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  من زاوية تربوية   
  ترى احلقيقة هيكال متجسدا.... كن مجيال

ض �عض من تخيلنا ٌإذا �ان ا��ب �� � � ...  ر�ـــــعنلو لم نجده عل! ا الخ   اهــ

�عھ 56سان منذ عصو وآماد �عيدة -�يقة �استخدم . ر فإن الفن تجسيد لتخيلنا إخ
� عن مخاوفھ وأوAامھ وعن آمالھ وطموحاتھ Cي الفن للتعبF56سان البدا .  

ات القديمــــة  ظفتـــھ ا��ــــضا رو مانيــــة–و  للتعبCـــ� عــــن 6بــــداع -و �املـــصرMة واليونانيــــة والر
�جمـــــــة العظمـــــــة و�ــــW املعبـــــــوديالUـــــــشر ول ــــــرب إXـــ ــــــات وللتقـ ــــا5ي و�منيـ ــــــياغة �مـــ . الفخامـــــــة ، وصـ

ضية ( واستخدمت املسيحية وال! ودية  Mب ) روaعض الديانات � رالفن �وسيلة للتعليم والتـد
�جمة املعا5ي السامية ��.ولCالتفك Wdع خلـق 1وجاء 6سالم يحضنا عjالتأمل �ـ� بـد Wdحثنا عMو 

�افا بالوحداني�ا�ا واع ة 6لqية وتجلياp ا ا�oماليةرهللا إد   . رة وaعظمة القد

ة للفqـــم والنمـــو  ورالفــن كظـــاAرة إ5ــسانية عامـــة لـــsس غايــة �ـــ� ذاتـــھ بــل Aـــو وســـيلة وضــر
الفـــن xعبCـــ� ملمـــوس عــــن . ن�فـــضل للـــذات وا��يـــاة والvــــو و56ـــسان والوجـــود بـــل وللuــــسامي

ايا مختلفة ، ر6بداع 56سا5ي ألنھ يحر 56سان من قيود الزمان واملvان و و{عرض �مو من ز ر
الفن �� جوAره ضرب من املعرفة ، معرفة تختلف �� طبيع~ ا عن . وAذا دليل عWd ذاتية تفرده 

قإن وظيفة الفن ال تقتصر عWd �مو املتعلقة بالتذو الف�� وتنمية . تلك ال�� يمدنا � ا العلم  ر
يقــة بuنميــة الفكــر ذاتــھ ،ألنــھ فـــن ال��عــة ا�oماليــة فقــط بــل باتــت Aــذه الوظيفـــة ذات صــلة وث

  .تفاع�d إتصا�X مفqومي

ة xـشبع إحـساسنا با�oمـال ، وا�oميـل Aـو  ما الفن إذا ؟ إنھ محاولـة إلبتvـار أشـvال سـا
ُ

ر
أيتھ jسرك  فالعمل الذي يصنعھ 56سان ي�ب�� التعامل معھ جماليا ومعرفيا . رذلك الذي لو 

  .الوجدا5ي والعق�d معا بوصفھ موضوعا ل����ة ا�oمالية و�ستمتاع 

اك �شياء �   . ر الفن محا�اة للطبيعة ، فqو وسيلة إلد

� عن الذات و�خر� Cو وسيلة للتعبqعن �نفعاالت ، ف �Cعبx الفن.  

  .الفن وسيلة للتواصل ع�� الزمان واملvان � 

�اتھ�Cمال من خالل تأثoشع ا�j مال �� ذاتھoالفن إبداع ل� .  

ه اليو5ـسvو " نالتعلم ذلك الك�� املكنـو " �Aمية تضمن  ملا �ان للفن Aذه  رالـذي أصـد
 WXة مطالب ا��ياة يحتاج إqعلم " أن إعداد إ5سان العصر ملواجx ، علم لتعملx ، علم لتعرفx

َ َ َ

ك �خـرMن  رلتvـو ، xعلــم لuــشا
َ

�بيـة عــصر املعلومــات " . ن�aــع �ساســية ل . رتلكــم �ــ� الغايـات �
ن xعلــم لتvــو ʺوتتــضمن . ا عــدة مvونــات أو عناصــر أو أ�عــاد وتتــضمن �ــل غايــة م� ــ

َ
 التنميــة ʺ

وحيـــا  جـــدانيا و راملتvاملــة للفـــرد بـــدنيا وذAنيــا و ومــن بـــCن مقوماp ـــا تنميــة 6بـــداع وا��يـــال ، . و
 �Xمــاoـة مــن . قتنميـة التـذو الف�ــ� وا��ـس ا�Mبو��نإن Aـذا مــن شـأنھ تحقيــق التـواز للرســالة ال

ن املعرفة والتح�d بمبادئ �خالق وتذو الفنو وا�oمال حيث جمعqا بCن إكuساب   .ق

                                                
   مرة  18فيه " الفكر" ا وردت مشتقات ومرة ، كم49في القرآن الكريم " العقل "  وردت مشتقات -(1)



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

575 

ة الvليــــة ا��اليـــة عdـــW أن jـــشع نـــو ا�oمــــال  �بيـــة حرصـــت إدا�روتحقيقـــا لرســـالة �ليـــة ال ر
¡وعqـا  فمـا أن تطـأ قـدماك سـاللم درج املـدخل ح�ـ¤ تلمـح ا5ـ¢oام ألـوان . روإبداعات �بناء �� 

ي وخـصوصا مـن ذو –تجابة إلحتياجـات الطـالب الرخام و�¥oار ، و¡رMق وضـياء �سـوار إسـ
CMن –الqمم  {س و6دا ر وأعضاء Aيئة التد وما أن تدلف إWX داخل .  وخصوصا املسنCن م� م –ر

ا ح�ــ¤ تدAــشك معــالم الفــن ولوحاتــھ وجمالياتــھ �ــ� �ــل مvــان  ¡وعqــ � �ــ� جنباp ــا وCــسxليــة وvرال
فيــع  رتنطــق بوحــدات فنيــة متآلفــة و¡ــذو ف�ــ� م�ــ¢oم  ة عdــW ذلــك إيمانــا م� ــا حرصــت. ق ر 6دا

ا�ا م� ا ألAمية الفنو وا�oمال �� إعداد معلم املستقبل �بية وإد�نبرسالة �لية ال   .ر

� ا��صائص ال��بو�ة ا��مالية باللية 	� عدة مالمح �  :  تت

Mات وإ5شاءات متعددة �غراض�   .ر التنوع املادي ما بCن لوحات وجدا

ن  ح�¤ تvو �ل مادة فنية وحدة جشطلتية تتضمن -لك �لوان  مع تنوع ت- التناسق اللو5ي �
ـــــتجابة للــــــــصو  ا لالســـ ـــــصد ـــا مــ Aـــــ ـــا باعتبا ـــا وإجتماعيــــ ــــــدانيا وجماليـــــ جـ ــــا و ر�عـــــــدا معرفيــــ ًرو ر ً ً ً ً ً

  . و�شvال

�ة تحـث املتلقـي �Cعكس معا5ي عديـدة ، ولوحـات صـغx ة�Cات كبM ر تنوع �¥oام ما بCن جدا
�Cالتدقيق والتأمل والتفك Wdع.  

� وMن©� ا��ساسية ا�oمالية وا��كم ا�oما�X والتفضيل ا�oما�X  ت�Cثuسj ننوع املضمو مما
  .قوالتذو الف��

   التواجـــد الف�ـــ� وا�oمـــا�X �ـــ� أمـــاكن متعـــددة ح�ـــ¤ تـــتقلص املـــسافة النفـــسية بـــCن املـــشاAد�
 ) .املوضوع ( والعمل الف�� ) الذات (

�ــــ� . ا�ــــ ....   تنــــوع التــــضمينات الفنيــــة أي التنظــــيم ا��ــــاص ل��طــــوط و�شــــvال و�لــــوان �
ه  ه ا��اص ، مما jعطي بدو �ية مختلفة xعطي للعمل الف�� اكتمالھ وحضوCعبx رأنماط ر

�يا خاصا باملvان والكتلة وا��ركة والضوء Cعبx ًإحساسا ً ً.  

�ات ا��اصة بالبsئة ا" لعلم ا�oمال البي®� "  تقديم ترجمة عملية �Cم التأثqف Wdعمل عj لذي
�ـــ� التفكCـــ� والوجـــدان والـــسلوك ثـــم ترجمـــة النتـــائج ا��اصـــة � ـــذا الفqـــم �ـــ� تـــصميمات 

إن الكيفية . بي²ية جديدة يحكم عل! ا الناس بأ± ا مفضلة أو محببة جماليا بال�سبة لqم 
 فsــشعر بحــسن ا��ـــال ال�ــ� يحيــا � ـــا 56ــسان �ــ� بsئـــة تــؤثر �ــ� خ��اتـــھ عdــW نحــو مباشـــر

  .فتتأثر استجاباتھ التالية لتلك البsئة

�بية ا�oماليـة الqادفـة إXـW تvـوMن �� عرض نماذج لأل5شطة الفنية الالصفية ال�� xسqم �� ال
� .  اتجـاه جمــا�X لـدى املتلقــCن Cتقـاء بــالتفك روال يتـأxى ذلــك إال بـالو¶� بأAميــة الفـن �ــ� 6

إ± ا تر¡ية عWd طرMـق 6بـداع . تجديد طاقات العقل وا��س 56سا5ي وت�شيط ا��يال و
  .من أجل مستقبل أفضل 

Mــة البــصرMة ، وعdــW " علــم الثقافــة البــصرMة "  دعــم � �كــز اAتمامــھ عdــW مركزMــة الر�ؤالــذي ي
إنھ ميدان تuشvل . يأAمية العالم البصر �� إنتاج املعا5ي ، و�� تأسsس القيم ا�oمالية 

¡ـط اo¹ـال البـصر بحقـل واسـعبداخلھ املعا5ي الثقافية  Wـdي ، و{عمـل ع  مـن التحلـيالت ر
  .، وكذلك بالديناميات ا��اصة �عمليات املشاAدة والتلقي البصرMة واملvانية
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ه محاولة للفqم من خالل            � البصر باعتباCتنمية التفك WXة إMعلم الثقافة البصر Wºسjر ي
ة  ة يرتب. رلغة الشvل والصو � بالصوCط با��يال ، وا��يال يرتبط باإلبداع ، و6بداع روالتفك

تقاء �فراد وا�oماعات و�مم  ر لنمو وا ريرتبط باملستقبل ، واملستقبل ضر ي   .       و

  لــــم xعــــد الثقافــــة البــــصرMة إذا تمثــــل جانبــــا مــــن حياتنــــا اليوميــــة بــــل أصــــبحت �ــــ� حياتنــــا        
ً

ة الvلية طرMقqا. اليومية ذاp ا سـال~ ا بvـل معـا5ي 6خـالص والوفـاء رAكذا حددت إدا ر لتحقيق 
ــة للvليــــة و6خــــالص لqــــا وا��ــــرص عdــــW . والنقــــاء  إن Aــــذه اللفتــــھ الفنيــــة ا�oماليــــة دليــــل ا�¹بــ

تقــاء � ــا ، ودليـــل 6حــساس �مـــCن باملــسئولية ، دليــل املؤســـسية �ــ� مقابـــل الفرديــة ، دليـــل  ر�
قالذو الرفيع �� مقابل الذو الوضيع   .ق

  .ر أن نكر ما سبق أن قلناه لللية  و حس#نا

قإذا غافلـــــك 8مـــــس فسي5ـــــشق ، وشـــــيوخ القـــــوم و لـــــك اليـــــوم عـــــن فجـــــر فيـــــھ كـــــرم الـــــشر
  . تحكJKا ملولود ا��مائل

ة اللية   :روإMN إدا

Pي  أيت قبال!! رجل  مثل Vذا ما 
ً

  .ر

 �Yك ناصع الضياء... يس_   عطاء  أذVل الكث�Yين نقاء ال                 رد

نا   :روليكن شعا

ــــال ـــــ� جمــــــــ ــــــــــذي نفــــــــــــسھ dغYـــــــ   والــ
  

  ىال يــــر 	ــــ� الوجــــود شــــgئا جمــــيال
    

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

577 

  املراجع

  :املراجع العر_ية

  3001 ، 267عالم املعرفة ، : التفضيل ا�oما�X ، الvوMت . شاكر عبد ا��ميد 

ة . شاكر عبد ا��ميد    2005 ، 311عالم املعرفة ، : الvوMت . رعصر الصو

اك .شاكر عبد ا��ميد  ر الفنو البصرMة وعبقرMة 6د   2008مكتبة �سرة ، : القاAرة . ن

ق ، : القاAرة . القرآن وعلم النفس . دمحم عثمان نجاxي    1997ودار الشر

ة  رمصر عبد ا��ميد حنو ف ،: القاAرة . قسيvولوجية التذو الف�� . ي   1985ردار املعا

ة  رمصر عبد ا��ميد حنو  2000دار غرMب ، : ة القاAر. علم نفس الفن . ي

 �dيل عUت .  نMوv2001 ، 265عالم املعرفة : الثقافة العر¡ية وعصر املعلومات ، ال   

 :املراجع العر_ية باللغة kنجلjYية

Shaker Abdel Hamid. Aesthetic preference, Kuwait: The World of 
Knowledge, 267, 3001 

Shaker Abdel Hamid. picture era. Kuwait: The World of 
Knowledge, 311, 2005 

Shakir Abdel Hamid. Visual arts and the genius of perception. 
Cairo: Family Library, 2008 

Muhammad Othman Najati. The Qur'an and Psychology. Cairo: 
Dar Al-Shorouk, 1997 

misri Abdel Hamid Hanoura. The psychology of artistic taste. 
Cairo: Dar Al Maaref, 1985 

misri Abdel Hamid Hanoura. Psychology of art. Cairo: Dar Gharib, 
2000 

Nabil Ali. Arab Culture and the Information Age, Kuwait: The 
World of Knowledge 265, 2001 

 

  


