البحوث التشكيلية

رموز الستارة الحمراء في
الرسوم الزيتية االوروبية
(1800- 1600م )
�سالم �أدور اللو�س
ملخ�ص البحث

ي�سهل على �أي باحث يف تاريخ الر�سم الأوروبي� ،أن ير�صد العديد من املفردات ال�شكلية
الثانوي ��ة الت ��ي يتكرر ظهوره ��ا ،منها ما يحمل تربيراً منطقياً ،ك�ش ��كل الباب على جدار
غرف ��ة يف لوح ��ة ت�صور م�شهداً داخلياً ،ومنها م ��ا يكون تقبل ُه لدى املتلقي �شيء م�سلم به
لك�ث�رة تك ��راره فاعتادته العني و�أ�صب ��ح متوارثاً ب�صرياً ،ال يبحث ل ��ه عن �سبب لوجوده،
وال�ستائ ��ر احلم ��راء املتطاي ��رة وامل�سدل ��ة  ،خ�ي�ر مث ��ال على ذل ��ك .قد ترج ��ع بع�ض هذه
الأ�شكال �إىل ر�سام واحد �أو �إىل جمموعة من الر�سامني يتعا�صرون �ضمن حقبة زمنية،
وقد تغدو املفردة ال�شكلية رمزاً ميكن ر�صد والدته وتتبع جذوره الأوىل وحتديد ظهوره
املتك ��رر واملتف ��اوت عرب حقب ��ة زمنية متتالية ف�ض�ل ً�ا عن ت�أويالت ��ه ومدلوالته الفكرية،
وعالقت ��ه باملتلق ��ي واملجتم ��ع بع�ضها ما يك ��ون� ،أو ما يح�سب على �أنه مف ��ردات �شكلية مت
توظيفه ��ا م ��ن قب ��ل املنتج  .لذا كان هذا البح ��ث عن �أ�شكال ال�ستارة احلم ��راء يف الر�سوم
الزيتية الأوروبية يف ع�صر الباروك والركوكو حيث كان ظهورها الأبرز والأكرث متيزاً.
وب� ��أزاء ذل ��ك يكمن اله ��دف احلقيق ��ي يف التعرف عن ال ��دالالت الرمزية ل�ش ��كل ال�ستارة
احلم ��راء ،ودوره ��ا يف تدعي ��م واغن ��اء امل�ضام�ي�ن الفكرية يف الر�س ��وم الزيتي ��ة الأوروبية
املنج ��زة يف ع�ص ��ر الباروك والركوكو .وقد بوبت يف الف�صل الثاين جمموعة من املباحث
مكن ��ت م ��ن امتام عملية التحليل مب ��ا يتما�شى مع اهداف البحث  .تن ��اول اولها ال�ستارة
ب�ي�ن الوظيف ��ة وامل�سرح ورم ��وزه  ،وتناول املبحث الثاين تاريخ ورم ��وز اللون الأحمر ،اما
املبحث الثالث فقد ا�ستعر�ض الر�سم الأوربي يف ع�صر الباروك والركوكو تناول الف�صل
الثال ��ث معلومات عن جمتمع البحث واملنهجية حيث اعتمدت املنهج الو�صفي التحليلي
للعين ��ات الت ��ي بل ��غ عدده ��ا ارب ��ع عينات وبع ��د امت ��ام عملية التحلي ��ل تو�ص ��ل الباحث يف
الف�صل الرابع اىل جمموعة من النتائج ،من اهمها:
 .1ت�أث ��راً بالأجواء امل�سرحية ،يف كيفي ��ة عر�ض الن�ص ال�سردي يف ر�ؤية �إخراجية مقت�صة
للم�شاه ��د ،ذات دالل ��ة �شامل ��ة ،ف�ض ً
الع ��ن ت�أث�ي�ر ال�شكل امل�سرح ��ي العام (خ�شب ��ة و�ستارة
و�إن ��ارة) على ر�ؤية الر�سام امل�ستعر�ض ��ة ملو�ضوعه و�أفكاره ،قدم ر�سامو الباروك والركوكو
لوح ��ات عدي ��دة كان ��ت ت�أثريات الأج ��واء امل�سرحية تب ��دو جلية فيه ��ا  ،وكان لظهور �شكل
ال�ستارة احلمراء ال�شبيه بال�ستارة امل�سرحية الت�أثري الأقوى والأبرز يف ذلك .كما وظفت
فكري� �اً عندم ��ا غدت بلونها الأحمر الذي ي�شد االنتباه ،رمزاً للمثري الذي ينق�شع كا�شفاً
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 فت�ضاف ��رت عنا�صر املفاج�أة واالندها�ش عند املتلق ��ي لتخلق لديه حالة من،عم ��ا خلف ��ه من �أ�سرار
.ال�شعور بلذة االكت�شاف
ً
 فقد مت توظيف. رمزا للعاطفة املت�أججة والفتنة املرتبطة بالإثارة اجل�سدية، كون اللون الأحمر.2
 �أو ب�شكله الثانوي يف �أحياناً �أخرى يف،ً�شكل ال�ستارة احلمراء كمربر لظهور الأحمر الطاغي �أحيانا
غالبية اللوحات التي تتناول مو�ضوعة احلب الإن�ساين والعالقات العاطفية �أو يف لوحات تعر�ض
.  لإبراز الإثارة اجل�سدية اوتاكيداً لفكرة الغواية،مفاتن اجل�سد الأنثوي
Red curtain symbol in European paintings (1600–1800 AD)
Abstract
By . Salam Adwer Allos
It is easily for any researcher in the European paintings history to observe many of the secondary
formal vocabulary that repeated its appearance; some of them carried a Logical justification
like the door shape on the room wall in a painting embodied an internal scene, some of them
the recipient receives it granted for its more repetition therefor the eye used to it and became
inherited visually, Not looking to it about the reason for its existence, for example, the volatile
red curtains and drop-down. Some of these shapes may related to one drawer or group of
contemporary drawers within the time period, the formal word may become a symbol can
be observe its birth, followed by its first roots, limiting its repeated appearance and different
during a consecutive time period as well as its interpretations, intellectual denotations, some
of them its relation with the recipient and the society, or it is the formal words employed by the
producer. Therefor this research was about the red curtain shapes in the European oil paintings
in Baroque era and Rococo where its appearance was most prominent and extinguished, toward
that the real goal results in disclosure about the symbolic denotations of red curtain shape and
its role in supporting and enriching the intellectual contents in the achieved European oil
paintings in Baroque era and Rococo in the second chapter some of researches have classified
in what enrich the researcher and the reader by information quantity that able him to complete
the analysis process in agree with the research goals the first one discussed the curtain among
the job, theatre and symbol, the second one discussed the history and red color symbols but
the third one discussed the European painting in Baroque era and Rococo the third chapter
discussed information about the research society and methodology where depended on the
stylistic descriptive approach of samples that numbers reached four and after the completion
of analysis process the researcher reached to group of results in chapter four, included:

1.
Affecting by the dramatic atmospheres in how a narrative text in a narrated
directive seeing for the spectator, with a comprehensive denotation as well as the
effecting of the general theatrical shape (stage, curtain and lighting) on the drawer
view that discussed his subject and ideas, Baroque drawers and Rococo presented many
paintings the effects of theatrical atmospheres appeared very clear in it the appearance
of the red curtain shape similar to the theatrical curtain was the most effect and
extinguished in that. As it employed intellectual when it became in its red color which
attract the attention, a symbol for the exciting which dispelled disclosing what behind it
from secrets, the elements of surprise and astonishment at the recipient are cooperated
to create a state of feeling by the discovery pleasure.
2.
Because of the red color is a symbol of burning emotion and the attraction
related with the bodily exciting. It has employed the red curtain shape as a justification
to appear the dark red sometimes or in its second shape in another time in most
paintings that discussed the human love subject and the emotional relations or in
paintings showed the feminine body charms to show the bodily exciting or assuring
for the seduction idea.
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الف�صل االول
م�شكلة البحث و�أهميته:
ي�سهل على �أي باحث يف تاريخ الر�سم الأوروبي� ،أن ير�صد العديد من املفردات ال�شكلية الثانوية
الت ��ي يتكرر ظهورها ،منها م ��ا يحمل تربير ًا منطقي ًا ،ك�شكل الب ��اب على جدار غرفة يف لوحة
ت�صور م�شهد ًا داخلي ًا ،ومنها ما يكون تقبل ُه لدى املتلقي �شيء م�سلم به لكرثة تكراره فاعتادته
الع�ي�ن و�أ�صبح متوارث� � ًا ب�صري ًا ،ال يبحث له عن �سب ��ب لوجوده ،وال�ستائ ��ر احلمراء املتطايرة
وامل�سدل ��ة هن ��ا وهناك خري مثال عل ��ى ذلك .قد ترجع بع�ض هذه الأ�ش ��كال �إىل ر�سام واحد �أو
�إىل جمموع ��ة من الر�سامني يتعا�ص ��رون �ضمن حقبة زمنية ،وقد تغدو املف ��ردة ال�شكلية رمز ًا
ميك ��ن ر�ص ��د والدته وتتبع ج ��ذوره الأوىل وحتديد ظه ��وره املتكرر واملتفاوت ع�ب�ر حقبة زمنية
متتالي ��ة ف�ض ًالعن ت�أويالته ومدلوالته الفكرية ،وعالقته باملتلق ��ي واملجتمع  .بع�ضها ما يكون،
�أو ما يح�سب على �أنه مفردات �شكلية مت توظيفها من قبل املنتج – وهو ا�ستخدام متوارث عن
ال�سل ��ف – كح ��ل مل�شكلة يف التكوين والإن�شاء الت�صويري �أو بغي ��ة �أحداث توازن لوين �أو لغايات
جمالي ��ة �أو رمب ��ا ا�ستغال ًال لطاقة الت�ض ��اد اللوين لإبراز بع�ض الأ�ش ��كال املهمة .حيث ال يفوتنا
�أنن ��ا هن ��ا ب�صدد مفردات �شكلية ثانوي ��ة ولي�ست رئي�سة يف العمل� .أن ما �أث ��ار اهتمامي لر�صد
وت�شخي� ��ص و�إبراز �أهمية �شكل ال�ستارة احلمراء يف �أغن ��اء امل�ضامني الفكرية للر�سوم الزيتية
هو ما ذكره �أحد الباحثني يف تاريخ الفن( ،)1عندما �أ�شار �إىل الق�صدية العالية يف ا�ستخدام
الل ��ون الأحمر كرمز من قبل الر�سام (روبن ��ز)( )2يف لوحتي (الرفع والنزول من ال�صليب).
مم ��ا دفعني �إىل تتبع ا�ستخدام هذا الر�سام املكثف ل ��ذات اللون يف كل �أعماله ،ولأنتقل بعدها
�إىل ر�س ��وم من عا�صروه ،وكان اختياري ل�شكل ال�ستارة احلم ��راء بالتحديد ،حماولة للتخل�ص
من �أي تربير قد يف�سر وجود ال�ستارة احلمراء داخل اللوحة مثل (الأزياء وقطع الأقم�شة) .لذا
كان ه ��ذا البحث عن �أ�شكال ال�ست ��ارة احلمراء يف الر�سوم الزيتية الأوروبية يف ع�صر الباروك
والركوكو حيث كان ظهورها الأبرز والأكرث متيز ًا.
حدود البحث:
يتحدد البحث يف الر�سوم املنفذة مبادة الزيت على القما�ش.
ي�شمل البحث الر�سوم التي تظهر فيها �شكل ال�ستارة احلمراء.
ي�شمل البحث الر�سوم الأوروبية املنجزة يف ع�صر الباروك والركوكو 1800-1600م.
�أهداف البحث:
التع ��رف عن الدالالت الرمزية ل�شكل ال�ستارة ،ودورها يف تدعيم واغناء امل�ضامني الفكرية يف
الر�سوم الزيتية الأوروبية املنجزة يف ع�صر الباروك والركوكو.
 -1ر�سام فالمنكي (.)1640-1577
-2من�صور املخل�صي راجع (ناروروح� ،ص.)109
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الف�صل الثاين :االطار النظري
ال�ستارة بني الوظيفة وامل�سرح والرمز
مل يك ��ن القما�ش قد ابتكر بعد عندما احتاج الإن�س ��ان �إىل حواجز ،ي�سهل حتريكها �أو االنتقال
م ��ن خالله ��ا ب�سال�سة ،ودون جهد مقارنة بجذوع الأ�شجار املرتا�ص ��ة .فكانت جلود احليوانات
خ�ي�ر بدي ��ل لأول ال�ستائر التي عرفته ��ا امل�ساكن الأوىل ،تقيه حر ال�صيف وب ��رد ال�شتاء وعيون
املتطفل�ي�ن .ومل يك ��ن غريب ًا �أن ي�ستمر ه ��ذا التقليد حتى بعد وجود القما� ��ش ،فعلى الرغم من
وج ��ود ال�ستائ ��ر الكتاني ��ة املزين ��ة و�أخرى من �شع ��ر املاع ��ز �إال �أن الثالثة كان ��ت م�صنوعة من
جل ��ود الكبا� ��ش امل�صبوغ ��ة بالأحمر ،هذا ما كان ��ت تت�صف به (خميمة االجتم ��اع) يف الديانة
اليهودي ��ة( .)3كما يحجب كذلك �ستار كبري �شكل املذب ��ح يف الكني�سة ال�شرقية حتى يومنا هذا،
الذي يفتح ويغلق خالل �أداء ال�صلوات ،وعلى ً
وفق الرتتيب الطق�سي – رمبا ميثل النواة الأوىل
()4
للعر�ض امل�سرحي – وهذه ال�ستارة ترمز �إىل احلد الفا�صل بني ال�سماء والأر�ض .
يف كل ما �سبق جند �أن ال�ستائر (قما�ش �أو جلد) مل تقرتن بعد – كما يف يومنا هذا – بالنوافذ
و�إطاللتها الداخلية واخلارجية  ،و�إمنا كانت متثل حجابات ملنافذ �أو �أبواب ،ومع ظهور النوافذ
الزجاجي ��ة قبل ق ��رون عدة ،اتخذ من القما�ش �ستائر ًا لها ،وذل ��ك رغبة من الإن�سان بالتحكم
بالن ��ور واحلرارة وحجب� � ًا لعيون املتطفل�ي�ن ،فاقرتنت ال�ست ��ارة بالنافذة وحت ��ددت الغاية من
تعليقه ��ا يف حج ��ب ماال نرغب في ��ه �أو رغبة يف امتالك الق ��درة على التحك ��م وال�سيطرة على
الواق ��ع املحي ��ط  ،وعلى الرغم من �أت�صاف الإن�س ��ان الفرد ب�سلوك ُه االجتماع ��ي� ،إال �أن رغبته
الغريزية يف التفرد والتميز عن �أقرانه يجب عدم جتاهلها ،حيث تبد�أ من �أقرب اخل�صو�صيات
ال�شخ�صي ��ة وت�ستمر حت ��ى تتال�شى يف خ�صو�صية اجلماعة داخل حميط ��ه االجتماعي الكبري،
وم ��ا امل�ساكن الب�شرية �سوى احليز املكاين الذي ي�شكله الإن�سان للعي�ش ،وليعك�س �آرائه ورغباته
وميول ��ه وي�ت�رك فيه ب�صماته اخلا�صة املتفردة .فهو عامله اخلا�ص ال ��ذي ي�أوي �إليه مبتعد ًا عن
عي ��ون املجتمع �أو العامل اخلارجي ،ع ��امل الآخر املختلف .ولي�س الناف ��ذة يف جداره �سوى قناة
ات�ص ��ال ،لكنه حمدد من دون خل ��ط �أو امتزاج مادي �أو اخرتاق (الر�ؤية فقط) وهذا ما مييزه
ع ��ن الباب كو�سيلة ات�صال تتيح التداخل بني العاملني ،فكانت ال�ستارة هي احلاجب الذي يعزل
ويرتجم رغبة و�إرادة الفرد يف وقت وزمن االت�صال .فارتبطت ال�ستارة بفعل احلجب �أي حجب
الآخ ��ر �أو حج ��ب الذات يف حماولة خللق حالة من الطم�أنينة وعلي ��ه فال�ستارة �أو احلجاب هنا
تنتقل من وجودها املادي الوظيفي �إىل وجودها الرمزي والفكري املبعر �سايكولوجي ًا عن �شكل
م ��ن �أ�شكال الإلغاء �أو القت ��ل الرمزي� ،أو رمبا �أبعاد �سحري خرايف �أ�شب ��ه ما يكون ب�أ�سطوري،
تدفعه يف احلقيقة خماوف من املجهول واملختلف(.)5
�أم ��ا ع ��ن عالقة ال�ست ��ارة بامل�سرح فلم تك ��ن �أ�سباب ن�شوءه ��ا تختلف كثري ًا ع ��ن املربرات من
وجودها ،حتى هذا اليوم يف الكثري من م�سارحنا املعا�صرة .ففي عام 1561م ،تعرف اجلمهور
 -3مو�سوعة الكتاب املقد�س� .ص.146-145
 -4للمزيد راجع :ا�سحق ،جاك .القدا�س الكلداين� .ص .48و ا�سحق ،جاك .ال�صالة الليثورجية� .ص.67
-5زيعور ،علي .التحليل النف�سي للخرافة والرمز� .ص.204
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االيط ��ايل عل ��ى واجهة م�سرحي ��ة ذات دورين يح ��وي كل منهم ،عدد من الفتح ��ات ،علقت يف
الو�سطية من كل دور� ،ستارة ،حيث كانت ت�ستخدم �أ�شارة �إىل م�شاهد داخلية كم�شاهد الغرف
واملكات ��ب� .أما امل�ساحة التي يف الو�سط – �أي ب�ي�ن الواجهة واجلمهور (خ�شبة امل�سرح) فكانت
متثل موقع احلدث( ،)6ومع تطور عمارة امل�سرح يف ع�صر النه�ضة ،الذي عك�س فخامة الع�صر
ور�ؤيت ��ه الفل�سفي ��ة ،ولد الط ��راز البنائي املعروف مب�س ��رح العلبة �أو الإط ��ار( ،)7والذي هو يف
الأ�سا� ��س ميث ��ل مرحلة مهم ��ة و خطوة متقدمة نحو ن�ش� ��أة امل�سرح احلديث ،حي ��ث حمل �شك ًال
جديد ًا للعر�ض امل�سرحي بد�أ فيه االهتمام بدرا�سة املناظر امل�سرحية وكان املنظور الت�صويري
هو القا�سم امل�شرتك بني فن الر�سم والر�ؤية امل�سرحية ،فيه �شرع( دافن�شي) �شخ�صي ًا يف ر�سم
ديك ��ورات بع�ض امل�سرحي ��ات( ،)8وهذا يعد �أول و�أهم امل�ؤ�شرات عن م ��دى التقارب بني امل�سرح
والت�شكي ��ل .ففي ع�صر النه�ضة فر�ضت الدراما االيطالية نوع ًا جديد ًا من الت�صميم امل�سرحي
�إذ مت ف�ص ��ل خ�شب ��ة امل�س ��رح عن ال�صال ��ة بهدف �إبق ��اء اجلمهور ثابت يف �أماكن ��ه طوال فرتة
العر� ��ض امل�سرحي ،كانت تق ��ف خلف هذه العملية رغبة يف حتديد الر�ؤي ��ة امل�سرحية للم�شاهد
و�إيج ��اد عالقة قوية بني املمثل وامل�شاه ��د ف�أ�صبحت بذلك خ�شبة امل�س ��رح �أكرث واقعية ،وتبنى
لدين ��ا بذل ��ك ثاين امل�ؤ�شرات املهمة عن م ��دى التوا�صل والعالقة التي ترب ��ط امل�شهد امل�سرحي
باللوح ��ة من خالل الر�ؤي ��ة الب�صرية واجتاهات احلرك ��ة الإن�شائية ومف ��ردات الكتلة والفراغ
والظ ��ل وال�ضوء ف�ض ًالعن التنظيم الإخراج ��ي ،فكالهما يقدم يف املح�صلة لوحة ذات بعدين
ت�شاه ��د بزاوية واحدة .وخري مثال على ذل ��ك لوحة (حرا�س الليل) للر�سام (رامربانت) فهي
�أ�شب ��ه م ��ا تكون مب�شه ��د م�سرحي م�صور على قما� ��ش يف كل تفا�صيله( .)9وعل ��ى الرغم من ان
الر�سام املنظور اخلطي واللوين لتحقيق الإيهام الب�صري بالبعد الثالث� ،إال �أن امل�سرحي بعيد ًا
ع ��ن ذلك كونه يقدم �أعماله من خ�ل�ال حيز ثالثي الأبعاد( ،)10رغم اعتم ��اد امل�سرحي �أحيانا
على الإيهام الب�صري من خالل لوحات الديكور� ،أن توفرت احلاجة لذلك.
كم ��ا وت�شرتك اللوحة مع امل�شه ��د امل�سرحي ب�أن كالهما يوفر للمتلق ��ي نافذة مرئية مطلة على
ق�ضاي ��ا املجتم ��ع الفكري ��ة والإن�سانية ،ولذلك ف ��ان مدر�س ��ة (�ستانالف�سك ��ي)( )11يف العر�ض
امل�سرح ��ي �أكدت على �أهمية وج ��ود الفا�صل (اجلدار الرابع) الوهمي ب�ي�ن املمثلني واجلمهور
حيث املوازنة بالإح�سا�س الكامل بوجود اجلدار العازل ،وعلى املمثل �أن يعي�ش احلدث امل�سرحي
مفرت�ض� � ًا وج ��ود اجل ��دار ،و�إن كان وهمي ًا ،والذي يه ��دف �إىل �إيهام املتفرج ب�أن ��ه ي�شاهد واقع
حقيقي �أمامه( .)12لذا كانت ال�ستارة امل�سرحية احلمراء خري معيل يف ت�أكيد هذه الفكرة .فكونها
م�سدل ��ة �أم ��ام املتلقي يف البداية خللق حالة من القلق ورغبة يف م�شاهدة ما يقبع خلفها ،وعند
 -6للمزيد راجع :يو�سف ،عقيل مهدي .نظرات يف فن التمثل� .ص .35و فريد ،بدري ح�سون .مبادئ الإخراج امل�سرحي� .ص.11
 -7مارفن ،كارل�سون� .أماكن العر�ض امل�سرحي� .ص.268
 -8للمزيد راجع :عيد ،كمال� .سينوغرافيا امل�سرح عرب الع�صور� .ص .41باندولفي ،فيتو .تاريخ امل�سرح� .ص.268

9- Wright, Christopher. Rembrandt. P: 54-59.

 -10ي�ستثنى من ذلك م�سرح خيال الظل.
 -11كون�ستانت�ي�ن �ستانالف�سك ��ي (� )1938-1863أحد �أعظ ��م املخرجني الرو�س و�صاحب العديد من النظري ��ات الإخراجية� ،أكد العمل على
الوالء اجلماعي والأ�سلوب الطبيعي.
 -12جعفر ،عبا�س خ�ضري .الديكور امل�سرحي� ،ص.6
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رفعه ��ا توحي بوجود نافذة متكنه من �إطاللة وا�سع ��ة على واقع حميطه االجتماعي ،وهواج�س ُه
نح ��و الآخر ،كما و�أن ا�ستخدام ال�ستارة عند تغ�ي�ر امل�شاهد ي�ساعد كثري ًا يف عدم ت�شتت تفكري
املتلق ��ي ،وخلق رغبة ثانية يف التوا�صل االحتفاظ ف�ض ًالعن بحالة االندماج احلا�صلة يف املناخ
الع ��ام للعر�ض امل�سرح ��ي .واجلدير بالذكر �أن ال�ست ��ارة ( )Curtainكانت قد �أدخلت مع �أطار
امل�سرح يف القرن ال�سابع ع�شر ،حيث ا�ستعملت يف بداية ونهاية امل�سرحية ،ويف منت�صف القرن
الثامن ع�شر فان ال�ستارة �أ�صبحت تنزل بني الف�صول ،وعند نهاية القرن التا�سع ع�شر مت �أتباع
�أ�سلوب �إنزالها يف �أثناء تغري امل�شاهد(.)13
تاريخ ورموز اللون الأحمر
م ��ن امل�ؤك ��د �أن ال�سائل الأحمر املتدفق م ��ن الفري�سة والطريدة �أو غنيم ��ة ال�صيد� ،أو حتى من
الرفي ��ق املحت�ضر والند والعدو .مل يكن �س ��وى �أ�شارة �أو �إنذار باملوت الو�شيك يف عيني الإن�سان
البدائ ��ي ،حي ��ث ن�ش� ��أت �أول عالقة ترابطي ��ة يف ذهنية الإن�س ��ان الأول بني احلي ��اة واملوت بعد
العالق ��ة الرتابطي ��ة بني اخل�صب واحلياة .ف�أدرك �إن كلم ��ا كان ال�سائل الأحمر (الدم) داخل
اجل�س ��د ت�ستمر احلياة وحيثما كان خارجه تتوقف احلياة ف�أ�صب ��ح بذلك رمز ًا للحياة واملوت.
كما الحظ الإن�سان �أي�ض ًا �أن �أثار يداه امل�صطبغة بالدم على �سطح ال�صخور تركت �أوىل �أ�شكال
الأثر الإن�ساين ،الذي غدا فن ًا باكت�سابه الق�صدية( )14ف�شخ�ص النور بالأبي�ض وا�ستخدم الكل�س
و�شخ� ��ص الظالم بالأ�سود وا�ستخدم له الكاربون �أم ��ا اللون الأحمر فكان ثالث الألوان التي مت
()15
ت�سميته ��ا يف كل لغ ��ات احل�ضارات القدمية بعد الأبي�ض والأ�سود ،وهو ذاته لون الدم والنار
وق ��د ا�ستخدم الإن�س ��ان يف ع�صر ال�صيد اللون الأحمر بكرثة رمبا مل ��ا ميثله من قد�سية كذلك
ل�سهولة �إنتاجه من ثالث اوك�سيد احلديد املتوفر يف ال�صخور والرتبة يف كل �أنحاء الأر�ض.
الل ��ون الأحم ��ر هو �صاحب الط ��ول املوجي الأطول ب�ي�ن الألوان والأقل ت ��ردد �إذ ي�صل �إىل 700
(ميلليمكرون)( )16بينما ي�صل اللون البنف�سجي �صاحب الطول املوجي الأق�صر والرتدد الأعلى
�إىل  400ميلليمك ��رون ب�ي�ن �ألوان الطي ��ف ال�شم�سي ،والعني الب�شري ��ة ال ت�ستطيع �أن ترى خارج
هذي ��ن احلدين ،وب�سبب ما يت�صف به اللون الأحم ��ر فيزيائي ًا جنده اللون الأكرث جذب ًا و�إبهار ًا
للع�ي�ن الب�شري ��ة متقدم ًا على غريه من الأل ��وان ،وقد �أدى هذا االكت�ش ��اف �إىل االعتقاد بوجود
ترابط وثيق بني طول املوجه ال�ضوئية واخلربة اللونية(.)17
فاللون الأحمر هو املف�ضل (دون مناف�س) عند الأطفال من نهاية مرحلة الر�ضاعة وحتى �سن
ال�ساد�س ��ة وهو �أ�سرع الأل ��وان يف ت�سميته ب�شكل �صحيح لديهم ،ويقول ريد (�أن مدى الألوان قد
يو�ضع يف �سل�سلة تتم�شى مع انفعاالتنا ،كالأحمر الذي يوازي الغ�ضب)(.)18
 -13تيلر ،جون ر�سل .املو�سوعة امل�سرحية� ،ص.152

14- Jamson, H.W. History of Art, P: 12-13.

� - 15صالح ،قا�سم ح�سني� .سايكولوجية �أدراك اللون وال�شكل� ،ص.101
 )Millimicron( -16ه ��و ج ��زء من املليون من (امليلليمرت) وللمزيد راجع� :صالح ،قا�سم ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .27و امني ،عيا�ضي
عبد الرحمن .مفهوم اللون ودالالته� ،ص.50-49
� -17صالح ،قا�سم ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.25
 -18ريد ،هربرت .تربية الذوق الفني� ،ص 44كذلك راجع� :صالح ،قا�سم ح�سني .امل�صدر ال�سابق� ،ص.109
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�أم ��ا تاري ��خ الفن ،ف�أنه يقدم �أف�ض ��ل الأ�سئلة عن مكانة اللون الأحم ��ر الرمزية يف املجتمع عرب
الع�صور ،فطريقة ا�ستعماله يف اليونان القدمية ومن ثم يف روما القدمية حتى القرن اخلام�س
املي�ل�ادي كانت تنح�صر يف التميز ب�ي�ن الطبقات االجتماعية ،فالأباط ��رة الرومان ي�ستعملون
الأرجواين (البنف�سجي املائل �إىل احلمرة) يف الزي والعمارة والفن كعالمة ملكية( .)19وكانت
ذات كلف ��ة انتاجية باهظة حيث ي�ستخرج من الأ�صداف البحرية التي تكرث يف �سواحل فينيقيا
القدمي ��ة(� .)20أما اللون الأحمر فكان من ن�صيب النبالء والع�سكريني والق�ضاة ،وهذه املفاهيم
االجتماعية ورثتها �أوروبا من بعد الرومان حتى القرون الو�سطى ،بعدها �أ�صبح لون ًا �إمرباطوري ًا
تزخر به ق�صور �أوروبا ،ثم ما لبث �أن حتول �إىل رمز لل�صراع الطبقي يف الع�صر احلديث على
يد الثوار الفرن�سيني عام  1789وا�ستمر حتى يومنا هذا.
ي�ش�ي�ر �س�ي�رجن(� )21إىل �أن الل ��ون الأحم ��ر هو رم� � ًز حياتي بامتي ��از ،فهو املرتب ��ط بالدم الذي
ه ��و �شرط احلياة داخ ��ل اجل�سم �أما خارجه فه ��و رمز اجلرح واملوت وتظه ��ر عظيمات املوتى
امل�صبوغ ��ة باملغ ��رة احلمراء ،م ��ن الع�صر احلج ��ري احلديث �أن ه ��ذه املمار�س ��ات الطق�سية
البدائية ت�ؤكد على �أن الب�شر وجدوا يف اللون الأحمر رمز ًا لتجدد احلياة ،وبذلك عقد الإن�سان
عالقة ترابطية بني املوت وا�ستمرار احلياة �أو جتدد احلياة ،فنتج عنها عالقة ترابطية �أخرى
بني الت�ضحية الدموية والفداء ،وبني حالة االنبعاث وجتدد احلياة ،و�أبرز الأمثلة على ذلك هو
ما جنده مدون يف �سفر اخلروج التوراتي( ،)22حيث جنا �أبكار حيث جنا �أبكار من اتبعوا النبي
مو�س ��ى من حكم امل ��وت ال�سماوي ،عندما و�ضع ��وا عالمات من دم حمل عل ��ى �أبواب منازلهم
كرم ��ز للت�ضحي ��ة( .)23ي�ستم ��ر هذا الرم ��ز – �أي اللون الأحمر رمز الت�ضحي ��ة والفداء – حتى
يف الديان ��ة امل�سيحي ��ة ،عندم ��ا تقدم امل�سيح امل�ضح ��ي ،فريتدي القرمزي وي�سي ��ل دمه .فتتبنا
الأحم ��ر كرمز ((للع�شق الإلهي واحلب الب�ش ��ري املعد لإعطاء دمه ،وحياته من اجل املحبوب،
�أن ��ه ل ��ون ال�شهد))( .)24فانتقل الل ��ون الأحمر بذلك من كونه رمز ًا للطبق ��ة الثانية يف املجتمع
خالل الع�صر الروماين� ،إىل كونه رمز ًا لل�سلطة ال�سماوية وال�سلطة املطلقة .لون ًا ملكي ًا مهيمن ًا
عل ��ى ر�أ�س الهرم االجتماع ��ي .لقد تبنت كل هذه الرموز الفن ��ون امل�سيحية .فامل�سيح يلب�س يف
غالبية الأيقونات ثوب ًا داخلي ًا �أحمر وكذلك ترتدي العذراء ثوب ًا خارجي ًا وو�شاح ًا حمراوين ،ويف
�أيقونة الب�ش ��ارة ،نراها حتمل مغز ًال ومكب ًا من ال�صوف الأحمر مركز للت�ضحية اجل�سدية(.)25
كم ��ا يظهر يف ذات الأيقونة ،قما�شة حمراء كبرية مرمية فوق برجني كرمز للت�ضحية املرميية
التي �ستجمع العهدين ،القدمي واجلديد ،وهي – ال�ستارة احلمراء – رمز للح�ضور الإلهي كما
كانت خيمة االجتماع يف العهد القدمي( .)26وت�أكيد ًا هذه الرمزية جند املالئكة يف لوحة (تعميد
� -19صدقة ،جان ميخائيل .معجم م�صطلحات الألوان ورموزها� ،ص.169
 -20للمزيد راجع :مو�سوعة الكتاب املقد�س� ،ص.200
�-21سريجن ،فيليب .الرموز� ،ص.419
� -22سفر اخلروج .15-5
-23مو�سوعة الكتاب املقد�س� ،ص.138
� -24سريجن ،فيليب .الرموز� ،ص.425
 -25فيا�ض ،مي�شيل .الفن البيزنطي� ،ص.22
 26خوري� ،أميا غريب .الأيقونة� ،ص.38
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امل�سيح) للر�سام (الكريكو) وهي مت�سك �ستارة حمراء كبرية لتمدها فوق امل�سيح املختار �أثناء
تعمي ��ده ،كرمز حل�ضور القوة العليا واملتجلية يف �أعلى اللوحة( .)27هذا الرمز لل�ستارة احلمراء
كان قد ا�ستخدم من قبل النحات (مايكل اجنلو) يف لوحة (خلق �أدم) عندما ظهرت هي�أة اهلل
واملالئكة من حوله وقد لفتهم �ستارة حمراء كبرية يف تكوين �أ�شبه بتالفيف العقل الب�شري(.)28
ومل تنت ��ه رمزية ال�ستارة احلمراء عند هذا احلد ب ��ل ن�ستطيع �أن نتتبع وجودها وت�أكيدها حتى
يف �أعم ��ال (جيوفاين)( ،)29فمن بني  45لوحة ر�سمها جيوف ��اين لتمثل العذراء والطفل ،يظهر
�ش ��كل ال�ست ��ارة خلف العذراء ،يف  19لوحة منها – وه ��ذا ت�أكيد �أهمية ال�ستارة كرمز – ع�شرة
حم ��راء و�سبعة خ�ضراء(� .)30أما رموز اللون الأحمر ودالالته يف الفكر ال�شرقي الإ�سالمي ،فقد
(ورد الل ��ون الأحم ��ر يف القر�آن الكرمي مرة واحدة ،دل فيها عل ��ى م�شهد ح�سن ،ويبدو �أن هذا
اللون كان مكروه ًا حينما يدل على معان مت�صلة بالزينة التي جتلب الفتنة وت�شغل الإن�سان عن
�أم ��ور الدين)( ،)31وهذا ما ي�ؤكده احلديث ال�شريف ،الذي ورد ذكر اللون الأحمر فيه �أكرث من
خم�سني مرة.
ب�شكل عام ،ف�أن اللون الأحمر هو �أكرث الألوان حرارة ،وهو املرتبط باحليوية والن�شاط واجلن�س
واملغام ��رة .كما يرمز للج�سد ومتعلقاته ،وهو رم ��ز لل�شجاعة والقوة والرجولة واال�ستثارة .وهو
ل ��ون حمفز �سلبي� � ًا ،يرمز �إىل اخلط ��ر ،وال�شر ،والعدواني ��ة  ،والعنف  ،والتح ��دي والعناد� ،إذ
ي�ستث�ي�ر غريزة ال�صراع من �أجل البقاء( .)32ترتب ��ط رموز اللون الأحمر يف الأحالم بالتجارب
الغريزية املثرية كاخلي ��ال اجلن�سي واالجنذاب ال�شخ�صي ،وكذلك هو رمز العلو وم�ؤثر للأمل
ورغب ��ة دفينة يف النجاح وال�صم ��ود كما ت�شري (الدريع) �إىل �أن الل ��ون الأحمر هو لون (بدائي
بعك� ��س الطفول ��ة ،فهو لون الرحم ،ووجوده يف احللم قد ميث ��ل ر�سالة تتعلق بطبيعة العالقة مع
الأم .وكلما كان اللون يف احللم غامق ًا �شديد الرمزية ،فذلك يعني �أن الالوعي ي�ستخدم اللون
الأحمر كرمز للإنذار بوجود م�شكلة� ،أو بعدم جتاهلها(.)33
�إذا كان كل ذل ��ك ميثل ركام هائل من الأف ��كار والتجارب املتوارثة واملرتاكمة عرب الزمن ،ف�أن
م ��ا ي�صنع ُه الفنان بالرموز هو (مزجها يف عالقات تراكبي ��ة لإنتاج نظائر ،ملزيد من التجربة
الإن�ساني ��ة)( ،)34وغالب� � ًا ما ينطوي عمله هذا – على رغم من اعتماده على ما خلفه ال�سلف –
عل ��ى �إنتاج رموز جدي ��دة �أو التو�سع يف املدلول الفكري �أو حتى تغريه ع�ب�ر �سل�سلة من الأعمال
حيث يرى (نوبلر) �أن كثري ًا من الرموز يف الفن ،هي يف احلقيقة (نتيجة ملحاولة الفنان الفرد
�إيجاد الو�سيلة ،لإي�صال تلك الأوجه من جتربته التي يتعذر عليه التعبري عنها باللغة ...فهناك
�سع ��ي دائم من جانب الفنان خللق نظائ ��ر ب�صرية تعرب عن عامله الداخلي ،وعن وعيه بالعامل
27- Puppi, Lionelb. El Greco, P: 42.
28 - Berti, Luciano. Micbelangelo, P: 50.

-29ر�سام ايطايل من الفرتة املبكرة لع�صر النه�ضة ( ،)1516-1430وللمزيد راجع :الب�صري� ،سعد يو�سف ،فنون ع�صر النه�ضة� ،ص.85
-30مت ر�صد هذه املعلومة من قبل الباحث من خالل ما توفر لدي من م�صادر موثوقة.
�-31أمني ،عيا�ض عبد الرحمن .امل�صدر ال�سابق� ،ص.168
 -32امل�صدر ال�سابق� ،ص .136وكذلك :زيعور ،علي .التحليل النف�سي للخرافة والرمز� ،ص.192
 -33الدريع ،فوزية .الأحالم اجلن�سية� ،ص.34-33
 -34نوبلر ،ناثان .حوار الر�ؤية� ،ص.75
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الذي من حوله)(� .)35إن الرمز ميثل القطب الثاين يف ال�شخ�صية واملجتمع واحل�ضارة ،كما �أن
الرم ��ز واملقد� ��س ال ينف�صالن يف ترابط ع�ضوي طبيعي فكثري ًا م ��ا يكون املقد�س �صفة للرمز،
كما يكون الرمز ذات ُه �صفة وو�سيلة ل�صيقة باملقد�س(.)36
الر�سم الأوربي يف ع�صر الباروك والركوكو
بع ��د حرك ��ة املانورزم( ،)37يدخل الر�س ��م يف �أوروبا ع�صر الثورة الثاني ��ة يف تاريخه بعد ع�صر
النه�ض ��ة ،ال ��ذي ميثل �أ�سلوب الباروك ��ي .والب ��اروك ( )Baroqueكلمة ابتكره ��ا النقاد ولي�س
م ��ن مار�س الف ��ن يف القرن ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر ،ولكن يف وق ��ت الحق ،وهي تعني الل�ؤل�ؤ
غري املنتظم( .)38ا�ستخ ��دم م�صطلح ( الباروك) يف البداية كا�ستهجان للر�سوم التي جتاوزت
املتعارف عليه .ولو�صف التكرار غريب الأطوار والوفرة ال�صاخبة من التفا�صيل التي تتعار�ض
م ��ع عقالني ��ة ومثالية وحتفظ ع�صر النه�ضة ،وهذه الأخرية كان ��ت �أحد �أهم الأ�سباب يف ثورة
الفنان�ي�ن – والر�سام�ي�ن خا�صة – يف �أواخ ��ر القرن ال�ساد�س ع�شر �ضد قي ��ود و�صرامة ع�صر
النه�ضة �أما ( بيطار)( ،)39فرتى �أن ال�سبب اجلوهري يف ظهور فن الباروك هو انهيار ال�سلطتني
الزمنية والروحية يف روما �أو ًال ،وظهور �إمرباطوريات جديدة (العثمانية والهولندية واال�سبانية
والإيرانية) ،وثاني ًا ،ازدهار حركة التجارة مع ال�شرق التي خلفت مناخ ًا جديد ًا يف الذوق العام
الأورب ��ي ،وهو مزيج من تداخل وتالقح كل احل�ضارات القدمية والو�سيطة واحلديثة ،ال�شرقية
منها والغربية(.)40
ف�ض ًالع ��ن االن�شقاق املذهبي الذي عان ��ت منه �أوروبا املق�سمة على ق�سمني اجلنوب الكاثوليكي
التقلي ��دي وال�شمال الث ��وري الربوت�ستانتي ،فتعال ��ت ال�صيحات املطالب ��ة بالإ�صالح الديني يف
الق�س ��م اجلنوب ��ي ،والت ��ي يجدها (الأب من�ص ��ور)( )41من الأ�سب ��اب الأ�سا� ��س يف انك�سار قوة
النه�ضة الفنية املتزامنة مع بناء كني�سة القدي�س بطر�س الكبرية يف الفاتيكان واجناز (مايكل
�أجنل ��و) للوحة (الدينون ��ة) يف ال�سي�ستني ،التي مل يعد الفن من بعدها كما كان ،وهو – مايكل
– ال ��ذي �أح�س يف نهاي ��ة حياته بعدم االتفاق القائم بني علمانية النه�ضة وروحانية الكني�سة.
حي ��ث �شكل ه ��ذا العمل حافز ًا مهم ًا لكل الفنانني يف دفع الفنون الت�شكيلية �إىل �أن تتحرك نحو
ا�ستخدام التعبري عن ال�شعور الداخلي والعواطف فا�ستيقظ الفن الباروكي العظيم(.)42
 -35نوبلر ،ناثان .امل�صدر ال�سابق� ،ص.75
 -36للمزيد راجع :زيعور ،علي .التحليل النف�سي للخرافة والرمز� ،ص.253-252
 -37املان ��ورزم (� )Mannerismأو االفتعالي ��ة حركة تذهب �إىل ممار�سة الفن بطريق ��ة تو�صف بالروتني املتحجر ،الذي يحاكي نتاجات كبار
فناين ع�صر النه�ضة حماكاة ذليلة مما جعل من الرغبة يف و�صف هذا الأ�سلوب منط ًا تاريخ ًا خال�ص ًا �أمر ًا بالغ ال�صعوبة.
للمزيد راجع :هاوز ،ارنولد .الفن واملجتمع عرب التاريخ� .ص.397
- 38الباروك كلمة م�شتقة من العبارة (الفرن�سية – الربتغالية)( )barvoca perolaوللمزيد راجع.Carl, Klaus. Baroque Art, P: 8 :
- 39زينان بيطار :ناقدة وباحثة يف تاريخ الفن.
 -40للمزيد راجع :بيطار ،زينات .غوابة ال�صورة� ،ص.48-44
 -41راجع :املخل�صي ،من�صور .ناروروح.
 - 42امل�صدر ال�سابق� ،ص.104-102
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لقد بد�أت �شرارة التغري مع فناين �أ�سرة كرات�شي(�،)43سيما انيبايل كرات�شي ،الذي �أ�س�س الذوق
االيط ��ايل الباروك ��ي ،كما �أن تاري ��خ الفن الكن�سي احلدي ��ث ب�أ�سره يبد�أ بهم حي ��ث �سعوا على
متوي ��ل الرم ��وز ال�صعبة �إىل �أ�سلوب مب�سط والذي يعد �أ�ص ��ل كل ال�صور الدينية مبا حتمل ُه من
رم ��وز كال�صليب والهالة والزنبق ��ة وغريها من الرموز التي ميزت الف ��ن الديني الكن�سي لأول
مرة عن الفن الدنيوي( .)44لكن الوالدة احلقيقية كانت على يدي (كارفيجيو) �صاحب النزعة
الطبيعية ،ب�أ�سلوبه الث ��وري ،وهو ي�صور �شخ�صيات لوحاته الدينية بواقعية دنيوية ،مع التباين
املثري لل�ضوء والظل املميز يف كل �أعماله(.)45
�سع ��ت روما ،مركز الإ�شعاع الكاثوليكي� ،إىل ترميم الفج ��وة التي وقعت بني ال�شعب والكني�سة،
م ��ن خالل الفن� ،ضمن حرك ��ة الإ�صالح .حيث رغبت يف ت�أثري وا�س ��ع وقباري ،ورغم احتفاظ
الكني�س ��ة بال ��روح االر�ستقراطية املتعالي ��ة� ،إال �أن ال�سلطة الدينية �أ�ص ��رت على خلق فن �شعبي
مبه ��ر يكون ق ��ادر على ج ��ذب و�إثارة عواط ��ف املتلق ��ي وم�شاع ��ره الدينية ،لن�ش ��ر وتثبيت بل
واملحافظ ��ة على العقي ��دة الكاثوليكية(.)46فتبنت حركة الباروك ،وغ ��دت روما قبلة جديدة له
كم ��ا كان عهده ��ا يف النه�ضة .ف�ساعدت بذلك على ن�شر النه ��ج احلديث يف كل الأرجاء ،ل�صد
املد الربوت�ستانتي ،ف�شكل الق�سم اجلنوبي من الأرا�ضي املنخف�ضة (بالد الفالندر)( )47مركز ًا
فني� � ًا مهم� � ًا يف ع�صر الباروك بعد روما ب�سب ��ب دعم الكني�سة لهذا الإقلي ��م الكاثوليكي العائد
بع ��د حروب وثورات �إذ حكم التاج اال�سباين الإقليم ،وكان ت�أث�ي�ره وا�ضح ًا على التوجه الديني
للر�س ��م الفالمنكي يف ع�صره الذهبي .بخالف الب ��اروك الفرن�سي ،ذا االجتاه الدنيوي والذي
مهد م�سبق ًا لظهور ع�صر الركوكو(.)Rococo( )48
�أم ��ا هولندا الربوت�ستانتي ��ة (الق�سم ال�شمايل من الأرا�ضي املنخف�ض ��ة) كانت معادية لل�سلطة
املطلق ��ة ل�صاحب املرتبة الروحية ،فاملو�ضوع ��ات وامل�ضامني الفنية مل تتقرر بوا�سطة الكني�سة
والق�ص ��ر والبالط ب ��ل بو�ساطة الطبقة املتو�سط ��ة الغنية( ،)49على رغم من ذل ��ك ف�أن الر�سم
الهولن ��دي �سار يف اجتاهني الأول توج ��ه نحو مطابقة الطبيعة واملح ��اكاة الدقيقة للواقع ،وهو
الغال ��ب ،ب ��ل والأهم م ��ن حيث النوع والك ��م� .أما الثاين فتوج ��ه نحو النزع ��ة الكال�سيكية وهو
املف�ض ��ل من قب ��ل النخبة املثقف ��ة والرتفة .فكان ��ت مو�ضوعاته ��ا دنيوية ،بينما توج ��ه ذائقية
الطبق ��ة (الربجوازية) املتو�سط ��ة ،بطريقة حياتها الب�سيطة املتدينة نح ��و املحاكاة .فلم يكن
لل�ص ��ورة الديني ��ة وجود يف البيئ ��ة الربوت�ستانتية� ،إذ خل ��ت دور العبادة منه ��ا .ف�صوروا بدقة
الطبيع ��ة والبحار والغرف الداخلية واحلي ��اة ال�ساكنة و�أ�شخا�ص ميار�س ��ون مهنة معينة .فقد
 -43ت�ضم هذه العائلة ثالثة ر�سامني همAgistino :و Annibaleوابن عمهم .Garracci Ludovico
 -44هاوزر ،ارنولد .الفن واملجتمع عرب التاريخ� ،ص483

45 - Sohtze, Sebastian. Garavaggio, P: 52.

 -46هاوزر ،ارنولد .الفن واملجتمع عرب التاريخ� ،ص.483
 -47هي الإقليم الفالمندي ( )Flemishالناطق باللغة الهولندية والذي يحتل اجلزء ال�شمايل من مملكة بلجيكا حالي ًا وللمزيد راجع:

Kagon, Donald. The Western Heritage, P: 423.

 -48هاوزر ،ارنولد .امل�صدر ال�سابق� ،ص.509
 - 49هاوزر ،ارنولد .امل�صدر ال�سابق� ،ص.515
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اهت ��م الر�سامون هنا بحال الأم ��ور الب�سيطة( ، )50وكلما كان املو�ضوع امل�صور �أقرب �إىل الطابع
املبا�ش ��ر ووا�ض ��ح و�أكرث �شيوع ًا ومعرب عن موق ��ف من احلياة ال ترفع فيه ،كان ��ت قيمت ُه �أعظم
بالن�سب ��ة �إىل الطبق ��ة الربجوازي ��ة .يف احلقيق ��ة هي �أ�سل ��وب ال يحاول الر�سام في ��ه �أن يجعل
الأ�شي ��اء الروحي ��ة مرئي ��ة للمتلقي فح�سب ،بل كان يح ��اول �أي�ض ًا �أن يجع ��ل كل الأ�شياء املرئية
ت�سم ��و �إىل التجربة الروحية( .)51ب�ص ��ورة عامة ميكن و�صف الر�سم الباروكي ب�أنه طراز معقد
وف ��ن اللحظة الآنية يف ذروة احلركة ال�سريعة امل�شحونة باالنفعاالت ،يجمع �أ�سلوبه بني املبالغة
والالواقع ويزخ ��ر بالألوان والت�شكيالت امل�سرت�سلة والأ�ش ��كال املعمارية املوهمة بالبعد الثالث
ح ��د اخلدعة ،وي�ستع�ي�ن بالتو�سع والتباين والك ��م والتكرار �أنه �أ�سلوب هج ��ن ثقافات متنوعة.
�سخرت ��ه الكني�سة والق�صر والطبق ��ات االر�ستقراطية والربجوازية خلدم ��ة توجهاتها الفكرية
وتطلعاتها االجتماعية.
ي�ص ��ف كل من (ه ��اوزر وجون�سون والأب من�صور)  ،التيار الفن ��ي الذي ظهر يف القرن الثامن
ع�ش ��ر بع�ص ��ر انحالل فن الب�ل�اط وع�صر االنحط ��اط الفني( .)52رمبا كان ميث ��ل يف احلقيقة
مرحلة خما�ض انتقايل للفن ب�صورة عامة ،ولكن الطراز اجلديد بعد الباروك الذي نعته النقاد
بـ(الركوك ��و) كان قد ولد يف فرن�سا عام 1715م ،متا�شي ًا مع التوجه الدنيوي للبالط والنبالء،
واختف ��ى �أي�ض ًا يف فرن�س ��ا ،مبجرد قيام الثورة الفرن�سية عام 1789م .بد�أ عندما اهتم النبالء
الفرن�سيني بزخرفة منازلهم من الداخل وهذا جعله طراز ًا معماري ًا يف بداياته �أكرث من غريها
من ميادين الفن .حيث ابتكر املهند�سون زخارف ا�ستمدوا تكويناتها من �أ�شكال ال�صدفة الذي
ع ��م فيما بع ��د ميادين النحت والر�سم ،واجلدير بالذكر �أن كلمة ركوكو ( )Rococoجاءت من
الأ�ص ��ل الفرن�س ��ي ( )Rocailleال ��ذي يعني املحارة غ�ي�ر منتظمة ال�ش ��كل( .)53فمن خطوطها
املحني ��ة ا�ستم ��دت زخارف تلك الفرتة وخط ��وط �أ�شكالها وتكويناتها ،وعل ��ى الرغم من كونها
امت ��داد ًا للطراز الباروك ��ي� ،إال �أن الركوكو يت�سم بال�سال�سة والرقة وب�ألوانه الناعمة والتواءاته
الر�شيقة املمتدة بان�سيابية ميكن ت�شخي�صها ب�سهولة.
ازده ��ر ه ��ذا الطراز يف �أملانيا( ،)54الت ��ي اهتمت باملالمح القومية للعم ��ارة ،ويف ق�صور فرن�سا
املرتف ��ة ،ث ��م انت�شر �إىل باقي الدول الأوروبية .وقد ن�ش�أ هذا الط ��راز كرد فعل على ثقل ال�شكل
الباروك ��ي ،الذي و�صل �إىل �أق�صى درجة ممكنة من احلرفية والإفراط يف الزخرفة والتعقيد،
فهدف هذا اجلديد �إىل املتعة والرفاهي ��ة واال�ستحواذ على ا�ستح�سان الطبقة االر�ستقراطية.
�أن ��ه فن ذو طابع دنيوي ابتعد عن املقد�س ��ات و�أفرط يف لغة ح�سية و�شكلية متكلفة ،لقد ولد يف
جمتم ��ع هوائي و�سلبي ،هدفه من الفن هو خلق �أج ��واء من اللذة والراحة خالية من �أية منفعة
�أخالقية �أو دينية �أو وطنية .فذائقية الأمراء والنبالء كانت متيل نحو دفع الفن كي يكون و�سيلة
.كذلك :املخل�صي ،من�صور ،ناروروح� ،ص111
 -51هاوزر ،ارنولد .امل�صدر ال�سابق� ،ص.514
 -52للمزيد راجع :املخل�صي ،من�صور .امل�صدر ال�سابق� ،ص ,113هاوزر ،ارنولد .امل�صدر ال�سابق� ،ص.7

50 - Revsner, Nikolaus. Dutch Painting 1600-1800, P: 63.

Janson, H.W. History of Art, P: 279.
53- Charles, Victoria. Rococo, P: 7.

 -54بيطار ،زينات .امل�صدر ال�سابق� ،ص.51
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لتحقي ��ق الت�سلية و�إر�ض ��اء مباهج احلياة والن ��زوع احل�سي ،ف�سادت الأل ��وان الزاهية ال�شفافة
وط ��راوة العجين ��ة اللونية امل�شخ�صة التي ابتعدت بال�شكل ع ��ن �صرامة وحدة اخلط الباروكي.
�صورت مو�ضوع ��ات الق�صور مثل الرق�ص والغناء واملو�سيق ��ى وال�صيد ،ف�ض ًالعن املو�ضوعات
احل�سي ��ة املثرية التي تدور حول املر�أة يف �ص ��ور املح�ضيات والفانيات ،وم�شاهد العري والرتف
ال�سائد يف الق�صور االر�ستقراطية(� .)55أنه فن عك�س حالة الرخاء والرفاهية التي كانت تعي�شها
�أوروبا خالل القرن الثامن ع�شر.
الف�صل الثالث:
�إجراءات البحث
جمتم ��ع البحث :مت ر�ص ��د  717ر�سام �أوروبي ينتمون �إىل ع�صر الباروك والركوكو� ،إذ بلغ عدد
ر�سام ��ي ع�ص ��ر الباروك ( )597ر�سام ،يف ح�ي�ن مل ميثل ع�صر الركوكو �س ��وى ( )120ر�سام
فق ��ط ،م�شكل�ي�ن بعددهم الإجم ��ايل القاعدة الأ�سا�سي ��ة الختيار جمتمع البح ��ث .وبعد مترير
�ش ��روط البح ��ث وحمدداته على م ��ا مت ر�صده من ر�س ��وم ،متخ�ض عن ذل ��ك املجتمع الأ�صلي
للبحث �ضمن احل ��دود الزمانية واملكانية واملو�ضوعية ،وبلغ عدد الر�سوم ( )139لوحة تباينت
�إعداده ��ا ،بالن�سبة �إىل منتجيها من الر�سامني ،م ��ن عمل واحد �إىل �أكرث من ع�شرين عمل يف
بع�ض احلاالت ،وقد بلغ عدد الر�سامني املنتجني ملجتمع البحث  56ر�سام.
العينة :مت اختيار العينة الق�صدية يف الدرا�سة والتحليل ،وبلغ عددها �أربعة عينات ،مت اختيارها
على وفق االعتبارات الآتية:
 - 1التنوع يف املو�ضوع وامل�ضمون.
 - 2التنوع يف مواطن الر�سامني.
 - 3التنوع يف �سنة االجناز �ضمن احلدود الزمانية.
منهجية البحث:
اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي.
الأداة امل�ستعمل ��ة  :مت اختي ��ار �أداة التحلي ��ل جلمع املعلومات من العينة ،مث ��ل عن�صري ال�شكل
وامل�ضم ��ون مرتك ��ز ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�ستنطاق العمل ،اعتماد ًا على م ��ا �أ�سفرت عنه مباحث الإطار
النظري.

 - 55امل�صدر ال�سابق� ،ص.54

األكاديمي 16

�سالم �أدور اللو�س

رموز ال�ستارة احلمراء يف الر�سوم الزيتية االوروبية

العينة رقم (� )1شكل ()1
ا�سم العمل :مرمي امل�سبحة
()Madonna del Rosario
الفنان :كرافيجيو
ال�سنة1607 :
املادة :زيت على قما�ش
القيا�س�364.5 × 249.5 :سم
احلفظ:
Kunsthistorisches
Museum

املدينة :فيينا
ق ��د ال يج ��د م ��ن يبح ��ث يف تاري ��خ
الر�س ��م� ،أي �صعوب ��ة يف ت�شخي� ��ص
�أح ��د �أعم ��ال كرافيجي ��و ،ب�سب ��ب
التف ��رد ال�شديد والوا�ضح يف �أ�سلوب
الر�س ��ام ،ال ��ذي يبدو جلي� � ًا يف هذا
العم ��ل – م ��رمي امل�سبح ��ة – وه ��و
يج�سد ر�ؤي ��ة القدي� ��س (دومينيك)
وهوعم ��ل �ضخ ��م بحجم ��ه وحمتواه
حي ��ث حتت�شد اثن ��ا ع�ش ��ر �شخ�صية
يف تكوي ��ن هرم ��ي �شاغ ًال ثلثي العم ��ل� ،أما ثلثه الأخ�ي�ر فت�شغله �ستارة حم ��راء متدلية من �أعلى
الي�سار نحو ميني العمل .ر�أ�س الهرم ت�شغل ُه �سيدة جال�سة يف علو ،حتمل طفل عاري وعلى الرغم
م ��ن غياب الرم ��وز الدينية الدالة واملتعارف عليها – الهالة – فم ��ن ال�سهل ت�شخ�صها بالعذراء
وامل�سي ��ح الطفل ،مبجرد التدقيق يف �ألوان مالب�س الع ��ذراء التقليدية .عند انتقالنا �إىل امل�ستوى
الث ��اين يف اله ��رم جند �أربعة �أ�شخا�ص يقفون حول العذراء ب ��زي الرهبان (الدومنيكان) ،ثالثة
منهم يقفون �إىل الي�سار ،وال يثري امل�شاهد منهم �سوى الأول منهم والأقرب بحركته املتعاك�سة �إذ
يلتفت نحو امل�شاهد وي�شري ب�أ�صبعه �إىل ال�سيدة� .أما الرابع ،ف�أنه يقف مبفرده �إىل اليمني حمو ًال
وجهه نحو العذراء ويف �صمت يتبادل النظرات معها .تتحرك ذراعاه نحو امل�شاهد ب�أكفه املفتوحة
يحمل م�سابح لل�صالة ،وك�أنه يهم بتقدميها �إىل جمموعة �أخرى من الأ�شخا�ص الراكعون �أمامه.
وه ��م الذي ��ن ميثلون امل�ستوى الثال ��ث والأخري – �أي قاع ��دة الهرم – بعددهم ال�ست ��ة .يتباينون
فيم ��ا بينهم باجلن�س والعمر وال ��زي ،فاملر�أة والطفل وال�شيخ وامل�س ��ن وال�شاب وال�صبي ،احلفاة
والأغني ��اء االر�ستقراطي والعام ��ة ،هذا التفاوت واالختالف ي�ضمح ��ل ويختفي يف �صيغة الركوع
�أم ��ام الراهب� ،صاحب امل�سبحة ميدون �أيديه ��م م�ستنجدين به ،وك�أنهم وجدوا اخلال�ص بعد �أن
كاد يطبق بهم الهالك ،حتى �أن �أقربهم �إىل الراهب – الغني – يظهر متم�سك ًا بعباءة الراهب،
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ك�أن ��ه يحاول الفرار طامع� � ًا بحمايته ،واملثري لالنتب ��اه هو �أن جميع الراكع�ي�ن يتو�سلون �إىل ذات
ال�شخ� ��ص دون �سواه ،وعلى الرغم من عزلة الع ��ذراء والطفل و�سموها �إال �أنها متد يدها اليمنى
نحو ُه لت�شري بال�سبابة �إليه ،ف�ض ًال عن اخلطاب الذي نلحظه عرب النظرات املتبادلة بينهم.
ت�سيط ��ر الألوان القامت ��ة على العمل ،وت�شرتك مع حدية النور والظل يف ر�سم مالمح املناخ العام
للعم ��ل ،ف�أ�شع ��ة ال�ضوء امل�سلط ��ة من م�صدر واحد ت�ت�رك ال�سطوح امل�ضاءة يف �ص ��راع مع حدود
الظ ��ل القا�سية ،بينما تغو� ��ص ال�سطوح املظلمة يف ظلمة اخللفية الداكن ��ة ،ملم�س الأقم�شة يبدو
مدرو�س� � ًا ب�شكل جيد ،كذلك الن�س ��ب الب�شرية ودقة الت�شريح ،وحت ��ى الطاقات التعبريية حلركة
الأج�س ��اد ،تو�صلنا �إىل نتيجة واحدة ،ه ��ي �إمكانية الر�سام ومتكنه من �أدواته ،وتوظيفها ل�صالح
املو�ضوع وامل�ضمون .تتحرك داخل ذلك البناء الهرمي الإن�شائي دوامة من اخلطوط التي تكونت
بفع ��ل حركة الأج�س ��اد والأطراف والأيدي ،الت ��ي تتناوب يف ر�سم م�سار اخلط ��وط التي تدور يف
م�سارات بي�ضوية متجهة نحو املركز� ،أهمها هو اخلط الذي يبد�أ من �أقدام الراكعني وي�سري نحو
الي�سار �صعود ًا مع �أيديهم ومع حركة �أكف الراهب وعند الر�أ�س تدور وترتاجع مع ج�سد العذراء
وجت�ب�ره �أ�ش ��كال الر�ؤو�س �إىل الدوران والعودة �إىل �أن ي�صل املركز يف حركة لولبية .ال يك�سر هذه
االجتاه ��ات احلركية �سوى خطوط ال�ستارة احلمراء الكبرية املتدلية من �أعلى اليمني لتتجه نحو
الي�س ��ار لتدور حول عمود رخامي ،الذي مينح احلي ��ز املكاين مالمح عمرانية متوارثة من ع�صر
النه�ضة ،وبعد �أن تلتف حوله لتعود وتتدىل بالقرب من العذراء ،وكان �أحدهم قد �شهدها وربطها
�إىل العم ��ود بغي ��ة الك�شف عما خلفها �أو رمبا بوجه نور ال�صباح بع ��د �أن كانت م�سدلة �أمام عتمة
اللي ��ل .ت�صطف �شخ�صيات العم ��ل ب�أدائها احلركي وق�سمات الوجوه املع�ب�رة يف م�شهد �أ�شبه ما
يكون بجزء مقتطع من عر�ض م�سرحي ،حلظة �أفلت منها الزمن فتوقف كل �شيء دون حراك ،يف
�إخراج م�سرحي در�س كل التفا�صيل وو�ضع امل�شهد املركب يف خدمة اجلمهور (املتلقي) ،وال�شيء
ال ��ذي ميهد لهكذا �أفكار هو ظهور �شكل ال�ست ��ارة احلمراء املرفوعة �إىل الأعلى ،وم�صدر ال�ضوء
الواحد اجلانبي الذي ي�شبه �إىل حد كبري الإنارة امل�سرحية ،يف توظيفها الدرامي الذي من �ش�أنه
رفع الطاقات التعبريية للم�شهد املرئي.
تتح ��دث اللوح ��ة ع ��ن رواية �شعبي ��ة تدور ح ��ول جتلي ال�سي ��دة الع ��ذراء للقدي� ��س (دومينيك)،
وتو�صيتها له بال�صالة بوا�سطة امل�سبحة .هذه الر�سالة التي حملها هو بدوره لكل من يطلب العون
واخلال�ص ال�سماوي ،فيمثل كل �شخ�ص يركع �أمام القدي�س طائفة �أو �شريحة من �شرائح املجتمع
ب ��كل م�ستوياته الثقافية واالقت�صادية فيمد (دومينيك) ب ��دوره يداه منوهم بربكة العذراء ،تلك
الطاق ��ات الروحية ي�ستمدها من مظه ��ر العذراء والطفل ال�شاخ�ص �أمام ��ه ،والغريب �أن العامة
امل�ستنج ��دة تتج ��ه �إليه ،لع ��دم قدرتها على ر�ؤية الع ��ذراء والطفل على الرغم م ��ن �أنها معهم يف
ذات امل ��كان والزمان (هن ��ا الأميان درجات) وها ه ��و الر�سام ي�ضع العام ��ة يف امل�ستوى الثالث،
يف ح�ي�ن يقف الأعلى مرتبة يف الأميان (الرهب ��ان) يف امل�ستوى الثاين الأعلى ،وحتى يف امل�ستوى
الثاين جند الر�سام مل يفوت الت�شخي�ص والتميز بني املراتب ،فلي�س كل من يرتدي الزي الديني
ا�ستطاع �أن يرى املعجزة ويتوا�صل مع القدرات ال�سماوية ،في�شري �أحدهم متكهنا بوجودها وتبحث
نظراته يف الف�ضاء ،بينما يغرق الآخرون ب�صمت وت�أمل تخاطب ال�سماء القدي�س بو�ساطة العذراء
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فتجل�س يف علوها وك�أنها �سلطانة على عر�ش ،تتولد هذه الفكرة وتت�أكد يف �شكل ال�ستارة احلمراء
املمت ��دة خلف العذراء فتذكرنا ب�ألوان عرو�ش ملوك �أوروب ��ا ،بال�ستائر املتحملة احلمراء املذهبة
القائمة وامل�سدلة خلف كرا�سي العر�ش ،هذه ال�سلطة ال�سماوية املمنوحة للعذراء ،ي�شري لها �شكل
ال�ستارة النازلة كال�شهب من �أعلى اللوحة لتمتد خلف العذراء ثم لتلتف حول العمود لت�سدل قرب
القدي� ��س .هنا ال�ستارة رمز ديني وملكي ا�ستخدم ��ه الر�سام للإ�شارة �إىل ال�سلطة ال�سماوية التي
منح ��ت للع ��ذراء مكانتها الرفيعة ك�أم للم�سيح ،تر�سل �إىل القدي� ��س وقت ال�شدة ومتنحه ال�سلطة
وترفع ��ه �إىل مرتب ��ة ال�شفيع ،ت�سل�سل هرمي لل�سلطة (ال�سم ��اء – العذراء – القدي�س – ال�شعب)
�أنها ال�سلطة وال�سلطة املمنوحة.
العينة رقم (�( )2شكل )19
ا�سم العمل :خرافة اواكني ()The Fable of Arachne
املادة :زيت على قما�ش
ال�سنة1657 :
الفنان :فيال�سكيز
القيا�س�220 × 289 :سم احلفظ The Prado Museum :املدينة :مدريد

يتخ ��ذ التكوين الإن�شائ ��ي �شكل ُه امل�ستطي ��ل ،وتتيح الو�ضعي ��ة الأفقية و�صف ُه باملرك ��زي املتناظر ،يدور
املو�ض ��وع ح ��ول م�شغل ل�صناع ��ة ال�سجف( ،)56تنهك للعم ��ل فيه ،ن�شاء هم الأق ��رب �إىل امل�شاهد وعند
امت ��داد النظر �إىل عمق اللوحة ،ن�ستطيع تقدي ��ر امل�سافة القليلة ،التي تف�صلهم عن امل�شهد الثاين� ،إذ
ترتف ��ع الأر�ضية مب�ستويني �إىل بداي ��ة ذات نهاية مقو�سة ،نرى من خاللها �أربع ��ة ن�ساء ،لكنهم يقفون
بزيه ��م الفخ ��م مت�أملني �أح ��د نتاجات امل�شغل .ميث ��ل امل�شه ��د الأول ن�صف م�ساح ��ة اللوحة وت�صطف
 )Curtain Veil( - 56ن ��وع م ��ن املن�سوجات اليدوية ال�صوفية ،متتد جذورها �إىل احل�ضارة الإغريقية عبارة عن �ستائر �أو حجابات �سميكة،
تزين جدران الق�صور الأوربية �أو على �شكل �سرتين بينهما �شق مقرونني على الأبواب ،حتوي زخارف وم�شاهد دينية ودنيوية.
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الهيئات الب�شرية فيه الواحدة بعد الأخرى ب�شكل �شريط ميتد من اليمني �إىل الي�سار يف توزيع متناظر
يغل ��ق ب�أدائهم احلركي املتجه نحو املركز تتقا�سم العام�ل�ات العمل بني مت�شيط ال�صوف (يف املركز)
وغزل ��ه (�إىل الي�س ��ار) و�صنع كرات اخليط (�إىل اليمني) ولكن م ��ا يهمنا هي تلك الواقفة �إىل �أق�صى
الي�س ��ار ،لن�سحب �ستارة حمراء كبرية تنوي ربطه ��ا ً
جانبا� ،أثناء تبادل النظرات مع رفيقتها اجلال�سة
�أم ��ام املغ ��زل رمبا كان حوار ًا يدور حول العمل �أو منيمة ن�ساء �أثناء العمل .وتربز من بني هذه الفو�ضى
قطة تغفو بهدوء بينهم ،وال يعيق �شكل الفتاة اجلال�سة واملنحنية يف الو�سط  -وهي الأبعد عن امل�شاهد
– ر�ؤي ��ة امل�شه ��د الثاين ،وحتي ��ط باحليز املكاين الذي ي�شغل ُه امل�شه ��د الأول جدران �شبه مظلمة يبدو
عليه ��ا الإهمال ،يك�شفه م�صدر ال�ض ��وء اجلانبي .وهذا ال�شيء تبدده الإنارة عن ��د �أنقالنا �إىل امل�شهد
الث ��اين ،حيث البهجة و�سطوع النور حني تعر�ض ما �أبدعت ��ه العامالت من �أعمال ال�سجف املعلقة على
اجل ��دران ،بخا�صة تل ��ك املثبتة على اجلدار املقاب ��ل للمتلقي ،حيث ت�ستطيع �أن نلم ��ح ما يذكرنا ً
جليا
بلوح ��ة (اغت�صاب �أوروبا)( ،)57وعلى الرغم من وجود العدي ��د من التغريات فيها و�أمامها تقف ثالث
�سي ��دات ن�ستطي ��ع ت�شخي� ��ص انتمائهم الطبق ��ي االر�ستقراط ��ي ب�سهولة من خالل ال ��زي وت�صفيفات
ال�شع ��ر ،رمب ��ا كانوا ميثلون �أحد املقتن�ي�ن الأثرياء ،واملهمني بالن�سب ��ة �إىل �إدارة امل�شغل� ،إذ يدل وجود
ً
حري�صا على توف�ي�ر الأجواء اخلا�صة
الآل ��ة املو�سيقي ��ة( )58قرب الكر�سي الفارغ ،عل ��ى �أن امل�شغل كان
واملمي ��زة لزبائن ��ه ،كما كان املقتنون يح�ضون ب�سم ��اع املو�سيقى �أثناء وجوده ��م ،وكل ذلك ين�صب يف
ً
عاطفيا مع �أح ��د القطع الفنية في�سعى
الرغب ��ة خللق مناخ نف�سي جيد ق ��د يدفع الزبون �إىل االرتباط
�إىل اقتناءها .يعك�س العمل ب�صورة عامة اهتمام الر�سام بالتفا�صيل الواقعية الدقيقة التي من �ش�أنها
تق ��دم العم ��ل ب�أكرث �صورة ممكنة م ��ن الواقع املرئي – وه ��ذا يبدو مثري لالهتم ��ام يف لوحات قدمت
�ضم ��ن احلقب ��ة الباروكية – يف الب�ل�اد الكاثوليكية( .)59فبعي ��د ًا عن اهتمام الر�س ��ام بالبالط امللكي
و�ص ��ور النبالء و�أ�ساط�ي�ر الأقدمني( ،)60تبدو هذه اللوح ��ة م�ؤ�شر ًا مبكر ًا للمدر�س ��ة الواقعية( .)61و�إذا
م ��ا ابتعدن ��ا باهتمامنا عن ال�صفات التوثيقية والت�سجيلية للوحة ،ف�أن ما يثرينا هو ثالث �أ�شياء الأول:
ه ��و العزلة بني الفريقني (امل�شه ��د الأول وامل�شهد الثاين) ،والثاين :وجود �ش ��كل ال�سلم اخل�شبي قرب
احل ��د الفا�صل بني امل�شهدي ��ن� .أما الثالث :فهو �ش ��كل ال�ستارة احلمراء الكبرية الت ��ي ت�سحبها �أحدى
العام�ل�ات نحو الي�سار .قبل �أن ن�شرع يف النب�ش عن ال�سبب والنتيجة ،نطرح �أمامنا عنوان اللوحة كما
�أراده فال�سكيز(حكاي ��ة خرافية عن اراكني( ،)62الذي ي�شري �إىل �سعة اطالع الر�سام وللخزين املعريف
والثق ��ايف ال ��ذي يحمله ،فهو هنا ال يكتفي بعر�ض حماكاة لواقع ب ��ل ي�سخر وي�شفر العديد من الأ�شكال
املتاح ��ة �أمام ��ه لت�ستوعب طروحاته الفكري ��ة ونظرته الإن�سانية للمجتمع املحي ��ط به ،فجعل لأ�سطورة
(اراك�ي�ن واثينا) اليونانية انعكا�س واقعي معا�ش يف عامله املعا�ص ��ر� .أثينا املتعالية التي ن�صبت نف�سها
�آلهة على �صناعة ال�سجف وهي ال تفقه �شيء فيه ،فقط يدفعها الكربياء واال�ستعالء وحب اال�ستحواذ،
 -57لوحة (اغت�صاب �أوروبا) للر�سام االيطايل تيت�سانو ( ،)Titan Vecellioوهي م�ستوحاة من الأ�ساطري الإغريقية.
� - 58آلة اجللو (� )Violkoncelloأو (.)Cello
 )Velazquez Diego( - 59هو ر�سام ا�سباين (.)1660-1599
 -60للمزيد وت�أكيد ًا على ذلك راجعVelazquez .Norbert ,Wolf :
 -61ث ��ارت واقعي ��ة فيال�سكيز عل ��ى القيم اجلمالية الكال�سيكية ،حيث عك�ست الوجه الآخر ملا ي�سم ��ى بالقبح من خالل ت�صويره املو�ضوعات
املحيطة بالإن�سان دون متلق .وللمزيد راجع :اخلمي�سي ،مو�سى .اللون واحلركة� ،ص.127-121
 -62للمزيد راجع :رو�سكل ،مارك .معنى تاريخ الفن� ،ص.215-209
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واراكني (الأخت) التي قلبت نف�سها �إىل عنكبوت كي تتفوق عليها بالعمل ،ال بالكالم .فامل�شهد الثاين،
ميثل عامل �أثينا االر�ستقراطي وال�صورة املنفذة على ال�سجفة ت�صور �أثينا ذات اخلوذة املعدنية والزي
احلربي ،ترفع يدها يف �شيء من الرنج�سية �أمام �أختها اراكني بزيها املتوا�ضع والذي ي�شبه �إىل حد ما
الأزي ��اء ال�شعبية التي ترتديها عامالت امل�شغل يف امل�شه ��د الأول .عامل اراكني بق�سوته وفقره عامل من
يقفون يف الظل منهكني من �أجل لقمة العي�ش ،مبلم�سه اخل�شن و�ألوانه القامتة.
�أم ��ا ال�سلم وامل�ستويات الفا�صلة بني امل�شهدين فما هي �سوى رمز للفارق االجتماعي بني طبقة النبالء
وطبقة العامة التي متثلها النوة العامالت .هذا الت�صور امل�سرحي الذي يحمله الر�سام يف خميلته تركب
من م�شهدين وبد ًال من عر�ضهم الواحد بجانب الآخر ،كون �صورة ذهنية م�ستوحاة من �أجواء كوالي�س
امل�س ��رح ،فما يقدم على خ�شبة امل�سرح ،هو فقط ما يريده امل�ؤلف واملخرج �أن يراه اجلمهور ،وكثري ًا ما
يقدم الذي يبتغيه وي�ستح�سنه اجلمهور – املتلقي – ذاته .وما العر�ض �سوى ثمرة جهد كبري وجماعي
يف ذات الوق ��ت ،لكن على ً
وفق الر�ؤي ��ة االخراجية املنفردة .وبينما تنفرد اخل�شبة بالإ�ضاءة امل�سرحية
والن�صو� ��ص واملو�سيقى تغ ��رق الكوالي�س يف املجهول ومن يقف مع الكوالي�س �أثناء العر�ض ،ي�ستطيع �أن
ي�شع ��ر مب ��ا ي�شعر به فال�سكيز ،حيث ا�ستط ��اع �أن يقودنا �إىل الوقوف مع العم ��ال املنهكني يف �أماكنهم
املظلمة املنب�سة ،نرى حياتهم اليومية بكل تفا�صيلها ،هذا االهتمام قاده �إىل جعلهم العن�صر الأهم يف
العمل فمنحهم ال�سيادة ب�أن جعلهم الأقرب �إىل املتلقي هذا االهتمام والأهمية كان على ح�ساب امل�شهد
الثاين والثانوي يف ذات الوقت ،فتم توظيف قواعد املنظور اخلطي واللوين يف ت�أكيد تلك الرغبة .كما
�أت ��اح اختيار الر�سام لزاوي ��ة النظر هذه فر�صة �أكرب للمتلقي ،بحيث يكون جم�ب�ر على �أن�شاء املقارنة
ب�ي�ن امل�شهدين والتي متثل رغبة الفن ��ان احلقيقية ،وكل هذه الأفكار ت�ؤكده ��ا وجود ال�ستارة احلمراء
الكبرية التي ت�سحب نحو الي�سار ،فلي�س هناك مربر لوجودها �سوى رغبة الر�سام يف تذكرينا بالعر�ض
امل�سرح ��ي – ب�ش ��كل �ستارة امل�سرح – �أو �أن يجعلن ��ا ن�شعر �أننا �أمام �أحد عرو� ��ض امل�سرح الواقعي فلو
مت �إغ�ل�اق ال�ستارة كم ��ا كان يفرت�ض قبيل فتحها ،ل�شاهدنا امل�شه ��د الأول (عامالت ال�سجف) فقط،
ً
افرتا�ضا – وقامت العاملة ب�سحب ال�ست ��ارة �أمامنا ،لظهر امل�شهد الثاين ،وك�أنها
ول ��و �أطلنا النظر –
قام ��ت بالك�ش ��ف عن احلقيقة لنا .عمل �ش ��كل ولون ال�ستارة الأحمر كمنب ��ه �أو مثري ل�شد وجذب انتباه
املتلق ��ي نح ��و �شيء �،أو زاوية حم ��ددة ،وحتريك غريزة ح ��ب االطالع والف�ضول عن ��د الإن�سان ملعرفة
م ��ا يقب ��ع خلفها ،ثم ت�أتي حلظة الك�شف ع ��ن املكنون �أو ال�سر املخب�أ خلفها وباختف ��اء ال�ستارة العازلة
تتك�شف احلقائق �أمام اجلميع ،فريى الغني كيف ي�صنع الأمل الإبداع ويرى الفقري كيف ت�سلب حقوقه
ويعقد املتلقي املقارنة بني عاملني خمتلفني بالفوارق الطبقية واالقت�صادية والثقافية ،عن طريق انتقال
النظ ��ر امل�ستمر بالتناوب بني امل�شهدين ليكون بعدها ر�ؤية وا�سعة ووا�ضحة عن طبيعة املجتمع الطبقي
وال ��ذي ه ��و يف احلقيقة ،امتداد ملجتمع ��ات �سابقة بداللة املعاين التي ا�ستلهمه ��ا الر�سام من �أ�سطورة
�أثن ��ا املتعالي ��ة �آلهة ال�سجف وهي ال تغزل وتتع ��ب ،واختها اراكني – العنكبوت – املنهمكة يف الن�سج يف
الزواي ��ا املعتم ��ة .ا�ستطاع نقل �أجواء دراما العر�ض امل�سرحي ،حيث متكن من جلب عن�صر املفاج�أة �أو
�صدم ��ة العر�ض امل�سرح ��ي من م�شاهد مقتطعة من الواقع االجتماعي تك ��ون كا�شفة وفا�ضحة لنواحي
م�ؤمل ��ة ق ��د تكون غائبة �أو مغيبة عن الر�أي العام ،وهنا ي�أت ��ي دور الفن الأخالقي والإ�صالحي يف قيادة
املجتمع.
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العينة رقم ()3
(�شكل )10
ا�سم العمل :الب�شارة
()Annunciation
الفنان :بيرت بول روبنز
ال�سنة1628 :
املادة :زيت على قما�ش
القيا�س:
�224 × 200سم
احلفظ:
Kunsthistorisches
Museum

املدينة :فينا
�إذا ع ��دت العين ��ة الأوىل
ذات مو�ضوع ديني ،فهذه العينة �ستكون (كتابية) ( ، )new Testamentتروي �أحداث مقتب�سة
حرفي ًا من ن�ص ديني .يغلق الإن�شاء الت�صويري هنا ويتناظر يف توازن دقيق ،وال يغادر االهتمام
بالتفا�صي ��ل الدقيقة �سطح اللوحة فكل �شيء يبدو متح ��رك وغري ثابت تظهر العذراء املختارة
(م ��رمي) �إىل ي�س ��ار امل�شاهد راكعة �أمام من�صة �ص�ل�اة خا�صة ،عليها كتاب مفت ��وح ،يبدو �أنه
ي�ش�ي�ر �إىل العهد القدمي .ترتدي زيها الأبي�ض النا�صح رمز النقاء وتلف ج�سدها بعباءة زرقاء
رم ��ز احلماية الإلهية ،لكن �شيء ما قطع عليها خلوة ال�صالة ،تلتفت نحونا يف حركة مفاجئة،
فيميل ج�سدها �إىل اخللف وترفع كفها الأمين يف تعبري حركي عن حالة من الفزع ،بينما ي�ستقر
كفه ��ا الأي�سر عل ��ى الكتاب املفتوح .حالة االرتي ��اب هذه تتبدد عند انتقالن ��ا �إىل تعابري الوجه
الهادئ ��ة� ،إذ تغ ��ادره االنفع ��االت وتنظر العينني في ��ه ب�شفاه مطبقة يف هدوء نح ��و هي�أة ب�شرية
مركب ��ة ،تظه ��ر راكعة �أمامها �إىل م�ستوى �أدنى منها ،تثور حرك ��ة مالب�سه الرباقة بعد �أن ن�شر
جناحي ��ه� ،أنه املالك (جربيل) ،يحمل لها الب�شارة ..العذراء مرمي �أم النبي (عي�سى) ،فتفتح
من فوقهم ال�سماوات يف ثورة من الغيوم تخرتقها �أ�شعة النور و�أج�ساد املالئكة الطفولية ،لتطل
عل ��ى امل�شه ��د الأر�ضي مع �شكل احلمام ��ة البي�ضاء القادمة من مركز الن ��ور وهي رمز (الروح
القد�س) .يف مركز اللوحة ،و�أمام امل�شاهد تربز من عتمة العمق� ،أ�شكال لأثاث ،ميكن ب�سهولة
ت�شخي�ص ��ه ب�سري ��ر خال مع و�سادة ،يرم ��زان �إىل العفة والبتولية والوح ��دة .و�إىل اخللف منها
ت�س ��دل �ستارة حمراء من �أعلى اللوح ��ة ،لتختفي خلف املختارة ،فوقها حتل ��ق املالئكة ب�أكاليل
الزهور.
م ��اذا �سيكون رد فع ��ل املجتمع ال�شرقي املحافظة قبل �أكرث م ��ن � 2000سنة ،حول ادعاء �صبية
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باحلم ��ل دون م�سا�س؟ كيف �سيقبل وكيف ت�ستطيع تربيرات ال وجود لدليل مادي يدعمها �سوى
كالم ل�صبي ��ة؟ ...كي ��ف قبلت؟ كي ��ف �أطاعت؟ وكيف �ضح ��ت بحياة هادئة كان ��ت �ستحياها،
لتقح ��م نف�سه ��ا يف غور معتم ال تع ��رف عواقبه ،لكنها ت�صغ ��ي لإرادة ال�سماء فت�ضحي مب�سرية
حياتها وتذهب يف م�سارات من اخلوف والقلق والأمل.
وعل ��ى الرغم من التبجيل ال�سماوي للعذراء الذي نلحظ ��ه هنا يف �شكل ولون ال�ستارة احلمراء
امل�سدول ��ة خلفها ،وك�أنه ��ا �أجل�ست على عر�ش ال�سالطني� ،إال �أن الل ��ون الأحمر لل�ستارة يذكرنا
�أي�ض� � ًا بقدر الت�ضحية الذي �أختارته� ،إن ارتباط اللون الأحمر بالدم وارتباط الت�ضحية ب�سفك
ال ��دم ،تو�صلنا �إىل نتيجة هي :ارتباط اللون الأحمر بالفداء والت�ضحية ،فاختيار مرمي �سيكون
احلد الفا�صل الذي �سيقطع ارتباطها باملا�ضي ،كما �أن الن�ص الكتابي ال يتوقف عند هذا احلد
ب ��ل يب�شرها ب�سيف من الأحزان الذي �ستخت�ب�ره ،ومدى الأمل الذي �ستتكبده� ،إذا فهي ت�ضحية
م�ضاعف ��ة ان�سالخ عن املا�ضي تخت ��اره �أميان ًا بعقيدتها (رمز الكتاب) وطاعة قدرها ال�سماوي
(رم ��ز ال�سج ��ود) ،فيوظف الر�سام هنا �ش ��كل ال�ستارة احلمراء يف �إب ��راز ال�شخ�صية املختارة
ومتيزه ��ا ،بلون ي�ش ��د االنتباه ف�ض ًال عن كونها رمز ًا للت�ضحية والف ��داء هذا القرار �أو االختيار
ال�سم ��اوي يج�سده �شكل ال�ستارة احلمراء النازلة من �أعل ��ى اللوحة ،من عمق ال�سماء املفتوحة
لت�سدل خلف العذراء م�شرية ملن اختري للت�ضحية.
العينة رقم (�( )4شكل )29
ا�سم العمل :الرتبا�س ()The bolt
املادة :زيت على قما�ش
ال�سنة1778 :
الفنان :فغاكوناغ جو نوغي
املدينة :باري�س
احلفظLouvre Museum :
القيا�س�93 × 73 :سم
نظ ��م الر�س ��ام التكوين
يف ه ��ذه اللوح ��ة عل ��ى
وف ��ق قان ��ون التناغ ��م
�إذ يت ��وازن الإن�ش ��اء
الت�صوي ��ري واملتك ��ون،
م ��ن جزئ�ي�ن الأول ه ��و
املثل ��ث امل�ض ��اء قائ ��م
الزاوي ��ة ،ال ��ذي يحوي
ال�شخ�صيتني الظاهرة
يف اللوح ��ة �إىل اليمني،
الذي يواجه وتره املثلث
الث ��اين املعت ��م ال ��ذي
ت�ستقر زاويت ��ه القائمة
�إىل �أعل ��ى الي�س ��ار ،وت�شكل ال�ستارة احلمراء معظم كتلته .ميك ��ن ت�صنيف مو�ضوع العمل حتت ما
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ي�سمى (املو�ضوع ��ات العاطفية) �إذ ن�شاهد فيه �شخ�صيتني لرجل وامر�أة يقفان خلف باب مو�صد
لأح ��د الغرف ،يظهر �إىل اليمني  .ون�شاهد الرج ��ل من اخللف بينما تواجهنا ال�سيدة ،وقد �أم�سك
بها م ��ن اخل�صر بذراعه الأي�سر ،واندفعت ذراعه اليمنى نحو تربا�س مرتفع للباب املو�صد ،حتى
�أن احت ��اج �إىل االرتف ��اع قلي ًال كي يطال� � ُه �إذ ترفع قدماه ثقل ج�سده ،م�ستن ��د ًا على �أ�صابع قدميه
العاريت�ي�ن .يرتدي قمي�ص ًا م ��ن الكتان الأبي�ض الف�ضفا� ��ض ،و�سروال داخلي �أبي� ��ض ق�صري� .أما
امل ��ر�أة فهي الأخرى حتاول مد ذراعها الي�سرى نح ��و ذات الرتبا�س املرتفع ،ولكن من دون جدوى
فق ��د �سبقها الرجل و�أغلقه بلم�سة هادئة من �أنامله ،حيث وقف ج�سد الرجل عائق ًا �أمام تقدمها،
لكنه ��ا دفعت ��ه عنها بو�ساطة يدها اليمنى من الرقبة� ،أو رمب ��ا �أبعاد وجهه املتطلع �إليها� ،إذ يندفع
ر�أ�سه ��ا �إىل اخللف ،وعالم ��ات االنزعاج تظهر جلي ًا على وجهها .ترت ��دي ثوب ًا فاخر ًا من احلرير
الأ�صف ��ر والأبي�ض وم ��ن �أ�سلوب ت�صفيف ال�شع ��ر والذي ن�ستطيع ت�شخي� ��ص انتمائها الطبقي �إىل
النب�ل�اء .ينحني ج�سد املر�أة �إىل اخللف ويتخذ م ��ن حركة الر�أ�س وال�ساقني املتجهان �إىل اخللف
�أي�ض ًا� ،شكل القو�س ،تدعمه يف ذلك حركة طيات الثوب الذي ما تزال نهايته تالم�س �سطح ال�سرير
الأبي� ��ض� .أم ��ا ال�سرير فهو يحتل غالبية اجلزء ال�سفلي من اللوح ��ة ،و�شكله عبارة عن فو�ضى من
الأقم�ش ��ة املثنية واملتلفة ،يندمج من خاللها مع �شكل ال�ست ��ارة املخملية احلمراء الكبرية املتدلية
م ��ن الأعلى فوق ال�سرير ف�ضال عن من�ضدة �صغرية تظه ��ر بالقرب من ال�سرير ،مغطاة بالقما�ش
�أي�ض ًا وعليها �أبريق مال بو�ضعية جانبية وتداخل مع ثنيات ال�ستارة ،و�إىل الإمام منه ت�ستقر تفاحة
حم ��راء� .أما �أر�ضي ��ة الغرفة فال يرى فيها �سوى �شكل كر�سي قد �سق ��ط باقة ورد �صغرية ،و�أخري ًا
يظه ��ر �إىل �أق�صى اليمني ج ��زء �صغري من قطعة �أثاث ميكن ت�شخي�صها مبقعد يعود ت�صميمه �إىل
ذلك الع�صر ،يبدو �أنه �سحب وو�ضع �أمام الباب.
ق ��د تكون غ�ي�ر دقيقني� ،إذا م ��ا �أ�صرينا عل ��ى م�ضمون حم ��دد دون �سواه ملو�ضوع ��ة العمل ،الذي
ي ��دور ح ��ول عالقة حب بني رجل وامر�أة .ال توحي حركات الرج ��ل الر�شيقة والهادئة .ب�أي توتر �أو
انفعال ي�ؤول �إىل رغبة يف العنف جتاه الآخر ،لكنها فقط تدور حول فكرة الفعل ورد الفعل ال�سريع
االنفع ��ايل ،فحركة يده املثرية وهي تلم�س الرتبا�س بكل ر�شاق ��ة وهدوء من�سجمة جيد ًا مع تعابري
وجه ��ه الهادئ ��ة واملبت�سمة جت ��اه املر�أة ،التي تظهر ه ��ي الأخرى حركات انفعالية ت ��وازي ما �أبداه
الرجل .ولكن كرد فعل معاك�س له .ورمبا �أكرث انفعالية فحركتها الر�شيقة ،هي يف احلقيقة مزيج
من التوتر واالنزعاج والأمل ،قادها �إىل نوبة من الغ�ضب  ،ورف�ض الواقع املحيط بها .فتتخذ قرار
املغ ��ادرة ،لكنه يحاول معها باحل ��وار ،وعندما تعجز كلماته عن الإقناع يلج� ��أ �إىل و�ضع العراقيل
لت�أخريه ��ا ع ��ن املغ ��ادرة و�إجبارها على اال�ستم ��اع له ،عندها يق ��ع الت�شابك فيم ��ا بينهم وهو يف
احلقيقة تو�سل للبقاء .حلظات من التوتر واالنفعال املر�صودة من قبل الر�سام بكل دقة � ،ساعدته
يف انتف ��اء �أف�ضل �صورة ذهبي ��ة مركبة من م�شاهد عدة  ،كما �أن اختباره املوفق حلركة ال�شخو�ص
مكنت ��ه من توظيفها كطاق ��ات تعبريية .كل ذلك يجعل املتلقي �أمام م�ب�ررات عدة الختيار الفنان
ملو�ضوعة العمل ومدى ارتباطه بامل�ضمون (م�صاحلة – وحالة حب – وم�شاجرة – وعالقة عابرة
– وخيانة) .لكن كل ذلك يتبدد عندما ينتقل نظر املتلقي �إىل الن�صف الثاين من العمل ،ف�شكل
ال�سري ��ر م ��ع ال�ستارة احلمراء يجع ��ل �أفكار ًا حول الرغب ��ة يف عالقة عاطفية تبدو �أك�ث�ر �إقناع ًا،
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يدعمه ��ا وي�ؤكده ��ا اللون الأحمر لل�ستارة وحجمها الهائل ،وهو رم ��ز ل�سخونة امل�شاعر ،ف�ضال عن
ظه ��ور التفاح ��ة ب�شكل مميز قرب ال�سرير يعد رمز ًا جن�سي� � ًا واىل اخللف منها يربز �شكل الإبريق
ال�ساق ��ط كرم ��ز لالرتواء من احل ��ب حتى الثمالة .لكن ظه ��ور هذه الرم ��وز يف الغرفة مع م�شهد
امل�شاج ��رة ب�ي�ن الرجل واملر�أة قد يدفعنا ه ��ذه الرموز يف الغرفة مع م�شه ��د امل�شاجرة بني الرجل
وامل ��ر�أة اىل اعتق ��اد ب�أن �أفكار ًا حول �سوء نية مبيتة من قبل رجل  ،دارت يف عقل املر�أة دفعتها �إىل
الرغب ��ة يف املغ ��ادرة ال�سريعة راف�ضة ومنزعجة يف الوقت نف�سه  ،وم ��ا كان من الرجل �إال �أن يهب
حماو ًال ت�أخريها لت�صحيح موقفه وتبديد �أفكار ال�سوء املتولدة لديها.
هنا نالحظ كيف �شخ�ص الر�سام �صالة ال�صراع الإن�ساين بني احلب والرغبة والتقاليد االجتماعية
يف م�شه ��د ت�صوري من الوقائع احلية اليومي ��ة املحيطة بالفنان لكن عر�ضه ب�أجواء درامية يجعله
يخ ��رج عن كونه حماكاة لواقع ،فقد ا�ستعان الفنان ب�أ�سل ��وب العر�ض امل�سرحي من خالل ت�سليط
م�ص ��ادر الإنارة من زاوية حمددة يف حماولة قي ��ادة ب�صرية املتلقي وتوجهها نحو مناطق حمددة
عل ��ى ال�سط ��ح الب�ص ��ري دون �سواها بهدف ال�سيط ��رة على ذهنية املتلقي  ،ومن ث ��م الو�صول �إىل
منطق ��ة توليد الأفكار لدي ��ه ل�ضمان و�صول م�ضامني فكرية حم ��ددة دون �سواها  ،و�سلط الر�سام
ال�ض ��وء م ��ن �أعلى اليمني ح ��ول منطقة الرتبا�س حتدي ��د ًا ،وهو من ال�شدة والرتكي ��ز وحدة زاوية
امليالن ،بحيث ي�شكل اندماج وتناغم مع التكوين الإن�شائي للعمل واجتاهات حركة الإ�شكال داخل
ذل ��ك التكوي ��ن – قلما جندها يف غريه م ��ن الأعمال(� – )63أما امل�صدر الث ��اين لل�ضوء فقد وجهه
الر�س ��ام من الي�سار نح ��و �شكل التفاحة ،كرمز عاطف ��ي ا�سهم يف �إبراز م�ضم ��ون العمل ،وكذلك
للأفادة من �أ�شكال ال�سطوح امل�ضاءة التي �ستظهر .يف م�س�ألة توازن العمل يف توزيع الكتل والتوازن
الل ��وين �أي�ض ًا .كما �أن ا�ستخ ��دام �أ�سلوب الإ�ضاءة هذا �أوجد حالة م ��ن الت�ضاد بني الظل وال�ضوء
على �سطح اللوحة الذي �ساعد يف عك�س حلظات من املزاج النف�سي احلاد الذي تعي�شه �شخ�صيات
العم ��ل ،لين�سجم يف الوقت نف�سه مع حالة �صراع الرغب ��ات التي يقدمها الر�سام كمو�ضوع للوحة.
عل ��ى الرغم من �أن العم ��ل يطرح مو�ضوعة احلب والرغبة� ،إال �أن الر�س ��ام مل يلج�أ �إىل ا�ستخدام
�أ�ش ��كال الأج�ساد العارية( ،)64خ�صو�ص ًا الأنثوي ��ة منها ،ورغم وجود �أ�شكال لرموز جن�سية وا�ضحة
كالتفاح ��ة والرتبا� ��س(� ،)65إال �أن �شكل ال�ستارة احلمراء الكبرية ،املتدلية من الأعلى فوق ال�سرير،
لها وفعها املميز ووجودها الطاغي داخل اللوحة يف ذهنية وخميلة املتلقي ،فحركة الأ�شكال امللتوية
وامللتف ��ة من طي ��ات القما�ش املخملي الأحم ��ر ،مثل نقطة جذب وا�ستقطاب لع�ي�ن امل�شاهد ،حيث
تنتقل الر�ؤية مبا�شرة من م�شهد اال�شتباك بني الرجل واملر�أة خلف الباب املو�صود(� ،)66إىل ال�شكل
املمي ��زة لل�ستارة احلم ��راء فوق الفرا�ش الأبي� ��ض( )67التي ت�شبه �إىل حد ما �ش ��كل اللهيب امل�ستعر
 63يعد الر�سام (كرفيجيو) من �أول و�أ�شهر من ا�ستخدم م�صدر ال�ضوء اجلانبي والوحيد وبرتكيز عايل وللمزيد راجع:

Sohutze, Sebastian. Caravagqio

 -64ا�ستخدام الر�سام �أ�شكال الأج�ساد العارية يف العديد من لوحاته كما يف لوحة (امل�ستحمات) و(القمي�ص الداخلي امل�سروق) .وللمزيد راجع:
Walther, Ingof. Masterpieces of Westem Art, P: 360-367

.Jnson, H.W. Hiostory of Art, P: 259.

 -65لتفاح ��ة ه ��ي رمز للغوابة اجلن�سية �أما املفتاح والقفل والرتبا�س فهي رمز يعك� ��س طبيعة العملية اجلن�سية .للمزيد راجع :الدريع ،فوزية،
امل�صدر ال�سابق� ،ص.182 ،155
 -66الباب املو�صود هو رمز للوقاية من �أي عالقة جن�سية ،وللمزيد راجع :امل�صدر ال�سابق� ،ص.175
 -67الفرا�ش رمز للرغبة يف الزاج واجلن�س :للمزيد راجع :امل�صدر ال�سابق� ،ص.157
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وه ��و يلته ��م ال�سري ��ر ،و�أي كان ق�صد الفنان ف�أن الربط ب�ي�ن اللون الأحمر للن ��ار وبني التكوينات
ال�شكلية لل�ستارة احلمراء ،تبدو من الأ�شياء التي تفر�ض وجودها وبقوة على طاولة البحث .فكلما
تلت ��ف حرك ��ة �أج�ساد الرجل وامل ��ر�أة وتتقاطع خلف الباب كذلك تلتف تكوين ��ات ال�ستارة وتتقاطع
برتكي ��ب متناغم ،وهي �أ�ش ��ارة �إىل وجودها كرمز للإثارة ودعوة لالندماج يف عالقة عاطفية� .إن
ما متثله ال�ستارة احلمراء هنا لي�س �سوى رمز جن�سي وا�ضح ،رمز لالفتتان والإثارة ،ثم �أن �شكلها
الف�ضفا� ��ض وتكوينات طياتها امللتف ��ة يف �صورة �أ�شبه بدوامة حم ��راء مت�صاعدة جتعل منها رمز
�أخر هو دعوة للدخول واالندماج يف متاهات الرغبة(.)68
الف�صل الرابع  :النتائج
ظه ��ر �شكل ال�ستارة احلمراء يف العديد من ر�س ��وم ع�صر الباروك والركوكو ً
مقرتنا بفكرة الإ�شارة �إىل
�صاح ��ب املرتبة الأعلى� ،صاحب ال�سلطة� ،أو من منحت ل ��ه ال�سلطة ،دينية كانت �أم دنيوية ،حيث ت�ؤدي
ال�ست ��ارة وظيفة �إبراز وت�شخي�ص بتمييز ل ��وين – الأحمر – يحمل يف ذات الوقت داللة رمزية مرتبطة
دنيوي � ً�ا وتاريخي � ً�ا بال�سلطة امللكية ً
ودينيا باملخت ��ار ال�سماوي املخل�ص� .إذ ترك ��ز يف (ال�شكل � )2 ،1إىل
ال�سلط ��ة ال�سماوي ��ة  ،وتظه ��ر خلف املل ��وك والأمراء والنب�ل�اء( )69يف (ال�ش ��كل  ،)9 ،8 ،7 ،5يف حني
تختفي خلف اال�سكندر (�شكل  )2لتظهر خلف رجال املعبد وفوق رموزهم املقد�سة للداللة على ال�سلطة
املمنوحة لهم .كما نرمز �إىل الإرادة ال�سماوية وال�سلطة املمنوحة للفار�س يف ال�شكل ( )6كمختار لعمل
نبيل يف (ال�شكل .)11
ارتب ��ط �شكل ال�ست ��ارة احلمراء باملو�ضوعات التي تدور حول فكرة الت�ضحي ��ة ،بهدف متييز ال�شخ�صية
الت ��ي ت�ستقطب احلدث ،ف�ض�ل�ا عن الرمزية التي ميثلها اللون الأحمر كرم ��ز للموت والفداء ،القرتانه
بل ��ون الدم .فت�ضحي ��ة الأولياء ال�صاحلني املختاري ��ن (�ش ��كل  )18 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10ب�أرواحهم �أو
مب�س ��ار حياته ��م اله ��ادئ التقليدي ،تقابله ��ا ت�ضحية تقدمها �شخ�صي ��ات دنيوية غ�ي�ر مرتبطة بالفكر
الديني مثل كيلوباترا (�شكل  )17ولوكريت�سيا (�شكل .)16 ،13
ت�أث � ً
�را بالأج ��واء امل�سرحي ��ة ،يف كيفية عر�ض الن� ��ص ال�سردي يف ر�ؤي ��ة �إخراجية مقتن�ص ��ة للم�شاهد،
ذات دالل ��ة �شامل ��ة ،ف�ضال عن ت�أثري ال�شكل امل�سرحي العام (خ�شبة و�ست ��ارة و�إنارة) على ر�ؤية الر�سام
امل�ستعر�ض ��ة ملو�ضوع ��ه و�أفكاره ،قدم ر�سامو الب ��اروك والركوكو لوحات عديدة كان ��ت ت�أثريات الأجواء
امل�سرحي ��ة تبدو جلية فيها (�شكل  ،)29 ،27 ،25 ،24 ،23 ،21 ،19وكان لظهور �شكل ال�ستارة احلمراء
ال�شبيه بال�ستارة امل�سرحية الت�أثري الأقوى والأبرز يف ذلك .كما وظفت ً
فكريا عندما غدت بلونها الأحمر
رمزا للمثري الذي ينق�شع ً
ال ��ذي ي�شد االنتباهً ،
كا�شفا عما خلف ��ه من �أ�سرار ،فتت�ضافر عنا�صر املفاج�أة
واالندها� ��ش عن ��د املتلقي لتخلق لدي ��ه حالة من ال�شعور بل ��ذة االكت�شاف .كما يف حي ��اة العمال ال�شاقة
(�ش ��كل  ،)19و�سر والدة العذراء (�شكل  )20و�سر العائلة الفق�ي�رة املقد�سة (�شكل  )21وقبلة احلبيب
 - 68ق ��دم الر�س ��ام عام 1788م لوحة (القبلة) (�شكل  )22يدور مو�ضوعها حول عالقة �سرية ،تت�سلل فيها املر�أة بعد ًا عن غرفة املعي�شة �إىل
غرفة قائبة لكن النافذة هنا مفتوحة ،ليمد احلبيب ر�أ�سه من خلف �ستارة حمراء لي�سرق قبلة ،لكن املر�أة خائفة ومرتددة وقلقة تراقب بحذر،
وهي ما تزال ت�سحب ال�شال ،الذي ميتد فوق الأثاث حتى باب الغرفة تعك�س هذه اللوحة نف�سه املر�أة املنق�سمة على ذاتها بني العقل والتقاليد
وبني الرغبة حتاول التم�سك بالأهل والأعراف ويف ذات الوقت م�ست�سلمة للرغبة.
 -69يف كل لوح ��ات (فيال�سكي ��ز) تظهر ال�ستارة احلمراء خلف امللوك والأمراء والنبالء وتختفي من خلف الفقراء والعامة ،كما تظهر خلف
الباباوات والكرادلة وللمزيد راجع.Wolf, Norbert. Velazquez, 2007 :
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املت�سل ��ل (�ش ��كل  )21ومفاج�أة العر�ض امل�سرحي (�شكل  )23ور�سال ��ة العا�شق (�شكل  )24وكيد الن�ساء
(�شكل .)25
ً
ك ��ون الل ��ون الأحمر ،رمزا للعاطفة املت�أججة والفتنة املرتبطة بالإث ��ارة اجل�سدية .فقد مت توظيف �شكل
أحيانا� ،أو ب�شكل ��ه الثانوي يف � ً
ال�ست ��ارة احلم ��راء كمربر لظهور الأحمر الطاغي � ً
أحيانا �أخرى يف غالبية
اللوحات التي تتناول مو�ضوعة احلب الإن�ساين والعالقات العاطفية �أو يف لوحات تعر�ض مفاتن اجل�سد
الأنثوي ،لإبراز الإثارة اجل�سدية وفكرة الغواية (�شكل .)38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،32 ،31 ،30 ،29
امل�صادر
�1 .1أ�سحق ،جاك .القدا�س الكلداين درا�سة طق�سية حتليلية ،مطبعة الأديب ،بغداد1982 ،م.
�2 .2أ�سحق ،جاك .ال�صالة الليتورجية على مدار ال�سنة الطق�سية .دار جنم امل�شرق ،مطبعة الأديب ،بغداد2011 ،م.
�3 .3أمني ،عيا�ض عبد الرحمن .مفهوم اللون ودالالته يف الدرا�سات التاريخية ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد2009 ،م.
4 .4باندولفي ،فيتو ز .تاريخ امل�سرح ،تر :الي�أ�س زحالوي ،ج ،1وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،دم�شق1979 ،م.
5 .5الب�صري� ،سعد علي و�إيالف الب�صري .الفن يف ع�صر النه�ضة ،دار جمدالوي للن�شر ،عمان2010 ،م.
6 .6بيطار ،زينات .غواية ال�صورة ،املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء1999 ،م.
7 .7ت�شلدن ،ت�شيني .ثالثة �آالف �سنة من الدراما واحلرفة امل�سرحية ،تر :حنا عبود ،ج ،1دم�شق ،من�شورات وزارة الثقافة.1998 ،
8 .8تيلر ،جون ر�سل .املو�سوعة امل�سرحية ،ج ،1تر� :سمري عبد الرحيم اجللبي ،دار امل�أمون ،بغداد1993 ،م.
9 .9جعفر ،عبا�س علي .الديكور امل�سرحي يف االجتاهات احلديثة ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،مطبعة التعليم العايل ،بغداد1988 ،م.
1010اخلمي�سي ،مو�سى .اللون واحلركة ،دار املدى ،دم�شق2008 ،م.
1111خوري� ،أميا غريب .االيقونة �شرح وت�أمل ،من�شورات النور ،بريوت2000 ،م.
1212الدريع ،فوزية .الأحالم اجلن�سية ،من�شورات اجلمل ،بغداد2008 ،م.
1313رو�سكل ،مارك .معنى تاريخ الفن ،تر :فخري خليل ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد2004 ،م.
1414ريد ،هربرت .تربية الذوق الفني ،تر :يو�سف ميخائيل �أ�سعد ،دار النه�ضة العربية للن�شر ،دار االمنا ،العربي للطباعة ،القاهرة1975 ،م.
1515زيعور علي .التحليل النف�سي للخرافة والرمز ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للن�شر ،بريوت2008 ،م.
�1616سريجن ،فيليب .الرموز ،تر :عبد الهادي عبا�س ،دار دم�شق1992 ،م.
�1717صالح ،قا�سم ح�سني� .سايكولوجية �أدراك اللون وال�شكل ،دار الر�شيد ،للن�شر ،بريوت2008 ،م.
�1818صدقة ،جان ميخائيل .معجم م�صطلحات الألوان ورموزها ،دار �أديفا للن�شر ،بريوت2002 ،م.
1919عيد ،كمال� .سينوغرافيا امل�سرح عرب الع�صور ،الدار الثقافية للن�شر ،القاهرة1998 ،م.
2020فريد ،بدري ح�سون و�سامي عبد احلميد .مبادئ الإخراج امل�سرحي ،بغداد1980 ،م.
2121فيا�ض ،ا�سبرييون مي�شيل .الفن البيزنطي – االيقونة ،من�شورات �ألف ،املن�صورية2007 ،م.
2222مارفن ،كارل�سون� .أماكن العر�ض امل�سرحي (�سيميوطيقا العمارة امل�سرحية) ،تر� :أميان حجازي ،لندن1989 ،م.
2323املخل�صي ،من�صور .ناروروح مدخل �إىل تاريخ الفن امل�سيحي ،الطيف للطباعة ،بغداد2010 ،م.
2424مليكة ،لوي�س .الديكور امل�سرحي ،وزارة التعليم العايل ،بغداد.
2525نوبلر ،ناثان .حوار الر�ؤية ،تر :فخري خليل ،دار امل�أمون ،بغداد1987 ،م.
2626هاوزر ،ارنولد .الفن واملجتمع عرب التاريخ ،تر :ف�ؤاد زكريا ،ج ،1ج ،2امل�ؤ�س�سة العربية للن�شر ،بريوت1981 ،م.
2727يو�سف ،عقيل مهدي .نظرات يف فن التمثيل ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،دار الكتب للطباعة والن�شر ،بغداد1988 ،م.
 . X X X2828مو�سوعة الكتاب املقد�س ،جمموعة من اخلرباء ،دار منهل احلياة ،من�صورية1993 ،م.
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ا�سم الفنان
كرفيجيو
�سيبا�ستيانو
موريللو
بلومريت
فيليب �شمبانيا
فليمل
جوردنز
ريجور
بول فردينالد
روبنز
تريبركهان
فويت
فويت
روبنز
كرافيجيو
جينتل�سكي
ليي�س
اورازيو جينتل�سكي
فيال�سكيز
االخوة لونايني
رامربانت
جو نو غي
واتو
فريمري
رامربانت
روبنز
هونهور�ست
روبنز
جو نو غي
روبنز
رامربانت
فويت
ليموين
اورازيو جينتل�سكي
�ستني
اورازيو جينتل�سكي
بالن�شارد
فيال�سكيز

عنوان العمل
مرمي امل�سبحة
اال�سكندر يف املعبد
نعمة يعقوب ال�سحق
االلهة يف حفل زفاف
لوي�س الثالث ع�شر
طرد هيليودور�س من املعبد
االم ماجدالينا دي روجر
لوي�س الرابع ع�شر
ايني�س يف املحكمة
الب�شارة
نداء القدي�س متى
القدي�سة �سي�سيليا
لوكري�شيا و تاركوين
توبة املجدلية و اختها مارثا
موت العذراء
لوكري�شيا
موت كليوباترا
الب�شارة
خرافة اراكني
مولد العذراء
العائلة املقد�سة
القبلة
الكوميديون االيطاليون
فتاة تقراء الر�سالة
�شم�شون و دليلة
جوديت بر�أ�س هولفر�س
حفلة على ال�شرفة
انزال ماري دي ميدي�شي يف مر�سيليا
الرتبا�س
بلقي�س
هيندرك يف الفرا�ش
فينو�س تتربج
هرقل و اومفال
كليوباترا
امنون و تامار
يو�سف و زليخة
فينو�س وثالثة الهة
فينو�س امام املر�آة
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االقيا�س cm
364×249
70×52
246×357
194×165
228×175
146×174
152×118
190×279
263×192
224×200
106×128
104×98
155×185
205×157
369×245
100×77
98×86
286×196
220×289
220×145
69×47
45×55
76×64
83×65
61×50
198×156
168×178
394×295
93×73
175×126
81×67
184×153
171×122
-------134 ×199
204×261
170×218
123×177
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1628
1720
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1670
1630
1633
1651
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