
  أنموذجاالسرٌالٌةالمدرسة  - دالالت الرمز فً األثر التشكٌلً

 2020 أفرٌل 19 –محاضرة فً تحلٌل األعمال الفنٌة 

لكً نتمكن من قراءة العمل الفنً وجب التعرف على آلٌات هذه القراءة المشحونة بالرموز 
 .واإلٌحاءات والدالالت التً تمثل مقومات الفعل التشكٌلً

وهذا ما ٌجعلنا نطرح العدٌد من التساؤالت حول الظاهرة الفنٌة ،وما هً دالالتها ورهاناتها 
والى أي مدى ٌمثل الرمز مقوما أساسٌا فً تشكٌل الصورة المرئٌة فً األثر الفنً؟وفٌما 
تتمثل العالقات التً ٌنشأها التفاعل بٌن المنظومة الرمزٌة والبناء التألٌفً المتنوع للعمل 

 التشكٌلً من خالل المدرسة السرٌالٌة؟

 

ٌمثل العمل الفنً ذلن األثر الذي ٌحدثه الفنان فً الزمان والمكان،فهو تطلع وتحلٌل لرإٌة 

لكن هذا العمل الفنً ال ٌمكن أن ٌكون .مخصوصة،كمحاولة منه لإلضافة والخلك واإلبداع

اعتباطٌا أو فعال بدٌهٌا وعادٌا،بل هو ممارسة تستند الى جملة من التؤثٌرات البصرٌة والحسٌة 

المادٌة ،أو جملة من التراكمات الذاتٌة التً تنتج من خالل عاللات نفسٌة بسٌكولوجٌة أو 

نتاجات سوسٌوثمافٌة ،والتً ٌمكن دراستها كظاهرة فٌنومٌنولوجٌة مسترسلة ال تمف عند حدود 

 .معٌنة

ومن ذلن تنبجس ملكة االبداع فً الفعل الفنً ،ال كفعل ٌدوي بسٌط ،بل هو تآلف وتماهً وفك 

 .العاللة الجدلٌة المابمة بٌن الفكر والمادة ،وبٌن العمل والٌد وبٌن جسد الفنان ومخٌلته

ولكً نتمكن من لراءة العمل الفنً وجب التعرف على آلٌات هذه المراءة المشحونة بالرموز 

. واإلٌحاءات والدالالت التً تمثل ممومات الفعل التشكٌلً

وهذا ما ٌجعلنا نطرح العدٌد من التساإالت حول الظاهرة الفنٌة ،وما هً دالالتها ورهاناتها 

،والى أي مدى ٌمثل الرمز مموما أساسٌا فً تشكٌل الصورة المربٌة فً األثر الفنً؟وفٌما 

تتمثل العاللات التً ٌنشؤها التفاعل بٌن المنظومة الرمزٌة والبناء التؤلٌفً المتنوع للعمل 

التشكٌلً من خالل المدرسة السرٌالٌة؟ 

تمثل السرٌالٌة مذهبا فنٌا ٌهدف إلى التعبٌر عن العمل الباطن بصورة ٌعوزها النظام والمنطك 

،ٌعتبرها حركة 1925 فً أول منشور سرٌالً سنة André Bretonوحسب أندرٌه برٌتون 

آلٌة نفسٌة ٌستطٌع من خاللها المبدع الفنً أن ٌعبر مشافهة أو كتابة أو بؤٌة وسٌلة أخرى عن 

الفعل الحمٌمً للتفكٌر االنسانً،فاالبداع السرٌالً اذن هو ما ٌملٌه الفكر امالءا ولٌس له ضابط 

. بالعمل أو المنطك



 

فهً آلٌة أو تلمابٌة نفسٌة خالصة، من خاللها ٌمكن التعبٌر عن والع اشتغال الفكر إما شفوٌا أو 

إذن فاألمر ٌتعلك حمٌمة بمواعد إمالبٌة للفكر، مركبة بعٌدة كل . كتابٌا أو بؤي طرٌمة أخرى

البعد عن اي تحكم خارجً أو مرالبة تمارس من طرف العمل و خارجة عن نطاق اي انشغال 

جمالً أو أخاللً، و لد اعتمد السرٌالٌون فً رسوماتهم على األشٌاء الوالعٌة والتً تستخدم 

و لد . كرموز للتعبٌر عن أحالمهم و االرتماء باألشكال الطبٌعٌة إلى ما فوق الوالع المربً

 و كان آخر معارضهم فً 1929-1924لمٌت السرٌالٌة رواجا كبٌرا بلغ ذروته بٌن عامً 

(. 1989-1904) (سلفادور دالً)ومن أهم ألطابها الفنان األسبانً . 1947بارٌس عام 

. وتمٌزت بالتركٌز على كل ما هو غرٌب ومتنالض وال شعوري

وتهدف السٌرٌالٌة إلى البعد عن الحمٌمة وإطالق األفكار المكبوتة والتصورات الخٌالٌة 

 .واعتمد فنانوها على نظرٌات فروٌد فً التحلٌل النفسً. وسٌطرة األحالم

وهً تتمٌزبالتلمابٌة الفنٌة والنفسٌة، تعتمد على التعبٌر باأللوان عن األفكار الالشعورٌة 

وتخلصت السٌرالٌة من مبادئ الرسم التملٌدٌة،باعتماد . واإلٌمان بالمدرة الهابلة لألحالم

التركٌبات الغربٌة ألجسام غٌر مرتبطة ببعضها البعض لخلك إحساس بعدم الوالعٌة إذ أنها 

. تعتمد على الالشعور

واهتم هذا التٌار بالمضمون ولٌس بالشكل، ولهذا تبدو لوحاته غامضة ومعمدة، وإن كانت منبعاً 

فنٌاً الكتشافات تشكٌلٌة رمزٌة ال نهاٌة لها، تحمل المضامٌن الفكرٌة واالنفعالٌة التً تحتاج 

 .إلى ترجمة من المتذوق، كً ٌدرن مغزاها حسب فكره ورإٌته للعمل الفنً

لكن اإلشكال الذي ٌطرح نفسه هنا ،هو عاللة الرمز بالفن ،وأثر الرمز فً البناء التشكٌلً 

 للوحة ،وماهً دالالته السٌمٌولوجٌة وأثرها فً جمالٌة الفعل الفنً؟

 .ٌمثل الرمز فً حمله المفاهٌمً اللغوي واالصطالحً جمع ُرموز و مصدره رَمَز 

مز بمصد  وهو عالمة تَدل على معنًى له وجود لابم بذاته ، فتمثِّله وتحل محلَّه ، ولد ٌُستخدم الرَّ

موز الكٌماوٌة والحسابٌّة والهندسٌّة والفٌزٌابٌّة  مز الكتابً مماَم " اإلٌجاز ، كما فً الرُّ ٌموم الرَّ

 . "رموز سّرٌَّة - الجودة ، / َرْمز السُّلطة - الصَّوت المنطوق ، الحمامة رمز الّسالم ، 

والرمز فً معناه الداللً هو ما غرضه التواصل من خالل العالمة والخط والحركة ،وفً 

الحمل السٌمٌولوجً ٌستند الرمز الى تعرٌف مخصوص له ،رابطا للعاللة بٌن الدال 

 Rapport de contiguïtéوالمدلول،وٌتمٌز أٌضا بعاللات الالحدود الممكانً والزمانً 

spatio-temporelle. 



ان مفهوم الرمز ٌتعدد وٌتلون شكال ومضمونا حسب المجال الفنً أو الحمل المعرفً الذي 

،ألن الرمز مفهمة تتجاذبها عدة علوم مثل السٌمٌولوجٌا و األنثروبولوجٌا وفلسفة . توظف فٌه

. فتعدد الدالالت حسب تعدد الفنون.. الفن

وأحٌانا أخرى , ففً بعض األحٌان نجد الرمز ٌمثل ترجمة لما ٌوحً به ولٌس ماهو علٌه

وهذا ما اعتمدته المدرسة . ٌعتمد الرمز عوضا عن شًء آخر لٌنوب عنه وٌموم ممامه

فكانت الخطوط واأللوان تعبر عن أفكار , السرٌالٌة التً حولت العمل الفنً إلى إشارات دالة

والوالع أن العالمات الفنٌة واألشكال واأللوان . وأحاسٌس ٌرٌد الفنان إٌصالها إلى اآلخرٌن

وذلن لسبب بسٌط هو أن الفنان عندما ٌضع على لوحته شكال ما أو لونا فإنه , كلها رموز

فالعمل الفنً بطبٌعته ٌوحً بؤكثر . ٌصبح رمزٌا وأن ذلن الشكل أو اللون ٌصبح رمزا تلمابٌا

وهنا . نظرا لحمله جمال وعاللات تشكٌلٌة كثٌفة الداللة وغنٌة بالمعانً . مما هو علٌه

 حٌث ٌرى انه شٌا مادي محسوس ٌرمز او ٌوحً بشا مجرد, نستحضر تعرٌف هٌجل للرمز

ان الرمز فً الفن التشكٌلً ٌموم على مبدأ التواصل الذي ٌشترط وجود طرفٌن اثنٌن أحدهما 

باث وثانٌهما متمبل ٌكونان الرسالة التواصلٌة والتً هً بمثابة رموز وعالمات اتصال 

كما نجد هذه . اصطالحٌة حٌث ٌنشؤ معناها دابماً عن توافك بٌن الباث والمتمبل البصري

العالمات أو الرموز التشكٌلٌة مرتبطة اصطالحٌاً باألشٌاء التً تحددها والتً تنتمً إلى 

 وإذا كانت الداللة  نموذج اللغة التشكٌلٌة المتكونة من الخط والنمطة والشكل واللون واللطخة ، 

التشكٌلٌة تعد لضٌة نفسانٌة، ألن كل شًء ٌحدث فً النفس، فهذا ألن العالمة هً مثٌر ٌربط 

مادة : "تمثل (بٌار غٌرو)بمثٌر آخر ٌوحً بصورته الذهنٌة، أي أن العالمة على حد تعبٌر 

محسوسة ترتبط صورتها المعنوٌة فً إدراكنا بصورة مثٌر آخر تنحصر مهمته فً اإلٌحاء 

 .والعالمة من هذا المنظور هً اإلشارة الدالة على إرادة إٌصال معنى ما." تهٌإاً لالتصال

ان الرمز التشكٌلً ٌتسم بكونه متغٌرا ومتطورا حسب رإٌة الفنان وحسب المنظومة 

ثمافٌة التً ٌعٌض فٌها،فهو دابما موضع التساإل بفضل ارادة االبداع -االجتماعٌة والسوسٌو

،فالعنصر "كل فن هو باألساس فضاء من الرموز:"(أوسكار وٌلد)كما عبر عن ذلن .والتجاوز

التشكٌلً المكون للتركٌب البنابً للعمل الفنً هو أوال رمز سواء كان نمطة أم خطا أم شكال أم 

لونا،فال ٌمكن أن نستهل المراءة التحلٌلٌة التشكٌلٌة دون معرفة أبعاد هذه اللغة الرمزٌة المابمة 

فً بعدها السٌمٌولوجً على جدلٌة الدال والمدلول،فهذه المنظومة من الرموز المولدة للعالمات 

 .وجب فن شفراتها لٌتسنى لنا معرفة ماهٌتها األساسٌة

 



 

ٌمثل الرمز ماهٌة الفعل االنشابً الحمٌمً لدى الفنان السرٌالً الذي مكنه من التحرر من 

التً نالحظ أنها تموم  (سالفادور دالً)الوالع الى الغرٌب كما هً األشكال واألحجام فً أعمال 

: على 

مثل األحالم وعاللة الخٌال بالعناصر المكونة للموضوع كالوجه : األشكال الالوالعٌة- 

 La persistence de la: والساعة وغصن الشجر والسماء الزرلاء فً لوحة

memoire.  

 

 

La persistence de la mémoire,huile sur toile,24/33cm 1931  

 



الكتابة التلمابٌة الصادرة عن الالوعً، والبعٌدة عن رلابة العمل، بدعوى أن الكلمات فً - 

 .الالوعً ال تمارس دورالرلٌب على األفكار، ولهذا تنطلك هذه األفكار فً حٌوٌة مستدٌمة

وتمثل فلسفة الغموض فً التعبٌر التشكٌلً السرٌالً ، مموما أساسٌا للفعل الفنً المعتمد على - 

 .الشكل الوالعً ومختلف إٌحاءاته الرمزٌة

 
 

le sommeil.Salvador Dali 

 

راإول )و (ماكس ارنست)و (سالفادور دالً) الرمز فً الفن التشكٌلً عموما وفً لوحات إن

وبالتالً " .اإلنسان ٌعمل ذاته والعالم من حوله( "شتراوس)جعلت على حد لول لٌفً  (هٌسمان

ٌكون الرمز من هذا المنظور وسٌلة وغاٌة للتمكن من المعرفة الكلٌة للعالم ، أما بود لٌر فٌمرن 

الرمز بالمعرفة الجمالٌة أي سبل وآلٌات التذوق الفنً من خالل عاللة الموضوع المحسوس 

إنها معرفة , إن المعرفة الجمالٌة نمٌض المعرفة العادٌة:" والمتخٌل ،وٌتضح ذلن فً لوله

 .فإن غاب الرمز غاب الفن, رمزٌة



 
 

Max Ernest,design dans la nature, huile sur toile 50/66,7.1947 

 
Raoul Hausmann, L'esprit de notre temps (Tête mécanique), vers 1920 

assemblage, 32,5 x 21 x 20 cm 



ان األعمال الفنٌة والتراكٌب التؤلٌفٌة الغرٌبة المعتمدة فً الفن السرٌالً تحٌلنا الى عاللة 

الشكل بالمضمون الداللً والرمزي ،والذي ٌطرح اشكالٌة العاللة بٌن الرمز والعالمة فً 

 .الصورة الفنٌة

فمن خالل سٌمٌولوجٌا الصورة نفرق بٌن الرمز والعالمة ألن هذه األخٌرة التتعدى نطاق 

بٌنما الرمز أكثر تعمٌدا , وتكون مفهومة من لبل الجمٌع ألنها تتجه الى البصر مباشرة, اإلشارة

وهنان عدة تفرٌعات وتشعبات وتصانٌف . وتجردا وال ٌدرن إال بفهم الفكرة التً ٌرمً إلٌها

حٌث ٌهتم الفن بالرموز الخاصة ،ألن هدف , وخواص للرموز مثل تمسٌمها إلى خاصة وعامة

بٌنما تهدف , هذه الرموز الخاصة هو التعبٌر عن االنفعاالت الفردٌة والموالف الشخصٌة

 .الرموز العامة إلى التواصل بٌن أفراد المجتمع

 

 :فتحدد الرموز فً نوعٌن Susanne k. Elanger 1975 ـ 1895أما سوزان النجر 

األولى اتفالٌة أما , رموز استداللٌة وتستعمل فً العلوم ورموز تمثٌلٌة وتستعمل فً الفن- 

وال ٌمكن استبدالها برموز أخرى كما هو الشؤن بالنسبة , الثانٌة فلٌس لها داللة ثابتة أو لواعد

 .ألن الرموز التمثٌلٌة متصلة بالذات. للرموز االتفالٌة

ألن الصلة بٌن الشكل . أما الرموز التمثٌلٌة فمعناها فً ذاتها التً نتؤملها وننفعل بها

 .والمضمون فً الفن صلة طبٌعٌة ولٌست اتفالٌة

ومن ذلن ٌمثل الفن حسب المدلول الرمزي فعال ونشاطا من النشاطات الرمزٌة ، وأن العمل 

الفنً بوصفه صورة رمزٌة للوجدان البشري ، فالفن هو الذي ٌموم على إبداع أشكال لابلة 

لإلدران الحسً بحٌث تكون هذه األشكال معبرة عن الوجدان البشري، وان ما ٌدركه اإلنسان 

 .فً الفن بصورة معبرة إنما ٌدرن كشكل

وبالتالً ٌلعب مفهومً الشكل والصورة أهمٌة كبرى فً تعرٌف الفن، فالعمل الفنً إذا استحال 

إلى شكل أو صورة ، أو إذا كانت الصورة نتاج الخٌال كصورة العمل األدبً، عندها ٌصبح 

 .للعمل الفنً مظهرا حسٌا ٌمبل اإلدران

 المحاوالت المتعددة الباحثة فً سٌمٌولوجٌا الصورة الفنٌة، المابمة على دراسة الرموز إن

 الفنٌة ومموماتها ،تتسم دوما بالمحدودٌة نظرا الرتباط الرموز التشكٌلٌة بالذات المبدعة

وبٌن الجهاز المتلمً عند اإلنسان والجهاز المنفذ جهاز ثالث , وبهذا فان الفن لغة من الرموز

 .هوالجهاز الرامز



ومن هنا نالحظ أن الرمز فً الفن التشكٌلً استحال مع السرٌالٌة حامال لطالة ذاتٌة تمثل 

األشكال الجمالٌة فً بعدها الداللً المتعدد، التً ال تفتؤ أن تتغٌر وتتحول ،فالرمز التشكٌلً من 

ذلن ٌمثل بنٌة تحلٌلٌة تحٌلنا الى مفهوم متواري ٌطرح لضٌة المربً و الال مربً فً آن واحد 

 .وفك العاللة الجدلٌة بٌن الظاهر والباطن فً تركٌب وبنابٌة وتؤلٌف العمل الفنً 

ومن خالل العدٌد من التٌارات الفنٌة التشكٌلٌة الحدٌثة كالدادابٌة والسرٌالٌة والرمزٌة 

والتعبٌرٌة والفن التجرٌدي المعاصر ٌمثل الرمز ذلن الحٌز التعبٌري الذي ٌنتج الفن من خالله 

خصوصٌته ولوة تشكٌله ،فنجد الرمز كل ما ٌحل محل شٌا آخر فً الداللة علٌه ال بطرٌك 

 .المطابمة التامة وانما ٌطرح عاللة جدلٌة مع مفهوم االٌحاء فً تعبٌرٌة الفن

ومن هنا تبمى المراءة السٌمٌولوجٌة لألثر الفنً منفتحة وغٌر ممٌدة بناموس أو بحدود ،وانما 

ٌكتسب الفعل االنشابً فً الفن التشكٌلً حرٌة من خالل الرمز وما ٌحمله من معانً متعددة 

 .ومتنوعة داخل العمل الفنً ذاته

 

 


