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 :الملخص

  Morris Weitz) -المفاهٌمٌة تحقق هدؾ الفنان؛ ذلك ما ٌعكسه مفهوم الفٌلسوؾ األمرٌكى )مورٌس وٌتزإن االستعارات 

فً النظرٌات القدٌمة فى ظل المتؽٌرات التقنٌة الحدٌثة. فقد لعب الرمز دوراً مهماً فى الفن قدٌماً، النظر للفن فى إعادة 

حٌث نشأ كتمثٌل ملموس للحقائق، فٌعٌد الفنان صٌاؼة الواقع لٌجسده رمزاً، وبذلك كان العمل الفنى بمثابة إبداع تم إنجازه 

معنى ان ٌقدم ذاته ألنه ٌمثله. هذا المفهوم الذى تحول إلى قٌم من أجل تأمله وفق شروطه ووفق تفرده، وهو ٌسمح لل

ومفاهٌم حدٌثة تعتمد على التفكٌك، والذى سمح للفنان بتوسٌع وعٌه بحقٌقة ذاته، وتقدٌم أعمال تحمل رؤى متعددة كدالئل 

 فى اطار الشكل. 

التؽٌرات والت فً طرق التفكٌر التى جاءت نتٌجة إن هذا التؽٌر المستمر الذي ٌمٌز الفنون التشكٌلٌة تارٌخٌاً، تحركه التح

بجانب الثورة الهائلة للتطور التكنولوجى؛ لذلك البد وأن تكون األهداؾ الدراسٌة لتعلٌم السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

ٌر تقلٌدٌة، الفن متسقة مع طرق التفكٌر الحدٌثة، فالمجتمع الٌوم ٌحتاج إلى األشخاص القادرٌن على اتخاذ قرارات ؼ

ق. وٌتعرض البحث إلى دراسة تطور التفكٌر المجازي فى أعمال  وقادرٌن على التفكٌر بشكٍل مختلؾ، وبشكل خّلا

التصوٌر، وهذا ٌستدعً إعادة النظر فً االستعارات البصرٌة فً ممارسات الفنانٌن، وٌؤدي إلى سؤال البحث: هل هناك 

ان المعاصر فى عمله الفنى بدٌلة الستخدام الرمز قدٌماً؟ وهل النظرة المعرفٌة بنٌة استعارٌة مفاهٌمٌة ٌعتمد علٌها الفن

 لّلستعارة المفاهٌمٌة تساعد فى تنمٌة التفكٌر االبداعى؟ 

 الكلمات المفتاحية: 

 التصوٌر المعاصر. –التفكٌر االبداعى  -الرمز  –االستعارة المفاهٌمٌة 

Abstract: 

      Conceptual metaphors achieve the artist's goal; this is reflected in the concept of the 

American philosopher Morris Weitz of art in revisiting ancient theories under modern 

technological changes. The symbol played an important role in art in ancient times, where it 

emerged as a tangible representation of the facts. The artist recreates the reality to symbolize 

it. Thus, the artistic work was an innovation that was accomplished to reflect it according to 

its conditions and in accordance with its uniqueness. It allows the meaning to present itself 

because it represents it. This concept, which has been transformed into modern values and 

concepts based on disassembly, has allowed the artist to expand his awareness of the truth of 

himself, and to present works that carry multiple visions as evidence in the form. 

      This continuous change that characterizes the plastic arts historically, is driven by shifts in 

the ways of thinking that resulted from political, economic and social changes alongside the 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

480 

tremendous revolution of technological development. Therefore, the objectives of teaching art 

must be consistent with modern thinking methods, today society needs people who can make 

unconventional decisions, and are able to think differently, creatively. The study explores the 

development of metaphorical thinking in the works of photography, and this calls for a 

reconsideration of visual metaphors in the practices of artists, this leads to the question of 

research: Is there a descriptive conceptual structure on which the contemporary artist depends 

on his artistic work, an alternative to using the code? Is the cognitive perception of conceptual 

metaphor helps in the development of creative thinking? 

Key words: Conceptual metaphor - Symbol - Creative thinking - Contemporary painting. 

 خلفية المشكلة:

ر التكنولوجى تحوالت لقد أحدثت التؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة باالضافة الى الثورة الهائلة للتطو       

ٌاز الفن التشكٌلى المعاصر، الذى تعاظمت لؽته وت شابكت فارقة فً طرق التفكٌر، ومن ثما التؽٌر السرٌع والمستمر الذي ٌم

عناصره وتداخلت مفرداته؛ مما ٌضع مجاالً ملحاً لتحدٌث المفاهٌم واألهداؾ التى تقوم علٌها عملٌة تعلم وتدرٌس الفن، 

بحٌث تكون مواكبة لطرق التفكٌر المعاصرة، وذلك الحتٌاج المجتمع الٌوم إلى األشخاص القادرٌن على اتخاذ قرارات 

ق. مما دعا الباحثة إلى إعادة رؤٌة وتأوٌل التجربة اإلبداعٌة ألعمال ؼٌر تقلٌدٌة، وقادرٌن على التفكٌر بش كل مبدع وخّلا

ة، أهمها: )الفنان  دارس الفن( عن طرٌق رصد ودراسة تطور التفكٌر  –العمل الفنى  –فن التصوٌر، من جوانب عدا

ولٌس مجرد البحث فى الجوانب المجازي فى أعمال التصوٌر، ذلك ما ٌستوجب ضرورة التعامل مع العمل الفنى كمفهوم 

الشكلٌة له فقط، وهذا ٌستدعً إعادة النظر فً االستعارات البصرٌة والمفاهٌمٌة فً ممارسات الفنانٌن، مستخدماً فى ذلك 

 البنى االستعارٌة المجازٌة كأحد أهم طرق التفكٌر المعاصر.

 مشكلة البحث:

 وتتحدد فى التساؤل التالى:   

هل هناك بنٌة استعارٌة مفاهٌمٌة ٌعتمد علٌها الفنان المعاصر فى عمله الفنى بدٌلة الستخدام الرمز قدٌماً؟ وهل النظرة  

 المعرفٌة لّلستعارة المفاهٌمٌة تساعد فى تنمٌة التفكٌر االبداعى؟ 

 فرضا البحث:

 إن االستعارة المفاهٌمٌة أصبحت بدٌل للرمز فى أعمال التصوٌر المعاصر. 

 فى تنمٌة التفكٌر االبداعى. تسهمإن االستعارة المفاهٌمٌة  

 أهداف البحث:

 فن التصوٌر.فى بنٌة االستعارٌة المفاهٌمٌة التى ٌعتمد علٌها الفنان المعاصر الكشؾ عن ال 

 االستفادة من االستعارة المفاهٌمٌة فى تنمٌة التفكٌر االبداعى لدارسى الفن.  

 أهمية البحث:

 فن التصوٌر.فى بنٌة االستعارٌة المفاهٌمٌة التى ٌعتمد علٌها الفنان المعاصر عن الالكشؾ ٌسهم فً  

 التأكٌد على المستجدات الفكرٌة والفلسفٌة التى تساعد فً تكوٌن رؤٌة واضحة تعٌن الفنان على التعبٌر الفنى.  

 . التصوٌرتطور التفكٌر المجازي فى أعمال ٌسهم فً اإلثراء العلمً والمعرفً فٌما ٌتعلق ب 

ى تطوٌر برامج التدرٌس بكلٌة التربٌة فتناول االستعارة المفاهٌمٌة فى العمل الفنى التصوٌرى استخدام التطور فى  

 الفنٌة. 
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 حدود البحث:

أن ، والتى أدت إلى تطور فى التفكٌر المجازي فى أعمال التصوٌرٌقتصر البحث الحالً على دراسة ورصد ال 

 أصبحت بدٌل للرمز فى أعمال التصوٌر المعاصر.االستعارة المفاهٌمٌة 

 منهج البحث:  

 استخدم البحث المنهج الوصفى التحلٌلى لمّلءمته لهذه الدراسة. 

 مصطلحات البحث:  

 :الرمز 

ٌمثل كل اشارة أو اٌماءة التى تبلػ معنى معٌنا، أو عّلمة حسٌة تدل على معنى تصورى قائم بذاته، فتحل محله      

، 1إلى الشًَّء بعّلمة : دلَّ بها علٌه ، مثاله بصورتها أو شكلها أو نموذجها" ) ، وفى المعجم "رَمز وتؤدى معناه ومفهومه

 (.88ص

 التفكير المجازى: 

المجاز هو "اداة للتعبٌر عن افكار ورؤى مركبة، ٌستعٌن االنسان بالمدركات المتنوعة والمحسوسات حوله فى البٌئة      

(، هو"إسناد الفعل أو ما فً معناه إلى ؼٌر ما هو ، وفٌه ٌسند 18، ص3للتعبٌر عن كل ما هو مجرد وؼٌر مادى")

 (.147، ص9الحدث إلى ؼٌر صاحبه" )

 فاهيمية:االستعارة الم 

(، أى 67، ص1ٌمثل مفهوم االستعارة "استعمال مجازى لمعنى خاص بكلمة لمعنى آخر على وجه المشابهة" )     

بمعنى استعمال لفظ فى ؼٌر معناه األصلى، وتعد احدى طرق التفكٌر، حٌث ٌستعٌن بها العقل على ادراك المفاهٌم 

(، وعرفها 81واحدة وتربطها بأخرى لفهم شًء ما بشكل أفضل")المركبة. أما االستعارة المفاهٌمٌة "تستخدم فكرة 

( بأنها "لٌست مسألة لؽوٌة فحسب؛ أنها ترتبط بالفكر وبالبنٌة التصوٌرٌةال ترتبط بالفكر وحسب، وجونسون )الٌكوؾ

الهٌئة والجوهر بل أنها تتضمن كل األبعاد الطبٌعٌة فى تجربتنا، بما فى ذلك المظاهر الحسٌة فى تجاربنا مثل اللون و

 (.819، ص13والصوت" )

هى منطق للتأوٌل ذو طبٌعة ذاتٌة معرفٌة مبنٌة على الفهم والتفسٌر، تقدم كما تعرف االستعارة المفاهيمية إجرائياً: 

صٌاؼة مفهومٌة جدٌدة لمعنى الصورة ومدى تجاوبها فى السٌاق العام لرؤٌة العالم الموضوعً والمتخٌل فً اآلن ذاته، 

والتألٌفٌة فً العمل الفنً  عن كونه وسٌلة اتصال عقلٌة تعتمد لؽة وفكر، تساعد الفنان على إنشاء األبعاد البنائٌة فضّلً 

والتى لها عّلقة بالوجدان وبتجربتنا للعالم الخارجى ، وفى الوقت نفسه تتمٌز بثرائها الداخلى الذى ٌؽنى عقلٌة المتعلم فى 

قوم على نوع من الحوارٌة بٌن تجربة المتلقى الذاتٌة والتجربة الموضوعٌة المتخٌلة، عملٌة االتصال االجتماعى، التى ت

ٌاة الكامنة فً بنائٌة العمل الفنى وعناصره  ٌاة من خّلل العّلقات الجدل فهى لؽة الخطاب الرمزي والفكري والرؤٌة الجمال

 .التشكٌلٌة

 :جوهر الرمز فى التصوير 

إن أهداؾ الفن فى العصر الحدٌث كانت تنحصر فى ابتداع الصور، واألشكال الجمٌلة بأنواعها المختلفة، والتى ٌمكن    

أن تصاغ بطرٌقة تصبح معها قادرة على إثارة الفعالٌة الخٌالٌة والجمالٌة تجاه مظهرها، فكانت )الرمزٌة ـ 

                                                           


 .و عالن اللغوياث الوعرفيت األهريكى الفيلسوف :جورج اليكوف 


 الفلسفت بجاهعت أوريغوى، الوالياث الوتحدة االهريكيت.:أستاذ الفنوى الحرة والعلوم بشعبت مارك جونسون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
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Symbolismت فى القرن التاسع عشر، وقد أستخدم أتباعه الرموز من ( وهى أحد المذاهب األساسٌة فى الفن التى ظهر

أجل التعبٌر عن الوجود، وما وراء الطبٌعة، وعالم األفكار والمشاعر الؽامضة. والرمزٌة "تقوم على أساس تخٌلى 

ا ٌستخدم الفنان فى ضوئها تمثٌّلته الصورٌة من النوع الذى ٌمكن التعرؾ علٌها، فٌعٌد صٌاؼتها بطرٌقة تتخذ فٌه

 (.146، ص11األشكال ترتٌبات ؼٌر منطقٌة مما ٌحدث تأثٌراً رمزٌاً" )

ـ [ "نجد العمل الفنً ال ٌشٌر إلى الشًء إشارة مباشرة، 1938{ ]Charles Chadwickوٌقول }تشارلز تشادوٌك ـ 

مز هو الخٌط (، فالر15، ص4وإنما ٌشٌر إلٌه بطرٌقة ؼٌر مباشرة، ومن خّلل وسٌط ثالث هو ما قد ٌسمى بالرمز" )

ر األلمانى  الذي ٌجمع تراكمات من الصور واألخٌلة التً تصنع جسماً موضوعٌاً داخل العمل الفنى. كما ٌشٌر المفكا

أن "وظٌفة الرمز هً استثارة بعض حاالت الوعً، وهناك  [1945ـ  1874{ ]Ernst Cassirer}إرنست كاسٌرر ـ 

االت واألفكار، وأخرى انفعالٌة ترمً إلى إثارة االنفعاالت. فاإلنسان لم نوعان من الرموز عقلٌة وهً مختصة بإثارة الخٌ

 (.63، ص5ٌعد ٌعٌش فً العالم الفٌزٌائً الملموس بل فً كون رمزى صنعه لنفسه") 

[ الذى ٌقول "ال أؤمن بما ألمس، وال بما 1898ـ 1886{ ]Gustave Moreauوتعود الرمزٌة إلى }جوستاؾ مورو ـ 

(، ٌتمتع فن )مورو( بتداخل المرئى مع 111، ص11اسى الداخلى ٌبدو لى أبدٌا ووحده األكٌد" )أرى، فوحده احس

[ 1[ شكل ]1865الّلمرئى، وتجسٌد الرمزٌة فى ثوب أكثر تجرٌدٌة ونقاء، ففى لوحة )فتاة تحمل رأس أورفٌوس( ]

الصورة فى رمزٌة تمثل الصراع بٌن "صور رأس )أورفٌوس( الذى مات جسدٌاً ؼٌر أنه ٌستمر فى ؼنائه، وقد مثل هذه 

(، وهً ثنائٌة تحمل النقٌضٌن الموت والحٌاة، هذا الصراع الذي بدا واضحاً أٌضاً فً 115الخٌر والشر" )عطٌة ص

 .وكانت هذه الموضوعات برأي مورو هً الجدٌرة بالتصوٌر .الصراع بٌن الجنسٌن وفً معنى االله والشٌطان

 
 .1865تحمل رأس أورفيوس،  [ جوستاف مورو، فتاة1شكل ]

ان الرمز فى أعمال الفن التشكٌلى ٌعمل على إثارة أفكار وخواطر فى ذاكرة المشاهد، وٌتضمن استعمال الرموز كل 

أشكال اإلتصال البشرى، فٌصبح الرمز نوعاً من وحدة اإلتصال مشحونة بمجموعة من المتداعٌات من األفكار والمواقؾ 

هد للرسالة الرمزٌة، وتفهم تبعاً إلطار ثقافة معٌنة، وٌتوقؾ استخدام مثل هذه الرموز على والمشاعر، وٌستجٌب المشا
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مّلئمتها للتعبٌر. وقد ٌعتمد الفنان على رموز جاهزة أحٌاناً، وفى أحٌان أخرى ٌصنع الرموز التى ٌحملها بمعان مستنبطة 

الستدعاء المعنوٌة أو المشاعرٌة، ثم ٌستخدم الرمز من سٌاق العمل. فٌحمل صورة مادٌة مشحونة بشحنة من المترابطات 

هذه الشحنة، أو ٌرد األشٌاء إلى أصولها الجوهرٌة للتألٌؾ بٌن الصور التى توحى بها الرؤٌة الفنٌة، وبٌن صور العالم 

[ عن العنصر السائد فى تركٌب 1913ـ 1848{ ]Paul Gauguinالخارجى، ومن هنا كان بحث }بول جوجان ـ 

اللون، وعدم محاكاة الطبٌعة، "فاألشٌاء تتجرد من طبٌعتها الشٌئٌة وتكشؾ عن جوهرها الوجودى، وتترابط الشكل و

بواسطة الحس والخٌال، فترتقى اإلثارة فتصل إلى المعانى الروحٌة وتوحى بأسرار النفس، وكان }جوجان{ ضد الرمزٌٌن 

ة، كما كان "ٌسعى فى فلسفته الجمالٌة على تقدٌر مراعاة اللذٌن ٌترجمون المعانى إلى صور ذات دالالت مباشرة وواضح

 (. 118، ص11الفنان لـ )رمز( رئٌسى ٌخص به فنه، وٌكون هو مبدعه" )

لقد أراد }جوجان{ ان ٌعثر على معادل فى الرسم ٌحمل األفكار التى ٌود التعبٌر عنها خّلل المجازات الرمزٌة، وكان 

الالت رمزٌة خاصة، تتحول فٌها األلوان إلى ظاهرة عقّلنٌة وإلى ابتكار، حٌث ٌرٌد ان ٌكسب الخط واللون والشكل د

تتجرد األلوان من القوانٌن البصرٌة. فاأللوان عند }جوجان{ ال تقتصر على أنها مادة تشكٌلٌة أو جمالٌة، بل تعبر عن قٌم 

 لخٌالٌة. ودالالت ذات طبٌعة رمزٌة، ال عّلقة لها بالواقع وإنما هً انعكاس لعوالمه ا

[، التً وجد فٌها 8[ شكل ]1888واتبع }جوجان{ هذه الصٌؽة فً أؼلب أعماله بدءاً بلوحته )ٌعقوب ٌصارع المّلك( ]

فهو أول من دعا الى  .بعض الشعراء الرمزٌٌن بٌاناً للرمزٌة على صعٌد التصوٌر، ٌقابل بٌان الرمزٌة فً مجال الشعر

لى أسلوب جدٌد فى وقته ٌقوم على تقطٌع العناصر التشكٌلٌة وتجزٌئها، واستخدام ؼلب الفكر على البصر، وهو الذي لجأ إ

الخط المحٌط بالمساحات اللونٌة والفصل بٌن العناصر، واستخدام اللون بصورة رمزٌة تسهم فى التعبٌر عن الفضاء 

ارج حدود الزمن، فى شكل أو التشكٌلى فى اجواء رمزٌة معبرة. فقد كانت قدرة }جوجان{ فى االستحواز على مكان ما خ

 هٌئة ظاهرٌة، بتأثر من عواطفه، وإكساب رموز أعماله القوة السحرٌة، بل والحقٌقة الروحٌة. 

 
 .1888[ بول جوجان، يعقوب يصارع المالك ، 2شكل ]
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 تطور التفكير المجازى فى اعمال التصوير 

قد استعان الفنان على مر التارٌخ بأسالٌب تحقق تمثٌل خبرته فى هٌئة رموز، صاؼها بإستخدام التشبٌهات المجازٌة، 

والمبالؽات من أجل التوصل إلى إستثارة خٌال ووجدان المشاهد جمالٌاً، وإن الذى كان ٌعنٌه فى الفن لٌس ما ٌراه، وإنما 

وسٌلة ؼنٌة فن التشكٌلً الكثٌر من المفردات والوسائل التً تجعل من االستعارة ما ٌعتقد فٌه عن الحقٌقة، حٌث ٌمنحنا ال

أسرار اللؽة البصرٌة التعبٌرٌة. وقد عمد  تدفعنا لدراسة مكونات اللوحة بمختلؾ عناصرها التشكٌلٌة وما تتٌحه لنا من

وم استعارى، فاأللوان عبرت فى [ استخدام االلون والمفردات التشكٌلٌة بمفه1891ـ 1853{ ] Van Gogh}فان جوخ ـ

لوحاته عن ذاتها، وقد أستفاد من جمالها الكامن فٌها، لقد كان ٌتعمد الطابع الرمزى، وقد صرح بقوله "حاولت أن أوحى 

من خّلل المنظر الطبٌعى بفكرة عاطفٌة، كالتى أعبر من خّلل الشكل االنسانى، فمثلما أردت أن أعبر من خّلل المرأة 

 (.P. 129 ,17شىء ٌشبه المجاهدة من أجل الحٌاة" )الشاحبة عن 

إن الرسم عند }جوخ{ هو المجال الذى تنصهر فٌه األشكال والمعانى بأسلوب رمزى، ودالئل بصرٌة تحمل الكثٌر من 

المشاعر، "فالرمز عنده سمة كامنة فى األسلوب الذى ٌظهر فى صورة حسٌة بسٌطة ، تكون قاصرة بمفردها عن االٌحاء، 

األسلوب تكتسب الصورة معناها الرمزى فتتحول إلى بناء صورى، ٌكون لإلٌقاع واألسلوب معاً الدور األكبر فى منحه وب

[، نّلحظ اإلمكانات المتعددة لمفهوم الرمز 3[ شكل ]1889(، ففً لوحة )الكرسى( ]136، ص11قٌمته اإلٌحائٌة" )

لدة من مفهوم االستعارة البصرٌة، وما توحٌه للمشاهد من اإلٌحائً للتركٌب التشكٌلً، وعناصره التألٌفٌة المتو

ذاتٌة فً تساؤالتها الوجودٌة، فنرى الؽلٌون الملقاة بإهمال على الكرسى وحٌدا تعٌسا، اراد خّلله}جوخ{ ان ٌعبر  دالالت

ذلك }مارتن  عن نفسه وكأنه موجود داخل العمل بذاته،  انه المنحى التعبٌرى عن الحقٌقة الكلٌة دون زٌؾ، وٌؤكد

{ قائّل ان الرمز عند }جوخ{ "ال ٌتعلق بإعادة التعبٌر عن الموجود المفرد الحاضر فً Martin Heideggerهاٌدجرـ 

( ، فنجد اللون األصفر P. 98 ,18كل مرة، وإنما ٌتعلق األمر على العكس من ذلك، بالتعبٌر عن الجوهر العام لألشٌاء")

ٌعطى فى اللوحة انطباع األلم، دون الحاجة الى رسم اشخاص، استخدام اللون هنا ٌفرض وجوده وكثافته، فاستطاع ان 

بصورة رمزٌة من أجل أن ٌقدم نوعاً من التأسٌة، أو فكرة سامٌة تدعوا إلى التأمل، فالموضوع الجمالى فالعمل ٌتمتع 

رة( ولٌس حقٌقة واقعٌة، حٌث بطابع ظاهرى، ٌستمتع به المشاهد خّلل تركٌز النظر نحو شكله ومظهره على أنه )ظاه

انه بطل العمل الفنى )الكرسى( لٌس مجرد إشارة لرؼبة عملٌة )أى فى الجلوس(، وإنما سٌصبح جزءاً ونقطة وتكوٌن، 

 وشكّلً له مؽزى تصوٌرى، ودالالت استعارٌة ترمز للوحدة والحزن.

ـ المٌتافٌزٌقٌة، إنها استعارة تنشأ من خّلل  إن األلوان لدى }جوخ{ أصبح لها معادلها االستعاري ورموزها التأوٌلٌة

المفاهٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة للعناصر التشكٌلٌة. والمفهوم الجمالى لٌس لوصؾ الفن بالجمٌل، وإنما ٌسمى هكذا ألنه ٌنتج 

 .الجمٌل، والجمال هنا ٌقوم على االستعارة من الواقع الذي ٌتطابق مع الخٌال

الم تصورٌا من أجل جعل ما ٌقع خلؾ المرئى قابّلً للرؤٌة، مما ٌتطلب اإلعتناء فى األشكال ان مهمة الفن هى "تمثٌل الع

 Joseph[، للفنان }جوزٌؾ بوٌز ـ 4(، اما عمل )كرسً الدهن( شكل ]9، ص11الفنٌة وصورها بارتباطاتها التخٌلٌة")

Beuys[ }1981-1987الذى استخدم فٌه اٌضا عناصر )جاهزة الصنع(، فهو عب ،] ارة عن كرسى من الخشب وضع

علٌه كمٌة من الدهن، ولكن بمفهوم اخر مختلؾ، فقد اراد ان ٌوضح كٌؾ ٌمكن أن تتحول مادتٌن شائعتٌن االستخدام فى 

الحٌاة الٌومٌة والتى تعد من المكونات العضوٌة )الدهن والخشب( إلى استعارة مركبة تعبر عن الوجود لجسم اإلنسان، 

 ، والتؽٌرات االجتماعٌة. وحالته ؼٌر الدائمة

تم وضع العمل داخل صندوق زجاجى، حٌث ٌتم التحكم فً درجة الحرارة التى ٌتعرض لها الدهن، وقد خضع الدهن 

[، وفً ذلك الوقت كانت الدهون قد تحللت بالكامل وتبخرت 1985لعملٌة بطٌئة وطبٌعٌة من االضمحّلل حتى عام ]
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المركبات العضوٌة األساسٌة االٌحاء بمفهوم الضمور والفناء، وترك للمشاهد ان  تقرٌبا. وقد اراد}بوٌز{من خّلل هذه

ٌتخٌل نفسه بأنه ٌشؽل هذا الكرسً، وٌفنى مع مرور الوقت، وبالتالً قد منح البدٌل االستعارى )الدهن( حالة من للتأمل 

ال لتهٌىء للمشاهد تجربة روحٌة تربطه بحقٌقة الذاتً للحٌاة البشرٌة العابرة، ودعوة للتساؤل والتأوٌل وإعمال العقل والخٌ

واقعٌة مباشرة لفكرة الوجود والفناء. "فاالستعارة هى عملٌة تفاعل ذهنى نتعامل فٌها مع المفاهٌم واألفكار من خّلل 

ى بنٌتها معرفتنا بالمجاالت المادٌة، حٌث ان هذه األفكار والمفاهٌم تعتمد على مجازات تقوم على أساس التجربة المادٌة ف

لم ٌكمن فى العناصر التشكٌلٌة المعروضة، بل هو  بوٌز{(، فمعنى العمل الفنى الذى اراده }36، ص8وفى منطقها" )

 الشىء ذاته.

    

 (.1985ـ 1964[ جوزيف بويز، كرسى الدهن، كرسي خشب ، دهون حيوانية، )4شكل ]  .          1889[ فان جوخ، الكرسى، 3شكل ]    

 

والمجازفة  فنان مبدع قادر على ادراك الروابط الخفٌة بٌن األشٌاء، وقادر على تحقٌق التمٌز والتفرد والتحدىثم ٌأتى 

فمع نشأة مذهب )الفن ـ الفكرة( والتى كانت مصاحبة  والتحرر فى الفكر من النزعة التقلٌدٌة ومن التصورات الشائعة،

ـ[ اشتملت على الفتات جدارٌة وبطاقات وصور، واطلقت 1945{ ] Joseph Kossuthـلعروض }جوزٌؾ كوزوث 

( على أعمال }كوزوث{ التى ٌدعوا خّللها إلى تحرر الفنان من التقنٌة، لتصبح )الفكرة( هدفاً Conceptالتسمٌة )مفهوم ـ 

على جمالٌاته المتحققة حقٌقٌاً للفن بدالً من األثر الفنى، وتؤكد على )ضد الشكل(. وهو فن ٌعتمد على مفهوم الشًء ال 

أعمال وفى أحـد  .سلفا. بطرٌقة أو بأخرى كان ذلك الفن ورٌثا لما سمً فً العقد الثانً من القرن العشرٌن بالفن الجاهز

[، وهو عبارة عن 5[ شكل]1965}كوزوث{؛ ٌكون بطل العمل الفنى )الكرسى(؛ بعنوان )كرسى وثّلث كراسى( ]

ة، باإلضافة إلى التحدٌد اللؽوى لكلمة )كرسى( كتمثٌل للشىء وإدراكه.ولما كان كرسى حقٌقى وصورته الفوتوؼرافٌ

الشًء الحسً ٌعتبر بدهٌاً. فإن ماٌهمنا فٌه هو إدراكه وفهمه. والكّلم عنه ٌأخذ مكان الفن عندما ٌعبر عن بعده الجمالً 

ة وتجربة ذهنٌة تدرك بالفن، فلم ٌرد بحرٌة. لقد اراد }كوزوث{ تجسٌد الحضور المكثؾ لفكرة الكرسى كحقٌقة معرفٌ

التعبٌر عن الكرسى كوظٌفة، او بدٌل للوجود االنسانى، بل تمثٌل الشىء وادراكه بالشىء الحقٌقى )جاهز الصنع(، وبفضل 

سعة خٌال الفنان وانطّلقه الحر، ٌحل التناقض بٌن العناصر المجمعة فى عمله الفنى التولٌفى. لٌبلػ الّلمرئى، بقدر 

 (.185، ص18اكه من قٌود االعتقاد من مبدأ التراتبٌة فى العمل الفنى التقلٌدى" )انفك
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 .1965[ جوزيف كوزوث ، كرسى وثالث كراسى، 5شكل ]

 

[، وهو عبارة عن تجهٌز فى 6ـ [ شكل ]1979{ ]Josh Klineكما نجد فى عمل )التطبٌع( للفنان }جوش كّلٌن ـ 

اجزاء من الجبس والرمل والحصى، وٌخرج منها حدٌد التسلٌح. وٌظهر داخل الجسم  الفراغ لشكل ارٌكة مدمرة الى ثّلث

ادوات ٌستخدمها االنسان فى حٌاته الٌومٌة او اثناء جلوسه على هذه االرٌكة مثل موبٌل ومج، شاحن، علبة سجائر، شوكة 

ول فٌها العواقب البشرٌة المحتملة للذكاء معدنٌة، رٌموت كنترول...وؼٌرها، والتً عبر بها الفنان استعارٌا عن مفاهٌم تنا

االصطناعً والبطالة الجماعٌة فً العقود القادمة، وتصور الوضع بسبب الحروب واآلثار االجتماعٌة والسٌاسٌة لهذه 

التحوالت التى ٌعٌشها االنسان، وتبدو االرٌكة او )الكرسى( كأنقاض خرسانٌة قاسٌة ٌخرج منها الحدٌد، ففد الكرسى 

فى الراحة واالستقرار، ودمجت فٌه اآلالم والمعاناة فى هٌئة استعارٌة تتسم بالجمود، حٌث ال مكان للعاطفة  صفاته

والمشاعر، التى دفنت وؼاصت واصبحت من مكونات االرٌكة، وقد عبر }كّلٌن{ عن ما خلفه االنسان الذى كان ٌعٌش 

فزٌون، ٌشرب فى الكوب وٌدخن السٌجار، انها صورة ذهنٌة فى المكان، ٌجلس على االرٌكة، ٌاكل بالشوكة، ٌشاهد التلٌ

تخٌلٌة استعارٌة لحٌاة كاملة تعد ذاكرة جمعٌة لكل انسان حول العالم، فاالستعارة المفاهٌمٌة اصبحت تحمل مفهوم عالمى 

 ولٌس محلى وذلك بسبب تكنولوجٌا االتصاالت، واالنفتاح على اآلخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 [ جوش كالين، التطبيع )تفصيل(6جوش كالين، التطبيع، الجبس المبلمر والرمل والحصى، رغوة يوريتان،        شكل ][ 5شكل ]     

 .   2017حديد التسليح، أكريليك، ووسائط مختلطة،                           
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فى الفن، ال أحد ٌفعل أي شًء ان "الفن الجٌد لٌس مجرد صورة ، بل صورة تجعل الفن ٌفهم بطرٌقة مختلفة            

جدٌد، فاألمر ٌشبه اللؽة: ال ٌبدو أن هناك من ٌتحدث كلمات جدٌدة ، لكن اللؽة تستمر فً التؽٌر. تجعل المجتمع اللؽة 

إذا استمعنا إلى ما تكلم به الجمٌع قبل عشرٌن سنة، فسنفهم كم تؽٌرت اللؽة، إنه نفس الشًء مع الفن: فهو  -الحدٌثة 

حركته، وهو دائًما كائن واحد. ال أحد ٌواجه اآلخر. لكن الفنانٌن الجٌدٌن ٌتمٌزون بحقٌقة أن عملهم ٌجعلنا نرى ٌواصل 

[ عندما  - 1973{ ]Urs Fischer. هكذا قال الفنان }أورس فٌشر ـ (21)العالم بشكل مختلؾ، لفهمه بشكل مختلؾ" 

حاض من الخزؾ االبٌض، الذى ٌذكرنا بعمل )مبولة( [ ، وهو عبارة عن مر8سئل عن عمله )بدون عنوان( شكل ]

[ وأحدث فً 1917[، الذى انتجه عام ]1887- 1968{ ]Marcel Duchamp -[، للفنان}مارسٌل دوشامب 7شكل]

ذلك الوقت صدمة وزلزاالً كبٌراً، اعتراضا على التقالٌد البالٌة المؽاٌرة للواقع بعد الحرب العالمٌة األولى، واستخدام 

اء جاهزة الصنع، كما استخدمها }فٌشر{ ولكن بمفهوم اكثر اتساعا، فقد اضاؾ الفنان داخله المواد قصٌرة االشٌ

         العمر)الفواكة( مشٌراً الى هٌمنة مجتمع الٌوم، والتى حولت وفرة الطبٌعة الى نفاٌات.

ى باستمرار بٌن الحقٌقٌة واالستعارة أراد }فٌشر{ تشكٌل رموزه من خّلل لؽة بصرٌة تتؽٌر طول فترة عرض العمل الفن

المفاهٌمٌة للوجود. ٌمزج الفنان بٌن طابع الجمود لألشٌاء الجاهزة التً ٌتم إنتاجا بصورة متطورة ودقٌقة، وبٌن "حٌاة 

ساكنة" لمجموعة الفواكة الطازجة، ولكنها تهدد نفسها بحدوث االنحّلل )ال ٌمكن الحفاظ على مجموعة الثمار فقط عن 

االستبدال المنتظم لكل عنصر مفرد(، وبمرور الوقت ، تبدأ الفاكهة فً التعفن، وٌتعٌن على مكان العرض  طرٌق

استبدالهم، فأعتمد}فٌشر{ فى تصوره االستعارى على دمج الموضوعى والمتخٌل، لفهم المجردات باالعتماد على 

 موضوعات فنٌة تتسم بالمرونة والؽموض. خصائص األشٌاء المادٌة فى وجودها الواقعى.وهو ما ٌشٌر إلى ابتكار

      
 أورس فيشر: بدون عنوان، متحف المرآب [8]شكل                       .1917، مبولة [ مارسيل دوشامب:7شكل ]                

 .2015المعاصر،  للفن                                                                        
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 .تأويل االستعارة المفاهيمية فى التصوير المعاصر 

لقد أصبحت االستعارة أداة أساسٌة لفهم العالم والتفكٌر فٌه والتحدث عنه، وقد ظهرت نظرٌات عدة فً االستعارة ولعل 

[ و}مارك 1941{ ]George Lakoffاهمها نظرٌه )االستعاره المفاهٌمٌة( التً تطورت على ٌد }جورج الٌكوؾ ـ 

ـ [، اللذان اكدا على أن االستعاره لٌست مسألة لؽوٌة فقط، بل انها نتاج عّلقه بٌن 1949{ ]Mark Johnsonجونسون ـ 

ا ونظامهما وما تتضمناه من ؼاٌات واهداؾ فً ظل عوامل اجتماعٌة. لذا أسسوا نظرٌة صوره وفكر، نفهم بنٌتهم

[، بوصفها وسائل االتصال البراز 1981االستعارة المفاهٌمٌة فى كتابهم ) االستعارات التى نحٌا بها( الذى صدر عام ]

ن دالله ومعنى فً محاوله لفهم الجزء من المعنى الفنً، وتتجاوز معناها التقلٌدي نحو بّلؼه الصوره و ما ٌنتج عنها م

 خّلل فهم الكل، وتوظٌؾ احاسٌسنا وتجاربنا وسلوكنا ووعٌنا الجمالى ضمن منظومة اجتماعٌة  وثقافٌة.

تقوم االستعارة المفاهٌمٌة على التحاور الذهنى بٌن تجاربنا الحسٌة والبٌئة الواقعٌة فى كل مكان حولنا، "وٌذهب كل من 

ون{ إلى أن التأوٌل االستعارى ٌشتؽل على فك الرموز فٌقوم باستبدال استعاراتنا القدٌمة واحّلل مكانها }الٌكوؾ وجونس

استعارات مجردة جدٌدة تسهم فى خلق بنٌة تصورٌة للتجربة واألحكام الشخصٌة فى نطاق استعارة ما هو صحٌح وما 

كٌر تشكلها طبٌعة أدمؽتنا وأجسادنا وتفاعّلتنا ٌنبؽى السعى إلٌه "ألن منظوماتنا المفهومٌة وقدرتنا على التف

(. وتقوم نظرٌة االستعارة المفاهٌمٌة على ثّلث أنماط من التأوٌل االستعارى المفاهٌمى وهى 61الجسدٌة")الحراصى، ص

، (Structural metaphorsـ  ، )االستعارات البنٌوٌة Ontological Metaphors) )االستعارات االنطولوجٌة ـ

}الٌكوؾ وجونسون{اهمٌة األنماط التأوٌلٌة وٌحدد (، Orientational Metaphorsـ  ارات االتجاهٌة)االستع

لّلستعارة المفاهٌمٌة فى الفن كونها تسعى الى التعبٌر عن معانى ومفاهٌم وتأوٌّلت مختلفة عن الواقع فى بنٌة تتجاوز 

تصور ومفهوم جدٌد مؤسس على منظومة ثقافٌة المظاهر الشكلٌة الى جعل المعنوى والمٌتافٌزٌقى حسٌا لصنع 

 وتكنولوجٌة عامة.

ن االستعارات االنطولوجٌة "هى من بٌن أهم األدوات األساسٌة التى لدٌنا لفهم تجاربنا، وتوفٌرطرق عرض األحداث، إ

ائٌة، لذا فهى وهى استعارات تنتج من تفاعل تجاربنا الخاصة مع األشٌاء الفٌزٌ( 22واألنشطة، والعواطؾ، واألفكار")

دائمة الحضور فى ذهننا، إذ ٌتم النظر إلى األفكار المجردة كالعقل والحقٌقة االجتماعٌة والثقافٌة، واالنفعاالت بوصفها 

أشٌاء مادٌة، ونتخذها بدٌهٌات ومسلمات تعطى أوصافاً مباشرة للظواهر الذهنٌة، إن هذه االستعارات ضرورٌة فى تقدٌم 

قد وصل بعض الفنانٌن الى االستعانة بعمل لتصورٌة التى تحدد طبٌعة العّلقة بٌن الفرد وعالمه. وتحلٌل عقّلنى للبنٌة ا

نجد فى عمل )البطالة( استعارات مفاهٌمٌة فى اعمالهم التصوٌرٌة للتعبٌر عن تحوالت االنسان االجتماعٌة والنفسٌة، ف

[، مع اقتراب موعد 8116العمل الفنى عام ] ـ [، تم عرض1979{ ]Josh Kline[،  للفنان }جوش كّلٌن ـ 9شكل ]

االنتخابات وفقد بعض األشخاص لوظائفهم. كان الوضع الذي قدمه قبًٌحا وصرًٌحا، حٌث ظهر البشر على هٌئة منحوتات 

مطبوعة ثّلثٌة األبعاد، ملقاة على االرض داخل اكٌاس بّلستٌك، فقد اراد }كّلٌن{ أن ٌقول ان االقتصاد أكثر عدائٌة 

أسلوًبا فرًٌدا ٌتمٌز بمزج الوجود المٌتافٌزٌقى والمفاهٌم  اس من اآلالت التً ٌصنعوها باٌدٌهم. وقد ابتكر لنفسهللن

االستعارٌة فى هٌئة من السرٌالٌة، والتكنولوجٌا الجدٌدة، كما استخدم ثّلث عربات تسوق مملؤة بزجاجات مصنوعة من 

عون هذه الزجاجات إلعادة تدوٌرها مقابل مبالػ ضئٌلة من المال. ولكن السٌلٌكون، فى اشارة الى أن سكان المدٌنة ٌجم

هذه الزجاجات، بدالً من كونها خضراء عادٌة، فانه عبر عنها وكأنها تحمل ألوان بشرة االنسان، مما ٌشٌر إلى أن الناس 

 أصبحوا مثل األجسام المتساقطة بّل قٌمة امام اآللة.

زخرفة للشكل بل تعد أكثر من قٌمة انفعالٌة، ألنها تخبرنا شٌئاً جدٌداً عن الواقع" إن االستعارة عند }كّلٌن{ )لٌست 

(، خّلل اقتراح المجاز بٌن كٌانٌن مختلفٌن إلثارة التفسٌر الخٌالً لكٌان واحد فً ضوء اآلخر. وهنا 94)رٌكور، ص

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Johnson_(professor)
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وتتعدد التأوٌّلت بتعدد المعنى الموجود داخل تتمثل األبعاد النفسٌة فى إنتاج االستعارة كونها تؽٌر نظرتنا إلى األشٌاء، 

العقل، واٌضا بتؽٌر المكان والثقافة "وقد أشار كل من }الٌكوؾ وجونسون{ إلى أن العقل ٌقوم على مبادئ )عامة(، تقرر 

(، كما أوضح ان " فهم تجاربنا عن طرٌق االشٌاء P. 160 ,19ما ٌفعله اإلنسان، وتشكل فهمه ومعرفته بالظواهر" )

 (.46، ص13المواد ٌسمح لنا باختٌار عناصر تجربتنا ومعالجتها باعتبارها كٌانات نستطٌع تأوٌلها" )و

 
 .2016[ جوش كالين: البطالة، جص ثالثي األبعاد مطبوع، نيويورك، 9شكل ]

 

انها }الٌكوؾ وجونسون{ان االستعارات البنٌوٌة هى استعارة تقوم على الجدال، وترتبط بشكا وثٌق بحٌاتنا الٌومٌة، وٌقول

استعارات طبٌعٌة ومقنعة فً فكرنا " تسمح بإقامة تصور ما، هو الجدال العقلى باالستعانة بشىء نفهمه بسهولة أكبر" 

، وهً عادة ما تؤخذ على أنها وصؾ مباشر للظاهرة العقلٌة فً الواقع، حٌث أنها تركز على تصورات (81، ص13)

ربتنا، وتقدم حجج عقلٌة عن تصوراتنا، بهدؾ الكشؾ عن الجانب الخفى من تأسست بالذهن، وترابطت داخل تج

ألن الصراع المادي موجود فً كل مكان فً حٌاة اإلنسان وبالتالً كان االستعارات االجتماعٌة، ولؽتنا وتعامّلتنا الٌومٌة، 

بعض الفنانٌن بة للمشاهد، مما جعل  للفن دور هام فالتعبٌر عن الواقع االجتماعى بشكل منظم وأكثر قابلٌة للفهم بالنس

المعاصرٌن تلجأ الى مزج االشٌاء جاهزة الصنع ذات المضامٌن االستعارٌة مع المفاهٌم التصوٌرٌة للعمل الفنى، واضافة 

نجد فى عمل الى ابتكارهم للعدٌد من التقنٌات التى تعمل على توسٌع مجال الخٌال، كأسالٌب تتعلق بالنمط التصوٌرى، و

وهو أحد أكثر الفنانٌن ـ [، 1961{ ]Maurizio Cattelan[، للفنان }ماورٌزٌو كاتٌّلن ـ 11عنوان( شكل ] )بدون

وقد دالٌة ، اإلٌطالٌٌن الذٌن لهم "أعمال صادمة"، التً جعلته دائما تحت االضواء، وذلك الن اعمال الفنٌة تتسم بالج

 خمسة احصنة محنطة عالقة فى الجدار.  [، وهو عبارة عن8117عرض فى متحؾ الفن الحدٌث، فرانكفورت عام ]

{ "هو تلك التأثٌر الذي ٌصل الى لمشاهد عندما ٌرى الحصان ٌتدلى من السقؾ أو رأسه عالقة كاتٌّلنان ما ٌسعى الٌه }

له، ولكنه معلق فً المتحؾ! هذا الشىء الذى ٌثٌر التساؤالت وٌأتى فً جدار، ولٌس فً مزرعة وهو الشىء الطبٌعى 

 .(20) بتأوٌّلت عدٌدة تفسح المجال لتعدد التفسٌرات والتعلٌقات لدى الجمهور"

https://www.artsy.net/artist/maurizio-cattelan
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ـ 1898{ ]curzio malaparteلقد أتى العمل الفنى عن رواٌة )برٌمافٌرا المكسورة( عن الكاتب }كٌورزٌو ماالبرتى ـ 

فٌها  صورة الموت المأساوي خّلل الحرب العالمٌة الثانٌة اللؾ حصان قفزوا إلى بحٌرة )فٌلدوؼا( [، الذى سرد 1957

فً محاوالتهم للهروب من حرٌق الؽابات بسبب القصؾ الجوى، وعندما سبحت الخٌول تجمدت فى مٌاه البحٌرة فجأة، 

{ من خّلل الخٌول الخمسة التعبٌر بصورة تٌّلنكالقد اراد }وظلت فً مكانها، تخرج رؤوسها فوق الماء عٌونها متجمدة. 

استعارٌة عن مفهوم الحرب هى الموت، وتحوٌل الوهم إلى فوضى والجهد الفردي فً حشد محموم. فأستعار هٌئة النزوح 

جماعً للبشر هربا من الحروب بفرار الخٌول، لٌس بحًثا عن الحرٌة. فقد هربت الخٌول من الخشب المحترق إلى البحٌرة 

متجمدة، ال لتسعى إلى الحرٌة ولكن للبقاء على قٌد الحٌاة. فاالستعارات البنٌوٌة هى تصور ما استعارٌا بواسطة تصور ال

اخر "وتمثل اساسا ثقافٌا قوٌا، ان هذه االستعارة ال تكتفى بأن لها أساس داخل تجربتنا الفٌزٌائٌة والثقافٌة، بل انها تؤثر 

 (.86، ص13)تنا" أٌضا فى تجربتنا نفسها وفى سلوك

 
 .2007ماوريزيو كاتيالن: بدون عنوان، متحف الفن الحديث، فرانكفورت ،  [11]شكل 

 

تعتمد عملٌة تشكٌل التصورات والمفاهٌم فى منظومتنا المفاهٌمٌة على مدركات إن االستعارات االتجاهٌة هى استعارات 

فهم لدٌنا عن العالم وعن أنفسنا واآلخرٌن الٌمكن تأطٌره حسٌة وحركٌة، كونها وسٌلة من وسائل االتصال البشرى )فكل 

ر االستعارى، تنبع هذه االستعارات من 41، ص8إال من خّلل المفاهٌم التى تشكلهاأجسادنا(" ) (، وتعرؾ بالتصوا

الحسى وضعٌات أجسادنا الفٌزٌولوجٌة والمتمثلة بالرؼبات والمحفزات الجسمانٌة، داللة على تأثٌر الوجود المادى أو 

علٌها، وٌرى )الٌكوؾ وجونسون( "أن اإلنسان بفعل تفاعل جسده مع المحٌط الخارجى، ٌنتج مفاهٌم كثٌرة تكون مثبتة فى 

نسقه التصورى، وفى تعامّلته الٌومٌة وتجاربه، وفى هذه االستعارات تتفق عامة الشعوب واللؽات علٌها، فنحن نشٌر إلى 

ة كالتخلؾ واألسى وانهٌار المعنوٌات، ونشٌر إلى )فوق(، كلما صادفتنا حالة من ارتفاع )األسفل( للتعبٌر عن حالتنا السلبٌ

ر، فهى ثنائٌة منؽرسة فى الخطاطات الذهنٌة للدماغ البشرى كونها األساس الذى انبنت علٌه  المعنوٌات والتقدم والتطوا

 (.858، ص6التراكٌب اللؽوٌة وأساقها فى عامة اللؽات والثقافات" ) 

ـ [، وهو عبارة عن تشكٌل فى الفراغ، 1981{ ]Fabian Burgy[، للفنان }فابٌان بورجً ـ 11( شكل ]!)انتهى عمل

ه بأنه ٌخضع المشاهد لما وصفعلى هٌئة )منزلق اللعب( لّلطفال، وضع بمنتصفها جدار كبٌر من الطوب، اراد الفنان أن 

https://www.fabianbuergy.com/selectedworks
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، ووضع جدار ٌفقد منزلق اللعب وظٌفته، وكأنه ٌقول للطفل عملٌة عنٌفة ومزعجة قلٌّلً للتحول والتشوه وخلل الوظائؾ

مواقؾ مفاهٌمٌة وتدخّلت صؽٌرة مستوحاة من مجموعة واسعة من األشٌاء والمظاهر }بورجى{ أنشىء (، !)قؾ، انتهى

اعا بوسائل دقٌقة ومحدودة تماًما، وهً عملٌة بحث تستكشؾ النقطة التً الدنٌوٌة، فهو ٌأخذ أفكاًرا محددة وٌطور صر

 تصبح فٌها األشٌاء المعروفة شًٌئا آخر.

وٌقول }الٌكوؾ{ "إننا ال ندعى أن كل القٌم الثقافٌة التى تكون منسجمة مع نسق استعارى معٌن هى قٌم موجودة بالفعل، 

(، 41، ص13بعمق فى ثقافتنا متّلئم مع النسق االستعارى المفاهٌمى" ) بل نقول ان تلك القٌم التى توجد وتكون متجذرة

الذى ٌلجأ الٌه }بورجى{ فى التعبٌر عن االنسان وهٌمنته على المجتمع المعاصر، "فنجد أن المرتكزات الفٌزٌائٌة 

ة البشر الخاصة على واالجتماعٌة تصور للناس فى ثقافتنا كما لو كانوا ٌمارسون سٌادتهم على باقى المخلوقات، فقدر

 (.37، ص13التعلٌل والعقلنة هى التى تجعلهم فى مستوى أعلى، وتتٌح لهم السٌادة والهٌمنة" )

 
  .2014، طوب، شريحة بوليمر، أنابيب معدنية، ![ فابيان بورجي: انتهى11شكل ]

 

مثل أستخدام حاسة الرؤٌة أو  ان القدرة على فهم التجربة عن طرٌق االستعارة تعد معنى فى حد ذاتها، وهى فى ذلك

اللمس فى حصول بعض االدراكات، وهذا ٌعنى أننا ال ندرك مظاهر العالم ومكوناته، وال نباشر التجربة اال عن طرٌق 

بعض االستعارات فاالستعارات تلعب دورا ٌوازى، من حٌث اهمٌته، ذلك الدور الذى تلعبه حواسنا فى مباشرة ادراك 

ه. فاالستعارة اصبحت مظهرا ثقافٌا عاما تتأثر به اللؽة كما تتأثر به سائر المظاهر االخرى مثل العالم وممارسة تجربت

السلوكٌات واالنشطة التى نباشرها. وبما أن جسم اإلنسان والدماغ هما عالمٌان فً الؽالب، فإن الهٌاكل االستعارٌة التً 

 ٌمكن العثور على العدٌد من االستعارات المفاهٌمٌة فى الفن.تستند إلٌها هً أٌضا ذات طبٌعة عالمٌة. وهذا ٌفسر لماذا 

 االستعارة المفاهيمية كمنطلق لتدريس التصوير 

إن الحاجة إلى فهم العملٌات المعرفٌة للفنانٌن فً إنجاز العمل الفنى، أصبح من أهم األهداؾ التعلٌمٌة؛ فً وقت ٌتسم      

ا الوقت الذي ٌتوقع فٌه من المتخصصٌن إعداد دارسى الفن للعمل فً أكثر فٌه تطوٌر مهارات التفكٌر بأهمٌة خاصة، هذ

من مهنة واحدة خّلل حٌاتهم. وعندما ننظر الى الفنون نجد انها بنٌت على أصول وقواعد وجمال، قامت على نظرٌات 
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ٌرتبط بالمشاعر واألحاسٌس  علمٌة وجمالٌة كان لها االثر الهام فى تعلٌم الفنون قدٌما، فالجمال عند اإلنسان دائماً ما

ا الفنان المعاصر فإنه ٌقدم دعوة  –سابقا، ومن خّلل العمل الفنى  –الوجدانٌة، والفنان  كان ٌخاطب ذوق الجمهورفقط؛ أما

لّلنتباه إلى إعّلء دور العقل إلى جانب الوجدان واألحاسٌس، والذى أصبح هو اللؽة المناسبة لقراءة وفهم األعمال الفنٌة 

صرة، فهذا أٌضاً جمال من نوع آخر، ؼالباً ما ٌبعث فً النفس اإلحساس باالنتظام والتناؼم، الذى ٌعتمد على الفكر المعا

  .وإعمال العقل

[ نموذجاً للطرٌقة التً ٌفكر بها األفراد حول 1994{عام ]Charles Dorn -ومن هذا المنطلق أعد }تشارلز دورن 

تحدد هذه األفكار من خّللها افتراضات مسبقة تشٌر إلى ما سوؾ ٌعتبر جمٌّلً وقٌماً، األشٌاء واألحداث فً العالم، والتى 

ر والتؽٌر المستمر الذي ٌمٌز الممارسات التعلٌمٌة فى تدرٌس الفنون، وبذلك ٌجب أن تكون األهداؾ  وتحدد التطوا

ل فى طرق التفكٌر؛ وٌتم ذلك من خّلل إدراج وإقحام تلك المفاهٌم  الدراسٌة لتعلٌم الفن والتربٌة الفنٌة متسقة مع التحوا

االستعارات البصرٌة والمفاهٌمٌة كمحور هام وأساسى فً تدرٌس التصوٌر فى أكادٌمٌات تعلٌم "الجمالٌة المستحدثة، مثل: 

 (،P. 93 ,15الفنون، كى ٌحقق الهدؾ من التربٌة الفنٌة والجمالٌة فى تعلم الطالب على التفكٌر كفنان مبدع ومبتكر")

{ أن الفن "لٌس مذهباً، وال مجموعة من األنماط، ولكن باألحرى هو طرٌقة جدٌدة للفنان Burnham -وٌرى }بٌرنام 

 .(p. 95 ,14)إلعادة ترتٌب األسطح والفراؼات، ورفض دور صانع األدوات لٌصبح صانع القرارات الجمالٌة"

العمل الفنً المفاهٌمً المجرد الذى ٌتسم بلؽة عالمٌة، ٌسعى إن المحاوالت المبذولة لتخطى العالم الحسى التجرٌبى مع 

قد ٌستدعً فً إنشائه واستخدامه االستعارة المفاهٌمٌة، التى لعبت دورا أساسٌا فً صنع المعنى من "ف الى تجسٌد المعانى

تعلٌم الطّلب لٌكونوا قبل الفنانٌن فً ممارساتهم، فإن فهمت البنٌة المفاهٌمٌة لتلك العملٌة، فهذا ٌؤثر على كٌفٌة 

Arthur  -إٌفّلند ارثر (، وٌشجعهم على المجازفة، وممارسة التجرٌب خارج نطاق القواعد. وٌقول }P.35 ,16فنانٌن")

Efland[}1961 أن األبداع عن طرٌق االستعارة هو أحد العملٌات المعرفٌة التً ٌستخدمها الفنان، وأن ابتكار ـ" ]

الطّلب فً أعمال الفن، ٌنبؽً أن ٌكون الهدؾ األساسى للتربٌة الفنٌة، النها تعد عملٌة  واستخدام االستعارات من قبل

(، فدارس الفن بشكل عام، وبخاصة فن التصوٌر، البد وأن ٌدرك أن كل عمل فنى P.153 ,15صنع المعنى فى الفن" )

للمناقشة حول قضٌة ما، وعلى المشاهد ٌنتمى إلى أى اتجاه من اتجاهات فن التصوٌر المعاصر، ٌعد بمثابة حوار مفتوح 

طرح حلول لهذه القضٌة، فلٌس المقصود هنا العمل الفنً فً حد ذاته، ولكن المقصود هو إعادة طرح التساؤالت حول 

طبٌعة العمل الفنً، وما ٌقدمه من أفكار وتصورات ومفاهٌم جدٌدة، باعتباره موقؾ بصري ٌعكس حقٌقة واقعٌة تحاكً 

قبل العاطفة والوجدان. ومن هذا المنطلق البد من إفساح المجال للفنانٌن المعاصرٌن، فً تحدٌث وإعادة  اإلحساس العقلً

 النظر فً القٌم الجمالٌة فً الفنون التشكٌلٌة.

 نتائج وتوصيات البحث
 أوالً: نتائج البحث:

الذى اتسم  -أصبحت بدٌّلً للرمز  االستعارة المفاهٌمٌة من أهم األسالٌب التى تحقق هدؾ الفنان المعاصر، كما أنها 

كى ٌواكب بها المستجدات الفكرٌة والفلسفٌة، لتصبح لؽة تواصل تتسم بها أعمال التصوٌر  -بالسطحٌة والمباشرة 

 المعاصر.

 إن كثٌر من أعمال الفن المعاصر تحتوى فى مضمونها على مظاهر االستعارة المفاهٌمٌة. 

مٌة التى ٌعتمد علٌها الفنان المعاصر فى فن التصوٌر ٌسهم فى تنمٌة التفكٌر الكشؾ عن البنٌة االستعارٌة المفاهٌ 

 االبداعى لدى دارس الفن.
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 االستعارة المفاهٌمٌة؛ مدخل فلسفى ابتكارى ٌعٌن الفنان على التعبٌر الفنى برؤٌة إعمق. 

ق.    االستعارة المفاهٌمٌة؛ تعمل على استثارة الخٌال ووصول الفكرة بشكل مبدع وخّلا

 االستعارة المفاهٌمٌة تخاطب أفكار وخواطر فى ذاكرة المشاهد. 

 اإلثراء العلمً والمعرفى والوجدانى فٌما ٌتعلق بتطور التفكٌر المجازي فى أعمال التصوٌر. 

إن مهمة الفن هى تمثٌل العالم تصورٌاً من أجل جعل ما ٌقع خلؾ المرئى قابّلً للتأوٌل، مما ٌتطلب اإلعتناء فى  

الفنٌة وصورها بارتباطاتها التخٌلٌة؛ فالفن كان وماٌزال دائماً، ٌمثل قدرة الفنان فى االستحواز على مكان ما األشكال 

 خارج حدود الزمن، وهو الذى فى مقدرته إكساب رموز أعماله القوة السحرٌة، بل والحقٌقة الروحٌة. 

األشٌاء، وقادر على تحقٌق التمٌز والتفرد والتحدى  إن الفنان المبدع هو الشخص القادر على ادراك الروابط الخفٌة بٌن 

 والمجازفة والتحرر فى الفكر من النزعة التقلٌدٌة ومن التصورات الشائعة.

إن هناك تؽٌر فى المفاهٌم الجمالٌة فى التصوٌر المعاصر أدى إلى إتاحة مداخل جدٌدة للتعبٌر الفنى، ٌمكن االستفادة  

 لبكالورٌوس والدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة الفنٌة.منها فى تدرٌس التصوٌر لطّلب ا

ال فً حث الفنان على البحث عن لؽة تشكٌلٌة مستحدثة   كان لألحداث السٌاسٌة المتّلحقة والتؽٌرات السرٌعة دور فعا

 تّلئم روح هذا العصر.

 ثانياً: أهم التوصّيات:

تؽٌر المفاهٌم الفنٌة والجمالٌة األخرى؛ والتً بدورها تقدٌم المزٌد من الدراسات الفنٌة المتخصصة التً ترصد تطور و 

 تفٌد فً تنمٌة الثقافة البصرٌة واالرتقاء بمستوى العملٌة اإلبداعٌة. 

ضرورة إدخال أسالٌب جدٌدة ورؤى مبتكرة فً تدرٌس مقررات قسم الرسم والتصوٌر بصفة عامة وتدرٌس الفن  

ٌب تجعل دارس الفن مستقبّلً إٌجابٌاً للمعرفة، وتحثه على المشاركة المعاصر بصفة خاصة فً الكلٌة، ألن هذه األسال

 والتعاون مع زمّلئه واالعتماد على ذاته فى البحث واالطّلع.

تطوٌر برامج التدرٌس بكلٌة التربٌة الفنٌة، ومؤسسات تعلٌم الفنون؛ من خّلل تحدٌث األهداؾ التى تقوم علٌها عملٌة  

 تعلم وتدرٌس الفن.

 ر مقررات قسم الرسم والتصوٌر باإلمكانات التً تجعل أسالٌب التدرٌس فٌه تساٌر متؽٌرات العصر.  دعم وتطوٌ 

 االستفادة من االستعارة المفاهٌمٌة فً تصمٌم وإعداد برنامج تعلٌمً مقترح فً الرسم والتصوٌر للطّلب دارسى الفن.  

 العصر فً كافة مجاالت التعلٌم والتثقٌؾ بالفن.تطوٌر أسالٌب تدرٌس مقررات الرسم والتصوٌر فً ضوء مستحدثات  

 على الفنان المعاصر معرفة الحاجات اآلنٌة والمستقبلٌة للمتلقً كفرد أو جماعة تشكل المجتمع.  

 المـراجـــع 
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