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 الخالصة

ً تأثيراً  كان لهاو، منذ الستينات وفنون األداء على الساحة الفنية العالمية سيطرت الفنون المفاهيمية على  عظيما

 من الفناناتالقرن الماضي، تمكنّت العديد  فيلحركات النسوية نجاحات اونتيجة ل. النسوي الغربي والعربي الفن

 مشكلة البحث وتدورمن اللحاق بنظرائهن الذكور، كما واستطعن التعبير بحرية عن أفكارهن أكثر من ذي قبل. 

دينية  فكريةتقوم الفنانات العربيات بتضمينه بمفاهيم والذي من خالله ، الذاتي تصوير الجسد األنثوي مفهوم حول

 بين عالمي الغربوتقليص الفجوة بية في ذهن الغرب، بهدف محو الصورة النمطية السلبية للمرأة العر واجتماعية

للفنانتين رينيه كوكس )مثالين من الفن الغربي  يتناول هذا البحث مناقشة أربعة من األعمال الفنية:و. والشرق

عوالم  منآتية هذه األمثلة ومع أن . (للفنانتين رائدة سعدة وجنان العاني)مثالين من الفن العربي ، و(وجانين أنتوني

على يد فنانات نساء، ارتكزت مواضيعهن على  تفجميعها أُنتج :في عديد من الخواص تشتركمختلفة، لكنها 

. ردة فعل صادمة لدى الجمهور المتلقي أحدثتو قضايا المرأة المعاصرة، تواستثار تمثيل الجسد الذاتي للفنانة،

استعراض المواضيع الدينية طريقة ن العربيات في مع نظيراتهتشترك الفنانات الغربيات يخلص البحث إلى أن و

واالجتماعية وال سيما تلك المتعلقة بالمرأة ونظرة المجتمع الذكوري لها، واالرتكاز بصفة مستمرة على توظيف 

تناول المواضيع السياسية  عندتناول الفنانات الغربيات للجسد األنثوي الذاتي  واختلف. والصدمة عامل السخرية

 انية، فالفنانات العربيات أكثر تحفظاً وأقل جرأة من نظيراتهن الغربيات. الجنس وأ
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ABSTRACT 

Since the sixties, Conceptual and Performance Arts have been dominated the global 

art scene and had a great impact on Western and Eastern Feminist Art. Due to the 

great success of second-wave feminism, many of the female artists managed to keep 

up with their male counterparts and to freely express their ideas. The paper argues that 

female Arab artists are conceptualizing the self-body image with religious and social 

ideologies to eradicate the negative stereotypes of Arab women in the Western 

mindset, and to minimize the gap between East and West. This research discusses 

four works of art: two Western Artworks (Reneè Cox and Janine Antoni), and two 

Eastern ones (Raeda Saadeh and Jannane al-Ani). Even though these examples come 

from different worlds, they have a lot in common. All of which were made by female 

artists, using the self-body image, and examining contemporary women’s issues. The 

paper concludes that Western female artists share similar religious and social 

concerns with their Eastern counterparts, especially concerning patriarchy, and they 

tend to utilize satire and shock factors in their artworks. Both parties differ in the way 

treat the self-body image when dealing with political or sexual issues; Arab female 

artists are more conservative.  
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 مقدمة:لا
األداء  ون( وفنConceptual Artsستينات القرن الماضي، سيطرت الفنون المفاهيمية ) منذ بداية

(Performance Arts )عقدة في نفس بدعة ومُ مُ  أفكاراً  يللمتلقّ  مت تلك الفنونقدّ فة، على الساحة الفنية العالمي

لتلك المفاهيم  حتى الوقت الحالي. وكانفنون التصوير التشكيلي ل الوجه السائدالفنون هي  هذهال تزال الوقت. و

 األوسط العربزعزعة السياسية في لعلى الفن العربي بشكل عام. ونتيجة ل هائالً  تأثيراً  الجديدة الغربية الفنية

وذلك  وأحاسيسهم،ن العرب في الفن المفاهيمي أفضل وسيلة للتعبير عن أفكارهم يالفنان كثير من ، وجدمؤخراً 

ً  ،قدرته على سد الفجوة بين الفن والجمهورل في عالم فعند التعبير عن آرائهم السياسية واالجتماعية. " خصوصا

في محو تلك  –حتى ولو بنسبة بسيطة  –اركة شمن الم مليء بسوء الفهم، فال يوجد هناك شيء أكثر إرضاءً 

. فالثقافة هي بمثابة جسر العامة فكرن أن تؤثر على كمُ التي من الم التمييزيةالصور النمطية السلبية واألفكار 

بناء  علينا الداخلية، فيجب النزاعات منطلق: بصرف النظر عن االنقساماتي وتخطّ  التغييرجميل يساعد على 

(. فبالرغم من وجود ٠٠ ،م٠٢٠٢، Eignerنات الالزمة لبناء تلك الجسور" )ب  يقوم بتوفير اللّ  هنا الجسور، والفن

قنطرة للوصل بين  بمثابةواألدائية في العالم العربي  الفنون المفاهيمية قد أصبحت اآلنعالمين مختلفين، ف

بالرغم من وجود العديد من التباينات بين عالمي والغرب.  العربعالمي االنقسامات )الوهمية والفعلية( بين 

إال أن هذه التباينات قد بدأت باالضمحالل شيئاً  –لوك واإلنتاج الفني بما في ذلك الفكر والس –العرب والغرب 

فشيئاً في زمننا المعاصر. وهناك العديد من األسباب خلف هذه الظاهرة، ولعل السبب الرئيسي قد يرجع الختالف 

بية المتشّكلة عن منهجية التفكير المعاصرة والتي تُنادي بإزالة الفوارق بين الثقافات ومحو الصور النمطية السل

 (. The Otherتلك الثقافات، والتي نتجت غالباً بسبب الجهل والتحيّز والتمييز العنصري ضد اآلخر )

 

 مشكلة البحث:
الفنون المفاهيمية كوسيلة  واعتمد علىهذه المهّمة  ومن خالل هذا المنطلق، اتخذ الفنان المعاصر على عاتقه

من خالل تضمينها في مفرداته وذلك  ،على توصيل رسالته الفكرية ُجل تركيزهوكان بناء عمله الفني. في أساسية 

تواكب مع بقية األعمال الفنية المحلية بطريقة ت بشكل كبير حول انصهار الثقافاتالشكلية، والتي صارت تتمحور 

 ردة فعل جيدة واستجابة غير معهودة من الجمهور المعاصر. وكان لذلك والعالمية. 

وال سيما  -النساء ت العديد ( ونجاحاتها خالل القرن الماضي، تمكنّ Feminismsللحركات النسوية )ونتيجة 

من اللحاق بنظرائهن الذكور، كما واستطعن التعبير بحرية عن أفكارهن االجتماعية  - الفنانات الغربيات

نانات في الفنون المفاهيمية وجدت هؤالء الففقد واالقتصادية والسياسية أكثر من ذي قبل. وإضافة إلى ذلك، 

 للتعبير عن االنفعاالت واألفكار الذاتية، كما واتخذن الجسد األنثوي كخامة أساسية للتعبير الفني. أفضلوسيلة 

يختلف تماماً عن  بات ومن الجدير بالذكر، أن استخدام وتوظيف الجسد األنثوي في العمل الفني من ق بل الفنانات

 لقرون من الزمان. الرجل سيطر عليها الفنانلطالما ليها في الفنون التقليدية، والتي الطريقة المتعارف عتلك 

 العربيات شكل الجسد األنثوي، تقوم الفنانات تصوير من خالل وعلى هذا، تتلخص مشكلة البحث في التالي:

محو الصورة النمطية السلبية للمرأة العربية في ذهن وذلك بهدف فكرية دينية واجتماعية بمفاهيم  بتضمينه

 والغرب.  العربالفوارق الوهمية والفعلية بين عالمي وإزالة الغرب، 

 

 أهداف البحث:
 .التعريف بالفروق الجوهرية بين الفن المفاهيمي وفن األداء 

 ية(.العربتوضيح شكل ومضمون الجسد األنثوي في الفنون المعاصرة )الغربية و 

 المعاصرة للجسد األنثوي الذاتي في األعمال الفنية العربياتالمقارنة بين تناول الفنانات الغربيات و . 

 توظيف الفن المفاهيمي وفن األداء لتوصيل األفكار المتعلقة بالقضايا االجتماعية  إمكانية إلقاء الضوء على

 والمواضيع السياسية. 
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 فروض البحث:
  وسيلة جديدة للتعبير عن قضايا المرأة  ،الفن المفاهيمي وفن األداء، وخصوصا المعاصرةقدّمت الفنون هل

 ؟االجتماعية في العصر الحالي

  استعراض المواضيع الدينية واالجتماعية وال سيما في  العربياتتشترك الفنانات الغربيات مع نظيراتهن هل

رتكاز بصفة مستمرة على توظيف عامل الصدمة تلك المتعلقة بالمرأة ونظرة المجتمع الذكوري لها، واال

 ، أم أنهن أكثر تحفظاً في تناول مقل هذه المواضيع الحساسة؟والسخرية

 

 

 أهمية البحث:
 ية العربالتي اتخذتها الفنون النسوية الجسد األنثوي، و فيطرق ومنهجيات التفكير  تسليط الضوء على

 والغربية.

 العربطريقة توظيف شكل الجسد األنثوي الذاتي ومضمونه في التعبير الفني ما بين فنون  توضيح الفرق بين 

 والغرب.

  ي بشكل أوضح وبطريقة غير للمتلقّ  ةللفن المفاهيمي في توصيل رسالة الفنان المستحدثةات اإلمكانأهم إبراز

 مألوفة.

 نين والفنانات شكالً ومضموناً. اإلشارة للفروقات في طريقة استخدام الجسد األنثوي من قبل الفنا  

 

 حدود البحث:
 يتناول هذا البحث مناقشة أربعة من األعمال الفنية: 

 (.Janine Antoni( وجانين أنتوني )Reneè Coxمثالين من الفن الغربي، للفنانتين رينيه كوكس )( ٠

 (.Jananne al-Aniالعاني )( وجنان Raeda Saadehي، للفنانتين رائدة سعدة )العربمثالين من الفن ( ٠

 على  تتعود هذه األمثلة إلى عوالم مختلفة، لكنها في نفس الوقت اشتركت في عديد من الخواص. فجميعها أُنتج

مفهوم الجسد الذاتي للفنانة، إحداث ردة فعل صادمة لدى تمثيل ، ارتكزت مواضيعهن على نساء يد فنانات

 سياسية ضمن المجتمعات التي أُنتجت فيها. الالدينية أو  وأ تماعيةجااللقضايا ا ةلقي، واستثارتالجمهور الم

  والتي م٠٢٠٢ –م ٠٩٩٢مراعاة الفترة التاريخية لألعمال الفنية، بحيث أنتجت جميعها ما بين األعوام ،

 ُصنّفت تاريخياً تحت مضمار الفن المعاصر. 

 

 منهجية البحث:
  تناوله الجزئية الخاصة بالفنون المعاصرة: الفن المفاهيمي وفن يتبع البحث المنهج الوصفي التاريخي عند

 األداء. 

  ،في مناقشة الفلسفات التي  التحليليالنقدي يتبع البحث المنهج فأما في الجزئية التي لها عالقة باألعمال الفنية

 كيفية ل الفنانات من حيث(، وتحليل أعماالعرببُنيت عليها األعمال الفنية األربعة )مثالين من الغرب ومثالين من 

 ً  . تناولهم للجسد األنثوي الذاتي للفنانة شكالً ومضمونا

 

 الفن المفاهيمي:مقدمة عن . ١
عن الفنون الغير تقليدية أو الغير  للتعبير فقط "الفن المفاهيمي"مصطلح  مؤرخي الفنونالنقاد والعديد من يستخدم 

م، وذلك ٠٩٩١ عام حوالي لفن المفاهيميل كان أول ظهورفقد  . غير صحيحفي حد ذاته ، وهذا مألوفة للمشاهد

بحيث بدت الحاجة للتعبير (. ٨م، ٠٢٢٠، Fluxux( )Rorimerمن خالل األعمال الفنية لجماعة الفلوكسس )

 Walterوالتر بنجامين )األلماني كر فويذكر الموالسياسة. المجتمعي عن التغييرات الحديثة في الفكر 

Benjamin الوظيفة  انعكاس معبدأت الفني، اإلنتاج في تغيير معيار األصالة ( في هذا الصدد، "إن لحظة

االعتماد على نوع آخر من ، بدأ التي يمارسها الفنان رتكاز على الطقوس الفنيةمن اال فبدالً األساسية للفن. 



 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.19 

 
267 

 

  

بفترة  استطاع التنبؤقد مكن القول بأن بنجامين ومن هذا، يُ (. ٦٩م، ٠٢٢٢العلوم السياسية" )أال وهو  –الممارسة 

والتي كانت تهدف إلنتاج أشكال  ،تغيّرت وظيفة الفن السابقة اآلن، التغيير الذي سيطرأ على الفن. ذلك عن طويلة

نة في المفردات وسيلة لنقل رسالة متضمّ  أصبح الفنفجميلة أو أشكال ُمحّملة بأحاسيس وانفعاالت الفنان الداخلية، 

( وظيفة الفن المفاهيمي Peter Osborneبيتر أوزبورن )البريطاني المفكر عّرف و لشكلية للجمهور المتلقي.ا

من فبالنسبة له، قام الفن المفاهيمي "بتغيير طبيعة العمل الفني  لى السياسة، األيدولوجية، واللغة.باالعتماد ع

 Martinيدجر )امارتن هالفيلسوف  أيضا، ربط (. وفي هذا السياق٠٠م، ٠٢٢٠التشكيل الفني إلى الوظيفة" )

Heidegger ) أداة للتعبير عن الواقع الحقيقي، فطبيعة الفن "اعتبر واعتيادية، بين الفن واللغة بطريقة غير

 وبيند في الزمن قّ عاألشياء وقوانينها بالنسبة إليه هي بمثابة بداية التنبؤ بالمسؤوليات الجديدة نحو التغيير الم

ر الفنان فسّ (، يُ Art After Philosophy)الفن بعد الفلسفة (. وفي كتاب ١ م،٠٢٢٩، Pagnesجمعاء" ) البشرية

ين الفن المفاهيمي بقوانين إيجابية، بحيث دافع عن ( كيفية تضمJoseph Kosuthاألمريكي جوزيف كوسوز )

 األعمال الفنية على أنها تصنيفة للفن: مثل أهمية رفض التصانيف التقليدي أهمية السؤال عن وجودية الفن وعن

 ال الفنية(. ووفقا لهذا االدعاء، فبعض األعم٨٦٢م، ٠٩٩٩، Stiles &Selz) نحتية وأ يةتصوير أعمال

مكن أن يُ  (،Edouard Manet( للفنان الفرنسي إدوارد مانيه )Olympia) أولمبيا، مثل لوحة نّفة مسبقاً صالم

 تصنيفها من جديد.  إعادةو التصنيفيةلغى من هذه القائمة تُ 

 Articles)مقاالت عن الفن المفاهيمي  هي كتابف( Sol LeWittقام الفنان سول ليڤيت ) ومن ناحية أخرى،

About Conceptual Art)  التضاد المزدوج"هذا بدعم (Binary Oppositions) الذي  – بين الفن التقليدي

وبين الفن  –بصرية واالعتماد الكبير على األشكال اليتطلب القرارات المنطقية من خالل عملية اإلنتاج الفني 

والتي تعتمد باألساس على الذي يعتمد باألساس على تلك القرارات المسبقة لعملية اإلنتاج الفني  الغير تقليدي

في من هذا المنطلق، تصبح المتضمنة في العمل الفني فكرة (. فال٨٢م، ٠٩٩١" )استشارة العقل أكثر من العين

إنه بل يعتبر هذا النوع من الفن غير نظري وغير تفسيري للنظريات، وتلك اآللة الصانعة للفن. "النهاية هي 

(. وعند ١٩، المرجع السابقذا مغزى" ) أصبحجميع العمليات الذهنية، ألنه في النهاية إعمال حدسي، ويتطلب 

أساس  ز على أن الفكرة أو المفهوم هماركّ ليڤيت، فإننا نالحظ أن األول يُ من الفنانين كوسوز و أفكار كالً  ةمقارن

العمل الفني نفسه، في حين أن الثاني يعتمد على أن العمل الفني هو العملية التي تخلق تلك الفكرة، ومن ثم يتم 

الفكرة التي يتم  تلك عبارة عنإال هو ما الفن المفاهيمي إن ف وبالتالي،التوازن مع عملية اإلدراك ذاتها فيما بعد. 

ير أو التمثيل ... في دماغ الفنان، ويتم التعبير عنها من خالل التفس ن بدايةً تجسيدها في العمل الفني. "فالفكرة تتكوّ 

، McCaffree) سلوب"د من الخامة أو األحدّ تبطة بنوع مُ غير مرليل الفراغ والزمن، وهي وهي مطلوبة لتح

 تيقّظع لمادية الشكل الفني، وهو وسّ (. وبالتالي، فالفن المفاهيمي في أوسع معانيه، "يعني نقد مُ ٠٢١م، ٠٢٢٠

نوع من االندماج بين العمل على أنه شيء بصري خالص، أو هو  متنامي حول التعاريف الخاصة باإلنتاج الفني

 & Alberto" )وإعادة اإلنتاجمكانيات النشر حول إ تزايدوبين الموقع وسياق العرض. فهناك تركيز مُ 

Stimson ،م،٠٩٩٩ xvii).  ،رسالة لتضّمناً شكالً مُ  ، وأصبحالعمل الفني المعاصررت وظيفة تغيّ فقد باختصار

 . الفني للعمل ( يُمكن فهمها أو إساءة فهمها على حد سواء من الجمهور المتلقيTextفي صورة نص )

 Reneèسيتناول هذا البحث مناقشة أربعة من األعمال الفنية: مثالين من الفن الغربي، للفنانتين رينيه كوكس )

Cox( وجانين أنتوني )Janine Antoni العرب(، ومثالين من الفن( ي، للفنانتين رائدة سعدةRaeda Saadeh )

عديد الفي  تشتركمختلفة، لكنها في نفس الوقت  ثقافات(. تعود هذه األمثلة إلى Jananne al-Aniوجنان العاني )

إن جميع هذه األعمال الفنية قد أُنتجت على يد فنانات، ارتكزت مواضيعهن فمن الخواص. فعلى سبيل المثال، 

قضايا دينية  ةلقي، واستثارتصادمة لدى الجمهور المردة فعل الجسد الذاتي للفنانة، إحداث تمثيل على مفهوم 

 ضمن المجتمعات التي أُنتجت فيها.  سيةواجتماعية وسيا

 

 مفهوم الجسد في الفن الغربي:. ٢
باالنضمام إلى  من القرن الماضي في السبعينات الغربيات قامت الفناناتالتهميش، من  عديدة بعد مضي قرون

 Second-Wave، وكان ذلك بالتزامن مع الموجة الثانية للحركة النسوية )أكثر من ذي قبل الساحة الفنية

Feminism .)م والقوانين الوضعية، ظفي تحدّي النُ  هاتاريخللحركة النسوية وتلك اونسبة للجذور السياسية ل

تلك  في ذ القرارات، وخاصةأخ أحقية اشتركت العديد من الفنانات الغربيات في نشاطات اجتماعية للمطالبة في
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 The" )المجتمعسياسة ألمور الشخصية تتحّكم بها ا مكننا القول بأن "د هذا كله، فيُ التي تخص أجسادهن. وبع

Personal Is Political( )Siegel ،للمرأة بشكل عام، فقد اشتركت  ةالخضوعي للصفة(. ونتيجة ٢٨م، ٠٢٢٠

ساليب الفنية، وذلك بهدف إحداث تغيير في المعتقدات الثقافية األهداف واألد من الفنانات النسويات في نفس العدي

سويات فتح المجال الفنانات الن استطاعتالمفاهيمي، . ومن خالل توظيف الفن الغربية الخاصة بالمرأةوالفكرية 

فتحن  كما أنهن، ( فقطWhite Male)جه للرجل األبيض وّ مُ غير و( Non-Masculine)ذكوري -لفن ال

نوع جديد من  وأ، ةشخصية، سياسي مضاميناتها المجال لنوع جديد من المواضيع الفنية والتي تحمل في طيّ 

ً مُ غير الفنون ال  . (Decorative Arts) الفنون التزيينيةمثل  عترف بها مسبقا

 مشاعرنجد (، Yo Mama’s Last Supper) عشاء أمك األخيركوكس التي بعنوان رينيه الفنانة  عملفي 

 تستخدم. (٠)صورة رقم هذه الفنانة لالجامايكية رقية األصول الع  نابعة من في األغلب  ذه المشاعرهو، متضاربة

 تستثارة التساؤالبهدف ا وذلك ،جسدها العاري كنوع من االحتفاء بأنوثتها وقوتها النسوية في عملها الفني كوكس

"بإعادة تصوير المواضيع  كوكس الفنانةتقوم و(. The Other)اآلخر لمفهوم  السلبية حول تلك الصورة النمطية

المساواة في األعراق واألجناس" ارتباطه بمفهوم مدى ه فيها السؤال للمجتمع ون بطريقة توجّ لك ،الدينية التقليدية

(Heartney،٠١٠م، ٠٢٢٦ .) الفنانة تقوم فيه وهذا العمل من خمسة ألواح من الصور الفوتوغرافية، يتكون

ليوناردو دافنشي للفنان اإليطالي المشهورة  (The Last Supper) العشاء األخيربإعادة تمثيل لوحة 

(Leonardo da Vinci)ير ثومن المفريقية. األصول األذوي األشخاص بآخرين من  تاستبدل هنا ها، لكن

في نفس المكان الذي ظهر فيه السيد بحيث تظهر مركز االهتمام في اللوحة، تتّخذ كوكس نفسها  لالهتمام، أن

من دون  لجمهورا تماما وتقابلفي وضعية االبتهال، وهي في نفس الوقت، عارية الجسد والمسيح، فاتحة ذراعيها 

من هذا العمل الفني تحدّي الطريقة التي تنظر بها الكنيسة الكاثوليكية  فإنها تقصد. بالنسبة لكوكس، أو خجل تردّد

غير البيض(، وما يتبع ذلك من ونين )أو لالمرأة واألشخاص الم وخاصةفي المجتمع الغربي تضعفة سلألقليات الم

المرجع تتعارض مع عقيدتها التي تنادي بها" ) هذا التي بنفاقهاوهيكلة القوى سيطرة و لهم التمثيل البصري

 (. ٠١٦، السابق

 

 

 
 م.١٩٩١، عشاء أمك األخير(: رينيه كوكس، ١صورة رقم )

 )تم إخفاء جزء من الجسد العاري من قبل الباحثة(

 

شر الحب والرحمة بين على ن الروحانية تقوم في األساسرسالتها  أن تزعم الكنيسة الكاثوليكيةفبشكل عام، 

ً و ،عكس ذلكتقوم بالناس، لكنها في الحقيقة  . معتعامل مع األقليات المستضعفة من فئات المجتال عندخصوصا

 ً المؤسسية  حولمن الفنانة كوكس "للحصول على المتعة من خالل جسدها، فهي تتناول قضايا معاصرة  وحرصا

رضية نحو المواضيع الخاصة باإلثارة والمتعة األنثوية. فهي تضع نفسها في الكنسية األمريكية وعالقتها الغير مُ 

في التقاليد الغربية" التي تتخلل الفن الديني  لفت النظر للناحية الجسدية )الحسية والجنسية(س، وتُ قدّ مشهد ديني مُ 

من خالل استخدام جسدها الذاتي في العمل الفني، تقوم كوكس بإحداث فباختصار،   (.٠١١ )المرجع السابق،

، وذلك بهدف لفت النظر نحو التناقض االجتماعي وسياسة التفرقة الفني للعمل المشاهدرؤية  عندصدمة 

استطاعت كوكس بذلك وفي المجتمع الغربي. على حٍد سواء قليات العرقية والمرأة العنصرية نحو كالً من األ
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 وذلك عن طريق اختيار، (Satire) توصيل رسالتها هذه لجمهورها المتلقي من خالل توظيف عامل السخرية

 لتعبير عن قضيتها الجدلية. ا عندلتكون نقطة االنطالق  شهرةً  الكاثوليكية- أكثر اللوحات الدينية

 

ً  آخر عمل فنيومن جهة أخرى، هناك   (Lick & Lather)إلعق وإرغي بعنوان و ذا مكنون سياسي أيضا

تلخيص كيفية والغربي تفكير المجتمع ورّكزت فيه على سطحية أنتوني،  جانين األمريكية للفنانة (٠)صورة رقم 

، يهتم المجتمع وقدراتها العقليةوشخصيتها من التركيز على فكرها  بدالً ف في جسدها.المرأة كينونة وشخص 

 ُمشاعةربما تكون و ،هينةمُ تعتبر  هذه التفكير السطحيةطريقة مع األسف، فإن والغربي بمظهرها الخارجي فقط. 

 ً وهي . النسوي في الفكر األنثويالفني  بشكل عام، "يكمن موقف أنتوني. في أغلب الثقافات والحضارات نسبيا

شباب، الجمال، والنسب يفة حول الزجراء تلك المفاهيم الم لنفسي الذي يثور داخلياً ف ذلك االضطراب اتقوم بتكشّ 

من خالل الفكر المفاهيمي، تقوم الفنانة و(. ٠٠٢، م٠٩٩٩، Weintruab, Danto & McEvilleyالجسدية" )

 الفرض بسببنتجت من الفتيات والتي  عاني منها العديدالتي تُ  (Anorexia) بمناقشة االضطرابات الغذائيةأيضاً 

بشكل عام، وعلى األخص المجتمع الذكوري. "يتخلل عملها  التي يُطّبقها عليها مجتمعها لجمالالقهري لمعايير ا

الفني مفهوم االضطراب النفسي بين الشكل الطبيعي للجسد وبين المفهوم الثقافي المزعوم للجمال. تقوم أنتوني 

سيطر عليها ية تُ نساء اليوم والالتي يعشن في بيئة تنافسعند  معتاداً  بالتعبير عن ذلك الضغط النفسي الذي أصبح

 (. ٠٠٦،وسائل اإلعالم" )المرجع السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م١٩٩٢، إلعق وارغي(: جانين أنتوني، ٢صورة وقم )

 

ثم العبور به للخارج،  من الداخل أوالً األنثوي على كيفية فهم الجسد  عملها الفنييركز على وجه التحديد، ف

، Heartney) (Communion) العشاء الربانيوارتباطه في نفس الوقت بالمواضيع الدينية الكاثوليكية مثل 

ذلك  حول(. ومن هذا المنطلق، تستخدم الفنانة خامة الشوكوالتة لتعكس فكرها ومفهومها االنتقادي ٠٩٢م، ٠٢٢٦

في عملها بعض المفاهيم المزدوجة بشكل خاص. ونرى المرأة جسد الجسد المضغوط بشكل عام، وعلى 

س/الفاضح، والنقي/المتسخ. فهي تقوم باالتصال الذاتي مع العمل عن دّ قوالمتضادة مثل األبيض/األسود، الم

 في نفس الوقت، ، لكنيالبورتريه(نة للعمل. "كنت أرغب في تقليد الصور الذاتية )وّ كلشوكوالتة المها لطريق لعق

بدأت أنني وبالتالي، كانت الطريقة التي حذوتها هي: . استخدام شكل التمثال النصفي الكالسيكي يأرغب فكنت 

ً  هي خامة الشوكوالتةالب لشكل جسدي ... والشيء الخاص في من ق أمينية، وهذا المنتج  أنها تحوي أحماضا

الحب. إذن، ولهذا السبب، اعتقد بأن مادة كيميائية تُفرز في أجسامنا عندما نكون في حالة عبارة عن الجسدي هو 

ب اإلدمان ... وعند التفكير في كيفية تصوير وتمثيل المرأة في الفنون وفي النحت التقليدي، الشوكوالتة تسبّ 

" ذهل حول المسح في طريقتي في العملراعيت طريقة التمثيل هذه في بالي وأخذتها على عاتقي. فهناك شيء مُ و

(Art 21،٠٢٢٢ .)إن عملية لعق الشوكوالتة هي بمثابة فعل تمردي دفين وغير ظاهر نحو تلك ف ،بإيجازم

تتضافر السمة التمّردية الغالبة على عمل أنتوني مع ونة في فكر المجتمع الذكوري. ضمّ تاألفكار النمطية الم
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قة تجعله يُشارك استخدامها لخامة غير مألوفة في العمل الفني، وذلك بهدف توصيل رسالتها الفكرية للمتلقي بطري

 في النهاية بخبرة انفعالية حقيقية.   من خالل العمل في العمل الفني اختيارياً، ويشعر المتلقي

 

 ي:العربمفهوم الجسد في الفن . ٣
الخطاب الفكري  توجيهكمحاولة لاألوسط على الفن المفاهيمي  العربفي  بشكل عام، تعتمد الكثير من الفنانات

ها اليومية. وعلى وجه الخصوص، حيات على مداراالجتماعية التي تعيشها المرأة العربية  باإلشكاالت المتعلّق

السياسية، وذلك من خالل تحليل االجتماعية وعلى الظروف  يعتمدن على الفن المفاهيمي بهدف التعليق هنّ إنف

والتي سادت العالم لفترة طويلة من  النمطية عن صورة المرأة العربية المسلمة في لوحات المستشرقين األفكار

وترتكز هذه الدراسة على بعض األعمال الفنية التي قامت فيها الفنانات العربيات باستخدام أجسادهن . الزمان

التي لها عالقة بالتالي: الفكر االستقاللي،  القضايابهدف تسليط الضوء على و ،كخامة أساسية في العمل الفني

(، Migrationالتهجير )االجتماعية في مختلف الثقافات،  ت العمل، فروقات الطبقاتدواعي المقاومة، ضغوطا

 (، الهوية الجنسية، وحرية الرأي. Diasporaالتشتت العالمي )

( Veils Project) مشروع الحجاب موضع النقاش هو للفنانة العراقية جنان العاني وتحت عنوان الثالثالعمل 

 لكنهايرلندية( وأختيها بارتداء الحجاب، إبداية، تقوم الفنانة بالتعاون مع أمها )التي من أصول (. في ال٢)صورة 

زت في بشكل مختلف. تقول الفنانة "ركّ  ، بحيث تقوم كل امرأة منهن بارتدائهبطريقة غير مألوفةلجمهورها  تقدّمه

، والشخصي للتعبير عن وجهة نظري عن الصور الفوتوغرافية التي استخدمتها على السياق الثقافي، التاريخي

ومن خالل هذا العمل، تبحث الفنانة في (. ٠١٦م، ٠٩٩٩، Lloydد والمتراكب في مجتمعنا" )قّ عالم وضع المرأة

ة تلس  خنظرة الرجل الم تهّمهاال . فهي (Gaze) صالتلصّ مفهوم مفاهيم لها عالقة بالحجاب، المرأة، الجسد، و

نظرة  هّمها هييما على العكس،  بل، فقط ةجنسيال ُمثير للمتعة د شكلجعله مجرّ لتيطرة على جسد المرأة سالمو

. إن الذي يتحّكم في هذا العمل هي عليها صلصّ تد على المشاهد المبالتمرّ  والتي تقوم من خلف الحجابالمرأة 

 أي مظهر وبدون ةلصصّ تالم تلك النظرة الذكورية والالتي يقمن بإعادة ردنظرات السيدات الالتي يقبعن فيه 

تشتيت  من شأنه والذي ،جاب والتعّريبين الح التناسق المرحلي حظ، هو كيفية تمثيلالخضوع. ومن الملل

 ً بحيث ك السيدة التي تقع في منتصف الصورة تل حجاب/ُعري المشاهد وتركه في حيرة من أمره، وخصوصا

ي بشكل مخصوص بتجسيد فكرة تحوي في فحواها ن. تقوم الفنانة العانساقاها عارييفي حين تظهر تغطي شعرها 

العراق وأمريكا. وتكمن  بين (Gulf War) لها دور كبير خالل حرب الخليجكان قضايا سياسية ودينية، والتي 

، تقوم السببالنساء العراقيات، ولهذا  (Americanize) كةر  الرسالة المتضمنة في العمل في فكرة تغريب وأم  

 ً ر ما كانت تُظه   العاني بإعادة تمثيل الصورة النمطية للمرأة العربية المسلمة في اللوحات االستشراقية، والتي غالبا

 المرأة وهي مسلوبة اإلرادة وغير قادرة على توصيل الصورة الحقيقية لها ولجسدها. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.١٩٩١(، الحجابمشروع ) بدون عنوان: جنان العاني، (٣)صورة رقم 

 

وذلك  تقوم بانتقاص موضوع حجاب المرأة العربية المسلمةالفنانة  قد يبدو أن، في التفكير سطحية من ناحية

لكونها تعرض نساء يرتدين الحجاب بطريقة صادمة وغير مألوفة في المجتمع اإلسالمي. فبدالً من التستّر 

لمظهر المرأة الغير مسلمة )غير ساترة للشعر والجسد(. ومن  ى المرأة بالتدريج لتصبح مماثلةواالحتشام، تتعرّ 
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، ومن خالل تصريحات الفنانة ومعاصرتها لالحتالل األمريكي لألراضي العراقية بعد الحرب، تقوم عمقناحية أ

ظ وذلك بهدف لفت األنظار نحو سياسة الغرب في تدمير النواة األولى في المجتمع بإحداث صدمة للمشاهد المتحفّ 

إلسالمي، أال وهي المرأة. في نظرها، يقوم الغرب كما في السابق )في لوحات المستشرقين( بتهميش المرأة ا

ولذا ، ابتداًء من القضايا الجدلية المتعلّقة بموضوع الحجاب. ومحاولة نفي شخصيتها واستقالليتها ونزع ديانتها

ير بالماضي من جهة، والستغالل هذا التضاد السبب اختارت أن تكون لوحاتها باللون األبيض واألسود للتذك

اللوني بين النور والظالم أو الحق والضالل من جهة أخرى. باختصار، وّظفت الفنانة العاني الفن المفاهيمي 

لتوصيل رسالتها الفكرية في جسدها الذاتي، باإلضافة إلى أجساد أفراد عائلتها المقّربين بطريقة تهكمية ساخرة 

 لمعاني المتضّمنة في ذهن المتلقي العربي المسلم. استدعاء ابهدف 

ً  ( بالتساؤلSelf-Portraitسعدة في صورتها الشخصية ) رائدة الفلسطينية ، تقوم الفنانةوبالمثل عن تلك  أيضا

التي  من اآلثار السلبية تعتبرفي األعمال االستشراقية، والتي  المسلمة تصوير المرأة العربية فيالنمطية  الفكرة

 معشابه ني باالستلقاء بجسدها الكامل بطريقة تتلدول العربية. تقوم في عملها الفتركها االستعمار األوروبي في ا

تقوم بتغطية جسدها بأوراق من هنا (، لكنها Haremفي مخدع الحريم ) المستشرقين للجواري تصوير طريقة

صي في العمل إلى نوع من االنتقاد للطريقة التي جريدة القدس الفلسطينية. ويرجع سبب استخدام جسدها الشخ

وبهذه الخضوع.  وكاملصت في الشكل الشهواني، المسلوب اإلرادة، ر بها المرأة العربية والتي تلخّ صو  كانت تُ 

باع المرأة وجسدها وتلخيصه في شكل سلعة تجارية تُ  نحوالذكوري  الفكرتقوم بمواجهة  سعدة الطريقة، فإن

توضيح مدى تحيّز الصحافة فلالهدف من استخدام الجرائد  أماوإشباع رغباته الجنسية.  له المتعة للمشاهد لتقديم

ً ال تسجن المرأة في جسدها وحسب، بل تُ  فهيالفلسطينية ضد المرأة بشكل خاص،  ً  هّمشها فكريا  . أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.٢٠٠١، من الذي سيجعلني حقيقية؟(: رائدة سعدة، ٤صورة رقم )

 

تذكر الفنانة في هذا الصدد، "إن المرأة التي أقدّمها في عملي هي ُمفعمة بالطموح، لكنها مرهقة ومثقلة 

باالضطهاد ... إنها ضعيفة وقوية في نفس الوقت؛ إنها متيقظة ومتجاوبة، ودائمة الحركة. فكل حركة تقوم بها، 

، وهو في نفس الوقت، ضرب من التمرد وكل حركة تخطوها، هي عبارة عن استعراض للوعي ببيئتها المحيطة

أن المتلقي قد يجد صعوبة في  من الجدير بالذكر،(. ٢٨م، ٠٢٢٨، Cestarحول الظروف االجتماعية الراهنة" )

ً أو لم تكن لديه معلومات كافية عن الفنان أو عن خلفيته  ً إذا لم يكن ُمثقف فنيا فهم الفن المفاهيمي، وخصوصا

ألن الفكرة أو المفهوم هو األساس في العمل المفاهيمي، فمن الممكن أن يرفض المتلقي العمل الفكرية أو الثقافية. و

على سبيل  األعمال المفاهيمية التي تقدمها سعدةفإن  الفني في حال لم يستوعب الرسالة المتضّمنة في العمل.

عن  وأأعمال المستشرقين  ال يمتلك خلفية عناستيعابها وخصوصا عندما ، من الصعب بمكان للمشاهد المثال

للفنانة  والفكرية توفر الدراية الكافية عن الخلفية الثقافية عدمالدوافع الدفينة لالستعمار األوروبي. هذا باإلضافة 

 فكر المجتمع الفلسطيني تجاه المرأة. عن الفلسطينية و

لمتضّمنة في العمل، وذلك من خالل تقوم الفنانة سعدة بتوظيف عامل السخرية والتهكم لتوصيل رسالتها الفكرية ا

(. فمثالً، اختارت الخلفية السوداء بشكل يتضاد مع Binary Oppositionsالتالعب في المتضادات المزدوجة )
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استخدامها لخامة الورق الرقيقة لستر ة إلى باإلضافهذا ئة عليها، اللون األبيض لورق الجرائد والوسائد المتكّ 

إن كل المفردات التشكيلية في عملها ترمز لمفهوم معين وُمخرج بطريقة ُمغلّفة بالسخرية جسدها بدالً من القماش. 

استدعينا في الذهن اللوحات االستشراقية التي كانت تصّور الحريم  وإذالتحصل على تفاعل أكثر من جمهورها. 

ة والتدليل مثل: لثراء الفاحش وبكل وسائل الراحمظاهر ان كّن محاطات بفي مخادعهن، نجد أنهالعرب 

المجوهرات الثمينة، األقمشة الفاخرة، الوسائد المصنوعة من الريش، الفاكهة الموسمية، أواني الذهب والفضة، 

كل شيء استشراقي لكن وعند مقارنة ذلك بلوحة سعدة، نجد أنها صّورت لخ. إالعبيد والخدم رهن اإلشارة، 

ُحلي أو اإلغراءات األنثوية، لبست الجرائد الورقية سهل الهتك بطريقة عكسية تماماً. فظهرت بدون أي نوع من ال

األقمشة المستوردة من جميع بقاع األرض، اختارت الحصيرة بدالً من الفُرش الوثيرة، واستغنت عن تلك بدالً من 

 وعوضاً عن االعتماد على تصوير إحدى العارضات، ظهرت بجسدها الشخصي وأصبحالمأكوالت وعن العبيد. 

كل ذلك كان بهدف التأكيد على الطريقة التي تُعامل بها المفردة التشكيلية األساسية في العمل الفني.  ا هينفسه

 هذا االضطهاد االجتماعي حتى اآلن.  ل زال يستمرالمرأة الفلسطينية في مجتمعها، وكيف 

 

  فن األداء:. ٤
 ً  واستثارةالتعذيب في تلذذ بال مرتبط درك على أنهما كان يُ  لقد اكتسب فن األداء سمعة مشينة عبر الزمن، وغالبا

العديد من الفنانين الممارسين له كانوا يستخدمون أجسادهم بطريقة  . ويرجع ذلك بسبب أناألحاسيس الشهوانية

الفني. مّهدت العديد من الفنون واالتجاهات الفنية لهذا النوع من الفن مثل فن  تأدية العملعدوانية ومثيرة أثناء 

 Black Mountainكلية الجبل األسود )و، (Bauhaus) ، الباوهاوس(Futurism) ، المستقبلية(Dada) اداالد

College .) ،فن في األساس فهو صل إلى العالمية. استطاع هذا النوع من الفن أن يومع بداية السبعينات

طريقة متمردة بأمام الجمهور  مباشرة فنهم فناني األداء يقدمون من حيث أن يالمسرحالفن تجريبي، يختلف عن 

 Body)(. ويتفرع فن الجسد Institutionalizationمحو آثار الرأسمالية والمؤسسية في الفن )وذلك بهدف 

Artوالفلوكسس )  ً  مع األدوات التكنولوجية الحديثة والخيال الفني.  من فن األداء، وبات منذ الثمانينات مندمجا

يرتبط فن األداء مع الفكرة والمفهوم المتضمن في رسالة العمل، وبالتالي فإنه يتشابه في مناحي كثيرة مع الفن 

المفاهيمي. في حين أن الفكرة هي العنصر األساسي للفن المفاهيمي، فإن األساس الذي يرتكز عليه فن األداء هو 

وبين العمل الفني الحي والمباشر أمام الجمهور، والذي  إنه مجال يقوم بدمج التفاعل بين الفعل الجسديالجسد. "

موت الحركة بل يرمي ألن يكون أداة ممكنة للتعبير والتواصل، كما أن يهدف إلى كشف خبرة  ال يهدف فقط إلى

والذي يتضمن في طياته ففن األداء يقوم "بمفهمة" األداء بشكل واعي (. ٩ ،م٠٢٢٩، Pagnesبذاتها" ) معينة

 ، وثقافية. ، اجتماعيةرسات سياسية، اقتصاديةطقوس ومما

ثق بالصوت أو الصورة، وهي بهذه في أغلب األحيان، تكون طقوس فن األداء مباشرة أمام الجمهور ومن ثم توّ 

تلك األفعال  الطريقة، تكون أكثر واقعية للجمهور من الفن المفاهيمي الذي غالبا ما يستبعد المشاهد. وبسبب

 ً ما يستثير االنفعاالت والذكريات والمعتقدات في  الحقيقية والمباشرة في التو واللحظة، فإن فن األداء غالبا

 مع الفنان المؤدي للعمل الفني.المباشر جمهوره. ولهذا السبب، فإن أهم ما يميزه هو قدرة الجمهور على التفاعل 

ما يحاول الفنانون التركيز على الوعي  كعنصر أساسي للعمل، فدوماً وألن فن األداء يستخدم الجسد اإلنساني 

الذاتي لهم وذلك عن طريق تحطيم الحواجز بين ما يرغبون بتوصيله وبين ما يريده المشاهد منهم ومن أجسادهم. 

لشكل ( في هذا الصدد، "إننا قد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها اBojana Kunstوتزعم بوجانا كونست )

ً التشر (. فبالنسبة لكونست، فإنه من المستحيل بمكان أن يكون الجسد ٨٩م، ٠٢٢٨، Bleeker" )يحي للجسد مطلقا

 ً وذلك بسبب العالقة الكامنة بين الجسد اآلدمي وبين اآللة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجسد المستحيل  مطلقا

اء له عالقة بالمدة الزمنية وبالحضور. يعتمد فن األد، فألنه تابع وخاضع لعصر علمي تقني ،المطلق ما هو إال آلة

ية التي يقوم بها بالعمل الفني خالل الفترة الزمنفن األداء بالتالي على الزمن، ولذلك فالفنان يعبّر عن ذاته في 

(Howell ،م، ٠٩٩٩xiii .) 

 

 مفهوم الجسد في الفن الغربي:. ٥
. ومن هذا واالجتماعية الحديثة والنشاطات السياسية واالقتصاديةأصبح فن األداء اليوم قائم على توظيف التقنية 

 ً حسن  المنطلق، فإن "دور الفنان المؤدي للعمل الفني قد تغيّر: بحيث أصبح أقل من ناحية أن يكون الفنان ناشطا
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مستحيلة ؛ بين أشياء وأفكار كانت واصالً  أصبحمحتملة وال قيمة لها، ومن ناحية أخرى،  السمعة ويوصل أفكاراً 

 ً ، Pagnes)ما. فدور الفنان المؤدي تلّخص في تحقيق األشياء واألفكار ولكن بطريقة أفضل وأوضح"  يوما

 (. ٩ م،٠٢٢٩

(. تقوم في عملها الذي Marina Abramovícمن أشهر فناني األداء هي الفنانة الصربية مارينا أبراموڤيتش )و

وبالطريقة  قطعة لجمهورها ليستخدموها على جسدها مباشرةً  ١٠( بتقديم حوالي Rhythm 0)إيقاع صفر بعنوان 

ئها وآخر بوضع وردة بين . خالل هذا األداء، قام شخص من الجمهور بتمزيق ردا(١)صورة رقم  التي يريدون

(، وانتهى العرض األدائي بسرعة عندما قام ٩٢م، ٠٩٩٩، Weintraub, Danto & McEvilleyنهديها )

قاط المسدس المسلح ووضعه على رأسها. تقول أبراموڤيتش في هذا الصدد، "الخبرة مشاهدين بالتشخص من ال

بانتهاك  ... أحسست فعالً  التي تعلمتها كانت ... إذا تركت القرار للجمهور، فيمكن أن ينتهي بك المطاف مقتوالً 

ً عدواني اً شّكل جوحرمتي ... هذا الفعل  (. كان ٢٠م، ٠٢٠٢، Abramovìc & Biesenbachبالنسبة لي" ) ا

في مكان وقائم على الفورية  اً مباشر عملها الفني هذا عبارة عن تفسير بصري للمضمون، والذي بكونه عمالً 

ً  اً جسدي اً حضور تضمنهمحدد  االستبداد والعنف ب المتعلقة أفكارها، فإنها تنقل الشخصي . من خالل جسدهاأيضا

تقدّم "مثال قوي عن إمكانية عرض الجسد كنص، والذي من خالل  ه للمرأة. بشكل عام، فإن أبراموڤيتشالموجّ 

ذاتيته يمكن أن يُعاد تعبيره وهيكلته من خالل التحوالت في العالقات بين الزمان والمكان. في تلك العالقة الوطيدة 

ج عنه إعادة ؤدى ما هو إال ترجمة لمادة اإلدراك المعنوي الذي ينتالمكونة بين الفنان المؤدي وجمهوره، فما يُ 

 (. ٢٢٢م، ٠٢٢٦، De Mariaية للهوية" )تح عنه إعادة تجسيد الخبرة الجمعتعريف الذاتي، وفي نفس الوقت، ين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م١٩١٤، إيقاع صفريتش، ڤمو(: مارينا أبرا٥صورة رقم )

 

فن األداء  والمتجسد فيوهناك مثال آخر عن التصريح وانتقاد الفكر المجتمعي الجمعي من خالل الجسد العاري 

 Interior)اللفيفة الداخلية بعنوان ( Carolee Schneemannكارولي شنيمان )األمريكية لفنانة الذي قدمته ا

Roll )تقف في العمل عارية في وسط صالة العرض، ومن ثم تقوم بنزع لفيفة من الورق قد أدخلتها مسبقاً  ديوال 

ما هو مكتوب فيها للمشاهدين الماثلين أمامها. يقوم هذا العمل بترديد صدى وبعد ذلك، تقوم بقراءة  .في مهبلها

ً بشكل عام. أعمال فن الجسد  ما تتسبب عروض فن الجسد واألداء النسوية نوع من الشهوانية، ولهذا السبب  غالبا

ً دومبالتحديد، فهي   - ون "موضوعية"تكما تُهاجم من قبل الجمهور. وهنا شنيمان على سبيل المثال، ترفض أن  ا

 عالم النفس وذلك ألنها ترفض نظريات التحليل النفسي التي قدّمها -من خالل مصطلحات مثل "البنيوية" 

 Penis( والتي تخص جزئية "الغيرة من العضو التناسلي الذكري" )Sigmund Freudسيجموند فرويد )

Envy جاك( ونظريات العالم ( الكانJacques Lacanعن مفهوم "الت )( "لصصGaze Theory عادة ما .)

تقوم الفنانات النسويات بخلق نوع من التوتر المقصود بين الفنان المؤدي، العمل الفني، النص، والجمهور. "في 
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 الفكرية باإلعالء من شأن النقد النسوي وذلك من خالل مقاومة النماذج –(، تقوم الفنانة اللفيفة الداخليةعملها )

تقوم (. ٠م، ٠٢٢٩، Wilsonر وموضوع جديد للمرأة الفنانة )لحديث، وبالتالي تخلق دوالمسيطرة على الفكر ا

في عملها بشكل عام بتحدّي المشاهد وإحداث الصدمة المقصودة لديه، وذلك عن طريق تمويه الحواجز  شنيمان

 ك. بين الفنان وبين المشاهد، بين العمل الفني وبين الموضوع، وبين الصورة الثابتة والجسد المتحرّ 

 

 

 ي: العربمفهوم الجسد في الفن . ١
االزدهار العربي الفني، فمن الصعب التفريق بين فن األداء وبين  ما بين االضطرابات السياسية العربية وبين

لالعتراض السياسي واالقتصادي،  جديداً  حين أن مذهب الفاعليات أصبح شكالً . وفي العرب أفعال الناشطين

اندمج فن األداء مع النواحي االجتماعية أكثر وبات من المتعارف عليه أنه نهج جديد لالحتجاج وأصبح في نفس 

األوسط بوسيط  العربللثقافة العليا. وفي هذا الصدد، صار بإمكان فن األداء تمكين المرأة في  جديداً  الوقت، رمزاً 

 Maryaويكون أكثر حرية من ذي قبل. على سبيل المثال، عمل الفنانة ماريا كازون ) الفني جديد للتعبير

Kazoun ٠الزمن بعد الصورة الشخصية رقم ( الذي بعنوان (Time After Self-Portrait II تقوم فيه .)

ية. تقوم كازون الفنانة بدمج قضايا المرأة الخاصة بالثقافة اللبنانية المسلمة وذلك من خالل أساليب غير اعتياد

بالتساؤل عن التضمينات المعاصرة لموضوع الحجاب )أو غطاء الرأس(، تبعية ودونية المرأة، والعنف األسري. 

األعمال األدائية للفنانة كازون تميل للتعبير المجازي عن الوجود األنثوي في القضايا  نلكونها أم، فإ ونظراً 

م(. تجمع في عملها ما بين خامتي الزجاج والقماش ٠٢٠٢، Chahrourالتي تتعلق بالوجود الجسدي )الثقافية 

للمرأة العربية. ومن ثم تقوم بإشراك جسدها في العمل لتوصيل فكرة  اليومية للتعبير عن ضعف وتجّرد الحياة

العمل األدائي، تظهر هي كجزء من بيئتها المنسوجة وكأنها كائن يعيش  هذا سياسية لجمهورها المشاهد. خالل

ثناياه. وتقول في هذا الصدد، "العمل عبارة عن عملية الوالدة لكن بشكل مجازي، وهو مرتبط برحم المرأة.  بين

التجهيزي والتركيبي إن الشكل الداخلي والخارجي لهذا العمل وفي المقابل، يقوم فيه المشاهد بدور المتلصص ... 

نفسها" )المرجع السابق(. تُولّد تكويناتها األنثوية يعكس صدى اإلحساس الداخلي والخارجي للمرأة  في الفراغ

جميلة، لكن في نفس الوقت، تبدو هذه األشكال ُمربكة وتبعث الحيرة والقلق في نفس المشاهد.  المتصّوفة أشكاالً 

 فالشكل المرّوع لتكويناتها يكشف عن انفعاالتها الداخلية الدفينة في أعماق نفسها، والتي من ثم تقوم بترجمتها

 ً  للمشاهد عن طريق أفعالها األدائية الجسدية.  خارجيا

(، Potentialities)إمكانيات ( وبعنوان Milcah Basselل )ك، هناك عمل للفنانة ميلكه باسباإلضافة إلى ذل

تقوم فيه بالتعبير عن المتضادات المزدوجة مثل الداخلي/الخارجي، الجسد/العمارة، والفرد/المجتمع. فمن خالل 

غبة في القدوم من بدء دها في فراغ ضيق يشبه القبر، فهي تجذب االنتباه نحو "أفكار معينة عن الروضع جس

( والذي Teruko Nimura(. يتشارك معها في العمل تيروكو نيمورا )م٠٢٠٢، Kouri & Ruizالتكوين" )

لفت النظر نحو العالقة يقوم بمشاركتها في األداء الفني مع الجمهور، وذلك لتكّشف مفاهيم العقل الجمعي ول

. ففي النهاية، (Colonizedأو بمعنى آخر، األماكن المستعمرة ) -قة المتغيرة بين األجساد في األماكن الضي

توصل الفنانة فكرتها من خالل عمليات متكررة لتثبيت الفكرة في مخ المشاهد وترسيخ المفهوم بشكل أكثر 

 واقعية. 

 

 النتائج والتوصيات:. ١
والتي سادت لفترة  - ن تلك الصورة النمطية للمرأة العربية المسلمة في األعمال الفنية االستشراقيةاألسف، إمع 

لل ضّ إن التمثيل الخاطئ والمُ . مسيطرة على الساحة الفنية الغربيةال تزال  - طويلة من الزمان في مخيلة العديد

يؤثر بشكل مباشر على هويتها الفكرية،  والعربي الغربي للمرأة العربية وجسدها في الفن ووسائل اإلعالم

بعمل  تضمين القوة الكامنة للجسد األنثوي في العمل الفني، فيجب على الفنان أن يقوم أوالً لالثقافية، والدينية. و

صّور بها المرأة العربية في مقابل ما تقوم به تُ سالطريقة التي اعتبار  ، يجبومن ثمحوار بصري مع ذلك الجسد، 

 هذه المرأة بالتعبير عن ذاتها وكينونتها في العمل الفني. 

ً  امتداداً  العربيمن المفترض أن يكون العمل الفني المفاهيمي  ً  لمجال التخصص وأن ينهج نهجا بهدف  تجريبيا

من تضييع  في الفن بدالً  العربيةحال المرأة تقديم الحلول ونشر الوعي والفكر الصحيح في عقل المشاهد حول 
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 كان ،العرباالختالفات الثقافية بين الغرب و الوقت في إثارة تساؤالت واهية ال أساس لها من الصحة. وبسبب

ً الجسد األنثوي العربي المسلم  ً ال يزال اليوم وهو محط اهتمام واستقصاء،  دوما  مواضيعالفي  كذلك خصوصا

 المغلوطة المناظر التخيلية والتي تشّكلت في السابق من خالل ،حجاب وجنسانية المرأة العربيةلها عالقة بال التي

 . (٠٨م، ٠٢٠٢، Butera) مخدع الحريمعن 

للتواصل مع فعّال كعنصر األنثوي أن يوظف الجسد  اليومالفنان يجدر على ، فوي العربينتيجة الزدهار الفن النس

ً الجمهور،  على سبيل ف. العربيةلتركيز على القضايا االقتصادية واالجتماعية التي تخص المرأة ا عند خصوصا

البحث في كيفية  (٠، حضورها في العالم الفني العربيةالمرأة بها أثبتت  الكيفية التيمناقشة ( ٠المثال ال الحصر: 

نانة نفسها أم جسد من تقوم جسد الف استخدم د في الفن )سواءجرّ تحدّي فكرة التصوير التشخيصي والجسد المُ 

التساؤل عن الخطاب النسوي  (٦، في الفن والمجتمع العربيةمناقشة ازدواجية حضور/غياب المرأة  (٢، بتمثيله(

 العربيةعلى عاتق المرأة والكائن ضاعف المُ  الحملمواجهة  (١، )كالغزو الفكري لما بعد االستعمار( المستتر

 المحلي والعالمي.  الصعيدعلى كفنانة يمكن االعتراف بها 

 ً إن دمج الفكر النسوي التشخيصي مع القضايا االجتماعية واالقتصادية فلما تم دراسته في هذا البحث،  تلخيصا

العمل الفني المفاهيمي المعاصر في ي ثروالسياسية من خالل التركيز على الجسد األنثوي من الممكن أن يدعم ويُ 

ً يقدّم نوعويمكنه أن كما ، العالم العربي  أال وهو فن األداء، والذي ال يزال من الفنون المتأخرة، من الفن اً جديد ا

ويخلص البحث إلى أن الفنانات كما ألنه ال يزال في طور النمو واالزدهار.   العربيفي المجتمع  الظهور

وال سيما تلك  الغربيات تشترك مع نظيراتهن العربيات في طريقة استعراض المواضيع الدينية واالجتماعية

االرتكاز بصفة مستمرة على توظيف عامل السخرية باإلضافة إلى المتعلقة بالمرأة ونظرة المجتمع الذكوري لها، 

عند تناول المواضيع السياسية  من قبل الفنانات الغربيات لجسد األنثوي الذاتيا تمثيلاختلف أخيراً، والصدمة. و

 تحفظاً وأقل جرأة من نظيراتهن الغربيات. فالفنانات العربيات أكثر :أو الجنسانية
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