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 ملخص:

إن األعمال الفنٌة مثلها مثل األحالم هً نتٌجة إندماج الخٌال برموز لها أبعاد فنٌة وشخصٌة فالفنان ٌستهدؾ ما هو ؼٌر 

مباشر ذلك ألنه ٌرٌد أن ٌجعل حلمه متعدد الجوانب، إذ ٌجب علٌه أن ٌعرؾ دوافعه الخفٌة، ومع ذلك ال ٌنبؽً له كشفها 

اإلشعاعات الرمزٌة وٌربط بعضها ببعض فً نموذج فنً بطرٌقة تجعل الجمهور للعٌان وبدالً من ذلك علٌه أن ٌقتنص 

 مؤسوراً بقوة المقدمة الخفٌة دون تحطٌم لوهم الحٌوٌة وإال أصبح الفن متكلفاً. 

لقد إشتؽل الفنان المعاصر على العالمات واإلشارات والرموز وضمها إلى أعماله بعد أن كشؾ أسرارها الجمالٌة المتخٌلة 

والمضمرة معاً، حتى بدت الرموز تشكل فضاء معرفً رحباً وصارت منهالً ومرجعاً ٌتزود منه الفنانون وبث أفكارهم 

ربما تمثل الرموز عالماً تخٌلً لمجابهة الواقع المعاش، إذ أن األعمال الفنٌة والتعبٌر عن عقائدهم ومواقفهم اإلجتماعٌة، و

 تعتمد على الرموز المركبة التً تثري التجربة الجمالٌة. 

تتمحور مشكلة البحث فً عدم توفر دراسة حول أهمٌة إستلهام الرموز البٌئٌة والشعبٌة فً إبداع أعمال جدارٌة معاصرة 

شكال الرمزٌة والمضامٌن الفكرٌة فً إٌجاد صٌاؼة مستحدثة للقٌم والعناصر والمفردات التشكٌلٌة وإستلهام الرموز واأل

 فً فنون التصوٌر عموماً وِفً مجال التصوٌر الجداري علً وجه الخصوص.

 وشعبٌة بٌئٌة رموز ، معاصرة فنون - جدارٌة لوحات - الفتات - رمز :المفتاحٌة الكلمات

Abstract: 

Artworks, like dreams, are the result of the fusion of imagination with symbols of artistic and 

personal dimensions. The artist aims at what is indirect, because he wants to make his dream 

multifaceted, he must know his hidden motives, yet he should not reveal it, instead he must 

catch symbolic radiations and link them together in an artistic form in such a way that the 

public is captured With the power of the sublime, without the destruction of the vital illusion, 

otherwise art would become grand 

The contemporary artist has worked on signs and symbols and joined them to his work after 

revealing their aesthetic secrets, imagined and understood together, so that the symbols form a 

wide knowledge space and become a reference and a reference to the artists, and broadcast 

their ideas and expression of their beliefs and social attitudes, and perhaps represent symbols 

imaginary world to face the reality of living, Artworks depend on complex symbols that 

enrich the aesthetic experience. 
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ًّ  والوصول والشعبٌة البٌئٌة الرموز إستلهام أهمٌة لتؤكٌد رئٌسٌة محاور أربعة البحث ٌستعرض المنطلق هذا ومن  إل

 :التالً النحو علً مستحدثة صٌاؼة

 المحور األول: مفهوم الرمز والنظرٌات الفلسفٌة والجمالٌة عن الرمز: 

 مفهوم الرمز:  -

إن الرمز هو األحجٌة أو اللؽز التً ٌدلل به على شًء أو معنى معٌن أو مطلق، بمعنى أن الرمز ٌشٌر إلى شًء موجود، 

ٌُعرؾ عن طرٌق هذه الداللة مباشرة سواء بحسب ما أصطلح  والرمز فً هذه الحالة ٌقوم مقام هذا الشًء كؤنه هو حٌث 

 من زمن بعٌد. العرؾ علٌه أو أقرته التقالٌد

فهو تجرٌد وتبسٌط للواقع من صورته المؤلوفة فً هٌئة تشخٌصٌة أحٌاناً أو طبٌعٌة تحمل المالمح األساسٌة للعنصر 

 المراد التعبٌر عنه، فٌستدل من خالل الرمز على معنى كامن فً الوجدان، ال تدركه الحواس من خالل تؤملها للشكل. 

 تعرٌف الرمز:  -

مد الرمز بؤنه "أداة فنٌة توضح إشتراك شٌئٌن وتشابههما من ناحٌة الجوهر فً أكثر من نقطة، ٌحل عرؾ طارق حسن أح

فٌها الرمز محل كل شًء واقعً، وقدرته على طرح شًء تجعل اإلحالل من أهم خصائصه وهنا ٌؤتً دور المتلقً للربط 

تقل من العقل والالشعور لتصبح واقعاً "مرئٌاً" أمام بٌن العالقات الرمزٌة من خالل ثقافته فالرمز فكرة فلسفٌة مجردة تن

 . (1)المشاهد"

وٌؤخذ الرمز الحٌز األهم فً الدراسات النقدٌة المعاصرة، حٌث ٌعرفه البعض بؤنه "شًء ٌهتدي إلٌه بعد إتفاق أو تقبله 

 . (2)جمٌع األطراؾ بإعتباره تحقٌق مقصداً معٌناً بطرٌقة صحٌحة"

 . (3)ها شًء متفق علٌه، وهو معنى ال ٌنبؽً علٌنا أن نعرفه إال إذا عرفنا أنه قد اتفق علٌه"أو "إشارة مصطنعة معنا

وهو أٌضاً "مصطلح"، أو اسم، أو معنى صورة قد تكون مؤلوفة فً الحٌاة الٌومٌة، عالوة على ذلك، معانً إضافٌة خاصة 

 .(4)مبهم، مجهول، أو مخفً عنا"إضافة إلى معناها التقلٌدي والواضح أنها تنطوي بداهة على شًء 

  )والرمز على أنواع )الرمز العلمً، الرمز اللؽوي، الرمز الدٌنً، الرمز الفنً، الرمز األسطوري والرمز الخاص

ومما ٌجعل بٌن هذه األنواع من الرموز أن كل واحد منها ٌحمل داللتٌن ظاهرة وباطنة أو كل رمز ٌتضمن الموضوعً 

 محل شًء ما، إلى جانب أنه ٌنطوي على قدرة ثنائٌة. والمتطور، وكل رمز ٌحل

 وتؤثٌر الرمز فً الصورة ٌتجلى فً عدة أمور أهمها: 

 .أن الرمز ٌركز علً الصورة وٌضبط استطالتها، وٌوحد أبعادها، وٌدفعها نحو التكثٌؾ واإلٌحاء 

  ًٌحمل بداخله مخزوناً خاصاً إن الرمز ٌساعد على تعمٌق الوعً ضمن الصورة. فالرمز خارج التشكٌل الجمال

 ٌضٌفه حٌن ٌتحد بها ومثلما تجعل الصورة الرمز مشخصاً محسوساً، فإن الرمز ٌمنحها البعد الداللً الذي ٌختزنه.

 .والرمز ٌساهم فً توسٌع المساحتٌن الزمانٌة والمكانٌة للصورة 

 هذه المفردات تخصب الصورة إن وجود الرمز ٌستحضر أٌضاً مفردات خاصة به، تساعد على تعمٌق مجراه، و

 وتؽنً مناخاتها. 

  ومثلما ٌستحضر الرمز مفردات خاصة، فإنه أٌضاً ٌستدعً رموزاً من شؤنها أن تدعم الصورة، وتمتن محتواها

 وتقوي فاعلٌتها. 
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 ة "من الخدمات التً ٌإدٌها الرمز للصورة ومن ثم للنص تنوع المناخات التً ٌفرضها تنوع الرموز الوافدة للصور

، كما (5)والؽنى فً الدالالت وجانب اإلٌحاء فٌها "كل أثر فنً حقٌقً، رمز سحري، له عدة تفسٌرات ال وصول فعلٌاً إلٌه"

أن الرمز "تمثٌل ثابت للعالم التجرٌبً واضح، دقٌق، مفٌد ٌنتمً إلى محٌط الذات الهادؾ إلى المبنى لكل أفعالها 

 العالم الرمزي عالم "التشابه والمقارنة والتكرار".  وإنجازاتها وإزاء التقلٌص الرمزي حٌث أن

 الرمز فً لغة العرب: -

 عرفه ابن منظور األنصاري فً كتابه )لسان العرب( بما ٌجمع بٌن ما تقدم من الصفات فقال: 

هو  "الرمز تصوٌت خفً باللسان كالهمس وٌكون بتحرٌك الشفتٌن بكالم ؼٌر مفهوم باللفظ من ؼٌر إبانة بصوت، إنما

 .(6)إشارة بالشفتٌن"

بإزدهار الثقافة ونهوص الفكر إبان العصر العباسً، تبلور المعنى اإلصطالحً للرمز فقد فسره قدامة بن جعفر لؽوٌاً فً 

 .(7)كتابه ")نقد النثر( بؤنه: ما أخفى من الكالم"

وهً معنى "الرمز على "اإلٌجاز"  ناقالً بعد ذلك المعنى الحسً اللؽوي للرمز إلى مصطلح أدبً، إذ ٌطلق "اإلشارة"

مالحظاً تمٌز اإلشارة الحسٌة بالسرعة والقصر، فٌعرؾ اإلشارة بؤنها: "أن ٌكون اللفظ القلٌل مشتمالً على معان كثٌرة، 

 بإٌماء إلٌها أو لحمة تدل علٌها". 

 نفٌد مما تقدم أن اإلٌجاز أوالً وؼٌر المباشرة فً التعبٌر ثانٌاً والخفاء ثالثاً أهم دعائم الرمزٌة العربٌة.  

 المفهوم الفلسفً للرمز: 

 (Hegelمفهوم الرمز لدى هٌغل ) -

من الناحٌة ( حدٌثه عن الرمز بتحدٌده لمعنى المصطلح بشكل عام فٌرى أن الرمز ٌمثل بداٌة الفن Hegelبدأ هٌؽل )

التارٌخٌة ومن الناحٌة الفكرٌة، وقد تمٌز به الشرق بوجه خاص، ولم ٌصل إلٌنا الرمز إال بعد أن مر بتحوالت عدٌدة 

ولكن قبل أن ٌستطرد )هٌؽل( فً تحلٌله للرمز نجده ٌتوقؾ عند معنى الرمز بشكل عام، لكً ٌفرق بٌن داللته فً الفن 

ن الرمز هو شًء خارجً ٌخاطب حدسنا بصورة مباشرة، ولكن هذا الشًء ال ٌقبل وداللته فً المنطق، ولذلك ٌقول "إ

 .(8)كما هو موجود فعالً لذاته وإنما لمعنى أوسع وأعم كثٌراً"

 (Freudمفهوم الرمز لدى فروٌد ) -

التً أحبطها ( بؤنه الوسٌلة لتحقٌق الرؼبات فً الخٌال، وبخاصة الرؼبات البٌولوجٌة Freud"ٌعرؾ الفن عند فروٌد )

الواقع وٌستفٌد الفنان من مواهبه الخاصة فً تعدٌل تخٌالته إلى حقائق من نوع جدٌد. إذن الفن فً مفهومه هو منطقة 

وسٌطة بٌن عالم الواقع الذي ٌحٌط بالرؼبات ؼٌر المشبعة، وعالم الخٌال الذي ٌحققها، هكذا تصبح مجاالً إلشباع الحرٌة 

ق دون حدوث صراع مباشر مع قوى الكبت أما وجهتها فستكون هدفها استثارة إهتمام الالشعورٌة فً الخٌال وتتحق

  .(9)اآلخرٌن وتعاطفهم"

 (: Carl Jungمفهوم الرمز لدى كارل ٌونج ) -

وتتمثل فً مجموعة التجارب اإلنسانٌة التً انحدرت إلٌنا من أسالفنا السحٌقة عابرة نفوس أجدادنا كنوع من المٌراث 

ؾ بمرونته، حٌث تتعاقب فٌه التجارب بسرعة أكثر مما هً علٌه فً الوعً فإذا أراد الفنان بلوغ قلب النفسً ٌتص

اإلنسانٌة فعلٌه فً رأي )ٌونج( أن ٌؽوص فً أعماق ذلك الالشعور الجمعً عبر األجٌال، وقد استخدم )ٌونج( مفهوم 

 الٌقظة على اعتبار أن الحدس قدرة تمٌز الفنان.  الحدس لتوضٌح الطرٌقة التً ٌمكن أن ٌدرك بها مضمون الالشعور فً
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عند أطلق )ٌونج( اسم النماذج البدائٌة على مضمون الالشعور الجمعً كان ٌقصد بذلك الرواسب الباقٌة فً النفس منذ 

ن آالؾ السنٌن تلك التً تظهر فً الحلم، وقد بقت فً النفس البشرٌة هكذا منذ أن كانت تدرك األحداث التً تجري م

حولها فً ؼٌر إستقالل عن الذات بل كانت الذات تتوحد مع الموضوع. أما األساطٌر فهً من هذا المنطلق لٌست إال 

تعبٌرات رمزٌة تصور مجرٌات األمور فً أعماق النفس البشرٌة فً مقابل أحداث الطبٌعة الخارجٌة. "ومن هنا ٌتخذ 

ففٌها تتجسد األنماط األولٌة للشعور الجمعً، فكلما كان الحلم  )ٌونج( من الرموز واألحالم مادة ثرٌة لدراسة الفن،

مشحون بالطاقة اإلنفعالٌة، فإن صورته الرمزٌة تعبر بواسطة المجاز عن القصد من الواقع بطرٌقة ؼٌر مباشرة، وبهذه 

ولما كان الفنان  الطرٌقة ٌتحدد ظهور محتوٌات الالشعور عبر األجٌال فتترك آثارها على شكل ومحتوى العقل البشري،

ٌطلع على مادة الالشعور الجمعً بالحدس فإنه ٌسقطها فً هٌئة رموز كصٌؽة للتعبٌر عن الحقٌقة المجهولة، لذا فالرموز 

 .(10)دائماً تتمٌز بطاقة نفسٌة أكثر من معناها المباشر"

 تحتاج إلى برهان. فإن الرموز هً المسئولة هكذا ٌتؤكد لنا أن الحقائق النفسٌة التً ال ٌمكن تفسٌرها بالطرٌقة الفٌزٌائٌة ال

 (*)عن تحوٌل الطاقة النفسٌة )اللٌبٌدو( عن مجراها الطبٌعً لتؤدٌة أؼراض ثقافٌة ؼٌر أن الرمز كثٌراً ما ٌؤتً )كحدس(

الحرب مثل ٌتبدى ؼالباً فً األحالم، "وقد لوحظ قٌام القبائل فً الثقافات البدائٌة بؤفعال ٌمهدون فٌها لعملٌات القنص و

إلى العقل الضروري، وأن تقصً التفاصٌل  )**()اللٌبٌدو( Libidoالرقص واالحتفاالت السحرٌة، وهدفهم من ذلك تحوٌل 

 .(11)التً بها مثل هذه االحتفاالت لٌظهر لنا شدة الحاجة إلى حرق الطاقة الطبٌعٌة عن مجراها األصلً"

إلى رموز لم ٌزل ٌجري منذ فجر الحضارة، وٌرجع إلى شًء عمٌق جداً  )**()اللٌبٌدو( Libidoإن تحوٌل الطاقة النفسٌة 

من أصل الطبٌعة البشرٌة لقد أفلح أإلنسان، وعلى مر التارٌخ فً اقتطاع جزء معٌن من الطاقة وجعله ٌنحرؾ عن 

ن تإدي وظٌفتها االنصباب فً مجرى الؽرٌزة ؼٌر أن اإلنسان ما ٌزال فً حاجة إلى قوة الرمز التحوٌلٌة من أجل أ

اإلعالنٌة، من هنا اكتسبت األحالم أهمٌتها فً نظرٌة )ٌونج( على إعتبار أنها تمثل اآلثار الطبٌعٌة التً مصدرها النفس، 

وسر ؼموضها ٌرجع إلى لؽتها الرمزٌة التً تعبر عن مقاصد واقعٌة فإنها تستخدم طرق المجاز، وهً أٌضاً مشحونة 

 ك ما ٌحدد مكانتها كوسٌلة البتداع أعمال الفن العظٌمة.بطاقة انفعالٌة ورمزٌة، وذل

إن استخدام الرمز فً الفن ٌرجع إلى عهود العصر الحجري القدٌم، وكذلك إلى فنون الشرق القدٌم، ونجد أٌضاً الرمزٌة، 

داً من أجل أن والطابع الذهنً بل كانت الرمزٌة خاصٌة أساسٌة فً الفن الزنجً، وعلى هذا النحو ظل اإلنسان ٌسعى جاه

ٌكسب سرائره الخفٌة شكالً، ومن المإكد أن معظم المٌثولوجٌا التً أفرزها العالم القدٌم لٌست إال أثراً من الخبرة التً 

 تشكلت فً مرحلة أقدم من التطور البشري. 

 المحور الثانً: تتبع الرمز عبر التارٌخ : 

نسانٌة منذ فجر وجودها على األرض للتعبٌر عن النفس، ولما كان لقد كان الرمز بمثابة المرحلة األولى التً خطتها اإل

اإلنسان البدائً ٌنظر إلى الوجود والكائنات المحٌطة به على إنها أحاج وألؽازاً، فإنه لم ٌستطع لها تعلٌالً إال بقدر ما 

العامة اتخذ الدالالت التً  ٌصٌبه منها من ضرر أو نفع من أجل ذلك عبدها، وهو فً سبٌل تعبٌره التلقائً عن األفكار

تشٌر إلى عقائده وتقالٌده، وطقوسه، حٌث صورها على جدران كهوفه أو نحت لها التماثٌل أو عمل لها التمائم، ومن هنا 

                                                           
(* )

 انحذس: فٙ انفهضفخ ٚشٛش إنٗ َٕع يٍ انًؼشفخ انزٙ ال رضزخذو انًُطك ٔاالخزصبص.
  )**( 

Libidoٔغبلخ غجٛؼٛخ رزٕنٗ، أٔالً ٔلجم كم شٙء، انمٛبو ثخذيخ أغشاض انحٛبح، نكٍ  لذساً يؼُٛبً يًب ٚفٛط ػٍ حبعزُب يُٓب إٌ انهٛجٛذٔ  :))انهٛجٛذ

شٛئبً  نزهجٛخ أغشاض غشٚزٚخ، لذ ٚزحٕس فؼالً إَزبعٛبً أٔ ٚضّخش ألغشاض صمبفٛخ. إٌ رّٕعّ انطبلخ ػهٗ ْزا انُحٕ أيش يًكٍ يجذأٚبً حٍٛ رزحٕل

شض االْزًبو انغشٚز٘. غٛش أٌ ْزا انزحٕٚش غٛش يًكٍ ثًغشد فؼم اإلسادح. فٕٓ ال ٚحذس إال ثطشٚمخ غٛش يجبششح. فجؼذ ًٚبئم فٗ غجٛؼزّ غ

ُٚزغّ فزشح يٍ انُعظ فٗ انخبفٛخ ُٚزظ سيز ٚضزطٛغ أٌ ٚغززة انهٛجٛذٔ إنّٛ، ٔٚمٕو أٚعبً ثًًٓخ رحٕٚم انطبلخ ػٍ يغشاْب انطجٛؼٙ. ٔانشيز ال 

 ٛبً،  ثم كضٛشاً ٚغئ ػهٗ ْٛئخ ٔحٗ أٔ حذس ٚزجّذٖ غبنجبً فٗ األحالو.انفكش إَزبعبً ٔاػ
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كانت جمٌع الصور والتماثٌل التً أنجزها البدائٌون سواء منها اآللهة ، أو الشٌاطٌن، ومختلؾ أشكال الطواطم الحٌوانٌة، 

، وكذا التعاوٌذ السحرٌة واألقنعة بل وكل ما ٌتعلق باإلنتاج الفنً لعصور البداءة إنما تتخذ طابعاً رمزٌاً، وذلك والنباتٌة

ألن هذه الرسوم والتماثٌل كانت تقترن باالنفعاالت التً تثٌرها هذه األشكال وما تحمله من معان الخٌر والشر، بل إن 

كثر من مقاطع صوتٌة ُتحاكً األحداث الطبٌعٌة، حٌث تسمى الحٌوانات التعبٌر عن النفس إذ ذاك بالنطق لم ٌكن أ

ومختلؾ الكائنات بما ٌصدر عنها من أصوات كما هو شائع فً أصول اللؽات، ولذا كانت هذه األصوات فً حد ذاتها 

 دالالت رمزٌة عن األشٌاء. 

للتعبٌر حٌث كان ذلك بدء الرموز المصورة  "ومن أجل رؼبتهم فً انتقال األفكار إلى اآلخرٌن اتخذوا التصوٌر وسٌلة

التً بلؽت حد النضج فً الكتابة الهٌروؼلٌفٌة وتعد أقدم أنواع الكتابة التً عرفها اإلنسان كما تعد من جانب آخر أروع 

ٌة من مثال للرمزٌة فً التعبٌر عن األشٌاء المحسوسة، وكذا األفكار المعنوٌة، ولعل من الؽرابة أن تحتل الناحٌة الرمز

  .(23)التارٌخ طرفٌه ما بٌن العصور الموؼلة فً الوحشٌة، والبداءة، والعصور المتقدمة فً الحضارة"

"إن الرمز هو األحجٌة أو اللؽز التً ٌدلل به على شًء أو معنى معٌن أو مطلق، بمعنى أن الرمز ٌشٌر إلى شًء 

ٌُعرؾ عن طرٌق هذه الداللة مباشرة سواء بحسب ما موجود، والرمز فً هذه الحالة ٌقوم مقام هذا الشًء كؤنه هو  حٌث 

اصطلح العرؾ علٌه أو أقرته التقالٌد منذ زمن بعٌد، فهنالك الرموز التً ترمز بها للعقٌدة كالهالل رمزاً للدٌن اإلسالمً 

ما نجد الثعبان إذ والصلٌب رمزاً للمسٌحٌة، فالرمز بحسب العرؾ والتقالٌد قد ٌتخذ من أمة إلى أمة مؽزى مختلفاً فبٌن

. وُعبد الثعبان فً صور عدٌدة (13)ٌعتبر لدى المصرٌٌن القدماء حارساً مقدساً فإنه فً وقتنا الحاضر ٌعد رمزاً للعداء"

وأدى دوراً ملحوظاً فً الدٌانة المصرٌة القدٌمة الرتباطه باألزلٌة وتجدد الحٌاة وذلك لما لمسه المصري القدٌم من حٌاة 

الثعبان وخروجه من شقوق األرض أو كٌفٌة تخلصه من جلده وتجدٌده، فقد اعتبر الثعبان قوة مقدسة منذ عصور ما قبل 

واتخذ رمزاً قوٌاً للحماٌة من األرواح الشرٌرة، ورمزاً لدفع األذى والضرر وٌحدث ذلك عن طرٌق توجٌه التارٌخ، 

عناصر األذى الموجودة فٌه إلى وجود األعداء، كما ارتبط الثعبان بالحٌاة وتجددها، نظراً لما ُعرؾ به من طول العمر، 

 ٌد. وقدرته على التخلص من جلده فً الشتاء كؤنه ٌولد من جد

(، وٌظهر ؼالباً فً الرسومات 1)أبو فٌس( هو ثعبان ضخم ٌلتؾ حول نفسه عدداً من المرات وهو ٌعد رمزاً للشر شكل )

على جدران المعابد وهو ٌهزم أو ٌقتل من قبل أحد اآللهة، كما رسم على شكل سحلٌة ضخمة، أو تمساح، والحقاً على 

أنه ٌتسبب بمعارك دائماً بٌنه وبٌن )رع(، )فؤبوفٌس( ٌهاجم قارب  شكل تنٌن، وتروي لنا األسطورة عن )أبو فٌس(

ٌُهزم فً كل مرة، فً كل صباح.  الشمس كل صباح لٌمنعه من اإلبحار نحو األفق، و
 

 
 ( ثعبان الماء رمز الفوضى Apophis( أبوفٌس )1شكل )
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ٌُنظر إلٌها نظرة تشاإم، فإن الشعوب األوروبٌة تشٌر إلٌها رمزاً للذكاء، وإذا كان  وكذا الحال فً طائر البومة، حٌث 

الصقر قد اتخذته شعوب مختلفة من قدٌمه وحدٌثه كالمصرٌٌن القدماء والرومان رمزاً للقوة فإن شعوباً أخرى قد اتخذت 

ٌة قد احتلت حقبة كبٌرة من الرمز، ومن الفكر اإلنسانً سواء فً عصور البداءة مكانه األسد رمزاً لها، وإذا كانت الرمز

أو عصور الحضارات األولى فإنه ال توجد أمة فً العالم القدٌم قد أوؼلت فً الرمزٌة مع براعة فً التصوٌر وشاعرٌة 

الجنائزٌة، وما تشمله من صور فً التعبٌر بالقدر الذي وصل إلٌه المصرٌون القدماء فً العمق فً رموزهم الدٌنٌة و

 اآللهة. 

"ولما كانت هذه الرموز عامة تؤخذ أشكاالً لصور آدمٌة فً أوضاع ممٌزة حٌث تتمٌز صور اآللهة بالعباءة فً صور 

األشخاص األخرى من الملوك، والرعٌة مع مالحظة الطابع الذي تتمٌز به أزٌاء الملوك، وتٌجانهم من األزٌاء العادٌة كما 

(، إال أن ما ٌعنٌنا على وجه خاصة هً تلك الصور الرمزٌة المعبرة عن مثالٌات المصرٌٌن التً 2فً شكل )ٌتضح 

تجمع فً تكوٌنها الفنً بٌن شكل طائر أو حٌوان ٌحل محل الرأس من الجسم اإلنسانً، ألن هذه الصور ٌبدو فٌها عمق 

تً ٌهدؾ إلٌها الرمز كما هً فً صورة )توت( إله الحكمة وأصالة التعبٌر الرمزي، وما تبعته من اإلٌحاءات القوٌة ال

(، والكتابة حٌث اتخذت فً هذه الصورة مكان رأس اإلنسان رأس الطائر أبو قردان، حٌث صور وهو ٌمسك 3شكل )

بإحدى ٌدٌه القلم، وباألخرى قرطاس الكتابة، وكما مثلت صورة )حورس( برأس )الباشق(، وكذا )أنوبٌس( إله الموتى 

. حٌث تلتصق رإوس الطٌور، والحٌوانات بؤجسادها اآلدمٌة، ولقد كانت اآللهة )هاتور( (44")(4أس )أبن آوى( شكل )بر

( تمثل الخٌر فً صورة )بقرة آنا(، كما ترمز للجمال، وهذه الصورة تقابلها صورة )أفرودٌت( إلهة الجمال عند 5شكل )

 اإلؼرٌق أو )فٌنوس( عند الرومان. 
 

 
 من كتاب الموتى  –محفوظة فً المتحف البرٌطانً  –( أوزورٌس جالس على العرش 2شكل )

 
 ( نقش على جدار فً معبد الرامسٌوم ٌبٌن اآللهة وهً تبارك رمسٌس الثان3ًشكل )

 الجالس اإلله آمون والكاتب اإلله توت رب الحكمة له رأس طائر مجنح والذي له رأس صقر اإلله حورس إله الحرب
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األسرة الثامنة عشر، لوحة فرٌسكو فً قبر سنوتم فً دٌر المدٌنة، األقصر،  –( اإلله أنوبٌس إله الموتى، ٌنحنً على مومٌاء سٌنوتم 4شكل )

 طٌبة، مصر 

 
ه أٌضاً ( الملك منقرع من األسرة الثالثة، بانً هرم الجٌزة األصغر وبجانبه هاتور وعلى رأسها قرص الشمس بٌن قرنٌن، وبجانب5شكل )

 زوجته الملكة، التمثال بالمتحف المصري بالقاهرة 

وهنالك من الرموز ما اصطلحت علٌه جمٌع الشعوب كالحمامة وؼصن الزٌتون رمزاً للوئام والسالم، وكالشمس وأشعتها 

الحسٌة منها  رمزاً للفكر واإللهام، والشمس ذات األٌدي الممتدة من أشعتها كما اتخذها )إخناتون( رمزاً للمنح اإللهة

 (. 6والمعنوٌة شكل )

 
 القاهرة  –المتحف المصري  –( الفرعون إخناتون وعائلته ٌتعبدون آلتون 6شكل )
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ولم ٌكن الرمز قاصراً على مختلؾ األشكال الطبٌعٌة وما توحً به من معان مختلفة والعوامل وما صاحب هذه العوامل 

من انفعاالت متباٌنة لدى األمم ومختلؾ الشعوب، فقد اتخذت الرموز كذلك من األشكال المصنوعة من متنوع األدوات 

ا ارتبط بها من العوامل، واالنفعاالت السابقة، وما تتضمنه من قٌم، وما والحاجٌات التً نحتاج إلٌها فً حٌاتنا الٌومٌة كم

تشٌر إلٌه من أمور مهمة مادٌة كانت أو معنوٌة، فالقلم والكتاب والمٌزان والكرسً والصندوق المؽلق كل منها ٌعطً 

دبٌة، فإننا نجد أن الكتاب أٌضاً انطباعاً وداللة ذات معنى خاص، فبٌنما نرى أن القلم قد اتخذ شعاراً ورمزاً لألندٌة األ

رمزاً للمعرفة، كما كان المٌزان فً مختلؾ األزمنة، والعصور رمزاً للعدالة، وكذا ٌشٌر الكرسً رمزاً للمكانة األدبٌة، 

 وٌشٌر إلى السلطة أحٌاناً كالسٌؾ، أما الصندوق المؽلق بالقفل فٌدل على األسرار وما تتطلبه من الكتمان. 

سٌحٌة ظهرت رمزٌة من نوع آخر لكً تخفً مظاهر العقٌدة خشٌة اإلضطهاد من جانب، ولكً تعبر عن وفً صدر الم

المبادئ الرئٌسٌة لهذه العقٌدة من الجانب اآلخر فهً وإن اتخذت فً الظاهر شكالً طبٌعٌاً لرموزها فإن هذا الشكل بحسب 

ٌون األوائل حٌن اتخذوا السمكة رمزاً مصطلحاً علٌه رسمه، وصورته لٌس إال قناعاً للؽرض الرئٌسً من الرمز فالمسٌح

فٌما بٌنهم فإن هذا الرمز لم ٌكن أكثر من داللة تدل على مجموعة الحروؾ الٌونانٌة التً تتضمنها كلمة سمكة لهذه اللؽة، 

 (.7سٌحٌة شكل )وإن كل حرؾ من هذه الكلمة ٌعد رمزاً وحرفاً ابتدائٌاً لكلمة معٌنة تشٌر إلى أحد مبادئ العقٌدة الم
 

 
 ( رمز السمكة فً المسٌحٌة7شكل )

 

 األسطورة واألبعاد النفسٌة للرمز:    -

"ٌنفرد اإلنسان بقدرته على إدراك الرموز أو صٌاؼتها، وقد توحً مثل هذه الرموز بشًء ؼامض أو مستتر أو بما هو 

تفسٌرها بوضوح، ومن هذه الوجهة ٌمكن التحقق من أن أكثر من معناها المباشر لما تتضمنه من أبعاد ال شعورٌة ٌصعب 

السلوك الرمزي هو بالضرورة سلوك إنسانً، فاإلنسان هو الوحٌد بٌن المخلوقات الذي ٌستخدم التعاوٌذ والطالسم، وٌقوم 

 بشعائر وطقوس معٌنة فً المناسبات كؤنماط من السلوك تتشكل من رموز قد اصطلح علٌها المجتمع، وٌستخدمها فً

 . (55")حٌاته الٌومٌة

فإذا رجع اإلنسان بمخٌلته إلى بداٌات الزمن الؽامضة وجد أنه إذا لم تنر الدٌانة الحقٌقٌة ذهن اإلنسان، ولم تفسر له العلوم 

األشٌاء ونشؤتها فإنه قد ٌالحظ مولد ما نسمٌه باألساطٌر. ففً ظالم الؽابة الدامس وفً السهول التً تسطع علٌها الشمس 

ا، وفً الكهوؾ التً قلما كانت تحمً ساكنٌها من هجمو النمور الحادة األنٌاب أو الدببة العمالقة، وفً كل مكان بنوره
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نظر اإلنسان إلى العالم الخطر الؽامض وتؤمل فً أموره، فسؤل اإلنسان من أٌن تؤتً الشمس وأجاب على هذا السإال بؤن 

مبهر وٌقوده عبر السماء، ولما حٌره القمر فسر بؤنه ذلك المضًء الشمس قارب أو عربة ٌجلس فٌه اإلله المتؤلق ال

 األبٌض بالتفكٌر فٌه كقارب آخر أو كعربة أخرى تجلس فٌها شقٌقة إله الشمس. 

وتسائل اإلنسان عن سر رعب الرعد والبرق ولكً ٌحل ؼوامض هذا اللؽز وصل إلى صورة له عظٌم ٌجلس على عرش 

رعد ورسوله هو البرق، فإذا ما هاج البحر فً عواصؾ مدمرة فذلك هوؼضب إله عظٌم فً السماء وصوته وهو ال

األمواج ذي الشعر األزرق، وإذا ما أنتجت الحبوب واألشجار بذوراً كانت األم أرض كرٌمة، وإذا جاء القحط والمجاعات 

 فهذا بسبب ؼضبها. 

ل الذي جاء به مختلؾ أنواع الحٌوانات والنباتات، وحٌرت أسئلة أخرى كثٌرة سكان األرض البدائٌون: أصل النار، والشك

وأسباب رفاهٌة بعض الناس وشقاء بعضهم اآلخر، وطبٌعة الموت ومسؤلة العالم اآلخر، ولكً ٌجٌب القدماء الذٌن عاشوا 

فوٌاً فً تلك العصور على هذه األسئلة كونوا األساطٌر وظلت هذه األساطٌر طوال عصور مدٌدة ٌتلقاها االبن عن أبٌه ش

وٌنقلها الجٌل إلى الجٌل التالً بالكلمة المنطوقة وفً معظم األحوال كان ٌتناولها الكثٌر من التؽٌرات على ٌد من تسلموها، 

وٌستطٌع القصاص الماهر أو الشاعر ذو الخٌال الخصب أن ٌضٌؾ إلٌها بعض اللمسات هنا وهناك ٌتقبلها الناس فً بٌئته 

 بصدر رحب. 

ختلؾ رواٌات األسطورة الواحدة تروي فً عدة أماكن مختلفة بصور ٌختلؾ كل منها عن اآلخر، "وٌحدث عادة أن م

، وبعد ذلك تؽدو رواٌته تلك هً ما ٌتقبله كل (66)أسطورة وما ٌتناولها بطرٌقته الخاصة" (*)وأحٌاناً ٌتناول )هومٌروس(

 إلى مرحلة تدوٌنها.  فرد، وبواسطة أمثال أولئك الشعراء سرعان ما وصلت األساطٌر أخٌراً 

"األساطٌر لها تؤثٌر عمٌق على جمٌع اآلداب، وإنه لحقٌقً أن األساطٌر اإلؼرٌقٌة والٌونانٌة أثرت أثراً عمٌقاً وال سٌما 

فً األدبٌن اإلنجلٌزي واألمرٌكً، وقد أعجب كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة بالقصص التً حكاها القدماء، وقلما نستطٌع فهم 

 .(17)ملتون أوكٌتس أولوٌل( دون أن نلم بؤساطٌر األؼارقة والرومان")شكسبٌر أو 

"أما )سٌجموند فروٌد( فقد نظر إلى األساطٌر على أنها نتاج تفاعالت الالوعً، وهكذا فسر قصة )نارسٌسوس( 

(Narcissus)نظرها كل ( فهً المرأة التً تخمد بم8شكل ) (*)*( على أنها ترمز إلى عقد )النرجسٌة(، أما )مٌدوسا

 .      (18)رؼبة فً التقارب"

                                                           
(* )

نؼبو ْٕيٛشٔس: شبػش إغشٚمٙ شٓٛش ْٕٔ كبرت انًهحًزٍٛ: اإلنٛبئخ ٔاألٔدٚضب لبو ثزخهٛذ حشة غشٔادح شؼشاً ثذلخ يزُبْٛخ انزٙ ٚؼزمذ حذٔصٓب ا

 ّ.ق.و، ُٔٚؼذ يغ ْضٕٛدٔس ُٚجٕع انشؼش اإلغشٚمٙ ٔرسٔر 0521

http://www.marefa.org/index.php/%D9/%87%D9/%88%D9/%85%D9/%8A%D8/%B1 
 

*(* )
ًب يٛذٔصب: كبَذ فٙ انجذء ثُزبً عًٛهخ، غٛش أَٓب كبَذ ػهٗ ػاللخ يغ ثٕصٛذٌٔ ْٔزا يب عؼم آصُٛب رغعت، فحٕنزٓب إنٗ ايشأح ثشؼخ انًظٓش ك

حٕنذ شؼشْب إنٗ صؼبثٍٛ ٔكبٌ كم يٍ ُٚظش إنٗ ػُٛٛب ٚزحٕل إنٗ حغش. ٔثًب أٌ يٛذٔصب كبٌ لبثهخ نهًٕد فمذ رًكٍ ثشصٕٛس ثًضبػذح ْشيش، 

انًٛضٕنٕعٛب اإلغشٚمٛخ يٍ انمعبء ػهٛٓب ٔلطغ سأصٓب نًب َظش إنٗ صٕسح اَؼكبصٓب فٙ دسع آصُٛب، ٔأْذٖ سأصٓب ٜصُٛب انزٙ كبَذ لذ حضت 

 صبػذرّ ٔلبيذ ثٕظؼّ ػهٗ دسػٓب انًضًٗ ثبألٚغٛش. 

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/%D9/%87%D9/%88%D9/%85%D9/%8A%D8/%B1 
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  1680 – 1589–متحف بوشكٌن للفنون الجمٌلة  –مٌدوسا  -( جان لورٌنزو برنٌنً 8شكل )

تكشؾ عن توافق إٌقاعات النفس مع إٌقاعات الطبٌعة وعن  (*) (Carl Jungواألسطورة من وجهة نظر )كارل ٌونج( )

الصراع بٌن النور والظالم، أو الحق والباطل، وكان )ٌونج( قد اعتبر األنماط األولٌة التً هً مضمون الالوعً الجمعً 

ود سحٌقة، أنها المسئولة عن صنع الصور النمطٌة المؤلوؾ فً األساطٌر، وفً األحالم وفً الفن، والتً وجدت منذ عه

وٌصؾ )ٌونج( الكٌفٌة التً ننجذب بها نحو األسطورة بقوله: "عندما ٌتحقق نمط أولً فً موقؾ فإننا نشعر باالنعتاق أو 

 بقوة عارمة تستولً علٌنا، وفً لحظات كهذه ال نكون أفراداً بل نعود أجناساً ٌتردد فٌنا صوت البشرٌة كلها".  

شؾ واألساطٌر، والرإٌة الكونٌة الشاملة فذلك ٌعنً أنه قد تعامل مع القٌم والتقالٌد على "عندما ٌنطلق الفنان إلى عوالم الك

مستوى الحلم، ولما بدت األسطورة موسوعة لألنماط النفسٌة واالنفعاالت العامة فذلك ما دفع الفنانٌن الحدٌثٌن إلى إحاطة 

 .(97)األساطٌر القدٌمة باهتمام جدٌد"

عن دور الرموز وعالقتها بالشعائر  )**(فً دراساته السوسٌولوجٌة )*((Emile Durkheim)وٌحدثنا )إمٌل دوركاٌم( 

الطوطومٌة لسكان استرالٌا األصلٌٌن، فقد كشؾ عما ٌربط الرموز بالشعائر الدٌنٌة، وتوصلت مثل هذه الدراسات إلى 

ا بشًء ملموس، وله وجود حقٌقً فإذا أخفق الحقٌقة التً مفادها: "أن تفسٌر العواطؾ القوٌة ألنفسنا ال ٌحدث إال بربطه

هذا الشًء فً تفسٌر هذه العواطؾ، فذلك ٌدعو إلى اتخاذ عالمة ما تحل محله فنرد العواطؾ إلٌها وتصبح حٌنئذ 

موضوع عواطفنا نشعر إزاءها بالعرفان، ونضحً من أجلها فال تصبح العالمة مجردة فً ذاتها، وإنما تتحول إلى مثٌر 

 ً تمثلها، ومن هنا نتعامل معها كما لو كانت هً الحقٌقة ذاتها".للحقٌقة الت

كانت الدراسات السوسٌولوجٌة قد أحرزت تقدماً فً مجال رمزٌة األسطورة باعتبار أنها المادة الحقٌقٌة التً ٌنبؽً 

وجود تشابه بٌن أساطٌر الرجوع إلٌها من أجل التعرؾ على الجوانب الخفٌة فً حٌاة المجتمع. "وقد توصل الباحثون إلى 

 (20)الشعوب المختلفة رؼم ما ٌفصل بٌنها زمانٌاً ومكانٌاً".

 

 

                                                           
(* )

 (، ْٕ ػبنى َفش صٕٚضش٘ ٔيؤصش ػهى انُفش انزحهٛهٙ. 0620َٕٕٚٛ  2 – 0782ٕٚنٕٛ  52كبسل عٕصزبف َٕٚظ )
 

 

*(
(: فٛهضٕف ٔػبنى اعزًبع فشَضٙ، ٚؼزجش أحذ يؤصضٙ ػهى االعزًبع انحذٚش، ٔلذ ٔظغ 0608َٕفًجش  02 - 0727أثشٚم  02( إيٛم دٔسكبٚى )

 ُظشٚخ ٔانزغشٚت فٙ آٌ يؼبً.نٓزا انؼهى يُٓغٛخ يضزمهخ رمٕو ػهٗ ان

 /https://ar.wikipedia.org/wikiإيٛم_دٔسكبٚى
*(

 *( انضٕصٕٛنٕعٛخ ْٕ انؼهى انز٘ ٚذسس انًغزًؼبد ٔانمٕاٍَٛ انزٙ رحكى رطٕسِ ٔرغٛشِ، رشعغ أصٕل ػهى االعزًبع نؼصٕس لذًٚخ.

 /https//arz.wikipedia.org/wikiصٕصٕٛنٕعٛب



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

417 

 المحور الثالث:

 أهداف وخصائص الرمز:

 أهداف الرمز:

"البد من التوضٌح فً مجال المقارنة بٌن اإلٌحاءات التً كان ٌهدؾ إلٌها الرمز قدٌماً، وما ٌتطلع إلٌه الفنان الحدٌث؛ 

ا فٌما بٌن المقاٌٌس، والمعاٌٌر التً تتحدد بها المرامً، واألهداؾ التً ٌهدؾ حٌث نرى ألول وه لة أن هنالك تفاوتاً بٌّنً

إلٌها الرمز كما تختلؾ العوامل الباعثة لوجودها بمقدار ما بٌن العصور سواء فٌما قبل التارٌخ أو بعده من تباٌن شاسع فً 

لعصور البدائٌة كان الفنان فً جمٌع صوره التً أنتجها ال ٌذهب أبعد مما المستوى الفكري والثقافً، فبٌنما نجد أن فً ا

ٌقترن فً ذهنه عن هذه الصور من االنفعاالت التً تختلؾ بواعثها باختالؾ ما ٌجلب له النفع أو الضرر أو ما ٌبعث فً 

لباعث ٌتحدد بحدود الفكر فً أضٌق نفسه المتعة والمسرة أو الرعب والهلع، وسواء كان الباعث دٌنٌاً أو سحرٌاً فإن هذا ا

نطاقه، وال ٌزٌد إذ ذاك عن اإلدراك الؽرٌزي والصور الذهنٌة األسطورٌة التً تصاحب هذا اإلدراك من أجل ذلك كانت 

الدوافع التً تدفعه ألن ٌصور وٌنحت وٌضع أقنعته ونماذجه التً تتعلق بطقوسه وتقالٌده إنما هً ال شعورٌة بل هً كذلك 

 (21)رٌة تبعاً للخرافات واألوهام والظنون التً تتسلط على تفكٌره، ووجوده.قهرٌة جب

"كما نرى أن تلك الدوافع، والبواعث األسطورٌة قد سادت كذلك فً عصور الحضارات األولى من المصرٌة والهندٌة 

نها من حٌث اإلنتاج الفنً والفارسٌة والصٌنٌة، وهً وإن كانت بدورها دوافع قهرٌة بحكم تسلط العقائد الخرافٌة إال أ

تخرج من دائرة الالشعور إلى نطاق الوعً بحسب ما أحرزه فنانو هذه العصور من الخبرة، وما بلؽته شعوب هذه 

الحضارات من التقدم الفكري على درجات التطور فهً وإن اتفقت بواعثها الدٌنٌة مع الشعوب البدائٌة التً سبقتها فإنها 

عنها فٌما بلؽته من الخبرة الجمالٌة وامتداد آفاقها الفكرٌة واتساع نطاق مضمون صورها الذهنٌة  تختلؾ إختالفاً جوهرٌاً 

 .(22)وانفتاح المجال أمامها إلبتكار مختلؾ األشكال والصور والقدرة على التعبٌر بوجه عام"

فنٌة التً تنهج علٌها الحضارات وإذا قمنا باالنتقال من الشعور إلى الوعً فً األداء الفنً فمعنى ذلك أن األوضاع ال

األولى تتخذ عادة أوضاعاً مصطلحاً علٌها تنتقل صورها من عصر إلى عصر بحسب هذه األوضاع، وإن بدت بعض 

االختالفات فً التفاصٌل، والفرق فٌما بٌن الالشعور والوعً هو أن األول إنما ٌعمل بطرٌقة تلقائٌة فً حٌن ٌعمل الثانً 

كما هو الحال فً العهود المصرٌة القدٌمة، وإذا كانت هنالك فوارق من حٌث الخبرة ومستوى اإلجادة طبقاً لخطة مرسومة 

الفنٌة فهنالك أٌضاً فوارق أخرى فً القدرة على التعبٌر الرمزي بلؽها الفنان المصري القدٌم وهً إن كانت فً جوهرها 

فطري لألطفال مثال ذلك: حٌن ٌرسمون األشخاص تهذٌب لصور رمزٌة بدائٌة إال أن بعضها مستمدة من الشعور ال

(، والتً ترمً 9بحسب أهمٌتهم بنسب تتفاوت مع هذه األهمٌة كتلك الصورة المرسومة على معبد الكرنك باألقصر شكل )

)لسٌتً األول( فً حجم هائل عن جمٌع أشخاص اللوحة فً حٌن ٌقبض بٌده على زمام األسرى كما هو الحال فً 

ة )لرمسٌس الثانً(، والتً تمثله بضرب الُعصاه فً حضور )رع حور إختى( بحٌث تبدو صور هإالء الصورة الرمزٌ

األسرى أقل حجماً إلى حد كبٌر عما تتضمنه الصورة من أشخاص بوجه عام، وذلك باإلضافة إلى التفنن فً أسالٌب 

 .  (23)الرمز بؤشكال ال تقع تحت الحصر"
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 ( فرعون مصر العظٌم سٌتً األول ثانً ملوك عصر الرعامسة ٌقوم بقمع أعداء مصر 9شكل )

 األقصر –معبد الكرنك  –المختلفٌن أمام اإلله آمون رع 
 

 خصائص الرمز:

 .هو الطرٌقة لمالحظة أوجه الشبه بٌن ما هو وجدانً وما هو مادي 

 .ال ٌتطلب بالضرورة ذهناً على درجة عالٌة من التجرٌد 

 .تلقائً ذاتً أساسه أن ٌتعقب المتلقً العالقة بٌن أفكاره ومشاعره 

 .فالمشاهد هو جزء من العمل عند رإٌته لمجموعة من الرموز، وتكون ثقافة الوعاء الذي ٌتم االستقبال من خالله 

 بعض صفات ومهام الرمز هً:

 .الرمز ٌقوم مقام الفكرة 

 .الرمز جزء ٌقوم مقام الكل 

  ًٌقوم مقام مدرك كلً.الرمز مدرك حس 

 أنواع الرموز:

 الرموز العامة:

اسمها "ٌونج" بالرموز الفطرٌة التً تنتمً إلى الوجدان الجماعً مثل رمز االنتصار ورمز حمامة السالم، فهً الرموز 

 التً ٌتفق أفراد المجتمع على معناها.

 الرموز الخاصة:

لذاتٌة وتفاعله الفردي، وعلى الرؼم من ذلك إال أنها تتضمن جزء وهً التً ترتبط بوجدان فرد بعٌنه، نابعة من نظرته ا

من الرمزٌة العامة وإال عجز المتلقً على إدراكها مثل ذلك "الطوطم" رمز عام لدى المجتمعات البدائٌة وٌتضمن رموز 

 خاصة تتمثل فً أسلوب معالجة الفنان البدائً لأللوان واألشكال ونسبها برإٌته الخاصة.

 والعالمة:الرمز 

"العالمة هً الشًء الذي نتخذه مشٌراً لوجود شًء آخر أو أن الشٌئٌن وجدناهما مرتبطٌن، كالدخان الذي ٌكون عالمة 

على وجود النار، فؤحد الشٌئٌن دال على اآلخر فاللؽة ملٌئة بالرموز التً تكون مجرد لفظ أو اسم أو صورة أو شكل 

مة "إشارة حسٌة لموضوع مادي ٌعٌن اإلنسان على السلوك وٌشترك معه الحٌوان وكذلك الرموز الرٌاضٌة بالتالً العال
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ألنها ال تقتصر فً إدراكها إلى الحس والخٌال أما الرمز ألنه ٌنتمً إلى األنٌة وإلى علم المعنى فلٌس للحٌوان أي نصٌب 

 (24)لعدم تعٌنه على هٌئة الشعور".

محسوس لكنها فً ذات الوقت ترتبط بداللة إٌصال معنى، كذلك تعد مثٌراً أي وتعرؾ )العالمة( أٌضاً بؤنها شًء مادي 

أنها تعتبر بمثابة مادة محسوسة ترتبط صورتها المعنوٌة فً إدراكنا بصورة مثٌرة آخر تنحصر مهمته فً اإلٌحاء تهٌإاً 

ن الشٌئٌن مرتبطٌن دائماً، كالدخان فالعالمة هً الشًء الذي نتخذه مشٌراً ٌدل على وجود شًء سواه، أما أل (25)لالتصال.

 الذي ٌكون عالمة على النار، أو ألن المجتمع اتفق على أن ٌكون أحد الشٌئٌن داالً على اآلخر.

 الرمز واإلشارة:

"ما هً إال داللة على األشٌاء الموصولة بها، أما الرمز  (Signal)"هناك فرق بٌن الرمز واإلشارة، فاإلشارة 

(Symbol) فاإلشارة هً  ثر من معناه الواضح المباشر هذا عالوة على أن الرموز نواتج طبٌعٌة وعفوٌة..."فٌمثل أك

أداة إلٌصال رسالة ما، فمثالً إشارات المرور تحل محل رجل المرور لتوصل إلى مستخدم الطرٌق رسالة ذات مفهوم 

تعنً ممنوع الوقوؾ، وهذا ٌسري على باقً  تعنً وجود موقؾ للسٌارات، وهذه  (P)عام، فمثالً إشارة المرور هذه 

 اإلشارات.

وقد عرفت )آدام شاؾ( اإلشارة بؤنها "لؽة اصطناعٌة وثانوٌة وهً بعٌدة عن أن تكون لؽة طبٌعٌة، لذا فهً لؽة اتفاقٌة 

لنا فً تلك أي أنها محددة بمعنى واحد محدد ومعلوم متفق علٌه من قبل الجمٌع، ومث (68)تنشؤ عن قواعد اتفاقٌة بحتة".

إشارات الصم والبكم فكل حركة إشارٌة تعنً معنى خاص واحد ٌستخدمه الجمٌع ومعناه مفهوم من قبل الجمٌع، وال ٌقبل 

التؤوٌل لذا فهً دقٌقة وثابتة. فاإلشارة "تستمد معناها من الشًء الذي تمثله أما الرمز فٌضفً معنى على الشًء الذي 

 (26)ٌرمز إلٌه".

تلمٌحً محاط باإلٌهام فتصل فكرته إلى المتلقً عن طرٌق اإلٌماء والتلمٌح والتموٌه ال عن طرٌق  "إن للرمز طابع

التصرٌح المباشر والدقٌق، فهو ؼامض بعض الشًء. وعلٌه فهو "من ناحٌة األداء صوره متناقلة ٌطؽً فٌها المجاز على 

ل تتنوع معانٌه حسب المتلقً وحسب الزمان والمكان فهو مفتوح التؤوٌ (27)الحقٌقة ٌطؽى فٌها التلمٌح على التصرٌح".

 الذي ٌوجد فٌه.

"بٌنما لٌس لإلشارة "سوى داللة واحدة ال تقبل التنوٌع وال ٌمكن أن تختلؾ من شخص آلخر مادام المجتمع قد تواضع 

الذي ٌضفً على الرمز على داللتها. بٌنما الرمز ٌستمد قٌمته أو معناه من الناس الذٌن ٌستخدمونه، أي أن المجتمع هو 

 (28)معناه".

فالرمز إذ ٌنبع من المجتمع وٌتؤثر به وٌإثر فٌه وهو قابل للتؤوٌل واالنفتاح بشكل أوسع من اإلشارة أو العالمة ألن كل 

منهما محدد بنظام محدد وثابت ال ٌقبل التؽٌٌر. لذلك فالرمز فٌه قوة متجددة، ال ٌقبل الرتابة وال ٌبعث على الملل أو 

 لضجر منه لذلك فهو متنوع ومختلؾ.ا

إن األساس الذي تبنى علٌه فلسفة )سوزان النجر( هو التمٌٌز بٌن )الرمز( و)اإلشارة(. فهً ترى أن "الرمز هو أداة 

 (09)أما اإلشارة فهً "شٌئاً نعمل بمقتضاه، أو وسٌلة لخدمة الفعل". (29)ذهنٌة، ومظهراً من مظاهر فاعلٌة العقل البشري".

 شارة ال تدل إال على األشٌاء ذاتها.فاإل

 

 

                                                           
(

8
) Schaff: Introduction Ala Semantique, editions, 10, 18 Paris, 1974, P. 98 رى االصزؼبَخ ثًزشعى 
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 المحور الرابع: نشأة الرمز فً الفن الحدٌث وأهمٌته كأحد عناصر التشكٌل فً العمل الفنً الجداري

 نشأة الرمزٌة فً الفن الحدٌث:

الرومانتٌكٌة من "لٌس من المستؽرب أن تنهض أمثال تلك المذاهب الوجدانٌة على إثر الحروب واالنتكاسات، فقد هبت 

والدادٌة والسرٌالٌة إبان الحرب العظمى األولى؛ فلم ُتشٌر الرمزٌة  1870أعقاب الثورة الفرنسٌة، والرمزٌة بعد حرب 

 (31)إلى استخدام األسد للقوة والمٌزان للعدل، ولكنها عنٌت بالمعنى الباطن الذي ٌنبع من اللوحة ذاتها".

عشر قد اتجهت اتجاهاً مباشراً نحو الواقعٌة فهً من ناحٌة أخرى تتبع التقدم العلمً؛ "وإذا كانت مجهودات القرن التاسع 

، وما تالها 1885حٌث كانت نتٌجة ذلك ظهور المذهب الطبٌعً فً األدب كما اتخذ التصوٌر طرٌق التؤثٌرٌة منذ عام 

فً الفنون التشكٌلٌة فً وقت واحد، ولم ، وبالمثل (32)كانت الرمزٌة هً رد الفعل المثالً الذي نما اتجاهه فً األدب"

ٌمض وقت طوٌل حتى كان المصورون، والشعراء الذٌن ٌهدفون إلى تمثٌل العالم الخارجً بؤمانة فً فنهم قد ؼٌروا 

اتجاههم إلى إٌحاء تصوري ألحالمهم عن طرٌق الخٌال الرمزي فً قالب من التطرٌز الفخم للشكل الشعري أو للشكل 

ان المنبع األساسً الذي انبثقت منه الرمزٌة كحركة أدبٌة منظمة فً هذا القرن إنما تتمثل فً موسٌقى الزخرفً، "حٌث ك

بما استحدثه فً أوبراته من األسلوب اإلبداعً بالرمز اإلٌحائً فٌما ٌتعلق  )*((Richard Wanger))رٌتشارد فاجنر( 

، )**((Charles Baudelaire))شارلز بودلٌر(  (33)باألداء الؽنائً والموسٌقً، ومن آثار بعض الشعراء والسٌما"

وهكذا قاد هذه الحركة األدبٌة حٌث انطلقت الحٌاة الفكرٌة، والوجدانٌة إلى األفق السحري التً تتمثل فً جاذبٌته الؽامضة 

من المكبوتات المقنعة درر المعانً المتؤلقة فً األؼوار من أسرار النفس تلك األؼوار الالشعورٌة المنطوٌة على عالم 

الزاخرة بشتى العواطؾ، والنزعات، واألمانً، واألحالم؛ إذ ٌفصح عنها الفنان فً قالب من الرموز واألحاجً المزودة 

الرمزي حٌث ٌكون اإلٌحاء الؽامض أكثر قدرة على التعبٌر من ذلك بطاقة إٌحائٌة تشٌر إلى المؽزى المستتر وراء القناع 

د العرض طالوته؛ ألنه ٌكون باهت األلوان خالٌاً من اإلؼراء، ونضارة المعانً التً ٌشع السرد المفضوح الذي ٌفقد عن

بها ذلك اللؽز الذي ٌثٌر، وٌبعث من مكامن نفس القارئ أو المستمع موكباً حافالً بشتى المعانً واالنفعاالت والذكرٌات، 

ٌقاع الوزن، وموسٌقى األلفاظ متوخٌاً فٌها دقة وهً تلك المشاعر التً اختلجت جوانح النظام ذلك الذي ٌنؽم شعره بإ

 المعنى مع انتقاء العبارات المنطوٌة على شحنة من اإلٌحاء.

فً  )*((Paul Gauguin)هكذا ولدت الرمزٌة موازٌة لألدب، وشؽؾ بها من الفنانون من تجمعوا حول )بول جوجان( 

 Gustave)و)جوستاؾ مورو(  (Odilon Redon)( منطقة )بونت آفن(، وإقلٌم )برٌتانى( أمثال )أودٌلون رٌدون

Moreau) 1826 :1898 .وؼٌرهم من الفنانٌن، وقد نشؤ كرد فعل فً مواجهة الواقعٌة 

البٌان الرمزي فً جرٌدة )الفٌجارو( وجاء فٌه: "إن جمٌع  (Jean Moreas)أصدر )جان مورٌاس(  1886وفً عام 

، كل مهمتها أن تبدي انتسابها الخفً إلى األفكار األولٌة، أما )سٌفان المظاهر الملموسة إنما هً مجرد مظاهر محسوسة

فهو من حدد الهدؾ األساسً للرمزٌة على أنها إلباس الفكرة شكالً حسٌاً حٌث  (Sephane Mallarme)ماالرمٌه( 

 (34)كان له الفضل فً وضع األساس باالشتراك مع )بودلٌر( لنشؤة الرمزٌة فً مجال األدب".

                                                           
*(

 .0771: 0701( سٚزشبسد فبعُش كبٌ يؤنف يٕصٛمٗ ٔكبرت يضشحٙ أنًبَٙ 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki سٚزشبسد_فبغُش
*(

 .0728: 0750*( ثٕدنٛش شبػش َٔبلذ فُٙ فشَضٙ 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki شبسل_ثٕدنٛش
*(

ْٕٔ فُبٌ فشَضٙ خشط يٍ ثٍٛ أحعبٌ انًذسصخ االَطجبػٛخ، إال أَّ أثذٖ يٕٛالد أخشٖ،  0787ٔنذ خالل صٕسح  0611-0787( ثٕل عٕعبٌ 

ثٛشٔد  -صالصم صٕفُٛش  -ؼٛخ داس انشارت انغبي -لبيٕس انشصبيٍٛ فٙ انؼبنى  -سارت لجٛؼخ  -فكبٌ يٍ انًؤصضٍٛ نحشكبد فُٛخ الحمخ. عٕسط يذثك 

 .61ص - 0662 -نجُبٌ 
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أن الفن المصري الحدٌث منذ بداٌته قد حقق إٌجابٌات ملحوظة فً سبٌل التمٌز وتجسٌد مالمح مصرٌة أصٌلة تمتد ونجد "

بالتراث الفنً المصري إلى مرحلة جدٌدة، من خالل تبنً استراتٌجٌة ثقافٌة وفنٌة واعٌة بؤهمٌة الحفاظ على الذاتٌة 

 . (35)الثقافٌة"

اإلمكانٌات الجمالٌة للعناصر الشكلٌة فً تصمٌم وتكوٌن أعماله الفنٌة وذلك لم ٌتم على معنى فالفنان المصري استؽل تماماً 

ظاهري فقط وإنما حرص الفنان على استخدام عناصره وأشكاله لخلق رإٌة فنٌة جدٌدة، "فالفنان المعاصر لم ٌبدأ من 

العدٌدة والمستمرة لفهم العالم هذا الفهم  الفراغ فهو ٌتعرض لتراث إنسانً واسع خصٌب تراكم عبر محاوالت اإلنسان

 .(36)الذي ٌكون ؼالباً محصلة للتفاعل بٌن األبعاد الشخصٌة الفردٌة، االجتماعٌٌة المعاصرة، التارٌخٌة أو التراث"

إن العناصر الزخرفٌة والرموز تتطور مع تطور اإلنسان وثقافته وأٌضاً مع المتؽٌرات المستمرة وأصبحت مع التطور 

لة لتشكٌل عناصر جدٌدة، فهً عنصر هام من عناصر الفنون القدٌمة، كما تعود أهمٌتها إلى الدور الذي تحققه فً قاب

العمل الفنً فهً تؤتً معبرة عن مرحلة ثقافٌة معاصرة لها وتتشكل بمفاهٌمها وهً فً تطورها تعود دائماً إلى المراحل 

دٌدة للرموز فً تطورها المستمر مستقلة وقائمة بذاتها بمجرد السابقة علٌها "وال ٌمكن افتراض أن ظهور خواص ج

فى الفن كما أنها مرتبطة ارتباطاً وثٌقاً  قد نوع من التراكم اإلبداعً والذكاء الحسًظهور خواص جمالٌة جدٌدة وإنما هو 

أخذت الوحدات  بالتراث، فلكل حضارة وحداتها الزخرفٌة المستقلة وإن تشابهت فً بعض فنون تلك الحضارات، وقد

الزخرفٌة من بعضها البعض فالفن ٌنتقل من ثقافة إلى أخرى، والعناصر الزخرفٌة هً نتاج ثقافً متمثالً فً العناصر 

الهندسٌة والنباتٌة، وأٌضاً المستمدة من األشكال اإلنسانٌة والحٌوانٌة الموحٌة بالمعانً الرمزٌة والعناصر الزخرفٌة 

 ٌة البادٌة فً الفن اإلسالمً والخط الهٌروؼلٌفً فً الفن المصري القدٌم.المستوحاة من الخطوط العرب

ساهم الموروث الثقافً والحضارات المتعاقبة العظٌمة فً بناء شخصٌة مصرٌة ذات مقومات خاصة ٌستطٌع أي باحث 

رسم الحٌاة المصرٌة إال أننا فً الفنون فً أي مكان فً العالم أن ٌمٌزها، وبالرؼم من قٌام العدٌد من الفنانٌن الؽربٌٌن ب

نستطٌع بسهولة إدراك عدم وجود خلفٌة حضارٌة مصرٌة فً أعمالهم فؤصبحت بعٌدة عن عمق التراث التشكٌلً أما 

الفنانٌن المصرٌٌن فنجد الحضارات المتعاقبة شكلت وجدانهم وأصبحت جزء ال ٌتجزأ من شخصٌتهم الفنٌة وأسلوبهم 

أعمالهم اهتمامهم بالتراث وقضاٌا اإلنسان، فلكل حضارة معاٌٌرها ولكل شعب جمالٌاته التصوري حٌث تجد الدراسة فً 

 ومثٌراته لوجدانه وعواطفه.

حمل التصوٌر المصري الحدٌث على عاتقه مهمة البحث عن لؽة فنٌة ممٌزة محملة بالجذور التراثٌة األصٌلة والبحث عن 

لها مذاق خاص فً الرإٌة تستقً ثقافتها من تارٌخها القدٌم وجذورها الهوٌة المصرٌة والنظر إلى الطبٌعة بعٌن مصرٌة 

 العمٌقة مستفٌد من العناصر الزخرفٌة والرموز فً الحضارات والفنون التً عاشت على أرض مصر.

هو الذي ال شك أن اآللٌة الجمالٌة ال تعمل بطاقتها الكاملة إال عندما ٌتعاشق فٌها ترسا البث والتلقً، وقلٌل من فنانٌنا 

 استطاع اختراق هذا الجدار الشاهق عبر التواصل مع رجل الشارع كماكٌنة استقبال معطلة.

وٌقدم صبري منصور فً أعماله الفنٌة عبر مسٌرته مع فن التصوٌر المصري نمطاً فرٌداً من الرمزٌة، وذلك بابتكار 

وجود اإلنسانً وتصوراته للكون والعوالم الخفٌة أجواء ؼامضة قادمة من عالم الروح لتجسٌد أفكار ومشاعر مجردة عن ال

حٌث تسطع كل األشكال بنورانٌة الروح التً تسمح لإلنسان بالحدس لتخطً حدود المظهر المرئً للكون والطبٌعة 

( فٌقدم رواسب نفسٌة وفكرٌة 11( وآدم وحواء شكل )10وتظهر مالمح الرإٌا الرمزٌة لدٌه فً لوحاته "الرإٌا" شكل )

صورة تلقائٌة من صمٌم حٌاته الداخلٌة والتراث المصري، وهو ٌقول فً ذلك: "إننً أقوم بتنظٌم األشٌاء بما ٌتفق تظهر ب

مع انفعاالتً، وأضع فً اللوحة كل شًء أحبه وله مؽزى عندي، ولكن ال أحاول أن أفتعل رموزاً، فالرمز عندي نابع من 

 .(37)البٌئة التً أعٌش فٌها وله استقاللٌته"
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 الرؤٌا  –( صبري منصور 11شكل )
 م1991 –سم  200× سم  100 

 آدم وحواء  –( صبري منصور 11شكل )
 م 1991 –سم  200× سم  100

حٌث جاءت أشكاله ورموزه مستمدة من عالم القرٌة، حٌث نشؤته وتكوٌن وجدان الطفولة والصبا، لقد اختفت الدالالت 

كشفرة تتضمن كل األزمنة وٌتسع إلٌحاءات متآلفة ومتضامنة، فالبٌوت فً قرٌته المباشرة والمحددة، حٌث عنصر واحد 

معابد خٌالٌة ٌسكنها أناس فً أماكن صؽٌرة، كما أن قرى صبري منصور هً قرٌة قدٌمة، لٌلها ٌختزن الشعر والسحر 

 صٌاته كل على حدة.والؽموض، وهناك نور داخلً هو نوره الخاص الذي ٌعٌش فً أعماق رإٌته والذي ٌتردد فً شخ

ورموزه بسٌطة وتلقائٌة فالعناصر التً ٌستعملها فً معظم أعماله هً بٌت القرٌة والعنصر ذو الوجه ؼٌر المحدد المعالم، 

 والنخلة، والهالل، وهً إما تكون مجتمعة كلها فً تكوٌن واحد، أو ٌكتفً الفنان بعنصرٌن فقط.

ل ٌعود إلى رموز قبطٌة قدٌمة حٌث كانت المرأة تقوم بحل شعرها لتعترؾ ولعل ظهور المرأة ذات الشعر الؽزٌر المنسد

 بذنوبها، أما هنا فهً تقدم اعترافها إلى طائر بفرد جناحٌه بقوة وسٌادة فً الجزء العلوي.

ر ومن ثم ٌمثل "صبري منصور" النزعة الصوفٌة فً االتجاه الرمزي فً الفن المصري الحدٌث، وٌعد امتداداً لذلك التٌا

 المتدفق الذي ٌهدؾ إلى صٌاؼات فنٌة ذات سمات مصرٌة.

وال ٌختلؾ اثنان أن الفنان محمد شاكر هو من أبرز مصوري التصوٌر الجداري، حٌث إندفع بكل ملكاته العقلٌة 

والوجدانٌة والروحٌة صواب الحس الجمعً .. من خالل أعماله المٌدانٌة المنتشرة باإلسكندرٌة )خاصة( والمحافظات 

بعض البلدان العربٌة، وفٌها سنلحظ بوضوح التكامل والتوافق بٌن أبعاد شخصٌته على الصعٌدٌن اإلنسانً واإلبداعً .. و

حٌث ذلك الخطاب البصري الموجه دائماً عبر قناة تراثٌة ترتكز على التارٌخً والجؽرافً والعقائدي كقواسم مشتركة مع 

ج مإكدة هً بمثابة خٌط المسبحة الذي ٌربط أعماله الزٌتٌة والتركٌبٌة اإلرث الجمعً، وهو ما ٌجعلنا نقؾ على نتائ

والجدارٌة ببعضها، إلى جانب دوره اإلبداعً المتزن فً أعماله الفنٌة المرتبطة بالعمارة .. من خالل اللوحات الحائطٌة 

 وأعمال النحت .. والنحت البارز وأعمال الزجاج المعشق والفسٌفساء. 

( تلك الجدارٌة الماثلة على الحائط المواجه لقلعة 13،  12شكل )  –م 2002 –ما محكى القلعة( ففً عمل )بانورا

قاٌتباي، عند الساحة الكبٌره فً منطقة القلعة .. نجد أن الفنان ٌنزع إلى تجسٌد كل الحضارات اإلنسانٌة التً وفدت إلى 

لمصرٌة، حتى الحضارة اإلسالمٌة، مروراً بالحضارة اإلسكندري واندمجت فً كٌانها عبر تؤثٌر متبادل مع الحضارة ا

اإلؼرٌقٌة والرومانٌة .. وكؤنها كانت مصب لكل تلك الشالالت المعرفٌة، وقد تم تنفٌذ هذه البانوراما بخامتً الرخام 

الفخارٌات  والجرانٌت بؤلوانهما المختلفة، إضافة إلى خامة )التٌسرا( بتقنٌة الفسٌفساء، إلى جانب توظٌؾ بعض أنواع من

المزججة وؼٌر المزججة ذات الضؽط العالً، كما إستخدمت أٌضاً تقنٌة الزجاج المعشق فً واحد وعشرٌن نافذة أعلى 
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متر مسطح، إحتضنت ثالث دوائر كبٌرة متداخلة هندسٌاً مع ثالث  184الجدارٌة، وقد بلؽت المساحة اإلجمالٌة للعمل 

تقترب فً كٌانها من الدانتٌال النسٌجٌة .. وداخل الدوائر الكبرى ألقى الفنان أخرى صؽٌرة، وكلها محاطة بنقوش زخرفٌة 

بتوافٌق رمزٌة مستقاه من كل حضارة على حده، فقد بدأ فً الدائرة األولى .. رموز مصرٌة مثل )الشمس( و )زهرة 

ء المتعلق الذي ٌشٌر إلى تواصل اللوتس( و )موت( آلهة السماء و)آتون( إله الشمس كرمز للتوحٌد .. ثم ذلك الهرم الوال

حضاري بٌن الماضً واآلنً .. وفً الدائرة الثانٌة .. ٌشٌر برموزه إلى الحضارة اإلؼرٌقٌة الرومانٌة التً تسلمت الراٌة 

. من الحضارة المصرٌة القدٌمة وتؤثرت بها فً نواح كثٌرة رؼم سٌادة العقل على علومها وإبداعاتها .. أما الدائرة الثالثة .

فقد خصصها للحضارة اإلسالمٌة، لذا فقد إحتشدت بالقباب والمآذن واألهلة واألقبٌة والزخارؾ التجرٌدٌة كحلقة وصل 

بٌن الؽٌبً والشهادي.. وإذ تؤملنا العمل جٌداً سنجده على المستوى التعبٌري ٌحتفً بالقٌمة اللؽوٌة الرمزٌة، فمن كلمة 

السردٌة التارٌخٌة عبر أبجدٌة إشارة تثري لدٌه الفعل التصوٌري المشبع بالنزعة  )محكى( .. نجد الفنان ٌركز على الحالة

الحكائٌة، على إعتبار أن المشهد ٌدخل الحٌز الجماهٌري وٌخاطب طبقات إجتماعٌة متنوعة تحتاج إلى نوع من الجذب 

والتً تؤسست بداخله من مكتبة بٌت  واإلستدراج البصري .. وقد أشرنا فً مقدمة الدراسة إلى المٌول اللؽوٌة عند شاكر،

 األسرة فً طفولته وصباه.

 
 م2002 –سور محكى قلعة قاٌتباي  –( محمد شاكر 12شكل )

 
 م2002 –سور محكى قلعة قاٌتباي  –( محمد شاكر 13شكل )

وإذا افترضنا أن فكره النظري ٌتم تؤوٌله إلى مشهد تصوٌري، فإننا سنضع أٌدٌنا على وظٌفة الدائرة فً العمل كرمز 

( عند المصري القدٌم ٌمثل تتابع الدوافع السببٌة لبعض الظواهر الطبٌعٌة، وهو ما انتقل فٌما بعد إلى 14كونً شكل )
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ل، والذي كان ٌتصور الوجود دائرة وهو نقطة فٌها، وربما ٌدعونا هذا المفهوم الصوفً عند ابن عربً على سبٌل المثا

إلى التدقٌق فً الخٌوط المشتركة بٌن البناءات الفكرٌة والبصرٌة فً الجدارٌة، والتً تإدي إلى تجسٌد لتناؼم الشكل مع 

لفسٌفساء لخلق إٌقاع تنقٌطً المضمون، أما على المستوى التقنً .. فتتجلى خبرات الفنان ومهاراته المتراكمة فً فن ا

ٌثري العٌن، ورؼم هذا ٌسٌطر ببراعة على التمازجات اللونٌة التدرٌجٌة فً الصورة، وعبر هذه القدرة التجمٌعٌة نكتشؾ 

صلة وطٌدة مع مهاراته فً نسج البقاٌا المنسٌة والخردة واألصداؾ والقواقع .. عالوة على هذا التنوع الحرفً فً نوافذ 

 عشق التً تعلو الجدارٌة كتاج بارق على الرأس، ال سٌما أنها تضًء لٌالً. الزجاج الم

 
 م2002 –سور محكى قلعة قاٌتباي  –( محمد شاكر 14شكل )

وعند هذه النقطة على منحنى األداء عند محمد شاكر .. نجد أنه وصل للحد األقصى للتماهً بٌن الوعٌٌن الفكري والتقنً، 

المكان وهو ما ٌسمى بـ )الوحدة العضوٌة(، حٌث تتوفر عدة مقومات لرإٌة الجدارٌة، أولها هذا وعالقة اإلثنٌن بمعطٌات 

التوافق بٌن طبٌعة المناخ السكندري الذي ٌتمٌز بالحضور البحري وزخات المطر فً الشتاء، بما ٌتناؼم مع حبٌبات 

لمشاهد بعد زٌارته للقلعة وسٌاجها الجؽرافً، وبٌن التكوٌن الفسٌفسائٌة داخل الجدارٌة .. عالوة على أنها آخر ما ٌراه ا

اللٌل والنهار نلمح قدرات الفنان فً معالجة السطح التصوٌري بما ٌناسب حركة الضوء الطبٌعً نهاراً وثبات الضوء 

ك الناسك الصناعً لٌالً، ٌضاؾ إلٌهما النورانٌة الداخلٌة للعمل، والمتصلة مع ترانٌم نبضٌة متواترة عند محمد شاكر، ذل

 فً فضاء الطبٌعة .. ومحراب الحضارة.." 

وألن الجدارٌات أكثر الوسائل الفنٌة تؤثٌراً فً ذائقة المتلقً البصرٌة، لكونه ٌصادفها ٌومٌاً فً الطرٌق ولٌس مضطراً 

وبساطة وحرفٌة لزٌارة صالة عرض لٌراها، "ٌنصح الفنان عبد السالم عٌد فنانً الجدارٌات أن ٌتعاملوا مع هذا الفن بدقة 

ٌُعٌد صٌاؼة قناعات المتلقً الفنٌة والمجتمعٌة وأن ٌكون العمل الفنً مستخلص من القٌم الجمالٌة المستمدة من  عالٌة ألنه 

وحدات التراث العربً واإلسالمً، مستكشفاً جمالٌتها وأبعادها الفلسفٌة والفنٌة، وموظفاً إٌاها بصورة مباشرة وصرٌحة 

 أو بصورة رمزٌة. 

كما أفاد الفنان بؤنه ٌحاول أن ٌحقق ذلك المزج الصعب بٌن القٌم المجردة للوحة التشكٌلٌة وبٌن القٌم المضامٌنٌة للوحة "

  .(38)الجدارٌة"

 500( والتً قام بتصمٌمها الفنان وذلك على مساحة 15ونجد فً الجدارٌتان الفنٌتٌن على ضفتناة السوٌس الجدٌدة شكل )

 متر مربع والتً ٌعكس من خاللها تارٌخ قناة السوٌس من خالل زخارؾ من الزجاج الملون والفسٌفساء واألحجار. 
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 م 2015 –م  20× م  30 –الجدٌدة جدارٌة قناة السوٌس  –( عبد السالم عٌد 15شكل )

كما أن الجدارٌتٌن تتسم بالطابع المصري األصٌل والجدارٌة األولى التً تحمل إسم "إٌزٌس" نجد فٌها استلهام شكلٌن 

متماثلٌن إلٌزٌس المصرٌة والتً ترمز إلى األمومة والقوة والعطاء برداءها المزٌن باأللوان البراقة من األحمر واألزرق 

ً بحلٌها الرائعة فً التاج والقالدة واألساور والخالخٌل لتعطً برٌقاً ملوناً وسط الرمال الصفراء وسخونة الشمس والذهب

المصرٌة لتحمل بٌن ٌدٌها مٌدالٌة تذكارٌة مجسمة تحمل مبنى القبة األثري ببورسعٌد ذو الطابع اإلسالمً بقبابه الثالثة 

ٌس حملت الكلمة التً كتبت على المٌدالٌة رمز قومً مصري وحدث تارٌخً الخضراء، وهو رمز عالمً لهٌئة قناة السو

 للتؤكٌد للعالم أن قناة السوٌس مصرٌة فً أرض مصرٌة.  1956ٌولٌو  26وهو تارٌخ 

دولة التً تعبر سفنها قناة  103ساري علم ٌحمل أعالم  103"وجدارٌة األمن والسالم هدٌة مصر للعالم" وتحمل عدد 

ترحٌبً وٌتوسطها كرة أرضٌة ضخمة تحمل جناحً حورس رمز القوة والقٌادة كداللة رمزٌة على قوة السوٌس كرمز 

العامل المصري الذي ال ٌعرؾ المستحٌل فً تحقٌق حلم شق قناة السوٌس الجدٌدة وهو عبارة عن مركبتٌن متداخلتٌن 

ٌفساء التً تتفاعل مع ضوء الشمس لتضوي وتتألأل بداخلها رمز الهٌئة بؤلوانها البراقة من الزجاج الملون والرخام والفس

 كمصر تحتضن وترحب بكل قادم إلٌها فً أمن وسالم. 

وهذه اإلٌحاءات الرمزٌة تعكس روح البهجة بمٌالد قناة السوٌس الجدٌدة من خالل حركة واتجاه الزخارؾ وإختٌار 

 األلوان البراقة. 

مصري الحدٌث من مجاالت الحلٌات الزخرفٌة والموضوعات السٌاحٌة وقد خرج الفنان محمد سالم بالتصوٌر الجداري ال

والحرؾ التطبٌقٌة إلى مجال التشكٌل المعاصر، وتحمل مشقة الرواد فً اجتٌاز ذلك حتى على مستوى عدم توفر 

ٌة منه الخامات، فكان ٌبتكر مواده مستعٌناً بؤبسط األدوات مثل الزجاج البلدي الشعبً محاوالً صناعة بالطات زجاج

ٌستخدمها فً تشكٌالته، كذلك طور فكرة الزجاج المعشق بالجبس من خالل دراساته األكادٌمٌة. وواصل الفنان بحثه فً 

ابتكار خاماته وتقنٌاته مثل استخدامه لظهر قطع السٌرامٌك بملمسها الممٌز ولونها الفخاري، واستخدامه لحواؾ قطع 

عتاد كمسطح، وكذلك استفاد من الخلفٌة التً ٌثبت علٌها قطع الفسٌفساء، فنراه الزجاج متجاورة بدالً من استخدامها الم

ٌترك مساحات فارؼة من تلك الخلفٌة لتإدي دورها فً التصمٌم وفً ذلك تكرٌس منه للجمالٌة الخاصة للفسٌفساء تنفً 

مثل مشهداً ما، مما أعطى حرٌة عنها أنها مجرد سطح ٌتم تحضٌره بالمونة، لٌؽطً بقطع من المواد الملونة لٌصور أو ٌ

 كبٌرة وجرأة فً التعامل مع تقنٌة الفسٌفساء. وقد استفاد العدٌد من الفنانٌن الحقاً من تلك التقنٌات فً أعمالهم. 

وطوال مشواره الفنً لم ٌكن شاؼله األول هو المشاركة بلوحة فً معرض. بل كان مهموماً بخروج العمل الفنً من 

ذات الجمهور المحدود إلى األماكن العامة لتصبح جزءاً من حٌاة المجتمع، وابتعد عن التهوٌمات  جدران قاعات العرض

 التً تجعل من الفن خدمة خاصة للصفوة. 
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 جدارٌة أحمد زوٌل: 

 م.2000توج الفنان محمد سالم أعماله الجدارٌة بالعمل الفنً الهام الذي أقٌم فً المٌدان الذي سمً بإسم أحمد زوٌل عام 

م وٌمثل ذلك العمل مجموعة من التحدٌات نظراً لعمق 1999تكرٌماً للعالم الكبٌر فً أعقاب حصوله على جائزة نوبل 

الموضوع الذي ٌقدم معادالً تشكٌلٌاً لفكرة الزمن: تلك الفكرة األبدٌة التً شؽلت ضمٌر اإلنسانٌة منذ فجر التارٌخ. والعمل 

متراً مربعاً أبعاد  170ون من إحدى عشر لوحة تبلػ مساحتها اإلجمالٌة حوالً الجداري الضخم "جدارٌة أحمد زوٌل" مك

كل منها خمسة أمتار للطول وثالثة أمتار لالرتفاع. وقد استمر العمل فً تنفٌذ هذه الجدارٌة مدة أربعة شهور، بمعاونة 

 عزٌزة فهمً.  فرٌق عمل مكون من عشرٌن فرداً ساعدوا فً اإلعداد والتنفٌذ تحت إشراؾ الفنانة/

من ناحٌة التصمٌم تتوحد الخلفٌة من خالل فضاء أزرق سرمدي ٌوحً بدالالت الموضوع العمٌقة وأبعاده األسطورٌة 

والفلسفٌة. حٌث مثلت القبة السماوٌة الزرقاء مجاالً لحركة الزمن منذ أن أكتشؾ قدماء المصرٌٌن أسرار السماء ووضعوا 

ٌة ودورة أفالكها وحركة كواكبها. ولهذا الفضاء أبعاد لونٌة منتقاة من درجات الزجاج الدراسات والخرائط للقبة السماو

األزرق المعتم قام الفنان بتصنٌعه بنفسه لٌبتعد عن الدرجات المتاحة التً لن تحقق هذا البعد. كما تتحرك العنصر على 

لمسرحً الدرامً وتصوٌره لرحلة مسرح مضًء تتحرك فٌه مفردات اللوحة فً إضاءة قوٌة توحً بطابع الحدث ا

 الزمن. 

وتمثل الدائرة عامالً مشتركاً ٌتردد على امتداد التصمٌم، وأٌضاً ٌبدأ وٌنتهً به. والنجاح فً اختٌار هذا العنصر كشكل فً 

مز موضوع ٌتناول فكرة الزمن، ٌرجع ألن الدائرة تشٌر إلى الدٌمومة واالستمرارٌة واتصال الزمن، كوثٌراً ما كان ٌر

للزمن فً األساطٌر القدٌمة بالدائرة، ففً األساطٌر الهندٌة كان ٌرمز للزمن بعجلة مكتملة االستدارة من العجالت اإلثنتً 

عشر التً تحمل عربة الشمس فً رحلتها المستمرة، وتكون مكتملة حٌث أن النهاٌة هً البداٌة، كذلك اتخذت رسوم قبة 

لٌه األبراج السماوٌة فً مختلؾ الحضارات، وٌتردد أٌضاً فً هذا اللون األزرق السماء دائماً شكالً دائرٌاً توزع ع

السرمدي خطوط متكسرة مستوحاة من الرسوم الفلكٌة، والتً تصور مسار حركة النجوم، وهً تمثل فً التصمٌم قٌمة 

ئري كقٌمة مؽاٌرة تؽنً تشكٌلٌة هامة: كخطوط حادة متكسرة تصل بٌن نقاط كبٌرة فً مقابل تكرار تردٌد الشكل الدا

 التصمٌم. 

 وسنعرض تفصٌلٌاً أجزاء من ذلك العمل فٌما ٌلً: 

(: تمثل البداٌات األولى الكتشاؾ وابتكار أدوات بسٌطة لقٌاس الزمن، منها المزولة، 17،  16التفصٌلٌة األولى شكل )

والشكل العمودي الذي ٌتخذ هٌئة مسلة صؽٌرة وذلك لقٌاس الزمن من خالل حركة ظل الشمس، وتحمل تلك اللوحة 

ٌاً لهٌبٌاً، والقمر: فً حالة الهالل الذي ٌوحً بالبداٌات، وٌرمز مفردات الكون األولى الشمس: التً اتخذت شكالً اصطالح

إلى الشهر فً الفن المصري القدٌم. كما تصور اللوحة النجوم التً تمثل بشبكة تكوٌناتها وعالقتها ببعضها البعض أحد 

ألول والحال الهٌولٌة المباحث الهامة لعلم الفلك، وهً تتحرك فً حالة توتر بصري، وكؤنه ٌوحً باالنفجار الكونً ا

للكون، وتتواجد أدوات قٌاس الزمن األولى بظاللها الرقٌقة فً الركن األٌسر للوحة الذي ٌؤخذ شكل ربع قطري مضًء، 

وٌجاورها ألعلى بعض األشكال النجمٌة التً اتخذت لوناً بنٌاً داكناً وازدادت حجماً عند انتقالها إلى المسطح المضًء، 

كل القطري بتلك الذبذبة الناشئة عند منطقة التقائه باألزرق والتً عوملت بحساسٌة بالؽة أحالت وتهتز حواؾ هذا الش

األداء بالفسٌفساء إلى قطعة من المشؽوالت الطرزٌة الدقٌقة. وٌمثل خط االلتقاء بٌن األرض والسماء، وكذلك شكل النجمة 

 تلٌها. أداة ربط وتمهٌد بٌن هذه اللوحة فً الجدارٌة واللوحة التً 
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مٌدان  –جدارٌة أحمد زوٌل  –( محمد سالم 16شكل )
 م  2000 –اإلسكندرٌة  –م  3× م  5 –أحمد زوٌل 

مٌدان  –جدارٌة أحمد زوٌل  –( محمد سالم 17شكل )
 م2000 –اإلسكندرٌة  –م  3× م  5 –أحمد زوٌل 

 

ر األبراج الفلكٌة مؤخوذة من سقؾ ؼرفة الدفن. مقبرة (: تمثل اللوحة جزءاً تفضٌلٌاً من منظ18التفصٌلٌة الثانٌة شكل )

(، وهً تعكس المعرفة الواسعة عند الفراعنة بعلوم الفلك ودراسة 19سٌتً األول بوادي الملوك باألقصر )األسرة 

الكوكب ومواقع النجوم، وتعكس الدقة فً قٌاس الزمن ألسباب عملٌة مرتبطة بالفٌضان والزراعة والحصاد، وأٌضاً 

سباب روحٌة وعقائدٌة. وتسبح العناصر المختارة من سقؾ المقبرة بلونها الفاتح فً اللون األزرق للخلفٌة والذي اتخذ أل

عند مروره فً اللوحة الثالثة درجات أكثر إعتاماً وأصبح أكثر تلخٌصاً حتى ٌتٌح أفضل حضور لمفردات العمل المتعددة، 

من الٌمٌن بالربة تاروت متكئة على عقدة سحرٌة رمز الحماٌة، وٌنتهً من  والتً تؤخذ كتصمٌم شكالً شبه بٌضاوي ٌبدأ

الٌسار باألسد تحٌط به النجوم، لٌمثل نجم الشعرى الٌمانٌة ومعروؾ أن ظهور هذا النجم جهة الشرق ٌعنً بداٌة فٌضان 

وكورها على شكل بٌضة أرسل النٌل وٌروي عن كهنة معبد الشمس أن اإلله بتاح إله الخلق والتكوٌن عندما خلق األرض 

النجم الشعري لٌحرسها فً الفضاء وٌشرق فً سمائها مع شروق الشمس فً كل دورة من دوراتها فً فلك اإلله رع. 

وٌتخذ خط األرض وكورها على شكل بٌضة أرسل النجم الشعري لٌحرسها فً الفضاء وٌشرق فً سمائها مع شروق 

له رع. وٌتخذ خط األرض الذي تتحرك فوقه مفردات اللوحة انحناًء محدباً الشمس فً كل دورة من دورتها فً فلك اإل

ألسفل فً مقابل الخط الذي تصنعه العٌن كحد لنهاٌات المفردات العلوٌة فً الصورة. كما تتؤثر فوق العناصر دوائر 

فساء باستعمال الرخام الملون صؽٌرة من اللون األحمر التً تحقق إٌقاعاً حركٌاً فً الشكل، واللوحة منفذة بتقنٌة الفسٌ

 والسٌرامٌك، وتقنٌة الحفر على سطح بالطات السٌرامٌك باستخدام تقنٌة الرسم باأللوان المثبتة بالحرارة.

 
 م2000 –اإلسكندرٌة  –م  3× م  5 –مٌدان أحمد زوٌل  –جدارٌة أحمد زوٌل  –( محمد سالم 18شكل )
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 النتائج: 

من خالل استخدام رموز بٌئٌة وشعبٌة وتارٌخٌة وعقائدٌة، كانت أعمال الفنانون عبر التارٌخ تمتاز بكونها مبنٌة وفق  -1

 إستعارات رمزٌة ذات مفاهٌم روحٌة موروثٌة. 

ترتبط مستوٌات إستخدام الرموز والتعامل به ومعه، وكذلك قوته على اإلٌحاء والتمثٌل بطور الوعً اإلبداعً  -2

 ه على التجدٌد. وبقدرات

نجح الفنانون المصرٌٌن فً إثبات عالقات مختلفة مع األسطح الجدارٌة بمستوٌات بسٌطة أو معقدة وعبر طرق  -3

 ووسائل عدٌدة باستخدام الرموز إما بشكل بصري مباشر أو بشكل متخٌل إلى بنٌة سردٌة بسٌاق فنً بصري )لوحة(.

 التوصٌات: 

 خرج البحث بعدة توصٌات مهمة كما ٌؤتً: 

البد من المحاولة لفهم معنى الرمز حتى ال ٌستخدم على أساس البعد البصري فقط فقد ٌحمل ذلك نوع من أنواع  -1

 الخطؤ. 

 القٌام بالدراسة والبحث فً دراسة الرمز فً الفن المصري المعاصر.  -2

 مستخدمة فً المدارس الفنٌة المختلفة بؤنحاء العالم. إجراء دراسة مقارنة بٌن الرموز المصرٌة والرموز ال -3
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