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لغة التواصل الشكلية بني متغري الثقافة و املعتقدات
يف ضوء التشكيل الفين
حسني عبد الباسط و فخرية اليحيائية

:امللخص
ً
ً
، إذ ميكن للشعوب أن تتواصل بها على انها لغة مفهومة ترتبط بالبيئات املختلفة وبعناصر ترتبط باإلنسان،تأخذ اللغة الشكلية بعدا عامليا
 وهو ما أمكن استغالله علي مدى عمر،حيث ختتلف ثقافاتهم وأفكارهم، ألشكال هلا مدلول عند العامة واخلاصة، والنبات،واحليوان
 يف، وعد الفن مادة ثرية لنقل األفكار واملعتقدات و مادة لتسجيل التاريخ واحلياةاليومية،اإلنسان من احلضارات القدمية إىل املعاصرة
ً
مهما يف التأثري وتوجيه الفكر العام يف إطار ثقافى أو
 كما أدى الفن دور، ومادة لتوثيق العالقات اإلنسانية املتسعة،إطارها الرمسي والعفوى
وقد أمكن استغالل اللون والتشكيل النحتى بشكل قوي يتنوع بني املسطح واجملسم يف إطار النحت الرمسي يف عالقة متغرية عرب،عقائدى
ً
 ويهدف البحث إلي التعمق يف استعراض،شكال معاصراً ارتبط باحلداثة والتأثري الواسع يف ظل التطور التقين والتكنولوجي
التاريخ لتأخذ
. وتأثري الفن عرب احلضارات القدمية إىل املعاصرة،جوانب التواصل
. التشكيل الفين، املعتقدات، الثقافة، لغة التواصل الشكلية:الكلمات املفتاحية

The language of visual communication between the variable
culture and beliefs in light of art formation
Hussein Abd El Baset and Fakhriya Al-Yahyai

Abstract:
Physical language takes on a universal dimension, where people can communicate through it as an understandable
language related to the different environments and elements associated with man, animal, and plant, for forms
that have meaning for the public and individuals because they have different thoughts and cultures. The art is a
rich material for the transmission of ideas and beliefs, a material for recording history and everyday life, within
its formal and spontaneous framework, and a material for the documenting of human relations. It contributed
to the direction of public thought in a cultural or ideological framework. It was possible to exploit the color and
the sculptural modeling as a strong means that varies between the even and sculptural within the framework
of official sculpture in a changing relationship throughout history to take a modern form that is related to
modernity and the wide impact under technological development. This research aims to review the aspects of
communication, and the influence of art through ancient civilizations to contemporary time.
Keywords: Physical communication, culture, beliefs, art formation.
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مقدمة :

اجلديد والقديم يف إطار لغة شكلية عرفنا منها الكثريعن األجداد

ً
ً
أساسيا يف ثقافة الشعوب ،فكل شيء حولنا له
دورا
يؤدي الشكل

من قصص وعمارة وملبس وأدوات له صلة بتلك العصور ،فلم

هيئة وبنية تسهم يف تصنيفه إلي أحياء أو مجاد ،وكل تصنيف

تستطيع الكلمة أن تصف ما سجله الفن.

يقودنا إلي تصنيفات أدق وأعمق ،ومنه نستمد املعرفة ويتكون

لقد كان التشخيص أو احملاكاة من أهم املعاجلات الفنية املستخدمة ،إذ

لدينا ذاكرة ترتبط بهذه البنية ،والشكل حيمل مضامني وقدرات

تقرتب من احلقيقة اليت يعيشونها ومتثل عناصر يف إطارمعرفتهم

ذاتية هلا تأثري ،ويف أحيان آخرى تفاعل وجداني نتواصل معه.

اليومية.

فكل ما حييطنا من أشكال طبيعية أو صناعية تكون ذاكرة بصرية

ومل يغب دور الفن عن تشكيل احلضارات رغم احلداثة واملعاصرة،

نتعامل بها يف التفاهم ونقل األفكار ،ومبا أن الفن التشكيلي يعتمد

فاذا نظرنا ألى حضارة جند الفن حاضر مادىصورها بشكل نعرفها

على لغة الشكل ،ويستمد قوته من العناصر احمليطة أو من تكوين

منه ،وال خيتلط لدينا ملمح احلضارات لقوة ما كان مييزها من

اخليال ،ففي كل احلاالت يكون لغة مشرتكة لإلنسان عرب احلدود

خصوصية شكلية ومعاجلة متيزها عن غريها ،ونقل قوة الدولة يف

مهما اختلفت ثقافته أو بيئته ،فلم يكن الشكل ذا صفة حمدودة،

التقنية املمثلة يف معاجلة اخلامة املستخدمة يف احلرف ،والعمارة.

بل ارتبط بتكوين اإلنسان و احليوان والنبات ،وله صله جبغرافيا

لقد كانت ومازالت لغة الشكل أقوي من الكلمة ،فاإلنسان منذ أن

املكان ،وهو ما ظهر واضحا يف فنون احلضارات القدمية ،ولكن بتأثري

خلق فهو يرى ما حييطه ويعرف األشكال ويصنفها ومييزها مهما

فكرى و ثقايف شكلته العقيدة والتاريخ.

اختلفت ،فهى لغة يشرتك فيها إنسان أقصى األرض وإذ جيمعنا

ً
ملمحا تعرفها منها،
للفن دور أساسي يف تشكيل احلضارات فجعل هلا

كوكب واحد له نفس املالمح ونفس التصنيفات ،فكونت لغة

وهو من املكونات اليت مت تشكيلها عرب التاريخ ،فالفن يشكل املادة

مشرتكة نتواصل بها ،أما اللغة املقروءة ،فهي لغة مكتسبة وترتبط

اليت تطول العمارة ،واألثاث ،وامللبس ،واألدوات وغريها ،وأوجد هلا

بفئات وعرقيات حمدودة.

مسة شكلية منفردة.
فال ختلو حضارة من هيئة فنية متيزها عن احلضارات األخرى،

مشكلة البحث:

ومل تقف عند حدود خامة سواء ارتبطت باحلجم أو املسطح،

تتحدد مشكلة البحث يف تنمية الوعي بقيمة الشكل على أنه لغة

فكلها خضعت للتشكيل الفين أو احلريف الذي يدخل يف إطار الفن

للتواصل يشرتك فيها إنسان العامل دون تصنيفات أو حدود ،وهلا

التطبيقي.

تأثري ثقايف وإرشادي وإقتصادي.

ّ
هوية اإلنسان يف معظم اجملتمعات القدمية الكربى تعرف
“كان
ّ
منها األشكال الفنية التعبريية اليت تدل عليه ،كما يف مناذج

وتتفرع من هذه املشكلة األسئلة البحثية األتية:
 -1ما واقع تأثري الشكل يف نقل األفكارالثقافية؟

مالبسه وطرزها وزخرفة اجلسم وتزيينه وعادات الرقص ،أو
ّ
تتمثل
من االحتفالية ،أو الرمزية اجلماعية اإلشاراتية اليت كانت

 -3ما واقع لغة الشكل وتأثريها يف االنتشار اإلقتصادي؟

يزخرف بالنقش لريوي قصة أسالفه أو تارخيهم ،ويف اجملتمعات

أهداف البحث:

الصغرية كانت الفنون تعرب عن حياتها أو ثقافتها“ (نقاوه.)2016 ،

 -1يهدف البحث إىل إظهار أهمية لغة الشكل على أنه عمل تشكيلي،

وقد ارتبط الفن حبياة األفراد وبأشياء تقع فى إطارمدركاتهم

ودوره يف التواصل العاملي.

ً
ً
حموريا يف بناء العقيدة ،وما كان يرتبط
دورا
البصرية ،كما أدي

 -2إظهار لغة الشكل بني متغري احلجم و التسطيح وأثره الثقايف

بها من جانب مادى يسهم يف حتقيق متطلبات العبادة من معبد،

واإلرشادي واألقتصادي.

أو جتسيم للمعبودات ،أو رسم قصص لرتسيخ املفهوم الديين لدى

 -3إظهار أثر لغة الشكل علي انتشار احلداثة.

ّ
يدل على قبيلته أو عشريته ،وكان التومت
يف التومت (مادة) الذي

 -2ما مدى انتشار لغة الشكل يف التوجيه واإلرشاد؟

العامة ،وهو ما جعل الفن التشكيلي لغة للتواصل بني رجال الدين
والشعب ،يفهم منها حمتوي العقيدة ،وكان ذلك من املنحوتات

أهمية البحث:

واجلداريات و الرسومات وهي لغة بصرية يفهمها البسطاء ،وقد

 -إظهار أثر لغة الشكل يف توحيد الشعوب و اقرتاب الثقافات و

كان التشخيص هو السائد حيث ميثل اشياء هلا مدلول بصري لدى

تعديل حياة األفراد.

العامة.

 -إظهار األثر الربمجاتي للفن التشكيلي يف حتقيق لغة واحدةعاملية

وألهمية الفن على أنها لغة شكلية ميكن بها التأثري ،فكان البد أن

للتواصل .

خيضع لسيطرة الدولة ،وأصبح يوجد ما يسمي بالفن الرمسي،
الذي خيضع لضوابط مرتبطة باألسس العقائدية للدولة ،وتظهر

منهجية البحث:

مبعاجلة فنية هلا مسات شكلية واضحة يف رسم العناصر وحتديد

يتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي يف اإلطار النظري للبحث.

احلجوم ،وهو ما جيعلنا نرى الفن املصرى كما لو نفذ بيد فنان

يستخلص الباحثان جمموعة من احملاور اليت ميكن االعتماد عليها

واحد ،وهو ما نراه ذلك عند األشورى و األغريقى.

يف اشتقاق أهداف البحث وميكن حتديدها يف النقاط اآلتية:

لقد سجل الفن التشكيلي التاريخ ،وهو ما حقق تواصل بني

 -أثر النحت الكامل يف حتقيق لغة شكلية ذات أبعاد حقيقية.
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 -أثر النحت اجلداري يف تسجيل لغة شكلية ممتدة.

العامة ،لذلك خضع الفن للرقابة والتدقيق من قبل الدولة ،حيت

 -أثر اللون يف حتقيق لغة شكلية واسعة التأثري.

ً
مؤديا ألهداف الديانة القائمة.
يكون

 -أثر لغة الشكل يف انتشار احلداثة.

يقول اندرية إميار “إن الفن الرمسي ،والفن اخلاص كان على طريف

 -لغة الشكل بني التوجيه واإلرشاد.

نقيض ،ألن مجوح اخليال ال يليق ال باالهلة أو امللوك؛ ولذلك قد
انطلق من الواقع باملراقب ،أي من الصورة ،ولكن احرتام القدسية

أثر النحت الكامل يف حتقيق لغة شكلية ذات أبعاد حقيقية:

قد دخل عليه؛ إلضفاء اجلاللة الصافية عليه“(اميار.)11 :1986 ،

أخذ النحت أهمية كبرية يف احلضارات القدميةـ فهو يرتكز على

وكان بتجسيد اآلهلة واملعبودات وسرد القصص الدينية ،وقد كان

إنشاء جمسمات ثالثية األبعاد لإلنسان أو احليوان والنبات وغريها،

التشخيص هو االسلوب الذى ميكن به نقل صورة شبه حقيقية

ويعد فن النحت من الفنون القدمية قدم اإلنسان ،فهو أقدم من

ً
جزءا من
للحكاية ،ويكون لغة بسيطة لطبقات الشعب لكونه

فن التصوير ،فاإلنسان أقدر على التعبري النحيت عنه عن التعبري

احلكايات اليومية اليت يعيشونها ،ومالحمها ال ختتلف عن ما

بالرسم ،وفن النحت يتعامل مع اجملسمات الثالثية األبعاد على

يعرفونه من أشكال ،فكانت جتسد املعبودات غالبا يف شكل إنسان،

العكس من الرسم والتصوير الذي يتعامل مع األبعاد الثنائية.

أو حيوان ،أوطائر ،أو غريها من الكائنات ،ويف بعض األحيان كانت

ً
ً
ً
وأبعادا حقيقة نتحرك حوهلا،
ملموسا
واقعا
ميثل البعد الثالث

هجني من كائنني حتت مفهوم التحول أو املسخ ،وهو ما جعلهلغة

ويكون يف ذاكرتنا أشكال أكثر تأثريا من األعمال ثنائية األبعاد.

مفهومة عند البسطاء يف احلكايات الشعبية واألساطري اليت تغوص

فالنحت جمال يطول كل جوانب احلياة ،ويشمل الكثري من

فيها الشعوب.

التطبيقات ،وأخذ اهتمام واضح يف احلضارات القدمية ،فقد ارتبط

ارتبط التحول الشكلى (امليتامورفوزوس) باألساطري الدينية على

باخلامات البيئية اليت حتيط باإلنسان ،وهو ما أمكن استغالله

أنها لغة شكلية ترتبط مبفهوم العقاب لإلنسان أو أنصاف اآلهلة أو

من رجال الدين؛ بهدف توصيل أفكارهم الدينية والعقائدية إىل

اآلهلة ،وهو من حمددات العقاب اليت ختتلفت من حضارة إىل أخرى،
ويف بعض احلاالت كان التحول أعالء للبشر ورفعهم إلي مستوي

شكل ( )1متثال واقف للملك
اخناتون املتحف املصري

املعبودات ،ويف احلالتني كانت لغة شكلية اعتمدت علي الدمج و
شكل ( )2متثال حورس معبد ادفو أسوان

التدرج يف التحول الشكلى والذى سجله النحت يف فن احلضارات
املختلقة .
لقد تعد الشكل اللغة املكتوبة اليت أحيطت بالقبلية والعرقيات
واحلدود ،وارتبطت جبماعة أوإقليم معني ومل تفهم خارج اطارها،
أما لغة الشكل ترتبط بالكوكب الذى نعيش فيه وأشكال النباتات
واحليوانات واإلنسان واليت ال ختتلف كثرياً من مكان ألخرإال من
حيث اللون أو اختالفات حمدودة يف اهليئة واملالمح ،وكلها تغريات
شكلية هلا صلة باملكان ،وال تؤثرعلى مفهوم التصنيف للكائنات
واجلماد وغريها ،مما جعلها لغة مقروءة لكل الشعوب ال حتتاج
جملهود لفهمها -.غري مفهومة
فنحن نعيش يف كوكب واحد ،ومصادرنا من املادة واحدة وطعامنا
من نفس املصدر ،فكلنا نشرتك يف بيئة كبرية جتمعنا لغة شكلية
واحدة ،مع اختالف فى اخلصوصيات التى ال تؤثر علي التواصل،

شكل ( )3متثال حتتمس الثالث  Thutmose IIIجبسم أسد  -من اجلرانيت
الوردي
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ويؤكد ذلك شعارات املنظمات ،والعالمات ،والرموزالدولية اليت
متثل لغة شكلية اتفق عليها العامل ،فلم تأخذ اللغة املكتوبة أو
اللفظية تلك القوة ،وذلك حملدودية استخدامها حتى لو كانت

شكل ( )5للنحات اإليطالي جيان لورنزو برينيين Gian loraenzo Bernini
ميدوزا .شخصية أسطورية حتول شعرها إىل أفاعي( ،صورة للعقاب عند
اإلغريق)

واسعة االنتشار فهي حمدودة على فئة ال يعلمها جاهلو هذه اللغة.

أثر النحت اجلداري يف تسجيل لغة شكلية ممتدة:
ارتبط النحت باألسطح واجلدران ،ويتنوع بني البارز والغائر،
وخيتص مبعاجلة املسطح بأسلوب تقين يظهر لنا يف إطارقصصي
خيتلف عن النحت الكامل ،وقد سجلت اللوحات اجلدارية التاريخ
بلغة شكلية تكون مرجعية عن تلك الشعوب ،ونقلت كل ما
يرتبط بثقافتهم ومعتقداتهم يف إطار قصصي ،ميتد مع طول
اجلدار ،وينتقل من سطح آلخر ،ويتنوع بني التكوينات الرأسية
واألفقية ،ليجسد العناصر مبعاجلة حنتية تتحدد يف ارتفاعات
بسيطة ترتبط بطبيعة اخلامة احلجرية ،ويعد النحت اجلداري
من املصادر املهمة يف دراسة التاريخ ،فقد سجل األحداث واإلجنازات

شكل ( )6حنت جداري من احلجر ميثل (الشعار امللكي) لندن

واحلروب ،و ميثل بانوراما  Panoramaشكلية حتمل مالمح إنسان
تلك احلضارة ،وكل ما حتمله من أشكال مادية مرتبطة بامللبس
واألدوات واملعدات وغريها.
“ويف كل من النقوش والتماثيل كانت اخلطوط األساسية ختضع
للتدقيق الشديد من كبري املثالني ،والذي كان يصحح اذا لزم املر
خبط خمتلف ،ومل تكن العملية آلية بل ختضع للتقييم الشخصي
لكبري النحاتني من حيث النسب واألوضاع وغريها“ (الدريد:1990 ،
.)42
يبدأ النحت اجلداري برسم املوضوع ،وينفذ التكوين بأسلوب
يتفق مع األسس اإلنشائية للنحت اجلدارى الرمسي ،الذى ارتبط
بضوابط يف رسم العناصر ومعاجلة الشكل.
تظهر مالئمة النحت اجلداري لألسطح اخلارجية للعمارة سواء
مباشرا Direct carving
حفرا
كانت معبد ،أو مقربة ،أو مسكنا ،لكونه
ً
ً
على اخلامة؛ مما جعله ال يزول إال بزوال اجلدار ،فلم يكن الرسم
باألحبار أو األلوان يتأثر بعوامل التعرية ويزول مع مرور الزمن.
و ألهمية النحت اجلداري يف معاجلة األسطح أندمج مع النحت
الكامل يف بعض األجزاء املسطحة ،مثل معاجلة احلوائط احلاملة

حتى ال تكون عرضة للتلف مع مرور الزمن ،وااللتزام بالوضعية

 Load wallsأو الداعمة  ،Supportinكما يف متاثيل احليوانات أو يف

اجلانبية للعناصر ليحافظ على أقل مستوى من األوضاع األخرى.

بعض متاثيل الطيور ،مثل احلائط احلامل لبطن البقرة حتحور

لقد استخدمت بعض الرموز اجملسمة على جدران بعض املباني

 Hathorعند املصرى القديم.

احلكومية والقصور امللكية ،حيت تكون عالمات متيز تلك املباني

سجل النحت اجلداري الصلة بني الشعوب باجلمع بني اختالف

عن غريها ،وهو ما كون لغة شكلية بسيطة يعرفها العامة،

مالمح اإلنسان ،وهو ما كان يظهر التواصلبني احلضارات بالتجارة

يتعامل معها مبنطق ما وضع عليها من شعارات جمسمة ،وقد

أو غريها ،وترتبط بتوزيع اإلنسان علي الكوكب ،ويعد النحت

استخدم التجسيم لقوة البناء والبقاء ألكرب مدة ممكنة يف ظل

اجلداري سجل مصور هلذه العالقة ،اليت يعرف بها الصله بالشكل

التغريات املناخية املختلفة ،و جلماليات ارتبطت بالنحت وجتسيم

دون أن حتتاج إىل دليل مكتوب ،فكثريا ما جند مالمح فنية

العناصر.

حلضارة ما فى أرض حضارة أخرى وهو دليل واضح على تواصل

ً
ختما يرتبط
كما استخدم منذ القدم العالمات الشكلية لتكون

احلضارتني.

بالدولة ،خيتم به أي شيء منقول وله خصوصية كالرسائل أو

لقد خضع النحت اجلداري املصري لضوابط حتافظ على هويته

األشياء العينية ،وكانت الشعار أو اخلتم يشكل خصوصية الحيق

احلضارية ،فكان معربعن قوة الدولة ،ومعرب عن االجنازات ،وارتبط

االعتداء عليها كما أن القانون حيميها ،وهو ما كان معروف عند

مبعاجله تتناسب مع االستمرار ،وهو ما أكده قله ارتفاع العناصر؛

العامة ،إذ يرتبط هذا اخلتم بالدولة وقوتها.
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اثر اللون يف حتقيق لغه شكلية واسعة التاثري:

شكل ( )7عملة معدنية لويس الرابع عشر.1643 ،فرنسا

لقد خلق اهلل األشياء ذات صفة لونية ،حتى ميكنن االتمييز
والتصنيف ،وتكون أية مجالية للتفكري والتأمل ،ولقد أصبحت
الطبيعة مرجعنا من األلوان ويوجد فيهاالعديد من الرتكيبات
اللونية اليت تتميز بالصرحية واملركبة ،فقد خلق اهلل كل شيء
مجيل مييزه اللون ،ووصف اجلنة بأنها شديدة اخلضار ،وأوجد
لنا الصخور امللونة واجلميلة ،فقد ارتبط اللون جبمال الكائنات
والنباتات واحليوان ،كما ارتبط بصحة اإلنسان فأصبح لكل فرد
ميول لونية حتدد راحته النفسية أو العكس ،فقد خضع اللون
للدراسة والتحليل وحسابات للتاثريات النفسية والفسيولوجية،
كما استغل جلذب االنتباه والتأثري والتنوع بني اللون الالمع ،واملط،
والعاكس ،واملضيء ،وغريها.
“لقد أجنز الفيزيائيون الكثري من الدراسات واألحباث اليت تتعلق
باللون وحاولوا فهمه ،وكان للفيزيائي إسحاق نيوتن Isaac Newton
دور كبري يف الكشف عن الكثري من أسراره؛ وذلك يف حبثه (النظرية
اجلديدة للضوء واأللوان) الذي أجنزه سنة  1672وبعثه إىل اجلمعية
امللكية ،وتوصل فيه إىل أن األبيض هو حضور لأللوان اليت رتبها يف
الدائرة اللونية املعروفة بقرص نيوتن ،وتشتمل على سبعة ألوان.
ومبا أن اللون مادة للصباغة ،وليس ضوءاً فقط فقد اهتم
الكيميائيون به ،ونذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر جورج
فيلد  George Fieldالذي درس خامات األلوان ،والفرنسي ميشال
أوجني شوفرول الذي أجنز دراسات قيمة عن األصباغ ،حني الحظ
أثناء اشتغاله على األصباغ أن املشكلة اليت تطرحها األلوان ال عالقة
هلا باجملال الكيميائي ،بل باجملال البصري ،فاللون حني ال يعطي
أثره أو مفعوله فهذا ال يتعلق باملادة امللونة بل بالدرجات اللونية
اليت توجد بالقرب منه أو جتاوره .وانطالقا من هذه املالحظات
عاجل املوضوع بعمق وظهرت باكورة أحباثه يف كتاب “قانون التباين
املتزامن لأللوان  .“3وكان له تأثري كبري على جمموعة من الفنانني،
ونذكر منهم أوجني دوال كروا  Eugène de Lacroixوجورج سورات
 George Seuratوروبري دولوناي ( “Robert Delaunayالعبيد.)2009 ،
واستخدمت األلوان يف رسم املقابر واملعابد والقصور ،وقد حددت
بدرجات لونية ارتبطت بالثقافة والفكرة السائدة ،وهو ما جعل
هلا تأثري واضح ارتبط حبضارة معينة ،والننكر أهمية اللون يف
إعطاء بعد تشكيلي خيتلف عن النحت ،ومع أن كثريًا من املنحوتات
املصرية واجلداريات النحتية قد مت تلوينها حتى تكون أكثر
ارتباطا بالبيئة احلقيقية اليت يعرفها البسطاء ،فلقد أظهر األثر
املتبقي للون يف الرتاث اإلنساني ،قدرة إنسان تلك احلضارات على
استخالص خامة اللون من الطبيعة ،وجتهيزها لتكون مادة
للتلوين والرسم يف ظروف تبعد عن التطور التقين احلالي ،وقدرة
على البقاء فى ظروف قاسية تدل على حرفة صناعة خامات
بيئية فعالة ذات تأثري.
لاً
ً
جذابا فعا إضافى للغة الشكل ،إذ ميثل
عنصرا
لقد أصبح اللون
ً
عالمة واضحة تساعد على قراءة الشكل يف حاالت القراءة السريعة
املرتبطة باملركبات أو األشخاص ،وهو ما ميثل معادلة شكلية جتمع
بني اللون والشكل املكمل لتحقيق اهلدف.
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لقد كان للحركات الفنية احلديثة تأثري واضح على انتشار
ً
واضحا يف فن املينمال،
التلخيص الشكلي والصراحة اللونية ،وهو ما
كلمة مينمال يف اللغة اإلجنليزية تعين احلد األدني لألشياء ،ويف
الفن التشكيلي تعين أنه أبسط أنواع الرسم التجريدي وأكثره
ً
اختصاراً
واختزاال ،ومن أشهر فنانني املينمال الفنان اإلمريكي
روبرت رميان (العطار.)9 :2000 ،
لقد أصبح اللون اإلرشادي من العناصر اليت نتعامل معها بشكل
ً
متعارفا عليه إذ حدد اللون األمحر باإلشارة
يومى ،وهو ما أصبح
اىل اخلطر ،واللون األصفر للتحذير أو االنتباه ،واألخضر للمرور،
وهو ما اتفق عليه ومطبق يف مجيع الدول ،كما استخدم كثري من
اإلرشادات باللون الفسفورى املضيء حيت يزيد من عملية التنبيه
لتلك العالمات اخلاصة باهلروب أو احلمامات أو غريها يف اإلضاءات
اخلافضة أو املنعدمة.

أثر لغة الشكل يف انتشار احلداثة:
لقد سخرت لغة الشكل لنشر احلداثة واملعاصرة ملا هلا من خصوصية
عاملية تناسب التواصل السريع يف ظل تطور اإلعالم املرئي واملقروء
يف عصر التكنولوجيا والتطورالرقمي.
لقد أسهمت لغة الشكل يف حتقيق انتشار واسع الستخدام
التكنولوجيا؛ فقد أمكن توحيد لغة التكنولوجيا يف إيكونات
شكلية ،تشري إىل كيفية استخدام األجهزة واملعدات بدءاً من وحدة
التشغيل إىل الغلق ،كما تساعد على حتقيق املهام املختلفة باألشكال
ال الكلمات.
لقد اصبحت لغة الشكل مادة قوية يف حتقيق هذا االنتشار ،الذي
ً
ميثل انتشاراُ
جتاريا من الدرجة االوىل ،فقد أصبحت لغة الشكل
أكثر تأثرياً من الكلمات ،وهو ما جنده يف إيكونات التليفونات

احملمولة والكمبيوتر والتلفاز الذكي وغريها ،لقد مسحت هذه اللغة
البسيطة والسهلة أن تفهم على مستوى العامل ،فقد متكن األميون
والبسطاء من استخدامها.
أصبح لدينا ذاكرة شكلية ترتبط بتلك األشكال ،وميكن استدعاؤها

عبدالباسط واليحيائية

شكل ( )8أيكونات شكلية ألدوات التعامل مع احلاسوب

شكل ( )9ايكونات شكلية ألدوات التعامل مع احلاسوب

يف أي موقف الستخدام التكنولوجيا ،فقد أصبح يوجد نفس
اإليكونات يف العديد من األجهزة احملدودة واملتطورة.
فكل أيكونة شكلية عند استبداهلا بالكلمات حتتاج إىل العديد من

شكل ( )10عالمات جتارية لبعض السيارات املعروفة دوليا

الكلمات لتوضيحها ويف بعض األحيان العديد من السطور ،وهذا ال
يتناسب مع التطور التكنولوجى ،الذى يسعى إىل صناعة أجهزة أقل
ً
حجما وأكثر فاعلية ،فقد جند يف مساحة بسيطة أيكونات متعددة
حتقق التعامل السهل مع اجلهاز ،وهو ما حقق طفرة تكنولوجية
على مستوى العامل ،فقد أصبحت موجودة يف أيدي العامة واخلاصة
مع اختالف اللغات واللكنات ،وهو ما لن يتحقق دون استخدام لغة
الشكل.
أصبحت األيكونات الشكلية التجارية لغة مفهومة على مستوى
العامل ،فمن العالمات الصناعية ميكن أن نعرف منشأ صناعتها،
وربطها ببلد ما أو شركة حمددة ،وقد أخذت كثري من تلك الرموز
معاجلة بارزة تنتمي إىل النحت للحفاظ علي بقائها واألستمرار،

شكل ( )11أعالم الدول

وهي من األساليب اإلنتاجية الواسعة اليت تعتمد يف صناعاتها علي
القالب.
كما أصبح كل منتج أو برنامج جديد يبحث عن شكل يكون معربًا
ً
عامليا ،دون أن
عن نوعية الربنامج ،ويكون سهل التعامل معه
يرتبط بفكر حمدد جمهول لبلدان العامل ،فقد حذفت احمللية من
لغة الشكل اليت تسعي إىل االنتشار العاملي ،وهو ما جعل عناصر
الشكل بسيطة ،ال حتمل أي مالمح حملية ،إال إذا كانت موجهة
للقطر نفسه ،كما ركز علي تلخيص األشكال؛ لتكون مقروءة يف أقل
زمن ،وهو ما خيضع للتجريب والتفضيل الختيار األكثر جاذبية
وفهما لدى العينات العامة واخلاصة ،كما أصبحت الرموز الشكلية
من العالمات التجارية اليت ترتبط بكثري من الصناعات ،وأهمها
ً
رموزا تدل عل نوعها وصانعها.
السيارات ،واليت اختذت

باختالف اللغة والعرق.
“ميكن القول إن امللصق الفين التشكيلي يركز علي بعدين رئيسيني

أثر لغة الشكل يف التوجيه واإلرشاد:

هما :اجلانب السيموطيقي (الدالىل) ،واجلانب االستاطيقي

لقد أصبحت لغة الشكل أكثر استخداما يف ظل احلداثة والعوملة،

(اجلماىل) ،إذ يرتبط البعد األول بكافة الدالالت واملعاني واألفكار،

وأصبح الفن هو األداة لتحقيق التواصل بني املنظمات الدولية
ً
رموزا شكلية تعربعنها،
واملؤسسات واألفراد يف العامل ،اليت اختذت

اليت يرمي إليها الشكل ،أما البعد الثاني فريتبط بالصياغات
التشكيلية واجلمالية هلذه العناصر والرموز مبا حيقق العالقات

وتكون هلا مسة شكلية يتعارف عليها اجلميع دون االهتمام

الفنية والتأثريات اجلمالية يف نفس املتلقي“ (عبد اللطيف.)2016 ،
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لقد تأكدت لغة الشكل يف ظل العاملية ،وأصبحت متنوعة يف كثري

كأس العامل أو كأس أفريقيا وامليداليات النحتية واليت ارتبطت

من األحيان ،وهلا صلة حبركة املواطن واملرور والصحة وغريها،

باجملاالت الرياضية ،وجوائز التكريم املختلفة ،اليت تبحث عن

وأصبح هلا عالمات ترتبط باإلنسان واملكان مهما اختلفت ثقافته

أشكال ميكنها أن تكون مفهومة ملاليني البشر يف العامل ،وتكون رمز

أو نشأته ،ولقد أصبحت املطارات وأماكن التجمع الدولية تعج

هلا تعرف بها.

بالرموز الشكلية اليت هلا صلة بتوجيه احلركة ،أوأماكن النزول

مل يؤدي النحت نفس الدور الذى أداه يف التواصل يف احلضارات

والركوب ،أو احلمامات أوالطوارئ ،أو التنقل واالجتاهات أو غريها.

القدمية ،إذ ميثل اللون بؤرة جذب يف الرموز الدولية ،ويكون ذا

اللغة الشكلية تعرب عن الدول من األعالم ،اليت متيز كل دولة عن
األخرى ،وكثرياً ماندرك مشاركة دولة يف مناسبة معينة دون أن

مدلول يتناسب مع توجهات الرمز يف الشكل ،وتعد اسهل يف التداول
ً
أعدادا كبرية منها ويسهل نقلها عن
أذ تكون ثنائية األبعاد ،فتحمل

يفهم ما يكتب ،وذلك بتواجد علمها يف احلدث ،ولقد أصبحت

األشكال ثالثية األبعاد ،كذلك تكلفتها أرخص مقارنة باألشكال

العالمات اإلرشادية الشكلية من الضروريات يف توجيه املاليني من

الثالثية.

البشر ،دون أن نهتم بـاختالف اللغة آو العرق آو اجلنس ،فهي لغة
بسيطة ختاطب الشعور اجلماعي وتنسجم مع توجهاته ،وهي لغة

اخلامتة:

تلخص الكثري من الكلمات ،وهلا أشكال بسيطة دون مبالغة ،حتى

مازال الفن التشكيلي هو القوة الناعمة ،اليت ميكن استخدامها يف

تكون مقروءة للسريع والبطيء ،وال حتتاج للبحث عن تفسريات هلا،

التواصل والتوجيه ،وهلا عمق تارخيي ومعاصر ،و تتناسب مع كل

من ذلك عالمات املرور وغريها واليت ميكن أن يفهمها أي مواطن يف

عصر وسريعة االنتشار ،وهلا دور واضح ومتميز يف اإلعالم املرئي

أي قطر مع غربته يف املكان.

واملقروء ،ووسيلة للتسويق واالنتشار التكنولوجي ،مت استغالهلا

لقد وضح لنا أهمية اللغة الشكلية خاصة يف املناسبات الدولية،اليت

بشكل جيد يف ظل العوملة يف العامل املتقدم ،وحنن يف حاجة أن نظهر

اختذت شعارات مسطحة أو جمسمة لتعربعن احلدث ،مثل جمسم

جوانب القوة بها ،حتى نكون أكثر استفادة منها يف ظل العوملة.

شكل ( )12عالمات املرور الدولية

املراجع:
اميار ،أندرية ،1986 ،موسوعة تاريخ احلضارات العام ،اجلزء األول،
منشورات عويرات ،بريوت.
عبداللطيف ،دينا عادل“ ،2016 ،البالغة من لغة الكلمة إىل لغة
الشكل ،دراسة للصيغ البالغية يف اللغة العربية وصياغتها تشكيليا
إلثراء البعد السيموطيقي يف امللصق اإلعالني املعاصر“ .متوفر يف

شكل ( )13ألوان إشارات املرور الدولية
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3868MLA0010637.-http://platform.almanhal.com/Files/?ID=T2
)pdf
الدريد ،سرييل ،1990 ،الفين املصري القديم ،ترمجة امحد زهري-
مطابع هيئة اآلثار .القاهرة.
السعيد ،شاكر حسن ،1983 ،مجالية اخلط الكويف املربع ،جملة آفاق
عربية.
الشاروني ،صبحي ،1993 ،فن النحت يف مصر القدمية وبالد ما بني

شكل ( )14اشكال شعارات املنظمات الدولية

النهرين ،درااسة مقارنة ،الدار املصرية اللبنانية.
العبيد ،عبود سلمان العلي ،2009 ،مقال بعنوان “جمموعة قراءات
مجالية ونقدية“ ،متوفر يف موقع http://www.matarmatar.net/
threads/16731
نقاوه ،عمار ،2016 ،مقال بعنوان “تعريف الفن“ متوفرة يف موقع
8A%D9%http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9 :
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9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%
82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81
%D9%86

86%81%D9%84%D9%D8%A7%D9%_81%
 “نقد الفنون الكالسيكية إىل العصور ما بعد،2002 ، حمسن،عطية
. اإلسكندرية، منشاة املعارف.“احلداثة
، رسالة ماجستري غري منشورة،2001 ، حممد رضا حممد،الصياد
“الصياغات التشكيلية للنحت الباز يف النحت احلديث واإلفادة منها
. جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية،“الرتبية الفنية
األدراكية ملفردات

 “الدالالت،2005 ، حممد عبدالفتاح،حجاد

“ دراسة حتليلية مقارنة،االتصال يف االعالن–العالمة– الرمزالشعار
 جامعة، كليةالفنون التطبيقية،رسالة ماجستري غري منشورة
.حلوان
 أم احلضارات “مالمح عامة ألول حضارة صنعها، خمتار،السويفي
.اإلنسان“ اجلزء الثاني– الدار املصرية اللبنانية
 القاهرة، دار الشروق،“ “افاق الفن التشكيلي،2000 ، خمتار،العطار

:املراجع االجنية
M. E. Chevreul,1839 «De la loi du contraste simultané des
couleurs et de l’assortiment des object colorés», Paris
Frederic Portal1857 :Couleurs symboliques dans l antiquité
,le moyen age et les temps modernes .Paris .Wrutz libraires.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%
D9%81%D8%A
https://carleton.ca/metropolis/about-us-2/partners/
http://www.answers.com/topic/hathor-2
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:B8hrvpwu9gJ:www.egyptianartcenter.com/docs/Egyptianreplica.pdf+statues+hathor+in
http://www.alriyadh.com/865457
http://images.google.com.om/imgres?imgurl=http://
www.gutenberg.org /files/14400/14400-h/images/
fig204.png&imgrefurl=http://www.gutenberg.org /
files/14400/14400h tt p : / / u k . i m a g e s . s e a r c h . y a h o o . c o m / i m a g e s /
view?back=http%3A%2F%2Fuk.images.s
https://www.arabency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D-
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