ، ص150
64)( بريتون، اندريه، بيانات السريالية واألواني المستطرقة، ت. صالح برمدا، ط1، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دمشق، 1998، 

ص33
65)( بريتون، اندريه، الرسم السريالي نموذج باطني بحت، ص569

66* تتطابق هذه الرؤية وفن الخزف المعاصر حيث المبالغة باالحجام لتحقيق ابعاد وجودية )ترى الباحثة توافقًا واألفكار األرسطية 
في المبالغة بالحجم(

67)( أميرة حلمي مطر، في فلسفة الجمال، ص226
68)( زكريا ابراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، ص214

69)( نفس المصدر ص255
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اأي مو�سوع يدرك ح�سيًا يكون ماثاًل للوعي ولي�ص نتاجًا من خلقه )الوعي(. 
وعليه يحتم التحول  التباين يف املعطيات املوؤدية لهذا الوعي، يرى )رومان اجناردن 1970-1893(  
«اإن هذا التحول هو حتول ادراكنا احل�سي ملو�سوع واقعي واىل بداية ادراك جمايل»)70( ان اخلربة 

اجلمالية مبوجب هذا املوقف تبداأ من االإدراك احل�سي وتتجاوزه دائمًا .
نظرًا لعد اخلربة اجلمالية يف الفل�سفة الوجودية اإفرازا للعدم، ك�سياق �سريايل، يت�سح الدور االيجابي 
النظام  للفنان»بتجاوز  وكمحاولة  املتخيل،  اجلمايل  للمو�سوع   موؤ�س�ص  كن�ساط  االغرتاب  ملفهوم 
اإن�ساين «)71(. يرى فيها الفيل�سوف  االجتماعي والتزييني الزائف الذي يحاول ان يبدو كنظام 
الفرن�سي )مي�سيل فوكو( «حالة وجدانية عوي�سة»)72( وكنظرة عابثة ترتبط بالنزعة الوجودية 
بانعزاليتها املنفعلة، وقد تلتقي ال�سريالية مبفهوم االغرتاب من خالل تاأكيد الفردية ورف�ص ال�سيغ 
اجلماعية كافة وما متثله من قيم ومعايري «فاالغرتاب بو�سفه مرحلة من مراحل ا�سقاط  الذات 
الفردية»)73( حتقق  االأنا  وتاأكيد  االأنا اجلماعية  اإنهاء لكل �سيغ  اإنها  اأو  اأو االجتماعية  اجلمعية 

تقاباًل واملفهوم ال�سريايل. 
يلتقي االغرتاب يف مو�سوعيته هذه والفكر الوجودي عالوة على مدر�سة التحليل النف�سي )فرويد، 
يونغ، ادلر74*( اإذ �سبق اأن حققت ال�سريالية خالله نوعًا من التمازج بني فكرة االغرتاب والفل�سفة 
الوجودية فجاءت متثليالته ال�سكلية مرتكزة على كل ما هو غريب ومتناق�ص وال �سعوري، والناجتة 
عن اطالق االأفكار املكبوتة والت�سورات اخليالية و�سيطرة االحالم وبذلك يتحقق االإبداع اجلمايل 
وينبني بتجاوز لكل ما هو �سائد بذاتية عالية، تتجلى للفنان خالله ال�سبل لتحقيق وحدة اأو توازن 
ميتثل  وعليه  الواقع»..  عن  حتول  «رجال   الفنان  لعد  املعي�ص  الطبيعي  عامله  يف  حتقيقها  يعجز 
فيمنحه  )بريتون(  اأما  املحجب»)75(..  «للتناق�ص  ال�سارتري  الوجودي  اجلمايل  واملو�سوع  الفن 

70)( سعيد توفيق، الخبرة الجمالية، ص382
ƥƒƥơ ƥƒƌƼ ƗƶƞƒƧǆ ǇǍƪǍƼ ǅǒǄơ -Ƙ Ü ǇǍƞƒƧƈ ǅǒƥǀƙ Ü ƻƓƽư ǚƕ ƗǒƶƿƒǍ Ü ǊǒƞǍƧ Ü ǐƥǍƧƓƞ)(71 ، ص177

72)( رياض عوض، مقدمات في فلسفة الفن، ص235
73)( نجم عبد حيدر، التحليل والتركيب  للعمل الفني التشكيلي المعاصر، ص223

74*  مدرسة التحليل النفسي: يتفق )فرويد ـ يونغ ـ ادلر( في مسألة ارجاع االبداع الفني الى الالشعور مع افتراقهم في طروحات أخر. إذ 
يصعد فرويد من الالشعور المكتسب نتيجة الكبت  لبعض المشاعر التي يحسها  الفرد في حياته. أما يونغ فيرى ان موروثنا ينحدر 

الينا من اسالفنا البدائيين )الالشعور الجمعي(. ويحيل ادلر الالشعور الشباع الشعور بالنقص. 
   وعليه فالفنان على وفق رؤية التحليل النفس يحاول الشعوريا اشباع رغباته وميوله المكبوتة الجنسية أو غيرها عن طريق الفن، 
وعندما يحدث االشباع الذي يسعى اليه الفنان وهو في ذات الوقت يعمل على اراحة ومتعة المتذوقين الذين يسعون الشباع  مظاهر 

الكبت في رغباتهم الالشعورية تتحقق بذلك متعتهم.  ينظر: - راوية عبد المنعم، القيم الجمالية، ص395-394
                                   ـ رياض عوض، مقدمات في فلسفة الفن، ص84

                                   ـ الرويلي، ميجان، و سعد البازعي، دليل الناقد األدبي، ص 334-333
75)( مجاهد عبد المنعم  مجاهد، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة، ص40
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واالأفكار  تتفق هذه اخل�سائ�ص  يكون»)76(،  اأو ال  يكون مت�سنجًا  اأن  «على اجلمال  الت�سنج  �سفة 
باملنحى  ا�سوة  واجلمايل  االبداعي  الن�ساط  يف  الذات  دور  لتفعيل  اهتمامها  توجه  التي  الوجودية 
الفينومينولوجي. ذلك الرتباط احلاجات اجلمالية عند الفنان بالواقع املتحول، يوؤدي ذلك حتمًا 
اإىل حدوث تباين واختالف امللكات العقلية واخليالية عند الفنانني وبذلك ال يتحدد املعيار اجلمايل 
بنظام ثابت بل يتحول على وفق الذاتية التي على اأ�سا�سها تبنى وت�سكل املعايري املتباينة واملتحولة.

وفق  على  متحولة  فهي  اجلمالية)77(  املعايري  عليه  تبنى  الذي  االأ�سا�ص  هي  الذاتية  كانت  وملا   
للذوات. يرى �سارتر بوجود «نزعة  التفردية  لل�سمة  الروؤى واملعطيات اخلا�سعة لها، وذلك  تباين 
عند املوجود من اأجل ذاته )لذاته( يف اأن يكون موجودًا بذاته»)78(. تتجلى الروؤية الوجودية يف 
الفنون الت�سكيلية فالدادائية وال�سريالية والفنون املعا�سرة املفاهيمية منها على نحو خا�ص ت�ستمد 
مناهجها من املفهوم الوجودي عرب رف�سهم ملظاهر الواقع املح�سو�ص واملدرك من خالل ا�ستح�سار 
)ماك�ص  دايل(،  )�سلفادور  بذلك  داأب  كما  الرتكيبية  عالقاتها  نظم  وحتويل  واقعية،  مفردات 
ارن�ست(، و)خوان مريو( وغريهم من ال�سرياليني. فالفنان عرب خياله الفعال «يحلل العنا�سر التي 
تقدمها احلوا�ص والعقل ويعيد ت�سكيلها كما ترتاءى له. وما العامل املرئي كله ااّل خمزن �سور ورموز 
يعك�سها اخليال»)79( والناجم من �سراعات االإن�سان وازماته. وهكذا يتحتم على الفنان بنزعته 
الوجودية وعرب خياله املثمر من خلق مو�سوعات جمالية «كنتيجة للتحول عما هو حقيقي»)80(. ولو 
طبقنا االمنوذج الوجودي يف الفن الت�سكيلي لتبني تاأرجح كال االجتاهني يف مفهوم الفن الوجودي 

«التجريدية العظمى والواقعية العظمى - اللتني افرتقتا عند بداية قرننا قد تلتقيان ثانية».. 
يف  االأوحد  الهدف  اىل  يقود  كليهما  م�سلكني  يفتحان  «القطبان  بكلماته  كاندن�سكي  وي�سري 

النهاية»)81(. 
فالفنان وما متليه عليه حقيقة الوجود يحقق خاللها اأمناطه ، فهذه نحوت )جياكومتي( )�سكل – 
3( «رجال يجتازون �ساحة دون اأن ي�ساهد اأحدهم االأخر، فهم يتقابلون كل منهم غارق يف وحدته 

املطلقة» )82(.

76)( بريتون، اندريه، نادجا، ت. كامل عويد العامري، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2001، ص164
 ƗǒǄǂ Ü ƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ Ü ƖƧǍƬǈǆ Ƨǒƹ ǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƊ Ü ǇƽǃƒǍ ǅǄƶǃƒ Ǉǒƕ ƗǒƵƒƥƕǗƒ Ɨǒǈƕǃƒ ǑƼ ƨƓƞǈǙƒ Ʃƥơ Ü ƥǆơǆ Ü ǑǈƓǈǂǃƒ)(77

ĎČČĐÜ ƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ، ص152
čĕĔČ Ü ƩǃƥǈǙƒ Ƨƒƥ Ü ďƱ Ü Ʃƽǈǃƒ ǅǄƵ ƔǋƒƦǆ Ü ǑǄƵ Ü ƧǍƶǒƨ)(78 ، ص27

 čĕēČ Ü ƖƧǋƓǀǃƒ Ü ƧƮǆ Ɨưǌǈ Ƨƒƥ Ü ƓƿǍǃ ǑǆƲǈ ƗƶƞƒƧǆ Ü ƨǒƨƶǃƒ ƥƕƵ ƧǍǈƒ -Ƙ Ü ýƓǆƞǃƒ ǅǄƵ ǑƼ ƚơƕ Ü ǇǍƞ Ü ǑǆǒǄƙƧƕ)(79
، ص250

80)( شنايدر، أي، التحليل النفسي والفن، ت. يوسف عبد المسيح ثروة، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 1984، ص12
81)( يونغ، كارل، االنسان ورموزه، ت. سمير علي، دار الحرية  للطباعة، بغداد، 1984، ص414

čĕĒđ ƘǍƧǒƕ Ü ƔƒƥǙƒ Ƨƒƥ Ü čƱÜ ƘǆƮǃƒ ƗǒƧǍǌǆƞ Ü ýǍƕ ǇƓƞ Ü ƧƙƧƓƪ)(82  ، ص123
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العدم بجدال تخيلي بفعل  اأعماله ،اىل حلظة اخللق من  اأن جياكومتي يحيلينا، يف  ويرى �سارتر 
ح�سي يوجه الفنان حوا�سه لتحليل معطيات �سابقة واإعادة تركيبها مبفهوم حتويل للج�سد الب�سري 
نحو ت�سكيله ل�سخو�ص غريبة و�ساذة عن مفهومها املو�سوعي الطبيعي «بتكوينات �ساذة عن او�ساع 
الوجود الطبيعي»)83( تتفق على نحو ما والتجريدية مبنحى تعبريي يرى فيها كاندن�سكي حتوال يف 

الروؤية نحو احلياة الداخلية84*.
وعليه ي�سهم التحليل النف�سي «يف فعل التحويل يف الفن»)85( فاذا كان الفن دائمًا نفيًا كما يرى 
)�سارتر، كامو، نيت�سه، بريتون، هيدجر( وغريهم، فاإنه ينظر اإىل الفن «على اإنه ثورة دائمة»)86( 
نحو التحول يتيح جماال للحرية التي تلتزم التجاوز والعدم، وتبدو كان�ساءات فنية �ساذة عن او�ساع 
الوجود. وعليه فالوعي التخيلي هو الذي يبدع املو�سوعية اجلمالية كحقيقة �سرمدية تثري خميلة 
الفنان  اخلزاف، ذلك اأن حقيقة العمل «لي�ست باالنفتاح امل�سطح للمعنى، بل هي بعد غوره الذي ال 

ي�سرب، وعمق معناه الذي ال يدرك» )87(.

تطبيقات �ساغط الفكر الوجودي يف اخلزف الربيطاين واالأمريكي املعا�سر 
)�ستيفن  االأمريكي  ت�سكيالت اخلزاف  وت�سري  املعا�سرين  اأعمال اخلزافني  الروؤى يف  تتجلى هذه 
اج�ساده  يف  الغرائبية  من  نوع  4(اإىل    - )�سكل   )Stephen De Staebler دي �ستبلر
العمالقة املتقطعة، بتوليف جامع بني النحت واخلزف كنوع من الرف�ص املفعم بالفردية الثائرة، 
بني  ما  التمازج  من  وبنوع  للج�سد  البنائي  الت�سريح  داخل  الذات  انح�سار  اظهار  حماولته  عرب 

االإح�سا�ص بالعدم وانفعاليةالرف�ص .
والت�ساوؤل  التحاور  اإىل  فتحيلنا   )5  – )�سكل   )++  Shelley Wilsonول�سن )�سيلي  اأما   
الوجداين املفاهيمي يف �سخو�سها ال�سريالية املدعمة تنفيذيًا واالجتاه التجميعي نحو اجتاه جتميعي 

)خزف - نحت - فوتوغراف( تعك�سها �سخو�سها بجل�سات متمردة �ساردة.

83)( بريتون، اندريه، بيانات السريالية واألواني المستطرقة، ص198
84*  يتفق كل من )كاندنسكي( و)كلي( في تأكيدهم الضرورة الداخلية إذ يقول كاندنسكي »ينبغي لعين الفنان ان تتحول الى حياته 
الداخلية، وهو الطريق الوحيد العطاء تعبير لما تأمر به الرؤيا الصوفية«. أما كلي فيقول »ينبغي لمهمة الفنان ان تنفذ الى أبعد ما 

يمكن باتجاه االرضية السرية«.      
 ينظر: čĕĔĐ Ü ƥƒƥƺƕ Ü ƗƵƓƕƱǄǃ ƗǒƧơǃƒ Ƨƒƥ Ü ǑǄƵ Ƨǒǆƪ -Ƙ Ü ǉƨǍǆƧǍ ǇƓƪǈǗƒ Ü ýƧƓǂ Ü ǁǈǍǒ، ص410

85)( شنايدر، التحليل النفسي والفن، ص73
86)( مجاهد عبد المنعم مجاهد، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة، ص44

87)( هيدجر، مارتن، اصل العمل الفني، ص5
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          )�سكل - 3(                  )�سكل - 4(                                             )�سكل -5(                           
     البريتو  جياكومتي           �ستيفن دي �ستبلر                                       �سيلي ول�سن  

               
 Paula سكل – 6( و)باوال راي�ص�( )+Ken Price88 ي�سرتك كل من اخلزافني )كني براي�ص
و)بينولبي هيز   )8 – Kurt Weiser+( )�سكل  وي�سر  و)كريت   )7  – )�سكل   )+Rice
 )++Rachel Spring �سربنغ  و)رايت�سل   )9 – )�سكل   )++Penelope Hayes89
)�سكل – 10( و)مايكل لو�سريو Michael Lucero+( )�سكل – 11( يف املفهوم الغرائبي 
يف  )براي�ص(  ينحو  وجودية.  مب�سحات  �سريايل  تاأويل  عن  اخلزفية  تكويناتهم  تف�سح  اإذ  نف�سه. 
ت�سكيالته احليوية )ايادي، ارجل، اإنوف، اجزاء ب�سرية( اإىل املفهوم الوجودي العدمي والراف�ص 
واملتارجح بني الواقعية والتجريد. اأما )راي�ص( باج�سادها الب�سرية املت�سدعة مبعنى مقزز ومنفر 
بالتفرد  )�سربنغ(  اخلزافة  ت�سعى  نف�سه  املنحى  و�سمن  ال�سريايل.  اجلدل  اإىل   ، اأحيانا  ،ت�سري 
والتال�سي  العدمية،  النزعة  عليه  تطغى  تركيبي  ت�سكيلي  باأ�سلوب  الكهوف  يف  �سخو�سها  وعر�ص 
�سمن ف�ساءات الكهف حتتكم اعمالها ل�سمة االنغالق �سمن االأثر الكهفي ومنفتحة يف االآن ذاته 
كفن بيئي، وحتيلنا ملقولة هيدجر «يظهر العمل وهو مغلق ومنغلق يف ذاته �سمن االأثر املعماري اإنه 

ال ي�سكل �سيئًا»)90(، فقط يف و�سعه و انت�سابه �سمن ال�سخور الكهفية املت�سققة. 
اأّما اأعمال االأمريكي )روبرت ارني�سون Robert Arneson 1930-1992( )�سكل – 12( 
 )13 – )�سكل   )2004-Alan Barrett-Danes1935  باريت-دينز )االن  والربيطاين 

فتحمل حتوالتهما ال�سكلية �سمة فن الفونك ال�سريايل و�سمة العدمية والالمو�سوعية. 

88+ خزافون امريكان
89++ خزافون بريطانين

90)( هيدجر، اصل العمل الفني،  ص45
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      )�سكل - 6(                            )�سكل - 7(                   )�سكل - 8(                     )�سكل - 9(

      كني براي�ص                               باوال راي�ص                    كريت وي�سر                    بينولبي هيز            

    

   )�سكل – 10(        )�سكل – 11(                   )�سكل – 12(                         )�سكل – 13(
    رايت�سل �سربنغ        مايكل لو�سريو                  روبرت ارن�سني                      االن باريت- دينز 

من خالل العر�ص املوجز لبع�ص الت�سكيالت اخلزفية املعا�سرة ذات املنحى الوجودي، ترتاءى لنا 
الفن  جمال  يعد  فلم  اخلزيف،  االإجناز  وحتليل   نقد  يف  التحول  اأ�سا�ص  تعد  التي  املعطيات  بع�ص 
اخلزيف هو العر�ص املتحفي اأو ال�سلعي بل اإن مفهومه الت�سكيلي قذف به  اإىل ف�ساءات اأخرى �سواء 
جت�سدت عرو�سه يف الكهوف اأو الغابات حمققًا بذلك نوعا من الت�ساوؤالت الوجودية للفنان واملتلقي. 
واأ�سبح هدف الفنان وغايته يف ع�سرنا  املتحول م�سايرة هذا التحول معربًا عن ذاته يف خ�سم 
عامل معقد وقلق. ويعرب �سارتر عن كينونة االإن�سان م�ست�سهدا باأقوال هيدجر لتفعيل دور اجل�سم 
والروح «لي�ص اجل�سم بتاتًا اإ�سافة عار�سة اإىل روحي ولكن على العك�ص بناء ثابت لكياين، وال�سرط 
الدائم با�ستمرار امكانات ادراكي من حيث اإن هذا االدراك ين�سب على العامل»)91(. وعليه فاإن 
مفهوم الوجود للخزاف املعا�سر يتجلى «باإعادة  متحولة واعية لواقعه الداخلي اخلا�ص مع واقع 

   Jean, Paul Sartre. Tre et le neant, Gallimart, Paris, 1943, P392)(91
     نقاًل عن:  العرب، دولت، وظيفة الخيال بين اللغة والفلسفة عند جان بول سارتر، مجلة عالم الفكر، جـ12، العدد2، 1980، 

ص375-374
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العامل اأو واقع الطبيعة، اأو احتاد جديد للج�سد والروح للمادة والروح»)92(. 

نتائج البحث :
جرى  وما  البحث  واهداف  وتوافقا   الباحثة   اإليه  ماتو�سلت  �سوء  ويف   ، ماتقدم   خالل  من 
املتحولة،  وموؤثراته   الع�سر  مبعايري  ملزمة  الوجودي،  الفكر  وفق  على  اجلمالية  عد  عر�سه،من 
من مفاهيم)الكينونة واحلرية والقلق اأو ال�سعور بالعدم(وتوافقا مع احلداثة وافرازاتها العدمية 
الواقع  اإىل خمالفة  وبدوافع ومربرات حمددة  ي�سعى اخلزاف  والالعقالنية،  الذاتية  ومرادفاتها 
،من خالل نزوعه التحريفي والتحول اأحيانا مبوجب حاجة �سايكولوجية،تقرتن نوعا ما واملذاهب 
التقدميةاملتحررة،بل والثائرة  على القيم التقليدية ال�سالفة من خالل حتويل الواقع للتعبري عن 
ي�سعى  متحررة  ابداعية  اآليات  عن  �سرف،والبحث  جمالية  لغايات  التو�سل  بغية  النف�ص  هواج�ص 

اخلزاف من خاللها اإىل حتقيق وجوديته الفردية وذاتيته النخبوية.
يف  الفل�سفة  هذه  تراءت  اخلزافني،حيث  ت�سكيالت  على  بتجلياته  واف�سح  الوجودي  الفكر  هيمن 
نزعة االجتاهات الفنية املتاآزرة على نحو ما بالدادائية وال�سريالية وكمرجع لالجتاهات املفاهيمية 
وفن اجل�سد واالجتاه احليوي واللوحة امل�سهدية بتداعياتها الرتكيبيةاملتحررة من املتحفية على نحو 
خا�ص ،واملتمثلة يف اعمال اخلزافني االأمريكان )�ستيفن دي �ستبلر،كني براي�ص،باوال راي�ص، كريت 
باريت_ هيز،االآن  �سربنغ،بينويل  ول�سن،رايت�سيل  والربيطانيني)�سيلي  لو�سريو(  مايكل  وي�سر، 

الدادائية  من  املنطلقة  الوجودية  مبرجعياتها  الفن  يف  ال�سايكولوجي  املذهب  تفعيل  دينز(حيث 
البوب.ت�سكيالت)روبرت  وفن  ما  نحو  على  املتعالقة  الواقعي  الفن  اجتاهات  نحو  وال�سريالية 

ارن�سني()باوال راي�ص( ومبا يخدم اهداف البحث وحدوده.

92)( يونغ، كارل، اإلنسان ورموزه، ص425
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