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 االفتتاحية
إن الثقافة المجتمعية رافد من روافد بناء األمة ورقيها االجتماعي    

نما تقاس بمدى ثقافة  والحضاري، واألمم ال تقاس بمدى جبروتها وتكبرها وا 
الفكرية من الحصيلة كما يعرفها بعض أهل االختصاص" هي و أبنائها، فالثقافة 

عبر عن إنجاز اإلنسان في مراحل ي مما لم وفن وفلسفة وغير ذلكأدب وع
تطورية، يتداولها أو يتعلمها األفراد بشّتى الوسائل المختلفة لالتصال، فتزداد 

 . "بالتجارب الجديدة وتنحسر في فترات التدهور واالنحطاط
 ،هامستقبلناء ، ومحدد لبتهاأعظم راسم لهويالثقافة نتاج عقول األمة وهي و 

تمايز عن غيرها على  تغاير ثقافتها ، وينعكسبينها وتتمايز األمم بتمايز الثقافات
نما قيم وأخالق ومبادئ يعيشها  والثقافة وجودها بين األمم، ليست سلعة تباع وا 

 ،ومن هذا المنطلق نقول: إن الثقافة التزام أفراد المجتمع وتنعكس على أبنائه،
رجع ستند دائمًا على إطار مرجعية ثابتة، في  يفالفرد يتحرك من مبادئ ثابتة، و 
من خاللها تتميز لديه المتشابهات، و  ،رضهتجميع القضايا والمشاكل التي تع

 ويعرف الصواب من الخطأ.
بد أن تكون قراءاتهم  يصبح أبناء األمة على درجة من الثقافة فال لكيو 

لمتوافق مع التكوين الفكري األساسي ا ممنذ البداية موجهة بما يتناسب مع تكوينه
ا، فال الفكري االجتماعي، حتى يستشعر معنى وأهمية كونه مسلمًا، وكونه عربيً 

 .يتأثر بالثقافات الوافدة الغريبة على المجتمع اإلسالمي 
  هيئة التحرير                                                                      
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 أ / حسين ميالد أبو شعالة                                               
 جامعة المرقب  –كلية التربية                                             

 مقدمة البحث :
والمجتمعزات  ،زمان رمززا لتدزدا الشزعوب وحتزارت ان الفن سيظل على مدى الإ    

 ،نزد حزد معزين وتابزت وسزة  سزنة الكزون يد  نشزاط ا عالبشرية متجددة ومتطورة وال
لززى إخززرى ومززن طززور ألززى إحيززت تدززوا سززة  المجتمعززات علززى االنتدززال مززن مرحلززة 

لنشززززاط البشززززر  لنكززززار إولززززيا سززززةا  ،خززززرآلززززى ةوي فنززززي إومززززن ةوي فنززززي  ،طززززور
نين بزدا  الفنزاا  ن نحتزرا تزرات الحتزارات و أالماتي عبزر العوزورف فالواجزب علينزا 

يتفززززي  ننززززا نززززؤمن بنسميززززة النشززززاط المتجززززدد الززززة أال إ ،لعوززززور السززززابدةعلززززى مززززر ا
تمزع كزا ن عتزو  ن المجأوطبيعة الحياة التي نحياساف حيت يرى "سربزرت سبنسزر" 

ي يوززاحبع عززادة تطززور فززي ف سززةا الكززا ن العتززو  االجتمززاعفززي حالززة تطززور ونمززو
 نسانية .خوا وع اإل

 مشكلة البحث :
ب ن الفززن ئا ززنوكزز، جماليززة فززي المبززاني التعليميززةلمسززة ن نجززد أن ادر اآلمززن النزز   

ن تزتا أن التربيزة ينبيزي إ" : وقد قزال سربزرت ريزد ،عن عطا ع في سةا الميدان ال اا
ف فزالفن يخزدا العدزل مواد نظرية جافة تخدا العدل وحزد عن طريي الفن وليا تلدين 

 (1)والوجدان معا "
ن يات اآلززززززد والكلزززززززدارا والمعاسززززالم مني التعليمية ززززئلب المبانأن إحيت    
حيت نشاسد ةلز  فزي توزميا  ،وجود اللمسات الجمالية بوفة عامةمن عدا  تعاني

 ماكن الجلوا أو  ،ن الفسحة والساحاتززززززماكأة و زززززول وقاعات دراسيزززززالمباني من فو
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تالمية والطزالب بمزا ن يجةب بور الأكل ا تخلو من الجمال الة  يمكن  والطرقات

 وينمي ةوق ا الفني بوورة تلدا ية وتدريجية . عيعودسا علي
وخلزززو البي زززة التزززي يتلدزززى في زززا التلميزززة أول خبراتزززع التعليميزززة مزززن عناوزززر    

وال يسزززتطيعون  ،ةواق زززاأويزززنعكا بزززدور  علزززى  ،الجمزززال بمزززا في زززا النظزززاا والنظافزززة
علزززى  حيززت تزززنعكا ،ظافزززة مززن عزززدم او النظززاا والنأ ،ز بزززين الجمززال والدزززب يززالتمي

ف فالززة  يحززرا مززن الجمززال وتتعززود نفسزز ا ومجززتمع اأتوززرفات ا فززي المسززتدبل تجززا  
و ت زةيب أنع تجميزل نو تجديزد مزن شزأعيونع على الدب  يخلو خيالع مزن أ  ابتكزار 

 أ  من عناور المجتمع .
 هداف البحث : أ

 تنمية الوعي بالدور الة  يؤديع الفن للمجتمع . -
 براز جيل جديد يتةوي الجمال والعمل بع .إتنكيد على ال -
لززى مؤسسززات إتززافة اللمسززات الجماليززة إ ا فززي ن فززن النحززت يسززأالتنكيززد علززى  -

 المجتمع المدني .
 براز ما في الفن من قيا جمالية وتربوية وتتديفية .إ -

 همية البحث : أ
قزززى لزززى االسزززتفادة مزززن فزززن النحزززت فزززي وزززنع نمزززاة  ولوحزززات تر إيحزززت البحزززت  -

 بنةواي الطالب .
شزكال النحتيزة فحتزى توزب  الواج زات المعماريزة لزى تدبزل اإلإ  العاا أالدفع بالر  -

 معرتا دا ما وفنا جميال يرقي بالةوي العاا والتةوي الجمالي .
فززراد المجتمززع وتزززين الميززادين والسززاحات با شززكال أنشززر الززوعي الجمززالي بززين  -

 النحتية من جداريات ومجسمات .



 مجلة التربوي

 6لعدد ا         دور الفن التشكيلي في تجميل مؤسسات المجتمع المدني              

 
-105- 

 
 لبحث : حدود ا

سميززززة المبززززاني التعليميززززة ودور التعلززززيا مززززن الناحيززززة الجماليززززة أالتركيززززز علززززى 
 س ا بالجمال وتةوقع .احسا  ةواي طالب ا و أوالمعمارية وتنتيرسا على 

 موضوع البحث :  
كتززر تييززرا أفلززيا تمززة مرحلززة ، وززيلة مززن سززمات الحيززاةأةا كززان التييززر سززمة إ

فالفنززان قززادر علززى  ،ننعيشزز ا اآلوززرة التززي وحركززة ونشززاطا مززن سززة  المرحلززة المعا
البتكزززار الزززة  ال اتزززافة المسزززتمرة والتدزززدا و لعطزززال المسزززتحدت ف زززو الزززة  يدزززدا اإلا

ةواي ألدزززيا والمعزززاني الجماليزززة والوسزززا ل الحديتزززة بمزززا ي يززز  امسزززتخدما  ،حزززدود لزززع
لززززى الممارسززززة الحيززززة إسززززاليب الحديتززززة التززززي يشززززي ب ززززا طريدززززع الجمزززاسير لتدبززززل ا 

يفيززة التززي تخززر  بعملززع عززن تززافات الجماليززة والوظبززدا  الززةاتي المتمتززل فززي اإلاإلو 
نتزززا  بمف ومزززع الواسزززع والزززة  يمتزززد وينتشزززر لزززى اإلإنتزززا  الفنزززي المزززنلو  حزززدود اإل

وتوززب  واج ززات سززة   ،التربيززة مززن مززدارا ومعاسززد وكليززات لييطززي بنماةجززع دور
اظرين خززار  ات تشززد انتبززا  النززالمؤسسززات التعليميززة مزينززة بلوحززات جداريززة ومجسززم

وقيمت زززا الجماليزززة والفنيزززة والتةوقيزززة ترسزززا أسزززة  المؤسسزززات وداخل زززاف وتعكزززا بزززةل  
ةا تحدزي ةلز  ا  و  ،فزراد سزة  المؤسسزات التعليميزةأوكةل  على  ،نفس اأعلى الطالب 

حسزاا الجمزالي فسزتتحدي فكزرة التزةوي واإل ،ي على مدارسنا ومعاسزدنا وكلياتنزاوطب
 لى تلدين ا بطريدة مباشرة .إون الحاجة ب دلدى الطال

ن الفزززن لزززيا مدوزززور علزززى رسزززومات إؤكزززد ةلززز  "سربزززرت ريزززد " فزززي قولزززع " وي    
 ياتززززززززززرتدران وا زززززززرساف بل على الجززززززو ئيأ ،و الكانفااأو على الخشب أ ،الوري

 (2) وئيرسا وان يكون مرتبطا بالمجتمع .
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ن واج ات المبزاني ين يعكا عملع في تزيأع مع الطبيعة ويمكن للفنان وتفاعل

لززوان وخطززوط سندسززية أعمززل لوحززات جداريززة تحمززل فززي طيات ززا ندززو  و ب التعليميززة
مزن جمزال  ن تحاور العين والعدل والوجزدان بمزا يكمزن في زاأوالتي بدورسا  ،وطبيعية

مكانيززة إ وكززةل  فوتعيززد في ززا التززوازن المطلززوب ،تبعززت فززي الززنفا الب جززة والسززرور
ن تكزون وزييرة أحيت يمكزن  ،ورات بجميع مستويات ا وتكوينات اتوميا وعمل الناف

زسزززار توسزززط الفنزززال والمزززداخل وتحيط زززا ا كبزززر تأن تكزززون أويمكزززن  ،داخزززل المبنزززى
وتززري   ،لززوان متييززرة تتززر  الوجززدانأوتخززر  من ززا الميززا  فززي تشززكيالت و  ،والنباتززات

يدززول محمززود النبززو  الشززال "مززن السزززمات  ،يززالوتحززر  الخ ،وتشززد االنتبززا  ،لززنفاا
ةا لززا يكززن الفززن متطززورا وناميززا إفزز ،ة للفززن التشززكيلي التطززور والتجديززدالبززارزة المميززز 

 ،وخمززدت جةوتززع ،وتجمززدت عناوززر  ومكوناتززع ،وركززد تيززار  ،ومتجززددا وقزز  مسززار 
ت دخززال عناوززر التززرات فززي التشززكيالإويمكززن ، (1)"وقززد يحكززا عليززع بالفنززال والززةبول

 ،تززارة عنوززر التززةوي الفنززيإال لززدى الطززالب فتززال عززن النحتيززة حيززت تتيززر االنتمزز
 سدا  البحت .أوسة  قيمة تربوية من 

تراعزززي نزززواحي الجمزززال والنظزززاا  عمزززال وخلزززي بي ززة متاليزززةومززن خزززالل سزززة  ا 
سمم ززا  حفزززوي ،حساسزز اإلطززالب فززي وسززط مززنظا ومتززةوي فيرقززى ا نينشزز ،بززدا واإل

وتختزززل لززدي ا  ،لززى التزززود مززن مناسززل الفززن وروافززد إفينطلدززون ، دلالبتكززار والتجديزز
فيظ ززر ةلزز  علززى منتجززات ا الشخوززية  ،فكززار التززي تتزززامن مززع حيززات االخبززرات وا 

وتزودنا بالجديد والمبتكر الة  سو وليد سزة  البي زة المناسزبة لخلزي جيزل  ،لى الحياةإ
 ليع .إيتةوي الفن ويتي  
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  -فن النحت :

 كترسا انتشارا وتنوعا في العالا ف وقد يكون النحت أقدا الفنون و أن نحت مفن ال    
سزاليب أوسنزا  ، ون تمتاال تخما متل تمتزال الحريزةن يكأقطعة وييرة كما يمكن 

، و ئيرسززاأو الوززخرية أ ،الدطززع الخشززبية دة فززي فززن النحززت من ززا عمليززة نحززتمتعززد
ع مززن الكتلززة التززي ويستخلوزز حيززت يتوززور النحززات الشززكل الن ززا يأو الحفززر في ززا 

و أو البنززال بإتززافة طبدززات مززن الطززين أسززلوب التززاني وسززو التشززكيل مززا ا أ ،مامززعأ
و أعمزززال الطزززين " أقزززوة بحرق زززا " كمزززا فزززي سزززة  المزززواد  تعطزززيو  ،و ئيرسزززاأالشزززمع 

سزززززمنت بعزززززد عمزززززل قوالزززززب مزززززن و اإلأو الجززززز  أو البرونزززززز أبوزززززب ا بزززززا لمونيوا 
ن الفززززن المعاوززززر يسززززتخدا إسززززلوبين فززززلززززى سززززةين ا إ باإلتززززافة، ولززززىشززززكال ا ا 
 .(2)ساليب حديتة كاللحاا وئير  أ
  -نواع النحت :أ

و المجسزا أشارا سزو مزا يسزمى بالنحزت المسزتدل انت اكترسأو  نوا  النحتأش ر أ
 ،بعززادجززاا مسززتدلة عززن الخلفيززة تالتيززة ا حأسززو المنحززوت مززن جميززع الجوانززب ولززع و 

شزززكال وتعلزززو علزززى مسزززتوى سزززط  و النحزززت البزززارز وفيزززع تبزززرز ا ني سزززوالنزززو  التزززا
شزكال براز ا زالة مساحات كبيرة من سط  اللوحة إلإوتتطلب سة  الطريدة  ،اللوحة

خزززر ف زززو النحزززت مزززا النزززو  اآلأ ،طزززولأووقتزززا  ،كبزززرأوسزززو يتطلزززب ج زززدا ، المطلوبزززة
يوزززب   وبززةل  ،شززكال فزززي عمززي مسزززتوى سززط  اللوحزززةوفيزززع يززتا نحزززت ا  ،اليززا ر

 شكال المنحوتة اليا رة فيع . على من مستوى ا أمستوى السط  
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     -هميتها في النحت :أالعناصر التشكيلية و 

لتعامزززززل مع زززززا عمزززززال النحزززززت تعنزززززي اسزززززتخداا الخامزززززة واأعمليزززززة تشزززززكيل  نإ
مزن خزالل تنظززيا  وةلزز  فوات المناسزبة إلخززرا  العمزل الفنزيدوتطويع زا بزالطري وا 

فتزززل وزززورة مزززن الناحيزززة التعبيريزززة أيةف ولتدزززديا العمزززل الفنزززي فزززي عناوزززر  التشزززكيل
 فالعناور التشكيلية       ،شكيليةا وقيا العناور التزززنان معرفة مفاسيزززة فعلى الفزززالجمالي
 سي :

  -:  Formالشكل  –1
ن أومعنززى سززةا  ،ة الشززكل والمتززمون فززي العمززل الفنززيكتيززرا مززا نسززمع بدتززي

فالشزززكل سزززو ال ي زززة  ،الشزززكل والمتزززمون :نزززان م مزززان وسمزززالكزززل عمزززل فنزززي لزززع رك
 ،ومتزمون العمزل الفنزي سزو فكزرة وجزوسر ،ة الظزاسرة للعيزان مزن العمزل الفنزيالعام

والززة  يعبززر عنززع فززي مظ ززر الشززكل النززاتن مززن تنظززيا العناوززر التشززكيلية بعالقززات 
 والشزززكل سززززو ،ون قززززادرا علزززى التعبيززززر عزززن المتززززمونارتباطيزززة مدروسزززة لكززززي يكززز

حجام ززززا ومالمسزززز ا أشززززكاال بززززاختال  وززززورسا و أيجززززابي الززززة  يتخززززة العنوززززر اإل
 ووفات ا.

ن أوبززالرئا مززن  ،تمتززل كتلززة فالعناوززر البشززرية والطبيعيززة داخززل العمززل الفنززي
ت تتدارب وتزتالحا داخزل التوزميا ن ا حيأال إفردسا مكل سة  العناور تمتل كتال ب

 ( .3)جمعية كتلة ن ا بشكل كلي يطلي علي ا في حالت ا الإف
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 :Vacuumالفراغ  -2

فزالفرا  قزد يوجزد تزمن  ،نوزرا م مزا فزي تكزوين العمزل النحتزييعتبر الفزرا  ع
فعنوززر الفززرا  يشززكل فززي  ،ا متشززعب التفاوززيلأكززان تكوينززع بسززيطا أال النحززت سززو 

ي يحفرسززا فالعناوززر المفرئززة التزز ،حيززان جزززلا مززن تكززوين العمززل الفنززيكتيززر مززن ا 
لزخرفيززة والخطززوط المتنوعززة و الحفززر اليززا ر للشززكال اأطوح الشززكل الفنززان علززى سزز

 ،علزى قطعزة النحزت خلزي الفزرا  التزي ينجلزي مزن خزالل التزول السزاقط يةسي عمل
ويكون مال ما لملمسع ومتزمونع  ،فكل عمل نحتي لع ما يناسبع من فتال ومحيط

 .(4)عوشكلع وحجم

  -: Lineالخط   -3
ف ة  الحركة  ،كت ا على السط  باتجا  معينة وحر الخط سو تتابع الندط

نوا  الخطوط من ا المستديا والمنحني والمتعر  أوسنا  العديد من  ،تشكل خطا
 ولكل من ا وفاتع وتنتير  الجمالي وفي طبيعة العمل الفني .

ا  النحت نو أ ا في تشكيل كل سمية في النحت لكونع يسأوعنور الخط لع 
فالخطوط  ،نو  من الخطوط لع جمالية وتعبير لكلو  ،المجسا واليا ر والبارز

الدوة والخطوط المستديمة توحي ب ،المنحنية تعطي االنطبا  باالنسيابية والمرونة
شكال الخطوط تمن العمل الواحد أوالتباين في ، والوالبة لشكل العمل الفني

  نفسية المشاسد بالخطوط ترنوتت ،تنو  والحيوية ويعطي قيما جماليةيتفي ال
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لوان ا أتداخل ا مع بعت ا البعض واختال  حسب وتع ا واتجاسات ا و 

 .(5)ومالمس ا
شكال أيتا يوما أنع إشكيل وويائة مادة النحت فومتلما يدوا النحات بت

طار التفاعل واالنسجاا بين الكتل الولبة إالفرائات الموجودة تمن العمل في 
 حاسيا الجمالية للمشاسد .تارة ا إشكال الفرائية لتس ا في وا  ،للنحت

  -: Textureالملمس  -4
فدد يكون سط   فالفنيم ا ومؤتر في تكوين العمل  عنور تشكيلي فالملما

وةل  حسب طبيعة المادة ، و داكناأ ،و خشنا وبراقاأ ،قطعة النحت ناعما
متع الفنية والتعبيرية نوا  المالما لع تنتير وقيأوكل نو  من  ،المستخدمة
ويعطي انطباعا  ،فالملما الخشن يخلي تباين لمناطي التول والظل ،ةوالجمالي

 .(6)بوالبة وخشونة المادة ليعطي انطباعا بحركة وحيوية الشكل
 -:  Colorاللون  – 5

فكل مادة من مواد  ،ا تشكيليا وقيمة جمالية في النحتاللون عنور  يعتبر
وةل  بتنظيم ا  ،حاتتظ ر بعد معالجت ا من قبل النوفات لونية ل ا النحت 
 فطبيعة المواد المستخدمة في النحت ،ا إلتفال اللمسات الن ا ية للشكلوودل 

 ولية التي يمتل ا في لوان الطبيعية للعناور ا تجعل الفنان يتجاوز محاكاة ا 
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وتنتير بور  م ا بالنسبة فعنور اللون لع منظور تشكيلي  ،عمالع النحتيةأ

 تشكيلية .نوا  الفنون الألمختل  
 التوصيات :

عمال الفنية التي تساعد كن التعليمية بنخبة مختارة من ا مان يتا تزيين ا أ -
 على تنمية الةوي الفني والخيال والفكر لدى الطالب .

وينمي الةوي العاا  ،ل المؤسسةم  ماكن التعليمية ليجشيو  فن النحت في ا  -
 ويبعت الب جة والسرور .

ات التعليمية بالمنحوتات للكليات والمؤسسات سناد تجميل المؤسسإ -
 المتخووة والفنانين التشكيليين والتربويين .

لى سة  إفي الووول  وية وعوبات قد تحول دون النجاح المرجأالتيلب على  -
 الياية المنشودة .

مل نطالب ا الددرة على المالحظة والتن ينموا في أساتةة الفن أعلى المعلمين و  -
 عمل ب ا إلنتا  نحتيات فنية جمالية .وحب الخامة وال

تزالة والت ويزة والمداعزد نتزا  بحيزت تتزوفر بزع اإلت ي ة المكان المناسب ل ةا اإل -
 المريحة .

 من ليعإ تتبادل الزيارات بين المؤسسات التعليمية للوقو  على ما وول -
 وخلي روح المنافسة . تافات جديدة فا  نشاطات فنية و ابتكارات و 

 
 .خريننية واالستفادة من تجارب اآلاح  والمعارض لتعميي الرؤية الفزيارة المت -
 االطال  على الكتب والمجالت العلمية المتخووة في سةا المجال .  -
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 أن يراعى فيها ما يأتي : يشترط في البحوث العلمية المقدمة للنشر
 أصول البحث العلمي وقواعده  . -

 أال تكون المادة العلمية قد سبق نشرها أو كانت جزءا من رسالة علمية . -

يرفق بالبحث المكتوب باللغة العربية بملخص باللغة اإلنجليزية ، والبحث  -
 لغة العربية .المكتوب بلغة أجنبية مرخصا بال

 يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد  . -

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . -

حث بالضوابط التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -
ها ، والفترات الزمنية الممنوحة للعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعورقمه 
 .  مستقبال المجلة

 
 تنبيهات :

 للمجلة الحق في تعديل البحث أو طلب تعديله أو رفضه . -

 يخضع البحث في النشر ألوليات المجلة وسياستها . -

البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعبر عن وجهة نظر  -
 المجلة .
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