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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم الفنون/ كلية األداب والفنون /  1جامعة وهران  

( للسداسي الثاني )محاضرات منهجية البحث في الفنون  

9112/9191السنة الثالثة ليسانس فنون تشكيلية : المستوى   

رأس الماء عيسى .د.أ: مسؤول المقياس   

                                

ةالفنيل اعماألل يتحل اهجمن  

يكشف التحليل االفني للوحة عن المعلومات المرئية للرسمة؛ أي أنَّها ترجمٌة مكتوبٌة لما تراه 

العين، ويمكن تحليل أيِّ عمٍل فنيٍ سواًء كاَن مرسوماً، أو منحوتاً، أو مصوراً، أو قطعًة  

 أثرية، من خالل تحليل العناصر األساسية للعمل الفني، وهي كالتالي :

الخط :" يعتبر الخط لبنًة أساسيًة في عملية التحليل للقطعة الفنية، وذلك ألّنه يخلق أشكاال 

 مختلفة ومعقدة، أو ينقل الناظر من مكاٍن معّيٍن إلى مكاٍن آخر ضمن إطار اللوحة.

القيمة :  القيمة هي درجة اإلضاءة الموجودة في اللوحة، وهي التباين الموجود بين اللونين 

األبيض واألسود وباقي األلوان الموجودة بينهما، ويمكن تقييم قيمة اللوحة باستخدام األلوان 

 األخرى غير األبيض واألسود، والتباين هو الفرق الشاسع بين األلوان."1

الشكل : " ُتحلّل األشكال المرسومة في اللوحات الفنية نظراً إلى زواياها، ومنحيناتها التي 

قد تتغير إذا تظهر الشخص لها من أبعاٍد مختلفة والذي ُيسّمى بالرسم المنظوري، وقد بّينت 

التحاليل الفنية لألشكال بأنَّ كالً منها تعبُر عن شيٍء معّين؛ إذ ُتظهر المستطيالت 

والمربعات اإلستقرار والقوة، أمَّ األشكال الدائرية والبيضاوية تمثّ ل الحركة المستمرة، 

ا المثلث المقلوب يعطي شعوراً بالتوتر وعدم  والمثلثات تدفع الشخص بالنظر إلى أعلى، أمَّ

 اإلتزان.

اللون :  يعتبر اللون أكثر العناصر ظهوراً وقوًة في اللوحة، ويستخدم غالباً إلعطاٍء جٍو 

معيٍن للصورة؛ إذ يستخدم إلظهار اإلضاءة، أو النمط، أو الرمزٍ ، أو الحركة، أو اإلنسجام، 

 أو المزاج، أو األسلوب، أو التباين، أو الشكل."2

الفراغ :" يعبر الفراغ الموجود في اللوحات الفنية على األبعاد الثالثية، أو يعطي شعوراً 

بالعمق فيها، كما يعّبر عن نظرة الرّسام الطبيعة الموجودِة حوله وطريق تفسيره لها في 
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ا المساحة  اللوحة، والفراغ الموجود حول المادة األساسية للرسمة ُيسّمى الفراغ السلبي، أمَّ

 الملوءة بأشياء أساسية يسّمى الفراغ اإليجابي.

الملمس : يبّين الملمس جودة اللوحة من خالل الشعور التي ُتعطيه للمحلل، ويكون لكل 

شكٍل فيها ملمٌس معّين، كما يمكن لبعض الرّسامين نقل الملمس للمتلقي بصرياً، كما أّنهم 

 يستخدمون الخطوط، والتظليل، واأللوان إلعطاء القوام المضبوط للرسمة."3

بعناية  مشاهدةنها مسألة أل ،المالحظة والتأملالفني على ف تحليل المصنّ تقوم عملية و

 خطة تحليل العمل هو تمرين شخصي يجب أن يتكيف مع ،الحساسية والمنطق تفرض

.ترحةالمقالعمل   

 التي تساعد الباحث لتنفيذ مشروع بحثه الفني،المقترحة أيضا  يةهناك عديد الطرق العلم

:(ناقد تشكيلي أمريكي ) منهج بانوفسكس ها أهم  

 تحديدووالمعاينة،للمشاهدة ما يتم عرضه وتعريف شرح يقصد بها  " :تحديد الهويةـ  1 .

.للعّينة المدروسة فنيةبطاقة   

من  شاهدته؟ هل القماش؟ استنساخ عمل ملون على الورق أو على  المقدمة العّينةما هي 

؟أصيال أم مقلداهل يبدو كيف يبدو ؟ قبل؟   

(... كوالج  -تركيب  - تجميع -نحت  - رسم ) ؟المقترحة للدراسة  ّينةما هي طبيعة الع  

إطار؟ في أيّ ؟  ؟ في أي بيئة هل هو مقدم كليا أم جزئيا  

التقنية  -الشكل  -تاريخ اإلنتاج  -العنوان  تحديد - العمل شرح)؟  ما هي المؤشرات المقدمة

 .(.الرسم الزيتي على قماش ، النحت البرونزي ، رسم الفحم على الورق،إلخ:مثال)والدعم 

، منظر طبيعي ، مشهد معركة ، عمل تجريدي ،  الحياة الساكنة ، صورة: مثال)النوع  -

.....(إلخ  

 صف العمل لشخصي انكمحدًدا قدر اإلمكان ، كما لو  الباحث كونييجب أن  :الوصفـ  9

رسم أو  أو تشكيل)وصف العمل ثنائي األبعاد بالطريقة نفسها ال يمكن و ى العينةال ير 

....(.التركيبأو  النحتك)العمل ثالثي األبعاد وصف ( فوتوغرافي تصوير  

.للعمل العام الموضوعيجب تحديد  :الموضوع  

هو  هل.( إلخ ، منخفضة زاوية ، عريضة لقطة ، قرب عن) نظرال وجهة التأطيرأو:الفضاء

 ، مقدمة ، يسار ، يمين) الفضاء؟ في العناصر مكانكيف يظهر  ؟(منظور) فضاء واقعي

 التالشي خط) العمل؟ في ما عنصر إلى االنتباه تلفت خطوط توجيهية هناك هل....(  خلفية

..(.الشخصية إيماءات   
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 باردة أو دافئة ألوان ، داكنة أو فاتحة ظالل) ؟تقاطعات هناك هل الرئيسية؟ األلوان ةهي ماو

؟للمتلقي المشاهد ينقلونه الذي الشعور هو ما تبرز؟ ماذا...(   

 متساوية صراعنكل ال هل ؟مامصدره اصطناعي؟ أم طبيعي ، هتالبحث في طبيع: ضوءال

وتباين؟ ظالل هناك هل ؟ ضاءةاإل في  

 وصف الضروري فمن شخصيات، العمل أظهر إذا(: الشخصيات)أو الشخصية تعبير

.وجوههم وتعابير وضعهم  

 المواد ، ةمساللّ ) :يجب إيالء األهمية للعناصر التالية  : الرسم في: التشكيلية  المعالجة

 التصوير في، الرسم في  ال أم واضحة اإليماءات وهل( إلخ ، التعديالت ، العجينة ، الصلبة

 التصوير) يجب االنتباه إلى جزئيات العناصرالتي تتكون منها الصورة  الفوتوغرافي

.....(بكسل ، الحبوب ، الرقمي أو الفضي ) 

 يشعر ماذا العمل؟ أمام لقيالمت موقف هو ما ؟ماهي الفئة المستهدفة : المشاهد مع العالقة

يجب التركيز على كل الجوانب لكتابة تقرير علمي فني، بمنهجية  العمل؟ أثناء عملية تلقي

.صحيحة  

 :األبعاد ثالثي العمل كان إذا

 ، دراسة العّينة عند. الرؤية زوايا تعددب األبعاد ثالثي عملال ُيعرف: النظر ووجهة الفضاء

. العمل من محدوًدا جانًبا لنا ظهرستُ  والتي ،أكثر أو واحدة صورة تلقي على أنفسنا هيئن

كل متعلقات العينة،بما في ذلك العناصر  صفو ةحاولم يتعين على الباحث في هذه الحالة

 .في العينة المضمرة

 ،معروف موقع في خاص،مثال، مكان في العمل عرض يتم هل ؟ّينة الع عرض يتم كيف

 ؟ أم على قاعدة معينة محايدة؟ خلفية على ، تزييني نصبعلى فضاء طبيعي، في

 التي والبيئة قوامه أو مادته على كبير حد إلى،التركيب أو النحت لون يعتمد :والضوء اللون

 .التفاعالت هذه دراسة يجب ُيعرض فيها،

 ذيال واقعيال بالفضاء ،األعمال هذهمثل  رتبطت وهو أمر بالغ األهمية،حيث :لقي المت مكان

 يستدير أنمثال، هيمكن هلومراقبة ردود أفعاله أمر مهم في الدراسة،لقي،المت فيه يتحرك

 إدراكه على مباشر تأثير له العمل هل ؟ العملفي أبعاد  يتحركل الداخل إلى غوصوي

 4"  عواطفه؟و

 أراد ماإلى  يهتدي أن على الباحث،المالحظات المستنتجةخالل  من :تفسير النتائج . 3

 .االّ ُيخطئ في حكمه، ويجب عنه التعبير الفنان
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 التي المعلومات هي ما العمل؟ هذا الفنان أبدع لماذا :العملالتي يتضمنها  رسالةما هي ال

بتحديد  له يسمح أن يجب ،الوصف فيالباحث  هيالحظ ما؟ الباحث حول العينة  لنا قدمهاي

شكلية ذات ال الخيارات وكل ،أبًدا مجانًيا ليس الفني العمل،مع االدراك التام بأن  الفرضيات

 .بالعمل اوعالقته ينةالع عنوان عن السؤال ،أيًضا يمكن ،كمامعنى عميق

 جزء العمل أن إظهاربضرورة  يتعلق األمر: الفنون تاريخ في الفنان االبداعي مهنة العمل

 من جزء هي هل الفنان؟ أفكار هي ما: مثل  ، األسئلةكثير طرح إلى يقودنا عام ، سياق من

 ربط يمكن هل الموضوع؟ نفس عن تتحدث أخرى أعمال هناك هل معروفة؟ فنية حركة

 مهم؟ فني أو اجتماعي أو تاريخي بموضوع العمل

 القواعدمراعاة  مع ودقيقة بسيطة بطريقة،وكاملة جملب فقرات في التحليل كتبيُ  أن يجب

 .اللغوية للكتابة السليمة 

 

 

 

 المراجع :

www.artsedge.kennedy-center.org 1  ـ 

www.artyfactory.com 2 ـ 

 www.getty.edu 3 ـ 

ص ,ستوكهولم, 3911, 4ط.أحمد يجاي:تر,بو بيريستروم فعالية االتصاالت المرئية ـ 4

111,111,111,111,112,191,191            
 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsedge.kennedy-center.org1/
http://www.artsedge.kennedy-center.org1/
http://www.artyfactory.com2/
http://www.artyfactory.com2/
http://www.getty.edu3/
http://www.getty.edu3/
http://www.getty.edu3/


5 
 

 

 

 منهج السيميائية البصرية :

مذهب الطبيعة  على أنهاعّرفها بيرس (: سيميوطيقيا)–(سيمولوجيا): السيمياء تعريف     

وهي ليست المنطق بمفهومه العام إال اسماً  ،الجوهرية والتنوعات األساسية للداللة الممكنة

علم يبحث  على أنهاوعّرفها دي سوسير . وهي نظرية شكلية للعالمات ،آخر للسيميوطيقيا

ويشكل جزءاً من علم النفس االجتماعي  ،في حياة العالمات ضمن حدود الحياة االجتماعية

.هاإال جزء من( علم اللغة)وما اللسانيات   

:لعالمة بمفهومها العام إلى قسمينتقسم ا : العالمة  

هي تلك التي تكون عالقتها بشكله المدلول عليه ناتجاً عن : العالمات الطبيعية .أ

 .قوانين الطبيعة كداللة الدخان على النار

هي تلك التي تكون عالقتها بالشيء المدلول عليه قائمة  :العالمات المصطنعة .ب

كرموز العلوم المختلفة وهذه العالمات  ،على قرار إرادي من فرد أو جماعة

 1.تقابل العالمات الطبيعية

هو شيء ما ينوب عن شئ ما عن شيء ما من وجهة ما : يعرف بيرس العالمة فيقول 

وبصفة ما فهو يوجه لشخص ما، بمعنى أنها تخلق في عقل ذلك الشخص عالمة معادلة أو 

ا أطلق عليها بيرس اسم مؤول أو مفسرة ربما عالمة أكثر تطوراً وهذه العالمة التي يخلقه

إن العالمة تنوب عن شيء ما وهذا الشيء هو موضوعها، وهي (. الماثول)للعالمة األولى 

ال تنوب عن تلك الموضوعة من كل الوجهات بل تنوب عنها بالرجوع إلى نوع من الفكرة 

بدوره إلى ثالثة ( الماثول، الممثل)التي أطلق عليها بيرس اسم ركيزة أي موضوع، ويتفرع 

  :عناصر أو عالمات فرعية والتي يطلق عليها بيرس ثالثية المقارنة وهي كما يأتي 

هي عالمة ال يمكنها أن تكون واقعياً عالمة، حتى إن تتجسد ولكن هذا : عالمة نوعية . أ 

ية التجسيد ال عالقة له بالنوعية من حيث كونها عالمة، أي إن هذا التقسيم يعتمد على ماه

الصفات الحسنة كأنغام الموسيقى ( النوعية)ومثال على هذا . وجوهر العالمة في ذاتها

 .واأللوان المتضمنة في اللوحات الفنية

وتعني هذه العالمة الشيء الواضح والموجود، أي لها وجود فعلي،  :عالمة متفرقة . ب 

كون عالمة، وال وبحسب تعريف بيرس على الوجود الفعلي أو الشيء أو الحادث الذي ي

الرسم )ومثال للعالمة المنفردة . يمكن أن يكون على هذا النحو إال من خالل خصائصها

 ....(.والصوت 

وهذه العالمة والتي تأتي بالتسلسل بالنسبة لهذه العالمات في القسم  :عالمة عرفية . ج 

بيعة عامة تعاقدية الثالث من القسم األول الرئيسي، من ثالثية المقارنة وهذه العامة ذات ط

وهي خالفاً للعالمة النوعية والمتفردة، وتكون هذه العالمة نتيجة اتفاق يتعارف عليه الناس، 



6 
 

لذا فإن كل عالمة متواضع عليها فهي عالمة عرفية وهذه العالمة هي ليست موضوعاً 

ة عرفية واحداً ،بل نمطاً عاماً قد تواضع عليه الناس على عّده داالً، وعليه فإن كل عالم

ومن هذه . تتطلب عالمة متفردة، فالعالمة المتفردة ما هي إال تحقيق فردي للعالمة العرفية

( للحزن)العالمات العرفية عند العرب والمسلمين وعند شعوب أخرى داللة اللون األسود 

 2( للفرح ) وداللة اللون األبيض عند بعض الشعوب 

( .اللون...الملمس... الخط)هي ذات عالقة وثيقة بعناصر العمل الفني  :فنيا  العالمة مفهوم

عالقة متكاملة من خالل إدراكها وطرق بنائها داخل بنية العمل الفني، وتقسم العالمة على 

(.شكل ومضمون)أساس   

شارية أو رمزية أو أيقونية إ يحيلنا إلى داللة الفنية كل شيء داخل بنية اللوحة :الداللة

(.مستندة إلى مضمون ما)أو ضمنية  ظاهرة  

إذا كان أحد أسباب السيميائية يتمثل في الدعوة إلى وجود ميادين جديدة الستجواب العالم 

والمساعدة على تشكيل تخصصات مستقلة في اإلطار العام لألداب والفنون ، فسيتم 

من الصعب حتى  االعتراف بأنه على الرغم من الجهود التي بذلت في العقود األخيرة ، كان

اآلن السيطرة على مجال المعاني الواسع الذي حاول النقاد جمعه، مع األخذ في االعتبار 

وحتى أقل من السمعية ( نظرية البصري . ) طريقة التعبير الخاصة بهم ، تحت اسم بصري

بعيدة كل البعد عن التطوير، وغالًبا ما تشكل  -البصرية ، التي ليست سوى عالمة مالئمة 

 3.حيرة لدينا أو أدلة غير قطعية( أو سيميولوجية الصورة)لسيميائية البصرية ا

 ونفي الفن البنيوي وتطبيقاتهالمنهج 

 

 :معنى البنيوية •

ة اإلنسانية ، وهي جهد مقترح للكشف عن الحقيقالبنيوية في جوهرها منهج وليس مذهب

وهدف هذا المنهج . وهي منهج تحليلي وتركيبي للبناءات اإلنسانية بشتى مكوناتها الجزئية

تمهيداً للتحكم بها وإعادة  ،التي تربط بين مكونات كل بناء ،هو كشف العالقات الداخلية

 ويعية لقد أهملت االتجاهات التجريبية في العلوم الطب. ترتيبها واالرتقاء بمستواها الوظيفي

واستعملت في  ،اإلنسانية الشكل الكلي والعالقات العامة التي تربط بين شتى ظواهر الوجود

اقتصر اهتمامها  ،جزئيات تلك الظواهر فقط كما وإن االتجاهات والمذاهب المثالية والمطلقة

 .على الكلي دون الجزئيات، وكال المنهجين كان قاصراً في إدراك الحقيقة

عبارة عن التقاء المكونات الجزئية في الشكل الكلي في وحدة ،في جوهرها إال أن الحقيقة 

فالبنيوية تقوم . ال توجد فيها أولوية لطرف على اآلخر ،مترابطة وبواسطة عالقات محددة

يقوم على  ،على أساس الجمع بين الجزئيات والكل الذي يضمهما في بناء واحد متكامل

وكل بناء يتكامل مع غيره من األبنية األخرى في هذا الوجود، . عالقات موضوعية ثابتة
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والجزئيات تنبع حقيقتها ويظهر معناها عند ارتباطها بغيرها من العناصر الجزئية األخرى 

في عالقات تنظيمية محددة وثابتة، فهي ليست ذات معنى بدون تلك العالقات، فالعالقات 

ي تحدد وظيفة األشياء وهي التي تجعل البناء متكامالً ليرتبط مع غيره من األبنية هي الت

فكشف . األخرى في عالقات أكثر اتساعاً تحدد وظيفتها ودورها التاريخي أو االجتماعي

بين األجزاء المكونة للبناء وبين البناء واألبنية األخرى وإعادة ترتيبها بما )هذه العالقات 

 4(.ه المنشود بالنسبة للبناء اإلنساني، وهو جوهر غاية البنيويةيتناسب والتوج

 : لمنهج البنيويلساسية األقواعد ال

وذلك للكشف عن العالقات الموضوعية  ،تحليل كل بناء إلى جزئياته التي يتكون منها ـ  1

ثم إعادة تركيبها في بناء كلي جديد يكون أرقى من السابق  ،التي تربطها بعضها ببعض

 .كثر تقدماً وأ

تحديد اتجاه عملية تحليل وتركيب كل بناء، وهذا يتمثل بالصفة اإلنسانية التي يجب أن  ـ  2

تكون األساس في دراسة أي بناء؛ ألن البنيوية في جوهرها نزعة إنسانية تهدف إلى 

 .االرتقاء باألبنية اإلنسانية المختلفة من خالل تنظيم عالقاتها

وهي ليست ماهيات عقلية مجردة والتي تتمثل ،كامنة خلف كل بناءاكتشاف الماهيات ال ـ  3

فمن خاللها تكشف ماهية اإلنسان  ،وليست شيئاً آخر أعلى منها،في العالقات الموضوعية

 .ومحاولة االرتقاء بأدائه الوظيفي

تعني هيئة أو تكوين كلي يضم عدداً من ة أحدث منهج فلسفي ظهر في أوربا،البنيوي

عبارة عن بناء متكامل  ،كل شيء في الوجود عامة واإلنسان خاصة. ترابطةالجزئيات الم

هي التي تعطي هذا الشيء  ،يضم عدة أبنية جزئية تقوم بين هذه األبنية عالقات محدودة

وعلى هذا األساس فإن دراسة . بناءه وتحدد وظيفته وتبين مكانه ضمن األبنية األخرى

يمكن حينه معرفة وظائفه الحقيقية وكشف  ،إلنساناألبنية الجزئية لكل بناء متكامل كا

كما  ،وهذا يسهل علينا تغييره تغييراً صحيحاً  ،العالقات الداخلية التي تربط أبنيته الجزئية

إن . يمكن التحكم في جزئيات هذا البناء المتكامل وإعادة ترتيب عالقتها وتفسير وظائفها

إنما قيمتها في العالقات التي  ،في حد ذاتها األشياء التي يتكون منها البناء ال قيمة لها

تربطها مع بعضها والتي تجمعها في ترتيب معين وتؤلف بينها في نظام محدد يوضح 

وعلى هذا األساس فالبنيوية تهتم أوالً وأخيراً بدراسة العالقات التي تربط . وظيفة هذا البناء

فهي  ،نية المختلفة بعضها ببعضوتهتم بكشف الروابط القائمة بين األب ،جزئيات كل بناء

إنها منهج أو علماً ثابتاً محدداً، ،جامداً  بذلك منهج للبحث والدراسة أكثر منها مذهباً فلسفياً 

من أجل  ثم التحكم فيها وإعادة ترتيبها ،لدراسة العالقات دون األشياء لغرض فهم حقيقتها

 .إصالحها واالرتقاء بها

فالوجودية شاعت وانتشرت في ظل ظروف الحرب ( سارتر)تعد البنيوية منهج ما بعد 

البحث عن الحرية والقلق والتمرد الذي رافق ظروف تلك ب انشغلتالعالمية الثانية 

 .أما البنيوية فجاءت في ظروف أكثر استقراراً بعد الحرب رب،الح
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عنها يتماشى  مختلفاً  ،استفادت البنيوية من تجربة الوجودية بالرغم من كونها منهجاً جديداً 

يكون  تفتح،مع الظروف المعاصرة للمجتمع األوربي الذي كان بحاجة إلى فكر جديد م

 5.أقرب إلى المنهج منه إلى المذهب

  :للفنان بيكاسو( الجورنيكا )لوحة ل بنيوي تحليلأنموذج 

 

قصف  استوحاها من بابلو بيكاسو للفنان جدارية لوحة هي  ) Guernica(باإلسبانية
مساندة لقوات القوميين اإلسبان بقصف  وإيطالية ألمانية حين قامت طائرة حربية الباسك ،غرنيكا

  6 .(الحرب األهلية اإلسبانية بغرض الترويع خالل 1937 أبريل  26المدينة في
 

ن هذا النص الفني بعمومه ينطلق من خالل رؤية ذات شمولية عالية لمجموع أنجد 
ويأتي هذا الشمول من , المفردات التي تتدخل وتتبادل فيما بينها لتأثير البعض على األخر 

حيث يأخذنا إلى , شكال والتي هي تعد واحدة من سمات المدرسة التكعيبية خالل تراكب األ
تصويرية عن معنى هذه المفردات وذلك اإلنشاء الذي يسجل  وهي شمولية, شمولية أخرى 

وهذا مااستدلنا إليه من خالل , ن نطلق عليها ملحمة أو كارثة بشرية أأو يمكن  (بانوراما )
وأسقطها على , التي أوجدها الفنان , المشاهد الدرامية ذات الطبيعة التراجيدية العالية 

   وهو ماظهر بشكل جلي للمتلقي من خالل, ة شخصيات لوحته كمالمح تعكس تلك الكارث
 ( .الثور, المقاتل , المرأة , الفرس ) 
 

ينطلق من خالل العالقات التبادلية (الجورنيكا)إن شمولية اإلنشاء التصويري في هذا النص 
ن ثمة عالقة ترابطية مابين كل جزء مع األخر أشكال حيث نجد لمجموعة العناصر واأل

مام بانوراما أفليس هنالك انقطاع في سلسلة المشاهد وكأننا  ،بالكلوعالقة ذلك الجزء 
 .متصلة كأنها شريط سينمائي  

 
هو األخذ بمبدأ القيم الخالفية  ،يظهر في هذا النص واحدة من أهم مرتكزات التحليل البنيوي

القيم  اتوفي هذا النص نجد بأن هنالك جملة من العالقات ذ, وكشفها في العمل الفني 
 لخالفية والتي نجد من ذلك االختالف توافق الرؤى المضامينية التي تحاول هذه اللوحة بثها ا

, وهما المصباح النفطي والمصباح الكهربائي , إذ نجد هناك مفردتان تبدوان كقيمة خالفية 
 في حين يظهر  ،فصور المصباح الكهربائي بإنارة تبدو وكأنها أسنان القرش المفترسة

حداث المشهد أفوق ( محلقة ) فطي وهو محموال بيد المرأة التي تبدو طائرةالمصباح الن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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في والتكنولوجيا هنا متمثلة ,  لبالدها الدمار لبتوكأنها ترفض تلك التكنولوجيا التي ج
 ( .الجورنيكا ) الطائرات المقاتلة التي قصفت ودمرت مدينة 

ونحن نعلم , يبدو ساقطا على األرض المقاتل الذي في تتجسد  ،ما القيمة الخالفية األخرىأ
في حين هنا يظهر المقاتل حامال , ن المقاتل من أهم صفاته حمله للسالح ومعدات القتال أ

 .كأنه يريد الصراخ ال للحرب نحن نريد السالم , لزهرة بيده 
 

في حين المقاتل  ،مهمة هو ظهور الثور صامدا شامخا ،وما يشير إلى قيمة خالفية أخرى
 حيث, فمن أشهر الممارسات الرياضية الشعبية في اسبانيا هي مصارعة الثيران ,  ساقطا

في حين يظهر هنا شاخصا وكأنه يرمز , بسهام الالعبين أو يخرج مقتوال  يصاب الثور
 .لهيجان العدو وبربريته 

 
نجد بأن الحصان الصارخ الذي يتوسط النص , وإذا ذهبنا في االمتداد بعمق النص الجمالي 

فصهيل الحصان يقابله صراخ , هو ربما عالمة لصراخ اإلنسان وألمه من ويالت الحرب , 
مايدعم هذه الفكرة هو تصوير المرأة في يمين العمل وهي صارخة متألمة تحيطها , اإلنسان 

نا على ذلك هو ذلك الشباك الذي يظهر فوق رأس لوما يد, القصف الذي اهدم بيتها  نيران
نه منزلها دون شك وتلك هي شرفتها وإنارة غرفتها إ, متشبثة به بنظرها  المرأة التي تبدو

 .المحترقة 
 

ففي يسار العمل تظهر امرأة صارخة هي , وقد عمد الفنان إلى خلق وحدة تناظرية بالمعنى 
فهناك , األخرى نائحة على طفلها المتدلي من بين يديها هي األخرى فقدت شيئا غاليا عليها 

هذه مقدمات واضحة لنتيجة تبدو أكثر وضوحا , نزلها وهنا امرأة فقدت طفلها امرأة تفقد م
 .وهي الدمار الذي تتركه الحرب 

 
إن األسلوب المستخدم في هذا النص الجمالي دفع الفنان إلى استخدام ثنائيات لونية واالبتعاد 

الثنائيات عملت ن هذه أهذا ماجعل النص يبدو دراميا أكثر وكذلك نجد , عن التعدد اللوني 
إما من ناحية المعنى فان البنيات وتدرجاتها تعكس , على عدم تشتيت فكر المتلقي 

من واآلثار التي تترتب نتيجة هذا القصف  ،العواصف واألتربة نتيجة القصف الجوي
 .حرائق ونيران 

 
قطة  أو بنادق ودبابات وصواريخ سا, ن يصور الفنان طائرات مقاتلة قاصفة أوعليه فبدون 

من خالل الحفر عمقا في مفردات اإلنشاء  ،منحنا التحليل البنيوي الكشف عن تلك الواقعة
ثيمة الخطاب التي تبثه  ،شكال والمفرداتالتي صورت لنا بتراكب األجساد وخالفية األ

 7( الجورنيكا) لوحة 
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