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 على مقاومة التطرف 

تلميذ  تربية في أعمال  رواد الفن التشكيلى ودورها  مختارات من

 مقاومة التطرف  على   المدارس االبتدائية

 

 ميرنا على صالح جوهر أشرف احمد العتبانى ، ياسمين احمد حجازى ، 

 :ملخص

مفهىى و ظظئىىالت الرلالىىي الفذلىىي ظعىى لل الرفىىلف   ىىا  هىى  هدف البحث إلىىا الرفىىلف   ىىا  

الرشىىلل لي  ىىب ةلالىىي رطىىلف ظالر  ىىى إلىىا  هىى  إمىىهامات ةمىى   الحلعىىي  السمات الفامي ل 

األطفال   ا م اجهي الرطلف ظ ب مبلى ةحقلق ه ا امرخدو البحث المذهج ال  فب ظة  ى 

الفذان  –الفذان محم د مخراة   –ن اة    )الفذان  حمد   ه  إمهامات الفذانلن الرشلل لن  البحث إلا

 مح ظم اجهي الرطلف الفللي.ل   ب قل  الرسا ب ةلالي األطفاجمال السجلذب( 

ظقد  ظ ا البحث اضلظةة ةط يل المذاهج الدةاملي ظةذقلرها من خطل الرطلف الفللي ظ ن 

اطذىىي ةرضمن الرلالي الفذلي م ض  ات خا ي ام اجهه االةهاب ظ ن ةفمى   ا غىىلا الم 

 الصالحي لدى الرالمل .

 ، مقاظمي الرطلف  الملح ي االارداللي الفن الرشلل ا ، ةالمل الدالة : الكلمات

 
 :  ةقدمالم

نقل  يتم  خالله  من  والذي  البشري  االتصال  وسائل  أهم  من  الفن  يعد 
الفنان لعواطفه وأحساسيه إلى اآلخرين باستخدام وسائل مختلفة تتمثل باألعمال  

المهارات الفنية، والفن   العديد من  لغة بصرية يهذب حساسية اإلنسان ويكسبه 
و التي   السليمة  الجمالية  الرؤية  في  تساهم  على  بدورها  الحال  بطبيعة  تنعكس 

أنواعها   باختالف  الفنون  بأن  فيه  الشك  ومما  متعددة،  مجاالت  في  شخصيته 
ب من  ارسها وبما تعطيه من قيم معرفية إنما تعكس ثقافة الشعو ومجاالتها ومد 

 (1)خالل ما تفرزه من انتاجاتها المختلفة.
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األرض، فمنذ أن وجد االنسان على    بتاريخ البشرية،  يقترن تاريخ الفن
للحياة، يضفي عل أساسي  الفن كمكون  ويرفع  وسكنها وعمرها وجد  الجمال  يها 

يزال   وكان ال  فيها،  وأثر  الحياة  نواحي  بجميع  الفن  تأثر  وقد  ويهذبه،  تطورها 
فه  مرئيا في السياسة واالقتصاد والنشاط االجتماعي وبذلك يكون قد تجاوز توظي

 الخيالي ليتجسد في الواقع.
ر الحسي بين المجتمعات المتنامية منذ القديم  وسيله للحوا  وُيعتبر الفن

البشرية،   أصناف  لكل  مفهومه  رسائل  بث  نستطيع  فمنه  هذا.  يومنا  وحتى 
 ق بها أمم مختلفة األعراق.متجاوزة حدود اللغات التي تنط

األط  كل  تقبلها  واضحه  مفهومه  واحدة  لغة  محور  فهناك  هي  راف، 
الرؤ  خاللها  من  نستشف  الذي  تعبيرات  والنمط  الجماعة،  لهذه  االنسانية  ية 

المنسجمه مع   القضايا  لنا مجمل  بع، تسوق  نسيج حضارتها وتطورها  ننعايش 
والتاري الكونية،  المنظومة  ببوتقة  مجمل  وتفاعلها  الكالم.  لهذا  شاهد  أكبر  خ 

ضمن اإلطار اإلبداعي، وتصعد  قضايا تستطيع المجتمعات اختصار مفاهيمها  
ايا التي تحكم بنيتها األساسية والعقائدية واالقتصادية وما تسعى  كثيًرا من القض

ما جسدته ريشة الفنان    إليه من تواصل وارتقاء ضمن الصبغة االنسانية، وهذا
الق العصور  العريقة  عبر  الحضارات  من  حضارة  ألية  والمتأمل  والحديثة  ديمة 
 (2)وحدة متكاملة، ليس فيها تناقض.يجد أنها ُتمثل 

ال كوسيلويعمل  الهامة  فن  بالقضايا  االنسان  وعي  تكوين  في  هامة  ة 
الكبرى المتعلقة باالنسانية أو الوطن أو الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى  

 نبذها. بها أو السيئة المراد 
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كما إن مفهوم الفن يختلف من مثقف آلخر ومن مثقف النسان عادي، 
إ  ولكن الفنانين  قد يظهر وغيب عند  إلى هدف  هذا االختالف  يسعون  ذ كانوا 

في   يختلفوا  أن  المنطقي  من  فإنه  واحدة  ميول  لديهم  ليست  األفراد  أن  واحد. 
 رائي. ، وتأخذ المرئيات أهميتها من نوع اهتمام الإدراك األشياء

ذلك  ان الفن يرتبط بالنشاط االنساني ألنه يقترن بحياته وُيمثل يومياته  
 فن.  أن كل ما يقوم به االنسان من إبداع فهو

والخير  كالجمال  كلية  غايات  تحقيق  إلى  يهف  أخالقي  نشاط  والفن 
والمنفعة للناس، ويرى "هربرت ريد" أن الفن همزة وصل بين الفنان والناس، فهو  

إليه  هو  ينقل  والفن  وعواطفه،  وانفعاالته  وأحاسيسه  ومشاعره  ورغباته  أفكاره  م 
دف معين في المستقبل، وم به االنسان ولديه فكره واعيه عن تحقيق هنشاط يق

ويشمل الفنون الصناعية النافعة والفنون الجميله، ويكاد يكون من الممكن أداء 
 ( 3) هدف.بطريقة فنية وبوعي ومهارة وإدراك للأي نوع من النشاط 

بالقومية   ولوحاتهم  أعمالهم  اتسمت  عظام  فنانين  مصر  وشهدت 
المختل والوطني بالحاالت  الفنان  تأثر  على  يدل  مما  يؤثر  ة  وكيف  لوطنه،  فة 

ويتأثر به، وقد أثبتت على ذلك أعمالهم ولوحاتهم الرائعة، وهذا ما سوف يتطرق  
   .ث فيما يليإليه البح

إلى إعداد اإلنسان الجديد الذي يمتلك   تسعى التربية بمفهومها الحديث و 
واالبتك اإلبداعية  والقدرات  النمو  الموهبة  ورعاية  به،  الدائم  واالرتقاء  ارية، 

التمكين له في عالم  ا إلنساني بجميع جوانبه لتحقيق أقصى درجة من درجات 
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بتكوين شخصية  التربية  تهتم  كما  الخالق،  عقليًا    االبتكار  الفرد،  لدى  متكاملة 
 ًا وانفعاليًا واجتماعيًا. وجسمي

الماضي القرن  عشرينات  منذ  الباحثين  آراء  دور    واتفقت  انتقال  على 
ز على فك إسرار الطاقة اإلبداعية لدى الطلبة، وإذا كان التربية الفنية إلى التركي

إلبداعي، فإن التربية يمكن أن تكون وسيلة  الطالب بطبيعته يمتلك طاقة العمل ا
تنمية الموهبة، وظهرت في هذه الفترة العديد من الكتب في التربية  تساعده في  

ا  دور  االفنية توضح  هذا  إن  التربية، وكيف  الفن وفي  إلبداع عندما  إلبداع في 
فإن   ولهذا  الفن،  ميادين  غير  أخرى  ميادين  في  يطبق  أن  طريق  عن  يطور 

و  المواهب  تكشف  ألنها  ال  مهمة،  الفنية  في  التربية  اإلبداع  فقط، تطور  الفن 
 (4) ولكن ألنها تكشف المواهب وتنميتها وتطور اإلبداع عامة.

الف تسهم التكما   تنمية استعدادات  ربية  ر قدراتهم  طويوت  األطفالنية في 
مادة   فكل  السليمة،  االجتماعية  الوجهة  وتوجيههم  مهاراتهم،  وتنمية  العقلية، 

غاية واحدة، وهي تربية  تختلف في أهدافها ومحتوياتها وطرقها، ولكنها تتفق في 
إ غاية  ليست  الدراسية  فالمادة  األفضل،  نحو  وتوجيههم  يتم  التالميذ  وسيلة  نما 

الش التربية  تحقيق  طريقها  العقلية عن  الفرد  شخصية  جوانب  جميع  من  املة 
فليس  ذلك،  الفنية مع  التربية  والجسمية والنفسية واالجتماعية.وتتفق غاية مادة 

من التالالهدف  تدريب  إلى ها  تهدف  بل  الفنية فحسب  األعمال  إنتاج  على  ميذ 
عن طريق الفن واألعمال الفنية، وبهذا   تعديل سلوكهم، والمساهمة في تربيتهم

نى فإن ممارسة األعمال الفنية ليست غاية في حد ذاتها إنما وسيلة يكتسب المع
الفن    لتربية عن طريقالتالميذ عن طريقها بعض القيم المعينة، وهذا المقصود با

أي تدريب التالميذ على بعض المهارات والعادات، وتزويدهم ببعض المعلومات 
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طوالمف عن  والميول  االتجاهات  بعض  وإكسابهم  لألعمال  اهيم،  ممارستهم  ريق 
 ( 5) الفنية واالستمتاع بها.

وتلبية   طاقاته،  تفريغ  للتلميذ  يتيح  خصب  مجال  الفنية  التربية  ومادة 
رسم  احتياجاته   من  الفني  النشاط  ممارسة  طرق  عن  قدراته  وتنمية  ورغباته، 

مجاالت  من  وغيرها  وتصوير،  ونحت  تربوية    وتشكيل  عملية  ضمن  فنية 
 متكاملة. 

ية الفنية المعاصرة على النمو الشامل للمتعلم ومعنى  رة الترب تستند فك و 
الممارسة   خالل  من  النمو  النواحي،  مختلف  من  النمو  نمو  الشمول  لتأكيد 

تجعل  التي  المعرفة  واكتساب  الممارسة،  خالل  من  الذوق  وتحسين  المهارات، 
مل  ة حيث يستخدم العقل معرفة بمصادر الخبرة تشالنمو ميسورًا، فهناك معرف

ومالبساته،  وتفاصيله  بالموضوع  ومعرفة  األداء،  وإمكانية  الخامة  طبيعة 
لحقائق، وإمعان الفكر وإدراك واتجاهات عملية نمو القدرة على البحث وتوخي ا

 العالقات. 

 مشكلة البحث 
الساحة ظواهر برزت على  والعشرين  الحادي  القرن  غريبة    مع إطالله 

والمجت  عامة  العالمية  المجتمعات  ظاهرة  على  ومنها  خاصة،  العربية  معات 
لفوضى التطرف الفكري، ذلك التطرف الذي أغرق دواًل وشعوبًا في ساحات من ا

والخ واالنفالت والدماء  والتحرر  والحرية  الحداثة  باسم  تنامت  وويالت  راب، 
متطرفًا دينيًا يرى داعش  األخالقي غير المبرر، ذلك الوضع الذي خلق جياًل  

األ حلمه  المتحررة  وأخواتها  "أوربا"  ويرى  الدين،  نهضة  في  آماله  لتحقيق  كبر 
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كا مهما  إليها  بالهجرة  فيحلم  والتقدم  والمدنية  للحضارة  باحثًا عن  رمزًا  الثمن  ن 
عالم جديد يشعر فيه بحريته المزعومة فيموت غريقًا ويدون اسمه في سجالت  

متع سبياًل للفرار  ثًا عن الحرية الزائفة، ومنهم من يرى في المن ماتوا غرقًا بح
من الواقع فيعشق المخدرات والخمر ويرتكب الفواحش باسم الحرية دون رقيب 

ن هللا الخالق، كل ذلك باسم الحرية تلك الحرية  وال وازع من ضمير وال خوف م
والحروب الدينية  النزعات  فيه  تشتعل  جديدًا  واقعًا  أفرزت  االقتصادية    التي 

فيه آمال البسطاء مع مخططات الجبناء صانعة    واالنحرافات األخالقية وتتالقى
 في النهاية ما يسمى التطرف الفكري.

التربينة الفنينة، ينؤثر كالهمنا  مما ال شّك فيه، أن كاًل منن التطنرف و و 
فنني اآلخننر، حيننث يعمننل الفننن علننى تننذويب التطننرف وتسننجيل مننا ينننتج عنننه  

وجنه منن صننعوا    وثيقة إداننة ُترفنُع فني   الفنية بح األعمال  تص ف   ، بالخط واللون 
دموي، ومننا ننتج عنننه منن قتنل وتشننريد للبشنر وتنندمير للحجنر، وهنننا  الوضنع الن

تكبون القتل أمام النرأي العنام المحلني  يأتي دور الفن في فضح وتعرية من ير 
  مع العلم أننا لسنا بحاجة ألن ينتشر التطرف، أو يمنارس العننف   ، والخارجي 

غينره، كني نننتج فنّنًا يعبّنر عننه  ضدنا وترتكب المجازر في حقنا باسم الدين و 
وعننننننن الفجيعننننننة، ألن الحننننننروب التنننننني تشننننننّن علننننننى أمتنننننننا العربيننننننة بتقنياتهننننننا  

عنهنا منن عننف، وقتنل، ودمنار، وتهجينر.. تمثنل أعلنى    وجية وما ينتج التكنول 
ل فننني  وال جمنننا   ، أشنننكال الظلنننم، لنننذلك ال مجنننال لمننندح منننا يننننتج عنننن الحنننروب 

 ( 6) . وال إبداع في الموت  ، ألن الفن إبداع  ! والموت والفناء والدمار   هد القتل مشا 

لنذلك تعند المدرسننة أحند الركننائز المهمنة فني دعننم واسنتقرار المجتمننع،  
بغرسها في الطفل منذ البداية األولنى قنيم ومعنايير المجتمنع الضنرورية  وذلك  
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التربوينة، والتني تسنهم    إلحداث عملية التكامنل االجتمناعي منن خنالل العملينة 
علنننى المجتمنننع وخلنننق االنتمننناء النننوطني ومشننناعر    بشنننكل حينننوي فننني الحفنننا  

ية جديدة  الوحدة الوطنية بين أفراده. وهذا لن يتحقق ما لم تتوافر مناهج دراس 
قنننادرة علنننى مواكبنننة التطنننورات السنننريعة فننني مجننناالت الحيننناة المختلفنننة، حينننث  

بعد األسرة التي يكتسب فيها الناشئة  تمثل المدرسة الوسط االجتماعي الثاني  
االجتماعية والثقافية والجمالية في المجتمع، إذا منا فشنلت المدرسنة فني  القيم  

الننندفاع الثننناني ضننند التطنننرف  إكسنننابهم تلنننك القنننيمج فنننإن المجتمنننع يفقننند خنننط  
واإلرهننناب. لنننذا، فنننإن مقاومنننة التطنننرف منننن خنننالل التربينننة الفنينننة أصنننبح أمنننًرا  

الجمالينة،    المدرسة من ثقل حيوي في بنناء ثقافنة المجتمنع ضرورينًا لما تمثله  
حيث يلعب الفن في ذلك دوًرا مهمننًا، وال سيما أنه: "عامل أساس من عوامل  

ن الناس انتشاًرا سريعننًا ال شعوريا، فيؤثر في األفراد  التغيير، إذ إنه ينتشر بي 
ول المتقدمننة  أكثنر ممننا تننؤثر األسنناليب االجتماعيننة األخننرى.. ولقنند فطنننت النند 

مجتمننع فأخننذت تقبننل علننى تقدمننه وتطننوره مننن  إلننى وظيفننة الفننن فنني الثقافننة وال 
النننناحيتين اإلنتاجينننة واالسنننتهالكية... أي ارتفننناع مسنننتوى األفنننراد عنننن طرينننق  

 . الفن هو ارتفاع لمستواهم الجمالي وارتفاع لمستوى المجتمع أيضنًا" 
  بالعملينننننة   النهنننننوض   خطنننننة   فننننني   أساسننننني   دور   لهنننننا   الفنينننننة   التربينننننة   إن 
إيجنننابيين فننني المجتمنننع    كنننأفراد وأعضننناء   التلمينننذ   تنمينننة   ل خنننال   منننن   التعليمينننة 
  التعبينر   علنى   قندرتهم   وتنمينة   التلمينذ   ثقافنة   توسنيع   علنى   الفنينة   التربينة   ،وتعمل 

  واالجتمنناعي   والسنلوكي   والنفسني   العقلني   تكوينننه   تكامنل   تحقينق   فني   والمسناهمة 
  جهنة   منن   المعاشه   والتجريبية   المجردة   المعرفة   بين   تناغم   إلى   الوصول   بهدف 
 ( 7) أخرى. 



 

 

 مرينا على صاحل جوهر /ا

(  236  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

 التالية بعض أعمال األطفال في تصورهم لإلرهاب. الصور وتوضح 

 

 

 

 
وواثقنة نحنو تحقينق أهندافها وتندعيم بخطنوات حثيثنة تسير التربية الفنية  ف

أهميتها في تربية الذوق والحس الجمالي لدى النشئ وتنمية الثقافة الفنية، وترقية 
بينننة الفنينننة منننن واإلبنننداعي، ورغنننم منننا حققتنننه بحنننوث الفنننن والتر  السننلوك االبتكننناري 

نجاحات ملحوظة وأكيدة ونتائج إيجابية في تحقيق هذه األهداف طنوال مسنيرتها 
لعقود األربعة الماضية، إال أننا نتطلنع الينوم إلنى آفناق جديندة فني البحنث خالل ا

روح العصنننر العلمننني فننني ميننندان الفنننن والتربينننة، تطلعنننات تنننربط الفنننن وتعليمنننه بننن
المصنننري الراهننننة والمسننناهمة فننني تلبينننة  ومعطياتنننه منننن جهنننة وبقضنننايا المجتمنننع

 (8)الفنية في مصر.احتياجاته، مما يؤدي إلى فتح ألبواب مستقبل جديد للتربية 

اإلعننداد السننلوكي المتحضننر النننامي للحينناة والمشننبع هنني  فالتربيننة الفنيننة
قلي ال نهائي الحدود، وفقُا لتفعيل بثقافات الشعوب، فعن طريقها وبين الدهاء الع

ألنشننطة اإلبداعيننة، فالتربيننة الفنيننة تعنند الوسننيط األساسنني لتحقيننق اإلبننداع أدوار ا
 يبدع فيه في صراعات الهيمنة. واالبتكار في عصر من لم

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

(  237  ) 
 

 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –للدراسات المتخصصة المجلة المصرية 
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 على مقاومة التطرف 

 وتثير مشكلة البحث العديد من التساؤالت: 

 التربية الفنية؟ ووظائف  ما مفهوم   .1

 م السمات العامة للتطرف؟  ه أ ما مفهوم التطرف وما  .2

 ية التشكيلية في تربية األطفال؟ الحركة الوطن  إسهامات رموز   ما  .3

 أهداف البحث: 
 األهداف التالية: يهدف هذا البحث إلى تحقيق  

 التربية الفنية. ووظائف التعرف على مفهوم   .1

 . وأهم السمات العامة للتطرف   التعرف على مفهوم التطرف  .2
لتشنننننكيلية فننننني تربينننننة  لحركنننننة الوطنينننننة ا إسنننننهامات رمنننننوز ا   إلنننننى   التوصنننننل  .3

  . األطفال 

 أهمية الدراسة 
منننندخال  تننننأتي أهميننننة الدراسننننة مننننن أهميننننة دور التربيننننة الفنيننننة فنننني اعتبارهننننا  

لإلدراك الشنامل للعنالم وأسنلوب لتقنديم البيئنة للتلمينذ، فهنذا المندخل الفنني ينمني القندرة  
لنق علينه )العنين الفنينة(  على إدراك وتحليل عناصر البيئية وتذوقها من خنالل منا يط 

والوصننننف، والتصنننننيف والمقارنننننة والتحليننننل تعتبننننر المقومننننات    فالقنننندرة علننننى التعننننرف 
 . وجزء أساسي من التكوين الثقافة البصرية للفرد   األساسية للتربية الفنية 

باإلضننافة إلننى أن ظنناهرة التطننرف مننن أكثننر الظننواهر المعاصننرة التنني تهنندد  
يمينة  لتطرف من تندمير للثوابنت وتالعنب باألصنول الق استقرار األمة، بما يمثله هذا ا 
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اسننتقرار  المتعننارف عليهننا، وبالتننالي فننإن ظنناهرة التطننرف فنني مجملهننا تهنندف تنندمير  
األمننم واسننتنزاف الطاقننات الفكريننة، وتشننتيت الننرؤى وخلننق حالننة مننن حنناالت فوضننى  

غبننات  التفكيننر تمهينندًا لبننناء عننالم جدينند قننائم علننى المصننالح واألهننواء الشخصننية والر 
 وسرقة الثروات.   األجنبية التي تستهدف استنزاف الطاقات 

 مصطلحات الدراسة
 التربية الفنية -

: تعننني إجرائيننًا تعلننيم الفنننون التشننكيلية، الفنيررةتعرررف الدراسررة التربيررة 
وتحتنننوي مجموعنننة متنوعنننة منننن المجننناالت الفنينننة )التصنننوير، الرسنننم، التصنننميم، 

ينة، الطباعنة، النسنيج، المعنادن، الخنزف، النحت، التشكيل المجسم، األشغال الفن
 ارة( ويتم تقديمها لتالميذ المدارس االبتدائية في مصر. النج

 التطرف -
التطننرف فنني إطنناره العننام هننو خننروج عننن المننألوف المتعننارف عليننه مننن 
خنننالل ثوابنننت العقيننندة ومتطلبنننات الثقافنننات والعنننادات والتقاليننند واألسنننس السياسنننية 

الثبنننات والثقافينننة التننني تحكنننم األمنننم والشنننعوب وتتسنننم بواالقتصنننادية واالجتماعينننة 
 .والرزانة واالعتدال

 مة التطرف لدى األطفالالمحور األول: التربية الفنية ومقاو 
 :  مفهوم التربية الفنيةأوًلا

إن الننناظر إلننى مفهننوم التربيننة الفنيننة يننراه مفهومننًا شنناماًل وواسننعًا يختلننف 
الفنينة وفنرع منن فروعهنا، والتربينة الفنينة عن الفن حيث أن الفن جزء من التربينة 

دراسنننة منننادة منهجينننة مقنننررة تقسنننم إلنننى جنننانبين: الجاننننب النظنننري وفينننه ينننتم  هننني
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الجوانب النظرية من تاريخ الفنن وطنرق التندريس وغيرهنا، الجاننب العملني والنذي 
يعتمنند بننندوره علنننى الجواننننب التطبيقينننة والممارسنننات العملينننة منننن خنننالل اسنننتخدام 

 (9) هاراته اإلبداعية.دوات والخامات المختلفة، وإطالق العنان لمالمواد واأل

أساسيين هما التربية والفنن،  ويعبر مصطلح التربية الفنية عن عنصرين
وهنننناك العديننند منننن التعريفنننات التننني قنننام بهنننا البننناحثون والعلمننناء عبنننر العصنننور، 

جمننال  التربيننة الفنيننة علننى أنهننا تضننفي علننى الجسننم والنننفس كننل أفالطررو  عننرف 
قننل للتعلننيمج وفنني تعريننف ة إعننداد العبأنهننا عملينن أرسررطوطالي وكمننالج وعرفهننا 

تبني خلق الطفل علنى منا يلينق بنالمجتمع الفاضنل، أشار أنها    الطهطاوي   ةرفاع
وتنمنني فيننه جميننع الفضننائل التنني تصننونه مننن الرذائننل وتمكنننه مننن مجنناورة ذاتننه 

س العملينة التربوينة ومحورهنا للتعامل مع أقرانه على فعنل الخينر، فنالفرد هنو أسنا
منننننن تننننندريب وتهنننننذيب سنننننلوكه وتقنننننديم المعلومنننننات والمهنننننارات  األساسنننني، فالبننننند 

 (10) .الالزمة التي يحتاجهاالخبرات 

تعتبننر التربيننة الفنيننة فنني أي مجتمننع مننن المجتمعننات جننزءًا مننن التربيننة 
 العامنننة لهنننذا المجتمنننع وتحديننند مفهنننوم التربينننة الفنينننة ضنننرورة لكنننل منننن لنننه صنننلة

فننني المسنننتقبل.. ويتطلنننب تحديننند  بإعنننداد األجينننال القادمنننة لتننننهض بمسنننئولياتها
الرجوع إلى تطور ذلك المفهوم حيث ما زالت أصداء بعنض مفهوم التربية الفنية  

المفاهيم القديمة للتربية الفنية تسمع حتى اليوم، فقد ينرى النبعض أنهنا منادة فنينة 
شغااًل أو رسنمًا كنان أو محاكناة أو أي تعلم الفن بغض النظر عن ان هذا الفن أ

 فاهيم متعددة.لمصنعة أو ابتكار المهم أنه فن بكل ما في الفن من متعبيرًا 

تمثننل ظهننور التربيننة الفنيننة منننذ البنندء كمحاولننة لضننمان نمننو مننن نننوع و 
مميز لندى المنتعلم منن خنالل ممارسنة الفنن، فهندفت للنمنو فني الرؤينة الفنينة منن 
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ميينننز فنننني التشنننكيلي عبنننر الحضنننارات المختلفنننة، وفننني تخنننالل دراسنننة اإلبنننداع ال
التشننكيلية بصننيغ فرينندة، تعكننس  الجمننال وتذوقننه ونقننده، وفنني التعبيننر بلغننة الفنننون 

الطننابع المميننز لشخصننية المعبننر، وال يننتم ذلننك بمجننرد ممارسننة الفننن، فالممارسننة 
ة وحنندها، وبخاصننة المعزولننة عننن الننذكاء الفننني، قنند ال تربنني، ولننذلك فننإن التربينن

البد من توافرها، حتى يمكن وصف الفنية يتم حدوثها في إطار ضمانات معينة 
ا تربية فنية، فالتعبير عنن طرينق الفنن سنلوك فطنري يدعمنه عملية الممارسة بأنه

فنجننندهم  لتربيرررة الفنيرررةا جننند تننننوع ظهنننور مفهنننومناسنننتعداد الفنننرد وقدرتنننه، ومننننه 
 :ابأنه هايعرفون

بيننة شنناملة تم بنمننو التالميننذ، وتننربيتهم تر "إحنندى المننواد الدراسننية التنني تهنن -
معنننننارف جمينننننع الجواننننننب عنننننن طرينننننق االهتمنننننام بمنننننا تقدمنننننه منننننن  منننننن

ومعلومننننات منننننن خننننالل دراسنننننة الفننننن، والتنننننذوق الفننننني لألعمنننننال الفنينننننة 
واألشننكال الجماليننة لتنميننة الناحيننة المعرفيننة، ومننا تقدمننه مننن ممارسننات 

لمتعنننددة لتنمينننة الناحينننة عملينننة لألعمنننال الفنينننة المختلفنننة فننني مجاالتهنننا ا
عنننن ذلنننك منننن حنننس وتعمنننق الرؤينننة الجمالينننة فيمنننا  المهارينننة، ومنننا ينشنننأ

 (11)لميذ لتنمية الناحية الوجدانية".ط بالتيحي

التربية الفنية هي خلق الروح الفني في النشء.. كما أنهنا تحبنب لنألوالد  -
العمل اليدوي الذي هو صرح النهضة المعاصرة، وأساس التصنيع العام 

 في هذا القطر.

 وذلك من خالل جديد بمفهوم الفكر اإلبداعي،التربية الفنية تدعو إلى الت -
إيجناد صننياغات ومتعلقننات وحلننول، سنواء لموضننوع، أم عنصننر تشننكيلي 
معننين، مننن خننالل ممارسننة األسننلوب التجريبنني كننأداء لننبعض التنظيمننات 
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ظهنرت   الحركية بين األشكال والمساحات كالتبنادل والتجمينع والتنناوب..
يننة الفنيننة أبعنناد متعننددة تهنندف منننذ بنندأت البحننوث تجننري فنني مينندان الترب

ية المواطن بناء راقينًا، وبنناء الشخصنية منن وجهنة نظنر إلى بناء شخص
التربينننة الفنينننة يتضنننمن: تفكينننرًا إبنننداعيًا، وممارسنننة سنننلوك إبنننداعي، وبعننند 

نطلننق ذلننك إنتاجننًا إبننداعيًا، ومننن منطلننق التفكيننر يكننون التجدينند، ومننن م
ي شنننكل إنتننناج يكنننون معننننى صننياغة هنننذا الفكنننر والسنننلوك المنننرتبط بننه فننن

 ية هما مرتبطان.اإلجادة، وفي النها
أن التربيننة الفنيننة ضننرورة لبننناء اإلنسننان العصننري ولكننن هننذا البننناء لننيس  -

صنننورة جامننندة متوازننننة منننن األجينننال السنننابقة أننننه بنننناء فننني حالنننة تغينننر 
للطنننالب منننن خنننالل التربينننة مسنننتمر ولنننذلك فنننإن كنننل مننننهج فكنننري يقننندم 

فننني هنننذه م بالصنننفات المتغينننرة للحقبنننة التننني ن يشنننها الفنينننة البننند أن يتسننن
 اآلونة الزمنية.

التربية الفنية هي توجينه سنلوك األفنراد سنلوكًا جمالينًا منن خنالل التجربنة  -
 والممارسة والمشاهدة عن طريق التعبير المرئي.

األنشنننطة الفنينننة مثنننل التربينننة الفنينننة: تتضنننمن مجموعنننة منننن المجننناالت و  -
في، وتعننني رحية والموسننيقية والتصننوير الفوتننوغراالفنننون التشننكيلية والمسنن

التربيننننة الفنيننننة بننننناحيتين رئيسننننيتين: األولننننى الممارسننننة، والثانيننننة تتعلننننق 
 بالتذوق.

التربية الفنية اصطالحًا هني ضنمان نمنو منن ننوه ممينز عنند الطفنل منن  -
 يوفي اإلبداع الفني التشكيلي وفن خالل الفن، وهو نمو في الرؤية الفنية
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بلغننننننة: الخطننننننوط والمسنننننناحات ، وفنننننني التعبيننننننر مننننننال وتذوقننننننهتمييننننننز الج
واألحجنننننام والكتنننننل واأللنننننوان فننننني صنننننيغ فريننننندة تعكنننننس الطنننننابع الممينننننز 
لشخصننية المعبننر، وال يننتم ذلننك بمجننرد ممارسننة الفننن، فالممارسننة وحنندها 

ك فننإن التربيننة وبخاصننة المعزولننة عننن الننذكاء الفننني، قنند ال تربنني، ولننذل
ضنننمانات  الفنننن، ينننتم حننندوثها فننني إطنننارالفنينننة، أو التربينننة منننن خنننالل 

معينة، البد من توافرها حتى يمكنن وصنف عملينة الممارسنة بأنهنا تربينة 
فنيننة، والتعبيننر عننن طريننق الفننن سننلوك كننأي سننلوك أخننر يأتيننه اإلنسننان، 

 وهو فطري يدعمه استعداد الفرد وقدرته الربانية.
عنننني فيهننننا ئل التربيننننة المتعننننددة التنننني ترا ة هنننني إحنننندى وسنننناالتربيننننة الفنينننن -

لوجية واالجتماعينننة والقومينننة واالقتصنننادية لننندى الفنننرد، األهنننداف السنننيكو 
وتهننتم بننالتغير اإليجننابي واالرتقنناء االبتكنناري، والتطننور الفعننال مننن أجننل 
تنظيم الحياة الذاتية واالجتماعية من خالل نشاط إنساني يتسم بالوعي، 

صنننادي ينننتم مجنننال التربينننة الفنينننة، نحنننو هننندف تعبينننري واقت والتوجينننه فننني
 داف أخرى أكثر عمقًا وفائدة وأصالة.تجاوزه إلى أه

أن التربينننة الفنينننة نشننناط عملننني بمعننننى أنهنننا بحاجنننة إلنننى إعنننداد مسنننبق  -
وضنننبط السننننلوك وتوجيهننننه مننننع تحدينننند األهننننداف أي أنهننننا ال تننننورث بننننل 

نيننة وغايننة والغايننة هنني تكتسننب وبحاجننة إلننى إعننداد وتنندريب فالتربيننة الف
 واإلسهام في جعله مواطنا صالحًا.لدى اإلنسان  إيجاد السلوك الجمالي

التربية الفنية هي ممارسة غرس عادات جديندة، ومحاولنة تغيينر سنلوك،  -
وإكسناب مهنارات متعنددة مننن خنالل هنذه النشننطة وذلنك بتقنديمها بصننورة 

بننل الممارسننة  معينننة، لننيس الهنندف منهننا اإلنتنناج الفننني المتكمننل فحسننب 
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تكنننن النتيجنننة عمننناًل فنينننًا  حتنننى وإن لنننم أيضنننًا، فللممارسنننة منننردود تربنننوي 
 تستحسنه لدرجة عرضه.

التربيننة الفنيننة المعاصننرة هنني التربيننة باسننتخدام األنشننطة الفنيننة المختلفننة  -
من مجناالت الفننون الجميلنة أو التطبيقينة منع االسنتفادة بمختلنف العلنوم 

 التننناول الجدينند للتربيننة الفنيننة علننى السياسننةاإلنسننانية الحديثننة، ويتوقننف 
ة للدولنننة، ننننوع المرحلنننة التعليمينننة باإلضنننافة إلنننى األسنننس الفنينننة التعليميننن

التننني تعتمننند عليهنننا المننندارس الفنينننة المختلفنننة حتنننى يكنننون للتربينننة الفنينننة 
 مذاقها الخاص.

التربية الفنية تعني التربية عن طريق الفن، وتشمل مضمونين متداخلين  -
وسنيلة، فنإذا الفنني كزمين هما المضمون التربوي كفاية والمضمون ومتال

كانننت التربيننة تعننني النمننو الشننامل لجوانننب الشخصننية اإلنسننانية العقليننة 
فنننإن هنننذه التنمينننة تكنننون عنننن  -المهارينننة  -والوجدانينننة والتقنينننة البدنينننة 

طريق الفن، كنشاط تعبيري ابتكاري اسنتمتاعي هنادف، والفنن علنى هنذا 
جنننداني لننني والو إنمنننا يوظنننف أو يسنننتثمر فننني اسنننتحداث النمنننو العقالنحنننو 

والمهاري خالل تفعيل الكيفية الذاتينة لنعاصنر الفنن وجمالياتنه وفنياتنه.. 
كننذلك تعننني التربيننة الفنيننة أنهننا عمليننة قصنندية لتنميننة وتوظيننف السننلوك 
اإلنسنناني جماليننًا عنننن طريننق اكتسنناب وتنمينننة التفكيننر البصننري والخبنننرة 

 مدخالتها الثقافية واالجتماعية والنفسية.البصرية و 

ة الفنيننة: تعننني إجرائيننًا تعلننيم الفنننون التشننكيلية، وتحتننوي مجموعننة تربيننلا -
متنوعننننة مننننن المجنننناالت الفنيننننة )التصننننوير، الرسننننم، التصننننميم، النحننننت، 
التشكيل المجسم، األشغال الفنينة، الطباعنة، النسنيج، المعنادن، الخنزف، 
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 طالب وفقًا للمراحل الدراسية ولخصائص مراحنلالنجارة( ويتم تقديمها لل
بيننر الفننني لديننه. تتننوزع مجنناالت التربيننة الفنيننة فنني مجنناور كننالتعبير التع

الفنننني، والرؤينننة الفنينننة، والتصنننميم االبتكننناري، والتشنننكيل الفنننني، والتنننذوق 
 الجمالي والفني.

يمكنننن حصنننر مكوننننات التربينننة الفنينننة فننني أربنننع ومرررال  رررالل مرررا سررر   
 (12):نقاط

 علم الجمال. -       تاريخ الفن. -

 اإلنتاج الفني. -       الفني. النقد  -

 وظائف التربية الفنيةثانياا: 
للتربيننة الفنيننة أهميننة بالغننة فنني مجننال التربيننة والتعلننيم وتربيننة النننشء ال 
يمكن ال يمكن تجاهلها أو االستغناء، وتساهم بدورها في تحقيق األهداف العامة 

اني منن العديند النت تعنلألسف نجد أن التربية الفنية في األردن ماز للتربية، لكن و 
مننن المشننكالت التنني تننؤثر بورهننا علننى العمليننة التعليميننة بشننكل عننام، ومننا زالننت 
تعامي من إتباع العديد من االتجاهنات التنظيمينة القديمنة التني لنم ترتنق بعند فني 

ه سلبًا على التربينة بعض األحيان إلى المستوى المطلوب، هذا بالطبع يؤثر بدور 
منهنناج التربيننة الفنيننة وعمليننات إعننداد المعلمننين فنني اء مننن الفنيننة ومخرجاتهننا ابتنند 

الجامعات أو فني معاهند منا قبنل الخدمنة باإلضنافة إلنى قلنة التجهينزات والوسنائل 
الخاصة بالتربية الفنية التي لها األثر الكبير علنى تحقينق أهندافها باإلضنافة إلنى 

لمجتمنننع نظنننرة اواجنننه مننندرس التربينننة الفنينننة، والمتعلنننق منهنننا بالصنننعوبات التننني ت
السنلبية إلننى حنند كبيننر، وضننعف تعنناون إدارة المدرسننة فنني أغلننب األحيننان، كننذلك 
دور المشرف التربوي الذي يكون في أغلب األحيان هامشيًا، ونظرة الطلبة لمادة 
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ذلنك بنأن وزارة التربية الفنية على أنها ال تدخل في المعدل، ويمكنن التأكيند علنى 
ة التربية الفنية بجدية كبناقي المنواد األخنرى فني مع ماد التربية والتعليم ال تتعامل 

مراحل التعليم المختلفة، أضف إلنى ذلنك النظنرة العامنة لمنادة التربينة الفنينة علنى 
أنهننننا مننننادة ثانويننننة قنننند تصننننل إلننننى المسننننتوى الثالننننث وال تحظننننى بأهميننننة كننننالمواد 

ا فني بندوره افتقنار الجاننب البحثني والدراسنات التني تقنوم الدراسية األخنرى، كنذلك
 (13) توضيح الصعوبات التي يعاني منها مدرس التربية الفنية.

 وًلم رت رررررررر تال VictorLowenfeld  لونفيلررررررردذكنننننننر فيكتنننننننور وقننننننند 
LambertBrittain  فنني كتابهمننا "النمننو اإلبننداعي والعقلنني" وظننائف أو أهننداف

الطالنب  لترتينبج بنأن التربينة الفنينة تسناعد فني تنمينةالتربية الفنية في نفس هذا ا
 (14) من هذه النواحي:

النمنننو العننناطفي: تنمينننة الناحينننة الوجدانينننة للطالنننب منننن خنننالل انخراطنننه  -
واالسنتمتاع بنه، فنإن ذلنك يسناعده بممارسة العمل الفني، والتفاعل معه، 

علننى تنميننة وعيننه الحسنني والوجننداني فيصننبح بننذلك مرهننف الحننس رقيننق 
 وجدان.ال

 فكير المتجدد الخصب المتنوع، وإثارةالنمو الفكري: تنمية القدرة على الت -
التفكيننر الننذي يتضننمن اسننتخدام العقننل الننذي يقننوم بعمليننات ذهنيننة مثننل: 

ار، والتعمننننيم، ويقننننوم بالتصننننور، والتخيننننل، التحليننننل، والمقارنننننة، واالختينننن
 وتوليد أفكار جديدة.

أدائنننني ينمنننني المهننننارات والقنننندرات  النمننننو البنننندني: التربيننننة الفنيننننة نشنننناط -
 ضلية.الع
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و اإلدراكنني: تنندريب حننواس الطالننب علننى االسننتخدام غيننر المحنندود نمننال -
 عن طريق ممارسة الطلبة لألعمال الفنية.

الروابط اإلنسانية وتوحيد المشاعر، من خنالل   النمو االجتماعي: توثيق -
م وانفعناالتهم استمتاع اآلخرين بإعمال الطلبة الفنية التي تنقل أحاسيسنه

 ماعية بينهم ويزيد من تألفهم.وبالتالي تقوي الروابط االجت
النمننو الجمننالي: تنميننة التننذوق الفننني وإدراك الجمننال، مننن خننالل غننرس  -

نفنوس الطلبنة، فتنمينة التنذوق تعنني تنمينة مقومات الجمال ومعناييره فني  
اسنننتجابات الطالنننب للمنننؤثرات الجمالينننة، بحينننث تحقنننق االرتقننناء بمسنننتوى 

الجماليننننة، قننننادرًا علننننى  ذوق الطالننننب، فتجعلننننه حساسننننًا للقننننيم والعالقننننات 
التعننرف عليهننا فنني أي مجننال يقننع نظننره عليهننا، كمننا أنهننا بطريننق غيننر 

هجن القنبح وتسنتبعده، فهني بالتنالي مباشر تكون العقلية الناقدة التي تست
 تكون معايير جمالية لدى الطالب.

إلنننى تنميننة القننندرة اإلبداعيننة لننندى النمننو اإلبنننداعي: تهنندف التربينننة الفنيننة  -
خالل تهيئة المواقف الفنية التي تثينر وتحنرك قندرات الطلبنة   ة، منالطلب

الة، قنننننة األفكنننننار، والمروننننننة الخيالينننننة، واألصننننناإلبداعينننننة الكامننننننة كطال
 والتفاصيل، وتيسير الفرص والمجاالت.

موضنوعي، نمو القدرة على النقد: تنمي التربية الفنية القدرة علنى النقند ال -
لعميقنننة للنقننند، وتفسنننح الفنننرص فننني وتنننوفر األرضنننية الثقافينننة المتسنننعة وا

كشنف العقننل الناقنند الننذي ي ننيش الخبنرة الفنيننة بكامننل معانيهننا، ويسننتطيع 
ة مننن طننراز آخننر تدعمننه بتصننورات ومقارنننات بننين بخبننرة نوعيننمقارنتهننا 

 األعمال الفنية بعضها وبعض وبينها وبين الطبيعة.
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لطالننب تربيننة الفنيننة منهننا: إكسنناب اأهننداف إضننافية للوهننناك وظننائف أو 
ن الننذات والتنفننيس عننن عننادة العمننل، وحبننه وتقننديره، واالنغمنناس فيننه والتعبيننر عنن

بنننالنفس وتحقينننق النننذات والتعنننود علنننى اسنننتخدام بعنننض االنفعننناالت وتأكيننند الثقنننة 
معننندات وأدوات مختلفننننة، ومعرفننننة كننننل صننننفاتها وتوسننننيع الثقافننننة العامننننة بمعرفننننة 

يء يعنود علنى الندارس حات الفنن فضناًل عنن اسنتغالل وقنت الفنرا  فني شنمصطل
 (15)وعلى مجتمعه بالنفع بدال من قتل الوقت.

 مفهوم التطرفثالثاا:  
ي منننن أكثنننر الظنننواهر المعاصنننرة التننني تهننندد تعننند ظننناهرة التطنننرف الفكنننر 

اسننتقرار األمننة، بمننا يمثلننه هننذا التطننرف مننن تنندمير للثوابننت وتالعننب باألصننول 
رف فني مجملهنا تهندف تندمير ة المتعارف عليها، وبالتالي فإن ظاهرة التطنالقيمي

اسننننتقرار األمننننم واسننننتنزاف الطاقننننات الفكريننننة، وتشننننتيت الننننرؤى وخلننننق حالننننة مننننن 
فكينننر تمهيننندًا لبنننناء عنننالم جديننند قنننائم علنننى المصنننالح واألهنننواء حننناالت فوضنننى الت

 رقة الثروات.الشخصية والرغبات األجنبية التي تستهدف استنزاف الطاقات وس

 :ويقننال الناحيننة، بمعنننى الطننرف مننن مشننتقة كلمننة اللغررة فرر  والتطرررف
 اإلعتننندال حننند  فيهنننا جننناوز المسنننألة وفنننى أمنننر، علننني يثبنننت  ال:  متطنننرف رجنننل

 (16).توسطمالو 

 يندعمون  النذين راد األفن أفعنال  أو  معتقند   إلنى  يشنير  أنره  اليونسكو  وتعرفه
 السياسنننية، أو الدينينننة أو وجينننةاأليديول األهنننداف لتحقينننق يسنننتخدمونه أو العننننف
 وعننادة سياسننية، بنندوافع الطننائفي العنننف أشننكال مننن وغيننره هنناب ر اإل يشننمل وهننذا

 (17).والعنف اهيةر الك حوهمن يوجه أعداء أو عدواً  يحدد  العنيف التطرف
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 النفس اقتناع بمعنى معا هما أو عقلية أو نفسية باطنية حركة والتطرف
 العجنز منن ننوع ذاتنه حند  فني الفيض،وهنو مسنتوى  ىإلن بفكنرة أو  بعقيدة  اإلنسانية

 وينةاالز  أن للمتطرف يتراءى بحيث  الواحدة  الفكرة  من  اآلخرى   الجوانب   رؤية  عن
 (18).باطل ماسواها كل وأن للنظر الوحيدة ويةاالز  هي منها يرى  التي

 أو اإلجتماعينننة القاعننندة اتجننناه فننني حركنننة جنننوهره فننني التطررررفكمنننا أن 
 إليهنننا وصنننلت  التننني الحننندود  منننداها يتجننناوز حركنننة ولكنهنننا قينننةاألخال أو القانونينننة
 (19).نفسهل وارتضاه للمجتمع العامة القاعدة

 (20)ى عامة تتمثل فللتطرف سمات : السمات العامة للتطرفرابعاا:  

إن أول مظهنننر منننن مظننناهر التطنننرف هنننو التعصنننب للنننرأي تعصنننبًا ال  .1
مننا ال يسننمح يعتنرف لخخننرين بننرأي وهننذا يشننير إلننى جمننود المتعصننب ب

عصنره، وال يسنمح لنفسنه بنالحوار   له برؤية مقاصند الشنرع وال لظنروف
مننع اآلخننرين، فننالمتطرف يننرى أنننه وحننده علننى الحننق، ومننا عننداه علننى 

كننذلك يسننمح لنفسننه باالجتهنناد فنني أدق القضننايا الفقهيننة ذات الضننالل، 
الصننلة بننالمجتمع، ولكنننه ال يجيننز ذلننك لعلمنناء العصننر المتخصصننين 

ذهنب هنو  مجتمعين، ما داموا سيصلون إلى ما يخنالف منا  منفردين أو
 إليه.

التشنننندد والغلننننو فنننني الننننرأي ومحاسننننبة الننننناس علننننى الجزئيننننات والفننننروع  .2
مهاجمنننة العلمننناء والمحننندثين وصنننّناع القنننرار والنوافنننل كأنهنننا فنننرائض، و 

ذوي االختصاص في كافة األمور الدينية والدنيوية متهمًا إياهم بالكفر 
 ق.واإللحاد والنفا
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ون التعامننننل بننننالحوار العنننننف فنننني التعامننننل والخشننننونة فنننني األسننننلوب د  .3
 والتسامح.

سنننوء الظنننن بننناآلخرين والنظنننر إلنننيهم نظنننرة تشننناؤمية ال تنننرى أعمنننالهم  .4
الحسنة، وتضخم من سنيئاتهم، قند يكنون مصندر ذلنك هنو الثقنة الزائندة 
بالنفس التني قند تنؤدي فني مرحلنة الحقنة بنالمتطرف إلنى ازدراء الغينر، 

ي بننل وقتنننال ار رأيننه بننل والننندخول معننه فنني صننراع فكنننري ومننذهبواحتقنن
 بدني إذا  لزم األمر.

يبلنننغ هنننذا التطنننرف منننداه حنننين يسنننقط فننني عصنننمة اآلخنننرين ويسنننتبيح  .5
ائهم وأموالهم، وهم بالنسنبة لنه متهمنون بنالخروج عنن الندين، وتصنل دم

دائنننرة التطنننرف الفكنننري منننداها فننني حكنننم األقلينننة علنننى األكثرينننة بنننالكفر 
 ك.اد والدعوة إلى حمل السالح عليهم نتيجة لذلواإللح

العزلننننننة عننننننن المجتمننننننع، والعزلننننننة تننننننؤدي وظيفتننننننين، األولننننننى: يتجنننننننب  .6
التي تمأل جوانب  -من وجهة نظرهم  -)المتطرفون فكريًا( )المنكرات(

المجتمنننع ويحمنننون أنفسنننهم منننن المشننناركة فننني نهنننج المجتمنننع الكنننافر، 
فيننه أفكننارهم ومعتقننداتهم، والثانيننة: تكننوين مجتمننع خنناص بهننم يطبقننون 

لمجتمنننع شنننيئًا فشنننيئًا حتنننى تسنننتطيع المجتمنننع منننن وتتسنننع دائنننرة هنننذا ا
ينيننننة بينمننننا خارجننننه، وكمننننا هننننو واضننننح فننننإن الوظيفننننة األولننننى فكريننننة د 

 األخرى سياسية حركية.
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المحررور الثرران : بعررم تسررهامات رمررول الحر ررة الوطنيررة التشرركيلية فرر  
 تربية األطفال

: الفنا  أ  وارحمد نأوًلا
يسنطر بحنروف منن ننور اسنمه استطاع الفنان التشكيلى أحمد ننوار، أن 

الفننى ممنا يجعلنه التشكيليين العظماء، حينث يتمينز بغنزارة إنتاجنه وسط الفنانيين  
مننن عبنناقرة الفننن فننى العننالم، وتقننديًرا مننن الدولننة تننم منحننة جننائزة النيننل للمبنندعين 

 (21).المصريين فى مجال الفنون 

 أةررالنش

بمحافظننننة العربيننننة، حصننننل علننننى    1945يونيننننو    3فننننى   نرررروار  مررررد أح ولنننند  
، ودبلوم فن الجرافينك منن  1967بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الحفر بالقاهرة  

، كما حصل على دبلنوم فنى التصنوير الجندارى  1974أكاديمية سان فرناندو بمدريد  
األسنتاذية فنى الرسنم منن أكاديمينة    ، ودرجنة 1975ن أكاديمية سان فرناندو بمدريند  م 

 . 1975الدكتوراه المصرية عام  سان فرناندو بمدريد المعادلة لدرجة 
ننننوار، فنننى عننندد منننن الوظنننائف منهنننا رئنننيس قطننناع    الفننننان أحمننند   تننندرج وقننند  

ا لمجلنس إدارة الهيئنة العامنة   الفنون التشكيلية، ومستشاًرا فنًيا بمجلنس الشنعب، ورئيسنً
 ًيا ببنك مصر. ، ومستشاًرا فن  لقصور الثقافة 

عمنننل ننننوار سنننكرتير عنننام لجم ينننة فنننن الجرافينننك المصنننرى المعاصنننر،  كمنننا  
،  1980األعلنننى للثقافنننة مننننذ نشنننأته عنننام    وعضنننو لجننننة الفننننون التشنننكيلية بنننالمجلس 

فننني تأسنننيس نقابنننة الفننننانين التشنننكيليين المصنننريين، هنننذا باإلضنننافة إلنننى    أيضننناً   سنناهم 
رى للفنننانين التشننكيليين، وعضننو بمجلننس إدارة هيئننة  عضننويته فنني جم يننة وكالننة الغننو 

https://www.mobtada.com/details/850244
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، وعضنو بمجلنس إدارة هيئنة قصنور  1990المركز الثقافى القومى "دار األوبرا" مننذ  
، وعضو بمجلس إدارة هيئة اآلثنار المصنرية فني العنام نفسنه، وعضنو  1991ثقافة  ال 

  ، وعضننننو بننننالمجلس 1991اللجنننننة القوميننننة للمتنننناحف "بأكاديميننننة البحننننث العلمننننى"  
 .2002 المملكة المتحدة   -كمبريدج   -االستشارى بالمؤسسة الدولية للسير الذاتية 

اكسننترا بالزمالننك بقاعننة منهننا معننرض و مننن المعننارض  العدينند  أقننام نننوار
ويعتبنر  ، ومعرض "الشنهيد" بقاعنة أفنق بمتحنف محمند محمنود خلينل2014عام  

أقنام  2015، وفنى هذا المعرض منن أهنم المعنارض التني تنناقش قضنايا النوطن 
أقننام معننرض "رسننوم الحجنناز  2018معننرض "رحلننة نننوار" بقاعننة سننفرخان، وفننى 

 .بجاليرى العاصمة بالزمالكوالصين" 

 لشهيدمعرض ا
عبنننر أعمنننال ننننوار عنننن تجربتنننه وتحوالتهنننا الرائعنننة التننني تمنننس القضنننايا وت

السياسية واالجتماعية التي ي يشها الوطن في كل مراحل تحوالتنه، والندليل علنى 
، يقندم فيننه ننوار مجموعننة 2014هنو أفتتنناح معنرض هالشنهيدن فنني ننوفمبر  ذلنك

ذاتنننه فنننداء  لنننذي يفننننيجديننندة منننن أعمالنننه الفنينننة، للتعبينننر عنننن منزلنننة هالشنننهيدن ا
 .لوطنه، اعتمادا على الجوانب العقائدية والقيم المصرية الوطنية

 مرحلة التجنيد
مند ننوار دور وفي ذكرى نصنر أكتنوبر كنان لمرحلنة التجنيند فني حيناة أح

بالغ األثنر فني تكويننه الفنني واإلداري، حينث يقنول: رسنمت مشنروع البكنالوريوس 
وبتلقائيننة توجهنت للمشناركة فنني توقفنت، وكشنباب وكاننت الجامعنات قنند  67عنام 

المقاومنننة الشنننعبية، رسنننمت فننني هنننذه الفتنننرة مجموعنننة لوحنننات مهمنننة تحنننت منهنننا 
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فني بيننالي فينسنيا الندولي عنام عنوان هاسنتعداد وترقنبن، واشنتركت بهنذه اللوحنة 
، معبًرا فيها عن المقاتل المصري الحقيقي، ونالت اللوحة الجائزة األولى فني 68
ت عبنارة عننن جنائزة مالينة وميداليننة ومنحنة للدراسننة مندة أربننع ي إسنبانيا وكانننبيننال

سنوات، فذهبت للحصول على تأشيرة للسفر الستالم الجائزة، ُفطلب مني شهادة 
جننيش، وعننند ذهننابي للحصننول علننى التصننريح فوجئننت بتجنينندي حتننى بموافقننة ال

 .ا في الجيشدون توجيه استدعاء سابق بهذا الشأن، وبعد ساعة كنت مجندً 

ل مرحلننة التجنينند بنندأ اإلننندماج فنني اإلعننداد القتننالي وحنندد نننوع مننن خننال
التوجيه المعنوي والتأهيل الذهني لإلحساس الوطني، وبداًل منن المطالبنة بالسنفر 
للحصننول علننى الجننائزة طالننب بالننذهاب لقننناة السننويس للحننرب، وفنني تلننك الفتننرة 

م ترحيلنه للمواجهنة لفرقة قناصة ث كان تحول إلى رام جيد للرصاص، فتم اختياره
منننننع العننننندو، حينننننث أن الرحلنننننة منننننن مكنننننان التننننندريب إلنننننى أرض الواقنننننع جسننننندت 

حياتننه ألسننباب االخننتالف الكبيننر، وكانننت فتننرة اشننتراكه فنني الجننيش أهننم فتننرة فنني 
ومنهنننا: اإلحسننناس بتقنننديم شنننيء غنننال للنننوطن، أن  -يوضنننحها هننننوارن  -عننندة 

كاننت ثنورة بالنسنبة لنه كفننان،  الوطن والعنزة،  يحمل الفرد حًسا وطنًيا للدفاع عن
عاًما ما زال يحاول التعبير عن هذه الفترة من تاريخ مصر فني   40ورغم مرور  

 .أعماال عديدة وقد رسم 1970آخر شهور التجنيد في عام 
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 :أهم أعمال الفنا  أحمد نوار

 

 

 

 

 

 

 موسيقية معزوفة النصر” ُرسمت على فضاء نوتة ( لوحة  1شكل رقم )

 

 

 

 

 
 (1( معرض "عرس الشهيد للفنا  أحمد نوار )عمل  2ل رقم )شك
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 (2( معرض "عرس الشهيد للفنا  أحمد نوار )عمل  3شكل رقم )

 د مختارثانياا: الفنا  محمو 
  نشأ محمود مختنار فني ننواحي مديننة المحلنة الكبنرى وتحديندا بقرينة طنبناره، 

مختننار عننا  مننع جدتننه ألمننه فنني    لكننن   ، القريننة ووالننده" إبننراهيم ال يسنناوي" كننان عمنندة  
بيت خاله في قرية نشا في المنصورة، وعرف عنه انه عندما كان طفل صنغير كنان  

طنننين منننناظر كنننان يراهنننا حولنننه فننني  يقضنننى معظنننم وقتنننه بجنننوار الترعنننة يشنننكل فننني ال 
علنى  و وعنا  فني أحيائهنا القديمنة،    1902القاهرة عام   ى القرية. قدم محمود مختار إل 

، فكاننت  1908رسة الفنون الجميلة، أما "درب الجمناميز" عنام  ه افتتحت مد مقربة من 
مدخل الصنبي إلنى مسنتقبل غينر متوقنع، بعند أن التحنق بصنف أول دفعنة، وهنو فني  

مننن عمننره. بنندت موهبننة مختننار سنناطعة لألسنناتذة األجانننب، ممننا حنندا  السننابعة عشننرة  
هنا،  منحوتاتنه ب   بهم إلى تخصيص "مرسم خاص" له، ضنمن مبننى المدرسنة، إلعنداد 

منننن تماثينننل، وأشنننكال تسنننتعيد مشننناهد الرينننف، ومالمنننح رفننناق الحننني. موهبتنننه أيضنننًا  
ريس، كني  دفعت راعى المدرسة، األمير يوسف كمال، إلى أن يبعث الصبي، إلى بنا 

يتم دراسته هناك. ومثلما نشأ مايكل انجيلنو فني رعاينة األمينر الفلورنسني لنورنزو دي  
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األميننر المصننري يوسننف كمننال. وتلقننى    ار فنني رعايننة مديتشنني، فقنند نشننأ محمننود مختنن
 ( 22) . مختار أول الدروس في الفن في المدرسة الملحقة بقصر األمير يوسف كمال 

 أهم أعمال الفنا  محمود مختار

 ال نهضة مصر:تمث
كنان محمنود مختنار صناحب دعنوة ورسنالة .. ورائند طرينق ال يقنف عننند 

ننت نهضنة مصنر بدايتنه ابداعه فى خطنه النذى كاآحد اثاره الفنية فبينما يمضى  
فإننننه يمننند جهنننوده النننى مينننادين أخنننرى بتعمنننيم النهضنننة الفنينننة وثبينننت دعائمهنننا .. 

 . ء لذوق المجتمعباعتبار الفن مصدر من مصارد الثروة القومية وإعال

ان كانننت اعمننال محمننود مختننار كلهننا ذات روعننة خاصننة إال أن تمثننال 
فمصنننر تنننتقمص جسننند  بننناه النقننناد األوروبينننين)نهضنننة مصنننر( اسنننتحوذ علنننى انت

الفننالح، تقننف ممشننوقة فنني عظمننة واعتننزاز تلفهننا غاللننة مننن الخلننود، امننا القننوى 
سننحرية لتبعنننث منننن  الوطنيننة فتتمثنننل فنني )ابننني الهننول( تلمسنننها مصنننر الفتنناة بيننند 

جدينند وتسننتيقد بعنند طننول رقنناد... تعبيننرات عميقننة هادئننة تننوحي بالتصننميم علننى 
ت قبننل عننام واحنند مننن ابننداع مختننار يننق الثننورة، التنني اننندلعالمضنني قنندمًا فنني طر 

  .1920لتمثاله وعرضه في صالون باريس عام 

يعننند رمنننزًا  الجرانينننت تمثنننال كبينننر منننن حجنننر  وهنننو تمثنننال نهضنننة مصنننر
، كمنننا أن لنننه داللنننة ارمحمودمختنننري لمصنننر الحديثنننة وأهنننم أعمنننال الفننننان المصننن

ك الفترة الهامة خاصة في اإلشارة لألحداث السياسية التي مرت بها مصر في تل
 .ويعتبر من اعظم تماثيل العصر الحديث  حيثكانت مصر تطالب باالستقالل.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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يمثننل التمثننال فتنناة مصننرية تقننف بجانننب تمثننال أبنني الهننول وتضننع حيننث 
 (23)  .المستقبل يدها على رأسه وهي رمز لمصر وهي تنظر إلى

 

 

 

 

 

 

للفنا  محمود مختار يوضح الفالحة   تمثال نهضة مصر(  4شكل رقم )
ر وأبو الهول رمز الحضارة  الت  أقامت حضارة مصالمصر ة أم األجيال 

 المصر ة القديمة 
بعررم مررال مراحررل تصررمبم تمثررال نهضررة مصررر فرر  مختلررف مراحررل 

 تصميمه:
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ف  مختلف مراحل  ثال نهضة مصر تملمراحل تصميم صور ( 5شكل رقم )

 محمود مختارللفنا   -تصميمه  
وألن "مختننننار" مصننننري صننننميم المصننننرية يتنسننننب إلننننى أقننننوى األصننننول 

ميننة صننحيحة ناصننعة .. حصننر إلننى مصننر فننورا تاركننا كننل هننذا وينحنندر مننن قو 
التمجينند فنني الخننارج. ووضننع "مختننار" تصننورا لتمثننال "سننعد" فنني القنناهرة .. يطننل 

إيماءة يده كأنهنا إشنارة البعنث واإلنتصنار ..  ن مطلع الطريقعلى النيل وتلوح م
سنتور". وحوله صور من حياة الشعب والقيم ، التي كرس لها جهاده "العدالة والد 

وفي مقدمة التمثال "تحية للزعيم" تتمثل في مصر تحمل رمزي الشمال والجنوب 
 وتصور "مختار"ولوحة لمديريات القطر وقد أقبلت تؤدي تحية اإلجالل والوفاء. 

تمثال سعد في اإلسكندرية رمنزا لتحطنيم القينود وجعنل منن إنقبناض ينده وصنرامة 
خطواتنننه رمنننزا لتجمنننع إرادة األمنننة  مالمحنننه ، ومنننن العنننزم األكيننند النننذي يبننندو فننني

 .ولعزيمتها التي هبت تحطم األغالل
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 تمثال سعد لغلول باإلسكندر ة  (6كل رقم )

 البرونز  :لمادةا
 سم 144االرتفاع  :األبعاد 

ذا التمثننال عننن شخصننية سننعد زغلننول بنننفس طريقننة يعبننر الفنننان فننى هنن :الوصف
المثنننالين المصنننريين القننندماء فنننى تصنننوير ملنننوكهم، فيبننندو كأحننند فراعننننة 

ى ثيننناب عصنننرية.. ويقنننول المفكنننر المعنننروف مصنننر العظمننناء، ولكنننن فننن
لنى )مختنار السنويفى( عنن هنذا التمثنال: )اننه يقنف قابضنا يدينه داللنة ع

رى أمنننام اليمننننى تعبينننرا عنننن القنننوة والنننتمكن والعظمنننة، ويمننند قدمنننه اليسننن
التحفننز والعننزم واالقنندام، وهننو أسننلوب فرعننونى أصننيل فننى التعبيننر عننن 

 رموز القوة والمجد والخلود(.
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 على مقاومة التطرف 

   
 صرح سعد لغلول (7شكل رقم )

 نزالبرو   :المادة
 سم 40ارتفاع النموذج  :األبعاد 

الوطنينة التنى  يقف الزعيم شامخا رافعا ينده اليمننى وهنو يلقنى احندى خطبنه   :الوصف
فاح فى سبيل االستقالل والنهضنة. حركنة  كانت تلهب حماس الجماهير للك 

اليد المرفوعة وثنيات المالبس بما تشنكله منن ظنالل تسناهم فيمنا ينوحى بنه  
وجنننالل وتعبينننر عنننن الزهنننو واالعتنننزاز فنننى الوقفنننة    الشنننكل العنننام منننن هيبنننة 

، والتوافننق بننين  البطوليننة المتحفننزة. وال شننك أن التصننميم الصننرحى المتكامننل 
ى قمتهنننا يكشنننف عنننن عبقرينننة هندسنننية تؤكننند  عناصنننر القاعننندة والتمثنننال علننن

سننيطرة الفنننان الكاملنننة علننى مقومنننات التمثننال المينندانى. ويقنننول بنندر الننندين  
الشننامخ: )وهننو يطننل برأسننه الشننامخ ويننده تشننير    ابوغننازى عننن هننذا الصننرح 

الشناطئ األخنر    الى البعث واالنتصار، وال تكاد تلوح هذه اليد من بعيد من 
شعورا بالنصر، حيث ان المثال حول أحادينث    للنيل حتى تهزنا وتشيع فينا 
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سننعد وخطبننه مننن كلمننات بشننرية الننى كتننل منحوتننة، وانتقننل بهننا مننن ال بننارة  
   الى الرمز( 

 

  
 الوجه البحرى  (8شكل رقم )

 برونزال  :لمادةا
 سم 100االرتفاع  :األبعاد

 :الوصف
 

وحننندة علننى طريقننة المصننريين القننندماء فننى التعبيننر عننن وحننندة وادى النيننل وعننن 
ا أو الوجنه البحنرى أو )مصننر السنفلى( علنى هيئننة النوطن نحنت الفننان رمننزا للندلت

امننرأة جالسننة ومحاطننة باكليننل مكننون مننن سننعفتى نخيننل، جبهتهننا مرتفعننة ومزينننة 
رمننوز الملنوك الفراعنننة.. فننى هنذا العمننل الفنننى حقنق محمننود مختننار برمنوز تشننبه 

صنرية فنى منزيج متفنوق مكنون درجة عالية من التعبير عنن األصنالة والعراقنة الم
ميننننق ورائننننع ألسنننناليب الفننننن الفرعننننون ممتزجننننا بأسنننناليب فننننن النحننننت مننننن فهننننم ع

مننن الحنديث.. والتعبينر هنننا ينصنب علننى اعنالن المبايعننة والزعامنة لسننعد زغلنول 
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –للدراسات المتخصصة المجلة المصرية 

تل  تربية  فى  ودورها  التشكيلى  الفن  رواد  أعمال  من  االبتدامختارات  المدارس  ئية  ميذ 

 على مقاومة التطرف 

 أهالى الوجه البحرى الممثلون فى هذه الشخصية الرمزية المتميزة المالمح

 
 الق لىالوجه  (9شكل رقم )

 البرونز  :المادة
 سم 72االرتفاع  :األبعاد

من صعيد مصر أو الوجه القبلى بضنفائر منن يصور هذا التمثال امرأة  :الوصف
الشعر المجعد على طريقة النوبيين، والوجه ينذكرنا بمالمنح تمثنال شنيخ 

عننروض بمتحننف مختننار.. رمننز الوجننه القبلننى تضننع قبيلننة البشنناريين الم
األيسر على صدرها فنى يمناهنا عالمنة الحيناة "عننخ"، وهنو الرمنز كفها  

ا، وكننان مسننتخدما فننى فنننون الفرعننونى المعبننر عننن خلننود مصننر وخيرهنن
الدولننة الحديثننة عننند المصننريين القنندماء. الطريقننة التننى صننا  بهننا الفنننان 

دى امتنزاج تعمقننه فنى فننن النحننت هنذا العمننل الفننى الشننامخ تعبنر عننن منن
ى كفاءته ومهارته فى التشكيل المجسنم النذى درسنه المصرى القديم ومد 

ه المسننننتقلة فننننى فرنسننننا، لقنننند وصننننل الننننى قمننننة االبننننداع محققننننا شخصننننيت
 المعتمدة على تراث مصر وخبرة الفن الحديث.
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ولقد كان الفنان مختار أحد طالئع النهضة المصرية المعاصنرة المبشنرة 
أعماله قدرة الفنان اإلنسان على أن يعبر لتفاؤل بالبعد القريب حيث تمثلت فى با

ل عننن روح جنسننه وشخصننية عصننره .. ومعننالم بيئتننه وأن يؤكنند ذاتيتننه مننن خننال
كل تمثال منن تماثيلنه يتضنمن األحنداث فل، تعبيره الشامل عن شخصية المجموع

هننذه التماثيننل فنننى  التننى أحاطننت بننه ومننناطق القننوة والجمنننال باألضننافة إلننى دور
إحينننناء الننننذاكرة للتعريننننف بفتننننرة النهضننننة ومواجهننننة التخلننننف ومقاومننننة االسننننتعمار 

انننت العشننرينيات مننن اإلنجليننزى والحصننول علننى الدسننتور وبنندايات التحننرر لقنند ك
نوات النهضنننة ننننزع مظننناهر التخلنننف والتب ينننة.. لقننند كنننان القنننرن العشنننرين هنننى سننن

نينننة حنننزب الوفننند النننذى صننننع أمجننناد مختنننار المثنننال أحننند قنننادة حنننزب الثنننورة الوط
 ومن أهم تماثيله: العشرينيات من القرن الماضى

 
 (قيلولة )تغفاءة (10شكل رقم )

 الحجر الجيرى   :المادة
 سم 36االرتفاع  :األبعاد

هنذا التمثنال عنن مندى االرهناق النذى تعانينه األم المصنرية  الفننان فنى  يعبر   :الوصف
فنننى عصنننر مختنننار فنننال تسنننتطيع ان تنننأوى النننى فراشنننها فنننى فتنننرة القيلولنننة  
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –للدراسات المتخصصة المجلة المصرية 

تل  تربية  فى  ودورها  التشكيلى  الفن  رواد  أعمال  من  االبتدامختارات  المدارس  ئية  ميذ 

 على مقاومة التطرف 

لتسننننتريح قلننننيال، فتنننننام وهننننى جالسننننة مسننننندة رأسننننها علننننى ينننندها    )الظهيننننرة( 
مسنتعدة لتلبينة أى طلننب منن ابنائهننا أو زوجهنا. والجاننب االنسننانى فنى هننذا  

الحظنننة الفننننان المهنننات جيلنننه ومننندى معانننناتهن هنننو منننن  ل منننع قنننوة م التمثنننا 
مثيننرات االعجنناب بهننذا العمننل، فقنند أنجننز تشننكيال يتميننز بصننالبته النحتيننة  

برة، وهو ما يطلق عليه اسنم )الطنراز البننائى فنى النحنت( حينث  وكتلته المع 
احتنننرم الفننننان كتلنننة الحجنننر وأبقنننى علنننى شنننكلها األصنننلى دون أن يخترقهنننا  

قننوب وفراغننات وهننذا التكامننل بننين الشننكل والمعنننى هننو  عميقننة أو ث بفجننوات  
 أحد مميزات الفن الناجح العميق األثر فى المشاهدين. 

 
 على شاطىء الترعة (11شكل رقم )

 الرخام  :المادة
 سم 34االرتفاع  :األبعاد

 :الوصف
 

يتلنننوث يصنننور امنننرأة منحنينننة تضنننع يسنننراها علنننى بطنهنننا لنننتلملم رداءهنننا حتنننى ال 
سننك بننالجرة التننى بننالطين، فينحسننر عننن جننزء مننن سنناقيها، بينمننا ينندها اليمنننى تم

ترتفع قلياًل عن األرض، وتغطى يدها اليمننى وجنانبى الجنرة قطعنة منن القمنا ، 
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على رأس الفالحة تحت الجرة عندما  بعد لفها لتوضع -  هى التى تستخدم عادة
العودة.. يقول بدر الدين أبو غازى عن هذا تحملها وهى مملؤة بالماء فى طريق 
مزًا لشعب بأسره، فى خطوطها وحدة متناسقة التمثال انه يصور "فالحة تصلح ر 

تحقننق التننوازن البنننائى للتمثننال، ويتمثننل ذلننك فننى ينندها التننى تسننند الجننرة، وينندها 
تى تضعها فى شاعرية تشكيلية على صدرها، فيتحقق ايقاع يتنردد منع االخرى ال

خطنننننوط التمثنننننال ومسنننننطحاته، منننننع االسنننننتخدام النننننذى للخطنننننوط الرأسنننننية بننننناقى 
دخله عليها من تكسير محدود يدل على براعنة وذكناء، منع نضنج المستقيمة وماي

ثنننال فنننى الفكنننر الفننننى. امنننا خلفينننة التمثنننال فنننالخطوط تتقابنننل وتبتعننند، يسنننتخدم الم
يتقينند العظننيم منجننزات الفننن التجرينندى ويسننتوعب تجننارب الفننن الحننديث دون ان 
اغة بأى مدارسه.. انه يستخلص منها منا يتفنق منع احساسنه الفننى ثنم يقنوم بصني

 عمله الفنى فى حبكة بنائية محكمة.

 
 الفالحة  (12شكل رقم )

 الرخام  :المادة
 سم 74االرتفاع  :األبعاد

 :الوصف
 

 عمالقًا من ناحية تحقيق شنروط الفنن حقق المثال فى هذا العمل مشهدًا صرحياً 
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 على مقاومة التطرف 

الصننرحى المتعلقننة بالسننمو واسننتقامة الخطننوط واتجاههننا الننى أعلننى، كمننا توصننل 
لية( للتغلب على زهامة كتلة المالبس الفضفاضة التى ال الى حلول جمالية )شك

تشننف وال تضننيق حتننى تظهننر تفاصننيل الجسننم، وهننذه الحلننول توصننل اليهننا عننن 
تنابع طبقنات هذه المالبس ليتوصل الفنان عن طرينق تطريق حركة اليدين خلف 

الرداء الى مستويات وتضليعات تقتنرب منن األعمندة.. ان الحلنول المعمارينة فنى 
ة المالبس حققت نتائج جمالية تشكيلية وفى نفس الوقت ابنرزت منا ينشنده معالج

الفننننان منننن حيوينننة الشنننكل منننع االحسننناس بالسنننمو والعظمنننة.. انهنننا ليسنننت مجنننرد 
ونالحنند أن الفنننان دخننل فننى ولكنهننا رمننز لمصننر فننى عظمتهننا وزهوهننا.  فالحننة

نحسنناره حننوار ومنافسننة، مننع النحننت المصننرى القننديم، فنننزع عنننه طابعننه النندينى وا
فنى فكنرة "اآلخنرة"، وتحنول بفنن النحننت النى الحيوينة والتأكيند علنى ضنرورة التقنندم 

فى حيناة أفضنل، فى الحياة المعاصرة، وجعل النحت فى خدمة اآلمال االنسانية 
 األفضل الى مابعد الموت  بداًل من تأجيل الحياة

 
 تمثال حاملة الجرة  (13شكل رقم )

 البرونز  :المادة
 سم 84االرتفاع  :األبعاد
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 :الوصف
 

تماثيننل محمنننود مختننار واحبهننا الننى قلننوب عشنناق فننننه، وهننذا التمثننال هننو أشننهر 
تتمثننل فيننه أروع صننفات نحتننه مننع تكامننل شخصننيته الفنيننة فننى تعبيننره عننن رمننز 

وربننة األسننرة ونمننوذج العمننل ونبننع الحينناة.. فهننو  الزراعيننة ورمننز األمومننةمصننر 
اجمنننل اعمنننال مختنننار خنننارج دائنننرة االدب السياسنننى رغنننم اننننه مشنننحون بنننالتعبير 

اننننه يعبنننر عنننن االنوثنننة المكتملنننة الناضنننجة ولكنهنننا ليسنننت انوثنننة النننوطنى، كمنننا 
نهنا تكشنف الجوارى، فهى معتده بنفسها فخنورة باكتمنال نضنجها، محتشنمة رغنم ا

ثابتنننة سننناكنة وفنننى نفنننس الوقنننت تتفجنننر حيوينننة وحيننناة.. انهنننا تقننندم عنننن مفاتنهنننا، 
باختصنننار منننا نسنننميه "سنننحر الفنننن" النننذى يسنننتحوذ علنننى المشننناهد ويملنننك علينننه 

 اسيسه وال يستطيع مقاومة التطلع اليه واالحساس بالطرب والسعادةاح

 
 الراحة (14شكل رقم )

 البرونز  :المادة
 سم 22االرتفاع  :األبعاد

تسنننند رأسنننها علنننى  يصنننور هنننذا التمثنننال امنننرأة تضنننع كفيهنننا علنننى ركبتيهنننا و  :الوصف
ظاهر كفيها ويتخذ الشكل النحتى هيئة المكعب وكنأن الرمنأة تكنورت لتغفنو  

http://3.bp.blogspot.com/_MDOxd86x0gM/SN4EMDluL1I/AAAAAAAABWU/0T3a9AJBeVE/s1600-h/z7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_MDOxd86x0gM/SN4EMIzYl8I/AAAAAAAABWc/z7TerH4Nrbs/s1600-h/z8.jpg
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منننز للعمنننل والجهننناد، وتخلنننو  ولنننو للحظنننات بنننين أوقنننات العمنننل. المنننرأة هننننا ر 
بأنوثتهننا، ويننتم تعننويض ذلننك بالعالقننات الشننكلية بننين  تمامننًا مننن أى احتفننال  

الينننننات شنننننكلية تعنننننوض  المثلثنننننات المتقابلنننننة والمختلفنننننة االحجنننننام، فهنننننى جم 
الجماليننات الحسننية، تخاطبنننا بالمثننل العليننا للعمننل ورعايننة األسننرة واألمومننة،  

من تعبيرات التمثال.. لقد كاننت  وهى صفات غير صريحة ولكننا نستشفها  
عصر مختار تحمل علنى اكتافهنا اعبناء جسنام وتبنذل جهندًا  ربة األسرة فى  

فوسائل الرفاهينة المنزلينة وادوات    مضنيًا لياًل ونهارًا فى سبيل راحة أسرتها، 
الغسننل والطهننى وأنابيننب المينناة واالنننارة بالكهربنناء.. كلهننا لننم تكننن قنند عرفننت  

راد، ان  سنرة تعمنل لنياًل ونهنارًا منن أجنل راحنة بقينة االفنبعد.. وكانت ربنة األ 
 هذا التمثال ينشط ذاكرة المشاهدين 

 
 حارس الحقول  (15شكل رقم )

 البرونز  :المادة
 سم 45اع االرتف :األبعاد

يصنننور فالحنننًا عمالقنننًا يقنننف راسنننخًا مرفنننوع النننرأس، يسنننند عصننناه علنننى  :الوصف

http://1.bp.blogspot.com/_MDOxd86x0gM/SN4DvLG0Z3I/AAAAAAAABWM/LCaiUWWEBsg/s1600-h/00496.jpg
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ائنع كتفينه، يمسنكها بيمنناه بينمنا يسنند عليهنا يسنراه فنى وضنع اسنترخاء ر 
الناحيننة الجماليننة تشننكيليًا، الننرأس المرفننوع يلتفننت يمينننًا وينظننر الننى مننن 

مثلثنان ينرددان  بعيد، الفرا  بين العصا والذراع فى كل جانب عبنارة عنن
شكل المثلث الكبير الذى تشنكلت مننه كتلنة التمثنال العلينا، بينمنا طينات 

تننه فننى األكمننام المثمننرة تصنننع تنندرجًا بننين اتسنناع الشننكل مننن أعلننى ورق
لنصنننف السنننفلى.. امنننا كلنننب الحراسنننة عنننند قننندمى الحنننارس فهنننو يكمنننل ا

لقاعندة المشهد، ويدخل فى كتلة التمثال العامة ويحقق احساسًا باتساع ا
الضنننيقة لتتحمنننل )تشنننكيليًا( ثقنننل وضنننخامة النصنننف العلنننوى.. الحنننارس 
يقف فى وضع ترقب واستعداد وهنو هننا يعبنر عنن حنرص الفنالح علنى 

امعين مننن المسننتعمرين والغننزاة.. فقنند كانننت عبننث الطننحمايننة أرضننه مننن 
مصنر فنى عصنر محمننود مختنار بلند زراعننى وحسنب.. وحنارس الحقننول 

ال المآته" الذى يقام فنى الحقنول كدمينة تخينف يشبه فى شكله العام "خي
 الطيور التى تهدد المحاصيل

 
( تمثال للفنا  محمود مختار يوضح شكل مال أشكال مشاهد  16شكل رقم )

 الر ف
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 الفنا  جمال السجين ثالثاا:  
يعد جمال السجينى أحد أعظم الفنانين والنحاتين المصنريين، ولند جمنال 

ان جمال السجيني نحاتًا ومصمم  .1977وفي عام وت 1917السجينى في عام  
ميننداليات ولنند فنني حنني بنناب الشننعرية فننني القنناهرة. نشننأ بننالقرب مننن سننوق خنننان 

فنني طفولتننه عننند مشنناهدة مهننارة حرفينني المعننادن  الخليلنني وكننان يشننعر باالفتتننان
 (24)والصاغة العاملين في تلك المنطقة.

 :هأشهر أعمال

المصننوع منن البروننز، والنذي يتواجند   تمثال أمير الشنعراء أحمند شنوقي 
في حدائق فيال بورغيزي في مدينة روما. نسختان من نفس تمثال أحمند شنوقي، 

ش النيننل فنني الجيننزة، واألخننرى أمننام واحنندة فنني متحننف أحمنند شننوقي علننى كننورني
، 1975في عام حديقة األورمان في الجيزة. تمثال العبور الذي تم االنتهاء منه 

ثال في البداية في إحدى الحدائق بمدخل مدينة بني سويف حيث وضع هذا التم
ا إلنى أحند المينادين الهامنة فني نفنس المديننة. تمثنال مصنر أكتنوبر،  ثم ُنقنل الحقنً

المقنننرر وضنننع هنننذا التمثنننال فننني مديننننة بورسنننعيد مكنننان تمثنننال  حينننث كنننان منننن
 (25)ديليسبس.

ُيمثننل النندكتور صننبحى الشنناروني: هفننن السننجينى قننال عنننه الناقنند الفنننى 
مرحلنننة متمينننزة فنننى تطنننور فنننن النحنننت المصنننرى الحنننديث، كنننان منهجنننه فنننى أول 

أحنداث  حياته الفنية منهجا رومانتيكيا أسوة بأستاذه، ولكنه سرعان ما انندمج فنى
مصننننر التننننى كانننننت مدويننننة وصننننراعات عنيفننننة بننننين القننننوى الوطنيننننة وبننننين قننننوى 

نفسننه الحساسننة ده، وتركننت هننذه األحننداث والصننراعات فننى االسننتعمار ومننن يسننان
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آثاًرا عميقة ظهرت فى إنتاجه، ويقنول السنجينى عنن هنذه المرحلنة منن حياتنه إن 
 ما كان يشغله حاالت البؤس واألسى.

مااًل عديدة واستخدم فيها أنواع مختلفة من المواد نجز جمال السجيني أع
لجلنود. طنّور تقنينة فريندة فني العمنل مثل البروننز واألحجنار والنحناس والخشنب وا

لطرق علننى النحنناس األحمننر إلنجنناز نقنو  بننارزة مسننتوحاة مننن الفننن المصننري بنا
القننديم. باشننر بنندًءا مننن الخمسننينيات نحننت أعمننال باألسننلوب الننواقعي االجتمنناعي 

عالج مواضيع فكرية ووطنينة شنديدة االلتنزام. ومنع أن الخطناب النذي تعبنر عننه ت
ز  فنني الغالننب، غيننر أن السننجيني ابتكننر أأعمالننه كننان سياسننياً  سننلوبًا شنناعريًا تميننّ

بإدخنننال رمنننوز، مثنننل الحمامنننة أو األفعنننى، فننني أعمالنننه باإلضنننافة إلنننى فنننن الخنننط 
مثننل عنندة مواقننع مننن مصننر باسننتخدام مفننردات لغننة خياليننة. نحننت نقوشننًا بننارزًة ت

صنورة  وتحمل معان مجازينة، مثنل النينل أو اإلسنكندرية أو القناهرة، كمنا اسنتخدم
 (26)األمومة كرمز للوطن.

 عمال الفنا أهم أ
تكننون التمثننال مننن كتلننة أفقيننة مندفعننة كالصننارو  علننى وي تمثننال العبننور

بننة أو كننرأس حر  -شننكل جننندي فنني حركننة انطننالق أفقيننة ممتنند الننذراعين والكتفننين
والجسنند ممشننوق ومكتمننل القننوة  -مقدمننة صننارو  مصننوب نحننو العنندو الصننهيوني

ن الجننود وسنواعدهم جسند التمثنال النى قنارب عبنور فينه عندد من واللياقة، ويتحول
ممتدة قابضة على المجاديف في حركة عنيفنة طناردة ميناه قنناة السنويس للخلنف 

 (27).لتندفع هذه الطاقة الى األمام
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غ طول التمثال أفق   جين  و  لتمثال الع ور للفنا  جمال الس( 17شكل رقم )
و ضم الجندي المجهول وأسماء شهداء   أمتار ونصف، وارتفاع متر ال، مسة 

المحافظة على جدرانه وتم نقل التمثال مال حديقة الحيوا  تلى مكانه الحال   
 بميدا   

 الع ور أمام بوابة جامعة بن  سو ف 

 
 1960مومة، األتمثال  (18شكل رقم )

   سم، 20×    40×   43 رونز،  مال ال
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   السجين للفنا  جمال ، قاعة الزمالك للفال، القاهرةمتواجد حاليا ف   
 األمومة  رمز للوطال  ستخدم صورةحيث ا

 
نحاس مطروق على  مال أعمال الفنا  جمال السجين   (19شكل رقم )

  سم 3.5×   26×   48 شب، 
 ال الحديث، الدوحة المتحف العرب  للفمتواجد حاليا ف  

 التوصيات: 
دور التربيررة  بررفنني ضننوء مننا توصننلت إليننه الدراسننة الحاليننة مننن نتننائج تتعلننق  

التعليم هنو صنمام األمنان النذي بمقندوره  فن،  ألطفرال  لدى ا الفنية ف  مقاومة التطرف  
أن يقننوم بالنندور األكبننر لمواجهننة التطننرف الفكننري فنني المجتمننع المصننري، فاإلنسننان  

سنننلوكيات وأخالقينننات ومعنننامالت  بمنننا تحملنننه التربينننة منننن قنننيم و   يحتننناج إلنننى التربينننة 
تربيننة  وتجننارب حياتيننة تصننقل مهننارات األبننناء فنني التواصننل والتحنناور ومننن ثننم فننإن ال 
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يمكننن  يمكنهننا أن تمننارس دورًا فنناعاًل فنني التصنندي للتطننرف الفكننري. لننذا  بشننكل عننام  
 توصيات منها ما يلي:   طرح عدة 
وإعادة االعتبار لها ت التربية في مصر  تعزيز الوالء واالنتماء لمؤسسا -1

عبر سياسات تربوينة عصنرية تحقنق آلينة االنضنباط المدرسني الصنفي 
 السليم.

سية وإعداد فرق متابعة من خبراء المناهج يقومون تطوير المناهج الدرا -2
بتحليننل محتننوى المننناهج كافننة وتنقيننة هننذه المننناهج مننن خطننر التطننرف 

ي الحداثنننة تجمنننع بنننين عنصنننر  الفكنننري وتقنننديم منننناهج أخنننرى عصنننرية
واألصنننالة، وتنننؤمن بنننالقيم الراسنننخة األصنننيلة وتتوافنننق منننع قنننيم الحداثنننة 

 حدود الشريعة السمحاء. والعولمة بما ال يخل بالدين أو يخالف
تأهيننل المعلمننين داخننل مؤسسننات التربيننة علننى قننيم التسننامح ومواجهننة  -3

 التطرف الفكري وذلك عن طريق:

 التربية.ت دعم قيم التسامح داخل كليا -

 تدعيم المناهج بما يّدعم قيم التسامح ومحاربة التطرف الفكري. -
ينننز مواجهنننة إعنننداد نننندوات تأهيلينننة لتننندريب المعلمنننين والطنننالب علنننى تعز  -

 التطرف الفكري.

تصنميم المواقننف واألنشننطة التربويننة داخنل مؤسسننات التعلننيم بمننا يضننمن  -
 مواجهة التطرف الفكري.
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ت الفكرينة المتطرفنة أواًل بالحسننى ثنم بعند لتوجهنامناظرة المعلمنين ذوي ا -
 ذلك بمعايير الصراحة المتمثلة في المساءلة والمحاسبة وفق القانون.

علننى ثقافننات اآلخننر واالسننتفادة مننن تلننك الثقافننات بمننا االنفتنناح التربننوي  -
 يدعم روح االنفتاح على اآلخر والتواصل معه محاربة للتطرف الفكري.

 .ات وممارسات الطالب مرة لسلوكيالمتابعة المست -
يأتي هنا الدور المهم لمؤسسنات التربينة التني ال يجنب أن تكنون مهمتهنا 

ل المسنننتوى األدننننى وهنننو التنننذكر مجنننرد حشنننو عقنننول الطنننالب بالمعلومنننات وتفعيننن
والحفد والتلقين بل عليها أن تتابع الطالب وسلوكياتهم وممارسناتهم ومعنامالتهم 

وال قننننن ال تعنننّدى فينننه علنننى حريننناتهم دي عنننادل متوانطباعننناتهم فننني إطنننار حينننا
 ضغوطًا ظالمة عليهم.  -إن جاز التعبير -تمارس باسم تلك المراقبة

 وبخاصننننة األجيننننال إعننننداد  وسننننائل مننننن ةوسننننيل الفنيررررة لتربيررررةاكمننننا أن 
 والسياسننية، واالجتماعيننة والثقافيننة التربويننة ت االخبننر  مجمننوع فنني متمننثال الناشننئين
 سننننلوكهم وتعننننديل النننننواحي جميننننع فنننني ملالشننننا النمننننو علننننى مسنننناعدتهم بهنننندف

 المختلفننة النشنناط وأوجننه العمليننة، والتطبيقننات  التعليميننة المواقننف :ذلننك ويتضننمن
 الفنيرة التربيرة دور منايلي وفني التصنرف، وأسناليب  التفكينر  طنرق   إلى  باإلضافة
 : لدى األطفال التطرف لمواجهة

 .اب اإلره لمواجهة وقائية موضوعات  الفنية التربية تتضمن أن .1

 معلومننات  مننن لننديهم مننا توظيننف علننى التالميننذ  الفنيننة التربيننة تحننث  أن .2
 . الحياتية  المواقف في

 . مهاواحتر  الفني العمل يمةق تأكيد  على الفنية التربية تحرص  أن .3
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 . اآلخرين مع الفكري  الحوار أهمية على الفنية التربية تركز أن .4

 .ةالمتكامل الشخصية بناء على الفنية التربية تركز أن .5

 . التالميذ  بين الحسنة العالقات  تكوين على الفنية التربية تركز أن .6

  التالميذ   ت ار بقد   واإلرتقاء  المشاعر  تهذيب   إلى  الفنية  التربية  تسعي  أن .7

 . ا الفر  أوقات  من اإلستفادة كيفية على الفنية التربية تشجع أن .8
 لننندى الصنننالحة المواطننننة عقائننند  غنننرس علنننى الفنينننة التربينننة تعمنننل أن .9

 . الميذ الت

 .التالميذ  ىلد  الناقد  التفكير الفنية التربية تنمي أن .10

 . التالميذ  ىلد  المجتم ية القيم الفنية التربية تنمي أن .11
 العقننل إلنني المسننتندة المنطقيننة التفكيننر طريقننة الفنيننة التربيننة تنمنني أن .12

 .التالميذ  ىلد  والدالئل

 .شرال من والنفور بالخير التمسك على الفنية التربية تؤكد  أن .13
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