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 " فرانشيسكو جويا " الحس التكويني عند

 توافق الشكل والمضمون في لوحة
 " 8181" اإلعدام في الثالث من مايو 

 
 د / صالح محمد الشاردة

 كمية الفنوف واإلعالـ _ جامعة طرابمس
 أػ يحي صالح قنجور

 الفنوف واإلعالـ _ جامعة طرابمس كمية
 
قاطبػة ... لواحػد مػف أهػـ الفنػانيف المصػوريف اإل ػباف يتعرض هذا البحػ     

فنػػػاف أ ػػػار جػػػد   وا ػػػعا   دا ػػػؿ مجتمعػػػ  .. فنػػػاف كػػػاف يز ػػػر بكػػػؿ صػػػنوؼ الحيويػػػة 
 ػػا ر صػػا ج مػػاجف   يوصػػػؼ كونػػ  زيػػر ن ػػا  .. مشػػا ج متمػػػرد  والعطػػا   فنػػاف

عمػػػع بعػػػض الممار ػػػا  والميػػػود ا جتماعيػػػة فػػػي زمنػػػ  .. رجػػػؿ   ي بػػػ  لمػػػديف   و  
لمتماليػد و   لمبروتوكػو    ولػد وعػاش طفولتػػ  بػيف الفالحػيف والصػناع   حيػ  كػػاف 

التشػكيمي   جمػػاؿ  والػد  حرفيػا  ب ػػيطا  يعمػؿ فػي صػػيا ة الػذهج .  كتػج عنػػ  الفنػاف
قطج   في كتاب    أشهر الر اميف والمو ػيمييف العػالمييف فمػاؿ : كػاف ير ػـ بالنهػار 
ويعربد بالميؿ  ويصارع ال يراف بنف ػ  أيػاـ ااحػاد وااعيػاد   ويونػي ويػرقص ويبػارز 
بال ػػيؼ ..  كػػاف الر ػػاـ الر ػػمي لطبمػػة ااشػػراؼ   ولكنػػ  مػػن ذلػػؾ كػػاف ير ػػـ أنا ػػا  

شعج .. وعنػدما تتحػح لنػا معػالـ ش صػية   جويػا   المميػزة   نػر  أنهػا مف عامة ال
محصػػػمة لمك يػػػر مػػػف التجػػػارج والممار ػػػا  والتػػػ  يرا    م مػػػ  م ػػػؿ النحمػػػة تجتػػػذبها 
اازهػػار مػػف كػػؿ نػػوع ولػػوف فتتنمػػؿ بينهػػا ترتشػػؼ مػػف رحيمهػػا  ػػـ تفػػرز ع ػػال  صػػافيا  

 . (1)هيا    ُين ج إلع زهرة دوف زهرةش
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مػػػر عمػػػع الك يػػػر مػػػف مػػػدر ي الفػػػف والنمػػػاد فػػػي وحػػػن الفنػػػاف    لمػػػد صػػػعج اا
فرانشي ػػكو جويػػا    بػػيف فنػػاني الواقعيػػة أو التعبيريػػة أو الرومانتيكيػػة  ذلػػؾ انػػ  كػػاف 
بالفعػػؿ واقعيػػا  فػػي بعػػض لوحاتػػ    وتعبيريػػا  فػػي أ ػػر    وفػػي بعػػض ااحيػػاف ت  يريػػا  

ف أ مػػػج لوحاتػػػ  قػػػد أ ػػػذ  منحػػػع و ػػػرياليا    إ  كاتبػػػا هػػػذا البحػػػ  قػػػد اتفمػػػا عمػػػع أ
 رومانتيكيا   * و مب  عميها العاطفة وال ياؿ  . 

نػػاف المميػػز إف هػػذا البحػػ   ػػوؼ يتعػػرض    لمحػػس التكػػويني   لػػد  هػػذا الف
   والتػي تعػد مػف أنحػ   1814  اإلعػداـ فػي ال الػ  مػف مػايو إحافة لتحميؿ لوحة 

وهػي وح ػج مػا يػر  الباح ػاف  وأفحؿ وأشػهر الموحػا  التػي قػاـ بتصػويرها الفنػاف  
أنها م ا   جيدا  لشرح   الحس التكويني وتوافؽ الشكؿ من المحػموف    فػي أعمػاؿ   
جويا   التشكيمية   وأيحا   ـ دعػـ هػذا البحػ  بعػدد مػف  الموحػا  التػي نفػذها الفنػاف 
بوا طة ا ت داـ  فف الحفر والطباعػة تعبيػرا  منػ  عػف حالػة الػرفض وكػذلؾ المماومػة 

 . زي لبالد  ا بانيا في ذلؾ الوق لال تعمار الفرن ي الوا
 فرانشيسكو دي جويا ؟  : من هو 

بمدينػػػػػػػػة   1746مػػػػػػػػارس  30هػػػػػػػػو ر ػػػػػػػػاـ ونمػػػػػػػػاش إ ػػػػػػػػباني   ولػػػػػػػػد فػػػػػػػػي    
كيمو مترا  بالمممكة  50التي تبعد عف مدينة  رق طة بحوالي  م يف   فوينديتودوس

(  انتمػػؿ فرانشي ػػكو  و ػػي  دي جويػػا لوي ػػينتيس  والػػذي  1اإل ػػبانية  )الموحػػة رقػػـ 
أشػػػتهر ب  ػػػـ   جويػػػا   لمعػػػيش بالعاصػػػمة اإل ػػػبانية   مدريػػػد   بعػػػد أف تعػػػرؼ عمػػػع 

ذي كػاف قػد  رانشي ػكو بػابو    الػواحدا مف ر امي    رق ػطة    المعػروفيف  وهػو    ف
فػػػ  ر  جويػػػا لمحػػػاؽ بػػػ    وكػػػاف   جويػػػا   را بػػػا  فػػػي ا لتحػػػاؽ رحػػػؿ إلػػػع   مدريػػػد  

ب كاديميػة الفنػػوف الجميمػػة بمدريػد فػػي العشػػرينا  مػف عمػػر   ولكنػػ  لػـ يجتػػاز امتحػػاف 
صرار  عمػع درا ػة الفػف    المبوؿ  إ  أف ذلؾ الحد  لـ يممؿ أو يحبط مف عزيمت  وا 

أف ي ػػافر إلػػع رومػػا عاصػػمة الفػػف والفنػػوف وعػػريف الر ػػاميف  1770رر فػػي  ػػنة فمػػ
العظمػػا   وا ػػتمر بػػ  الممػػاـ فيهػػا لفتػػرة  كانػػ  قػػد تح ػػن  أمػػور   اللهػػا   وفػػي  ػػنة 
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حصػػػؿ هػػػذا الفنػػػاف الواعػػػد عمػػػع الجػػػا زة ال انيػػػة فػػػي المناف ػػػة التػػػي أجرتهػػػا  1771
أف تنمحػػي  ال ػػة  ػػنوا  عمػػع قػػدـو   أكاديميػػة   بارمػػا   لمفنػػوف الجميمػػة ... وقبػػؿ 

جويػػا   لرومػػا حتػػع عػػاود  الحنػػيف لبمػػد  ومهػػد صػػبا  فمػػـ يطػػؽ فراقهػػا والبعػػد عنهػػا   
ليذوؽ طعـ الحج الحميمي ويتزوج مف   جوزيفا بايو    1773وكاف أف عاد في عاـ 

  وكان  تمؾ  طوة مهمة في حيات    فب ببها ا تطاع أف يمػيـ فػي العاصػمة مدريػد 
كانػ  فاتحػة  1775مدا  عمع م اعدة شػميؽ زوجتػ    فرانشي ػكو     ولعػؿ  ػنة معت

صورة  60 ير عمع هذا الفناف المتمرد بطبع  فمد ذاع صيت  عندما قاـ بر ـ  تيف 
كرتونيػػة لمصػػنن ااقمشػػة الممكػػي ال ػػاص فػػي    ػػانتا بػػاربرة     ومػػف الموحػػا  التػػي 

تظؿ  لوحا    و  (2)شباج الموهوبيف . زاد  في انتشار أ م  كواحد مف الر اميف ال
  وتعػػػد لوحاتػػػ  مطمعػػػا  إعجػػػاج وتمػػػدير إلػػػع عصػػػرنا الحػػػالي  جويػػػا    دا مػػػا  محػػػط

) فموحػػة    فنيػػة عاليػػة وأ مػػاف ماديػػة  باهظػػةل ػػارقي التحػػؼ الفنيػػة  لمػػا لهػػا مػػف قػػيـ 
ويظهػػػر فيهػػػا أربعػػػة أطفػػػاؿ  1778أطفػػػاؿ مػػػن عربػػػة اليػػػد   والتػػػي ر ػػػمها فػػػي  ػػػنة 

مالبس زاهية االواف ومعهـ عربة يد  شبية عند قاعػدة شػجرة كبيػرة   كانػ   يرتدوف
فػي و يػة   بن ػمفانيا    2006هذ  الموحة  قد  رق  في ال امف مف نوفمبر مف  نة 

مػػػف   F B I  ي  وتمكػػف مكتػػػج التحميمػػػا  الفػػدرال بالو يػػا  المتحػػػدة اامريكيػػػة
 .(  2006ا في العشريف مف نوفمبر ا ترجاعه

التحػؽ الفنػاف فرانشي ػكو جويػا  ب كاديميػة    ػاف فرنانػدو     1780في  ػنة  
لمفنػػوف الجميمػػة الممكيػػة بمدريػػد   والتػػي كػػاف لهػػا تػػ  ير كبيػػر عمػػع الػػدوا ر الر ػػمية 
بالبالد في ذلؾ الوق  ممػا فػتح ومهػد لػ  الطريػؽ أمػاـ ت كيػد موهبتػ  وزيػادة شػهرت    

ر ػػػاما    1786ط الممكػػػي ليعػػػيف فػػػي  ػػػنة  ػػػنوا  ا ػػػتدعي جويػػػا لمػػبال 6وبعػػد  ػػػ  
لمممػػػؾ   تشػػػارلز ال الػػػ    . و ػػػار  أمػػػور  عمػػػع  يػػػر مػػػا يػػػراـ    ومػػػن حمػػػوؿ العػػػاـ 

وتح  رعاية  الممؾ   تشارلز الرابن   أصبح الفناف اانجح وااك ػر عصػرية  1789
ـ فػػي إ ػػبانيا   ولكػػػف تمػػؾ ال ػػػعادة الوػػامرة التػػػي كػػاف فيهػػا ذلػػػؾ الفنػػاف الرا ػػػن لػػـ تػػػد
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وعنػد  روجػ   1792طويال  حي  عكر صػفا  تمػؾ اايػاـ الجميمػة تعرحػ  فػي  ػنة 
في رحمة   لمادش   لوعكة صحية أصيج  اللها بمرض ظؿ يعاني من  لعدة أشػهر 
  وعند شفا   من  جز يا  كاف قد أتمؼ  المرض عند  حا ة ال من   مما ترتج عميػ  

يبة التػػػػي ألمػػػػ  بػػػػ  لػػػػـ يفمػػػػد أف يظػػػػؿ أصػػػػـ بميػػػػة حياتػػػػ   وبػػػػالر ـ مػػػػف تمػػػػؾ المصػػػػ
فرانشي كو جويا نشاط  وحيويت  واتماد     والتي كانػ  مصػدرها طموحػ  الجػارؼ و 
الالمحػػدود  لم تمػػؼ مجػػا   الحيػػاة و اصػػة الفػػف   فػػ نجز هػػذا الفنػػاف الفػػذ  العديػػد 

  1798مػػػف الموحػػػا  التػػػي أت ػػػم  بػػػالجرأة فػػػي موحػػػوعاتها   فنجػػػد أنػػػ  فػػػي عػػػاـ 
 ػػـ لوحػػة     ػػاف أنطونيػػو دي  فموريػػدا   إحػػافة لعػػدة لوحػػا  أ ػػتطاع أف ينهػػي ر 

أ ػػر  أكػػد  نحػػج  الفنػػي وتممكػػ  لكافػػة فنػػوف الر ػػـ ومهاراتػػ  وكػػذلؾ قدرتػػ  عمػػع 
ا ورحػا التعبير مف  اللها    وفي العاـ ااوؿ مف المرف التا ػن عشػر زاد تػ لؽ جويػ

لوحػػة     عػػ  المشػػهورةعميػ   اصػػة بعػػد أف أنجػػز إحػد  روا الممػؾ    تشػػارلز الرابػػن  
والتػػي تعكػػس درا ػػت  النف ػػية لمش صػػيا  دا ػػؿ لوحتػػ   ... عا مػػة تشػػارلز الرابػػن   

ولكف كعادة جويا المشا ج الموامر ما يمب  أف ي رج مف م زؽ حتػع يمػن فػي   ػر 
  فبد ول  في موامرة عاطفية من واحدة مف أشهر عشيمات  وأك رهـ نفوذا  أ  وهػي   

فػي  لػوحتيف أ ػماهما   ما ػا   1803ػ  1800التػي ج ػدها  حػوالي دوقػة ألبػا     و 
(  بمدريػػػػد  والتػػػػػي جعمتػػػػ  ي ػػػػػتدعع  2العاريػػػػة   و  ما ػػػػا المك ػػػػػوة   )الموحػػػػة رقػػػػػـ 

حي  إف ر ـ العرايا في الفف   (3)  لال تجواج مف قبؿ الجها  الم  ولة  حيف ذاؾ
   والنفي   ولعػؿ لوحػة اإل باني في ذلؾ الوق  كاف عماب  ال جف ومصادرة المنمو 

  ما ػػا العاريػػة   لجويػػا و   فينػػوس فػػي المػػرأة   لمفنػػاف اإل ػػباني   فيال ػػكويز   همػػا 
الموحتػػاف العاريتػػػاف الوحيػػػدتاف  فػػػي فػػػف التصػػوير اإل ػػػباني فػػػي ذلػػػؾ العصػػػر   وقػػػد 
 امر   فيال كويز   بر ـ عارية معتمدا  عمع حماية   فيميج الرابػن   وكػذلؾ   جويػا 

ذي صػػػور   ما ػػػا العاريػػػة    معتمػػػدا  عمػػػع   جػػػودوي   الػػػذي وافػػػؽ جويػػػا عمػػػع   الػػػ
تفاصيؿ ال دييف الكبيريف وال صر النحيؿ والشفا  الممتم ة   وتجتذج لوحتا   جويػا   
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مف رواد متحؼ ) البػرادو ( العػدد الوفيػر لرديتهمػا كالػذي تجتذبػ  لوحػة   المونػاليزا    
وي تححػر الفنػاف   ح ػػػيف   (4) متحػؼ ) المػوفر (ردو دافينشػي    بلممصور   ليونا

 بيػكار   في كتاب     لكػؿ فنػاف قصػة    تمؾ الواقعة في رد :
) بممارنة وج    ما ا   بوج  لوحػة أ ػر  لدوقػة   ألبػا   بريشػة الفنػاف نف ػ    
  نجػػػػد أي تشػػػػاب  بػػػػيف الػػػػوجهيف .. ومػػػػن ذلػػػػؾ   يجمػػػػن النػػػػاس أف صػػػػاحبة الج ػػػػـ 
العاري هي بعينها  دوقػة ألبػا عشػيمة    جويػا   زيػر الن ػا   ..  ػاطؼ الزوجػا  .. 

ي عصػر  . .. وي ػتمر الهمػس .. إنهػا الذي حمد عميػ  جميػن أزواج الطبمػة الراقيػة فػ
لـ تنتظر إلع أف تنمحي فترة الحداد   وت من ال واد بعػد مػو  زوجهػا .. بػؿ هربػ  
مػػن عشػػيمها الفنػػاف إلػػع أمالكهػػا البعيػػدة فػػي اانػػدلس   ليبمػػع إلػػع جوارهػػا بعيػػدا  عػػف 

    ا العاري في هذا الوحن الشا ف (اانظار ولير ـ ج ده
 

 
 ( 1الموحة رقـ ) 

 لوحة نصفية لمفناف فرانشي كو جويا  بريشة الفناف   في ينتي لوبيز بورتانيا  
  ـ . 93×  75زي  عمع قماش  1826
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 يػر أف الباحػػ   ي ػػالؼ رأي  ح ػيف بيكػػار   ويػػر   يػػر مػا ذكػػر  فػػي كتابػػ  
المػػذكور مػػف حيػػػ  أوجػػ  التشػػػاب   بػػيف المػػػوحتيف     حيػػ   شػػػاهد الباحػػ  وبشػػػكؿ 

  ما ػػا العاريػػة   و  ما ػػا المك ػػوة    وقػػارف بينهمػػا  أ نػػا  زيارتػػ  مباشػػر  المػػوحتيف 
(  و حػظ التشػاب  الكبيػر   1) الصػورة رقػـ  2005) ديؿ بػرادو ( *  ػنة    لمتحؼ 

الذي يجمعهما و اصة فيمػا يتعمػؽ بالوجػ     وبالمكػاف    والمفروشػا     ووحػعية 
موحػػػن   إحػػػافة إلػػػع  التشػػػاب  المػػػرأة الم ػػػتممية عمػػػع الفػػػراش    وكػػػذلؾ طريمػػػة الت

الكبير بيف الموحتيف مف الجانج التشػريحي    فالن ػج متطابمػة   بػؿ حتػع أف زاويػة 
اإلحا ة وشدتها دا ؿ الموحتيف واحدة    والممف  لمنظر أف مماس المػوحتيف واحػد   

قػػد     The Nude Majaولعػػؿ الفػػارؽ الوحيػػد هػػو أف  لوحػػة   ما ػػا العاريػػة   
 Theأي قبؿ  ال   نوا  مف ر ػـ لوحػة    ما ػا المك ػوة     1800ر م   نة 

Clothed Maja     وهو يدكد أف الموحتيف هما لش صية واحدة  .  1803 نة 

 
 ( 2الموحة رقـ ) 

 The Clothed Maja  1803لوحة    ما ا المك وة    
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 ( 1صورة رقـ ) 

 2005البرادو ( بمدريد ػ أ بانيا في صيؼ الباح   صالح الشاردة في متحؼ ) 
 The Clothed Maja   (1)أماـ لوحة   ما ا المك وة   

 
( أنػػت  جويػػا  م ػػمة  1815إلػػع  1808عنػػدما  ػػزا   نػػابميوف   أ ػػبانيا )     

  وقػد تػ  ر   The Disaster of War الػنمش ال انيػة وال مػانيف   كػوار  الحػرج   
الفناف بعد معايشت  حرج شب  جزيرة   أيبريا      فر ػـ لوحػا  م ػؿ    إطػالؽ النػار 
عمع اامير بايوس مونتاف    وكذلؾ لوحة    المعركة من المماليؾ     وكذلؾ لوحػة 

. وتعػػد هػػػذ  ااعمػػاؿ مػػػف (3  )الموحػػػة رقػػـ  1814مػػف مػػايو    اإلعػػداـ فػػي ال الػػػ 
وقػػػػد جػػػػا    م ػػػػمة الموحػػػػا    (5)ها فػػػػي مشػػػػوار  الفنػػػػي . أشػػػػهر أعمالػػػػ  التػػػػي قػػػػدم

لوحػػة نتيجػػة لحػػرج ا  ػػتمالؿ اإل ػػبانية   حيػػ   82الك يػػرة والتػػي بموػػ   الجرافيكيػػة
قاـ الفناف  اللها بتنفيذ الموحا  التي صور  وج ػد  المعانػاة التػي تكبػدها الشػعج 
اإل ػػػباني مػػػف جػػػرا  الوػػػزو الفرن ػػػي ولتكشػػػؼ الجانػػػج المػػػدمر مػػػف الحػػػرج والعػػػذاج 

  الحػػػرج   ولمػػػد كػػػاف لهػػػذ  والتشػػػاـد وال ػػػ رية المريػػػرة مػػػف ااحػػػدا  التػػػي صػػػاحب
ال م ػػػػمة مػػػػف المطبوعػػػػا  اا ػػػػر الكبيػػػػر عمػػػػع الكاتػػػػج والروا ػػػػي الشػػػػهير   إرن ػػػػ  

الػػذي تما ػػـ المشػػاعر المناهحػػة لمحػػرج     Ernest Hemingwayهمنوػػواي  
ويالحػػظ فػػي هػػذ  ااعمػػاؿ قػػدرة الفنػػاف عمػػع تصػػوير معانػػاة اإلن ػػاف وهػػو مػػا ألهػػـ   
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ف    1940المشػػهورة ) لمػػف تمػػرع ااجػػراس (  ػػنة همنوػػواي   عمػػع كتابػػة روايتػػ   وا 
حػػا  أهمهػػا   بػػا ن ( عػػدة لو  1814حتػػع  1812كػػاف قػػد ر ػػـ  ػػالؿ هػػذ  الفتػػرة ) 

قاـ بر ـ بورتريػ  ذاتػي  . وبعػدها  بعػدة  ػنوا  قػاـ جويػا  1815وفي  نة الما   . 
لػع     ػافر جويػا إ  1824 بر ـ  م مت  الشهيرة   الر وما  ال ودا     وفي  ػنة 

لع باريس العاصمة تحديدا    ولكف طاج ل  المم فرن ا   اـ بعػد ذلػؾ   فػي مدينػة   وا 
 1825 إ  أف شػػػػبح اامػػػػراض ظػػػػؿ يطػػػػارد    ف صػػػػيج بػػػػالمرض فػػػػي عػػػػاـ بػػػػوردو 

احػػطرت  لمعػػودة إلػػع    مدريػػد    ولكنػػ  كػػاف قػػد شػػوؼ بػػااجوا  فػػي    بػػوردو   ومػػا 
وعػاد إلػع    1826لممكػي كر ػاـ فػي عػاـ لب  أف  تعافع حتع ا تماؿ مػف الػبالط ا

بوردو   مرة أ ر    وفػي الطريػؽ واصػؿ الر ػـ وأنجػز إحػد    ػر لوحاتػ     عاممػة 
ولمػػػد أشػػػتهر الفنػػاف   جويػػػا   ب  ػػػموب  ال ػػاص فػػػي ر ػػػـ  (6)الحميػػج مػػػف بػػوردو    .

بشكؿ عاـ فجويا ي تمؼ عف فناني عصر النهحة فهػو    Figureالعنصر البشري 
والكتمة وتج يد الحو  والظؿ بشكؿ درامي أك ر     Out lineط ال ارجي يهتـ بال 

برازها فػي أكمػؿ صػورة   ولػذلؾ نجػد  مف اهتمام  بالتشريح التمميدي ودرا ة الن ج وا 
 (7)أف لوحات  وأ موب  تعبيري أك ر من  لأل موج الكال يكي التمميدي . 

 

 
 بعنواف    ليس هناؾ شي ينبوي المياـ ب    مف  م مة لوحا  جويا الجرافيكية (3الموحة رقـ )

 ويالحظ في  تصوير الفناف لحظة إعداـ ال وار اا باف عمع يدي الجنود الفرن ييف .
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 (2الصورة رقـ )

الباح  يحي قنجػور يطبػن بوا ػطة المكػبس الموحػة    لػيس هنػاؾ شػي ينبوػي 
موب  التشػكيمي  وتمنياتػ  المياـ ب     المنمولة عػف الفنػاف فرنشي ػكو جويػا كدرا ػة ا ػ

 الفنية في فف الحفر والطباعة .   
حتػػع كػػاف ذلػػؾ  الفنػػاف الموػػامر ال ػػا ر قػػد أنهكتػػ    1828ومػػا أف حمػػ   ػػنة 

ال نوف وبمغ مػف العمػر عتيػا  ... ولكنػ  كعادتػ  كػاف متشػب ا  بالحيػاة  متحػديا  لعوامػؿ 
مػػػف عمػػػر    ومحػػػػاو   وتػػػ  يرا  الشػػػي و ة عميػػػ  وهػػػو فػػػي   ػػػف ال انيػػػة وال مػػػانيف  

ا ػػتوالؿ كػػؿ مػػا تبمػػع مػػف عمػػر  فػػي الر ػػـ والتمػػويف ... وفػػي تمػػؾ ال ػػنة شػػرع   فػػي 
ر ـ لوحة بورتري  لػ   جوزي  دي مولينا     إ  أف  اعة الوداع قد أزف  فرحػؿ عػف 

بمدينة   بوردو   الفرن ية    ولـ  1828مف أبريؿ  16هذ  الدنيا في ال ادس عشر 
مباشػروف  أو طمبػة متعممػوف عنػد     رحػؿ  تاركػا  تركػة فنيػة هػي فػي يكف لػ  اتبػاع 

قمػػػة الروعػػػة واإلبػػػداع الفنػػػي    واليػػػـو يعػػػد  فػػػف   جويػػػا   مػػػف كنػػػوز وتػػػرا  ال مافػػػة 
اإل ػػبانية    وكرمػػ  المممكػػة اا ػػبانية فنانهػػا   جويػػا    بػػ طالؽ  ا ػػم  عمػػع واحػػد 

بانية    مدريػد   تكريمػػا  لػ  وتمػػديرا  مػف أكبػر وأشػػهر الشػوارع الر ي ػية بالعاصػػمة اإل ػ
 (8)لعطا   الفني .
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ويظػػؿ الفنػػاف ال ػػا ر   فرانشي ػػكو جويػػا   محػػط إعجػػاج وأنظػػار المبػػدعيف فػػي 
أف   "Almadapeper.net" م تمػػػػػػؼ المجػػػػػػا   الفنيػػػػػػة ...  فػػػػػػنمال  عػػػػػػف الموقػػػػػػن 

فورمػاف    الحػا ز عمػع جػا زة ااو ػكار مػرتيف   وبعػد  الم رج ال ػينما ي    ميمػوس
 ػػنوا  يمػػدـ  شػػريط  ال ػػينما ي الجديػػد   أشػػباح جويػػا   والػػذي  7انتظػػار داـ  ػػبن 

يتنػػاوؿ درا ػػة لحيػػاة الر ػػاـ والمصػػور اا ػػباني ال ػػوري   فرانشي ػػكو جويػػا    والػػذي 
يا   ويوحح الفيمـ مميوف دو ر   و صور  أحدا   في أنحا  أ بان 50بمو  تكمفت  

ت ػػػجيؿ جويػػػا فػػػي لوحاتػػػ  فتػػػرة حالكػػػة مػػػف تػػػاريا أوروبػػػا وهػػػي فتػػػرة محػػػاكـ التفتػػػيش 
عادة الممكية في مدريد عمع يد البريطانييف   .(9)والوزو الفرن ي إل بانيا   وا 

إف  أ مػػج لوحػػا    جويػػا     ػػوا  تمػػؾ التػػي نفػػذها بوا ػػطة  امػػة الزيػػ  أو 
اـ بحفػػػر  عمػػػع صػػػفا ح المعػػػدف قػػػد أ ػػػفر  عػػػف إنتػػػاج العػػػدد الكبيػػػر والها ػػػؿ الػػػذي قػػػ

لوحػػػا    و طبعػػػا  مبهػػػرة اعمػػػاؿ فنيػػػة را عػػػة  ج ػػػد  معانػػػاة  شػػػعج عػػػانع مػػػف 
ويال  الحرج وظمـ الم تعمر  وأن   قد وفػؽ فيهػا  بمػدر جعػؿ مػف لوحتػ  الشػهيرة   

   The Shooting of May Third 1808    1814اإلعداـ في ال ال  مف مايو 
عجاج المتمميف    فهي وح ج رأي الباح  يحي قنجور جا   نتاجا محط   نظر وا 

لعشػػػػرا  الموحػػػػا  الورافيكيػػػػة التػػػػي نفػػػػذها الفنػػػػاف ودرس فيهػػػػا الشػػػػ وص وحركػػػػاتهـ 
وتعبيراتهـ بتمعف ودراية   ومعتمدا  عمع الحو   والظؿ في إحفا  البعد الدراماتيكي 

رجا في هذا البحػ  )عمميػا  التكػويف عمع المشهد العاـ    لذلؾ رأ  الباح اف أف يد
الشػػػامؿ أوالحػػػس التكػػػويني ( فػػػي التشػػػكيؿ الفنػػػي   وذلػػػؾ لفهػػػـ االيػػػة التػػػي انتهجهػػػا 
الفنػػاف   جويػػػا    فػػػي تصػػوير المشػػػاهد الم تمفػػػة والمواحػػين المتعػػػددة دا ػػػؿ لوحاتػػػ  
وأعمالػػػ  الفنيػػػة    وكػػػذلؾ إدراج كػػػؿ مػػػف  )الشػػػكؿ والمحػػػموف(  فػػػي العمػػػؿ الفنػػػي 

ة كيفيػػة و قػػػدرة الفنػػاف عمػػػع  مػػؽ توافػػؽ بينهمػػػا بحيػػ    تطوػػػع واحػػدة عمػػػع لمعرفػػ
 .  اا ر  أ نا  أنتاج عمم  الفني
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 عمميات التكوين الشامل ) أو الحس التكويني (  : 
هػػو إحػػدا  الوحػػدة والتكامػػؿ بػػيف العناصػػر الم تمفػػة لمعمػػؿ الفنػػي مػػف  ػػالؿ 

عػػادة التنظػػيـ   والتحميػػؿ    والتركيػػج   والحػػذؼ   واإلحػػافة   عمميػػا  التنظػػيـ   وا 
والتوييػػػر فػػػي ااشػػػكاؿ والػػػدرجا  المونيػػػة   وقػػػيـ الحػػػو  والظػػػؿ والم ػػػاحا    وكمػػػا 

 ر كف   يموؿ
 Ruskin       بب ػػاطة وحرفيػػة فػػ ف التكػػويف يعنػػي وحػػن أشػػيا  عديػػدة معػػا

بحيػػ  تكػػوف فػػػي النهايػػة شػػي ا  واحػػػدا   وطبيعػػة وجػػػود كػػؿ مػػف هػػػذ  العناصػػر ي ػػػهـ 
مة فعالة في تحميؽ العمؿ النها ي النات   وفػي التكػويف  بػد مػف أف يكػوف كػؿ م اه

شئ في موحن محدد ويػددي الػدور المطمػوج والنشػط مػف  ػالؿ عالقتػ  بالمكونػا  
اا ػػػر   فالوحػػػدة أو التكامػػػؿ فػػػي العمػػػؿ الفنػػػي هػػػو تػػػ لؼ وتعػػػاوف كػػػؿ ال صػػػا ص 

ف  ػػػرض التكػػػويف هػػػو الوصػػػوؿ إلػػػع الػػػنمط  الحػػػرورية كػػػال ط والمػػػوف والحػػػو    وا 
المتنا ؽ المتما ؾ   وتتم ؿ قيمة العمؿ الفني في التنظػيـ لمعناصػر التصػويرية مػف 
 ػػػط وكتابػػػة و ػػػطح ولػػػوف  فا هتمػػػاـ  إذف ينصػػػج عمػػػع مػػػا هػػػو كػػػامف وفريػػػد فػػػي 

لهدؼ التصوير   وقد كاف    يزاف   يموؿ : إف عممية التصوير الفني   تعني نمؿ ا
فهـ التنا ؽ بيف م تمؼ العالقا  ووحػعها عمػع الموحػة عمػع    بؿ تعنينمال  جامدا  

شكؿ  مـ أنواـ في ذات    عف طريؽ تنميػة هػذ  العالقػا  تبعػا  لمنطػؽ جديػد أصػيؿ 
.  ف نتػػاج  الموحػػة معنػػا  تشػػكيمها ويدكػػد   بػػوؿ كمػػي   عمػػع أهميػػة عمميػػا  التكػػويف 

مهمػػػة   ولػػػيس المنا ػػػج قػػػا ال  بػػػ ف الموحػػػة تتمػػػدـ تػػػدريجيا  مػػػف  ػػػالؿ أبعػػػاد عديػػػدة و 
اإلشػػارة إليهػػا بعػػد ذلػػؾ عمػػع أنهػػا عمميػػة تركيػػج أو بنػػا    بػػؿ يجػػج أف نعطيهػػا ا ػػـ 
التكويف   ويشير    رنهيـ   إلع أف ديناميا  التكويف  وؼ تكوف ناجحة فمط عندما 
تكوف حركة كؿ جز  فيهػا متنا ػبة منطميػا  مػن الحركػة الكميػة لمتكػويف  فالعمػؿ الفنػي 

ا  حػػػوؿ موحػػػوع دينػػػامي  ػػػا د ومنػػػ  تشػػػن الحركػػػة إلػػػع النطػػػاؽ الكمػػػي يكػػػوف منظمػػػ
   (10)لمعمؿ
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والتكػػػػويف الجيػػػػد يجػػػػج أ  يشػػػػت  العػػػػيف مػػػػف  ػػػػالؿ عػػػػدـ ا  ػػػػتمرار لػػػػبعض 
مكونات    أو مف  الؿ نمص التوازف في  . ففي ااعماؿ الفنية المكتممة تتفاعؿ كػؿ 

وحػدة لهػا قيمػة أكبػر مػف العناصر من بعحها بعحا   إنها تتما ؾ مف أجؿ تكػويف 
هػػػػذ  العناصػػػػر   وأشػػػػار   ر ػػػكف   إلػػػػع أف هنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف أنػػػػواع  مجػػػرد تجميػػػػن

التكوينػػا  التػػي يمكػػػف أف يعتمػػد عميهػػػا الفنػػاف أ نػػا  عممػػػ    وهػػذ  اانػػػواع هػػي فػػػي 
الواقػػػن مبػػػػادا أو قػػػػوانيف لمتكػػػػويف أك ػػػػر منهػػػػا ف ػػػػا  منفصػػػػمة أو م ػػػػتممة ومػػػػف أهػػػػـ 

 لتكوينية التي أشار إليها   ر كف   ما يمي : ػ المبادا أو الموانيف ا
 Law of Principalityػ قانوف اا ا ية أو ااهمية .   1
  Law of Repetitionػ قانوف التكرار .  2
  Law of Cntinunityػ قانوف ا  تمرار .    3
 Law of Curvatureػ قانوف التمويس .   4
 Law of Contrastػ قانوف التحاد أو التمابؿ .   5
 Law of Interchangeػ قانوف التوير المتبادؿ .   6
 Law of Consistencyػ قانوف ا ت اؽ .  7
 Law of Harmontػ قانوف التنا ـ .   8
 Law of Radiation   1ػ قانوف ا شعاع .   9
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 ( 4الموحة رقـ ) 

بعنػػػواف   نفػػػس الشػػػي    ويالحػػػظ فيهػػػا  مػػػف  م ػػػمة لوحػػػا  جويػػػا الجرافيكيػػػة
تصػػػوير الفنػػػاف ل ػػػوار أ ػػػباف يمحػػػوف عمػػػع الجنػػػود الفرن ػػػييف أ نػػػا  فتػػػرة المماومػػػػة 

 والمعاممة بالم ؿ . 

 
 ( 3الصورة رقـ ) 
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الباح  يحي قنجور يطبن بوا طة المكبس الموحة    نفػس الشػي     المنمولػة 
كيمي  وتمنياتػ  الفنيػة فػي فػف الحفػر عف الفناف فرنشي كو جويا كدرا ػة ا ػموب  التشػ

 والطباعة .   
 الشكل  في العمل الفني  :

إذا كػػػاف الفػػػف هػػػو عمميػػػة إبػػػداع اشػػػكاؿ قابمػػػة لػػػ دراؾ الح ػػػي   فػػػ ف مفهػػػـو  
تمػػؾ ااشػػكاؿ ي  ػػذ أهميػػة كبػػر    حيػػ  إف العمػػؿ الفنػػي   يصػػبح ذا مظهػػر ح ػػي 

لذلؾ الشكؿ   أف يت ذ طابن   الكؿ يمبؿ اإلدراؾ   إ  إذا ا تحاؿ إلع شكؿ   و بد 
  المت ؽ من نف     المابؿ لػ دراؾ كموجػود لػ  وحدتػ  العحػوية   وكيانػ  المتفػرد   
ذا كػاف  المابؿ لموجود كميمة في ذاتها   وليس باعتبار و ػيط يػذكرنا بشػي    ػر   وا 

  الشػػكؿ الجيػػد فػػي الفػػف   هػػو ككيػػاف معبػػر فػػي ذاتػػ    فػػذلؾ انػػ  يحمػػؿ رمػػوزا  ذا
معػػاف   ولػػيس مجػػرد إشػػارا  اشػػيا  وأحػػدا  نف ػػية لػػد  الفنػػاف   ومعنػػع هػػذا أف 
التعبيػػػر الفنػػػي فػػػي أشػػػكاؿ لػػػيس مجػػػرد ا ػػػتجابة لموقػػػؼ أو انفعػػػاؿ أو حتػػػع حػػػاد  
واقعي   بؿ هو بالحرورة لوػة   رمزيػة   تمتػد بمعرفتنػا إلػع مػا ورا  ػ ال بػرة الواقعيػة 

لوػػة رمزيػػة مركبػػة   متعػػددة ال يػػوط محكمػػة فػػي أو دا ػػرة التجربػػة الحاليػػة المعيشػػة   
ن ػػيجها   يتشػػابؾ فػػي تركيبهػػا ا نفعػػاؿ والتصػػور واإلدراؾ وبراعػػة التنفيػػذ التمنػػي فػػي 
 ف   وتمػػؾ الموػػة تتشػػكؿ فػػي هي ػػةل  هػػي   شػػكؿ   العمػػؿ الفنػػي   وذلػػؾ الشػػكؿ قػػا ـ 

يحولهػػا بعػػد عمػػع أشػػكاؿ أوليػػة   هػػي العناصػػر التػػي ي ػػتمهمها الفنػػاف فػػي البدايػػة   ل
إمرارها عمع ما يبػدو كالمعمػؿ الػدا مي إلػع مفػردا   اصػة   مرتبطػة أشػد ا رتبػاط  
بمدر التوازف الذي يحمم  الفناف بيف الوعي العممي والشعور الباطني وال برة الجماليػة 
و صوصية التمنيػة اادا يػة   والشػكؿ فػي العمػؿ الفنػي لػيس مجػرد مالمػح العناصػر 

نمػا هػو محاولػة التي ي تمهمها الف ناف أو حتع يدلفها وليس مجرد قيمة مجموعها   وا 
والػػػرد  التػػػي تعتمػػػؿ فػػػي عمػػػؿ تج ػػػيد   موحػػػوع مر ػػػي   مػػػواز لعديػػػد مػػػف اافكػػػار 

  بنػػا  عمػػػع حػػوار  الم ػػػتمر   مػػن الطبيعػػػة المر يػػة مػػػف ناحيػػة    واعتمػػػا   الفنػػاف
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ؾ   الموحوع المر ػي نشاط  الذهني وتصورات  وأحالم  الباطنة مف ناحية أ ر  وذل
  ي  ذ أشكا   وصػور متعػددة   تتحػدد مالمحهػا وفػؽ مػا ا ػتطاع الفنػاف تحميمػ  مػف 
توافػػؽ دقيػػؽ مت ػػؽ بػػيف اادا  التمنػػي المكت ػػج  ونشػػاط  الػػذهني ال ػػالؽ   بحيػػ  
يصبح النتاج تنظيما   اصا    ت حن ل  العناصر المادية المكونة لػ    مكونػة بػذلؾ  

 وام  التنا ج والتوافؽ واإليماع   مدرؾ بصري   ق

 
 ( 5الموحة رقـ ) 

مف  م مة لوحا  جويػا الجرافيكيػة بعنػواف   مػا هػذ  الشػجاعة   ويالحػظ فيهػا 
تصػػوير الفنػػاف لمػػرأة أ ػػبانية  ػػا رة تحػػاوؿ إطػػالؽ قذيفػػة مػػدفن بعػػد مػػو  رفما هػػا مػػف 

 ال وار اا باف . 
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 ( 4الصورة رقـ ) 

يطبػػػن بوا ػػػطة المكػػػبس الموحػػػة    مػػػا هػػػذ  الشػػػجاعة     الباحػػػ  يحػػػي قنجػػػور
المنمولة عف الفناف فرنشي كو جويا بوية معرفة المهارا  التمنية التي كاف يتمتػن بهػا 

 الفناف .   
يحػػػػا ا  الحركػػػػة وال ػػػػكوف   وممػػػػا يحممػػػػ  كػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػف  والمػػػػوف والمممػػػػس وا 

ف ناجحػػا  إذا كػػاف هنػػاؾ شػػحنا  تعبيريػػة   تػػرتبط بذاتيػػة الفنػػاف . والعمػػؿ الفنػػي يكػػو 
توافؽ بيف شكم  ومحتوا    فال يحد  انفصاؿ بينهما   انهما في حالة اتحاد وت لؼ 
  مما يدكد ال ما  الجمالية لمعمؿ الفني   فالصيا ة الفنية لمعناصػر فػي الشػكؿ   
تم ؿ مجرد مالمح  ارجية فمط   بؿ تتحد من الميمة فتنبػن منهػا وت ػدمها وت ػاعدا  

كعمميػػة دا ميػػة نابعػػة مػػف قمػػج العمػػؿ الفنػػي نف ػػ    أي أنهػػا تنبػػن مػػف عمػػع ا لظهػػور ل
الميمة نف ها  وتدكد هذا ر ـ ا تالفها عن  مف حي  النوع وبذلؾ تتحدد قيمة الشكؿ 
الػػذي يمػػوـ بتوصػػيم  لممتػػذوؽ   ويتحػػدد معنػػع الشػػكؿ أو الصػػورة عمومػػا  بالعالقػػا  

اصػػر المح و ػػة الم ػػتمدة مػػف الطبيعػػة م ػػؿ المكانيػػة والزمانيػػة التػػي تن ػػؽ بػػيف العن
االواف وااشكاؿ  أو اافكار   ولما كانػ  الطبيعػة تنطػوي عمػع م ػؿ هػذ  العالقػا  
فػيمكف المػوؿ أف الصػورة توجػػد فػي الطبيعػة   إ  أف الصػورة الفنيػػة تمتػاز ب نهػا  مػػرة 
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ن ػػػانية . انتمػػا  وتهػػػذيج المػػادة المح و ػػػة الم ػػتمدة مػػػف الطبيعػػة أو مػػػف الحيػػاة اإل
و ايػػػة هػػػذا ا نتمػػػا  هػػػو إ ػػػارة التػػػ  ير أو ا نفعػػػاؿ الجمػػػالي   ولمػػػا كػػػاف لمشػػػكؿ أو 
الصورة هذ  ااهمية في العمؿ الفني فمد ذهج بعض الفال فة الذيف ينتموف ل تجػا  

في عمـ الجماؿ عمػع الفم ػفة االمانيػة الم ػتمدة مػف   كػانط   Formalismالشكمي 
رماف     وأهػـ مػف يمػ مهـ مػف اانجميػز   فػراي   و   بيػؿ       و  هاربر    و   زيم

المذاف مار ا النمد الفني وت  را بال ورة التي لحم  فف التصػوير الفرن ػي و اصػة بعػد 
   ػػػيزاف     وفػػػي رأيهمػػػا أف العنصػػػر الػػػذي يحمػػػؽ الوجػػػداف الجمػػػالي عنػػػد اإلن ػػػاف 

   Signifcant Formلمعبػرة م تمد مف ت مؿ الصورة في العمؿ الفني إنها الصػورة ا
كما يموؿ   كميؼ بيؿ     وتتركػج الصػورة مػف عالقػة ال طػوط واالػواف التػي تحػرؾ 

نفعالنا الجمالي .   وجداننا وا 
وتتركػػج الصػػورة مػػف عالقػػة ال طػػوط واالػػواف التػػي تحػػرؾ وجػػداننا و انفعالنػػا 

م مػػ  العمػؿ مػػف الجمػالي  أمػػا إذا أردنػا أف نبحػػ  عػف  ػػبج ا نفعػاؿ الجمػػالي فيمػا ي
المعػػاني واافكػػار أو الوقػػا ن الم ػػتمدة مػػف الحيػػاة   فػػال يكػػوف هػػذا إح ا ػػا  جماليػػا  
نما ي يػر انفعػا   ووجػدانا   يػر جماليػة .  قػد يحػد  مػ ال  فػي فػف التصػوير أف  وا 
يمػػدـ لنػػا وصػػؼ زهػػرة أو طػػا ر أو المػػرأة  فت  رنػػا هػػذا يمػػن  ػػارج مجػػاؿ الفػػف   وهػػو 

اف اا تاطيمي أو الجمالي الذي ينبوي ل  دا ما  أف ي تمد الصورة ت  ر م الؼ لموجد
 المعبرة   أي مف عالقة االواف وال طوط وصيا ػتها .

 المضمون في العمل الفني  :
يتحمف العمؿ الفني محمونا  معينا  هو  الصة ما يعبر عنها أو ما يتحمن  

لفنػي عػف انفعػا   أو عػف العمؿ الفني مف  ياؿ ومشاعر وفكر   فمد يعبر العمؿ ا
تصػػور وأفكػػار أو عػػف صػػورة  ياليػػة   وهػػذا مػػا يعػػرؼ عنػػد النمػػاد با ػػـ المحػػموف 
الشعوري أو الفكري أو ال يالي وهو ما ن ت رج  مف العمؿ الفنػي .. ومػف هنػا ينشػ  
التمابؿ الذي يرا  بعض النماد بيف المحػموف أو مػا يمولػ  العمػؿ الفنػي وبػيف الصػورة 
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لتي يموؿ بها العمؿ الفني    وك يرا  ما ي ػتمط المحػموف بالموحػوع فػي أو الطريمة ا
العمؿ الفني  لكف مف الواحح أف الموحوع هو شي  يمن  ارج العمؿ الفني   ومػن 
ذلػػؾ فالعمػػؿ الفنػػي يشػػير إلػػع مػػا ينطػػوي عميػػ  لكنػػ    يػػد ؿ كعنصػػر مػػف عناصػػر 

وم ػػاؿ لتوحػػيح ذلػػؾ إذا  (11). العمػػؿ الفنػػي   كمػػا يمػػوؿ الناقػػد اانجميػػزي   برادلػػي   
وقفنػػا إزا  لوحػػة تم ػػؿ صػػمج الم ػػيح فمػػد نعنػػي بفكػػرة الصػػمج ذاتهػػا مػػف وجهػػة نظػػر 
التاريا أو الالهو  أو ال يا ػة وعند ػذل نتنػاوؿ الموحػوع   ولكػف قػد ينصػرؼ نظرنػا 
إلع مالحظة العنصر الصوري مػف الموحػة   أي مػف جهػة مػا فيهػا مػف عالقػة المػوف 

ؼ اهتمامنػػػا إلػػػع مػػػا تعبػػػر عنػػػ  هػػػذ  االػػػواف و ااشػػػكاؿ مػػػف  بااشػػػكاؿ   أو ينصػػػر 
قتامػػ   أو ك بػػة أو مػػا ي ػػودها مػػف شػػعور بالرهبػػة أو المدا ػػة أو مػػا بع ػػ  الفنػػاف مػػف 
تعبػيرا  عمع الوجو  الم تمفة أو ما أراد الفناف أف يوصم  إلينا مف معاني مف  الؿ 

 تعبير  الفني أو مف ردية  اصة ب  .
التفرقة بيف الموحوع والمحموف أف نموؿ إف الموحوع قد  ويكفي لكي تتحح

يكوف واحدا  عند عدد مف الفنانيف   لكف يتوير المحموف مػف فنػاف إلػع   ػر ح ػج 
رديت  ال اصة وانفعال  بالموحػوع . فكػـ فػي التصػوير أو الشػعر مػف روا ػن فنيػة قػد 

تالفػا  شػديد ات ذ  مف الحرج وال ػالـ موحػوعاتها   فػي حػيف ي تمػؼ محػمونها ا 
التبايف كما لو أ ذنا موحوعا  معينا  كرحمة اإلن اف إلػع العػالـ اا ػر   ف ػوؼ نجػد 
موحػػوعا  طرقػػ  اادج العربػػي عنػػد  أبػػي العػػال   فػػي ر ػػالت    الوفػػراف    يػػر الػػذي 
تناولػػػ   دانتػػػي  فػػػي   الكوميػػػديا اإللهيػػػة   .  لػػػذلؾ يبمػػػع الموحػػػوع كمػػػا يمػػػوؿ الناقػػػد 

رادلػػي     ػػارج المصػػيدة فػػي حػػيف يبمػػع لهػػا المحػػموف   وقػػد عنػػع اإلنجميػػزي     ب
الفال فة والنماد في كؿ العصور ببح  محموف العمػؿ الفنػي ومػد  صػمت  بالصػورة 
أو الشػػكؿ وااهميػػة الن ػػبية لكػػؿ منهمػػا   ومنػػذ عشػػرينا  هػػذا المػػرف  ػػاد  نظريػػة 

كمية فػي العمػؿ الفنػي الشكمييف في الفف  فاقتصر النماد عمع ا هتمػاـ بالعناصػر الشػ
والبحػػػ  فػػػي طريمػػػة تنظػػػيـ ااصػػػوا  أو االػػػواف   فكػػػاف هػػػذا هػػػو الممصػػػود عنػػػدهـ 
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بالصػػورة   وأصػػبح التػػذوؽ الفنػػي هػػو مػػا ي ػػتمد مػػف تػػذوؽ هػػذ  العالقػػا  ومػػا تحد ػػ  
مػػف متعػػة وبهجػػة جماليػػة صػػرفة  يػػر مرتبطػػة بػػ ي أحػػدا  أو تشػػبيها  أو معػػاني 

هذ  النظرية الشكمية أو النمػد فػي  ػط مػوازي ل ػيادة م تمدة مف الحياة   وقد  اد  
الفف التجريدي والالموحوعي  اصة من  كاندين كي و منػدرياف  وبرنكػوزي   وهػي 
الفنػػػوف التشػػػكيمية التػػػي ا ػػػتمهم  فػػػف المو ػػػيمع فت مصػػػ  مػػػف التميػػػد بػػػالتعبير عػػػف 

 موحوع أو شكؿ ما.
 

 "  8181توصيف وتحميل لوحة  " اإلعدام في الثالث من مايو 
The Shooting of May Third 1808    : 

  268صور  هذ  الموحة بوا طة  امة االػواف الزيتيػة  عمػع الممػاش بممػاس 
عػػػػػرض   ػػػػػـ    ويظهػػػػػر فػػػػػي الموحػػػػػة عػػػػػدد مػػػػػف الجنػػػػػود الفرن ػػػػػييف  347× طػػػػػوؿ 

كمجموعة إعداـ مكتممة الػزي والعتػاد  الع ػكري الفرن ػي   حيػ  يظهػر أربعػة مػنهـ  
موحػػػة مػػػوجهيف بنػػػادقهـ ومصػػػوبيف نحػػػو صػػػدور ال ػػػوار اإل ػػػباف    و عمػػػع يمػػػيف ال

المتوحعيف عمع ي ار الموحة   ويالحػظ   شػاج يرتػدي مالبػس فاتحػة المػوف يظهػر 
مموحػػػا  بيديػػػ  عاليػػػا  وبجانبػػػ   ال ػػػة مػػػف زمال ػػػ  ال ػػػوار    و مفػػػ  مجموعػػػة مػػػف قومػػػ  

ر ورا هػا مبنػع يعمػو  منتحبيف  متمركزيف في و ط الموحة   و مفهـ  مة صويرة يظهػ
برج بػارزا  مػف بػيف ظممػة الميػؿ فػي ال مفيػة   و   يبػدد ظممػة المكػاف إ  ) فػانوس (  
يعػػد مصػػدر اإلحػػا ة الوحيػػد بالموحػػة   وهػػو يفصػػؿ بػػيف المجمػػوعتيف   وتبعػػ  منػػ   
إحا ة قوية  كمصػدر إشػعاع   انعك ػ  عمػع كػؿ العناصػر دا ػؿ الموحػة  )الموحػة 

 ( .   3رقـ 
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 ( 6وحة رقـ ) الم

   1814لوحة   اإلعداـ في ال ال  مف مايو 
 

ويالحػػظ أف فػػي هػػذا العمػػؿ تحديػػدا  أنػػ  تتػػوافر فيػػ   أ مػػج المػػوانيف التكوينيػػة ػػػػ 
ف كانػػ  أك ػػر لوحاتػػ  ذا  تكػػويف شػػامؿ    موحػػدة ومتكاممػػة العناصػػر الم تمفػػة ػػػػ   وا 

 Law  فمانوف ااهميػة  ويظهر فيها وبوحوح المبادا التي أشار إليها    ر كف   
of Principality    يظهر بوحػوح فػي ال ػا ر ذي الممػيص اابػيض فالشػي  البػارز

أو الكبيػػر فػػي التكػػويف  البػػا  مػػا يكػػوف م ػػ و   عػػف وحػػدة العمػػؿ الفنػػي   وهػػو ااك ػػر 
أهمية مف ااشكاؿ اا ر    ويظهر تجمن باقي العناصػر حولػ  وا  حػاعها لػ  مػف 

ا ػػت دـ فػػي   Law of Repetitionويالحػػظ قػػانوف التكػػرار    الناحيػػة الشػػكمية  
توزيػػن  الجنػػود الفرن ػػييف يمػػيف الموحػػة   حيػػ  كػػوف نوعػػا  مػػف التػػرابط بػػيف مكونػػا  
الموحة  وجعؿ بعػض هػذ  المكونػا  مجػرد صػد  أو تكػرار أقػؿ أهميػة مػف ااشػكاؿ 

   Law of Cntinunityاا ر   وا تطاع الفناف بمهارة أف يحمؽ قانوف ا  تمرار  
حي  أعطع مواطني   مدريد   المنتحبػيف صػفة التتػابن وا  ػتمرار المػنظـ لعػدد مػف 

 ااشيا  وااك ر أو ااقؿ  تشابها     ويكوف هذا التتابن في قانوف 
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 ( 5صورة رقـ ) 

   1814الباح  أماـ لوحة   اإلعداـ في ال ال  مف مايو 
 . 2005 نة  عند زيارت  لمتحؼ   ديؿ برادو  في

ا  تمرار أك ر إ ارة لالهتماـ عندما يرتبط ببعض التوير التدريجي في طبيعة 
الموحػػػوع أو فػػػي جانػػػج منػػػ    حيػػػ  يدكػػػد هػػػذا المػػػانوف عمػػػع فكػػػرة الحريػػػة الفرديػػػة 
لممكونا    ويوحي بمدرتها عمع اإلفال  مف المواعد   ر ـ أنها تتفػؽ إلػع حػد كبيػر 

ور    وتج د هذا المبدأ في فصؿ بعض الش وص من التصور المعروؼ عف المنظ
المكونة لمجمهور ليوزعها بحرية أك ر ورا  ال وار فػي  مفيػة الموحػة . أمػا عػف قػانوف 

فمػػد حػػاوؿ الفنػػاف أف يممػػؿ مػػف حػػدة ال طػػوط   Law of Curvatureالتمػػويس 
ف لػـ يكػف واحػحا  قػانوف  الم تميمة فكاف أف وظؼ شكؿ ال مة  ليجعمهػا ممو ػة  . وا 

ظهػر   Law of Contrastالتمػويس فػي الموحػة إ  أف قػانوف التحػاد أو التمابػؿ  
بوحػػوح  اصػػة فػػي تحػػاد المػػاتـ والفػػاتح أو اابػػيض واا ػػود   والنػػات  مػػف إحػػا ة 

 Law ofالفػػانوس   ولعػػؿ الفنػػاف قػػد وفػػؽ فػػي  تحميػػؽ  قػػانوف التويػػر المتبػػادؿ  
Interchange   الػذي يدكػد عمػع وحػدة ااشػيا  بتوزيع  لمش وص دا ػؿ الموحػة   و

 المتعارحة ب عطا  كؿ منها دورا  أو م اهمة في طبيعة وحركة ااشيا  اا ر  . 
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ر ـ ا  تالفا  التي قد تكوف كبيرة بػيف مكونػا  الموحػة مػف أشػكاؿ وألػواف   
إ  أف الفناف وبمهارة فا مة ا تطاع أف يحػفي م ػاحا  لونيػة عمػع ااق ػاـ الفرعيػة 

مكونػا  الموحػة بػ لواف وب  ػموج وتمنيػة تظهػر مػيال  واحػحا  لمتجمػن المن ػؽ التابعة ل
 .   Law of Consistencyوبذلؾ حمؽ قانوف ا ت اؽ  

فػػي   Law of Harmontمػػف اا ػػس التػػي يبنػػع عميهػػا  قػػانوف التنػػا ـ  
الموحة الجيػدة هػي تجريػد لمحمػا ؽ الطبيعيػة   حيػ  إف الفنػاف   ي ػتطين تم يػؿ كػؿ 
مػػػا يريػػػد تم يمػػػ  ولكػػػف عميػػػ  اإليجػػػاز وا  تصػػػار   وكػػػذلؾ تنػػػا ـ االػػػواف وااشػػػكاؿ 
والمم ا  المونية  وير  في هذ  الموحة أف   جويا   ا ػت دـ االػواف البػاردة كػوف أف 

اع أف يوظؼ االواف الحارة معتمدا  عمػع مصػدر اإلحػا ة المشهد ليمي  ولكن  ا تط
الصػػػناعي ) الفػػػانوس ( فكػػػاف التوفيػػػؽ فػػػي  مػػػؽ تنػػػا ـ بػػػيف المػػػيـ المونيػػػة والحػػػو ية 

 دا ؿ الموحة . 
يدكد عمع أهميػة تجمػن ال طػوط   Law of Radiationإف قانوف اإلشعاع  

إلشػػعاع يدكػػد عمػػع واتجاهاتهػػا لتكػػوف مجموعػػا   اصػػة متميػػزة منهػػا . إف قػػانوف ا
أهميػػػة الوجػػػود الواحػػػح المػػػوي لالن ػػػجاـ المتنػػػا ـ فػػػي التحػػػرؾ مػػػف جػػػز  معػػػيف مػػػف 
الموحة إلػع أجػزا  أ ػر    ولػذلؾ فػ ف لػ  أهميػة كبػر  فػي تكػويف ااشػكاؿ . فيظهػر 
بوحوح توزين الجنػود وال ػوار والجمهػور دا ػؿ تكػويف شػب  دا ػري مركػز  الفػانوس  و 

جهػػة اليمػػيف وي ػػتمر مػػن بػػاقي الجنػػود    ػػـ يمتػػؼ مػػن يبػػدأ مػػف الجنػػدي ااوؿ مػػف 
 الجمهور   ومن  لم وار   ويشكؿ الواقعوف عمع اارض نهاية الحممة الشب  دا رية . 
إف تصػػنيؼ هػػذ  الموحػػة كواحػػدة مػػف روا ػػن   جويػػا   لػػـ يػػ   مػػف فػػراغ   ولػػـ 

مػػؿ قػػد ي ػػتند عمػػع أذواؽ أو أهػػوا  بعػػض مػػف الجمهػػور أو النمػػاد   بػػؿ اف هػػذا الع
أ ػػتوفع أك ػػػر الشػػػروط الفنيػػػة الشػػػكمية    فالشػػػ وص بػػػا تالؼ أزيػػػا هـ ووحػػػعياتهـ 
ومهامهـ دا ؿ الموحة قد أهتـ بهـ الفناف وصا هـ بشكؿ  مج عمي  الطابن الدرامي 
فػػي مشػػهد م  ػػاوي ظهػػر  فيػػ  اإلحػػا ة  كعنصػػرا   فعػػاؿ لهػػا دورا  كبيػػرا  فػػي الجانػػج 
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ن محػػموف الموحػػة  المتم ػػؿ فػػي التصػػدي لموػػزو وكػػاف كػػؿ ذلػػؾ  متوافمػػا  مػػالشػػكمي 
 وصد العدواف ومحاربة الوازي . 

إف المتتبن اعمػاؿ    فرانشي ػكو جويػا   لػيس مػف الصػعج عميػ  إدراؾ ممػدرة 
عادة صيا ت  في أعماؿ فنية ينصهر فيها  يال  ال صج  الفناف عمع رصد الواقن وا 

تكوف محصمتها  إنتاج إبداعي فريػد ومشاعر  الفياحة وانفعا ت  وعاطفت  الجياشة  ل
   موج التنفيذ واادا يػة المتميػزةمف نوع    ف عمال  متميزة  وا  مف  الؿ الشكؿ وأ

أو مػػف  ػػالؿ انتمػػا   لمواحػػين حياتيػػة معاشػػة فػػي زمنػػ  تبػػرز مػػد  انتما ػػ  لوطنػػ  
افيػا   نيػا  وحب  ل    فناف تجتمن في  صفا  المبدع     ادر الدنيا تاركا  إر ا  فنيػا  و م

 تفت ر ب  أ بانيا عمع مر العصور . 
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