البعد الرمزي في
المدرسة الميتافيزيقية
(درا�سة حتليلية)
م .اخال�ص يا�س خ�ضري
 -1ملخ�ص البحث

تعد املدر�سة»امليتافيزيقية»من املدار�س الفنية والفل�سفية التي تبحث يف ظواهر
الع ��امل بطريقة عقلية ولي�س ��ت حد�سية �صوفية ،ومتزج العق ��ل بالعاطفة وتبدع
�أ�سالي ��ب فني ��ة جتم ��ع بني املختل ��ف وامل�ؤتل ��ف من الأخيل ��ة الفكري ��ة والظواهر
الطبيعية.
كم ��ا ان االكت�شاف ��ات احلديث ��ة يف”العل ��وم ال�صرفة”ومفاهيمه ��ا اجلدي ��دة
عن امل ��ادة وتركيبه ��ا الذري اال�سا� ��س التكوين ��ي للطبيعة الكونية وم ��ا اكت�شفه
علماء”البايولوجي”ع ��ن تركيب”خلية”االج�س ��ام احلية،ف�ض�ل�ا عم ��ا تو�ص ��ل
الي ��ه علم ��اء النف�س يف حتدي ��د التكوي ��ن الذات ��ي لالن�س ��ان ،واكت�شاف”العقل
الباطن”ودرا�س ��ة طبيع ��ة �سل ��وك اجلهازالع�صبي لالن�سان واث ��ر كل ذلك على
�سلوك ��ه ونظرته للطبيعة والوج ��ود االن�ساين ،كان كل ذلك �ضم ��ن تطور العلوم
التجريبية،وقد ادى هذا اىل ت�أثريها يف الفنون واالداب ب�أنواعها املختلفة وب�صورة
خا�ص ��ة يف الر�سم”،م ��ا دام الف ��ن والأدب،ال ميكن ف�صلهما ع ��ن واقع الوجود
الطبيعي وح�ض ��ور الإن�سان احل�ضاري،مهما �إتبع م ��ن �أ�ساليب حتى التي يعتمد
“الالوعي”يف �أعماله ف�إنها مرتبطة جذري ًا بالوجود الواقعي ب�صورة عامة،و�أن
يتح ��ول الفن يف حقوله املتع ��ددة �إىل عمل”ما ورائي”وتتح ��ول �أعمال الفنانني
�إىل”رموز”تق ��ع خلف الوع ��ي �أو يف جمال”االحالم”با�سم”احلداثة”،هذا ما
ت ��دل عليه �أعمال الفنانني الذين فقدوا ال�صل ��ة الطبيعية مع اال�شياء واملجتمع،
واعتم ��دوا فل�سفة”ميتافيزيقية”يف حتلي ��ل الواقع با�س ��م “احلداثة”،كما يقع
خلف اال�شياء واقع بال حدود وبالزمن.
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م ��ن اهم ال�سمات التي متي ��ز االن�سان عن الكائنات االخرى ه ��و مقدرته على خلق رموز
فبف�ضل هذه الو�سائط ا�ستط ��اع �أن يتجاوز التعامل مع،تق ��وم وا�سطة بينه وب�ي�ن اال�شياء
ومع،الع ��امل املادي ب�صورة مبا�شرة مكتفي� � ًا با�ستح�ضار مامنحه من رم ��وز تقوم مقامه
�أكرث ات�ساع ًا وتعقدت �أبع ��اده فلم يعد ذا،تط ��ور الوعي الب�ش ��ري �أ�صبحت وظيف ��ة الرمز
وتتجلى،دالل ��ة ثابتة بل �أ�صبحت �أبع ��اده متنوعة ال تتحدد �إال عرب ال�سي ��اق الذي ترد فيه
فقد منح الفنانون رموزهم �أبعاد ًا �أخرى،هذه الظاهرة يف احلقل الفن ��ي ب�صورة خا�صة
متجاوزين بعدها الرمزي املتوا�ضع عليه من �أجل جت�سيد ر�ؤيتهم جتاه العامل املحيط بهم
وت�أ�سي�سا على ما تقدم تبنى م�شكلة، ب ��ر�ؤى روحية خيالية ميتافيزيقي ��ة بعيدة عن الواقع
هل هناك ابعاد رمزية يف املدر�س ��ة امليتافيزيقية؟ويف:البح ��ث من خالل الت�س ��ا�ؤل االتي
حال ��ة وجودها ما �آلية ا�شتغال البعد الرمزي يف املدر�سة امليتافيزيقية؟ هل كانت االبعاد
الرمزية مبا�شرة �أم غري مبا�شرة ؟
Abstract

School is”metaphysical” school of art and philosophical
look at the phenomena of the world in mind and not
intuitive mystical blend of reason and passion and innovate techniques combine different and intellectual fantasies of recombinant and natural phenomena
      Vmekdrh rights to create symbols of the medium
between him and the things of the most important
features that distinguish it from other objects, thanks
to the media was able to go beyond dealing with the
physical world directly but only by invoking the Mamnha of the symbols of the place, and with the evolution
of human consciousness has become a function of the
symbol, more extensive and complicated nominally no
longer a meaningful dimensions are fixed, but variety is
determined not only by the context in which it appears
this phenomenon is reflected in the technical field in
particular, has been awarded the artists bypassing their
symbols other dimensions beyond the symbolic humble
him to embody their vision to the world around them
with visions of spiritual fantasy metaphysical far from
reality, and building on the adoption of the above research problem through the following question: Is there
a symbolic dimensions in the metaphysical school? In
the case of its existence as a mechanism of operation of
the symbolic dimension in the school metaphysics? Did
the dimensions is directly or indirectly?
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 -2اهمية البحث:

تتجل ��ى اهمية البحث احلايل كونه متخ�ص�ص� � ًا يف جمال الدرا�سات الفنية ،وكذلك كونه يعمل
على ك�شف االبعاد الرمزية يف املدر�سة امليتافيزيقية.وهو من الدرا�سات التحليلية النقدية التي
م ��ن �ش�أنها دعم اخل�ب�رة وتنمية الذوق لدى الدار�سني واملهتم�ي�ن بالفن وعلى وجه اخل�صو�ص
فن الر�سم.
-3هدف البحث:

يهدف البحث احلايل اىل الك�شف عن(:االبعاد الرمزية يف املدر�سة امليتافيزيقية)
 -4حدود البحث:

يتحدد البحث احلايل بالآتي:النتاج الفني لفناين املدر�سة امليتافيزيقية.
 - 5حتديد امل�صطلحات:

حددت الباحثة امل�صطلحات االتية مبا يتفق واهداف واجراءات بحثها:
امليتافيزيقية:ي�ش ��كل م�صطل ��ح (امليتافيزيقية)(،ما بع ��د الطبيعة) رديفا مالحقا مل�صطلح
املثالية”فهم ��ا ي�سعيان اىل الهدف نف�سه اال وه ��و متديد املكت�سب العلمي االين متديدا حمتمل
الت�صدي ��ق مرفوع ��ا ب�ضرورة تبن ��ي قاع ��دة �سل ��وك ر�شيدة”(.)1وهي”املعرف ��ة او البحث عن
املطلق”()2و�ص ��وال اىل املعرف ��ة النظرية الكامله جلمي ��ع مما ي�ستطيع االن�س ��ان �أن يعرفه عن
ال ��ذات واملو�ضوع ولذلك فان منابع املعرفة امليتافيزيقية الميكن �أن تكون جتريبية الن مبادئها
واحكامها وتطوراتها اال�سا�سية غري م�ستمدة من التجربة .و�أن كلمة (ميتا) يف اليونانية تعني
(ماه ��و بعد)و(م ��ا هو فوق او وراء) فكلمة(ما بعد) تدل على جتاوز �أو علو افقي،اما كلمة(ما
(.)3
وراء)فتدل على جتاوزر�أ�سي
الرم ��ز :ح ��وى املعج ��م العربي معاين متنوع ��ة للفظة (رمز)،منها ال�ص ��وت اخلفي (الرمز
الل�ساين)،يقول اخلليل”:الرمز بالل�سان ال�صوت اخلفي»()4وال ي�شرتط �أن يكون ال�صوت مفهوم ًا
فقد «يكون بتحريك ال�شفتني بكالم غري مفهوم باللفظ و�إمنا هو �إ�شارة بال�شفتني”(،)5فا�ستخدام
الرمز ك�أداة �إي�صالية والعدول عن الكالم البني يرجع �إىل �أن الرامز يحجم عن الإف�صاح للجميع
ل�سبب ما،فيلجا �إىل الرمز فيما يريد طيه عن النا�س كافة والإف�ضاء به �إىل بع�ضهم،وهذه الغاية
تقارب غاية الأدباء والفنانني يف توظيفهم للرمز الذي عن طريقه يتخل�ص النتاج الإبداعي من
”(.)6
املبا�شرة”ويكون مناط ًا مل�ستويات عديدة من الت�أويل والتف�سري 
 - 1غريغور،فران�سوا،امل�شكالت امليتافيزيقية الكربى،ترجمة نهاد ر�ضا،مكتبة احلياة،بريوت،د.ت�،ص.33
 - 2الالند�،ص.792
- 3حممود رجب،امليتافيزيقية عند الفال�سفة املعا�صرين،دار املعارف،م�صر�،1970،ص.24
 - 4الفراهيدي،اخلليل بن �أحمد،كتاب العني :حتقيق :مهدي املخزوين و�إبراهيم ال�سامرائي،من�شورات وزارة الثقافة والإعالم ،اجلمهورية
العراقية،اجلزء ال�سابع� ،1984 ،ص.366
 - 5ابن منظور،ل�سان العرب (املحيط)�:إعداد يو�سف اخلياط،دار ل�سان العرب ،بريوت،لبنان ،د .ت�،ص.112
 - 6العزب،حممد،طبيعة ال�شعر وتخطيطه لنظرية يف ال�شعر،من�شورات �أوراق،املغرب 985،�، 1ص.115
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 -5امليتافيزيقية:
يتعني على امليتافيزيقية �أن تتحدد بانها ت�صور ل�شيء مايدخل يف نظامه،بهذا القدراوذاك
من الو�ضوح والتميز ت�صور لكل الأ�شياء،فلكل ان�سان مهما تكن ان�ساقه اجهزته ومنظوماته هو
ميتافيزيق ��ي� ،سواء علم ذل ��ك �أم مل يعلم ،الن تعاطي امليتافيزيقيا لي� ��س هو ب�شيء اخر �سوى
التن�سيق اي تنظيم االفكار،امنا كل الفرق القائم على هذا ال�صعيد بني امليتافيزيقني املحرتفني
وبني العامني،هوان التن�سيق عند امليتافيزيقني يدور حول او�سع االفكار واكرثها تعقيدا،االفكار
االح�سن �صوغ ًا من اف ��كار النا�س كافة (،)7وت�ستعمل امليتافيزيقا مبعنيني:االول:فل�سفة ما وراء
الطبيع ��ة البحث يف م�شكالت الوج ��ود الالمادي وعلله االوىل وغاياته الق�صوى من مو�ضوعات
جم ��ردة مفارقة للمادة،يف ع ��امل املعقوالت و�سيلتها العل ��م مببد�أ االول وعلت ��ه الق�صوى تارك ًا
التن ��وع والكرثة اىل الثبات والتجان�س والوحدة،والثاين:طريق ��ة فل�سفية تنطلق على ال�ضد من
الطريق ��ة الديالكتيكية يف البح ��ث اي من الفهم الكمي لعملية التطور فهي تنكر التطور الذاتي
والطبيعي لذلك يرتاكم تراكم ًاعر�ضي ًا لأ�شياء وظواهر ال ربط فيها(.)8
وق ��د وج ��د بع�ض م�ؤرخي الفل�سفة بني مبحث الوجود وما بعد الطبيعة ملا يف الفل�سفة القدمية
م ��ن وجودي ��ة من بحثها يف املبد�أ ال�صادرع ��ن الوجود،فار�سطو يع ��رف الفل�سفة االوىل ما بعد
الطبيع ��ة بانها”البح ��ث يف الوجود فيما ه ��و موجود”،وهو مييزها بذلك ع ��ن الفل�سفة الثانية
(العل ��م الطبيعي)كما �سماه ��ا باحلكمة النها تبحث يف العلل االوىل ب�ش ��كل مطلق وهي كذلك
العل ��م االله ��ي ،النّ اه ��م مباحثه ��ا هواهلل”املوج ��ود االول والعل ��ة االوىل للوجود”()9وهو املثال
االعلى للوجود واالخالق بو�صفها عق ًال يعقل ذاته.
وجن ��د االجت ��اه ال�صويف عند افالط ��ون يف بحثه باحلق واخلريواجلم ��ال والوجود من�صرفا
في ��ه عن الواقع املح�سو�س”ارتب ��ط وبنزعة العقلية تنتهي اىل نظري ��ة يف املعرفة امليتافيزيقة
تعتم ��د احلد� ��س اوالر�ؤي ��ة املبا�شرة”(.)10فاملث ��ل االفالطوني ��ة وطريقة ادراكه ��ا (تعقال)ملاهو
حقيقي لي�س يف العامل املح�سو�س بل يف العامل املعقول”فالعامل املعقول عنده هو ا�سا�س املعرفة
للعامل املح�سو�س ولذلك فالهند�سية لي�ست قيا�سات بل النظريف اال�شكال ذاتها واحل�ساب لي�س
مقاي�ضة جتارية بل علم االعداد ذاتها فاملح�سو�سات متثل قيمة ميتافيزيقية اقل من املعقوالت
وا�صف ��ا احلوا�س بالعوائق يف طريق العقل ليتعق ��ل املعرفة”(.)11وهذا الرف�ض ملا هو ح�سي امتد
لر�ؤي ��ة افالطون اجلمالية التي �صاغها ميتافيزيقا بحيث ترتبط بتمثيل ماهو كلي ازليا خالدا
مثالي ��ا (يف ع ��امل املثل) وميتافيزيقا افالطون حتاول االقرتاب م ��ن العلم (املعرفة) والتوافق
معها،بينم ��ا جن ��د امليتافيزيقيا االر�سطية هي العلم بالعلل االربع ��ة االوىل لال�شياء،وتبحث يف
ذات اهلل و�صفات ��ه وافعال ��ه كمب ��دا �أول للوج ��ود كما تبح ��ث يف الوجود مبا هو موج ��ود (�.)12إن
- 7الالند،نف�سه�،ص .794
 - 8الطويل توفيق،ا�س�س الفل�سفة،ط،5دار النه�ضة العربية،م�صر�،1978 ،ص.223
 - 9الطويل توفيق�،ص.223
 - 10مطر،امرية حلمي،فل�سفة اجلمال عند افالطون اىل �سارتر،دار النه�ضة العربي،القاهرة ،م�صر�،ص.35
 - 11ال�صراف ،نوال،املرجع يف الفكر الفل�سفي،دار الفكر العربي،القاهرة ،م�صر�،1983،ص.73
 - 12هويدي يحي،درا�سات يف الفل�سفة احلديثة واملعا�صرة ،دار الثقافة  ،القاهرة،م�صر�،1981 ،ص.380
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مو�ضوع امليتافيزيقية عند ار�سطو هو(اجلوهر االول)الذي ال يعد مو�ضوعا خياليا �أو بعيدا عن
خربة االن�سان بل يتمثل يف املوجودات املح�سو�سه،وامليتافيزيقية تعنى بـ(وجود) اجلواهر.
فامليتافيزيقي ��ا ه ��ي علم يعادل يف يقينه عل ��م الهند�سة �أن مل يزد عليه،وهي اكرث يقينية من
الهند�س ��ة،لأنّ طائفة كبرية من احلقائق امليتافيزيقية ميكن اكت�شافها قبل �أن يرفع ال�شك عن
حقائ ��ق الريا�ضيات،اما(كان ��ت) فقدعد امليتافيزيقا ب�أنها”املعرف ��ة العقلية االعتبارية عاما
واملرتفع ��ة ع ��ن درو� ��س التج ��ارب اىل جم ��رد مفاهيم،ولي�س لتطبي ��ق املفاهيم عل ��ى احلد�س
كم ��ا يف الريا�ض ��ة واملعرفة التي على العقل حيث يعل ��م نف�سه”(.)13بينما هيغل يرى”هي درا�سة
املاهية او الت�صور”()14فميتافيزيقيته ت�ستند اىل ان كل ماوجد وماهو موجود حاليا وما �سيوجد
م�ستقب�ل�ا ل ��ه طابع رباين،فال خط�أ فيما ح�صل او �سيح�صل ف ��كل �شي هو �ضروري يف خمطط
للتط ��ور كان الب ��د للفكر من اتباعه حيث يق ��ول هيغل”كل ما هو حقيقة واقعة فهو عقالين وكل
م ��ا هو عقالين فه ��و حقيقة واقعة”()15وهي”جت�سي ��د لقيم رمزيه وتعبريية م ��ن خالل االلوان
اال�صطالحية املالئمه دون التقي ��د بالعامل املرئي”(،)16و�أ�سهمت اعمال غوغان الذي التج�أ اىل
احل�ض ��ارات القدمي ��ة وع ّد الف ��ن �أداة حترر ،ومفت ��اح للأ�سرار معرب ًا عن قل ��ق �صويف ازاء ما
يع�ت�ري االن�سان احلديث م ��ن م�صاعب،واعي ًا اىل”�ضرورة ان ينب ��ع الر�سم من الذاكرة المن
الطبيعة حتى ت�ستحيل اال�شكال اىل افكار”(،)17فالعمل الفني اليهدف اىل نقل الواقع وامنا اىل
تخيله�،أي اىل نقل �صورة متحركة عنه،توحي به ومبا يتجاوزه.
فالنظ ��م الت ��ي تتجاوز الواقع وتبني عالقات ميتافيزيقية �ضمن دائ ��رة املخيلة التي تتج�سد يف
الف ��ن واالدب،فهي نظم حت ��اول �أن تعيد �صياغة العالقات املت�سق ��ة بات�ساقات جديدة ق�صدية
واعي ��ة من قبل املنتج الفني،فتجعل نظم املادة واملكان والزمان نظما متحركة برتاكب يتجاوز
�صيغته ��ا التي قدمته ��ا لنا معطيات احل�س،وهذا م ��ا ن�شاهده يف (�سريالي ��ة دايل) على �سبيل
املث ��ال �أو (تكعيبي ��ة بيكا�سو) اىل اخر من نظم احلداثة .والفنان مهما حاول ان يتجاوز الواقع
ومعطيات ��ه الفيزيائية ب� ��أي م�ستوى من التجاوز امليتافيزيقي فهو الب ��د ان ي�ستقي من مفردات
تنظم فيه ات�ساق جتاوزه وحتقق ر�ؤياه وهذه مايحدث للتكعيبية على �سبيل املثال وامليتافيزيقية
وال�سريالي ��ة ان كانت �سريالي ��ة (دايل)او(مريو)او(�شرييكو)()18ه ��ذه املفردات يف اعمها
االغلب مفردات �شكل ومفردات ظواهر تنتظم وت�صطف با�شكال،وحتى املفردات التي الميكن
ان ت�ؤ�س� ��س �شكال مادي ��ا كما يف التعبريات اللغوي ��ة املرتبطة بنظم حي ��اة االن�سان (كال�شرف،
واحل ��ب ،واحلقد)هي كذلك �ضمن دائرة ات�ساق مع مقدم ��ات الواقع الميكن �أن تكون فوقه �أو
دونه اال باعادة تنظيم عالقة معطياته.
- 13كانت،نقد العقل املح�ض،تر:مو�سى وهبة،دار االمناء القومي،بريوت،ب.ت�،ص.33
 - 14هيغل،الفن الرمزي،تر:جورج طرابي�شي،ط،1دار الطليعة للطباعة،بريوت�،1987،ص.97
 - 15غريغور،فران�سوا،م�صدر �سابق�،ص.11
� - 16أمهز,حممود,الفن الت�شكيلي املعا�صر,بريوت,دار املثلث�،1981,ص.60
 - 17ليماري،جان،االنطباعية،ترجمة:فخري خليل،بغداد،دار امل�أمون�،1987،ص176
 - 18جنم عبد حيدر،درا�سات يف بنية الفن،دار الرائد للن�شر�،2004،ص.62
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 -6التـ�صوير املـيتافيزيقي
ن�شـ� ��أ املذهب امليتافيزيقي يف الفن ع ��ام  1910يف باري�س كمذهب م�ضاد للم�ستقبلية بقيادة
( �شرييك ��و) فق ��د ن�ش�أ ال�شرييكو حمبا لالث ��ار واظهار ما تبطنه من ا�س ��رار وغمو�ض اذ يقول
يف ذل ��ك (ان ما يراه النا�س من �صور واحداث هي مظاه ��ر تخفي وراءها الكثري من احلقائق
التي تتطلب ب�صرية نفاذه للو�صول اليها يف ما وراء االقنعة واملـظاهر وهذه احلا�سة هي �شيمة
القالئ ��ل م ��ن الفال�سفة العلماء)( .)19فهو يعد نف�سه من هذه القلة عندما يقول» قد بد�أت القي
ا�شعاع ��ا �ضئيال م ��ن ال�ضوء ميثل اول عالمة لفن جديد اكرث اكتماال و�أعمق غورا و�أ�شد تعقيدا
بل هو باالحرى �أكرث ميتافيزيقية»(.)20وال�صورة الفنية عند (�شرييكو) متتاز بالطابع اخليايل
الالواقعي،فه ��ي م�س ��رح ف�ضائي ايهام ��ي توحي بالف ��راغ والوح�شة وبا�ضفائه ��م تاثري اخلوف
واحل ��ب واجلن� ��س والتاريخ فه ��و يوظف»املتداول لغاي ��ات تتمثل يف التعبريع ��ن اغرا�ض اهمها
االثارة»(.)21م ��وزع �أ�شكال لوحاته ب�شكل ال يتفق مع ما هو مفرت�ض يف �سطح اللوحة ومبا ي�شو�ش
التميي ��ز بني الوه ��م واحلقيقة ويحيل ادراكه ��ا اىل منطق احللم واخلي ��ال وااللهام املثالية يف
زمان ومكان ميتافيزيقني حيث تت�ألف اللوحة من م�سرح تاريخي خيايل يعر�ضون فيه ا�شكالهم
امليتافيزيقية(.)22مت�أثري ��ن بفل�سفة كروت�شه يف اعطاء اال�شياء املح�سو�سة معنى م�ستخل�ص ًا من
روح احلياة ،فلوحات �شرييكو هي �صورة حلم حتل فيه الدمى حمل الب�شر ي�ساعدها يف التكوين
اال�شي ��اء الثانوي ��ة التي ي�سب ��ب ا�ستخدامها ده�ش ��ة وال مو�ضوعية مثل عل ��ب الكربيت وال�سمك
والب�سكويتكم ��ا يف ال�ش ��كل (.)1اوجد �شرييكو «عالقة م�شو�شة» بني املنظ ��ور وما وراء الطبيعة
وا�ستخدمه ��ا ا�ستخدام ��ا مذه�ل�ا.وال ريب يف»ان ا�سـلوب ��ه �ساعده كثريا على بل ��وغ غر�ضه،وما
�ضمنه يف ر�سومه مدرك وغام�ض مع ًا،م�ألوف ومربك يف الوقت ذاته»(.)23
فهو يقتن�ص ح�س ��ا «نت�شويا» خا�صا بالهاج�س واالدراك،االح�سا�س ب�أن مظـهر العامل اخلارجي
ال�سطحي يخفي حقيقة اعمـق مغايرة ( .)24فاعماله مرتبطة بالت�صوير الغيبي،ما قبل ال�سريالية
متبنا «ايهامية» النه�ضة واخذ عنها م�سرحها الف�ضائي وبع�ض عنا�صرها ال�صورية لينقلها اىل
(.)25
ال�سرياليني الذين ادخل بع�ضهم اىل عاملهم امل�صورهذا التقابل اللغزي لال�شياء
ام ��ا كارل ��وكارا «امليتافيزيقي»كان من �أهم ر�سامي امل�ستقبلية ومن ثم �سارعلى نهج ال�شرييكو
وه ��و ال ��ذي ا�شرتك مع ال�شرييك ��و يف ت�أ�سي� ��س مدر�ستهم»املدر�س ��ة امليتافيزيقية»،ف�أ�صبح فنه
مل ��ئ بالعالمات والرم ��وز واال�شارات امليتافيزيقية ذات الطابع اخلي ��ايل الالواقعي،وقد ر�سم
املودي�ل�ات اخلنثية(املانيكان) واال�سماك النحا�سية كما يف ال�شكل(،)2ومتثل ر�سوماته �صور ًا
عقلي ��ة ت�ستلزم م�شارك ��ة املتلقي واالرتقاء بوعيه مم ��ا حتمل الكثري من ال�سم ��ات املثالية التي
 - 19ح�سن حممد ح�سن،اال�س�س التاريخية للفن الت�شكيلي املعا�صر،دار الفكر،القاهرة،ط�،1،1974ص.251
 - 20ح�سن حممد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.252
 - 21ح�سن حممد،مذاهب الفن املعا�صر،الر�ؤية الت�شكلية للقرن الع�شرين،دار الفكر العرب،القاهرة،د.ت�،ص.51
 - 22ح�سن حممد،امل�صدر ال�سابق�،ص.55
 - 23جي.اي.مولر،مئة عام من الر�سم احلديث،تر:فخري خليل ،دار املامون للرتجمة �،1988 ،ص.17
 - 24االن باوني�س،الفن االوربي احلديث،تر:فخري خليل،دار امل�أمون للن�شر،بغداد�،1990،ص.227
 - 25امهز،حممود،م�صدر �سابق�،ص.180
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يعززه ��ا ا�ستخدام �ص ��ور افرتا�ضية يعده ��ا الفنان �أكرث اكتم ��اال من ال�ص ��ور املح�سو�سة التي
تطلب ��ت من الفنان ت�أ�سي�سات يف املخطط االويل بحيث ميـهد»ل�صورة ال تطابق الواقع بل تخلق
واقع ًا جديد ًا مبفردات الواقع املو�ضوعي»(.)26فامليتافيزيقية تعتمدعلى االميان مبا وراء الواقع
الذي قد يتحدد حلم ًا ك�أف�ضل ما يكون من خالل االلغاء التام ملا هو حقيقي وعقالين،ف�صارت
امليتافيزيقية ته ��دف اىل»التزام ا�ساليب تعطيها منفذا لداخل الالوعي وفر�صة ملزج عنا�صره
مع ال�ص ��ور االكرث ك�شفا للوعي ومع العنا�صر ال�شكلية للأن ��واع امل�ألوفة للفن»(,)27مثل الرمزية
والتعبريية وامليتافيزيقية.
ً
تخلق امليتافيزيقية وجودا فنتازيا وذلك بالغور يف خوالج الفنانني جراء �إدراكهم ملهمة جتاوز
املاث ��ل وخرق القوان�ي�ن الطبيعية �أجواء خيالية ت�ستقي فحواها من ع ��وامل ال�سحر واخليال لها
ق ��درة الت�أثريعلى املتلقي ف�صارت مبرورالزمن �إرث ًا فنيا ي�ض ��اف �إىل املنتوج الفني للإن�سانية
بعد �أن كانت نوع ًا من الطقو�س الدينية واملمار�سات التي يبغي الإن�سان من خاللها �إ ّما التقرب
م ��ن الآله ��ة التي يرجو منها �إبعاده ع ��ن بواعث اخلوف �أو التخل�ص من ال�ش ��رور التي ت�أتي بها
اخلباي ��ا والأ�سرار املبهمة التي ال يعرف هذا الإن�سان كنهها وماهيتها(.)28فراح دايل يقفزعلى
الواقع �سالك ًا درب الالمعقول،ويذهب �شرييكو �إىل اختالق �شبح يلف الطرقات وبايجاد عالقة
م�شو�شة،ب�ي�ن املنظور وم ��ا وراء الطبيعة،وبعده (كارا ) يحاور النف� ��س ويدخل دائرة ال�شك يف
�ص ��ورة ال�شبح الذي يظهر له متخ ��ذ ًا �شكال ايحائيا ي�ستك�شف العقل الباطن،مبنهجية وت�سليط
�ضوء جديد على اعماق االن�سان اخلفية(،)29واالخر(موراندي) ينحو منحى ا�سالفه يف اعطاء
اعماله الفنية بعدا ايحائيا ي�ستك�شف العقل الباطن وبريتون الذي اقرالتحالف مع احلماقات،مع
الأحالم،مع امل�شتتات،مع كل ما يناق�ض املظهر العام للحقيقة كما يف ال�شكل(.)3
�إنَّ هروب الفنان من عامله املاثل وت�أثريات املحيط ورف�ضه لالبجدية الواقعية دفعه لالنتقال
�إىل العق ��ل الباطن خزين ومكمن ال ��ر�ؤى وامل�شاهد والأفكار املكبوت ��ة واالحالم فيوارب �أبوابه
ويرتك ��ه ينفث ما لديه م ��ن امتزاج وتداخل()30هي �إذن حقيقة احللم الذى يبقى متوا�ص ًال عرب
االزمنة،وامليتافيزيقية التي جتد لها مربر ًا للتوا�صل مهما توالت خطى املعرفة وتقدمت لوام�س
العلم،وهي �إذ ًا حقيقة ا�ستمرارية خدر اال�سطورة يف الذات االن�سانية التى يف حاجة �إىل نوازع
الطم�أنينة،وبواعث اال�ستقرار.
واخريا فالت�صوير امليتافيزيقي يبحث بني الظاهر وامل�ضمر،يف فكر قابع يف النف�س االن�سانية
و�ص ��ور مرئي ��ة م�ألوفة حتيط بواقع املتلقي يف داللته ،وابع ��اده الرمزية ب�شكل واقعي يتواجد يف
ع ��امل الواقعي ويت�شتت ذهنه كمفهوم بني حلميته وواقيعيته ،وا�سرتاتيجيات و�آليات ظاهرة يف
ال�ص ��ورة املرئية،نظمها و�آلياته ��ا م�ضمرة تقبع يف النف�س االن�سانية وب ��ه تولد ا�شكالية توا�صل
لالمتوقع عرب ذاتية الفنان.
 - 26الكية،فرديناند،فل�سفة ال�سريالية،تر:وجيه العمر،وزارة الثقافة ،دم�شق � ،197 8،ص.86
 - 27ريد،هربرت،الفن اليوم،تر:حممد فتحي ،مر:جرجي عبده،ط،2دار املعارف،القاهرة �،1985،ص.120
 - 28تي.ي ابترت،ادب الفنتازيا،تر�:صبار �سعدون ال�سعدون،ا�صدار دار امل�أمون،د.ب،د.ت �،ص191
 - 29جي.اي .مولر،فرانك ايلغر،م�صدر �سابق�،ص.122-121
 - 30دايل �أول فنان ي�ستثمر التحليل النف�سي،تر:فخري خليل،الثقافة الأجنبية،العدد� ،2سنة �،2006ص .195 194
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 -7الرمز والرمزية :
تن�ش�أ مع درا�سة �أي م�صطلح �إ�شكايل تنا�سب طردي مع ات�ساع دائرة ا�ستخدامه يف املجاالت
احلياتي ��ة،لأن �أية درا�س ��ة حوله تهتم �أو ًال بتحديد داللته،لذا فكلم ��ا كان امل�صطلح يتمتع برثاء
داليل ف� ��إن حتديدات ��ه تت�شعب حتى ي�صب ��ح من ال�صعب تقدمي حتديد جام ��ع مانع له ،وللرمز
دالالت ا�صطالحي ��ة متنوع ��ة جتاوز كثري منه ��ا مرجعيتها املعجمية،كون ��ه ي�ستعمل يف احلقول
املعرفية كافة ا�ستجابة حلاج ��ة الإن�سان التوا�صلية والتعبريية.وقد قامت حول الرمز درا�سات
متنوع ��ة يف جماالت خمتلفة ق ��دم �أ�صحابها مفاهيم وحتديدات خمتلفة له ��ذا امل�صطلح تبع ًا
الختالف مو�ضوعات درا�سته ��م ومنطلقاتهم الثقافية حتى بلغ مفهومه (من االت�ساع ما يجعل
و�ص ��ف مالحم ��ه الرئي�سة �أم ��ر ًا م�ستحي ًال)(،)31وبات م ��ن املتعذر تقدمي حتدي ��د �شامل له يف
احلق ��ل املعريف الواحد،وقد حاول ��ت الباحثة هنا تبيني داللته املعجمي ��ة واال�صطالحية جاعلة
جل االهتمام من�صب ًا على مفهوم الرمز يف جمال الفن.
لق ��د تباين ��ت داللة الرمز يف املذاه ��ب الفل�سفية من فيل�سوف لآخ ��ر،كان عند (غوته) �أداة
ت�ست ��ل من الطبيعة للتعبري ع ��ن م�شاعر ذاتية منطلق ًا من نزعت ��ه املثالية”التي ترد من العامل
اخلارج ��ي �إىل الفنان،وي ��رى يف الطبيع ��ة م ��ر�آة للفنان،وظاه ��رة ينف ��ذ منها �إىل قي ��م ذاتية
وروحية”(،)32وهذه الر�ؤية تتوافق �إىل حد ما مع ر�ؤية الفنانني الذين يرون �أن العامل اخلارجي
لي�س مو�ضوع ًا يتناوله الفنان تناو ًال جمرد ًا دون التلميح �إىل دالالته املختلفة التي تتفق مع ر�ؤية
الفنان فثمة تداخل بني الذات واملو�ضوع.ويرى(هيغل)ان الرمز �شيء خارجي،معطية مبا�شرة
تخاط ��ب حد�سن ��ا مبا�شرة بيد ان ه ��ذا ال�شيء الي�ؤخذ ويقبل كما هو موج ��ود فعال لذاته وامنا
مبعنى �أو�سع و�أعم بكثري،وهو ابداع فني يرمي يف �آن واحد اىل عر�ض ذاته يف خ�صو�صيته واىل
التعبري عن مدلول عام،لي�س هو مدلول املو�ضوع املمثل وحده،وان كان يرتبط به ،بحيث ان تلك
الوج ��وه واال�ش ��كال تنت�صب ك�أحجيات مطلوب حلها عن طريق البح ��ث عن امل�ضمون احلقيقي
للمو�ضوع،ع ��ن مدلول ��ه الدقيق واخل�صو�صي(.)33ام ��ا الجنر فتعد الرمز كل م ��درك �أومتخيل
يعر� ��ض العالقات بني االج ��زاء �أو النوعيات اخلا�صة بهذا الكل،لهذا يج ��ب ان ن�أخذ ك ًال اخر
لكي ميثل بعنا�صره ت�شابه ًا يف العالقات(.)34
وم ��ن اال�سا�سي ��ات الت ��ي التغفله ��ا الجن ��ر يف �صياغته ��ا لنظريته ��ا انه ��ا تف ��رق ب�ي�ن اال�شارة
«العالمة»والرم ��ز،االوىل بو�صفه ��ا (�شيئ ��ا نعم ��ل مبقت�ض ��اه او و�سيلة خلدم ��ة الفعل)والثاين
بو�صف ��ه( اداة ذهني ��ة �أو مظه ��ر ًا من مظاهر فاعلي ��ة العقل الب�شري)(  .)35وق ��د حظي الرمز
باهتم ��ام بال ��غ من لدن علماء النف� ��س و�إن اختلفوا يف حتديد ماهيته وم�ص ��دره تبع ًا الختالف
منطلقاتهم.فق ��د ذهب(يوجن)�إىل �أن”الرمز و�سيل ��ة �إدراك ال ي�ستطيع التعبري عنه بغريه،فهو
�أف�ض ��ل طريقة ممكنة للتعبريعن �شيء ال يوجد له �أي معادل لفظي،هو بديل عن �شيء ي�صعب
 - 31رينية ويليلك،مفاهيم نقدية ،ترجمة،جابر ع�صفور�،سل�سلة عامل املعرفة،الكويت�،1987،ص 426.
 - 32حممد �أحمد فتوح،الرمز والرمزية يف ال�شعر العربي املعا�صر،ط،1دار املعارف القاهرة�، 1984،ص. 37
- 33هيغل،م�صدر ال�سابق�،ص .11- 32
- 34حكيم ،را�ضي ،فل�سفة الفن عند �سوزان الجنر،ط،1دار ال�شو�ؤن الثقافية العامة�،1986،ص.12
 - 35ابراهيم ،زكريا،فل�سفة الفن يف الفكراملعا�صر،مكتبة م�صر للن�شر�،1977،ص.309
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�أوي�ستحيل تناوله يف ذاته”( )36.
ونظرعلم ��اء االجتم ��اع �إىل الرمز نظ ��رة وظيفية فهو ي� ��ؤدي دور ًا �إي�صالي� � ًا ي�سهم يف حتقيق
االن�سج ��ام بني �أفراد الزمرة الواحدة،فالرم ��ز عندهم�”:أي حدث �أو �شيء ي�ستعمل يف التعبري
عن �إي�صال املعاين الثقافية كالأفكار،والعقائد،والقيم للتعبريعن اجلوانب العاطفية والإدراكية
للتجارب الذاتية للأفراد الذين ي�ساهمون يف عملية التفاعل االجتماعي”(.)37فالرمز �أداة فنية
يلج ��ا �إليها الفنان حلمل املتلقي على م�شاركت ��ه الوجدانية،فالرمز هو”فن التعبري عن الأفكار
والعواطف ب�إعادة خلقها يف ذهن املتلقي”(.)38
وخال�صة القول �إن املفاهيم والتحديدات التي قدمت عن الرمز مت�شعبة تتباين حين ًا وتلتقي
حين ًا �آخر،لأن هذا امل�صطلح ذو طبيعة حربائية يتلون بلون الو�سط الذي يعي�ش فيه ،لذا فمجال
حتديده يظل مفتوح ًا،ويبقى قاب ًال لتقاطع وجهات النظر �ش�أنه �ش�أن كل �إبداع �إن�ساين من �أطر
اال�صطالح والتوفيق.
�أم ��ا التعب�ي�ر الرمزي هو ال�شكل الأوح ��د للتجربة اجلمالية يف الف ��ن وان التعامل الرمزي،مل
يكن �أ�سلوب ًا فني ًا فح�سب.بل كان موقف ًا جمالي ًا وفل�سفي ًا من العامل،فاملثال هو املطمح،واجلمال
ه ��و املو�ضوع و�أن ه ��ذا النزوع �إىل اجلمال املث ��ايل هو الذي ي�س ِّوغ دع ��وة املدر�سة الرمزية �إىل
مقول ��ة الفن للفن.وعليه فللرمز الفني �سمات ع ��دة وهي:الإيحائية،واالنفعالية والتخيل ف�سمة
الإيحائي تعني �أن للرمز الفني دالالت متعددة و�إن تعدد الدالالت ينه�ض من االنفعال ال�شعوري
ال ��ذي يعرب عن ��ه الرمز �أي �أن الإيحائية تك ��ون �سمة للرمز،لتجربة اجلمالي ��ة من حيث العمق
والتنوع.فالإيحاء اجلمايل هو �إيحاء مكثف ممتلئ مبو�ضوعه،ي�ؤدي وظيفة يعجز عنها التناول
املبا�ش ��ر للتجرب ��ة �أو للظواه ��ر والأ�شياء(.)39وهو(الف ��ن الرم ��زي) ميث ��ل ارتق ��اء ال�شكل فوق
م�ست ��وى الواقع،ويوحي بال ��روح خلف املظاهر املادية فيقرتح �ش ��كال جديدة من خالل تب�سيط
وت�سطي ��ح الأ�شكال،واالخت ��زال واملبالغة با�ستعمال التفا�صيل والت�شدي ��د على الألوان ال�صافية
دون ا�ستعم ��ال الظالل،م ��ن خالل البحث عن ماهي ��ة اللون يف التعبري ع ��ن املو�ضوع والإيحاء
باملو�ض ��وع من خالل اللون،مع الرتكيز على ال�شكل واحلرية يف �ضربات الفر�شاة(.)40وون�ستنتج
م ��ن ذلك ان الفن الرمزى هو الفن الذى يوظف الأ�ش ��كال والألوان واحلركات ،لتوحى ب�أ�شياء
وتكون بدي�ل�ا لها بطريقة �أو ب�أخرى،ال�شئ الذى يحيطها بالغمو�ض،لأنها ت�صبح كثيفة الداللة
وغنية باملعاين.
 -9م�صادر الرمز: تزامن ظهور الرمز بو�صفه وا�سطة بني الإن�سان وبني الواقع مع والدة الوعي
الب�ش ��ري بع ��د �أن �أ�صبح ��ت العالقة بني الإن�سان وب�ي�ن الكون املحيط به عالق ��ة غري مبا�شرة؛
�إذ”غل ��ف نف�سه برم ��وز ل�سانية وفنية و�أ�سطوري ��ة وغريها حتى �صار متع ��ذر ًا عليه �أن يرى �أي
 - 36م�صطفى نا�صف،ال�صورة الأدبية،ط،2دار الأندل�س للن�شر والتوزيع،بريوت،لبنان� ،1981 ،ص.153
- 37اينوروزي،جدلية علم االجتماع بني الرمزوالإ�شارة:تر:قي�س النوري،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد�،1988،ص197
 - 38الغريبي ،خالد ،الرمز والأ�سطورة يف �أن�شودة املطر،جملة الأقالم،ع�،2000 ،5ص .10
 - 39حميط الفنون،م�صدر ال�سابق�،ص.224
� - 40أمهز,حممود,م�صدر �سابق�،ص.67-66
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�شيء �أويتعرف عليه دون تدخل هذا الو�سيط ال�صطناعي»(،)41ومع تطور الوعي تعقدت دالالت
الرم ��وز وخا�صة يف النتاجات الفنية التي �أعطت للرموز دالالت جديدة غري الدالالت املتوا�ضع
عليها،كم ��ا تنوع ��ت امل�ص ��ادر التي ا�ستق ��ى الفنانون رموزه ��م منهاوه ��ي -1:الأ�سطورة:متثل
الأ�سط ��ورة حماوالت الإن�س ��ان الأوىل التي تلم�س فيها الطريق نحو العث ��ور على هويته(،)42وقد
اتخ ��ذ الفنان ��ون منها و�سيل ��ة للتعبريعن موقفه ��م �إزاء الكون بكل �أبعاده خالع�ي�ن على ر�ؤيتهم
�ضال ًال �أ�سطوري ًا.
 -2الدي ��ن�:إذا كان الدين ميثل م�ؤ�س�سة روحية للإن�سان ف�إن هذا مل مينع الفنانون من توظيفه
توظيف� � ًا رمزي� � ًا يتخذ منه الفنان �شخ�صية �أو مكان ًا �أو حدث� � ًا بو�صفه رمز ًا ديني ًا يريد �أن ي�صل
من خالله �إىل هدف ما(.)43
 -3التاري ��خ�:إن للتاري ��خ ت�أث�ي�ر ًا حي ًا يف ال ��ذات الب�شرية فهو “ممت ��د يف احلا�ضر منب�سط يف
الوج ��دان ي�شه ��د عل ��ى الكفاح امل�ستم ��ر واملعان ��اة املتوا�صلة”( ،)44وه ��ذا ما يف�سر لن ��ا انفعال
الفنان�ي�ن ب�أحداثه ووقائعه متخذي ��ن منها رموز ًا قادرة على الإيحاء مب ��ا يريد الفنان �أن يعرب
عنه من مواقف وخلق معاد ًال مو�ضوعي ًا لها(.)45
 -4اللغة:يح ��ول الفنان اللغة �إىل �أ�شكال رامزة عن طريق”�شحن املفردات التي متتلك ت�صور ًا
متقارب� � ًا يف مرحلة زمنية معينة ب�إيحاءات جديدة هي من ابت ��كار الفنان ال�شخ�صي”(�،)46إىل
جانب ت�شكيل �صور ذات دالالت رمزية عن طريق تكرارها.
م�ؤ�شرات االطار النظري
ميك ��ن اجم ��ال ما مت ا�ستعرا�ض ��ه عن (البعد الرم ��زي يف املدر�س ��ة امليتافيزيقية) يف االطار
النظري وتلخي�صه بالنقاط االتية:
-1باالم ��كان جت�سيد القيم الرمزيه والتعبريية من االل ��وان اال�صطالحية املالئمه دون التقيد
بالعامل املرئي.
-2يعد الرمز و�سيلة �إدراك ال ي�ستطيع التعبري عنه بغريه،فهو �أف�ضل طريقة ممكنة للتعبري عن
�شيء ال يوجد له �أي معادل لفظي،وهو بديل عن �شيء ي�صعب �أو ي�ستحيل تناوله يف ذاته،وي�ستمد
الرم ��ز دالالته من ظالل العالمة،واجتاه الفن ��ان �إىل الرمز نتيجة ظروف اجتماعية و�سيا�سية
ونف�سية ودينية خا�صة،تفر�ض على الفنان �أن يتخفى وراء الرمز ليعرب عن وجهة نظره.
-3ميك ��ن اال�شارة �إىل ان هيمنة احلد�س �أو الر�ؤية املبا�شرة وبنزعة ال عقلية تنتهي اىل نظرية
يف املعرفة امليتافيزيقة.
 -4يتجل ��ى الطابع الأ�سطوري يف حماوالت الإن�سان الأوىل التي تلم�س فيها الطريق نحو العثور
 - 41مار�سيلو دا�سكال،االجتاهات ال�سيميولوجية املعا�صرة :تر :حميد احلمداين ،الدار البي�ضاء1987،�،ص.60
 - 42ماكوري،جون،الوجودية،ترجمة�:إمام عبد الفتاح �،سل�سلة عامل املعرفة الكويت ،الكويت1982 ،�،ص.45
 .The philosophy OFEC.p.422 - 43نق ًال عن الرمز ال�شعري عند ال�صوفية :عاطف جودة ن�صر�،ص.31
 - 44اجلابري،حممد،نحن والرتاث:قراءة معا�صرة يف تراثنا الفل�سفي،دار الطليعة للن�شر،بريوت1980 ،�،ص.904
- 45العزب،حممد �أحمد،طبيعة ال�شعر وتخطيطه ،من�شورات �أوراق،املغرب1985،� ،ص.37
 - 46حممد كنوين،اللغة ال�شعرية يف ديوان حميد �سعيد،مطبعة الدجواين ،بغداد،ط�،1997 ،1ص.281
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عل ��ى هويته،وقد اتخ ��ذ الفنانون منه ��ا و�سيلة
للتعب�ي�ر ع ��ن موقفه ��م �إزاء الكون ب ��كل �أبعاده
خالعني على ر�ؤيتهم �ض�ل� ً
اال �أ�سطوري ًا،وانفتاح
التاوي ��ل باجت ��اه اخلطاب الب�ص ��ري من تعيني
الن� ��ص كذاكرة متخيل ��ة ب�صري ��ة يف املدر�سة
امليتافيزيقية.
-4ت�ش ��كل الدواف ��ع الال�شعوي ��ة ال�سايكولوجية
مقرتب ��ات لعنا�صر �شكلت خ�صو�صية اخلطاب
الب�صري،وذلك للتنافذ عربالرغبات والأخيلة
والال�شع ��ور فتتدف ��ق ال ��دوال ازاء احلل ��م
والأغرتاب.
�-5إن ال�سي ��اق الفن ��ي ه ��و الذي يعط ��ي للرمز
�أهميت ��ه وكينونت ��ه املتمي ��زة ،وم�ضمون ��ه
اجلمايل،فالف ��ن لغ ��ة رمزية،وب�ي�ن اجله ��از
املتلق ��ى عن ��د الإن�س ��ان واجلهاز املنف ��ذ جهاز
ثالث هو اجلهاز الرامز.
 -12اجراءات البحث
جمتمع البح ��ث :نتيجة ل�سع ��ة جمتمع البحث
وتداخله،فق ��د كان م ��ن املتع ��ذر ح�صر جميع
االعمال الفني ��ة �ضمن املدر�س ��ة امليتافيزيقية
للم ��دة الزمني ��ة م ��ن (.)1950-1910وق ��د
اطلع ��ت الباحث ��ة عل ��ى م�ص ��ورات العديد من
االعم ��ال الفنية املوجودة ق ��ي الكتب واملجالت
وحاول ��ت ح�صره ��ا واالفادة منه ��ا مبا يتالءم
وهدف البحث وهي()200عمل.
عين ��ة البحث:لقد �أنتقيت عين ��ة البحث ب�شكل
ق�صدي ومبا يتالءم وطبيع ��ة مو�ضوع البحث.
وبل ��غ ع ��دد الأعم ��ال املخت ��ارة ()3اعم ��ال
فنية،وبواق ��ع عمل( )1لكل فن ��ان من املدر�سة
امليتافيزيقية ح�صرا.وهذا الأمر جعل الباحثة
ت�ستع�ي�ن بـ(عين ��ة ق�صدية)عل ��ى وف ��ق �آليات
الأختي ��ار العين ��ة التي تن�سجم م ��ع خ�صو�صية
م�شكلة البحث و�أن تلبي هدف البحث.
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منهج البحث:
اعتمدت املنهج الو�صفي كمنهج لتحليل عينة البحث.
التحليل :

عينة (�:)1ساحة ايطاليا
ال�شرييكو دي
ال�شرييكو.1913،

يت�أ�س� ��س املنجز الفن ��ي تراتبيا
م ��ن بناي ��ة مواجه ��ة للناظ ��ر
يف �أعل ��ى منت�ص ��ف اللوح ��ة
�ضاغط ��ة عل ��ى امل�ساحة،عن ��د
احلافة الي�س ��رى للوحة،وتظهر
بناي ��ة اخرى،باجت ��اه مقدم ��ة
ً
ً
اللوحة،ويحت ��ل اجل ��زء املركزي للف�ض ��اء املعماري متث ��الأ اغريقيا بو�ضعي ��ة اال�ستلقاء حمتال
الف�ضاءالو�سط ��ي من اللوحة ،ورجالن يقفان خلف التمثال،فق ��د الم�س ظلهما املتوحد البناية
الي�س ��رى للوحة،كم ��ا يظهر قطار ب�سحابة دخ ��ان وا�ضحة،متجها لالختف ��اء خلف بناية العمل
با�شارة للرحيل يعلوه �ضوء بلون �أبي�ض م�صفر.
يف ه ��ذه اللوح ��ة يح ��اول الفنان ال�شرييك ��و ت�صوير لغة مرئي ��ة عن عبثية الوج ��ود وه�شا�شة
احلياة وغمو�ض امل�صري م�ستخدما الرمز من خالل املنظوراملائل والفراغات الكبرية،والظالل
ال�س ��وداء واملمتدّة.كما ّ
وظف الأ�شكال والأج�سام خارج �سياقاتها الطبيعية من �أجل خلق �أجوا ًء
م ��ن الغمو� ��ض والعزلة.معتمدا على واقعي ��ة الأ�شكال �أمام ال واقعي ��ة الفكرة،فهذه �أ�شكال غري
م�ألوفة يف الواقع على الرغم من تنفيذها ب�أ�سلوب واقعي.باحثاعن معاين كامنة خلف الأ�شكال
املرئي ��ة حتررها م ��ن زمكانيتها وحتيلها اىل عامل اخر غري م ��درك يف الواقع،بل ي�ستعان ب�أفق
املخيلة ال�ستيعاب معانيه.
ت�ستق ��ر العالق ��ات البنائي ��ة داخل التكوين فق ��د قام الفن ��ان مبنح التمثال ال�ش ��كل املركزي
واملوق ��ع املهيم ��ن يف التكوين ال ��ذي يحرك اخلط ��اب املو�ضوع ��ي ،والبعد ال ��داليل والرمزي،
ومل يثق ��ل الفن ��ان املنج ��ز بالأل ��وان م�ستخدم ��ا الوان� � ًا رمزية ماب�ي�ن البن ��ي املحروق،واالوكر
لالر�ضيةواال�صفر،واالخ�ضرالقامت لل�سماء،والبنايات باللون البني املحروق واالبي�ض،م�ستخدما
تقني ��ة �إظهارت�سطيحي ��ة تتنا�س ��ب مع ال�ش ��كل التجريدي ب�إلغ ��اء التدرج الل ��وين �ضمن ال�شكل
الهند�س ��ي الواح ��د و�ص ��وال اىل حالة النق ��اء ال�شكل ��ي بتفعيل الل ��ون والف�ض ��اء وامللم�س خللق
م�ساح ��ات �شبه هند�سية .فجمالية ال�ش ��كل تكتفي بذاتها باعتمادها على العالقات اللونية على
وفق مربرات فكرية ترفع الذات برمزية و�صفاء مطلق.
�إن ال�ش ��كل النحت ��ي االغريق ��ي يحي ��ل اىل االن�سان،وبغي ��ة تق�صي احلقائ ��ق االن�سانية لذلك
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االن�س ��ان ن�ستعني باخل�صائ� ��ص الرمزيه لهذا ال�شكل كمدخل للعالق ��ات التي تو�صل بالنتيجة
اىل (املحتوى).حم ّم�ل�ا العمل رمزية عالية حتوي م�ضامني فكري ��ة تت�صل ب�أحداث اجتماعية
وفكرية يف العامل املعا�صر.
�إن احالة مفردات الفنان اىل حلظة يتوقف فيها الزمان واملكان عن التفاعل كونها تف�صل بني
عاملني،ع ��امل موجود متغري وعامل المنت ِه قد حتول اىل ذك ��رى ،ا�ستعادتها بظاهرها وباطنها،
يول ��د ت�شك ًال للمف ��ردات على وفق ا�سرتاتيجية حتمل يف ثنايا تفاعلها الغرائبية يف جت�سيد تلك
اللحظة،م�شبع ��ة بهاج�س التوتر والقلق للحظة ال تعود للواقع،لأنها دخلت عامل الالنهاية،ولكن
اثره ��ا يف الذاك ��رة امل�صحوب بالعاطفة واحلل ��م يولد قيمة للمعنى غري متوقع ��ة لتنفي الواقع
وت�ستعي ��د �صورته،باجت ��اه حتفي ��ز اع ��ادة بناء تل ��ك اللحظة،فاالف ��ق بطبيعته ميث ��ل االمتداد
والالنهائية ،واجتاه القطار لالختفاء خلف امل�شهد هو موعد اللحظة التي �ستنتهي وتتال�شى يف
الالنهائية،وابق ��اء تلك اللحظة فعالة م ��ن التوق لها ،ولي�س من م�شهدها فح�سب،فاحلاجة لها
تول ��د م�سرح ��ة للم�شهد يفر�ضها الفنان على عمله لت� ��ؤدي اىل اعادتها،فاملفردات العاملة على
وفق مفاهيم هذه االعمال تقود لتجاوز ما تعنيه اال�شكال اىل ابعاد رمزية توحي بها لتحقق ما
خلف املعنى ،يف البحث يف ظالل املعنى.
عينة( )2املهند�س املت�أمل ،كارلوكارا.1921،

يعتم ��د املنج ��ز الفن ��ي ه ��ذا يف ت�شكله على
ا�ستخ ��دام مف ��ردة واح ��دة لر�أ� ��س متث ��ال
ن�سق ��ه ال�شكل ��ي قري ��ب اىل الواق ��ع بر�أ� ��س
جانبي(بروفي ��ل) وعني جانبية مغم�ضة يحتل
اجلزء املركزي لف�ضاء اللوحة.
وقد ات�سمت ال�صورة التخييلية يف هذه اللوحة
بتنوع ��ات مفاهيمي ��ة جت�س ��دت يف اتخاذه ��ا
منح� � ًا رمزي ًا وا�ضحا من اللج ��وء اىل تكري�س
ال�سمات احللمية والت�أملية ب�أجوائها الغرائبية
وميتافيزيقي ��ة �أ�شكاله ��ا وعالقاتها ومن تلك
الق ��درة عل ��ى �أح�ل�ال الت�أوي ��ل حم ��ل التمثيل
والتخيلي حم ��ل الواقعي,ا�ستط ��اع (كارا) ان
يتخذ م�سربا يع�ّب�رّ من خالله عن الفكر دون
اخل�ضوع ل�سلطة العقل.
وق ��د وظف الفنان اداءه التقني لتحقيق غاي ��ات ابالغية يف معاجلة اال�شكال الواقعية باجواء
�سريالي ��ة حاملة مطلقة من خالل ا�شكال ��ه الهند�سية،وبالوان رمزية لتوحي باجلو العام للفكرة
وتعك� ��س االح�سا�س بالقلق واخل ��وف من امل�ستقبل املجهول ،ومن مالحظ ��ة العمل جند هنالك
ق�صدي ��ه يف دف ��ع الف�ض ��اء للخلف من خالل �أق�ص ��اء �أي متايز لوين �أوتقن ��ي ممكن ان ي�شو�ش
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االدراك الب�ص ��ري،ويف ق ��راءة حد�سية للفنان مل�ستقب ��ل االن�سان ال�ضائع وال ��ذي يتعزز بت�أكيد
الفن ��ان عل ��ى الرمز من خ�ل�ال تاكيده على الظ�ل�ال القادمة من مقدمة اللوح ��ة باجتاه االفق
وال�صم ��ت الذي اك�سب اللوحة حزنا عميقا،مما �ساعد(كارا)على جت�سيد ر�ؤاه والهاماته التي
تربط بني ان�سان اليوم الذي حتكمه االلة واالداة وبني احل�ضارة العميقة يف التاريخ ويف اللوحة
من خ�ل�ال تراجيديا ع�صرية.ففي لوحات ��ه جو �سكوين و�صمت مطبق ومتاثي ��ل وا�ضواء خفية
تبع ��ث يف النف�س �إح�سا�سا بالتوج�س والرهبة.ومن ثم فان �صيغة الك�شف ملا يختفي خلف ما هو
ظاهرمعقد ويتجاوز الت�شخي�ص ولكن يفهم على وفق �صيغة عامة لفكرة ت�سفر عنها مو�ضوعه
العمل.
م ��ن كل ذل ��ك يت�ض ��ح ان م�ؤ�س�سات اخلط ��اب الفني تف�ض ��ي اىل جدل ال�صراع ب�ي�ن االن�سان
وب�ي�ن قدره�،أي تتحرك الدالالت م ��ن املوروث الفكري اىل الواقع االجتماعي وبذا تكون احلقبة
م�سرح ًا لرتاجيديا امل�صري املحتوم.
عينة( )3حياة �ساكنة
جيورجيو موراندي1916 ،

يف ق ��راءة و�صفي ��ة ظاهرية للعمل
جن ��د ان الن�س ��ق ال�شكل ��ي العمال
الفن ��ان (موران ��دي) عب ��ارة عن
اواين وا�شكال متركزت يف م�ستطيل
�شاحب ومواجه للناظر،تظهر فيه
اال�ش ��كال با�ستطال ��ة بعي ��دة ع ��ن
متثي ��ل الواق ��ع ومبنظ ��ور �أمام ��ي
ب�سيط وم�سطح وبالوان رمادية.
فالعالقات التكوينية البنائية للعمل الفني هذا تنزع اىل التب�سيط الزائد والت�سطيح واالختزال
يف متثي ��ل االواين واال�شكال،ن ��رى �سدمي يتداخل �ضو�ؤه يف ظالل ��ه ويتفاعالن بني �شد وجذب،
فال�ش ��كل ي�صبح ظ�ل�ا والظل ي�ص�ي�ر �شكال،وكالهما،ال�ش ��كل والظل،ي�ستع�ي�ران الرمادي لغة
تفاعلهما ورمزيتهما و�صراعهما،يف ت�ضحية وا�ضحة مبعظم ما يدغدغ الب�صر من موائد اللون
الوج ��ودي حماوال اخرتاق املنطق ��ة الهاربة الواقعة بني املرئ ��ي والالمرئي معاجلا ومب�ساحات
لوني ��ة م�سطحة با�ستعارة رمزية ا�شكال ��ه االحادية اللون،وهي متثل اح ��دى ا�شرتاطات الذات
واميانه ��ا بالفكرالفل�سف ��ي املثايل،فال�صبغة اللوني ��ة الرمادية وتدرجاتها كون ��ت خليطا كثيفا
ب�ضرب ��ات الفر�شاة الهادئ ��ة والبطيئة،لتتداخل االلوان واال�شكال بطريق ��ة تف�صح عن نوع من
الرتتي ��ب املت�سل�سل الذي يتوازن م ��ع امل�ستويات ال�صورية وتعالقه ��ا الالمرئي،ففي لوحتة هذه
ن ��رى ابت ��كار ًا �شكالني ًا،وتعديالت،هام�سة وبع ��د ًا رمزي ًا وم�ضمون ًا �سيكلوجي� � ًا م�شحون ًا بدرجة
عالي ��ة وب�شكل مثري للده�شة،وبر�صان ��ة لونه ورهافة حوافه و�سطوحه هذا هو اقت�صاد الو�سائل
العجيب الذي مييز جوهر الفنان املعلم الذي ير�سم ال�شيء احلقيقي.
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فالعالق ��ات ال�شكلي ��ة واللونية ل� �ـ (موراندي)،وثنائيات ��ه غري م�ألوفة تت�س ��م بالب�ساطة،ولكن
حتي ��ل ملا هو غري م�أل ��وف�،إذا يفر�ض الفنان قيم� � ًا رمزية لالل ��وان يف ا�شكاله،ليهم�شها ويعيد
ا�ستخدامه ��ا يف مر�س ��م الفنان ،وبالتايل ف ��ان العالقات اللونية تولد تع ��دد يف املعنى،وت�شتيت
لي�ضف ��ي الفنان الغمو� ��ض على �صيغة املو�ضوع،وبذل ��ك فان نظم و�آلي ��ات الت�أويل تتبع عمليات
التب ��دل يف ا�سرتاتيجية العم ��ل لفهم ما يحيل �آليه،كون ا�سرتاتيجي ��ة العمل تفر�ض على �آليات
ال�ش ��كل واللون اخل�ض ��وع لعمليات تبدل،فيما ه ��و ظاهر وم�ضمر،هنا تتول ��د فجوة ما بني فكر
الفن ��ان واملتلقي(امل�ؤول)،ع�ب�ر توظيف اال�شكال ل�صالح قيم تعبريي ��ة قائمة يف اللون،وبالتايل
فه ��ي ال حتيل اىل خارج نطاق العمل،بل قائمة حتتاج لوعي ال�شتقاقها،كونها تعرب عن عالقات
ترتب ��ط باحل� ��س مبا�شرة،وحتي ��ل اىل فكرة ما،وتع�ب�ر عنها يف النظ ��م ال�شكلي ��ة الظاهرة يف
العمل،وعلي ��ه ف ��ان ا�شكالية فه ��م تلك العالقات اللوني ��ة القائمة يف خوا�ص االل ��وان التي جتد
منفذا لها عرب اال�شكال ،يوظفه الفنان على وفق خرباته وح�سه ووعيه.
النتائج
من خ�ل�ال تق�صي املفاهيمية يف املباحث النظرية والدرا�س ��ة التحليلية للعينة ويف �ضوء هدف
البحث ,تو�صلت الباحثة للنتائج الأتية:
-1جتل ��ي ذاتي ��ة الفنان على وف ��ق فكر وحم ��ددات امليتافيزيقي ��ة بعدا اخر ع�ب�ر العالقة بني
الظاه ��ر وامل�ضمر كفك ��ر قابع يف النف� ��س االن�ساني ��ة يف العينات()1و()2و(،)3الحالة ما هو
م�أل ��وف للتعبري عما هو باطن،مبا يرافقه من ادراك ح�سي متحول الدراك ذهني يحيل ملقدرة
امل� ��ؤول عرب نظم الت�أويل والياته التي ي�سعى امل�ؤول للبحث من خاللها عن مرتكزات على �سطح
العم ��ل تك�شف �صيغة فهم لذاتية الفنان،لتحيل لفهم العمل ذاته مرة اخرى�،ساعيا للبحث عن
معادل للعمل الفني بذاتية الفنان هنا وعلى وفق حمددات ميتافيزيقية كونها تاخذ بعد ًا رمزيا
ونف�سي ��ا مبفرداته التي متثل واقع ًا نف�سي ًا معا�ش ًا وبالت ��ايل تتولد ا�شكالية توا�صل مع الالمتوقع
ع�ب�ر ذاتية الفنان م ��ن خالل املعادل القابع فيها ملا هو ظاهر ايج ��اد مبا يك�شف عن ما يحقق
لنا هدفنا.
 -2و�ض ��وح البعد الرمزي من التطرف الالمو�ضوع ��ي والغرائبي للألوان والظالالت الغام�ضة
البعي ��دة ع ��ن الواقع يف جميع العينات ،وانع ��دام التعيني �أوالهوي ��ة �أوالت�شخي�ص �أواملعقولية يف
متثي ��ل �شخ�صياته ��م يف العين ��ة ()2و( )3والتب�سي ��ط الزائد والت�سطيح واالخت ��زال يف متثيل
اال�شكال.
 -3ظه ��رت القيم ��ة االيحائية التي جت�سده ��ا القيم االيهامية وحتققه ��ا املنظورواال�شياء،لي�س
لغر� ��ض ت�صوي ��ري جمايل بحت،ب ��ل لتاكيد مفه ��وم جديد للم ��كان والزم ��ان يف العينات()1
و()2و(.)3و اب ��راز ال�شخ�صيات واالبنية املعمارية يف ازمن ��ة واماكن يتوقف فيها تفاعلها مع
حميطها ،ب�شكل ال يوافق االدراك العقلي مبا يولد ت�شوي�ش مفهوم الواقع املعا�ش،لأنّ ما يراد هو
�ضد الواقع يف بعده النف�سي كواقع،و حتويل قيمة الر�ؤية اىل جت�سيد عمق النف�س الأن�سانية،عرب
رم ��وز واقعية وحتريف يف االبعاد والن�سب لعالقات اال�شياء لتتحول اىل رموز تتطابق مع الفكر

47

األكاديمي

البعد الرمزي يف املدر�سة امليتافيزيقية (درا�سة حتليلية)

م .اخال�ص يا�س خ�ضري

امليتافيزيقي،م ��ن الفراغ ��ات الت ��ي تطغى على املكان،وم ��ا تولده من �شع ��ور يف النف�س و�شحن
االجواء بجو القلق لالمتوقع يف العينة(.)1
 -4اتخ ��اذ الرم ��ز من خالل الغرب ��ة والعزلة الت ��ي تتمثل به ��ا ال�شخ�صي ��ات يف العينات ()2
و(،)3ع�ب�ر تراكم ��ات ال�ضغ ��ط االجتماعي الذي يتفاعل م ��ع خيال الف ��رد ،لت�صبح مرتكزات
يف حلميت ��ه ،متت ��د حت ��ى لطفولته لتتح ��ول اىل ذكريات قلق ��ة ومربكة جتد مع ��ادال لها يف تلك
االعمال،ولك ��ن برمزية غام�ضة توحي بالالنهائية ،فقد منحها الفنان بعد ًا �سايكولوجي ًا وبعدا
بيولوجي ًا وماثيولوجي ًا و�س�سيولوجي ًا يف ان واحد.
امل�صـادر
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