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 احملتويات

 اسم الباحث عنوان البحث 
رقم 

 الصفحة 
 1 أ.د عالء شاكر محمود  كلمة رئيس المؤتمر 

المنعطف التربوي في الفنون المعاصرة وبيداغوجيا  

 3 شاكر محمود أ.د عالء  الجمالية النقدية 
فاعليـــــــة برنامج قائم على الــــذكاء البصــــري 

لتنمية مهارات خــط النســــخ العربي لدى الطالبات  

 25 هاني عيسى علي صرصور  المعلمات بمرحلة التعليم األساسي بجامعـــة األقصى 
برنامج تدريبي إلكساب معلمي التربية الفنية مهارات 

 83 أ.م.د محمد صبيح محمود  اإلبداعي التدريس 
التربية الجمالية وعالقتها بإشكالية االبداع الفني في  

 119 م.د. نجاة حسين موسى  نتاجات طلبة قسم التربية الفنية 
اعمال أساتذة معهد الفنون جماليات توظيف اللون في  

 163 م.د. زينب جاسم عبود  الرسم
التربوية الى االستثمار  متاحف الفن من الضرورة 

 195 حكيمة قصيد  الثقافي واالقتصادي 
خصائص الموروث الثقافي والفني لنتاجات طلبة  

 231 م. د. جواد كاظم النجار  الصف الثالث في مادة االنشاء التصويري 
المسرح   جماليات مسرحة المناهج في عروض 

 المدرسي
 

 أ.م.د رافد محمود ماشي

 261 بيداء ثامر حسن 
ع استخدام التعليم االلكتروني في المدارس العراقية واق

 301 م. بيداء انور رزوقي  من وجهة نظر معلمي التربية الفنية 
 319 سالم ابو قيس  تقنية التشكيل الرقمي ودوره في عملية التذوق الفني 
الدعم النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى الطلبة  

 365 علي جعار لفتة  م.م النازحين 
(في تنمية الخطاب    Bybeeأثر انموذج بايبي (

 للا أ.م.د. فاطمة محمد عبد  الجمالي لدى طلبة قسم التربية الفنية في مادة النحت 

 399 م.د.وليد علي حبيب 
النحت الحضري والهوية الحضارية: دراسة اثر  

التحوالت السياسية على الصورة المشهدية للفراغات  

 449 د.عاهد صبحي حلس  دينة غزة العامة في م

دراسة بصرية للمعايير التصميمية ألستوديوهات 

التصوير التشكيلي في كليات الفنون وعالقتها  

 479 م.د. توفيق جبريل  باالدائية لمستخدميها 

 Aestheticالتوظيف الجمالي للفن المفاهيمي 

recruitment of conceptual art  509 جوالن حسين علوان  أ.م.د 
المفاهيم الفنية لأللواح البابلية وتمثيالتها في الرسم  

 العراقي المعاصر

مدرس/ قحطان صبري  

 سياب الوطيفي 
579 
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 التكوين الفني في النحت البارز اآلشوري الحديث 

 
 633 عاد مهدي لفتة  يم.د. م

دراسة  )لمنحوتات الحضر وتدمرالخصائص الفنية 

 ( مقارنة 
 681 م.د. حسين علي محسن 

Technique as a part of expression in 

Serwan Baran artworks  573 م.م. هيوا عبدالعزيز پيرداود 

مدرس فن . مؤيد عباس   تأثير المشاهد الدينية في الرسم العراقي المعاصر

 617 كريم 

 م.م. رؤى خالد شهاب  التجريدية للشكل في رسوم ضياء العزاوي المعالجات 

 917 ياسمين فليح مجيد 

 583 د. صوالح وهيبة  الشخصية وأثرها التربوي في المسرح العربي 
المرجعيات الثقافية في نص مسرحية الصرير  

 ليوسف العاني 
م.م. محمد علي ابراهيم  

 875 االسدي 

الحفاظ على الهوية  التشكيل في المسرح ودوره في 

 907 ميسرة فتحي بارود  الفلسطينية 

ڕۆڵی گۆرانی وموزيک لهپرۆسهی پهروهرده  

 وفێركردن لهڕوانگهی ئهنتڕۆپۆلۆجياوە 
 م.چيايى کمال سعدى 

پ.ى.د.دالوەر موستهفا  

 محهمهد 

 پ.د. ناصر هاشم بدن 

953 

  COVID-19الموسيقى والغناء في زمن الكورونا 

 1021 م.م. هلز رشيد مصطفى  "دراسة وصفية" 

 5110 أ.د.محمد صبري صالح  التفاعلية واالتصال في العرض المسرحي
أثر استخدام اسلوب التعلم التعاوني في تحصيل طلبة  

 م.م طه عبد الوهاب عبد للا  قسم التربية الفنية في مادة اخراج مسرح مدرسي

 أ.م حسين محمد علي حسين 
7108 

موت وعالقته بأنماط التعبير الفني في رسوم  قلق ال

 أ.م.د. انسام اياد علي  طلبة المرحلة المتوسطة لدى فاقدي االب 

 3112 الطالبة / زينة محمد عبود 

الصعوبات التي تواجه طلبة  قسم التربية الفنية ـ  كلية 

 5116 م. عادل عطاهلل خليفة  في مادة المنظور  الفنون  الجميلة

ئايكۆنی له هونهری شێوهكاری  گوتاری 

 9120 م.سيروان رفعت احمد  وتهالرسازی هاوچهرخ (شاری دهۆك وه كو نمونه) 



 

2022جامعة ديالى  –كلية الفنون الجميلة  –وقائع المؤتمر الدولي الثاني لقسم التربية الفنية  30  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2022جامعة ديالى  –كلية الفنون الجميلة  –وقائع المؤتمر الدولي الثاني لقسم التربية الفنية  1  

 

 
 كلمة رئيس املؤمتر

 

  العلمي   النتاج  في  الزخم  زيادة  على  التركيز  في   ديالى  لجامعة   العلمية   التوجهات  ضمن 

 الذي   الثاني   الدولي   العلمي   مؤتمرها   الجامعة   في   الجميلة  الفنون  كلية  اقامت  البحثي 

  العام  المؤتمر   هدف   لتحقيق   العالم  انحاء  مختلف   من   مرموقة  علمية   شخصيات  جمع 

  على  الجمالية  التربية  اطار  ضمن  الجمال  تلقي   واليات  الفنية  التربية  مفهوم   تطوير   وهو

  وتركيا   وايران  االمريكية   المتحدة  الواليات  من   باحثون   شارك  فقد  مشتركة   ارضية

  عن   فضال  ولبنان  وفلسطين  الهاشمية  االردنية   والمملكة   والجزائر  المغربية   والمملكة 

  مختلفة  جوانب  تناولت  مهمة   بحوث  وقدموا  العراقية  الجامعات   مختلف   من   المشاركين

  النتاج   نقل   في   ذلك   ساهم  المؤتمر  محاور  وضمن   الفنية   للتربية   الرئيسة  المجاالت  في

  طيلة  المستمرة  المناقشات  اسهمت   وقد   متعددة  ثقافات  بين   الخبرات  وتالقح   العلمي

  وفكرية   فنية  شخصيات  حضور  مع  سيما  ال  المؤتمر  محاور  اغناء  في  المؤتمر  جلسات

  مجال  في  مهمة  فلسفية  وجدليات  رؤى  طرحت   العربي  الوطن   مستوى  على  مرموقة

  المهم   المفهوم  لهذا  وتأصيل  تحديث  من  العالم  في  يحصل  ما   تواكب  الفنية  التربية

  وتراجع   بل   به   االهتمام  تراجع  في   الخاطئة  التربوية   السياسات  بعض   ساهمت   والذي

 .  عام بشكل الجمالية الذائقة

 ،   القيمة بدراساتهم  المعرفي  التراكم هذا تكوين   في ساهموا  الذين العلماء جميع إلى

 هذا   في  ساهم  من  لجميع  وامتناني  احترامي   وأقدم  القيمة  مساهمتكم   على  أشكركم

 .  الوقائع هذه وطبع  نضد  بمن وانتهاء  التحضيرية  اللجنة من  بدءا  العلمي االنجاز

 

 

 

 

 أد. عــــالء شاكــــر حممـــــود

 رئيس املؤمتر الدولي الثاني لقسم الرتبية الفنية

 جامعة دياىل عميد كلية الفنون اجلميلة /
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املنعطف الرتبوي يف الفنون املعاصرة وبيداغوجيا  

 اجلمالية النقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 حممود شاكر عالء .دأ

 دياىل جبامعة اجلميلة الفنون كلية عميد

Email/dr.aletby@gmail.com 
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 الخالصة

  الحادي   القرن  في  والتعليم   الفن  فضاء  في   مهمتين  ظاهرتين  البحث   يتناول 

  نظرية   في  التفكير  إلعادة  اساسيا  منهجا  تشكالن  قد  واللتان  والعشرين،

 ،   المعاصر  الفن   في  التربوي  التحول  هي  األولى  وتحديثها,  الجمالية  التربية

  في   انفسهم  الفنانين   قبل   من   التربوية  والصيغ   األساليب  استخدام  يشمل   والذي

 الفنية  للمشروعات  موضوًعا  التعليم   يصبح   ال  بحيث  اإلبداعية   أعمالهم

  أصول   علم  من  أسسها  تستمد  ،  فنية  ممارسة  وانما  فحسب  المعاصرة

 التدريس

  ومحددة   ومعقدة  تجريبية  عملية  وهي   الفنية  كيف"  ال"  معرفة  على  وترتكز

  اكتساب   يتم  وكيف   العمل  خالل  من  التعلم  أهمية  عن  الفنانون  فيتحدث  السياق

  وتقاوم   معرفتهم  تتجسد   ،  الحاالت  بعض  في  الممارسة,  خالل  من  معرفتهم

  خالل  من   معرفتهم  عن  الفنانون  يكشف  ما  عادةً   والصريح,   المنهجي  التنظيم 

  مرئي.  بشكل  عام  بشكل  ،  أفكارهم  توضيح  خالل  ومن  الفن  صناعة  عملية

  على   الفني  العمل   يعّرف  ،   المثال  سبيل   على   ،  برنتيس  روي   والمعلم  الفنان

  الوصول   يعد  حيث  إلنتاجه"  المطلوبة  "المعرفة  تجسد  تخيلية"  "نتيجة  أنه

  العملية  عناصر  من   عنصًرا   العمل  في  الموجودة   المجسدة  المعرفة  هذه   إلى

  أصول   علم  افاق  هي  الثانية  الظاهرة  و   الفنانون.   يقودها   كما  التفسيرية

  نقد  في  التشاركية  العملية  فهم  على  يرتكز  الذي  الجمالي  النقدي  التدريس

 .  محدد  تدريسي منهج وفق الفنية االعمال

  يحاول  والذي  ،  النقدي  الجمالي  التدريس   أصول   علم  بإيجاز  البحث  يتناول 

  التمكين   سياق  في   نقدي   نهج   مع  التدريس   أصول   وعلم  الجمالية  بين  الجمع

 الفن  مجاالت  بين   الصلة  إليجاد  الجديدة  الطرق  تكون   قد   واالجتماعي  الذاتي
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  من  كل  وتحديث  لتجديد  فرصة  والعشرين  الحادي  القرن  في  والتعليم

  ،  الفني  النقد  واصول  للجماليات  التطبيقية  والممارسة  النظرية  الممارسة

 .  التدريس أصول  علم في الجمالية التربية نظرية تطبيقات ولتعزيز

  التدريس  اصول  مفهوم  طرح  في  مدينا   يولندا  تجربة  على  البحث  يركز  كما

  أصول  علم  يسمى  التعليم  من  تدريجيًا  نوًعا  فيه  تقدم  والتي  الجمالي  النقدي

  ،   النقدي   التعلم  لتعزيز  الفنون  التدريس  هذا   يستخدم  النقدي,  الجمالي  التدريس

  لزيادة  التربوية  الممارسات  في  الجمالية   الخبرات  من  معينة  أنواًعا  ويدمج

  تجربة   تعد  حيث  االجتماعية,  بالعدالة  والتزامهم  للطلبة  االجتماعي  التمكين

  النقدي   التدريس  أصول   علم  بين  تجمع  متماسكة  عمل  مجموعة  أول  مدينا

  لتدريس   والممارسة  النظرية  الى  ترشد  ان   فيها  تحاول  ،  الجمال  وعلم

 الفنون.  مع  النقدية التربوية ممارساتهم بغرس  المهتمين المعلمين

  العام  التعليم   نظام   في   مدينا  اقترحتها  التي  اإلصالحات  البحث  تناول   كما

  وركز  وتزدهر.  تترسخ  أن  من  الجمالية   العملية  تمكن  أن  شأنها  من  والتي

 الجمالي  التدريس  أصول   "علم   استخدام   في   مدينا  اقتراحات  على  البحث

  العليا  والدراسات  األولى  الجامعية  للمرحلة  الفنون  تعليم  دورات   في   النقدي"

  ومدرسي   معلمي  أيًضا   المنهج   هذا  يساعد   أن   يمكن  العليا,  الدراسات  ومعلمي

 الجمالية  الممارسات  تطوير   على  الفنية  والمنظمات  العام  التعليم   مراحل

  يوفر  فإنه  ،   ذلك  إلى  باإلضافة  المستويات,   جميع   على  بنجاح  وتنفيذها

  السياسات   وصانعي   المجتمع  وقادة  المدارس  لمديري  المنطقي  األساس

  بجميع   المتعلمين  تعليم   لتحسين  كطريقة  الجمالية  الممارسات  لتبني  التعليمية

 . مراحلهم
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 المقدمة 

  تبلور  فقد  كليهما  تاريخ  في  مبكرة  لفترات  والتعليم   الفن  بين   العالقة  تعود  

  الستينيات  في  االنتشار  في  بدا   الذي  الجمالية  التربية  هو  االثنين  يجمع  اتجاه

  القرن  بداية  إلى  تعود  مصادره  لكن  ،  الماضي  القرن  من  والسبعينيات

  من   أفضل  بشكل   الفرد  شخصية  تشكيل   بإمكانية  يعتقد  كان  عندما  ،  العشرين

  في  أفضل.ولكن  عالم  إنشاء  بإمكانية  اإليمان  مع  جنب  إلى  جنبًا  الفن  خالل

  نظرية  امكانية  في  تشكك  نقدية  اتجاهات  برزت  ،  والعشرين  الحادي  القرن

  ان   باعتبار  للمجتمع  والفني  الثقافي  التشكيل  في  المساهمة  في  الجمالي  التعليم 

 والفن  الثقافة  مع  التعامل  كيفية  في   الخاص  مفهومها  لها  التدريس  اصول

 الى   االتجاهات  هذه  وتنظر   الحديث   الفني   النقد  نظريات  مفهوم  عن   يختلف

 خيارا   انه  على   الجمالية  الظاهرة  فهم  في  التدريس  اصول   على  االعتماد

   قاصرا ايديولوجيا

  الثقافية  للقيم  مقدمة  باعتبارها  الجمالية  للتربية   الضيق   الفهم   من   ذلك  وياتي  .

  التعبير   وحرية  للنقاش  حيويا   مجاال  منها  اكثر   االراء   تفرض   تسلطية   بطرق

  انها   على  الجمالية  التربية  الى  ينظر  ,وبالتالي  المعاصر  الفن  يتطلبها  والتي

  تنظيم   انها  على   الجمالية  التربية  الى   وينظر  للسلوك   جامدة  تفسيرات   فرض

 للثقافة   التربوية  واالفاق  المدرسية  المعرفة  تتطلبها  اهداف  وفق   محدد  ثقافي

  تدهور   في  الجمالية  للتربية  النقدية  والرؤية  االتجاه  هذا   ساهم   ,وقد  والفن

  انه   على   الفن  تعليم   الى   ينظر  فبات  نفسه  التربوي   المجتمع   في   حتى  مكانتها

  ساعاتها  من  التقليل   او   الفنية  التربية  دروس  الغاء  الى  ذلك  وادى   ثانوي  شيء

  عموما الفن بتعليم االهتمام  تراجع  الى ايضا ذلك  وادى



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  8   

 

  بدالً   الجمالي  النقدي  التدريس  اختيار  الفن  معلمي  على  صار  ذلك  ولمعالجة 

  تدريبهم   أو  الفن(  )تاريخ   الفنية   الثقافة   بتقدير  الطلبة   تزويد  بين   االختيار  من

 كتاب   ترجمة  يمكن   ،و  )األداء(  الفني  اإلنتاج  في  المهنية  الحياة  على

"conscientizafdo"  فريري  لباولو   ً   المستخدمة   العملية   أنه  على  "حرفيا

  من   ثراءً   أكثر  ولكنها  (171  ص  ،   2013  ،   )كروز  ما"  شخص   وعي   لرفع

  ولكن   ،   كمتلقين  ليس  ،   ]والنساء[  الرجال  فيها  يحقق  التي   العملية  إنها   هذا, 

  يصوغ   الذي  والثقافي  االجتماعي  بالواقع  عميقًا  وعيًا  ،  معرفة  كمواضيع 

  من   (Freire ،  1970 ،  p. 519) .الواقع   هذا   تغيير  على  وقدرتهم   حياتهم

  الشباب  أن  المفهوم   من  ،  Theador Adorno  و   أرنولد  ماثيو  إلى  أفالطون

  شأنه  من   الذي  الفني  التعليم   أفالطون  شجع   الثقافي.  التعليم  خالل   من  يتشكل 

  أرنولد   الدولة,  تدعم  أن  شأنها  من  بطرق  الشباب  ذوق  تنمية  على  يؤثر   أن

  بشأن  قلقًا  أدورنو   كان  الثقافية  الصناعات  ظهور  مع  الثقافة  فقدان  من  قلقا  كان

 القدرة  يملكون  ال   فارغين   مستهلكين  إلى  الناس  تحول  التي  الثقافية  الصناعات

  النقدي  التدريس  اصول   مفهوم  في   ولكن   السيئ,  من  الجيد   الفن   تمييز  على

  تتوفر  حيث  الجمالي  التقدير  صيغة  في  الجميع  يشترك  ان  يمكن  الجمالي

  بشأن  قرارات  التخاذ  والقدرات  الفرص  سواء  حد  على  والطلبة  للمدرسين

 مخصصة   جمالية   قرارات  اتخاذ  من  فبدالً   ثقافتهم,  تكوين   في  مشاركتهم

 او   للجمالية  "نقدية"   دراسة   يكون  الفن   لتعليم  منهًجا  نطور   قد   فاننا  للطلبة

  . الجمالي للتفكير

 النقدية  التدريس  مناهج مفهوم

 مناقشات  الدولية  المحافل  من  الكثير  في  االخيرة  السنوات  في  ظهرت  لقد 

  المتزايد   واالهتمام  ،  المعاصر  الفن   في  التربوي   التحول  حول  مكثفة
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  الفنانين  أنشطة  في  والمجتمعية  والتداخلية  التشاركية  باالستراتيجيات

  هذه  في  اشترك  وقد  للفن  االجتماعية  والفعالية  الوظيفة  وقضايا  المعاصرين

  يركزون   الذين  أولئك  خاصة  ،   التربوي  المجال  في  متخصصون  المناقشات

 الفنية   االعمال  موضوعات  ساهمت  وقد  ,  الفن  مجال  على   التربوي  نشاطهم

  فرص   فتح   في  الناشئة   واالجتماعية  التربوية   واألساليب  المعاصرين  للفنانين

 في   فقط  ليس  ،   والتربوية  الفنية  المجتمعات  بين  واإلبداعي  الفعال  للتعاون

  المشترك  االبداع  في   ولكن  ،  للفن  التربوية   الوظائف  حول  المناقشات  أشكال

 اتصال   نقطة  في  تتمركز  التي  والتربوية  الفنية  للمشاريع  المشترك  والتنفيذ

 مجال   خارج  تقع   والتي   ،   الفن"  بعد   "ما  أنشطة   في  وكذلك  ،   والتربية   الفن

  قدرة  ضمن  تعمل   و  الفني  المجال  حدود   تتجاوز  التي   الفنية   والتجارب  الفن:

  ،   Szreder(   ،  2018)  حدوده  خارج   والتهجين  والنفاذية  المسامية  على  الفن

 اجل   من  الفن  مدرسي  من  الرؤية  هذه  مثل  تتطلب  ،  ذلك  ومع  .(31  ص

  بشكل   المفهومة  الجمالية  التربية   بنظرية  المرتبطة  االعتبارات  مجال  تجاوز

  في  وانشطته  ومظاهره  للفن  التدريسي  المفهوم  تفسير  اعادة  ،تتطلب  ضيق

  ،   2017  ،   باوالك   -  ديناميكيًا)زالوسكا  المتغير  واالجتماعي  الثقافي  الواقع

   (.57 ص

  صالًحا   يزال  ال   والذي  ،  متفرد  تعليمي  طابع  لها  الجمالية  التربية  نظرية  ان 

  الفن  في  المعاصرة  التغييرات  سياق   في   ولكن  ،   الجوانب  من   العديد   في

 المراجعة   بعض   الجمالية  للتربية  الحالية  االفتراضات  تتطلب  ،  والثقافة

   . Pankowska،( 2013 ،  p.170)) التفسير وإعادة

  أن  يجب  الحاضر  الوقت  في  الجمالية  التربية  أن  بانكوفسكا  كريستينا   تؤكد  

 الماضي   زمنية:  أبعاد  ثالثة  سياق  في  ،  المهام  ومتعددة  األوجه  متعددة  تكون
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 والحاضر   ،   دائمة(   إنسانية  حالة  يشفر  الذي   القديم   الفن   إلى  )التحول

  إلى  التركيز  تحويل   -  الشعبية   والثقافة  المعاصر  للفن  التعليمية   )السياقات

  الجديدة  والوسائط  االفتراضي  )الفضاء  المستقبل  و  ،  النقدي(   الوعي  تشكيل

  في   األخذ   مع17  ص   ،   2013  ،   )بانكوفسكا   الجمالية(  للتربية   جديدة  كفرصة

  إعادة   إلى  والحاجة الفن  خالل  من للتعليم   الغنية   التقاليد   ،   ناحية  من   ،   االعتبار

  ناحية  ومن   ،   بانكوفسكا  إليها  أشارت  التي  الجمالية  التربية   نظرية   تفسير

  نالحظ  أن  يمكننا   ،  المعاصر  الفن  في  يحدث   ما  متابعة  على  الحرص  ،  أخرى

  علم  منظور  والتعليم:   الفن  بين   العالقة  تحليل  في  مفيدًا  آخر  تربويًا   منظوًرا

  العالمية   المشكلة  يعرض  الذي  المفهوم  هذا  الجمالي,  النقدي  التدريس  أصول

 المجاالت  أحد  باعتباره  التعليم  نفهم  ان   ،يمكن  التربوي  والنشاط  الخطاب  لنقد

 على  المدارس  مع  يتعامل  إنه  ومساواة,  عدالً   أكثر  مجتمع  لتحقيق  األساسية

 بحياة  "التحكم  على  القدرة  اكتساب  فيه  يتم  األساسي  للتعليم  مكان  أنها

  ، McLaren)  واكتسابها  المعرفة  تكوين  عمليات  في  التحكم  خالل  من"الفرد

   (.Giroux & Witkowski، 2010 ؛1998

  على  التأثير  وبالتالي  ،  االجتماعي  الوعي  مستوى  رفع  هي  التربية  مهمة  ان 

  بوجه  تقف  اجتماعية  حركات  ظهور  إلى  ستؤدي   الذي   المدني   المجتمع   نوعية 

  أحد   ,إن   العالم  في  المجتمعات  معظم   تضرب   التي  المساواة  وعدم   الظلم

 لألفكار   مفتوح  بتبادل  تسمح  التي  اللغة  هو   التعليم   هذا   في  المهمة  العناصر

  المنظور  هذا  يتجنب  واالجتماعية.و  الفردية  الحرية  عن   والتعبير   والحوار

  وهو  ،   واحدًا  نمًطا  تتبع   مسبقًا  مفروضة  بطريقة  العالم  وصف   التربوي 

  ومتغير   ،   عرضي   هو  ما  عن   التعبير  المستحيل   من  يجعل  واحد  حاكم  خطاب
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  ،  Szkudlarek & Śliwerski  ،  1992)  وخاص  "يومي"  و  ،  تاريخيًا

 (. 78-77 ص

  ب   ترتبط  مهمة  مسائل   الطريقة  بهذه   المفهوم   التدريس  أصول   علم   ويتضمن 

  المساواة  عدم  ومكافحة  ،  ،  بالحقوق  المطالبة  واالصوات  ،   االجتماعي  التنوع 

  التي   المسائل  هذه   ذلك  إلى  وما   ،  األساسية   اإلنسان  حقوق  نطاق  وتوسيع   ،

   المعاصرين. الفنانين اعمال من جدًا  قريبة تبدو 

 النقدية الجمالية التدريس  أصول  علم

  الخطاب   في  والسياسة  الفن  بين  بالعالقة  المتعلقة  االعتبارات  إدراج  ان

  المجتمع  بناء  في  إمكاناته  مع   اجتماعيًا  المنخرط  الفن  مهام  وتحليل   ،  التربوي 

  ان   ،.   والتمثيل  التواصل   طرق  تغيير  خالل   من  فرصة  الناس  وإعطاء  ،

 بأن  للناس  تسمح  إجراءات  من  تتكون  والتي  ،  النقديين  التربويين  استراتيجية

  ،  Giroux)  التربوي   الصوت   مفهوم  -  صوتهم   استخدام  في  أكفاء  يكونوا 

  ،  للعالم  الخاصة  رؤيتهم   عن  والتعبير  ،  اهتماماتهم   عن   والتعبير   ،1994

  العالم   في  الموجودة  النظر  ووجهات  المواقف  وتنوع   التعددية  إظهار  وبالتالي

  الذين   أولئك  وخاصة  ،  المعاصرين  الفنانين  أنشطة  من  جدًا  قريبة  تبدو  ،

 الفن   إمكانات  بتحليل  يسمح  االجتماعي  المستوى  على  تشارًكيا  فنًا  يبدعون

 في  المجاالت  تلك   بإدراج   النقدي  التدريس   أصول   علم  منظور   خالل  من

  تظهر  لم  التي  المجاالت  تلك  ،  والتربية  الفن  بين  بالعالقة  المتعلقة  االعتبارات

  أساس  على  إجراؤها  يتم   والتي   ،   الفن  خالل   من   التعليم  حول  الخطاب  في

-Kwiatkowska)  الجمالية  التربية   نظرية  أو  التدريسية  الثقافة

Tybulewicz  ،   
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  ،   المقدمة  في  التالية  القضايا  تظهر  ،   النقدية  الجمالية  التربية  في  نفكر  عندما

  ،  الشخصية  التجربة  وأهمية  ،  االجتماعي  والتغيير  ،   النقدي   الوعي  مثل:

  ،   االختالف  وقبول   ،  والحوار  ،  والدمج   ،   للتعليم   الديمقراطي   والنموذج

 يوجه  أن   النقدي  التدريس   أصول  لعلم   يمكن  .   بالتمثيل   باإلحساس  والوعي

 والمعرفة  والتجارب  والتغييرات  المرونة  نحو   أكبر  بشكل  الجمالية  التربية

  من  شكل  أنها  على  فهمها  يمكن  "والتي  ،  الخطأ  عن  والمسؤولية  اليومية

  ،   )روغوف  اإلحباط"  أشكال  من  شكالً   كونها  من  بدالً   المعرفة  إنتاج  أشكال

  في  تماًما  غائبة  أعاله   المذكورة  العناصر  أن   ذلك  يعني  ال   (. 7  ص   ،  2008

  مفهوم   في  الخبرة  مسألة   يذكر  أن  للمرء   يمكن  )كدليل   الجمالية  التربية  نظرية

  التربية  نظرية  لكن   ،  الجمالية(  التربية   نظرية  في  بقوة  الموجودة  ،   ديوي 

  لدمج   طرق  عن   البحث   في  العناصر,  هذه   على  خاص  بشكل  تؤكد  ال  الجمالية

  علم   مفهوم  تحليل  المفيد   من   يكون  قد   ،   الجمالية  التربية  نظرية  في   نقدي   نهج

  علم  كتابها  في   مدينا  يوالندا   صاغته  الذي  النقدي،  الجمالي  التدريس   أصول

 واالجتماعي   الذاتي  للتمكين   نظرية  نحو   النقدي:   الجمالي  التدريس   أصول

  أصول  علم  واندماج  والفلسفي  التربوي  النهج   اندماج  مدينا  تصف  ،   (2012)

 الجمالية  التجربة  من   معين   نوع   ضخ  تعزيز  أجل  من   ،  والجماليات  التدريس

 (. 28 ص  ، 2012 )ميدينا، النقدية التربوية الممارسات في

  النقدي  التدريس  اصول  لمفهوم  حاسمة   عناصر  أربعة  هناك  ان  مدينا  تعتبر

 -: وهي الجمالي

  التدريس   أصول  علم   مقدمات  في  المتجذرة  ،   التجريبية  المعرفة  قيمة  (1

 الطالب   يشعر  أن  الضروري  من  ،  لديها  التدريس  أصول  علم  ضمن  النقدي

  يتمكن  الشخصية,عندما  تجاربهم  تقييم  يتم   حيث  ومتقبلة  آمنة  بيئة  في  أنهم
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  ذات  الجديدة  المعرفة  هذه  تصبح  ،  يتعلمونه  ما  في  خبراتهم  دمج  من  الطالب

   نقديين.  مفكرين إلى الطلبة تحول عملية في وتساهم صلة

  وأن  تجاربهم  لمشاركة  للطلبة  الفرصة  إتاحة  خالل  من  بأنه  مدينا  تقر  (2

  يصبح   ،   يتعلمونه  ما  ومحتوى   بهم  الخاصة  التعلم   عملية  بشأن   ناقدين   يكونوا 

  بتفسير  الطلبة  سيقوم  التعليم  من  الحالية  األشكال  تحدي  على  قادرين  الطالب

  لغتهم  من  القادمة  النظرة  هذه  ،  الخاصة  نظرتهم  خالل  من  الجديدة  المعرفة

  هذا   يحدث   لكي  ،   ذلك   ومع   وجنسهم.   االجتماعية   وطبقتهم  الثقافية   وخلفيتهم

   ،  الشخصي التفسير

  بالجوانب   صالتهم  أو   ووالءاتهم   هوياتهم  عن   التعبير   إلى  الطالب  يحتاج  (3

  وكيف عليهم يؤثر   الذي   ما  معرفة إلى   الطلبة  يحتاج  هويتهم,   لروابط  المختلفة

  أن  المهم  فمن  المختلفة,  األيديولوجيات  خالل  من  أفكارهم  تتشكل   أن  يمكن

  الطلبة  لدى   يكون  عندما  الخاصة,  أصواتهم   يجدوا   وأن   تحيزاتهم   الطلبة   يدرك

  االجتماعي. التحول لبدء  مستعدين يكونون  ، الخاصة بهوياتهم نقدي  وعي

  هو   هذا  ؛  الجمالية  الخبرة  مدينا  تستخدم  ،  الطلبة  هويات  الستكشاف  (4

 كانت  التي  المهمة  التدريس  أصول  علم  أماكن  إلى  المضاف  الجديد  العنصر

  ذاتية   منظورات  ويجلب  الذكريات  يحمل  الجسد   أن  تؤكد  إنها  عليها,  تعمل

 الجمالي   النقدي  التدريس   اصول  مفهوم  في  نظرنا,  ووجهات  لمشاعرنا

 القدرة  عدم   مشاعر  تجسر  التي  الجسد"  "سلطة  أهمية  عززت  ،  بها  الخاص

 مفهوم  أسس  فقد  وبالتالي  الذاتي  التغيير  مصدر  هو  الذي   المتفائل  والخيال

 محددين: مفهومين على بها الخاص الجمالي النقدي التدريس  اصول
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  الرغبة  التعاطف  يمنحنا   "ب(   و  االحتماالت"   نحو   الطريق  الخيال  ينير   "أ( 

 ".التغيير نحو الطريق في الشروع في

  اصول  برنامج  فيضع  أسلوبها,  ومضاعفات  وآثار  تطبيقات  مدينا  تتناول 

  الفرد  بهوية  وعيًا   ويخلق  التعلم  عملية  قلب  في  الطالب  النقدي  التدريس

 بإجراء   لهم  ويسمح  الطلبة  تجارب  من  يتحقق  إنه  للعالم,  ونظرته  وتحيزاته

 وجهات   االعتبار  في  يأخذ  إنه  وحياتهم,  الفصل  في  يتعلمونه  ما  بين  اتصاالت

 على  أيًضا  مدينا  فإن  ،   ذلك  ومع  الفنية,  لألعمال  الطلبة  ويعرض  متعددة  نظر

  حد   على  ،  لمنهجها  الجانبية  االثار  او  طريقتها  "مضاعفات"  ببعض  دراية

 او  الطريقة  هذه  استخدام   على  المعلمين  تدريب   يجب  يجب  انه  تعبيرها,منها 

  ،   استفسار  خط   وإعداد  ،   مناسب  فني   عمل  عن  البحث  ويستغرق  ,   المنهج

  والعمل   التدريبية  الدورة  بمحتوى  مرتبطة  صلة  ذات   قراءات   على  والعثور

  على  منفتحين  الطلبة  جميع  يكون  لن  بأنه  أيًضا  تقر  وهي  طويالً,  وقتًا  ،  الفني

  السهل  من  ليس  أنه  تدرك  وهي  تجلبها,  قد  التي  الفوائد  ويفهمون  التربية  هذه

  وربما  للطلبة  لعرضها  المناسبة  الدرامية  /   الفنية  األعمال  على  العثور  دائًما

 ايضا  مكلفة تكون

  من  يمكن  طريقة  هو  ،  لمدينا  وفقًا  ،  النقدي  الجمالي  التدريس  أصول  علم  ان

 للتغيير   بالحاجة  الوعي  مجرد  من  التقدم  على  قادرين  الطلبة  يصبح  ان  خاللها

 مستوحاة  مدينا  افكار  ان  التغيير,  هذا  في  فاعلين  يكونوا  ان  الى  االجتماعي

  وماكسين   ماكالرين  وبيتر  فريري  باولو  وأفكار  ممارسات  من   كبير  حد  إلى

  أصول  علم  في  أساسية  عناصر  ثالثة  على  مدينا  وتؤكد  جرين,  وجيل  جرين

 معالجة   هو  األول  المفهوم  لهذا  .  األساس  توفر  والتي  ،  النقدي   التدريس

 مساحة  هي  الدراسة  حجرة  تعد   حيث   تعليمية  أداة  كأهم  الشخصية  التجارب
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  التحدي  هو  والثاني   الشخصية,   تجاربهم  لمشاركة  باألمان  الطلبة  فيها  يشعر

  للمعرفة  كمزود  المعلم   يعمل  اذ   ،  للتعليم  الحالي  المحافظ  النموذج  يواجه  الذي

  هرمي  السائد   التربوي   النظام   ان  سلبي  بشكل   المعرفة  الطلبة  ويستوعب 

 النظام   يعزز  التعليمي  النموذج  "هذا   مدينا:   توضح  فكما  تفاعلي,  وغير

 القوة  المعلمين  يمنح   وال   والمستقل  النقدي   التفكير  يشجع  ال  ألنه  المهيمن

 .(28 ص  ، 2012 ،  )مدينا أهمية" األكثر المعلومات لتحديد المطلقة

  النقدي  الجمالي  التدريس   أصول   علم   أن   الواضح   من   ،  مدينا   نظر  وجهة  من

  العنصر   التعليمية,  واألساليب  التفكير  من   المحافظ  النوع  هذا   عن   ينحرف

  تشكل   كيف  استكشاف  على  الطلبة  تشجيع   هو  مفهومها  في  المهم  الثالث

 بعبارة  فيها,  يعيشون   التي  الثقافة  خالل  من   تتشكل   وكيف  هوياتهم   تجاربهم

  للهوية  نقدي  تحليل  إجراء  جدًا  المهم   من  ،   التربوية  الناحية  من  ،  أخرى

  القواعد   هذه  تطوير   خالل  من   (.28  ص  ،  2012  ،   )مدينا  وتأثيراتها  الثقافية

  التدريس   أصول  علم  في  التدريس  أصول  علم  كتابها  في  أدرجتها  التي  الثالثة

  اصول   مفهوم  في  أخرى  مهمة  عناصر  إلى  االنتباه  مدينا  تلفت  ،  الجمالي

  لجميع  تضمن  ألنها  ،  الديمقراطية  المثل   أهمية  على  فتؤكد  الجمالي  التدريس

  يجدر   ،  النقطة  هذا  )في  واالستماع  المشاركة  في  األساسي  الحق  الطلبة

  في   مدينا  أن  يبدوا   لجيرو(.   مهًما  كان  والذي   ،   الفاعل  الصوت  بمفهوم التذكير

  علم  من  المثالي  النموذج  هذا   استعارت  النقدي  الجمالي  التدريس  أصول   "علم

  والكلي  الشامل  التعليم   أشكال  من  شكل   على  ويشجع  النقدي  التدريس   أصول

  مدينا   تؤكد   (. 29  ص   ،   2012  ،  )مدينا   النواحي"  جميع  من  الثقافات  ومتعدد 

 والوعي  والخبرات  المعرفة  من  مختلفة  بأنواع   يأتي  الفصل  في  طالب  كل  أن

  "تقع   خاللها.  من  يتعلمون   والتي  العالم  بها  يرون  التي  الطرق  تشكل  التي  ،
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  طالب  كل  احتياجات  تلبية  مسؤولية   األساسيين   الجماليين  المعلمين   عاتق  على

  ،  )مدينا  التعلم"  كيفية  فيها  تعلموا  التي  بالثقافة  التعلم  عملية   ربط  خالل  من

 إلى  يجلبونها  التي  المعرفة  توظيف  خالل  من  الطلبة  يتعلم  (29  ص  ،  2012

  تخصيص   للطلبة   التعلم  عملية  في  الخبرة  دمج  ,ويتيح  الدراسي  الفصل

  أن  بالذكر  الجدير   من  بحياتهم.  الصلة  ذات  الخاصة  معارفهم  وإنتاج  المعرفة

  الجمالي   التدريس  اصول  مفهوم  في  أيًضا  مهمة  للمعلم  الشخصية  التجربة

  "بهذه  مدينا:   تشرح  األكاديمية,  المناقشة   في  تضمينها  الممكن  ومن   النقدي

  خارج   يعيشون   كاملون  بشر   أنهم  على   المعلمين   إلى  النظر  يمكن   ،  الطريقة

 بها  ويهتمون  يحبونها   معقدة  حياة  ولديهم   ،   الدراسية  الفصول  جدران

   (.30 ص  ، 2012 ،  )مدينا المعنى" أجل من ويكافحون

  تشجع   ال   المالءمة.  بعدم   يتسم   اليوم  السائد   التعليمي   النموذج  أن   مدينا  الحظت

  نشطين   مشاركين  يصبحوا  أن  على  الطلبة  النموذج  هذا   في  التعلم  عملية

  يصبحون  حياتهم.   في  ثم  بهم  الخاصة  التعليمية  العملية  في  ومشاركين

  والتعلم   النقدي  تحليلهم  تثبط  التي  المعلومات   من  لمجموعات  سلبيين  مستلمين

  الشخصية  معرفتنا  نربط  عندما  كليهما  إنشاء  يمكن  ألنه  ،  المعنى  ذو

  عدد  زاد  "كلما  فريري:  باولو  قال  كما  نتلقاها,   التي  الجديدة  بالمعلومات

  نموالوعي  قل   ،   إليهم   تعطى  التي  المعلومات  تخزين  في  يعملون   الذين   الطلبة

  العالم  لهذا  كمحوالت   العالم  في  تدخلهم   عن  سينتج  الذي  لديهم   النقدي

 الجمالي   النقدي  التدريس   اصول   مفهوم   في   (.73  ص   ،   2000  ،  ")فريري

  المتراكمة   الحياتية   خبراتهم   باستخدام  الجديدة  المعلومات  تحليل   الطلبة  يتعلم 

  واالختالف  ،  التنوع   أهمية  على  الجمالي  النقدي  التدريس  أصول   علم  ويؤكد

  ال  اآلخر  وان  ،  للمناقشة  واآلراء  األصوات  جميع  وصالحية  ،  الناس  بين
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  هذا   في  والتحول,  للتغيير   كإمكانية  ولكن  ،  كتهديد   كتهديد   معه  التعامل  يجب

  عندما   أنه  مدينا  تقول  االختالفات,  وتقدير  مالحظة  الضروري  من  ،  المفهوم

  مناهج   ينشئون   )أو  "احادية"  أنها  على  الدراسية   المناهج  المعلمون  يعامل

  اي   من   والمبدعة  األصيلة   الطلبة  واراء  أصوات  حذف  يتم   ،فانه  "احادية"(

  ،   )مدينا  للمعرفة  الوحيد  الشرعي  المصدر  هو  المعلم  ويبقى  ،  ثة  نقاش

   (. 32 ص ،  2012

  جميع   فيها  تُستخدم  صفية  بيئة  النقدي  الجمالي  التدريس  أصول   علم  يخلق

  ،  االقتصادي   والمستوى   ،  واللغة  ،   والثقافة  ،   )الطبقة  االختالفات

  األول   المقام  في  الطلبة  ويتواجد  ،  بناء  بشكل  الجنسين(  بين  واالختالفات

  ،   ( 2012  ،   )مدينا  وتشجيعها  وتقديرها  االختالفات  جميع   قبول   ويتم   ،   كبشر

 التعرف   على  الطلبة  النقدي  الجمالي  التدريس  أصول  علم   يساعد  (34  ص

  تتوفر  ان  لديهم  المهم  فمن  اليها  يستندون  التي  وثقافاتهم  والءاتهم  وجود  على

  خالل   من   الهوية  وتشكيل   التأثير  مشكلة   االعتبار  في  يأخذوا  أن   إمكانية

  علم  عمل  "محور  فيها.  يعيشون  التي  الثقافة  في  المهيمنة  األيديولوجيات

  بان   األفراد  يدرك  عندما  بأنه  االعتقاد  هو   النقدي  الجمالي  التدريس   أصول

 االحادية   والثقافة  الهيمنة  ستديم  الدينية   حتى  او  الطبقية  والءاتهم  استمرار

  الهيمنة  نظام  مناقشة  في  تساعدهم   أن  يمكن  نقدية  أصواتًا  سيطورون  فانهم

  على  الطلبة  مساعدة  هو  األهم   (.37  ص  ،  2012  ،  ")مدينا  العدالة  ومفاهيم

 او   الطائفة  اساس  على  والتمييز  االضطهاد  بقضايا  وعيًا  أكثر  يصبحوا  أن

  وليست   حقيقية  اجتماعية  تغييرات  إحداث  إلى  والحاجة  الجنس،  او  القومية

  التدريس   أصول  علم  أن  التعليمية  ممارستها  أثناء  مدينا  أدركت  اعالمية.

  تمكين   اجل  من   عنها  غنى   ال   التي  العناصر  بعض   يهمل   الجمالي  النقدي
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  الطلبة  يكون  أن  يجب  ،  لمدينا  فوفقًا  اجتماعي,  تغيير  إحداث  من  الطلبة

  ومع  الفنية,  األعمال  مع  التفاعل  في  كوسيط  أجسادهم  استخدام   على  قادرين

 الجمالي   النقدي  التدريس  اصول  مفهوم   لـ  التربوية   الممارسة  فإن  ،   ذلك

  بها  والتالعب  الهوية   تشكيل   فيه   يتم   الذي   المجال  باعتباره  الجسد   مع   تتعامل

  في  تساعد  قد  الجمالي  النقدي  التدريس  أصول  أن  حين  في  بالثقافة"  وتمييزها

  تغيير   إحداث  من   تمكينهم  عن  تقصر  أنها  إال  ،   النقدي  الطلبة  وعي  تطوير

 "المعرفة  حافة  لتشكيل   أساسي  كمجال  الجسد   تتجاهل  ألنها  ،  اجتماعي

(Medina  ،  2012  ،  40  ص).   كشعور   الجسد  سلطة  عن   مدينا  تكتب  

  ،Medina)  عادل   غير  هو  وما  عادل   هو  ما  بين   التمييز  على   يساعدنا  عميق

2012،  p. 40).  يعيق   أجسادهم  سلطة  عن  الطلبة  انفصال  أن  تعتقد   وهي  

وق  على  قدرتهم   كانوا   طالبها  أن  من  الرغم  على  أنه  أدركت  دالتخيل, 

  اال  ،   التغيير   إلى  الحاجة  فهموا   وانهم  التفكير  واحادية   الهيمنة   تأثير   يدركون 

  مشكلة   لديهم   ألن   التغييرات   هذه  إحداث   عن   بالعجز  يشعرون  زالوا   ما   انهم

 أنه  على  للخيال  جرين  ماكسين  تعريف   إلى  تشير  وهي  المستقبل,  تخيل  في

  ،   1995  ،  )جرين   ذلك"  غير  كانت  لو  كما  األشياء  إلى  النظر  على  "القدرة

  عند  االعتبار  في  أخذها   يمكن   التي  العناصر  من   اثنين   تؤكد   مدينا  (. 19  ص

 ناجح:  النقدي التدريس اصول  مفهوم تطوير

 االحتماالت. نحو الطريق ينير الخيال ان . 1 

  ،  )مدينا  التغيير  طريق  على  السير  في  الرغبة  يمنحنا  التعاطف  ان  .2 

 (. 43-42 ص ،  2012

  المساهمة   هو  للتعاطف  ووسيط   العاطفية  للسلطة  كمصدر  الجسد  استخدام   إن 

  مفهوم   جوانب  من  آخر  جانب  يكون  وقد  النقدية,  الجمالية  التربية  لعلم  الفريدة
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  مثيًرا   يكون  ان   يمكن  مدينا  طرحته  الذي  الجمالي  النقدي  التدريس  اصول

  طويال  مدينا  توقفت  فقد  الجمالية,  للتربية  المعاصرة  للنظرية  بالنسبة   لالهتمام

  ،  )ستينسون   ستينسون   لسوزان  الجمالية   الخبرة  من  الثالثة  المستويات  عند

  استخدام   يمكن  كيف  الدراك  بناءا  توفر  هذه  ستينسون  مستويات  (. 1985

  تعليمية   كأدوات  استخدامها  يمكن  وكيف  المدارس  في  بالفعل  الفن  مع  التالقح

  تقدير   هناك  الجمالية  التجربة   من  األول   المستوى   في  الطلبة,   تمكين   لتقوية

  أو   الخيال  يطلق   أن   األول  المستوى  لهذا   يمكن   ال  الفني,  العمل  لجمال

 .السابقة بتجربته  صلة أي له  ليس الفني العمل ألن  المشاهد  لدى التعاطف

  "الطريقة   تشبه   التعليم  في  الفن  استخدام  في  الطريقة  هذه  أن  مدينا  تالحظ

  يكون   ال  عندما  ،  ( 73  ص  ،  2000)  فريري  وصفها  كما  للتعليم"  المصرفية

  أو  والذاتي  الفردي  التفسير  أو  النقدي   التفكير  تطبيق  إمكانية  الطلبة  لدى

  التقليدي.   الفن  تعليم  في  المدرسة  في  الخبرة  تقديم   يتم  فانه  التقيم   على  القدرة

  أن  نالحظ  أن   يمكننا  ،  العربية  المنطقة  في  الجمالية  التربية  إلى  ننظر  عندما

  حول  النصوص  من  العديد   في  موجود   النظري  التفكير  من  المستوى   هذا

 التي   بالطريقة  ستينسون   لـ  الثاني  المستوى   يتعلق  للفن.  التعليمية   الجوانب

  الخبرات   على   العالقة  هذه  تأثير  يعتمد   المشاهد.   الفني  العمل  بها  يحرك

  "سيصف  الفني.  اللقاء  إلى  المراقب  يجلبها  التي  الصلة  ذات  الشخصية

  فيها   يكتشفون  متعالية  لحظة  أنه  على  التجربة  من  المستوى   هذا  البعض

  أن  يمكن  البدائي  االتصال  إعادة  من   النوع  وهذا  ،  أجسادهم  بسلطة  ارتباطهم

  2012  ،  )مدينا  حياتهم"  في  إيجابي  تغيير  إلحداث  واألمان  القوة  الناس  يمنح

 (. 45  ص ،
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 للمراقب   والسماح  الخيال  إطالق  الثاني   للمستوى   يمكن  ،   مدينا   رأي   في 

  ،  الشخصي  المجال  تجاوز  على  يشجعه  ال  لكنه  ،  أفضل  حياة  مستقبله  برؤية

 من  فقط  الثالث  المستوى  (.46  ص  ،  2012  ،  )مدينا  االجتماعي  المجال  إلى

  هذا   حوله,   من   والعالم   المراقب  او  المشاهد   بين   العالقة  يقوي  الجمالية  الخبرة

  المجال   الى  الشخصي  المجال  من   االنتقال  فيه  يمكننا  الذي  الوقت  هو

  على   يشجع  الذي   الفن  من   النوع   بهذا   خاص   بشكل  يتعلق  إنه   االجتماعي,

 بالمصادر  لالعتراف وسيلة هي والهيمنة المعاناة تجارب مشاركة ان عرض

  إلحداث  إمكاناتنا  استكشاف  يمكننا  ،  الثالث  المستوى  في  للهيمنة..  المشتركة

  الذاتي   التمكين  مصدر  وهو   ،  أجسامنا  بتأليف  ربطنا  يعيد  ألنه   ،   التغيير

  إلى  الذات   من   االنتقال   إن  .(Medina،  2012 ،  p. 47)  واالجتماعي

  هو  االجتماعية  العدالة  في  الجمالية  التجربة  ودمج  االجتماعي  التمكين

  على   النقدية  الجمالية  التربية   من  الهدف  فهم   يمكن  مدينا.   لفكر  المميز  العنصر

 تعليمي.  سياق في الجمالية الخبرة من  النوع  هذا  خلق أنه

 في   الجمالية  الخبرة  غرس  هو  التربوية   الطريقة  هذه  من   الهدف  ان

  غنى  ال  التي  الطلبة  قدرات  تعزيز  أجل  من   االساسية  التعليمية  الممارسات

  مع   تشاركية  لمواجهات  الطلبة  تعريض  خالل  من  االجتماعي,  للتمكين  عنها

  الخبرات  تبادل  على   تشجع   معينة  صفات   تمتلك  التي   الفنية   األعمال

 شعور   خلق  للمعلمين  يمكن   ،  عليهم  االراء  بفرض  يساهم  بما  واالعتراف

  لهذه   كتوضيح   االجتماعية.   العدالة  لتمكين   الطالب  إعداد   شأنه  من   بالتمكين

  قدم  .لينكولن  مركز  لمعهد  التابع  الجمالي   التعليم  برنامج  وصف  تم  ،  العملية

  ،   النقدية  التربوية  الممارسات  في  الجماليات  لدمج  عمليًا  إطاًرا  البرنامج  هذا

 أعاله. المذكورة التدريس أصول علم  تطوير في  ساهمت والتي
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 السابق   التدريس  أصول  علم  تطوير  في  ساهمت  التي  التربوية  الممارسات 

 الذكر.

 المعاصر  الفن في التربوي  التحول

  األصوات   من   والمزيد   المزيد  هناك  كان  الذي   الوقت  في  ،   سابقا  ذكره  تم   كما

 في   العلمي  التفكير  بركود  واتهامات  الجمالية  التربية  نظرية  ضد  النقدية

 طريقا   دخلت  والتربية  الفن  بين  العالقة  الفن  مجال  في   ،  الجمالية  التربية

  وعلم   بالتعليم  مفتونًا  الفن  عالم  أصبح  ،  والعشرين  الحادي  القرن  في  جديدا.

 الفن   في  التعليمي  بالتحول  enon  الظاهرة  هذه  تسمية  تم  التدريس.  أصول

  فنانين  في  الظاهرة  لهذه   األولى  المصادر   على  العثور  يمكن  المعاصر.

 القضاء  حاولوا  كوليدج.   ماونتين  بالك  وكلية  والباوهاوس  ،  الروس  البنائية

  يتطابقوا  لم  لكنهم   ،  التعليمية  األدوات  باستخدام  والحياة  الفن  بين  التمييز  على

  فقط  التربوية  العناصر  استخدام   تم   الفنية.  أعمالهم  في  التربوية  األشكال  مع

 Podesva ، 2007) غاية لتحقيق كوسيلة
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   االستنتاجات

 والتاريخية  والعاطفية  المفاهيمية  المعلومات  طرق  مفترق  من   الفن  معنى   نشأ

  لالهتمام   ومثير  جديد   موضوع   مجال  أنه  على  هذا  العالم  أدرك  لقد  والمادية.

  طريق   عن  األشياء  على  التعرف  كيفية  علم  وهو  ،  الجمال  علم  عليه  أطلق

  عام  بحلول  طويالً.   األنيق   التعريف  هذا   يستمر   لن  ،   الحظ  لسوء   الحواس.

  ،  للجمال  دراسة   أنها   على  الجماليات  تعريف   كانط  إيمانويل  أعاد   ،   1790

 للممارسين   يمكن  "ما"  من  وقلل  بكثير  أكبر  تأثير  له  كان  تعريف  وهو

  دراسة  الجماليات  ظلت   إذا  ربما  للمسح.   مؤهلين   يكونوا  أن   المتخصصين

  أصبحت  قد  تكون  فقد  ،  بالفن  يتعلق  فيما  والمعنى  اإلدراك  بين  للعالقة  علمية

 الفن   أنثروبولوجيا  في  يساهم   مما ،   التعبيرية  للممارسات  الثقافات  عبر  دراسة

   البدائية.

 الجماليات   لنا  تسمح   كيف   يستكشف  أوسع  تحقيق  من  جزء   البحث  هذا   كان

  تعليمنا   تدعم  التي  العملية  في  بالتفكير   المعاصر  الفن  في  تطبيقها  واليات

  بالتدريس   التعليم   في  المدرسون  يستطيع  كيف  تغييره.  أجل  من  وتعلمنا

  كيف   تربوية.  تواصل  نقاط  في  المعاصر   الفن  خالل  من   والتواصل  والتعلم

  يمكن  كيف  المعاصر  الفن  خالل  من  والتواصل  موالتعل   التدريس  يمكن

  خبرات  الفنية  اللقاءات  تولد   التعليمية.  نماذجهم  إدراك  المستقبل   للمدرسي

  بجوالت   بالقيام  والمدرسين  للطلبة  السماح  خالل  من  جديدة  وتدريسية  تعليمية

  اعتمادًا  والشكل  المحتوى  باختالف  الجذري  التجوال   تتنوع   مختلفة.  جذرية

  بها   يقوم  التي  الجذرية  التجواالت  زادت  فكلما  الشخصية.  التجربة  على

  والتعلم   التدريس  عملية   في  التفكير  إعادة  على  قدرتهم  زاد  ،   المستقبل   مدرسو
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 الحادي   القرن  في  الدراسية  للفصول  المتنوعة  المواقف  حضور  أجل  من

 والعشرين. 

  ليكونوا   ممكن  وضع  أفضل  في  ليكونوا  الطلبة  دعم  هو  التعليم  من  الهدف  إن

  الفنون  الثرية.  بالتجارب  مليئة  ،  ومستقلة  هادفة  حياة  عيش  على  قادرين

  في   التجارب  هذه  ولمثل  الحياة  هذه  لمثل   حيويان  أمران  الجمالية  والتربية

 ونقده   وخلقه  وتقديره  الفن  على  التعرف  فرصة  فرد  لكل  تتاح  أن  يجب  العالم.

  ال  ،  ذلك  ومع  فقيرة.  فن   بدون   حياة  ونظريًا.   تاريخيًا  المجتمع  في  دوره  وفهم

  التربية   بأن  القائلة  الحجة  تتطلب  طروحات.  هكذا   بمثل  ببساطة  القبول   يمكن

  لقد  وتبريره.  إثباته  يمكن  دفاًعا  التعليمية  المناهج  في  إلزاميًا  عنصًرا  الجمالية

  الذات  عن  التعبير  دعم   في  حقيقيا  دورا   يلعب   الفنون   تعليم   ان   من  فبالرغم

  موقف   تنمية  أو   /  و  الذات   عن  التعبير  بالفعل  يدعم  وقد  األخالقي.  والتكوين 

 الجمالية   الخبرة  توفر  التي  هي  الفنية  لألشياء  المميزة  القيمة  لكن  متعاطف.

  في  للمساهمة  الفنون  خالله  من  تُفهم  الذي   األساس  تكون   أن  يجب  التي

  احتياج   سبب  حول  برهان  طرح  يجب  األساس  هذا  وعلى  ،  الحياة  ازدهار

 الفن   تطبيقات  من  تربوية  افق  نستخرج  ان  يمكن  وكيف  الفنون  إلى  التعليم

 . المعاصر

  والدفاع  الطروحات  هذه  لتبرير  به  القيام  يتعين  الذي  العمل  من  المزيد  هناك

   بدون التعليمية المناهج  أن إلى اإلشارة يجب ، الحالي الوقت  في بقوة. عنها

  تنمية   في  المتمثل  لهدفنا  إهمال  هي  للفنون  مناسب  وتقييم  إلزامي  جمالي  تعليم

 مغزى.  ذات جمالية تجارب يستحقون الذين المزدهرون  البشر
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 المقدمة 

 لحفظ   وسيلة  الكتابة  وجعل  يعلم،  لم  ما  اإلنسان  علم  بالقلم  علم  الذي  هلل  الحمد

  به  نزل  ما  فأول  والرسم،  بالفن  العربي  الخط  وميز  الذمم،  وتبرئة  الحق

  تعالي:)اْقَرأْ   قوله   وسلم   عليه   للا  صلى  الهدى   نبي   على  السالم   عليه   جبريل

ْنَسانَ   َخلَقَ   *  َخلَقَ   الَِّذي  َربِّكَ   بِاْسمِ    الَِّذي   *  اأْلَْكَرمُ   َوَربُّكَ   اْقَرأْ   *  َعلَق    ِمنْ   اإْلِ

ْنَسانَ   َعلَّمَ   *  بِاْلقَلَمِ   َعلَّمَ    أوالء  نحن  (وها5-1)  آية:  العلق  سورة  يَْعلَْم(  لَمْ   َما  اإْلِ

  الكريم،  القرآن  به  نزل  الذي  المقدس  الحرف  هذا  العربي،  الخط  مع  نسير

  إعجازه   سر  فيه  جعل  بغيره،  صالة  يقبل  ال  التي  هلل  عبادة  به  النطق  وجعل

  عبر  الخطاطين  جعل  مما  خصوصياته،  إلى  جماالً   الحرف  هذا   فزاد   وبيانه،

  في  يتبارون  وخطاطون  فنانون   فيها   يوجد  التي  البالد  سائر   وفي  العصور

 الصامت  الحرف  هذا  من   ويجعلون  وينمقوها،   فيطرزونها،  حروفه  رسم

  والحركات   األشكال  تلك  في  جماله  عن   ليعبر  وحيوية؛  بحركة  ينطق  حرفًا

 متابعة   خالل  من  العطرة  رائحته  وتفوح  لسان،  غير  من   يتكلم  جعلته  التي

 التي  الجميلة  فنوننا  أبرز  من  العربي  والخط  حرفاً،  حرفًا   الواحدة  الكلمة

  بين   أهميته  له  أصيالً   فنًا  وأصبح  واإلسالمية  العربية،  ثقافتنا  بها  تميزت

  )ن   تعالى:  قال   الكتابة  أداة  وهو   بالقلم؛  وجل  عز  للا  أقسم   وقد  كما  الفنون،

  ما  على لخلقه وتنبيه  منه، قسم فهو (؛1) آية القلم سورة  يَْسُطُروَن( َوَما َواْلقَلَمِ 

  نبيه   وأحاديث  الكريمة،   آياته  توثيق  في  وأهميتها  الكتابة،  تعليم   من   عليهم  أنعم

   كافة. للعلوم  وتدوينه  والسالم  الصالة عليه

 وتارةً   األذهان،  في  يكون  تارةً   والعلم   بالعلم،  اإلنسان  كرم   وجل  عز  وللا

 رسمي،  ولفظ  ذهني،  فهو  بالبنان؛  الكتابة  في  يكون  وتارةً   اللسان،  في  يكون

 (. 564:1966 )الدمشقي، بالكتابة..(  العلم  )قيدوا األثر: في قيل  وقد
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  عن   ليعبر  للفرد؛  الفرصة  إعطائها  في  تكمن   الكتابة   أهمية  أن   الباحث  ويرى

  وتوحد   األفراد،  بين  التواصل  تسهل  أنها  إلى  باإلضافة  ووضوح  بدقة  أفكاره

  قراءة  عن  ينصرف  قد   فاإلنسان   ويسر   بسهولة  الفكرة  وتوصل  الرؤية،

 يلفت   فقد  والعكس   الخط  لرداءة  المعاني؛  أغلى  يحمل  كان  وإن  المكتوب،

  شكل  في  تحسين  هو  والخط  جميل،  بخط  مكتوب  غث  كالم  اإلنسان  انتباه

  االتصال  وسيلة  وهو   عليها،  الجمالية  الصفة  إلضفاء  وتجويدها،  الكتابة

  وبالخط  والقارئ،  الكاتب   بين  التواصل  تجويد  وسائل  وإحدى  األولى،   الكتابية

  الدليمي  )  المكتوب  الرمز  إلي  المسموع  الصوت  من  االنتقال  يكون

 فاته لص  نظراً   التشكيلية  العناصر  من   الخط  ويُعتبر   (،119:2005والدائلي،

  تجعل  ذاتية   حركة  فينتج   والكتلة؛  الحركة،  عن  التعبير  له  تتيح   التي  الكامنة

،  رونق    في  كتلته  في   يتراقص  الخط ً   مستقل  ً   محققا ً   جميالً،  إيقاعا   وإحساسا

ً   ويعطي  ونفسياً،   بصريا ً   اإليقاعات،  في  تنوعا   في  وتنوعا

 الخطوط   باقي  عن   يتميز   العربي  والخط  (، 410:1980اإلحساسات،)عفيفي،

ً   اكتسب  حيث ً   طابعا   منها:  فكان  العربية  الخطوط  تنوعت  فقد  فريداً   تشكيليا

 والديواني.  والكوفي، والفارسي، والثلث، والرقعة النسخ، خط

  التي   اليدوية   للعملية  الجميلة   الفنون  من  فن   وهو   بالرسم،  قوية   صلة  وللخط

 المتعة   وتحقق  النفس،  وتهذب   المواهب،   وتصقل  الـــــــــــــرغبة،  تشيع

ً   يُعتبر  الخط  فإن  ولذلك  النفسية  واللذة  الروحية،   المواهب  ألصحاب  منفسا

  البديهي،   الحس  تنمية  في  يسهم  فالخط  كذلك  الرسم،  من  بدالً   لتوجيهه  الفنية

ً   أصبح   والتفنن  اإلتقان  من  حداً   بلغ   إذا  ألنه  الجمالي؛  والتذوق   الرسم،  مثل  فنا

  واإلرشاد  والنقد  المالحظة،  وقوة  المران   بكثرة  واالتقان  المهارة،  ويكتسب 

  في   العربي  الخط  لمساق  الباحث  تدريس  خالل  فمن   (،543:1979  )سمك،
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  وعدم   الطلبة،  خطوط  مستوى  في  العام  الضعف  الحظ  فقد  األقصى،  جامعة

  عدم   إلي  باإلضافة  العربي  الخط  إتقان  من  الجامعية  المرحلة  طلبة   تمكن

ً   العربي،  للخط  األساسية  بالمهارات  المعرفة  آراء   معرفة  خالل   من  وأيضا

  المرضية،  غير  الطلبة  نتائج  ومعرفة  والتعليم،  التربية  حقل  في  العاملين

 مراحل  جميع  في  الطالب  خطوط  "إن  الهاشمي:  إليه  أشار  ما  مع  وتوافقا

  رديئة  يقول  كما  هي  بل   مرضية  غير  الجامعي  التعليم   وحتى   العام  التعليم 

 (. 367:1993 )الهاشمي، عموما"

  االهتمام   يعد  لذا  بصري؛  أساس  على  يقوم  العربي  الخط   تعلم  كان  ولما

ً   أمراً   البصري   بالذكاء   إدراك  على  المتعلم   فيه  يركز  ،حيث   ضروريا

  ولهذا  والجمال؛  والتذوق،  والتخيل،  والتناسب  والنسب  واألبعاد،  المساحات،

 الخط   مهارات  لتنمية   البصري؛   الذكاء  علي   قائم  برنامج  بتصميم   الباحث  قام

 الخط   مجال  في   البصري   بالذكاء  االهتمام   علينا   الواجب  من   ألنه   العربي؛

  وتعديلها  األخطاء  ومعرفة  والتأمل،  الرؤية  على  فضل  من  له  لما  العربي؛

  وعندما  (،24:2005  امزيان،  )  أحاسيس  مـــن  الفرد  داخل  في  عما  والتعبير

  معالجة   عن  مسئول  عقلي  نظام  عن  نتحدث  فإننا  البصري  الذكاء  عن  نتحدث

  يشمل   مظهر  هي   فالرؤية  خياالً،  أم   كانت  حقيقةً   المرئية  الصور  كل   وتخزين

 إدراًكا   أكثر  تصبح  البصري  ذكاءك  تركز  وعندما  كبير،  بشكل   اليومية  حياتنا

  تشاهده؛   ما واسترجاع  تذّكر   على قدرة  وأكثر تراها،  التي  األشياء  لكل   ووعيًا

 عالية   درجات  على   يحصلون  البصري  الذكاء   يمتلكون   الذين   هؤالء   فإن   ولذا

  يتم   التي  والدروس  للمعلومات  أفضل  بشكل   ويستجيبون   والهندسة،   الفن  في

  النصف  نصفين،  إلى  ينقسم  اإلنسان  عقل  إن  حيث  مرئي،  بشكل  شرحها
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  البصري،   الذكاء  في  والمتمثل  والحسابية  الفنية  بالجوانب  يمتاز  والذي  األيمن

 .المعلومات واسترجاع بالحفظ يتميز الذي  األيسر والنصف

ً   الخطوط  أكثر  من  النسخ   خط  كان  ولما  سبق  ما  ضوء  وفي   في  استخداما

ً   هناك  وأن   األساسي،  التعليم  مرحلة   لدى   العربي  النسخ   خط  مهارات  في  تدنيا

  الملحة   والحاجة  الحالية  الدراسة  مشكلة   تحديد  يمكن   فإنه   الجامعة،  طالب

  البصري   الذكاء  على  قائم  برنامج  فاعلية  خالل  من  وذلك  لها،  حلول  إليجاد

  التعليم   بمرحلة  المعلمات  الطالبات  لدى   العربي   النسخ  خط  مهارات  لتنمية

  فالعينة  الطالب،  من  أكبر  الطالبات  عدد   إن   حيث  األقصى،  بجامعة  األساسي

 الطالبات. بتدريس يقوم  والباحث متكافئة غير

 الدراسة:  مشكلة

 اآلتي: الرئيس  بالسؤال  الدراسة مشكلة تتحدد 

  النسخ  خط  مهارات  تنمية   في   البصري  الذكاء   على   قائم  برنامج   فاعلية  ما

 األقصى؟  بجامعة األساسي التعليم بمرحلة المعلمات  الطالبات لدى العربي

 التالية: الفرعية األسئلة الرئيس السؤال  من  تفرع وقد

  األساسي   التعليم  بمرحلة  المعلمات  للطالبات  الالزمة  النسخ  خط  مهارات  ما

 تطويرها؟  المراد األقصى بجامعة

   النسخ  خط مهارات لتنمية  البصري الذكاء على القائم المقترح البرنامج ما

 خط   مهارات  تنمية  في  البصري   الذكاء   على  القائم  المقترح  البرنامج  أثر  ما

  المعلمات   الطالبات  لدى   المعرفي  التحصيل   اختبار   يقيسه  كما   العربي  النسخ 

  األقصى بجامعة األساسية  المرحلة تعليم تخصص
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  خط   جودة   تحسين   في   البصري   الذكاء   على   القائم  المقترح  البرنامج  أثر  ما

 المعلمات،   الطالبات  لدى  األداء  جودة  تحليل  بطاقة  تقيسه  كما  العربي،  النسخ

 ؟  األقصى بجامعة األساسية  المرحلة تعليم تخصص

 المجموعة   في   المعلمات  الطالبات  درجات  متوسط  بين   عالقة  توجد  هل

  ومتوسط   النسخ،  خط  لمهارات  المعرفي   التحصيل  اختبار  على  التجريبية

   العربي النسخ خط لمهارات العملي األداء  جودة تحليل بطاقة على درجاتهن

 الدراسة: فرضيات

  بين   (α 0.05 ≤)  مستوي  عند   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   ال   -

  المعرفي   الجانب  في  التجريبية  المجموعة  في  الطالبات  درجات  متوسطي

   وبعده. التطبيق قبل العربي النسخ خط لمهارات

  بين  (α 0.05 ≤)  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال-

  جودة  تحليل  بطاقة  في  التجريبية  المجموعة  في  الطالبات  درجات  متوسطي

 العربي.  النسخ خط لمهارات األداء

  متوسط   بين  ( α 0.05 ≤عند)  إحصائيا   دالة  ارتباطيه  عالقة  توجد  ال-

  التحصيل   اختبار  على  التجريبية  المجموعة   في  المعلمات  الطالبات  درجات

 للمهارات   األداء  جودة  تحليل  وبطاقة  العربي  النسخ  خط  لمهارات  المعرفي

 نفسها.

   الدراسة:  أهداف

 المرحلة   تعليم  لطلبة  الالزمة  العربي  النسخ  لخط  األساسية  المهارات  تحديد-

 .   األساسية
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  النسخ   خط  مهارات  لتنمية  البصري  الذكاء  علي  قائم   مقترح  برنامج   إعداد -

 العربي.

 خط   لمهارات  المعرفي  الجانب  تنمية  في  المقترح  البرنامج  أثر   عن   الكشف-

 بجامعة   األساسي  التعليم  بمرحلة  المعلمات  الطالبات  لدى   العربي   النسخ

 األقصى.

  خط   لمهارات  العملي  الجانب  تنمية  في  المقترح  البرنامج  أثر  عن  الكشف-

 بجامعة   األساسي  التعليم  بمرحلة  المعلمات  الطالبات  لدى   العربي   النسخ

 األقصى.

 خط   لمهارات  األدائي  والجانب  المعرفي   الجانب  ينب  العالقة  عن  الكشف-

 بجامعة   األساسي  التعليم  بمرحلة  المعلمات  الطالبات  لدى   العربي   النسخ

 األقصى.

 : الدراسة أهمية

ً   تتناول  -   النسخ   خط  مهارات  تنمية  وهو  أال   األهمية،  في  غاية  موضوعا

  األساسية،   المرحلة  في  المعلمات  للطالبات  بالغة  أهمية   ذا   يُعد   والذي   العربي،

 الخط   بنفس  يرتبط  وهذا  المهارات،  هذه  على  التالميذ  بتعليم  سيقمن  حيث

 الفلسطينية.  المناهج به ُطبعت  الذي

  العربي   النسخ  خط  مهارات  لتنمية  تدريبي   برنامج  إعداد  إلى   تهدف  -

  في   جديدة  معرفية  إضافة  يشكلُ   مما  المكاني،  البصري  الذكاء  على  باالعتماد

 المجال. 

ً   اختباراً   الدراسة   هذه  تُقدم  -   النسخ  بخط  المتعلقة  المهارات  في   معرفيا

 العربي.
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ً   الدراسة  هذه  تقدم   -  خط   مهارات  جودة  معايير  حول  مالحظة  بطاقة  أيضا

 العربي.  النسخ

   الدراسة: مصطلحات

  نظرية  على  باالعتماد   المعدة  الدروس  من  "مجموعة  به   ويقصد   البرنامج:

  الخط   مهارات  لتدريس  األساسية  المرحلة   تعليم  طالبات  لدى  البصري  الذكاء

ً   )النسخ(،  العربي   العربي،  النسخ  خط  مهارات  ومحتوى  األهداف،  متضمنا

 التقويم".  ووسائل  التعليمية، والوسائل  واألساليب،  واألنشطة،

  التي   المرئية  األشكال  واستيعاب  فهم  على  القدرة  به  ويقصد  البصري:  الذكاء

  مسموعة  وكلمات  حروف  من  السبورة  على  وكتابتها  برسمها  الباحث  سيقوم

 محسوسة  عقلية  صور  وخلق  بالصور  المتعلمين  اهتمام  ومدى  ومقروءة،

  والفنية  البصرية  النظرة  استخدام  في  الدقة  على  المتعلم  يركز  حيث  للتعلم،

 العربي.  الخط بجمال وإحساسه الداخلي، وجدانه على تعتمد  التي

 المقروءة   الحروف  تحويل   بها  ويقصد   العربي:   النسخ   خط  مهارات

 الخط   مساق  طالبات  لدى   العربي  النسخ   بخط  مكتوبة   حروف  إلي   والمسموعة

  بالكتابة   االلتزام  هي:   المهارات  وهذه  وإتقان،   ودقة   بسرعة  وأدائها   العربي

 مراعاة   الكلمة،  في  الحروف  بين  المتروكة  المسافات  تناسق  السطر،  على

ً   وصالً   الحروف  وصل   تمييز   الفصل،  في  وفصلها  الوصل،  في  سليما

  والهابطة، الصاعدة،  الحروف مراعاة المنقوطة، غير من  المنقوطة الحروف

 مراعاة  المنفردة،  الحروف  كتابة  مراعاة  المتشابهة،  الحروف   بين   التمييز

 .والمسافة البعد،
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  امتالك   مدى  به   ويقصد   العربي:  النسخ  خط  لمهارات  المعرفي  الجانب

  النسخ   بخط  العربية  االحرف  كتابة  كيفية  بمعرفة  المتعلقة  للمعرفة  الطالب

ً   الجانب  هذا  ويقاس  أعاله،  المذكورة  العربي   من  الدراسة  هذه   في  إجرائيا

 لذلك.  الباحث  أعده الذي  التحصيلي االختبار خالل

  معايير  توافر  به   ويقصد   العربي:  النسخ  خط  لمهارات  العملي  األداء   جودة

 كما  العربي  النسخ  خط  لمهارات  العملي  األداء   في  تظهر  التي  واإلتقان  الدقة

ً   ويقاس  لذلك،  المعد  االختبار  في  المعلمات  الطالبات  تؤديه   هذه   في  إجرائيا

  االختبار  في  الطالبات  كتابات  على  التالية  المعايير   تطبيق  خالل   من  الدراسة

 لذلك:  المعد

ً   صحيحة  الحروف  كتابة  الحروف   كتابة  العربي،  النسخ   خط  لقواعد  وفقا

 الجمال  مراعاة  الكتابة،   في   واالنسيابية  اإلشباع   مراعاة  وتناسقها،  والكلمات

 والقشط.  الشطب ندرة والكلمات، الحروف كتابة في

  تعليم   في  المعلمات  الطالبات  على  الدراسة  هذه  إجراء  تم   :   الدراسة  حدود

  الدراسي   الفصل  في  غزة  -األقصى  جامعة  التربية  بكلية  األساسية  المرحلة

 م 2022 لعام الثاني

 النظري  اإلطار

 العربي:  النسخ  خط وتعريفات مفاهيم

 بألفاظ   وعّرفوه  مؤلفاتهم  مختلف  في  العربي   النسخ   خط  اللغة  علماء  تناول

  بن  عثمان  الدين   جمال  اإلمام  منهم:  ونذكر  حقيقته،  عن  النقاب  لكشف  مختلفة

  بقوله:   الخط  عّرف  الذي   (ه 646-570)  الحاجب  بابن  المعروف  عمرو

 أن  كلمة  كل  في  "واألصل  قال:  ثم  هجائه"  بحروف  اللفظ  تصوير  "الخط
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 الحاجب،   عليها")ابن  والوقف  بها  االبتداء  بتقدير  لفظها  بصورة  تكتب

 منه  نتعرف  علم  بأنه  (:15:1938القلقشندى،  )  وعرفُه  (.551:1949

ً   تركيبها  وكيفية  أوضاعها،  في  الحروف  صور   السطور،  منه   يكتب   خطا

  الفكري  والوعاء  للغة،   المرئية  الصورة  هو   (: 40:1983)صالح،  وعرفُه

  الوسيلة  باعتباره  والكتابة   الخط  قيمة   وتزداد   فكره،  اإلنسان  فيه  يحفظ  الذي

 عليها  بعضنا  ويقتصر  أفكارنا  عن  بها  ونعبر  القومية،  لغتنا  بها  تسجل  التي

  التساع   أو  المنصت،   أو  المتحدث،  عند  طبيعية  لعله  األفكار  عن  التعبير  في

 الحديثة.  االتصال وسائل من خالية مسافات من بينهما ما

  العربي،  بالخط  والمسلمون   العرب  اهتم   لقد   العربي:  للخط  التربوية  األهمية 

  وتدوينه؛   الكريم  القرآن  بجمع  قاموا  إنهم   حيث  العربية  باللغة  اهتموا  كما

ً   ليبقى   أنواع   أجود  على  التدوين   هذا  في  واعتمدوا   الدين   يوم  إلى  محفوظا

  أدرك   وقد   العربي،   النسخ  خط  وهو   وقراءةً   وضوحاً،  وأسهلها  الخطوط

  الحبيب  وسنة  الكريم  القرآن  تدوين  في  العربي  الخط  أهمية  األوائل  المسلمون

  اهتمام  في  تجلت  دينية  قيمة  ذا  الخط  فأصبح  وسلم،   عليه  للا  صلى  المصطفى

  الفنية.   وصورته  بجماله،  وإظهاره  بإتقانه  المسلمين  والنُساخ  الخطاطين

  تدوين   في  العربي  للخط  الكبير  الدور  على   (،23:1995محمد،  ويؤكد:) 

 باعتباره  المسلمين  اهتمام  مجال  كان  ولذلك  النبوية؛  والسنة  الكريم،  القرآن

  أعطته  بأن  الخط  فن  على  اإلسالمية  العقيدة  أثرت  كما  الدين،   لحفظ  وسيلةً 

  كتابة  تُحتم  حيث   اإلسالم  قبل   متوافراً   يكن   لم   ما  هذا  والذيوع،   االنتشار

 الباحث   ويرى  الصالة،  بها  تُؤدى  لكي  المختلفة  البلدان  في  الكريمة  اآليات

  والنقش  كالرسم،  األخرى   الفنون  باقي  عن   يقل  ال   الفنية  قيمته  في  الخط  بأن

  جعل  في  متعددة  تربوية   وأغراض  كثيرة  أنواع   وله  والتصوير  والحفر،
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  ألشكال  البصري  اإلدراك  وتنمية  والمعنى،  القراءة  في  واضحة  الكتابة

  الجمال،   كادراك  والعقلية  الفنية  القدرات  من   عدد  وتربية  والكلمات،  الحروف

  الكثير   وتكوين  الذوق،   وحسن   االنتباه،  وقوة  المالحظة،  ودقة   الحكم،  وصحة

 والنظافة.  والدقة كالنظام الحسنة العادات من

 : العربي النسخ خط مميزات

 العراق   في  للا   عبد  وأخوه  مقلة  ابن   علي  أبو  العباسي  الوزير  قواعده  وضع

  السهولة  بين  يجمع   خط  إلى  الحاجة  وليد   النسخ   وخط  هجري، 300  سنة

ً  جعله ما وهو والجمال،  كتابته.  في عمليا

 النسخ:  خط مميزات أهم  ومن

  السرعة،  عصرنا  وطبيعة  استخدامه،  على  نُقبل  يجعلنا  الذي  الوضوح:

 خط  وألنه  للقراءة؛  سهل    النسخ  خط   إن  حيث  الوضوح  إلى  تحتاج  والسرعة

  يسمى   بما   حروفهما   تكتب   ،وكذلك  الكريم  القرآن  كتب  وبه  وجميل   واضح

 (. 99:1986 التصويري)حمودة، الجمع

  إلى   ويوجه  الجيد،  والنطق  السليمة  القراءة  على  يُساعد   التشكيل   إن   التشكيل: 

 جماالً،   الخط  يزيد   فالتشكيل   القارئ،  يحتار  وبدونه   به،  المراد  المعنى

  مع   والكسرة  والضمة  الفتحة  وهي  القصار،  بالحركاتِ   يكون   والتشكيلُ 

  والمد   الكسرتين   أو   الضمتين،   أو   بالفتحتين،   يكون   التنوين   حالة  وفي  السكون، 

  هذه  إلى  بحاجة  األساسي،   التعليم   مرحلة  في  والطالب  األلفين،   اجتماع  عند 

  الطالب  تعلمه  في  يبدأ   ما   أول   فهو  ولذلك   النسخ؛   خط  بها  تميز  التي  الخاصية

 (. 64:1998 الصغير)محمود، السن في
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  وقد  وبعضها،  الحروف  بين  امتداد  عن  عبارة  وهي  كشيده   جمع  الكشائد:

  النسخ  خط  وحروف  المتاحة،  المساحة  حسب  يقصر  أو   االمتداد  هذا  يطول

 الحروف   بين  أو  نفسها  الحروف  في  االمتداد   هذا   كان  سواء   لالمتداد،   قابلة

ً   كافية،  المساحة  كانت   إذا  الحروف  لمد  ونضطر  وبعضها،   ألغراض   وأيضا

  ص،  هي:)س،  االمتداد  تقبل  التي  والحروف  العام،  الشكل  وضبط  التنسيق،

  تحتاج  حيت  الشعر،  كتابة  في  بوضوح  دورها   ويظهر  (  ك   ل،   ن،   ي،   ق،

-11:1997  التقليدية)محمود،   القصيدة  في  البيت   شطري  بين   التساوي   إلى

  بعض  في  الحروف  امتداد  عملية  بأن  للباحث  سبق  مما  ويتضح  (،97

  والذي   الشخص  به   يتمتع   الذي   الفني  الحس  على   دليل    إال   هو   ما   المواضع

 الكتابة.  به  يزين

  ولبعض   الالم،  اإللف   رأس  على  حلية  بوجود   يمتاز  النسخ   خط  الحلى:

  ه(،14  فيصل:  الملك  )مركز  ل  –  ه   -ك  -بس  -بي  -لح   -ال  مثل:  الحروف

 خط   تميز  ما  وهذه  صورة،  أبهى  في  وتجعله  النسخ،   جمال  من  تزيد  والحلى

 الجمال. النسخ  فطابع  ذلك في  غريب  وال  النسخ،

  عدا  ما  السطر  على  ترتكز  النسخ  خط  حروف  كل  السطر:  على  االرتكاز

  ع،   خ،  ح، ج،  )  حرف  :  وهي  السطر  تحت منها  جزء  فينزل   التالية  الحروف

  أن  على   الباحث  ويؤكد   (،  ي و،   ــــهــ،   ن،   م،   ل،   ق،   ض،  ص،  ش،   س،  غ، 

  فطبيعة   تعلمه،  على  األساسي  التعليم  مرحلة  في  المتعلم  تساعد   الميزة  هذه

  عجب  فال   المتعلم،   على   ذلك   وتيسر  الكتابة،   على   تساعد  النسخ   خط  حروف

 النسخ.  خط بتعلم  العربي والخط للكتابة والمتعلم الدارس يبدأ أن

  أو  التركيب بعدم  العربي  النسخ  خط  حروف  تتميز  النسخ:  خط  حروف  طبيعة

  والمسافة  البعد  متناسقة  البعض  بعضها  بجوار  الكلمات  فتكتب  التداخل،
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  قبل   من  للقراءة  الخط  ووضوح  الكتابة  لتسهيل   بينها   فيما  والتناسق

 (. 4:1998 الجميع)محمود،

 السطر: على تكتب  حروف النسخ: خط قواعد

 (.  ال  - هـ  -مـ – ك -ظ  – ط – ذ  – د  – ث  – ت – ب -)أ أوال:

  –  ض   –  ص  -)ن  حروف:  وهي  السطر  تحت  منها  جزء  ينزل  حروف  ثانيا:

  ـهـ(، – غ – ع – م -خ -ح – ج – ق -ف -و – ز – ر  –ش – س – ي – ل

 (.  جمعة شروق )نصلي جملة وتجمعهم

  نقص(  )ليس  كلمة  وتجمعهم  (  ق  –  ى  –  س  -ل  –  ص  -)ن  الحروف  ثالثا:

  ويبلغ   حروف،  يسبقها  أو  مفردة  كانت  سواء  تمتد  أن  يمكن  صحون  أو  كاسات

  تمثل   النقطة  أن  باعتبار  ملليمتراً، (13)  أو  نقطة  (13)  حوالي  الكاسات  طول

 الرصاص.  أو الجاف القلم باستخدام   مليمتر واحد

 يسبقها  أو  مفردة  كانت  سواء  (  ك  –  ف  –  حروف)ب  تمتد  أن  يمكن  -

 حروف.

  كطول  االمتداد   طول   يكون   أن   ويستحسن  الحروف  بين  امتداد  يحدث   قد   -

  –  ع   -)ص  حروف:  قبل   امتداد   يحدث  ال   -نقاط  أربع   يبلغ  والذي  الباء  حرف

 )ل(.  حرف بعد  امتداد  يحدث وال  أخيرة ق( -هـ  – و

 (.  ك  – ال  – ل  – :)ط حروف في تكون زلفات تسمى  حليات توجد رابعا:

 (.  و)الميم  )العين( حرف هو  النسخ خط في الحروف من المطموس خامسا:

 النسخ:  خط لوازم من التشكيل  سادسا:

 الكسرة(. – الفتحة -الضمة الحركات:)
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 كسرتان(.  – فتحتان – التنوين:)ضمتان

 السكون. 

 (6:1998.)محمود، المد

 النسخ:  خط مهارات تعليم  منظومة

  ألنه  النسخ؛   خط  مهارات  تعليم   في   رئيس   بدور   يقوم  فالمعلم  المعلم:   -أوال

 فيها  ما  وبيان  معناها،  وشرح  قراءتها،  ثم  السبورة  على  العبارة  بكتابة  يقوم

 تحفز  التي  والثقافية،  األخالقية  الناحية  من  المحتوى  ومناسبة  األفكار،  من

 وشرح   الحروف  وتحليل  الدرس  موضوع  وعرض  الكتابة،  على  الطلبة

  البصري   مجالهم  واستخدام  النظر  خالل  من   بالتدريب  الطلبة   ويقوم  أجزائها،

  إلى  نظرهم  ويلفت  الطلبة  بين  المعلم   ويمر  والحرف،  الشكل  حفظ  في

  الكتابة  بتصحيح  المدرس  ويقوم  السبورة،   على  كتابتها  مع  الشائعة  األخطاء

  المسئولية  عليه  تقع  المعلم  أن  الباحث  يرى  المنطلق  هذا   ومن  تلميذ،  لكل

  النسخ  خط  تعليم  من  الهدف  يعي  الذي  والمعلم  التعلم،  عملية  في  الكبرى

  وتوضيح   الخط،  واتقان  للطلبة،  التعليمية   الوسائل  توفير  على  قادر  العربي

 خالل  من  تقليدها  على  الطلبة  وحث  خطاطون،  كتبها  التي  الخطية  النماذج

  على  يجب  تم  ومن  الروحاني،  الخط  جماليات  في  والتأمل  البصرية  الرؤية

 الذي  والخط  الكتابة،  في  المعتمدة  العربي  الخط  مهارات  يعرف  أن  المعلم

  السليم  األداء  إلى  الطلبة  إرشاد  من   يتمكن  كي  المدرسية،  الكتب  فيه  تطبع

 خطوطهم.  تجويد على ومساعدتهم 

  خط   مهارات  تعلم   على   المعينة  الوسائل   أهم   :من   التعليمية  الوسائل   -ثانيا

 العربي.  النسخ
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  إكساب  على  مباشرة  بصورة  تعمل  التي   الوسائل   وهي  البصرية:   الوسائل   -أ

 الحروف،   رسم  طريق  عن  الحركية  للمهارة  البصري  والذكاء  التصور  الفرد

  والحمادي،   )خاطر   للطلبة  المحفزة  واألدوات  األلوان   واستخدام 

  بارع   بشكل  عرضها  يتم   والتي  الفنية،   المعارض  وإنشاء  (.308:1981

  الخط   مجال  في  نابغين  للخطاطين  الخطية  اللوحات  من   متنوعة  لنماذج

  تساعد   البصرية  الوسائل  بأن  الباحث  ويؤكد  (،554:1979  العربي)سمك،

  الخبرات  على  والحصول للتعلم،  حاجتهم  وإشباع   الطلبة،  اهتمام   استثارة  على

  التي   التعليمية  الخبرات  كانت  كلما  ألنه  أهدافهم،   وتحقق  اهتمامهم،   تثير  التي

ً   معنى  لها  أصبح  الواقعية  إلى  أقرب  المتعلم   بها   يمر   الصلة  وثيق   ملموسا

  ذلك   إلي   وصل  إذا   فالمتعلم  تحقيقها،  إلى   الطلبة  يسعى  التي   باألهداف 

  والميول،   والحاجات،   البصرية،  الوسائل  مراعاة  خالل   من  االستعداد

  على  تعمل  والتي   المتعلمين  عند  النفسية   والحاجات  الفردية  الفروق  ومراعاة

  دور  تعزز  البصري   الذكاء   على  القائمة  الوسائل   هذه  أن  حيث  النفسي   التفريغ

  وأهمية   الطلبة،  عند  والتعلمية  والتعليمية   والمجتمعية،  االجتماعية  البيئة

  المواهب   وصقل  تنمية   في  دورها  ،وتعزيز  المتعلم   عند   الراجعة  التغذية 

 العربي. النسخ  خط تجويد  في وموهوبون فنانون طلبة وإنتاج الفنية،

  للمهارة   اإليجابية  الممارسة  على  د تعتم  والتي  العملية:  الممارسة  أسلوب  -ب

 نفسه.  الفرد بواسطة

 الملحوظة،   خالل   من  أولى  كتجربة  الحركية  للمهارة  العملية  الممارسة  -

 واالنتباه.  والرؤية،

  أو   الجزئية،  كالطريقة  متعددة   طرق  باستخدام   الحركية  العملية  الممارسة  -

 الكلية.
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 ومنافسات)قادوس،  اختبارات  صورة  في  الحركية  المهارة  ممارسة  -

1993: 205-206 .) 

 والممارسة   التدريب  على  الطريقة  هذه  وتعتمد  التدريس  طريقة  -ثالثا

  على  التركيز  مع   الكل  إلى  الجزء  من   منفصلة  الحروف  بكتابة  واالهتمام 

 كثيراً.  المنفصلة بأشكالها الحروف على التركيز وعدم والجمل، الكلمات

 يلي: لما وفقا التدريس طريقة وتسير

  والتمهيد  واألفكار،  المعاني،  حول  والحوار  المناقشة  طريق  عن  التمهيد:

   (.125:2001 الهيجاء، )أبو  الطلبة  به يشوق  لكي بسؤال؛ للنموذج

  وذلك   وكتابته  عليه  التدريب  المراد  النموذج  يتضمنها  والتي  التدريس:  خطة

 طريق:  عن

  يكتب  ذلك   وبعد   الطلبة،   يجذب   مناسب؛   بشكل   وشرحه  النموذج  عرض   -

  القواعد،   على  معتمدا  وجميل  واضح  بخط  وكتابتها  منفصلة،  الحروف

 العربي.  النسخ لخط األساسية والمهارات

  اليد،  حركة  مالحظة  إلى  الطلبة  انتباه  لفت  مع   السبورة،  على  النموذج  كتابة  -

 .  وهابطة صاعدة، ومنحنيات تقوسات، من يتضمنه وما الحرف، وشكل

  والتأمل  للطلبة  النظر  جذب  على  معتمداً   بصرياً،   الخطية  القاعدة  شرح  -

ً  اليدين لحركة واإلدراك ً  مهاريا  الحروف. لشكل وحركيا

ً   فردياً،  األخطاء  وتصويب  واإلرشاد  الموازنة  -  )مناصفي،   وجماعيا

19:1986 .) 
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 ضمانا   عليه؛  التدريب  المراد  الحرف  على  التركيز  خالله  من  ويتم  التقويم:

  مرة؛   من  أكثر  الحرف  وكتابة   أخرى،  حروف  في  الطلبة  ذهن   تشتت   لعدم

  النموذج  بين  والمقارنة  جماله،  إلى  تؤدي   الخط  كتابة   في   التكرار  كثرة  ألن

  في  البصري  ذكائه  استخدام  طريق  عن  الطالب  محاكاة  وبين  المعروض،

  بشكل   إما  األخطاء   ومعالجة  والقوة،  الضعف  جوانب  ومعرفة   الخطأ،  رؤية

  يكون   التقويم؛  بأن  الباحث  ويرى  (،236:1999  جماعي)زقوت،  أو  فردي،

  لالرتقاء  واألداء  التحصيل،   بمستوى   لالرتفاع  القدرات  واستغالل   لتعلم  حافزاً 

 وتعلمه. الخط بجمال

 فهذه   للخط، وتعليمه   تعلمه   في  طريقة  شخص لكل  وتعلمه:  الخط  تعليم   طرائق

  ومن  السبل،   بأبسط  وتعليمه  المتعلم،  كفاءة  رفع   إلى  النهاية  في  تهدف  الطرق

 الطرائق:  هذه

  االهتمام،  محور  هو  الواحد  الحرف  يكون   حيث  الحرف:  تجزئة  طريقة  -1

  حدة  على  جزء  كل  ويدرس  متعددة،  أجزاء  إلى  الحرف  تجزئتة  طريق  عن

  ويرى   (،349:1992  )شحاتة،  التدريب   مرحلة  تأتي  ثم   منفصل،   بشكل 

  يبدأ   حيث  الخط،  تعلم  عملية  الشخص  على   تسهل  الطريقة  هذه  بأن  الباحث

ً  المعلم بها ً  الحروف تجزئة  في تدريجيا  . بحرف حرفا

  تتألف   التي  األجزاء  بتعليم   تبدأ  ألنها  الجزئية  وتسمى  التركيبية:   الطريقة  -2

 العقلية  العملية  فأن  بالتركيبية  تسميتها  وأسباب  الحروف،  وهي  الكلمات  منها

  من  أصواتها  تركيب  في  تتمثل  الكلمة  تعريف  في  المتعلم   بها  يقوم  التي

 متى  الحروف  من  الكلمات  تركيب  أو   قبل،  من  وحفظها  تعلمها  التي  الحروف

 يتدرج  ثم  للحروف،  أسهل   رسم  الخط  لتعلم  وسيلة  أسهل  هي   وهذه  تعلمها،

  وهذا  الخط  حسن  كمال  يبلغ   حتى  الصعبة  الحروف  رسم  إلى  فشيئا  شيئا
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  إلى  السهل  إلى   البسيط  من  الحروف  بتقسيم  نقوم  إلى  بالضرورة  يجعلنا

  تعلم  وإن  وهكذا،  الصاد  حرف  قبل  األلف  فحرف  صعوبة،  واألكثر  المركب

 يكره   أن  النتيجة  تكون  وقد  للمتعلم،  كبيرة  صعوبة  يمثل  الصماء  الحروف

  أو   معنى  أي  له  ليس  التعليم  ألن  عموماً؛   والكتابة  الخط  على  التدريب  الطلبة

 للتعلم.  المتعلم يدفع ما يوجد  ال وبالتالي المتعلم، نظر وجهه من فائدة

  مع تسير ألنها بذلك؛ وُسميت  الجزء، ثم الكل بتعلم   تبدأ  التحليلية: الطريقة -3

ً   سيراً   المتعلم   البعض  ويسميها  فاألبسط،   البسيط  إلى  المركب  من  تحليليا

  الشكل   على  البصرية  المحافظة  من  قوتها  تستمد  ألنها  البصرية،  الطرق

 (. 124:1979 )أحمد، شيء  أي من  أكثر البصري

  منها   ونستفيد  السابقة،  الثالثة  الطرائق  بين  تجمع  وهي  التوليفية:  الطريقة  -4

 قمة   إلى  الوصول  أجل  من  الطريقة   أساس  يكون  متكامل  نسق  في

 (. 124:1979 الجودة)أحمد،

  المعلم   يقوم  الطريقة  هذه  في  البصري(:  )الذكاء  للباحث  مقترحة  طريقة  -5

  واللوحات  األلوان  استخدام   خالل  من   الطلبة   لدى   البصري  اإلدراك  بتنمية 

  طريق   عن  وهو   بأبصارهم،  والكلمات  الحرف  شكل  إدراك  وأهميه  الخطية،

  األصابع   ثم  بالكتابة   الخاصة  العصبية  المراكز  إلى  األثر  ينتقل   حيث   العين،

 الصورة   الستقبال  الرئيسي  المركز  هي  العين  بأن  ننسى  وال  والذراع،  واليد

  فهو   التعليمية  للعملية  محوراً   المتعلم  يجعل  ،وهذا  تفاصيلها  ومعرفه  وتخزينها

  له  ويتيح   بنفسة،   النتيجة  إلى  يصل  حتي   ويكتشف  ويجرب،  يبحث،  الذي

ً   دوراً   يلعب  البصري  ،فالذكاء  والتعلم  العلم،  عمليات  لممارسة  الفرصة   هاما

  ( 2004)شلبي،  دراسة  توصلت  فقد   والجامعي  المدرسي،  التعلم  عملية  في
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  االدراك   عمليات  في   قصور  إلى  ترجع   التعلم   في  صعوبات  هناك   أن   إلى

 الطلبة.  لدى  االكاديمي التحصيل على تؤثر  وبالتالي البصري،

 :  )النسخ(  العربي الخط في  التقويم معايير

 في  الحروف  بين   المتروكة  الكلمات  تناسق   -السطر  على  بالكتابة  االلتزام   -

ً   وصالً   الحروف  وصل  مراعاة  -الكلمة  في   وفصلها  الوصل،   في  سليما

 الحروف   مراعاة  -المنقوطة  غير  من   المنقوطة  الحروف  تمييز  -الفصل

 الحروف   كتابة  مراعاة  -المتشابهة  الحروف  بين   التمييز  -والهابطة  الصاعدة

 (. 10:2000 الجواد، )عبد والمسافة. البعد مراعاة -المنفردة

   العربي النسخ خط مهارات جودة 

 هي:  ضروب عدة إلى بذلك المتعلق األدب  يشير حيث

 التشكيل   ُحْسن األول: الضرب

 إلى  أشكالها  تصحيح  في  الحروف  تحتاج  ُمْقلة:  بن  علي  أبو  الوزير  قال

 أشياء:  خمسة

 الُخُطوط  من  حظَّه  الحروف  من  حرف  كل   يَُوفَّى  أن  وهي   التوفية؛   األول: 

 وُمْنَسِطح.  وُمْنحن   مقّوس  من  منها: يركب التي

  أن   يجب  التي  األقدار  من  قِسمتَه  حرف  كلُّ   يعطى  أن  وهو  اإلتمام؛  الثاني:

 ِغلَظ. أو  ِدقَّة أو  قَِصر أو ُطول  من عليها:  يكون

  أن   ينبغي  التي  الهيئات  من  حظَّه  خط  كل  يؤتى  أن  وهو   اإلكمال؛  الثالث:

 وتقويس. واستلقاء، وانكباب، وتسطيح، انتصاب، من عليها:  يكون
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  يتساوى   حتى  القلم،   َصدر  من  حظه  خط  كلُّ   يؤتى  أن  وهو   اإلشباع؛   الرابع:

  يكون   أن  يجب  فيما  إال  أغلَظ،  وال  بعض  من  أدقَّ   أجزائه  بعض   يكون   فال  به،

  والراء  األلف  مثل:  باقية؛  عن  الدقة  من  الحروف  بعض  أجزاء  من  كذلك

 ونحوهما. 

  من   بُسرعة،  يجري  شكل  كل   في  بالقلم   يدَه  يُرِسلَ   أن  وهو   اإلرسال؛  الخامس:

سه، احتباس غير  يرعشه.   تََوقُّف وال  يَُضّرِ

 الَوْضع   ُحْسن الثاني: الضرب

 أشياء.  أربعة تصحيح إلى ويحتاج الوزير: قال

 حرف. إلى متصل حرف كلِّ  وصل وهو الترصيف؛ األول:

  ما  أفضل  على  غيره  إلى  متصل  غير  حرف  كلِّ   جمع  وهو   التأليف؛  الثاني:

 ويحسن.  ينبغي

  منتظم   سطراً   تصير  حتى  الكلمة  إلى  الكلمة  إضافة  وهو  التسطير؛   الثالث:

 كالمسطرة. الوضع

  المتصلة.   الحروف  من   المستحسنة   الَمدَّات   مواقع   وهو  التنصيل؛   الرابع: 

 ألمرين:   تستعمل الَمدّات  وهذه

ن  أنها  أحدهما: مه  الخط  تُحّسِ ن  كما  مكان،  في  وتفّخِ  اللفظَ   الصوت  َمدُّ   يَُحّسِ

مه  مكان. في ويفّخِ

  في   وقعت  التي  فتمدَّ   كلمة  منه   فضل  إذا   السَّْطر،  ليتم   أوقعت  ربما  أنها   الثاني:

 الجودة   عالمات  وهذه  يليه،  الذي  السطر  أول  في  األخرى  لتقع  السطر  آخر



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  46   

 

  دقيق،   بشكل  ُطبِّقت  وإذا  المجال.  هذا   في  الصنعة  أهل  ذكرها  كما  الخط  في

 (353:1938فال.)القلقشندي، وإالّ  ذلك  عند بالجودة يُوَصفُ  الخط فإن

 المكاني: البصري الذكاء الثاني:  المحور ثانياً:

  الحدود  بذلك  متجاوزةً   البشري  الذكاء  مفهوم  المتعدد  الذكاء  نظرية  وسعت  لقد

  عامل  إلى   المستند  الذكاء  رعت  والتي  التقليدية  النظريات  دهاليز  رسمتها   التي

  باإلطار  يرتبط  الذكاء  أن   على  المتعدد  الذكاء   نظرية  ركزت  حيث  وراثي،

  الذكاءات  نظرية  وتعد  الفرد،   فيه  ويتطور   يحيا  الذي   واالجتماعي   الطبيعي

  في  ثورة  ظهورها  منذ   أحدثت  التي  المعرفية  النظريات  أبرز  من  المتعددة

  عن   المعلمين  نظرة  غيرت  حيث  والتعليمية،  التربوية  الممارسات  مجال

  متعددة   تدريسية  استراتيجيات  الستخدام  أمامهم  الباب  وفتحت  تالميذهم،

  (:20:1993)جاردنر،  يقول  السياق  هذا   وفي  (،80:1994)ارمسترونج،

  الذي   المفهوم  ذلك   للذكاء،  الكلي  المفهوم   من  للتخلص  حان  قد  الوقت   :إن

  التي   للكيفية  طبيعي  بشكل  لالهتمام  والتفرغ  الذكاء،  معامل  خالل  من  يقاس

  المثال  سبيل   على  ولنأخذ  عيشها،  لنمط  الضرورية  الكفايات  الشعوب   تنمي

  عدد   بين  من  طريقهم  إلى  يهتدون  إنهم  البحار،  وسط  في  البحارة  عمل  أساليب

 وحركات  النجوم،  ورؤية   البصري  الحس  بفضل  وذلك  الطرق،  من   كبير

 بأنها   عرفها  وقد   المشتتة،  العالمات  بعض   وبفضل  الماء،   على  المراكب

  أو   موقف  ضمن  قيمة  ذات  نتاجات  تخليق  أو  المشكالت.  حل  على  القدرة

  تسمح   التي  القدرات  من  مجموعة  بأنها  أكثر  بتفصيل  ويعرفها  ثقافية،  مواقف

 ما   ثقافي  محيط  في  مكانة  لها  منتجات  يشكل   أن   أو  المشكالت  يحل  أن  للفرد

  والتي  للتنمية  القابلة  المتمايزة  العقلية  المهارات  من  مجموعة  وهي  أكثر  أو

  وجود  عن  ومعاونيه  جاردنر  أبحاث  أسفرت  فقد  الثمانية،  بالذكاءات  تعرف
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  األهمية،  من  القدر  نفس  على  جميعا  وأنها  الذكاء،  من  األقل  على  أنماط  ثمانية

 متفاوتة  بدرجات  ولكن  الثمانية،  األنماط  هذه  يمتلكون  الناس  كل  أن  كما

  التدريب  أو  التعلم،   طريق   عن  لآلخرين  اكسابة   يمكن   الذكاء  أن   إلى  باإلضافة

 (.47-44 : 2005 )جاردنر، (، 235:2002  صادق، و  )الشربيني

 :   يلي فيما جاردنر حددها كما الذكاءات أنواع  وتتضح 

-الموسيقي  الذكاء  -البدني  الذكاء  -  الرياضي  -المنطقي  الذكاء  -اللغوي  الذكاء

-الوجودي  الذكاء  -الطبيعي  الذكاء  -الشخصي  الذكاء  -  البينشخصي  الذكاء

 مهارات   تنمية  على  يقوم   الذي   البرنامج  محور  هو   والذي  البصري  والذكاء

 العربي.  النسخ خط

 البصري)المكاني( الذكاء

  المكانية،   الصور  وتنسيق  البصري،  الفراغي  التصور  على  القدرة  هو

  التخيل   إلى  المستند  الفني  اإلبداع  إلى  إضافة  األبعاد،   ثالثية   الصور  وإدراك

  للون   الحساسية  من  درجة  توافر  الذكاء  من  النوع   هذا  ويتطلب  الخصب،

 العناصر،  هذه  بين   توجد   التي  والعالقات  والمجال  والطبيعة  والشكل  والخط،

  والنحاتين  الطائرات  وربابنة  البحارة  لدى  الذكاء  من  النوع  هذا  ويالحظ

  ثمة  أن  األعصاب  علم   دراسات  وتفيد   المعماريين،  والمهندسين  والرسامين

  بهذا   المتصفين  األفراد  لدى  للدماغ  األيمن  الكروي  للنصف  واضحة  سيطرة

  تدهور   إلى  تؤدي   الدماغ   من   الخلفية  المناطق  إصابة   أن  إذ   الذكاء،   من   النوع 

  في   مهما  دورا  للبيئة  أن  فيه  شك  ال  ومما  الفضاء،  نحو  التوجه  على  القدرة

  البصري   للذكاء  الباحث  استخدام   أهمية  وتنطلق  الذكاء،  من   النوع  هذا   تنمية

 وإدراك   الرؤية،  على  قدرة  من  له  لما  العربي  النسخ  خط  مهارات  لتنمية
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  إلى  والوصول  واللون   والشكل،  الخط،  ومعرفة  العناصر،  بين   العالقات

 (20:2003)جابر، والكتابة التصميم،  براعة

 إدراك   على  القدرة  :هو   (11-10:  2003  )جابر،  عرفه  :  البصري  الذكاء

  تلك  على  معتمداً   بتحويالت  الفرد  يقوم  وأن  بدقة،  المكاني  البصري  العالم

  والشكل،   والخط،   للون  الحساسية  ويتطلب   يتضمن  الذكاء  وهذا   اإلدراكات،

  ويضم   العناصر،  بين   توجد  التي  والعالقات   والمساحة،  والمجال،  والطبيعة،

 وعرفه  (،42  ،2006)إبراهيم:  البصري  التصوير  على  القدرة

  لألشياء  النسبي  المكان  تصور  على  القدرة  بأنه:   ( 2:  2006  )ارمسترونج،

  والتصورات  اإلدراكات  تلك  على  تحوالت  إجراء  أو  أداء  وعلى  الفراغ،  في

  ومهندسي  مثل:)الراسمين،  الفنية  القدرات   لذوي  خاص  بشكل   ويتجلى

  هو   البصري:  الذكاء  بأن  سبق  مما  للباحث  ويتضح  والمعماريين(،  الديكور،

  داخلية  صور  وتكوين  الصور،  تخيل   من   يمكنك  الذي  الذكاء  من  النوع   ذلك

  المتنوعة  األشكال  ربط  على  والقدرة  المتعددة،  واألشكال  باأللوان  غزيرة

 الصورة  وتخيل  عالي،  فني  حس  وتكوين  بينها،  فيما  العناصر  ،وإدراك

   عليه. ستكون لما النهائية

 الدراسات  أثبتت العربي: الخط وتعلم تعليم في المكاني البصري  الذكاء أهمية

  ما   وأن  الدقيقة،  في  صورة  (36000)  استيعاب  يستطيع  البشري   الدماغ  أن

  عن   تأتي   الدماغ  يتلقاها  التي  المعلومات  من   (%90-%80)   بين  ما  يتراوح

  العمليات   مع  المعلومات  هذه  وتركيب  تكامل،  خالل  من  وذلك  النظر،  طريق

  بعض   عنده  شخص  كل   أن  ثبت   وقد   اإلبصار؛  حاسة  خالل  من   البصرية

 عن   مختلفة  البصرية  المعرفة   على  للحصول  العمليات

  أغلب  إن   ( 40:1999)ماثيسون،  وجد   وقد   (،18:2000)كوستا،)األخر
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  –  )البصرية  القدرة  هذه  إلى  تحتاج  التعليمية  المراحل  جميع  في  الموضوعات

  والفن،   العلوم  تدريس   خالل  من   بها  االهتمام   ضرورة  على   وأكد   المكانية(؛

  إدراك  على  يساعد   فهو  المعرفية،  العمليات   أساس  مكانيال  البصري  فالتفكير

  عمل   في  المتشابكة  األفكار  من  معقدة  مجموعة   بين  األنماط  وبناء  العالقات

  األساليب  أحد   يُعد   البصرية   باألدوات  البصري   التفكير  تفعيل   وإن   الذاكرة،

  األفكار  مع  ،والعمل  الفعال  للتفكير  متنوعة  مداخل  لتطوير  والعملية  المرنة،

  لتوسيع   ،وسريعة  سهلة  بطريقة  المتعلمين   عند  العمليات  يدعم  حيث  الرئيسة

  واألدوات   األنشطة،  إلى  وباإلضافة  (،49:2000)كوستا،  أشار  كما  التفكير

  عملية  أثناء  العلم   عمليات  ممارسة  على   المتعلم  تساعد  المكانية  البصرية

  المالحظة   مثل:   العمليات  تلك  لممارسة   فعالة  وسيلة  تعتبر  فهي  التعلم

  والتصنيف   واالستنتاج  العالقات  وتوضيح   والمقارنة  واالتصال

  يلعبُ   البصري  اإلدراك  فإن  ذلك  إلى   باإلضافة  (،40:1999)ماثيسون،

  )شلبي  دراسة  توصلت   حيث  المدرسي،   التعلم   في  األهمية   بالغ   دوراً 

  في  قصور  إلى   أحيانا  ترجع   التعلم  في  صعوبات   هناك  أن   إلى  ( 2004:

  ويرى   ،  األكاديمي  التحصيل  على  تؤثر  وبالتالي  البصري؛  اإلدراك  عمليات

  النسخ   خط  تدريس   في  البصري  الذكاء  استخدامه  خالل  من  أنه  الباحث

  خالل   من  للطلبة   الخطية  المهارات  تنمية  على  كبير  بشكل   ساعد  العربي؛

 خط   طبيعة  عن  تُعبر  التي  الخطوط  واستخدام  السبورة،  على  الحروف  رسم

  بخط  مكتوبة  خطية  نماذج  واستخدام  النظر،  تجذب  بألوان  وتلوينها  النسخ،

  خط   مهارات  تنمية  في  كبير  بشكل  أسهم  كبار؛  لخطاطين  العربي  النسخ

  الذكاء  أهمية  مدى  عن   تُعبر  ملحوظة  نتيجة  وأعطى  للطلبة؛   العربي   النسخ

 العربي  النسخ خط  تدريس في البصري
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 السابقــة الدراسات

 العربي: الخط  تناولت التي الدراسات األول: المحور أوالً:

  استخدام   أثر  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  (:2009)  البطريخي  دراسة

 طالبات   لدى   ،نسخ(   )رقعة  العربي  الخط  مهارات  تنمية   في   التعليمية  الحقائب

 لتحقيق   الباحثة  أعدت  وقد  غزة،  شمال  محافظة  في  األساسي  التاسع  الصف

  من   نسخ(  )رقعة،   العربي  الخط  مهارة  لتنمية  تعليمية  حقيبة  الهدف  هذا

ً   اختباراً   أعدت  كما  خاللها،   طريقتي   من  كل  أثر   لمدى   قياس  كأداة   تحصيليا

  المنهج  دراستها  في  الباحثة  واتبعت  تقليدي،   تعليم  تعليمية  )حقائب  التدريس

  من   طالبة،  ( 60)  من   الدراسة   عينة  تكونت   ،حيث   البنائي  والمنهج   التجريبي

  اختيارهن   تم   )ب(   كعب   بنت   نسيبة  بمدرسة   األساسي  التاسع   الصف  طالبات

  (30)  ضابطة  إحداهما  مجموعتين،   إلى  تقسيمهن  وتم  القصدية  بالطريقة

  يتعلمن  طالبة  (30)  تجريبية  واألخرى  التقليدية،  بالطريقة  يتعلمن  طالبة

 التعليمية الحقائب بطريقة

  استراتيجية   استخدام  أثر  لتعرف  الدراسة   هذه  هدفت  (:2009)  عطار  دراسة

  كلية  طلبة  لدى   العربي  الخط  مهارات  بعض   تحسين   في  بالحاسوب  التعليم

ً   ( 65)   من  الدراسة   عينة  تكونت   وقد   المكرمة،  بمكة   المعلمين   ممن  طالبا

 المنهج  الباحث  اتبع  وقد  ،  عرب  (105)  العربي  الخط   مقرر  يدرسون

ً   30  الضابطة،   للمجموعة   طالباً 35)  لمجموعتين   التجريبي   للمجموعة  طالبا

 اآلتية: األدوات الباحث استخدم التجريبية(،وقد



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  51   

 

  تطبيق   وبعد   العربي،  الخط  واختبار  العربي،   الخط  مهارات  تحديد   قائمة

  إحصائيا  النتائج  تحليل  تم  بعدي(  -)قبلي  واالختبار  لالستراتيجية  الباحث

 األحادي التباين  وتحليل "ت" اختبار باستخدام

 فاعلية   تعرف  إلى  الدراسة  هدفت  (:2009العظيم)  وعبد  النبي  عبد  دراسة

  ضوء  في  والرقعة   النسخ  خطي  مهارات  بعض   لتنمية  مقترحة  استراتيجية

  وقد   اإلعدادي،  األول  الصف  تالميذ  لدى  الهندسية  لألشكال  المعرفي  البناء

 في   واألخرى  عمان  سلطنة  في  أحدهما  مجموعتين  على  الدراسة  اقتصرت

ً   (45)   من  تكونت  العينة   إن   حيث  العربية  مصر  جمهورية   وطالبة،  طالبا

  وفصل   عمان،  بسلطنة   الزبير   مدرسة  من   دراسي   فصل  الدراسة   عينة   وكانت

  التجريبي   المنهج  الباحث  واتبع   بمصر،  المؤمنين   أم   مدرسة  من   أخر  دراسي

  من   وفصل  عمان   بسلطنة  الزبير  مدرسة  من  فصل  تجريبيتين  لمجموعتين

  دراسته  في  التالية  األدوات  الباحث  استخدم   وقد  بمصر،  المؤمنين  أم  مدرسة

  وبطاقة  بعدي(  ،  )قبلي  التحصيلي  واالختبار  األساسية   المهارات  قائمة  وهي:

 والرقعة  النسخ مهارتي في المالحظة،

  لتدريس   الفعلي  الواقع   معرفة  إلى  الدراسة   هدفت   (: 2009العيد)   شيخ   دراسة

  والمشرفين   المعلمين  نظر  وجهة  من  األساسية  المرحلة  في  العربي  الخط

  تربويين،  مشرفين   (4و)  معلما  (182)  من  الدراسة  عينة  وتكونت  التربويين،

 الخط   تدريس  محاور  ستة  تغطي  فقرة   (45)  من  مكونة  استبانة  عليهم  طبقت

  العربي،  الخط  كراسات  التعليمية،   الوسائل   المحتوى،   ، األهداف   هي:   العربي

  إليه:وضوح  الدراسة  توصلت  ما   وأهم  التقويم،  أساليب  التدريس،  طرق

  الطالب،   الحتياجات  المقرر  محتوى  ومالئمة   العربي،  الخط  تدريس   أهداف

 التعليمية.   الوسائل  بعض  وتوفر
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 الصعوبات  تعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  Patzon(2007:)  دراسة

  في  صعوبة  عن   الناتجة  الخطية  الحركة  في  التالميذ   تواجه  التي   والمشاكل

  عينة   تكونت  وقد   المشكلة،   هذه  عالج  ومحاولة  الدقيقة،  العضالت  حركة

  بطريقة  اختيروا  االبتدائي   األول  الصف  تالميذ   من   تلميذا  ( 52)  من   الدراسة

  إلى   وقسموا  متدني،   اقتصادهما  مجتمعين   ومن   ويهود،   عرب   من   عشوائية 

 اختبار  عن  عبارة  الدراسة  أدوات  وكانت  وتجريبية  ضابطة  مجموعتين

 أظهرت   وقد  البصري،  للفهم  تطويري  واختبار  الحركي،  البعدي  التكامل

  البرنامج   تطبيق  تم   الذين   التجريبية  المجموعة  تالميذ   أن   الدراسة   نتائج 

ً   أظهروا  قد  الدقيقة  عضالتهم  تقوية   وتم   عليهم،  مقارنة   الخط  في  كبيراً   تحسنا

 البرنامج.  عليهم  يطبق لم الذين الضابطة المجموعة بتالميذ 

 البصري:  الذكاء  تناولت التي الدراسات الثاني:  المحور ثانياً:

  شبكات   استخدام  أثر  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت  (:2011عطيات)  دراسة

  طالبات  لدى  الدراسي  التحصيل  في  العلوم  تدريس   في   البصري  التفكير

  ( 48)  من   العينة  وتكونت   السعودية،   العربية  بالمملكة  المتوسط  الثالث  الصف

  المنهج  الدراسة  استخدمت   وقد   المتوسط،  الثالث  الصف  طالبات  من  طالبة

 واختبار  البصري،  التفكير  اختبار  عن  عبارة  كانت  واألداة   التجريبي،

  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  تحصيلي،

  التجريبية   المجموعة  لصالح  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعتين

 البصري.  التفكير شبكات وفق  درست التي

  البصري  التفكير  فاعلية  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت  (:2010 (حشاد  دراسة 

  جوانب،  عدة  من   واإلنشاءات  األثاث  لمنتجات  التصميم  مشكالت  حل  في

 والمهارات   المفهوم   حيث   من   خاص  بشكل  والتفكير   عام  بشكل   التفكير  وهي
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  وهي:   البصري  التفكير   تقنيات  أحد  على   الدراسة   ركزت  حيث   واألدوات 

 بالعقل  وعالقتها  والمميزات  والخصائص  المفهوم  حيث  من  الذهنية  الخرائط

  الوسائط   والصورة،  الرموز  التالية،  األدوات   الباحث  استخدم   وقد  البشري،

  فنون   تخصص  النوعية   التربية   كلية   طلبة   من  العينة  تكونت  وقد   المتعددة

  عقل  بين  للتواصل  مهمة  أداة  البصري  التفكير  أن   النتائج  وأظهرت  تطبيقية،

  وتساعد   المعدنية  واإلنشاءات   األثاث  تصميم   مشكالت  وعناصر  المصمم

 ومرن.  حر بشكل والترابط والتواصل  التفاعل على المصمم

  المنطق  أثر  لتعرف  الدراسة   هدفت  (: 2001الكريم)  وعبد  أحمد  دراسة

  والتفكير  التعلم  أنماط  في  المكاني  البصري  بالمدخل  والتدريس  الرياضي

  مادة   في  اإلعدادي  الثاني  الصف  تالميذ  وتحصيل   المكانية  القدرة  وتنمية 

 جاويش   العزيز  عبد   مدرستي  تلميذات  من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  العلوم،

 الباحث  اتبع  وقد  مصر،  في  التعليمية  نصر  بمدينة  للبنات  اإلعدادية  وطابا

  األدوات   كذلك  واستخدم  وتجريبية  ضابطة  لمجموعتين  التجريبي  المنهج

 التالية:

 في  تحصيلي  واختبار  المكانية،  القدرة  واختبار  والتفكير،  التعلم  أنماط  اختبار

  المنطق   واختبار  الدراسة،  شملتها  التي  وحدة ال  في  المتضمنة  العلمية  المفاهيم

ً   األدوات   وتطبيق  الدراسة  تطبيق  وبعد   الرياضي، ً   قبليا   النتائج   وتحليل  وبعديا

 إحصائياً.

 التفكير   شبكات  فاعلية  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت  (:2009حمادة)  دراسة 

 وطرح   حل  على  والقدرة  البصري،  التفكير  مهارات  تنمية  في  البصري

  الصف  لتالميذ  حلها  نحو  واالتجاه  الرياضيات،  في  اللفظية  المشكالت

ً   دالة  فروق   وجود  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  االبتدائي،   الخامس   بين   إحصائيا
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  الضابطة  والمجموعة  التجريبية   البحث  مجموعتي   تالميذ  درجات  متوسطات

 .  التجريبية المجموعة لصالح البصري التفكير الختبار

 الكميات  تقدير  مهارة  عن  الكشف  إلى  الدراسة  (:هدفت2009عثمان)  دراسة 

  الصفوف  طالب  لدى   اآلخرين  تقديرات  وتقييم   بصري  سياق  في  المنفصلة

 التفكير   استثارة  إمكانية  فحص  إلى  الدراسة  هدفت  كما  السابع،  حتى  الرابع

  عن   الناتج  التعلم   كان  إذا  وما  والعددية  البصرية  اإلثارة  طريق  عن  التناسبي

  عينة   وتكونت  بصرية،  إثارة  تتضمن  ال  مواقف  من  ينتقل  االستثارة  هذه

ً   ( 80)  من   الدراسة   بدولة   التعليمية  العين   منطقة  مدارس  من  وطالبة  طالبا

 والجنس،  الصف  حيث  من  بالتساوي  موزعين  المتحدة  العربية  اإلمارات

  تم   الدراسة  أهداف  ولتحقيق  البصرية،  اإلثارة  اختبار  أداة   الباحث  واستخدم 

  استخدمت   قد   كانت  الغرض  لهذا  مصممة  مهمات  من  معدلة  نسخة  استخدام

  وقد  الفردية  المقابالت  طريق  عن   البيانات  جمع  تم  سابقة،  دراسات  في

  دفع   في  ايجابي  أثر   لها  والعددية   البصرية  اإلثارة  بأن   النتائج،   أظهرت

  النتائج   الدراسة  قدمت   وقد   صعب  سهل/  مبدأ   أو   التناسبي  التفكير   إلى  الطالب

  إلى   وعددية   بصرية  إثارة  تتضمن  مسألة  من   التعلم   انتقال  إمكانية   على  دليالً 

 اإلثارة. هذه  مثل تتضمن ال مسألة

 الدراسة  إجراءات

 البرنامج   لبناء  البنائي  المنهج  الباحث  اتبع  التجريبي:  والتصميم  الدراسة  منهج

  بإستخدام  التجريبي  شبه   المنهج   اتبع  كما  البصري،   الذكاء  على  القائم  المقترح

 وبعدي.  قبلي باختبار واحدة لمجموعة التجريبي التصميم
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  النسخ  خط  لمساق  المسجالت  الطالبات  جميع   ويشمل  الدراسة:   مجتمع

  المرحلة  طالبات من طالبة ثمانون عددهن والبالغ األقصى جامعة في العربي

 األساسية. 

  األساسية   المرحلة  تعليم  طالبات  من  مجموعة  اختيار  تم  الدراسة:  عينة

  كان  حيث   البسيطة،  العشوائية   بالطريقة  العربي  الخط  لمساق  المسجالت

 طالبة.  (20)  عددها

  قام   البصري:  الذكاء   على  القائم  المقترح  التدريبي  البرنامج  بناء   إعداد  كيفية

 اإلجراءات   وفق  العربي  النسخ  خط  مهارات  لتنمية  البرنامج  بإعداد  الباحث

 اآلتية: 

 بالخلفية   العالقة  ذي  التربوي  األدب  إلى  والرجوع  السابقة،  الدراسات  مسح  -

 للدراسة.  النظرية

 مجاالت  عدة  في  الباحثون  أعدها  التي  التعليمية  البرامج  على  االطالع

 -مختلفة.

 خط   مهارات  لتنمية   الالزمة  المهارات  باختيار  البرنامج  موضوع   تحديد  -

 العربي.  النسخ

  األهداف   على  درس  كل  يحتوي   بحيث  للبرنامج،  التعليمية  الدروس  صياغة  -

 الطالبة   عليها  تتدرب  خطية  ونماذج  التعليمية  للمادة  مفصل  وشرح.  الخاصة،

 البرنامج   وعرض   البرنامج،  نهاية  في  إجابته  تكون  حيث  ختامي  تقويم  ثم

  وتجريبها   أثرها  لبيان  آرائهم   وإبداء  لتقويمها  المحكمين  من   مجموعة  على

 الدراسة.  عينة على
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  في  الدراسة  عينة   على  البرنامج  تطبيق  تم  البرنامج:  لتطبيق   الزمنية  الفترة

  عشر   خمسة  كامل  دراسي  فصل  لمدة  2022الدراسي  للعام  الثاني  الفصل

 توصـــــــلن   ما  ومــــــعرفة  وإرشادهن،  الطالـــبات  بتوجيه   وذلك  أسبوع، 

  في  األمانة  على  وحثـــــــــهن   البرنامج،  دراســـــــــــة  في  إلــــــــــــــــــيه

  أسبوع   كل  ساعتين  لمــــــــــــــدة  محاضرة  بواقع  اســــــــــــــــــــتخدامه،

 لمســـــــاق   المسجالت  األساسية   المرحلة  تعليم   في  المعلمات  للطـالبات

 األقصى. بجامعة العربي الخـــــــــــــــــــــط

  على  األولية،  بصورته  البرنامج  بعرض  الباحث  قام  البرنامج:  صدق

  ألهداف   مالءمتها  ومدى  آرائهم  لمعرفة   المخـتصين  المحكمين  من  مجموعة

  يتفق   بما  المطلوبة  التعديالت  بإجراء  الباحث  قام  استرجاعها  وبعد   الدراسة،

  األخذ  إلي  أشاروا  التي  واالقتراحات  البرنامج،   على  المحكمين  مالحظات  مع

 وتنفيذها.  بها،

 إلى  االختبار  هذا   ويهدف  العربي:  النسخ  خط  اختبار  أوالً:  الدراسة:  أداتا

  لدى   )النسخ(   العربي  الخط  لمهارات  المعرفي  التحصيلي  الجانب  قياس

 من   االختبار  تكون  حيث  األقصى  بجامعة  األساسية  المرحلة   تعليم  طالبات

  مهارات (8)  على موزعة متعدد  من اختيار فقرة (60)

 الباحث  قام  وصياغتها،   االختبار  فقرات  عدد   تحديد   بعد  االختبار:  تعليمات

  عن  اإلجابة  فكرة  شرح  عملية  إلى  تهدف  التي  االختبار  تعليمات  بوضع

 يلـي: ما الباحث  راعى حيث ممكنه، صورة بأبسط االختبار

   الجامعة. اسم الطالبة، اسم  وهي بالمفحوصين، خاصة بيانات .1
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  اإلبدال   وعدد   الفقرات،  عدد  وهي  االختبار،   بوصف  خاصة  تعليمات  . 2

 والصفحات. 

 رمز  حول  دائرة  إشارة  بوضع  األسئلة  جميع   عن  باإلجابة  خاصة  .تعليمات3

   . الصحيحة اإلجابة

   :  التالية االعتبارات التعليمات وضع عند الباحث راعى وقد

  قراءة  -ج  التعليمات  ووضوح  سهولة  -ب  االختبار  من  الهدف  توضيح  -أ

 .  االختبار بتطبيق البدء  قبل الطالبات مع التعليمات

  االستطالعية  العينة  طالبات  إجابة  بعد   االختبار  تصحيح  تم  االختبار:  تصحيح

 حال  في  الواحد  للسؤال  درجة  (  1  )   على  الطالبة  تحصل  حيث  فقراته،  على

  كانت   إذا  المهارات  من  مهارة  لكل  درجة  و)صفر(  صحيحة،  اإلجابة  كانت

 . خاطئة اإلجابة

 االختبار:  صدق

ً   االختبار  يعد   المحكمين:  صدق  -أوال   وقد   لقياسه،  وضع   ما   قاس  إذا  صادقا

  صورته  في  االختبار  عرض  طريق  عن  االختبار  صدق  من  الباحث  تحقق

  وطرق   المناهج  في  متخصصين  جامعيين  أساتذة  من  مجموعة  على  األولية

 غزة،   بمحافظات  الميدان  في  يعملون  ومتخصصين  الفنية،   التربية  تدريس

  ومدى  االختبار،  فقرات  مناسبة  حول  ومالحظاتهم  آرائهم  بإبداء  قاموا  حيث

 وضوح   وكذلك  لالختبار،  الثمانية  األبعاد  من  بعد  كل  إلى  الفقرات  انتماء

 .اللغوية صياغاتها

 لالختبار،  الداخلي  االتساق  معامالت  حساب  تم   الداخلي:  االتساق  صدق   -ثانيا

 لالختبار،  الكلية  الدرجة  مع  بُعد  كل  درجة  ارتباط  معامل  بحساب  وذلك
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  معادلة   باستخدام  الكلية   الدرجة  مع  االختبار  فقرات  من  فقرة  كل  درجة  وكذلك

ً   مرتبطة  االختبار  أبعاد   جميع   أن   حيث   )بيرسون(    ككل،  االختبار  مع   إحصائيا

ً   مرتبطة  االختبار  فقرات  جميع  أن  حيث ً   داالً   ارتباطا   عند   إحصائيا

(α=0.01)  الفقرات   جميع  أن  يعني  وهذا  لالختبار،  الكلي  المجموع  مع 

   داخلياً. ومرتبطة صادقة

  نفسها   النتائج   االختبار  يعطي  أن  االختبار  بثبات   ويقصد  االختبار:  ثبات

 ً   من   التأكد  تم   ولقد   ثانية،   مرة  أنفسهن  الطالبات  على  تطبيقه  أُعيد   إذا   تقريبا

 :  طريق عن  االختبار ثبات

  الفردية   الفقرات  نصفين،  إلى  االختبار  تجزئة  تم   حيث  النصفية:   التجزئة  -أ

  النصفين   بين  )بيرسون(   ارتباط  معامل  ُحسب   ثم   الزوجية،  الفقرات  مقابل

  لكل   الطول  تعديل   تم  ثم   االختبار،  أبعاد  من  بُعد   ولكل  ككل،  االختبار  على

  زوجي  عددها  الفقرات  حالة  في  براون  سبيرمان/  معامل  باستخدام  منهما

  الثبات  معامالت  قيم  أن  حيث  فردي،  الفقرات  عدد  حال  في  جتمان  ومعامل

  صالحيته  تؤكد   مرتفعة،  ثبات  بدرجة  يتمتع   االختبار  أن   إلى  تشير  لالختبار

   لالستخدام. 

   ريتشاردسون:  كودر معادلة -ب

  كودر   معادلة  تطبيق  طريق   عن  االختبار  ثبات  حساب  استخدام   تم   كما

   :  على تنص  والتي  20 ريتشاردسون 
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  –  )ن  م  -  2ع  ن
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 2ع  (1– )ن

 "االستجابات  االختبار  أسئلة  عدد   ن   االختبار،  ثبات  معامل  أ   أ   ر   :   حيث

 الكلية"

 االختبار درجات متوسط م االختبار، درجات  تباين 2ع

  صالحية  يؤكد  ثبات  معامل  وهو  (0.85)  يساوي   الثبات  معامل  أن   تبين 

 الدراسة.  هذه  في  للتطبيق االختبار

  االختبار: لفقرات والتمييز السهولة معامال

 لفقرات  السهولة  معامل  بحساب  الباحث  قام  االختبار:   لفقرات  السهولة  معامل

  عن  أجابوا  الذين   للطلبة  المئوية  النسبة  السهولة  بمعامل  ويقصد   االختبار،

 : التالية بالمعادلة ويحسب  صحيحة، إجابة السؤال

 X  الفقرة  على   صحيحة  إجابة  أجابوا  الذين   الطلبة  عدد   =   السهولة  معامل

100% 

  للفقرة  الكلي المتقدمين  عدد  

 فقرات   من  فقرة  لكل  السهولة  معامل  حساب  تم  السابقة  المعادلة  وبتطبيق 

  االختبار  فقرات  من   فقرة  لكل  السهولة  معامل   يوضح  (5)  والجدول   االختبار

. 

 لفقرات   التمييز  معامل  بحساب   الباحث  قام   االختبار:  لفقرات   التمييز   معامل

  الطلبة  بين  التمييز  على  الفقرة  قدرة  التمييز  بمعامل  ويقصد   االختبار،
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 تلك  في  الضعاف  الطلبة   وبين  االختبار  يقيسها  التي  الصفة   في  الممتازين

 :  التالية بالمعادلة ويحسب الصفة،

   =  التمييز معامل

  بشكل   المجيبيين   عدد   -  العليا   الفئة  طلبة   من   صحيح   بشكل   المجيبيين   عدد 

 % X 100 العليا  الفئة طلبة من صحيح

 المجيبين  عدد نصف

 فقرات   من  فقرة  لكل  التمييز   معامل  حساب  تم  السابقة  المعادلة  وبتطبيق 

 معامالت   أن   ويتضح   ودنيا،  عليا  فئتين   إلى  الطلبة  تقسيم   بعد   االختبار

  السهولة  من  المعقول  الحد  في  كانت  حيث  مقبولة،  الفقرات  لجميع  السهولة

  بين   تتراوح  أن   يفضل   السهولة   معامالت  بأن  يعتبر  الذي   لبدة  أبو   قرر  حسبما

ً   يتضح  كما  (،347  :  1982  لبدة،  )أبو   (0.80  ،0.20)  معامالت   أن  أيضا

  التمييز  من  المعقول   الحد  في  كانت  حيث   مقبولة،  الفقرات  لجميع   التمييز

ً   لبدة  أبو  قرر  حسبما   تزيد  أن  يفضل  التمييز  معامالت  بأن  يعتبر   الذي  أيضا

 .   (342  : 1982 لبدة، )أبو  ( 0.30) عن

 الجانب   قياس  إلى  البطاقة  هذه   تهدف  حيث  األداء:   جودة  تحليل  بطاقة  ثانياً:

  األداء   جودة  تحليل   بطاقة  بناء  تم  وقد   العربي،   النسخ  خط  لمهارات  العملي

  بطاقة  ببناء  الباحث  قام  حيث  العربي  النسخ  لخط  الجودة  معايير  على  بناءً 

 التالي:  النحو  على  وهي  معايير  خمسة  اختيار  تم  حيث  األداء،  جودة  تحليل

 والكلمات  الحروف  وكتابة   النسخ،   خط  قواعد   وفق  صحيحة  الحروف  كتابة

  في   الجمال  ومراعاة  الكتابة،  في  واالنسيابية  اإلشباع  ومراعاة  وتناسقها،

 والقشط. الشطب وندرة والكلمات، الحروف كتابة
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  (3) تعني بحيث   (،1 ،2 ،3) التحليل بطاقة تدريج  يكون أن على االتفاق وتم

 على  بخطأين  األداء   ممارسة  تعني  ( 2و)  أخطاء،  بدون   األداء  ممارسة

 أكثر. أو أخطاء بثالثة األداء ممارسة تعني  ( 1و) األكثر،

  األساليب   استخدام  تم  الدراسة  فرضيات  صحة  الختبار  اإلحصائية:  األساليب

 التالية:  اإلحصائية

  بين  الفرق  حساب  حول  األول   الفرض  صحة  الختبار  اختبار)ويلكوكسون( -

  التطبيق  قبل  التحصيلي   االختبار  في  التجريبية   المجموعة  درجات  متوسط

 .  وبعده

 بين   الفرق  حساب  حول  الثاني  الفرض  صحة  الختبار  اختبار)ويلكوكسون( -

  قبل   األداء  تحليل  جودة  بطاقة  في  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط

 .   وبعده التطبيق

 البرنامج. فاعلية عن للكشف إيتا مربع معامل -

 العالقة  عن  للكشف  الثالث  الفرض  صحة  الختبار  بيرسون  ارتباط  معامل  -

 العربي. النسخ خط لمهارات األدائي والجانب  المعرفي الجانب بين

 اآلتية: اإلجراءات إتباع  تم  الدراسة: إجراءات

 المقترح: البرنامج أوالً:

 والخط   البصري  للذكاء  النظرية  والخلفية  التربوي  األدب  على  االطالع  -

 وخصائصه.  وطبيعته الموضوع عن فكرة وتكوين  العربي،

  لدي  البصري  الذكاء  تناولت  والتي  السابقة  والدراسات  األبحاث  مراجعة  -

 .   التدريس في الحديثة واالتجاهات والطرق العربي والخط الطلبة،
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 .  عليه الدراسة ستجرى والذي المحتوى  تحديد -

  األداء،   جودة  تحليل  وبطاقة  العربي  الخط  اختبار  بإعداد   الباحث  قام  -

  من   مجموعة  علي  عرضه  خالل  من  وثباتهما  صدقهما  من  والتحقق

  علي   وتطبيقه  االختبار،  فقرات  تعديل   في   آرائهم  من  لالستفادة  المحكمين

 استطالعية.  عينة

  مساق  طالبات  من  العشوائية   بالطريقة  الدراسة  عينة   باختيار  الباحث  قام  -

   العربي.  النسخ خط

  للعام  وذلك  العربي   الخط  مساق  لتدريس  البرنامج  ببناء   الباحث  قام  -

(2021/2022 .) 

  علي   القائم  المقترح  البرنامج  باستخدام  الدراسة   عينة  بتدريس   الباحث  قام  -

 مدار   علي  لقاء  لكل  ساعتين   بواقع  لقاء  (15)  خالل  من  البصري  الذكاء

(15)  ً  .  أسبوعا

  تطبيق  بإعادة  الباحث  قام  المقترح  البرنامج  تدريس  من   االنتهاء  بعد   -

ً   (15)  دراسي  ل  فص  مرور  بعد  البعدي  االختبار   ساعتين   بواقع  اسبوعا

  بنتائج  ومقارنتها  النتائج  ورصد  اإلجابات،   بتصحيح  يقوم  ثم  ومن  أسبوعيا، 

ً   وتحليلها  القبلي،  االختبار  من   والتحقق  الدراسة،   أسئلة  علي  لإلجابة  إحصائيا

   التدريس. أثر وقياس الدراسة، فرض

 النتائج.  ضوء  في الدراسة توصيات الباحث قدم  -

 ميدانياً: الدراسة تطبيق  إجراء -ثانيا

 اآلتية:  باإلجراءات الباحث الدراسة.قام مكان وتهيئة  تحديد -1
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  في   األقصى  جامعة  ،وهي   فيها  البرنامج  إجراء  المزمع  الجامعة  تحديد  -

  التعليم   مرحلة  في  المعلمات  الطالبات  على  البرنامج  وإجراء  غزة،  قطاع

ً   يعمل  الباحث  إن  حيث  األقصى،  بجامعة  األساسي  العربي   للخط  مدرسا

 بالجامعة. 

  عددها   والبالغ  العشوائية،  بالطريقة  العينة   اختيار  تم   الدراسة:  عينة   اختيار  -2

 بجامعة   األساسي  التعليم  بمرحلة  المعلمات  الطالبات  من   طالبة  (20)

 بإعطائهن  وقام  التجريبية،  المجموعة  طالبات  مع  الباحث  واجتمع  األقصى،

 ً   ومكوناتها،   وفوائدها،   وأهدافها  بالبرنامج،  التعلم  طريقة  عن  مفصالً   شرحا

 بسهولة. استخدامها وكيفية

  جميع  على  القبلي  االختبار  بتطبيق  الباحث  قام  القبلي:  االختبار  تطبيق  -ثالثا

 القبلية  المعرفة  عن  للكشف  وذلك   الواحدة،  المجموعة  في  الدراسة   عينة   أفراد

 حاجة  من  الباحث  تأكد   وقد   الطالبات،  عند  العربي  النسخ  خط  لمهارات

  جميع   تقدمت  وعليه  الطالبات،  من  طالبة  أي  استبعاد  يتم  ولم  للتعلم،  الطالبات

  طريق   عن  العربي  النسخ   خط  لدراسة  ( 20وعددهن)  لمجموعةا  في  الطالبات

 البرنامج.

  على  البرنامج  تطبيق  بدأ   الطالبات:  على  البرنامج  تطبيق  في  البدء-رابعا

  أسبوع   كل  محاضرة   بواقع   األساسية  المرحلة  تعليم  في  المعلمات  الطالبات

  حيث  األقصى،  بجامعة  العربي  الخط  لمساق  المحاضرات  جدول  أثناء

  على  وتطبيقه  البرنامج،   على  للتدريب  محاضرة  (15)  الباحث  خصص

 اآلتي:  النحو  على البرنامج تطبيق خالل الباحث دور تمثل  وقد الطالبات،
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  توجيه   -والتواصل  النفسية  الراحة  من  جو  وإضفاء  المحاضرة  إدارة  -

 القبلي  االختبار  تطبيق  -تساؤالتهم  أهم   عن  واإلجابة  ،  الطالبات  وإرشاد

 الطالبات   أداء  مستوى  مالحظة  -الفوري  والتعزيز  الدافعية  إثارة  -والبعدي

 األداء.  معايير جودة تحليل بطاقة خالل ،من

  عن  التعلم  من  االنتهاء  بعد  الدرجات:  ورصد  البعدي،  االختبار  تطبيق-خامسا

  االختبار   تطبيق  تم   أسبوعاً،   (15)  لمدة  استمر   والذي  البرنامج،  طريق

  درجات  ورصد  اإلجابات،  أوراق  وتصحيح  المجموعة،  نفس  على   البعدي

  القائم  البرنامج  فاعلية  قياس  بهدف  إحصائياً،  لمعالجتها  وجدولتها،  طالبة  كل

 البصري.  الذكاء على

 والمقترحات  والتوصيات ومناقشتها الدراسة نتائج

ً   الفصل  هذا  يتناول   تم   حيث  الباحث،  إليها  توصل  التي  الدراسة  لنتائج  عرضا

  باستخدام  فرضياتها  صحة  اختبار  تم   كما  الدراسة  أسئلة   عن   اإلجابة

  ثم  ومن  اإلحصائي،  (SPSS)  برنامج  على  المناسبة  اإلحصائية  المعالجات

  ضوء   وفي  العالقة،  ذات   السابقة  بالدراسات  وربطها  النتائج   هذه  تفسير   تم 

 بذلك.   بيان وهذا  والمقترحات، التوصيات وضعت ذلك

  يلي:   ما  على  الدراسة  أسئلة   من  األول  السؤال   نص   وقد  األول:   السؤال  إجابة

  األساسي   التعليم  بمرحلة  المعلمات  للطالبات  الالزمة  النسخ  خط  مهارات  ما

 األقصى؟ بجامعة

  واللغوي   التربوي  األدب   على  باالطالع  الباحث  قام  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة

  المتخصصين  باستشارة  أيضا  قام  حيث  وفنونه،  العربي  النسخ  بخط  المتعلق

  وذوي  العربية  واللغة  العربي  الخط  ومحاضري  الجميلة  الفنون  مجال  في
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 وهي:  مهارات  بثمانية  الخروج  الباحث  استطاع  ولقد  المجال،  هذا  في  الخبرة

 في   الحروف  بين  المتروكة  المسافات  تناسق  -السطر  على   بالكتابة  االلتزام

 في   وفصلها  الوصل،  في  سليما  وصال  الحروف  وصل  مراعاة-الكلمة

 الحروف   مراعاة  -المنقوطة  غير  من   المنقوطة  الحروف  تمييز  -الفصل

 كتابة  مراعاة-المتشابهة  الحروف  بين  التمييز-والنازلة  والهابطة  الصاعدة

 والمسافة البعد مراعاة-المنفردة الحروف

 المقترح   البرنامج  ما  يلي:   ما  على  الثاني   السؤال   :ينص   الثاني  السؤال   إجابة.

 النسخ؟  خط مهارات لتنمية  البصري الذكاء على القائم

   البرنامج: مكونات

  هي:   مبادئ عدة على البرنامج  فلسفة قامت وأسسه: البرنامج فلسفة

 الذاتي.  التعلم مبدأ  -النشط التعلم  مبدأ  -البصري التعلم  مبدأ

  عشرة   سبع   على  اشتملت  حيث  للبرنامج،  الدراسية  الوحدات  خالل  من  وذلك

  كتابتها   وطريقة  العربي،  النسخ  خط   لحروف  واف  شرح  مع   دراسية  وحدة

 ومن  الطالبات  عليها  تتدرب  خطية  نماذج  وعلى  ومنفصلة،  متصلة  بالتفصيل

  محتوى   بناء  عند   الباحث  راعــى  وقد   وحدة،   كل  نهاية  في  ختامي  تقويم   ثم

 اآلتية:  التربوية األسس البرنامج

ً   الطالبة  تعلم  -   الدافعية،  إثارة  -الطالبات  بين  الفردية  الفروق  مراعاة  -ذاتيا

  -  التعليمية  واألساليب  األنشطة  تعدد   -للطالبات  المستمر  الفوري  والتعزيز

  التسلسل   -  البرنامج  نهاية  في  الصحيحة  اإلجابة  إلى  النظر  قبل   الذاتي   التقويم 

 للحروف األبجدي الترتيب حسب التعليمية المادة عرض في

 :   إلى عام بشكل البرنامج  ويهدف التعليمي البرنامج أهداف
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 -الخط  لقواعد  الصحيحة  القواعد  حسب  الكتابة  -  واضح  بخط  الكتابة  -

  -الكتابة أثناء السطر التزام مثل: العربي  النسخ خط مهارات الطالبات إكساب

  المسافات  توحيد  -المتشابهة  الحروف  بين   التمييز   -للحروف  السليم   الوصل

 وبعضها. والكلمات الحروف بين المتروكة

  لدى  المالحظة  ودقة  الجمال  كإدراك  الفنية  القدرات  من   العديد   تنمية  -

  ،   النظام   مثل  السليمة  التربوية  العادات  بعض  الطالبات  إكساب  -الطالبات

 اإلدراك   ودقة  ،  الصحيحة  المحاكاة  الطالبات  تعويد   -العمل  ،ودقة  والنظافة

  تعويد   -النفس  على  االعتماد  الطالبات  تعويد  -والكلمات  للحروف  البصري

 التصرف.  وحسن كاألمانة حسنة سلوكية عادات الطالبات

 للبرنامج: اإلجرائية األهداف

  أثناء  السطر  تلتزم   -أن:  على  قادرة  الطالبة  تكون  المعرفية:أن  األهداف  أ.

  في   تتشابه  التي  الحروف  بين   تميز  -السطر  على  الحرف  وضع  حسب  الكتابة

  وغير   المنقوطة  الحروف  بين  تفرق   -الخطي  الرسم  حيث  من  كتابتها

 المطموسة   الحروف  بين  تميز  -الصحيح  مكانها  في  النقط  تضع  -المنقوطة

 الحروف   تتعرف  -للحروف  المناسب  الميل  مقدار  تتعرف  -والمفتوحة

  معايير  تتعرف-الرديء  والخط  الجميل   الخط  بين  تقارن  -والهابطة  الصاعدة

 والشطب.  القشط عن  والبعد  النظافة، خالل من المكتوب الخط في الجمال

 أن:  على قادرة للبرنامج دراستها  بعد الطالبة تكون  أن  المهارية: األهداف

  في  ببعض  بعضها  الحروف  وصل  تتقن  -الكتابة  في  السطر  التزام  تتعود  -

ً   المفردة  الحروف  ترسم   -الصحيحة  أماكنها ً   رسما  المسافات   تراعي  -صحيحا

 التي  الحروف  كتابة   تتقن   -وبعضها  الكلمات  وبين   الكلمات  في  الحروف  بين 
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  الشطب   وعدم  النظافة  تراعي  -الكلمة  في  موقعها  حسب  شكلها  يختلف

  المطموسة   الحروف  كتابة  تتقن  -واضح   وبخط  وسهولة  بيسر   تكتب   -والقشط

  الجمالية   الصور  تراعي-والهابطة  الصاعدة  الحروف  كتابة  تتقن  -والمفتوحة

 الحروف.  تناسق خالل من المكتوب للخط

 أن:  على قادرة للبرنامج دراستها بعد  الطالبة تكون  أن الوجدانية:  األهداف

ً   تبدي   -  حياتنا  في  الخط  أهمية  تقدر  -  الواضح  الجميل  والخط  بالكتابة  اهتماما

  بعد   الفني،  التذوق   مهارة  تكتسب -  الخط  في  األداء   حسن  من   المتعة  تكتسب 

 العادات  من  الكثير  لديها  تتكون  -الحسن  الخط  في  الجمال  عناصر  معرفة

 والمثابرة. النفس على  واالعتماد ، ،كالنظام الحسنة

 البرنامج  محتوى

  النسخ   خط  مهارات  أهم   حيث  من  وحدة،   عشرة  سبع   على  البرنامج   احتوى

  للسطر،  بالنسبة  الحروف  وكتابة  والهابطة،  الصاعدة  والحروف  العربي،

  وصالً   الحروف  وصل  مراعاة  الحروف،  بين  المتروكة  المسافات  وتــناسق

 ً  المنقوطة   الحروف  بين   التمييز  الفصل،  فــــي  وفصــلها  الوصل  في  سليما

 مراعاة   الهابطة،  والحـروف  الصاعدة،  الحروف  مراعاة  المنقوطة،  وغير

 والكلمات.  الحروف  بين  والمسافة  والبعد المنفردة الحروف كتابة

 البرنامج  أثر  ما  يلي:  ما  على  الثالث  السؤال  ينص   الثالث:  السؤال  إجابة

  العربي،   النسخ  خط  مهارات  تنمية  في  البصري  الذكاء  على  القائم  المقترح

  تعليم  تخصص  المعلمات،  الطالبات  لدى  المعرفي  التحصيل  اختبار  يقيسه  كما

 ؟  األقصى بجامعة األساسية المرحلة

 :   يلي ما على به المتعلقة الفرضية وتنص 
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  بين   (α 0.05 ≤)  مستوي  عند   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   ال   -

 لمهارات  المعرفي  الجانب  في  الدراسة  عينة  في  الطالبات  درجات  متوسطي

   وبعده. التطبيق  قبل  العربي النسخ خط

  استخدام   تم  به،  المتعلقة  الفرضية  صحة  واختبار  السؤال،  هذا  على  ولإلجابة

 .  ويلكوكسون  اختبار

  عند   الجدولية  (z)   قيم   من  أصغر  المحسوبة  (z)   قيم  أن   ذلك   من  ويلحظ

(α≤0.01،)  مستوي  عند   إحصائية  داللة   ذات  فروق  توجد   أنه  يعني مما  (≥ 

α 0.01 )   في  التجريبية  المجموعة   في  الطالبات  درجات  متوسطي  بين  

  ولصالح  وبعده  التطبيق  قبل   العربي  النسخ   خط  لمهارات  المعرفي  الجانب

  بالتأكد  الباحث  قام  وقد   الدراسة،  فرضية   ترفض  وبالتالي  البعدي،   التطبيق

  حجم  باستخدام  حقيقية،  فروق  هي  بل  الصدفة  وليدة  تكن  لم  الفروق  أن  من

 ذلك:  يوضح التالي والجدول ( Z )  اختبار استخدام خالل من التأثير

 على  القائم  المقترح  البرنامج  أثر  عن  للكشف  (  Z  )  الختبار  التأثير  حجم

 اختبار  يقيسه  كما  العربي  النسخ  خط  مهارات  تنمية  في  البصري  الذكاء

 المعرفي التحصيل

 التأثير  حجم إيتا  مربع Z قيمة

 كبير 0.791 3.885-

  أن  على  تدل  حيث  0،6112  =  إيتا   مربع  قيمة  أن  السابق  الجدول  من  يتضح

 التأثير  حجم  إن  حيث  (  42  :  2000  عفانة،  )  أشار  كما  كبير  التأثير  حجم

ً   يعتبر    إلى   إيتا  مربع  من   التحويل   عند   المحسوبة  القيمة   كانت  إذا   متوسطا

  من   ويتضح   (   0،50  ،   0،80  )  القيمتين  بين   محصورة  المعيارية  الدرجة

  تأثير  نتيجة  كانت  الفروق  من  0.791  أن  إلى  تشير  التأثير  حجم  قيمة  أن  ذلك
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  تأثر  نتيجة  جاءت  المتبقية  الفروق  وأن   ،   التابع  المتغير  على  المستقل   المتغير

  النسبة وهذه القياس في ألخطاء نتيجة أو دخيلة، أخرى  بعوامل التابع  المتغير

  تحسين   في  كبير  تأثير  له  المقترح  البرنامج   أن   يعني  وهذا  تفسيرها،   يمكن  ال

 الطالبات  لدى  األداء  جودة  تحليل  بطاقة  تقيسه   كما  العربي  النسخ  خط  جودة

  السبب  ويرجع  األقصى،  بجامعة  األساسية  المرحلة  تعليم  تخصص  المعلمات

 يلي:  ما إلى ذلك في

  النسخ  خط  مفاهيم  في  الطالبات  تحصيل  على  البرنامج  تأثير  حجم  إن  -1

  التحصيل  تحسين في أسهم البرنامج استخدام أن يعني مما كبيراً، كان العربي

  تحسن  قد  الطالبات  أن  الباحث  الحظ  وقد   هذا   العربي؛  النسخ  خط  لمهارات

  أهم  معرفة  في  وذلك  للبرنامج،  استعمالهن  بعد  ملحوظة  بدرجة  مستواهم

  النسخ   خط  في  السطر  تحت  تقع  التي  والحروف  العربي،  النسخ  خط  مهارات

 الصاعدة   والحروف  والمطموسة،  المفتوحة  الحروف  ومعرفة  العربي،

  واألسلوب   والطريقة  التعليمي  للبرنامج  التحسن   هذا   الباحث  ويعزو  والهابطة،

 العربي.  النسخ  خط تدريس  في  المتبع

  النسخ  خط  مهارات  تنمية  البصري  الذكاء  على  القائم  البرنامج  حقق  -2

ً   مستواً   العربي   خط   مهارات  تنمية  تجاه  األهداف  تحقيق  في  الكفاءة  من  عاليا

  عينة   في  المعلمات  الطالبات  لدى  البرنامج  تضمنها  والتي   العربي  النسخ

 األقصى.  بجامعة األساسية المرحلة تخصص الدراسة

 في   المعلمات  الطالبات  لدى   الفعالية  من  عالية  درجة  البرنامج  حقق  -3

 التجربة.  فيها طبقت والتي األساسية المرحلة
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 وكان  وااليجابية  بالسرور  والشعور  الكبيرة  بالراحة  الطالبات  أظهرت  لقد  -4

  حيث  بالبرنامج  الدراسة  بمتعة  تفاعلهن  ومدى  كتابتهن  خالل  من  واضحا  ذلك

  من   المزيد  إلى  أدى  الذي  األمر  مستمتعات،   وهن  الخط  يتعلمن  الطالبات  إن

 .  أهدافها تحقيق  في البرنامج فعالية على يشير وهذا  التعلم،

 البرنامج  أثر  ما  يلي:  ما  على  الرابع   السؤال  ينص  الرابع:   السؤال  إجابة

 كما   العربي  النسخ   خط  جودة  تحسين  في  البصري  الذكاء  على  القائم  المقترح

  تعليم   تخصص  المعلمات  الطالبات  لدى  األداء   جودة  تحليل  بطاقة  تقيسه

 ؟  األقصى بجامعة األساسية المرحلة

 :   يلي ما على به المتعلقة الفرضية وتنص 

  بين  (α 0.05 ≤)  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال-

  جودة  تحليل  بطاقة  في  التجريبية  المجموعة  في  الطالبات  درجات  متوسطي

 العربي.  النسخ خط لمهارات األداء

  استخدام   تم  به،  المتعلقة  الفرضية  صحة  واختبار  السؤال،  هذا  على  ولإلجابة

  الجدولية (z)  قيم من أصغر المحسوبة (z) قيم أن ويلحظ ويلكوكسون اختبار

  مستوي   عند إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد  انه  يعني  مما  (،α≤0.01)  عند

(≥ α 0.01)  في  التجريبية  المجموعة  في  الطالبات  درجات  متوسطي  بين 

  التطبيق   ولصالح  العربي،  النسخ  خط  لمهارات  األداء  جودة  تحليل  بطاقة

 الدراسة.  فرضية ترفض وبالتالي البعدي. 

  فروق   هي  بل   الصدفة  وليدة   تكن  لم  الفروق  أن   من  بالتأكد  الباحث  قام  وقد

  والجدول   (  Z  )  اختبار  استخدام  خالل  من   التأثير  حجم  باستخدام  حقيقية،

 ذلك:   يوضح التالي
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 على  القائم  المقترح  البرنامج  أثر  عن  للكشف  (  Z  )  الختبار  التأثير  حجم

  تحليل  بطاقة  تقيسه   كما  العربي  النسخ  خط  مهارات  تنمية  في  البصري   الذكاء

 األداء  جودة

 التأثير حجم إيتا مربع Z قيمة

 كبير 0.7895 3.865

  أن  على  تدل  حيث  0،6112  =  إيتا   مربع  قيمة  أن  السابق  الجدول  من  يتضح

  التأثير  حجم  إن  حيث  (   42  :  2000  )عفانة،  أشار  كما   كبير  التأثير  حجم

ً   يعتبر    إلى   إيتا  مربع  من   التحويل   عند   المحسوبة  القيمة   كانت  إذا   متوسطا

  من   ويتضح   (   0،50  ،   0،80  )  القيمتين  بين   محصورة  المعيارية  الدرجة

  تأثير  نتيجة  كانت  الفروق  من  0.791  أن  إلى  تشير  التأثير  حجم  قيمة  أن  ذلك

  التابع   المتغير  تأثر   نتيجة   جاءت  المتبقية   التابع   المتغير  على   المستقل  المتغير

  يمكن   ال   النسبة  وهذه  القياس  في  ألخطاء  نتيجة  أو   دخيلة،  أخرى  بعوامل

  جودة  تحسين  في  كبير  تأثير  له  المقترح  البرنامج  أن  يعني   وهذا   تفسيرها،

 الطالبات   لدى  األداء  جودة  تحليل  بطاقة  تقيسه  كما  العربي  النسخ  خط

 األقصى. بجامعة األساسية  المرحلة تعليم تخصص المعلمات

 يلي:  ما إلى ذلك  في السبب  ويرجع

  منهج   إلى  واالستناد  للدرس  الرئيسي  الهدف  وتحديد   المسبق   التخطيط  -

 المالحظة.  جودة على  دليل  هو  المعلم ودليل  الدرس،

  من   المحتوى  عناصر  واختيار  المستويات،   بحسب  األهداف   صياغة   -

 .  للتعلم  جيدة وظروف مالئمة  تدريس وطرائق مختلفة تعلم مصادر
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  تقنيات  واختيار  المالئم،  والتوزيع  الدرس،  لسير  الواضحة  الخطط  تحديد   -

 ومجسمات،  تعليمية  ووسائل  كلوحات  خارجية  تقنيات  وتوفير  مناسبة  تعليم

 الطالبات. بها تقوم المتوفرة  البسيطة الخامات من تعليمية   وسائل  وإعداد

  من  وذلك  حافزة(،  )تهيئة  الهدف  نحو  الطالبات  وتوجيه  وتهيئة  اإلعداد  -

 للدرس.  الرئيسي الهدف وضوح خالل

  وعمل   الطالبات،  جهود  على  وتقدير  معنوي،  حافز  من   المعلم  يقدمه  ما  -

 يصنعون.  ما خالل من أعمالهم تظهر  والتي فيها، والمشاركة المعارض،

  كبير   بشكل  أثر  بينهم  فيما  المنافسة  روح  تقوي  مجموعات  إلى  الطلبة  تقسيم  -

 كتاباتهم.  وتحسين الخط إلتقان الطالبات واستثارة دافعية على

  السير  على  الطالبات  تساعد  والتي  ،  الواجبات  على  والتشجيع   االهتمام  -

 خالل   من  والقوة   الضعف  نقاط  ومعرفة  اليد،  بأصابع  والتحكم  بالقلم

 برؤية.  والتأمل البصري والحس المالحظة،

 تعمق  التي  والوسائل  األلوان  باستخدام  وكتابتها  النماذج  األمثلة  عرض  -

 الطالبات. عند البصري الذكاء وتنشط البصري الحس

  وشيقة  ممتعة  بصورة   الدروس  وعرض  المشاركة،  روح  تشجيع   -

 األسئلة.  توجه خالل من التفكير وإثارة وواضحة،

 سليمة. ولغة  واضح بصوت  والتحدث التعزيز، أساليب  استخدام  -

  النظام  لتحقيق  وشخصيته؛  دوره  خالل  من  للمعلم  التربوي   السلوك   -

 الطالبات،   بين   الفردية  الفروق  ومراعاة   االنفعالي،  واالتزان  واالنضباط
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  استخدام  وأهمية  الطالبات،  تعلم   في   والتأثير  واللوم  المدح  أساليب  واستخدام 

 الخطأ. وتصحيح العالجية األساليب

  عالقة  توجد  هل   يلي:  ما  على  الخامس  السؤال  ينص  الخامس:  السؤال  إجابة

 اختبار   على  التجريبية  المجموعة  في  المعلمات  الطالبات  درجات  متوسط  بين

 تحليل   بطاقة  على  درجاتهم  ومتوسط  النسخ  خط  لمهارات  المعرفي  التحصيل

 ؟  العربي النسخ خط لمهارات العملي األداء  جودة

  دالة   ارتباطيه  عالقة  توجد  :ال   يلي  ما  على  به  المتعلقة  الفرضية  وتنص 

 في   المعلمات  الطالبات  درجات  متوسط   بين  (α 0.05 ≤عند)  إحصائيا

  النسخ   خط  لمهارات   المعرفي  التحصيل  اختبار  على  التجريبية  المجموعة

  هذا  على  ولإلجابة  نفسها.  للمهارات  األداء  جودة  تحليل  وبطاقة  العربي

 ارتباط   معامل  استخدام  تم  به،  المتعلقة   الفرضية  صحة  واختيار  السؤال،

  بين   المحوسبة  بيرسون  ارتباط  معامل   قيمة  ذلكأن  من  ويلحظ  بيرسون

  تساوي   الخط  أداء   جودة   ومستوى  العربي  النسخ   خط   مهارات  مستوى 

  أنه   يعني   وهذا  ( α≤0.05)   عند  الجدولية  "ر"  قيمة  من أصغر  وهي  (0.23)

 درجات   متوسط  بين  (α 0.05 ≤عند)   إحصائيا  دالة  ارتباطيه  عالقة  توجد  ال

 المعرفي   التحصيل  اختبار  على  الدراسة   عينة  في  المعلمات  الطالبات

  نفسها،   للمهارات  األداء   جودة   تحليل   وبطاقة  العربي  النسخ   خط  لمهارات

  للجانب   الطالبات  امتالك   أن   يعني  وهذا   الدراسة،   فرضية   تقبل   وبالتالي

 ممارسة   على  قدرتهن   أبداً   يعني  ال   العربي   النسخ   خط  لمهارات  المعرفي

  أكثر  أشياء  يحتاج  قد  الخط  تجويد  على  التدريب  أن  يعني  وهذا  الخط  قواعد

 فيه.  واالنغماس التدريب مدة هي  تكون  أن يتوقع  المعرفة من

   يلي: بما الباحث يوصي  التوصيات:
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  النسخ  خط  مهارات  تنمية  في  المقترح  للبرنامج  واضح  أثر  هناك  كان  لما

  جميع   على  النسخ  خط  مساق  تعميم  بضرورة  يوصي  الباحث  فإن  العربي

   التربية. كلية طلبة

  لتنمية  تدريبي  برنامج  أي  في  البصري  التفكير   تفعيل  ضرورة  على   التأكيد

   العربي. الخط مهارات

  خط   لمهارات  العملي  والجانب  النظري  الجانب  بين   عالقة  هناك  كان  ولما

 أكثر   المهارات  ممارسة  على  التركيز  بضرورة  يوصي  الباحث  فإن  النسخ، 

 فترة  زيادة  الضروري  من  أنه  يعني  وهذا  بها،  الخاصة  القواعد  معرفة  من

   وأثرائها. المهارات على التدريب

  يركز  أن   الضروري  فمن  جمالي،  حس  عن  تعبر  النسخ  خط  جودة  كانت  ولما

 الخط. في والجمال الجودة معايير على العربي النسخ خط مساق

  جميع  وعلى  التعليم   مناهج   في  ومستقلة  أساسية  مادة  العربي  الخط  مادة  جعل

 مستوياته. 

  اضافية   درجات  اعطائهم   خالل  من   خطوطهم   تحسين  على  الطلبة   تشجيع 

 أعمالهم وعرض

  على  مساعدتهم   أجل  من   للمعلمين  العربي  النسخ   خط  في  دورات  إعطاء

 للطلبة.  تدريسه

 العربي. النسخ خط لجماليات الخطية والمسابقات الفنية، المعارض اقامة

 المقترحات: 
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  لبعض  المقترحات  من  مجموعة  أثارت  قد   الدراسة   هذه   أن   الباحث  يرى

 خط  مهارات  وتنمية  لتطوير  استكماال  إجرائها  ضرورة  ترى  التي  الدراسات

 خالل:  من به واالرتقاء العربية الخطوط وباقي العربي النسخ

   العربية. الخطوط مهارات لتنمية مقترح برنامج فاعلية حول دراسة

   الجيدة. الخطوط لذوي المميزة السمات حول دراسة

 العربي.  الخط بجودة المرتبطة العوامل حول دراسة

   الدراسة. برنامج نحو الطلبة  اتجاهات حول دراسة

 الب الذكاء غير أخرى نظريات حول  تدريبي برنامج  إعداد حول دراسة

 المراجع  قائمة

 التفكير  شبكات  استخدام  أثر  (،2011)  يس  محمد  عطيات  إبراهيم،  -

  الصف   طالبات  لدى  الدراسي  التحصيل  في  العلوم  تدريس  في  البصري

 مصر  –  العلمية  التربية  مجلة  السعودية".  العربية  بالمملكة  المتوسط  الثالث

 .  1ع ، 14 .مج

  المتعددة   الذكاءات  في  برنامج  (،أثر2006)  محمد  على  للا   عبد  إبراهيم، -

  المشكالت  حل  ومهارات  اإلبداعي  التدريس  مهارات  تنمية  في  العلوم  لمعلمي

 العلمية،   للتربية  المصرية  الجمعية  العلمية،  التربية  مجلة   تالميذهم،  لدى

 ديسمبر.   السابع، العدد  التاسع، المجلد

  متن  م(، 1949،)  عمر(  بن   عثمان  عمرو  أبى  الدين   )جمال  الحاجب  ابن   -

 المناهج.  دار ،عمان:4ط المتون،  مهمات مجموع الشافية
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 الحاجب  ابن  شافية   (،شرح1975االستراباذي)   الدين   رضى  الحاجب،  ابن   -

 العلمية. الكتب دار بيروت:  – وزمالؤه الحسن نور محمد وتحقيق شرح

 أحمد   حامد  تحقيق  خلدون  ابن  مقدمة  م(،2004)  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن  -

 للتراث. الفجر دار القاهرة: الطاهر،

  ، 1ط  العربية،  اللغة  تدريس   وطرق  أساليب   (،2001)   فؤاد   الهيجاء،   أبو   -

 المناهج.  دار عمان:  األردن،

  استراتيجيات   استخدام  فعالية  (،2004)  الرحمن  عبد  محمد  هاشم،  أبو  -

 المركب   التفكير  ومهارات  العليمة  المفاهيم   بعض   تنمية   في   المتعددة   الذكاءات

  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  االبتدائية،  المرحلة  تالميذ  لدى  العلوم  مادة  في

 البنات.  كلية  – شمس عين جامعة

  الثاني،  الجزء  والخط،  اإلمالء  في   المبسط  (،1990)  رشاد   محمد  أحمد،  -

 القاهرة. العربي، الخط

  المنطق  أثر  (،2001)  محمد  سحر  الكريم،   عبد  و  حسن   نعيمة  أحمد،  -

  والتفكير  التعلم  أنماط  في  المكاني  البصري  بالمدخل  والتدريس  الرياضي

  مادة   في  اإلعدادي  الثاني  الصف  تالميذ  وتحصيل   المكانية  القدرة  وتنمية 

 . 2مج مصر، – للمواطنة العلمية التربية – الخامس العلمي المؤتمر العلوم"،

  الذكاءات  كتاب  في  "قراءة  (،2005سعيد)  والتباريا،  محمد  أمرزيان،  -

 المغرب. – التربية علوم .مجلة الكفايات" وتطوير المتعددة

  تنمية  في  التعليمية  الحقائب  استخدام  أثر  (،2009البطريخي)  ،  أنعام  -

  األساسي  التاسع  الصف   طالبات  لدى   ،نسخ(   )رقعة  العربي  الخط  كمهارات
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-اإلسالمية  ،الجامعة  التربية  كلية  ماجستير،  رسالة  غزة،  شمال  محافظة  في

 غزة 

  اليدوية،   الكتابة  لتصحيح  تركيبية  تحليلية  دراسة   (،1979)  مختار  البابا،  -

 والمقاصد.  التأليف  مركز بيروت:

  األول   للصف  (،اإلمالء 2002)  وآخرون  للا   عبد   الشالل،   علي   بن   -

 المعارف. وزارة  ، 4ط السعودية، العربية المملكة المتوسط،

  والفهم:تنمية   المتعددة  الذكاءات  (، 2003)  جابر   الحميد  عبد   جابر،  -

 دار  القاهرة:  ،28  الكتاب  النفس،  وعلم  التربية  في  المراجع  سلسلة  وتعميق،

 العربي. الفكر

  رشدي   محمود  ترجمة  والكتابة،   القراءة  (،تعليم1981)   س  وليم   جراي،  -

 القاهرة  وزمالئه، خاطر

 2ط الكتابة"، وأدوات  العربي الخط (،"1993) مجاهد الجندي،  -

 في   مقترحة  استراتيجية  أثر  معرفة  (، 2008رجب)  المنعم  عبد   ثناء  حسن،   -

  تالميذ   لدى  اإلبداعي   والتعبير  األدبي  الخيال  تنمية  على  البصري  التفكير

 . 132ع مصر، – التدريس وطرق المناهج في دراسات االبتدائية. المرحلة

  التصميم  مشكالت  حل   في  البصري  التفكير  فاعلية   (،2010عماد.)   حشاد،   -

  الدولي   –  الخامس  )العربي  السنوي  المؤتمر   واإلنشاءات.  األثاث  لمنتجات

  في  واألكاديمي  المؤسسي  األداء   تطوير  في   الحديثة  (االتجاهات  الثاني

 العربي. والعالم مصر في النوعي العالي التعليم مؤسسات
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  التعليمية   األلعاب  استخدام   معرفة  (،2006محمد)  احمد  فايزة  حمادة،  -

  تالميذ   لدى  الرياضيات  في  البصري  والتفكير  التحصيل  لتنمية  بالكمبيوتر

 . 22ج مصر، – التربوية المجلة االبتدائية. المرحلة

  في  البصري  التفكير   شبكات  فاعلية  (، 2009)  محمد   محمود  محمد   حمادة،  -

 اللفظية  المشكالت  وطرح  حل  على  والقدرة  البصري  التفكير   مهارات  تنمية

  االبتدائي.  الخامس  الصف   لتالميذ  حلها  نحو  واالتجاه  الرياضيات  في

 . 146 ع مصر، – التدريس وطرق  المناهج في دراسات

  وطرائق  مناهجها  العربية  (،"اللغة2005)  سعاد   والوائلي،  طه  الدليمي،   -

 للنشر. الشروق دار للا:  رام ، 1ط تدريسها"،

  :مكتبة1ط  القاهرة  والنهاية"  (،"البداية1966)  كثير  أبن  الحافظ  الدمشقي،  -

 المعارف. 

  دار   بيروت:  العرب،  آداب  تاريخ  م(، 2000)  صادق  مصطفى  الرافعي،  -

 العلمية.  الكتب

  المسلكية  وانطباعاتها  اللغوية   للتربية  التدريس   فن   (،"1979)  محمد  سمك،   -

 المصرية. األنجلو مكتبة مصر: العملية"، وأنماطها

  بصري  سياق  في  المنفصلة  الكميات  تقدير   (،2009)   عثمان   السواعي،   -

 مجلة  السابع.   حتى  الرابع  الصفوف  طالب  لدى   اآلخرين  تقديرات   وتقييم 

 . 26ع ،23س  اإلمارات، – التربية

 على  وأثرها  التفكير  خرائط  (،2006)  الرحمن  عبد  محمد  سنية  الشافي،  -

  لتعلم   الذات  تنظيم   استراتيجيات  استخدام   وتعزيز   العلمية  المفاهيم   تحصيل

  العلمية   "التربية  العاشر  العلمي  .المؤتمر   اإلعدادية  المرحلة  لتالميذ  العلوم
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  المجلد   العلمية،  للتربية  المصرية  الجمعية  المستقبل،  ورؤى  العصر  وتحديات

1 . 

  ، 1ط  والتطبيق،  النظرية  بين   العربية  اللغة  (،تعليم 1992)  حسن  شحاته،  -

 .   اللبنانية المصرية الدار القاهرة:

 

  الموهبة   القمة،  عند  أطفال  (،2002)  يسريه  وصادق،  زكريا  الشربيني،  -

 .  العربي الفكر دار القاهرة: األولى، الطبعة واإلبداع، العقلي والتفوق

 

  تعلم   صعوبات ذوي  لدى  البصري  (:اإلدراك2004)  إبراهيم  أمينة   الشلبي،   -

  بجامعة  التربية  كلية   مجلة  االبتدائية،  المرحلة  تالميذ   من  الرياضيات

 مايو.  الثاني، الجزء والخمسون، الخامس العدد المنصورة،

 

 المرحلة   طلبة  خطوط  في  الشائعة  (،األخطاء2000إبراهيم)  العيد،  شيخ  -

  منشورة،   غير  ماجستير  رسالة  العربي،  الخط  مادة  في  العليا  األساسية

 اإلسالمية. الجامعة

 

 العامة   المصرية  الهيئة-القاهرة-العربي  (،الخط1983)  زكي  صالح،  -

 للكتاب.
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  والتالوة،  العثماني  الرسم  فهم  (،تيسير 1996)  محمد  إبراهيم   صقر،  -

   مصر. مكتبة القاهرة:

 

 للنشر. وائل   دار ،1التعلم،ط صعوبات (،2008) قحطان الظاهر، -

 

  ،مكتبة  وأنواعه  تاريخه  العربي  (،"الخط1984)  سلوم  يحيى  العباسي،  -

 ،بغداد.  النهضة

 

 الهجائية  الكتابة  مهارات  لتنمية  برنامج  (،2000بسيوني)  الجواد،  عبد  -

  غير   ماجستير  رسالة  األزهرية،  االبتدائية   المرحلة  تالميذ  لدى  والخط

 التربية.  قسم اإلنسانية، الدراسات قسم األزهر، جامعة منشورة،

 

  فاعلية   (،على2009)  العظيم   ،عبد   العظيم  وعبد  ،صابر  النبي  عبد  -

  ضوء  في  والرقعة   النسخ  خطي  مهارات  بعض   لتنمية  مقترحة  استراتيجية

 الثالثة  األلفية  مطلع  في  :التعليم  السابع  الدولي  المؤتمر  المعرفي،  البناء

 .  الحياة مدى  تعلم -اإلتاحة– :الجودة
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 الفكر. دار  عمان: ،1ط  التعلم،  (،صعوبات2000محمد) عدس،  -

  بالحاسوب  التعليم   استراتيجية   استخدام  أثر  (،2009)   للا   عبد   عطار،  -

 مكة   في  المعلمين  كلية  طلبة  لدى  العربي  الخط  مهارات  بعض  لتحسين

 . 2 ع  التربوية، العلوم مجلة المكرمة،

  105  العربي  الخط  مقرر  تدريس  أثر  (،2006)  إسحاق  للا  عبد  عطار،  -

  مكة   بمدينة  المعلمين  كلية  طالب  لدى  الخطي  األداء  مهارات  تنمية  في  عرب

 . 65ع ،16مج مصر،-بنها( )جامعة التربية مجلة ميدانية، دراسة المكرمة،

  الثقافي   ودورها  الخطية  الكتابة  وتطور  نشأة  (،1980)  فوزي  عفيفي،  -

 الكويت  ،1ط واالجتماعي،

  المعلم،  دليل  ،1ج  العربي،  الخط  تعليم   (،سلسلة1989)  فوزي  عفيفي،  -

 ممدوح.  مكتب طنطا،

  في   العربي  الخط  تدريس   "واقع   (، 2009)  إبراهيم   سليمان،  و  شيخ   العيد،   -

 مجلة  "،   التربويين  والمشرفين   المعلمين   نظر   وجهة  من   األساسية  المرحلة

 . 89 ،ع مصر - والمعرفة القراءة

  في   ،المختار  (1990)  اللطيف  عبد  محمد  عنبر،  و  حزين  محمد  عيسى،  -

 األميرية.  المطابع القاهرة: الترقيم،  وعالمات اإلمالء  قواعد

  الهندسي   الرسم  مهارات  (،2000)  احمد  على  وسيد،  احمد   إبراهيم  غنيم،  -

 في   البحث  مجلة  ،  الحركي  البصري  والتآزر  بالذكاء  وعالقتهما  والصناعي

 أكتوبر.  الثاني، العدد  عشر،  الرابع المجلد المنيا، جامعة  النفس، وعلم  التربية
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 دار   القاهرة:  ،3ج  اإلنشاء  صناعة  في  األعشى  صبح  (،1938)  القلقشندي  -

 المصرية.  الكتب

  المطبعة   وآدابه،  العربي  الخط  (،تاريخ1939)  طاهر  محمد   الكردي،   -

 القاهرة.  بالسكاكيني، التجارية

 القاهر. الوسيط، المعجم (،1985العربية)  اللغة مجمع -

  :  األداء   ومستوى  المكاني  البصري  التصور  (،1992العزيز)   عبد   محمد،  -

 .م 11 مج مصر، - الرياضية التربية  بحوث العالي، الوثب

 الدولي.  الملتقى جريدة (،تفانين، 1995) الرحيم عبد مصطفى محمد، -

 والرقعة،  النسخ  خطي  لتعليم  وأمثلة  (،نماذج1997)  السيد  مهدي   محمود،  -

 الطالئع.  دار القاهرة:

 ؟،   العادي  بقلمك   جميال  خط  تكتب  (،كيف1998)  السيد  مهدي  محمود،  -

 الطالئع.  دار القاهرة:

  التفكير  على  تعليمية   برمجيات  استخدام   فاعلية   (،2006حسن)   مهدي،   -

 الحادي   الصف  طالبات  لدى  المعلومات  تكنولوجيا  في  والتحصيل   البصري

 غزة.  اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة عشر،

 . 1ط  الطالئع، دار ونتعلم،  نرسم   بنا  (،هيا1996) عنايات المهدي،  -
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 البحث:  ملخص

  إلى: الحالي البحث يرمي 

  إلكساب   المعدل  وايلي(  )جيرالك  انموذج  وفق  على  تدريبي  برنامج  بناء

 االبداعي التدريس مهارات الفنية التربية معلمي

 معلمي  من  عينة   على  تجريبه  خالل  من  المصمم  البرنامج  فاعلية  قياس

 الفنية.  التربية

  منها   وتفرع  واحدة  رئيسية   فرضية  الباحثان  وضع   البحث  اهداف   ولتحقيق

 هي: الرئيسية والفرضية فرعية  فرضيات ثالث

  متوسط  بين  ( 0،05)   داللة  مستوى  عند  معنوية  داللة  ذو   فرق  يوجد  ال  .1

  في   االبداعي  التدريس  مهارات  في  التجريبية  المجموعة  عينة  درجات

   البعدي المهاري االختبار في درجاتهم  ومتوسط القبلي المهاري االختبار

 الواحدة  العينة  ذو   التصميم   وتحديدا  التجريبي  المنهج  الباحثان  استخدم 

  من   متكون  البحث  مجتمع   وكان  ،   البعدي(   واالختبار  القبلي  )االختبار

  ومعاهد   المعلمين  معاهد  خريجي  من  المركز  بعقوبة  قضاء  في  المعلمين

  قام   ،  مدرسة  (68)  على  موزعين  ،  ( 96)  عددهم  والبالغ  الجميلة  الفنون

  ومدى   االجابة  مدة  خاللها  من   استخرجا   استطالعية  عينة   باختيار  الباحثان

  شكلت   معلم  (30)  من   والمتكونة  االستطالعية  العينة   ألفراد  الفقرات  وضوح

  التجريبية   العينة  اما   ،  االصلي   المجتمع   من   تقريبا  (% 31)  مقدارها  نسبة 

  وشكلت   (30)   النهائية  العينة  لتكون  افراد  ( 3)  استبعاد   وتم   معلم   ( 33)  فكانت

 .  االستبعاد  قبل  (%35)  مقدارها نسبة
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 مجاالت  ثالث  إلى  مقسمة  فقرة  ( 15)  من   متكونة  اداة  الباحثان  اعد  كما

  االسس  استخراج  وتم   فقرات  (5)   مجال  لكل  االصالة(  المرونة،  )الطالقة،

  ،  صدقها  يخص  فيما  خبراء  مجموعة  على  عرضها  خالل   من  لها  العلمية

 .  االداة  ثبات  يخص فيما االختبار واعادة واالختبار

  وتم  العينة على تطبيقه  تم  ، التدريبي البرنامج تدريس من االنتهاء تم  ان وبعد

 ( spss)  برنامج  استخدام  طريق  عن  إحصائيا  ومعالجتها  البيانات  جمع

  البحث  نتائج  اهم  من  .   مناقشتها  وتم   اليها  التوصل  تم  التي   النتائج  واستخرج

  بين   (0،05)   داللة  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذي   فرق  وجود  عن  الحالي

  في   وتحصيلهم  القبلي  االختبار  في  التجريبية  المجموعة  أفراد  تحصيل

 البعدي.  االختبار

 بالبحث( )التعريف االول الفصل

   البحث:  مشكلة :  اوال

  فأن   ماضية  ازمان  في   معروف  كان  كما  له   مهنة   ال   من  مهنة   التعليم   يعد   لم

  اوجد  الميادين   جميع   في  الهائل  التطور  فرضه  وما  حولنا   من   العالم  تغير

 كان  كما فنا الحاالت احسن في عدته التي تلك عن تختلف للتعليم جديدة نظرة

ً   أصبح  بل  "  ،  قريب  وقت  إلى  يعتقد   منظمة   معرفة  يتطلب  أنه  بمعنى  ،  علما

  ،   محددة  أهدافا  ليحقق  له  التخطيط  وكيفية   ،   واستراتيجياته  وأساليبه   بأصوله

 في   وطرقه  المتعلم   وخصائص  ليتالءم  وتوجيههُ   ،  اإلتقان  من  عالية  وبدرجة

  نحو   تقدمه  وقياس  ،   المعلم  مع  نشط  تفاعل  على  الحفاظ  وكيفية  ،  التفكير

  ممارستها   تحسين  أجل  من   التعليم   عملية   فاعلية  إلى  التعرف  في   أهدافه  تحقيق

  ونجد   (284ص   ، 2004،  )الزند   األفراد"   لدى   التعلم   وتحقيق  ،   المستقبل   في
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  تسودها   المعلمين  قبل  من  المتبعة  واألساليب  التدريس  طرائق  أغلبية  أن

 أفقد  مما  المتعلم،  إلى  سهلة  بصورة  المعلومات  بتقديم  واالكتفاء  البساطة

  والمتعة  الجذب  حالة  المدارس  في  المتعلمون  يأخذها  التي  الدروس  معظم

 التحصيل.  مستوى  على  كبير بشكل انعكس الذي االمر

  وتدريب  تعليم  ايجاد  في  تسهم  وسائل  عن  البحث  الواجب  من  صار  لذا

  في  المساهمة  يتم  خالله  من  إذ  التعليمية،   المالكات  إلعداد  أفضل  وتدريس

  أصلية   مهام  ثالث  والتدريب   فللتعليم  الخبرات"  ونقل   االنسانية  التجربة  نقل

   هي:  جليه واهداف

 والمعرفة.  المعلومات نقل  أوالً:

 القدرات. وصقل المهارات على  التدريب ثانيا:

 السلوك" تعديل ثم  ومن واالفكار القناعات تغير  أو  تعديل ثالثا:

 (2ص  ،2013 )السويدان، 

  وفق   يعد   -  والذي   عمله  ميدان  خالل  ومن   الباحثان  الحظ  ذلك  على  وبناء

 من  جدا  كبير  عدد   أن  المشكلة  تحديد   معطيات  احد  العلمي  البحث  مناهج

  واساليب  تدريس  طرائق  يستخدمون  الفنية   التربية  مادة  ومعلمات  معلمي

  المواد   اهم  احد   يمثل  الذي  الدرس  هذا  بثقل  المتعلم  تشعر  قديمة  تعليمية

  لدى   االخرى  النفسية  والحاالت  الزائدة  الطاقة  تفريغ  مستوى  على   الدراسية

  في  هامشي  درس  إلى  الفنية   التربية  درس  حول  مما  جمالي  بشكل   المتعلمين

  او   المعلم   مع   المتعلمين   من   كبير  عدد   تفاعل  عدم  نتيجة  مدارسنا   معظم

  ذات   لتصبح  التدريس  في  مهاراتهم  يطوروا  لم   كونهم  الدرس  داخل  المعلمة

 البحث   يطرح  لذا  .  تفاعلهم  وزيادة  المتعلمين  جذب  على  قادر  ابداعي  بعد
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  التربية   معلمي  إلكساب  تدريبي  برنامج  فاعلية  )ما  االتي:  السؤال  الحالي

 االبداعي(  التدريس مهارات الفنية

 اليه:  والحاجة البحث  اهمية : ثانيا

 التالية: بالنقاط البحث اهمية  تبرز

  اسس   ذات  دروس  لتحقيق  الفنية  التربية  مادة  لمعلمي  أهمية  البحث  يقدم

   الرتابة. من تخلصهم  ابداعية

 وطاقات   مواهب  عن   تكشف   التي   المقننة   التعلم   عملية   في  الحالي  البحث   يسهم 

 المتعلمين.  عند فنية

   البحث: اهداف : ثالثا

  التربية  لمعلمي  االبداعي  التدريس  مهارات  إلكساب  تدريبي  برنامج  بناء  .1

   الفنية.

 معلمي  من  عينة  على  تجريبه  خالل  من  المصمم  البرنامج  فاعلية  قياس  .2

   الفنية التربية

  البحث: فرضيات : رابعا

 هي:  الرئيسية الفرضية

  تحصيل   بين  (0,05)  داللة  مستوى  عند   معنوية   داللة  ذات  فروق  توجد  ال

  في   وتحصيلهم   القبلي  المهاري  االختبار  في   التجريبية  المجموعة  افراد

 البعدي.  المهاري االختبار

   هي: الفرعية الفرضيات
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  تحصيل   بين  (0,05)  داللة  مستوى  عند   معنوية   داللة  ذات  فروق  توجد  ال

 القبلي  المهاري  باالختبار  الطالقة  مجال  في  التجريبية  المجموعة  افراد

 البعدي.  المهاري االختبار في وتحصيلهم

  تحصيل   بين  (0,05)  داللة  مستوى  عند   معنوية   داللة  ذات  فروق  توجد  ال

 القبلي   المهاري  باالختبار  المرونة  مجال  في  التجريبية  المجموعة  افراد

 البعدي.  المهاري االختبار في وتحصيلهم

  تحصيل   بين  (0,05)  داللة  مستوى  عند   معنوية   داللة  ذات  فروق  توجد  ال

 القبلي   المهاري  باالختبار  األصالة  مجال  في  التجريبية  المجموعة  افراد

 البعدي.  المهاري االختبار في وتحصيلهم

 البحث:  حدود خامسا:

  من  اقل  خدمتهم  والذين  الدبلوم  شهادة   على  الحاصلين  الفنية  التربية  معلمي

  الدراسي   للعام  ديالى  محافظة  في  بعقوبة   قضاء  مركز  في   سنوات،   (10)

(2021-2022 ) 

   المعدل وايلي( )جيرالك  أنموذج وفق  المصمم البرنامج

 الباحثان. بناها  التي البحث اداة

 الباحثان بناه الذي التعليمي المحتوى

 - المصطلحات: تحديد  سادسا:

 التدريبي:  البرنامج

 لها.  التخطيط  يتم   التي  المنظمة  االنشطة  مجموعة  بأنه:  (Lindzey)  عرفه

(Lindzey.1973. P.80)   
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  المتدربين   لتزويد  لها  والمخطط  المنظمة  الجهود   "تلك  بأنه:   الدين   زين  عرفه

  إيجابية  تغيرات  إحداث  تستهدف   متجددة،   وخبرات  ومعارف  بمهارات

  "   أدائهم  كفايات  تطوير  أجل  من  وسلوكهم  واتجاهاتهم  خبراتهم  في  مستمرة

 ( 17ص  ،2005، الدين  )زين

   وايلي: جيرالك.  انموذج

  التعليم  بمصممي  ويعنى  ارشادي  "انموذج  بأنه:  ولومز(  )براكسون  عرفه

  االنموذج   ويتميز   محددة،  السياقات  في  وخبرة  معرفة  لديهم   الذين   المبتدئين 

  كما  موضوع،  كل  في  تعلم   لكي  المنهج   مفاهيم   اغلب  حول  يكون   التصميم   بأن

  فصولهم" في الموجودة التعليمية المواد استعمال على المعلمين يجبر

 (p. 28،Braxton & Looms ، 1995 ) 

  انموذج  بأنه:  اجرائيا  المعدل(  وايلي   جيرالك  )انموج  الباحثان  ويعرف

  المعلم  عاتق  على  يضع  فقرة،  عشر  أحد  من   مكون   للمعلم  وإجرائي  إرشادي

 غرفة  داخل  تطبق  سوف  التي  الدقيقة  التفاصيل  لكل  والتحضير  اإلعداد 

  هام   دور  الطلبة  اعطاء  مع   بالتقويم  وانتهاءً   الخطط  اعداد  من   بدأ  الصف،

  بهدف   الباحثان،  قبل   من   االنموذج   الى  المضافة  التنفيذ   فقرة   خالل   من  وفعال

 االبداعي.  التدريس لمهارات اكسابهم مدى على التعرف

  من   عال  بمستوى  ما  شيء  عمل  على   القدرة  بأنها:  المقطرن  عرفها  المهارة:

   ". التمكن

 ( 36 ص  ،2006 ، )المقطرن
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  في  وتالميذه  المدرس  بين  التفاعل  "عملية  بانه:  هالل  ابو  عرفه  التدريس:

  هالل   )ابو  المختبر".  في  او  المحاضرة  قاعة  او  الصف  غرفة

 ( 5،ص1979،

 والفرص   المعرفة  اساس  على  يبنى   متعمد   سلوك  بأنه  ألبرت:  وعرفه  االبداع: 

  ، 2009،  )الزيات  الذات  وحاجات  والخبرات  الدافعية  بنمو   وينمو   والترابط

 ( 26ص

  بشكل  لدرس  المعلم  تقديم   هو   بأنه:  اجرائيا  الباحثان  عرفه  االبداعي:   التدريس

  وتفاعل  رغبة  أكثر  المتعلمين  يجعل  مما  واالطالقة  واالصالة  المرونة  يحوي

 الدرس.  داخل وانتاج

 سابقة(  ودراسات النظري )اإلطار الثاني الفصل

 المعدل  وايلي(  )جيرالك. ألنموذج التطبيقي الجانب

 الباحث   ان  اال   االصلية  نسخته  في  عناصر  عشر  من   االنموذج  يتكون

  انه  من   الرغم  على   النموذج  الن   له   اخر  عنصر  اضافة  دعج(   طالب  )وضاح

 بخطوة   التعديل  كان  لذا  التنفيذي   الجانب  كبير  بشكل   اغفل   انه  اال  تطبيقي

   )التنفيذ( 

  ترتبط  التعلم  محتوى  تحديد  عملية  إن   المحتوى:  تحديد  :  االول   العنصر

 ً ً   ارتباطا   ، Branchالتصميم)   بداية   في  تحديدها  يتم   التي  باألهداف  وثيقا

2003،p .5  ) ،  للبحث تعليمي محتوى  الباحث اعد  وقد  . 

  ينبغي  التي  والمهارات  األهداف  تحديد   يتم   االهداف:  تحديد  :  الثاني  العنصر

  اذ   معين  وقت  في  محددة  ظروف  في  عرضها  على  قادرا  المتعلم  يكون  أن

   التدريس.  لمنظومة المتوقعة المخرجات االهداف  هذه  تمثل
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 ( 148ص  ، 2001  ، )زيتون  

  المتعلم  مستوى  الى  يشير   "   الطالب:  المدخلي  السلوك   تقييم   :   الثالث   العنصر

 (115ص  ،2003، )الحيلة " الجديد  بالتعلم  لبدء التعليم، يبدأ   ان قبل

  بشأن  قرار  اتخاذ  ويتم  "  التدريس:  استراتيجية  تحديد  الرابع:  العنصر

  التي  النواتج  او  االهداف  لتحقيق  استعمالها  سيتم  التي  التدريس،   استراتيجية

  مثل   متنوعة   اساليب  الخطوة  هذه  في   تستعمل  وكذلك  رصدها،.  يتم 

  .   "   التعليمية  للوسائل   توظيفا  ويتخللها  ،   وغيرها  المناقشة  المحاضرة،

Branch,2003,p.6)) 

  وتنظيم   ترتيب  كيفية   توضح   العمل:  مجموعات  تنظيم  :   الخامس  العنصر

  استراتيجية  تفتضيه،   ما  وفق  على  الصفية  الغرف  داخل  المجموعات

   التدريس.

  طبيعة   على  الوقت   وتوزيع   تحديد   يعتمد   الوقت:   توزيع  :   السادس   العنصر

 لتحقيق  استعمالها  الالزم   واألساليب  االستراتيجيات  وطبيعة  االهداف، 

  بين   الوقت  يقسم  ان   ويجب  ثابت،  بانه  الوقت  الى  وينظر  االهداف، 

   الواحد. الدرس في والمستعملة المعتمدة االستراتيجيات

  سيتم   الذي  المكان  تحديد  الخطوة  هذه  "تنظم  المكان:  تحديد  :  السابع  العنصر

  الى  وينظر  ذاتي،   تعلم  او  المختبر،  او  الصف،  غرفة  يكون  وقد  التعلم  فيه

 ( Gerlach& Ely،1980،p.33 ) ثابت." غير بانه المكان

  تحديد   الخطوة  هذه  تتضمن  التعلم:"  مصادر  اختيار  :  الثامن  العنصر

 مجال   في  خبراء   كانوا  سواء  ،  خبراتها  من  االفادة  يراد  التي  المصادر

  وقت  مع  منسجمة  على  المصادر  اختيار  ويتم  ،  المهارات  احدى  ام  المعرفة
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  ان   ويالحظ  ،  توفرها  وحسب  الحاجة  حسب  وايضا  ،  الصف  ووضع  الدرس

  بإحدى  يتخذ  قرار  أي   وان  ،  االخرى  على  الواحدة  تعتمد  (8  –  4)  الخطوات

  هذه  ان  اذ  ،  االخرى  في  المتوفرة  القرارات  مدى  في  يؤثر  الخطوات  هذه

 .Gerlach& Ely ،1980،p)  .  "  بعضها  مع  ومتفاعلة  انية  تكون  القرارات

14) 

  على  سطوة  العناصر  اكثر  من  هو  الوقت   تحديد   عنصر  ان  الباحثان  يرى 

  ان   و   ،   عليه  كليا  اعتماد   تعتمد   االخرى  العناصر  معظم  الن   ،  االنموذج

  ،   السطوة  ذات   يمنحه  مما  الوقت  مع   )هارموني(  تناغما  يشكل   المكان  عنصر

  ( 8  -4)  من  العناصر  ان  الى  وايلي(  )جيرالك  اشارة  من   الرغم  على  وذلك

  ان  نجد  العناصر  هذه  الى  بتمعن  نظرنا  اذا  لكن  االخرى  على  الواحدة  تعتمد

  تعتمد  جميعها  المصادر  واختيار  المجموعات  وتنظيم   االستراتيجيات  تحديد

  يمكن   لذا   ،  الثانية  بالدرجة  المكان وتحديد   االساس  بالدرجة الوقت  تحديد   على

 الكافي   الوقت  توفر  ما  اذا  جدا  جيد   بشكل  االخرى  العناصر  كل  تحقيق

 .  الدرس لطبيعة المناسب والمكان

 وجعله  االنموذج  فيها  الباحث  عدل  التي  الفقرة  :هو  التنفيذ  :  التاسع  العنصر

 الحالي  البحث  عينة  والمعلمات(  )المعلمين  قبل  من  تطبيقي  تنفيذي  انموذج

  ويعتقد   ،  الخطط  اعداد  في  للمعلم  ارشادي  كونه  الى  اضافة  ؛  الصف  داخل

  وانما   ،  ذاته  بحد  التعديل  لغرض  او  اعتباطا  تأتي  لم  االضافة  هذه  ان  الباحث

  تم  وقد  ،  اصال  االنموذج  منه  ينطلق  الذي  الفلسفي  بالجذر  ارتباط  لها  يوجد

  احد   تعد  البراغماتية  ان  وهي  ،   البحث  بهذا  سابق  موضع  في  االشارة

  أهمية  على  يشدد  االنموذج  ان  نلمس  لذلك  ،  الفلسفية  االنموذج  منطلقات

  وهذا  البيئية  والعناصر  الطالب  بين   التفاعل  على  ويركز  ،   التعلم  تجربة
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  وكل   ،   )االداء(  او  العمل  خالل  من  معين   ومكان  محدد  وقت  في  يتم   التفاعل

 البراغماتية.  لجوهر تاما امتثاال  يمتثل   هذا

  المعلم،  بها  يقوم   التي  العملية   هو  "التقويم  االداء:   تقويم  العاشر:  العنصر

  البداية،   منذ  تحديدها  تم   التي  التعليمية(  )النواتج  االهداف  تحقيق  مدى  لتحديد

  وتحديد   بدرجات،  النهائي  السلوك  على  الحكم   التقويم  عملية  تتضمن  كما

  ،2003  واخرون،  )قطامي  الطلبة."  لدى  تحققها  لدرجة  المعلم   قبول  درجة

   (230ص

  إلى   الراجعة  التغذية  "تشير  الراجعة:  التغذية  تحليل  عشر:  الحادي  العنصر

  األهداف   باختبار  النظر  إعادة  على  تركز  التي  التعليم،  فاعلية

 الخطوة   هذه  في  ويتم   ذلك،  حول  المناسبة  القرارات  واتخاذ  واالستراتيجيات

  وبناء  درس  كل   في   نفسه  المعلم  وألداء  الطلبة،   ألداء   الراجعة  التغذية  إجراء

  أو   تحسينات،  بإجراء  كان  سواء  األنموذج  وكفاية  فاعلية  لتحسين  مخطط

   األنموذج خطوات من مرحلة أو خطوة أي على  تعديالت إدخال

 Chen) ،2004 ، الكترونية )صفحة

 ( 1) شكل

 التنفيذ  فقرة  بإضافة  المعدل (Gerlach& Ely،1980 )  أنموذج يوضح
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 السابقة الدراسات

   :إيلي .و لجيرالك المنظومي المنحنى  أنموذج تناولت التي الدراسات

   (2009) جري دراسة

  و   جيرالك  ل   المنظومي  المنحنى  أنموذجي  )اثر   الموسومة  الدراسة  أجريت

  اصول  لمادة  المعرفي  والتفضيل  التحصيل   في  لروبرتس  والعنقودي  إيلي،

  سنة   جري  عباس  خضير  الباحثان  قبل   من  االجتماعية(  المواد   تدريس

  اثر  معرفة  إلى   ورمت  بغداد،  جامعة  رشد(   )ابن  التربية  كلية   في  (، 2009)

  في  لروبرتس  والعنقودي  وإيلي،  لجيرالك  المنظومي  المنحنى  أنموذجي

 االجتماعية.  المواد  تدريس أصول لمادة المعرفي والتفضيل  التحصيل

  قسم   /   الرابع   الصف  من   طالبة  ( 78)  من   البحث  عينة  تكونت   وقد

  وجرى   والثانية،  األولى  الرصافة  المعلمات  إعداد  معهد  في  االجتماعيات

  في   طالبة  (25)  بواقع   وضابطة(  )تجريبيتين   لتكون  شعب   ثالث   اختيار

  (28)  إيلي  و   جيرالك  انموذج  وفق   على  تدرس  التي  التجريبية  المجموعة

  روبرتس  انموذج  وفق  على  تدرس  التي  الثانية  التجريبية  المجموعة  طالبة

 بالطريقة   تدرس  التي  الضابطة  المجموعة  في  طالبة  (25و)   العنقودي

 الباحثان   ودرس  ،  ،  متغيرات  ست   في  بينهما  الباحثان  وكافأ  ،  االعتيادية

  موحدة   أداة  واستعمل   أسبوعاً،  (12)  استمرت   التي   التجربة  مدة  في  ،   بنفسه

  الثالث،  البحث  مجموعات  طالبات  لدى  المعرفي  والتفضيل  التحصيل  لقياس

ً   اختباراً   اعد  إذ   من  مؤلف  االجتماعية   المواد  تدريس  أصول  لمادة  تحصيليا

  تم   وقد  (   Bloom  )   بلوم   لتصنيف  الست   المستويات  بين  موزعة  فقرة  (80)

 )معامل  لفقراته  اإلحصائية  التحليالت  إجراء  وكذلك  وثباته  صدقه  من  التحقق
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 اختبار  الباحثان  اعد  ،  الخاطئة(  البدائل  فعالية  التميزية،  القوة  الصعوبة،

 فقراته   بلغت  االجتماعية  المواد  تدريس   أصول  مادة  في  المعرفي  للتفضيل

  ،   والثبات  ،   الصدق  لالختبار  العلمية  األسس  الباحثان  استخرج  ،  فقرة  (20)

  كاي،  ومربع  بيرسون،  ارتباط  ومعامل  األحادي،  تباين  تحليل  واستعمل

 البحث. بيانات لمعالجة إحصائية كوسائل وشيفيه

  وربرتس   (  إيلي  و  جيرالك)  انموذج  قدرة  عن  البحث  نتائج  وأسفرت

  والتفضيل  التحصيل   مستوى  على  ايجابية  نتائج  تحقيق  على  العنقودي

  المجموعتين  وتفوق  التجريبيتين   المجموعتين   طالبات  لدى  المعرفي

  باستعمال  االجتماعية   المواد  التدريس  أصول  مادة  درست  التي  التجريبيتين 

 المجموعة   على   العنقودي  روبرتس  وانموذج  إيلي  و  جيرالك  انموذج

  )التقليدية(  االعتيادية   الطريقة  باستعمال  نفسها  المادة  درست  التي  الضابطة

 (2009  )جري، المعرفي. والتفضيل التحصيل في

 (2012) كاظم دراسة  ب.

  الصوت   مهارات  إلكساب   تدريبي  )برنامج  الموسومة  الدراسة  اجريت

  دعج  طالب  )وضاح  الباحثان  قبل  من  اإلعدادية(   المرحلة  لطلبة  واإللقاء

  بناء  البحث  اهداف  وكانت  ديالى،  جامعة  االساسية  التربية  كلية  في  كاظم(

  البرنامج  بناء  تم  وقد  المصمم،  البرنامج  فاعلية  وقياس  تدريبي،  برنامج

  وقام   النظم،  منحنى  نماذج  أحد  وهو  وايلي(  )جيرالك  أنموذج  وفق  التدريبي

  التعديل   هذا  وعرض  )التنفيذ(  فقرة   بإضافة  االنموذج  هذا  بتعديل  الباحثان

   (. %100) بنسبة الموافقة وتم  الخبراء من مجموعة على
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  بعقوبة  قضاء  /   االعدادي  الخامس  الصف  طلبة  على  البحث  حدود  واقتصر

  والمحتوى  (2012-2011)  الدراسي  للعام  الصباحية  الدراسة  /  المركز

  االسس   له  واستخرج  الباحثان  أعده  الذي  وااللقاء  الصوت  لمهارات  التعليمي

  المنهج   الباحثان  اتبع   الخبراء،  من  مجموعة  على  عرضه  خالل  من  العلمية

  البحث  عينة  بلغت   اذ   ،   الواحدة(  العينة  ذو   التجريبي  )التصميم   التجريبي

  بينهم  الباحثان  واجرى  اناث  (10ذكور)  (10)   بواقع  وطالبة  طالب  (20)

  وكذلك  ،  القبلي  االختبار  نتائج   خالل  من  وااللقاء  الصوت  مهارات  في  تكافؤ

  ولقياس  ،   اسابيع  ( 8)  التجربة  ،استمرت  واالناث  الذكور  بين   تجانس  اجرى

  مجاالت  (3)   من   متكونه  اداة  ببناء  الباحثان  قام  وااللقاء  الصوت  مهارات

  ،   فقرة  (24)  الفقرات  هذه   مجموع  ليكون   مجال  لكل  فقرات  ( 8)  بواقع 

  خالل   من   الظاهري   الصدق   باستخدام  االداة  صدق  الباحثان  واستخرج

 بطريقة   االداة  ثبات  الباحثان  واستخرج  الخبراء،  من  مجموعة  على  عرضها

  ثبات   باستخراج  الباحث  قام  كما  ،  االختبار(  واعادة  )االختبار

  ،  الباحث  الى   اضافة  المالحظين  من   اثنان  بمساعدة  التحليل)الموضوعية( 

  يبين   معيار  الباحثان  اعد  فقد  الدرجة  وضع  عند  الذاتية  تجنب  في  وزيادة

  الخبراء  من  مجموعة  على  عرضه  وتم  مستوى   لكل  الدرجة  وضع   كيفية

  استخدم  فقد  االحصائية   الوسائل   امـا   ،  %95  بلغت  اتفاق  نسبة   على  وحصل

  ارتباط  ومعامل  ( t-test)  منها   البحث  بيانات  لمعالجة  وسائل   عدة  الباحثان

 المعدل   وايلي  )جيرالك  انموذج  فاعلية  عن  البحث  نتائج  واسفرت  ،  بيرسون

  وجود   عدم  وعن  ،  وااللقاء  الصوت  مهارات  اكساب  في  الباحثان(  قبل  من

  الصوت  مهارات  اكساب  في  واالناث  الذكور  بين   احصائية  داللة   ذات  فروق

 .  وااللقاء
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   االبداعي التدريس مهارات تناولت التي الدراسات

 (2014) حسين  دراسة

  التدريس  مهارات  العلوم  معلمي  امتالك/  )مدى  الموسومة  البحث  اجري

  قبل   من  االكاديمي(  بتحصيلهم   وعالقته  بالقنفذة  المعلمين  كلية  في   االبداعي

  تكونت  ، سوريا دمشق، جامعة المعلمين كلية في حسين صالح احمد الباحثان

  البالغ  ،   المعلمين  كلية  في  العلوم  قسم   في   المعلمين  طالب/  من   البحث  عينة

  تخص  فقرات  مجموعة  من  البحث  اداة  وكانت   ،  معلما  /   طالبا  (22)   عددهم

  منهج   الباحثان  استخدم  فقرة،  (20)  عددها  بلغ   االبداعي  التدريس  مهارات

  عينة  افراد  وتحصيل  المهارات  تطبيق  مدى  بين  وقارن  الوصفي  البحث

  /  طالب   جميع  أن  البحث   نتائج   كانت  ،  المالحظة  اسلوب  خالل  من  البحث

  يمارسون  وانهم  االبداعي   التدريس  مهارات  يمتلكون  ال  تقريبا  العلوم  معلمين

  بين   عالقة  وجود   عدم  البحث  نتائج  اظهرت  كما  ،   تقليدي  بشكل   تدريسهم 

  التدريس   لمهارات  امتالكهم   ومدى  المعلمين   /  للطالب  االكاديمي  التحصيل

 االبداعي. 

 السابقة: الدراسات مناقشة

  بينها  فيما  موازنة  بإجراء  الباحثان  قام  السابقة  الدراسات  ملخص  عرض  بعد

 الدراسة: هذه  وبين بينها واالتفاق التباين  ونقاط الدراسات هذه  لتوضيح 

  في  وايلي  جيرالك  انموذج  أثر  معرفة  الى  عرضت،  التي  الدراسات  رمت

  الصوت   ومهارات  المعرفي  والتفضيل  كالتحصيل  التابعة  المتغيرات  من  عدد 

 لمهارات   تدريبي  برنامج  بناء   إلى  فرمت  الحالية  الدراسة   إما  واإللقاء،

 أثره.  وقياس إيلي و  جيرالك انموذج وفق  االبداعي التدريس



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  99   

 

 وطالبات   طالب  بين  فتراوحت  عيناتها  في  السابقة  الدراسات  واختلفت  تباينت

  كدراسة  اإلناث  على  فاقتصرت  الجنس  في  الدراسات  بعض   تباينت  وكذلك

  بينما   واالناث،  الذكور  (2012)  كاظم  دراسة   شملت  بينما   (،2009)  جري

 الحالية   الدراسة  إما  الذكور،  على  اقتصرت   (2014)  حسين   دراسة  كانت

 معلم.  ( 30) عددهم وبلغ  فقط الذكور من كانت  عينتها فأن

  الدراسات  في  عليها  التجارب  أجريت   التي  الدراسية  المراحل  اختلفت

  أعداد  معاهد  على  اقتصرت   قد  ( 2009)  جري  دراسة  فكانت  السابقة،

  بينما   االعدادية،  المرحلة  طلبة  على  (2012)  كاظم  ودراسة  المعلمات،

  فترة  في  المعلمين  كلية  طالب  على  (2014)   حسين  دراسة  اقتصرت

 شهادة   على  الحاصلين  علمينالم  إجرائها   تم  فقد  الحالية  الدراسة  أما  التطبيق،

   الدبلوم.

  دراسة   في  كما  التجريبي   البحث   منهج   على   السابقة  الدراسات  بعض   اعتمدت 

  تجريبيتان  اثنتان   مجموعات  ثالث  على  اعتمدت   التي   (2009)  جري

  (2012)  كاظم   دراسة  واعتمدت  دراسة  اعتمدت  بينما  ضابطة،  واألخرى

  بعدي(،  –  قبلي  )االختبار  الواحدة  العينة   ذو  التجريبي  البحث  منهج   اعتمد   فقد

  الدراسة   اعتمدت  بينما  الوصفي،  المنهج   اعتمدت  (2014)  حسين  ودراسة

 بعدي(.   – قبلي )االختبار الواحدة العينة ذو  التجريبي البحث منهج الحالية

  البحث  في  الدراسية   ومادتها   مجاالتها  تناولها  في  السابقة  الدراسات  تباينت  

  االجتماعية،  المواد   تدريس  أصول  مادة  تناولت  (2009)  جري  فدراسة،

  حسين  دراسة  اما  واإللقاء  الصوت  مهارات  تناولت  (2012)  كاظم  ودراسة

 مهارات   فتناولت  الحالية  الدراسة  بينما  االبداعي  التدريس  فتناولت  (2014)

 االبداعي.  التدريس
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  درست  التي  التجريبية  المجاميع  تفوق  أظهرت  السابقة  الدراسات  اغلب

 الحالية. الدراسة  أليه توصلت  ما  وهذا .وإيلي(  )جيرالك انموذج باستعمال

 هي:  عدة أمور في السابقة الدراسات كل عن الحالية الدراسة امتازت

 بالطريقة   درس  أن  يسبق  لم  االبداعي  التدريس  مهارات  موضوع  إن  :أوالً 

  التربية وهو فيه طبقت الذي التخصص في وال الحالية، الدراسة تناولتها التي

  بمعنى   المنظومي  المدخل  وفق  الباحثان  أعدها  كمهارات  تدريسه  تم  إذ  الفنية،

  الفنية  التربية  درس  وجعل  بعضها،  مع  مترابطة  لتكون  المهارات  هذه  أعدت

 للمتعلمين.  وابداع  متعة أكثر

 ً   المعلمين،  وتطوير   اكساب  في  تسهم   كونها   الحالية  الدراسة   امتازت:ثانيا

 األولى.  للمرة يحدث  وهذا  ايجابي، أثر ذات وكانت

 ً   أنموذج   تعديل  في  السابقة  الدراسات  عن   الحالية  الدراسة  امتازت:ثالثا

  من  يتم   اإلجراء  وهذا  األنموذج  إلى  )التنفيذ(  فقرة  بإضافة  وإيلي(  )جيرالك.

 األنموذج  هذا يخص  فيما فقط الباحثان قبل

 )االجراءات( الثالث الفصل

 التجريبي: التصميم  أوالً:

 المعروف  التجريبي   التصميم   وتحديدا  التجريبي  المنهج  الباحثان  اتبع 

  ،  البعدي   واالختبار  القبلي  االختبار  ذات  الواحدة  المجموعة  ذي   بالتصميم

  االنه   التجريبية   التصاميم   من   النوع  هذا   على   االعتماد  في  السبب   ويعود 

   البحث لعنوان المناسب التصميم

 :  البحث مجتمع  ثانيا:
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  التابعة  المركز،  بعقوبة  قضاء  في  المعلمين  من  الحالي  البحث  مجتمع  تألف 

  موزعين   معلم  (96)  عددهم  والبالغ  ،  ديالى  محافظة  لتربية  العامة  للمديرية

  سنوات   (10)  من   اقل   خدمتهم   معلم   ( 65)  ان   ظهر  ،   مدرسة   ( 68)  على

  شهاداتهم   اوان  سنوات  ( 10)  من  اكثر  خدمتهم  اما  المتبقي  ،   الدبلوم   وبشهادة

   الدبلوم من اعلى

 

 ( 1) جدول

 عدد

 الكلي 
 المستبعدون 

  بعد   الكلي  العدد

 االستبعاد 
   االستبعاد سبب

  المجمع   من  المئوية  النسبة

 االصلي 

96    100 % 

 % 32 اعلى  شهادة او سنوات (10من) أكثر  31 -

- - 65  68 % 

   البحث مجتمع يصف

 :   البحث عينة - ثالثا

  بعد   ،  البسيطة  العشوائية  أسلوب  خالل  من  البحث  عينة  باختيار  الباحثان  قام

 إجراء  الزيارة  هدف  وكان  ،  بالتجربة  البدء  قبل  المدارس  من  عدد  زارا  أن

  الباحثان  استبعد  ذلك  وبعد  ،  البحث  عينة  واستخراج  ،   استطالعية  تجربة

  الفنية  التربية  في  بكالوريوس  الدراسي   تحصيلهم   كان  الذين   المعلمين

  التربية   في  الدبلوم   الحاصلين  المعلمين  على  البحث  إجراءات  واقتصرت

 فعلية.  سنوات  (10) من  اقل خدمتهم مدة  والتي الفنية

 ( 2) جدول
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 المئوية  النسبة االستبعاد  سبب ذكور   البحث مجتمع

 % 100  96 للمجتمع  الكلي العدد

 % 35  33 للعينة  الكلي العدد

 % 31  30 استطالعية  عينة

 %3 المتكرر الغياب 3 المستبعدين  عدد

 % 31  30 البرنامج  عليها طبق التي العينة

 

 ثالبح  عينة اختيار يوصف

 رابعا:

 االستطالعية:  التجربة

  عشوائية  عينة  على   بتطبيقه  قام  المهاري  االختبار   الباحثان  اعد   ان  بعد 

  ( 30)  من   تكونت   األصلية   العينة  خارج  من   البحث   لعينة  مماثلة   استطالعية

  من  الباحثان  استفاد   وقد   االحد   يوم   الموافق   2015/ 4/10  بتاريخ  معلم

   ككل.  االختبار ألداء  المستغرق الوقت معرفة من  االستطالعية  التجربة

 البحث:  متغيرات ضبط خامسا:

  اختيار   وقبل  البحث  مجتمع   تحديد   عند   المتغير  هذا   عزل  تم   السابقة:  الخبرة

  او  سنوات   ( 10)  من   اكثر  خبرة  له   معلم   إي   باستبعاد   وذلك   ،   البحث  عينة 

  قام   وكما  ،  االبداعي  التدريس  او  االبداع   مجال  في  تطويرية  دورات  دخوله

  التأكد   بهدف  البحث  عينة   إفراد  إلى  يقدم   مغلق  استبيان  بإعداد   الباحثان

  واالستبيان  ،  سابقة   خبرة  يمتلك   معلم   أي   وجود   عدم   من   بنفسه  الباحثان
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  في  تطويرية  دورة  دخلتم  ان  لكم  سبق  هل  /  السؤال   :  االتي  السؤال   يحوي

  ؟  االبداعي التدريس مجال

  وقبل  البحث  مجتمع  تحديد   عند   المتغير  هذا  عزل   تم  الدراسي:   التحصيل

 إذ   جامعية،  شهادة  على  حاصل  معلم  إي  باستبعاد  وذلك  البحث،  عينة  اختيار

  من   الدبلوم   شهادة  على  الحاصلين  بالمعلمين  البحث  عينة  افراد  الباحثان  حدد

 فقط. المعلمين  معاهد او الجميلة الفنون معاهد

  )عينة   الطلبة  من   عدد   ترك  من   الناجم  االندثار  به   ويقصد  التجريبي:  االندثار

  الرحمن  )عبد النتائج.  على   يؤثر  مما  التجربة،  أثناء  في انقطاعهم  أو   البحث(،

  غيابهم   لكثرة  معلمين  ثالث  الباحثان  استبعد  وقد  (،479ص  ،2007  ،  وزكنة

 (. 2) جدول  في كما التجربة، عن

 البحث:  أداة  سادسا:

  انموذج   وفق  على  تدريبي   برنامج  بناء  إلى  يهدف  الحالي  البحث  إنّ  

  الفنية  التربية  معلمي  إلكساب  ،  )الباحثان(  قبل  من  المعدل  (  وإيلي  )جيرالك

 تحقق   مدى  لقياس  أداة   وجود   من  البد   لذلك   ،   االبداعي  التدريس  مهارات

  أداة  يجد   فلم  السابقة  للدراسات  واسعًا  مسّحا  الباحثان  أجرى  ولذلك  ،  االهداف 

  ( 15)  من  تكونت  لبحثه  أداة  بناء  إلى  دفعه  مما  ،  البحث  طبيعة  مع   تنسجم

  وبأخذ   متوسط  -  واحدة  درجة  ويأخذ  )ضعيف  ثالثي   ميزان  من  وتشكلت  فقرة

  عليها  يستحصل  درجة  اعلى  فتكون  درجات(  ثالث   ويأخذ  وجيد   –  درجتين

 (. 1) ملحق (15) هي درجة واقل درجة ( 45) هي  العينة افراد

  خالل   من  وذلك  لالختبار،  الظاهري  الصدق  الباحثان  استخدم   االداة:  صدق

  الدروس  وخطط  البحث  واداة   التعليمي  والمحتوى   التدريبي  البرنامج   عرض
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  وبلغت   (2)   الملحق  في  الموضح  النحو  على  المحكمين،  من  مجموعة  على

  الصدق   حساب  في  عالية  النسبة  هذه  وتعد  (،%88)  الخبراء  اتفاق  نسبة

 الظاهري.

  النتائج  يعطي  االختبار  "ان  بالثبات  يقصد  األداة:  ثبات  معامل  األداة:  ثبات

 في  زمنية  مدة  بعد  أخرى  مرة  أنفسهم  االفراد  على  تطبيقه  أعيد  ما  إذا  أنفسها

  تم  تقدم  ما  على  وبناء  ،  (561ص   ،1977  ،  )الغريب  أنفسها.  الظروف

 -Test)  االختبار  وإعادة  االختبار  تطبيق  خالل  من  األداة  ثبات  معامل  إيجاد

retest )  تطبيق   تم  اذ  ،  معلم  ( 30)  من  متكونة  ثانية  استطالعية  عينة  على  

  في  عليهم  االختبار  إعادة  وتم  6/10/2015  بتاريخ  الثالثاء   يوم  االختبار

  الثالثاء   يوم  وذلك  االسبوعين،  تتجاوز  لم   زمنية  مدة  بعد   نفسها  الظروف

 الحافظ  )عبد  ينصح  اذ   مناسبة  مدة  وهي20/10/2015  بتاريخ

  عن   الثاني  والتطبيق   االول  التطبيق  بين  المدة  تقل  ال  بأن  (2009والشايب،

 معامل   لتعّرف  بيرسون   ارتباط  معامل  الباحثان  واستخدم  ،  واحد  أسبوع 

  العينة  أفراد  على  الباحثان  أجراه  الذي   االختبار  واعادة  االختبار  بين  االرتباط

 .  االختبارين بين ( 0،86)  نسبته بلغت  والذي ،  االستطالعية

 مالحظين  بمساعدة  الثبات  معامل  الباحثان  استخرج  التحليل:   ثبات  معامل

  كيفية  على  ودربهما  البحث  بأداة  المالحظين  الباحثان  زود  ان   بعد  اثنين

  االداء   بمالحظة  المتمثلة  التحليلية  الطريقة  الباحثان  واستخدم   استخدامها،

  ،  البحث   أداة   خالل  من   ذلك   وتقييم   الصف،  داخل  المعلم   يمارسه  الذي

  وبينه  الثبات  معامل  الستخراج  بيرسون   ارتباط  معامل  الباحثان  واستخدم

  يعد   وهذا  (،0،87)  المجموع  وكان  (3)  الجدول   في  كما  المالحظين  وبين 

 ما   وفق  على  التصحيح   بثـبات  الثقة   لضمان  جدا  كافية  ونسبة  جيدا  مؤشرا
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  يعد   (0،70)   من  أقل  نسبته  الذي  الثبات  أن  من  (Cooper  )كوبر  اليه  أشار

  ( 0،85)  االتفاق  نسبة  بلغت  اذ   الثبات  مستوى   ارتفاع  إلى"  يشير   كما  ضعيفا،

 ( Cooper  ،  1963  ، p. 27) " فأكثر

 ( 3) جدول

 المجموع  والثاني  االول المالحظ الثاني  والمالحظ الباحثان االول  والمالحظ الباحثان

0،86 0،85 0،91 0،87 

 البحث  اداة حول والمالحظين الباحثان اتفاق نسبة   يوضح

 للتجربة: النهائي التطبيق- سابعا

  في  البحث،  عينة   على  القبلي  االختبار  الباحثان  طبق  القبلي:  االختبار  تطبيق

 . 23/3/2022الموافق االربعاء يوم

  التدريبي   البرنامج  وحدات  البحث  عينة  أفراد  الباحثان  دّرس   التجربة:  تطبيق

  الخميس  يوم  في  التجربة   تطبيق  بداية   موعد   وكان   محاضرات،  ( 8)  مدة

  بتاريخ  االثنين  يوم   فكان  تطبيقها  نهاية  أما   ،2022/ 24/3  الموافق

4/4/2022.   

 التجربة   نهاية  بعد  البعدي  االختبار  الباحثان  أجرى  البعدي:  االختبار  تطبيق

 /4/ 13 الموافق االربعاء يوم   في هذا  تم وقد

 في  (SPSS  )  برنامج   حقيبة  الباحثان  استخدم   االحصائية:  الوسائل -  ثامنا

 البحث. نتائج استخراج

 وتفسيرها(  النتائج  )عرض ابع:  الر الفصل
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 وتفسيرها: النتائج عرض – اوال

  فرضيات  من  لتثبت  ،   وتفسيرها  البحث  لنتائج  عرضا  الفصل  هذا  يتضمن  

 االتي: النحو وعلى البحث

 النتيجة: عرض

  لمجموعة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  االوساط  وتحليل   عرض

   والبعدي  القبلي لالختبارين التجريبية

 ( 4) جدول

 التطبيق 

 

 العدد 

 المتوسط 

 الحسابي 

 مجموع

الدرجا 

 ت

 الفرق

 بين

االختبار

 ين

  الوسط

  الحسابي

 للفرق 

االنحر 

  اف

المعيار

 ي

 للفرق 

 درجة

 الحرية 

 التائية  القيمة
  الداللة

 اإلحصائية 

 عند

(0،05) 

 الجدولية  المحسوبة 

 القبلي 

30 

18.23 547 

440 14.667 
4.57

4 
 دالة  2.045 17.564 29

 987 32.90   البعدي

 

 في   التجريبية  للمجموعة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  االوساط  يبين 

 والبعدي.  القبلي االختبار

  الوسط  و  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية   االوساط  قيم   (4)   جدول  يبين 

  التدريس   مهارات  في   التجريبية   للمجموعة   االختبارين  بين   للفرق  الحسابي

  وقيمة  (18.23)  القبلي  لالختبار  الحسابي   الوسط  قيمة  بلغت   اذ   االبداعي، 

  فكانت  االختبارين  بين  الفرق  اما  (،32.9البعدي)  لالختبار  الحسابي  الوسط

 قدره   معياري  وبانحراف  (14.667)  للفرق  الحسابي  والوسط  (440)
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  الوقت  في  (17.564)  فبلغت  التائي  لالختبار  المحسوبة  القيمة  اما  (4.574)

  مما  ،   (29)   حرية  وبدرجة  (2.045)   لالختبار  الجدولية  القيمة  كانت   الذي

  البحث  عينة  افراد   لدى   االبداعي   التدريس  مهارات  في  اكتساب  حدوث   يعني

 البديلة.  الفرضية وقبول االصلية الفرضية رفض تم   لذا ،

  التدريس   مهارات  اختبار  في  والبعدي  القبلي  االختبارين  نتائج  وتحليل  عرض

 ومناقشتها: )الطالقة( مجال في التجريبية للمجموعة االبداعي

 ( 5) رقم جدول

 التطبيق 

 

العد

 د

   المتوسط

 الحسابي 

 مجموع

   الدرجات

 الفرق

 بين

االختباري 

 ن

  الوسط

  الحسابي

 للفرق 

  االنحراف

 المعياري

 للفرق 

 درجة

الحري 

 ة 

  الداللة التائية  القيمة

   اإلحصائية

 عند

(0،05) 

 الجدولية  المحسوبة 

 القبلي 

30 

6.17 185 

 دالة  2.045 8.606 29 2.716 4.267 128

 313 10.43   البعدي

  المحسوبة   ( t)  وقيمتا  الفروق  وانحراف  الحسابية   االوساط  فرق  يبين  

  مجال   في  والبعدي   القبلي  االختبارين  نتائج   بين   الفروق  وداللة   والجدولية

  الطالقة مهارة

  والوسط   المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  االوساط  قيم   (5)  جدول   يبين

  التدريس   مهارات  في   التجريبية   للمجموعة   االختبارين  بين   للفرق  الحسابي

 القبلي  لالختبار  الحسابي  الوسط  قيمة  بلغت   اذ  ،  الطالقة  مجال  في  االبداعي

  بين   الفرق  اما  ( 10.43)   البعدي  لالختبار  الحسابي  الوسط  وقيمة  (6.17)

 وبانحراف  (4.267)  للفرق  الحسابي  والوسط  (128)   فكانت  االختبارين
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  فبلغت  التائي  لالختبار  المحسوبة  القيمة  اما  (2.716)  قدره  معياري

  وبدرجة (2.045) لالختبار الجدولية القيمة كانت الذي الوقت في (8.606)

  في   االبداعي   التدريس   مهارات  في  اكتساب  حدوث   يعني  مما  ،   ( 29)  حرية

  تقر  والتي  البحث  فرضية  رفض تم ،لذا  البحث  عينة  افراد  لدى  الطالقة  مجال

  لمجال  والبعدي  القبلي  القياسين   بين  احصائية  داللة   ذات  فروق  وجود  بعدم 

   البديلة. الفرضية وقبول الطالقة

  في   التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي  االختبارين   نتائج   وتحليل   عرض

 :  ومناقشتها )المرونة( مجال

 ( 6) رقم جدول

 التطبيق 

 

العد

 د

   المتوسط

 الحسابي 

 مجموع

   الدرجات

 الفرق

 بين

االختباري 

 ن

  الوسط

  الحسابي

 للفرق 

  االنحراف

 المعياري

 للفرق 

 درجة

الحري 

 ة 

  الداللة التائية  القيمة

   اإلحصائية

 عند

(0،05) 

 الجدولية  المحسوبة 

 القبلي 

30 

6.27 188 

 دالة  2.045 10.277 29 2.292 4.300 129

 317 10.57   البعدي

  المحسوبة  (t)  وقيمتا  الفروق  وانحراف  الحسابية  االوساط  فرق  يبين

  مجال   في  والبعدي   القبلي  االختبارين  نتائج   بين   الفروق  وداللة   والجدولية

 المرونة  مهارة

  والوسط   المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  االوساط  قيم   (6)  جدول   يبين

   االختبارين بين للفرق الحسابي

  اذ   ،   المرونة  مجال  في  االبداعي   التدريس  مهارات  في  التجريبية  للمجموعة

 الحسابي   الوسط  وقيمة  (6.27)  القبلي  لالختبار  الحسابي  الوسط  قيمة  بلغت
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  والوسط   (129)  فكانت  االختبارين  بين   الفرق  اما  (10.57)  البعدي   لالختبار

   للفرق الحسابي

 لالختبار   المحسوبة  القيمة   اما  (2.292)  قدره  معياري  وبانحراف  ( 4.300)

 لالختبار   الجدولية  القيمة  كانت  الذي   الوقت  في  (10.277)  فبلغت  التائي

 مهارات   في  اكتساب   حدوث   يعني  مما  ،   (29)  حرية  وبدرجة  ( 2.045)

  رفض   تم  لذا  ،  البحث  عينة  افراد  لدى  المرونة  مجال  في   االبداعي  التدريس

   البديلة. الفرضية وقبول المرونة لمجال الصفرية البحث فرضية

  التدريس   مهارات  اختبار  في  والبعدي  القبلي  االختبارين  نتائج  وتحليل  عرض

 ومناقشتها: )االصالة( مجال في التجريبية للمجموعة االبداعي

  ا

 لتطبيق 

 

 العدد 

   المتوسط

 الحسابي 

 مجموع

   الدرجات

 الفرق

 بين

االختباري 

 ن

  الوسط

  الحسابي

 للفرق 

  االنحراف

 المعياري

 للفرق 

در

 جة

الح 

 رية

 التائية  القيمة

  الداللة

اإلحصا 

   ئية

 عند

(0،05

) 

 الجدولية  المحسوبة 

 القبلي 

30 

6.23 187 

 دالة  2.045 10.832 29 2.124 4.200 126

 313 10.43   البعدي

 ( 7) رقم جدول

  المحسوبة  (t)  وقيمتا  الفروق  وانحراف  الحسابية  االوساط  فرق  يبين

  مجال   في  والبعدي   القبلي  االختبارين  نتائج   بين   الفروق  وداللة   والجدولية

 األصالة  مهارة

  الوسط  و  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية   االوساط  قيم   (7)   جدول  يبين 

  التدريس   مهارات  في   التجريبية   للمجموعة   االختبارين  بين   للفرق  الحسابي
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 القبلي  لالختبار  الحسابي  الوسط  قيمة  بلغت  اذ  االصالة،  مجال  في  االبداعي

  بين   الفرق  (،اما10.43)  البعدي   لالختبار  الحسابي  الوسط  وقيمة  (6.23)

 وبانحراف  (4.200)  للفرق  الحسابي  والوسط  (126)   فكانت  االختبارين

  فبلغت  التائي  لالختبار  المحسوبة  القيمة  اما  (2.124)  قدره  معياري

  ( 2.045لالختبار)  الجدولية   القيمة  كانت  الذي   الوقت  في  ( 10.832)

  التدريس   مهارات  في  اكتساب   حدوث   يعني   مما  ،   ( 29)  حرية  بدرجةو

  فرضية  رفض  تم   لذا   ،   البحث  عينة   افراد  لدى   االصالة  مجال  االبداعي 

  والبعدي   القبلي  القياسين   بين  احصائية  فروق  وجود  بعدم  تقر  والتي  البحث

 .  البديلة  الفرضية وقبول االصالة لمجال

 النتائج: تفسير ثانيا:

  عند  احصائية  داللة   ذي   فرق  وجود   عن  الحالية  الدراسة  نتائج  اسفرت

  البعدي،   االختبار  في  التجريبية  المجموعة  افراد  تحصيل  لصالح  مستوى

 التالية:  االسباب الى يعزى قد  التفوق هذا   ان الباحثان ويرى

  االبداعي،  التدريس   مهارات  وتقديم  عرض  في  النظم  اسلوب   استعمال 

  اطلع   التي   النماذج  أكثر  من  كان  الذي   وايلي(   جيرالك)  انموذج  وخاصة

 البحث.  عنوان مع انسجاما الباحثان عليها

 اعتمادا  الباحثان  اجراه  والذي  وايلي(  )جيرالك  ألنموذج  الجوهري  التعديل

  من   كان  والذي  )التنفيذ(  فقرة  اضافة  خالل  من   االنموذج  الفلسفي  العمق  على

  والمستوى  النفسي   المستوى  االول  مستويين   على  العينة  افراد  تهيئة   شأنه

  دون   االداء على التدريب فرصة الطلبة التنفيذ فقرة منحت فقد االدائي،  الثاني
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 ايجابي  دور  لها  كان  التلقائية  من  حالة   االداء   منح  مما  التقييم  بضغط  شعورهم

 فعال.

  وتحسين   أفضل،  تحصيل   تحقيق  على  المدرس  ساعدت  السلوكية  االهداف  ان

   اإلجراءات. نوعية

  المتعلقة  الجوانب  لكل  وشامل   ودقيق  سلسل   تعليمي  لمحتوى  الباحثان  اعداد 

  عدة   على  اعتمادا  النظم،   مدخل  وفق   وتنظيمها  االبداعي  التدريس  بمهارات

  وتحديد   ودقيق،  علمي  بشكل   المهارات  تلك   تحليل   اهمها   كان  اعتبارات

  بنحو   ترتيبها  يتم   جديده  خبرات  بناء   نحو  منها  والنطالق  السابقة  الخبرات

  لتنظيم   ايجابي  أثر  اعطى  مما  الخبرات،   هذه  بين   العالقة  يبرز  منظومي

 النظم.  مدخل وفق المحتوى

  طبيعة   على  بناء   الواحدة  المجموعة  استراتيجية  وفق  المجموعات  تنظيم 

  من  أكثر  الفردي  الجهد  على  تعلمها  يعتمد  والتي  االبداعي  التدريس  مهارات

  تلك   تعلم  نحو  الطلبة  انتباه  تركيز  في  ايجابي  أثر  له  كان  والذي  الجماعي

 المعلم.  قبل  من الدراسية القاعة ضبط عملية وفي المهارات،

 الموجه  دور  الى  الملقن  دور  من  المعلم   ينقل  وايلي(  )جيرالك  انموذج  ان

 عملية في الذاتية  بالمسؤولية  الطلبة  لدى   شعورا   ولد   مما والمعزز،  والمشرف

 المهارات. تعلم

 تفاعال   وتخلق  المعلم   جهد  على   تركز   تدريسية   وطرائق  اساليب   استعمال

  على   الحصول  في  فعال  دور  له   كان  الوقت،  ذات  في  الطلبة  مع  ايجابي

  دور  التدريس  لطرائق  أن  كما  الدراسي.  التحصيل  مجال  في  المرجوة  النتائج

  الى  تهدف  التعليمية   العملية  "ان  إذ  التعلم  في  المطلوبة  التغيرات  احداث  في
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 والخبرات   المعلومات  واكسابه   المتعلم   في   مرغوبة  سلوكية  تغيرات   احداث

 تحقيق   اجل  من  المرغوبة  والقيم  واالتجاهات  الفنية  والمهارات  التعليمية

  المرغوبة   السلوكية  المتغيرات  تلك  لقياس  معيارا  تعد   التي  التعليمية  االهداف

 والمهارات  الخبرات  هذه   بنقل  يقوم   الذي   المدرس  على   يتوجب  لذلك   ،

  طرائق  استخدام  خالل  من  المتعلم  دافعية  وزيادة  المرغوبة  التغيرات  لتحقيق

  البرامج   فأن  لذلك  ،   التعلم  في  ورغبته  اهتمامه  تثير  مشوقة  تعليمية  ووسائل

  تعليمية  وسائل  وتضم   متسلسل  نحو   على   محتواها  تنظيم  تم  التي   التعليمية

  ، 2002  )جامل،  ".  المرجوة  التعليمية   االهداف   تحقيق  بإمكانها  مشوقة

 ( 116ص

  درس   كل   يناسب   بما   المحسوب  والتنوع   التعليمة   للوسيلة  المسبق  االعداد 

 التحصيل.  عملية  في البالغ أثره  له كان لطلبة، وتشويق  جذب عنصر جعلها

  يؤدي  الراجعة(  والتغذية  والبعدية،  )القبلية،  المختلفة  التقويم  اساليب  استعمال

  جوانب  على  لتعرف  ويعمل  مراحلها،  جميع   في  التعليمية  العملية  تقويم   الى

   االيجابي البعد ويمنحها فيها والضعف القوة

  ومنظم   دقيق  بشكل  قدمت  ما  إذا  االبداعي  التدريس  مهارات   تعلم  امكانية

 النتيجة   وهذه  االخرى.  الدراسية  المواد  شأن  شأنها  هذا  في  وهي  ومترابط

 السابقة. الدراسات نتائج مع اتفقت

 االستنتاجات: ثالثا:

  التدريس   مهارات  اكساب  في  المعدل   وايلي(  )جيرالك  انموذج  فاعلية 

 الفنية.  التربية لمعلمي االبداعي
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  تطبيق   على  استعدادا   أكثر  الطالب  جعل  في  اسهمت  )التنفيذ(  فقرة  اضافة  ان

 المهارات. 

 أكثر   الطلبة  جعل  في  كبير  دور  التعليمي   المحتوى  تدريس  طرائق  لتنويع  ان

  هداف  وتحقيق  الدراسة   نحو  دافعيتهم  من  زاد  مما  المعلومات  لتلقي  استعدادا 

 البحث.

 المعلومات   الى   وشدهم  البحث  عينة  افراد  انتباه  جذب  في  االنموذج  اسهام

  الراجعة(. )التغذية فقرة خالل من الخلل مواطن عن  والكشف المطلوبة

  وجهدا  وقتا  يتطلب   وايلي(  )جيرالك  انموذج  وفق  دروس  خطط  اعداد  ان

   للخطط. التقليدي االعداد  يطلبه مما أكبر المدرس من ومهارات وخبرة

 التوصيات: رابعا:

 يوصي  الحالي  البحث  اليها   توصل  التي  واالستنتاجات  النتائج   ضوء   في

 يأتي:  بما الباحثان

  فاعلية  من   له   لما  الفنية  المهارات  تدريس   في   وايلي(   )جيرالك  انموذج   اعتماد

 المهاري. التحصيل في

  خالل   من  وايلي  جيرالك.  انموذج  استخدام   على  الفنية   التربية  معلمي  تدريب 

 التدريبية. الدورات عقد

  االساسية   التربية   كليات  في  والتقنيات  التدريس  طرائق  مفردات  تضمين

 االبداعي. التدريس ألسس

 المقترحات  خامسا:

 -  االتية: الدراسات اجراء الباحثان يقترح الحالي لبحث استكماال
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 اخرى.  دراسية مواد في الحالية للدراسة مماثلة دراسة اجراء

  الدراسة  تتناولها  لم   اخرى  وبمتغيرات  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسة  اجراء

 الحالية.

 المصادر 

 . 1979،  االسالمية  النهضة مكتبة التدريس، عملية تحليل  احمد، هالل، ابو

  وإيلي،  جيرالك  ل   المنظومي  المنحنى  أنموذجي  أثر   عباس،  خضير  جري،

  تدريس   اصول  لمادة  المعرفي  والتفضيل  التحصيل  في  لروبرتس  والعنقودي

 دكتوراه   اطروحة  بغداد،  جامعة  رشد(،   )ابن  التربية  كلية  االجتماعية،  المواد

  . 2009،  منشورة غير

  المسيرة  دار  ، 2ط  وممارسة،  نظرية  التعليم   تصميم   محمود،  محمد  الحيلة،
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 (1) ملحق

 

 

 

 

 

 ت

 

 االبداعي  التدريس مهارات

 

 

 ضعيف 

 

 

 متوسط 

 

 

 جيد 

 

    الطالقة  مجال في  التدريسية المهارات 

    التالميذ  انتباه شد على القدرة 1

    الدرس  للموضوع الشيق العرض 2

    والقيم  والمهارات للمعارف الدرس  في التعليمية المواقف شمول 3

    الدرس موضوع مناقشة على التالميذ حث 4

    الدرس  موضوع  حول االسئلة طرح على التالميذ تحفيز 5

    المرونة  مجال في  التدريسية المهارات 

    الدرس  عنوان تحديد في التالميذ اشراك 1

    الفنية  التربية مادة في التدريس طرائق تنويع 2

    الدرس  موضوع مع منسجمة تدريس طرائق تطبيق 3

    الدرس   في التعليمية الوسائل استخدام في تنويع 4

    الدرس  لموضوع  المناسب التقويم تطبيق 5

    االصالة  مجال في  التدريسية المهارات 

    الدرس  موضوع حول مألوف غير تنفيذ في التلميذ مساعدة 1

    االصالة  إلى للوصول التقاربي التفكير على التلميذ قدرة تنمية 2

    درس  كل في فريد شيء المعلم تقديم 3

    الدروس  في التعليمية المواقف ترابط 4

    الدرس  موضوع عن  لتعبير التالميذ خيال تنمية  في المساهمة 5
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 البحث اداة

  اقل  ،  درجات  ( 3)  جيد   ،  درجة  ( 2)  متوسط  ،  درجة  (1)  ضعيف  /  مالحظة

 (45) درجة  واعلى ، (15) درجة

  (2) ملحق

 االتي:  عليهم  عرض الذين  المحكمين االساتذة اسماء  م/

   طلب  -4 ،  الدروس خطط -3 ، التعليمي  المحتوى  -2 ،  االداء  تقويم استمارة

 

 ت

 

 

 االثالثي  االسم

 

 

  الدرجة

 العلمية 

 

 العمل مكان

 

 الدقيق  التخصص

 

 االستشارة  نوع

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 +    تربوية  تقنيات بغداد /  الجميلة الفنون كلية د . أ خيري  المنعم عبد 1

    تربوية  تقنيات بغداد /  الجميلة الفنون كلية د . أ للا  عبد عزيز رعد 2

 

+ 

 + + + +   تربوية علوم ديالى / للبنين الجميلة الفنون معهد د . م أ. العبادي  سعد سيف 3

  + + + فنية  تربية المستنصرية / االساسية التربية كلية ا.م.د جماغ جارللا حسن 4

 + + + + الفنية  التربية ط.ت ديالى / الجميلة الفنون كلية م أ. علي قاسم عمر 5

 + + + + الفنون  ت . ط ديالى / للبنين الجميلة الفنون معهد د . م رزوقي عوني سامر 6

 + + + عربي ت . ط ديالى / للبنين الجميلة الفنون معهد م الزيدي  علوان كريم 7

 

 

 المجموع 

 

5 5 5 5 
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  :البحث ملخص

 واالرتقاء  والجدل  التطور  لقوانين   خاضعة  انسانية  تاريخية  ظاهرة  الفن  يعد 

  يصل   ان   يحاول  االنساني   السلوك  ظواهر  من   متميزة  ظاهرة  باعتباره  وذلك

  وعي  يقودها  متحركة  سلسلة  ضمن  متداخلة  وعمليات  اتصالية  وسائط  عبر

  نسيجها  في  االنساق  هذه  توجه  التي  والغاية  يتناسب  نحو  على  منظم

 العالئق   من  لمجموعة  المترابطين  الفكر  والية  العقل  الية  بفعل  التخصصي

 الجمالية.  بالتربية عليه مايطلق وهو  التربية وبين  بينها  التبادلية

 يحقق   ونظام  الجمالية  الخبرات  الكتساب  خالق  نشاط  الجمالية  التربية  تعد

  واكتشاف  الشخصية   وتنمية   والنقدي  الحسي  االدراك  وتنمية  الجمالية  القيم

 االنتاج   على  الفرد  وقدرة  والوجداني  الجمالي  واالثراء  والمهارات  الميول

 واالصالة والمرونة الطالقة من عالي بقدر

  المشكالت  احد  يمثل   الذي  الفني  االبداع   اشكالية  في  )ستولنتيز(  يشير  لذلك

  والتي  المبدع   الفنان  فةوثقا  بوعي  ترتبط  كونها  واعقدها  بل   الرئيسة  الفلسفية

  )ان  الجمالية  والقيم   باالحساسات   وارتباطه  االبداعي  الفني  نتاجه  منها   ينبثق

  في   الشيء  هذا   يبدأ  ان  فما  اخر،  شيء  ذاته  والشيء  شيء،   الشيء  منشأ

 به(،  خاصة  ومواصفات  خصائص  تحمل  جديدة  حياة  له   تكون  حتى  الظهور

 -الى: الحالي البحث هدف  تقدم  ما على بناءً 

  مناهج   في  المقدمة  الجمالية  والمهارية  المعرفية  الخبرات  اهم  عن   الكشف-1

 الفنية.  التربية قسم

  قسم  طلبة  لنتاجات  الفني  االبداع  في  الجمالية  التربية  تمثالت  على  التعرف-2

 الفنية.  التربية
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  قسم  -  الرابع  لطلبة  الفنية  النتاجات  الباحثة  اعتمدت  البحث  هدفا  من  للتحقق

  الذين   2021-2020  الدراسية  لالعوام  الجميلة  الفنون  كلية  /   الفنية  التربية

  الفني   )المشروع  الدراسي  المقرر  ضمن   تشكيلية  فنية  نتاجات  قدموا

ً   (83)  الطلبة  عدد  بلغ   اذ  التشكيلي(، ً   ( 166)  قدموا  وطالبة  طالبا ً   نتاجا   فنيا

  لفناني  التشكيلية  الفنية  بالنتاجات  الطلبة   تأثر  اذ   طالب،  لكل   فنين   نتاجين بواقع

  القسم   في  التدريسيين   بخبرات  النتاجات  هذه  تأثرت  كذلك   الحداثة،  بعد  ما

  من  نماذج  (5)  اختيار  تم  اذ  المختلفة،  الفنية  والمهارات  التعليمية  والمناهج

 البحث.  هدفا تحقق بحيث عشوائية  بصورة الفنية الطلبة نتاجات

  اداة  تصميم  تم  لذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  اعتمد  الحالي   البحث  ان  بما

  واالدبيات  النظري  االطار  مؤشرات  وفق  على  العينة  نماذج  لتحليل

  (6)  االداة   هذه   تضمنت   اذ   الحداثة،  بعد   ما  فنون   تناولت  التي  والمصادر

 االستمارة   هذه   اخضعت  ثانوية،   فقرات  مجموعة  منها  تفرعت  اساسية  فقرات

 على   تطبيقها  تم  ثم  الصدق،  معامل  من  للتحقق  المحكمين  من  مجموعة  على

  عملية   في  صالحيتها  مدى  على  للتعرف  النتاجات  من   استطالعية  عينة

   هي: البحث اليها توصل التي النتائج اهم اما الثبات، معامل الظهار التحليل

  ما  لفنون   الفنية  االساليب   احد  الى  تتجه  بكونها  للطلبة  الفنية  النتاجات  تميزت

 النتاج. اظهار في المستعملة الخامات تنوع   خالل من الحداثة  بعد

  ضاغطة  كمرجعيات  الفنية  االتجاهات  على  الفنية   التربية  طلبة   اعتماد

 الفني. النتاج في لالبداع  مؤسسة
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Art is a human historical phenomenon that is subject to 

the laws of development, controversy and upliftment, as it 

is a distinct phenomenon of human behavior that tries to 

connect through communicative media and intertwined 

processes within a moving chain led by an organized 

consciousness in a manner commensurate with the goal 

that directs these systems in their specialized fabric by 

virtue of the mechanism of mind and the mechanism of 

thought interconnected to a group Of the reciprocal 

relationships between them and education, which is called 

aesthetic education. 

Aesthetic education is a creative activity to acquire 

aesthetic experiences and a system that achieves aesthetic 

values, develops sensory and critical perception, develops 

personality, discovers tendencies and skills, aesthetic and 

emotional enrichment, and the individual’s ability to 

produce with a high degree of fluency, flexibility and 

originality . 

Therefore, (Stolntiz) refers to the problem of artistic 

creativity, which represents one of the main philosophical 

problems, and even the most complex, as it is related to 

the awareness and culture of the creative artist, from 
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which his creative artistic production and its connection 

to feelings and aesthetic values (that the origin of the 

thing is one thing, and the thing itself is another thing, as 

soon as this thing begins in Appearance in order to have a 

new life bearing its own characteristics and 

specifications), based on the foregoing. The current 

research objective is to:- 

1- Uncovering the most important aesthetic knowledge 

and skill experiences presented in the curricula of the Art 

Education Department . 

2- Recognizing the representations of aesthetic education 

in the artistic creativity of the products of the students of 

the Department of Art Education. 

To verify the objectives of the research, the researcher 

adopted the artistic productions of the fourth students - 

Art Education Department / College of Fine Arts for the 

academic years 2020-2021, who submitted plastic art 

products within the course (the plastic art project), as the 

number of students was (83) male and female students 

(166) An artistic product with two artistic productions for 

each student, as the students were affected by the plastic 

art productions of postmodern artists, and these outputs 
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were also affected by the experiences of the teachers in 

the department, the educational curricula and the various 

artistic skills.   . 

Since the current research adopted the descriptive 

analytical approach, therefore, a tool was designed to 

analyze the sample models according to the indicators of 

the theoretical framework, literature and sources that 

dealt with postmodern arts. From the arbitrators to verify 

the validity coefficient, then it was applied to an 

exploratory sample of the outputs to determine their 

validity in the analysis process to show the reliability 

coefficient. As for the most important findings of the 

research are : 

1- The students’ artistic productions were characterized 

by being oriented towards one of the artistic methods of 

postmodern arts through the diversity of materials used to 

show the production . 

2- The dependence of art education students on artistic 

trends as pressure references and institutions for 

creativity in artistic production . 
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 البحث: مشكلة االول: الفصل

  الجسمية  النواحي  مختلف  في   للمتعلم  المتكامل  النمو   تحقيق  الى  التربية   تهدف

  ان  يجب  لذا  المجتمع  وبين  بينه  التوافق  تحقق  والتي  واالجتماعية   والنفسية

  الكتساب   تؤهله  التي  والخبرات  االنشطة  من  عدد   ممارسة  للمتعلم  يتاح

   التربوية العملية واالتجاهات المعلومات

 لتحول  باالخرى  الواحدة  تتعلق  مستمر  تطور  في  والجمالية  التربوية  العملية

 خاصة   وخصائص  صفات  تحمل  جديدة  صور  الى  لها  المؤسسة  المرجعيات

  التغيير   وهذا  لها  حصر  ال  المعنى  في  متغيرات  الى  يؤدي  نمواً   تنمو  اذ  بها،

  المرجع  حول  تعمل   التي  المعرفة  تنامي  وعملية   ذاته  المرجع  طبيعة   في

  تتم   التحوالت  فهذه  الفني،  للنتاج  االبداع   في  وتحوالت   انزياحات  الى  سيؤدي 

  سيؤدي   للمعرفة  جديد   بناء  كل  ان  لذلك  واالصالة،  والرمز  االشارة  شكل  في

  او   االجتماعي  او   الثقافي  او   الفكري  الصعيد  على   جديد  مرجع   نشوء  الى

 وغيرها.   ... الجمالي او الذائقي

  المشكالت  احد  يمثل   الذي  الفني  االبداع   اشكالية  في  )ستولنتيز(  يشير  لذلك

  والتي  المبدع   الفنان  وثقافة  بوعي  ترتبط  كونها  واعقدها  بل   الرئيسة  الفلسفية

  )ان  الجمالية  والقيم   باالحساسات   وارتباطه  االبداعي  الفني  نتاجه  منها   ينبثق

  في   الشيء  هذا   يبدأ  ان  فما  اخر،  شيء  ذاته  والشيء  شيء،   الشيء  منشأ

  به(.  خاصة  ومواصفات  خصائص  تحمل  جديدة  حياة  له   تكون  حتى  الظهور

 (124  :  1981  )ستولنتيز،

  يتم  والجمال  والفن   التربية   بين  المترابطة  العملية   هذه   خالل  من   لذلك

  التشكيلية   والفنون  عام  بشكل   "الفن  ان   اذ  الجمالية،  التربية  على  الحصول
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  ذات  العقلية  القدرات  وفق  على  يتنامى  فكريا  معرفيا  نتاجا  تمثل  خاص  بشكل

  ومعطياته  الخارجي  الوجود  وفق  على  مفسرا  التخصصي  التحليلي  الوعي

  االنسان  بها  يتمتع  التي  )الحواس(  دائرة  ضمن  المعرفة  وسائل  عبر  المبثوثة

 الخارجي   العالم  على  المطلة  النافذة  تشكل  كونها  األخرى  الكائنات  سائر  عن

  وتكوين   والتركيز  والمالحظة  بالتأمل  البدء  عملية   تشكل   اذ   به،  المحيط

  التخيالت  بفعل  تشتغل  التي  الذهنية  الصور   وبناء  والتصورات  االنطباعات

  :   2015  ومور،  )دواير  التراكمية".  االنسان  بخبرات  المرتبطة  االبداعية

28) 

 ً   المرجعيات   عن   نبحث  ان  نريد  عندما  انه  )الباحثة(  ترى   تقدم  مما  انطالقا

 طلبة   نتاجات  في   الفني  لالبداع   المؤسسة  والجمالية  والتربوية   المعرفية

  الفني   البناء  عملية  في  تسهم  التي  العوامل  على  الوقوف  من  البد  الفنية  التربية

  الفنية  واالنشطة  التفاعالت  من  مجموعة  اساس  على  يبنى   الذي   للنتاج

 وتطورها. الحياة متغيرات مع  والمتواصلة  والمتجددة الهادفة والتربوية

 االتية:  بالتساؤالت يتحدد  الحالي البحث فان لذلك

  تسهم   التي  والجمالية   والتربوية  والمهارية  المعرفية  الخبرات  نوع   ما  /1س

 ؟  فنية اعمال النتاج باالفكار  الفنية التربية قسم طالب رفد في

  التشكيلي  الجمالي  االبداع  في  والمهارية  المعرفية  الخبرات  تمثالت   ما  /2س

 الفنية؟  التربية قسم  لطلبة الفني للنتاج

 االتية: بالنقاط البحث اهمية تبرز البحث:  اهمية
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  المفاهيم  ومجموعة  والمهارية  المعرفية  الخبرات  من  منظومة  المناهج  تعد-1

 الطالب   يدرسها  التي  وغيرها  ...   والنظريات  واالفكار  والحقائق  والمعلومات

 دراسية.  مقررات صورة في

  وطرائق  التعليمية  باالهداف  تتمثل  المناهج   لهذه  مؤسسة  عناصر  هناك-2

  والتقنيات  المختلفة  والفنية  التعليمية  واالنشطة  التعليمية  والخبرات  التدريس

  عام   بشكل   الطالب  يتعلمها  التي  للمعرفة  منابع  تشكل   التي   والتقويم   الحديثة

 خاص.  بشكل  الفنية  والتربية

  في  الدراسية  المقررات  تدريس  على  القائمين  الحالي  البحث  نتائج  تفيد   قد-3

  اجل   من  منظومتها  في   النظر  باعادة  الفنية   التربية   قسم  في  الجمالية  التربية

 ابداعية.  فنية نتاجات  لتقديم طلبته وقدرات بمستوى االرتقاء

 الى:  الحالي البحث يهدف  البحث: هدفا

 الفنية التربية قسم  مناهج  في الجمالية التربية مصادر عن الكشف-1

  قسم   طلبة   لنتاجات  الفني  واالبداع   الجمالية  المعرفة  تمثالت  على  التعرف-2

 الفنية.  التربية

 على: الحالي البحث  يقتصر البحث:  حدود

  الفنون  كلية  /   الفنية  التربية  قسم  –  الرابع  الصف  لطلبة  الفنية  النتاجات

   . 2021-2020 لالعوام التشكيلي المشروع مادة في الجميلة

 المصطلحات  تحديد 

 الجمالية التربية-1
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  الحديثة  التربوية  االتجاهات  وفق  على  لها  المخطط  التعليمية  الخبرات  هي

 بطريقة  أو  المجرد  العقل  طريق  عن  الحقائق  وفهم  والوعي  اإلدراك  لتنمية

 للفن   والعملي  النظري  الفهم  خالل  من  والمهارية  المعرفية  الخبرات  اكتساب

 ً   فينتج   الجمالي  الفكر  سمو   وتحقيق  االنساني  الوعي   نشر  اجل  من  وخبرة  فهما

  فتعمل لها انتباهه تجذب  مثيرات من به يحيط لما جمالية  انطباعات توليد عنه

 الفنية  النتاجات  في  وانعكاسها  الذات  وتطوير  الفني  ابداعه  مستوى   رفع  على

 التشكيلية 

 الفني  االبداع-2

  لغة   تشكل  بصرية  مفردات  مجموعة  مع   التعامل  في  منظمة  عقلية  عملية

 وتحقق   المرئي  فضائها  خالل  من  متكامل  معنى  ذات  دالالت  لخلق  ديناميكية

 الفني  للنتاج  والجمالي  الوظيفي  واالداء  االبداعي  الفكر  بين  االيقاع  في  توافق

  المشروع   مادة  متطلبات  من  كجزء  الفنية  التربية  طلبة  ينجزه  الذي   التشكيلي

 الفني.

 الفنية النتاجات-5

  الجميلة  الفنون  كلية  /  الفنية  التربية  قسم   طلبة  ينتجها  التي  الفنية   االعمال  هي

  شكالً   لتحقيق  مختلفة  فنية  اتجاهات  تحمل   التي  الجمالية  القيم   فيها   تتوافر

 اذ   وجمالية،  تعبيرية  ومالمح  فكرية  دالالت  لها  متنوعة  بمثيرات  محمالً 

 منجزاً  منها ليتحقق المتبادلة العالقات من  معين نظام ضمن جميعها اخضعت

 ً ً   متكامالً   فنيا ً   منتظما  معها   والتفاعل  لها  االستجابة  للمتلقي  يمكن   بذاته   قائما

 المطلوب. الجمالي الهدف لتحقيق

 

about:blank
about:blank
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 النظري االطار / الثاني الفصل

 الفني  باالبداع وعالقتها الجمالية التربية

  على  تدريبهم  خالل  من  المتعلمين  لدى  السلوك  تغيير  الى  الفنية  التربية  تهدف

 المعرفية   المعلومات  من  تتشكل  التي  التعليمية  الخبرات  من  ينفعهم  ما

 واالتجاهات   الميول  واكسابهم  بالمفاهيم  وتزويدهم   والعادات  الفنية  والمهارات

  تحمل  فنية  اعمال  النتاج  البيئة  خامات  واستغالل  الفن  ممارسة  طريق  عن

 (. 41 :  2010 )السعود، االبتكار. او االبداع  صفة

  ببناء  تهتم  كونها  اختالفها  على  المجتمعات  باهتمام  الفنية  التربية  حظيت  لذلك

 برنامجه  في  المقررة  الدراسية  المواد   باقي  مع   تساهم   فهي  المتعلم   شخصية

  المثيرات   في  وجدت   اينما  الجمال  لمواطن   لالستجابة  قدرة  ومنحه  إلعداده 

 به. المحيطة البيئة في تظهر التي

  التعليمية  المؤسسة  تستخدمها  التي  والوسائل  الطرائق  هي  الجمالية  التربية

  وعلم   والفن  التربية  خالل  من   المتعلم  لدى   واالبداعي   الجمالي  الحس  لتنمية

  االبتكار  على  المتعلم  وتشجيع   الجمال.   وانتاج  الذائقة  تنمية  في  الجمال

 واالبداع 

  مستويات   بفعل  اال   اليتحقق  والجمالية  الفنية  للمعرفة  المؤسس  البناء  إن   لذلك

  الكتشاف   موجهة  ماتكون  عادة  التي  ودقتها  االبداعية  والمالحظة  االدراك

 والقدرة  والشمولية  واالحاطة  بالعمق  تتصف  كونها  والجديد  المتميز

  والمثيرات  المواقف  تراكم   بين   من   واالختيار  االنتقاء  على  المتخصصة

 مراحل   عبر  بها  يمر  او  االنسان  لها  يتعرض  التي  والمعلومات  والخبرات

  التمييز  على  والقدرة  المتراكمة  المعرفة  على  السيطرة  بهدف   التطوري،  نموه
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  للبيئة   المكونة  االشياء  لماهيات  الكلي  التصور   نحو  موجهة  عمليات  كونها

  يحدث  ما  ادراك  المبدع  االنسان  يستطيع  بحيث  ذلك  اوغير  بنا  المحيطة

  المتغيرين   هذين   ان  كون  الخارجي  محيطه  في  مايظهر  او  ذاته  خارج

 ( 86-85 :  2002 والزغول،  )الهنداوي،   بينهما. فيما يتفاعالن

  لديه  الذي  االنسان   ذلك  هو  الفنان  إن  "  الصدد  بهذا   ريد(  )هربرت  يشير  اذ

  العملية  وهذه  مادي   شكل   الى  البصري  االدراك   تحويل  في  والرغبة  القدرة

 الفنان،   بها  يتميز  التي  االدراكات  بمستوى  يتعلق  -االول:  بجانبين:  تتميز

  مرئي  سطح  على   يدركه  ما  خاللها  من   يجسد   التي   التعبيرية  القدرة  -الثاني:

 )شاكر،   العمليتين".  هاتين  بين   نفصل  ان   الممكن  غير  من  لذلك  الفني(  )العمل

1987  : 129 ) 

  لوعي   االنسان  التزمها  التي  العقلي  االبداع   اشكال  ارقى  يعد  الفني  فاإلبداع  

 الفن  خالل  من  اذ  والفلسفي،  الديني  الوحي  اال  ذلك  في  هيفوق  ال   ذاته

 الفنان  يملكه  لما  يهيج   تناغم   في  األشياء  بين   األصلية  الوحدة  تنحل  وبوساطته

 التي  الخيال  قوة  بفعل  والموضوع  الذات  بين   التناقض  ازالة  على  قدرة  من

  االشياء   او   المتناقضات  بين  التوفيق  مبدأ  فيه   يتجلى  فني  عمل   لخلق  تؤهله

 ( 9  : 2009 )سرمك، المألوفة. غير

  او  االنسان   عن   ما  بشئ   يخبرنا  ان   اشكاله  جميع  خالل  من   الفن  يحاول  لذلك 

 فالشعوب  فيه  ومتجذرة  ثابتة  كحقيقة  المعرفي  البعد  يبرز  اذ  الكون،  او  الحياة

  وحددت  افكارها اسمى الفن في وضعت قد وثقافاتها حضاراتها اختالف على

  ،   والعلم(  )الفلسفة  شأن  لإلنسان  قيمة  ذو  للمعرفة  نهج  باعتباره  فلسفاتها  له

  طريقة   اعتبرناه  اذا  اهميته  وتقدير  الفن  ماهية  الى  الوصول  ايمكنن  ال  لذلك
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  لفهم   االنسان  بها  يستعين  التي  الطرائق  سائر  عن  ومتميزة   بل  للمعرفة،

 حياتهم. 

 لذا  وحقائقها،  االشياء  وجواهر  بالماهيات  تعنى  أن  الحقة  للمعرفة  البد  لذلك

  الفن   ماهية  من   ضرورته  تنبع   الذي  الجمالي  للشكل  السمات  هي  هذه   كانت

 المعرفي،   واالداء   والوعي  لإلدراك  خاصا  منهجا  باعتباره  فالفن  وطبيعته، 

  من  ذلك  كان  سواء  الجمال  شروط  وفق  على  حسيا  يتجلى  معرفة  هو  انما

 (. 13 :2013 )مطر، الفني، العمل قيمة او االداء  حيث

  وجود   من  البد   وعلية  جمالية،  معرفة  يمثل  جوهره  في  الفن  ان  اخر  بمعنى

 مجاالت  في  ادراجه  يمكن   لكي  الفني  العمل  في  توافرها  يتوجب  معينة   شروط

  فهناك  المبدأ  حيث  من  خاص،  بشكل  الفنية  والتربية   عام  بشكل   الجميلة  الفنون

  في  الجمال  او   الفنية   القيمة  شرط   منها  هذا  بها   يتمثل   اخرى  وسمات   شروط

 ما  فني  عمل  في  التخاطب  مظاهر  بين  بوضوح  التمييز  يجب  لذا  العمل

  الفنية(  والقيمة  )التخاطب  المظهرين  فكال  العمل  هذا  في  القيمة  ومظاهر

  تكوينها  في  يشترك  ومتشعبة  معقدة  ابداعية  الشكالية  تبلورهما  في  يخضعان

 ترابطية.  وعالقة واتجاه عنصر  من اكثر

 المدركات  او  االشكال  بمحتوى  يرتبط  التشكيلية  الفنون  مجال  في  االبداع  ان

  والسطوح,   والفراغات والكتل وااللوان واالشكال كالخطوط البصرية الحسية

 -على: يقوم  التشكيلي الفن في االبداع  لذا

 المركبة   لألشكال  االنتاج  وغزارة  التشكيلية  المفردات  وفرة  التشكيلية  الطالقة

 وحدات  عدة او وحدة  باستخدام
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 الخامات   ومعالجة  والرموز  االشكال  تناول   في  الرؤية  تغير  التشكيلية   المرونة

  والتفاصيل  والوضع  الهيئة  حيث  من   الموضوع  عناصر  في  والتنوع 

 متتالية محاوالت خالل من التكوينات واختالف

  المبدع  بشخصية  وارتباطه  تكراره  وعدم  بالجدة  الفرد  ماينتجه  تميز  االصالة

   ( 34،ص1987)عبدالحميد,  وتفردها

  العناصر  من  مجموعة  على   اتكوينه  في  تلتئم   الفني  العمل  بناء   اشكالية   ان

 قدرة  باعتبارها  والمرونة  بالديناميكية  تتسم   فكرية  لمنظومة  المؤسسة  الفاعلة

 والناجمة  العمل حول تثار التي التساؤالت متطلبات مواجهة من تمكنها كامنة

 والمحافظة   التوترات   لتجاوز  يؤهلها  الذي   بالشكل   الزمانية  التغيرات  عن

 وتوازنها.  اتزانها على باستمرار

 (220-219 :  2006 والترتوري،  )الخوالدة

  موضوع   ادراك  اساسه  يكون   ان  يمكن   الفني  العمل  في  االبداع  بواعث  ان 

  وتركيبه  وتحليله  بتنظيمه   يقوم   ان بعد  معنى  اعطاءه  يحاول  الفنان  قبل   من  مـا

  المتداخلة  العمليات  هذه   ان   اذ   جديدة،  وسياقات  أوضاع  في  وتخيله   وتكوينه 

  بفعل  المؤسسة  والجمالية  الفنية  المعرفة  تعتمد   منظم  بشكل  والمالحقة

  لذلك   والبعدية،  القبلية  والتصورات  لالفكار  والتركيبية  التحليلية  التراكمات

  من  الفني  العمل  بناء  خطوات  أيبد   ال  )الطالب(  الفن  ممارس   او  الفنان  فان

  البصري  االستكشاف  على  تعتمد  ابداعية  محاوالت  خالل  من  بل   العدم

  الن   واصيل،   جديد   و ه  ما  وابتكار  محاكاتها  يحاول  التي  األشياء   لمكنونات

  التقنية   فيها  يتداخل  بنائية  تراكمات  عبر  نسجها  يتم  متداخلة  حلقات  يمثل  الفن
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  من   المضاد  الحساس  الفعل  ورد  الصراع   فهم   خالل  من  الرؤيوية   واالسلوبية

 الفني. للتحري كمجال والحديث  القديم بين التجاوز اجل

 حسي   ادراك  من  يبدأ  شرطي  حيوي  فعل  هو  الفني  اإلبداعي  فالعمل

  الجمالية،   الخبرة  من  واخرى  حصيلة  خالل  من  الجمالية  الرؤى  لموضوع

 نتيجة  المتعلم(  او  )الفنان  االنسان  يكتسبها  التي  والتقنية  المهارة  وبفعل

  المبنية   ذاكرته  في  المخزونة  صوره  انتقاء  من  بحرية  يتمكن  التعبير  ممارسته

  او  )الحياتي  نموه  مراحل  عبر  اكتسبها   التي   الخبراتية  التراكمات  على

  المتعلم(   او   الفنان   )   تخيل   من   خيوطها  نسجت  الصور  وهذه   التعليمي(

  يتم   التي  المختلفة  الخامات  باستخدام  للتنفيذ  العقل   امام  وضعها  فيتم  االبداعي 

  وهذه  والجده  باالصالة  يتميز  مألوف  غير   فني   عمل  طريق  عن   تشكيلها

   واالبداع.  والتعبير،  التذوق، هي: اطوار ثالث تتضمن  العملية

 (85-80 :  1999 )عبده،

  التي  المقومات  من  بمجموعة  تتميز  االبداعية  العملية  فان  ذلك  على  بناءا

 (. 41 :   1992  توفيق،  )سعد  :  هي لها اطارا تشكل

  المباشر  وايمانه  المرهفة  واحساساته  واستعداداته   بقدراته  تتمثل  ذاته:   الفنان

 الفني   والمخزون  االدراك  في  الشديدة  كالحساسية  ذاتية  مقومات  من  ومالديه

 الخلفية مثل الموضوعية الفنان مقومات عن فضالً  الذاتي، النقد على وقدراته

 العامة   والمواقف  االحداث  مع  التفاعل  ومقوم   منه  االخرين  وموقف  الثقافية

 . والخاصة

  المرونة  ومهارة  الموروثة   الفنية  والتقاليد  والقواعد   االصول  الجمالية:  الخبرة

 والنقدية. 
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  مادية  وعناصر  خامات  من  المحسوس  الوسيط   او   )الخامات(:  المادة  -3

  يتدخل  الذي  هو   فالفنان  وغيرها(  والخشب.......   والقماش  والطين   )االلوان

 للمتلقي. ويظهرها يطوعها جمالية مادة الى الخام المادة ويحيل

 الفني   العمل  لعناصر  الفني  التركيب  ان  الجمالي(:  )الموضوع  الصورة  -4

 التنفيذ.  او  األداء بمستوى تتم التي الرابطة العالقات خالل من

  عن   يفصح  الذي  وهو  الفني  العمل  في  الجمالية  الداللة  هو  الفني:  التعبير  -5

 والموضوع.  الفنان بين العالقة

  بين   تحدث  لتفاعالت  محصلة  يمثل   الفني  العمل  ان   لنا  يظهر  لذلك

 العملية   مجمل  على  الخاص  بتأثيره  منها  كل  يتميز  التي  له  العناصرالمكونة

  من   منظومة  بكونها  تتميز   الفني  العمل   اشكالية  ان  اخر  بمعنى  االبداعية،

  عديدة  مشاكل  تواجه  التي  افكاره  خالل  من  الفنان  ينسجها  التي  العالقات

  اال  النظرية  الناحية  من  الحل  وألتقبل  منفردة  حلها  امكانية  التتوفر  مترابطة

  االشكالية  ان  حقيقة  الى  يوصلنا  وهذا  جميعا،  يشملها  عام  حل  اطار  في

  في  متواجدة  كونها  الفكري  االستقرار  تحقيق على  تفعيلها  يساعد  كامنة  نظرية

  في  صياغتها  امكانية  الى   تتشوق  التي  فكريا  المتطارحة  المنظومة  صلب

  التي  المعرفة  مصادر   اهم   اما   العقل،  الى   القوة  من  الخراجها  ملموسة   منهجية

 -هي:  للمتعلمين الجمالية التربية تقدمها

 التي  والمعرفة  الحقيقة  نحو   االساسي  المرشد   تشكل  التي  الحواس:  منظومة-1

  العالم  على  المعرفة  منافذ   كونها  اصيلة   معرفة  تمثل  طريقها  عن   تتم 

  واستثمارها   المنظومة  بهذه  االهتمام  الى  الفنية  التربية  تهدف  لذلك  الخارجي،

 االمثل.  االستخدام  في
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  عملية   هنا  ويقصد  المعرفة  لمصادر  الثاني  المصدر  العقل  يمثل  العقل:-2

  تهتم   لذلك   الحسية،   بمدركاته  ترتبط  والتي  المتعلم  بها  يقوم   التي  التفكير

  للمثيرات  الصحيح  الفهم  طريق  عن  العقلية  العمليات  بهذه  الفنية  التربية

 التعليمية.  والخبرات والمعرفة

  مباشرة   ذاتية  معرفة  تمثل  الحدس  طريق  عن  تتم  التي  المعرفة  ان  الحدس:-3

  تنظر   لذلك  الذاتي،   التعلم   اشكال  من   شكل   هي   بل   التفكير   نتيجة  تأتي  ال

  اكتساب   عملية  في  تأثير  له  للمعرفة  كمصدر  الحدس  الى  الفنية   التربية

 له.  المناسبة  بالوسائل  وتنميته والمهارية المعرفية الخبرات

 كونها   المعرفة  اشكال  من  شكالً   والموروث   والعادات  التقاليد   تعد  التقاليد:-4

  الجانب  هذا  تمنح  الفنية  فالتربية  السابقين،   عن  موروثة  اولية  مصادر  تمثل

  وااليقونات   الرموز   استعارة  على  المتعلمين  ومساعدة  الالزمة  الحيوية

 الفني. النتاج موضوعة  تجسيد في  تخدمهم ان يمكن  التي واالشكال

 المعرفة   بواسطتهما  تتحقق  التي  والعمل  الذاتية  الخبرة  به  ويقصد  الوجود:-5

  الذاتية   بالخبرات  االهتمام   الفنية  التربية  اهداف  فمن  لذلك  المتعلم،  عن

  الفني.   النتاج  متطلبات  مع   يتناسب  بشكل   التعلم   فرص  وتوفير  للمتعلمين

 (. 51-49 :  2010  )السعود،

 خالل  من  واثارتها   مشاعره  وايقاظ  المتعلم  حواس  مخاطبة  عملية  ان 

  لمكونات  بالجمال  لإلحساس  الفنية  التربية  مناهج  تقدمها  التي  الفنية  النشاطات

  كل   وصف على  قادراً   يصبح  بحيث  الفني  العمل  مكونات  او  به  المحيطة  بيئته

 او   الجمالية  االحكام  اصدار  على  تساعده  فنية  بذائقة  ويتمتع  جميل  هو  ما

  عناصر  يحتوي  مركب   يمثل   الفني  فالنتاج  الفني،  المنجز  وتحليل  قراءة
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  فكرية  ودالالت  بمفاهيم  محمالً   شكالً   لتحقيق  بعض  مع  بعضها  تآلفت  واسس

 العالقات  من  معين  نظام  ضمن  جميعها  اخضعت  اذا   تعبيرية  ومالمح

ً   منجزاً   منها  ليتحقق  المتبادلة ً   متكامالً   فنيا ً   منتظما  )قطامي،   بذاته.   قائما

 انجاز   في  الفنية   التربية   قسم   طالب  تساعد  التي  (العوامل43-45  :   1998

   االبداعي  الفني العمل

 المعرفية   المهارات  على  المتعلم  تدريب  عن  المسؤول  التدريسي  -1

  واالهداف  المعرفية  الخبرات  تحمل  التي  الدراسية  المناهج   واالدائية،

 الذاتية.  الطالب  قدرات كذلك  التعليمية

  التي  وهي  واللون   الضوئية  والقيمة  الخط  على  وتشتمل  التشكيل:  عناصر-2

  تتضمن  متفاعلة  عالقات  على  تشتمل  التشكيلية  العناصر  وهذه  الشكل  تكون

  تتواجد  متى  أي   حدود  لها  أن  اذ  للقياس،  خاضعة  كميات  تعد  خصائص  على

  ومداها  حدودها  في  ولكن  أساساً،  الضوئية  القيمة  أن  كما  قياسها،  يمكن  فيها

 مقياسا. يصبح   أن يمكن

  ولطبيعة  الشكلية  للعناصر  الطالب  اختيار  خالل  من  يتكون   الموضوع:   -3

  الفنان  عقل  الى  بالتدريج   تتسلسل   األفكار  من   تداعيات  أن   حيث   بينها،  العالقة

  بعض  مع  تقارن  أن  يمكن  معقد  تركيب   ذات  صورة  أي   الن  عمله،  الى  ثم

 جهده   أقصى  الفنان  يبذل  لذلك  الطبيعة،  في  مألوفة  صور  مع  والخيال  الجهد

  في   منها  كل   يكون  بحيث   نقية،  بطريقة  تتجمع  الشكلية  العناصر  لجعل

 األخرى.  المكونات مع  فيه يتصادم الذي الصحيح الموضع

  في  معها  تحمل  أن   يمكن   الشكلية  العناصر  خصائص  بعض   أن  التعبير:   -4

 أفكار   تصوير  في   مهما  التعبير  وهذا  التعبير،  من  متمايزة  أشكاالً   نفسه  الوقت
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  االنسانية  النفس  أعماق  في  الكامنة  المصادر  من  ينبثق  الفني  فالعمل  الفنان

  لتشكيل   المناسبة  الوسائل   مع  توحدت  ما  واذا  والخيال،  واألفكار  األحالم  مثل

 الفني. العمل

  داخل  العناصر  بين   والتأليف  التركيب  الى  الوصول   وسيلة  هو   األسلوب:   -5

  في   واألسلوب  أخرى.  أنماط  مع  يتعارض  وقد  الشكل  يمتلك  فالنمط  العمل،

 مثلثة.  أو اشعاعية أو مائلة تكوينات أو  ومنحنية وحلزونية  دائرية  تكويناته

 الى  الفكرة  حياة  بتوصيل  لليد  يسمح  الذي  الشيء  وهي  الفنية:  اللمسة  -6

 سرعة   فان  الفكر،  ووضوح  والمزاج  القوة  تعطي  التي  وهي  الموضوع،

  للرؤية  اطاعتها  ومدى   عليها  ترتكز  التي  والنقاط  وتوقفها  اليد  حركة

  ومدى   الفنان  لدى   التفكير   بحركة  ترتبط   ومهارتها  حساسيتها   ومدى   ومرونتها

   معها. يتعامل التي  وبالمواد بالفن خبرته ومدى  وتصوراته، أفكاره وضوح

 النظري: االطار عنها اسفر التي مؤشرات

 المعرفية  للخبرات  الفنية   التربية  طالب  إستجابة  في  االنتباه  مستوى   يتحكم

ً   مرتكزاً   تشكل  التي  الجمالية  والمهارية   عليه  تضفي  والتي   الفني  للنتاج  اساسيا

 ً ً   سلوكا  النتاج   الهداف  فكري  وفهم  جمالي  تذوق   تحقيق  في  فاعالً   واتجاها

 وطبيعته. 

  بنية  خالل  من   الفني  النتاج  في  الفنية  التربية  طلبة  يكتسبها  التي  الخبرة  تتمثل 

 وخامات   مختلفة  بأساليب   المنفذه  اإلظهار  تقنيات  او   الموضوع   او   الشكل

 متنوعة. 
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  بفنون   المتمثلة  الضاغطة  المرجعيات  في  تتجسد   ان   الجمالية   للنربية   يمكن

  المصنعة  للخامات   المبتكر  والتوظيف  المبتكرة  بتقنياتها  الحداثة  مابعد

 .  الفنية األعمال لعرض مبتكرة وطرائق  والتقليدية

  المثير  عامل  تحول  الى  الحديثة  والعلمية  الفلسفية  والنظريات  المعارف  ادت

  –الفوضى  –والتجريد  االختزال  –الحركة  –الخط  –)اللون  الشكل   في

  المتبدلة   مفاهيمها  في  تحوالت  عبر  والتجميع(  التعبيري  الشكل  –التركيب

ً  والمتغيرة  .  الفكرية حركاتها على اعتمدت  التي واالتجاهات االفكار لكم  تبعا

  تجسدت  مختلفة  اساليب  اوجدت  قد  الطالب  اكتسبها  التي  الجمالية  التربية  ان

  الفني. النتاج مفردات اظهار في

  بعد  ما  لفنون  التشكيلي  الفن  اتجاهات  على  الفنية  التربية  طالب  اطالع  ان

  جمالية   مناطق  الى  واالنتقال  االبداعية  المخيلة  استنفار  في  اسهم   قد  الحداثة

 التكنولوجيا.  عصر لتناسب  وجديدة محددة  غير افق على متفتحة

  التربية   خالل  من  الفنية   التربية  طلبة  اكتسبها  التي  الجمالية  المعرفة  منابع   ان

  على  الفنية  للعناصر  اختيار  في  واإلستجابة  المثير  هيمنة  اوجدت  قد  الجمالية

 االستهالكي. المجتمع عناصر  توظيف خالل من والصدمة الدهشة عنصر

  بوسائلها  المشهورة  الشخصيات  صور   توظيف   في  واإلستجابة  المثير  تمثل

 والخامات   الفوتوغرافية  والصور  والتجميع  بالكوالج  المتمثله  اإلظهارية

 المستهلكة.  الصناعية

  الفنية   بالقواعد  التقيد   وعدم  اإلظهار  تقنيات  اختيار  في  المألوف   عن  الخروج

ً   مترجم  فكري  منتج   هو   الفن  ان  كون   التقليدية،   الفكري  المثير  ليتقدم   تشكيليا

 الجمالي. المثير على
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 البحث  اجراءات / الثالث الفصل

  اكثر  كونه  بحثها  اجراءات  بناء  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثة  اعتمدت

 البحث.  هدف  لتحقيق مالئمة  العلمية المناهج

 البحث:  مجتمع

  كلية  –  الفنية  التربية   قسم   /  الرابع  الصف  طلبة  من  البحث  مجتمع   تكون

 فنية  نتاجات  قدموا   الذين  2021-  2020-  الدراسية  لالعوام  الجميلة  الفنون

  عدد   بلغ   اذ  التشكيلي(،   الفني  )المشروع  الدراسي  المقرر  ضمن   تشكيلية 

ً   ( 83)  الطلبة ً   (166)  قدموا  وطالبة  طالبا ً   نتاجا   لكل  فنين  نتاجين  بواقع  فنيا

  كذلك  الحداثة،  بعد   ما  لفناني  التشكيلية  الفنية  بالنتاجات  الطلبة  تأثر   اذ  طالب،

  التعليمية   والمناهج   القسم   في  التدريسيين   بخبرات   النتاجات  هذه  تأثرت

 المختلفة. الفنية والمهارات

 البحث:  عينة

 تحقق   بحيث  عشوائية  بصورة  الفنية  الطلبة  نتاجات  من  نماذج  ( 5)  اختيار  تم

 هي:  النماذج وهذه  البحث هدف

 القياسات  الخامات  االنجاز وسنة الفني النتاج الطالب  ت

 سم 80 × 100 ملونه  أوراق  صحف،  اكرلك،  زيت،  2020 الوطن/ اركان شمس 1

 االكريلك  ألوان وجرائد،  مجالت صور ،  كوالج 2021 اليوم/ عالم محمد.  صفاء 2

 قماش. والزيتية،  

 سم  60 × 80

 خيوط   الخشب،   اكريلك،   الوان  زيتية،   الوان 2021 / الثالثية محسن  زينب 3

 بالستيكية  كرات نايلون، 

 سم  60 × 80

 خامة   االكريليك,  الوان  بروف,  الووتر  خامة 2020 الحلم/ فهمي  اطالل 4

 بروف,  الوتر  قلم  الملونة,  الزينة  احجار  النحاس,

 الخشب.  ماجك, قلم

 سم160 × م4,5

 كانفاس  + بروف اكريليك+وتر 2020 / بغدادايات مجيد شهد 5

 

 سم 30 × 130
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 االستطالعية:  الدراسة

  الجمالية   الخبرات  عن  الكشف  الى  هدفت  استطالعية  دراسة   الباحثة  اجرت

 معرفية   بثقافة  الجمالية  التربية  خالل  من   الفنية  التربية  طلبة   بتغذية  تسهم   التي

ً   مؤشرات  سجلت  والتي   ادائية  وخبرات  بصرية   في   تلمسه   يمكن  ايجابيا

  بلغت   استطالعية  عينة   الى   تساؤالت  توجيه   تم   اذ   التشكيلية،  الفنية   نتاجاتهم

(30)  ً  -هي: وطالبة طالبا

  تقدمها   التي  الجمالية  والتربية  التعليمية  بالخبرات  تأثرك  مدى   ما  /1س

 الفنية؟  التربية  قسم  في والعملية( والتطبيقية  )النظرية الدراسية المقررات

 النجاز   توجيهك  في  دور  والتدريب  التدريس  وطرائق  الساليب  هل   /2س

 التشكيلي؟  الفني النتاج متطلبات

 في   واستعاراتها  واالشارات  والصور  الرموز  فهم  على قدراتك   مدى   ما  /3س

 الفني؟. نتاجك متطلبات تلبية

  التربية   قسم   مناهج  في  المقررة  الجمالية  التربية   لتطوير  مقترحاتك  /ما4س

 التدريس؟. لمهنة الطالب عدادا الى الهادف الفنية

  قسم   طلبة  رؤية  عن   ذهني  تصور  تكوين   في  الباحثة  الدراسة  هذه  افادت  لقد

 اداة   انجاز  على   حفزهما  مما  والجمالية،  البصرية  وثقافتهم  الفنية  التربية

 الحالي.  البحث في اختيارها  تم التي العينات تحليل

 الفنية   النتاجات  عن  الكشف  الى  هدفت   مسحية  دراسة  الباحثة  اجرت  كذلك

 توثيقها   لغرض  2020/2021  لالعوام  الفنية  التربية  قسم   طلبة  قدمها  التي

 للتحليل.  اخضعت التي النماذج واختيار للبحث كمجتمع
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 البحث:  اداة

  الدراسة  ونتائج  نظرية  مؤشرات  من   النظري  االطار  عنه  اسفر  ما  على  بناءً 

  تناولت  التي  واالدبيات  المصادر  على  الباحثة  اطالع  عن  فضالً   االستطالعية

  البحث  اداة بناء  تم   الفني   واالبداع الجمالية  والتربية   الخبرات  عن   موضوعات

 في  تتحقق  تفصيلية  مفردات  محور  كل  يتضمن  محاور  (6)  من   تكونت  التي

 والوصف. للتحليل اخضاعها يتم التي الفنية النتاجات

  الفنية   التربية  مجال  في  المحكمين  من  مجموعة  على  االداة  هذه  عرض  تم

  صالحية  مدى  على  التعرف  لغرض  *،والتقويم  والقياس  التشكيلية  والفنون

  السادة  ابدى  اذ  قياسه،  الجل  وضعت   الذي   الهدف  قياس  في  مكوناتها

  االداة   تصحيح  وتم   الباحثة  بها  اخذت  المالحظات  من  مجموعة  المحكمين

  اعيدت  ثم  المحكمين،  بين  لالتفاق  )كوبر(  بمعادلة  وباالستعانة  وفقها  على

 للتطبيق. جاهزة اصبحت بحيث التامة الموافقة على وحصلت اليهم

 االداة: ثبات

 نتاجات  من  نماذج  (3)  على  تطبيقها  تم  االداة  صالحية  من  التحقق  لغرض

  باثنين   الباحثة  استعانت  اذ  االساسية،  البحث  بعينة  المشمولة  غير  الفنية  الطلبة

 معامل   باستعمال  االداة  لهذه  الثبات  معامل  تحديد   اجل  من  *المحللين  من

  الباحثان  حصل  االستطالعية   العينة  نماذج  تحليل   تم   ان  بعد   بيرسون،  ارتباط

 االتية:  النتائج على
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 التحليل اداة حول المالحظين بين  االتفاق معامل الستخراج  (2) جدول

 الفنية  النتاجات

 

 المعدل  ( 2) (1) المالحظ مع  الباحثان

 ( 2) م ( 1) م

(1 ) 0,87 0,87 0,88 0,87 

(2 ) 0,87 0,87 0,86 0,87 

(3 ) 0,90 0,90 0,89 0,90 

 0,88 العام  المعدل

  تحليل  الداة  الثبات  معامل  ان  يظهر  ( 2)  الجدول   نتائج  الى  النظر  خالل  من

  وبذلك  االداة،  هذه  لصالحية  جيداً   مؤشراً   يعد   وهو   (0,88)  بلغ  العينة  نماذج

 للتطبيق. جاهزة اصبحت

 العينات نماذج تحليل

 

   الوطن (: 1) انموذج

 اركان. شمس :  الطالب اسم

 .  سم 80 ×  100 : العمل قياس

 م. 2021 – 2020  : اإلنجاز تاريخ

 ملونه أوراق صحف، اكرلك، زيت، : الخامة

 .  قماش 

 للنتاج  البصري  الوصف

  مع بعضها متراصه قائمة مستطيلة هندسية أشكال مجموعة من العمل يتكون

 ومرسومه  ملونه  أوراق  من  المتكونة  مختلفة  وارتفاعات  بألوان  البعض
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 myكتب)  اذ   انكليزية  وحروف  االنكليزية  باللغة  الصحف  من  وقصاصات

home)  مائل   فاتح  ازرق  بلون  فضاء  في  تسبح   األشكال  وهذه  اسود   بلون  

  مخضر   اصفر  بلون  الصورة  اعلى  في  دائري  شكل  وجود  مع  الخضار،  الى

  التي  المثيرات  ان   يعني  مما  الوطن  فكرة  على   للداللة  بالشمس   يوحي  والذي

  التي  التجريدية  بالتعبيرية  متأثر  وهو   الموضوع  الى  تتجه   الطالب  اعتمدها

 اتجاهات  موضوع  تحت  الفن   تاريخ  مادة  ضمن   الفنية   التربية  قسم   في  تدرس

 الحداثة.  بعد ما فنون

  الضاغطة المرجعيات

  الحديثة   للتيارات  استمرار   هي  التجريدية   التعبيرية   ان   المعروف  من

  انها  اال  الدادائية(  المستقبلية،  التعبيرية،  التكعيبية،  التجريدية،  )السريالية،

  هذا   ففي  الحداثة،  مابعد  لفنون  مهمه  سمه  تعد   والتي  المرئية  االشياء  تخطت

  الكوالج   تقنية  استخدام  خالل  من  التركيبية   التكعيبية  تاثيرات  هيمنت  العمل

  فعلي   كمحرك  الالوعي  عن  معبراً   ذلك  تخطى  قد  الطالب  ان   اال  واالختزال،

 الفهم   مفارقات  فثمة  للوحة  العام  االطار  داخل  الواقعي  الشكل  لتحطيم

  في  االيقاع  على   باالساس  تعتمد   التي   البنائية   للعالقات  الداللي–الموضوعي

 والقياس.  اللون

  اإلظهار: تقنيات

  الجرائد   من  قصاصات  لصق  خالل  من   العمل  هذا   على  الكوالج  تقنية   هيمنت 

  باالبنية   توحي  وهي   قائمة   مستطيلة  بأشكال  ملونة  وأوراق  االنكليزية   باللغة

ً   معدة   حروف  لصق  تم  اذ  الكتابة،   عن  فضالً   عبارة  كتبت  الغرض   لهذا  مسبقا

(My home)   بألوان  الهندسية  األشكال  بعض   رسم   تم  كما  االسود،  باللون  
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ً   )االكرلك(   زيتية  ألوان  استخدام  تم   فقد  اللوحة  أرضية  اما  الفرشاة  مستخدما

  تم   اذ  والطمأنينة،  باالستقرار  توحي  وحركي  لوني  هدوء  فيها  واسعة  بفرشاة

  لمهنة  اعداده  برنامج  ضمن  الطالب  تلقاها  التي  المعرفية  الخبرات  استثمار

 الفني.  النتاج مكونات اظهار في وتوظيفها  الفنية  التربية تدريس

   : الخامات

  المنفذة  االرضية  من  ابتداء   متعاقبة  بخطوات  الموضوع  برسم  الطالب  قام

ً   الزيتية  باأللوان   عامودية   هادئة  لونية  بضربات  عريضة   فرشاة  مستخدما

  تكويناته   واشغال  بالسماء،  االرض  لربط  االخضر  الى  مائل  فاتح  ازرق  بلون

  الكوالج  بتقنية  نفذت  مستطيلة  أشكال  مجموعة  من  تتكون  والتي  اللوحة  وسط

 مقروءة   غير  تشكيلية  كقيمة   الجرائد  وقصاصات  الملون(  األوراق  )لصق

 ً  المتمثلة  جمالية  قيم  اضافة  عن  فضالً   التكوين  في  التوازن  تحقيق  منه  سعيا

 My)  المقروءة  الحروف  شكلت  اذ  تركيبها  وطريقة  الخامات  تنوع   في

home  ) للوطن.  االنتماء فكرة لتعزيز مهيمنه عالقة 

 :  واإلتجاه  اإلسلوب

ً   التجريدية  التعبيرية  الفني  االتجاه  من   الطالب  اتخذ    تنفيذ   في  له  إسلوبا

 العقالنية  النزعة  عن   االبتعاد  الى  بدوره  دفعه  مما  الفني  النتاج  متطلبات

ً   التخيلية  المنظومة  من  جعل  بحيث  اختراق  يعد  وهذا  وأشكاله  لرموزه  اساسا

  الكتابة  استخدام  ان  اذ  الحداثوية،  العقلية  الرؤية  عالم  في  مألوف  هو  لما

  الحداثة،   مابعد  فنون  في  الواردة  السمات  من   هي  مهيمنة  كعالقة  المقروءة

ً   الكتابة  قدم  كما ً   محدداً   مفهوما   من  الرغم  على  التكوين  فكرة  لتعزيز  وواضحا

  البصرية  الثقافة  مستوى   الى  يعود  بالطبع  وهذا   التركيبية  التكعيبية   من  اقترابه
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 لمهنة   اعداده  برنامج  ضمن  الطالب  اكتسبها  التي  المعرفية  والخبرات

 التدريس. 

  الكوالج  استخدام   في  المتمثلة   خاماته  وتنوع   التقني   الجانب  في  المثير   تمثل 

  بتأثره  الطالب  اكتسبها  التي   الجمالية  للمعرفة  منابع  المقروءة  والحروف

  الفنية  والمهارات  والتدريب   التدريس  واساليب  والمنهج  التدريسي   بخبرات

 مرجعياته  من  تكويناته  ورموز  البصرية  مفرداته  الطالب  صاغ  اذ  المختلفة،

  عنها  التعبير  اليمكن  يقةحق  للتعبيرعن  الرمز  هيمن   فقد  واالجتماعية  الثقافية

 الطالب  احساسات  ويترجم  ذهنية   مرتبة  اسمى   يصدر  الذي   خالله  من   اال

 مشاعره   عن  لالفصاح  التعبير  في  قوة  عنها  ينتج  التي  وإنفعاالته  الداخلية

  توحي   التي األشكال  وانتظام  األلوان  دفء في  المتجسده  الوطن  عن   وذكرياته

  مع  متوافقة  جاءت  النتاج  هذا  في  المثيرات  ظهور  ان  والسكينة،   باالستقرار

 (. 9 ، 8 ،7 ،3) النظري االطار مؤشرات

 

 .  اليوم عالم (: 2) انموذج

 محمد. صفاء :  الطالب اسم

 سم.  60  ×  80 : العمل قياس

 م. 2021 – 2020  : اإلنجاز تاريخ

 االكريلك  ألوان وجرائد، مجالت صور ، كوالج : الخامه

 قماش. والزيتية،  

 البصري  الوصف
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  مستقر،   وغير  مائل   بشكل   نفذت  هندسية،   أشكال  ثالثة  من   العمل  هذا   يتكون 

  بعد  اللوحة  على  تلصيقها  تم  فوتوغرافية  وصور  رسومات  األشكال  تحوي

  من  األشكال  هذه  إطار  نفذ  اذ  وإضافة،   حذف  من  عليها  تعديالت  إجراء

 أوراق  من  قصاصات   اللوحة  أعلى  في  تظهر  الملونه،  المجالت  أوراق

  والرموز  االشارات  بعض   شملت  فقد  اللوحة   اسفل  اما  والمجالت  الجرائد

  الى  مستنداً   النتاج  فكرة  نحو  المثير  يتجه  اذ  القتلى،  صور  أجزاء  عن   فضالً 

 تأثر   خالل  من  جاء  بالتأكيد  وهذا  الفضاء،  داخل  وحركته  الشكل  طبيعة

  يمتلك  والذي  الفني  المشروع   مادة  على  القائم  التدريسي  بخبرات  الطالب

  في  المعاصرين  التشكيليين   الفنانين  احد  بكونه  عالية  ومهارية  فنية  خبرات

  العراق.

   الضاغطة: المرجعيات

 وقصاصات   المجالت  في  المطبوعة  الفوتوغرافية  الصور  الطالب  اتخذ

  التكعيبية  السمات  بعض  أظهر  مما  االساسية،  التعبيرية  وسيلته   الجرائد

  التعبيرية  الى  ينتمي  العمل   ان   اال   الكوالج   استخدام   في   السيما  التركيبية 

  والتجريدية   التعبيرية  خاصةً   فنية،  مدارس  عدة  سمات  يحمل  كونه  التجريدية

  التعبيرية   في  الضاغطة  المرجعيات  من   عدت  التي  والدادائية  والتكعيبية

 معرفية   بخبرات  مروره  بعد  الطالب  عند  الشعور  هذا  تولد  وقد  التجريدية

 الخامات   وتطويع  التدريس  واساليب  الدراسية  المناهج  من  اكتسبها  جمالية

 الفني. النتاج في المختلفة

   اإلظهار: تقنيات
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  ضمن  تتجسد  حرة  كممارسة  التجريدية  التعبيرية  إسلوب  على  الطالب  اعتمد

  الفوتوغرافية  الصور  من   تتخذ  ممارسة  التصويري،  السطح  فضاءات

 الجمالي   البعد  تحقق  بما   تقنية   معالجات  مع   وتلصيقها  المجالت  من  المأخوذه

 الفني   العمل  قماشة  فوق  المنفذ  الموضوع  حيثيات  يعتلي   الذي  والفكري

  عالقة  ذات  صورية  وأشكاالً   رموزاً   تخلق  التخيلية  المنظومة   من  جاعالً 

  عن   عبرت  معاصرة  فنية  رؤيه  قدم   إذ   التجريدي،   التعبيري   الفن   بمنطق

  الذي  الفن  ان   إذ  والشر،  الخير  بين  بالتناقضات  متميزة  حياتية  وظواهر  أفكار

  معاناته  عن  ويكشف   المعاصرة  اإلنسان  بحياة  تتعلق  ظاهرة   او  فكرة  يتخذ 

  تطور   يؤكد  ما  وهذا  االمور  لمجريات  متعمق  بفهم  تزودنا   ان  يمكن  التي

  ووسائل  والتكنولوجية  العلمية  بالتطورات  وتأثرها  الفنية  التربية   قسم  مناهج

   الحديثة. االتصال

 الخامات:

  عن   فضالً   الجرائد،  وقصاصات  الملونة  المجالت  أوراق  الطالب  استخدم 

 قماش.  على )االكرلك( ألوان

   : واإلتجاه  اإلسلوب

  أشكال من المتكون الصاخب والتكوين الخصبة باأللوان الطالب إسلوب تميز

 إختزاالت   إجراء  مع  فوتوغرافية  صور  واضافة  بعضها  مع  متماسه  هندسية

 اللوحة  فضاء  رسم  في  االكرلك  وألوان  الفرشاة  وأستخدام  عليها  وإضافات

   الموضوع.  عن  التعبير يخدم بما للتكوين  البصرية الوحدات وتنسيق

  مبدأ  على  معتمداً   التكوين  وسط  الهندسية   األشكال  فوضى  في  المثير  تمثل

  يبدأ   إذ  المتلقي،  عند  الرؤية  مسار  وتحديد  الموضوع  عرض  في  التتابع
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 كما   تتابعية   بطريقة  اخرى  الى  ينتقل  ثم   البصرية  العناصر  ابرز  الى  بالنظر

  وضعيات  في  الهندسية  األشكال  تكرار  خالل  من  االيقاع  في  المثير  يتمثل

  في  االنغام  بتتابع   االحساس  يثير  مؤثر  كمتغير  معين  تواتر  وفق  على  مختلفة

  الحيوية  على  عمله   تكوين   نظام  الى   الطالب  اخضع  مما   محددة،  اوقات

  متوازنة  عالقات  على  قائمة  جمالية  إثارة  من  يحقق  ما  والتنوع  والحركة

  جاءت   النتاج  هذا  في  المثيرات  ظهور  ان  البصرية،  والثقافة  اإلدراك  يحكمها

 (. 9 ،8) النظري االطار مؤشرات مع متوافقة

 .  الثالثية (: 3) انموذج

 .  محسن زينب  :  الطالبة اسم

 .  سم  60  ×  80 : العمل قياس

 م.  2021 – 2020  : اإلنجاز تاريخ

 الخشب، اكريلك، الوان  زيتية،  الوان : الخامة

 ملونة.  بالستيكية  كرات نايلون، خيوط 

 البصري  الوصف

  غامقة  ألوان  االعلى  الثلث   وتشغل  )كانفاس(  أرضية  من   العمل   يتكون 

  الثاني   الثلث  اصفر،  ثم  محمر  اصفر  الى  ويتدرج  المائلة  الفرشاة  بضربات

  في  عديدة،  لونية   بنقاط  تحريكه  تم  االخير  والثلث  االبيض،  اللون  علية  يغلب

  اعلى  في  خشبية  قطعة  تشكيل   تم  غامق.  اوكر  بلون   مستطيل   شكل  وسطها

  في  ملونة  بكرة  خيط  كل   ينتهي  بالستيكية   خيوط  ثالث  منها  انسدل   اللوحة

  والسفلى   زرقاء  والوسطى  اللون،  بيضاء  االعلى  فالكرة  متدرجة.  مستويات
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  ان  الى  يحيلنا  وهذا  الشكل   نحو  يتجه   البصري  المثير  ان   يعني  مما  )بني(،

  الى   يهدف  الذي  الفني  العمل  عناصر  الدراسي  بالمقرر  تأثرت  قد  الطالبة

  بينها  الرابطة  والعالقات  الفني  للعمل  البناء  عناصر  فهم  كيفية  الطالب  تدريب

ً  عليه تضفي باسلوب  الفني النتاج في وتوظيفها  الجمالية. من  نوعا

   الضاغطة: المرجعيات

  والسريالية  عامة   اساس  كمرجع  التجريدية  التعبيرية  الطالبة  اتخذت

  او   السردي  بشكله  الواقع  عن  الطالبة  تخلت  اذ  خاصةً،  والدادائية  والتجريدية

ً   للموضوع   االيقوني  الجمال   وان  قبيح   الواقع   )بان   السريالية  بيان   مع  انسجاما

 العالم،  في  الجمال  ادخل  الذي   هو  واإلنسان  واقعي،  غير  هو  فيما  اال  اليوجد

  وانما   كموضوع  ليس  الواقع  عن  نبتعد  ان  من  البد  الجمال  من  نقترب  ولكي

  تقنية  الى  االنتباه  توجيه  على  عمله  في  الطالبة  اعتمدت  اذ   العياني(،  الشكل

 المجسمة   الكرات  في  تمثلت  التي  والمهمشة  الجاهزة  لالشياء  االلصاق

  عن   فضالً   اللوحة،  اعلى  في  مثبته  خشبية  قطعة  اعلى  من   بخيوطها  المنسدله

  استعملت  كما  مختلفة  إسلوبية   مالمس   وتحقيق  المائلة  الفرشاة  ضربات

  تحدث   التي  الصدفة  عامل  من  مستفيداً   اللوحة  اسفل  في  التقطير  تقنية  الطالبة

  رسم  في  خاصة  عملها  جانب  في   الطالبة  تاثرت  اذ  التلوين،   عملية   اثناء

  الفنان  تاثيرات  اظهرت   االخر  والجانب  كوننغ(   دي   )وليم  بالفنان  األرضية

  دمج   كذلك  التجنيس  الغاء  ومحاولة  التقنيات  بتعدد  المتعلقة   )روشنبرغ(

  الفن   تاريخ  مادة  محتوى  الى  يحيلنا  وهذا  تخيلالم  فضاء  مع  الحقيقي  الفضاء

  بعد   ما  فنون  اتجاهات  والمتضمنة  اعداده  مرحلة  في  الطالب  يدرسها  التي

 المختلفة.   الفنية االفكار توليد  على تساعده مما الحداثة

   اإلظهار: تقنيات
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  نايلون،   خيوط  )الخشب،  العمل  هذا  في  مختلفة  خامات  الطالبة  استعملت

  الزيتية،   باأللوان  الفعل  )رسم  التقنيات  عن  فضالً   ملونة(  بالستيكية  كرات

  االبعاد  الثنائي  التكوينات  بين  العمل  جمع  كما  المسح(  وتقنية  التقطير  تقنية

 .  والنحت الرسم بين الجمع االبعاد، والثالثي

  الخامات:

 الحركة   رسم  وهي  إظهارية  تقنيات  مجموعة  على  باحتوائه   العمل  تميز

  والخشب  واالكرلك  الزيتية   األلوان  مستعملة  والكوالج  والمسح   والتنقيط

 الملونة.  والكرات البالستك  وخيوط

   : واإلتجاه  اإلسلوب

  التعبيرية   المكانياتها  التجريدية  للتعبيرية  استجابتها  عملها  في  الطالبة  اظهرت

  تعكس  ان  حاولت  اذ  الفكرية،  ورموزها  البصرية  الصياغات  في  الالمحدودة

  رسم   في  الالشعور  مستخدمة   الخفي  الغامض  العالم  هذا   مدركات  بعض

 اختيار  في  العقالني   الجانب  استعمال  عن  فضال  اللوحه،  أرضية  محتويات

  العالم  بين  والالشعور،   الشعور  بين   القيود  تحطيم  محاولة  انها  رموزها،

  الرؤى   فيه  تمتزج  متموج  خيالي  عالم  ابداع   ثم  الداخلي  والعالم  الخارجي

 واالحالم.  والخياالت

 خامات   عدة  من  المتكون  الظاهر  الشكل  في  األولى  للوهلة  المثير  يتمثل

  المشاهد  انتباه  ليثير  اللوحة  اعلى  من  المتدلية  الكراة  وضع  خاصة  مختلفة

  فالكرة   الحياة  مكونات  في  المتمثلة  الرئيسة  الفكرة  الى  للوصول  معه  ويتفاعل

 ان   الحياة،  ثالثية  لتشكل  االرض  والثالثة  الماء  والثانية  الهواء  تمثل  األولى
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  النظري   االطار  مؤشرات  مع  متوافقة  جاءت  النتاج  هذا  في  المثيرات  ظهور

(6، 2 ، 3 .) 

 

 الحلم (: 4) العينة

 الفني:  العمل وصف

  فهمي اطالل الطالبة: اسم

 م2020االنجاز: تاريخ

 سم x 160 م 4,5 العمل: قياس

 النحاس,   خامة  االكريليك,  الوان  بروف,  الووتر  خامة  :  المستخدمة  الخامات

 الخشب. ماجك, قلم  بروف,  الوتر قلم  الملونة, الزينة احجار

   البصري: الوصف

 ما   خاماتها  وتتنوع   البعض  بعضها  فوق  مركبة  قطعة  (14)  من   العمل  يتكون 

  عبر   بصرية  دالالت   العطاء  واالحجار،  والنحاس  والقماش   الخشب  بين 

  –  خشن   –  )ناعم   بين   ما  الملمسية  االيقاعات  من   نوع   واضفاء  الخامات  تنوع 

  تنوع   الخامات  هذه  اظهرت  كما  للضوء(   عاكس  –  معتم  –  شفاف  -صلب

  استعمال   ان  يظهر  كذلك  اللون،  يبثها  كما  يبثها  الملمس  عبر  موسيقي  لتناغم

  الوان  بروف,  )الوتر  كخامة  الفني  النتاج  تكوين  في  الداخلة  الخامات

  التي  الخشب(,  ماجك,  قلم  بروف,  الوتر  قلم   احجارالزينة,  النحاس,  االكرليك,

  إذ   الخامات,  انواع  اكثر   جمع  الذي  الفني  العمل  لهذا  جمالية  قيمة  أضافت

 اللون   بخامة  الفكرة  معززة  العمل فكرة  إلظهار  بروف( )الوتر  خامة  وضعت
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  اجزاء   نجد  بينما  المساحات  بعض  في   بكثافة  اللون   استخدمت  كما   للتوضيح, 

  الكانفاس   خامة  ذات  للوحات  كاطار  وضعت   فقد  الخشب  خامة  اما  ملساء,

 وخامة   الزينة  باحجار  اللوحة  زينت  كما  السطوح,   في  التباين   اظهار  لغرض

  كونتها  التي  الفكرة  سمو  على  للداللة  هالل  شكل  على  كانت  التي  النحاس

 العمل.  منفذة

   الضاغطة: المرجعيات

  محتوى   لتنفيذ  اساس  كمرجع  الحداثة  بعد  ما  فناني  اساليب  من  الطالبة  اتخذت

  البغدادي   الفن  مع  ودمجها  وتنوعها  الخامات  تعدد  خالل  من  الفني  النتاج

 معاصر.  وباسلوب

 اإلظهار تقنيات

 العمل   فكرة  فِان  لذلك   العمل،  هذا   في   مختلفة  بخامات  استعانت  الطالبة  ان  بما

  تعتمد   لم  اذ  التجريدية,  التعبيرية  فناني  تقنية  وفق  على  كان  التنفيذ  لكن   بغدادية

  بقطعة   اللون  مسح  تقنية  استخدمت  بل   فقط  الفرش  انواع  على   التلوين   في

  ووضعها   اللون  خامة  توزيع   في  االحجام   المختلفة  الشفرات  واستعملت  قماش

  خامة   في  واالضافة  للحذف  استخدمت  وكذلك  العمل  من   اجزاء  في  بكثافة

  عبر  الطالبة  اكتسبتها  التي   الفنية  المهارات  الى  يحيلنا  وهذا   بروف،   الوتر

 والكرافيك. التصويري  واالنشاء وااللوان  التخطيط العملية الدروس

  الخامات:

  تنوع   الى  استندت   اظهارية  تقنيات  مجموعة  على  باحتوائه  العمل  تميز

 احجار   النحاس,  خامة  االكريليك,   الوان  بروف, الووتر  خامة  خاصة  الخامات

 الخشب. ماجك, قلم  بروف, الوتر قلم الملونة,  الزينة
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   : واإلتجاه  اإلسلوب

  عشوائي  باسلوب  توزيعها  تم   العمل  فكرة  شكلت   التي  المختلفة  الخامات  ان

  العمل   من  الوسط  الجزء  في  نفسها  فرضت  فقد   السيادة   اما   العمل،  سطح   على

 الحارة   األلوان  فيها   تمتزج  مضيئة  كتلة   منه  تشع   الذي   الكبير   بالقوس  المتمثل

  االشغال   باسلوب  تم   الذي  الهالل  وجود   عن   فضال  المتناسق,  اإلنسجام  ذات

 .  الكريم باالحجار المطعمة النحاس خامة استعمال خالل من  اليدوية

 الغامق   االزرق  اللون  خامة  اما  العمل,   أجزاء  سطوح  بين   التباين  ظهر  وقد

 وأعطاها   بتجانسها  تميزت  الحدود  معظم  يغطي  الذي  البنفسجي  اللون  مع

ً   كونه   الذهبي  اللون  أما  اغفالها,  يمكن   ال   جمالية  قيمة ً   بارزاً   ملمسا   مع   متناغما

  واحجامها   اللوحات  وعدد   السطوح  تباين  من   الرغم  على   العام,   الشكل

  تكون   أن  استطاعت   أنها  إال  عشوائي  باسلوب  الخامات  وتوزيع  المختلفة

 يكمله   منها  جزء  كل  إن  إذ  المنفذة  الفكرة  ترابط  خالل  من  فني  عمل  وحدة

  الفنية  بالمهارات  تأثرها  خالل  من  للطالبة  البصرية   الثقافة  تعود   وقد   االخر،

 الفني. النتاج في توظيفها وكيفية االلوان درس  من اكتسبتها التي

  سطوح   عدة  من  المتكون  الظاهر  الشكل   في  األولى  للوهلة  المثير  يتمثل 

 اعلى  في  النحاس  خامة  من   المصنوع  الهالل  وضع  خاصة  مختلفة  وخامات

  الفكرة   الى  للوصول  معه  ويتفاعل  المشاهد  انتباه  ليثير  الوسطية  اللوحة

  متوافقة  جاءت  النتاج  هذا  في  المثيرات  ظهور   ان  الحلم،  في  المتمثلة  الرئيسة

 (. 4 ،2 ،1) النظري االطار مؤشرات مع

   بغداديات (: 5) العينة

   مجيد شهد  الطالبة: اسم
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 م2020 اإلنجاز: تاريخ

   سم  x 30 130 القياس:

 كانفاس   +  بروف  اكريليك+وتر المستخدمة: الخامة

   البصري: الوصف

  تمثلت   الخامات  من   مجموعة   يعتمد  مستطيل   شكل   من   النتاج  هذا   يتكون 

  والخامة   االكريلك(  )الوان  اللونية  والخامة  بروف(  )وتر  العجينية  بالخامة

  الرموز  من  مجموعة   العمل  فكرة  تتضمن   اذ   )الكانفاس(،  النسيجية 

  هذه  طبيعة  الى   ذلك  في  مستنداً   البغدادي  الموروث  من  المستعارة  واالشارات

 نتيجة   جمالية  قيم  اضفى  مما  الفني،  النتاج  فضاء  داخل  وحركتها  الرموز

 الثقافة  مستوى  الى  يحيلنا  وهذا  والوانها،  ومالمسها  وتنوعها  الخامات

  وادائية   معرفية  بخبرات  مرورها  نتيجة  العمل  منفذة  بها  تتمتع  التي  البصرية

 الفنية.  التربية قسم مقررات  من  اكتسبتها وجمالية

   الضاغطة: المرجعيات

  محتوى   لتنفيذ  اساس  كمرجع  الحداثة  بعد  ما  فناني  اساليب  من  الطالبة  اتخذت

  البغدادي   الفن  مع  ودمجها  وتنوعها  الخامات  تعدد  خالل  من  الفني  النتاج

 معاصر.  وباسلوب

   اإلظهار: تقنيات

  سطح   على  األشكال  إلظهار  العمل  منفذة  اعتمدته  الذي  الفني  األسلوب  إن

  تكوين   هو  طريق  عن  التجريدية  التعبيرية  اسلوب  وفق  على  جاء  اللوحة

  بواسطة  معالجتها  تم  التي  بروف(  )الوتر  العجينة  خامة  بمساعدة  المفردات
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  في  دورا   لعبت  التي  الخامة  لهذه   واالضافة  للحذف  استعملت  التي  السكين   اداة

 والمسطحة  الغائرة  السطوح  في  التباين   من  نوع   وايجاد  والضوء  الظل  اظهار

  االكريليك   الوان   اضافة  يتم   وبعدها  تنشف  لكي   تترك  ثم  الضوء,   اتجاه  وتغيير 

  والضوء   الظل  ظهور  عنها  يتولد   ما  مرطبة,  قماش  قطعة  بواسطة  تمسح  ثم

 معالجة   تم  كذلك   ,  التقنية  هذه  من  يتولد  التي  العجينية  المادة  كثافة  بسبب

  بعض  لمعالجة  باللون  التنقيط   تقنية  عن   فضال  اللون  فرشاة  باستعمال  الدوائر

 .  العمل يتطلبها التي المساحات

  الخامات:

 بالخامةالعجينية  تمثلت  الخامات  من  مجموعة  على  العمل   منفذة  اعتمدت

  النسيجية   الخامة  وكذلك  االكريليك(  )الوان   اللونية  والخامة  بروف(  )الوتر

   . الكانفاس( )قماش

   : واإلتجاه  اإلسلوب

  ان  االنتشاري(.  )التكوين  المتمثل  التكوين  انواع  بأحد  النتاج  هذا  يتصف

  شكل   بصرياً,  مركزاً   ذلك  ولد  ما  الخارج,  باتجاه  المركز  من   تنطلق  مفرداته

  العمل   وسط  في  يظهر  الذي  الهالل  بايقونة  يتمثل  وهو  العمل  في  السيادة  بذلك

 الحسد.  عن ايحائية داللة اعطت زرقاء نقطة باضافة عليه التاكيد وتم

  البغدادي  الواقع  من  استقائها  تم  الرموز   من  مجموعة  يحمل  العمل  هذا  إن 

  التجريدية(  ب)التعبيرية   المتمثل  الحداثة   بعد   ما   فنون  أساليب   بأحد  المعالج

  ,   للعمل  التكوين  مفردات  معالجة  في  الحديثة  االساليب  من   يعد   االسلوب   فهذا

 أظهرت   والتي  والمنحنية,  المستقيمة  منها  متنوعة  بخطوط  تشكلت  التي

  تم  ودائرية ومربعة  مثلثة   اشكاالً   فكونت   كاملة  دائرية  او  دائرية  نصف   اشكاالً 
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  البغدادي   الموروث  طبيعة  مع  تتوافق  لكي  زخرفية  نقوش  باضافة  معالجتها

 وغيرها(.  ...  الحاسود عين  –  النخلة – )الهالل مثل

  مع   تساوقت  شعبية  دالالت   لها  واألفقية  الرأسية  المستقيمة  الخطوط  إن 

ً   اظهرت  بطريقة  استعملت  التي  األلوان   تعود   والتي  الكثافة  او  الشفافية  احيانا

ً   اللوحة  سطح   على  اضفى  ما  )االكريليك(,   اللون  طبيعة  الى  الحركة   من  نوعا

  او  االعلى  الى  االسفل  من  تتبعها  خالل  من  تلمسها  يمكن  والتي  المتدفقة

ً   الهالل  نجد  لذلك  بالحركة,  ايحاءً   تعطي  فالحالتين  العكس  رحاب   في  منغمسا

  سطح   أسفل  في  تظهر  التي  والدوائر  االقواس  يقابلها  الفني  العمل  فضاء

ً  اوجدت ما اللوحة, ً  ايحاءً  يعطي  الذي االيقوني  التدفق من نوعا  بحرية  بصريا

 تتنفس  لكنها  تجريدية   أنها  شك   ال  فاالشكال  احساساته،  وتتبع   العمل  منفذ  فكر

ً   يعود  وهذا  وحقيقية  حية  اصبحت  وكأنها  وتتحرك   الشكل  عنصر  الى  احيانا

 والخامة.  والملمس

  التلوين   في  المسح  اسلوب  او  تقنية  استعملت  فقد  اللون  لعنصر  بالنسبة  اما

 من   بقطعة  المسح  يتم  ثم  ومن  الفرشاة  في  اللون  بوضع  عادة  يكون  والذي

  مابين   التلوين   في  عال    انسجام  هناك  وكان   به,   ترغب   الذي  الجزء  في  القماش

 اثر   البرتقالي  للون   كان  وكذلك  االزرق  واللون  وتدرجه  والبنفسجي  االصفر

 .  الفني العمل في تعبيري جمالي

 المعرفية   الخبرات  بمجموعة  الطالبة  تأثر  الى  الفني  النتاج  فكرة  اوحت  لقد

  بعملية  تمثلت  البصرية  الثقافة  من  نوع  لديها  ولدت  التي  والجمالية  والمهارية

  في   البغدادية  الرموز  واستعارة  الحداثة  بعد  ما  فناني  مهارات  بين  ما  التواشج

  الفكرة   الى  للوصول  معها  ويتفاعل  المشاهد  انتباه  لتثير   جمالية  توليفية
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 النتاج  هذا   في  المثيرات   ظهور  ان  )بغداد(،   المدينة  هوية  في  المتمثلة   الرئيسة

 (. 5 ، 3) النظري االطار مؤشرات مع متوافقة جاءت

 النتائج  عرض /  الرابع الفصل

 النظري. االطار في منه التحقق تم االول: بالهدف يتعلق ما

 المعرفية   الخبرات   على  التعرف  الى  الوصول  الثاني:  بالهدف  يتعلق  اما

 التشكيلية.  الفنية التربية طلبة نتاجات في الفنية للتربية والجمالية

  ما  لفنون   الفنية  االساليب   احد  الى  تتجه  بكونها  للطلبة  الفنية  النتاجات  تميزت

 النتاج. اظهار في المستعملة الخامات تنوع   خالل من الحداثة  بعد

  ضاغطة  كمرجعيات  الفنية  االتجاهات  على  الفنية   التربية  طلبة   اعتماد

 الفني. للنتاج مؤسسة

  الى  دفعتهم  فنية  واتجاهات  اساليب  نتاجاتهم  في  الفنية  التربية  طلبة  اتبع

ً   التخيلية  المنظومة  قدموا  بحيث  العقالنية  النزعة  عن  االبتعاد  لرموزهم  اساسا

 واشكالهم. 

  لالبداع   دافع  شكلت  الفنية  التربية  طلبة  اكتسبها  التي   المعرفية  الخبرات  ان

  والتدريب  التدريس   واساليب  والمنهج  التدريسي   بخبرات  متأثرين   الفني

   المختلفة. الفنية والمهارات

  بذلك  الشكلي  و   الموضوعي   الجانبين   على   واالسلوبي   التقني   الجانب   غلبت

ً  شكل  .   التقليدي الرسم دائرة من خروجا
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 التوصيات 

  تربية   لدراسة  تتصدى   العليا  الدراسات  منهجية   ضمن   موضوع   تخصيص -1

 .  الحداثة  بعد ما لفنون الفنية االتجاهات في الجمالية الذائقة

  لموضوع   تتصدى  العليا  الدراسات  منهجية  ضمن  موضوع  تخصيص-2

 الفني. المنجز في  االبداع على وتاثيرها المعاصرة التقنيات

 :  والمراجع المصادر

  من   المنبهات  وتوصيل  الخارجي  بالعالم  لالتصال  االنسان  منافذ  الحواس  تعد

  على   التربوية  والبحوث   الدراسات  اكدت   لذلك   االنسان   عقل  الى   العالم  هذا 

  عملية  في  االمثل   االستخدام   على  االنسان  حواس  لتدريب  التخطيط  اهمية
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 الممارسة   طريق   عن  حواسهم   استخدام   على   المتعلمين  لتدريب  المجاالت

  حواس   من   حاسة  كل   دور  معرفة  على  الدراسات   اكدت  كذلك   والتدريب، 

  وتذكر  التعليمية  الخبرات  اكتساب  في  تدخلها  ونسبة  التعلم  عملية  في  االنسان

 ان   لوحظ  ،اذ   واالدائية  المعرفية  مهاراتها  اكتسب  التي  المادة  لمكونات  المتعلم

  حاسة  من   اكثر  فعال   به   ساهمت  او   ماشتركت  هو   تعلم   خير

 ( 11-10،ص 2001.)موسى،

  زكريا،   فؤاد  د.  ت،   وفلسفية،   جمالية  دراسة  -  الفني  النقد  ستولنتيز،  جيروم

 . 124 :1981 القاهرة:

  الهادي  دار  .  الجمالية  والمعرفة  االبداع   –  والجمال  الفن  فلسفة  سرمك.  حامد

 .  9،ص 2009 بيروت، والنشر، للطباعة
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 المحاور التفاصيل  بدرجة:  تظهر

 كبيرة  ما حد الى تظهر  ال

  الهندسية  االشكال   

 

 الشكل 

ف
ص
لو
ا

 
ي
ر
ص
الب

  
 

 واإلنفعال  الفعل رسم   

 الحركة  جمال   

 واالختزال  التجريد   

 للواقع  والمفارق للشكل والتشظي التمويه   

 الموضوع  إنساني  موضوع   

 مبتذل  موضوع   

  الفنية   المرجعيات الدادائية    

 السريالية     الضاغطة 

 التجريدية    

 التكعيبية    

  زيتية  الوان   

 اكريلك  الوان    اإلظهار  تقنيات

 بروف  وتر   

  كوالج   

 والرش  التقطير   

 والتنقيط  التبقيع   

 التركيب  او التجميع   

 الفوتوغرافية  الصور   

 الكتابة    

  الصناعية    

   الطبيعية    الخامات 

 المهملة    

 للخامات  المبتكر التوظيف   

  الصدفة    

 الذاتية     واالتجاه  االسلوب

 التجريب    

 انسانية  رموز    

 معاناة    

 ايحاء    

  )منابع   المستقل  المتغير الملمس  طريق عن الشكل   

 الجمالية(  المعرفة
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   البحث ملخص

  وما   الجمالي  اشتغالها  عملية  خالل  من  البشر  حياة  على  رونقا  االلوان  تضفي

  عملية  فتختلف  وجمالية  فنية   وتفسيرات  دالالت  من  به   توحي  ان  يمكن

  او   المعطيات  من  مجموعة  على  بناءا  الفني  العمل  داخل  االلوان   توظيف

  موضوعة  في   تخوض   الباحثة  جعل  اما  وهو   الفنان  تحكم   التي  الفرضيات

  وحدوده  البحث  مشكلة  االول   الفصل  ضم  فصول  ثالثة  من  يتألف  الذي  بحثها

  بها   عفت   التي  االجرائية  والتعريفات  فيه   وردت   التي   التعاريف  مجموعة   مع

  الذي  النظري  االطار  ضم  فلقد  الثاني   الفصل  اما  المصطلحات  كل  الباحثة

  الفالسفة  بعض  ورأي   الجمالية  مفهوم  حول   فلسفي  االول  مبحثين   من   تكون

 حول   كان  فقد  الثاني  المبحث  اما  وحديثا  قديما  الجمال  موضوعة  تبنو  الذن

 ما  منها  المؤشرات  من  بمجموعة  الباحثة   لتخرج  الفن  في  واشتغاالتها  االلوان

 التعامل   على  وقدرته  فنية  اللوحة  شكل   بناء  في  وتأثيره  التباين  بأهمية  يعرف

  الفصل  اما  االيحاء  او   بااليهام  ترتبط  فكرية  او   فنية   ابعاد  منح   في  االلوان   مع

  معهد   اساتذة  من   لمجموعة  العينات  وتحليل  البحث  اجراءات  ضم   فلقد  الثالث

  النتائج   مجموعة  الى  الباحثة  لتصل  البحث  مجتمع  مثلو  الذين  الفنون

 الفني   العمل  على  الحكم  وعملية  االلوان   اهمية  تظهر  التي  واالستنتاجات

  في   برودتها  او  حرارتها  درجة  خالل   من  االلوان   تأثير  ومدى   واحدة  كوحدة

 .  واالنكليزية العربية باللغة المصادر مجموعة  الرابع  الفصل ضم ما

Research Summary  : 

Colors add luster to human life through the process of 

their aesthetic work and what they can suggest of artistic 

and aesthetic connotations and interpretations. The 
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process of employing colors within the artwork varies 

based on a set of data or hypotheses that govern the artist. 

Chapters The first chapter included the problem of the 

research and its limits with the set of definitions 

contained in it and the procedural definitions that the 

researcher spared all the terms. It was about colors and 

their work in art, so that the researcher graduated with a 

set of indicators, including what is known as the 

importance of contrast and its impact on building the 

shape of an artistic painting and its ability to deal with 

colors in giving artistic or intellectual dimensions related 

to illusion or suggestion. As for the third chapter, it 

included research procedures and samples analysis for a 

group of professors of the Institute The arts who 

represented the research community to reach the 

researcher to a set of results and conclusions that show 

the importance of colors and the process of judging the 

artwork as a unit and The intensity and extent of the 

influence of colors through their temperature or coldness 

in what the fourth chapter included a group of sources in 

Arabic and English. 

  Keywords : المفتاحية الكلمات
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 Aesthetic, Employment توظيف ، جمالية

 األول الفصل

 المنهجي:  االطار

 :  اليه والحاجة  البحث مشكلة

  المستويان  على  العصور  مر  على  الرسم  في  متقدمة  مراتب  اللون  يحتل

  شكل   في  واالفكار  المضامين  صياغة  عملية  يمثل  كونه  ,  والوظيفي  الجمالي

  ظهوره   بداية  منذ   التحوالت   من   كبيرة   مجموعة   الرسم  فن   شهد   ولقد  اللوحة

  يتخذها  التي  المواضيع   او  االلوان  او  المواد  مستوى   على  هذا  يومنا  الى

  للفن   الجمالية  بالمساحة  االحتفاظ  باب  ومن  افكارهم  وطرح  لمعاجلة  الفنانون

  الرسم   اهمية  فشكلت  الرسم  بفن  لالرتقاء  ابداعية  واشكال  افكار  عن  البحث  او

  الكثير  دفع   ما  وهو   تطويرها  على  االنسان   يعمل  التي  الروافد  اهم  احد  جماليا

  االثراء   نتيجة  اللون  استخدام   وجمالية  ضرورة  على   التاكيد  على  الفنانين  من

  قوة  بمدى   ايمانهم  بسبب   وجماليتها  اللوحة  شكل   لبناء  يقدمه   ان   يمكن  الذي

  تعتمد  للفن  البصري  الخطاب  في  الجمالية  الرؤية  وان  خاصة  االلوان   تأثير

 خاصة   والدالالت  الصور  لبناء   فاعل  كأساس  ومكوناته  الشكل  جماليات  على

  التي  الجمالية  عالقاته  الختالف  تبعا  يختلف  وداللي  تحولي  طابع   لها  التي

  تكوينات  خلق  تستطيع   متعددة  تأويلية   وفضاءات  الفاق  الفني  العمل  تأخذ

  جدلية  يجعل  ما  وهو   التصميمية  او   اللونية  تشكيالتها  خالل  من  عالمية

  للوحة   ليكون  عمق  خلق  على  تعمل  ايجابية  قيمة   بالفن  الجمالية  العالقات

  معهد   واساتذة  معها  والتفاعل  لتقبلها  يدفعنا  نفوسنا   في  وحسية  جمالية  منفعة

  اللونية   اشتغاالتهم   في   النهج   نفس  على  عملو   الذين   الفنانون   من   للبنات  الفنون



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  168   

 

  المستويات   مختلف  على  متعددة  جمالية  افاق  لخلق  اللون  لتوظيف  اعمالهم  في

 المكونات  هي  ما  )  :  االتي  بالسؤال  بحثها  مشكلة  الباحثة  تلخص  هنا  ومن  ,

  الدراسة  للبنات  الفنون  معهد  الساتذة  (  الرسم  بفن  وعالقتها  للون  الجمالية

  الصباحية

 :   البحث هدف

 .   الرسم فن في لاللوان الجمالية  المكونات عن الكشف

   :  البحث اهمية

 المتلقي   على  انعكاسه  ومدى  الجمالية  اللون  عناصر  على  الضوء  تسليط

   وذائقته

   :  البحث حدود

 ( الصباحية الدراسة للبنات الجميلة الفنون معهد  ) بغداد   مدينة : مكانيا

   2020- 2010 من : زمانيا

  للبنات   الجميلة  الفنون  معهد  الساتذة  مختلفة  لوحات  من  نماذج  :  موضوعيا

   .  الصباحية الدراسة

 : المصطلحات تحديد 

  جمالية

   : لغة 

  الفعل   في  يكون  ،  الحسنُ   الجمال  {000َجُمَل}  والفعل  ،  الجميل  مصدر   " 

 والمعاني"   الصور   في  يقع  الجمال  :  األثير   ابن  ،قال  {000}  والخلق
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صفحة    ، ب.ت    الرُجلُ   )َجُمل(  وقد  الُحْسن  "  ايضا  وهو  (685)منظور، 

  المدّ   و   بالفتح  أيضا   )َجْمالء(  و   )َجِميلة(  المرأةُ   و   )َجميل(  فهو   )َجَماال(  بالضم

 أْجَملَ   و  الُجْملة  إلى  رده  الحساب  )أْجَمل(  و  الُجمل  و)الُجملة(واحدة  ،

  ِجماَلُهم   َكثُرت  القومُ   ،وأْجَملَ   صنيِعهِ   في  أَْجمل   و  فالن   عند   الِصنيعة

   0(111)الرازي، ب.ت ، صفحة 

   : فلسفيا

  الجمال   واخضع  التفريط  أو   ،   اإلفراط  مقابل   في  المعتل  أو   المتوازن   "   هو

  "   األضداد  بين   ما  التناسق  بأنَّهُ   الجمال  قليطس،  هيرو   عرف  كما  ،  لألخالق

   0(15، صفحة 1979ميسياكوف،، 0أ0)م

ً   ويكسبها  المثالي،  المستوى  إلى  الحسية  و   ،  الطبيعية  بالكائنات  "يرتفع  طابعا

 ً  إلى   الواقعي  يرد   فالفن  ،  المؤقتة  العرضية  الجوانب  من   يخلصها  حين  كليا

  على   داالً   تشكالً   تشكلت  إذا  الفكرة  و  الروحانية  إلى  به  ويرتفع  المثالية

   (115، صفحة 1984)حلمي،  0مثال" إلى تتحول العقلي تصورها

  : اصطالحا

 حقيقة  وهي  ،  والتطوير   التغير  دائمة  ديناميكية  ظاهرة  "  بأنه  يعرف 

 خاصة،   نفسية  ظروف  في  وتدرك  محيطة،  بيئة  في  توجد  متناسقة  موضوعية

 ( 35، صفحة 1974)ستولنتز،   والبهجة"  بالرضا شعوراً   وتثير

 لإلنتاج  التشكيـلية  الخلفيات  في  تبحث  مثالـية   نزعة  "  :   بأنها  ايضا  وتعرف 

)علوش،    "  جمالياته  في  الفني  العمل  عناصر  جميع  وتختـزل  والفني  األدبي

 ( 36، صفحة 1984

 :  االجرائي التعريف
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  التغير  دائمة  ديناميكية  لظاهرة  مثالية   نزعة  :  بأنها  الجمالية  الباحثة  تعرف

  من  لمجموعة  والبهجة  بالرضا  شعورا  تثير  التشكيلية  الخلفيات  في  والتطور

   الفني العمل في العناصر

 :  توظيف

 : لغة

ً   َوَظف  " ً   فالنا   أستوعب   ،  أستوظفَ   ويقال  الوظيف  من   مأخوذاً   تبعه  اذ  وظفا

 (  649)منظور، ب.ت ، صفحة  " كله ذلك

  يكون  قد  الكل   وهذا  الكل  الى  الجزء  يقدمه  الذي  االسهام  "  بأنه  ويعرف

   (320، صفحة 1974)نيقوال،   ‘‘ ثقافة  او مجتمع  في متمثال

  االفراد  يلمسها  اجتماعية  لظاهرة  موضوعية  نتيجة  وهي  "  ايضا  وهي

 ( 668، صفحة 1999)الحسن،  ‘‘ كامنة او ظاهرة تكون  وقد والجماعات

  اجتماعية  لظاهرة  الكل   يقدمه  الذي  االسهام  :   بأنه   التوظيف  الباحثة  وتعرف

 .  ظاهرة تكون  قد او ثقافة تمثل   قد الفرد يلمسها

 :  اللون

  بواسطة  وتوزيعه  نشره  ويتم  العين  على  النور  يولده  الذي   االنطباع  هو

 ( 5، صفحة 1997)الجبوري،  للضوء" المعرضة األجسام

  "  البيئة  في  وتوضحها  األشكال  تميز  التي  الخاصية  "  :  بانه  ايضا  ويعرف

 (14، صفحة 2017)الربيعي، 

  يميز  العين  على  النور  يولده  انطباع  :  بأنه  اجرائيا  اللون  الباحثة  وتعرف

   البيئة في ويوضحها واالجسام  االشكال
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  الثاني الفصل

 :   االول المبحث

 : الجمالية مفهوم

  الجذب   عملية  خالل  من  الكل  في  يؤثر  فاعل  كال  الجمال  بأن  المجتمعات  تتق

  على  فيه  الداخلة  او   به  المحيطة  العناصر   كل   على  وتأثيره   يمتلكها   التي

  ما  وهو   والتفاعل  االندماج  غايتها   مختلفة  اجزاء  من   متكونة  مجموعة  اعتباره

  ما   وهو   ومترابطة  متفاعلة  عناصره  بين  ما  في  العالقات  مجموعة  يجعل

  عن اال الفن انتقاد يمكن " ال حيث المتذوق لدى تقبلها عملية  يضمن ان يمكن

  (424، صفحة  1975)نوف،،    "  ثوري  بشكل   عالقاته  تركيب   اعادة  طريق

  عناصرها  وترابط  تكاملها  خالل  من  االشياء   على  الحكم  عملية  تكون   حيث

 الفلسفة  اهتمت  ولقد  ،  ناقصة  او  متجزئة  االشياء  على  الحكم  يمكن  فال

  يقول  حيث  الحديثة  الفلسفة  وحتى  االغريق  زمن  منذ  الجمال  بموضوعة

  ال  الذي   المثال  او  الجوهرية  الصورة  بأنه   والجميل  الجمال  عن  افالطوان

  التمييز   لتستطيع  عارفة  ذات   الى  المدركة  الذات  تحولت  اذا   اال   ادراكه  يمكن

  الدالالت   نتيجة  سهلة  ادراكها  عملية  تكون  حتى  واالشكال  االشياء  بين

 ما  جماله  يتم  ال  متباينة  اجزاء  من  المكون  الشيء  "  الن  المتولدة  وااليحاءات

  التباين  فعملية  ( 57، صفحة  1955)ارسطو،    "   نظام  في   اجزائه  تترتب   لم

 ترتبط   المعرفة  الن  المعرفة  بناء  او  الحسي  االدراك  عملية  في  مهم  مبدأ

  عملية  ان   كا   االشياء  وتحسس   ادراك   في  الممارسة  عن   الناتجة  بالتجربة

  في  الصور  تحقيق  "  في   هي  ارسطو  عند   الفن   في  وحقيقته  الجمال  ادراك

  الطبيعة   في  الكاملة  الصورة  بأستلهام  يقوم   ان   اال  الفنان  على  وما  المادة

  يركب   ثم   ويعدل  ويحلل  ويحذف  يختزل  ان   بعد  ،  فنية  مبتكرات  الخراج
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  انما  للواقع  نقل  بعملية  ليس  الفن  الن   (13، صفحة  2011)ديوان،    "  صورا

  وبكل   فن  ألي   تصويره   اثناء  الفنان  ان  يرى  افالطون  ان   كما  ,  منه  استالل

  او  تصويره  يحاول  شيء  ألي   محاكاته  خالل  من  تنكر  عملية  فهي  أنواعه

  "  هو  الفن  في   وخاصة  هنا  فالجمال  الشعر  او  النحت  او  بالرسم  سواء  تمثيله

  الجميل   رؤية  تتخذ  ولن  يختفي  وال  يظهر  وال   يفسد  وال  يكون   ال   ثابت  أزلي

  أي  أو  معرفة  أو  ألفاظ  هيئة   ال  جسماني  شيء   أي   او  اليدين   او  الوجه  هيئة 

  ،   بذاته  يقوم  جمال  ولكنه  ،  السماء  او  األرض  على  الحية  الكائنات  من  شيء

  ان   أي  (45، صفحة  1991)األهواني،    مثاله"  في  يشارك  جميل  شيء  وكل

  من   مهم  عنصر  التركيب  او   التنظيم  عملية  جعل  ما  وهو  حسي   هو  الجميل

  والعلوم   الفنون  كل  ينتقد   ارسطو  جعل  ما  وهو   وادواته  الجمال  فهم  عناصر

  ما  بقدر  محاكاة  بانه   يعرف  ال   الفن  ان   يرى   النه   نوعه  كان   مهما  عصره  في

  في   الفالسفة  الجمال  موضوع  شغل  لقد  .  موضوع  ألي  جميلة  محاكاة  هو

  يرى   حيث  القديمة  للفلسفة  امتدادا  كانوا  قد  وانهم  خاصة  الحديث  العصر

 فلسفتها  تستهل  وفلسفته  الميتافيزيقية  الفلسفة  من  مشتق  الفن  جمل  بأن  هيجل

  بين   ما  التضاد  عملية   من   الناشئة  المطلق  الروح  فلسفة  خالل  من  الجمالية

  الروح  سوى  هذه  المتناهي  الروح  حقيقة  وما  "  والالمتناهي   المتناهي

)برهييه،،    العليا"  الحقيقة  هو   الكلية   تلك  هي  المطلق  فالروح  المطلق،

 الجمال   بين   ما  ربط   عملية   هناك  فأن  اخرى  باب   ومن   (199، صفحة  1997

 الجمال  ادراك  عملية  الن   الوعي  ورابط  الحقيقة  رابط  وهو   المطلق  والروح

 "   عرضة  يكون  فأنه  تمثيلها  او  الحقيقة  الظهار  كنمط  النظر  عملية  خالل  من

  صوغ   على  القدرة   حقا  يمتلك  الفكر  هذا  كان  ما  متى  المفهومي،  للفكر

  مع المطلق الروح التقاء نقطة وهنا (167، صفحة 1988)هيجل،  المفاهيم"
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  فلسفته  هيجل  صنف   لقد  .  الحقيقة  تدرك  التي  الدائرة  نفس  في  كونهما  الجمال

 الروح   مرحلة  في  به   واالحساس  الجمال  جعل  المراحل  من   مجموعة  الى

  تجسيد   انه  في   تعريفا  للفن  يفرد  جعله  ما  وهو  الفلسفي  ثالوثه   قمة  في  المطلق

 وتمثيلها  والمضمون  الشكل  بين  التوفيق  "  في  تكمن  الفن   فمهمة  لذا  لفكرة

  عملية  وان (164، صفحة  1988)هيجل،    "  منهما  حرة  كلية  بتشكيل   الحسي

  على   وقيمته  الفن  سمو  من  ترفع  التي  هي  والمضمون  الشكل   بين  ما  التطابق

  ال  فالمجردات  للتمثيل   وصالحا  قابال   تمثيله  ينبغي   الذي  المضمون   يكون   ان

  ما   وهو  المضمون  مع   ويتالقى  ينسجم  وشكلها  الصورة  فجوهر  تمثيلها  يمكن

  الفنون  في  يتطابقان  والتمثيل  الفكرة  "  ان  في  الهيجلية  الفلسفة  عليه  تؤكد

 الحقيقي   الشكل  فكرة  في  يتجسد   الذي  فالشكل  الحقيقة  نحو   على  رقيا  االكثر

  "  حقيقة  عن  التعبير  بدورها  تشكل  عنها  يعبر   التي  الفكرة  وأن  ذاته  في

  بحواسنا  ندركها  ان   يمكن   حسية  عنده  فالفكرة  (167، صفحة  1988)هيجل،  

  ان   يمكن  الروحي   فالمضمون  اعماقنا  يالمس  ال  الفن  بأن  هذا   معنى  وليس

  تكون   معنى  يمنحه  الذي  المجازي  بالتخيل  حسيا  تمثيله  طريق  عن  عنه  يعبر

  ما  وهو  ،  تقدم   او  تمثل  ان  يمكن  فني  شكل  بأي  حسية  صورة  شكل  على

  ذهب   ولذا  المطلق   للروح  الذاتي  الوعي   واظهار  ابراز  على  يعمل  الفن  يجعل

  او  بالفني  هو   وما  بالحسي  اسماه  الذي   الطبيعي   الفن  بين   للتفريق  هيجل

  من  ألنه  الطبيعي  الجمال  من  اسمى  الفني  الجمال  أن  "  يقول  حيث  المصطنع

  بالضرورة   ينتقل  سموه  فأن  الطبيعة،  من   أسمى  الروح  دام   فما   الروح،  نتاج

صفحة  1997)جيورج،    "   الفن  إلى  وبالتالي  نتاجاته،  إلى   ما   وهو  (84، 

 جمال  هو   عنده  الفن  جمال  الن  الطبيعي  من  اكثر  الفن  الى  يميل  هيجل  جعل

  عن   بعيدا  دائم  فهو  لذا   االغراض  عن   ويسمو  الرغبات  عن   يبتعد  ونقي  خاص
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  وهو  به  خاصة  دالالت   بوجود   نفسه  سوى   شيء   بأي   يقيد   وال   االخالق  ملكة

 منظورا   يمتلك  حيث  كانت  عند  الجمال   مفهوم  يختلف  .  نهائية  غاية  ليس

  محدوديات  عن   تبحث  التي  العقل  نقد   نظريته  خالل  من   فلسفته  في  مختلفا

  التحليل   وراء  ما  الى  الذهاب  وعملية  االخالق  على  والتركيز  العقل  وبنية

  الرتباطه  للجمال  الخاص  التحديد  اجل  من  الجمالي  لالحساس  اإلمبيريقي

 اصالح   امكانية  افترض  المعرفة  نظرية  خالل  ومن  االنسانية  بالخبرة

 السابق   معرفة  خاللها  من   يمكن  والتي  بالسببية  التفكر  خالل  ومن  الميتافيزيقيا

  نجيب   ان   يمكن   ال  مفهومه  من  الننا  ،   بنا  الخاصة  الخبرة  بمثابة   يكون   الذي

  بالذوق   الخاصة  فاالحكام  والتفكير  الذهن   خالل  من  الميتافيزيقية  االسئلة  على

  عرف   لهذا  الحكم   لملكة  الشروط  نفس  وتوفر  بوجود   الكلية  تدع   ان   يمكنها  ال

 الحكم  "  ان  اعتبار  على  (  قانون  بال  قانون  )  بأنه  عليه  واطلق  الجمال  كانت

  يكون   وان  البشر   كل  عند  وعاما  صادقا  يكون   ان  يجب  والذوق  الجمالي

  "   للتوصيل  القابل  الشيء   هي  المعرفة  وان  البشر  كل  لدى   متطابق  اساسه

  جميع   بين  مشترك  جانب  هو  الشكل  وان  (130، صفحة  1997)جيورج،  

 كانت   جعل  ما  وهو  العقلية  والتمثيالت  االحساسات  مجموعة  وليست  البشر

  العقل  استخدام  اهمية   على   تأكيده  مع   والعقل  التجريب  بين   طريقه  يبني 

  الوهم   الى  االنسان  يقود  التجربة  في  استخدامه  عدم  وان  التجربة  في  وتطبيقه

  جعل  ما   وهو  العقل   وجود  دون  من   مجردة  ذاتية  التجربة  تكون   سوف   فيما

  فلقد   لذا   للخيال  حر   لعب  وانه   للخير  رمز  انه   على   الجميل  الى  ينظر   كانت

  الذوق  حكم  "  هي  الجمالي  الحكم  او  الذوق  على  للحكم  لحظات  اربع  وضع

  ,   الخاصة  الغرضية  العالقة  ضوء  في  الذوق  أحكام  ,   للكم  وفقا  ,  للكيف  وفقا

  الخاص  اإلشباع  أو  بالرضا  الخاصة  الجهة  ضوء  في  الجميل  على  الحكم
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  كانت   عند  الفن  جمالية  ان   (190، صفحة  1997)جيورج،    "   بالموضوع

 تخص  فطرية  تكون  والتي  الطبيعة  تمنحها  التي  الموهبة  او  العبقرية  فن  هي

  استعداد   عن  عبارة  هي  العبقرية  وان  خاصة  للطبيعة  بذاتها  وتنتمي  الفنان

  ترتبط  وان  قوانينه   مختلف  الفن  تمنح   ان   خالله  من  للطبيعة   يمكن   عقلي

  او   الرقيب  بمثابة   يكون   الذوق   الن   الفني   العمل   بناء  في  بالذوق   العبقرية

 هي   ملكات  اربع  كانت  رأي  حسب  لديه  يتوفر  ان  الفنان  فعلى  لذا  الحاكم

   .  ( والذوق والروح والفهم )المخيلة

 لث الثا الفصل

 :  واشتغاالته اللون

  وحراكها   والطبيعة  البيئة  من  صور  يتطلب  الجمالية  الفكرة  بلوغ  عملية  ان

  وصوال   الفكرية  الجوانب  من  كبيرة  مجموعة  تكشف  ان  يمكن  مختلفة  بصيغ 

  من  ترتسم   الفنية   والصور  فالرسوم  الفكرة  لها  ترمي  التي   الغاية  او  للهدف

  كل   كسر  على  عالية  بقدرة  والمعنى  الشكل  في  ثوابته  له محسوس  وعي  خالل

  اكثر  اشكاال  لينتج   محاكاتها  خالل  من   االشياء  قمة  الى  ليصل  الواقع  عناصر

  الفن   او  اللوحة  من   جزءا  يجعلنا  ما  متضاربة  او  متناسقة  بألوان   منطقية   من

  اللون  مفهوم  الستخدام  العلماء  دفع  ما  وهو  دواخلنا  او  لواقعنا  انعكاس  كونه

  الضوء   تحليل  عن  ناتجة  فيزيائية  ظاهرة  "  بأنها  يقصدون  التي  الطبيعة  في

  وعمال  بالصباغة  والمشتغلون   التشكيليون  الفنانون  يستعملها  والتي  االبيض 

  التلوين  ألنتاج يستعملونها  التي   الصابغة  المواد   به   ويقصد  الوأن   كلمة  المطابع

الصفحات  2009)امين،    "   على   بناءا  تسميتها   يختلف  فالكلمة  (16-17، 

  االشياء   يكسب  ما  هو  فاللون  االدبية  او  الفنية  االجناس  ضمن  االستخدام 

  فتح   وفي  واستخدامها  االشياء   هذه  تدعم   ان   يمكن  والتي  وخواصها  قيمتها
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 من  تحققه  ان   يمكن  ما  نتيجة  الفني  التعبير  في  استخدامها  مجاالت  وتوسيع

 الخواص   وباقي  التضاد  او  التجانس  عملية  بوجود  االنسان  على  نفسي  تأثير

  او   يدركها  ان   لالنسان  يمكن  والتي  حدة  او  شدة  من  االلوان  تحملها  التي

 مميزة  ألوأن سبعة  هي الشمسي الطيف في فااللوان " المجرد بعينه يتحسسها

  االلوأن   من ماليين   سبعة  عن   يقل ال   ما  تمييز   على  قادرة  البشرية   العين   أن   األ

  اللون   صنف  اي  الصبغة  هي   ثالث  لونية  خصائص  على  اساسا  تعتمد   والتي

)صالح،    "  واألنعكاس  اللون  كمية  اي  والنصوع  الشدة  مقدار  اي  واالشباع 

  عملية   تحدد  ان   يمكن  التي  هي  هذه  العناصر  ومجوعة  ( 39، صفحة  2006

  السطح  ونوع  شكل  الى  باالضافة  وبصريا  فنيا  وقيمته  وتأثيره  اللون  اشتغال

  صفة  تحدد   ان   يمكن   والتي   السطوح  تلك   به   تطلى   او   تتعامل   الذي   الجسم   او

 .   تربطها التي العالقات مجموعة خالل من  بالشكل االيحاء

  كونها   للون  الفعلي  الوجود   تحدد  التي   هي  الفيزيائي  ونشاطها  الشمس  ان

  كشف  عملية  عن   المسؤولة   وهي  الطبيعة  في  للضوء  الحقيقي  المصدر

  االلوان   باقي  امتزاج  عن  الناتج   االبيض   لونها  خالل  من  واشتغالها  االلوان

 التي   موجاتها  بطول  يرتبط  رؤيتها  او  االلوان  ادراك  عملية  وان  االخرى

  البعض  تحسس  او  أدراك  يصعب  مختلفة  مسافات  من  بأدراكها  لنا  تسمح

  االقصر  اما  أنحناءاً   االقل   وهي   حمراء  تبدو   الموجات  "   اطول  الن   االخر

،  2006)صالح،    فبنفسجية"  فزرقاء  فخضراء  صفراء  ثم  برتقالية  فتبدو  منها

  اللون   قيمة  تحديد  على  الموجية  االطوال  هذه  تعمل  حيث  (40صفحة  

  والبصري   اللوني   التشكيل   عملية  في  تأثير   من   تحققه  ان   يمكن   وما  ودرجته

  اللونية   بالخدع  ترتبط   مختلفة  وخواص  تعبيرية   دالالت   االشياء  يمنح   ما  وهو 

  يعني   للون  البصري  "  الوزن  الن  ووزنه  اللون  وحرارة  االلوان  تحققها  التي
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 بالوزن   االحساس  بفكرة  يتصل   بما  النفسي  تأثيرها   في  تختلف   االلوأن   أن

  لذات  بالنسبة  وزنا  اقل   للعين   تظهر  والفاتحة  الباردة  االلوأن   ذات   فاالسطح

صفحة  2010)فوزي،    "  عتامة  واألكثر  الساخنة  األلوأن   ما  وهو   (67، 

  نشعر  الذي  الدفء  وكذلك  اوسع   تبدو   المساحات  ان  او  اثقل  تبدو  الكتل  يجعل

 عملية  يجعل  ما  وهو  وعقولنا  بأدراكنا  نتحسسها  التي  االلوان  حرارة  سببه  به

 او   االنتباه  جذب  عملية  في  فعاال  االشياء  وباقي  الفن  في  وتأثيره  اشتغاله

  تستطيع   التي  المتنوعة   التضاد  وحاالت  التباين   او  التفاوت  بعملية  التركيز

  على  والتركيز  التأكيد   على  تعمل  الفنون   جعل   ما  وهي  البصري   الشد   خلق

  "   العناصر  هذه   استثمار  عملية  الن   اشتغاالتهم   مختلف  في  العناصر  هذه

 ضمن  الفكرة  وحدة   لمنحه  هدفه  الى  المتلقي  وارشاد  السيادة  تحقيق  يمكنه

  فالتباين  (20، صفحة  1999)الربيعي ع.،    "  للموضوع  العام  االطار  حدود

 تفاصيلها  ومجموعة  وحدودها  االشياء  يدرك  المتلقي  يجعل ما  هو  واالختالف

 يجعل  اخر  بعدا   االشكال  تمنح   ان  يمكنها  التي  تنظيمية  وسيلة  وانه  خاصة

  تحمل   التي  تلك  خاصة  االشياء   شكل  في  فرق  او  عمق  بوجود  يشعر  المتلقي

  التضاد  وقدرة  امكانية  من  تقترب  وتأثيره  اشتغاله  فعملية  كبيرة  المساحات

  على  ايهام  او  انطباع  من  يولده  ان  يمكن  وما  االشكال  في  الفروقات  خلق  على

  االلوان  يجعل  ما  وهو  المتلقي  لدى  البصر  حاسة  على  بتأثيره  الشكل  مستوى

  او   المنظور  مجال  في  مؤثر  كعنصر  وتدخل  تتحكم  التي  العناصر  اهم   من

 الموجات  فروقات  على  يعتمدون   الفنانين   من   الكثير  جعل  ما  وهو   التصميم

  دالالت   ينتج   ان   يمكن   ما  وهو   اشتغالهم  عملية  في  بالضوء  وتأثرها  اللونية

  خلق  يمكنه  اللوني   التدرج  او  فاالختالف  مختلفة  ونفسية  تعبيرية  ومضامين

 تجعل   لها  درامية  قيمة  بناء  او  الفنية  للوحة  العضوي  البناء  صيرورة  بناء  او
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  بلون   نعيشها  التي   الحياة  ان  تصورنا  "   لو  كئيبا  يكون  فكم  جمالي  معنى  لها

  ان   يمكن  وملل  ضيق  من  به  نشعر  ان  يمكن  وما  الرمادي  اللون  مثال  واحد

)داوود،    "  انفسنا  من   التام  التنافر  لدرجة  السيكولوجية  دوافعنا  في   يؤثر

صفحة  1997   التي  االشياء  اهم  من  واحدة  النفسي  االرتياح  فعملية  ( 92، 

  من   الكثير   في  يبحث   فالمتلقي  لذا   البشرية  للنفس  االلوان  ارسالها  على   تعمل

  المساحات   في  خاصة  مريحة  انها  يشعر   التي   االلوان  تلك  على  االحيان

  االثر  انتاج  في  بالغة  اهمية  ذو  تمسي  االلوان  جعل  ما  وهو   الكبيرة  واالشكال

  الشروع   عند   سايكلوجيا  المتلقي  افعال  ردود   ادراك  الفنان  وعلى  التأثر  او

 ودوره   بالدماغ  يرتبط  حسي  كمحفز  تعمل   كونها  التصميم  او   الرسم   بعملية

  الذي  العام  والجو  بالصورة  تتأثر  العين   "  الن  الصور  تفسير  في  التحليلي

 "  وتحفيزه  الحس  في  الالشعور  كوامن  تستفز  كونها  البصرية  العناصر  تخلفه

صفحة  1997)الجبوري،    حركة   عملية  في   المتلقي  يجعل  ما   وهو   (73، 

  لونية  تكيفات  خلق  على  يعمل   الفكري   مخزونه  استثارة  على  تعمل   حسية

  نوع   لتخلق  االيحاء  طريق   عن  متلقي  كل   الى  او   اليه  تنتقل  ان  يمكن  مختلفة

  من  نوع   تضيف  متعة  تخلق  ان  يمكنها  فرصة  خالل  من  الفني   االنطباع  من

  اداة   اللون  من  يجعل  التي  الفنان  بقدرة  وجديدة  مختلفة  حياتية  لتجربة  الثراء

  من   اللون  يكون  تنظيمها  وسائل  بناء   في  تعتمد  القيم  من  مجموعة  تفرض

   . اهمها

 :  النظري االطار عنه اسفر ما

  افعال  ردود   ادراك  في   االثر  لها  يكون   لالشكال  مساحات  منح   االلوان   تستطيع 

   للصور تحليله وعملية  بالدماغ الرتباطها سايكلوجيا المتلقي
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  االشكال   حدود  وتحديد  ادراك  على  تعمل  التي  العناصر  اهم  من   التباين  يعتبر

  وتأثير   اشتغال  عملية   توازي   المهمة  تفاصيلها  ومجموعة  بعمقها  االحساس   او

  عنصر  االشكال  تمنح   التي  الفروقات  وابراز  تحديد   على  ودقته   اللوني  التضاد

   االيهام

  وهو   برودتها  او  بحرارتها  نستشعر  يجعلنا  ان  االلوان  بين  ما  للفروقات  يمكن

  او   السطوح  لنوع   وفقا  االلوان   لبعض  االشتغال  من   نوع  يفرض  ان   يمكن  ما

  بها  تطلى التي المواضيع

  عليها  يعمل  التي  المواضيع  وخلق  النتاج  المهم  المورد  هي  الطبيعة  تعتبر

  وادراك  لوعي  وفقا  معارض  واخر  لها  مقلد   بين   ما  مختلفة  بصيغ   الفنانون

  محسوس

  االشكال   تمنح  التي  المهمة  العناصر  من   هو  والتوافق  االندماج  عملية   وان

  لها المكونة العناصر مجموعة خالل من  المتلقي لدى مقبولية الفنية واالعمال

  فنية  قيما  ومنحها  االشياء  دعم   على   تعمل   التي  العناصر  من   االلوان   تعتبر 

 وان  خاصة  عليه  تعمل  الذي   بالمضمون  شكلها  يرتبط  عندما   خاصة  وجمالية

   الحدة او الشدة او التدرج خالل من  المتلقي غلى نفسيا  التأثير على القدرة لها

 جمالية   قيمة  الفنية   االعمال  يمنح  ما   هو   والمضمون   الشكل  بين  ما   التطابق  ان

  به تسمو   ان يمكنها اكبر

 : الرابع الفصل

 : البحث اجراءات
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  لتحليل  منهجا  التحليلي   الوصفي  المنهج   من   الباحثة  اتخذت  :   البحث   منهج

  البحث عينات مجموعة

  الفنون  معهد  اساتذة  اعمال  من  متنوعة  مجموعة  البحث  ضم  :  البحث  مجتمع

  وثالثون   خمسة  حوالي  ضمت  لبحثها   مجتمعا  الصباحية  الدراسة  الجميلة

 ومؤثرا  واضحا  فيها  اللون  اشتغال  يكون  والمناهج  المدارس  مختلفة  لوحة

  بين   ما  البحث  عينات  مجموعة  في   التنويع   الى  الباحثة  تعمدت   لذا   ومتميزا

  اللوني  للتضاد  كان  واخرى  واضح  بشكل  التباين  عنصر  فيها  ظهر  لوحة

 .   االلوان  اشتغال فيها توافق واخرى االكبر الحصة

 :   العينات تحليل

 :   االولى العينة

 .  احمد شرحبيل  :  الفنان اسم

  فيها  استخدم   والتي   والواقع   الطبيعة  من   لوحته  موضوع   الفنان   استوحى

 في  متقاربة  الوان  مجموعة  خالل  من  لبنائها  اللوني  التباين  او  التدرج  عنصر

  حدودا  االشكال  منح  على  ساعد  مما  شدتها  في  تختلف  انها  اال  الدرجات

  كما   اللوحة  هذه  وحدود  شكل  في  العمق  يتحسس  او  يدرك  ان  المتلقي  يستطيع

  االلوان  واشتغال  الطبيعية  الجبال  لون   بين   ما  في  اللوني   التطابق  ان

 صورة   جعلها  الطبيعي  االيهام  او  االيحاء  من  نوعا  اللوحة  منح  واختيارها

  وهو   اللوح  موضوع   مضمون   مع  وتباينه   اللون   اشتغال  فيها  ارتبط   فوتغرافية

  التي  االلوان  ببرودة   يستشعر  ان  يمكن   المتلقي  ان  كما  جمالية  قيمة  منحها  ما

  الباردة  والوانه  بالشتاء  المتمثلة  اللوحة  موضوع  وموسم  زمن  مع   تنطبق

 خاصة  اللوحة موضوعة لشكل داعما عنصرا االلوان استخدام عملية فجاءت
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 اللوحة  شكل  في  المتأمل  ان  درجاتها  قرب  في  ومتناغمة  متناسقة  جاءت  وانها

 يمكن   ما  ومقدار  السايكلوجي  او  طالنفسي  تأثيرها  يتحسس  ان  يمكن  والوانها

 .  مما دواخلنا على تنعكس التي االلوان ببرودة ايحاء من تمنحه ان

 

  مجموعة  ان  كما   الداخلي  الالوعي  او   الشعورية  الحالة  على   تؤثر   ان   يمكن

 في   قوة  اللوحة  منحت  اشتغالها  عملية   في  ومتراكبة  متناسقة  جاءت  االلوان

  الجمالية والقيم المقبولية

 :  الثانية  العينة

 ضنة احمد :  الفنان اسم

  استخدامه   عملية  خالل  من   ضنة   احمد  الفنان   واسلوب   اشتغال   طريقة  تختلف

  استخدامه  عملية   هو  االخر  والشي  لوحاته  في  العربية  والخطوط  للحروف

  في   والتضاد  اللونية  الحدة  استخدام   الى   يتعمد   حيث  اللوني  التضاد   لعنصر

  ان  يمكن  وما  الطبيعة  او  الواقعية  عن   تبتعد  لوحاته  افلب  ان  منا  لوحاته  اغلب

  التضاد  عملية  ان   والتجريبية  التجريدية  رسوماته  في  قوة  او   فكرة  من  تمنحه

 فضاءا   منها  تجعل  لوحاته  موضوعات  بناء  في  عليها  يعتمد  التي  اللوني

 لوحته   واجزاء  اشكال  بين  المسافات  وسع   يستدرك  ان  للمتلقي  يمكن  واسعا

  يختلف   والتي  المتلقي  لفكر  المساحات  هذه  منح   على  االلوان  قدرة  خالل  من
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  العنصر   هذا  يمنحه  ان  يمكن  وما  االيهام  خالل  من  تفسيرها  او  ادراكها  في

 المتلقي   واحساس  درجاتها  وتفاوت  االلوان  شدة  في  اللوني  التباين  من  المتولد

  شدة   في  الفنان  عليها  يركز  التي  اللوني   التشبع   عملية  الى  باالضافة  بالعمق

  ديناميكية   قوة   اللوحة  تمنح   والتي  منها  الحارة  خاصة  المستخدمة   االلوان

 وان   خاصة  منها  تنبعث   ان  يمكن  التي  القوة  بفرط  االحساس  نقل   على  تعمل

 بالجهة   تقع  كونها  ومتمازجة  متناسقة  منها  المتضادة  حتى  االلوان  اغلب

  من   قريب  فاتح  لون   يقابله  فاالسود   لها  المخالفة  االلوان  في  للبرودة  المقابلة

 او  باالحرف  يتمثل  فاصل  بوجود  الغامق  االزرق  يعاكسه  واالخر  االبيض 

 عملية   خالل  من   التضاد  تأكيد   على   تعمل  والتي  العربية  باللغة  الكتابات

 حراك   او   اشتغال  بعملية  فجاء  االندماج  او   التمازج  اما  االلوان   بين  ما  الفصل

  او  منه  يتدرج  لون  مع  مختلفة  جهة  في  معزوال  جاء  التمازج  ان  حيث  مختلف

 واالصفر   البرتقالي  مع  ومتناسقا  قريبا  كان  فاالصفر  الموجي  البعد  في  يقترب

 الجهة  اما لالصفرار المائل االبيض مع  ممتزج الباهت

 

 عالي   هاموني  بشكل  معه  ومتحدا  الغامق  لالزرق  رفيقا  االسود  فكان  االخرى

  في   المساحات  وان  لالبيض  مقابل  اللوحة  بوسط  الفاتح  االزرق  الى  متجها

  في   الرسام   منحها  التي   المساحة  حجم  مع   متوافقة   جاءت  واتي  اللوحة  اسفل

 على  النفسي  تأثريها  وحجم  للوحة  الجمالية  القيم  من  رفع  ما  وهو  لوحته
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  ردة  تختلف  عقلية   اثارة  احداث  في  سببا  يكون   ان  يمكن  االلوان   فحدة  المتلقي

  مضمون  مع  الشكل  تراكب  لقد  ,  الخر  زمن  من  او  الخر  شخص  من  فعلها

 فالباب  اخرى  مواضع  في  واختلف  االجزاء  بعض  في  وتداخل  اللوحة

 الحروف   مع   مباشر  بشكل   يرتبط  االسالمية   للحضارة  ينتمي   والذي   المنحوت

  تمثل   والتي  تدرجها  وايضا  ومساحتها  االلوان  نوع  ومع  اللوحة  اسفل  في

  االسالمية   حضارتنا  حدود  ضمن  مشاهدتها  على  تعودنا  التي  والواننا  ثقافتنا

  مع   الغامق  اللون  تضارب  فيما  اللونية  ودرجاته  الطين  على   تعتمد  التي

  صغر  ان   اال  اللوحة  اجزاء  باقي  في  االخرى   االلوان  جنس   او  مضمون

  حيث   تأثيره  حجم  مع  متناسقة  جاءت  الغامق  اللون  يمثلها  كانت  التي  المساحة

 كبرة   درجة  الى   متوازنة  منها  جعل  مما  له  الفاتحة  االلوان  مساحة  كبر  قابله

  بااللوان   الفنان  اطالع   بمدى   يوحي  معرفيا  ايحاءا  خلق  ما  وهو   وجيدة

 والمزج  التوزيع   عملية   خالل  من  واضحا  كان  الذي   تأثيرها  حجم  ومعرفة

 .  جيد  بشكل طرفيها  بين اللوحة ميزان ضبط على  ساعد  ما وهو

 :  الثالثة العينة

  فليح  نادية :  الفنان اسم

  في  كبيرة  مساحات   وجود  يدرك  حان   فلي  نادية   الفنانة  العمال   للمتتبع   يمكن

 المساحات   تأتي  حيث  ومميز   واضح  بشكل   للتجريد  تنتمي  التي  اعمالها  اغلب

 ادراك  او  ومعرفة  االلوان  اشتغال  عملية  تمنحها  التي  االيهام  عملية  خالل  من

  ثالث  ببعد   احساس  بوجود   االشتغال  عملية  في  واهميته   العنصر  لهذا   الفنانة

  تمنحه  نفسي  تأثير  عن  ناجم  الشعور  وهذا  مختلفا  عمقا  اللوحة  يمنح  ان  يمكن

 المتلقي  يجعل  واحساسه  المتلقي  شعور  على  كبير  بشكل   ينعكس  االلوان

  به  نحتفظ  الذي  الماضي  او  دواخلنا  عمق  تشبه   لونية  مساحات  في  يتجول
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  ان  اذ   فليح  نادية  الفنانة  لوحات  في   حضوة  اقل  فأنه  التباين  اما  ذكرياته  وكل

 درجات  من  تكون اشتغالها عملية في الرسامة عليها تركز التي االلوان اغلب

 مناطق   وكأنها  تبدو   اللونية  المساحات  حجم  فيها  يتساوى  متجاورة  او  متقاربة

  مربعة

 

 مربعة   منطقة  الى  التجانس  خالل  من  فتحولت  بينها  الحدود  ذابت  متجاورة

  من  التضاد  يمنحه  ان  يمكن  ما  عن  بديال  عمل  التباين  او  التدرج  ان  اال  واحدة

  اللوحة  منح  على  العالية  قدراته  فظهرت  متقارب  بشكل  جمالية  او  فنية  قيم

  االلون   بحرارة  يرتبط  شعوري   واخر  الشكل   مستوى   على  بعديا   ايهاما

  افقي  بشكل  توزعت  التي   عتمتها  خالل   من  البرودة  الى  ذهبت  التي  وبرودتها

  اشتغلت  الت  العالية  التجيدية  من  وبالرغم   بثقله  وشعورنا  البرد  حركة  يوازي

  غير   بشكل  الطبيعة  تأثير   يستشعر  ان  يمكن  المتلقي  ان   اال  الرسامة  عليها

  ينتمي   التي  النهايات  او  بالبرد  االيحاء  نسبة  خالل  من  اللوحة  هذه  في  مباشر

  بشكل   اللوحة  هذه  في  واضحا  عنصرا  الطبيعة  من  جعل  ما  وهذا   االنسان  لها

 وشكلها   اللوحة  موضوعة  في  التطابق  مدى  ادراك  يمكننا  كما  مباشر  غير

  موضوع  بين   ما  كبير   حد  الى   متطابقة  جاءت  فلقد  الوانها  اشتغال  وعملية
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  كان   ما  وهو   النهاية  او   للحزن  يدعو  مضمون   من   تمنحه  ان   يمكن   وما  اللوحة

  متناسقة  جاءت  وانها  خاصة  اشتغالها  وعملية   االلوان  قدرة  من  مدعوما

 شكله  في  عالية  مقبولية  له  كان  محسوب  متدرج  اطار  ضمن  ومترابطة

  تسير   بصرية  متعة  خلق  استطاع  ايحائيا  شكال  اضفى  التركيبي   او  التنظيمي

  يجعل   ان   يمكن  ما  وهو   لها  تفسيره  ومنطقة  المتلقي  نظر  بين   ما  سلس   بشكل 

  ان  يمكن   التي  التأويالت   مقدار  او   الفكرية   الناحية  من  ثراءا   اكثر  اللوحة

  مجموعة  بن  الفصل  صعوبة  الى  الباحثة  تنوه  ان  يمكن  كما  للمتلقي  تمنحها

 واحدة  وحدة  جعلها  ما  وهو  كامل  بشكل   انسجمت  التي  اللوحة  هذه  عناصر

  الشكلية الناحية من اخر على عنصر  تمييز او عليها الحكم يصعب

   :  الرابعة العينة

   عبداالمير هدى  :  الفنان اسم

 مختلفة   مجموعة  في  والتوليف   المزج  على  (   عبداالمير   هدى   0  الفنانة  تعمل

  تركيبه  اعادة  على  تعمل  والتي  الطبيعة  من  تستمدها  التي  العناصر  من

  لها   الجمالية القيم  رفع  على  االلوان  فيها  تتنافس  فني  بشكل  وتنسيقها  وتنظيمها

  يمنحه  الذي  المكاني  التباين   يكون  مختلفة  مساحات  في  االشكال  توزيع   او

  المتذوق  او  المتلقي  نفسية   على  تنعكس  الثالث  بعدها   ابراز  في  للوحة  اللون

   بوجود
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  وتدرج   لوني  امتزاج  بوجود  مفتوحة  مساحات  او   بعيدة  نهايات  الى  يمتد   عمق

  التساوي   يكون  بالبعد  االحساس  او  االيهام  يمنحنا  ان  يمكن  الدرجة  نفس  من

 الفنانة  ترسمها  التي  اللوحات  مجموعة  في  بارزا  شكل  االلوان  مساحات  في

  االلوان   مجموعة  فيها  يكون  االندماج  من  بدرجة  عليه  تعمل   الذي  اسلوبها  او

  لوني   دفء  مع  تفرقه  او  تميزه  ان  يمكن  التي  حدوده  فيه  تضيع  واحدا  نسيجا

 ازرق  بلون  بسيطة  بدرجة  البرودة  من  يقترب  العمل  لهذا   ينتمي  عالي

  فهي  بالمضمون  الشكل   ارتبط   ان  كما  وزرقتها  السماء  شكل  من  مستوحاة

  العناصر  من  مجموعة  تشكيل   على  الفنانة   تعمل  حيث  كبير  بشكل  واضحة

  ،   بدوي   ،   جمل  ،   خيمة  )   واحد   جو   او   لبيئة  تنتمي   التي  الواقعية   او   الطبيعية

 مجموعة   اليه  ترمز  او  توحي  ان  يمكن  وما  الصحراء  تمثل  بيئة  (  صقر

  بدوية  اكسسوارات  ،   صقر  ،   بدوية  امراة  )  اخرى  اعمال  وفي  هذه   العناصر

  االلوان  او  العناصر   مستوى   على  بالمضمون  مرتبط  الشكل  يجعل  ما  وهو   (

  كامل  بشكل  اليه تنتمي التي

 :   النتائج

  متعة  خلق  خاللها  من   نستطيع   الفني  االنطباع   من  نوع   خلق  لاليحاء   يمكن

 معرفة  خالل  من   المتلقي  او   للفنان  الجمالية  للتجربة   الثراء  من   نوعا   تضيف

  بنائها  في تعمل  التي القواعد ومجموعة واشتغالها واهميتها االلوان
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  او   الكبيرة  المساحات   في  خاصة  الراحة  فينا  تبعث  كونها  كبيرة  اهمية  لاللوان

  البارزة البارزة االشكال

 ثقيلة   حارة  الوان  بين  ما  بوزنها  يشعرنا  ان  يمكن  جماليا  االلوان  تأثير  يختلف

  خفيفة باردة واخرى

 : االستنتاجات

  جميع  على  الحكم  خالل  من  تكون  الفني  المنجز  على  الحكم  قضية  ان

   ناقصة او  متجزئة او منفصلة  وغير بعضها  مع مترابطة العناصر

  خاللها   من  يمكن   التي  االنطباعات  مختلف  خلق  االيحاء  خالل  من  نستطيع 

   معينة  وحدود قواعد ضمن المختلفة الفنية االعمال على االحكام اطالق

  الشكل  يرتبط  عندما  خاصة  وجمالية  فنية  قيما  االشياء  منح   لاللوان  يمكن

   نفسيا  تأثيرا لها يجعل  ما وهو بمضمونه

   :  التوصيات

   : يلي  بما الباحثة توصي

  وجماليتها االلوان  اهمية دراسة  على التأكيد

   الفنون في واستثمارها وكيميائيا فيزيائبا االلوان اشتغال عملية على التأكيد

 : والمراجع المصادر

  دار   :   بيروت  .   1ج  ،  المعارف  دار   ،   العرب   لسان  (.  )ب.ت   منظور.   ابن

 . المعارف

 . المعارف دار : القاهرة .  4ط  أفالطون،  (.1991)  األهواني. فؤاد احمد
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 البحث  ملخص

 نتيجة  ظهر  الذي  المتاحف  اقتصاد  على  الضوء  إلقاء  إلى  البحث  هذا   يهدف

  من  ابتداء   جعلتها  التي  والطفرة  الفن  متاحف  عرفته   الذي   الوظيفي  التحول

  المتحول،   العالمي  المشهد   من   يتجزأ  ال   جزء  الماضي،  القرن  ثمانينيات 

  المتقدمة،  للدول   االقتصادي   للكيان  الالزمة  العناصر  أهم   من  واحدا  لتصبح

  وغير   للربح  الهادفة  غير  القطاعات  من  جزء  تعتبر  طويل،  لزمن  كانت  بعدما

 الثرات   وحفظ  التعليم  في  ينحصر  دورها  كان  حيث  السوق،  لقوى  الخاضعة

   الجمهور. على وعرضه

  على   راهنت  رائدة  تجارب  سنستعرض  الصفحات،  من   اآلتي  خالل  ومن

  من  الفنون  متاحف  أن  خاللها  من  ونتبين  باقتصادها،  للنهوض  الفن  متاحف

 وثقافية   اجتماعية  تداعيات  لها  يكون  أن  يمكن  التي  الثقافية  المؤسسات  أكثر

   المالئم. االقتصادي النموذج نهجت  إذا إيجابية واقتصادية

  ثقافية،  مؤسسة  معارض،  استثمار،  اقتصاد،  فن،  متحف،  المفتاحية:  الكلمات

 ثقافية سياحة

Abstract 

This research aims to shed light on the museum economy 

that emerged as a result of the functional transformation 

that art museums experienced and the boom that made 

them, starting from the eighties of the last century, an 

integral part of the transforming global scene, to become 

one of the most important elements necessary for the 
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economic entity of developed countries, after it was for a 

long time. , is considered part of the non-profit sectors 

that are not subject to market forces, as its role was 

limited to education, preservation and presentation to the 

public . 

Through the following pages, we will review pioneering 

experiences that have bet on art museums to advance 

their economy, and show that art museums are among the 

most cultural institutions that can have positive social, 

cultural and economic repercussions if they approach the 

appropriate economic model . 

Keywords: museum, art, economy, investment, 

exhibitions, cultural institution, cultural tourism 
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 مقدمة 

  تحديد   في  الحسم  لها  كان  التي  الثقافية  المؤسسات  أهم  من  المتاحف  تُعتبر

  الطالئعي  الدور  هذا   فإن  هذا،   يومنا  وحتى  الفني.  للمنجز  الفنية   القيمة  وتثبيت 

  المتزايد   التأثير  بسبب   جذريا   تحوال  شهدت   أنها   إال   فيه،  جدال   ال  للمتاحف

  بين  الحدود  أزالت  التي  االتصاالت  وثورة  االقتصاد  وعولمة  الثقافة  لتسويق

 المجاالت.

 مجال   بين   تجمع   هجينة   مؤسسات  المتاحف  أصبحت  األخيرة،   العقود  ففي

  مجتمع   قلب  في  نفسها  وسجلت  الثقافي،   النشاط  ومجال  االقتصادي   الربح

 نشاطها  وأصبح  هائلة،  أموال  رؤوس  تحّركها  ضخمة  آلة  لتصبح  السوق،

 الرأسمالي. االقتصادي المنطق من جزء

  مؤسسة  شهدت  والتثقيف،  والتعليم   والعرض   الحفظ  مهام  جانب   إلى  هكذا، 

  االستثمار  منطق  ظل   في  التسويق   إشكاليات  على  واسعا  انفتاحا  المتحف

  بناء  في  الضخمة،  االستثمارات  بفضل  بعضها،  ونجحت  األعمال،  وريادة

 مجموعة  خالل  من  المحلي،  االقتصاد  في  بقوة  يساهم   مستقل  اقتصادي  كيان

 المال  عالم  من  المستوحى  اإلدارة  أسلوب  إلى  تستند  اإلجراءات  من

  التمويل،   في  الخاصة  الفاعلة  للجهات  المتزايد   الدور  على  وتعتمد   واألعمال،

  انتصار   المتاحف  عالم  عرف  كما   الراعية،  الرسمية  الجهات  جانب  إلى

  منطق  تنفيذ  على  وراهن  الزوار،  من  عدد  أكبر  لجلب  األيقونية  العمارة

   العولمة. تحديات مواجهة في التجارية العالمة

  يمكن   الذي  المهم  االقتصادي   الدور  على  الدول  من  العديد   تجارب  أكدت   وقد

  هذه  أن  إلى  تشير  واإلحصائيات  الدراسات   أن  كما  المتاحف،  به  تضطلع   أن
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  الدول   عليها   تعتمد   كبير   نمو   ذات   صناعه  اليوم  أصبحت  الثقافية  المؤسسات

  الدراسة   معه  يستوجب  مما  االجتماعي،  وتطورها   االقتصادي   ازدهارها  في

 المتاحف".  "اقتصاد ب  تسميته على  اصطلح ما على الضوء  وإلقاء والبحث

 "المتحف"  مفهوم تطور

-1790  المارتين  )ألفونس   الفرنسي  لألديب   مقولة  الفنون"،  مقبرة  "المتاحف

  من   عانت  طالما   التي  المتاحف  حال  واقع   طويل   لزمن  عكست   (1869

  الجمع  على  وظيفتها  اقتصرت  المتاحف  أولى  ظهور   فمنذ  واالنغالق.   الركود

  وعرض   التراث  حفظ  في  دورها  وانحصر  والدارسة،  والعرض  والتوثيق 

 الجمهور. على الفنية األعمال

  الدولي  المجلس  تأسس  المتاحف،  عالم   عرفها  التي   التطورات   خضم   في 

 »  "اإليكوم  International Council Of Mueseums  للمتاحف

ICOM  الدولية   المنظمات  أهم   من  المنظمة  هذه  وتعتبر  .1946  عام  في  

  عضوية   من  تتألف  فيها.  والعاملين  المتاحف  بشؤون  تهتم  التي  الحكومية  غير

 الثقافي  التراث  مع  االتصال  استمرارية  وتأمين  بحفظ  تقوم  دولة.  138

 الالمادي.  و المادي العالمي، والطبيعي

  تعديالت  بعدة  قام  للمتحف،  تعريف  بإعطاء  قام  اإليكوم،  تأسيس  ومنذ

  ، 2007  سنة  التعريف   لهذا  األخيرة  الصيغة  جاءت  قد  .   وتطوره   لتتناسب 

  إلى   وتهدف  للمجتمع   خدمة  تقدم   ربحي،  هدف   لها  ليس  دائمة   "مؤسسة  بأنه

  والالمادي   المادي  التراث  جمع  مهمتها  الجمهور،  وجه  في  مفتوحة  تطويره،

 i."  والترفيه  والتعليم  الدراسة ألغراض عليه والحفاظ
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  ويكرس   ونقله،  التراث  حفظ  في  المتحف  وظيفة  يحصر  التعريف   هذا  إن

  من  اآلالف  عشرات   هناك   أن   حيث  الثقافية،  المؤسسة  لهذه  التقليدي  للطابع

  أو   علمية،  قيمة  ذات   أشياء  بجمع  تهتم  أغلبها  العالم،  أنحاء  جميع  في  المتاحف

 المعارض   خالل  من  للجمهور  متاحة   وجعلها  تاريخية  أهمية  ذات  أو  فنية،

   مؤقتة.  أو  دائمة  تكون  قد التي

 العصر   في  واجهت،  هذه،  الكالسيكية  صورتها  في  المتحف  مؤسسة  أن  غير

  الركود،   من  وعانت   مهامها،  لتنفيذ  مادية  وصعوبات   كبيرة  تحديات  الحالي،

  من   تخفض  بدأت   التي  الدولة  كاهل  يرهق  كبيرا  اقتصاديا  عبئا  تشكل  وغدت

  تأثير   وذات  للربح  مدرة  غير  مؤسسات  باعتبارها  المؤسسات  لهذه  دعمها

 معدوًما يكون  يكاد  اقتصادي

  وهيمنة   الثقافة  تسليع   وواقع   المعاصر  العالم   شهدها  التي  التغيرات   سياق  في 

 المتاحف   على  كان  العميقة،  المجتمعية  للتغيرات  وستجابةً   السوق  منطق

  في  شهدت   حيث  الجامد،  الطابع   ذو  الكالسيكي  التراثي   بعدها   في  النظر  إعادة

  أعداد   إنشاء  في   تمثلت  متحفية  ثورة  بمثابة   كان  كبيرا   تحوال   األخيرة  العقود

 المتاحف  وتوسيع  وتجديد  والمعاصر،  الحديث  الفن  متاحف  من  كبيرة

 ترتكز   أصبحت  التي  سياستها  في  جدري  تغيير  صاحبها  سابقا،  الموجودة

  تحقيق  من  وتمكنها   بل   المادي  االستقالل  لها  تحقق  موارد  عن  البحث  على

 .  الشاملة التنمية وتحقيق الوطني  االقتصاد في والمساهمة الربح

  وإدارته  وتنظيمه  وأهدافه  شكله  في  وتطور  المتحف  مفهوم   تغير  تدريجيا،

  يعكس   يعد  لم   اإليكوم   تعريف   أن  درجة  إلى  وممارساته،  وسياساته   ومبادئه

  المؤسسات  هذه   أصبحت  التي  المتعددة   والمسؤوليات  والرؤى  التحديات

 حداثة.  أكثر جديد  تعريف إنشاء الضروري من  أصبح لذلك، بها،  تضطلع



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  202   

 

  الجديد   التعريف  بشأن   قرار  اتخاذ  سيتم   للمتاحف،  الدولي  المجلس  وحسب

 2019 شتنبر  في كيوتو في  والعشرين، الخامس المؤتمر خالل

  لجنة  إنشاء  تم   ميالنو،   في  ،2016  سنة  لإليكوم  العام  المؤتمر  أعقاب  في

  اختتمت  وقد  (.   MDPP 2017-2019)  وتعديله  التعريف   هذا  لدراسة

  وتحليل   المتاحف  تاريخ   قراءة  في   المكثف  العمل   من  أعوام   بعد  أعمالها

  توفير  بهدف  عليها،   أثرت   التي  االتجاهات  ورصد   شكلتها،   التي   النماذج

 العصر   يواكب  جديد  نموذج  خلق  تم  ومن  للمتاحف،  وشاملة  جديدة  رؤية

  الحالي السياق لمتطلبات ويستجيب 

 مفهوم   ظهور  منذ  جذريا  تغيرا  عرف  المتحف  مفهوم  أن  بالذكر  والجدير

  تغيرا  والفنون  الثقافة  إلى  النظرة  معه  تغيرت  الذي  الثقافية"  "المؤسسة

  حيث   االقتصادية،  التنمية  في  قوي  فاعل  إلى  ترف  مجرد  كونها  من  جذريا،

  من   العديد  دفع   مما  المستدامة  التنمية  استراتيجيات  أهم  كأحد  الثقافة  أصبحت

 إنمائي   كخيار  المتاحف،  بينها  من  الثقافية،  المشاريع  في  االستثمار  إلى  الدول

 .   االقتصادي الركود  من تعاني التي المدن  تأهيل  إلعادة

 "النظرية   إلى  الباحثين  توصل  بعد  انطلقت  الحقيقية  المتحفية  الثورة  أن  إال

  الثقافة،   اقتصاديات  من  نسبيا  حديثا  فرعا  تعتبر  والتي  للمتاحف"  االقتصادية

  القرن  ثمانينيات  في  المتاحف  على  االقتصادي   التحليل  تطبيق  بدأ   حيث

  فـي   المؤسسات  هذه   تواجهها  أصبحت  التي  التمويل   إشكالية  بسبب   الماضي

 أمام  الماثل  التحدي  وأصبح  عموماً،  للثقافة  الحكومي  الدعم  انحسار  ظل

  للقيام  الالزم  التمويل   على  الحصول  كيفية   هو  المتاحف  وأمناء  يمدير

 استمراريتها وضمان بمهامها
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  "وحدة  باعتبارها  للمتاحف  االقتصادي  األداء   على  النظرية   هذه   تركز

  التكلفة   َخْفض  إلى  وتهدف  والطلب،  العرض  لقوانين  تستجيب  اقتصادية"

 "الوحدة   لهذه  ويمكن  والمداخيل،  اإليرادات   زيادة  بهدف   الطلب  وزيادة

 إيجابا   تؤثر   وأن   معامالت  رقم   وتحقق  شغل   فرص   توفر   أن   االقتصادية"

  االرتفاع  أن  إلى  إضافة  السياحي.  القطاع  أبرزها  من  أخرى  مجاالت  على

  منافسة  في  تدخل  جعلها  والمعاصر،  الحديث  الفن  متاحف  عدد  في  الكبير

  أو  star-système  نظام  استخدام  إلى  ببعضها  حدي   مما  شرسة،

vedettariat  في   1911  سنة  هوليود  في  ظهرت  أمريكية  تسويق  تقنية  وهي  

  الفنية.   ألعمالها  والترويج  جمهورها  عدد  من  للرفع  السينمائي،  المجال

  االجتماع   وعالم   الفيلسوف   ،Edgar Morin  مورين"  "إدغار  يتحدث 

  سلعة   النجم  باعتبار  النجوم"  "اقتصاد  عن  سنة(،   98-1921  )  الفرنسي

  النجوم   صناعة  أن   واعتبر  الجماهير،  حولها  تلتف  مقدسة

"vedettarisation  بل  فقط،  والُكتاب  والمطربين  الممثلين  تخص  تعد  لم  

  وسائل   أساسي  بشكل   فيها  وتساهم   المتاحف  فيها  بما  المؤسسات  إلى  انتقلت

   اإلعالم. 

  تكون  أن   من  وتمكنت   النجومية،  تحقق  أن   المتاحف  هذه   بعض   استطاعت

 وجلب   الدخل  مصادر  مـن  مهما  ومصدرا  الناجحة  االقتصادية  لإلدارة  مثاال

 الزوار  من  كبيرا   عددا  تستقطب  جماهيرية  مؤسسات  وأصبحت  األموال،

  المختلفة،   وأعمارهم  المتعددة،   بثقافاتهم  الجماهير  أنواع   كافة  وتجذب

 جماهيرها  إرضـاء   نحـو  مسؤوليتها  من  ضاعف  مما  المتنوعة،   وشرائحهم

  بنياتها  تحسين  خالل  من  تطلعاتهم،  مستوى  إلى  باالرتقاء  وفائهم  وضمان

  مجال   فـي  السريعة  التحوالت   لتواكب  وتطويرها   خدماتها  وتجويد   التحتية،



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  204   

 

  كما  والتسويق  الترويج   تقنيات  آخر  توظيف  إلى  باإلضافة  الزوار،  تدفق

 ذلك  على  سنطلع

  تبدي   خاصة،  بصفة   المتقدمة   الدول  أن   كما  اللوفر.   لمتحف  مقاربة  خالل  من

  من   جذب  ووسائل   خدمات  من  لمتاحفها   السياحية  بالمقومات  كبيرا  اهتماما

  على  تعتمد   كما  جاذبة،   سياحية  متاحف  يجعلها  مما  والسياح،  الزوار  أجل

  األول  الجذب  وعنصر  للمتاحف  األساسي   المقوم  باعتبارها لمقتنياتها  الترويج

  قيمةً   تمثل   المقتنيات  هذه  أن  إلى  باإلضافة  أجله،  من  الزائر  يأتي  الذي

  العقارات   أو  األسهم  أو  الذهب  في  االستثمار  مثل  مثلها  ذاتها،  بحد  استثماريةً 

   الزمن. مرور مع  وتزيد بل بقيمتها، تحتفظ التي األصول  من  غيرها أو

  القديمة  العصور  فنون   في   متخصصون  خبراء   حاول  فقد   ذلك،   على  كمثال

  بباريس:  اللوفر  متحف  يمتلكها   التي   التحف  أهم   سعر  تقييم   الفنية  والتحف

 Le radeau de la  الميدوسا  طوافة  و   ،   La Jocande  الموناليزا  لوحتي

Méduse،  ميلو   دي   فينوس  ومنحوتتي  Venus de Milo  وانتصار  

  أوائل دافنشي" "ليوناردو رسمها التي الموناليزا أن على فاتفقوا ساموثريس،

  من   %   20  حوالي  وتجذب   العالم،  في  عمل   أغلى   هي   عشر،  السادس  القرن

  يوم   كل   تحتشد  التي  الهائلة  األعداد   ذلك،  على  والدليل  اللوفر.  متحف  زائري

 صورة   تلتقط  أن  تحاول  التي  للكاميرات  المتواصلة  والفالشات  اللوحة  أمام

   أورو. مليار 2 ب الموناليزا قيمة الخبراء قدر وقد المتحف.  أليقونة

  أي  الموناليزا  قيمة  بنصف  قيمتة  فتقدر  الشهير،   ميلو(  دي   )فينوس  تمثال  أما

  آلهة  يمثل  الذي   )نيكي(  وتمثال  الميدوسا(  )طوافة  وكذلك  أورو،  مليار

  في   للبيع   األعمال  هذه   عرض   إن  أورو.   مليون   500  قيمتهما  فتبلغ   النصر،

  من   لكن،  أورو.   مليار  أربع  على  الحصول  من  اللوفر  سيمكن  الفن،  سوق
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 التي  التحف هذه عن االنفصال ما، يوما  ستقبل الفرنسية الدولة أن األكيد  غير

 .تاريخها وفخر مجدها عن  تعبر

  تهيمن   التي  العالمية  الفن  متاحف  أهم  من  يعد  الذي  اللوفر  متحف  باإلضافة

  المتروبوليتان  ومتحف  بلندن،   البريطاني  المتحف  نذكر  المتاحف،  سوق  على

 ومتحف  بروسيا،  بيتيرسبورغ  سان  في  هيرميتاج  ومتحف  بنيويورك،  للفنون

  باسبانيا،  ببلباو  جوجنهايم  ومتحف  ،  ((MOMA  بنيويورك  الحديث   الفن

 بسيول.  الكوري الوطني والمتحف بمدريد،  برادو ومتحف

  على  طرأ   الذي  الكبير  التغيير  ونتبين   للمتحف،  الجديد   المفهوم  على   وللوقوف

  للدول   الوطني  االقتصاد  على  الكبير  تأثيرها  ونلمس  الثقافية،  المؤسسة  هذه

  للنهوض  الفن  متاحف  على  راهنت  رائدة  تجارب  سنستعرض   المعنية،

  الثقافية  المؤسسات  أكثر  من   الفنون   متاحف  أن   خاللها  من   ونتبين   باقتصادها،

  نهجت  إذا  إيجابية   واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  تداعيات  لها  يكون  يمكن  التي

   المالئم. االقتصادي النموذج

 الفن متاحف  لبعض مقاربة

  من  يلي  فيما  سنقوم  المتحف،  لمؤسسة   الجديدة  األدوار  على  للوقوف

  من  مختلفة  تجارب  ثالث   تمثل   رائدة،  فنية   متاحف  لثالث  بمقاربة  الصفحات

   واألهداف. المنطلقات حيث

  األمة،  بتاريخ  المرتبط  العريق،  المتحف  نموذج  يمثل  الذي  اللوفر  _متحف

 التي   التاريخية  المراحل  تتبع  خالل  من  للمتاحف.  الطبيعي  التطور  عن  ويعبر

 لحفظ   متحف  مجرد   من  اللوفر  عرفه  الذي   الجذري  التحول  سنلمس  منها،  مر
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  مستقل.   اقتصادي  كيان  ذات  قوية   مؤسسة  إلى  الفنية  التحف  وعرض

 وغناها.  ألهميتها نظرا التفصيل  من بشيء للتجربة سنتطرق

 إلعادة   إنمائي  ثقافي  كمشروع  عليه  الرهان  كان  بلباو،  جوجنهايم  متحف  _

  الظواهر  من  العديد  وتتجاذبها  االقتصادي،  الركود  من  تعاني  مدينة  تأهيل

   السلبية. االجتماعية

  وتنويع  لتطوير  اإلمارة  باستراتيجيات  صلة  ذات  مشاريع  أبوظبي،  _متاحف 

 اإلمارة  مخطط  إطار  في  المشاريع  هذه  تندرج  الواحد.  المورد  دو   اقتصادها

 النفط  لقطاع  االقتصادية  الهيمنة  بتخفيض   النفط  بعد   ما   لمرحلة  لالستعداد 

 النفطية. غير القطاعات تحفيز عبر المستدامة التنمية وتحقيق والغاز،

 باريس -اللوفر .متحف1.2

  ارتبط   متميزة،  جد  ثقافية  مؤسسة  باعتباره  اللوفر  لمتحف  اختيارنا  كان  لقد

  ثقافية  لمؤسسة   حقيقيا  نموذجا  يمثل  أنه  كما   البالد؛  ومجد   بتاريخ   اسمها

 في   بامتياز  ونجحت  المستجدة،  األوضاع   مع   سياستها  تكييف  استطاعت

 والفوز   نجوميتها  على  المحافظة  من  مكنتها  خاصة  استراتيجيات  ابتكار

   المادية.  االستقاللية برهان

  تسييرها   في  كلية  معتمدة  طويلة  لفترة  ظلت  الفرنسية   المتاحف  أن  والمعروف

  المؤسسات  لهذه  تسمح  جديدة  تشريعات  سن   تم  أن  إلى   العام،  المال  على

  أصبح   الذي   العبء  لتخفيف  الخاصة  األموال   على   باالعتماد  الحكومية  الثقافية

 الثقافة. وزارة  كاهل يثقل

  الدولة   دعم  انكماش  بسبب  مالية  أزمة  في  اللوفر  دخل  األخيرة،  العقود  في

 في  قصورا  سجل  إذ   التحديات،  مواجهة   عن  عاجزا  جعلته   عموما،  للثقافة
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  في   التفكير  المسؤولين   على  حتم   مما  الخدمات،  أداء   في  وإخفاقا  بمهامه  قيامه

 استراتيجياتهم.  تغيير

 تخطي   في  »اللوفر«  لمتحف  الجديدة  اإلدارة  نجحت  ،  2000  سنة  من   ابتداء

  مصاريف  تمول   الدولة  كانت  فبعدما  الموازين.   وقلب  بل   الوضعية،   هذه

  60  نسبة  تمثل   المؤسسة  بهذه  الخاصة  المداخيل  أصبحت  بالكامل،  المتحف

  كانت  بعدما  الحكومية،   المساعدات  توفرها   %   40  مقابل  ، 2009  سنة  %

 مقابل   المتحف  ميزانية   من   %   70  تشكل   مثال،   2001  سنة   الحكومة  مساهمة

  الخاصة. مداخيله من  % 30

  ثمانية  مدى على  فرنسا   بتاريخ   الوثيق  الرتباطه  أوال   اللوفر  نجاح  قصة   تعود  

 لسقوط   األولى  الذكرى  في  1793  عام  باريس  في  افتتاحه  تم  حيث  قرون،

  الجديدة  السلطة  يد   في  استراتيجية   أداة  وكان  الفرنسية،   الثورة  قيام  إثر  الملكية

  كانت  التي  التحف  مجموعة  لعرض  متحف  إلى  الملكي  القصر  حولت  التي

  في  التراثية  المعالم   أهم  من  اللوفر  قصر  بناية   وتعد   المالكة.  العائلة  بحوزة

 عموما.  فرنسا وفي باريس  مدينة

 

 تويتر( على  اللوفر موقع المصدر )  اللوفر متحف بناية

  المساحة  حيث  من   العالم  في  المتاحف  أكبر  من  باريس-اللوفر  يعد   كما

 قطعة،   620.694  تتضمن  والتي  مقتنياته  مجموعة  حيث  من  واألغنى

  مستوى   على  األفضل   مقتنياته  وتعد  فقط،  قطعة  35.000  منها  يعرض
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  التشكيلي   الفن  لتاريخ  تؤرخ  التي  واللوحات  المنحوتات  وأهمها   العالم،

  التاسع   القرن  منتصف  وحتى  عشر  الثالث  القرن  منتصف  منذ  األوروبي

  يوميا،   الزوار  آالف  تجذب  ثابتة  قيمة  يمتلكها  التي  الروائع  وتعتبر  عشر.

   العالم. في زيارة المتاحف أكثر من يجعله مما األجانب،  من معظمهم

  المبدأ،   حيث  من   تتمتع   وطنية   شركة  اللوفر  متحف  أصبح  ، 1992  سنة  في 

  ثالث  مدة  بمرسوم  يعين  رئيس  يرأسها  الكاملة،  والمالية  القانونية  باالستقاللية

  للمؤسسة   الثقافية  السياسة   يحدد   إدارة  مجلس  ويديرها  للتجديد،   قابلة  سنوات 

  وكيل   بها  يحتفظ   التي  الخاصة  حساباته  ولديه  ميزانيتها،  على  ويصوت

 والميزانية.  الثقافة وزراء من مشترك بأمر يعين محاسب

  معنوية  بشخصية  تتمتع   كبيرة  شركة  أي   تسير   كما  يُسيّر  المتحف  أصبح   لقد

  إدارة  على  ويعتمد   أورو،   مليون 300  تتعدى   وميزانية  إدارية  واستقاللية

 الثقافة  سوق  وتحديات  االقتصاد   عولمة  تحديات  ولمواجهة  ناجحة.  اقتصادية

  مفهوم  على  يعتمد   الذي   السوق   اقتصاد  اتجاه  في  المؤسسة  دخلت  والفن،

  نشطة   استراتيجيه  المتحف  اتبع  ذلك،  لتحقيق  والمداخيل.  الجمهور  عولمة

 التحف   كتأجير  والالمادية،  المادية  لألصول  النشط  االستثمار  في  تتمثل

  وتنظيم   المحافظة  مجال  في  والمعارف  الخدمات  وبيع  األجنبية،  للمتاحف

  كما  جودة.  كعالمة  "اللوفر'  التجارية  العالمة  استغالل  وكذلك  المعارض،

 على   الحفاظ  مقابل  الدولة،  مع  األداء«   »حسن  اتفاقية  توقيع  حد  إلى  ذهب

  فرنسا،  في  الثقافية   للمؤسسات  بالنسبة  أولى  سابقة  وهي  المساعدات،   بعض

 مسبقة.  أهداف وتحديد األداء تقييم  بمنطق  العمل تتعود   لم التي
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  المتحف،  يوفرها  أصبح   التي   الشغل  مناصب  عدد  أيضا،  لالهتمام   المثير  من 

 حوالي   ويبلغ   صغيرة  قرية  سكان  عدد  يقارب  الدائمين  العمال  عدد  أن  حيث

2314  . 

  تمكنه  التي  االستراتيجيات  تنفيذ   في   المتحف  إدارة   بدأت  الجديد،   عهدها   في

  دينامية   في  دخل  األخيرين،  العقدين  خالل  الزوارو  من  عدد   أكبر  جذب  من

 كما   الزوار،  من  عدد  أكبر  الستقبال  والتهيئة  التوسع   بأشغال   بدأت  شاملة،

  بثمن  تقدر   ال   جوهرها  في   والتي  بها   يزخر  التي   الفنية  الروائع   على   راهن

 اللوفر  متحف  زوار  عدد   تضاعف  فقد   وبالفعل،  النادرة.  األعمال  من   ألنها

 المطلق   القياسي  الرقم  ، 2008  عام  في  حقق  حيث  الخارجية،  عائداته  وكذلك

  سنة   خالل  .   2001  سنة  مع  مقارنة  %   67  بزيادة  أي   زائر  مليون   8,5

  التي  اإلرهابية  الهجمات  نتيجة  مليون  7,4  الى  الزوار  عدد   انخفض  2016

  ب  2018  سنة  جديدا  قياسيا  رقما  ليحطم  ارتفع  أنه  غير  فرنسا،  عرفتها

 iiزائر.  مليون  10,9

 السياحة   انتعاش  اللوفر،  متحف  مدير  مارتينيز(،  لوك-)جان  السيد  يربط 

  األجانب   الزوار  عدد   ويمثل   اللوفر،  زوار  عدد   بارتفاع  باريس  في   الدولية

  فئة  تمثل  الجمهور  من  %53  نسبة  بكون  ويفتخر  اإلجمالي،  العدد  من  %  71

   سنة.   ثالثين من أقل

  العمليات   أنواع  كافة  عامة،  بالمتاحف  المتعلق  السياحي  النشاط  ويشمل

  وشركات  السفر،  وكاالت  من  ابتداء  الوظيفة  هذه  بها  تقوم  التي  واألنشطة

  من   وغيرها  والمطاعم  السياحة  وشركات  والفنادق  والطيران،  النقل

  عودته   وحتى  الرحلة  في  تفكيره  بدء عند  السائح  معها  يتعامل التي  المؤسسات

 عرفها   التي  التحديث   بأشغال  الزوار  من  الهائل   العدد  هذا   ويفسر   منها.
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  انتهجها   التي  النشطة  وباالستراتيجيات  اورو،  مليون  60كلفت  والتي  المتحف

   إدارته.

  لمداخيل  األول  المصدر  أورو(  60  ـإلى  20  من  التذاكر)  بيع  ويمثل

  التذاكر  ثمن  يدفعون   الزوار  من   فقط  %   40  أن   من   الرغم  وعلى  المتحف،

  من   المداخيل  ارتفعت  فقد   الفئات،  بعض   بها  تحظى  التي  المجانية  باعتبار

  المداخيل   وتقدر  أورو.   مليون  +   13,7  أي   % 17  بنسبة   ، 2018  سنة  التذاكر

   أورو. مليون  60 ب التذاكر تحققها التي السنوية

  حيث   أوسع  مدى  على  يمتد  للمتحف  االقتصادي   اإلشعاع  أن  بالذكر  والجدير

  عدد   بذلك  ويرتفع  عموما،  المجاورة  واألماكن  والمطاعم  الفنادق  على  ينعكس

  ب   من  يقرب  ما  إلى  مباشر  منصب  2314  من  يوفرها  التي  الشغل  مناصب

  Xavier Greffe  االقتصادي  الخبير  ويؤكد   مباشر.  غير  منصب  20.000

  قام  دراسة  أظهرت  كما  اللوفر.  مؤسسة  نطاق  بكثير  يتعدى  المتحف  تأثير  أن

 Centre Economique De Laللسربون"  االقتصادي  "المركز  بها

Sorbonne  إيرادات   يحقق  اللوفر  أن  إشرافه،  تحت  2009  سنة  نشرت  

 ربح   وصافي  السنة،  في  أورو  ومليار   أورو  مليون  938  بين  ما  تتراوح

  الذين   أولئك  ادعاءات   يفند   ما  و"هذا   اورو،   مليون   39  ب   يقدر  ضريبي

  تعبير   حسب  الفشل"،  مآله  استثمار  هو   الثقافة  في  االستثمار  أن   في  يشككون 

 كريف.  كزافييه

  إدارة   تنظم  الزوار،   من   عدد   أكبر  لجدب  استراتيجياته  إطار  في   دائما،

  كمعرض   الفنية  األعمال  لروائع   مؤقتة   معارض   المتحف

Delacroix1798-1863،   500  ب  احتفاال  دافينشي   ليوناردو  ومعرض  
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  فتح   بفضل  سيما  ال  باهرا،  نجاحا  المعرضان   هذان  حقق  وقد   وفاته،  على  سنة

 المتحف. إيرادات في ارتفاعا حقق مما ليال،  أبوابه المتحف

 الجمهور  إلى  الفنية  بالتحف  الذهاب  استراتيجية  بتطبيق  المتحف  بدأ  كما 

 حدود  خارج  مؤقتة   معارض  تنظيم  إطار  في  مادي،  بمقابل  البالد  خارج

  المتحدة.  والواليات  اليابان  مع   الحال  هو  كما  منتظمة  بصفة   بعضها  فرنسا،

 وتضاعفت  مختلفة،  دوال   وشملت  ملحوظا  تزايدا  التظاهرات  هذه  عرفت  وقد

  التامة  استقالليته  على  للحصول  للمتحف  قوية   دفعة  أعطى  مما  المداخيل

 .  كبرى  مشاريع  في والدخول

  فإن  لهذا  الشراكات،  من  النوع  لهذا  أساسيا  محفزا  يمثل  االقتصادي  البعد  إن

  الذين  المحافظين  بين  الجدل  إلثارة  تفاديا  فيه   الخوض  يتجنبون   المسؤولين 

 والمال. الثقافة  بين تداخل أي يدينون

  بعض  وتأجير  المطاعم   إدارة  عن  أيضا،   مسؤولة   المتحف  إدارة  أصبحت

  الحفالت  بعض  إلقامة  أو   كليبات،  والفيديو   األفالم  لتصوير  فضاءاته

 الكبرى   للشركات  الحفالت  وقاعات  المحاضرات  قاعات  وتأجير  الخاصة،

  إلى   أحيانا  تصل   امتالء   نسبة  القاعات  هذه   وتسجل  الكبرى،  األزياء  ودور

 معامالت   رقم  وحققت  االستئجار  أسعار  ارتفاع  من  الرغم  على  المائة  في  90

   .2017 سنة  أورو  مليون 3،4 بلغ

  كتنظيم الخاصة، مداخيله من ترفع التي النشاطات نسبة  من المتحف كثف لقد

  دبلوماسية  لبعثات  خاصة  زيارات  أو  والنحت.   الرسم  لتعليم   ورشات

  وقت   من  يعمل  كما  iii  الرسمية.  االفتتاح  أوقات  خارج  مشهورة  وشخصيات

 وبطاقات  وكتالوجات  الفنون،  حول  ومجالت  كتب  إصدار  على  آلخر
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  من   مهمة  مداخيل  على  وتحصل   والشباب،  باألطفال  الخاص  منها  وألبومات

  الخاص   الكاتالوج  حقق  مثال،  2017  سنة  في  .  اإلصدارات  هذه  بيع  خالل

  Vermeer et les maîtres de la peinture de genre  بمعرض

  بيع   تم   كما  ،  نسخة  13.000  ب   الفن   كتب   صنف  في  المبيعات   أحسن

 Grande  مجلة  في   المشتركين  عدد   بلغ   المعرض،  لنفس   ألبوم   39,000

Galerie/ Le journal du Louvre 50.000  .مشترك 

  هذه   "إن  :2017  لسنة  للوفر  السنوي  التقرير  في  مارتنيز  لوك  جان  يقول

  للموارد  المثالية  اإلدارة  بفضل  ممكنة  أصبحت  للوفر  الشاملة  الدينامية

  ستمكن   خاصة  موارد  عن  البحث  استراتيجيه  أن  كما  والمادية،  البشرية

   المستقبلية".  مشاريعه تمويل  من اللوفر

  إلى  تهدف  التي   االنفتاح  سياسة   إطار  وفي  االنتشار،   من  المزيد   لتحقيق  دائما،

  التواصل   شبكات  على  حاضًرا  متحفا  نجده  عالميا  متحفا  اللوفر  جعل

 االجتماعي  التواصل  مواقف  على  المتابعين  ماليين  يمتلك  حيث  االجتماعي

   وتويتر.  وانستغرام  كفيسبوك

 ماركة   استغالل  هو   »اللوفر«،  لمتحف  الجديدة  اإلدارة  عهد  ميز  ما  أهم   لكن

 على  اللوفر  تاريخ  في  المشاريع  أهم   ومن  األرباح،  من  المزيد  لجني  المتحف

  جلب  والذي  2014  سنة  افتتاحه  تم   الذي   ظبي  أبو   اللوفر  مشروع"   اإلطالق،

  استغالل   عن  كتعويض  مليون   400  منها  ،  أورو  مليار  يناهز  ما  للمتحف

 لمدة  الفنية  األعمال  من  مجموعة  إلعارة  مليون  190و  "اللوفر"،  ماركة

 على  اإلمارات  تعمل   التي  الدائمة  المجموعة  انتظار  في  سنوات  عشر

  مؤقتة   معارض  لتنظيم   أورو   مليون  195  على  المتحف  حصل   كما  تكوينها. 

ً   عشر   خمسة  لمدة   خبراء  من   لالستفادة   مليون   165و   أبوظبي،   فرع   في  عاما
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 مجال  في  التكوينات  إلى  باإلضافة  المتاحف،  بإدارة  يتعلق  ما  كل  في  اللوفر

  وصيانة   المعارض  تنظيم  من  بها  يتعلق  ما  وكل  المتاحف  ومحافظة  إدارة

 اللوحات... 

  الفن  مثالية  فكرة  وصارت  جديدة  اقتصادية  مرحلة  في   المتحف  دخل  لقد

  الجدل   رغم  واقعا  االقتصادي  البعد  أصبح  كما  المتاحف،  عالم  في  متجاوزة

  المتحف،  لبقاء  حيويا  خاصة  مداخيل  على   الحصول  فيه  صار  وقت  في  القائم

   المؤمنون. إال يدخله  ال  معبدا أو للفنون مقبرة المتاحف تعد ولم

  سجلت   حيث  الغناء،   لنجوم  أبوابه  فتح   في  تتردد   لم  اللوفر  إدارة  فإن  ولذلك،

  فيديو   (Jay-Z  زيد-)جاي  وزوجها  (   Beyoncé)بيونسي  األمريكية  الفنانة

 الحصول   من  المتحف  مكن  مما  2018  يونيو  في  المتحف،  فضاء  في  كليب

  االنتشار  للمتحف،  بالنسبة  ذلك  من  واألهم  اورو.   20,000  يناهز  ما  على

  46  كليب  الفيديو  سجل  حيث  الفني،  العمل  هذا  خالل  من  حققه  الذي  الكبير

  مليون   150و  ،باليوتيو  على  إطالقه  بعد  فقط  أيام  عشرة  مشاهدة  مليون

  مارس   في  مشاهدة   مليون  165إلى  تصل  لكي  أشهر،  ستة  ظرف  في  مشاهدة

2019iv .   متنوعا   جمهورا  خاص  بشكل   استهدف   الذي   الفني   العمل  هذا   إن  

 القياسي  الرقم  يفسر  مما  المتحف،  زوار  عدد  زيادة  في  ساهم  الشباب،  من

  عالم  تاريخ   في   األعلى  وهو   زائر(  مليون   10.2)  المتخف  سجله  الذي

 الفن. متاحف

  عرض  تم  دقائق،  ست  تتعدى   ال   والتي  الفيديو،   مدة   خالل  أنه   بالذكر   والجدير

  من  إيجابية  جد  تداعيات  شك  أدني  دون  له  كان  مما  ومنحوته،  لوحة  ثالثين

 للمتحف والدعاية  الترويج حيث
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 كان   تاريخه،  في  مرة  فألول  الغنائية،  الفنية  األعمال  على  األمر  يقتصر  لم

 األكثر   الثقافي  المسابقات  برنامج  من  خاصة  حلقات  لتسجيل  مسرحا  اللوفر

  ،  (  Questions pour un champion  لبطل  )سؤال  فرنسا  في  شهرة

 حيث  الثرات،  أيام  إطار  في  السنة،  نفس  من   شتنبر  شهر  من14  و  13  يومي

 و"طوافة   "الموناليزا"  أمام  الفن  تاريخ   حول   أسئلة  على  المرشحون  تنافس

  و"فينوس   و"فيرونيز"  "   قانا  و"زفاف  ساموثريس"   و"انتصار  الميدوسا"

  الشباب  شغف  زد(  )جاي  و   )بيونسي(  كليب"   فيديو   أثار  وبعدما   ميلو". 

  من  أخرى  شريحة   الثقافي  البرنامج  استهدف  الباريسي،  بالمتحف  والمراهقين

 المجتمع.  شرائح

  والرفع  المؤسسة  نجومية  على  للحفاظ  هدفها  إطار  في  المتحف  إدارة   أن  كما

  الوطنية  اإلعالم  وسائل   على  كبير  بشكل   تعتمد   أصبحت  زوارها،  عدد   من

  أدل   وال   اإلعالم،  وسائل  في  المتحف  ظهور  نسبة  ارتفعت  حيث   والدولية،

 للوفر،   الزجاجي  الهرم  أمام  ماكرون(  )إيمانويل  الرئيس  خطاب  ذلك  على

 الخاص  التقرير  ويقدر  ، 2017  ماي   7  في  الجمهورية  لرئاسة   انتخابه  عشية

   عدد 2017  لسنة  المتحف بأنشطة

 ب   الخطاب،  هذا   خالل   من  معه  التواصل   المتحف  استطاع  الذي   الجمهور

 مليار.  2,52
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 يلقي   لفرنسا،  رئيسا  انتخابه  عشية  ماكرون(  )إيمانويل  الفرنسي  الرئيس

 2017 ماي 7 يوم اللوفر لمتحف الزجاجي الهرم أمام خطابه

  أصبح   المتحفية،  لإلدارة  المحكمة  لالستراتيجية  ونتيجة  األخيرة،  السنوات  في

 مقابل   في  االنخفاض  إلى  تميل  التي  الحكومية  المـنح  مـن  بخليط  يمول  اللوفر

  واألفراد،  والمؤسسات  والشركات  الخاص،  القطاع  دعم   قيمة  في  ارتفاع

  عليها  يحصل  مهمة  هبات  من  الخاصة،  مداخيله  إلى  باإلضافة  يستفيد،   حيث

 جناح   إقامة  مشروع  كمثال  ونسوق  فرنسا؛  لدولة  ديبلوماسية  آلة  باعتباره

  مليون   28  ب  الدولة  ساهمت  أورو،  مليون   90  كلف  الذي   اإلسالمية   الفنون

  بلغت   هبات  شكل   على  التكلفة  قيمة  باقي  على  اللوفر  حصل  بينما  فقط،  أورو

  ملك   من  أورو  مليون   15و   الوليد،  ابن  السعودي  األمير  من  اورو  مليون  17

  الكويت،   من  5و  عمان،   من   أورو  مليون   5و  السادس،  محمد  المغرب

  ب   Total  مثل   الخاصة  الشركات  ساهمت  كما  ازربادجان.  من  أورو   ومليون

 مساهمة   تعتبر  اورو.  بمليون  Boeingو  ،4,5  ب  Lafarge  و  مليون،  6

 مصالحها   باعتبار  محض،   اقتصادي  منطلق   من  الخاصة  الشركات

 اإلسالمية.  الدول في  المهمة االقتصادية

 لألموال   جلبا  األكثر  العالمية  المتاحف  مقدمة  في  اللوفر  يعتبر   وبهذا،

  يورو(  مليون  27)  »جوجنهام«  األميركيين  مثل  مثله  الخاصة،

   و»متروبولتان«

  خاص  قسم  إلنشاء  السباق  الباريسي  المتحف  يعتبر   كما  يورو(،   مليون  40)

  االتصال   تقنيات  في  الخبرة  من  عال  مستوى   على  موظفين  من  مكون

  لمشاريع   جدد  ممولين  عن  البحث  هو  الشاغل  شغلهم  العامة،  والعالقات
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  عن   الحكومية  المصالح  عجز  تبين   أن   بعد  المختلفة  وتظاهراته  المتحف

 متزايد.  نمو  في هي ومرافق نشاطات  تمويل

  التي  العقليات  على  كبير  تغيير  طرأ  الجديدة،  المتحفية  السياسة   بفضل

 الثقافي،  االستهالك  صناعة  في   المتاحف  النخراط  تقبال  أكثر   اآلن   أصبحت

  بدأت   التي  األخرى  الفرنسية  المتاحف  فشيئا  شيئا   يطال  أخد   التطور  أن  حتى

  على   باالنفتاح  االندثار  خطر  من  نفسها  وإنقاذ   وعصرنتها  هياكلها  تطوير   في

  تعيش   كانت  حين  تعرفه  تكن  لم  الذي   األداء  تقييم  ومنطق  التسويق  إشكاليات

  الخصخصة نحو  الصحيح الطريق  في بذلك  وهو الحكومة، جناح تحت

  بحث   أي  أن  إال  اللوفر،  متحف  يمثله   أصبح  الذي  االقتصادي  الثقل  ورغم

 الحوار   بين  التداخل  لحدوث  تفاديا  وذلك  والتحليل  بالدراسة  يتناوله  لم  جدي

  الخوف  ورغم  الموضوع.   حول   القائم   الجدل   وتجنب   واالقتصادي،   الثقافي

  حامية  اجتماعية  وكمؤسسة   ثقافي  كمركز  دوره  إغفال  من  المتحف  على

  التسويق   عهد  اللوفر  دخل  فقد  والتعليم،  والتربية   بالبحث  ومضطلعة  للتراث

  االقتصاد   في  مهما  قطبا  يشكل   عقود،   ظرف  في   وأصبح   واالستثمار،

   الفرنسي.

 النقاش   إطار  في  كثيرة  تساؤالت  أثار  الفن  متاحف  وظيفة  في  التحول  هذا  إن

 االنجراف   هذا   في  يرون  الذين  المحافظين  طرف  من  الفن  أخالقيات  حول

  االنفتاح  إيجابيات  الحداثيون  يرى  بينما  خطرا،  االقتصادية  المقاربة  نحو

  سباقه  في  االستمرار  اللوفر   سيستطيع  فهل  خارجية.  مداخيل  عن  والبحث

  وهل  دائم؟   ارتفاع   في  الزوار  عدد  سيظل  هل  مداخيله؟   من   للرفع  المحموم

  االستهالكية  السلع   كما  االقتصاد  لقوانين  تخضع  أن  المتاحف  على  يجب
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 أمام   وُمتجاوزا  ُمتجاهال  صار  لكنه   حاد  وجدل   كثيرة  تساؤالت   األخرى؟ 

 واالستثمار.  التسويق  عهد دخوله مند المتحف يحققها التي الفلكية المداخيل

   Guggenheim-Bilbao Museum بلباو -جوجنهايم متحف .2.2

  في  الحديث  الفن  متاحف  أهم   من  بإسبانيا  بلباو  -جوغنهايم  متحف  يعتبر

  على  جيري(،  فرانك  )  الكندي-االمريكي  المعماري  المهندس  صممه  العالم.

  تم   إسبانيا.  في  الباسك  بإقليم   تقع  التي  بلباو  بمدينة  المار  نرفيون  نهر  ضفاف

  وهو  كارلوس.  خوان   إسبانيا  ملك  بحضور   ، 1997  أكتوبر  18  في  افتتاحه

  تعتبر   حيث  ،vجوجنهايم   .آر.  سولومون  لمؤسسة  متاحف  خمسة  من  واحد

 عالمية. تجارية عالمة جوجنهايم""

  أصبح   ما  وسرعان  التفكيكية،  العمارة  مباني  أروع  من  المتحف  مبنى  يعتبر

  المتحف  لهذا  ن  كا  العالم.  في  وتقديًرا  شهرة  المعاصرة  المباني  أكثر  أحد

  على   الباحثون  أطلق  قد  اقتصادها،  وانتعاش  المدينة  نهضة  على  كبير  تأثير

  قطاع   أي  يوجد  ال  إذ  جوجنهايم،  "تأثير  أو  بيلباو"  تاثير"  إسم  التأثير  هذا

  فقد  لذلك،  المتحف.  تواجد  من  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يستفد   لم  بالمدينة

  في   االستثمار  على  تعتمد   التي  المدن  على  يطلق  بلباو"  "تأثير  تعبير  أصبح

 الخارطة  على  وضعها  وتحسين  اقتصادها  إنعاش  بغرض  ثقافية  مشاريع

 . العالمية
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 بإسبانيا  بلباو"– "جوجنهايم متحف

 على   ثقافية  أيقونة  وجعلها  المحلية  من  مدينة  لتحول  نموذجا   بلباو  أصبحت

  .للمتحف  المعماري  التصميم  على  المشروع  هذا   راهن  وقد  العالمي؛  الصعيد

 الفنية   والتحف  األعمال  لعرض  متحف  مجرد  ليس  بلباو-جوجنهايم  فمتحف

  بصناعة  المرتبط  المدينة  تاريخ  تعكس  معمارية  تحفة  ذاته   حد  في  يعد   وإنما

 الثقيلة،   الصناعات  على  تعيش  كانت   اإلسبانية  المدينة  أن  حيث  الصلب.

  عشية  بين   والمالحة.   السفن   بناء  وأحواض   الصلب  صناعة  وخاصة

 أزمة  في  المدينة   فدخلت  الصناعات،  هذه  العولمة  حطمت  وضحاها،

  المدينة غرقت االنهيار، هذا أعقاب في .1980 و 1970 بين حادة اقتصادية

  كبير  تحول  إلى  بحاجة  وكانت  التسعينيات،  أوائل  الركود  في  الصناعية

  الباسك  إقليم  حكومة  راهنت  األزمة،  هذه  على  للتغلب  باقتصادها.  للنهوض

 المنطقة   إلنعاش  رائد   ثقافي  مشروع  على  السلطة،  رأس  على  الموجودة

  اإلجماع   عدم  من  الرغم  وعلى  "جوجنهايم".  األمريكية  المؤسسة   بمساعدة

  المشروع  فكرة  فإن  األمريكي،  الثقافي  النموذج  غزو  مخافة  المشروع  على

 نشاطها   الستعادة  بلباو   لمساعدة   الخياراألمثل   كان  اقتصادي،   كمحرك  الثقافي

 الباسك.  إقليم في بالركود المبتالة االقتصادية البنية  وإنعاش

 رخصة   شراء  إلى  الباسكية   العمومية  السلطات  لجأت  المطاف،  أخر  في

 إدارة   مجلس  وممثل  الباسكي  الثقافة  وزير  وقع  حيث  جوجنهايم،  مؤسسة

  بلباو"  جوجنهايم  لمتحف  والبرمجة  "التنمية  مشروع  عقد  جوجنهايم  مؤسسة

  بناء  تكاليف  الباسكية  الحكومة  تحمل  بموجبه  يشار  ،1991  سنة نيويورك  في

  الفنية  باألعمال  األمريكية   المؤسسة  تكفلت  المقابل،  في   بالكامل.  فالمتح 
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 اتفاق  بنص  وذلك  المعارض،  وتنظيم  والفنية،  العلمية  بتوفيرالخبرة  والتزمت

   السنة. نفس من دجنبر 13 في توقيعه  تم

 العالمة   استغالل  مقابل  اورو  مليون  20  الباسكية  المحلية  السلطات  أدت

  المبنى،  إلنشاء  مليون  160  وأنفقت  سنة،  20  لمدة  جوجنهايم""  التجارية

  ،  1997  عام  بين   دوالر  مليون   374  واالستثمار  التشغيل  ميزانية  بلغت  فيما

 . 2007 وعام المتحف افتتاح سنة

  بمشروع  التجارية  عالمتها  ربط  مخاطرة  جوجنهايم  مؤسسة   تحملت  لقد

  أن  غير  بلباو؛  حكومة  رئيسي  بشكل  تحملتها  فقد  المالية  المخاطر  أما  جديد،

  أن  فيدارتي(  إغناسيو  )خوان  المتحف  مدير  أكد  حيث  مبهرة،  كانت  النتائج

  المليون   تعدى  إذ   التوقعات  كل  فاق  االفتتاح،  سنة   في  المتحف  زوار  عدد 

  فقد  اإلحصائيات،  وحسب  منتظرة.  كانت  التي  400.000  من  بدالً   زائرا

  ويقدر   . 2006  و   1997  عامي  بين   شخص   ماليين   تسعة  المتحف  استقبل 

 زائر. مليون  من  بأكثر سنويا المتحف زوار عدد

 المحلي   االقتصاد  على  تأثيره  قُدّر  المتحف،  إنشاء  من  سنوات   خمس  بعد

  سبيل   على  2009  لسنة  المداخيل  أن  كما  دوالر،  مليون  168  بقيمة  لبلباو

  مليون  27  نحو  صب  أنه  إلى  باإلضافة   أورو،  مليون  185  بلغت  المثال،

 أورو  مليار  1.57  بـ  المتحف  ساهم  افتتاحه،  منذ  الضرائب.  هيئة  على  دوالر

  وغير   مباشرة  عمل  فرصة  45.000  حوالي  ووفر  الباسك،  إقليم   اقتصاد  في

 إلى   تماًما  الصناعية   من  تحولت  المدينة   أن   ذلك،  كل  من  واألهم   .  مباشرة

   إسبانيا. في والسياحي الثقافي الجذب نقاط أعلى من  وأصبحت الثقافية.
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  المباعة  التذاكر  عدد   في  قياسيا   رقما  المتحف  سجل  العشرين،  ميالده   عيد   في

  الزوار  عدد  في  ارتفاعا  بذلك  مسجال  تذكرة،  1.322.611  بلغت  والتي

  يعادل  ما  اإلجمالي  المحلي  للناتج  الباسكية   المؤسسة   حققت  كما  %،   13  بنسبة

   أورو. مليون 433.7

  تسعى  التي  المدن   تلك  على  يطلق  بلباو"  "تأثير  تعبير  أصبح   فلقد  ولذلك،

 السياحة   إنعاش  بغرض  بها  منشآت  لبناء  عالمية  ثقافية  مؤسسات  لجذب

 والثقافية. الفكرية سمعتها والرقي  باقتصادها  والنهوض

  جد  تداعيات  بلباو"  "تأثير   أو   جوجنهايم"   ل"تأثير   كان   آخر،  جانب  من

  توماس   أكد  حيث   بلباو،  مدينة  على  كما  جوجنهايم"  "مؤسسة   على  إيجابية

  دعم   بلباو   تاثير  أن   ، 2008  عام  حتى  جوجنهايم  مؤسسة  مدير  كرينز،

  على  ستعمل  أنها  وأكد   المؤسسة،  تتبعها  كانت  التي  التوسع  استراتيجيه

  أكد  كما  االقتصادي،  الركود  من  تعاني   التي  األخرى  المدن  من  الكثير  تطوير

  أن   أهمها  الفوائد   من   بالكثير   لها  كان  التوسعية،   االستراتيجية  هذه  أن

  حيث   تتناقص  المتاحف  في  المجمدة  الفنية   األعمال   من  نيويورك  احتياطيات

  أكبر  مع  التواصل  من  أيضا  مكنها  مما  العالم،  أنحاء  جميع  إلى  إرسالها  يتم

 المعامالت   بفضل   قوي  اقتصاد  لظهور  المجال  وفسح  الجمهور  من   عدد

 "جوجنهايم"،   التجارية  العالمة  استغالل   رخصة  بيع   عن   الناجمة  الدولية

  أن   كما  المتحدة.  الواليات  خارج  للمتاحف  الفنية  القطع  إعارة  إلى  باإلضافة

   الطويل.  المدى  على كبيرة مالية مبالغ  لها تضخ المؤسسة خبرة من اإلفادة

 "تأثير  إنتاج  إعادة   وعربية،  أوروبية  أخرى  مدن   تحاول  الحين،   ذلك  منذ

  الكثير   مآل  لكن  بلباو".  "معجزة  مفاتيح  الكتشاف  محاوالت  في  جوجنهايم"

  فكرة   تنفيذ  يتطلبها  التي  الضخمة  المادية  التكاليف  بسبب  الفشل  كان  منها
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  يتعلق  ال  التجربة،  نجاح  أن  كما  جوجنهايم.   متحف  مستوى  في  ثقافي  مشروع

 داخل  ووضعها  بأكملها  التجربة  فهم  يستوجب   بل   فحسب،  المتحف  ببناء 

  وكان  أوسع،   خطة  من  جزءً   كان  مثال،   بلباو –  جوجنهايم  فمتحف  إطارها.

 األعين.  جذبت التي  العقد واسطة المتحف

  حيث   ".2000  بلباو  "عملية  الباسكية  السلطات  أطلقت  المتحف،  افتتاح  فمنذ 

  اورو،   مليون  735  بلغت   التي   الكبيرة  االستثمارات  بفضل  المدينة   عرفت

  من  مربع  متر  345000  ببناء  وذلك  للمدينة  الحضري  المشهد  تشكيل  إعادة

  دور  المرموقين  المعماريين  للمهندسين   كان   حيث  المتحف،  حول   األرض

  فوستر(   )نورمان  المعروف  البريطاني  المعماري  المهندس  فتولى   مهم،

  )سانتياغو  االسباني   التشكيلي  والفنان  المهندس  أما  المترو،  بناء   مسؤولية

  نيرفيون  نهر  ضفاف  على   يوجد  الذي   للجسر  خطط  فقد  فالس(  كاالترافا

Nervion،  أراتا  الياباني  المعماري  قبل  من  األبراج  تصميم  تم   بينما 

  وتطوير   الدولي،  المطار  توسعة  مثل   أخرى  أشغال  إلى  باإلضافة  إيسوزاكي،

  مع  اقتصادية  مناطق  وإنشاء  وروبيةاأل  السريعة  الطرق  بشبكة  االتصال

 الجديدة. للتكنولوجيات مواتية ضرائب فرض

  عرفت  فقد  لبلباو،  المتحف  حققه  الذي  المهم  االقتصادي  التأثير  جانب  إلى

 بينالي  في  ،2004  سنة  اختيارها،  تم  حيث  قويا  ثقافيا  إشعاعا  بفضله،  المدينة

  الفنية   األيقونة  فازت  كما  العالم،  في  حضري   مشروع  كأفضل   فينيسيا،

  المتحف  احتفل  وقد   . 2017  لعام  األوروبية   الثقافية  العالمة  بجائزة  اإلسبانية 

  وكانت  (2017  -1997  إلنشائه)  االعشرين   بالذكرى  2017  أكتوبر   في

 شئ" كل يغير الفن شعار" تحت

 أبوظبي  متاحف 3.2
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  للتنمية   الرئيسي  المحرك  النفطية  الصناعة  مثلت  الماضي،  القرن  ستينات  منذ

  مؤكد   نفطي  احتياطي  أضخم  سادس  اليوم،   اإلمارة  وتمتلك  أبوظبي.  إمارة  في

 في   العاشرة  المرتبة  تحتل   بذلك   وهي  برميل.   مليار  98  بنحو   ذلك  العالم،  في

  النمو  أن  غير  يوميا.   برميل   مليون  2,5  بنحو  النفط  منتجي  أكبر  قائمة

  نمو  يجعل  مما  التقلبات،  من  عالية  درجة  من  يعاني  اإلمارة  في  االقتصادي

 النفط.   أسعار  في  التقلبات  تجاه  عالية  بحساسية   يتسم  اإلجمالي  المحلي  الناتج

  النمو   لمواصلة  الضرورية  العناصر  أحد   االقتصاد   لحماية  الحاجة  وتعتبر 

  إلى  المتحدة  العربية   اإلمارات  سعت  فقد  ولهذا   ومستدامة.  مستقرة  بطريقة

  أدركت  بعدما  االقتصادي  االستقرار  لضمان  جديدة  آفاق  نحو  التنمية  توجيه

  اإلبداعية،   األنشطة  في  االستثمار  أن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حكومات

  اقتصادية   تداعيات  له  والثقافية،  المجتمعية  التنمية  يعزز  أنه  إلى  باإلضافة

  تنويع  في  مضطردًا  دوًرا  تلعب  اإلبداعية  الصناعات  أن  حيث  كبيرة،

 الخارجي. العالم مع النفطية غير صادراتها

  قطاع   عن  بعيداً   ،2030  العام  بحلول  متنوع،   اقتصاد  بناء  إلى  اإلمارة  تطمح

  استخدام   على  عملت   ذلك،   أجل  من   العالمي.   االقتصاد  مع   يتكامل   النفط،

  نحو  يتجه  اقتصاد  لمواجهة  الفنون  الثقافة  مجال  في  لالستثمار  النفطية  تروثها

 .العولمة من مزيد

 السياحة  قطاع  ظبي  أبو   وضعت  االقتصادي،   للتنويع   خطتها  إطار  في 

ً   وجعلته  التنويع   عملية  في  المستهدفة  القطاعات  مقدمة  في  الثقافية ً   ركنا  راسخا

 سياسة   والسياحة  الثقافة  دائرة  انتهجت  ولهذا،  اإلمارات.  اقتصاد  أركان  من

 خطتها   إطار  وفي  الجاذبة،  ووجهاتها  والسياحية  الثقافية  معالمها  في  التنوع 

  جدب  مناطق  خلق  على   عملت   فقد  لإلمارة،  الثقافية  األصول  وتطوير   لبناء
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 في   الثقافية  بالمنشآت  األولى  بالدرجة  واهتمت  عالمية،  بمقاييس  ثقافية

 مجموعة   إطالق  على  عملت  حيث  الفنون،  ومعارض  المتاحف  مقدمتها

 المعايير  أعلى  تُلبي  التي  الثقافية  والمنصات  الفنون  متاحف  من  متنوعة

 المنطقة   هذه  تحتضن   حيث  السعديات،  جزيرة  في  الثقافية  المنطقة  في  العالمية

  الفنية   المنجزات  وتجّسد  والعالم،  المنطقة  في  الثقافية  المعالم  أهم   من  عدداً 

 واحد.  آن   في الهندسي والتميّز

 السياحة  محفزات  أهم  من  ظبي  أبو  متاحف  أصبحت  وجيز،  ظرف  في 

  من   المزيد  الجتذاب  للسياحة  العامة  الهيئة  سياسة  بقوة  تدعم  التي  الثقافية

 متحف   افتتاح  السياسة   هذه  ثمار  أبرز  من   وكان  منتظمة.  بصفة  السياح

  أبوظبي"   جوجنهايم  و"متحف  ، 2017  نونبر  11  في  أبوظبي"  "اللوفر

  االستراتيجية   من  جزءً   المتحفان  هذان   يعتبر  . 2025  سنة  افتتاحه  المرتقب

 ثقافية   كوجهة  أبوظبي   وتقديم   دولية  رؤية  ذات  ثقافية  سياسة  لتطوير  األوسع 

  والمجتمع  للزوار  متميزة  وثقافية  سياحية   تجربة   تقديم   عبر   عالمية،   سياحية

 المحافظة   مع   الرئيسية،  والفعاليات  األنشطة  من  واسعة  مجموعة  خالل  من

 اإلمارة.  وثقافة تراث على

 بما  سواء،  حد  على  والجديدة  القائمة  المتاحف  إدارة  مسؤولية  الهيئة  تتولى 

  السعديات،  في   الثقافية  المنطقة  في  تنفيذها  يجري  التي  المتاحف  ذلك  في

  توسيع   إلى  تسعى   كما   الثقافية،  برامجها  وتنظيم   تطويرها  على   واإلشراف

 بالفعاليات   المهتم   الجمهور  من  جديدة   فئات  استقطاب  عبر  الجمهور  قاعدة

  جزيرة  في  الثقافية المنطقة بأن والسياحة الثقافة دائرة تؤكد viوالثقافية. الفنية

  رائدة،  ثقافية  ومنصات    متاحف  من   مستقبالً   ستحتضنه  ما  بكل   السعديات،

 الثقافية. المّكونات مختلف تجمع عالمية وجهة ستصبح 
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 االتفاق   ثمرة  ذلك،   إلى  اإلشارة  سبقت   كما   أبوظبي،  اللوفر   متحف  يعد  

 ثقافي  مشروع  أكبر  ويعد  ،2007  مارس  6  في  الموقع  الدولي  الحكومي

 اسم  إعارة  تمت   وقد  أورو.  المليار  قيمته  بلغت  حيث  الخارج  في  لفرنسا

ً   ثالثين   لمدة  اإلماراتي  للمتحف  اللوفر   مليون  400  مقابل  أشهر  وستة  عاما

   أورو.

  وتنوع   عدد  حيث  من   كبيرا  دوليا  نجاحا  القى  المتحف،  افتتاح  منذ

  عامه  غضون  في  زائر  مليون   استقبال  عن   إدارته  أعلنت  حيث   ،viiالجماهير 

  الفرنسيين  السائحين  عدد   في   هائلة  زيادة   في  إسهامه   عن  فضالً   فقط،  األول 

  كما   ،.%61بـ   نسبتهم   قُدرت  والذين  العام،  نفس  خالل  أبوظبي  زاروا  الذين

  ، % 9.8  بنسبة  اإلمارة  إلى  الزائرين  عدد  ارتفاع  السياحي  القطاع  أرقام  أفادت

 سائح.  ماليين 4.88 إلى ليصل

 

 تويتر(  على المتحف موقع  )المصدر:  أبوظبي اللوفر متحف

  الفنية،  األعمال  من  الخاصة  مجموعته  تكوين   أبوظبي  اللوفر  متحف  يعتزم

 اللوفر   أهمها  الفرنسية  المتاحف  من  أعمال  باستعارة  إثراؤها  وسيتم

 بخبرات   أبوظبي  -اللوفر  متحف  تطوير  وسيتم  بومبيدو.  ومركز  وأورسيه،

 المعروف  باريس،-اللوفر  متحف  مع  باالشتراك  فرنسا،  متاحف  وكالة  من

 الفنية.  مقتنياته بتميز
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  أن   ( Manuel Rabaté  راباتي  )مانويل   الفرنسي   المتحف،  مدير   يتوقع 

  االستمرارية،  ولتحقيق  العالمية،  المتاحف  شبكة   من   جزء  أصبح   المتحف

  باقتناء   الخاصة  مجموعته  وإثراء  متميزة،  معارض  تقديم  على  السهر  يجب

 الجمهور   لدى   البصري  الوعي  تعميق   على  والعمل  قيمة،   فنية  أعمال

  المهن   جميع  في  محترفين  لتكوين  الالزمة  التداريب  وتوفير  اإلماراتي،

  بالمتاحف. المتعلقة

  الشاسعة الثقافية المنطقة مكونات  أحد فسيكون ظبي أبو-جوجنهايم متحف أما

 ومركز   ظبي،  أبو  -اللوفر  متحف  جانب  إلى  السعديات  جزيرة  في  المتوخاة

  من   المصمم  البحري  والمتحف   والمؤتمرات،  االستعراضية  للفنون   حديد   زها

  الوطني  زايد  الشيخ  ومتحف  آندو(،  )تاداو   الياباني  المعماري  المهندس  قبل

   فوستر(. المتميز)نورمان للبريطاني

 

 

 أبوظبي- جوجنهايم متحف

  أمسترونغ(  )ريشارد   ،   Soloman Guggenheim  مؤسسة  مدير  وقدم

 الثقافية   أبوظبي  قمة  إطار  في  المشروع  في  المحرز  التقدم  عن  تقريراً 

  عدة  تنفيذه  وسيستغرق  للميزانية،  وفقًا  يسير  المشروع  أن   على  وأكد  السنوية،

 يستغرق   وسوف  التعقيد،  غاية  في  منه  وأقسام  ضخم  المبنى   ألن   سنوات 
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  ظبي  أبو  في  جوجنهايم  مؤسسة  جهود  أن   أكد  كما  الوقت.  بعض  تجميعها

 المقبلة العشر  السنوات  مدار على ُمبدًعا المتحف جعل على ستركز

ً   منبراً   المتحف  يكون  أن  السياحة  دائرة  تتوخى  والثقافة  للفنون  عالميا

ً   سيضم   إذ  المعاصرة، ً   مسرحا   من   سيسهم   كما  بحوث،   ومركز  ومكتبة  ضخما

 والمطبوعات   والمعارض  الفنية  األعمال  من  الدائمة  مجموعته  خالل

 الفن.  لتاريخ عالمي مفهوم وتعزيز  بناء في  التعليمية والبرامج المتخصصة

  رئيسية  ووجهة  ثقافية  عاصمة  ستصبح  ظبي  أبو  أن   آرمسترونغ  يعتقد

 .  متطورة تحتية  بنية على تتوفر اإلمارة أن خاصة  الفن ومحبي للفنانين

  والترويج  المتاحف  زيارة  ثقافة  نشر  إلى  تتطلع  اإلمارة  أن  فيه  شك  ال  ومما

  تقديم  خالل  من  وذلك  عامة،  بصفة  الفنون  مع  والتفاعل  الفنية  للمعارض

 ثقافية   بتجربة  الزّوار  لرفد  والتعليمية،  والفنية  الثقافية  للفعاليات  متعددة  برامج

  والندوات  المحاضرات  سلسلة  من  االستفادة  خالل  من  نوعها،   من   فريدة

  ومتحف   الوطني،  زايد  ومتحف  أبوظبي،  اللوفر  متحف  مع   بالتعاون

 والجامعات   المدارس   طالب   مع   التواصل   إلى  باإلضافة  أبوظبي.   جوجنهايم

 المستقبل.  جمهور همباعتبار

ً   2018  عام  في  أبوظبي   حققت  االقتصادي،  الجانب  من ً   رقما   فيما   قياسيا

  متميزة  تحتية  بنية  من  تمتلكه  ما  بفضل  الفنادق،  ونزالء  الزوار  بأعداد   يتعلق

  ،  وترفيهية  ثقافية  جذب  ومواقع  متطورة،  عالمية  سياحية  ومعالم  ومقومات

 األولى.  للمرة استضافتها التي العالمية والمهرجانات الفعاليات جانب إلى

  من   األول  الربع  خالل  الفنادق  إيرادات  في  %16  بنسبة  نمواً   حققت  كما

  1.3  الفترة  تلك   خالل  جاذبة   ،2018  سنة   من   نفسها  بالفترة  مقارنة  2019
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 السياحة   قطاع  يشهده  الذي   المتواصل  النمو  على  وتأكيدًا   زائراً.   مليون

  جوائز"   توزيع  حفل  خالل  عالمية  جوائز   5  بـ   أبوظبي  فازت  فقد  الثقافية

Golden City  زائر   ماليين  10  من  أكثر  باستقبال  القياسي  للرقم  لتحقيقها  

   .2018 سنة

 اإلمارات  دولة  في   المقيمين   الفنانين  بدعم  والسياحة  الثقافة  دائرة  تلتزم

  المستويين  على  لهم   والترويج  المهنية،   حياتهم  لمتابعة  المتحدة  العربية

  مؤسسات  خالل  من  والفنون  الثقافة  بدور  الوعي  وتعميق  والدولي،  الوطني

  وبرمجة  ترويجية،  حمالت  بتنظيم   وذلك   والتاريخية  والثقافية  الفنية  أبوظبي

 تطلعات  ترضي  التي  الثقافية  واألنشطة  والبرامج  الفعاليات  من  العديد 

 الزوار.

 والسياحة   الثقافة  لدائرة  االستراتيجية  الجهود  نجاح  والدراسات  األرقام  وتؤكد

  التجارب   مختلف  تقدم  عالمية  كوجهة  اإلمارة  مكانة  تعزيز  في  أبوظبي  –

  الترفيهية   الفعاليات  إلى   الغنية  والثقافية  التراثية   المقومات  من  الفريدة،

 عالمية  والمؤتمرات  المعارض  كافة  تحتضن  التي  األعمال  وبيئة  العائلية،

 المستوى. 

 اإلمارات  فيها   بما  الخليج،   دول  أن   نستخلص  المعطيات،  تلك   كل  خالل  من 

  الدول   هذه  انفتاح  عنها  ترتب  واقتصادية  اجتماعية  تحوالت  عرفت  العربية،

 الثقافة  على  ثم  خاصة(،  وسوريا  مصر،  العراق،  )  أوال  العربية  الثقافة  على

  األوروبية   الجامعات  إلى  التعليمية   الدراسية  البعثات  طريق  عن   األوربية 

 عولمة  مواجهة  في  نفسها  الخليج  دول  وجدت  ذلك،  إثر   على  واألمريكية.

  وبلورت   الجهود  حكوماتها  فكثفت   واقتصادية،  واجتماعية  ثقافية
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 مداخيل  مسثتمرة  الحديث  الثقافي  تاريخها  لكتابة  واضحة  استراتيجيات

 والفنون.  الثقافة على قائم اقتصاد ألركان للتأسيس النفطية ثرواتها

  جانب  إلى  عالميا،  وفنيا  ثقافيا  مركزا  تكون  أن  في  أبوظبي  إمارة  نجحت  لقد

  هائلة  مالية  استثمارات  يكلفها  التميز   هذا   أن  غير   األعمال،   في  ريادتها

 عامة،  بصفة  الخليج  دول   أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  النفط.  من   عائداتها  توفرها

  ودول   آسيا  من   سكانها  معظم   أن   إذ   الوافدة،   العمالة  من  هائلة   أعدادا   تحتضن

  مما  اإلماراتية،  الكفاءات  قلة  إلى  ذلك  المسؤولون   ويُرجع  العربي،  المغرب

 الثقافي. الحراك هذا إطار في اإلماراتي المتلقي موقع حول التساؤل يثير

  قد  التي  الدراسات  بعض   نتائج   إلى  نُشير  أن  اإلطار،  هذا  في  يفوتنا  ال  أنه  كما

  تهافت  وتفسر  الخليج،  دول  مسار  على  الباحثة،  نظر  وجهة  من  تنطبق

 وتُبرر   كما  الدوالرات،   بماليين  الفنية  والتحف  األعمال  اقتناء  على  مترفيها

  وبناء  الثقافية  المنشآت  في  لحكوماتها  الضخمة  االستثمارات  جزئيا،

  بينت   الدراسات،  هذه  الرائدة.   العالمية  التجارية  العالمات  وشراء  المتاحف،

  االعتراف   عن  تبحث  الجديدة(  )البورجوازية  الصاعدة  الغنية  الطبقات  أن

  الفنية  القيمة  ذات  واألعمال  الفنية  التحف  امتالك  ويُعد  والثقافي،  االجتماعي

  تميزها   إلثبات  الطبقات  هذه  بها  تقوم  التي  الممارسات  أهم  من  العالية،

 زمرة  ضمن  نفسها بتسجيل  الراقية، االجتماعية الطبقة في  انخراطها وضمان

  مما   الفنية،  التحف  القتناء  طائلة  أموال  لصرف  المستعدين  الهواة،  الجماعين

 الفن. سوق إنعاش في قصدية، غير بطريقة يساهم 

 Pierre  الفرنسي  االجتماع  عالم  بها  قام  دراسة  نُشرت  السياق،  نفس  وفي 

Bourdieu   و  Alain Darbel  الفن"   "حب  عنوان   تحت  ،1966  عام 

"L’amour de l’art،"  المتاحف،   عموما  الفن  أن  خاللها  من  أظهرا( 
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  يمكنهم  ألنه  الطبقات،  لتلك  مهم  الفنية(   التظاهرات  الفنية،  والتحف  األعمال

   النخبة. طبقة ضمن والتميز االجتماعي الصعود  تحقيق من

 العزلة   من  طويل   لزمن  عانت  عموما،   الخليج  دول  كما  أبوظبي،  إمارة  إن

 هامش  على  كانت  أنها  كما  وبطيء،  رتيب  اجتماعي  مسار  ومن  الثقافية

 المال   أن  حين،  بعد  أدركت  واغتنائها  النفط  باكتشاف  لكن  العالم،  خارطة

  أساسي   وشرط  حيوي   كعامل  والفنون  الثقافة  أهمية   ولمست  يكفي،  ال   وحده

  أن   غير  المتقدمة.  الدول   بعض   تجارب   إلى  متطلعة   الشاملة،  التنمية   لتحقيق

 جعلت  وثيرتها،  وسرعة  واالجتماعية،  االقتصادية  التحوالت   تلك  فجأة

  يشبه  ما جرى قليلة، عقود فخالل  الخليجي. للمجتمع بالنسبة إشكاليا استيعابها

  األصوات  بعض   فتعالت  القيم،  منظومة  في   تصدع  عنه  نجم   الذي   االنقالب

  الغزو   من  وتُحذر  الخليجي،  المجتمع  في   االستهالكية  الثقافة  بسطوة  تُندّد   التي

 المحلية   والثقافة  الوطنية   الهوية  برموز  بالتمسك  وتطالب  الغربي،  الثقافي

 ر.باالندثا مهددة  أصبحت التي

 خالصة

  فرض  التشكيلي  للفن  االقتصادي  البُعد   أن   لنا  يتضح  البحث،  هذه  خالل  من

  يواجهها،   التي   والجمالية  القيمية  التحديات   ورغم   االخيرة،  العقود   في  نفسه

  بديل   بمثابة  وصار  المتقدمة   الدول  في   االقتصاد   دعامات  أهم   من   بات   فقد

 .  االقتصادية  األزمات  خالل يزدهر

  التشكيلي  الفن  أن   من  بالرغم  أنه  على  الغربية،  التجارب  أظهرت  وقد

 رعاية  ظل  في  إال  يزدهر  وال  وظائفه  يحقق  ال  أنه  إال  فردية،  ممارسة

  لتمهيد  األولية  بالخطوات  القيام  بدورها،   عليها  يجب  التي   الدولة   مؤسسات
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 والقطاع   الدولة  مؤسسات  فإن  ولذلك  الخاص.  القطاع  لمؤسسات  السبيل

ً   المجال  هذا  في   لالستثمار  مهمة  مبالغ  يَُضّخون  الخاص   باألبعاد  منهم  إيمانا

  االقتصادي  المردود   بأهمية  وقناعة  الخطوة،  لهذه  المهمة  االقتصادية

   عام.  بشكل  والفنون الثقافة في لالستثمار

 تضافر  ويتطلب  طائلة،  أموال  إلى  يحتاج  المتاحف  صناعة  في  واالستثمار

 لكي   عموما،  الفن  أن  كما  والخاصة.  العمومية  المؤسسات  وإمكانيات  جهود

  المتحف   مشروع  أن  كما  المادي؛  والرخاء  االستقرار  إلى  يحتاج  يزدهر،

  تبدأ  أشمل،  خطة  من  جزء  يكون  أن  يجب  النجاح،  له  يُكتب  كي  الفني،

  المؤسسات من واحتضانه الفن بدعم وتنتهي وبصرية جمالية  لثقافة بالتأسيس

  والخاصة. الحكومية

  اآلثار  على  الضوء   تسليط   إلى  الحديثة  األبحاث  تميل  يوم،   بعد   ويوما

 عزز   مما  والبحث  والحفظ  التعليم  في  وظائفها  من  أكثر  للمتاحف  االقتصادية

  المراقبين  من   العديد   أن   غير  المتحف.  ألهداف   الجديد   الهرمي  التسلسل 

  قد   التي  التجارية  والتجاوزات  المتحف  استخدام   إساءة  خطر  إلى  أشاروا

  ثقافية  كمؤسسات للمتاحف األساسي الغرض متناسين  الفاعلين بعض يرتكبها

 ربحية.  غير
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خصائص املوروث الثقايف والفني لنتاجات طلبة  

 يف مادة االنشاء التصويري   الصف الثالث
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 الملخص 

  في  والفني  الثقافي  الموروث  خصائص  إظهار  إلى  الحاليّ   البحث  يهدف 

  التشكيلي   قسم  في  التصويري  االنشاء  مادة  في  الثالثة  المرحلة   طلبة  نتاجات

  المنهج   اعتمد  وقد   أربيل.   -  الدين   صالح  جامعة  في  الجميلة  الفنون   كلية  في

   اآلتي: السؤال حول الدّراسة إشكالية تمحورت التجريبي،

 ومن  لمجتمعه  والفني  الثقافي  الموروث  على  الطالب  لتعرف  حاجة  هناك  هل

  (12) من عيّنة  اختيار تم عنه اإلجابة أجل ومن الفنية؟  نتاجاته في توظيفه ثم

 ً  والفني   الثقافي  الموروث  خصائص  يظهر  اختبار  الباحث  أعد  وطالبة،  طالبا

  من   التأكد   وتمّ   التصويري،   االنشاء  مادة  في  الثالثة  المرحلة  طلبة  نتاجات  في

  بين  إحصائيّة  داللة  ذات   فروق  وجود   النتائج  أظهرت  حيث  وثباته.   صدقه

  الموروث  خصائص  عن  المعبرة  نتائجهم  حول  العينة  أفراد  متوسطات

  التطبيق  لصالح  لالختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين   بين  لهم  والفني  الثقافي

 أفراد  متوسطات  بين   إحصائيّة  داللة   ذات  فروق  مالحظة  تتم  ولم   البعدي. 

  في  لهم   والفني  الثقافي  الموروث  خصائص   عن  المعبرة  نتائجهم   حول  العينة

  من  بجملة  البحث  خرج  النتائج   ضوء  وفي  الجنس.  متغيّر  إلى  تُعزى  االختبار

 والمقترحات. التوصيات

 األول الفصل

 المنهجي  اإلطار

 وأهميته  البحث مشكلة

 للثقافة   عازل  جدار  بناء  إلى  أدت  االستهالك  وحالة  الثقافة  في  التحوالت  إنّ 

  للمجتمع  تنصب  جديدة  بقيم  واستبدالها  وخلخلتها  للقيم،  وازاحة  المحلية،
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ً   مرجعيات  الهوية   لطمس  هذه  لخاصيتها  مستندة  وهي  هّشة،  تكون  ما  غالبا

 غاياتها. تحقق قيمية ثقافية معرفية فجوة لتخلق وجذورها الثقافة حالة وابعاد

 مادة  منهج  مفردات  تطوير  الى  الحاجة  من  الحالي  البحث  مشكلة  تنطلق

 والعناصر  والمفاهيم المصطلحات من عدد تتضمن والتي التصويري االنشاء

  للوحة  التكوينية   العالقات  بناء   في  تسهم  التي   االنشائية   والعالقات  واالسس

  خالل  من  للمجتمع   الثقافي  الموروث  مفهوم  الحالي  البحث   ويظهر  الفنية.

 بالعوامل   المتعلقة  الجمالية  الظاهرة  ونقل  للبيئة  الفنية  الخصائص  ابراز

  االقتصادي،   االجتماعية،  )الثقافية،  ضمنها  من  والتي  بالموروث  المتنوعة

 والبيئية(.   السياسية،

  بما  التعليمية  واالهداف   العامة  االهداف  بتوجيه  الباحث  قام  ذلك   خالل  ومن

  لتكون   موضوعات  بتكوين  وعالقته  للمجتمع  الثقافي  الموروث  اظهار  يخدم

 فنية.  اعمال

 التالي: بالسؤال الحالي البحث مشكلة  وتتلخص

 ومن  لمجتمعه  والفني  الثقافي  الموروث  على  الطالب  لتعرف  حاجة  هناك  هل

 الفنية؟  نتاجاته في توظيفه  ثم

 البحث  هدف

 باآلتي: الحالي البحث هدف  يتحدد 

 الثالثة  المرحلة  طلبة  نتاجات  في  والفني  الثقافي  الموروث  خصائص  إظهار

 التصويري.  االنشاء مادة في

 البحث  حدود
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 م. 2018-2017 الدراسي العام  الزمانية: الحدود

  -التشكيلي  قسم  -الدين  صالح  جامعة  في  الجميلة  الفنون  كلية  المكانية:  الحدود

 الثالثة. المرحلة

  االنشاء  مادة  في  والفني  الثقافي  الموروث   تطبيقات  الموضوعية:   الحدود

 التصويري. 

 المصطلحات تعريف -4

 الثقافي الموروث  أوالً:

 معين  ومكان  زمان  في  توجد  التي  الثقافية  سمات  مجموع  هي  لغويا:  الثقافة

 )عمر،  المخترعات  انبثاق  تيسر  او   تمهد  التي  الثقافة  تلك  الى   تشير  ما  وغالبا

  اقام الشيء: وثقف فطنا، حاذقا صار ثقفا: "ثقف واصلها  (.319ص ،2008

  مجموع   هي  والثقافة  وهذبه...   وعلمه  ادبه  االنسان  وثقف  وسواه،  منه  المعوج

  ( 58ص  د.ت،  )الزاوي،   فيها"  الحذق  يطلب  التي  والفنون  والمعارف  العلوم

 فكان تثاقفوا ولقد مثقف، فهو فطنا  حاذقا صار ثقافة: "ثقف الزمخشري وعند

  ثقف:   الوسيط:  المعجم  في  وجاء  (. 46ص ب.ت،  )الزمخشري،  اثقفهم"  فالن

 وثقافا:   مثاقفة،  وثاقفه  فطنا،  حاذقا  صار  فالن:  وثقف  ثقيف.  فهو  ثقافة

  والحذق...وثقف   للمهارة  اعبه،اظهار  وثاقفه:ل  بالسالح  وجالده  خاصمه

  وتثاقفوا:   وعلمه  وهذبه  االنسان:ادبه  وثقف  وسواه  منه،  المعوج  اقام  الشيء:

 الحذق   يطلب  التي  والفنون  والمعارف  العلوم  والثقافة:  بعضا  بعض  ثاقف

 (. 98ص ، 1989 وآخرون،  )ابراهيم فيه".

  االنسان   اليها  توصل   التي  المختلفة  الحياة  "وسائل  بانها  اصطالحياً:  الثقافة

  معين  وقت  في  توجد  التي  والالعقلي  منها  العقلي  والمتضمن  التاريخ،  عبر
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  ايضا   وتعني  المجتمع".  في  االفراد  سلوك  توجه  ارثه  وسائل  تكون  والتي

  العلوم   من  مكون   تراكمي  ونمو   كلي  كمركب  الذاكرة  في  الحي  "المخزون

  والقوانين   واالخالق  واالداب  والفنون  والمعتقدات   واالفكار   والمعارف

  التاريخية  والمورثات   والذهنية  الحسية  والمدركات  والتقاليد   واالعراف

  والقيم  الخلقية  الصفات  حهوتمن  االنسان   فكر  تصوغ   التي   والبيئية  واللغوية

 الناس   تفاعل  نتاج  انها  أي  الحياة،  في  العملي  سلوكه   تصوغ  التي  االجتماعية

  وسلوك   وتجارب  قيم  عبر  اآلخر  البعض  مع  بعضهم  وتفاعل  الطبيعة  مع

  والتقاليد  المعارف  يشمل   اجتماعي  حصاد   ايضا  وهي  وعادات،  واخالق

  ،1989  العزيز،  وعبد  )جاد  بيئته"  من  الفرد  يكتسبه  ما  وكل  والفنون

  والعادات  للتقنيات  التراكمي  “النمو  بانها  رايت  ك.  ويعرفها  (.47ص

  افراده   بين   المستمر  االتصال  حالة  يعيش   الشعوب   من  لشعب   والمعتقدات

  ب   )جان،  اآلباء“  طريق  عن  الناشىء  الجيل  الى  التراكمي  النمو  هذا  وينتقل

  وهي  افراده  حياة  "طريقة  بانها   ولتون(   )رالف  يعرفها  كما  (.   85ص  ت،

  جيل   الى  نقلوها  ثم  فيها  وساهموا  تعلموها   التي   والعادات  االفكار  مجموعة

 (. 8ص ،2010 وهولبورن، )هارلمبس اخر"

  المجتمع   طورها   التي   المعيشة  طرق  عن   تعبير   هو  الثقافي  والموروث

  من  وضعت  المعيشة   سبل   عن  تعبير  وهو   اخر،  جيل  الى   جيل  من   وانتقلت

  االجيال  الممارسات  ذلك   في  بما  جيل,   إلى   جيل   من  وانتقلت  المجتمع   قبل

  وابنية  فضاءات  من  تتضمنها   وما   واألماكن,   الثقافي  سلوكها  وتراكم

  في   عنها   التعبير  يتم   ما  غالبا  الي  االجتماعية   والقيم  الفنية  والتعبيرات 

  التراث  من  كجزء  أو  المادي  الغير  الموروث  وهناك  الثقافية  الموروثات

  المعتقدات,   القيم,   نظم   في  ملموس  تمثيل   ينتج  البشري  والنشاط  الثقافي
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 الثقافي,  والموروث  ,  الثقافة  من  أساسي  كجزء  يمثل   الحياة.  وأنماط  والتقاليد

  الى   ينتقل  القديمة  العصور  من  وملموسة   مرئية  آثار  شكل  على   يتضمن

 (Araoz ICOMOS, 2011) الحاضر.

  وفنون   وآداب  معارف  من  األسالف  ماتركه  كل  بانه  )مصطفى(  وتعرفه

  تفكيرهم،   وطريقة  المعرفي  نشاطهم  تعكس  وقيم،  ومعتقدات  وتقاليد  وعادات

 وعقول  ضمائر  في  حيا  يبقى ثم  ومن  جيل،   بعد  جيال  متصال  او  متوارثا  وظل

  ،2014  )مصطفى،   بشرية.  جماعة  او   شعب   كل

)https://www.azzaman.com 

  والمعتقدات  واالفكار  والمعارف  العلوم   مجموع   هو  االجرائي:  التعريف

 الحسية   والمدركات  والتقاليد  واالعراف  والقوانين  واالخالق واالداب  والفنون

 اللفرد  فكر  تصوغ  التي   والبيئية   واللغوية  التاريخية  والمورثات   والذهنية

  من   لهذا  وما  تفكيرهم   وطريقة  المعرفي  نشاطهم  في  تنعكس  والتي   الكوردي

  مادة   منهج  تطوير  في  الكوردية  المحلية  والهوية  الموروث  على  الحفاظ  تاثير

  في  الثالث   الصف  لطلبة   الفنية   النتاجات  في   ذلك  واظهار  التصويري   االنشاء 

   الجميلة.  الفنون كلية التشكيلي/ قسم

 التصويري اإلنشاء ثالثاً:

  عمليات   خالل  من  للعمل  المختلفة  العناصر  بين   والتكامل  الوحدة  "احداث   هو

  والتغيير  واالضافة،  والحذف،  والتركيب،  والتحليل،   التنظيم،  واعادة  التنظيم، 

  ذلك  وغير  والمساحات،  والظل  الضوء  وقيم  اللونية،  والدرجات  االشكال  في

 (145ص ، 1987 الحميد، )عبد المكونات". من
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  هذه   داخلي  تنظيم  قوانين   يحوي  الفني  العمل  في  التصويري  االنشاء  ان  كما

  تكون   لكي  االخرى   الفني  البناء  عناصر  مع  العالقة  بقوانين  ترتبط  القوانين

 ( 243ص ، 1996 )حيدر،  الكلي". الناتج

 الثاني  الفصل

 النظري االطار

  والفني الثقافي الموروث

  مع   االنسان   تفاعل  او   االنسان   مع  االنسان  تفاعل  عن   الثقافي  الموروث   ينتج 

 فكرية   منها  ومختلفة  متنوعة  وصورا  اشكاال  يأخذ  النتاج  وهذا  المحيطة  بيئته

  تشمل   مادية  تكون  او  والطقوس،  والتقاليد  والعادات  واللغات  كالمعتقدات

  او   مادية،  مستلزمات  واي  وابنية  وادوات  االت   من  االنسان   يد   من   ماينتج

 كالنباتات  الطبيعي  بالموروث  مايسمى  او   طبيعية  نتاجات  تكون  ان  يمكن

  سجل  تمثل  بمجمله  وهذا  واالهوار.   والبحيرات  والجبال  والتالل  المعمرة

 المعنوية.  وقوتها البشرية تاريخ الصالة ومصدر البشري  للنشاط

  يعد  وهو  المجتمعات،  ثقافة  انعكاس  في  اسهامه  في  الثقافي  الموروث  يسهم

  مصدرا   تعتبر  والتي  وتراث،  وتقاليد  عادات   من  يحمله  مما  مقوماتها  اهم 

 الفضل  له  ان  كما  واستحضاره،  اليه   العودة  الحاضرة  لالجيال  يمكن  تاريخيا

  على  االطالع  في  االجيال  هذه  ويساعد  والمعاصرة  الحديثة  الحياة  بناء  في

 الفرد.  حياة في كبيرة اهمية له  وهذا حضارتهم

  االهمية   غاية  في  امر  هو  انواعه  بكافة  الثقافي  الموروث  او  التراث  حماية  ان

  واطر   ووسائل  ادوات  توفير  خالل  من  ذلك  ويتم   ثروة  باعتباره  عليه  للحفاظ

 واقتصادية.  واجتماعية  وطنية قيمة وجعله  احيائه في تساعد
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  المجتمع   تاريخ  تعكس  بيئية  ابعاد  ذات  ثقافية  وسيلة  الثقافي  الموروث  ان  كما

 باالفراد.  المحيط

  ت،   ب   )صالح،  مادي.  وغير  مادي  نوعين:  الى  الثقافي  الموروث  وينقسم 

 ( 55 ص،

 والرسومات،  اللوحات،  تشمل  التي  االثرية  القطع  يشمل  المادي:  التراث

  والمباني،  التاريخية،   والمعالم  والمنحوتات،   والفسيفساء،  والمطبوعات،

  مثل:   البشرية،  والتعابير   األدلة  جميع  ويشمل   كما  األخرى،  األثرية  والمواقع

  أو  فردية  كانت  سواء   واألدوات،   المخطوطات،  والوثائق،  والكتب،   الصور،

   (2018 )جوارنة، جماعية.

  ظهر  والذي  الثقافي،  للتنوع   الرئيس  المصدر  يعتبر  وهو المادي:  غير  التراث

 العام   في  لليونسكو  قدمت  التي  التوصيات  بعد  م،1990  عام  بداية  مفهومه

  الشفهي،  والتاريخ   التقاليد،   يشمل  التقليدية،  الثقافات  حماية  حول   1989

  ويشمل  والطقوس،  اليدوية،  التقليدية  والحرف  االجتماعية،  والممارسات

  التقاليد،   من  مذهلة  مجموعة  الملموس  غير  او  المادي   غير  التراث

 (Araoz ICOMOS News, 2011) والرقص.  والموسيقى،

  او   اثري   او  معماري  او  عمراني  ماهو   منها  اخرى  انواعا  للموروث  ان  كما

 يلي: وكما وطبيعي ثقافي

  المباني  مجموع  هو  العمراني  التراث  أن   علي  اصطلح  العمراني:  الموروث

 والفراغات   المباني  بين  المركبة  العالقات  ونتاج  والتشكيالت  والمنشآت

 التغير  مواجهة  في  وقيمتها  أصالتها  وأثبتت  استمرت  التي  والبيئية  والمحتوي
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  العام  القبول  واكتسب  أخيرا  أحيانا  المتواصل  وغير  أحيانا  والمتصل  المستمر

 واالحترام. 

  يشمل   ولكن  فقط   الهامة  اآلثار  علي  يقتصر  ال  وهو  المعماري:   الموروث

 في   المميزة  والقري   القديمة   نالمد  في   أهمية  األقل   المباني  من   مجموعة  أيضا

 المعماري  الموروث  أعتبر  كما  اإلنسان،  صنع   من  هي  والتي  الطبيعية  بيئتها

  وأنه  كله  للعالم  والحضاري  الثقافي  التراث   من  ينفصل  وال   يتجزأ  ال  جزء

  يشتمل  وإنما  المباشر،  ومحيطها  المتميزة  القيمة  ذات   المباني   علي   اليقتصر

 التاريخي. االهتمام ذات  والقري والمدن المناطق علي ايظا

  الميراث من الجزء ذلك بأنه األثري الموروث مفهوم حدد األثري: الموروث

  ترتبط  التي  والمناطق  اإلنساني،   الوجود  خلفه  ما  كل  يتضمن   الذي   المادي

  هو  األثري  فالموروث  المهجورة،  والمنشآت  اإلنساني،  النشاط  مالمح  بجميع

 عليها   السيطرة  يجب  األرض  استخدام  فإن  لذلك  متجدد  غير  ثقافي  مصدر

   األثري. الميراث تدمير من تقلل  لكي وتطويرها

  قصص  يحكي  وانساني   مادي   مصدر   وهو   والطبيعي:  الثقافي  الموروث

  تسهيل  ويجب  العصرية،  الحياة  في  هاما  دورا  له  أن  كما  التاريخي،  التطور

  هو  عامة  بصفه  فالموروث  وشعوريا.  وفكريا  ماديا  به  الجمهور  اتصال

 الموروث   وهذا  والتغيير،  والتغير  للنمو  إيجابية  ووسيلة  ديناميكي  مرجع

  ويمثل   إستبداله  يمكن  ال  مجتمع  أو  محلية  منطقة  لكل  الجماعية  الذاكرة  بمثابة

  تبني  أن  يمكن  وبالتالي  والمستقبلي،  الحالي  الوقت  في  للتنمية  هامة  قاعدة

  جوانب   من  العديد  علي   يشتمل  أن   يجب  أنه   علي  ث""المورو  تعريف  فكرة

 ضمان  أجل  من  آلخر  جيل  من  نقلها  يمكن  التي  للمجتمع  الجماعية  الذاكرة

 (. 128ص  ، 2005 .)عليان،  المرغوبة المجتمعية الممارسات إستمرارية
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 الى: والفني الثقافي الموروث تقسيم ويمكن كما

  كالتراث   والمستقبل،  الحاضر  في  للفعل  يمهد   او   يفعل   الذي  الفاعل:  الموروث

 واآلداب.  والفنون اللغات بعض في الفاعلية كذلك العلمي

 األحوال  واختالف  الزمن  مرور  مع   أهميته  يفقد  الذي  الخامل:  الموروث

  لكنه  ..  اتساعه  الى  أدى  عظيم  شأن    الماضي  فى  له  كان   وان  الحضارية،

 مباحث   العربي  التراث  فى  ومثاله  العصر،  لمقتضيات  قياسا  اليوم  خامل

  التي  الكالم  علم   الى  نسبة   الكالمية  والتفرعات  السحرية  والكيمياء  السيمياء

  لم   دينية   موضوعات  تناولت  مباحث  حول  المتكلمين   بين   فيها   الحديث  طال

  االدبية  الكتابة  اساليب  بعض  كذلك  الحاضر،  زمننا  في  مجديا  فيها  الكالم  يعد

  ، 2014  )مصطفى،  االختصاص.  اصحاب  سوى   تهم   تعد   لم   النها  كالسجع،

)https://www.azzaman.com 

 الى: الثقافية الموروثات )صبحي( قسمت كما

 والحرف  والصناعات   التشكيلية   الفنون   جميع   وتشمل  مكانية:   موروثات

  والنجارة   والحدادة  العمارة  وفن  والزخرفة  والنحت  كالرسم  واليدوية  الشعبية

 وتطريز.  زخرفة اساليب من ومايتبعها ومكمالتها التقليدية واالزياء والفخار

  بزمان  الترتبط  التي  التشكيلية  غير  الفنون   جميع  وتشمل  زمانية:  موروثات

  واالساطير  والقصص  واالمثال  والشعر  والرقص  والغناء  كاموسيقى  محدد

 ( 4ص ، 2007 )صبحي، الشعبية.  والمأثورات الشعبي واالدب

  الكتب   تشمل  والتي  والفني  الثقافي  الموروث  على  الحفاظ  ويمكن

  األخرى  الثقافية  والمصنفات  والمنحوتات  واللوحات  والوثائق  والمخطوطات

  ضياع   عدم  في  وبمايسهم   وصيانتها  حفظها  في  تؤثر  التي  العوامل  من
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  عبر   والغنائي  الموسيقي  الموروث  وحماية  االهتمام   يجب  وكذلك  هويتها. 

  بالنسبة   اما  ورقمنتها.   والفلمية  الصوتية  والتسجيالت   األشرطة  على  الحفاظ

 اصحابها  من شرائها خالل من ذلك  في الدولة تسهم  ان  فيجب التراثية للبيوت

  صناعية،  او  تجارية  محال  الى  وتحويلها  بنائها  واعادة  بهدمها   اليقومون   لكي

  من  مثال  الشعبية  كالحرف  االندثار  وشك  على  ماهو  كل   توثيق  يجب  كما

  تجسيد   في  والتوسع   يمتهنونها  مازالوا  الذين  االشخاص  على  التعرف  خالل

 بالموروث  يعنى  متحف  في  تعرض  ولوحات  منحوتات  في  الموروثات  هذه

 الصورية  باألرشفة  العناية  يمكن  كما  البغدادي.  المتحف  جانب  الى  العراقي

 الموروث   ضمن  مايدخل  لكل  الملتقطة   الصور  على  الحفاظ  خالل  من

 مختلفة.  زمنية مراحل عبر والشخصيات الحضارية كالمعالم

 محاور   عدة  خالل  من  الثقافي  التراث  حماية  يمكن  انه  الى  )العزاوي(  واشار

 وهي: 

  االقليمي،   الدولي،   مستويات:  عدة   على  تكون   والتي  القانونية  الحماية

  والمحلي.

  تدير   التي  االداري  الكيان  او   التنظيم  طبيعة  بحسب   وتكون  االدارية:  الحماية

 الثقافي. الموروث

  الموروث   حماية  في  واالجهزة  واالالت  االدوات   استخدام  اي   التقنية:  الحماية

  في  االلكترونية  المعلومات  استخدام  وكذلك  والرطوبة.  الحرارة  ظروف  من

 المعلومات. وتوثيق والتسجيل الحفظ

  جرائم  على  تعاقب  ومحلية  واقليمية  دولية   انظمة  اصدار  اي  االمنية:   الحماية

 الثقافي. بالموروث السلبي المساس
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 الثقافي   للموروث  والممنهج  االصيل  الحفظ  الى  باالضافة  الفنية:  الحماية

  او   التحريف  من   لحمايته  ايضا  ومرئي  كتابي   بشكل   توثيقه  عمليات  فهناك

   يه. التشو

  الصيانة  وعمليات  االثار  تنقيب  خالل  من   ذلك  ويتم  الميدانية:   الحماية

 االثارية.  والترميم

  على  والعمل  المتاحف  في  الموروث  حفظ  خالل  من  وتتم  المتحفية:  الحماية

 استدامته. 

   (73-72ص  ،2020 )العزاوي، 

 والثقافة الهوية

  من   مركبة  وهي  افراده،  التفكير  وطرق  ما  مجتمع  في  الحياة  نمط  الثقافة  تمثل

  والتواصل  التفاعل   خالل  من   الثقافة  وتكتسب   وكثيرة  متعددة  عناصر

  خالل  من   المجتمع   افراد   بين   والطبيعي  الجبري  باالنتقال  وتتسم   االجتماعي

 المجتمع   في  عضوا  بوصفه  باالنسان  يرتبط  مفهوم  انها  كما  والتأثر.  التأثير

  مستمرة   عملية  واالكتساب  االخرين  معايشة  عند   االنسان  يكتسبها  التي  فهي

   (2011 )الميالد، دونه.  من او  بوعي

  لما   وذلك   اليها  ينتمي  التي  الثقافة  وبنوعية  به  المحيط  بالمكان  االنسان   يتاثر

  الشيء  هوية  ان  وثقافته.  الفرد  شخصية  تحديد   في  كبيرا  دورا  االمرين   لهذين

  )المعجم  واحد  كل   له   المنفرد  ووجوده  وخصوصيته  وتشخيصه   وعينيته

  بسبب   اما  التغير   دائمة  الثقافية  والهوية  (،208ص  ،1927  الفلسفي،

 اهلها   تجارب  بحسب  يتطور  مفهوم  ايضا  وهي  االنتشار،  او  االنكماش
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  )حنفي،   االخرى  الثقافية  بالهويات  ايجابا  او   سلبا  تاثرهم  وبحسب   ومعاناتهم،

 (. 325ص  ت، ب

  دورا   تلعب   مادية   مصادر  من   تحتويه  وبما  به  المحيطة  بالبيئة   الفرد  عالقة  ان

  ببيئته   مختلفة  مستويات  على  عالقات  للفرد  ان  كما  الفرد،  هوية  تشكيل  في

  فهو   (،Wester, 2004, p .116)   فيها  العيش  موضوع  تتجاوز  يعيش   التي

  في  مهم  امر  هو  والثقافية  الطبيعية  ومعالمه  فيه  يعيش  الذي   بالمكان  يرتبط

  تمثل  كانت  فإذا  .(Manenti, 2011, p.104)  االنسانية  الهوية  هيكلة

  عوامل  من  قوتها  تستمد   والتي  الفرد   لذاتية  الداخلي  اإلدراك  عملية  الهوية

  الخارجية   العوامل   بهذه  الشعور  هو   اإلنتماء  فإن  المجتمع،  يدعمها  خارجية

  ليه.  ينتمون   الذي   المجتمع  لهذا   بالوالء   تتسم   افعال  خالل  من   يترجم  والذي

   (218ص  ، 1991 )مبروك،

 الى:  الهوية وتنقسم 

  من  به  يحيط  لما  االشخاص  ادراك  على  تعتمد  وهي  البصرية:  الهوية

 التراثية.  كاالبنية مادي موروث

 والفعاليات   االنشطة   مجموع  وهي  المكان:  احداث  على  المعتمدة  الهوية

  وبمايحتويه  واحد   مكان  في  يعيشون  الذين  االفراد  يمارسها  التي  واالحداث

 السابق( المصدر )نفس  وشوارع.  اسواق من

  فيها  يعيشون  التي  والمجتمعات  االفراد  صورة  الثقافية  الهوية   تعكس  كما

  عن   تعبير  هو   معينة  ثقافية  هوية  الى  باالنتماء  الشعور  ان  وخصائصها.

  خالل  من  هويته   وتتكون   للفرد  بالنسبة   مهمة  واجتماعية  نفسية   حاجات

  ، 2013  )الداوي،  لغوية  رموز  خالل  من  االجيال  عبر  تنقل  التي  التجربة
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  الى   وانتماؤه  بهويته  الفردي  الوعي  درجة  رفع  في  يسهم  هذا  وكل  (.87ص

  من  والدين  اللغة   تعتبر  حيث  الكوردي  المجتمع  في  مانراه  وهذا  مجتمعه

  تشكيل   في  االساسيتان  والقيمتان  له  االساسي  الرابط  له  الثقافية  المكونات

  وعاداتهم  وقيمهم  بمجتمعهم  الكورد  االفراد  ارتباط  من  الرغم  وعلى  بنيته.

  حولهم  من  الحاصلة  التطورات  على  لالنفتاح  استعداد   على  انهم  اال  وتقاليدهم

  مختلفة   ثقافات  من  العولمة  تحمله  بما   االيجابي  والتأثر  التغيير  على  قدرة  ولهم

 (. 4ص  ، 2011 )الزيباري،

 عليها،  ومحافظة  وهويته  بثقافته  متمسكة  شخصية  الكوردي  الفرد  ويعتبر

  الطبيعية  النواحي  من  به  المحيطة  الغنية  البيئة  من  ذلك   يستمد  وهو

  التماسك   من  وكذلك  والتاريخية  الحضارية  الناحية  من   او  والجغرافية

 (111ص ، 2006 )شالين، والقبلي. العشائري

  التي  والعالمات  والرموز   االشكال  وترويج   تداول   في  وظيفي  دور  للفنون   ان

  والرسوم  المعرفي  التراكم  وارشفة  بتسجيل  وتسهم  والمحلية  الهوية  تحمل

 تحكي   مختلفة  بسطوح  وزمانها  مكانها  من  انتقلت  التي  والرموز  والعالمات

  التاريخ  تنظيم  عملية   في  أساسيا   كان  المتاحف  دور   أن   والشك   حضارة،  قصة

  أدى   أن   بعد  الحضاري  وخطابه  صيرورته  داخل  المتماسك  خطابه  وبنية 

  لسلم  وأسس  الزمان  محور  على  الموزعة  الشكلية   الثوابت  بناء  في  دوره

 الفكري   نسقها  ليعيد   الحضارية  المفردات  تلك  مكنونات  في  داخلية  إحاالت

 الخطابات   كل   وتاريخ   المتحف  خالل   من  الفن  تاريخ  ورثنا  لقد   وتأثيرها،

 عبر  الجمال  فكرة  تتضح   كما  النقدية  الخطابات  تاريخ   مع   المتداخلة  التشكيلية 

  ال   اللذين   والنقد  الفن  وتاريخ   الخالدة  الفنية   األعمال   من  كل  في   النسق  ذلك

  إطار   في  النسق  ذلك  أنجز  وقد  .  تطوره  ومراحل  المجتمع  عن  ينفصالن
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  في  المفاهيمية  األنساق  تلك  جسد  مصطلحية  منظومات  الحضارية  اشكاليته

  أسئلة   عن  بعيدا  النسق  ذلك  تكوين  الصعب  من  وأصبح  المجتمعات  تلك

 منجزاته.  وبكل  فيه تحيا  كانت الذي العصر

  والزيت  الرئيسي  المحرك  الثقافة  فتعتبر  العولمة،  ظل  في  الهوية  وبخصوص

  أية   هوية   إن  ذاتها،  عن  وتفصح  الهوية  اظهار  الى  الثقافة  بعجلة  يدفع  الذي

 الحضارية.   شخصيتها   عن   لتعبر  األمم   باقي   من   تميزها  التي   صفاتها  هي   أمة

ً   والهوية   واللسان   للوجود،  رؤية  توفر  التي  العقيدة  عناصر:  ثالثة  تجمع  دائما

  تلي  التي   هي  واللغة   المدى.   الطويل  الثقافي  والتراث  به،  التعبير   يجري  الذي

   الهوية.  صنع  في المختلفة الثقافة وعناصر التاريخ  يأتي ثم   الدين،

  أو  يفكروا  أن  يمكنهم  ال  الناس  حيث  المصالح  تنطلق  الهوية  خالل  ومن

  فسياسة  أنفسهم،  عرفوا  إذا  إال  الخاصة  مصالحهم  متابعة  في  بعقل  يتصرفوا

  فإن  أهميتها  وهذه  الهوية  هي  هذه  كانت  وإذا  الهوية.  وجود  تفترض  المصالح

  وتاريخه  وشريعته   بعقيدته   واإلسالم  أهمية،   أكثر  المسلمين   عند   الهوية

  بها  نتكلم   التي  اللغة  أن   كما  مسلم،   لكل   مشتركة  هوية   هو   ولغته  وحضارته

 والعنوان.   والذات الفكر هي وإنما تخاطب،  ووسيلة تعبير أداة  مجرد ليست

 اربيل  لمدينة والفني الثقافي الموروث

 الكهوف  نواحيها  في  تكثر   والتي  القديمة  المدن   من  اربيل   مدينة   تعتبر

  (. 1990  فوزي،  و  )احمد  الحجرية  العصور  منذ   سكنت  والتي  والمغاور

  المستيري   الدورين   في   طويلة   لفترة  الكهوف  النايندرتال  انسان   وسكن 

  الكهوف   من   القديم   االنسان  خرج  ثم  (، 179ص  ،1974  )باقر،   والبرادوستي 

  وقد   (.52ص  ،1998  )اسماعيل،  ق.م  السادس  االلف  في  السهول  الى
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  تعرضت  ثم  الكردية،  الدول   احدى  الى  تعود   وهي  اآلرية  االقوام  اليها  نزحت

  واآلشوريين   السومريين   مع  طاحنة  وحروب  غزوات  الى  المنطقة  هذه

  اصبحت  االشوري،  العصر  في  اما  (.19-18ص  ،1985  )الجاوشلي،

  التاريخ  في  اما  (. 87ص   ،1982  )الحسني،   االشورية  المدن   اكبر  من  اربيل

  )ابو   الزابين  بين   والممتدة   الوقت   ذلك  في  المدن   اهم   من  كانت   فانها  االسالمي

 (. 113ص ، 1840 الفداء،

 من   في  كبيرة  باهمية  اربيل  بسهل  مايسمى  او  اربيل  مدينة  موقع  يتمتع 

  تقع  فهي  الصيفية،  العراق  عاصمة  باعتبارها  والسياسية  االقتصادية  النواحي

 العراق   كوردستان  اقليم   تربط  التي   المهمة  الطرق  من   العديد  ملتقى  في

 لطريق  تجاريا  مركزا  اربيل  اصبحت  الميزة  لهذه  ونظرا  وجنوبه،  بوسطه

  من   ووجودها  اسمها  على  وحافظت  الزمن.  من  طويلة  قرون  عبر  القوافل

  )كمونة،  المدينة.  هذه  به  تتحلى  لما  نظرا  مهما  سكانيا  مركزا  كونها  االندثار

(http//:www.gilgamish.org/printarticle   

  الحضارات   من   مستمد  وهو  الغني  الثقافي  بموروثها  اربيل  مدينة  وتتميز

  الشكلي  بالزخم  ايضا  يوحي   ما  وهو   العصور.   مر  على  تعاقبت   التي   القديمة

  والتقاليد  والعادات  واللغات  واالفكار  بالمعتقدات  المتاثر  المتنوع  والصوري

   الكوردي.  المجتمع  يحتويها التي

  ظلت  التي  المجتمع   ثقافة  ايضا  المدينة   هذه  في  الثقافي  الموروث  ويعكس

  ومواكبة   والتطور  التحرك  على  قدرتها  من  بالرغم  اصالتها  على  محافظة

  من   الكوردي  الفرد  قدرة  خالل  من  كان   وهذا  العولمة  عصر   مستجدات

 التطورات  مواكبة  على  قدرته  هو  نفسه  الوقت  وفي  وتقاليده  بعاداته  التمسك

  ديناميكي  فرد   بهذا   فهو  والعمران  التكنولوجيا  مجال  في   الحاصلة  السريعة
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  نفسه  الوقت  وفي  الحالية  لالجيال  والتراث  الثقافة  استحضار  على  قادر  متجدد

  والتراث  الثقافي  الموروث   على  الحفاظ   مع   والمستقبل   الحاضر  بناء  في  يسهم 

 المحلي. 

  حيث   فهي  والفني  الثقافي  الموروث  انواع  من   بالعديد  اربيل   مدينة  وتزخر

  الكتب  الى  باالضافة  التاريخية  والمعالم   االثارية  المواقع  من   العديد   توجد

  الثقافات   حماية  على  حريصين  المدينة  هذه  في  المسؤولين  ان  كما  والوثائق.

  الالمادي  الموروث  على  الحفاظ  الى  باالضافة  اليدوية   والحرف  التقليدية 

 الكوردية. والدبكة الكوردية والمالبس الموسيقى من عليه ومايشتمل

  بعض   القديم  التراث  من   تستلهم  الحديثة  المباني  بعض  ان  يالحظ  كما

  وهذا   فيها  والمحال  الحديثة  الالسواق  بناء  في  التراثية  لالشكال   او  الزخارف

  اربيل  قلعة  من   القريب  القيصرية  سوق  تجديد   عند   اربيل   محافظة  به  ماقامت

 التاريخية.

 

 

 القيصري  السوق

  المجتمع   بافراد  واساسي  كبير  بشكل  يرتبط   عام   بشكل   الثقافة  على  الحفاظ  ان

  على  يدل   ذلك  ان   كما  والثقافي.  الحضاري  بموروثهم   ارتباطهم  ومدى   انفسهم

 يعكس  باعتباره  الموروث   على  الحفاظ   باهمية   ثقافيا  وعيا  يمتلك  الفرد  ان

  يمتك   مجتمع  في  خصوية  ذا   فردا  تجعله  وبالتالي  والمحلية  الوطنية   هويته 

  باالنتماء   وشعوره  المحيطة  ببيئته   الفرد  ارتباط   ان  كما  منفردة.   ثقافية  هوية 

  ذلك  كل  الموروث  على  الحفاظ  مع  تطويرها  باهمية  ووعيه  والمواطنة
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  ومواكبة  التطور  باهمية  ادراكه  مع  ثقافية  هوية  ذا  مجتمع  بناء  الى  يؤسس

   العصر. مستجدات

 التصويري  االنشاء

 المؤلفة   العناصر  بين  القائمة  العالقات  اساس  على  التصويري  االنشاء  يقوم

  للكل   المكونة  العناصر  تنظيم  خالل  من   مترتب  نتاج  فهو   النهائي  لإلنشاء

 تفاعل  من  والمتولدة  تلك  الخصائص  مجموعة  تعمل  بحيث  معينة  خواص

 العامة   الفكرة  يخدم  انشائي  نسق  تقديم  إلى  الفني  العمل  في  العناصر  مجموع

   العام. لإلنشاء المؤسسة

  أو   منهج  أساس  على  للعناصر  وتنظيم  انشاء   إيجاد  في  دورا  للفنان  ان  كما

 متكاملة   منظومة  يشكل  الفني  فاإلنشاء  واحاسيسه،  ميوله  عن  معبرا  يراه  نمط

  وظيفة  لتحقيق  الفني   المنجز  تقويم  إلى  تؤدي   التي  والتوازن  التنويع   من

 بالمنجز   المرتبطة  الفكرة  لتشكل  اإلنشاء  عناصر  جميع  بها  تشترك  جمالية

  مع   متداخلة  عالقات  تخلق  اإلنشاء  عناصر  مع  تفاعلها  خالل  ومن  الفني،

  إمكانيات   ذاتَ   ثرية  بصرية  مادة  منه   فتجعل   الفني  العمل  على   تطغى  بعضها

  االنشاء،  هذا  مع  المتلقي  تجاوب  من  وتزيد   الجمالي  البناء   إبراز  في  تسهم 

 ( 9ص ،1974 )رياض، العناصر. تشكل وانما التخلق فالفنون

  خالل  من   الفنية   اعمالهم  انتاج  عند  الفنانون   بها   يقوم   كثيرة  اختالفات  هناك

  وشكل  وخط  نقطة  من  التشكيلية   العناصر  تنظيم   عملية  اثناء  به  مايقومون

 العمل   نجاح  درجة  يحدد   به   يقومون  الذي   التنظيم  وشكل  وغيرها.   ومساحة

  تنظيم   على  تعمل  بقواعد  محكوم  بنائي  نظام  فاالنشاء  غيره  عن  وتميزه

 الضرورية   الخصائص  كل   وتعاون  "تآلف  فهو   العمل.  في   العالقات  وترتيب 
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  كلي  تلخيص  إحداث   في  والشكل  والحركة   والضوء   واللون  والمساحة  كالخط

  1986  الحميد،  )عبد   منسق".  واحد  نمط  في  متفاعلة  فيه  العناصر  كل  تكون

 ( 94ص ،

  المادة   خالل  من  ومعناه  الفني  العمل  مضمون  عن  التعبير  الفنان  ويستطيع

  من الرغم  على الشكل باختالف يختلف  المضمون فان لذا  الفنان، يشكلها التي

  رموز   عن  يعبر  والشكل   (. 43ص  ، 1974  )رياض،  بينهما  الكبير   الترابط

  تحكم   لقوانين  تخضع  وهي  له  العام  للمعنى  تبعا  الفني  العمل  داخل  تتحرك

 (. 9ص ،1980 )بياجيه، المجموعة بقوانين  تسمى وهي للعمل المكون الكل

 الثالث  الفصل

 البحث منهجية

 البحث  منهج

 البحث. هذا   لطبيعة األنسب باعتباره التجريبي المنهج  الباحث اعتمد

 وعينته  البحث مجتمع

  االنشاء  مادة  في  الثالثة  المرحلة  طلبة  من  للبحث  األصلي  المجتمع  تألف

  والتي   بأربيل،  الدين  صالح  جامعة  في  الجميلة  الفنون  كلية  في  التصويري

  اختيار  تمّ   م، 2018-2017  الدراسي  للعام  وطالبة  طالب  (12)   عددهم  بلغ

  التشكيلي،   القسم   في  الطلبة   جميع  لتشمل   القصدية  بالطريقة  البحث  عينة

ً   العينة   أفراد  عدد  يكون  وبذلك ً   وممثالً   األصلي  للمجتمع  مساويا  عنه،   حقيقيا

 العيّنة:  مواصفات يوّضح  اآلتي  والجدول

 الدراسة  عينة أفراد جنس  (: 1) رقم جدول
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 المئوية  النسبة العدد  الجنس 

 %33، 58 7 ذكور

 %67، 41 5 إناث 

 %100 12 المجموع 

  اآلتي   البياني  والشكل  اإلناث.   نسبة  تفوق  الذكور  نسبة  أنَّ   سبق   مما  يتّضح  

 ذلك:   يؤكد

 العينة مواصفات يبين ( 1) رقم الشكل

 

 وصدقها  البحث اداة

  الموروث  خصائص  عن  المعبرة  الطلبة  نتاجات  ليقيس  اختبار  الباحث  اعتمد

  األدبيات   أبرز  على  المعّمق  االطالع  بعد  إعداده  تم  حيث  لهم،  والفني  الثقافي

  صدق   من  وللتأكد  الحالي.  البحث  بموضوع  الصلة  ذات  والدراسات  النظرية

  اإلنشاء   مادة  في  المتخصصين  األساتذة  من  عدد  على  عرضه  تم  االختبار

  الرئيسة،   الفقرات  صياغة  سالمة حول  ومالحظاتهم  آرائهم  إلبداء التصويري

  وتأكدت   والعلميّة.  اللغويّة   للسالمة  إضافة  للموضوع،   فقرة  كل   مالئمة  ومدى 

  عينة   على  تطبيقه  خالل  من  لالختبار  الداخلي  االتساق  صدق   من  الباحث

  أهم   على  للتعّرف   وذلك  القسم،  في  طالب  (5)  من  مكّونة  استطالعية

 لالختبار.  النهائي التطبيق أثناء الباحث تعترض قد التي المعّوقات

الجنس

الذكور اإلناث
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  ألفاكرونباخ   معامل  باستخدام   الباحث  قام  االختبار  ثبات  من  وللتحقق

(Alpha Cronbach)  وكذلك   االختبار،  في   بند  لكل  الثبات  معامل  إليجاد  

  بلغ  الكلّي  الثبات  معامل  بلغ   حيث  ككل،  لالختبار  الكلي  الثبات  معامل

  على   داللة   القيم   هذه   وفي   (،0،84)  و  (0،78)  بين   تراوحت  حيث   (0،82)

  للتطبيق   صالحة  أصبح   وبالتالي  الثبات،   من   عالية  بدرجة  يتمتع   االختبار  أنّ 

   النهائي.

 الرابع  الفصل

 ومناقشتها البحث نتائج

 ومناقشتها البحث نتائج

 األولى الفرضية نتائج   أوال:

  نتائجهم  حول  العينة  أفراد  متوسطات  بين   إحصائيّة  داللة  ذات   فروق  يوجد

  القبلي   التطبيقين  بين  لهم  والفني  الثقافي  الموروث  خصائص  عن  المعبرة

  بين   المقارنة  تّمت  الفرضية  هذه  صحة  من  وللتحقق  لالختبار.   والبعدي

  تمّ   حيث   لالختبار،  والبعدي   القبلي  التطبيقين   في  الطلبة  درجات  متوسطات

  القبلي  التطبيقين:  بين   روقالف  داللة  لتعّرف  ستودنت،   اختبار)ت(  استخدام 

   ذلك:  يوضح  اآلتي والجدول والبعدي، 

 والبعدي   القبلي التطبيقين في االختبار نتائج  يبين  (: 2) رقم جدول

 القرار (t) قيمة المعياري  االنحراف المتوسط  العدد  التطبيق 

 3,577 26,397 12 القبلي 

11,529 

 

ً  دالة  2,783 38,312 12 البعدي  إحصائيا
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  داللة   مستوى   عند   إحصائية  داللة  ذو   فرق  وجود  السابق  الجدول  من   يتبين

  التطبيقين  في  التجريبية  المجموعة  طلبة  درجات  متوسطي  بين  (0.05)

  نتاجهم  زيادة  على  يدل   مما  البعدي،  التطبيق  لصالح  لالختبار،  والبعدي  القبلي

 الفرضية. نقبل وبالتالي التصويري، اإلنشاء مادة في للتدريس خضوعهم بعد

  للسنة  التصويري  اإلنشاء  مادة  في   الطلبة  أنّ   النتيجة  هذه  الباحث  ويفّسر

  نتيجة   فيها،  والفني  الثقافي  بالموروث  وعيهم  مستوى  لديهم   ارتفع  قد  الثالثة

  كانوا  حيث  القسم،   في  لدروسهم  حضورهم  خالل  اكتسبوها  التي  للثقافة

  قبل   من  باستمرار  تقويمها  ويجري  مستمرة  عملية  لتطبيقات  يخضعون

  منهاج  إياها  منحهم   التي   بالمفاهيم  الكبير  التنّوع  إلى  إضافة  المادة،  مدرس

 ثقافتهم  يثري بما التشكيلي الفني المجال  في توظيفها على والقدرة المادة، هذه

   الفنيّة. بأعمالهم الثقة لديها وينّمي

 الثانية الفرضية نتائج ثانيا:

  نتائجهم  حول  العينة  أفراد  متوسطات  بين   إحصائيّة  داللة  ذات   فروق  يوجد

 إلى  تُعزى  االختبار  في  لهم  والفني  الثقافي   الموروث  خصائص  عن  المعبرة

  متوسطي   بين  المقارنة  تّمت   الفرضية  هذه   صحة   من  وللتحقق  الجنس.   متغيّر

  لالختبار،  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  واإلناث  الذكور  من  الطلبة  درجات

   ذلك: يوضح  اآلتي  والجدول

 الجنس بمتغير  المتعلقة االختبار نتائج  يبين  (: 3) رقم جدول

 القرار (t) قيمة المعياري  االنحراف المتوسط  العدد  الجنس 

 3,134 31,992 7 الذكور

1,332 

 

ً  دالة  2,106 32,112 5 اإلناث  إحصائيا
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 أكبر  القيمة  وهذه  (،1،332)  بلغت  )ت(  قيمة  أنّ   السابق،  الجدول  من  يتضح

  وجود   عدم   على  داللة   وهذه  (،0.05)  وهي   الفرضيّة  في   المحددة  القيمة  من

 الفرضية   نتائج  مع  تتعارض  النتيجة  وهذه  الجنس،  لمتغير   تعزى  فروق

  كلهم  واإلناث  الذكور  من  الدّراسة  عيّنة   أفراد  بأنّ   ذلك  الباحث  ويفّسر  الثانية.

  بكل   نفسها  المادة  ويدرسون   العراق(،  كردستان  )إقليم  واحدة  بيئة   من

  نفس  ويكتسبون  ومعارف،  وحقائق  ومعلومات  مفاهيم  من  محتوياتها

  األعمال  نفس  ويمارسون  القسم،   في   المادة  أستاذ   عليها   يدربهم   التي  المهارات

  جوهرية  فروق  وجود   عدم   يُفّسر  ما   وهذا  إليهم،   الموكلة  والواجبات  والمهام

  الغرض.  لهذا المعد االختبار في نتائجهم  بين

 النتائج خالصة

  نتائجهم  حول  العينة   أفراد  متوسطات  بين   إحصائيّة   داللة  ذات   فروق   توجد  -

  القبلي   التطبيقين  بين  لهم  والفني  الثقافي  الموروث  خصائص  عن  المعبرة

 لهم.  والفني الثقافي الموروث تحسن  على  يدل مما لالختبار، والبعدي

  حول  العينة  أفراد  متوسطات  بين  إحصائيّة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  -

  االختبار  في  لهم  والفني  الثقافي  الموروث  خصائص  عن   المعبرة  نتائجهم

 الجنس. متغيّر  إلى تُعزى

 البحث مقترحات -3

  التصويري  اإلنشاء   مادة   في  االختبارات  تطوير   تتناول  دراسات   إجراء  -

 الجودة. مؤشرات ضوء على

  على   التصويري  اإلنشاء  منهاج  تقويم   تتناول   مستقبلية  دراسات  إجراء  -

   تطويره. وأساليب والفنيّة الثقافية الطلبة خصائص ضوء
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 البحث  توصيات

  التدريبية   الدورات  اتباع   إلى  التصويري  اإلنشاء  مادة  في  الطلبة   توجيه   -

 باستمرار. تحديثها وأدوات  المادة في التخصصية

  في   للطلبة  والفني  الثقافي  الموروث  خصائص  حول  تطبيقية   ورش  عقد  -

 مراحلها.  بكافة تطويرها وآفاق  التشكيلية الفنون  مواد

 المصادر 

  ،1الدعوة،ج  دار   استنبول،   الوسيط،  المعجم  ،  وآخرون  مصطفى  ابراهيم، 

1989 . 

 . 1840 باريس، السلطانية، الطباعة دار البلدان، تقويم  الفداء،  ابو

 . 1990  اربيل،  القديم،  الكورد تاريخ  رشيد،  فوزي  و  رشيد، جمال احمد،

 دائرة   ،5ع  شاندر،  مجلة  االسالمي،  والفتح  اربيل  بالل،  زبير  اسماعيل،

 . 1998 اربيل،  كوردستان، القليم  اآلثار

  بغداد،   البيان،  دار   ، 1ج  القديمة،  الحضارات  تاريخ   في   مقدمة  طه،  باقر،

1974 . 

  منشورات  ،1ط  اوبري،  وبشير  منيمنة  عارف  تر:  البنيوية،  جان،  بياجيه،

 . 1980 بيروت،  عويدات، 

  العربي،   واالعالم  التلفزيونية  البرامج  شرف،  العزيز  وعبد  سهير،  جاد،

 . 1989للكتاب، العامة المصرية الهيئة القاهرة،

  العربي   الفكر  مجلة  الدولية،  والعالقات  الثقافات  تالقي  فريمون،  جان،

 ت.  ب ، 229 المعاصر،عدد العربي الفكر مجلة بيروت، المعاصر،
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  الموصل،  جامعة  مطبعة  التاريخي،  اربيل  تراث  رشيد،  هادي  الجاوشلي،

 . 1985 الموصل،

  . 2018  يوليو   9  الثقافي.  بالتراث   المقصود  ما  محمد،  جوارنة،

https://mawdoo3.com 

  بغداد،   العربية،  اليقضة   دار   وحديثا،  قديما  العراق  الرزاق،  عبد   الحسني،

1982 . 

  السياسي   الفكر  والخصوصية،  العولمة  بين   العربية  الثقافة   حسن،  حنفي،

 (. 5  و 4) العددان

  دكتوراه،  اطروحة التشكيلي، الفني للعمل والتركيب التحليل عبد، نجم حيدر،

 . 1996 الجميلة، الفنون كلية بغداد، جامعة

 دور  الثقافات  حرب  عن  والخطاب  الثقافة  في  نظريات  الرزاق،  عبد  الدواي، 

  السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  العولمة،  زمن   الوطنية  الهوية

 . 2013 الدوحة،

  العربية،  النهضة  دار  ،1ط  التشكيلية،  الفنون  في  التكوين  الفتاح،  عبد  رياض،

 .1974 القاهرة،

 د.ت.   ميالنو، للكتاب، العربية الدار القاموس، مختار احمد، الطاهر الزاوي،

  دار   محمود،  الرحمن  تحقيق:عبد  البالغة،   أساس  للا،  جار  الزمخشري،

 د.ت.  لبنان،  العودة،

  الجزيرة   مركز  ،  الكوردي،  المجتمع   بنية  ،  حسو  طاهر  الزيباري،

 . 2011 الدوحة، للدراسات،
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  بترا،  ،1ط  قسومة،   صادق   تر:  وارتقاؤه،  نشوؤه   اإلنسان  جان،   شالين،

 . 2005 دمشق،

 ت.  ،ب بيروت – زيتونة مركز محمد،  محسن صالح،

  الوطني  المجلس  التصوير،  فن  في  االبداعية  العملية  شاكر،  الحميد،   عبد

 . 1987 المعرفة، عالم مجلة واالداب، والفنون للثقافة

  الثقافية،   الفيصل  دار  التشكيلي،   الفن   في  التكوين   مفهوم  ......،   ..........، 

 . 1986 الرياض،  التاسعة، السنة ،108  العدد الفيصل، مجلة

  مقال   حمايته"،  وطرق  الثقافي  الموروث   "اهمية  جسام،  عمر  العزاوي،

 . 2020 سبتمبر، ، 29العدد الثقافية، فكر مجلة في منشور

  على  للحفاظ  عربية   مدرسة   نحو   _  الثقافي  التراث   على ،الحفاظ  جمال  عليان،

  ،الكويت،  322  العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  وإدارته،  الثقافي  التراث

 . 2005ديسمبر

 . 2008  االول، المجلد المعاصرة، العربية اللغة معجم ، مختار احمد عمر،

  كردستان  اقليم  مدن  في  المعمارية  الموروثات  على  "الحفاظ  حيدر،  ,  كمونة

  ,   الحلقةالثانية,  كنموذج"  اربيل(  )قلعة   العراق

.http//:www.gilgamish.org 

 القومي  المركز  سيناء،   شمال  في  اإلجتماعي  واإلنتماء  الهوية  سناء،  مبروك،

 . 1991 القاهرة، والجنائية، اإلجتماعية للبحوث
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https://www.azzaman.com. 
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 البحث  ملخص

 المسرح   مخرجي  يعتمدها  التي  العمل   اليات  اهم   من  المناهج  مسرحة  ان 

  وضـع   تعتمد,   حيث   الطلبة  لدى   وتعليمي  تربوي   حضور من  لها  لما  المدرسي

 المواقف   تتجسد   خـالل  مـن  مسـرحي،  قالـب  فـي  الدراسية  المنـاهج

  ذلك   الى  اضف  .   لذلك   مخصص  مكان  في   وتمثلها  بداخلها،  التي  واألحداث

  الدراسية  المناهج  تخضع  أن  تعني  تعليمة  استراتيجية  المناهج  لمسرحة  ان

  الدارسي  المنهج  فقرات  تقديم  خالل   من  الممسرحة  الدارمية  للمعالجة

  توصيل   إلى  يهدف  الذي  التمثيل  طريق  عن   ومسلية  جذابة  بطريقة  للطالبات

 الطالب   يكون  حيث  لهم،   محبب  دارمي  قالب  في  ووضعها  المعلومة،  وتبسيط

ً   فيها ً   مؤديا  جماليات   دراسة  الباحثة  ستحاول  ماتقدم  خالل  ومن  ومتلقيا

  تضمن  فصل  اربعة  عبر   المدرسي  المسرح  عروض  في  المناهج  مسرحة

  االتي   بالسؤال  تمثلت   والتي   البحث  مشكلة   المنهجي  االطار  االول   الفصل

 اما   ؟(  المدرسي  المسرح  عروض  في  المناهج  مسرحة  جماليات  :)ماهي

  في  المناهج  مسرحة  جماليات  على  الضوء  بتسليط  تمثل  واهمية  البحث  هدف

 الفصل   اما  المصطلحات  وتحديد  البحث  حدود  ثم  المدرسي  المسرح  عروض

  مفهوم   والثاني  تاريخية  نظرة  الجمال  مفهوم  االول   مبحثين   تضمن   الثاني

  االطار  عنه  اسفر  وما  السابقة  الدراسات  ثم   عملها  واليات  المناهج  مسرحة

  بمجتمع   تمثل  البحث  اجراءات  الثالث   الفصل  اما  مؤشرات  من  النظري

  والفصل   العينة  تحليل   ثم   البحث  واداة  البحث   وعينة  البحث  ومنهج   البحث

  النتائج   جاءت  والتي  والمقترحات  التوصيات  ثم  واالستنتاجات  النتائج  الرابع

 :  يلي كما
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 المعارف   الطلبة  اكتساب  في  المناهج  مسرحة  فاعلية  على  المخرج  اعتمد-1

   والتربوية  العلمية

  المشاركة   روح  لبث  المناهج  مسرحة  جماليات  تقديم  على  المخرج  عمل  -2

  االخر وحب والتعاون

  كان   المناهج  مسرحة  اسلوب   وفق  المعد   للنص   الدرامي  البناء  جمالية  ان

 .  لألحداث  وتشويقهم الطلبة انتباه شد   في سبب

Abstract 

 Curriculum dramatization is one of the most important 

working mechanisms adopted by school theater directors 

because of its educational and educational presence 

among students. In addition to that, the dramatization of 

the curricula has an instructional strategy that means that 

the curricula are subject to theatrical dramatization by 

presenting the paragraphs of the curricula to the students 

in an attractive and entertaining way through 

representation that aims to communicate and simplify the 

information, and put it in a daring form that they like, 

Where the student is a performer and a recipient, and 

through the foregoing, the researcher will try to study the 

aesthetics of curriculum dramatization in school theater 

performances through four chapters. The first chapter 
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included the methodological framework of the research 

problem, which was represented by the following 

question: (What are the aesthetics of curriculum 

dramatization in school theater performances?) By 

highlighting the aesthetics of curriculum dramatization in 

school theater performances, then the limits of research 

and defining terminology And the results of the 

theoretical framework in terms of indicators. As for the 

third chapter, the research procedures are represented by 

the research community, the research method, the 

research sample and the research tool, then the analysis of 

the sample and the fourth chapter, the results and 

conclusions, then recommendations and suggestions. The 

results came as follows: 

-The director relied on the effectiveness of curriculum 

dramatization in acquiring scientific and educational 

knowledge for students 

-The director worked on presenting the aesthetics of 

curriculum dramatization in order to spread the spirit of 

participation, cooperation and love of the other 

-The aesthetics of the dramatic construction of the text 

prepared according to the method of dramatizing the 
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curricula was the reason for drawing the students’ 

attention and exciting them to the events . 

 المنهجي  االطار  االول الفصل

 البحث :مشكلة أوال

  يعد   ،حيث  القدم   منذ   االنسان  يمارسها  التي   النشاطات  اقدم  من   المسرح  يعتبر 

  والقيم  المفاهيم  واكساب  االفكار  توضيح  في  فاعال  مدخال  المسرح

 بالمسرح   المتمثلة  المسرحية   الفنون  اخذت   فقد   ،ولهذا  المختلفة  واالتجاهات

 المسرح   خشبة  على  تؤدي  التي  ومقاصدها  اهدافها  في  تتعاظم  المدرسي

  منظومه  المناهج  مسرحة  وتعد   وارشادية,   وتعليمية  تربوية   وسيله  بوصفه

  الدراسية   للمادة  العلمي  المحتوى  تنظيم   إعادة  تتضمن   متكاملة  هادفة  تربوية

 واالفكار  على  التركيز  في  تساعد  َمسرحة  هادفة  انشطة  شكل  على  وتشكيلها

  عناصر   عدة  على  معتمدة  التربوية  االهداف  لتحقيق  توصيلها  المراد  المهمة

 مسرحة  استخدام  وان  ،  الدرس  ،بيئة  التعليمية  ،المادة  ،المتعلم  المعلم  منها

  اهمية  ولها  وااللقاء  القراءة  ومهارة  اكتساب  على  الطالب  تساعد   المناهج

  في وتجسيدها العلمية المادة احياء على تقوم حيث واكتشافيه وتثقيفية عالجية

 من  لتخرج  والحركة  بالحياة  تنبض  شخصيات  على   تعتمد  مسرحية  صورة

  اكدوا   الباحثين  من  الكثير  ،وان  الكتب  صفحات  على  المكتوبة  الحروف  جمود

 الطالب  تطوير  في  يستغل  ان  ويمكن  المناهج  لمسرحة  االيجابي  التأثير  على

 امام  واالحداث  الوقائع  تجسيد   في  فعال  دور  ايضا  ولها  ووجدانيا  معرفيا

  بين   فجوة  توجد  زالت   ال  انه  ،إال   اذهانهم   الى  اقرب  المواقف  وجعل  الطلبة

  البحث   مشكلة  ترتكز   تقدم   ما  خالل  ومن   لها   الفعلي  التطبيق  وبين   قيمتها  فهم
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  عروض  في  المناهج  مسرحة  جماليات  :)ماهي  االتي  السؤال  وفق  الحالي

 ؟( المدرسي المسرح

 -: إليه والحاجة البحث اهمية  ثانيا

 المناهج  مسرحة  جماليات  على  الضوء  تسليط  في  الحالي  البحث  اهمية  تكمن 

  المهتمين   يفيد  فأنه  اليه  الحاجة  واما  ,   المدرسي  المسرح  عروض  في

 .  خاص بشكل المدرسي والمسرح عام  بشكل المسرح مجال في  والدارسين

 -:  البحث هدف  -: ثالثا

  عروض  في  المناهج  مسرحة  جماليات  عن   الكشف  الى  الحالي  البحث  يهدف 

 المدرسي. المسرح

 البحث  حدود  -: رابعا

   العراق / المكانية

   2016-2014الزمانية/

  المسرح   عروض  في   المناهج  مسرحة  جماليات  دراسة /  الموضوعية

  المدرسي

  المصطلحات تحديد/ خامسا

 ( Aesthetice:) الجمال -1

  )الحسن(،وهو  بمعنى   العرب  لسان في  )الجمال(  كلمة  وردت  :   لغة  الجمال  -أ

 اي  ،وجمله  ،َجُمل  والفعل  ،  الجميل  مصدر  ،والجمال  والخلق  الفعل  في  يكون

  ،ومنه   والمعاني  الصور  على  ،والجمال   الجميل  تكلف  :  ،والتجميل  زينه
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  االفعال  حسن  ،أي  (  الجمال  ويحب  جميل   للا  )إن  الشريف  النبوي  الحديث

 .  االوصاف ،كامل

  تناسب   ،وهو   للحسن   مرادفا  )صليبا(  عند   الجمال  :  اصطالحا  الجمال  -  ب

  الكمال  هو  ،والجميل  الحركات  في  ،وانسجام  االشكال  في   وتوازن  االعضاء

 النفس وتقبله الطبع إليه يميل وجه على

 بالسعادة   والشعور  بالرضا  النفس  في  يبعث  ما  كل  هو  :  اجرائيا  الجمال  -ج

  الدهشة   يوقظ  الفن  من   نوع  وهو   شيء  كل  في  حولنا   الجمال  ويكمن

 داخلنا.  اإلنسانية  أحاسيس وأعمق والمشاعر

 (masrahat almanahij)  :  المناهج مسرحة -2

  الغاية  الى  يوصل   الي  الواضح   المستقيم  الطريق  هو   :   لغة  المناهج  مسرحة-أ

 .   ويسر بسهوله

 : اصطالحا المناهج مسرحة -ب

  تجسيد   خـالل  مـن   مسـرحي،  قالـب  فـي   الدراسية  "المنـاهج  اللقانى  عرفه

   " لذلك مخصص مكان في وتمثيلها بداخلها، التي واألحداث المواقف

  الدراسية   المناهج  تخضع   أن  تعني  تعليم   استراتيجية  "هي  بريك  وعرفه 

 للطلبة   الدارسي  المنهج  فقرات  تقديم  خالل  من  الممسرحة  الدرامية  للمعالجة

  وتبسيط  توصيل  إلى  يهدف  الذي  التمثيل  طريق  عن  ومسلية   جذابة  بطريقة

 فيها   الطالب  يكون   حيث   لهم،  محبب  دارمي  قالب  في  ووضعها  المعلومة،

 ً    ومتلقياً" مؤديا
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  أو  مسرحي  قالب  في  الدارسية   المناهج  "وضع  جمعة  أنور   دعاء  وعرفته 

  تحقيق   إلى  يؤدي   مما  والقيم   المعارف  التالميذ   اكتساب  إلى  يهدف   درامي

  وعرفه  "  والوطنية  والسياسية   واألخالقية  االجتماعية  القيم  لتنمية   األهداف

  عن  تعبر  مسرحية   إلى  الدارسية  والمقرارت  المناهج  "تحويل  النواصرة

  يدور  الذي  الحوار  طريق  عن  والجمالية  التربوية  والقيم  والمعلومات  األفكار

ً   والمضمون  الشكل  متناسق  جذاب  بأسلوب  الشخصيات  بين   على  محتويا

  أنشطة  من  "مجال  عفانة  و  اللوح  عرفة  وكذلك  .  والفائدة"  المتعة  عناصر

 المسرحي   باإلعداد  يهتم  والذي  التعليمية  المؤسسات  داخل  التعليمي  المسرح

  لتسهل   الفنية  المتعة  من   إطار  في  تقديمه   بقصد   ما  مقرر  من   كل   أو  لجزء

   ".  به المعرفي الجانب وتوضيح والشرح الفهم

  في  الدراسية  المواد   تقدم   هامة  تعليمية  وسيله  هو   :   اجرائيا  المناهج   مسرحة 

 الفني   الذوق  لتنمية  والتذكير  التركيز  قوة  من  تزد   الفهم  ميسوره  عروض

 الطلب لدى والجمالي

 النظري االطار الثاني الفصل

  تاريخية نظرة الجمال مفهوم -:  األول المبحث

  فهي   البشر  بها  يمتاز  التي  العامة  الصفات  من  صفة  بالجمال  اإلحساس  ان 

 على  القدرة  له  الذي   الوحيد  الكائن  هو   اإلنسان  إلى  وجّل(  )عزّ   للا  هبة

  الرضا   عاطفة  نفسك  في  بعث  "ما  هو   والجميل  وتذوقه  بالجمال  اإلحساس

  مع   دهشتك   وحرك  حسك  واثار  قلبك  استهوى   ما  ،فكل  معا  واالعجاب

  في   ينشأ  الذي  وهو  العليا  المطلقة  القيمة  هو  الجمال  ",   جميل  فهو  رضاك

  كتأمل   الحياة  واقع  في  كثيرة  ألشياء  رؤيتنا  خالل  من  لحظة  كل  في  نفوسنا
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  بل   المادة  عالم   حدود  عند  وتذوقه  بالجمال  اإلحساس  يقتصر   وال   الطبيعة

  عليه  والحكم  تذوقه   وعملية  الجمال  كان   هنا  ومن   والفن  الفكر  عالم   إلى  يتعداه 

 .   متعددة نظر وجهات إلى يخضع

  الفن عالم في  وجده من فمنهم للجمال مفهوم إعطاء في  الجماليون اختلف فقد 

  وهذا   "  المثل  عالم  في  مجسداً   وجده  من  ومنهم   ،  الطبيعة  في  وآخرون  ،

  :   اثنين   أمرين  إلى   يرجع  إنما  ،   الجمال  موضوعات  حيال  والتباين  االختالف

 جميعا  األذواق  يربط  ،  للجمال  عملي  دقيق  معيار  وجود  عدم   :  األول  األمر

  يستوعب  فقد   األفراد،   لدى   والخيال  العقلية  الملكات  اختالف  :   الثاني   ...األمر

ً   الفني  العمل  زخم   المتذوق   حيال  آخر  متذوق   دونه   يقصر   شامالً   استيعابا

 .  " واحد  موضوع

  في   المتغيرات  بسبب  ذلك   ،   ثابت  معيار  إلى  تخضع   ال   الجمال  مسالة  وان 

  ،  والمدركات  اإلنساني   السلوك  ومظاهر  ،   والمجتمع  الحضارية  البنية 

  الذي   الجميل  إلى  يندفع   ان  يحاول  شخص  فكل  ،   المدركات  هذه   ومرجعية

   ومدركاته. معتقداته مع يتناسب 

  ان   معلوم  .  للجمال  معيار  صوغ   يستحيل   "   :   (   هيغل  )   يقول   هذا   وحول 

 والجمال   الجميل  الى  النظرة  اختلفت  ".وقد  نهاية  ال  ما  إلى  تختلف  األذواق

  الى   ادى   مما  والمذاهب   االذواق  وتباين   واالحساس  الشعور  باختالف  وذلك

  عديدة  محاوالت  وجدت   القديم   فمنذ  والجميل   بالجمال  المتعلقة  المفاهيم   تعدد 

  األكويني  توماس  الفيلسوف  تعريف  بينها  من  الفالسفة  عند   الجمال  لتعريف

  كونه   لمحض  يسر  أنه  أي  يسر   الرؤية  لدى   الذي  ذلك  :"هو   فيه   قال  الذي

 "  الذهن داخل في أو  الحواس طريق عن ،سواء للتأمل موضوعا
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   اليوناني الفلسفي الفكر في الجمال

  يمكن  اسباب  عن  له  يبحث  فاخذ  البدء  منذ  االنسان  تفكير  الوجود   شغل  لقد 

  وسط   واستقراره  وجوده  بذلك  يحفظ  حتى   نشؤه   يفلسف  ان  خاللها  من

  صورتها  شكل  الذي  الحقيقي  تاريخها  بدأت   قد  الفلسفة  تكون  وهكذا  فضاءه،

 في   المختلفة  االجسام   ردوا  اللذين،  الطبيعيين   او  االيونيين   الفالسفة  مجموعة

  الوجود   هذا  ان  على   اكدوا  كما  المادة،  هو  منه  تتولد   واحد  اصل  الى  الوجود

  اشكاله   بنى  كونت   والتبدل،التي   الحركة   جوهرها   في  تحمل  المادة  وان  حي

 .  الطبيعة في  انواعها اختالف على

 هي:)هبياس  خاص  نحو   على  محاورات  "ثالث  في  الجمال  أفالطون  وتناول  

  الذي   الـشـيء  مبدأ   عن   مستقال  الجميل  واعتبر  (   والمأدبة  ،   فايدروس  األكبر،

 أو   الحق  صورة  مثل  عقلية،  صورة  فالجميل  جميل.  أنه  على   يبدو  أو  يظهر

 الخير".

  في  نظرية  إلى  تنتهي  عقلية  ال  بنزعة  ارتبط  "الجمال  ان   أفالطون  يرى   إذ 

 اقتصر  فقد  ،  المباشرة  الرؤية  او   الحدس  إلى  تلجا  ،  الميتافيزيقية  المعرفة

  ألن   ذلك  ،  المحسوسة   األشياء  بمظاهر  له  شأن  ال  الذي  العقلي  التأمل  على

  الكامنة   الكاملة  الحقيقة  فهو  المعقول  أما  ،   زائل   جزئي  وهمي   المحسوس

  عصر  في  وازدهرت   أفالطون  فلسفة  نمت  فقد  ،  المادي  العالم  هذا  وراء

  وأكدت   االنحالل  هذا  صدى  فلسفته  رددت  فقد  االثينية،  الحضارة  انحدار

  بأفضلية   آمن  .كما  ناقص   فهو  فيه  وزهدت   المحسوس  الواقع   عن   االبتعاد 

  إذ   ،  األبدية  والجواهر  المثل  عالم  إلى  بالنفس  يبلغان  ألنهما  ،  والهوس  اإللهام

  اللون   ذي   غير  الجوهر   انه   "   :   فايدروس  محاورة  في   الجمال  أفالطون   يصف

 وال   ،  بالحقيقة  الموجود  الجوهر  ،  يدركه  ان  للحس  يمكن  ال  الذي  الشكل  وال
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 المكان   ويشغل  ،  الحقيقي  العلم  موضوع  وهو  ،  النفس  لعين  إالّ   مرئيا  يكون

  الحقيقي   بالجمال  يُعنى  أفالطون  ان   يعني  وهذا   السماء".  على  يسمو  الذي

 والخير   الحق  وبين  بينه  ربط  الذي  (  بالذات  الجمال  مثال  )  وهو  الميتافيزيقي

  ان   أي   ،   مرآوية  "   بأنها  عنها   وعبر  المحاكاة  الفن  طبيعة أفالطون  رفض   .فقد

 المحسوسة".  األشياء  خياالت ليعكس مرآة يدير كأن الفنان

  ذاتية  عن   ال  معقول  موضوعي  مصدر  من  يصدر   الفنان  عند  "  الفن   ويرى 

 الحقيقي   المعنى  يفهم  ال  ناسخ   إالّ   هو  ما  فالفنان  الخاص  لونها  لها  فردية

 النعكاس  انعكاس  إالّ   هو  وما  المحسوس  العالم  يحاكي  إذ  والجمال  للوجود

  وحين   نسبي  فهو   الملموسة  باألشياء  يتصل   حين  .فالجمال6  لظل"  وظل

 مطلق. جمال فهو المثل عالم إلى يتخطاها

  المظهر   بجمال يهتم  إذ   موضوعي  جمال  فهو   أرسطو   عند  للجمال  بالنسبة  اما 

  والترتيب  والعظمة   بالتنسيق  يعنى  لديه   فالجمال  المادي  الواقع  المحسوس

 لم  ما  جماله يتم  ال  متباينة  أجزاء  من   المكون  الشيء  أو  الكائن  "  أرسطو  يقول

 ما   الجمال  الن   ذلك   ،   تعسفية   ليست  أبعاداً   وتتخذ   ،   نظام  في  أجزاءه  تترتب 

  اإلنسان   نطاق  عن  يخرج  ال  أرسطو  عند   ".فالجمال  والعظمة  التنسيق   إالّ   هو

 ان   كما  النفس  خارج  عنه  البحث  يمكن   ال  البشري  العقل  في  باطن  نموذج  فهو

  هذا   في  األشياء  جواهر  يعرف  الفنان  ان   اإلنسان،  في  موجود  ذاته  المثال

  أرسطو  عند   الفن  ان   كما  ,   فني   عنها   ويعبر   يكتشفها  فهو   المحسوس  العالم

  والتناسق  والنغم  واألشكال  باأللوان  عنه  يعبر  التقليد  وهذا  وتقليد  محاكاة  "هو

ً   )   نقال  المحاكاة  هذه   تكون   ال   ان   أي   هذه   في   والفن  الطبيعة  لظاهر  (  مرآويا

ً   نقالً   كائن  هو   ما   ينقل  ال  الحالة   أي   ،   عليه   يكون   ان  يمكن  ما  ينقل  وانما   حرفيا

 الطبيعة". ينقص  ما يُكمل انه
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  يتسامى  ثم  أوال   الطبيعة  يقلد  فهو  "  :  مزدوجة  وظيفة  أرسطو   عند  وللفن 

  نقالً   لألشياء  الحسي  المظهر  الفنان  ينقل  ان  يعني  ال   والتقليد  ،  "  عنها

 ً  الداخلية". لحقيقتها تصويراً   بل  ، فوتوغرافيا

  ،  الوصفي  (   العيني  )   والنظر  واالستقراء  الفحص  منهج  أرسطو  اعتمد   فقد

  أستاذه  خالف  على  الحقيقي  الوجود  فهو  ،  الواقعي  العالم  قبول  به  انتهى  الذي

  الوهمية  التصورات  أرسطو  رفض  كما  ،  حقيقي  غير  عدّه  الذي  ،  افالطون

  باهتة  صورة  ليست  الطبيعة  الن  ذلك  ،  واإلنساني  الطبيعي  للعالم  المتخيلة

 .  وهمي لعالم

  من   "  :  (  الطبيعة  علم  )  كتابه  في  الطبيعة  مشاهدة  عن  أرسطو  ويقول 

  األشياء   إلى  ذلك  بعد   الصعود   ثم   لدينا   اشهر  هي  التي  األشياء  بفحص  االبتداء

  بل   ،  الجزئيات  يقلد  ال  أرسطو  نظر  في  .فالفن  "  ذواتنا  في  اشهر  هي  التي

  أي   ،   كمال  من  يتصوره  ما  الصورة  على  يلقي  إذ   ،   فرد  في   الكلي  الشيء   يقلد

  انه  أي  ونشاط  فاعلية  أرسطو   عند  الشكل   وان   إنسان".  في  اإلنسانية  يرى  انه

  انه   كما  الكائن  ذلك   جوهر  هو   بل  بالكائن   الموجودة   الجزئية  التفصيالت   ليس

  شيء   لكل  كان  واذا  ذاته  في  الشيء  وانه  عقلي  عالم  في  وحده  يقوم  ال  الشكل

  الوجود  إلى  بالقوة  الوجود   من   واالنتقال   وبالفعل  بالقوة  تكون   فإنها  غاية

 الشيء طبيعة يحدد  الذي  الشكل  هو بالفعل

  إذ  الظاهري  الشكل  على  الفنان  مهمة  أرسطو  ركز  فقد   ذلك  أساس  وعلى

  في  بصره  تحت   توجد  ال  التي  المثالية  التصورات  إلى  الرجوع  الفنان  يحاول

  شكالً   ليخلق  منها   ويحذف  عليها  فيضيف   المعقوالت  عالم  في   توجد  بل   الواقع

 ً    وأصيالً  جديداً  فنيا
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 اإلسالمي الفلسفي الفكر في الجمال

 إلى   ومالوا  ،  اليونان  حكمة  من  كثيراً   أفادوا  العرب  ان   فيه  شك  ال  مما 

  يديروا   لكنهم  ،   األول  بالمعلم  وسموه   ،   سواه  من  اكثر  طاليس  أرسطو

  األعظم   تلميذه  وبين   بينه   التوفيق  وحاولوا  بل   ،   الحكيم  الفالطون   ظهورهم

  من  بل   ،  المحاوالت  اعظم   من  هي   هذه   التوفيق   محاولة  ولعل  ،  أرسطو

   اإلسالمية الفلسفة في  األصيلة األعمال

 محاولة   ،  التأويل  اعتمدوا   الذين  المسلمين  الفالسفة  طليعة  في  هو  والفارابي 

 طاليس  ارسطو  الثاني  المعلم  كان  فقد  ،  وارسطو  افالطون  آراء  بين  للتوفيق

ً   ،  والطبيعيات  المنطق  في   اعتمدت   فقد  ،   والسياسة  األخالق  في  افالطونيا

  نوازع  عن  االبتعاد خالل من ليس ، العقلي والتأمل الدراسة الصوفية نظريته

 العقل  طريق  عن  وانما  ،   فحسب  الدنيا   متع  من  والحرمان  ،  وغواياته  البدن

 الغايات   أسمى  وهي  ،   الميتافيزيقية  المعرفة  وبالذات  ،   أوال   الفكرية  واألعمال

  التي   ،  الطاهرة  النفوس  إالّ   تبلغها  ال   والتي  ،  العقل  ينشدها  التي  اإلنسانية

  عالم   إلى  الوصول  تستطيع  والتي  ،  العزم   وقوة  الرؤية  جودة  لديها  تكتمل

 الحقيقة. 

 بالعالم   معرفتنا  تتم  ،  الجزئيات  او   بالموجودات  االستدالل  طريق  وعن 

  ،   ومثلها   األشياء  صور   األزل   منذ   للا   فعند   ،   األسمى  الكمال  وهو   ،  األوحد

  اجل  من  المعارف  اكتساب  في  الحواس  استخدام   على   يشدد   فالفارابي

 إلى   القوة  من  للعقل  انتقال  هي  الحسية  فالمعرفة  ،  الكلية  الصور  إلى  الوصول

  مرهون   بل  ،   نفسه  اإلنسان  بفعل  يتم   ال   االنتقال  ان   من  الرغم   على  ،  الفعل

  يعني  وهذا  ،  اإلنساني  العقل  من  مرتبة  أعلى  هو  والذي  ،  الفعال  العقل  بفعل

ً   المجتمع  الموجود  حال  من   يدرك  الحس  ان  "   الموجود  حال  ومن  ،  مجتمعا
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ً   المتفرق ً   القبيح  الموجود   حال  ومن  ،  متفرقا   الموجود  حال   ومن  ،  قبيحا

 ".  سائرها وكذلك ، جميالً  الجميل

  من  نحن  ندرك  ما  على  بالقياس  إالّ   اليسير   من  ليس  اإللهي  الجمال  فإدراك

 العقلي  بالعلم  أو  ،  بالتخيل   او  باإلحساس  )  مراحل  بثالث  وذلك  الدنيا  جماالت

 "   فكأن  ،  ذاته  الوقت  في  للا  واغتباط  سرور  هو  بالجميل  سرورنا  ان  كما  ،

  مشتركة  عملية  ،  بحره  في  واالندياح  فيه،  والعيش  ،  الجمال  احتضان  عملية

  نسبة   ،  له  للا  وإدراك  ،  بالجمال  شعورنا  بين  النسبة  لكن  ،   وللا  اإلنسان   بين

  في  وهو  ،  حدود   تحدّه  أو  يتناهى  ال  الذي  إلى  والمحدود  ،  العظيم  إلى  اليسير

 ".  يفيض ومنه كله هو  ، الجمال جمال نظره

  ترتبط  ان  بشرط   الحسي  بالعالم  يرتبط   إنسان  الفنان  ان  األساس  هذا  وعلى 

  العالم  ويترك  الكليات  إلى  بالجزئيات  يرتقي  أي  الصوفية  بالجوانب  حواسه

ً   يظهر  فالفارابي   وبهذا  الروحي  العالم  إلى  المادي  طاليس  أرسطو  نزوعا

 المادة  على  تتفوق  الصورة  ان  أو  الطبيعة  على  متفوقة  الفن  أعمال  يعدّ   ،ألنه

  ،   (  المتلقي  )  اإلنسان   قبل  من  يتمّ   الجمال  تقدير  فان  التوحيدي  حيان  أبو   وعند 

  يسير  التوحيدي  عند  والجمال  .  الجمال  لقياس  معين  معيار  على  يعتمد   ال  فهو

  اإليمان   إلى  به   تؤدي   والتي   فاألخالق  ،   الدين   منها   ،  قنوات   مجموعة  في

  فيفترض   ،  المبدع  الخالق  إلى  يقودنا  الطبيعي  الجمال  كان  ولّما  ،  بالخالق

  خير  ال   ان  فيقرر  ،  نفسها  النتيجة  إلى  الفني  العمل  جمال  يقودنا  ان  التوحيدي 

 المراحل  التوحيدي ويقّسم " ، الخالق توحيد إلى تؤدي  ال  صناعة او عمل في

  فيها  تتوضح  التي  المرحلة  وهي  اإللهي  التصوير  مرحلة  إلى  ،  اإلبداعية

  تتجسد   التي  التعليمية   التصوير  ومرحلة  ،   الفنان  عند   اإللهي  التجلي  حدود

 مقدرة   في  والفطنة  البراعة  حدود  فيها  وتتوضح   الحدسية  التصورات  فيها
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  يقتضي  ان  الفنان   على  فان  ،  النفس  تقتضي  الطبيعة  كانت  .وإذا   "  التصوير

 ويحقق  ،  النفس  رغبة  يحقق  ان  يستطيع   ،  فقط  الحال  هذا   في  ألنه  ،  الطبيعة

 .  الفني العمل غاية وهو ، الفرح

  الصورة  فهذه  ،   الحسية  مادتها  من  انتزاعها  فعليه   ،  صوره  الفنان  أعدّ   ما  فإذا

  في   لتستثبتها  بها  االتحاد   إلى  تشتاق  النفس  ان   بل  النفس  عند   مقبولة  ستكون 

  والسعادة   العليا  الرتبة   إلى   بالنفس  الصورة   ترتقي  عندها  . معها  وتتكامل  ذاتها

  مع   تتم  إنما  ،  المجردة  والصورة  النفس  بين   االتحاد  عملية  ان  على  ،  العظمى

 المحسوسة  الخامية  المادة  مع   وليس  ،   المصور   الشيء  في  المجردة  المعاني

  الهيولي  تعطي  فهي   ،  وآثارها  النفس  أفعال  مقتنية  الطبيعة  "  ان   حيث  من

  وتحكي  ،   استعدادها  قدر  وعلى   ،  قبولها  بحسب   صوراً   الهيوالنية   واألشياء 

  ،   (   الفن  )  الصناعة  إلى  الطبيعة  احتاجت  هنا  ".ومن  فيها  النفس  فعل  ذلك  في

  الطبيعة   "ان  :   يقول   فهو   ،  لها  استكماالً   الطبيعة  على  تملي  العقل  بتأييد   التي

  من   تستملي  هنا  ها  الصناعة  الن  المكان  هذا   في  الصناعة  إلى  احتاجت  إنما

  مرتبة  دون  مرتبتها  الطبيعة  ان  صح   وقد  …  الطبيعة  على  وتملي  ،  النفس

  على  وتعمل  ،  بكمالها  وتكمل  ،   أمرها  وتمتثل   ،  آثارها  تقبل  ،  النفس

 .  " بإلقائها   وترسم ، بإمالئها وتكتب  ، استعمالها

   -: الحديث الفلسفي الفكر في الجمال

 مفكر   أول  وهو  الحديثة  الجمال  لفلسفة  الحقيقي  المؤسس  هو  بومجارتن  يُعدّ  

  حاول   التي  ،   1735  عام   في  وذلك  ،  االستطيقا  لفظة  الجمال  علم  على  أطلق

  التي  ،  اإلنسانية  المعرفة  مجاالت  من  وغيرها  الجماليات  بين  الفصل  فيها

  والذي   ،  بالشعور  االستطيقا  ارتبطت  ،   هنا  .ومن   الحسي  اإلدراك  تعني   كانت

  العليا  بالقيم   والمتمثل   ،   الكمال  إلى  الوصول   خالل  من  العليا   غايته  يصل
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  كماالً   بوصفه  الحسي  الجمال  على  كانت  أكدّ   إذ   ,  والجمال  ،   والخير  ،  الحق

  ليس  الفني  العمل  يصبح   إذ  (  غاية  بدون  )  الغائية   مبدأ  إليها  أضاف  انه   إالّ 

 بجماله  ويتمتع  المستقل  ميدانه  للفن  جعل  وانما   الطبيعة  في  موجود   لما  نظيراً 

 والغائية  والتوافق  االنسجام  يفترض  الشيء  جمال  على  الحكم  ان  كما  الخاص

  "   فيعني  ،  الجميل  للشيء  إدراكنا  عند   بداخلنا  عمله  يجري  ذاتي  الغائية  فمبدأ

ً   يبدو   الجميل  الشيء   هذا   ان ً   منسقا   تيسير   سوى   غرض   ألي   موجه  غير  تنسيقا

  الشعور   عنها  ينتج   عملية  وهي  ،  والفهم  الخيال   بين   والتوافق  التأليف   عملية

 "  الرضاء او باللذة

  شيء  على  الحكم   ان  يقرر  "إذ  للذوق  منطق  إلى  الوصول  )كانت(  أراد   فقد 

  ذلك  بأن  الجمالي  للوعي  إرضاء  فيه   إذ  ،  الذوق  عن  صادر  حكم  جميل  بأنه

 الكمال  على  الداللة   مجرد  الجمال  غاية   وليست   "  جمالية  متعة   مصدر   الشيء

  الحقائق   من  الحس  فوق  لما  رمز  هو   بل  ،  الجميل  للشيء  الجسمي  او  الحسي

  (   كانت  )  عليها   أسقط  فقد  وبذلك  عالميا.  الجمال  يكون  ال  بدونها  التي  ،

  وهي   ،  والعالقة  والجهة  والكم  الكيف  مقوالت  من  ،  المنطقية  األحكام

   : كاآلتي وهي ، الجمالي للحكم األربع اللحظات

  حيث   من   ال  ،   والتناسق   الصورة  حيث  من   الفني  العمل  تقويم  وتعني   الكيف: 

 والمنفعة. المتعة

  الكيف  اتساق  او  الصورة  تناسق  مدى  على  بناءً   به  المعجبين  عدد  وهي  الكم: 

 في  انتشاره  قوة  الجميل  الفني  والعمل  اإلعجابي  بالكم  عليه  يطلق  وهو   ،

   الناس. عند به اإلعجاب ويعم  ، داخله
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 بالغاية  الوسيلة  ارتباط  أي  ،  ذاته  في  غاية  الفني  العمل  ان  أي   الترابط: 

 .  النفعية تنتفي وبذلك ، وانطباقها

  بحالة  يتعلق  الجمالي  الحكم  ان  بمعنى  :  المتذوق   او  الفنان  عليها  التي  الحالة

  عنها  يعبر  ذاتية   ضرورة  الحكم  وأساس  ،  التجربة  في  حدثت  واقعة

 ً   موضوع   جميل  هو   ما  فكل  ،  مشترك  إحساس  وجود  بافتراض  موضوعيا

 بالضرورة استحسان

  المقيّد  .  الحر  والجمال  ،   المقيّد  الجمال  "  :   نوعان  كانت  عند   والجمال 

 فال   الحر  الجمال  أما  .  معه  يتطابق  وان  عليه  يكون  ان   ينبغي  ما  يفترض

 ".  الجميل عليه  يكون  ان ينبغي ما مسبقا يفترض

  والحكم   ،  العقلية  المعرفة  بين  تفريقها  في  شأن  ذات  (  كانت  )  "وفلسفة 

 في   خطورتها  تظهر  ،   شكلية  فلسفة  ولكنها  ،   الذوق  على  المؤسس  الجمالي

  يعجب  ان   الفنان  على   وان   "  غاية  أي   من   وتجريده   ،   األهمية  كل   الشكل   إيالء

ً   الجمال  وجعل  وانما   للغايات  أهمية  يلقي  ان  دون   الجميل  بالشيء   في  ذاتيا

  "  ،   المحسوس  في  الفكرة  لتجلي  مظهر  "هو   هيغل   عند  والجمال  .  إدراكه

 الحسي   مظهرها  إلى  النظر  ولكن  الحق  يكون   ذاتها  في  الفكرة  إلى  والنظر

  الطبيعة  يحاكي  الذي  الفن  ان   "  ويقول   الفن   إلى  بالنسبة  اما   "،  الجمال  يكون

 بالكائنات  فيرتفع  ومهارة",  صنعة  ينتج   وإنما  ،   قيمة   ذات  فنية  آثاراً   ينتج   ال

  ويرتفع  المثالية  إلى  الواقعي   يرد   فالفن   ،  مثالي  مستوى   إلى   والحسية  الطبيعية

  فتنتصر   الفن  أما  نسبي   جمال  الهيغلي  فالجمال  هذا   وعلى  ,  الروحانية  إلى  به

  ال   هيغل   فان  وبذلك   ،  ألغراضها  تستخدمها   ألنها  ،   المادة   على  الفكرة  فيه

  بالنسب   يرتبط  الذي  الجمال  هو  هيكل  عند   والفن  "  :  فيقول  المحاكاة  يشترط

  توضع   والتي  بنا  المحيط  والعالم  الكون  من   المستخلصة  المتألقة  او  المتوافقة
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  نتاج  ألنه  ،  الطبيعي  الجمال  من  أسمى   الفني  الجمال  وان  الفني  االعمال  في

  هيغل   أكدّ   كما  ,  الباطني  الروحاني  الشيء  لكشف  محاولة  هو   ,والفن  الروح

  ذلك  تطبيق  ويمكن  والقبح  الجمال  مشكلة   في  عنده   الفاصل  وعدّها   مسألة  على

ً   اقل  الجماد  "في  "فالجمال  الموجودات   على   وهذا  ،   النبات  في  منه   نسبيا

  ،  اإلنسان  يكون  فيما  ،  حيويته  جهة   من  الحيوان  عن  جماله  يقل  بدوره

 فالروح  وبذلك"  "  المخلوقات  اجمل  ،   الحياة  من   قدر  بأكبر  تمتعه  وبسبب 

  طبيعية  أكانت  سواء  الموجودات  فكل  ،   (  هيغل  )  مذهب  محور  هو  المطلق

  مظاهر  من  مظهر  النهاية   في  هي   ،   فكرية  او   إنسانية  نظم   او  مادية   او

  الجدل  وقوام  ،  (  هيغل  )  يسميه  كما  ،  الجدل  هو  وقانونها  الروح  تشكالت

 . مستمرة" حركة

   الثاني المبحث

 :  عملها واليات المناهج مسرحة مفهوم

 المسرح   مخرجي  يعتمدها  التي  العمل  اليات   اهم   من  المناهج   مسرحة  ان

  تعتمد"   حيث  الطلبة  لدى  وتعليمي  تربوي  حضور  من   لها  لما  المدرسي

  المواقف  تتجسد   خـالل   مـن  مسـرحي،  قالـب  فـي   الدراسية  المنـاهج   وضـع 

   " لذلك مخصص مكان في وتمثلها بداخلها،  التي واألحداث

  تخضع   أن   تعني   تعليمة  استراتيجية  "   المناهج  لمسرحة  ان   ذلك   الى   اضف 

  المنهج  فقرات  تقديم   خالل   من  الممسرحة  الدرامية  للمعالجة  الدراسية   المناهج

  إلى  يهدف  الذي   التمثيل   طريق  عن  ومسلية   جذابة  بطريقة  للطالبات  الدراسي

  يكون   حيث  لهم،   محبب  دارمي  قالب  في  ووضعها  المعلومة،  وتبسيط   توصيل 

   . ومتلقيا" مؤديا فيها الطالب
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  مما  والقيم  المعارف   التالميذ   اكتساب  إلى"  المنـاهج  مسـرحة  هدفت  كما 

  والسياسية   واألخالقية  االجتماعية  القيم  لتنمية  األهداف  تحقيق  إلى  يؤدي

  والمقرارت   المناهج  تحويل  على  المنـاهج  مسـرحة  تعتمد  .viii"  والوطنية

  التربوية  والقيم  والمعلومات  األفكار  عن  تعبر   مسرحية  إلى  الدارسية

  جذاب   بأسلوب  الشخصيات  بين  يدور  الذي  الحوار  طريق  عن  والجمالية

   والفائدة". المتعة عناصر على محتويا والمضمون الشكل  متناسق

  من  إطار  في   العرض  تقديم   هي  المناهج   مسرحة  في  العمل  اليات  اهم   من   ان 

 مجال   وفق  به  المعرفي  الجانب  وتوضيح   والشرح  الفهم  لتسهل   الفنية  المتعة

  باإلعداد   يهتم  والذي  التعليمية  المؤسسات  داخل  التعليمي  المسرح  أنشطة  من

 ".  بقصد ما مقرر من كل أو لجزء المسرحي

  الدراسي  المنهج  من  أجزاء  معالجة  على  المنـاهج  مسـرحة  اعتماد  ان 

  األدوار  الطالبات  ،لتجسد   محددة  خطوات   ضوء   في   دارمي،  بأسلوب

 إشراف   تحت  الدراسي،  الفصل  داخل  الممسرح  المحتوى  في  المتضمنة

  المعلمة" وتوجيه

  في   الدارسية  المناهج  "وضع  المنـاهج  مسـرحة  عروض  ان  ذلك  الى  اضف 

  وتمثيلها   بداخلها،  التي  واألحداث  المواقف  تجسيد  خالل  من  مسرحي،  قالب

  بشكل   التعليمي  الموضوع  تقديم  إعادة  ان  كما  ,ixلذلك"  مخصص  مكان  في

  دارمي،  قالب  في  وصياغته   حياتية  خبرة  في   وصفه  خالل  من   مباشر   غير

  في  التعليمية  المؤسسات  داخل  الطلبة  أو   التالميذ   من  مجموعة   إلى  لتقديمه

  عادة   والتفسير  الفهم  من   مزيد  تحقيق  بهدف  المسرحي  الفن  عناصر  من  إطار

  حوارية   مواقف  شكل   في   التدريس  وطريقة  المدرسي،  المنهج   محتوى   تنظيم 
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  الجديدة  التعلمية  المواقف  منها  تألف  التي  األدوار  التالميذ  ويمثل   ،  طبيعية

   .xالدراسي المنهج أهداف لتحقيق ونقدها وتفسيرها التعلمية المادة الستيعاب

   -  التربوية: العملية في المناهج  مسرحة أهمية

 التقريري  الجامد   سياقها  من  الدارسية  المناهج  تحويل  أن  التربويون  يرى 

  مـع   مشوق،  مسرحي  قالب  في  متحركة  ناطقة  جمالية  بنيـة  إلـى  المباشـر

  على  قدرتهم  من  سيزيد   والتواصـل  المشـاركة  فرصـة  الطـالب  إعطـاء

 والمعايشة  تمثيال  المـؤداة  فالكلمـة  الممسرحة،  المواد  لهذه  العلمي  التحصيل

 كمـا   لغويا،  معناهـا  وبـين  بينهـا  الرابطـة  تقـوي  األطفـال  مجتمـع  في  لهـا

  الشـكل  مـن  النابعـة  التـذكر  بسـهولة  واالستيعاب  الفهـم  الطـالب  علـى   تيسـر

 الجمالية،   البصرية  والمتعـة  المسـموعة  المعلومـة  بـين  الممتـزج  الدارمي

  العملية  إكسابهم  في  الطـالب  على  اإليجابي  المـردود  لـه   شـك  بـال   وهذا 

   .xiالتعليمية

   اآلتي النحو على توضيحها يمكن  أخرى أهمية  المناهج لمسرح ايضا

   مرغوبة.  متعة إلى التلميذ على مفروض واجب  من التعلم  تحويل

   للمدرسة. التلميذ عند  الرغبة تحقيق

   ومداركه. التلميذ آفاق توسيع

   الدرس. خالل  من اآلخر مع والتفاعل المشاركة قيم  تعزيز

  إلى  المعلم  من   التربية  والمضامين  المعلومات  إيصال  عملية   وتسهيل   تبسيط

   التلميذ. 

   مباشرة. غير بطريقة  التلميذ ذاكرة  في المعلومات ترسيخ
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  قـدارتهم   وفـق  المعلومـات  اكتساب  على  الطالب  تساعد  المناهج   مسرحة  أن 

 مسـرحة   وتسـاعد  قدارتـه،  حسـب  كـل   آلخـر  طالـب  مـن  ذلـك  يختلـف  حيـث

  الـدروس   وتبسـيط  ،  الخبـرات  مـن  العديـد   اكتسـاب  فـي  الطالـب  المنـاهج

 المشاعر   وتهذب  الطالب،  بـين  التعـاون  روح  وبـث  وممتـع،  شـيق  بأسـلوب

   والسلوك.

   - المناهج: مسرحة أهداف

  ومنها األهداف من الكثير تحقيق يمكن  المناهج مسرحة توظيف  عند

   منها. التقليدية  عن  والبعد وتحسينها، التدريس  طرائق تنويع

  إلـى   األسـلوب  وجفـاف  بالصـعوبة  تتسـم  التـي  الدارسـية،  المنـاهج  تحويـل

   معنى. ذات وخبـرات مواقـف

   المتعلمين. لدى الفني التذوق تنمية

   المتنوعة. ارتهم  قد عن  الكشف خالل من الطالب  مواهب صقل

 واألخالقيـة  الدينيـة القـيم فـي تتمثـل التـي المتنوعـة، القـيم المتعلمـين إكساب

   للمتعلم. الشاملة التربية بها تنادي  ،والتي واالجتماعيـة

   التالميذ.  لدى  وتنميته  الخيال، إثارة

   االبتكاري. التفكير على المتعلمين ارت قد تنمية

 واالتجاهـات  المعـارف  لتقـويم   المتعلمـين   أمـام   المناسـبة  الفرصـة  إتاحـة

   ملموسة. حية سلوكية مواقف في اكتسبوها التي والقـيم ارت والمهـا

   التعاوني. الجماعي العمل على التالميذ  تدريب
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  إعـداداً   المدرسـة  فتصـبح   الجديـدة  الحيـة  بالتجـارب  المتعلمـين   تزويـد 

   نفسها. الحياة هـي بـل للحيـاة،

 تحقـق   المنـاهج   مسـرحة  أن   (  2010  ،   النواصـرة  )جمـال  ذكـر   وقـد  

   ومنها األهـداف مـن مجموعـة

   وجذاب. مشوق بأسلوب المعلومات تقديم 

   المتعلمات.  لدى التربوية القيم ترسيخ

  المختلفة.  والمفاهيم الخبرات ونقل توضيح 

   التفكير. على المعلمة مساعدة

 المناهج مسرحة طرق

   التنفيذ: في طريقتان المناهج لمسرح 

  التالميـذ،  مـن  المـدرس  يسـتخرجها أن  يحـاول  فكـرة  هي :  المبتكـرة  الـدارما

 مواقف  ابتكار  ذواتهم   خالل  من  الجمع  يبدأ  ثم   عليهم،  يطرحهـا  أن  أو

  ارسـى  الد  المقـرر  موضـوع  –  الفكـرة   هـذه  إطـار  في  وحـوار  وشخصيات

  نص   إلى  تتحول  أن   ويمكـن  والحركـة  الحـوار  في  مرتجلـة  بصـورة  –

  مسرحي

  تتنـاول  درامية،  نمـاذج   وضـع   علـى  النمـاذج  طريقـة  تقـوم   :   النماذج  -  ب

  وضـعها   يحـاول  أو   فنـى،   متخصـص  ويضـعها  تُـدَرس  التي   المنـاهج

  علـى   تقـوم  أو  المسرحية.   كتابـة  بأسـس  زود   قـد  كـان  إذا   نفسـه،  المـدرس

  بمساعدة   المدرسة  طـالب  ويؤديهـا  المكتبـات،  مـن  مالئمـة  مسـرحية  اختيـار

   المدرس.
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 - المناهج: مسرحة في المعلم دور

  فـي   متنوعـة  مهارات  لديـه   تكـون  أن   المنـاهج  مسـرحة  عنـد  للمعلـم   البـد 

  األهداف  لتحقيق  بكفاءة،  المناهج  مسرحة  من   يتمكن  كـي  المجـال  هـذا 

   االتي في ارت المهـا تلك وتتمثل  ، المنشود  التربوية

   في: وتتمثل  : الممسرح الدرس إعداد مهارات-1

   مسرحتها. يمكن  التي الدروس تحديد 

   تحقيقها. وكيفية أهدافه لتحديد جيدة قراءة الدرس قراءة

   الحصة. لزمن األهداف مناسبة مراعاة

 مراعاة   الممسـرح  الـدرس  خـالل  يحـدث   أن   يمكـن  لمـا  تصـور   وضـع

   لألحداث. والمنطقي  الزمنـي التسلسـل

   المشاهدين.  المتعلمين  أدوار تحديد 

   في: وتتمثل : الممسرح الدرس تطبيق مهارات-2

  الممسرح. الدرس في للمشاركة المتعلمين  دافعية إثارة

   الممسرح. الدرس ألداء الفصل حجرة إعداد

  الممسرح. الدرس لخدمة المتعلمين ارت مها توظيف

  الدرس.  تمثيل   أثناء جيدة إدارة الفصل إدارة

   برفق.  أدوارهم  أثناء المتعلمين  توجيه

   المتعلمين. لدى  واإلبداع  الخيال  تنمية على تساعد  تقويم أساليب  إتباع

   في: وتتمثل  : الممسرح الدرس تقويم مهارات -3
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   بإتقان.  ألدوارهم المتعلمين أداء  من التأكد

  الحصة. زمن  بانتهاء الممسرح الدرس انتهاء من التأكد

   الموضوعة. ألهدافه الدرس تحقيق مدى  على الوقوف

  الممسرح. الدرس أثناء الفصل انضباط مدى  على الوقوف

   الممسرح. الدرس وسلبيات إيجابيات تحديد 

   -المدرسي: المسرح في الدراسية المناهج توظيف 

  الوسائل  تطوير  على  عمل  المتطورة،  البلدان  في  األولى  بداياته  ومنذُ   التعليم

 سهلة،  بطرق  الدراسـية  المادة  وتوصيل  الطالب  إفهام  اجل  من  التعليمة

  تعليم  في  المدرسي  المسرح  على  اعتماده  الوسائل  هذه  من   وواحدة  ومرنه،

  جماليات   الى  النظر  دون  ،  سواء  حد  على  والطالب  التلميذ  قابليات  وتطوير

 المسرح  هذا  يكون  ان  االكبر   الهم  كان  بل   ،  الفلسفية  وابعادها  ،  العروض

  وتطوير   ،  نفسه  عن  والتعبير  للكتابة  ،ودفعه  وتوعيته  التلميذ  لفهم  وسيلة

  ازداد  كلما  النفس،  علماء  أكد “  ،حيث  والحسية  ،  والجسدية  ،   الذهنية  قابلياته

 دعمها   إلى  ذلك  أدى  معينة  فكرة  تلقي  في  استخدامها  يمكن  التي  الحواس  عدد

  إن   إلى  الدراسات  بعض وتشير  والمتلقي،  المستقبل  ذهن في  وتثبيتها  وتقويتها

  استيعاب   وان  والسمع  البصـر  حاستي  طريق  عن   نكتسبها  معرفتنا  من   98%

  حدة  وان  والصوت  الصورة  استخدامه  عن   %35  بنسبة يزيد  للمعلومات  الفرد

 %" 55  بنسبة تزداد  المعلومات بهذه احتفاظه

 مسـرحة   استراتيجية  فان  المتعددة،  الذكاءات  في  جاردنر  ”ركز  لذلك 

  تنمية  ألهداف  المحققة  والتعلم   التعليم  استراتيجيات  أفضل  من   تعد   المناهج

  بتحقيق  المنهجية  المسـرحيات  تقوم  حيث  المتعلمين،   لدى  المتعددة  ألذكاءات
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  الذكاء  المكاني،  الذكاء   ،  ألرياضي  المنطقي  اللغوي،   الذكاء  اآلتية:  ألذكاءات

  باستراتيجية   جاردنر  يقصد   ,   ألتكويني  الذكاء   ،   ألموسـيقي  الذكاء  ألحركي،

  عرض   اسلوب  او  ،  المسرح  اساليب  من  كأسلوب  ليس  المناهج(  )مسرحة

  مادة   تحويل  هو  بل  ،  المدرسي  المسرح  او  الطفل  مسرح  الى  ينتمي  مسرحي

 عالقة   لها  كتابة   طريقة  هو  يعني  ،  مسرحي  نص  الى  المنهجية  الدرس

 الخبرة   في  الفرد  ان  على  اكد  فقد  Dale  ,اما  بالمسرح  وليس  باألدب

 اكثر  الخبرة  تكون  وهنا  مالحظا،  او   ،   مشاركا  يكون  ان   اما  ،  المسـرحية

  الشخص   عن  المسـرحية  من  جزءا  يلعب  الذي  للشخص  معنى  وذات  مباشـرة

 يكون   والمشارك  التجربة  خارج  يكون  فالمالحظ  فقط.  مالحظا  يكون   الذي

  وكل   مباشـرة،  حقيقة  او  بواقع  يرتبط   هو  لذلك  المسـرحية،  التجربة  داخل

 المشاركين   من  لكل  متشابكة  اتصال  عمليات  االصل  في  هي  المسـرحيات

   الحقيقية الخبرة عن  عوض هي والمسـرحة  والنظارة،

 مسـرحة  لكون  الطلبة،  من   العديد  على  االيجابية  اثاره  له  المسـرح  فالدرس 

  الى   محبب  ترفيهي  ثقافي  علمي  ميدان  الى  المدرسـي  المسـرح  تحول   المناهج

  صورة  في  العلمية  المادة   اعادة  طريق   عن   تنقل   حيث  الطلبة،  هؤالء   نفوس

  الوقت  ففي  وفهما،   الدرس  مادة  استيعاب   عملية  يسهل  مما   وجذابه،   شيقة

  بحواسه  معه  يتفاعل  فانه   بأذنيه  ويسمعه  بعينيه   الطالب  فيه   يشاهد   الذي 

  تعتبر  لذا  ومؤكده،  راسخة  مادة  مسـرحيا  المقدمة  المادة  يجعل  مما  ووجدانه،

  سواء  المباشـرة  الخبرة  لتحقيق  التربوية  الوسائل  انجح  من  المناهج  مسـرحة

  معلومات   كونها   من  خرجت  التعليمية  العلمية  المادة  الن  المتلقي،  او   للمؤدي

  حياته   مع   يتفاعل  لكي  الفرد   يكتسبها  خبرات  هي   وانما   الطلبة،  عقول   بها   تمأل

 الى   الجامدة  الكلمات  تحويل   مهمته  المدرسـي   المسـرح  الن   هذا  افضل.   بشكل 
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  على  جامد  ،   مجرد  كالم   من  الدرس  مادة  لنا  تصبح  وبالتالي  ،  متحركة  صور

  وعندها  ،  الدراسي   الفصل  داخل  المسرح،  على  متحركة  صور   الى  ،  الورق

 فيما  يحصل  وهذا .  المقررة  المادة  معايشة  الى  فقط  مستمع  من   التلميذ  يتحول

 مادة   إعطاء  يتحول  حيث  مسـرحي،  نص  إلى  الدرس  مادة  يحول  من  وجد  إذا

  واشتراطاته،  عناصـره،  له  مسـرحي  عمل  إلى  المنهج  في  المقررة  الدرس

 اإليضاح  وسـيلة  من   الدرس   موضوع   وتحويل   التقديم   في   وتعليماته

 جديدة  إيضاح  وسـيلة  إلى  )الساليدات(  )الصبورة(،أو)الصور(،أو  االعتيادية

  ،   االغريقي(  الشعب   )ربت   من   هي   الجديدة   الوسيلة   هذه  وبشكلها،  بطرحها

  لذلك  ،   ويعلم  يربي  فالمسرح  في  ،   صادقا  وكان   ،  حينها  في  ارسطو  قالها

 الحيات   مجاالت  كل  في  منه  واستفاد  ،  وزمان  عصر  كل  في  اهميته  كانت

  الباحثين  انطلق  االهمية  هذه  ومن  ,  والدينية  والسياسية  والفنية  العلمية

  تعاريف  بوضع  المناهج  بمسـرحة  والمعنيين   المدرسـي  للمسـرح  والدارسـين 

  مفهوم  إن  البعض   ذكر  لذلك  الدارسين،  قبل  من  اعتمادها  اجل  من  وسـياقات

  ،   ألدراسـي  المنهج   محتوى   تنظيم  إعادة   هو   ألدراسـية  المناهج  مسـرحة

  ويغير  كما  ،  المتحركة  الصور  حالة  الى  الجمود  حالة  من  اسلفنا  كما  وتحويله

  التالميذ   بين  المتبادلة  الحوارات  الى   التلقين   من  وتحويلها  التدريس  طريقة

  يقوم  حيث  ،  ادوارها  ويلعبون  يتقمصونها  شخصيات  شكل  على  انفسهم

  الى  السرد  من   النص   تحويل  نتيجة  تشكلت  التي  األدوار  بتمثيل  التالميذ

  التي  بطريقتهم  التالميذ  يعيشه  صراع  تتضمن  والتي  ،  المتتالية  الحوارات

  بسهولة  المادة  فهم   تمنحهم  -المسرحية  العملية   أي   –  بالتالي  وهي  يفهمونها.

  تنظيم “  بانها  المناهج  مسرحة  االخر  البعض  ووصف  قصير  وبوقت  ويسر

  اكتساب  بهدف  درامي،  أو  مسـرحي  قالب  في  وتنفيذها  الدراسـية  المناهج
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  بصورة  واالتجاهات،  والقيم،  والمفاهيم،   والمهارات،  المعارف،  الطالب

  للتدريس،  وطريقة  ألدراسـي،  المحتوى  لتنظيم  نموذج  وهي   ومشوقة،  محببة

  ومشاهد   حوارات  صورة  في  التعليمية  الخبرات  تنظيم   إعادة  تتضمن  والتعلم

   للتعلم  الطالب قبل  من تنفيذها يتم درامية

 تخرج   المدرسي  المسرح  مصدر  هي  التي  المناهج  ان  نفهم  هذا  كل  ووفق 

 المسرح   عناصر  استخدام   خالل  من  الدرامي  اطارها  الى  التلقيني   االطار  من

  مثل   االخرى  المسرحية  العناصر  عن  النظر  بغض   ومتعة،  واثارة  ادهاش  من

  لوسيلة  استخدامه  من  المعلم  يحتاجه  ما  فان  ،  واالضاءة  واالزياء  الديكور

  لتوصيل   يحتاجه  ما  بقد  العلم  هذا  او  المهنة  هذه  تعليمهم  ليس  هي  المسرح

  حيث  اطول،  مدة   التلميذ   بذهن   عالقة  الدرس  مادة   تكون  وبهذا  الدرس,   مادة

  لذلك   البيت،   في  او   الشارع  في  او  زمالئه  مع   ترديدها   من   ينفك  لم  التلميذ  ان

  لمدة  ذهنه في  مسـرحي عمل بشكل الصف في طرحت  التي االفكار كل تعلق

  ألعرض  بعناصـر خبرة  له  يكون   إن   المؤلف،   ألمعلم/  على  يجب  لذلك   ,   اطول

 بالطريقة   اقناعه  ومن   ،  يريد  لما  التلميذ   ايصال  من  تمكنه  التي  المدرسـي،

  كسب  اجل  من   ،   بسيط  بشكل   ولو  يطلع   ان   عليه  لذلك  ،  بها  يعمل  التي

  او   للعرض  موسيقى  اختيار  من  لتمكنه   ،   الموسيقى  عن   اولية  معلومات

  االزياء   وعن  ،  الدرس(  )مادة  كتبه   الذي   للنص   ضمنها  التي  لألغاني

 الفصل  داخل  لديه   توفر   بما   العرض  مكان   تأثيث  من  ليتكن   ،  والديكور

 ال  المسـرح  خشبة  على  يعرض  لكي  كتب  المسـرحي  النص  إن  اي  الدراسي,

  المواد  إلى  بالنسبة  الحال  هو   هكذا  أألدب،   إلى  ينتمي  انه   مع   يقرأ،  إن

  إلى   للقراءة  مادة  من  تتحول   مسـرحية،  نصوص   إلى  تتحول   التي  الدراسـية

  باعتباره  المدرسـي  المسـرح  خالل  من   المسـرح  خشبة  على   تعرض  مادة



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  289   

 

  يرسل  ولكي  ،  لألطفال  مسرح  او  للكبار  مسرحا  بوصفه  ال  تعليمية،  وسـيلة

  النص   بها  رسم   ألتي  ألمبثوثات  خالل  من  والتوجيهية،  التعليمية  برسالته

  للموضوع   للطالب   والحفظ  الفهم  عملية  تقصير  ذلك  عن   ينتج   المسـرحي،

  أو  كالسبورة،  ألتقليدية،  الوسائل  عن  تبتعد  بطريقة  إمامه،  عرض  ألذي

 مسـرحة   تنفيذ  في  مهمة  نقطة  هنالك  ان  هناك  ذلك  الى  اضف  ,  الرسومات

  يكتبه   الذي   النص   تنفيذ   بالضرورة  ليس   وهي   اليها،  االشارة  من   البد   المناهج

  توزيع   طريق  عن   المهمة،  بهذه  يكلف  شخص  أي   او  المادة   معلم  او  الطلبة،

  حيث   الطفل،  مسـرح  او  الكبار  بمسـرح  يحصل  ما  مثل  التالميذ  على   االدوار

  النص   تنفيذ  باإلمكان  بل  موهوبين،  او  محترفين،  ممثلين  على  النص  يوزع

  وكل  الظل،  خيال   مسـرح  أو  الدمى،  مسـرح  أو  العرائس،  مسـرح  خالل  من

  الدمى  تحريك  بعملية  يقوم  الذي  هو   المؤدي،   هو  التلميذ  يكون  المسارح  هذه

  المدرسـي  للمسـرح   ألتعليمية  الوسـيلة  أهمية  من   يغير  ال   وهذا   العرائس،   أو

  هي   العرض  مادة  مازال  ألدراسـي،  المنهج   في  ألمقررة  المواد   تنفيذ   ألمطلوب

 إلى  جميعها  ألدراسـية   المواد   تحويل   عملية  لذلك   المقرر,  المنهاج  من

  استخدام   باإلمكان  كما  محددة،  مادة  على  يقتصـر  وال  مسـرحية،  نصوص

  وال   واإلعدادية،   المتوسطة  ألمرحلة  في  (  المدرسـي  المسـرح  )  الوسـيلة  هذه

  ان  بد   ال   الختام  في  .كبيرة  أهمية   من   لها   لما  االبتدائية،  المرحلة  على  تقتصـر

  او   مدرسـين  او  كمعلمين  العمل  في   تفيدنا  ان  يمكن  التي  االمور  اهم   نذكر

  اجل  من  عملنا  في  سـياقا  تكون  لكي  بها  نؤمن   ان  هذا  وقبل   مشـرفين،

  تساعد   بطريقة  الدراسـية،   المواد  وتعليم   شـرح  في   الدراما  استعمال

  يبقى   ان  يمكن  الذي  والحفظ  واالستيعاب  السـريع  الفهم  على  التلميذ/الطالب

 نفسه.  الطالب التلميذ/ قبل من  قدم الدرس ان كون الذاكرة في
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 :هي  االمور هذه اهم  ومن

  وذلك  وتطورها.  التعليمية   العملية  تسهيل   على   تعمل   التعليمية  الوسائل -  اوال

  أو   محاضرتين،   في  المادة)الدرس(  تعطى  إن   فبدل   الزمن،  اختزال   خالل  من

  عند   واحدة  محاضرة  في  نفسها  المادة  بإعطاء  المعنيون  سـيكتفي  ثالث،

 .التعليمية الوسائل استخدام

  للتالميذ   المناهج  تدريس   في  مهمة  وسـيلة  المدرسـي  المسـرح  يعد   –  ثانيا

  الوسائل   أهم   من  يعد   لذلك   األوربية،  المدارس  من  العديد   في  والطلبة

 .للتعليم كمنهج وثبت ،  لتدريسهم تستعمل التي  التعليمية،

  تجهيز  عن  المسؤول   هو   ويكون   كما  والمخرج  المؤلف،  المعلم،   يكون   –ثالثا

  المقصود  ليس  المسـرحي،  العرض  في  يحتاجها  التي  األخرى  التقنيات

  المسارح   في  موجودة  هي  كما  المسـرحي   العرض  تقنيات   هنا  بالتقنيات

  من   غيره  او   حاسوب(  او   شو   )داتا  من   المتوفرة  التقنيات  بل   االحترافية،

  في  المعلم   يلعب   اذ   المدرسة،  ادارة  او   المعلم   لدى   والمتوفرة  البسـيطة  االمور

  العرض،  حتى  بدايته   من   العمل   تنفيذ  في   األساسـي  الدور  المدرسـي  المسـرح

  فمن  -المدرسـي  المسـرح  –  الوسـيلة  هذه  استعمال  على  القادر  الوحيد  لكونه

  الحد   ممثال   يكون   ان  االمر   اقتضى  واذا   ومخرجا،  مؤلفا  يكون   ان   الممكن

  او   دكتور  او   مدرس  او  معلم  او   الراوي  شخصية  يكون  كان  االدوار،

  وحب  العمل  باتجاه  ايجابية  طاقة  الطالب   ستعطي  المشاركة  وهذه   اب…الخ

 .واحد  ان في والمادة المعلم

 حصـرا،   الدرس  مادة  التلميذ  إلفهام  المدرسـي  المسـرح  مهمة  تكون  –رابعا

  الذي   المعلم  ملزم  وغير  المناهج،  مسـرحة  على  يعتمد  المدرس  المسـرح
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  قصص   من  أو  خيالية،  مسـرحية  نصوص   بتأليف  تعليمية،  كوسـيلة  يستعمله

  المدرسة،  خارج  من  جاهزة  مسـرحية  نصوص   جلب  أو   محترفين،   لمؤلفين

  في   وتجسـيدها  العلمية،   المواد  احياء  المناهج  “بمسـرحة  المقصود  الن

 من   لتخرج  والحياة،   بالحركة  تنبض  شخصيات  على  تعتمد  مسـرحية  صورة

 .  الكتب صفحات على المكتوبة الحروف جمود

  التلميذ  لدى  الطاقات  اكتشاف  إلى   المدرسـي  المسـرح  يهدف  –خامسا

  مادة  إيصال  بعد   المدرسـي  المسـرح  عليه  يشتغل   ما  أهم   ومن   وتطويرها، 

 .واالبتكار والخطابة، والتمثيل، اإللقاء، في المواهب، كشف المنهج،

 ساحة  )الصف،  هي   حدوده   المدرسة.  إلى  المدرسـي  المسـرح  ينتمي  –سادسا

 المدرسة(.  حديقة للمدرسة، الداخلية القاعة المدرسة،

  أكثر  بسـرعة  التعليم  في  المنشودة   الغايات  يحقق  المدرسـي  المسـرح  –سابعا

  من  التلميذ،  إلى  المقررة  المنهج  مادة   بتعليم  معني  كونه  استخدامه،  عدم  من

 .الغرض لهذا يؤلف الذي المسـرحي العمل في أشراكه خالل

  على   دليل  التمثيل،  إلى  الراوي  المدرس،  المعلم/  المتحدث  حاجة  إن  –ثامنا

 المعلومة،  وحفظ   فهم  في  الكبير  األثر  له  البصـرية  الحواس   مخاطبة  إن

  بكلتا  عنها  يتحدث   التي  األشياء  يوصف   المتحدثين   من  البعض   نرى   ولذلك

 .الحديث  أثناء يديه

   -: السابقة الدراسات 

 بنفس  العالقة  ذات  واالطاريح  والرسائل  الدراسات  على  الباحثة  اطالع   بعد 

   -: يأتي  ما تبين عليها الحصول استطاعت  والتي بحثها  موضوع
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  مادة   في  القيم  تنمية   على  المناهج  مسرحة  توظيف  أثر  :   جمعة  أنور  دعاء   -1

  ،   التربية  كلية  :   )غزة  األساسي  السادس  الصف  طالبات  لدى  الوطنية   التربية

 كونه   الحالية  الدراسة  عن  الدراسة  ابتعدت  وقد   (  2016  ،  اإلسالمية  الجامعة

  اعتمدت  بينما  الوطنية   القيم   تنمية  في  المناهج  مسرحة  دور   على   اعتمدت

   . المسرح عروض في المناهج مسرحة جمالية على الحالية الدراسة

  القيم   تنمية  على  المناهج  مسرحة  إستراتيجية  تأثير  :  بريك  أحمد  محمد  -2

 الصف  طالبات  لدى  والوطنية  االجتماعية  التربية  في  والتحصيل  البيئية

  وقد   (2016  ،   اإلسالمية  الجامعة  ،   التربية   كلية   :   غزة  االبتدائي  السادس

 مسرحة  دور  على   اعتمدت   كونه  الحالية  الدراسة   عن   الدراسة   ابتعدت 

  جمالية   على  الحالية  الدراسة  اعتمدت  بينما  البيئة  القيم  تنمية  في  المناهج

 .  المسرح عروض في المناهج مسرحة

 النظري االطار عنه اسفر ما

  والتربوية  واألخالقية  الدينية  التعاليم  بث  على  المناهج  مسرحة  تعتمد  -1

  دوره عن  فضالً   ،   واألدبية  والعلمية  اللغوية  الطلبة  قابليات  أنهاض  في  وتسهم 

  بينهم   المشاركة  روح   وتنمية  الطلبة  نفوس  في  العليا  المثل  أحياء  في  الجمالي

ً   تقدم والتي الممسرحة االداء جماليات عبر ً  سلوكا  مشتركاً. جماعيا

 الصحيحة   بالسلوكيات   المدرسي  المسرح  المناهج  مسرحة  تزود   .2

 ً  .  االدائية عروضها خالل  من األخرين من التعلم كيفية في وخصوصا

 بالمعارف  الطلبة  لغناء   المناهج  مسرحة  المدرسي   المسرح  يستخدم   .3

  تطوير  خالل  من  والعلمي  والفني  األدبي  الذوق  وينمي  المختلفة،  والثقافات

 اللسانية.  العيوب وعالج الصحيح األلقاء جماليات  على الطالب قابليات
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  االنتماء   بحب  مفعمة  عروضها  تقديم  على  المناهج  مسرحة  اساليب   ترتكز  .4

 به. والفخر واالعتزاز الوطن الى

 من  التخلص  أجل  من  للتدريس  كوسيلة  الدراما  المناهج  مسرحة  تستخدم  .5

  ثقتهم   وتعزيز  مداركهم  وتوسيع   الطالب  على  المفروضة  التعليم   قيود 

 بأنفسهم. 

 أحدث  على  المدرسي  المسرح  عروض  في  المناهج  مسرحة  تعتمد  .6

 الحلول  أيجاد  في   دوره  عن   فضالً   النفسي،  العالج  مجال  في   الوسائل

  كالعنف  للقانون  المخالفة  الظواهر  ونبذ  صحيحة  الغير  االجتماعية  للظواهر

 الجنائية.  والجرائم

  جمالي بأسلوب المواضيع  تقدم تربوية تعليمية وسيلة المناهج مسرحة تعد .7

  الثالث الفصل

 البحث  اجراءات

  مجتمع   كونت  مسرحية  عروض   ثالثة   على  الباحثة  اعتمدت  -:  البحث   مجتمع

   يأتي:  كما وهي البحث هدف مع  انسجمت كونها  قصديا اختارها بحثها

 المخرج  اسم المؤلف  اسم المسرحية  ت
  مكان

 العرض 

  سنة

 العرض 

 2014   بغداد علي محمد فاروق علي محمد فاروق الهزار والبلبل نزار الفتى 1

 2015   بغداد شماسي محمد ياسين سهيل وفاءاالصدقاء  2

 2016 بغداد  حسن  عداي سمية حسن  عداي سمية العادل  االمير 3

   بحها عينة  لتحليل التحليلي الوصفي المنهج الباحثة اعتمدت -: البحث منهج
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  من   النظري  االطار  عنه   اسفر  ما  على   الباحثة  اعتمدت  -:  البحث  اداة

   لبحثها كأداة مؤشرات

  وذلك   قصدية  كعينة  العادل  االمير  مسرحية  الباحثة  اختارت  -:  البحث  عينة

   التالية: لألسباب

   وواضح متكامل بشكل  العرض على الباحثة حصول -1

   البحث هدف مع  تتناسب  العينة ان -2

  ومخرجته العمل مؤلفة مع  الباحثة تواصل  -3

 * حسن عداي سمية  واخراج: اعداد ,  العادل االمير مسرحية: -: العينة  تحليل

  والد   القروية.  الماه  .  القروية  الحارس.  االمير.  )  المسرحية:  شخصيات

 الكبير.(  االخ الصغير. االخ الشاب. الغنية.  المرأة القروية.

 المسرحية: ملخص

  داخل  نفسه  يرى  فجأة  الوالية،  خارج  بجولة  يخرج  الواليات  من  والية  امير

  في  هنا  انت  الكوخ  صاحب  ابنة  تجيبه  انا  اين   يسأل  وعندما  االكواخ  من  كوخ

ً   وجدتك  لقد  كوخنا   على  تقع   التي  المرتفعة  التلة   قرب  الوعي  فاقد  ملقيا

  بعد   الوعي،  وفقدت   التلة   هذه   من  سقطت   انك   المحتمل  ومن   القرية  مشارف

  بانه  ويعدهما  والشراب  الطعام  له  يقدمان  الكبير،  الشيخ  ابيها  على   يتعرف  ان

 الى   وبحاجة  مريض   ابيها   ان   البنت  تخبر  وبعدما  هذا،  جميلهم   يرد   سوف

  عند   ابيها   عالج  ان   تخبره  لكنها   ماهر،  طبيب   قصره  في  ان   يخبرها   عالج،

  امير   انه  فيخبرها  عادالً   كان  اذا  اال   شخص  أي  يستقبل   ال  الحكيم  وهذا  حكيم

  كان  الذي   االمير   حارس  يأتي  االثناء  هذه   في  حياته،  في  احداً   يظلم  ولم   عادل
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  الحكيم،   الى  والوصول  الكوخ  من  بالخروج  يتفقان  عندها  سيده،   عن  يبحث

  في  وهما   صادفوهما   ألناس  المشاكل  بعض   بحل   يقومان  طريقهما  في

ً   منه  يطلبان  وصولهما  عند  الحكيم،  الى  طريقهما  صاحب  للرجل  عالجا

 مشاكلهم   حل  كيف  له  يقول  ان  بشرط  ولكن  الطلب  هذا  الحكيم  ويلبي  الكوخ

 مشاكل  بواسطتها  حل  التي  الكيفية  عن  االمير   يجيبه   وعندما   طريقة.  وباية

 به   ويرجعان  الدواء  يعطيهما  الحكيم  يقتنع   بعدما  عليهما،  حكم   وكيف  هؤالء 

 القصر.  الى ثم  ومن الكوخ صاحب الى

 العرض:  تحليل

 واب   والفتاة  االمير  يظهر  الكوخ  داخل  االول   المشهد  يبدأ   الستارة  رفع  عند

 في   الطعام  له  ويقدمان  به  يرحبان استيقظ  قد  االمير  ان  ابنته  تخبره  الذي  الفتاة

  خالل   االب  الحارس،  االمير،  الشخصيات،  على  التعرف  يتم   المشهد  هذا

  وعالجه   مريض  االب  ان  وهي   المشكلة  تظهر  واالب  واالمير  البنت  حوار

 يجتاز   ان  به  المفترض  اليه  يصل  والذي  صعب  اليه  والوصول  حكيم  عند

  هذا   الى  الوصول  يقرر  االمير  الحكيم.  الى  طريقه  في  وهو   يخوضه  اختباراً 

  عدى   ما  الكوخ.  من  يخرجان  حينها  بمرافقته  حارسه  يأمر  عندما  الحكيم

  اداء   على  يجبر  هنا   الممثل  الطفولة،  مرحلة  اجتازت  شخصيات  كلها  البنت،

  مقنع،   بشكل    اداؤها   منه   والمطلوب  بكثير   الحقيقي  سنه  من  اكبر   شخصيات

  هذه   ازاء  وهو  االبتدائية،  المرحلة  في  وتلميذ  مبتدئ   ممثل  مع  يتطابق  ال  هذا

  بقى  العرض  مخرج  من  أخذها  التي  التعليمات  وفق  على  تحرك  الحالة

  هنا  بالشخصية  واالحساس  الروحية  من  خال    بشكل    االساس  هذا  على  يتحرك

 لالحداث  الدرامي  البناء  جمالية  تتضح  وهنا   واالفتعال.  المبالغة  الى  يضطر

  تم  حيث   متوسط  االول  المرحلة  طلبة  لدى  موجود   ادبي موضوع   معالجة  عبر
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 عبر  مسرحي  نص   الى   التعليمية  المادة   تحويل   عبر  الموضوع  معالجة

  على  المخرجة  عملت  وهنا   والشخصيات  لالحداث   الدرامية  الجمالية  العناصر

  عن  فضالً   ،  والتربوية  واألخالقية  الدينية  التعاليم  لبث  المناهج  مسرحة  اليات

 المشاركة   روح  وتنمية   الطلبة  نفوس  في  العليا   المثل  أحياء  في  الجمالي  دوره

ً  تقدم والتي الممسرحة االداء جماليات عبر بينهم  ً  سلوكا  مشتركاً. جماعيا

  غنية  امرأة  بين   مشاجرات  تحدث  الحكيم،  الى  الطريق  في  الثاني:  المشهد

  مشاكلهم  بحل  االمير  يقوم   وشيخ   فتى  بين   اخرى  ومشاجرة  فقيرة  وامرأة

  معتدياً،  كان  اذا   ويعاقبه  محق  كان  ان  حقه  االشخاص  هؤالء   كل  ويعطي

 للفعل  الوقف  من  المساحة  للممثل  يعطِ   ولم  سريع  بشكل  االحداث  هذه  تجري

ً   واعطائه  الفعل  ورد  حركته   ضيقة  مساحة  في  حجم  لقد  للحركة،  ساحة  ايضا

  واليات   الحدث  جمالية  ان  يتضح   له.   المعطاة  المساحة  ضمن   في  جاء  وادائه

  االداء   عبر  المناهج  مسرحة  جماليات  اظهار  على  اعتمدت  الممثلين  عمل

  يدور  الذي  والصراع  المسرحية  الحداث   الدرامي  البناء  والعناصر  التمثيلي

 الى  الطلبة  وشد  والدهشة  االثارة  عنصر   اضافة  مدى  يوح  المشهد   هذا   في

 طريقة   وفق  المعد   النص  عبر  يعتمد  جمالي  اسلوب  وفق  العرض  احداث

ً   الصحيحة  بالسلوكيات  الطلبة  تزود   التي   المناهج  مسرحة   في   وخصوصا

   التمثيلي االداء جماليات خالل من األخرين من  التعلم كيفية

  اذ  الحدث،  نوع   ناحية  من  سابقه  عن   يختلف  ال  المشهد  هذا  الثالث:   المشهد

  لهما  تركها  ذهبية   قطع   على  يتشاجران  اخوين   بين   شجاراً   االمير  فيه   يحسم

  مشهد   من  االنتقال  المشكلة.  االمير  يحل  سريع  بشكل  يتوفى   ان  قبل  ابوهما

  تلقائي   بشكل  يؤدي  الممثل  جعلت  متدرج  بشكل  الحدث  تنامي  جعل  مشهد  الى

  ايضاً.  المشهد  هذا   سبقت  التي  المشاهد  على  تنطبق  الحالة  هذه  مقنع،  وبشكل
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  المناهج  مسرحة  عمل  اليات  الى   المخرج  استثمار  مدى  يبين  ما  وهو

  االحداث  تصاعد  ومدى   للقصة  الحكائي  المتن  اظهار  عبر   عمله  وجماليات

  ان   ايضا  اضف  المسرحية  ثيمة  مع  كتفاعلين  الممثلين  الطلبة  جعل  مما

 الطلبة  لغناء  المناهج  مسرحة  اسلوب  وفق  المعد  النص  استخدمت  المخرجة

 والفخر   واألعتزاز  الوطن   الى  األنتماء  وبحب  المختلف  والثقافات  بالمعارف

 العيوب  وعالج  الصحيح  األلقاء  جماليات   على  الطالب  قابليات  لتطوير  به

   اللسانية

  فيه  ظهر  الذي   بالحكيم،  الحارس  االمير   المشهد   هذا   جمع  الرابع:   المشهد

  خالل  من  ذلك   توضح   وقد  القائها  واسلوب  حركاتها  عبر   حكيمة  شخصية

  وبشكل   عليه  يملى   ما  يؤدي   كاداة  الممثل  ظهر  والحارس،  االمير   مع   تعامله

  وااليماءات  الحركات   عبر   الموضوع   وجمالية  النص   روحية  لظهار  جمالي

  االهداف  اهم  وهي  االخرين  وحب  والمحبة  التعاون  روح  تبث  كانت  التي

  وهنا  الطالب  المتلقي  الى  وايصالها  لبثها  المناهج  مسرحة  بها   نادت   التي

  تقدم  تربوية  تعليمية  كوسيلة  المناهج  مسرحة  على  االعتماد   ان  يتضح 

  الجيد  حضوره  له  المسرحي  العرض  من  جعلت  جمالي  بأسلوب   المواضيع

   والمتلقين الممثلين الطلبة لدى

 الرابع  الفصل

   -:  النتائج

 المعارف   الطلبة  اكتساب  في  المناهج  مسرحة  فاعلية  على  المخرج  اعتمد-1

   والتربوية  العلمية
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  المشاركة   روح  لبث  المناهج  مسرحة  جماليات  تقديم  على  المخرج  عمل  -2

  االخر وحب والتعاون

  كان  المناهج  مسرحة  اسلوب  وفق  المعد  للنص  الدرامي  البناء  جمالية  ان  -3

  لألحداث  وتشويقهم الطلبة انتباه شد   في سبب

  : االستنتاجات

 الصحيحة  السلوكيات  الطلبة  اكتساب  في  المناهج  مسرحة   فاعلية  -1

 ً   التمثيلي  االداء  جماليات  خالل  من  األخرين  من  التعلم  كيفية  في  وخصوصا

   الممثلين بين والحوار

  الدينية  التعاليم  لبث   المناهج  مسرحة  جماليات  تقديم   على  المخرجة  عملت  -2

 في   العليا  المثل  أحياء  في  الجمالي  دورها  عن  فضالً   ،  والتربوية  واألخالقية

 الممسرحة   االداء  جماليات  عبر  بينهم  المشاركة  روح  وتنمية  الطلبة  نفوس

ً  تقدم  والتي ً  سلوكا  مشتركاً.  جماعيا

  جماليات   اظهار  على  اعتمدت   الممثلين  عمل  واليات  الحدث  جمالية  ان  -3

  الحداث  الدرامي  البناء  والعناصر  التمثيلي  االداء  عبر  المناهج  مسرحة

  المسرحي  العرض  في يدور  الذي والصراع المسرحية

  وفق   العرض  احداث  الى  الطلبة  وشد   والدهشة  االثارة  عنصر  اضافة  ان  -4

  المناهج   مسرحة  طريقة  وفق   المعد  النص   احداث  على  يعتمد   جمالي  اسلوب

ً   الصحيحة  بالسلوكيات  الطلبة  تزود  التي   من  التعلم  كيفية   في  وخصوصا

   .  األخرين
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   -التوصيات:

  اعداد   في  العمل  على  الطلبة  لتعليم  تدريبية  ودورات   ورش  اقامة -1

   المناهج مسرحة اسلوب  وفق  تعليمية  نصوص

 

 

 

  -المقترحات:

 المرحلة   طلبة  مهارات  تنمية  في  المناهج  مسرحية  فاعلية  دراسة -1

   التعليمية  المتوسطة
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االلكرتوني يف املدارس واقع استخدام التعليم 

 العراقية من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية 
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 البحث  ملخص

  الحديثة  التقنيات  دخلت  ,  الحالي  عصرنا   في  الهائل  المعرفي  التطور  ظل  في

 اطفالنا  اعداد  على  العمل  الضروري  من   واصبح  ,  الحياة  مجاالت  جميع  في

  التكنولوجيا  استخدام  وان  (  30  ,  2008  ,  )الملحم  .  العصر  هذا  معطيات  مع

  ذلك   عن  بنفسها  تنأى   مدارسنا  غالبية  الزالت  ولكن   ,  ذلك  لتحقيق  السبيل   هو

  تعتمد   التي  التقليدية  الطرائق  هي   المتبعة   التدريس   طرائق  والزالت   ,   التطور

  في  الزال  المدارس  في  التكنولوجيا  استخدام  ان  اذ  ,   المعلم  على  مباشر   بشكل

 مباشرة  يذهبون  نراهم   ,   ليلعبوا   للتالميذ  العنان   نطلق  لو  ولكن   ,   درجاته  ادنى

 . والسعادة المرح انفسهم في تبعث ألنها  بها ويلعبون المحمولة للهواتف

 :   االتي بالتساؤل المشكلة تلخيص  يمكن

 نظر  وجهة  من  العراقية  المدارس  في  االلكتروني  التعليم  استخدام  واقع   ماهو

 الفنية  التربية معلمي

  في  االلكتروني  التعليم  استخدام  واقع  على  التعرف  الى  الحالي  البحث  هدف

 .  الفنية التربية معلمي نظر وجهة من العراقية المدارس

 ,والحلة   وديالى  )بغداد  محافظة  من  ومعلمة  معلم  50  من  البحث  عينة  تكونت

  التواصل  تم حيث  ,  عليهم االستبانة لتطبيق العشوائية بالطريقة اختيارهم تم (

 . االجتماعي التواصل  مواقع طريق عن معهم

  وبعد   للمعلمين  ارسالها  وتم  فقرة  20  من  مكونة  استبانة  ببناء  الباحثة  وقامت

 : التالية لالستنتاجات الباحثة توصلت عليها االحصاء  واجراء البيانات جمع

 .   االلكتروني للتعليم  الخبرة معدومي المعلمين  غالبية ان
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 .  كورونا وباء  اثناء  تدريبية  دورات في المعلمين ادخال يتم ولم

  المحاضرات   اعداد   على  قدرتهم  عدم   الى   ادى   بالتكنولوجيا  خبرتهم   ولعدم 

 .  االلكتروني  التعليم  باستمرار يرغبوا لم  ولهذا  ,  الفيديوية

  من   يقلل  ألنه  االلكتروني   التعليم   باستمرار  يرغب  من  منهم   القليل   ولكن  -  4

  لكثرتهم   التالميذ  على  السيطرة  وكذلك  المحاضرات  القاء  في  المعلم  عبء

 االلكتروني بالحاسب المعرفة ولديهم الحضوري من بكثير  افضل

  تدريبية  بدورات  والمعلمات  المعلمين  جميع  بإدخال  الباحثة  توصي  ولهذا

  ,   الفيديوية المحاضرات اعداد في تساعدهم  التي التعليمية البرامج على مكثفة

 ُ   التربية  وزارة  من  ونتامل   ,   للا  السامح   البالد  بها  يمر  قد   ازمة  ألية  وتحسبا

 في   مختبرات  ولعمل  الحاسبات  لشراء  المالي  بالدعم  المدارس  تساعد  ان

 . المدارس

 األول الفصل

 :  البحث مشكلة 

  الحديثة  التقنيات  دخلت  ,  الحالي  عصرنا   في  الهائل  المعرفي  التطور  ظل  في

 اطفالنا  اعداد  على  العمل  الضروري  من   واصبح  ,  الحياة  مجاالت  جميع  في

  التكنولوجيا  استخدام  وان  (  30  ,  2008  ,  )الملحم  .  العصر  هذا  معطيات  مع

  ذلك   عن  بنفسها  تنأى   مدارسنا  غالبية  الزالت  ولكن   ,  ذلك  لتحقيق  السبيل   هو

  تعتمد   التي  التقليدية  الطرائق  هي   المتبعة   التدريس   طرائق  والزالت   ,   التطور

  في  الزال  المدارس  في  التكنولوجيا  استخدام  ان  اذ  ,   المعلم  على  مباشر   بشكل

 مباشرة  يذهبون  نراهم   ,   ليلعبوا   للتالميذ  العنان   نطلق  لو  ولكن   ,   درجاته  ادنى

 .  والسعادة المرح انفسهم في تبعث النها  بها ويلعبون المحمولة للهواتف
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  وسائط  من  فيه  لما  التعليمية  العملية  انجاح  في  مهم  دور  االلكتروني  وللتعليم

  عن   التعليم   تلقي  على   تساعد  ,الفيديو((  والصورة  ,   الصوت  ))   مثل   متعددة

 (  20  ,  2016)  .)دعدوع  وجهد  وقت وباقل بعد

  لخطوات  الفنية   التربية  مادة   تعليم  في   الفيديو  استخدام   ان   الباحثة  ووجدت  

  بيت   صنع   لطريقة  اليدوية   لالشغال  فديو  بعرض  القيام  و  ا   معين  شكل   رسم

  نحو  توجهه  من   افضل  للعمل  متشوقا  الطفل  نجعل  الحالة  بهذه  العيدان   من

  لتعليم  منه  االستفادة  يمكن  الوقت  بنفس  وهذا  الهاتف  او   بالحاسوب  االلعاب

 ..  والخ  االنكليزية اللغة او الرياضيات او  االحياء مثل صعبة اخرى مواد

 :  االتي بالتساؤل المشكلة تلخيص  ويمكن

 نظر  وجهة  من  العراقية  المدارس  في  االلكتروني  التعليم  استخدام  واقع   ماهو

   الفنية التربية معلمي

   البحث هدف

 وجهة  من  العراقية   المدارس  في  االلكتروني   التعليم  استخدام  واقع  معرفة  هو

 الفنية.  التربية معلمي نظر

 :   البحث اهمية

  العراقية المدارس في االلكتروني التعليم واقع حول االنظار البحث هذا  يوجه

  التعليم   ألهمية  الوعي  زيادة  في  تسهم  التي   التوصيات  من  مجموعة  توجيه

 .  المدارس في االلكتروني

 .   الفنية التربية لمعلمات بالنسبة االلكتروني  التعليم مستوى معرفة
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 خطط  ووضع  التدريسية  الكوادر  اداء  تحسين  على  البحث  هذا  يساعد

 .  االلكتروني للتعلم مستقبلية

  الكتاب  على  المدرسة   فيه  تعتمد  الذي   الوقت   في  المعرفي  التدفق   سرعة

 .  فقط المدرسي

 ظاهرة   وجود  حالة  في  البحث  نتائج  من  االستفادة  في  البحث  اهمية  وتكمن

 للا.  سامح  ال االزمات او الحروب و ا  كورونا لوباء مشابهة

 البحث:  حدود

 2022 -2021 :  الزمانية الحدود

 (  بابل ,  بغداد   , ديالى ) محافظة على البحث اقتصر المكانية: الحدود

   الفنية التربية  قسم  اساتذة :  البشرية الحدود

   االستبانة على الباحثة اعتمدت :  العلمية الحدود

 المصطلحات:  تعريف

  البيئة   في  الحديثة  واالدوات   االجهزة  ادخال  تعني   :   االلكتروني   التعليم 

  والتطوير   والتصميم   التحليل  طريق  عن  التعليمية   النظم  لإلصالح  التعليمية

  على   والتغلب  والتعلم   التعليم   اساليب  وتحديث   تحسين   بهدف  والتقويم   واالدارة

 (  17  ,2011 ,  الحميد  .)عبد  التعليمية المشكالت

  وتقوم  التعلمية،  التعليمية   بالعملية  ترتبط   تفاعلية  منظومة  اإللكتروني:   التعليم  

  للطالب   تعرض  رقمية   إلكترونية  بيئة   وجود   على  باالعتماد  المنظومة   هذه

 .الذكية  واألجهزة  اإللكترونية  الشبكات  بواسطة  واألنشطة  المقررات

(Berg, Simonson, 2018)   
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 التقنيات  بواسطة  وصوت  صورة  المعلومة  نقل  هو  :  اجرائيا  الباحثة  وتعرفه

   .  اقل وجهد  بوقت  التالميذ لتعليم  بعيدة   مواقع من واالنترنيت  الحديثة

  اعداده   بعد  الفنية  التربية  مادة  بتدريس  يقوم  من  هو   :   الفنية  التربية   معلم

  الفنون  معهد  او  الجميلة  الفنون  كلية  او  التربية  كلية  من  وتخرجه  ,  اكاديميا

 (  115  ,  1991 ,   النجادي .) ةـــالجميل

 فنية   مهارة  ولديه  وثقافيا  تربويا  المعد   الشخص  هو  :  اجرائيا  الباحثة  تعريف

  . المختلفة  بمجاالتها الفنية  التربية مادة تدريس ويمكنه

 الثاني  الفصل

 االلكتروني  التعليم

  المصطلح  ذلك   يتناول   الذي  للمجال  تبعا  االلكتروني  التعليم  تعريفات  تعددت 

  بينما   والبرامج  باألجهزة  يهتمون  التقنية  النواحي  في  فالمتخصصون

  العملية   في  والبرامج  االجهزة  هذه   استخدام  بكيفية  يهتمون  التربويون 

  اسلوب  بانه  "  االلكتروني  للتعليم  مبسطا  تعريفا  نعطي  ان  ويمكن  ,  التعليمية

  اكان   سواء  الحديثة  االتصال  آليات  فيه  توظف  ,   التعليم  اساليب   من   حديث

 ( 14,ص  2017,  .)هاشم الدراسي الفصل في او  بعد  عن االتصال  ذلك

 االلكتروني التعليم  تاريخ

  التوقف  من  البد  مرحلتين  هناك  ولكن  عدة  بمراحل  االلكتروني  التعليم  مر

   :  عندهما

 (  2000 -1993 سنة  من ) االولى المرحلة
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  االلكتروني  البريد   ظهور  وبعدها  االنترنيت   بظهور  المرحلة  هذه   بدأت

 .  الفديو  افالم لعرض االلكترونية والبرامج

 (  بعدها  وما 2001 سنة  من ) الثانية المرحلة

  الشبكة  على  المواقع   تصميم   اصبح  اذ   لالنترنيت   والثالث  الثاني  الجيل  ظهر

  .   المحتوى  وكثافة  السرعة  ناحية  من   اقوى  خصائص  وذو  ,  تقدما  اكثر

 2,ص  2017,  )هاشم

 االلكتروني التعليم  فوائد

 .   الطلبة بين  االتصال  امكانية زيادة

 . المختلفة الطلبة نظر وجهات في المساهمة

 .  بالمساواة االحساس

 .  التدريس  طريقة تحوير امكانية

 .  للمعلم  الوصول سهولة

 .  التعليم  اساليب لمختلف مالئمة

 .   االسبوع ايام كل  وفي اليوم طول  المناهج توفر

 . الفعلي الحضور على  االعتماد عدم

 .  الطالب تعليم  طرق تعدد 

 .   الزمن من القصوى االستفادة-10

 .  للمعلم بالنسبة  االدارية االعباء تقليل-11

 (  7-4,  2019, )الحنين  .  المدرسة في  العمل حجم تقليل-12
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   االلكتروني التعليم استراتيجيات

  بحيث   مسبقا  بالتدريس   القائم  يخططها  التي  التدريسية  االجراءات  بها  ويقصد

 :  هي االستراتيجيات هذه  .ومن الدرس تنفيذ   على تساعده

  الكترونيا   والمعلومات  الحقائق  لتقديم  طريقة  وهي  /  االلكترونية  المحاضرة

  ,   المكتوب  النص  او  الفديو  ملفات  او  الصوت  ملفات  خالل   من  طرق  بعدة

  له  المناسب   الوقت   اختيار  امكانية  االلكترونية   المحاضرة  مايميز  واهم 

 .  عدة  مرات المشاهدة تلك تكرار او العلمي المحتوى لمشاهدة

  للتعلم   تؤدي   التي  الخبرة  الطالب  اكتساب  يتم   /   االلكتروني  المبرمج  التعليم 

 كل  فائقة  وبعناية  فيه  حددت  برنامج  وبين  بينه   االيجابي  التفاعل  طريق  عن

  هو   التعليم   هذا   مايميز   واكثر   ,   عليها  يحصل   التي  التعليمية   الخبرات

 .  االستجابة بنتيجة الفورية والمعرفة  المتعلم جانب من االيجابية المشاركة

  تسمح   مناسبة  تعليمية  بيئة  وتهيئة  تنظيم   فيه  يتم  /  االلكتروني  التعاوني  التعلم

 مهام  إلنجاز  متجانسة  غير  صغيرة  مجموعات  في  معا  يعملوا   ان  للطالب

 الطريقة   هذه وتساعد  للتفكير  عليا بمستويات  اجاباتهم  وتتميز  ,   محددة   تعليمية

  واالهداف   والتحصيل   بالتذكر  الخاصة  المعرفية  االهداف   تنمية  على

   الوجدانية

 االلعاب  خالل  من  دراسية  مواضيع  تعليم  الى  تهدف  /  التعليمية  االلعاب

  المادة  تعلم  في  التلميذ  تحبب  التي  والتشويق  االثارة  توليد   بغرض  المسلية

 .  الدراسية

  خالل   من   بالتواصل   للمستخدمين   تسمح   استراتيجية  هي  /   الجماعية  المنافسة

 اكثر   من  وهي  ,  عليها  ويعلقون  يقرؤونها  كي  للطالب  موضوعات  ارسال
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 االفكار  في  البعض   بعضهم  الطالب  يشارك  حيث  تفاعال  االتصال  ادوات

 .  لالخرين الشخصية خبراته منهم  كل  ويضيف

  على   تحتوي  التعليمية  المواقف  تجعل  استراتيجية/  االلكتروني   االكتشاف

  عن   واالستقصاء  للبحث  وتدفعه  والتساؤل   الحيرة  المتعلم  لدى   تثير  مشكالت

 . وحلها المشكلة هذه لفهم المعلومات

  وقدح   التفكير  اثارة  الى   يهدف  اسلوب   هو   /  االلكتروني  الذهني  العصف

  بتوجيه   السماح  وعدم   االفكار  جميع  قبول   :   مثل   معينة  قواعد  وحسب  الذهن

 االفكار  واستخراج  االخرين  افكار  على  يبنوا   كي   المتعلمين  وتشجيع  نقد   اي

 .  ايجابي تعزيز  واعطائهم الصامتين  الطالب من

  طريق عن  المشكالت حل استراتيجية تطبيق  وهي / الكترونيا المشكالت حل

  هذه  لحل  تعلموه  ما  توظيف   منهم  ويطلب   الطالب  على  بحثية   مشكلة  طرح

  البريد   بواسطة  المعلم   مناقشة  للطالب  ويمكن   فردي   بشكل   ولكن  المشكلة

 .   الحلول هذه  انسب وتحديد االجابات تجمع  وبعدها االلكتروني

  يصعب   التي  الحقيقية  المواقف  من  مجموعة  او  لموقف  تمثيل   وهي  /  المحاكاة

 ( 38,ص 2017,   )هاشم .  الواقع على  دراستها المتعلم على

   الفنية للتربية العامة االهداف

 . المختلفة والخامات الفنية  بالمفاهيم الطالب معرفة

 .   الفني والتذوق  الجمالية التربية تنمية

 .   الطلبة بين واالبتكار االبداع عن الكشف

 . العراقي بالتراث الطلبة معرفة
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 .  المختلفة  بالخامات  التجميع على القدرة تنمية

  2002  ,  .)الحيلة  جماعية  بأعمال  بمشاركتهم  الطلبة  بين  التعاون   روح  تنمية

, 102  ) 

   االبتدائية  بالمرحلة  الفنية التربية اهداف

 .   تشجيعهم على والعمل  والمبدعين الموهوبين  عن الكشف

 .   والمكبوتات االنفعاالت عن  التنفيس

 .  الفني  والتذوق الفنية الحساسية لديهم تنو  الحواس تدريب  خالل من

 .  التالميذ  لدى  التعبيري  االتجاه تنمية

 .   لديهم  البصرية الرؤية  تنمية

 .  للتالميذ  بالمنفعة الفراغ  اوقات استغالل

 .   الفردية بالفروق  االهتمام

 .   للتالميذ  اليدوية االعمال تقدير

 .  المختلفة البيئة بخامات  للعمل التلميذ تعويد 

  الفن  بتاريخ  ثقافتهم   لزيادة  لألدوات  المصاحبة  بالمعلومات  التالميذ   تزيد -10

 (  6-5 , 2003 ,  .)البنا

  االستكشاف  حب  هي  العمرية  المرحلة  هذه  خصائص  من   ان  الباحثة  وترى

  بتدريب   ونقوم  الصفات  هذه  نستغل  ال   فلماذا  ,  الحفظ  وسرعة  الكبار  وتقليد

  التعلم  الن   المعلم   من   وبتوجيه  المدارس  في   االلكتروني  الحاسب   على  التالميذ 
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  تالميذ  ومواكبة  العالمي  التطور  لمواكبة  وذلك  الحجر  على  كنقش  الصغر  من

 .  جديدة ازمة ألية تحسبا االعمار بنفس هم الذين  االخرى الدول

   للمعلم االنتاجية  الكفاية ورفع االبتكار

 :  المبتكر المعلم سلوك  ادناه وسنبين

 .  اهدافه تحقيق  على قدرته  وفي كبير  حد الى نفسه  في يثق

   جديد  كل الى  ويميل ,  تدريسه في روتيني هو  ما كل عن يبتعد  ان يحاول

  مشكالت من يوجهه لما حل  ايجاد على يصمم بل  بسهوله يسلم   ال مثابر

 .  الغير على سلطته  يفرض ان  يريد ال

 . المطلق الخطأ او المطلق الصواب بوجود يعتقد ال

  التنبؤ   يصعب  والتي  مؤكدة  الغير  االمور  في  والتفكير  البحث  الى   يميل

  .)  رونيــااللكت  كالتعليم   التدريس  في  جديدة  طريقة  استخدام  مثل  ,  بنتائجها

 (  52 , 2007,  زيدان

 السابقة الدراسات

  التعلم   بيئة  فاعلية  على  التعرف  إلى   هدفت  التي  (Aljaser,2019)  دراسة

  اإلنجليزية   اللغة  تعلم   نحو  االتجاه  األكاديمي  التحصيل   تطوير  في   اإللكتروني

  اإللكتروني   التعلم  بيئة  تصميم   تم  حيث  االبتدائي.  الخامس  الصف  طالب  لدى

  تطبيق  وتم   اإلنجليزية،  اللغة  تعلم  نحو  االتجاه  لتقييم   ومقياس  اختبار  وإعداد

 إلى   مقسمة  الخامس،  الصف  طالب  من  عينة  على  التجريبي   شبه   المنهج

  تجريبية  ومجموعة  التقليدية،   الطريقة  خالل  من  تدرس  ضابطة  مجموعة

  وجود   الدراسة  نتائج   وأظهرت  اإللكتروني.   التعلم   بيئة  خالل   من   تدرس
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  ما  اختبار  من  كل   في   التجريبية   المجموعة  لصالح   إحصائية  داللة  ذات   فروق

 .اإلنجليزية اللغة  تعلم نحو االتجاه ومقياس التحصيل  بعد

  التعلم  تفاعل  نمذجة  إلى  هدفت  (Bashir,2019)  أجراها  دراسة  وفي

 العالي  التعليم   مؤسسات  في  المستمر  التعلم  ونيات  المتعلم  ورضا  اإللكتروني

  فاعلية  ودرست  المسحي،  المنهج  على  الدراسة  هذه  واعتمدت   األوغندية،

  وتم  المستمر،  التعلم  ونيات  المتعلم  برضا  ربطها  تم  التي  اإللكتروني  التعلم

  232  على  تطبيقه  وتم  فقرة،  28  من   مكون  استبيان  باستخدام  البيانات  جمع

  ثالثي  هيكل  من   يتألف  اإللكتروني  التعلم   تفاعل   أن   النتائج   كشف   متعلًما.

  إلى   باإلضافة  الراجعة،  التغذية  وتفاعل  المتعلم،  واجهة  وهو  العوامل:

 .التعلم  محتوى

  الثالث الفصل

 واجراءاته البحث منهجية

 وإجراءاتها   ألدواتها ووصفا البحث وعينة البحث منهجية الفصل هذا  يتضمن

   استخدمت التي االحصائية والمعالجة

   :  الدراسة منهج

  جمع  على  يعتمد   الذي  الوصفي  البحث   على  إجراءاتها  في  الباحثة  اعتمدت

  الهيئة  استجابات  ودراسة  ,  الغرض  لهذا   المعدة  االستبانة  باستخدام   البيانات

 .  وتحليلها  التربية  في التدريسية 

   :  البحث مجتمع
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  ,  ديالى  )  من   كل  في  الفنية  التربية  معلمي  جميع  من  البحث  مجتمع  تكون

 (  ,الحلة  بغداد

  تطبيق  يمكن  وال   2022-2021  لعام  جدا   كبير  االساتذة  عدد  كان  حيث

 .  الكبير العدد هذا على االستبانة 

 :   البحث عينة

  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم   تم  ومعلمة  معلم   30  من  البحث   عينة  تكونت 

  التواصل   مواقع  طريق  عن   معهم  التواصل   تم   حيث  ,   عليهم  االستبانة   لتطبيق

 .  االجتماعي

  (   20  )  من  استبانة  ببناء  الباحثة  قامت  االستبانة  اهداف  لتحقيق  :   البحث  اداة

  كل   ويقابل  عليها  التعديالت  جميع   اجراء  وبعد   للمعلمين  ارسالها  وتم   فقرة

   ال  او نعم فقرة

   : االداة  صدق

  ذوي   من   المحكمين  من   عدد   على  االولية  بصورتها  االستبانة  عرض  تم

  ومعرفة االستبانة فقرات تحكيم لغرض العلمي البحث ميدان  في االختصاص

  وكان  ,   الفنية  التربية  معلمي  نظر  وجهة  من   وشموليتها  فقراتها  وضوح   مدى

  فقرات   وحذف  الفقرات  لبعض  اللغوية  الصياغة  اعادة  في  المحكمين  راي

 .  النهائي بشكلها اصبحت حتى االستبانة بتعديل الباحثة وقامت , اخرى

 :  االداة ثبات

  عينة  غير  معلم   20  من  مكونة  استطالعية  عينة  على  االستبانة  تطبيق  تم

  بلغ  وقد  ,  االستبانة  ثبات  الختبار  الفا  كرونباخ  اختبار  استخدام  وتم   الدراسة
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  االستبانة   لمحاور  الثبات  معدالت  تراوحت  وقد   ,   (   0.804  )   الثبات  معدل

 .  (  0.731  )  و (  0.895 )  بين

 االحصائية  الوسائل

  ثم   ومن  االستبانة،  وهي  الدراسة  أداة  باستخدام   البيانات  بجمع  الباحثة  قامت

  بيانات  لتحليل  (SPSS)  االحصائي  البرنامج  إلى  وإدخالها  وتنظيمها  تفريغها

 الحسابية   المتوسطات  لحساب  اإلحصاء   استخدام  تم   حيث  الدراسة.

 المعيارية. واالنحرافات

 الرابع  الفصل

  البحث  بمشكلة  المعروض   التساؤل  نتائج   عرض  يتم   سوف   :   البحث  نتائج 

  من  العراقية  المدارس  في  االلكتروني  التعليم   استخدام   واقع   هو   ما  وهو)) 

 ((  الفنية التربية معلمي نظر وجهة

  البحث  عينة  الستجابات المئوية  والنسب   التكرارات  على  الباحثة  اعتمدت  وقد

 ( 1) رقم الجدول في موضح وكما

 نظر   وجهة  من  العراقية  المدارس  في  االلكتروني   التعليم   استخدام  واقع

 الفنية  التربية معلمي
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  النسبة  العدد المئوية  النسبة العدد  الفقرات  ت

 المئوية 

       والمدرسة الطلبة وبين  بينهم الطلبة بين االتصال امكانية زيادة 1

      جيد االلكتروني التعليم في تأهيلك 2

       التربية في االلكتروني للتعليم تدريبية دورات عقد 3

  الفنية   التربية  درس  في  االلكتروني   التعليم  استخدام  في  ترغب 4

  باستمرار

    

  وذلك   افضل  بشكل  المشغولة  عمل  ايضاح  على  الفيديو  يساعد 5

 للتلميذ  بالنسبة التكرار االمكانية

    

     االلكتروني للتعليم الكامل الدعم التربية توفر 6

  واسرع   اسهل  العملية  المادة  ايصال  االلكتروني  التعليم  يساعد 7

 التالميذ  اعداد لكثرة

    

       الحاسوب الستخدام  الكافية والمهارة الخبرة لديهم المعلمين 8

  لمادة   الفيديوية  المحاضرات  اعداد  في  صعوبة  المعلمين  يواجه 9

 الفنية  التربية

    

      مستمر بشكل االلكتروني التعليم مع التالميذ يتفاعل 10

  مجالس   بفضل  للطالب   المختلفة  النظر  وجهات  عن  التعبير 11

   الحوار  وغرف النقاش

    

      التقليدي التعليم من فاعلية اكثر  االلكتروني  التعليم 12

       التالميذ بين الفردية  الفروق االلكتروني التعليم يقلل 13

      خجل وبدون واالستفسارات التساؤالت طرح على التلميذ قدرة 14

 أي  في  التعليمية  للمادة  الوصول  للتلميذ  االلكتروني  التعليم  يتيح 15

   وقت

    

     بالمساواة  التالميذ احساس 16

     واالدارة  للمعلم االدارية االعباء تقليل 17

      التالميذ تناسب التي التدريس  بطريقة العلمية للمادة التلميذ تلقي 18

 الجماعي  والعمل  التعاوني  التعليم  على  االلكتروني  التعليم  يشجع 19

 المتعلمين بين افضل التواصل تحقيق وعلى

    

  عملهم  طبيعة لهم تسمح ال  الذين  للتالميذ االلكتروني التعليم يوفر 20

   الدراسية بالمادة االلتحاق من الخاصة وظروفهم

    

 

   :  مايلي نستنتج السابق الجدول خالل من

 .   االلكتروني للتعليم  الخبرة معدومي المعلمين  غالبية ان

 .  كورونا وباء  اثناء  تدريبية  دورات في المعلمين ادخال يتم ولم
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  المحاضرات   اعداد   على  قدرتهم  عدم   الى   ادى   بالتكنولوجيا  خبرتهم   ولعدم 

   االلكتروني  التعليم  باستمرار يرغبوا لم  ولهذا  ,  الفيديوية

  من   يقلل  ألنه  االلكتروني   التعليم   باستمرار  يرغب  من  منهم   القليل   ولكن  -  4

  لكثرتهم   التالميذ  على  السيطرة  وكذلك  المحاضرات  القاء  في  المعلم  عبء

   الحضوري من بكثير  افضل

 التوصيات 

 -: يلي  بما الباحثة توصي

  البرامج  على  والمعلمات  المعلمين  لجميع  مكثفة  تدريبية  بدورات  القيام-1

ُ   ,  الفديديوية  المحاضرات  اعداد  في  تساعدهم  التي  التعليمية  ازمة   الية  وتحسبا

  تساعد   ان   التربية   وزارة  من   ونتامل  -2  .   للا  السامح  البالد   بها  يمر   قد

   . المدارس في مختبرات ولعمل الحاسبات لشراء المالي بالدعم المدارس

 المقترحات 

 .  االلكتروني التعليم  استخدام  على تحثهم  المعلمين تخص اكثر بحوث اجراء

  القيام   كيفية  لهم   للتوضيح  للمعلمين  الكليات  في  تدريبية  بدورات  والقيام

  الفيديوية بالمحاضرات
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 المصادر

  ظل  في  اإللكتروني  التعليم   فاعلية  "  ,   واخرون  ,  سالم  سحر  .   شخيدم   ابو

  التقنية   فلسطين  جامعة  في  المدرسين  نظر  وجهة  من  كورونا  فيروس  انتشار

 .   2021  , فلسطين )خضوري("

  1ط  ,  والبركة  المعرفة  الزهو  دار  ,   االلكتروني   التعليم   ,   يونس  ,مجدي   هاشم 

 .   2017 ,  السعودية ,

 المواقف   في  التعليم  تكنولوجيا  تطبيقات  ,  طلبة  العزيز  عبد  ,  الحميد  عبد

 .  2011  ,  مصر ,  1,ط العصرية ,المكتبة التعليمية

  للنشر  الشروق  دار  ,   للمدرس  االنتاجية  ,الكفايات  مصطفى  محمد   ,  زيدان

 .  2007,  ,بيروت والتوزيع 

 .  2019 ,  بعد  عن  والتعليم االلكتروني التعليم ,  كمال ,  الحنين

  ,   2,ط  التربوية  العلوم  ,كلية   تدريسها  واساليب   الفنية  التربية  ,   محمد   ,  الحيلة

 .  2002  ,  عمان ,  المسيرة دار

 مركز  ,   االبتدائية  للمرحلة  الفنية  التربية  في   المعلم  دليل   ,   حمدان   ,   البنا

 .  2003,  فلسطين ,  التربوي التطوير

-   
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 البحث  ملخص

 تقنيات  تكنولوجيا  في  كبيراً   تطوراً   والعشرون  الحادي  القرن  شهد 

 في   تطورات  من  ذلك  صاحب  وما  المعاصرة،  الفنية  والتجهيزات  االلكترونية

  على   العتماده  التشكيلي   الرقمي  الفن  منها  وااللكترونيات،  البصريات  مجال

  جديدة  رقمية  فنية  كتقنيات  الرقمية  التقنيات  لتعمل  الرقمية،  الكمبيوتر  لغة

  التشكيل   آليات  عن  الكشف  البحث  يهدف  الفني.  العمل  على  نتاجات  تضفي

 اإلطار  األول  الفصل  تناول  اذ  الفني،  التذوق  تربية  في  ودوها  الرقمي

  البحث   حدود   تضمن   كما  ،   وهدفه  واهميته   البحث  ،مشكلة  للبحث  المنهجي

  تقنيات  األول:  المبحث  على:  احتوى  الثاني  الفصل  أما  المصطلحات،   وتحديد 

  .أما  الفني  التذوق  تربية  تناول:   الثاني   والمبحث  الرقمي،  الفن  واساليب

  الرابع   الفصل  تضمن  ،  واجراءته  البحث  منهجيه  على  اشتمل  الثالث  الفصل

 مجموعة   الرقمي  التشكيل  آليات  توفر  -اهمها:  ومن  وتفسيرها  النتائج

  التطوير  على  يعتمد   جدل   بينها  تقنيات  رقمية،  فنية  أعمال  إلنشاء  إمكانيات

 الجمالية،  الفنان  ذائقة  على  انعكس  والذي  البرامجيات  و  للكمبيوتر  العلمي

  قائمة  ثم   ،   والمقترحات   والتوصيات   االستنتاجات  من   بمجموعة  البحث   اختمم

  والمراجع بالمصادر

Abstract 

The twenty-first century witnessed a great development 

in the technology of electronic technologies and modern 

technical equipment, and the accompanying 

developments in the field of optics and electronics, 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  322   

 

including digital plastic art due to its reliance on the 

digital computer language, so that digital technologies 

work as new digital technical techniques that add 

products to the artwork. The research aims to reveal the 

mechanisms of digital formation and its role in educating 

artistic taste, as the first chapter dealt with the 

methodological framework of the research, the research 

problem, its importance and its goal, and also included 

the limits of the research and defining terms, while the 

second chapter contained: The first topic: techniques and 

methods of digital art, and the second topic dealt with: 

The education of artistic taste. As for the third chapter, it 

included the research methodology and procedures. The 

fourth chapter included the results and their 

interpretation, the most important of which are: - The 

mechanisms of digital formation provide a range of 

possibilities for creating digital artworks, techniques 

among which are controversy based on the scientific 

development of computers and software, which was 

reflected on the artist’s aesthetic taste, The research 

concluded with a set of conclusions, recommendations 

and suggestions, then a list of sources and references   
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 المنهجي  اإلطار / االول الفصل

 :  البحث مشـكلة

  الفنية  اللوحة  أشغال   إلى  المعلومات  تكنولوجيا   في  السريع   التطور   أدى  

  ،   التعليمية  والمؤسسات  االجتماعية  المنظومة  في  المواقع   أهم   الرقمية

  استعمال  وأصبح  ،  والتكنولوجيا  العلم  في  عدة  تغييرات  ذلك  وصاحبت

  الكثير  الرقمي  الفن  طرح  لذا   كافة،  العلمية  األنشطة   لدعم  ضروريا  الحاسوب

  فأصبح   التقليدية،  الفنية  التقنيات  في  فاعلة  تكن  لم  التي  و   الجديدة  المفاهيم  من

  رقمية   تشكيلية  أعمال  طرح  في  المعاصرة،  االتجاهات  أحد  الرقمي  الفن

  الفنية   الصورة  بنية  في  المتطورة  والمؤثرات  الكمبيوتر  تقنية   باستخدام   الفنية،

  الرقمي   الفن  دور  يبرز  وهنا  موضوعية،  تشكيلية  آليات  وتحكمها  وأشكالها،

(Digital Art ،)  صورة  ابهى  في  الفني  والخيال  االبداع   ظهور  لتسهيل   ،  

  والتجريب   واالستحداث  بالخيال،  مستعينا  تشكيلية   كأداة  الكمبيوتر  أستخدم 

 لوحة  إلنتاج  فاعلة  بطريقة  وانشائه  ما   شكل  ليخطط  التشكيلية  العملية  ليفعل

  للتكنولوجيا  وتدعمه  والجمالية،  والتربوية  الوظيفية  الناحية  من  تشكيلية  فنية

  المتعلم   شخصية  بناء  في  ساهمت  فنية  لوحة  لبناء  التعبير  وثقافة  واالبداع،

ً   أشكاالً   التشكيلية   الفنية  الصورة  ،فأخذت   تعددت   كما  مختلفة،  وأفكاراً   وتنوعا

 فارتبطت  ،   للواقع  ومحاكاتها  والخيال  الواقع  بين  تأرجحت   ،  مفاهيمها

 .  وعكسته بالواقع الصورة

  هذا   تميز  جديدة،  جمالية  مفاهيم  صياغة  في  دور  الرقمي  التشكيل   آلليات  ان

 خالل   من  خاصة   التشكيلي  الرقمي  الفن  وتقنيات  الفنون  من  غيره  عن  الفن

  بين   تختلف  بدرجات  لكن  فنان  لكل  وإبداع  موهبة  فالفن  ،  الفني  الذوق  تربية

 يحمل   منجز  إلنتاج  ,  اإلبداعية  بالقدرة  منهم  يتميزون  الذين  واآلخر،  الفرد
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 والداللة  المحاكاة(  الحدس،  اإلبداع،  الخبرة،  خالل)المهارة،  من  جمالية،  قيمة

  والموضوع،  الفنان  بين   العالقة  عن  تفصح  التي  هي  الفني  العمل  في  الجمالية

 انتاجه   وبين  ,   الموضوع   مع  وجدانيا   يتعامل  ان  بوسائطه  الفنان  وتحكم

 تضفي   رقمية  تقنيات  آليات  استخدام  خالل  من  الفني،  االبداع  لعملية  للوصول

ً   الفني  المنجز  على ً   طابعا   وإخراجه،   جودته  في  المألوف  حدود  يتعدى  جماليا

 الفنية   السياقات  من  المألوف  ومغادرة  ودهشته،   المتلقي  اهتمام   إثارة  إلى   أدى

  وجدت  بذلك  جديدة،   جمالية  أبعاداً   الرقمي  التشكيلي  المنجز  على  يضفي  وبما

 ومن   الفني  بالتذوق  وعالقتها  الرقمي  التشكيل  اليات  دراسة  ضرورة  الباحث

  اليات   دور   ماهو  اآلتي:  بالتساؤل   إجمالها  يمكن  التي  البحث  مشكلة   تبرز  هنا

 ؟  الفني الذوق بتربية الرقمي التشكيل

 باآلتي:  البحث اهمية تحدد  إليه: والحاجة البحث أهميـة

  المفاهيم   أهم  توضيح  و  وتقنياته  الرقمي  التشكيل  اليات  على  الضوء  تسليط 

  لديهم  االساليب  افضل   وبناء  الفني،  التذوق   على  وأثرها  الرقمي  للفن  الفكرية

 الرقمي  التشكيل اليات ظل في العقلية وقابلياتهم  قدراتهم استثمار أجل من

  االدراكية  المعرفية  واالساليب  الفني  التذوق  تربية  تطوير  في  البحث  يسهم-2

  طريق  عن  معرفي  نشاط  من  يمارسه  ما  تنظيم  في  المتعلم  طريقة  عن  لتعبر

 آليا المعلومات تلقي

 الرقمي  التشكيل  آليات   عن   الكشف  إلى:  الحالي  البحث  :يهدف  البحث  هدف

  الفني التذوق تربية  في ودوها

 :  على الحالي البحث :يقتصر   البحث حـدود

ً  الحالي البحث يتحدد  الزمانية: الحدود  (  2011-2002) بين  زمانيا
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 العالم من مختلفة لدول  التشكيلية  الفنون  العرض صاالت :  المكانية الحدود

 الكمبيوتر.   برامج  في لمنفذة للفنانين الرقمي الفن أعمال الموضوعية: الحدود

   : مصطلحات تحديد 

 (Mechanismsآليات) 

  تسمح   الترتيب،   محكمة  أجزاء  من  مركب  شيء   بانه   (: 1982جميل)  عرفه

  تلقائية   تكون  ،  اآللة  إلى  المنسوب  ،  األشياء  بعض  بصنع  أو  الحركة  بنقل

  منها.   ينتج  ما  أي  الواجبة  والسرعة  والدقة  والجودة  باإلتقان  تتصف  األداء

(1) 

 (  formation التشكيل)  

  والدقيق  الخاص  بمفهومها  التشكيل  سمة   انه   المنعم(:على  )عبد   عرفه  -2

  مادته  وطواعية  مرونة  من  يفيد  الرسام  الن  نظراً   ،  الرسم  فن  على  تطلق

ً   شكالً   منها  فيصنع  ،   اللونية   ،   تشكيله  طريقة  من  ينبع   به  خاص  معنى  ذا  معينا

ً   يصنع  ،فانه  لوحة  يرسم  حين  المعنى  بهذا  فالرسام ً   يصنعه  وهو   ،   شيئا   صنعا

 ً    (2)  يبدعه.  هو  أو  ، انشاءً  شاؤه9ين أي حقيقيا

 ( Digital Artالرقمي) الفن

  ومنها  رقمي،  بشكل   الكمبيوتر   بواسطة  المنشأ  الفن  :هو  )السعدي(  عرفه  -3

  المرسومة  الصور   أو   الضوئي   الماسح  بواسطة  المأخوذة  الصور  الرقمي  الفن

  فنا  تعد   ،  الرقمية  البيانات  الرسم  لوحة  أو  الفأرة  باستخدام  الرسم   ببرامج

ً  عليه يطلق أن يمكن مما ما عمل  إنشاء أو  تعديل في  تدخل قد أنّها و رقميا   فنا

 رقمياً.
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 ( artistic tasteالفني) التذوق

  والذهني  الحسي  الجمالي  باإلدراك  يرتبط  معنى   انه  على  )ناظم(:  عرفه-4

  استقبال  فعل  ،  عليها  تقوم  التي  الجمالية  للعالقات  تذوقه  فني  لعمل  والوجداني

 جمالية   ولذة  استمتاع  إلى  يؤدي   المتذوق  وعي  في  العمل  لمعطيات  جمالي

   (4.) واكتفاء

 النظري  اإلطار

  الرقمي  الفن واساليب تقنيات  االول:  المبحث

  اسهمت  التي  والمواد  والوسائل  التقنيات  التكنولوجية  العلمية  الثورة  معطيات 

  من   التشكيلية  اللوحة  بناء  في  تسهم  التي  للعناصر  تشكيلية  صياغة  اعطاء  في

  تعليمي  نظام  وفق  الرقمية  للفنون  التشكيلية  والمستحدثات  التقنيات  خالل

  الذهنية  الصور  تغير   تبادلية   طبيعة  ذات   ومبتكرة  جديدة  واسس  مستحدث

  النتائج   خالل  من  ذلك  انعكس  مما  الجديد  الواقع  عن  ليعبر  الفنان  يتخيلها  التي

  والتي   الفني  والتذوق  الجمالي  والتجربة  الفنية   الرؤية  لتلك  نتيجة  ظهرت  التي

  مختلفة   فنية  تقنيات  فيها  وظفت  متنوعة  فنية  تشكيلية  اعمال  خاللها  من   تولدت

 معالجة   عبر  والفن،   العلم  خالل  من   العلمية  االكتشافات  تعاصر  أو   تواكب

 يحقق   متميز  بأسلوب  التلقي  شمولية   إلى  ترتقي  شكلية   بقيم   متغيراته

  النواحي   من  المعالم  واضحة  رسالة  ويوصل   المعاصر،  التشكيل   مقتضيات

 استنطاق  و  لالبداع   توحي  الرقمية  فالثورة  والجمالية،  والتعبيرية  الوظيفية

  صوتي   أو  بصري   بشكل  محيطه  أو   نفسه  عن  التعبير  لإلنسان   تتيح   اذ  الذات

 الجوهرية.  ذاته  في تنتابه التي والصراعات األحاسيس ولترجمة حركي، أو
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  من   العديد   تنفيذ   االن  بمقدورها  أصبح   الرقمية  التقنية  شهدته   الذي  التطور

  اعمال   بتكوين   تسمح   قدرات  خلق  مما  األداء،   مستوى   على  الفنية   المتطلبات

  فالنتاج  ،  جمالية  فنية  نتاجات  إلى  تحويلها  خالل  من  وعرضها  متكاملة  فنية

  وتحوالت  تطورات   من  التقنية  على  يطرأ  بما  مباشر  بشكل  يتأثر  الفني

  األسلوبي  التبدل   أو  األحيان  معظم  في  التكنولوجي  التقدم  منشؤها  ضمنية،

 مؤثرة  اعتبارها  يمكن  فنية  اتجاهات  هناك  وان  الفنانين،  بين  أو  الفنان  لذات

  المستقبلية  وان  ، والدادائية  المستقبلية مثل  التكنولوجي العصر  الفن مولد على

  لجميع   تجريدية  معادالت   الى   التوصل  حاولت  والسرعة  للديناميكية  تمجيدها 

 بالعلم  الفن  دمج  الى  االتجاه  عن  دفاعها  جانب  هذا  العالم  وعناصر  االشكال

  العشرين  القرن  من  الخمسينات  مطلع  في  الرقمي  الفن  بدايات   إن  له،  وتأييدها

  تنظيما   تعد  فنية  كلوحات  تطور  مع   جديدة  بداية  كانت  والتكنولوجيا  فالفن  ،

  تجريدي   عرض  خالل  من  والفراغ  الوقت  عن  والتعبير  المتحركة  للعناصر

  . للحركة

  الرسامين  وتحفز  االنطباعية  منذ   التقني  التكنولوجي  الفني  الفكر  تطور  بدأ   اذ 

  للون   إدراك  من   يملكون   بما   والتكنولوجية،  العلمية  التطورات  أثر   على

   تحليلهم في المعاصرين الفيزيائيين  وضعها التي ودراسات والضوء،

ً   بالضوء،  وعالقتها   لأللوان   إليه   توصلت  لما  وفقا

  التقنية  استخدام   بداية   )إن   يعتقد  ،   العلمية  النظريات

  ألول  أظهر   البوسكي(،  )بنيامين  الفنان  مع   الرقمية

  تقنية   ، 1953  عام  في  )الذبذبات(،  له  مرة

  ( 1)  شكل   )أوسيلون(  عليها  وأطلق  الذبذبات، 

  في   الحديثة  االتجاهات  أحد  الرقمي  الفن  فأصبح

 البوسكي   (1شكل)

 (  )أوسليون 
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  ويطلق الفن، أعمال طرح

  والمؤثرات  الكمبيوتر،  تقنية   تستخدم  التي   التشكيلية،   الفنية  الحركة  على

  التصميم،   برامج  من  غيرة   أو   اإللكتروني،   فوتوشوب   لبرنامج  المتطورة

  الكمبيوتر  شاشة   على   الرقمية  والرؤية  الذهنية   الفنان  رؤيا  بين   التفاعل   وآلية

  الرقمي(  )البعد  عليه   يطلق  أن  يمكن  للصورة  الرابع   البعد  إليجاد  محاولة  في

  والمتمثل   الفني  التشكيل   بناء  في  مهما  ركنا  الرقمية  التقنيات  تعد   (،5)

  انتاج  عملية   في  وضروريا   فعاال  وسيطا   يعد  والذي   االلكتروني  بالحاسوب

 الرقمية   الثورة  ان   إذ  االبداعية  العملية  اطراف  بين   والتواصل  الفني  المنجز

  له   كان  االبداعه،  على  المعاصرة  الثقافة  وأنعكاس  جديدة  افاقا  للفنان  تفتح

  التشكيل   عالم  في  نبحر  لتجعلنا  التعبير  في  الحرية  أعطاء  في  البارز  الدور

  على  التكنولوجية  التقنية  المتغيرات  تنوعت  وبذلك   المعاصر،  الرقمي  التقني

  عن   والبحث  التجديد  فكرة  تأكيد  على  بناءاً   الفني  والتشكيل  الفن  مستويات

ً   متطورة  وتقنيات  آليات  وفق  وعلى  والمميز   الغريب   استثمار   من  انطالقا

  للحضارة   المتسارع   التقدم  نتاج  هو  والتكنولوجي،  والعلمي   التقني  التقدم

  بدأت  التي  والبرمجيات(  الحاسوب  وعلوم   المعلوماتية  مجال  في  اإلنسانية 

  الصورة  إن  أي  المعاصرة،  الحياة  مجاالت  مختلف  في  اإلنساني   النشاط  تقود

  تنقل  الرياضية،  والعالقات  المفاهيم  من  كمجموعة  الرقمية  وبصيغتها  الرقمية

  الرقمية  الصور  مع  التعامل  في  المتخصصة  الرقمية  الوسائط  خالل  من   إلينا

 التقاطها   من  البشرية  الحواس  لتتمكن  األنظمة  من  مجموعة  إلى  إحالتها  و

  مصدر  تقسيم   )يمكن   مادي،   مكون  خصائص  في  كتغير  أو   مادي  كمكون

 هما:  مصدرين  إلى الرقمية الصورة إنشاء
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 Computer-Generated)  الحاسوب  في   كامل  بشكل  مولدة   صورة-أ

Image)  تنشأ  التي  الصورة  وهي   ً  و   طرق  بعدة  و  ،  كامل  بشكل  رقميا

 أدوات. 

  الصورة   (:Digitized Image)  الرقمية  الحالة  إلى  المحولة  الصورة-ب

  التحويل   هذا   يتم   و   الرقمية  الصيغة  إلى  تحول   ثم   من   الواقع   من   تلتقط  التي

 Digital)  الرقمية  كالكاميرا  الصوري   اإلدخال  أجهزة  طريق   عن

Camera،)   الضوئي  الماسح  أو  (Photo Scanner)  الرقمي   الفن  ،ينقسم 

  الفن   هو  االقسام  هذه  اكبر  و  أهم  احد  أقسام،  عدة  الى  الفنون  من  كغيره

 الى  المرئي  الرقمي  الفن  وينقسم   ( Digital Visual Art)  المرئي  الرقمي

  و   الرسم  مثل  التشكيلية  كالفنون  ،  الفنية  األجناس  و  األقسام  من  )مجموعة

  تتحول   والتي  المسرحية،  الفنون  و   السينمائية  الفنون  و   النحت  و  التصميم

  والتصميم  (Digital Painting)   الرقمي  الرسم  الى  الرقمي  الفن  ضمن

  ( Digital Sculpture)  الرقمي  والنحت  (Digital Design)  الرقمي

  بدايات  الخطوات  هذه  كانت  (،6)   ((Digital Cinema)  الرقمية  والسينما

 خالل   من  الفنان  يقوم  اذ  الكمبيوتر،  استخدام  خالل  من  الرقمية  الحوسبة

ً   المعدة  البرامج   و   الرقمية  الصورة  إنتاج  تقنيات  بين   بالدمج  الكمبيوتر   مسبقا

  مع   المفردات  هذه  بتفاعل  و   اإلخراج،  و   اإلدخال  وأجهزة  الغرض،   لهذا

  و   التعديل   و  اإلنتاج  حيث  من   متكامل،  رقمي  فني  عمل  إنتاج  يمكن   بعضها

 الفني. اإلخراج

  بتغير   متغير  المعاصرة،  االلكترونية  الوسائل  بفعل  متاح  التشكيلي  )النص

  فنية  نصية  كمنظومة   االلكترونية   االتصال   بوسائل   ومتأثر  العالقة  نسقية

  جديد   مدخل  أصبح  الفن  في  المعاصرة  التقنية  إلسهامات  نتيجة  تشكيلية، 
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  ما   التشكيلية  الفنية  االعمال  مجال  في  والتقنية  الفكرية  الممارسات  لتحديث

  التقنية  التحوالت  مع  يتوافق  بما  ومضمونا  شكال  الفن  بنية  تحديث  الى  ادى

 تميزت  وسمات  تقنيات  ذات  المعاصر  الفن  نتاجات  ظهور  (،7والعلم()  للفن

  وتختلف   الفنية  االعمال  تنفيذ   في  كأداة  التقنية  الستخدام   نتيجة  جديدة،   بمالمح

 ظهور  الى  ادى  الفني  العمل  بناء  في  التقليدية   الفنية  والتقنيات  السمات  عن

  للتزامن  معنى  المعاصرة  الفنون  تتضمن   التشكيلي  للفن   مختلفة  اتجاهات

 بثقافة   واالرتقاء  الفني  لألبداع  جديدة  تعبيرية  اساليب  الى  وتدعو  والمواكبة

  إظهار   في  تحدث   التي  الفنية  وأساليبهم  التقنية  امكاناتهم  خالل  من  المجتمع

  لذا  الرقمي(،  والفن  والفيديو،   الهولوجراف،  كـ)فنون   الفني،  منجزهم  وإخراج

  التغيرات   تلك  عن   للتعبير   مقدرته  و  بذاته   وقائم   مبتكر  منتج   الفني   فالتشكيل

  صياغات  )فظهرت  االجتماعية،  الحياة  في  المجتمع  شهدها   التي  السريعة

  هدفها  بلوغ  اجل  من  متعددة  فنية  اتجاهات  وضمن  جديدة  فنية  جمالية

  والفكري   األدائي  المستوى   من   كل  على   متغيراته  بكل   المجتمع   مع   للتواصل

 الفنون   توجه  في  حتمية  أثار  له   التكنولوجي  السياق  ان  إذ  والمعرفي،

ً  وفتح  التكنولوجي التقارب لطبيعة التشكيلية,    (،8) اإلمكانات( من جديد عالما

  التشكيلي  الفن  في  االلكترونية   واساليب  وسائل   من   اليوم  اليه   وصلنا   ما  الى

  المعاصر.

  بعض   في  التجريبي   والعلم  التقنية  عالم  في  الرقمي  النظام  دخول  مع  التقدم  أن

 الثقافة   ادوات  الهم  تعبير  هو  الحاسوب  كأجهزة  التكنولوجية  األجهزة

 الحياة   مظاهر  من   عديد   في   دالالته  له  وان   واالبتكار,   والتطلع  والتّطور

 االجتماعي  الوعي  أشكال  من  وكشكل   والشخصية،  والثقافية،  االجتماعية،

  فنية،   صور  في   الواقع  ليعكس  ،  والمعرفي  الثقافي  والتبادل  اإلنساني  والنشاط
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  والمعرفي  الجمالي   والتصوير   االستيعاب  وسائل   أهم   من  واحد   ان   عن   فضال

  الوسائل   تسهم  الفني  للتشكيل   المتلقين  ثقافة  بمثابة  أصبحت  التي  للعالم

 ارتباطها  عن  فضالً   وديمومتها,  اشتغالها   في  الرقمية  االتصالية   االلكترونية 

  الطبيعي  الواقع  على  المرتدة  )التغذية   تلك  اي  التعليمية,  بالمؤسسات

  االلكترونية   الوسائل  استعمال  في  طويل   تاريخ  لهم  محترفين  فنانين  وبواسطة

  ،   االبداعية  الصناعات  تعتمد   التي  الحالية  الفن  بنية   مع  تتوافق  المتقدمة,

ً   دوراً   ويلعب   ,   والتأثير  االقناع   أجل  من  وسيلة  الفني  فاإلبداع  ً   مهما  ومركزيا

  المفاهيم   من  الكثير  الرقمي  الفن  طرح  لذا   ،   ( 9)  االشهاري(  التواصل   في

  المواضيع   هذه  من   التقليدية،   الفنية  التقنيات   في   فاعلة  تكن   لم   والتي  الجديدة،

  العمل  في  الفردانية  دور   عرف  من  افضل  ان   الفني،  العمل  فردانية  موضوع

 االنتاج   اعادة  زمن   في  الفني   العمل  مقالته  في   بنجامين،  والتر  هو   الفني

  له  العمل  تميز  ان   تصور   على  االنتباه  من   الكثير   التركيز  تم   حيث   الميكانيكي

  بتحويل  الرقمية  للتقنية  المستخدم   التشكيلي  الفنان   ساهم  اذ   بفردانيته،   عالقة

  وآليات   فضاء  الى  وفهمها  تحليلها  يصعب   التي  التشكيلية   الفنون  لغة

 خلف  األنترنيت   وفرها   التي   الشامل  التواصل   قيمة   مداعبا  رقمية  افتراضية

  الفنان  وحول  الرقمي  بجمالية  احتكت  التي  الفنية  اعماله  الحاسوب  شاشة

  جمالية   تكتسي  رقمية   رموز  ىال  والمفاهيم   واالشكال  األلوان،   التشكيلي 

 قدرات  من  الرقمي  التشكيلي  الفنان  افاد  لذا  ،  (10  الرقمي)  للتشكيل  ابداعية

  الرسم  في  جديدة  آفاقا  فتحت  ووسائط  وسائل   من  تحتويه  ما  الرقمية  التقنيات

  وتعدد  لديه  الفني   والتذوق  التنظير  حرية  في  واسهمت  والتصوير  والتصميم 

  التصميمية  التقنية   فالتنوعات   لذا  الجمالية،  الذائقة  على  االعتماد   و   الرؤى

 الفنان  وعلى  األخريات  عن  تميزها  خصوصية  منها  واحدة  كل  تحمل  عديدة
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  عند   يراعي  وأن  الواحد،  الفني  العمل  داخل  بينها  المزاوجة  التشكيلي 

  متكامل  تصميمي  ناتج   إلى  يفضي  الذي   االنسجام   متنوعة،  لتقنيات  استخدامه

 منه.  الوظيفي الغرض يحقق ما الجمالية القيم  من يحمل وجذاب

 خصوصيات  نتاجها  في  تحمل  لتقنية  نتاج  الرقمي  الفني  العمل  اضحى

  فترة  كانت  الحداثة   ان  يتضح  كما  الفني  العمل  صياغة  في  بها تنفرد  ومميزات

  الفنية  الحركات  وتأثر  الرقمي  الحياة  نظام  الى  السريع   التغيير  من

ً   تأثيراً   الحداثة   بعد  ما  لفن  واالتجاهات   التكنولوجية  بالتطورات  واضحا

  ،   االتصاالت(  وأنظمة  المعلوماتية  والثورة  الكمبيوتر  علوم  في  الهائل   والتقدم

  من   التصميمية  واالساليب  التقنيات  باستحداث  الرقمية  الى  التحول   تجسد

  والفن   البصري،  والفن  المتحركة،  الرسوم  فن  مثل  الرقمية  الوسائط  خالل

  من  (11)  (،Video Art)  الفيديو  وفن  بالصور،  التالعب  وفن  التجميعي،

  ،  جديدة  هي  رقميا  الرسم   التشكيلي  للفنان  تتيح   التي   الرقمية  تقنيات  اساليب

  به   المتصل  الضوئي(  )القلم  خالل  من   المباشر  بالرسم  للفنان  تتيح  التي

  الشاشة،   على  المباشر  الرقمي  خالل  من  الرقمية  اللوحة  مع  مباشرة  ويتعامل

  التشكيلي  الفنان  يعتمد   اللمس،  وظيفة  خالل  من  بالخطوط  تحكما  أكثر  ليعطي

 الرقمي 

  تصاغ   وحدات  عناصر   مجموعة  من   مركب  الرقمي  )الفن  الجمالية  والخبرة

  والتكنولوجية  بالخيال  المفعمة  الرقمية   الفنون  مستخدما  الفنان  رؤيا  وفق

  ( 12)  التشكيلي(  المنجز  لتفعيل   والتجريب   واالستحداث   البناء   على  القادرة

  الصورة  وتقطيع  وتحويل   رسم  خالل  من  ويتم  (،3،2)  شكل  في  كما

 الرقمية   الكاميرات  او  الضوئي  الماسح  خالل  من  عينات  الى  وتجزئتها

 الصورة   عناصر  تسمى  مربعات  شكل  على  )الفوتون(  وحدات  وتحويل
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  هذه  من  ماليين   او   االلف  على   تحتوي  فنية  صورة  وكل  بـ)البيكسل(   تعرف

 خريطة  شكل  على   وتوضع   الرقمية  الصورة   قيمة  على  تحتوي   البيكسالت 

ً   الرقمي  الفني  العمل   تستند  رقمية   هي  أساسيتين  تقنيتين  كال  او  احد  إلى  تقنيا

 يأتي: كما

  وتشمل  (Digital Image Generating)  الرقمية  الصورة  إنشاء   تقنية -1

 ضمن   للعمل  المكونة  الصور  توليد  خالل  من  الفني  العمل  إنشاء  عمليات

 الحاسوب.

  وتشمل   (Digital Image Processing)  الرقمية  الصورة  معالجة  تقنية-2

  المولدة  الصور  المعالجة  هذه  وتشمل  الفني،  للعمل  المكونة  الصور  معالجة

 Digitizedالرقميـــة)   الحالة  الى  المحولة  والصــــــور  ،  الحاســوب  في

Image )  (13،)  الفن   أعمال  إلنتاج  بينهما  فيما  التقنيتان   هاتان  تتفاعل 

  تمكن  التي  المادية  األدوات  و  البرامج  من  مجموعة  خالل  من  الرقمي

  ثم  من  و  الفنية  أفكاره  ومعالجة  وتكوين  إدخال  من  الفنان  أو  المستخدم

 مجموعة   إلى  هذه  المعالجة  و  اإلدخال  عمليات  تخضع  ،  المتلقي  إلى  إخراجها

  العوامل  هذه  من  الواقع،  تحاكي  أداة  الكمبيوتر  من  تجعل  التي  العوامل  من

 إلى   وإخراجها  الرقمية،  للصورة  الحاسوب   وخزن  تعامل  كيفية   و   إمكانية

 الفنان   امام  المجال  فتح   في  فعال  بشكل  اسهم   التقني  و)التطور  المتلقي،

 بطريقة   والوانها  وحركتها  واألشكال  الصور  معالجة  في  خياراته  الختبار

 في   بدوره  اسهم   والذي  وسهل  سريع   بنحو  الحاسوب  شاشة  على  تفاعلية

  الفنان  ذاتية  أضحت  لذا  ،  والجمال  الفن  نظرية  في  جديدة  معايير  اضافة

  أطار   في  االحتماالت  شتى  على  العمل  انفتاح  بفعل  المتلقي  لذاتية  منفتحة

ً   سيتأثر   الفني  النمط  هذا   فأن  لذلك  التشكيلية,  اللعبة   المتلقين,   بتفاعل  حتما
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 وانفتاح  الفني  المنجز  مع  تتناغم  تعابير  عن  البحث  من  لمزيد  الفنان  وسيحفز

 الجمالية(   و   المعرفية  الفنان  دالالت  واستيعاب  المتلقين,  على  الفني  العمل

  قدمها  الكمبيوتر  ،لكن  والتعبير  واالتصال  للجمال  وسيلة  الفن  بوصف  (14)

 اثيري.  وسيط  بصورة

 والعناصر   الصفات  تفاصيل   في  تتحكم   الرقمية  التكنولوجيا   اصبحت 

  من   العديد  تشكيل  ومفردات  عناصر  إضافة  إمكانية  عن  فضال  البصرية،

  تحسين   في  ظهرت  تقنيات  هنالك  ان  إذ  الرقمية،  الصورة  داخل  األشياء

  والتشدد   الفوضى  لتحديد   تستخدم   تقنيات  عن  هي)عبارة التي  الرقمية  الصورة

  الصور  مميزات  البراز  الصورة  في  الموجودة  الحدود   تحديد  أو

  يسمى  ما  باستخدام   متعددة  تطبيقات  في  التقنية  وتستخدم  وخصائصها،

 إخراج   الى  معالجتها   إلى  الصورة  إدخال  من  تبدأ   والتي  الرجعية  بالتغذية

 في   رقميا،  الصور  معالجة  نظم  لعمل  العامة  الفكرة  تتمثل   (15)  الصور(

  اإلدخال،  جهاز  بواسطة  النظام  بذاكرة  الفوتوغرافية  الصور  ووضع  تحويل

  أو  التشغيل  وحدة  باستخدام  الشاشة  على  لعرضها  المعلومات  استرجاع  ثم

ً   كونه  ،  المعالجة   على  ارتكزت  قد   جمالية  ورؤية  العلمية   التقنيات  يعتمد  فنا

   الجديدة  العلمية المعطيات هذه

  استخدام   يتم  :   الرقمي  التجريدي  الفن  اوال:   :  الرقمية  التقنيات  انواع  ومن

   Basic كلغة المعروفة البرمجة لغات

Fotran, ،)  الفنون   كأحد  )بداياته  عرفت  جميل  فن  

 المعاصر،  الرقمي  الفن  في  مكانته  واحتل  التقليدية

  وشكلية  لونية  بتداخالت  الطبيعة  عن  بالخروج  يتصف

         

 ( 5) شكل
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  قد   لكنه   ،  متعينا   رسم   اليكون   قد   ،   عشوائية   بطريقة

  الرسام  لمشاعر  كإيصال  ما  تعبيرية  رسالة  يحتوي

 (5شكل) في كما واأللوان  األشكال تحويها بطرق

 

 

 

  كلمة   ان  الرقمي  الفن  في  الكسيرات(  أو  الكسوري   )الرسم  الفنالرقمي  ثانيا:

ً   يعرف  الذي   ماندلبروت(،  )بينيوت   قبل  من  استحدثت  كسيرات  بأب  أحيانا

ً   الفني  النتاج  يكون  التقنية  هذه  في  ان  الكسيرات،  رقمياً،  كامل  بشكل  منتجا

  وبين   بينها  اختالف   هنالك  ان  كما  الرقمية  التقنيات   باقي  عن   تتميز   بذلك

  ذلك  مباشر  بشكل  الحاسوب  ضمن  الصورة  إنشاء  تعتمد  التي  التقنيات  بعض

   لتصرف ال   هندسية، و رياضية لمعالجات يخضع العملية هذه في النتاج بأن

  (16الكسوري،)  الفن  يتحقق  بصريا  عرضها  يتم   التي  ذاتيا،   مماثلة  هندسية 

  يتم   التي  ذاتيا  المشابهة  التحوالت  استخدام  عن   فضال  (6)   الشكل  في  كما

  الفني،   العمل   أشكال  مع  المباشر  الفنان

  رسم   يستحيل  االحيان  أغلب  في   اكد)ماندلبروت(،

  بحدود   التقليدية،  الهندسة   باستخدام  دون   من  الطبيعة

 تشبهها  وما  المكعبات   والدوائر،  المستقيمة،  الخطوط

  للرسم،   الواقعية   االشياء  استخدام   ان  يمكن

  قليالً   عدداً   ولكن  النهر  تموجات  الرعد،  كاألشجار،

  الكسوري  للفن  المعقد  األسلوب  مع  ذلك  يفعل  جداً 

 واشكال لألجسام الرياضية الحسابات خالل ومن

 

 فني  نتاج  (6)  شكل

 الكسيري  لتقنية
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 أشكال   إلنتاج  مختلفة،  محددة  هندسية  خصائص  مع  بها  والتالعب  إنشاؤها

ً   تخلق   المعادالت  هذه  متكررة،  متناقصة  أنماط  في  شكل  من  متعددة   من  بعضا

ً   الفنية  األعمال  أكثر   تقنية  تعد  الرقمية،  الفنية  الساحة  في  لتبرز  وفتنة  إلهاما

  الذي   األمر  بالحاسوب،  الرسم  تقنيات  ضمن   انتشاراً   األكثر  التقنية   الكسيرات

ً  الكسيرات اعمال من جعل ً  اتجاها   الرقمي. للفن  االول بالظهور إرتبط  فنيا

  مباشر   غير  بشكل  الصورة  إنشاء  عمليات  على  األمثلة  إحدى  التقنية  هذه  تعد

  ال   أي  مباشر،  بشكل  به  التحكم  يتم  ال  العملية  هذه  ناتج  إن  إذ   الكمبيوتر،  في

  هذه   خالل  من   التحكم  يتم  إذ  الفني،  العمل  و  الفنان  بين  تفاعلية  واجهة  توجد

 خوارزمية   ضمن  توضع   الرياضية  المعادالت   من  مجموعة  بواسطة  التقنية

 (17) الخاصة. التطبيقات أو البرمجة لغات إحدى بوساطة و  معينة،

  باأللوان   التقليدية،  الرسم  تقنيات   من   انبثقت   تقنية  :  الرقمي  الرسم   تقنية  ثالثاً:

 من   الرقمي  الرسم  تقنية  تعد  رقمي،  بشكل  تطبق  أنها  إال  والزيتية،  المائية

  ال   كونه   وذلك  تفصيالته،   في  ،   كأداة  الكمبيوتر   الفنان  ويستخدم   الفن،  اشكال

  الى  تفضي  التي   الرياضية   المعادالت  أو   للنموذج،  الكمبيوتر  ترجمة  يستخدم 

 الرقمية   اللوحة  لينشئ  التقليدية   الرسم  أليات   يستخدم   الفنان  إن   بل   فنية   اشكال

  )مثل  الغرض  لهذا  المعدة  اإلدخال  أجهزة  طريق  عن  الكمبيوتر،  على  مباشرة

  الرقمي،  الرسم  تقنية  ضمن  الفني  العمل  ألنشاء  الرقمي(  القلم  و  الفأرة

  الخطوات  من   مجموعة  طريق   عن  بالصورة،  التالعب  برنامج  مع   يستخدمها

ً   تختلف   آلية   حيث  من  المستخدم  التطبيق  و  الفنان  أسلوب  باختالف  جزئيا

  التقنية،  لهذه  المعدة  والتطبيقات  الفني،  العمل  تفاصيل  مع  الضمنية  التعامل

  تتعداها  انما  و  فقط  الرقمي  الرسم  تطبيقات  تشمل  ،ال  كثيرة  تطبيقات  فهي
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 المعالجة   تطبيقات  معظم   تسمح   حيث  الصورية  المعالجة  تطبيقات  إلستخدام 

 ( 18) . ضمنها الرقمي الرسم عمليات بإجراء الصورية

 من  مستوحاة  رقمية  تقنية  الرقمي  الكوالج  تقنية  تعد  الرقمي:  الكوالج  رابعا:

  أو   مطبوعة،  او   مصنعة،  مواد  استخدام   على   تقوم   والتي   التقليدية   التقنية

  ..وغيرها،  حائط   ورق  أو   نسيج  أو  جريدة  من  صغيرة  قطع  مثل  موجودة،

  بابلو   الفنان  )استخدم   للرسم،  المحضر  القماش  من  قطعة  أو  حامل  على

  من   قطع  بتجميع  التقنية،  هذه  مارغريت  ورينه  ،  براك  جورج  و  بيكاسو

  إلنشاء   ،   للرسم  المحضر  القماش  على  األلوان   مع   والجرائد  والخشب  الورق

   (.19الدقة()  في وغاية لالهتمام مثيرة تجريدية، وشبه تجريدية  تكوينات

  التلقائية  األوامر  اإلمكانيات  من   بالعديد تمتاز  أداة)   يعد   الفوتوشوب،إذ   برنامج

 فكرة   الفنان  لدى  يكون  ذلك   عن  فضال   جهد  تتطلب  الصور  دمج   عملية  ولكن

  العمل  تنفيذ  لكيفية  بالتخطيط  ويقوم  اليه،   الوصول  المطلوب   الهدف  عن

  لمعالجة   المتمثلة  (7الشكل)  في  ،كما  اإلبداعية(  قدرته  وإظهار  الفني،

  و   األفالم،  ومونتاج  المتحركة،  الصور  لفن  الموسيقى  وتوزيع  النصوص

   (20) المختلفة الفنية المؤثرات وعرض والمناظر اإلضاءة تغيير

  إال   التقليدية،   المونتاج  تقنية  تحاكي  تقنية   فهي  الرقمي:  المونتاج  تقنية  خامسا:

  حيث  الرقمي،  الوسيط  هو   بينها  المزج  يتم   التي   للصور  المادي   الوسيط  ان

  االدخال اجهزة طريق عن الواقع من مباشر بشكل الصور إدخال يتم 
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  فضال   رقمي.  بشكل   معها  التعامل  ليتم   الصوري،

 الرقمي  الصوري  للمونتاج  تعريف  يمكن  ذلك  عن

  شرائح   إلصاق   خالل  من  الفنية  األعمال  كإنتاج

 تختلف  بنتيجة  للخروج  بعض  فوق  بعضها  الصور

  اال  الكوالج،  تقنية  تشبه  كتقنية  األصلية،   الصور  عن

  على  تدل  يجب  المونتاج  تقنية  ضمن   النتيجة  إن

  فالنتاج  الشرائح،  مزج نتيجة  فيها حصلت تغييرات

 

 مونتاج  (8شكل)

 رقمي 

 اإللصاق،  مناطق  كل  معالجة  و  وحذف  المكونات،  من  لمجموعة   مزج  عملية

  باستخدام  بالصور  والتالعب  وإلصاقها  الرقمية  الصورة  تقطيع   عملية  تتم 

  عملية  أمكانية  تمكن   اداة  الفوتوشوب،   برنامج  مثل  الصورية  المعالجة  برامج

  عمل   لتكوين  تطبيقها،  الفنان  يحاول  فكرة  وجود  تتطلب  بالصور  التالعب

ً  متكامل رقمي فني  ( 8الشكل) في كما جماليا، معرفيا

 الرسومات   من  نوع  :  الرقمي  الفيكتور  سادسا:

  والمحاور   االتجاهات  على  تعتمد   االتجاهية،

  عليه   تعتمد  التي  البيكسل  عن  وتختلف  الرياضية،

 كأداة  الرقمي  القلم  فيه  ويستخدم  السابقة،  األنواع 

  والدق   بالبراعة  يتصف  فن  وهو   للرسم،   أساسية

  تمثيل   أنظمة  تقسيم   يمكن  الصورة  تكبير   تم  مهما

   رئيسين: نوعين إلى الرقمية الصورة

 

  رسم   تقنية  (9شكل)

 اتجاهي

  من   متولدة   الصور  الحيزي:ان  الرسم  تمثيل  ونظام  ،  االتجاهي  الرسم   تمثيل 

  وبسبب   الواقعية،  الصور  من   محولة  أو   كامل  بشكل   سواء   الحاسوب   قبل

  إن  دقيق،   بشكل  الواقع  محاكاة  عليه   تصعب  اذ   التراكبية،  تكوينه  طبيعة
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 على  الخاصة  الحاسوب   برامج  من   مجموعة  من   متكونة  االتجاهية  الرسوم

  والشكل   والمستطيل  كالخط  للرسم،   واألساسية  أولية   جاهزة   عناصر  شكل

  عليه  تصعب  الصور  )هذه  فإن  التراكبية،   تكوينه   طبيعة  وبسبب   وغيرها،

  ودقتها  واأللوان  األشكال   بتكوين   جمالية  وله  دقيق   بشكل   الواقع  محاكاة

  من المتجهة الرسومات تتكون وتراتبها،

  بداية   نقطة  قبل   من   تعريفها  يتم   والتي  المسارات،

 خطاً،  يكون  أن  ويمكن  والزوايا،  كالمنحنيات،  ونهاية،

  يمكن  المسارات  هذه  متعرجاً.  شكالً   أو  مثلثاً،  مربعاً،

  ( 21)  (10بسيطة(شكل)  رسومات  إلنشاء  استخدامها

  تفقد وال  اصغر  او  أكبر  حجم  الى  تغييرها  يمكن   بحيث

  الرسم  داخل  شكل  كل  حواف  وتبقى  الصورة،  جودة

  رسومات   يجعلها   وهذا  ونظيف،  سلس  نحو  على

  والتي للشعارات مثالية

 صورة   (10)  شكل

 الحيزي  الرسم نظام

  أن   أيضا  يمكن  ولكن  األعمال،  بطاقة  على  لتظهر  صغيرة،  تكون  أن  يمكن

ً   الذاكرة  من  قليلة  كمية  تستهلك  فالصورة  إعالنات  لوحة  لملء  تكبر   نسبيا

  إنشاء  الحيزي:  الرسم  المتجهة.أما  الرسومات  من  الشائعة  األنواع   وتشمل 

 الرقمية  الصورة  عنصر  تدعى   صغيرة  مربعات  بواسطة  الرقمية  الصورة

ً   تسمى  نقاط  وكأنها  تبدو    مئات   إلى  عددها   يصل   قد   رقمية(  )نقاط  أيضا

  األبعاد   ثنائية  مصفوفة  ضمن  (،Pixels)  الصغيرة  النقاط  ماليين  أو   اآلالف

 الرقمية،   الصورة  لتمثيل   تستخدم  الكمبيوتر  جهاز  فان  نقطة  كل  مكان  ،تحدد

  لتحديد  الرقمية  الصورة  ملف  في  المخزونة  القيم  باستخدام  الحاسوب  يقوم   ثم

   لون و  السطوع شدة
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  هذه  تشبه  الشبكة،   هذه  من  ( Pixel)  نقطة  كل

  المرحلة   في  االنطباعية  اللوحة  تكوين  مبدأ  الطريقة

 فرشاة   ضربات   بواسطة  تشكل  التي  التنقيطية

 النقاط   هذه  باستخدام   الحاسوب  جهاز  فيقوم   صغيرة،

  على  يقوم  حيث   الرقمية  الصورة  لتمثيل   الصغيرة

  تمتاز  ،  ( 12شكل)  في  كما  الصورة،  حجم  وفق

  محدد   عدد  ذات   صورة  بأنّها   الحيزي  التمثيل   صورة

   العمودي للمحورين الرقمية النقاط من

 ( 11 ) شكل

  األفقي   و  العمودي   بالبعد  تحدد  الرقمية  النقطة  ان  ذلك  عن  فضال  واألفقي.

  في  ذلك  يعادل  ما  أو  الشاشة  على  تجسيدها  عند   اليسرى  العليا  الزاوية  عن

  شكل  على  المنفصلة  النقاط  من  مجموعة  من  متكونة  الصورة  إن  أي  الذاكرة،

 في   الصور  من  النوع  هذا  إنتاج  يمكن  (،22األبعاد،()  ثنائية  مصفوفة

  الحاسوب  إلى  إدخالها  عند   الواقع  من   ملتقطة  صوراً   تكون   الكمبيوتر، 

 النقاط   من  لمجموعة  الحيزية  الصورة  تتكون  التمثيل  من  النوع  إلى  وتحويلها

 النقطة   هذه  موقع  و  لون  خاللها  من   يتحدد  معينة  قيم  نقطة  كل  تحمل  الرقمية

 االخرى. الصفات من  العديد و

  التباين  يعد  (: Color in Digital Technique)  الرقمية  التقنية   في   اللون

  المرئي  )التباين  يستند   إذ  الرقمي،  الصوري  إدراك  في  أساسا  المرئي  اللوني

  لوال  و نراها، التي  األجسام من المنعكس الضوء  نوع و قيمة في اختالف إلى

  و   األشياء  تمييز  استطعنا  لما  المنعكس  الضوء  وقيمة  نوع  في  االختالف  هذا

  و  األجسام  عن   المنعكسة  الضوئية  القيمة  تدعى   فيها(،  الضمنية   التفاصيل

  تحدث   طبيعية  ظاهرة  اللون  ،(Color)  )اللون(  أبصارنا  جهاز  إلى  الداخلة
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  الجزء   هي  التي  و  الضوء،   من  مختلفة  موجية  أطوال  العين   تستلم   حين

  ،  رؤيتها  على  قدرتنا  خارج  هي  ،  الكهرومغنطيسي  الطيف  من  المرئي

 كموجات،   تنتقل   طاقة  هو   ،الضوء  (23)  ((UV)  البنفسجية  فوق  ما  وتسمى

  عند   ،  لمصدر  الطاقة  مستوى  على  التعرف  يمكن  الموجي  الطول  خالل  ومن

  ثنائية   (Pixels)  مصفوفة  بوصفها  الحاسوب  في  الملونة  الصورة  تخزين

  هو   بكسل  كل  ،  فقط  الضوء  بشدة  الرمادي  تدرج  صورة  قياس  يتم  البعد

  ويسمى   األسود،  يسمى  للسطوع  األدنى   الحد  سطوع،  مع  متناسبة  العددية

  وتلون   بكثافة  فتقاس  الملونة  الصورة  أما  ( 13)  شكل  أبيض.   سطوع  أقصى

 ( RGBالثالث)  األساسية  األلوان  تمثل  قيم   ثالث   بكسل  كل   يأخذ  الضوء

  )سماوي،  و  واألزرق(،  واألخضر  )األحمر  أما  الرقمية  الصور  في  فاللون

 نطاق   في  بكسل  كل  الطباعة،  في  يستخدم  والذي  أسود(،  أصفر،  أرجواني،

   (14شكل)   (24المشهد) في كائن إلى المسافة عمق قياس يمثل صورة

 

 

  نموذجية  صورة  ( 13شكل)  اللوني  التدرج  لدقة   نموذجية  (صورة 14)  شكل  

 الرمادي اللون التدرج لدقة

 االتجاهي: الرسم تمثيل   نظام في اللون

  عنصر  لكل  اللونية  القيمة  تحديد   على  االتجاهي  الرسم  في   األلوان  نظام  يستند

 ضمن  تخزن  للشكل  اللونية  القيمة  ان  حيث  ،  الشكل  تكون  التي  العناصر  من

  شاشة   على   نراها  التي   النتيجة  ان  إال   الشكل،   هذا   لتكوين  الجزئية  المعادلة

  للرسم  حيزية  ،نسخة  بالكمبيوتر  بأنواعها  الرقمية  التقنيات  ضمن  الحاسوب



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  342   

 

 الصورة   بإخراج  الخاصة  الصورية  المعالجات  و  البرامج  إن   أي  االتجاهي،

  اآلنية  القيم  بتحويل   تقوم  ،  الطابعة  خالل  من  الورق  على  أو  الشاشة  على

 ذلك  عرضها،  عملية  لتسهيل  حيزية  صورة  إلى  تترجمه  و  االتجاهي  للرسم

  ان   اال  التمثيل،   في  حيزي  أساس  إلى  تستند  الرقمي  اإلخراج  أجهزة  معظم  إن

  بشكل  االتجاهية  الصيغة  تستخدم  اخراج  اجهزة  وجود  عدم   يعني  ال   هذا

 ( 25واسع.) نحو  على مستخدمة  غير  الفني االنتاج مجال في انها الى مباشر

 الحيزي:  الرسم تمثيل   نظام في اللون

  )أي   المستويات  مختلف  وعلى   الحيزي  النظام   ضمن  اللون   تمثيل   يشتمل 

  أنظمة  ثالثة  على   اإلخراج(  مستوى  أو  المعالجة  مستوى  أو  االدخال  مستوى

  تحمله  ما  الرقمية  الصورة  إكساب  و  خاللها  من   اللون   تمثيل   يتم   رئيسة   لونية

   التغريب تحمل لونية خصائص من

 استخداماتها   تطور  قد   واالساليب   التشكيل   آليات   ان  استنتاج  يمكن  سبق  مما

  بشكل   واكبته  بحيث  الفني  واالبداع  العلمي  مجال  في  الحاصل  التطور  مع

  رقمية  بتقنيات  التشكيلي   الفن  اظهار  يخدم   متمايز  توظيف  حصول   ضمن

  مستوى   على  الفكرية  الناحية  من  الرقمي  التشكيلي  الفن  اثراء   في  تسهم 

  وتحقيق  المتلقي  بذائقة   التأثير  مستوى  على  الجمالية  الناحية  ومن   المعنى

  تعد  بجذور  مشروط  التشكيلي  النص   أن  .اذ   االمكان  قدر  االدهاش  عصر

  قيّم   تتشّكل  لذلك  والواقع  الخيال  في  تلمسها  يمكن  حيث  للصورة  مصدرا

  الفرد  ومكتسبات   الوسيط   طبيعة  مع  تتوافق   الفنية  لألعمال  التذّوق   من   جديدة

  الوسيط   طبيعة  نتيجة  تتحدد   التذّوق  عملية  أذاً   باستمرار,  ذائقته  يصنع  الذي

  ,   وفنونه  الثقافي  بالنتاج  عالقتنا  تغيّر  أخذت  القائمة  فالوسائط  ,  ذاته  الرقمي

 في  وفاعليتها  أثرها  لها  أصبح  وانما  والنشر,  للحفظ  وسائل  مجرد  تعد  لم  فهي
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 محتملة  عوالم  اصطناع  الحواسيب  بواسطة  تتيح   ألنها  ,   نفسه  الثقافي  المنتوج

 الجمالي   والحكم  المالحظة  وقوة  الوعي  وتنمية  االلكترونية  األعداد   بتركيب

  بوجود  إحساس  انه  أي  إيجابية  كقيمة  الفني،  للتذوق  الفني  القياس  أو  والنقد

ً   مواقعه  للحقيقة  إدراكا  يحس  وانه  حسن  شيء   الرقمي   الفن  ويستند  ،  دائما

  الرقمية،   التقنية  تمثل   اذ  ومميزاته،  خصائصه  بإكسابه  يقوم  تقني،   اساس  على

  الرقمية،   التقنية  تشمل  الرقمي،  الفني  العمل   إلنتاج  االساسي  والوسيط   المادة

  من   مجموعة  عن  عبارة  الرقمي،  الفني  العمل  ومعالجة  وتكوين   انتاج  اليات

  وتوفر   رقمية،  تشكيلية  بيئة  ضمن  تعمل  برمجية  ومكونات  المادية  المكونات

  من   سمة  التشكيلي  الرقمي  الفن  فتقنيات  الرقمي.  الفن  أعمال  إلنتاج  اإلمكانية

  وتفاصيلها  األشكال  معالجة  في  تظهر  )الفنان(  ومنجزه  الفني  التشكيل   سمات

  على   بمجملها  تشمل  إذ  الفني,  العمل  محتوى  في  تكمن  التي  الدقيقة  الفنية

  النواحي  تتضمن  ,كما  الفن  في  الداخلة  المكتسبة   الفنية  والقدرات  اإلمكانات

  والشكل  المعنى  سمات  جميع  انتخاب  على  تساعد  التي  المستحدثة  الجمالية

 في   تختلف  الفنية  فاألساليب  ،  واتجاه  انفعال  من  أليه  توحي   وما  واالسلوب

   الرقمي. الفن عمل   مع التعامل كيفية

   الفني التذوق  تربية   : الثاني المبحث

  المتعلم   يكتسبها  الفنية  فالخبرة  الفنية  التربية   اهداف   اهم   من  الفني   التذوق  يعد  

  الفني  ،فالتذوق  التذوق  على  القدرة  لديه  لتنمي  التجريب  الممارسة  خالل  من

  به  والمستمتع   والمتذوق  الفنان  أعمال   بين  وتواصالً   اتصاالً   العام  بمفهومه

  استمتاع   حالة  فالتذوق   ،   ما  فني  لعمل  تعرضه  حين  تأملية  برؤية  معها  يتفاعل

  الجميل  الشيء  بين   ضمني   تفاعل  خالل  من   الوجداني  الطابع   فيها   يغلب

  حسية  وعملية  عقلية  قدرة  هو  الفني  فالتذوق  ،  به  المستمتع  والشخص
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  اإلنسان   عن  يصدر  فعل  فأي  ،  المتلقي  من  صادرة  ووجدانية   وإدراكية

  ،   التعبيري  والمكون  الهادف  بالمكون  يتمثالن  وجهتين  من  يتكون  كمتلقي

  والذي   المؤثر  هو  منهما  األول   ،   طرفان  فيها  يشترك  الفني  التذوق   فعملية

ً   الفني  األثر  بذلك   المتأثر   المتلقي  هو  والثاني   ،   الفني   باألثر  يتمثل    حسيا

 ً   تعد   ذاتية  استجابة  في  المتلقي  نفس  إثارة  مهمته  في  يعتمد   ،فاألثر  وفكريا

ً   الحكم  هذا   فيصبح  الفنون  على  للحكم  أساسا   بين  والتواصل  للتفاهم  وسيطا

  الذهنية   المثيرات  من   يعد  الرقمي  الفني  العمل   فان  ،لذا  والمتلقي  الفني  العمل

 اإلنتاج  تقنيات  تحاكي  أو   تبتعد   أو   تقترب  قد   تقنية   لنتاج  الفنان   تحفز  التي

  و   خصوصياتها  نتاجها  طيات  في  تحمل   فهي   بذلك  التقليدية،  التشكيلي   الفني

  لها،  هوية   خاللها  من   المنتج   الفني  العمل  من   تجعل  و  بها  تنفرد  التي  مميزاتها

 جاءت   سياقاتها.  ضمن  العمل  صياغة  في  خصوصية  من   تحمله  لما  ومثاراً 

  ،   متعددة  برؤى   والنقاد  والمفكرين  الفالسفة  من   الكثير  لدى   الفنية  الصورة

 بطريقة   الشيء  وجود  فكرة  من  االقتراب  منها  يراد  فكرة  تعد  الفلسفة  في  فهي

  خاللها  من  الممكن  من  يكون  إطار  في  وحصرها  وصفها  يسهل  وبما  محددة

  من   يجعل  الذي  األمر  ،  المؤطرة  المقترحات  هذه  عن  ذهنية  صور  تكوين

  إال   هي  ما  الرقمية  الفنية  اللوحة  ألن   ،  الحقا  الصور  هذه   استرجاع  إمكانية

 التي  العقلية  الصور  "أن  يرى  فـ)سقراط(  ،  المخيلة  تعتمد   مادية  صورة

 وجوهره   الشيء  حقيقة  هي  المادة  من  المفردات  تجريد  بعد  الذهن  في  ترتسم

  الى   المتعلم  ينظمها  المادية  الصورة  وهذه  ،   ( 26)  "  وجوده  به  يقوم   الذي

 مهما   عامال  يعد   عليها  يقوم  التي  جمالية   عالقات  خالل  من   ويتذوقها  مرئيات

  اكثر   السلوك  هذا   يجعل  ان  ويمكن  المتعلم،  سلوك  في  ويؤثر  تكوينه  في

  لكل  الشخص  معالجة  اساليب  من  اسلوبا  يصبح  التذوق  هذا  يرتقي  فقد  تكامال
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  الصورة   أن  حيث  من   سقراط  عارض  فقد   )أفالطون(  أما  يديه،   تحت  يقع  ما

 مستقلة   خارجية  حقيقة  لها  أن  بل  ،   الخارجي  العالم  في  وجود   لها  ليس  الذهنية

  لها  أسماء  تعد   العقل  إليها  يصل  التي  الكلية  فاإلدراكات  اإلنسان،  عن

  يؤسسها  )ديكارت(  لدى  والمخيلة  الحس  صور   فإن  ،لذا  الواقع   في   اتمثيالته

  التي   البؤرة  تعد   فالصورة  اإلرادة،  تؤسسها   الذهنية   الصور  حين   في  العقل،

  تخيلية   منظومة  ضمن  يتجلى  هو  وما  ،  محسوس  هو  وما  مرئي  هو  ما  تنتتج

  الصورة  وبين  الحسية  الواقعية  الصورة  بين   توازن  لتحقيق  فعالية  ذات

  لخبرة   وإبداع  خلق  بمثابة  الفني  التذوق   ويعتبر  الخيال،  في  المتجسدة  الذهنية 

  التي)   الفنان  خبرة  في  متمثال   العمل  ذلك   كان   أن   بعد  الفني  للعمل   المتذوق

  المستمر   المتصل  المتغير  صورة  تطورها  على  يتجلى  حركي  بطابع  تتصف

  من   الفنان  قبل  من   يدرك  الفني  التذوق  وان  الجمالي،  الطابع   تكتسب   وهكذا

 الجمالية   والعالقات  الفني  التشكيل  عناصر  تفسر  أساسية  نواحي  أربع  خالل

 حرية   مجال  .وفي  والتقنية   واألداء   والمضمون   والشكل  التعبيرية   والعالقات

  ( 27)  التربوية(  الحرية  الى  نظريته  في  )روسو(  دعا  والتذوق  االبداع 

  او   رموز  كانت  سواء   بالتعبير  اال  يبتدئ  ال   فالنمو   النمو  تشجيع  هي   فالتربية

  عالمات.

 للفن   الجمالية  للتجربة  عليا  ملكة  الفني،  التذوق  مسألة  )كانت(  طرح  لقد 

  المرتبطتان  الفكرتان  هاتان   رسخت  إذ)   الحسية   والمتعة  العملية  والوظائف

 من   مجردة  الجمالية  النظرة  وكانت  الناس  اقلية  على  حكراً   بوصفه  بالذوق

 الثقافية   النخبة  وتستأثر   الفن  التلقي  في  اال   تحضر  ال   مجسدة  وغير  المصلحة

  نظام   يقيم  الجمالي   )النهج   ان  بقوله:  الذوق  عن  ماركوزه(  )هربرت  ،عبر

ً   باعتباره  الحساسية  الى  المفهوم  هذا  ادخاله  في  وأنه  ،  العقل  لنظام  مناقضا
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  اشد  قاعدة  لها   تقدم  فأنها  الحواس  تحرير  الى  يتجه  فأنه  المعاصرة  الفلسفة

  اشكاال   اتخذ  الفني  التذوق  ألن   ،  ( 28ممكناتها()  من  حد   الى  وتزيد   أحكاما

  على  يدل   مما  والمفكرين  الفالسفة  لدى   والفكرية  الفنية  الطروحات   في   متعددة

 اآلخر   مع  والتفاعل  بالجمال  االحساس  او  الحسي  واالدراك  الجمالية  استجابة

 ً   والقيم  المعرفية  والموضوعية  الشكلية  المدركات  طريق  عم   ونفسيا  انفعاليا

  واللمسية   والسمعية  البصرية  الحواس  اعمال  على  المؤسسة  الجمالية

  أم   فنية  تشكيلية  مخرجات  خالل  من  نلمسها  ان  ،يمكن  والعقلية  والمعرفية

  وفق  على   قيمية   ألحكام  وصوال   تقنية   رقمية  تشكيلية   ام   تشكيليه   تعتبريه 

  تكييفها   يتم  الرقمية  الصورة  في  التعبير   وسائل  فان  الجمالية،  الذائقة  معايير

  الفني  التذوق  ان  إذ  المختلفة،  وحواسه  االدراك  كليات  الى  الفنان  قبل  من

  آثرا  تترك  صيغة   في  أو   مادي  كتكوين  ما  شيء   إليجاد  معنى  يحمالن  والخلق

  من  موجودة  عناصره  كانت   وان   صياغته   في  يحمل  البشري  بالحس  مدركا

  النشاط  )يتباين  لذلك  بإنتاجها  الفنان  يقوم  ألفكار  مضمونا  فني  عمل  من  قبل

 واختالف  تباين   وما  الفكر،  أو  االدراك   هو  اصل  له  اوجهه،  وتتعد   الفني

  التعبير  اشكال  في   الكمبيوتر  ودخول  للتعبير،   الوسيلة  اختيار  سوى   الوسيط

  والحوسبة   واألدوات  الوسائط  اختالف  بسبب  الفنية  الذائقة  وتنوع  الفني,

 للحالة   جمالية  انفعالية  حركة  إحداث  الرقمي  الفن  هدف  الرقمية(،  واالنظمة

  فهي   ،   والموضوع  الذات  بين   تآلف  الصورة  تكون   وبذلك  المبدع  يعيشها  التي

  إيقاعه  عن  تنبثق  حيث  الواقعي  العالم   إلى  الجديدة  المبدع  نظرة  من  تنطلق

 جذور   فان  وبذلك  الحق.  اإلبداع  إلى  يتسامى  الذي  هدفه  ومن  الجديد  الروحي

  الذات   لعالقة  طبقا  المخيلة  آفاق  لرصد   "محاولة  إال   هي   ما  الصورة

  ان  يمكن  التي  التشكيلية  الصورة  في  الرقمية  المعالجات  (،29)  بالموضوع
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 تقنية  إتاحتها  التي  الصور  معالجة  لبرامج  الكبيرة  لإلمكانات  وفقا  للصور  تتم

  )يتمتع   مؤهل  رسام  دون   بمفردها  تجدي   لن  والتي   للوحه،  الرقمي  اإلنتاج

  تراعى  جذابة  قوالب  إلى  األفكار  تحويل  على  والقدرة  اإلبداعي   بالحس

  والفهم  االنتباه  في  والمعرفية  النفسية  واألسس   الرؤية  في  البصرية   األسس

  اإلدراكية   بالصور  يرتبط  بعضها  متعددة  أنواعا  للصورة  (30والتذكر()

  الداخل  بين  تجمع  التي  والصور  الداخلية،  العقلية  ،والصور  الخارجية

  أكثر  وهي  البصرية   الصورة  منها  نذكر  الصور  هذه  أمثلة  ومن   والخارج،

  نيالذه   النشاط  الخيال  ويعد   والمحسوسة(،  الملموسة   )  العيانية  االستخدامات

  بين   يوحد   فهو   الصورة،  في  مستوياته   أعلى   في  يتجلى  الذي   المؤثر

   (.31) فنياً.  معطى منها ويكون  المتناقضات بين ويجمع المتباعدات

  والعادات  الجماعية  للعقلية  الرقمي  العمل   في  الفني  للتذوق   الحالة  تحدد 

  الساللة  أو  كالجنس   العامة  الشروط  فيها  تؤثر  وكذلك  والسلوكية  األخالقية

  لتحقيق  وسيلة  والفن  ،  التاريخية  للمرحلة   أو  االجتماعي،  الوسط  أو  والبيئة

  طريق  عن  التعبير   خبرة  فتضيف  األفراد   بين  والتعاطف  الوجدانية  المشاركة

  وقد   وموهبته،   الفرد   استعداد  يدعمه  فطري  شيء   اإلنسان،  يسلكه  سلوك  الفن

  الشعور  مجال  إلي  مطالبها  نقل   في   مشقة  الالشعورية  اإلنسان   حاجات  تجد

  وإيجاد  ،  تحقيقها  في  الرغبة  عند  بالعقبات  تصطدم  ما  وكثيراً   ،  إلدراكها

  التعبير  لغير  مجال  ال   وحيث  إليهم  النفسي   االتزان  إلعادة  المناسبة  الحلول

  الذي   للسلوك  كموجه  الفنية  التربية  به  تميز  ما  نجد  للتنفيس   كوسيلة  الفني

  الفني   األبداع  ان  ذلك  عن  فضال  ،  والالشعور  الشعور  بين  أدائه  في  يجمع

 الفرد  ثقافة  على  مستندة  عدة  عوامل  تتدخل  إّذ  الجمالية  الذائقة  عن  ناتج

  يدركه  ما  مع  يتوافق  أن  يجب  عام  بشكل  يحتويه  وما  وبيئته  ومزاجه  وميوله
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ً   الفرد   ومعارف   مألوفة  بيئة  في  ذاته  هو  يعيشها  مصطنعة  )عوالم  عن  مسبقا

  وعيه   وفق  السابقة  وتأمالته  وتوقعاته  تجاربه  مع   ينسجم  ,  مكتسبة  ووجدان

  التواصلي  وسلوكه   وعيه  يتشكل  التواصلية  الوسائل  تلك   بفعل  ,  المتشكل

  الوعي  أشكال  من   وعي   ليشكل  جديدة,   ومنافع   بنى  بأنشاء  االلكترونية, 

  من  واحد  وهو  فنّية،  صور  في  الواقع  يعكس  اإلنساني،  والنشاط  االجتماعي

 ( 32 للعالم() الجمالي والتصوير  االستيعاب وسائل أهم

 و  الرقمية  التقنية  الفنية  وخبرته  ثقافته  بفعل  استطاع  الرقمي  الفنان  فنرى

  و   العلوم  وظيفة  و  والتقنية   االسلوب  الن   ،  فيها  ظهر  التي  المرحلة  تجسيد 

  أي  في  وتطورها  الثقافة  فعل   ناتج  هو   ،  ومجاراته  به   اللحاق  هي   التكنلوجيا

  والشخصية  والسلوك   التفكير  وطرق  الثقافات  اثر   من   نابع   هو   وزمان  مكان

  الفردي  االسلوب  ،  جمعي  واسلوب  فردي  اسلوب  نوعين  يكون  واالسلوب   ،)

  واقع   او  بيئية  أكانت  سواء  والتصورات  للمدركات  ذاتي  وحسي  خيالي  بعد  له

  التعبير(   في  والتفرد  االبداع   صفات  ضمن   تتدرج  والتي  اجتماعي  او   سياسي

  ينمو   لكي  الخبرة  من   نوعا   يتطلب  والذي   (، 33()  31،ص2005  )شاكر،

 ووظائفها   ومضامينها  االشكال   واألصالة  الفكري  الوعي  جانب  الى   ويتطور

  الداخلية   االستعدادات  منبعها  ذاتية  بدافع   تتم  الجمالية  فاالستجابة  التعبيرية، 

  من  تتحقق  والتي  ،  والبيئة   والمحيط  والتعلم  الثقافة  مستوى  فيها  بما  للمتلقي

  الفني  للعمل  التكوين   البناء   في  الفعالة  القوى  إلظهار  الرقمية  التقنية   خالل

  الموضوع  عن   والتعبير  األسلوبية  المعالجة  أساسيات   من  تعد   الرقمية  فالتقنية

 تأثيره  ويمارس  المعرفية  أهميته  فنه  يعرض  الجمالية  ووظيفته  الفنان  لدى

 الجمالي   وتحويله  الجمالية  المعرفة  وإثراء  ومد  والتربوي  االيديولوجي

 الجمالية التربية ثمرة هي الجمالية فالذائقة
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  التقنيات   وفرت  التكنولوجية   العلمية  الثورة  معطيات  ان  ..  سبق   مما  نستنتج 

 التي  للعناصر  تشكيلية  صاغية  اعطاء  في  اسهمت  التي  والمواد  والوسائل

  التشكيلية  والمستحدثات   التقنيات  خالل  من   التشكيلية   اللوحة  بناء   في  تسهم 

  ذات   ومبتكرة  جديدة  واسس   مستحدث  تعليمي  نظام  وفق  الرقمية  للفنون

  الواقع   عن  ليعبر  الفنان  يتخيلها  التي  الذهنية  الصور  تغير  تبادلية  طبيعة

  الفنون  عالم  مكونات  بين   نشأت  الجوانب   متعددة  تفاعلية  عالقة  ثمة   الجديد

  لتبادل  بعضاً،  ببعضهم  الفنانين  اتصال  تسهل  الحديثة،  التقنية  ظهور  بفعل

 المعارض  إقامة  حتى  أو  المشتركة  المعارض  إقامة  وتسهيل  والخبرة  اآلراء

  التشكيلي  الرقمي  للفن   اإلبداعية  بالقدرة  منهم   يتميزون  الذين   االفتراضية

  واالتجاهات  األشكال  من  العديد  وأتخذ  الرقمية،  الكمبيوتر  لغة  على  العتماده

  إنتاج  في   ورئيسية   مباشرة  كوسيلة  الكمبيوتر   اعتماد   اساس  على  تقوم   التي

  تصورها   يتم  مفاهيم  ومجموعة  جديدة  فنية  كتقنيات  لتعمل  الفني  العمل

  على   تقنية  أية  تضفيه  ما  الخواص  و  الجوانب  من  الفني  العمل  على  لتضفي

  األدائية   المعرفية  بنية   لتطوير  دائما  بالسعي  يعنى   الرقمي  فالفنان  نتاجها،

  الصورة  والجمالي،  المعرفي  لنظام  مركزا  والفني  الجمالي  التذوق   من   متخذا

  لها  إنتاج  إعادة  أو  الحسية  للخبرة  العقـلي  التمثيل   عن  تعبيرا  بوصفها  الرقمية

  بشكل   مرتبطة  أصبحت  التي  وذائقته  يهوتلق  الفرد  شخصية  تكوين   في  وأثرها

 آليات  عالقات  ومن  ،  ولون  شكل  من  الفني  التشكيل  اليات  تكشف  واضح

  العمل  وراء  الكامن   الفكري  المضمون  من  التعبير   وكيفية  الرقمي  التشكيل 

  صياغة   من   تبدأ   والتي   اللونية،   او  الشكلية  البناءات  خالل  من   المتلقي  الى

  الحوسبة  تأثير  محصلة  ،   وتذوقها  المتلقي  الى  وصولها  الى  وانتاجها  الفكرة

  عند الحقة مرحلة فهو الجمالي فالحكم ، والثقافة الفن أشكال كل على الرقمية
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 حكما   يصدر  الن  تؤهله  عالية  ذائقة  لديه  الفرد  يكون  عندما  تحصل  المتلقي

 مراحله   من  مرحلة  ولكنه  الجمالي  الحكم  قبل   فالتذوق  الفني،  لألثر  جماليا

  من   بداً   الذهن  في  تتفاعل  معقدة  حسية  ادراكية  عمليات  بعد  أي  المتقدمة

  الجمالية   التجربة  خالل  من  يتم  ،  ذهني  نشاط  بعمليات  مرورا  االنتباه

  عمليات  مع  التفاعل  ثم  بالذاكرة  مخزونة  ذهنية  بتراكمات  و  االدراكية

  خالل  من  ذلك  انعكس   ،ما  والتميز  والمقارنة  بالفهم  المتمثلة  الذهنية  االنشطة

  الفني  والتذوق الجمالي والتجربة الفنية الرؤية لتلك نتيجة ظهرت التي النتائج

  فنية   تقنيات  فيها  وظفت  متنوعة  فنية   تشكيلية  اعمال  خاللها  من  تولدت  والتي

  عبر   والفن،  العلم  خالل  من  العلمية  االكتشافات  تعاصر  أو  تواكب  مختلفة

 يحقق   متميز  بأسلوب  التلقي  شمولية  إلى  ترتقي  شكلية  بقيم  متغيراته  معالجة

  النواحي   من  المعالم  واضحة  رسالة  ويوصل   المعاصر،  التشكيل   مقتضيات

 والجمالية  والتعبيرية الوظيفية

 النظري: االطار مؤشرات

 الدقة  حيث  من  الفنية  للصورة  جمالية  اضفاء  القمي  التشكيل  اليات  اسهمت  -1

 الرقمي التشكيل واشتغال اليات مع  للتوافق والوضوح

 تفاعل   خالل  من  الوجداني  الطابع  عليها  يغلب  استمتاع  حالة  التذوق  -2

 به  المستمتع والشخص  الجميل الشيء  بين  ضمني

  هي  الدقة  عالية  فنية  تشكيالت  انتاج  في  مهما  دورا  الرقمية  التقنية  تلعب-3

  وعلوم  المعلوماتية  مجال  في   اإلنسانية   للحضارة  المتسارع   التقدم   نتاج

  والبرمجيات  الحاسوب
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 التي  والخامة  فنية   لوحة   أي   تشكيل  اعادة  امكانية  الرقمية  التقنية   تتيج -4

 الفنان يرغبها

  التشكيل   ومنها  المعاصر  الفن  التقنيات  اثراء  في  هام  دور  للحاسوب-5

 اعماله  انتاج على الفنان ساعدت  وادوات  وسائط من وفر وما الرقمي

  تجسيد  و   الرقمية  التقنية  الفنية  وخبرته  ثقافته  بفعل  استطاع  الرقمي  الفنان-6

 فيها ظهر التي المرحلة

  االيات  عبر  والتشكيلي  التقليدي   للفن  فكري  وتواصل   امتداد   الرقمي  الفن-7

 واالبداع  للخلق مفكرة تشكيل 

 ني الثا الفصل

 :  وإجراءاته البحث منهجية

  كونه   ،   البحث  عينة  للتحليل   كمنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج   الباحثة  اتبعت

 البحث.  هدف  لتحقيق المناهج  أنسب

  العالمين  للفنانين  الرقمي  الفن  باألعمال  البحث   مجتمع  :تحدد   البحث   مجتمع

   الشبكة )مواقع مختلفة مصادر  من ،  فنيا عمال (40)  عددها والبالغ الواقعة

  الشخصية  المواقع  الرقمي،  بالفن  تعنى  التي  )االنترنيت(  للمعلومات  العالمية

 الرقمي( بالفن الخاصة العرض وصاالت للفنانين

  البحث   حدود  مع  يتناسب  بما  البحث,  عينة  نماذج  اختيار  تم   :   البحث  عينة

 البالغة   البحث  عينة  اختيار  تم   وقد  البحث,  لهدف  تحققا  والمكانية(  )الزمانية

   االصلي المجتمع خصائص وتعكس تغطي  والتي  فنياً، عمال (4)
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  بصيغتها  المقترحة  التحليل  أداة  بناء   تم  البحث،  هدف  لتحقيق  :  البحث  أداة

   األولية, 

  أداة  في  توافرها  ينبغي   التي  الالزمة  الشروط  من  الصدق  يعد  األداة:  صدق

  علمي,   بحث  اي   يتطلبها  التي   واإلجراءات  األهداف  لتحقيق  المعتمدة  البحث

  ضمن   البحث  إليها  انتهى   التي  والفنية  الفكرية  المؤشرات  الباحثة  اعتمدت   لذا

  العينة  اختيار  في  ،المعتمدة  البحث  أداة  بناء  في  النظري  اإلطار  سياق

  وتحليلها

 ( 1نموذج)

  يوكيو   في  الغروب  :   العمل   اسم

Nightfall in Ukiyo 

 جارفس  -  لوزادا  مريام   :  الفنان  اسم

(Myriam Lozada-Jarvis) 

 الرقمي الرسم تقنية  :  التنفيذ تقنية

 2002 اإلنجاز: سنة

 الفني   العمل  يظهر  البصري:  الوصف

  من   يتكون  اذ  الرقمي،  التشكيل  لتقنية

 وخطوط  تجريدية  أشكال  من  مجموعة

  بعض   ترجمة  يمكن  متنوعة،   ألوان  ذات

  بالكائنات اشبه  األشكال

 

 أشكال   إلى  أخرى  وتكوينات  والفراشة  كالسمكة  حيوانية  هيئات  على  الطفيلية

  التشكيل   بين  ما  تجمع  متداخلة  اشكال  و  كتل   وجود  نالحظ  بشرية،  أجزاء

  وجود  الى  باإلضافة  الواقع  من  المستمدة  االشكال  وبعض  الخيال  من  المستمد
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 اما   الفني  العمل   اعلى  في  صغيره  اشكال  وجود  مع  مائية  وطيور  اشكال

  الفني،  العمل  جوانب   وبعض   وسط  في   االحمر  اللون  فقط  لأللوان   بالنسبة 

  هذا   ان  واالبيض  االسود  واللون  الغامق  واألخضر  الفاتح  االخضر  واللون

  اعطي  المحايدة  وااللوان  الباردة  وااللوان  الحارة  االلوان  بين  اللوني  التداخل

  الطبيعة  بين  وما  واالستقرار  التمرد  بين   ما   تجمع  كثيره  رمزيه  دالالت   للوحه

  ،  الغروب  الى  الشروق  من  اليوم  طيلة  وصراع  حركه  من   يدور  وما  والخيال

  هو   ذاكرته  من  جزءا  وتصبح  حياته  مسيره  خالل  الفنان  معها  يتفاعل  ان

 اشكال   هناك  ان  نالحظ  اذ  الفنيه  اعماله  على  التاكيد  في  وتنعكس  مخيلته

  كبيره   مستطيله  اشكال  او   اقل  بحجم  لكن  الشكل   نفس  بجانب  كبيره  بيضوية 

  هذه  بين   الصراع  وهذا  منحنيه   خطوط   و  صغيره  مستطيله  اشكال  بجانب

  الحياه   اجل  من  الصراع  بقوه  احساس  يولد   واالشكال  الحجوم  في  الثنائيات

  من  فيض  و  متاججه مشاعر عن تعبر انها المتعارف مفهومها الغروب وليس

  واالشكال  االلوان   المتناقضات  بين   الصراع   عن  تعبر  التي  االحاسيس

  الشكل.   وثنائيه  اللون  ثنائيه  خالل  من  واضحا  التفاعل  هذا  ويظهر  والخطوط

  طريقة   و  التشكيل  آلية   حيث  من  األشكال  بين   المشتركة  السمات  مالحظة

  فضاء  ضمن  تمازجت  التي  األشكال،  هذه  من   شكل  كل   على  اللون   تطبيق

ً   متخذة  التكوينات  باقي  مع   الفني  العمل   مشابهة،  تشكيل  اليات  و   لونية   صيغا

  التحكم  خالل  من  العمل  هذا   على  الرقمي  التشكيل  تقنية  أضفته  ما  لنا  يوضح

  تنفيذ   وآلية  اللونية  المساحات  ملء  طريقة  و  للعمل  الرئيسة  بالخطوط  المباشر

  التكوين   مثل  التفاصيل  بعض   في  الظالل  ظهرت  حيث  الظالل،  وتجسيد 

  اسفل  في  الموجود  االخضر  التكوين  و  المركزية  الفراشة  يسار  على  االحمر

  هذه   وشكل موقع  تحد  آلية  على  االعتماد  دون  حر  بشكل  وطبقت  العمل،  يسار
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 درجة   تحديد  في  الحرية  للفنان  كان  انما  و   رياضي،  اساس  الى  تستند   الضالل

  التشكيل   فآليات  ،  الشكل  تفاصيل  على  رسمه  كيفية  و  ومساحته  ولونه  الظل

  التي   المتداخلة  والكتل   االشكال  رسم  في  الضوئي   بالقلم  يتحكم  الفنان   استطاع

  وكان   الفوتوشوب  تقنيه  اما  الفني،  العمل  اجزاء  جميع  في  تفاصيلها  ظهرت

  على   وقدرته  مخيلته  تمكن   ان  الفن  ان  يعني   وهذا   عناصر  قليل  استخدامها

  رسم   طريقة  خالل  من   الفني،   العمل  جمالية  انتاج  في   التقنيات  هذه  استخدام 

 حجوم  اختيار  امكانية  ووجود   اللون،  توزيع   و  الظالل  تطبيق  الية  و  االشكال

  ان   استنتاج  الى  التوصل   يمكن  حر،  بشكل  المساحات  توزيع  و   واالشكال

  درجة   ان   و  مطابق،  و   دقيق  بشكل  الواقع  محاكاة  تتيح   ال   الرقمي  الرسم   تقنية

  في   مهارته  و  ودقته  الفنان  غاية  على  معتمدة  ستكون  وجدت  ان  االقتراب

 اشتغاله آليته التنفيذ

 ( 2نموذج)

 Green and  ،   كرسي  :   العمل   اسم

Cardboard 

   ووكر فور :جميس  الفنان اسم

 الرقمي الرسم تقنية  :  التنفيذ تقنية

 2002 اإلنجاز: سنة

  العمل   يتألف  البصري  الوصف 

  على  خشبي  كرسي   من  الفني

  يحتوي   اطار  ويوجد   زرقاء  ارضية

  هندسية  واشكال  نباتية  اشكال   على

  خضراء  ارضية  على  موزعة
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   على ويطغي

  اشبه   اخضر  ولون  (  والبرتقالي  االحمر  )  مثل  الحارة  االللوان  االشكال  هذه

  هذه  بمكونات  تأملنا  ولو   .   والكتل  االشكال   هذه   عليه  تتوزع   الذي   بالبساط

 الكراسي  يشبه  النه  الواقعي  الرسم  الى  يميل  الكرسي  شكل  ان  نالحظ  اللوحة

 جانبي   اتجاه  في  اللوحة  مصمم  وضعه  وقد   اليومية  حياتنا  في  عليها  المتعارف

  للجمهور   ظهره  واعطى  المكان  غادر   قد  يستخدمه  الذي  الشخص  بأن  يوحي

 من   خالي  بني   بلون  وجدار  زرقاء  ارضية  عن  عبارة  بالكرسي  ومايحيط

  الكرسي  هذا  وكأن  للمكان  واضحة  هوية  وجود   بعدم  يوحي  وهذا   التفاصيل

 بالكرسي  يحيط   اطار  الفنان  اضاف  وقد  الواقع  عن   بعيد  مجهول  عالم  وسط

  االطار  وهذا  وعالمه  الكرسي  على  خاللها  من  نطل  التي  بالنافذة  اشبه  وهو

 وخصائص   سمات   التشكيل   لهذا   والبرتقالي  وخضراء  حمراء  باأللوان   مزين

  االلوان  هذه  مع  تتعامل  الحياتية  تجارنا  الن  اليومية  حياتنا  في  موجودة

  هذا   بناء  في  الرقمية  التكنولوجيا  توظيف   من  الفنان  وتمكن  واالشكال،

 وما   واقعي  هو   الكرسي  شكل  الن  والخيال  الواقع  مابين  يجمع  الذي  التشكيل

  ضمن   متناسق  بشكل  الفنان  وزعها  وااللوان   اشكال  عن   عبارة  به   يحيط

 وجمالية   فكرية  ابعاد  فيها  اللوحة  بأن  احساس  يعطينا  وهذا  اللوحة  تكوين

  الفني   الشكل  هذا   بناء  في  والتجريب  التحليل  على  وقدرته  الفنان  بأبداع  ترتبط

 .  وثقافته وفكره الفنان خيال من مستوحات والخطط االشكال هذه الن

 ثقافة  من  يأتي  وأنما  فراغ  من  اليأتي  فني   شكل  اي  عن  التعبير  في  القدرة  ان

  األنتاج   يكون  خصبة  المخيلة  كانت  وكلما  للمشكلة  وتحسسه  ومخيلته  الفنان

  او   شيء  على  اآلطالع  هي  فالمعرفة  المعرفة  عن  يختلف  الخيال  ألن  افضل

  الخيال  أما  نتحسسها   أن   ويمكن   فيها  نعيش   التي   البيئة   من   قريبة   معينة   اشياء
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  في   موجودة  غير   وبأشياء   نلمسها  التي  باألشياء   يرتبط  بوصفه  اوسع  فهو

  تتسم   اعمال  أنتاج  من   يمكنه  المخيلة  تشكيل  اعادة  على  الفنان  قدرة  لكن   الواقع

   .  واالبداع  بأصالة

  في   الكمبيوتر  رسومات  دمج  على  التشكيل  اليات  خالل  من  الفنان   عمل  لذ

  تجمع  ان  ويمكن  الخيال  وحي  من  هي  الرقمية  بالصورة  ترتبط  التي  لوحاته،

  قدرة   ان   .   واالبداع   باالصالة  يتسم  فني  عمل   ألنتاج  والخيال  الواقع   بين   ما

 أفكاره   تنفيذ  من  يمكنه  واعي  بشكل  واستثمارها  التكنولوجيا  فهم  على  الفنان

  والموروث   والخيال  بالواقع   عالقة  لها  فنية   اعمال  شكل   على   واحاسيته

  باالساس   يعتمد  التشكيل  هذا  لكن  .   الفنان  يمتلكه  الذي  والثقافي  الحضاري

  التكنولوجيا   هذه  لمزايا  وادراك  فهم  هناك  كان  وكلما  الرقمية  التكنولوجيا  على

  هذه  تحويل  على   قادر  الفنان  فأن  وجماليا  فنيا  توظيفها  في  عالية  ومهارات

 والفني  الجمالي  التعبير  على  عالية  قدرة  يمتلك   فني  عمل  على  الرقمية  المزايا

 .  اللوحة هذه  تجسيد في مانلمسه  وهذا والثقافي

 ( 3نموذج)

 مارتن(  )اغنيس سلست  :  العمل اسم

   هيبرت  بيير جان :  الفنان اسم

  طباعة   ورق  على  حبر  :   التنفيذ   تقنية

 رقمية

   2007 اإلنجاز: سنة

  العمل   يتكون   البصري:   الوصف

  الوان   وهناك  وخطوط  هندسية   لوحدات

  النها   اللوحة  هذه  في  صريحة  بارزة
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  اللون   وخاصتا  واسعة  مساحات  شغلت

  واالخضر   والوردي  البنفسجي

   واالبيض

  الهندسية   االشكال  وسيادة  تجريديا  موضوعا  تناولها  سلست  لوحة  في  نالحظ

  االخضر  الى  باالضافة  المائلة  والخطوط  والمثلثات  المستطيالت  مثل

  تدل   المائلة  فالخطوط   ومعاني  دالالت  لها  االشكال  وهذه  واالسود  واالبيض

  ورأسه  االسفل  الى  قاعدته  تكون  الذي   والمثلث  االستقرار  وعدم  القلق  على

  الباردة   مع  الحارة  االلوان  وتداخل  واالنطالق  القوة  عن   يعبر  االعلى  الى

 الداخلي   الصراع  عن   تعبر  التي  المتناقضة  القوة  بين  ما   الصراع  عن  يعبر

  التشكيل  اليات  اشتغال  كيفية  جان  عمل   .يوضح  المعاصر  لالنسان  والخارجي

  جمالية  تخليلية  استفسارات  وطرح  جديدة   بصرية   احتماالت  بخلق  الرقمي

 واالنفتاح  التأويل   وحرية  للمتلقي  توالدية  السطح   بحركة  انطباعا  واعطاء

 افكاره  لتفعيل  واداة الجمالي للتذوق والقراءة

  هذه   في  الموجودة  والفنية  الفكرية  القيم   اعطت  الرقمي  التشكيل   اليات   ان

  االنطباعي  الجانب  اعتمد  الفنان  الن  ومباشرة  واضحة  تكون  ال  قد  اللوحة

  وااللوان   واالشكال  للخطوط  والرموز  الدالالت  توظيف  خالل  من  التجريدي

  خالل  من  اللوحة  هذه  يحلل  ان  يستطيع  الفني  والمتذوق  اللوحة  هذه  خالل  من

  وقيم  وافكار  تجارب  من  الحياة  في  موجود  بما  ومقارنتها  للرموز  تفسيره

 المتناقضات   بين   الصراع   عن  تعبر  والخطوط  االشكال  هذه  ان   ذكرنا  فمثلما

  نالحظ  الحياتية  وتجاربنا  حياتنا  ففي  االستقرار  وعدم  القلق   عن  تعبر   وكذلك

 .  الصراع  وبهذا الصفات بهذه  تتسم  نعيشها التي االفعال من الكثير
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 الحياة   مجاالت  كافة  في  ودخولها  الرقمية  للتقنيات  الهائل   للتطور  ونظرا

  في  االتجاه  هذا   على  اعتمدوا   الفنانين  من  العديد   ان  نالحظ  الفنون  وخاصتا

 الرقمية   التكنولوجيا  بواسطة  منتجة  اعمال  الى  ومخيلتهم   افكارهم   تحويل

 بحس  تعاملوا  الفنانين  اغلب  ان  نجد  الفنية  االعمال  لتلك  دراستنا  خالل  ومن

  من  وبالرغم  االعمال  هذه  لتجسيد   جديدة  وافكار  واسع   وخيال  مرهف

  الدور  الفنان  ومخيلة  لإلحساس  يبقى   لكن  الرقمية  للتقنيات  العالية  المميزات

  االبداعية  والقدرات  المخيلة  فبدون   اللوحات  هذه  داخل   التشكيل   بناء   في  المهم

 .  متميز  فني عمل اي انتاج يمكن  ال فأنه للفنان

  باألساس  يعود  رقمي  تشكيلي  فني  عمل   ألي   والفعال  االساسي  الدور  ان   نجد

  لتشغيل   الذهني  واالنفتاح  الحديثة   التكنولوجيا  مع   بالتعامل  الفنان  لقدرة

  مبدع  فني   عمل   اي   في  توظيفها  وكيفية   وذهنية   جمالية  لسلطة  وممارسته

  يواكب   كي  التكنولوجيا  بالمستحدثات  الفنان  من  عالية  معرفة  يتطلب  وهذا

   .  الفني االنتاج في توظيفه ويحاول العلوم هذه في الحاصل التطور

 ( 4نموذج)

 The Long Hard Road  - الطويل الطريق العمل:  اسم

 Mohrah Sakr :  الفنان اسم

 الرقمي التصوير تقنية  :  التنفيذ تقنية

 2011 اإلنجاز: سنة

  معظم  طاغية  لونية  مساحات  من  الفني  العمل  يتكون  :  البصري  الوصف

  الرمادي اللون بين  تتراوح البصري السطح مساحة
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  نتأمل  عندما  واالحمر  االصفر  مائل  البرتقالي  اللون  وكذلك  والغامق  الفاتح

  مع  وتداخلها  والصفراء  الحمراء  االلوان   سيادة  نالحظ  الطويل  الطريق  لوحة

  الوضوح  وعدم   بالضبابية   نشعر  فأننا  الغامقة  والرمادية  البنية   االلوان

 ان  الفنان  اراد  ربما  الواقعية.  عن   واالبتعاد  التجريد  الى  اللوحة  وتميلهذه

 من  بحاالت  االنسان  يمر  فقد  الطريق  بنهاية  الوضوح  بعدم  احساس  يعطي

  للوصول   امل  اليوجد  لكن   .   يةخارج   قوى   مع   الصراع  او   النفسي   الصراع

 في   الوضوح  بعدم  يوحي  التجريدي  الشكل  وهذا  الصراع  لهذا  نهاية  الى

  التجريدي   االسلوب   على  الفنان  اعتماد  ان  .  الطريق  ونهاية  لبداية  الرؤيا

  مابين  االزلي  بالصراع  تتسم   التي  الحياتية  والتجارب  العامة  الثقافة  الى  يقودنا

  وجميع – والفرح الحزن – والموت الحياة – والضوء الظل مثل المتناقضات

  تتناقض  واحيانا  البعض   مع   تتناسب  قد   اتجاهات  في  تسير  المتناقضات  هذه

 لهذه  يرمز  ان   الفنان  اراد  وربما  االنسان،  لتحقيقها  يطمح  التي  االهداف  مع

  في  واحد  طريق  هناك  فليس   )  الطويل  الطرق  اللوحة  هذه   خالل  من   االشياء

  يصل   وال  الفرد  يدركها  ال  قد  ومتشعبة  متداخلة  طرق  عدة   هناك  بل  ،  الحياة

  التكنولوجيا  يوظف  ان  الفنان  استطاع  .  الفوضى  هذه  وسط  نهايتها  الى

  مزايا  ومن  العمل   هذا لتنفيذ  مخيلته  في  تدور  التي  االفكار  توظيف  في  الحديثة

  للتعبير  مناسبا  ماتراه  وتحذف  تظيف   ان   تستطيع   انك   التكنولوجيا  هذه

  ،   والكرافيك  والكوالج  الفوتوشوب   برامج   مثل  الفكرة  لهذه  والفني  الجمالي
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  الى   الفنان  مخيلة  في   يدور  ما  كل  تحويل   في   فعال  بشكل  ساهمت   التقنية   وهذه

 .   المدروس الفني والتكوين والصالة الجمال مالمح له فني عمل

 قد  مرهف  واحساس  واسع  خيال  يمتلكون  الذين  الفنانين  بعض  ان  نالحظ  لذا

  ايصال  في ساهم   مدروس   علمي  بشكل   التكنولوجيا  هذه مع  التعامل  استطاعوا

  للعمل التاثير قوة بنفس الفني والمتذوق المتلقي الى واالحاسيس المشاعر هذه

  بدون   االخرى  االلوان  او  والزيت  القماش  على  الفنان  ينفذه  الذي  الفني

  يعتمد   بل  التقنيات  على  اليعتمد  سابقا  الفنان  انك  واذا  التقنيات  على  االعتماد

  علية  مهارات  الى  الفنان  يحتاج  الحالي   الوقت   في  لكن  الذاتية   مهاراته  على

  الوعي   يمتلك  ان   الفنان  من  يتطلب  وهذا   .   الرقمية  التكنولوجيا  مع  للتعامل

  فني  عمل  يقدم   ان  يستطيع  كي  الحديثة   التكنولوجيا  هذه  بخصائص  الكامل

 التي   والجمالية  الفنية  القوة  نفس  ويمتلك  الجمهور  على  تأثير  له  ملموس

  في   القديمة  )االساليب   التقنيات  على  االعتماد   بدون  المنتج   الفني  العمل  يمتلكها

  الكثير  هناك  ان   نالحظ   الرقمي  التصوير   اسلوب   انتشار  خالل   ومن   الرسم(

  على  تعتمد  التي  الجديدة  الموجة  هذه   تبنت  قد  والثقافية  الفنية  المؤسسات  من

 الرقمية التكنولوجيا

 ومناقشتها  النتائج

   :  كاآلتي البحث نتائج ظهرت :  البحث :نتائج  اوال

  اليات   تشغيل  خالل  من  الفنان  ومخيلة  احاسيس  الرقمية  الفنية  االعمال  تتجسد 

-1)  انموذج  في  كما  االبداع  ليتحقق  انتاجها  واعادة  الحداثوي  للفنان  الرقمية

2-3-4) 
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  رقمية،  فنية  أعمال  إلنشاء  إمكانيات  مجموعة  الرقمي  التشكيل  آليات  توفر

  والذي  البرامجيات  و   للكمبيوتر  العلمي  التطوير  على  يعتمد  جدل  بينها  تقنيات

 (4-3-2-1الجمالية) الفنان ذائقة على انعكس

  ال   انها  اال  الرقمية  التكنولوجيا  بها  تتميز  التي   الكبيرة  المزايا  من   بالرغم

 على   والقدرة  الموهبة  يمتلك  الذي  الفنان  خالل  من  اال  فنية   اعمال  تعطينا

  والكوالج   التجميع   خالل  .من  التكنولوجيا  هذه  استخدام  خالل  من  التعبير

 ( 1-2انموذج)

  موروثة   ومن  فيها  يعيش   التي  البيئة  من   ومواضيعه  افكاره  الفنان  يستمد 

  تكوينية  كميزة  ليعمل   التعقيد،   و   البساطة  بين   يجمع  اذ   ،  والثقافي  الحضاري

 (2انموذج) الجمالية قيمتها لها

 الرموز   توظيف  ويمكن   والخيال  الواقع   بين  ما  بالمزاوجة  االعمال  هذه   تتميز

 ( 1.)  والفنية الجمالية قيمته الفني العمل ألعطاء والدالالت 

  تقديم   على  الفنان   تساعد  الحديثة  التكنولوجيا  موصفات  على  الكامل  االطالع

  للعمل  النهائية  النتيجة  على  يؤثر   قد   التقنيات  هذه  فهم  في  والجهل  افصل  ماهو

 ( 3-4 .) الفني

 ً    االستنتاجات :  ثانيا

  بعدة   الباحثة  خرجت  الحالي  البحث  عنها  أسفر  التي  النتائج  على  بناء

 :  أهمها مؤشرات

  رقمية فنية اعمال انتاج  في وثقافته مخيلته يستمر ان  يجب الفنان ان
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  الرقمية  والمعدات  االجهزة  مع  واعي  بشكل  التعامل  الفنان  على  يجب

 .  الفني العمل في استثمارها كيفية على والتعرف

  خلق   وتنشيطهافي  الذاكرة  تفعيل  على  قادرة  انها  على  الرقمية  التقنية   بنيت 

 التكنولوجيا مع االنساني للتفاعل واجهة

  مهارة   وخلق  ،  عالية  فنية  مهارات  ويملك  موسوعي  يكون  ان  الفنان  على

 والمتلقي.  والفني العمل  بين التفاعل

  الفن  عن   تختلف  ومميزات   خصائص  لها  الرقمية  التشكيلية   االعمال   ان

 .  (  الحديثة التكنولوجيا على يعتمد ال  الذي ) اليدوي 

  التطور  يواكب ان  يستطيع   كي  وتكنولوجيا  فنية  مهارات  تجمع  ان  الفنان  على

 . الرقمية التقنيات في الحاصل

   والمراجع المصادر

 ،مجلة  الهاني  الدين   نور   التشكيلي  للفنان  الرقمية  التجربة  رمزي:  التركي،

 . 2009 ، 302،تونس،العدد الثقافية الحياة

  ،  اللبناني  الكتاب   دار  :  بيروت  ،  1  جـ  ،  الفلسفي  المعجم  :  صليبا  جميل

1982   

 ومعالجة   لتصوير  الصحفي  المصور  دليل   الصحفي  التصوير  شفيق:   حسنين 

 2009 القاهرة، رقميا، الصور

  محمد   ،ت:  اإلسالمي   العالم   في  الفلسفية  اليونانية   المذاهب  :   دافيد   ،  سانتالنا

 . 1981  ، بيروت  والنشر،  للطباعة العربية النهضة دار ، شرف جالل
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  دار  محمد،  الباقي  :عبد  ترجمة  التصميم،   اسس  جيالم:  روبرت  سكوت،

 1968القاهرة، والنشر، للطبع  مصر نهضة

  والفنون  للثقافة  الوطني  الجمالي،المجلس  التفضيل  الحميد:   عبد   شاكر

   .2001،  الكويت واآلداب،

 المجلس   ،  (311)  المعرفة  عالم  سلسلة  ،  الصورة  عصر  الحميد:   عبد  شاكر

 . 2005 ،   الكويت ،  واآلداب والفنون للثقافة الوطني

  الكتب   الرقمية،دار  الصورة  معالجة  اساسيات   :   محمد  رستم   هند   شعبان

 .2008العراق، الوطنية،  والوثائق

  الحداثة  بعد  ما  فنون  اتجاهات  كأحد   الرقمي  الفن  سامح:  محمد  طمان،

  كلية   منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  المعاصر،  التصوير  مجال  في  وتطبيقاته

 . 2004 حلوان، جامعة الفنية،  التربية

   1978 القاهرة، الثقافة، دار االدبي، الجمال علم  الى مدخل تليمة،  المنعم عبد

  والتصميم   الرقمية  الصورة  معالجة  محمد:  وبالل  الكريم  عبد  زياد  القاضي،

   2008 ، سوريا  ، وتوزيع  العربي المجتمع مكتبة ، المنطقي

   2011 ،  لبنان ،  بيروت ، مجد دار ،  1ط ، الصورة جمالية عبيد:  كلود

  المعرفة,الكويت  عالم  زكريا,   الدين  ت:حسام  االنفوميديا,  ثورة  فرانك,   كيلش,

, 2000   

  ، 1054  العدد  ،   المتمدن  الحوار  الجمالي،  حسن،التذوق  محمد  ماجد

21/12/2004 

DAM الرقمي الفن متحف  
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 المستخلص

 -تعرف: الى الحالي البحث يهدف

  خالل  من   النازحين  الطلبة  لدى   النفسية   بالصحة  وعالقته  النفسي   الدعم 

   -: على التعرف

 .   النفسي الدعم  مفهوم

 .  النفسي الدعم  انواع

 .  النفسية الصحة مفهوم

 .  النفسية الصحة مظاهر

 .  النفسية  الصحة مناهج

 .  النفسية الصحة اهمية

 . العراقي االحمر الهالل جمعية

 .  الحروب عن الناجمة النفسية االثار

 .  النفسية  واثارهما العنف واعمال الحرب

 .   النفسي الدعم  فسرت  التي النظريات

 .   النفسية الصحة فسرت  التي النظريات

  التوصيات   من   بعدد  البحث  خرج   الحالي  البحث  نتائج   ضوء  وفي

   والمقترحات
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Abstract 

Psychological support and its relationship to mental 

health among displaced students 

Keywords: psychological support, mental health, 

displaced students .   

Assistant Prof . Noor Jabbar Ali (Ph.D) M.M Ali Jaar 

Lafta 

The current research aims to know :- 

1- Psychological support and its relationship to mental 

health among displaced students by identifying: 

The concept of psychological support.-   

Types of psychological support.-   

The concept of mental health.-   

Manifestations of mental health.-  

Mental health approaches.-   

The importance of mental health.- 

- The Iraqi Red Crescent Society. 

The psychological effects of wars.- 

War and violence and their psychological effects.- 
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Theories that explain psychological support.- 

Theories that explain mental health.- 

In light of the results of the current research, the research 

came out with a number of recommendations and 

suggestions. 

 النازحين الطلبة ,  النفسية الصحة ,  النفسي الدعم : المفتاحية الكلمات

 األول  المبحث

   :Problem of the Research  البحث مشكلة : اوال  

 وفلسفاتها   نظمها  اختالف  على  الحديثة  والمجتمعات  الدول  كافة  تسعى

 اموالها   ورؤوس  ثرواتها  وتعظيم  ,  افرادها  وتنمية  ودعم  بناء  الى  وتوجهاتها

  واستثماراتها  مواردها   واغنى   واغلى  اهم   باعتبارها  واالجتماعية  البشرية

  العمليات  ومن  االفراد   تطوير   في  اساسية  دعامة  التعليم  ويعد   ,   واصولها

  التعليمية  والفرص  ,   عامة  بصورة  الفرص  تكافؤ   مبدأ   على   تقوم   التي  المهمة

  :  1994  ,   صبحي  )  وممارسة  فكرا   المجتمع  في  االفراد  لكافة  خاصة  بصفة

8)  . 

  نفسيا  دعما  ابنائها  من  المتضررين  تعطي  اذ  جدا  مهمة  النفسية  المساندة  ان

  النفسية   المشكالت  من  يعاني  الذي  العالم  هذا   في  وحيدين  ليسوا  بأنهم   يشعرهم 

  وطأة  من  التخفيف  في   طيبا  اثرا  يترك  مما  قبلهم  اخرين  هنالك  وان

  انفسهم   عن  التعبير  في  جديدة   اساليب  لتعلم  فرصة  يكون  انه   كما  اضطرابهم

  ( 22  :  2013  ,  )شعبان  مشاعرهم  يؤذي  ان  دون  غيرهم  مع  االختالف  وفي

. 
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  المسببة   العوامل  ابرز  من  تعد  عنف   اعمال  من  يرافقها  وما  الحروب  ان

  وسوء   النفسية  الضغوط   تفاقم  الى  الفقدان   هذا   يؤدي   اذ   والطمأنينة  الثقة  لفقدان

  والتي   النفسي  الدعم   برامج  تقديم  اهمية  يأتي  هنا  ومن  االجتماعي  التكيف

 لها  ليطمئن  حيادية  وانشطة  مفاهيم  على  تبنى  بأن  فعالة  تكون  انها  يفترض

  من   او   الموت  من   الناجين  االشخاص  ان   حيث   بالدعم   المخصوص   الشخص

  )  انفاسهم  ليستعيدوا  جديد  اي  خوض  على  طاقاتهم  استنفذوا  صعبة  ظروف

   .  (10 :  2013 ,  شعبان

  نفسها  تفرض  التي  الملحة  القضايا  من  للفرد   النفسية  بالصحة  االهتمام   يعد

 من   كل  لتحقيقها  يسعى  التي  االهداف  اهم  ومن  ,  ككل  االنساني  المجتمع  على

  بسالم   يعيش  الفرد  جعل   في  اهميتها  تتجلى  اذ   ,   النفسي  والطب   النفس  علماء

  يستطيع   تجعله  واجتماعي  نفسي  وتوافق  الناس  مع  وسالم  نفسه  مع  داخلي

 حياته   نواحي  بمختلف  النجاح  يحقق  وتجعله  الحياتية  الضغوط  مواجهة

 الصراعات   عناء  وتجنبه  وايسرها  الطرق  بأفضل  غاياته  تحقيق  نحو   وتدفعه

  :  2010  ,  لبد   )  وجسدية  نفسية  اضطرابات  من  اليه  تؤدي   وما  والتوترات

10)  . 

  المجتمع  في  النفسية  الصحة  اهمية  حسابنا  في  نضع   ان   الضروري  من  ان

  وان   ,  الخ  ...   واالقتصادية  والدينية  واالجتماعية  الطبية  المختلفة  بمؤسساته

  وبين   بينها  خاصة   وبصفة  المؤسسات  هذه  بين   التناسق  تحقيق  على  نعمل

  في  النفسية  الصحة  اتجاهات  تطبيق  يحتم  وهذا   ,  التعليمية  والمؤسسة  االسرة

  حتى  النفسي  االضطراب  الى   يؤدي  ما  كل  وجماعاته  افراده  لتجنيب   المجتمع

 .  ( 21  : 2005 ,  زهران )  والسعادة والتطور  والتقدم االنتاج يتحقق
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  تسعى   التي  االنسانية  المنظمات  اهم  احد  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية  وتعد

 الى   نشاطاتهم  تهدف  كما  ورفاهيتها  المحلية  مجتمعاتهم  صحة  تحسين  الى

  خالل  من   عليها  والقضاء  الرئيسية   والنفسية   الصحية  المشاكل  تخفيف

  من  تسعى  والتي  البلد  ارجاء  كافة  في  المنتشرة  واالرشادية  الصحية  برامجها

  نفسية  ومشاكل  اضطرابات  من  يعانون   للذين  النفسي  الدعم   لتعزيز  خاللها

  األشخاص  من   الكثير   يتجاهل  اذ   ,   عنها  ينتج   وما  الحروب  ازمات  اثناء

 األمر   حقيقة  في  ولكن  ،   أهمية   أي  لها  ليس  أنها  معتبرين  ،  النفسية  الصحة

 لما   وذلك  ،  الجسدية  الصحة  من  أهم  تكون  قد  النفسية  اإلنسان  صحة  فإن

 للفرد   توفرها  الالزم  الشروط  من  ألنها  اإلنسان  على  قوي   تأثير  من  تمتلكه

  السعادة   يحقق  وتوافقا  عام  بشكل  االخرين  و  نفسه  مع  التوافق  من  يتمكن  لكي

   (11 : 2005 ,  العناني ) والمجتمع للفرد

 االحمر  الهالل  جمعية  في  متطوع  الحالي  البحث  في  الباحثين  احد  ان  وبما

  ومن   بالوكالة  ديالى   لفرع   ورئيسا  ادارية   هيئة   عضو  يعمل  وكان  العراقي

 الكثير  هنالك  وجد  والنازحين  المهجرين  مخيمات  الى  الميدانية  زيارته  خالل

 نتيجة   نفسية  واضطرابات  مشاكل  من   يعانون  الذين   الجامعيين  الطلبة  من

  على  سلبا  اثر   مما  واالقتصادية  واالجتماعية  المعيشية  اوضاعهم  اختالف

  الدعم  استثمار  في   التفكير  الى   الباحثان  دعا  مما  لهم   الجديد   الواقع   مع   تكيفهم

  في  العام  المركز  /   العراقي  االحمر  الهالل   جمعية  قبل   من   المعد   النفسي

  النازحين  للطلبة  النفسي  الدعم   تقديم   خالل  من   النفسية  الصحة  تعزيز

 في   فاعلين  افراد  لجعلهم  النفسية  ومعاناتهم  اضطراباتهم  من  والتخفيف

 .  المجتمع
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  عالقة  توجد  هل  البحث  مشكلة  يحدد   تساؤال  ذلك  اثار  فقد  كله  لذلك   ونتيجة

 ؟  النازحين الطلبة لدى  النفسية والصحة النفسي الدعم  بين

   : The Important of the Research البحث اهمية  :  ثانيا

  اوجبت  قصوى  وانسانية   مجتمعية  ضرورة  من   تنبثق   الحالي  البحث  اهمية  ان

 من   انطالقا  ومعالجتها  عليها  الوقوف  عملنا  مجال  في  كتربويون   نحن  علينا

  هو   االرض  وجه  على  انسان  كل  ان  على  تؤكد  التي  السامية   االنسانية  مبدأ

  الوظائف   وتحقيق  االرض  عمارة  في   ودوره  وكيانه  وجوده  له  مكرم   انسان

  نصيبه  ينال  وان   والمساواة  الفرص  تكافؤ  في  الحق  وله  ,  المختلفة  الحياتية

 .   والتعليم التربية في

  التوافق   على  العمل  في   تتلخص   النفسي  الدعم   يرامج   غايات  ابرز  من   ان   اذ

  البيئة   جو  تقبل  وفي   السلوك  في  تعديله يمكن ما  تعديل  خالل  من   وذلك  النفسي

  وسطهم   لتغيير  تعرضوا   من   على  فرضت   التي   الجديدة  واالجتماعية  الطبيعية

 على العمل خالل من وذلك االولي النفسي تكوينهم لذكريات المحتوي المادي

  مع  اجتماعية  نفسية  روابط  خلق  خالل   من  بسرعة   تعديله  يمكن   ال   ما  تقبل

 من   الجغرافية  البيئة  من   اهم  الجديدة  البيئة  في  االنساني  فالجو  الجديدة  البيئة

  )  الجديدة  البيئة   ومتطلبات  النفسي  االنهيار  ضد  النفسية  المناعة  زيادة  اجل

 .  (23 :  2013 ,  شعبان

 المحلية   والمجتمعات  والعائالت  االفراد   مساعدة  عملية  هو   النفسي  الدعم  ان

 والحرب  العنف  مثل  الشدة  اوقات  في  خاصة  واستعادته  رفاههم  تحسين  على

  فان   لذلك  ,  نفسية  وصدمات  نكبات  تسجيل  تم   وحيث  الطبيعية  والكوارث

  من مجموعة يتضمن   وهو المعالم وواضحة مباشرة عملية ليس النفسي  الدعم
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  النفسية   المواضيع  بين  ما  النفسي  الدعم  يجمع  اذ  ,  به  القيام  يتم  كي  الشروط

 التفاعالت   في   المقبولة  السلوكية  والمعايير  العاطفي  والرفاه  النفسية  للصحة

  ,  كاسوحة  )   المجتمع  في  لذاته  الشخص   وادراك  االخرين  مع  االجتماعية

2018  : 90 )  . 

  واعداد   المتكاملة  الشخصية  بناء  في  كبيرة   اهمية   لها  النفسية   الصحة  ان

  دوره   كان  وأيا  المجتمع  قطاعات  من   قطاع  اي   في  نفسيا  الصحيح   االنسان

  للمجتمع  ويعطي  االجتماعية   المسؤولية  تحمل  على   يقبل  بحيث   االجتماعي

 الصحة   فان  لذا  حد  اقصى  الى  وامكاناته  طاقاته  مستغال  اكثر  او  يأخذ  ما  بقدر

  بهدف  الحاضر  في  وتقويمه  وتوجيهه  الفرد  سلوك  ضبط  في  تساعد   النفسية

  المجتمع   في  صالح  كمواطن  النفسي  التوافق  من  ممكن  مستوى  افضل  تحقيق

 .  (21  :  2005 ,  زهران )

  وقد   النفس   علم  في  الحيوية   الموضوعات  من   النفسية   الصحة  موضوع   ويعد 

  كما  ,   والنفسية  التربوية  العلوم  في   المختصين  بحوث  في  كبيرة  اهمية  نال

  كانوا   سواء  مواقعهم  اختالف  على  االفراد   لجميع  اهتمام   مصدر   يعتبر

 درجة  اعلى  يحقق  ان   الى  حياته  في  يسعى   فاإلنسان   مربين  او   متخصصين

  ليس  الهدف  هذا  وتحقيق  ,   والتكيف  البال  واحة  النفسية  الصحة  درجات  من

  وكل نسبية النفسية  الصحة فان المنطلق هذا ومن دائما بلوغه   يمكن وال سهال

  الكدمات  او الضغوطات  او  المشكالت  من   عددا   يواجه  المجتمع   افراد  من   فرد

  التكيف  ويحقق  ويحلها  معها  يتعامل  منهم  البعض  ,  حياته  خالل  النفسية

  ان  كما  ,   النفسية  االضطرابات  بحر  في  فيقع   ذلك  يستطيع  ال  االخر  والبعض

 واالضطرابات   النفسية  والضغوط  بالتعقيدات  مليء  عصرا  يعيش  االنسان
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 لكل  هامة  وبانها  النفسية  الصحة  موضوع  اهمية  على  يؤكد  مما  السلوكية

 .   (14 : 2012 ,  الختاتنة ) المجتمع افراد

 :  Aims of the Research  البحث اهداف : ثالثا

 -: تعرف الى الحالي البحث يهدف

  خالل  من   النازحين  الطلبة  لدى   النفسية   بالصحة  وعالقته  النفسي   الدعم 

   -: على التعرف

 .   النفسي الدعم  مفهوم

 .  النفسي الدعم  انواع

 .  النفسية الصحة مفهوم

 .  النفسية الصحة مظاهر

 .  النفسية  الصحة مناهج

 .  النفسية الصحة اهمية

 . العراقي االحمر الهالل جمعية

 .  الحروب عن الناجمة النفسية االثار

 .  النفسية  واثارهما العنف واعمال الحرب

 .   النفسي الدعم  فسرت  التي النظريات

 .   النفسية الصحة فسرت  التي النظريات

 :   The Research Of Limits  البحث حدود  : رابعا
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  الطلبة   لدى  النفسية  بالصحة  وعالقته  النفسي  بالدعم  الحالي   البحث   يتحدد 

 .  2022 - 2021 الدراسي للعام النازحين

 :  Terms Limitation المصطلحات تحديد  / خامسا

 -: من كل وعرفه اصطالحا النفسي الدعم تعريف  :  النفسي الدعم  -1

   ( 2017 ,  احمد )

  والعائالت   االفراد  ومقاومة  القدرة  على  التشجيع   عملية  به  ويقصد

  االفراد   تأقلم  واليات  والكرامة  الرأي  احترام  خالل  من  والمجتمعات

  بعد  الطبيعي  الوضع   الى   والعودة  االوضاع   تحسين   الى  ويهدف   والمجتمعات

   .  (4  : 2017 ,  احمد ) االمكان بقدر  السلبيات وتالفي بالخبرات المرور

 ( 2010 , حجازي )

  من  نوع   اي  لوصف   النفسية  الصحة  دليل   في   يستخدم  مركب  مصطلح   وهو

 النفس   العافية  وتعزيز  حماية  الى   الهادف  الخارجي  او  المحلي  الدعم

 .  (36  : 2010 , حجازي ( العقلية المشاكل عالج  او لمنع  او اجتماعية

   النظري التعريف

  الذين   لألفراد  التكيف  على  القدرة  تعزيز  بأنه  النفسي   الدعم  الباحثان  ويعرف

 المواقف   في  في  التكيف  على  ومساعدتهم   حياتهم  في  الزمات  تعرضوا

   . المشابهة

 -: من كل وعرفه اصطالحا النفسية الصحة تعريف  : النفسية الصحة

   ( 2000 .  الزبيدي )
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  بينه  النفسي  واالتزان  واالنسجام  الوئام  من  لحالة  المتواصل  الفرد  سعي  وهي

  تشعره  التي  ومتطلباتها  جميعها  الشخصية   ابعاد  في  وبيئته  مجتمعه  وبين

 .  (21 : 2000 ,  الزبيدي  ) والسعادة بالرضا

 ( 1952 , القوصي

 مواجهة   على  القدرة  مع  المختلفة  النفسية  الوظائف  بين  التام  التوافق   وهي

  والكفاية   بالسعادة  االحساس  مع  االنسان  تواجه  التي  العادية  النفسية  االزمات

 .  (7: 1952, القوصي )

   النظري التعريف

  بين   والتكامل  التوازن   من  حالة  بانها  النفسية   الصحة  الباحثان  ويعرف

 بالرضا   دوما  ذلك  يشعره  بحيث  لذاته  متقبال   تجعله  للفرد  النفسية  الوظائف

  والكفاية

  -: العراقي االحمر الهالل جمعية -3

  المجتمع  أبناء  ومعاناة  اآلم  تخفيف  عملها  مستقلة  وطنية  إنسانية  جمعية  هي

  وغير  الطبيعية  الكوارث  أثناء  والحرب  السلم  أوقات  في  تمييز  دون   من

  الدولية   الحركة  في  الفعالة  الجمعيات  من   واحدة  الجمعية  وتعد   الطبيعية

  الصليب  جمعيات  في  المتطوعين  دليل  )  رــاألحم  والهالل  األحمر  للصليب

 ( 14 :  2006 , االحمر والهالل االحمر

  الثاني المبحث

   الثاني الفصل

   النفسي الدعم  مفهوم
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  النفسية   العمليات  بين  المشترك  الترابط   إلى  النفسي  الدعم   مفهوم   يشير 

  ويؤثر   باستمرار  ،   اآلخر  مع   يتفاعل  منهما  كل  أن  حقيقة  وإلى  ،   واالجتماعية

  هذه   في  االجتماعي  النفسي  الدعم  النفسية  الصحة"  مصطلح  ويستخدم   ،  فيه

  يهدف   الذي  الخارجي  أو  المحلي  الدعم  أشكال  من  شكل  أي  لوصف  الوثيقة

 االضطرابات   من   الوقاية  و  ،  تعزيزه  أو  االجتماعي  النفسي  الرفاه  حماية  إلى

   .  (19 :  2013 ,  شعبان  ( معالجتها أو النفسية

  أبنائها  من  ،المتضررين  االستثنائية   األحداث  عيش  ظل  في  الجماعة  تعطي 

 يشعرهم اجتماعيًا دعًما

  هناك   وأن  ،   النفسية  المشكالت  من  يعاني  الذي  العالم  في  وحيدين   ليسوا  بأنهم

 يترك مما ،  قبلهم آخرين

  لتعلم  فرصة  يكون  أنه  كما  ،  اضطرابهم  وطأة  من  التخفيف  في  طيبًا  أثًرا

  أن  دون  غيرهم  مع  االختالف  وفي  ،  انفسهم   عن  التعبير  في  جديدة  أساليب

  ومساعدة  لمواجهة  جدا  مهمة  المجتمعية  المساندة  إن  ,  مشاعرهم  يؤذي

 أسرة   ألفراد  المهم  لمن  إنه  ،  الصدمة  بعد   ما  الشدة  باضطراب  المصابين

 المصاب 

  ,  مراد  )  المصاب   عزيزهم  وعلى  عليهم   بالنفع   يعود  لما  بأنفسهم  العناية

2015  : 22 )  . 

 التوافق  على  العمل  في  تتلخص  النفسي  الدعم  برامج  غايات  أبرز  من  إن

 خالل من وذلك ، النفسي

  الطبيعية  البيئة  جو   تقبل  وفي  ،   السلوك  في   تعديله  يمكن  ما  تعديل   على  العمل

 ،   الجديدة واالجتماعية
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  لذكريات  المحتوي  ،  المادي  وسطهم  لتغيير  تعرضوا  من   على  فرضت  التي

 ،  األولى  النفسي تكوينهم 

  ذلك  ويكون  بسرعة   تعديله  يمكن  ماال  تقبل   على  العمل  خالل  من   ذلك   ويتم 

 -خالل: من مثال

  البيئة   في  االنساني  فالجو  الجديدة  البيئة  مع  ،  اجتماعية  نفس  روابط  خلق  - 

  بعض   تلبية  على  العمل  يبدأ   هنا  ومن  ،  الجغرافية  البيئة  من   أهم  الجديدة

  ضد   ،  النفسية  المناعة  لتزيد  الوجدانية  الداخلية  للحاجات  ،  اإلشباعات

  : 2013,  شعبان  )   الجديدة   البيئة   ومتطلبات  ،   أعباء   جراء  من   النفسي   االنهيار

23)  . 

   النفسي الدعم  نواع

 لألخرين  والحنان  والحب  الثقة  مشاعر  اظهار  وهو  :  الوجداني  النفسي  الدعم

  معه  الناس  وقوف  في   االنسان  يجده  نفسي   وسند   دعم   انه   على   يعرف  كما   ,

  في   بالثقة  يشعر  يجعله  مما  معه  وتعاطفهم  واحزانه  افراحه  له  ومشاركتهم

 .  الضراء في وتحمال  صبرا ويزداد السراء في فرحا فيزداد الناس وفي نفسه

  والثناء  التهاني  كلمات  في  االنسان  يجده  نفسي   دعم   وهو  :   االدراكي  الدعم

  تهنئة   في   فيجد  الضراء  في  والشفقة  المؤاساة  عبارات   وفي  السراء   في   عليه

 من   التخفيف  له   مواساتهم  في  ويجد  والتقبل  والتقدير  االستحسان   له  الناس

   . والسخط  والقلق التوتر مشاعر

  اآلراء   او  النظر   ووجهات  المعلومات  تقديم  ويشمل  :  المعلوماتي  الدعم

  او  النجاح  بعوامل  تبصرا  اكثر  الفرد  المعلومات  هذه   تجعل  بحيث   والنصائح
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  قد  بل  واالحباط  الفشل  تحمل  وعلى  النجاح  مواصلة  على  قدرة  فيزداد  الفشل

 .  نجاح الى الفشل تحويل  على يساعده ما النصائح  في يجد

  بالجهد  المختلفة  واالعمال  المهام  في  المشاركة  الى  ويشير  :   السلوكي  الدعم

 .   البدني

 .  المادي العون او  المادية بالمساعدة الفرد امداد  في ويتمثل  :  المادي  الدعم

  ومرشدون  اخصائيون  بتقديمه  ويقوم   :  الرسمي  االجتماعي  النفسي  الدعم

  والنكبات  االزمات  في  الناس  مساعدة  في  مؤهلون   واجتماعيون   نفسيون

  اهلية  جمعيات  او   متخصصة   حكومية  مؤسسات  طريق  عن   اما  والمشاكل

  للمتضررين  الدعم  تقديم  الى  االخصائيون   هؤالء  يهرع   حيث  متطوعة

 .  االزمات مواجهة في ومشاكلهم ومعاناتهم االمهم لتخفيف

  االنسان   عليها  يحصل  مساعدة  وهي  :   الرسمي  غير  االجتماعي  النفسي   الدعم

  والمحبة  المودة  بدوافع   والجيران  والزمالء  واالقارب  واالصدقاء  االهل   من

  القريب   يساند  حيث   واالنسانية  واالخالقية  واالجتماعية  االسرية  وااللتزامات

  غير   الدعم  ويقدم  متبادلة  مساندة  جاره  الجار  او  صديقه  الصديق  او  قريبه

  في  والتجمع  التليفونية  واالتصاالت  الزيارات  تبادل   منها  طرق  بعدة  الرسمي

 .  (91 :  2012  , خميسة  )  والمناسبات االعياد

 النفسية  الصحة 

 الفرد  فيها  يكون  نسبيا  دائمة  حالة  انها  على  النفسية  للصحة  النظر  يمكن

  ,   المجتمع   ومع  نفسه  مع  اي  واجتماعيا  وانفعاليا  شخصيا  نفسه  مع  متوافقا

  ذاته  تحقيق  على  قادرا  ويكون   االخرين  ومع   نفسه   مع  بالسعادة  فيها  ويشعر

 مواجهة   على  قادرا   ويكون  ممكن  حد   اقصى   الى  وامكاناته  قدراته   واستغالل 
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  بحيث  عاديا  سلوكه  ويكون   سوية  متكاملة  شخصيته  وتكون  الحياة  مطالب

   .  (9 :  2013 ,  زهران  ) وسالم  سالمة في يعيش

  يتم  حتى  توفرها  الالزم  الشروط  مجموع  او  الشرط  النفسية  الصحة  وتعتبر

  الى  يؤدي   تكيفا  الخارجي  العالم  وبين   بينه   وكذلك  نفسه  المرء  بين  التكيف

  اليه  ينتمي   الذي  والمجتمع   الفرد  من  لكل   والسعادة  الكفاية  من   يمكن   ما  اقصى

 .  ( 7 :  1952 ,  القوصي )  الفرد هذا

 النفسية الصحة مظاهر 6-2

 بصحة  يتسم  فإنه  اإلنسان  عند  تواجدها  حالة  في  التي  األمور،  من  عدد  يوجد

 -وهي: نفسية

 -: الذاتي التوافق -1

  إلى   يشير  فهو  النفسية،  الصحة  تحقيق  مظاهر  من  واحدة  التوافق  هذا  يعد

  قدراته  مع  التكيف  على  قدرته  إلى  باإلضافة  نفسه،   مع  الشخص  توافق  مدى

 ومهاراته.

 نقاط   وكذلك  القوة،  لنقاط  اإلنسان  استيعاب  على  يدل   الذاتي،  التوافق  أن  كما

 لصالحه. النقاط هذه  استغالل  في مهارته إلى باإلضافة يمتلكها،  التي الضعف

 -: االجتماعي  التوافق -2

  البيئة  في  الخارجية،  األحداث   مع  التعامل  على   اإلنسان  قدرة  إلى  يشير   وهو

  كافة  مع  التعامل  على  قادر  اإلنسان  أن  على  ويؤكد  فيها،  يعيش  التي

 والعمل.  والمدرسة، األسرة، مثل  المجتمع، في األشخاص

 -:  العمل في النجاح -3
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  في   النجاح  على   القادر  فاإلنسان  لإلنسان،  النفسية  الصحة  على  دليل   أكبر  هو

  ذو   شخص   هو   قدراته،  استغالل  خالل  من   مختلفة،  نجاحات  وتحقيق   عمله،

 .   (22 :  2001 ,  فوزي ) فاعلية

 النفسية  الصحة مناهج

 والكفاية   السعادة  زيادة  يتضمن  انشائي   منهج   وهو  االنمائي:   المنهج  -1

  الوصول  يتحقق  حتى   نموهم  رحلة  خالل  والعاديين   االسوياء  لدى   والتوافق

  طريق   عن  ذلك   ويتحقق  النفسية  الصحة  من   ممكن  مستوى  اعلى   الى  بهم

 .  ومهنيا وتربويا نفسيا السليم التوجيه وتوجيهها والقدرات االمكانات دراسة

  المشكالت   في   الوقوع  من  الوقاية   ويتضمن  الوقائي:  المنهج  -2

 اهتمامه   قبل  واالصحاء  باألسوياء  ويهتم   النفسية  واالمراض  واالضطرابات

  اوال   وازالتها  بها  بتعريفهم  النفسية  االمراض   اسباب  من   ليقيهم  بالمرضى

 الصحة   تحقق  التي  الظروف  ويهيئ  السوي   النفسي  نموهم   ويرعى   بأول

 .  النفسية

  واالمراض   واالضطرابات  المشكالت  عالج  ويتضمن  العالجي:  المنهج

  المنهج   هذا   ويهتم   النفسية  والصحة  التوافق  حالة  الى  العودة  حتى   النفسية

  وتوفير  عالجه  وطرق  وتشخيصه  واعراضه  النفسي  المرض  بأسباب

 .  (12  :  2005 ,  زهران )  النفسية والمستشفيات والعيادات المعالجين

   النفسية الصحة اهمية

   :  لإلنسان  النفسية الصحة اهمية

  الشعور   الى  يؤدي   وبما  والصراعات  التوترات  من   خالية  حياة  على   تساعده

 . والراحة بالطمأنينة
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 بكفاءة  معها  والتعامل  واالحباط  واالزمات  الشدائد   مواجهة  على  قدرته   تزيد  

 . منها الهروب من بدال 

 .  االنتاج على وقدرته الفرد نشاط  زيادة في المساعدة 

 .  بسهولة المناسبة القرارات اتخاذ على  تساعده 

  بما  ورغباته  انفعاالته  على  السيطرة  على   االنسان  قدرة  زيادة  في  تساهم 

 .  مقبول  وسلوك  توازن يحقق

 :  للمجتمع  النفسية الصحة اهمية

 .  االجتماعي التكيف تحقيق في مهم عنصر النفسية الصحة

 .  االجتماعي البناء اساس هو الذي  مستقر اسري بناء في المساهمة 

  والصحة  كالعلم  المختلفة  بجوانبها  االجتماعية  الحياة  في  ايجابي  بشكل   تساهم 

  كان  نفسية  بصحة  متمتعين  المجاالت  في  العاملون  كان  فكلما  واالقتصاد

 .  ايجابي االداء

 .  (22 :  2007 ,  ومحمود  الموصلي )  المجتمع انتاج زيادة في تساهم 

 -: االحمر الهالل جمعية

  المجتمع  أبناء  ومعاناة  االالم  تخفيف  عملها  مستقلة  وطنية  إنسانية  جمعية  هي

  وغير  الطبيعية  الكوارث  أثناء  والحرب  السلم  أوقات  في  تمييز  دون   من

  الدولية   الحركة  في  الفعالة  الجمعيات  من   واحدة  الجمعية  وتعد   الطبيعية

  العمل  مبدأ  على   الجمعية  عمل  ويعتمد   األحمر.  والهالل  األحمر  للصليب

  األحمر  الهالل  جمعية   عمل  في  األساسية  القاعدة  يعتبر  حيث   التطوعي

  الذي   التطوعي  العمل  بمبدأ  تأسيسها  بداية  منذ  الجمعية  التزمت  وقد  العراقي



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  383   

 

  تجسيد   هي  التطوعية   والخدمة   ,   الدولية  للحركة  األساسية  المبادئ   من  يعتبر 

  المتطوعين   يعتبر  حيث  األحمر  والهالل  الدولية  للحركة  األساسية  للمبادئ

  أي  ألجل  تعمل   ال  التطوعية  فاإلغاثة  الجمعية  لعمل  األساسية  الركيزة

  أي  تحقيق  إلى  تسعى   أن  دون   التطوعية  اإلغاثة   توفير  الى  وتهدف  مصلحة

 .   (7 :  2000 , بالجمعية خاص  تعريفي كراس (ربح

  وتشجيع  برعاية  1932  عام  في  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية  تأسست

  امين  1932  عام   اوائل   في  دعا   فقد   ,   االول   فيصل   الملك  من   مباشر  ودعم 

 وجهاء   من  شخصية   (150)  نحو  العمري  ارشد   آنذاك  بغداد  العاصمة  عام

  تأسيس  فكرة  عليهم   وعرض   االجتماع   الى  ومفكريها  واشرافها  المملكة

  المداولة  وبعد  ,   االخرى  بالبلدان  اسوة  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية

  امر  اليهم  يؤكل  عضوا  (16)  من  مكونة  تأسيسية  هيأة  انتخاب   تقرر  والبحث

  ليقدم   للجمعية االساسي  للنظام  مسودة  ووضع  المماثلة  الجمعيات  انظمة  تدقيق

 إلجازتها   العراقية   الداخلية  وزارة  الى  الجمعية  تشكيل  طلب  اساسه  على

 :  2000 الفكيكي, ) رسميا

 75)   

  تأسيس   طلب  على   1932  شباط  29  في  العراقية  الداخلية  وزارة  وافقت

 الجمعية   تأسيس  تأريخ  هو  التاريخ  هذا  وعد  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية

  بغداد   العاصمة  عام  امين  انتخاب  بموجبه  وتم  العامة  للهيئة  اجتماع  وعقد

  اعتراف  نالت  16/6/1934  وبتأريخ  للجمعية  رئيسا  العمري  ارشد   السيد 

 االحمر  الهالل  بجمعية  االحمر  والهالل  االحمر  للصليب  الدولية  اللجنة

 الدولي  االتحاد  عضوية  الى  الجمعية  انظمت  23/6/1934  وبتاريخ  العراقي

 .  (294 :  1989 ,  الورد ) االحمر والهالل االحمر الصليب لجمعيات
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 الجمعيات   من  واحدة  بوصفها  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية   تأسست  وهكذا

  السلم   في  الخدمات  تقديم   في  االنساني  دورها   لتأخذ  المستقلة  الوطنية   االنسانية 

  بغض   ,  العراق  في  المقيمين  االجانب  وحتى  العراقيين  ولجميع  والحرب

 ،  واالطفال  بالنساء  العناية  خدماتها  وشملت  القومية  او   الدين  عن  النظر

 وتخفيف   الجرحى  مساعدة  الى  الجمعية  تسعى  حيث  الصحية  الخدمات  وتقديم

 مرضى  الى  الصحية  المعونة   وتقديم   واالسرى   المفقودين  عن   والبحث  اآلمهم

  في  ,  الدولية  االتفاقيات  حسب  وعدو  صديق  بين  تمييز  دون  الحرب  وجرحى

  الطبيعية   الكوارث  جراء  من   المتضررين  اسعاف  الى  الجمعية  تسعى  حين

  تقوم   حيث  واالوبئة  والبراكين   والزالزل  الفيضانات   مثل  البالد   وخارج  داخل

  على  المتطوعين  كوادر   واعداد   االولي  االسعاف  ومراكز  مستوصفات  بفتح

  ,  عبدللا  )  الطوارئ  لحاالت  لتهيئتهم  والتمريض  االولي  االسعاف  اعمال

2014  : 45 )  . 

  رفيع  هالل   عن   عبارة  وهي  فارقة  عالمة  العراقي  االحمر  الهالل  لجمعية

 اطار   به   يحيط  القاني  االحمر  باللون  ويكون   الناظر  يمين  على  فتحته   تكون

  باللون   واالنكليزية  العربية  باللغتين   الجمعية  اسم   فيه   ويكتب   اللون  اخضر

 ومذاخرها   الجمعية  ممتلكات  جميع  على  العالمة  هذه  وتوضع   .   االبيض 

  مشروع  اي  او   نشرها   وسائل   وحتى  نقلها  ووسائط  ومراكزها  ومستشفياتها 

  جمعية  عن   تعريفي  فولدر  )  استعمالها  االخرى  للمؤسسات  يحق  وال   لها  عائد

 .  ( 18 :  2010 , العراقي االحمر الهالل

  الدولية   للحركة  السبعة   المبادئ  وفق  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية   تعمل

 -يلي:  كما وهي االحمر والهالل االحمر للصليب
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  التي  االحمر  والهالل   االحمر  للصليب  الدولية   الحركة  تسعى  -:  االنسانية   -1

  والوطنية   الدولية  قدراتها   ضمن   تمييز   دون   الحرب  جرحى  اغاثة   في  انبثقت 

  حماية   هو  وغرضها  وجدت  اينما  منها  والتخفيف  االنسانية  المعاناة  منع  الى

 .  االنسان احترام وضمان  وصحتهم البشر حياة

  او  جنسياتهم  اساس  على  االشخاص  بين  الحركة  تفرق  ال   -:  التحيز   عدم  -2

  تقديم  هو  اليه  تسعى  ما  وكل  السياسي  او  الطبقي  انتمائهم  او  ديانتهم   او  عرقهم

  حاالت  ألشد   االولوية  اعطاء  مع  معاناتهم  حسب  االشخاص  الى  المساعدة

 . الحاحا الضيق

  في  االشتراك  عن   الحركة  تمتنع   الجميع   بثقة  الحركة  تحتفظ  لكي  -:  الحياد  -3

  الطابع   ذات  المجادالت  في  وقت  اي  في  التورط  وعن  العدائية  االعمال

 .  المذهبي  او الديني او  العرقي او السياسي

 كأجهزة   تعمل  الوطنية  الجمعيات  ان  ورغم  مستقلة  الحركة  -:  االستقالل  -4

  انسانية  نشاطات  من   به  تضطلع  ما  في   بالدها  في  العامة  للسلطات  مساعدة

 حتى   استقاللها  على  تحافظ  ان  عليها  يجب   فانه  فيها  السارية  للقوانين  وتخضع

 .   االحوال جميع  في الحركة مبادى بموجب التصرف يمكنها

 لتحقيق  تسعى  وال   الطوعية  االغاثة  تقديم   بها  ويعني  -:  التطوعية  الخدمة  -5

 .  االشكال  من شكل  باي  ربح اي

  او  االحمر  للصليب   واحدة  جمعية  سوى   توجد  ان  يجوز  ال   -:  الوحدة  -6

  وان   للجميع  مفتوحة  ابوابها  تكون  ان  ويجب  الواحد  البلد  في  االحمر  الهالل

 .   اراضيه كامل االنسانية بأنشطتها  تشمل
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 حركة   االحمر  والهالل  االحمر  للصليب  الدولية   الحركة  -:  العالمية  -7

  واجبات  وتتحمل  متساو   بوضع   الوطنية   الجمعيات  كل  فيها  تتمتع   عالمية

  في   المتطوعين  دليل  )  البعض  بعضها   مساعدة  في  متساوية   ومسؤوليات

 .   (81-80 :2012  , االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات

 -: الحروب عن الناجمة النفسية االثار 

 لألزمات  تعرضا  الشعوب   أكثر  من  تاريخه  عبر   العربي   الشعب  لعل 

  اإلنسان  يد   صنعتها   التي  والكوارث  الحروب  عن  الناجمة  النفسية  والصدمات

 االضطرابات   عنها  ونتج   اإلنسان  وجد  منذ   الصدمية  الحوادث  وجدت  فقد

  ويتبع   للشخص  يحدث  اضطراب  وهو  الصدمة  بعد  ما  شدة  اضطراب  ومنها

  النها   اإلنسانية  التجربة  حدود  تتخطى  )  صدمة  (  جدا  مؤلم  لحدث  تعرضه

 العنف   أعمال  رؤية  أو  حروب  من  نفسها  الصدمة  يعايش  الشخص  تجعل

  تعرضه  من  زمنية  فترة  بعد   والزالزل  والفيضانات  واالغتصاب  والقتل

 .  ( 2 : 2015 ,  مراد )  االن يعايشها  وكانه للصدمة

 -:   النفسية وآثارهما العنف واعمال الحرب 

  مشابهة   أحداثًا  عاشت   أخرى   بلدان  وفي   بالدنا  في  والدمار  العنف   مظاهر  إن

  الى  الصدمة عيش   بين  ما  الشدة   حيث  من  تتفاوت   عديدة  نفسية  أثارا  راكمت  ،

  المرحلة   سمة  بات  النفسي  الوهن  ولكن   ،   البسيطة  العارضة  االضطرابات

  تقبل   عن   البعد  و  ،  الدافعية  بانخفاض  تتجلى  التي  بلدنا  تاريخ   من  ،  المعاصرة

  قل  التي   التخريب  واعمال  الدمار  حيث   من   بقسوتها  المضنية  الواقع  معطيات

  الصدمة   يعيش  فالكل   ،  البلد  امتداد  على   اسرة  اآلثار  هذه  عن   حيدت   أن

  العنف   سيكولوجيا  أبجديات   كل   علمتنا   هكذا  .  متفاوتة  ومعطيات   بمؤشرات
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 ظروف  ظل  في  شدة  يزداد   األسري  العنف  بان  يالحظ  فمثال   وحديثًا  قديًما

 المدارس   في  األقران  بين  يتصاعد  الجسدي  العنف  أن  كما  ،  االستقرار  عدم

  التي  الكبيرة  األزمات  تجاه  تتباين   الناس  أفعال  ردود   أن  يالحظ  كما  ،   والعمل

  واالحداث   الزمن  عثرات  عبر  كمجموعات  او  فرادى  االفراد   يعيشها  قد

  الدول  بعض  تعرض  عند  الحال  هو  كما  طبيعية  كانت  سواء  المفاجئة  الكارثية

  البشر   صنع  من   كانت  او   ،  والفيضانات  والبراكين  للزالزل  المدن   و

  األزمة  لطبيعة  تبعا  تتباين   الحياتية  والصعوبات   ،   العنف  واعمال  كالحروب

 من   معه  مر  لما  وتبعا  االزمات  لهذه  المتعرض  اإلنسان  وشخصية  وظروفها

  مع   التكيف  اإلنسان  يستطيع   الذي  المدى   تحديد   في  يسهم  ذلك   كل   ،  أحداث

  ،  حياته  في  معينة   فترة  في  عليه  التأثير  والقوية  المفاجئة  األحداث   هذه  مثل

   بعواقبها  سيتأثر مدى أي وإلى

  لعلم  المتخصصين  من  والخاصة  العامة  على  تخفى  ال  التي  النفسية  اآلثار  فمن

  مما  ،  والفرار  والقلق  الخوف  ثقافة  تنشر   الحروب  إن  النفسي   والطب  النفس

  جيد  بشكل  الحياة  مع  التواصل   كيفية  الحرب  تعاصر  التي  األجيال  عند   يعطل

 العنف   أحداث  انتهاء  بعد  حتى  ،   بعد  فيما  حياتهم  لبقية  التأثير  يمتد  وقد  ،

  ،   دواخلهم  في  تبقى  أن   يمكن  الذكريات  هذه  كون  من  ،  الحرب  وتوقف

 ،  مماثلة  عنف  أحداث  مواجهة  من  الخوف  عن  ناتجة  نفسية  أزمات  وتخلق

 الظروف  أنواع  ألبشع   الشعوب  تتعرض  والكوارث  الحروب  ظل  ففي

  بعد   من  الحياة  نواحي  معظم  على  بصماتها  تترك  والتي  والضاغطة  الصادمة

  ,   شعبان  )  لذلك  وداعمة  متخصصة  نفسي  دعم  برامج  تدرج  لم  ان  عيشها

2013  : 9  )  . 
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  هذه   النفسية   المشاكل  آثار  من  التخلص  كيفية  حول  الرئيس  السؤال   ويبقى

  جراء  من  ،   النفسية  والصدمات  الحرب  رواسب   أن  إذ   ؟   علينا  تقع   عندما

  من   الصدمة  تمحو  أن  تدابير  ألية  يمكن  ال  أنه  تظهر  معها،  الشعوب  تجارب

  النفسي  الضرر  من   تخفف  اجراءات  هناك  ولكن   .  نهائي  بشكل   النفوس

  النفسي   للعمل  أفكار  عدة   تقديم   يتم  سوف   البحث   هذا  وضمن   ،  الحاصل

  ميسرة   عملية  واجراءات  منهجيات  بمجموعة  والمتمثل  الداعم  المجتمعي

 للحاالت الوارد للوصف المشابهة الحاالت في المباشر للتطبيق

   . الحروب خطر ومن  الموت من والناجين العنف اعمال جراء من  المتأذية 

 فعالة   لتكون  بها  يفترض   التي  النفسي  الدعم   برامج  تقديم   أهمية  تأتي  هنا   من

  حيادية  وأنشطة  ،   الدعم   موضوع   الشخص  لها  يطمئن  مفاهيم   على  تبنى  أن

  ظروف  من  أو   الموت  من   الناجين  االشخاص  حيث  ،   مغامرات  فيها  ليس

 .  أنفاسهم يستعيدوا حتى جديد أي خوض  على طاقاتهم استنفذوا صعبة

 النفسي  للدعم المفسرة النظرية

 -: االجتماعي االتساق نظرية -

 االجتماعي  والنظام االجتماعي البناء بمفهوم وثيقا ارتباطا النسق فكرة ترتبط

  بدرجة  تتمتع  متماسكة  متكاملة  واحدة   كوحدة  المجتمع  تصور  بذلك  ونعني

  الى  الداخل  من  ذاته   الوقت   في  تنقسم  ولكنها   الوجود  في  االستمرار  من  عالية

  وظيفيا  تساندا  وتتساند  معا  تتفاعل  التي   المكونة  الصغيرة  الوحدات  من  عدد 

 .  بنائه  واستمرار  المجتمع  كيان على المحافظة تكفل بطريقة

 تالكوت   االمريكي  االجتماع  عالم  يقول  ما  الى  تشير  نسق  كلمة  فان  لذلك

  االعتماد  او  التساند   من   نوع   وجود  الى  Telcott Parsons  بارسونز
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  او   االفراد   من   عدد  بين   ايضا  معينة  وظائف  تحقيق  الى  يهدف   الذي   المتبادل

 .   محددة مرسومة بادوار  يقومون الذين االجتماعية الزمر

 -: االتية للخصائص وفقا  كنسق المجتمع  تحليل  ويمكن

  والنظم   لها  المكونين   االعضاء  من  اجتماعي  كنسق  الجماعة  تتكون  -1

 .  بينهم القائمة االجتماعية

  متبادل  تأثير  ويوجد   معه  تتفاعل  اكبر   نسق  من  جزء  كنسق   الجماعة  ان  -2

 .  فيها تؤثر كما المتاحة وامكانياتها واهدافها بالمؤسسة الجماعة تتاثر حيث

  االستمرار   تحاول  ثم   ومن   اهدافها  تحقيق  اجتماعي  كنسق  الجماعة  تحاول   -3

 تميزها   واضحة  حدود  لها  يكون  ان   على  وتعمل  ممكن  وقت  الطول  والبقاء

 الجماعات. من  غيرها عن

 داخل  االجتماعي  الضبط  تشكل  والتي  القيم  من  مجموعة  الجماعة  ان  -4

 .   النسق تكامل على يحافظ بما السلوك وتوجه الجماعة

  او  العمل  على  القدرة  بها  ونعني  نسق   ألي   االساسي  العنصر  هي  الطاقة  -5

  توفر   ان  يلزمها  فانها  اهدافها  الجماعة  تحقق  ولكي  التغيير  تحدث  التي  القوة

  االهداف   لتحقيق  الخارج  او  الداخل  من  الطاقة  توفير   ويمكن  الطاقة  وتختزن

 .  للنسق والخارجية الداخلية

  ويتأثر   الجماعة  اهداف  لتحقيق  وحيوية  اهمية  التنظيم  عنصر   يمثل   -6

  العضو  هدف   تعارض  وعدم   االعضاء  ادوار  بوضوح  الجماعة  داخل   التنظيم 

  ( 34 – 28 :  2017 ,  احمد )  . الجماعة مع

 النفسية للصحة المفسرة النظريات
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 ماسلو لـ االنسانية النظرية

  ما  دائما  وهو   المستمر   والنمو   النشاط  من  حالة  في  االنسان  ان  النظرية   ترى

  مصطلحات   ظهرت  ولذلك  انسانيته  يحقق  ان   يستطيع   فهو  االفضل   الى  يسعى

  االنسان   وان   والتلقائية  والعطاء  الذات  تحقيق  مثل   النفسية  بالصحة  ارتبطت

  حدود   وضمن  االنفعالي  اتزانه  تحقيق  في  النشاط  اوجه  من   يناسبه  بما  حر

  النفسية  الصحة  مجال  في  اخرى  مصطلحات  ظهور  على  يساعد   مما  معينة

 .  كاإلرادة

 تحقيقا   االنسانية  الفرد  تحقيق  هو  االنسانية  للمدرسة  وفقا  النفسية   الصحة  وان

 ويتحمل  وحريتها  مداها  يدرك  وان  حريته  بممارسة  اال  ياتي  ال  وهذا  كامال

  بقيم   ملتزما  حبهم   وكذلك  االخرين  مع   التعاطف  على  قادرا  ويكون   مسؤوليتها 

  والنفسية   الفسيولوجية  حاجاته  تشبع  وان   والجمال  والخير  الحق  مثل   عليا

   .  متزنا اشباعا

  بإشباع  حظي  فرد   هو  نفسية  بصحة  يتمتع  الذي   الشخص  ان  ماسلو   يرى

  التوافق  من  عالي  مستوى  انجز  فرد  وهو   لذاته  وحقق  االساسية  حاجاته

  ومثل  الشخصي  النمو  على  القدرة  ويمتلك  جديدة  احكاما  يصدر  ان  ويستطيع

  نموهم   خالل  من  للرضا  الرئيسي  المصدر  على  يحصلون  االشخاص  هؤالء

 .   وتوتر وصراعات  وتهديد قلق من  يعانون  ال انهم  كما الفردي  وتطورهم

  إشباع   على  قادرا  يكون   عندما   النفسية  بالصحة  يتمتع   اإلنسان  أن   ماسلو   يرى

 فإن  ذلك  وعلى  الذات,  بتحقيق  يسمى  ما  إلى  والوصول  المختلفة  حاجاته

 فانه   إشباعها  عدم  حالة  وفي  معينة,  أشياء  يحتاج  قد  اإلنسان  بان  يرى  ماسلو
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  .   التميمي  )  متدنية   نفسية  صحة  عليه  يترتب  وهذا  والضيق  بالكدر  يشعر

2013  : 91 )  . 

 ليفين  لـ المجال نظرية

  استمدت   التي  المجال  نظرية  مؤسس  ليفين   كيرت   النفساني   العالم  يعتبر 

  ايد   على  القرن  هذا  مطلع   مع  نشأت  التي  الجشطلتية  المدرسة  من  فكرتها

 ورغم  امريكا  في  قصيرة  فترة  في  وازدهرت  ,  وغيرهما  وكهلر  كوفكا  العالم

  في   وساهمت  والنظريات  االفكار  مجموعة  قدمت  فقد  ازدهارها  مدة  قصر

 .  عام  بشكل السايكولوجي التراث اثراء

 :   هي ثالثة  مكونات من  يتكون الذي  الحيوي مجاله فرد ولكل

 .  المحيطة المركزية الخاليا من مجموعة وهو   : الشخص

 ومن   الخارجي  وعالمه  الشخص  بين  الفاصلة  المنطقة  وهي  :  النفسية  البيئة

  بلون   لتتلون  الخارجي  العالم  من  القادمة  الخارجية  المثيرات  تنفذ  خاللها

 .  معها بالتعامل  المكلفة الخاليا الى الخاليا تصل  ان  قبل  ذاته بالفرد خاص

  مثل   الطبيعية  البيئة  بذلك  ونعني  بالفرد  يحيط  ما  كل  وهو  :  الخارجي  العالم

  الناس  مثل  الثقافية  االجتماعية  والبيئة  الخ  ...   العمران  ,   ,االرض   المناخ

 .  وقيمهم وتقاليدهم  بعاداتهم

  المجال نظرية عند  والمرض الصحة

  يفرضها  التي  الوظائف  اداء   على  الفرد  عند   النفسية   الصحة   تحقيق  يعتمد 

  الناجحة   واالستجابات  المثيرات  تلقي  في   والمتمثلة  عنده  الحيوي   المجال  عليه

 الناتجة   الوظيفة  في  ما  اضطرابا  يعاني  الذي   فهو   المريض  االنسان  اما  ,  لها
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 على   القادر  غير  فالفرد  ,  الحيوي  المجال  مكونات  احدى  في  او  ,  ما  خلل  عن

  ان  يمكنه  ال  الخارجي العالم من المنبعثة المثيرات عن الناجمة االستجابة اداء

  ,   المطيري  )  النفسي  بالهدوء   التمتع  يمكنه   ال   وبالتالي  العالم  ذلك   مع   يتوافق

2005  : 66 )  . 

  السابقة الدراسات

 لمعرفة   القريبة  والتخصصات  االختصاص  ميدان  في  مسحا   الباحثان  اجرى 

  وجد   ,   لإلفادة  منه   جانبا  او   الدراسة  موضوع  تناولت   التي  السابقة  الدراسات

  دراستين   هناك  ان  بيد   عام  بشكل   الموضوع   تناولت  دراسات  هناك   الباحثان

  تتعلق   والثانية  النفسي  بالدعم   تتعلق  واحدة  الحالية  الدراسة  الى  االقرب  كانت

 .  النفسية بالصحة

 النفسي  الدعم  تناولت التي الدراسات

   ( 2017 ,  )احمد دراسة

 االجتماعي   النفسي   الدعم   تقديم   في   الطوعية  المنظمات  دور   )تقييم 

 .  واالزمات( الكوارث من للمتضررين

  النفسي   الدعم  تقديم   الطوعية  المنظمات  دور  تقييم   الى  الدراسة  هدفت

 المنهجية  عن  والكشف  واالزمات  الكوارث  من  للمتضررين  االجتماعي

 .  المنظمات تلك  قبل من المستخدمة والخدمات

  بها  تعمل  التي   واالليات  البرامج  بين  العالقة  فرضياتها  في  الدراسة  توضح

 لمواجهة   والوسائل  الطرق  ,ومعرفة  االجتماعي  النفسي  والدعم  المنظمات

 االزمات.
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  التي  االولية  البيانات  وعلى  التحليلي  الوصفي  المنهج   على   الرسالة  اعتمدت

 العينة.  من المعلومات لجمع رئيسية كأداة االستبانة  من جمعها تم

 اجتماعي  نفسي  برنامج  المنظمة  قدمت  اهمها,  نتائج  على   الدراسة  خلصت

  التنسيق  اليات  ضعف  االجتماعي,  النفسي  للدعم   الفردية  الحاجة  استوعبت 

 الموقع  نفس  في  االجتماعي  النفسي  الدعم  لخدمات  المقدمة  المنظمات  بين

 .  االستجابة وتأخر الجغرافي

  النفسي  الدعم  تقدم  التي  المنظمات  بين  التنسيق  اليات  تقوية  ,  الدراسة  اوصت

  االطفال  عــــــ م  والعامة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  االشخاص  مع  االجتماعي

   (12 :  2017 ,  احمد )

 النفسية  الصحة تناولت التي الدراسات

   (2003 ,  الشمري  ) دراسة

 )تعز جامعة  طلبة لدى  النفسية بالصحة  وعالقتها للتحديث النفسيـة )المظـاهر

 -:  اهمها اهداف عدة الى الدراسة  هذه  هدفت

   . تعز جامعة طلبة لدى للتحديث النفسية للمظاهر مقياس بناء

 .  تعز جامعة طلبة لدى  للتحديث  النفسية المظاهر قياس

  .   تعز جامعة طلبة لدى النفسية الصحة قياس

  لدى   النفسية  والصحة  للتحديث   النفسية  المظاهر  بين   العالقة  على  التعرف

 -: اهمها اإلجراءات بعض  تطبيق تم لألهداف وتحقيقا تعز جامعة طلبة

 .  النفسية المظاهر مقياس تمثل فقرة (56) وصياغة  إعداد تم
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  األدبيات   في  وردت  مجاالت  خمسة   على  المقياس  فقرات  توزيع  تم

  واألفكار   الخبرات  لتقبل   االستعداد   )  :   هي  المجاالت  وهذه  والدراسات

 للحاضر   والتوجه  والتنظيم  التخطيط  ،  الديمقراطية  النزعة  ،   الجديدة

 .   ( المعيشة أسلوب المرأة، نحو االتجاه ،  والمستقبل

 .  خماسي مدرج وفق على التصحيح ومفتاح المقياس تعليمات  إعداد تم

  طبقية   عينة  على  االختبار  إعادة  طريق  عن  الثبات  معامل  استخراج  تم

ً   (60)   من   مؤلفة  عشوائية    )   تعز  جامعة  –  التربية   كلية   من  وطالبة  طالبا

  و  الجنس  متغيري   وفق  على   بالتسـاوي   موزعين   (   إنساني   –  علمي

   .  (  0.81) الثبات معامل  بلغ  وقـد ، التخصص

 :  اآلتي  النتائج اهمها النتائج  من  مجموعة أظهرت وقد

 مقياس   على  واإلناث  الذكور  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  -1

 .  للتحديث النفسية المظاهر

 الصحة   مقياس  على  واإلناث   الذكور  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد

 .  ( 8 : 2003 ,  الشمري ) الذكور ولصالح النفسية

   (2018 ,  نادية )  دراسة -2

 ( الجامعة طلبة لدى  النفسية  بالضغوط وعالقتها النفسية )الصحة

 النفسية   والعالقة  النفسية  الصحة  بين   العالقة  عن  الكشف  الى  الدراسة  هدفت

 الصحة   مقياس  استخدام   تم  الدراسة  اهداف   ولتحقيق  ,   الجامعة  طلبة  لدى

  الدراسة  في  المقياس  لهذا   السايكومترية  الخصائص  من  التحقق  وبعد   النفسية

 وطالبة  طالب  (200)  قوامها  عينة   على  تطبيقها  تم   التي  االستطالعية
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  ارتباط  معامل  باستخدام  احصائيا  تحليلها  بعد  الدراسة  نتائج   واظهرت

 ارتباطية  عالقة  وجود   تبين   حيث  ة للدراس  االولى   الفرضية  رفض  بيرسون 

  ابعاد  ودرجات  النفسية  الصحة  ابعاد  درجات  بين  احصائيا   دالة  عكسية

  وجود  الى  تشير  والتي  الثانية  الفرضية  قبول  تم   حين  في  النفسية   الضغوط

 الصحة   سلبيات  ابعاد  درجات  بين   احصائيا  دالة   طردية  ارتباطية  عالقة

  الدراسة  واوصت  الجامعة  طلبة  لدى   النفسية  الضغوط  ابعاد  ودرجات  النفسية

 والكفالة   المتابعة  طريق  عن   الجامعيين   بالطلبة   بطلبة   االهتمام   ضرورة  الى

  ارشادية   برامج  اعداد   وضرورة  النفسية  صحتهم   على  للحفاظ  النفسية

  :   2018  ,  نادية   )   حياتهم   على  النفسية  الضغوط   تاثير  من   للتخفيف  وعالجية

40)  . 

   -التوصيات:

  النفسي   الدعم  برامج  خالل  من  النازحين  للطلبة  النفسية  الصحة  ودعم  تعزيز

. 

  الدعم   تعزيز  في  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية  قبل  من  المقدمة  البرامج  دعم

 .  النازحين للطلبة النفسي

  لما   العراقي  االحمر  الهالل  جمعية  ضمنها  من  والتي  االنسانية  المنظمات  دعم

 .  للنازحين النفسي الدعم  تعزيز  في فاعل دور من لها

  التي   النفسية  صحتهم  لتحسين  النازحين  للطلبة  توجيهية  تربوية   برامج  اعتماد

 .  المجتمع في ايجابية شخصية  لخلق والمربين, التربية مسؤوليات من هي

 بالصحة  واالرشادية  التربوية  برامجها   عبر  الجامعات  اهتمام   ضرورة

 الجامعة  بين  العالقة  وتقوية   ،  خاصة  والنازحين  عامة  للطلبة  النفسية
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  والندوات   الميدانية  الزيارات  خالل  من  المختلفة  المجتمع   ومؤسسات

 .  فيها الجامعة طلبة وإشراك العلمية والبحوث

 -: المقترحات

  األدنى)   الدراسية  للمراحل  النازحين  الطلبة  على  مماثلة  دراسة  إجراء

 متوسطة(.  -اعدادية

 .  بالتوافق وعالقتها النفسية الصحة تتناول  دراسات اجراء

 المصادر

  الدعم   تقييم  في  الطوعية  المنظمات  دور  تقييم   :   (2017  )   محمد  ساره  احمد,

 .  منشور  بحث ,  واالزمات الكوارث من للمتضررين االجتماعي النفسي

  ,   ( 2000)  بالجمعية   خاص  تعريفي  كراس  ,  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية

 .   العراق ,  بغداد

  واالجتماعية  النفسية  واثارها  الحرب  :  (1989)  مصطفى  ,  حجازي

  للدراسات   العربي  المركز  ,   لبنان  في   والناشئة   االطفال  على   والتربوية 

 .  الرياض ,  والتدريب  االمنية

 .  (2006  ) االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات في  المتطوعين دليل

  ,   ( 2012  )   االحمر  والهالل  االحمر  الصليب  جمعيات  في  المتطوعين   دليل 

 .   العراق ,  بغداد

 بالرضا   وعالقتها  النفسية   الضغوط  :   ( 2000)  علوان  كامل  ,   الزبيدي 

 اطروحة  ,  الجامعة  في  التدريس  هيئة  اعضاء  لدى  النفسية  والصحة  النفسي

 .   بغداد جامعة , اآلداب  كلية ,  دكتوراه
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  اصدار  مجتمعية,  ضرورة  النفسي  الدعم  :  (2013  حسن)  مرسيليا  شعبان,

 .  العربية النفسية العلوم  شبكة

  للتحديث   النفسية  المظاهر  :  (2003)  غالب  حسن  صادق  ,  الشمري

  كلية   ,  ماجستير  رسالة  ,  تعز  جامعة   طلبة  لدى   النفسية  بالصحة  وعالقتها

 .  بغداد  جامعة ,  اآلداب

  ,منشورات  الخاصة  االحتياجات  ذوي   رعاية  :   (1994)  تيسير  ,  صبحي

 .   االردن ,  عمان , المفتوحة القدس جامعة

  االنماط  :   ( 2006  )   حقي  عدنان  ,   زنكنة   ,   حسين  انور   ,   الرحمن  عبد 

  ,   والوثائق  الكتب   دار   ,   والتطبيقية  االنسانية   العلوم   في  وتطبيقاتها  المنهجية

 .   بغداد

-1932  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية  :   ( 2014)  جدعان  محمد   ,  للا  عبد 

  ,   االنسانية   للعلوم  التربية  كلية  ,  ماجستير  رسالة  ,  تاريخية  دراسة  1954

 . ديالى جامعة

  ,   للطباعة  للفكر  دار  ,  النفسية  :الصحة  ( 2005  )  الحميد  عبد  حنان  ,  العناني

 .   3  ط , عمان

  دار   ,   واساليب  مفهومه  العلمي  البحث  :   ( 1998  )  واخرون  ,   ذوقان   ,   عيدان 

 . 1ط , ,عمان الفكر

  ,   الحديث  العراقي  الطب  اعالم  تاريخ  :  (2000)  توفيق  اديب  ,  الفكيكي

 .  بغداد ,  3ج ,  1ط . للطباعة السعدون  شركة
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  مكتبة   ,  1ط  ,  قرنا  12  في  بغداد  حوادث   :  (1989)   امين  باقر  ,  الورد

 .  بغداد   , النهضة

  ,  1ط  ,  الشرق  زهراء  مكتبة  ,  النفسية  الصحة  في  :  (2001)  ايمان  ,  فوزي

 .  العربية مصر جمهورية مصر , القاهرة

  ,   بغداد  ,  (  2010  )  العراقي  االحمر  الهالل  جمعية  عن  تعريفي  فولدر

 . العراق

  بالدعم   وعالقته  الصدمة   بعد   ما  اضطراب  :   ( 2015)  محمد   وحيدة  ,   مراد

  دمشق  جامعة  ,  النفسي  االرشاد   قسم  ,   التربية  كلية  ماجستير,  رسالة  ,  النفسي

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  399   

 

 

 

 

 

( يف تنمية اخلطاب Bybeeأثر امنوذج بايبي )
 اجلمايل لدى طلبة 

 قسم الرتبية الفنية يف مادة النحت

 

 

 

 

 

 

 اهلل عبد حممد فاطمة أ.م.د.

 حبيب علي م.د.وليد

 الرتبية كلية املستنصريــة/ اجلامعة

 الفنية الرتبية قسم / االساسية

Dr.fatma.m.alanbaki@uomustansiriy.e

Walid.alkhalisi@yahoo.com du.iq 

mailto:Dr.fatma.m.alanbaki@uomustansiriy.edu.iq
mailto:Dr.fatma.m.alanbaki@uomustansiriy.edu.iq
mailto:Walid.alkhalisi@yahoo.com


2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  400   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  401   

 

 البحث  ملخص

  المتلقي   تجاه  وإيحاءاته  تداعياته  له  النحت  لفن  الجمالي  الخطاب  ماهية  ان 

 بالتكنولوجيا. المتلقي الربط لمعرفة ومهم مميز مدخل يكون  والذي

  بالتساؤل  تتم  البحث  مشكلة  صياغة  ان  الباحثان  يرى  تقدم  ما  ضوء  وفي

 -االتي:

  قسم   طلبة  لدى   الجمالي  الخطاب  تنمية  في  (Bybee)  بيبي  انموذج  أثر  ما

  النحت؟   مادة في  الفنية التربية

 الخطاب   تنمية  في  (Bybee)  بيبي  انموذج  أثر  معرفة  البحث  هدف  اما

 -: خالل  من ذلك  النحت.ويتم مادة في الفنية التربية قسم طلبة لدى الجمالي

 . النحت لمادة معرفي  تحصيلي اختبار بناء

 الجمالي. الخطاب لتحليل محتوى تحليل  أداة بناء

 (. Bybee)  بيبي   انموذج ضوء في  تدريسية خطة بناء

 مادة   الجمالي،  الخطاب  تنمية،   (،Bybee)  بايبي  انموذج  المفتاحية:  الكلمات 

 النحت.
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The effect of the Bybee model on developing the 

aesthetic discourse among students of the Department of 

Art 

 Education in the subject of sculpture 

Asst. Prof. Dr. Fatima Muhammad Abdullah 

Al- Mustansiriyah University, Baghdad, Iraq 

Walid Ali Habib, PhD, Institute of Fine Arts / Diyala 

Abstract 

The nature of the aesthetic discourse of the art of 

sculpture has its repercussions and suggestions towards 

the recipient, which is a distinctive and important 

entrance to know the recipient's connection with 

technology. 

In light of the foregoing, the researchers see that the 

formulation of the research problem is carried out by the 

following question:- 

What is the effect of the Bybee model on developing the 

aesthetic discourse among students of the Department of 

Art Education in the subject of sculpture? 
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The aim of the research is to know the effect of the Bybee 

model in developing the aesthetic discourse among 

students of the Department of Art Education in the 

subject of sculpture. This is done through: 

 Building a cognitive achievement test for sculpture. 

 Building a content analysis tool to analyze the aesthetic 

discourse. 

Building a teaching plan in the light of the Bybee model. 

 Keywords: Bybee model, development, aesthetic 

discourse, sculpture material. 

 األول الفصل

 البحث مشكلة

  يطورها   فهو  التعليمية  النظم  تطور  شاهد  العالم  في  الكبير  العلمي  للتقدم   ان 

  والتعليمية   التربوية   النظم  بين  المتبادلة  العالقة  من  النوع  وهذا  عليها  ويتطور

 العلمية   النظرة  التربوية   المؤسسات  على  يفرض  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم 

 التعليمية.  للبرامج المتجددة

 مجاالت  في  هائلة  تغيرات  حدثت  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  لهذه  ونتيجة 

  التربوية   المؤسسات  على  الضروري  من  أصبح   ؛حيث  المختلفة  الحياة

  تحديات  ومعالجة  أهدافها  لتحقيق  الحديثة  بالوسائل  تعمل  والتعليمية

 ( 19،ص2000 العصر.)الحيلة،
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  ان   بمقدورها  يعد   فلم   كبيرة  تحديات  التربية   واجهت  التغيرات  تلك   ظل   وفي 

 جديدة  نماذج  إبتكار  الى  يحفزها  الذي  االمر  المجتمعات  في  يحدث  ما  تتجاهل

  قيادة  في  ودورها  فاعليتها  وتحقيق  التطور  ذلك  لمواكبة  والتعلم  التعليم  في

   المستقبل. تشكيل عملية

  سلبية  يكرس  الذي   التلقيني  التعليم  عن  واالبتعاد   التعليم  بتطوير  واألهتمام 

  بطبيعة  تهتم  فلسفة  وهي  البنائية  الفلسفة  الفلسفات  هذه  ابرز  ومن   المتعلم

  بالفعل  المعلم  يعرفه  ما  على  والتركيز  المعرفية  والعمليات  والتعلم   التعليم 

 (50ص  ، 2000.)زيتون، 

  الذي   (Bybee)  بيبي  نموذج  على  الضوء   يسلط  جاء  النموذج  هذا  وفي 

  االستقصاء   عملية  خالل   من  بنفسه  العلمية  معرفته  الطالب  يبني   الى  يهدف

 والمهارات  العلمية  المفاهيم  من  العديد   وتنمية  التعلم  الى  تؤدي  التي

 ( 12،ص2007 العلمية.)الحافظ،

  عديدة   عوامل  بينها   فيما  تتفاعل  والمتعلم   المعلم   بين   العلمية  المهارات  هذه  

ً   التعليمية   العملية  داخل  الفني  العمل  يحملها  التي  الرسالة  وشكل  لطبيعة  تبعا

 الفني   العمل  في  الموجودة  التواصلية  فالعملية  واالراء  االفكار  تبادل  بهدف

 يحكمها   نسق  الى  خاضعة  وتكون  اإلنساني  العقل  الى  موجهة  رسالة  هي

  اإلبداعي   الخطاب  خاللها  من  يتحقيق  االتساق  من  مجموعة  من   يتكون  ،فالفن

  عملية   أي   في  شرط   وهذا   والمتلقي  البصري   المنجز  بتوفر  إال   اليكون   الذي

 تواصلية.  فنية
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  تداعياته   له  النحت  فن  في  وخاصة  الفن  في  المفاهيمي  الخطاب  ماهية  وان 

 المتلقي   لربط  المعرفة  وفهم  مميز  مدخل  يكون  والذي  المتلقي  تجاه  وإيحاءاته

 المعاصر. الفني التعبير أساليب عند الحديثة  بالتكنولوجيا

  بالتساؤل  تتم  البحث  مشكلة  صياغة  ان  الباحثان  يرى  تقدم  ما  ضوء  وفي

 -االتي:

  قسم   طلبة  لدى   الجمالي  الخطاب  تنمية  في  (Bybee)  بيبي  انموذج  أثر  ما

  النحت؟   مادة في  الفنية التربية

 البحث  هدف

 -: الى الحالي البحث يهدف

  طلبة   لدى   الجمالي   الخطاب  تنمية  في   ( Bybee)  بيبي  انموذج  أثر  معرفة 

 النحت. مادة  في  الفنية التربية قسم

 -: خالل من  ذلك ويتم 

 . النحت لمادة معرفي  تحصيلي اختبار بناء

 الجمالي. الخطاب لتحليل محتوى تحليل  أداة بناء

 (. Bybee)  بيبي   انموذج ضوء في  تدريسية خطة بناء

   -البحث: فرضية

  متوسط   بين  ( 0.05)  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  التوجد

 بعدياً.  معرفي تحصيلي اختبار في والضابطة التجريبية المجموعة درجات

 البحث  أهمية



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  406   

 

 المعاصر. العراقي التشكيل  الفن سيما وال الفنانين على الحالي البحث يطبق

  الجميلة  الفنون  ومعاهد   الجميلة  الفنون  كلية   طلبة  على  الحالي  البحث  يطبق

   .  الثقافية والمؤسسات

 العراقي   البصري  المنجز  في  ومقارباته  للنحت  الجمالي  الخطاب  معرفة  ان

  رؤيته   يمكن  والذي   الفني  العمل  مظهر  على  التركيز  في   ستساهم  المعاصر

 للفهم. العريق المستوى الى للوصول العمل ثم ومالحظة

  خالل  من  بنفسه  وعرفته  يتبنى  ان  الطالب  يساعد  (Bybeeبيبي)  انموذج  ان

  العلمية   المفاهيم  من  العديد  وتنمية  التعلم   الى  تؤدي  والتي  االستقصاء  عملية

 الجمالية. الخطابية والمهارات

 البحث  حدود

 -المعاصر  العراقي  النحت  لفن  الجمالي  الخطاب  الموضوعية:   الحدود

  –  التشويق   )مرحلة  هي   مراحل  خمسة  يتضمن   الذي   (Bybeeبيبي)  انموذج

 التقويم(  - والتوسع   التفسير – االستكشاف – االنتباه شد

 الثانية. المرحلة – الفنية التربية قسم  طلبة البشرية: الحدود

 الفنية.  التربية قسم  – االساسية التربية المكانية:كلية الحدود

 م. 2021 – 2020الزمانية: الحدود

 -المصطلحات: تحديد 

   بيبي: نموذج  -1

  ان  الى  ويهدف  طالبه  مع  المعلم  يستخدمه   نموذج  -بانه:  2011الحافظ  عرفه

  التعلم   الى  تؤدي   التي  االستقصاء  عمليه  خالل  من  بنفسه  معرفته  الطالب  بيبي
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  العمليه.   والمهارات   العلميه  المفاهيم  من  العديد  وتنميه

 (12،ص2011)حافظ،

  تدريسيه   مراحل  خمس  من  يتكون  انموذج  -بانه:2006احمد  امال  عرفتة

  بنفسه.   معرفته  المطالب  يبني  ان  الى  ويهدف  طالبه  مع  المعلم  يستخدمها

 ( 258،ص2006احمد، )امال

  والتشويق   االفكار   على  يقوم  نموذج  -بانه:2005  واخرون  النجدي  عرفه

 ( 420،ص2005واخرون، )النجدي البيئه. خالل من  للمتعلم  االنتباه وجذب

 على   الطالب  قدره  يشير  تعليمي  نموذج  -بانه:  Bybee 2006  عرفه

  عمليه  ومهارات  افكار  لتقديم  الذاتي  والتقويم   والتفكير  وااليقاع   االستكشاف

 ( Bybee,2006,p30) افضل.

ً   الباحثان  يعرفه ً   مراحل  خمس  من  يتكون  تعليمي  نموذج  -بانه:  اجرائيا   ابتدائا

  يهدف  والتقويم  والتوسع  والتفسير  االنتباه،االستكشاف  ،شد   التسويق   من

 المعاصر.  العراقي النحت لفن الجمالي الخطاب وتفسير استكشاف

   -اصطالحاً: الخطاب-2

 طرفين بين محادثه او بالكلمات االفكار عن تعبير -بأنه: 2007 سامي  عرفه

 . كــــالم او حــــوار او مــــا لموضــــوع مكتوبــــه معالجــــه او اكثــــر او

 (123،ص1997)سامي،خشيه،

 مـن  منظومـه  من  يتكون  المعرفي  التمثل  من  نظام  -بأنه:  شاندلز  دانيال  عرفه

ً   يشمل  المعرفيه  التخيلية  الشفرات ً   مخزون  او  ذخيره  ايضا  مـن  مميزاً   تفسيريا

ــاهيم ــرات المفـــــــــــ ــه والتعبيـــــــــــ ــاطير. المجازيـــــــــــ  واالســـــــــــ

 (18،ص2017)عبدالغني،محمود،



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  408   

 

 االجتماعيه  العالقات  من  معقده  شبكه  -بانه:  2007والبازعي  ميجان  عرفه

  ينطوي   كخطاب  كالمال  بها  ينتح  التي  الكيفيه  تبرز  التي  والثقافيه  والسياسيه

  والبازعي  )ميجان  نفسه.   الوقت   في  والمخاطر  الهيمنه  على

   (89،ص2007سعد،

  والتي  البصري لالنجاز المتضمن الجمالي الخطاب هو  -بانه: الباحثان يعرفه

  طبيعه  بحسب  الخطاب  الطالب  يؤول   وفيها  المعنى  حامل  النص  عليها  يبنى

  التي  والوعي  الخبرة   حسب  جمالي  خطاب  من   تتضمنه  وما  المنحوتات

 )المتلقي(. الطالب يمتلكها

 الثاني  الفصل

 النظري االطار

 -يأتي: كما مباحث لثالث عرض سيتضمن 

 االول.  المبحث Bybee بايبي نموذج  -1

  الجمالي. الخطاب الثاني المبحث -2

 المعاصر.  العراقي النحت الجمالي الخطاب الثالث المبحث -3

   -:Bybee بايبي نموذج  االول:  المبحث

  تدريسهم   في  المعلمون  بها  يحتذى  تدريس  طريقه  بانه   النموذج  يعرف 

  التدريس.   اثناء  المعلم  الفعال  موجه  وهو   معينه  دراسيه   موضوعات

 (40،ص2001)زيتون،

   -البنائي: بايبي انموذج مراحل

 -وهي: Bybee ذكره كما
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  االندماج(  )مرحلع  تسمى  المرحله  وهذه  -االنتباه:  وشد  التشويق  مرحله  -1

 ً   االسئله   تشار  حيث   التعلم  عمليه  في  المتعلم   دمج  على  تعمل  النها  ايضا

ً   المحدده  بالمشكله  المتعلقه   بتحفيز  المعلم  يقوم  وفيها  المرحله  هذه  في  مسبقا

  فردي   شكل  الى  الطالب  توزيع   او  حدث  او   مشكله  الى  انتباههم   وشد   الطالب

 الماضيه  االنشطه  بين  ترابط  ايجاد  يتم   وهنا  تعاونيه  مجموعات  في  او

 التعلميه  المهمه  على  يركزون  وجعلهم   الطالب  يشغل  وذلك  والمستقبليه

  سيجعلهم  الناجح االنشغال ان كما  بانفسهم استكشافيه بطريقه سيجيبون  وبذلك

 التعلم.  في فاعله بصوره ومتحفزين حائرين

  التي  الجديده  الخبرات  مع  الطالب  تفاعل  مجرد  -االستكشاف:  مرحله  -2

  خالل   من  وسيكتشفون  عنها  االجابه  يصعب  قد   التي  التساؤالت  لديهم  ستشير

ً   المعلم   دور يأتي  وهنا   يجهلونها كانو  وعالقات  اشياء  االنشطه ً   مشجعا   ومدربا

 ً   ومع   جهة  من   المواد  مع  يتعاملون  المرحله  في  والطالب  ومساعداً   ومشرفا

ً   بعضهم  محاوله   تعاونيه  مجموعات  عمل  صوره  في  اخرى  جهة  من  بعضا

 وحالما   المتعلم  عند   المعرفي  التوازن  يتم   حتى   السئلتهم   اجابه  عن   البحث

 العلمي.  للمفهوم الصحيحه الصوره تبدأ بالتعلم  ينشغلون 

  المفاهيمي  االبداع   مرحله  البعض  يسميها  قد  -الشرح:  او   التفسير  مرحله  -3

  جعل  فيها  يتم   التي   العمليه  تعني  وهي  الخطأ.  الفهم  تصحيح  مرحلة  او

 المرحله   هذهِ   في  وواضحه  ومفهومه  سهله  المهارات  او  العمليات  او   المفاهيم

  الصبورة   على  المعلم  يعرضها  التي  الجديده  االفكار  الى  الطالب  يتوصل 

  وتعرض   علميه  بصوره  صياغتها  يعيد  ان   بعد   العرض  ادوات   من   اوغيرها

  خالل  من   اال   يتم   ال  وهذا   الحلول  هذهِ   الى   للتوصل  استخدموها  التي  االساليب

  صحيح   بشكل  العلميه  للمفاهيم   العقليه  االستدالالت   تنمو  حتى  جماعيه  مناقشه



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  410   

 

 الطالب  يوجه  ان   المعلم  وعلى  للمصطلحات  المشترك  االستخدام  سيتم  حيث

 حتى  الخبرات  هذه  مع  تفسيراتهم  ويربط  واالستكشاف  االشغال  لتجربتي

  )النحتية(  الفنيه  االعمال  تفسير   على   قادرون  الطالب  ان  من   المعلم   يتأكد

   صحيح. بشكل  العلميه المصطلحات باستخدام

ً   دوراً   المرحله  هذه  وتلعب  -:  التفصيلي   التفكير  او   التوسع   مرحله  -4   في  مهما

  من  تعلمها  المقصود   االساسيه  المبادئ  او  المفهوم  التالميذ  فهم  مدى  توسيع

  الموضوع   في  التفكير  في  الطالب  يتوسع  هنا  السابقه.  المراحل  خالل

ً   تفكيراً   فيفكرون  )النحتي( ً   تفصيليا   بكافه  الموضوع  سيتناولون  وبذلك  محكما

  الذي  والتمثل  اصاله  االكثر   والتفكير  المرن   بالتفكير  لهم   يسمح   مما  جوانبه

  وانشطه   بتجارب  يشرعون  عندما  سيتم   وهنا  العليا  التفكير  قدرات  من   يعد

 مواقف  على  السابقة  خبراتهم  تعميم  على  تعينهم  حتى  فيها  لتوسيع   جديده

ً  تسمى السبب  ولهذا  جديده  المفهوم.  التطبيق مرحله ايضا

 حلول  من  المتعلمون   اليه  توصل  ما  تقويم  يتم  وفيها  -التقويم:  مرحله  -5

 ما   على  الحكم  في  يساعدهم  مما  المختلفه  التقويم   وسائل  طريق  عن  وافكار

ً   التقويم   كان  سواء   الحلول  هذه   من  االفاده  مدى  ومعرفه  اليه  توصلو   ام   ذاتيا

 ً   رسمي  غير  تقويم  ولكنه  مرحله  اول   بدايه  من  يبدأ   التقويم  فان  وبالطبع  نهائيا

ً   هنا  التقويم   ويكون   العلمي  المفهوم  التالميذ   فهم   مدى  يؤكد   وهو   رسميا

  النموذج  هذا  مراحل  من  مرحله  كل   نجاح  مدى   تقويم   هنا  يتم   كذلك  واالنشطه 

   الطالب.  لتعلم يصاحب  وتكويني ومستمر آني التقويم ان اي

 -البنائيه: النظريه مفهوم
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  لعده  وذلك  للبنائيه   محدد  وتعريف  ايجاد  في  صعوبه  البنائيه   منظروا  وجد 

ً   جديد   يعد   البنائيه  مصطلح  ان   اسباب   النفسيه   و   الفلسفيه  االدبيات   في  نسبيا

  الطفل   ونمو  التعلم  نظريه  في  بانها)رؤيه  البنائيه  منظري  ان  مما  والتربويه

ً   يكون  الطفل  ان  قوامها  تفاعل  نتيجه  لديه  التفكير  انماط  بناء  في  نشيطا

   (70،ص2003)جح، . الخبرة مع الفطريه القدراته

  الطالب  ان  فكره  على  تقوم  نظريه  البنائيه  ان ( Mercer 2010,)  وترى  

 يتلقاه  ما  ربط  خالل  من  معرفيه  بنيه   تكوين   على  وقادر  بطبيعته   نشط  متعلم

 سابقه. معرفه من  لديه بما  جديده معلومات من

  تكيف  عمليه  فهو  المعاني  عن  البحث  عمليه  -بانها:  البنائيه  وتعرف

  من  مستمره  عمليه  فهو  ،ولذلك  الجديده  الخبرات  لموائمة  العقليه  المخططات

 ( 152،ص2007والغراوي، )الهاشمي .  المعاني بناء

 -انها:  السابقه التعاريف استعراض بعد وتالحظ

 البنائيه.  النظريه في التعليميه العمليه جوهر هو  المتعلم _

 البنائيه.  النظريه في  وفعال نشط  المتعلم _

   .  الجديده المعرفه الى الوصول اجل من السابقه خبراته المتعلم يستخدم _

 -البنائيه: النظريه عليه   تقوم التي  االسس

 التعلم.  على يبنى _

 المتعلمين.  استقالليه تقبل  و تشجع  _

 كمبدعين.  المتعلمين  تجعل _

 كعمليه.  التعلم  تجعل _
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 للمتعلمين.  واالستقصاء البحث تشجع  _

 التعلم.  في للخبره الناقد الدور على تؤكد  _

 االستطالع.  حب على تؤكد  _

 الحسبان. في للمتعلم العقلي النموذج تأخذ _

 المتعلم.  تقييم عند  والفهم  االداء على تؤكد  _

 المعرفيه. النظريه  مبادئ  على تؤسس  _

 .  التحليل(-االبداع-)التنبؤ مثل المعرفيه  المصطلحات  استخدام  على تعمل _

 الطالب.  يتعلم  كيف االعتبار في تأخذ _

 المعلم.  مع المناقشه في االشتراك على المتعلمين  تشجع  _

 التعاوني. التعلم  على تركز _

 حقيقيه. مواقف  في المتعلمين  نضع  _

 .   التعلم يحدث الذي  المحتوى  على تؤكد  _

 للمتعلمين.   واالتجاهات المعتقدات االعتبار في تأخذ _

  الخبرات  من  والفهم   الجديده  المعرفه  لبناء  بالفرص  المتعلمين   تزود   _

 الواقعيه.

 ( 101-99،ص2004)محمد،

 -البنائي: المعلم دور

 خبراته.  تتحدى  اختباريه مواقف في المتعلم  يضع  -
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 المتعلمون.  معها يتفاعل لكي المختلفه المصادر من  عدداً  يعد  -

  اسئله   توليد   على  وتساعدهم  تفكيرهم  يستثير  مواقف  في  المتعلمين  يضع  -

 االفكار. طرح على ويشجعهم

 والمناقشه. للحوارات فرص  وتولد النهايه مفتوحه  اسئله يطرح -

 .  لالفكار بنائه واساليب تفكيره ليمارس للمتعلم فرص يهئ -

 -:Bybee بايبي نموذج

 وفق  العلميه  ومعارفهم  مفاهيم  بناء  على  الطالب  يساعد  تدريسي  نموذج  هو 

  والتقويم   والتوسع  والتفسير  والشرح  واالستكشاف  التهيئه  وهي  مراحل  عده

 .   Bybee بايبي  النموذج ان  التعريف من ونالحظ

 البنائيه.  النظريه نماذج احد -1

 مراحل. خمسه من  يتألف -2

 بنفسه.  المعرفه المتعلم بناء الى بايبي  نموذج يهدف  -3

 وفاعليته.   المتعلم  نشاط على اساسي بشكل تركز -4

 -:  Bybee بايبي  انموذج اهميه

ً   يعتبر  -1 ً   نموذجا ً   فعاالً   تدريسيا   تعلم   على  الطالب  يساعد   البحث  على  قائما

 وعملهم.  اشتراكهم خالل من االساسيه العلميه المفاهيم

 معرفتهم. وبناء تعلمهم اثناء  النشط  التعلم  تفعيل من  نموذج  يمكن -2

 ونشاطاً. تفاعالً   اكثر بيئه  في الطالب يضع -3

 والتنبأ.  والتفسير كالمالحظه العلم عمليات مهارات تطوير   على يساعد  -4
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 في   المشاركه  وكذلك  حقيقيه  بخبرات  للمرور  للطالب  الفرصه  يعطي  -5

 االستكشاف.  مرحله في العلميه االنشطه

   والتصنيف القياس لعمليات استخدامه خالل من الطالب لدى  الذكاء ينمي  -6

 الخطأ. المفاهيم تعديل  على النموذج يعمل -7

 التفكير. مهارات تعتمد  خطوات لعده شامالً  النموذج يعتبر -8

 مختلفه. تقويم بوسائل  الطالب النموذج  يزود  -9

 .  والتجارب االنشطه من العديد  الستخدام النموذج يسمح -10

  المتعلمون  يعرف  بماذا  يهتم  بحيث  افضل  بشكل  يتم  التدريس   يجعل  -11

 معنى.  ذا  التعلم يجعل مما يتعلمون  وكيف

 -: الجمالي الخطاب الثاني: المبحث

 على  نفسها  وفرضت   جدارتها  اثبتت  التي  المفاهيم  من  الخطاب  مفهوم  يعد 

  بظهور  بقوه  المفهوم  هذا  وازدهر  ،   الحقول  وباقي  والنقدي  االدبي  الحقلين

  النصوص   وتحليل   لفهم   آليه  الخطاب  من   جعلت  والتي   اللسانيات  علم  مباحث

  التفكيك   و والتأويل   التلقي  ميكانزمات  تحليه   ما   وفق  على  المطروحه  واالفكار

 والتواصل.  الحوار وافاق

  الخطاب   نجد  لذلك  اليه،  ينتمي  الذي  المعرفي  للحقل  يخضع  الخطاب  ان 

 وااليدولوجي. والفلسفي والديني والنقدي   االدبي

  مكتوب   او  مقروء  مشهد  هو  الواسع  بمعناه  الخطاب  يكون  ان  يجب  هنا  من 

  .   المعتقدات  هذه  تجسدها  التي   والمقوالت  والقيم   المعتقدات  نظر   وجهة  من

 (12،ص2003)كامل،
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 -الخطاب: تحليل

  عن  تغيب  ال  حقيقه  وهذهِ   ابعادها  لها   تواصليه  خصائص  يملك  خطاب  كل 

  استخدام   اشكال  من   كشكل  اليه  بالنظر  اال   يتم   ال  خطاب  اي   تحليلي  عمل  اي

 واالداء.  والمعنى الشكل عن التعبير اي اللغه

 -الخطاب: لتحليل التاريخي االصل

  عن  تبحث  التي   العامه  القواعد   هنالك   كانت  عشر   التاسع   القرن  في   بظهور 

  حول  تبنى  عامه  وقاعده  معيار  وفق  للغه  لالستعماالت  وتفسير  مفهوم

 المنطق.

 عاملين  الى  تحتاج  العمليه  هذه  ان  وبين  الخطاب  تحليل  فكره  في  فوكو  ركز 

  االصعب  الجانب  يكون   ان   على  التاريخي  والتأويل  الوصف   هما  رئيسين 

  الوصف.   طريق  عن   والتأويل  الوصف  دالله  اختيار  في   والدقيق

   (165،ص2005)بقوره،

  من  هائل  كم  اعطى  انه  (1969المعرفه  )حفريات  كتابه  في  فوكو  اعلن   وقد 

 للخطاب.  التعريفات

  اتت   وتشكيليه  تعبيريه  فنيه  ثوره  بمثابه  اشكاله  يجمع  الجمالي  الخطاب  وان 

 ً   حيث   من  االنسان  على  كبير  دور  لها  كان  والتي  العلميه الثوره  قيام  مع  تزامنا

 وتجاربه   الفنان  نتائج   اصبحت  بل   قيمه  اي  للمضمون  يكن   لم  اذ  ،  التفكير

   الفنان. لدى الفني التعبير هدفها

  منذ   الفنانين  من  عدد  به  قام  بنظر  العراقي  التشكيلي  المشهد  حظى  لقد 

  الحداثه   تكريس  الى   سعت  نشطه  حركه  بموازاه  الماضي  القرن  الستينات 

ً  توظف التي الفنيه ً  موروثا  السنين.  مئات  منذ بصريا
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  منفصل   وغير  كفرد  العلميه  االنجازات  مع  يتواصل  ان  العراقي  الفنان  حاول 

 االفكار  كل  معها  وتغيرت  والفنيه  االبداعيه  ومتغيراتها  الحياة  جديه   عن

  االعمال   من  مجموعه  رشيد   ابراهيم   الفنان  .مقدم   القديمه  المدرسيه   والثوابت 

ً   التقليديه  العراقي  الفن   النماط  القديمه   البيئه  مع  تعامله  يكون   ان   على  حريصا

   .  انعكاسي منظور من وليس تفاعلي منظور من المحيطه

  الى  ادى   العراق  في  والفن  العراقيه  الثقافه  له  تعرضت  الذي  التهجين  ان 

  الفن  واستعماالت  انتاج  في  اثر  مما  والمتفق  الفنان  شخصيه   اغتراب

  الى  ادى  مما  شرقيه  بمرجعيات  غربيه  والنحت  اللوحه  فكانت  ومقاصده،

  تغيره   تأتي  الفني  العمل   وفرادة  فغرابه  ،   المتلقي  و   الفنان  بين  العالقه  كسر

ً   وبطبيعه  المرجعي  االطار  لفضاء   وتحويله   واالنزياح  الحرف  لتفعيل  تشكيليا

  باالنفعاالت  المشحونه  والجماليه  التأثريه  وظيفه  الى  االخباري  سياق  من

   ( 99،ص2011)الزبيدي، والحماس

 -المعاصر: الخزف في الجمالي الخطاب الثالث: المبحث

 كونه   الخزف  فن  المهيمنات،هو  من   مجموعه  الى  فيها  نصل   التي  الفنون  من 

  منعزل   نحو  على  تعمل  مؤشرات  وضع   المتلقي،دون  الى  تقدم   برساله  يتحكم

  منتظمة  انساق  تشكل  متفاعلة  يشتغل،بآلية  مهم   عامل  هناك  وانما  غيرها  عن

  تواصلي   خطاب  الى  الفنان  به   يصل  معينا  فكريا  بالغا  الوقت   نفس  في  وتؤكد 

 نتاجاته   في  السائدة)البيئة،المعتقد،الشعائر،الفعاليات(  بالمفاهيم  محمال  يكون

  واألثر  النص  مناطق  وينبش  المتلقي  مع  ،يبحث  مباشرا  وصفا  وكانت  الفنيه

 الخزفيه   اعماله  بثته   فكريا  ابالغا  بصرية،كونت   عالقات  خاللنظم   من

  الطين  ماده  مع   الفلسفي  التعامل  نوعمن   الخزاف  للفنان   ان   الفنيه،وبما

 وفرتها   خامات  على  واعتماده  االفكار  على  الطبيعه  واالكاسيد،وانعكاسات
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  في  مساعد  عامل  كانت  هذه  البيئة)طين،رخام،معادن،اكاسيد،حرارة(

  في  الفنيه  اعماله  تحليل  خالل  ومن   الفنان.  ذهن  في  يدور  عما  االفصاح

  كل   شكل  االحترافي  التقني  بالمفهوم  لرسالة  هناكتشكيل   الكاتب،  يرى  الخزف

  وجود   سبب  هو  عنده  االداء  اقرانه،وكانتغايه  بقيه  عن  التمايز  من   نوع  ادواته

  عن   تبعده   االفتراضاتلم  متميزة،وهذه  باتت   االخرى  هي  المخيلة  في  افكار

  للتبسيط  سعى  ولكنه  الواقعيه  اعماله  من  بالرغم  الواقعيه  الحسيه

  بوصلته  مسار  غير  الذي  وفهمه  الجريب  خالل  من  ادراكه  والتجريد،وزاد

 الخزفية   نتاجاته  على  يعتمد  اللونيه،واصبح  باالكاسيد   واالنشاء  التركيب  نحو

 مرة  البابليه  البيئة  ومن  مرة  البغداديه  البيئة  من،  مستمدة  موضوعية  بأفكار

 باختالف  ضغطت  مهمة  عناصر  وفق  تعمل   بدأت  النظم   هذه  اخرى،

 الفنان   اعمال  كون   المعاصر.  العراقي  الخزف  بنية  في  الضاغطة  المهيمنات

 الخزف  لفن  االبالغ   وظيفه  تنوع   من   بالرغم  للمتلقي  رسائل   بمثابة  هي

  ابالغ   خطاب  هو  مابين  او  استعمالي  او  استخدامي  كونه  واالختالف  والشابه

 الفكري  االبالغ  نوعية  تقرر  التي  هي   فكرية  ضغوط  الى  خاضع  جمالي  فني

 خطابات   هناك  الخزفيه  اعماله  في  حمزة(  )قاسم  الخزاف  عند   والشكلي

 العراقي   الخزفي  الفن  مسار  في   التحول  من  نوع   مرسومه،كونت

  وألنها  االشكال،  في  والتكرار  والتشابه   التماثل  منكثرة  المعاصر،بالرغم

 انها   المعاصر  الفكر  في  ثابته   تشكيلية  خطابات  تعطي  بدأت   فنيه   استعارات

  دورا   لعبت  متفاعلة  جمالية  بنائية  وظيفة  ماهو  بقدر  تفرد   موضوع  ليست

 فن   في  الصورة  نظام  وبالتالي  عنده،   الخزفي  الشكلي  التكوين  في  فاعال

  المفاهيم   ذات  التعبيريه  القيم  اشكال  تضمن  بصورة  عنده  يشتغل  بدأ  الخزف

  وانما  فحسب  عنده  تعبيرية  حاجات  االرضاء  ليش  االفكار  فيها  تنشط  التي
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 تحقق   نفسه،وبالتالي  الخزاف  قبل  من  مختارة  كونها  االفكار  اهمية   تركز

  ابالغ   في  اساسيا  جزءا  كانت   والتي  لمواضيعه  التشكيليه   االخراجيه  الرؤيه

 الخزفي. الشكل صورية

 الخزاف)قاسم   للفنان  النتاجات  في   فيها  التطرق   البد   التي   االوليات   ومن  

  الخزافين  من  للكثير  االساسي  الحدث  وتؤكد  الكرويه  االشكال   هي  حمزة(

  من  وكاملة  واضحه  حقيقه  اخذت  االخرى  هي   المدورة  الصحون   وكذلك

  مرحله   الى  المعاصر،لتصل  العراقي  الخزف  في  الفنانين  اعمال  من  العديد

  ابتعد   الكتابه  موضوع  الخزاف  ولكن   والتماثل،  التشابه  مرحله  وهي  مهمه

  االشكال  اهميه  زاد   الذي   البصري  الخطاب  موضوع   من  ليقترب  االمر  عنهذا 

  اللونيه   االكاسيد  في  الحركي  والتضاد  التقابل  بداللة  والصحون  عنده  الكرويه

  دون  والتكرار  الحركه  عناصر  وظف   الحركه،وبالتالي  دورانيه  من  اكثر

  واالشكال   والخطوط  التلوين  اثناء  فنها  الحرارة  ان  ليعلن  بالتفاصيل،  المبالغه

  يبلغ  وبذلك  الخزفي.  للعمل  المعماري  البناء   قيمة   من  اساسي   جزء  هي

  في   والتدرج  اللونية،   االكاسيد  باستخراج  مهاري  هو  الخزف  فن  ان  الخزاف

 من  واخرجته  عنده  االسلوب  فعلت   تقنيه  وحدات  موضوع   هو  االفكار

 االفكار   في  بالكثرة  االهتمام  دون   اخرى   مرة  التجريدية  باتجاه  مرة  الواقعية

 حمزة(   ولكن)قاسم  عنها   بالحديث  اال   تكتمل   ال   انها  من  بالرغم   والتفاصيل

 على  نفوذه  ببسط  واستمراره  افكاره  بنيه  على  االعتماد  في  مباشرا  كان

  تلك  تمثيله   على   حرصه  بقوة  وانما  فحسب   اللونيه   الداللة  بقوة  ليس  اعماله

 االفكار.

 -المحاصر: العراقي الخزف
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  ورثوها  التي  االنسانيه  الفنون  اقدم   من  والخزف  الفخار  صناعه  تعتبر 

 الحضارات   بعض   في   االواني  صنعت  اسالفها،  من   الحاضره   الحضارات

 جانب  الجيري،الى  والحجر  والبازلت  الكرانيت  مثل  المنحوت   الحجر  من

  تلك  احفاد  يكتشفون   ،فاليوم   العالم  بقاع  كل  في  معروفه  كان   الذي  الفخار

ً   الحضارات   والتي  والمعابد  والبنايات  المقابر  في   اجدادهم   اعمال  من   قطعا

 الجنائزيه   الخزفيه  بالتماثيل  والمتمثله  الفاخره  الفنيه  التحوف  من  تعتبر

   .  وغيرها والخواتم  المطبخ في المستخدمه واالواني

  فن  ،ظهر  والفنون   الحضارات  معهد  هو  الذي  النهرين  بين   ما  بالد   في  اما 

  باوتاد   المعابد  جدران  زينت  التاريخ.  ماقبل  عصور  في  والفخار  الخزف

ً   المقابر  جدران  تغليف  في  يستخدم   الذي  المزجج  الفخار  من  صغيره  ايضا

 محافظه   في  العراق  جنوب   في  الواقعه   الوركاء  مدينه   في  والقصور

  ابتدأت  عظيم،   ارث   من   لها  لما  العريقه  التاريخيه   المدن  من   وهي   الناصرية،

 فجر   بعصر  ومروراً   التاريخ  قبل  اي   ق.م4500  منذ  بالفن  المدينه  هذه

 .   والحديث القديم والبابلي والسومري االكدي كالعصر السالالت

 -نشأته: جذور

 العراقي   الخزف  في   الرائدة  الصوف  ابو   بهنام   العراقي  الدكتور  دراسه   كانت 

ً   اختاره  الذي  القديم   والحيويه  االساسيه  الماده  واعتبره  لدراسته   موضوعا

 باكمله   العصر  ربما  او  االثاري،  البناء  او  االثري،  الموقع  عمر  لتقدير

  ولدراسات  العمليه  للتطبيقات  النظري  المدخل  تعد  الوركاء  لفخار  .فدراسته

  الرماديه/  بانواعها)الحمراء/  الوركاء  فخار  بان  له  ،فتوضح  الالحقه  النظريه

 .  العبيد  عصر اواخر الى تعود  واحده الصناعه انواع  كلها السوداء(
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  منذ  العراق  في  العريقه  الفخار  صناعات  تقاليد   عرفته  قد  بعضها  ان   كما 

  كل   الصوان(  )حسونه،نينوى،تل   مواقع   من   معروف  هو  ،كما  السادس   االلف

  .انتشر   محلي  فخار  بكور  واحرقت  محليه  طينه  من  محليه  عملت  االنواع  هذه

  تلك  ومستوى  تاريخ  عن  فعبر  الرافدين  ارض  كل  في  كبير  بشكل  الفخار

 العظيمه  بابل  في  المواكب  شارع  مداخل  في  الفن  هذا  ،فوجد  الحضارات

  على  ،وكذلك  الشارع  هذا  على  المطله  البنايات  على  بارزه   جداريات  ،وفي

  للزينه  المستخدمه  الفخاريه  االواني  تمثل   ومتقنه  جميله  فخاريه  اعمال  شكل

  .  االواني  سطح   على  نقشت  بالزخارف  مزينه  المنزليه  واالعمال

   (477)البستاني،ص

 في   متأثره  العراق   في  الخزف  اعمال  كانت  الميالدي  عشر  الحادي  القرن  في

  الشام  في  مثيالتها  تشابه  المستخدمه  الزخارف  ،فكانت  الساساني  الطابع

  المع  غير  الفخار  االشخاص،وكان  رسوم   من   تخلو  الزخارف  كانت   ،  ومصر

 على   الطفل  من  عجينه  بضغط  او   خاصه  وباختام  والدهان  بالحز  يزخرف

 على   الزخارف  هذه  تستعمل  زالت  وما  التزيين،  الفخاري  االناء   سطح

  الفخار   سطح  اعطاء  في   الخزافون  اليوم.بدأ   حتى  الفخاريه  االواني

 .  قصديري  ماده على يحتوي  ابيض  طالء منحه وذلك طبقه،المعه

 -حديثاً: نشأته

  وبعد   الماضي  القرن  منتصف  قبل  ابتدأ  الذي  الحديث  العراقي  الفخار  فن  اما 

  تدريس  فيه  بدأ   والذي   1935  عام  بغداد  في  الجميله  الفنون   معهد  تأسيس

 في   الفخار  فن  درست  من  اول  كان  1939  عام  ،بعد   الحديثه  التشكيليه  الفنون

  النحت   نحاته،دريت  االصل  في  وهي   لويد(   االثاري)سيتن  زوجه  هي  العراق

  منه   طلب   الذي  اولد(   البرطاني)ايان  الخزاف  جاء  وبعدها 1949_1948  في
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 عام   الخزف  فن  ودرس  1955  عام  فأسسه  المعهد  في  الخزف  فرع  تأسيس

  في   دراسته  بزميل   لندن،التقى  الى  العراق  مغادرته  .ولدى  1956_1955

 عراقيه   المعروف  القبرصي  الخزاف  والتصميم(   للفن  المركزيه  )المدرسه

  الفنون   معهد  في   شاغره  وضيفه  عليه   فعرض   االمبوس(  خر  نوس   )فاالنتي

  في   يصلها  لكي  بغداد  الى  قادمه  طائرة  اول  واستقل  بالعرض  .اقتنع  بغداد  في

   الحار. تموز شهر

  انتقل   وبعدها  1968  عام  الى  الجميله  الفنون  معهد  في  للخزف  مدرسه  بقي 

  وانغمر  لغته  فتعلم   كثيره  العراق  فالنتينوس   احب  ،   الجميله  الفنون   كليه  الى

  بسبب   الثمانينات  فتره  الى  بغداد  يترك  ولم  الطالب  من   اجيال  تدريس  في

 العراقي   الخزاف  ومنهم  كثيرون  طالب  له  البالد.   في  السياسه  االوضاع

 من   والمنحدره  قبرص  في  استاذه  عائله  على  تعرف  الذي  شاكر  سعد   االول

   . هناك المحترفين الخزافين من متعاقبه اجيال

  بعد  مدينته  من  مسافه  وعلى  جبل  قمه  على  مشغله  في  فاالنتينوس  انزوى 

  لم   المدينة،  ضوضاء  عن  بعيد  كراهب  منعزالً   يعيش   لكي  واخته  والديه  موت

ً  الجميله الفنون معهد  في يكن    للسيراميك. فرنا

  ينبغي  كما  يعمل  لم  انه  اال  الرسم  استوديو  من  بالقرب  بني  فرن  واول 

ً   ،فاستبدل  ً   بفرنا ً   ،ثم   مؤقتة  لمده  كهربائيا   بالنفط  يعمل  محليه)كوره(  بفرنا

  وهي   والتزجيج  الخزف  في  المطلوبه  الحراره  الى  ليصل  الماء  مع  االسود 

  في  الدوله  استوردت  حتى  جيد   بشكل   الفرن  هذا  عمل  .   مئويه   درجه  االلف

  ففي  الطين  الى  بالنسبه  اما  ،   الحديثه  الكهربائيه  االفران  من   عدداً   السبعينات

 وغيرها.  والبعقوبه النجف في منها كثيره مقالع العراق
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  الفنيه  الهويه  منه  تبلورت  معاصره  فنيه  اسلوب  نوس(   كان)الفاالنتي 

  تالميذه  اعمار  في  الطابع   هذا  فظهر  وسيراميك  الفخار  لفن  الحديثه  العراقيه

  ان   واستطاع  االنجاز  في  ودقه  بذكاء  يتمتع   كان   الذي  شاكر  كسعد   الفنانين  من

  بمصاف  العراقي  الخزف  لوضع  والمثابره  االتقان   اساسات  لطالبه  يضع 

   االخرى. الفنون

 -العراقيين:  الفنانين اهم

 اعمالها   كانت  وباريس،   بغداد   في  الخزف  درست   التي  العزاوي:  عبله   (1)

   .  الحداثه  الى تميل

 امتاز  الذي  عبدللا   وشنيار  ابراهيم   وطارق  السعودي   وسهام   الراضي   ونها 

 مع  للخزف  المباشر  الحرق  على  يعتمد   الذي   القديم(  الياباني  )الراكو  باسلوب

  الفرن. في االوكسجين اختزال

 الفنيه  بالتقاليد  يذكروننا  اللذين  وغيرهم  عريبي  ومحمد  السامرائي  وماهر 

 العراق.   في  الخزف  فن  حركه  ازدهار  عن  تعبر  والتي  والرصينه  الحديثه

  بين  المتزاوج  النوع  هذا  العراق  في  استخدم  واالسس  القواعد  جانب  وادى

ً   تداخل  الخزف  فن   في  الموجوده   بعده  الخزف  لعطاء   الفنين   مع   الفن   هذا  ايضا

  منه  يعمل  عندما  وهيبه  جماالً   واكثر  اعمق  تعبيريه  ،وحديثه  القدم  منذ   نحت

  هذا   في  الترك  فتاح  اسماعيل  العراقي  النحات  ابدع  ،  وشاهقه  كبيره  اعماال

  المجال.

 بانه   العراق  في  الخزف  فن  مسار عن  شاكر سعد  الفنان عبر  شاكر: سعد   (2)

  وغدت   الزمن..   من  قصيره  فتره  خالل  والتطور  التقدم  في  بيانيه   خط  اتخذ

  بحيويه   تغذيها  ان  استطاعت   متميزه  وطموحه  شابه  قابليات   الحركه  هذه
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  التشكيليه  الفنون   حقول  الى  الموضوع   حرفيه  من   الخزف  فخرج  ..   وتحفز

  البشريه  والحراره  الدفء  للخزف  الشابه  الطاقات  هذه  ومنحت  ..   المثابره

ً  لتتحد العصر روح مع المتمازجه  .  والمضمون الشكل في باحثه  معا

 الثالث  الفصل

 البحث منهجيه

  اجراءات  تصميم  في  التجريبي   المنهج  الباحثان  اعتمد  -البحث:  منهجيه  اوالً: 

  العلوم  في  المناهج  ادق  من  المنهج  هذا  يعد  كما  مالئمه  اكثر  ؛كونه  البحث

 الحاله  تحديد   او  المواقف  وصف  مجرد  عند   اليقف  فهو   والنفسيه  التربويه

  المستقله  العوامل  باستعمال  فيه  الباحث  يقوم  للدراسه،بل  تخضع   التي

 (192،ص2007)القيم، التابعه.  العوامل في تأثيرها  وكيفيه وتحديدها

  عمل  على   يساعد  مخططا  التجريبي  التصميم   يعد   -التجريبي:  ثانيا:التصميم 

  المستقله  المتغيرات  بين  العالقات  حول   نتائج  الى  والوصول  البحث  اجراءات

ً   يعطي   المالءم  التجريبي  التصميم   اختيار  وان   والتابعه،   تذليل   المكانيه  ضمانا

  )ولسيت   االحصائي.  التحليل  عند   تظهر  التي  الصعوبات

 ( 92:ص1992جون:

  المجموعتين  ذي  التجريبي  النضم  على  الباحثان  اعتمد  ذلك  على  بناء

 (1الجدول) في موضح وكما والضايقه التجريبيه

 ( 1) الجدول

 الحالي  البحث في المتبع التجريبي التصميم

 معرفي  تحصيلي اختبار التابع  المتغير المستقل  المتغير المجموعة

ً  الجمالي  الخطاب تنية بايبي  نموذج تجريبية   بعديا
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ً  الجمالي  الخطاب تنية االعتيادية  الطرقة ضابطة   بعديا

 

  وحدات   مفردات  جمع  بانه   االحصائي  المجتمع   يعرف  -البحث:  مجتمع   ثالثاً:

  .   بيانات  او  افراد  من  مكون   المجتمع  كان  سواء  الدراسه  موضوع  الظاهره

 (50:ص1986)السماك:

  والبالغ   الثانيه  المرحله  الفنية  التربيه  قسم  طالب  الحالي  البحث  مجمع  يتكون  

ً  ( 120عددهم)   وطالبه. طالبا

  التي   المجتمع  من   الجزء  ذلك   بانها  العينه   تعريف  يمكن  -البحث:  عينه  رابعاً:

  تمثيالً   المجتمع  تمثل   بحيث  علميه  وطرق  قواعد  وفق  اختيارها  يجري

 صحيحاً.

 للمجموعه  والثانيه  التجريبيه   للمجموعه  واحده  عشوائيه  عينه  الباحثان  فاختار

ً   (60)  بعدد الضابطة  (. 2الجدول) في موضح وطالبه.وكما طالبا

 

 

 

 ( 2) الجدول

 البحث  عينة

 المجموع  اناث  ذكور المجموعة

 60 30 30 تجريبية 

 60 30 30 ضابطة 

   -البحث: متغيرات خامساً:
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   -المستقل: المتغير -اوالً:

 . Bybee بايبي انموذج-1

 االعتياديه.  الطريقه-2

 -التابع: المتغيرات -ثانياً:

 استماره   طريق  عن  قياسها  وتمكن  النحت  لماده  الجمالي  الخطاب  ويشمل 

 .   محتوى تحليل

   -المتغيرات: ضبط -ثالثاً:

 وعلى  التجربه  في  تؤثر  ان   يمكن  التي  المتغيرات  وضبط  بتحديد  الباحثان  قام

 يأتي: وكما التابع  المتغير

   -التجريبي: االندثار -

  التجربة.   اثناء  في  انقطاعهم  او  االفراد  من  عدد   ترك  من   الناتج  االثر  هو

   (95:ص1981)زوبعي:

 .   الدوام من انقطاعهم  عدم وتأكيد  الطلبه  متابعه تم  ولكن

 -المجاميع: بين التكافؤ -

  بعد   باالشهر  الطالب  عمر  احتساب  وهو  -:  الزمني  العمر  حسب  التكافؤ

 .T.Test اختيار الباحثان  استعمل القسم،  من معلومات على الحصول

 ( 3) الجدول

ً   الزمني  بالعمر  للتكافؤ  التائي  االختبار  نتائج  مجموعتي  بين   باالشهر  محسوبا

 البحث
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 العينة  عدد المجموعة
  المتوسط

   الحسابي

  االنحراف

 المعياري 
 التباين 

 درجة

   الحرية

 التائية  القيمة
  الداللة

  االحصائية

  مستوى   عند

(0.05) 
 الجدولية  المحسوبة 

 207.07 14.39 201.3 30 التجريبية 

58 0.74 2.000 
  دالة   غير

 ً  احصائيا
 160.27 12.66 200.8 30 الضابطة 

 

  ،طبق   االربعه  للمصفوفات  رافن  اختبار  الباحثان  استعمل  -ذكاء:  تكافؤ

 والضابطه.  التجريبيه المجموعتين  لكال رافن اختيار

 ( 4) الجدول

 اختبار   في  للتكافؤ  )ض،ت(  المجموعتين  طلبة  لدرجات  التائي  االختبار  نتائج

  الذكاء

 المجموعة
 عدد

 العينة 

  المتوسط

   الحسابي

  االنحراف

 المعياري 
 التباين 

 درجة

   الحرية

 التائية  القيمة
  الداللة

 عند   االحصائية

 مستوى

(0.05) 
 الجدولية  المحسوبة 

 27.04 5.20 38.6 30 التجريبية 

58 1.07 2.000 
 دالة   غير

 ً  احصائيا
 24.60 4.96 37.06 30 الضابطة 

 في   البحث  مجموعتين   تكافؤ  في  الباحثان  اعتمد  -الدراسي:  التحصيل

  الدراسي  التحصيل  محتويات  قسما  وقد  للوالدين  الدراسي  التحصيل  مستويات

  معهد،   اعداديه،  متوسطه،  ويكتب،ابتدائيه،  )يقراء  مستويات  خمسه  الى

ً   تكافئات  البحث   مجموعتي  ان   ( 5الجدول)  من   ويقع  بكالوريوس(  في   احصائيا

  القيمه   ان  كا،   مربع   باستعمال  التحليل   نتائج  ظهرا  اذ   لدراسيا  التحصيل

  وعند   (9049)  البالغه  الجدوليه  ²كا  قيمة  من  أصغر  ( 5,08)  المحسوبة

 المجموعتين.  تكافؤ على  يدل مما (4) حريه وبدرجه ( 0,05) دالله  مستوى 
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  التحصيل   في  )ض،ت(   المجموعتين   طلبة   بين   للتكافؤ  ²كا  اختبار  نتائج 

 للوالدين  الدراسي

 المجموعة

عدد
 

العينة 
 

 للوالدين  الدراسي التحصيل

جة
ر
د

 
رية 
ح
ال

 

 ²كا قيمة

 مستوى

  الداللة

(0.05) 

رأ
يق

 
ب 
ويكت

 

ابتدائية 
طة  
س
متو

 

عدادية 
ا

 

معهد
 

س 
ريو

بكالو
 

سوبة 
ح
الم

 

جدولية 
ال

 

 6 7 5 5 4 3 30 التجريبية 

4 5.08 9.49 
 دالة   غير

 ً  احصائيا
 6 6 5 7 2 4 30 الضابطة 

 12 13 10 12 6 7 60 المجموع 

 

  المجموعتين  طالب  يمتلكه  ما  على  التعرف  لغرض  -السابقه:  الخبره

  والتأكد   للتجربه  العلميه   الماده  حول  سابقه  خبرات  من  والضابطه   التجريبيه

 الباحثان   وقام  البحث  تجربه  تطبيق  قبل  واحد  شروع  خط  على  كونهم  من

ً   المعرفي  التحصيلي  اختبار  بتطبيق   T.Test  تائي  اختبار  باستعمال  قبليا

  بلغ  حيث  البحث   مجموعتي  بين  الفروق  دالله  لمعرفه  مستقلين  لعينتين 

  بانحراف  (65,9التجريبيه)  المجموعه  لدرجات  الحسابي   المتوسط

 المجموعه   لدرجات  الحسابي  متوسط  بلغ   حين  في  (11,51معياري)

  وقد  ( 6)  الجدول  في  كما   (9,39)   معياري  وبانحراف  ( 63,86)  الضابطه

  ( 0,05مستوى)  عند   احصائية  دالله  ذات   فروق   توجد   ال   انه   النتائج   اظهرت

 الجدوليه   التائية  القيمه  من  اصغر  (0,88)  المحسوبة  التائية  القيمه  كانت  اذ

  هذا  في  المجموعتين  تكافؤ  على  يدل   مما  (58)  بدرجه  (2,000)  تبلغ  والتي

 المتغير. 

 ( 6) الجدول
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  )ض،ت(   المجموعتين   طلبة  لدرجات  مستقلتين   لعينتين  التائي   االختبار  نتائج

ً  السابقة الخبرات في المعرفي التحصيلي االختبار في للتكافؤ    قبليا

 المجموعة
 عدد

 العينة 

  المتوسط

   الحسابي

  االنحراف

 المعياري 
 التباين 

 درجة

   الحرية

 التائية  القيمة
  الداللة

  عند   االحصائية 

 مستوى

(0.05) 
 الجدولية  المحسوبة 

 132.41 11.51 65.9 30 التجريبية 

58 0.88 2.000 
  دالة   غير

 ً  احصائيا
 93.55 9.39 63.86 30 الضابطة 

 -التدرسيه: الخطه  اعداد  مراحل سادساً:

ً   اطاراً   Bybee  بايبي  انموذج  الباحثان  اعتمد     ضوء   في  اليه  استند  نظريا

  على   طبقت  التي   الدراسيه  للخطه  التعليمي   المحتوى   لتصميم  البنائية  نظريه

  الخطط  تصميم  في  االعتياديه  الطريقه  اعتماد  تم   بينما  التجربيه  المجموعه

ً   يأتي  وفيما  الضابطه  المجموعه  على  طبقت  التي  الخطوات  لهذه  وصفا

 -الدراسيه: الخطه لتصميم

 المتعلمين.  حاجات تحديد -1

 للمالحظه   قابله  تعليميه   اهداف   (5)  تحديد   تم  التعليمي،  المحتوى   تحديد  -2

 والقياس.

ً   (هدفاً 17)  تحديد   السلوكيه،تم  االهداف  تحديد -2  وفق  على  سلوكيا

 لها. االختباريه الخارطه بناء وتم   التعليميه لالهداف  بلوم   تصنيف
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 (7جدول)

   السلوكية لألهداف المواصفات جدول

  االهداف

 السلوكية 

 المحتوى 

 النسبية  األهداف الصفحات  عدد

 السلوكية  األهداف

 الفقرات  عدد
 %20 تطبيق %50 فهم % 30 معرفة

 12 2 6 4 % 59 29 األول  الفصل

 8 2 4 2 % 41 20 الثاني  الفصل

 20 4 10 6 % 100 49 المجموع 

 -المعرفي: التحصيلي االختبار بناء  سابعاً:

  التعلمي  المحتوى  وفق  على  المعرفي  التحصيلي  اختبار  بناء  الباحثان  قام 

  اختيار  نوع   من   سؤال   من  االختبارات  هذه  تضمنت   حيث  الدراسيه  للخطط

  تناول   اوليه  بصيغه  (10)  الكليه  الفقرات  عدد  يصبع  وبذلك  ،  متعدد  من

 وعناصرالعمل   االطيان  وتصنيف  الطين  )اصل  مثل  النحت  ماده  محتوى

  الفخاري(. التشكيل وطرائق الطين وتصفيه تحضير وعمليه التشكيلي الفني

  بها   االهتمام   يجب  التي  المهمه  الخصائص  من   الصدق  يعد   -االختيار:  صدق

  سلوكيه  ظاهره  به   يقيس  اختيار  تقييم  الباحث  يريد   االختبارات،فعندما  بناء  في

  او   دراستها  يريد  التي  الظاهره  هذه   تحويل   من   بد  ؛فال  مثالً   التحصيل  في

 ( 84،ص2005صادقاً.)الجلبي، االختبار يعد فعندئذ ، تشخيصها

  مجال   في  االختصاص  الخبراء  من  مجموعه   على  بعرضه  الباحثان  قام 

  مدى   على  التعرف  لغرض   والتقويم  والقياس  التدريس   وطرائق  الفنيه  التربيه

  قبل   من  التام  شبه  باالتفاق  الفقرات  حظيت  فقد  االختبار  مكونات  صالحيه

 الخبراء. الساده
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  تم   طالب  (100بلغت)  استطالعيه  عينه  اختيار  تم   -االستطالعيه:  التجربه

ً   اختيارهم   معرفه  وتم  الجميله  الفنون  كليه  الثاني  الصف  طلبه  من  عشوائيا

 لالجابه   المستعرق  الوقت  متوسط  معرفه  ولغرض  الفقرات  وضوح  مدى

 -:  االتيه  المعادله خالل من الوقت متوسط  واحتساب االختبار فقرات على

 االخير الطالب زمن +  االول  الطالب زمن = االجابه زمن متوسط

  جميع  ان  للباحثان  ،اتضح  االستطالعيه  التجربه  تطبيق  من  االنتهاء  وبعد 

  الوقت   متوسط  وان  االستطالعيه  العينه  الفراد  واضحه  االختبار  فقرات

 .  (دقيقه35هو) لالجابه المستغرق

 -االختبارالتحصيلي: لفقرات االحصائي التحليل

 لمعرفه   وطالبه  طالبا  ( 60)  حجمها  عينه   على  االختبار  الباحثان  طبقا

  االختبار  تطبيق  وبعد  الفقرات  صحه  من  والتأكد  السايكومتريه  الخصائص

 -باالتي: الباحثان قام

 االجابات. تصحيح -

  تم   الطالب  مجموع   من  %50  وأدنى  %50أعلى  االجابات  اوراق  اخذ   تم  -

 البدائل.  وفاعليه الفقرات تمييز  وقوه الصعوبه معامل  اليجاد الفقرات تحليل

 -الفقرات: صعوبه معامل -

 معامل   تراوح  اذ   التحصيلي  االختبار  لفقرات  الصعوبه  معامل   حساب  تم  

 لفقرات   الصعوبه  معامالت  وان  ( 0,53-0,38بين)  الفقرات  صعوبه

   (. 0,20-0,80بين)  ما تراوحت اذا مقبوله تعد  االختبار

 -الفقرات: تمييز قوه
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 التحصيلي   االختبار  فقرات  من  فقره  لكل  التميزيه  القوه  بحساب  الباحثان  قام 

  االختبار   فقرات  تعد   وبذلك   (0,67-0,37بين)  تتراوح  قيمها  وان  المعرفي

 التميز  معامل  كان  اذا  المقبوله  الفقره   تعد  ،اذمقبوالً   تميزها  ومعامل  جيده

 التميزيه.  قدرتها حيث من مقبوله االختبار فقرات تعد  لذا فاكثر. (0,20)

 -الخاطئه:  البدائل فعاليه

ً   تحليالً   الباحثان  اجرى   لفقرات  الخاطئه  البدائل  فعاليه  الستخراج  احصائيا

 ( %50  وادنى  %50)  اعلى  الصيغه  العينه  قسمه  خالل  من   متعدد   من  اختيار

  (0,4-0,070)  بين  ما  تتراوح  الخاطئه  البدائل،  فاعليه  لتجد  الدرجات  من

 فعاله. جميعها التحصيلي االختبار فقرات بدائل ان  ذلك من  واتضح

   -الكليه: بالدرجه الفقره عالقه

 فقرات   من  فقره  كل  درجه  بين  االرتباطيه  العالقه  باستخدام  الباحثان  قام 

  العينه   افراد  درجات  على  باالعتماد  وذلك  لالختبار  الكليه  والدرجه  االختبار

 للفقرات   بايسيريل  بوينت   ارتباط  معامل  استعمال  وبعد  استماره  (60البالغه)

  ان   اتضح  وخطأ(  صح   متعدد   من  )االختيار  الدرجه  ثنائيه  الفقرات  لكون

ً   داله  كلها  االرتباط  معامل  الحرجه   بالقيمه  موازنتها  عند  احصائيا

 .  (58) حريه وبدرجه (0,05 دالله) مستوى عند  (0,254والبالغه)

   -االختبار: ثبات

 على   الباحثان  اعتمد  اذ   20كيودر معادله  باستخدام   االختبار  ثبات   احتساب   تم  

  االرتباط   على  تعتمد  طريقه  وهي  االختبار  ثبات  ايجاد  في  الداخلي  االتساق

  هو  االختبار  ثبات  قيمه  ان  الباحثان  وجدا  وضبطها  االختبار  فقرات  بين

ً   االختبار يعد  لذا ومناسبه  جيده قيمه تعد  وبذلك (0,85)    ثابتا
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   -محتوى: تحليل استماره -1

  االوليه   بصيغتها  الجمالي  للخطاب  محتوى  تحليل  استماره  باعداد   الباحثان  قام

  الحديث   النقد  مجاالت  في  االختصاص  ذوي   من  مجموعه  على  عرضها  وتم 

 وكانت  اجلها  من  وضعت  التي  الظاهره  قياس  صدق  لبيان  وذلك  فنيه  وتربيه

   مثالية. نسبه وهي  (%85) الخبراء اتفاق نسبه

 طالب  (100)  من  مكونه  استطالعيه  عينه  على  االداه  الباحثان  تطبيق   تم   -2

  من   اسبوعين  مرور  بعد   الثبات  حاله  من  للتأكد   وذلك  االول  محلل  مع  وطالبه

 (. 78)% هي  االول والمحلل الباحث بين االتفاق نتيجه  وكانت بنائها

  (%78)  ايضا  االتفاق  نسبه  وكانت  ثاني  المحلل  مع  الصيغه  تحليل  وتم 

  مع  الباحثان  ونسبه  ( 69)  والثاني  االول   المحلل  بين   االتفاق  نسبه   وكذلك

  هي  والثاني  االول   التحليلين   بين   النهائيه   النتيجه   فان  وبالتالي  ( 100)  نفسها

 كما  النهائيه  بصفتها  جاهزه  االداه  اصبحت  التعديالت  اجراء  وبعد  (81,25)

   -االتي: الجدول في
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 ( 8) الجدول

 المحللين اتفاق نسبة   يوضح

 النسبة  المحللين 

 % 78 األول  والمحلل الباحث بين

 % 78 الثاني  والمحلل الباحث بين

 % 69 والثاني  األول المحلل بين

 % 100 ونفسه  الباحث بين

 81.25 الثبات  معدل

 الرابع  الفصل

 البحث نتائج

  باستعمال  اليها   توصال  التي  النتائج  الفصل  هذا  في  الباحثان  يستعرض 

 للدرجات   وفقا  والتجريبيه   الضابطه  المجموعتين   بين  االحصائيه  الوسائل

  خالل  من  المحتوى  تحليل  واستماره  المعرفي  االختبار  في  عليها  حصل  التي

   -وهي: البحث فرضيه عن االجابه

 النتائج 

  التجريبيه   المجموعه  درجات  متوسط  بين   احصائيه  دالله  ذات   فروق  التوجد -

 البعدي.  المعرفي التحصيلي االختبار في والضابطه

  التجريبيه  البحث   مجموعتي  على  المعرفي  التحصيلي  االختبار  تطبيق   تم 

  ( 17,06)  التجريبيه  للمجموعه  الحسابي  المتوسط  فكان  والضابطه

  الضابطه  المجموعه  اما   (37,33والتباين)   ( 6,11المعياري)  واالنحراف

  والتاين   (4,58المعياري)  (واالنحراف9,70)  الحسابي  المتوسط  فكان

  الحسابيين   المتوسطين   بين  للفرق  االحصائيه  الدالله  ولمعرفه  (20,97)

  القيمه ان وتبين مستقلتين ليعنتين   (T.Test) التائي االختبار الباحثان استعمل
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 والبالغه  الجدوليه  القيمه  من  اكبر  وهي  (13,84)   تساوي  المحسوبه

 (58حريه) وبدرجه (0,05) دالله  بمستوى التائي لالختبار (2,000)

 ( 9) الجدول

  )ض،ت(   المجموعتين   طلبة  لدرجات  مستقلتين   لعينتين  التائي   االختبار  نتائج

ً  المعرفي التحصيلي االختبار في    بعديا

 المجموعة
 عدد

 العينة 

  المتوسط

   الحسابي

  االنحراف

 المعياري 
 التباين 

 درجة

   الحرية

 التائية  القيمة
  الداللة

  عند   االحصائية 

 مستوى

(0.05) 
 الجدولية  المحسوبة 

 37.33 6.11 17.06 30 التجريبية 

ً  دالة 2.000 13.84 58  احصائيا

 20.97 4.58 9.70 30 الضابطة 

  طلبه  لصالح  الدرجات  متوسطي  بين   احصائيه  دالله  ذو   فرق  يوجد   وبذلك

  Bybee  بايبي   انموذج  باستعمال  تدرس  التي  التجريبيه  المجموعه

 ماده   في  االعتياديه  الطريقه  وفق  على  تدرس  التي  الضابطه   والمجموعه

   البعدي. المعرفي التحصيلي االختبار في (0,05دالله)  مستوى عند  النحت

 الستخراج  ايتا  مربع  معادله  استخدام  تم  بايبي  نموذج  اثر  قياس  الستخراج

 المعرفي  االختبارالتحصيلي  في  التجريبيه  المجموعه  متوسط  على  االثر   حجم

 .  (0,76االثر) حجم ان تبين  وقد  االحصائيه الوسائل في والموضحه

 االثر قياس نتائج   (10) الجدول

 المستوى  األثر  حجم التائية  القيمة مربع المحسوبة  التائية القيمة

 كبير 0.76 191.54 13.84

 االختبار  في  التجريبيه  المجموعه  متوسط  في  بايبي  انموذج  اثر  يوجد

 (. 0.60هو)  االثر حجم  للقبول مستوى  اقل الن المعرفي التحصيلي
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   النتائج  مناقشة

 -التالية: النتائج الى الباحثه توصل  العينات تحليل عمليات  بعد

  (2021-2020لسنه)  الفنيه  التربيه  قسم  لطلبة  الخزف  نتاجات  شهدت   -1

  نسبه  على  الفقرة  هذه  وحصلت  والقنيه  والمضمون  الشكل  اصعدة  على  تحوال

 الثاني. المحلل  من %78 و االول  المحلل من %85 اتفاق

  الفعل  هيمنة  يبرز  المعاصر  الخزفي  العمل  في  الوظيفيه  للعالقه  ان  -2

  هذه   حصلت  الشكل   بنيه  طريق  من  العبيريه  طاقته  عن  ويكشف  الجمالي

 الثاني. المحلل من  (%78)  و االول المحلل من (%69اتفاق) نسبه  على الفقره

  تكون   قد   اشكال  مجرد  الى  البصريه  وحقيقته  واقعه  من   الشكل  يتحرر  -3

  الشكل  في  التحول   قوام   والتركيب،ممثلة  االلوان   تناغم  خالل  عشوائية،من 

  نسبه   على  الفقره   هذه  حصلت  والجمال  الوظيفه  بين  ما   المعاصر  الخزفي

 الثاني. المحلل  من ( %78و) االول  المحلل من (%78اتفاق)

  ألي  رافضه  الواقعيه  الفنيه  االشكال  دحرت  الحداثه  بعد ما   فنون  بعض   ان   -4

  وغير  الثابته  التقليديه  االشكال  لتجاوز   محاوله  في  الواقع   لذلك  انعكاس

  ووسائل   مناطق  البعد   وصوال   الواقع   عن  اخرى  بطريقه  لتعبر  المتحركه

  االول  المحلل  من  (%85)  اتفاق  نسبه  على  الفقره  هذه   حصلت  التعبير

 الثاني.  المحلل من  (%85و)

 االستنتاجات:

  للخزف   الجمالي  الخطاب  في  حافز  كان  المعاصر  التكنولوجي  التطوير   -1

 الفنيه.  التربيه قسم طلبة اعمال في وتقنيته المعاصر
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 في   الخزف  مألوف  عن  خرجت  المعاصر  الخزفي  التشكيل  نتاجات  ان   -2

 التشكيل.  وجماليات الشكلية عالقاتها

 المنجز   هذا   يثري  المعاصر  الخزفي  المنجز  صياغه  في   التقني  التنوع  -3

 جماليه… ابتكاريه صفه ويعد  وملمسية وحجميه شكلية

 المعاصره  الفنون  تحاكي  جديده  افق  نحو  التقليديه  االشكال  عن  الخروج  -4

 الفني.  العمل جماليات وتضيف

 التوصيات: 

 يأتي:  بما الباحثه توصي
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 معرفي تحصيل اختبار

   -االتيه:  للفقرات االربعه البدائل بين  من الصحيحه االجابه س/اختر
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  )بصيغتها  المعاصر  الخزف  في  الجمالي  الخطاب  تحليل  اداة  بناء  استمارة  أ:

 األولية( 

 التصلح  تصلح  الفقرات  ت
 الى   تحتاج

 تعديل 
 المقترحات 

 الشكل  1

 التنوع   في الوحدة

    

 واألختزال  التجريد

 التأويل  انفتاح

 الحركة  انسيابية

 االبعاد  ثالثي

 التعبير حرية

 التفرد 

 اخرى

 الخط  2

 مستقيم 

 منحني     

 اخرى

 اللون  3

 حار

 بارد    

 اخرى

 الملمس  4

 خشن

 صقيل     

 اخرى

 العالقات  5

 تكرار

    

 تقاطع 

   تواصل

 تناغم 

 تناظر 

 اخرى

 الفضاء  6

 بالشكل  محيط

 الشكل  مع متداخل    

 اخرى
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 المعاصر  الخزف في الجمالي  الخطاب تحليل  اداة بناء استمارة ب:

 النهائية( )بصيغتها

 التظهر  ما  حد الى تظهر تظهر الفقرات  ت

 الشكل  1

 التنوع  

   

 واألختزال  التجريد

 القراءات  تعدد

 الحركة  انسيابية

 االبعاد  ثالثي

 التعبير حرية

 التفرد 

 الخط  2

 مستقيم 

 منحني    

 حلزوني 

 اللون  3

 حار

 بارد   

 محايد 

 الملمس  4
 خشن

   
 صقيل 

 العالقات  5

 تقاطع 

   
   تواصل

 تناغم 

 تناظر 

 الفضاء  6
 بشكل  محيط

   
 الشكل  مع متداخل

 

 (3)ملحق 

 -الترجيبيه: للمجموعه Bybee بايبي  نموذج وفق  تدريسيه خطه نموذج

   الفخاري التشكيل وطريقه مفهوم الطلبه اكساب -التعليمي: الهدف -

   -: ان  على قادراً  الدرس نهايه في الطالب يكون -السلوكي: الهدف -

 صحيحه. بصوره بالضغط التشكيل  طريقه على يتعرف -1
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 جيد.  بشكل الطينيه  بالحبال التشكيل طريقه يوضح  -2

 جيدا.   الطينيه بالصفائح التشكيل طريقه يحدد  -3

 .   جيده بصوره الكهربائي بالدوالب  التشكيل طريقه يفهم -4

  -شيبك  -كهربائي  دوالب  -  اسفنجه  -الفخار  ادوات   -طين   -المستلزمات:  -

 للقطع  معدني سلك

 -: االنتباه وشد  التشويق االولى لمرحله ا -

  وانواعه  الفخاري  التشكيل  طرائق  اليوم  لهذا  الدرس  سيكون  التحيه  القاء  بعد

   -هي:

 .  الكهربائي بالدوالب   -الطينيه بالصفائح -بالحبال  - بالضغط  التشكيل - 

 انفراد.  على منها واحده  كل وسنشرح

 -: االستكشاف مرحله الثانيه المرحله -

  االسفل   من  اليد  باصبع  واحاطتها  الطين  كتله  تكوين   يتم  بالضغط  التشكيل  ان 

 عليها  الضغط  اثناء  القطعه  تدور  على  اعلى  من  اليد   االبهام  بواسطه  تضغط

  المطلوب السمك الى تصل ان  الى االعلى من

   -والشرح:  تفسير الثالثة مرحله -

  من  قطعه  اخذ  طريق  عن  تشكيلها  وثم  لينه  تكون  ان  ويفضل  الطينيه  بالحبال

 صغيره  كره  لتشكيل  وذلك   للشكل  قاعده   تعمل  ثم   جيداً   وعجنها  الصلصال

  مناسبه  سماكتها  يضع  حتى  الخشب  من  لوح  او  املس  سطح   على  وبسطها

  تريده   الذي  الشكل  على  للحصول  سكين  بواسطه  اطرافها  قص  يتم  ذلك  وبعد

 .  الخشبي السطح على ووضعها اليد بين لفها ثم
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   -التفصيلي: التفكير او  التوسع الرابعة مرحله -

  ،خزاف،سكين،سلك   واسفنجه  ماء  فيه   اناء   وضع   ويتم   الكهربائي  بالدوالب 

 قاطع.

 ورطب   مطاط  انه   من  وتاكد   المحصور  الهواء  منه  ليخرج  جيداً   الطين  يعجن

  احد   وتاخذ  اليد   قبضه  بقدر  كرات  الى  للعمل  المعد  الطين  بتقسيم  البدأ  يتم  .

 قرص  على  الكره  هذه  تضرب  قماش   بقطعه  الباقيات  وتغطي  الكرات  هذه

  ويدوران  الدوالب   تشغل  بعدها  جيداً   الطينه  تلتصق  لكي  الميل   الدوالب

 ً   الجل  االسفل  ومن   تاره  االعلى  من   الطين   ضغط  عمليه  ،وتكرر   سريعا

 اليدين.  بين  بشكل  الطينه انزالق

 تعديلها  او   منها  جزء  قص   الى  تحتاج  وقد   حافته  تعديل   يتم   الشكل   اتمام   بعد 

  يتم   ذلك وبعد جيدا  ويتماسك   يتصلب  لكي  الدوالب   فوق الشكل   ترك  يتم  بعدها

  الطين   ورفع  فوهته  شفا  على  برفق  رفعه  ويتم  القرص  فوق   من  بالسلك  عزله

 القاعده.  منطقه من الزائد

   -: التقويم الخامسة المرحلة -

  بتوجيه  المدرس  يقوم   الدرس  لموضوع  الطالب  استيعاب  معرفه  اجل  من

 مجهزه   تكون  االسئله  وهذه  الدرس  اهداف  تخص  التي  االسئله  بعض

   -وهي: الطالب قبل من عليها االجابه ويتم  المدرس قبل من ومطبوعه

  الطينيه؟  بالحبال  التشكيل كيفيه س/بين

 الطينيه؟  للصفائح التشكيل كيفيه س/وضح

 الكهربائي؟ بالدوالب  التشكيل  عمليه خطوات ماهي س/
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 بالضغط؟  التشكيل  بعمليه تقوم  س/كيف

 خالل  من  المجموعات  عمل  على  المدرس  اشرف  الدرس  سير  خالل  من

 . الدرس اهداف تحقيق لغرض واالرشاد  التوجيه

 الفخار. تشكيل عمليه عن موجز تقرير اعداد  -البيتي: الواجب
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   البحث ملخص

  وتعزيز   المجتمعات  تشكيل  في  حيويا  دورا   المدن   في  العامة   الفراغات  تلعب

 في   العامة  الفراغات  شهدت  وقد  للمكان،  واالنتماء  الوطنية  بالهوية  اإلحساس

  غزة  على  الحروب  وتيرة   وزيادة  الفلسطيني  االنقسام  فترة  خالل  غزة  مدينة 

  الروح  ورفع  الصمود   تعزيز   بدعوى  الحضري  النحت  في  متزايدا   نشاطا

  وتطبيع  الفراغ  عسكرة  إلى  أدى  الذي  األمر  االحتالل  وتحدى  المعنوية

 في  الحضري  النحت  أهمية  ورغم  للمدينة.  البصري  المشهد  في  الحرب

  العامة   الفراغات  مع  التعامل  أن  إال  والهوية  الوطني  بالفخار  اإلحساس  تعزيز

  األثر  دراسة  على  تستند   واعية  تخطيطية  رؤية   وفق  يتم  أن   يجب  المدن  في

  السلطة  يد  في  أداة  تكون   ال   وان  التذكارية  لألنصاب  واالجتماعي  النفسي

  تهدف   المختلف.  اآلخر  وإقصاء  الوالء   وفرض  السيطرة  إلحكام  تستخدمها

 بالمجتمع   السلطة  لعالقة  كانعكاس  الحضري  النحت  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة

  الوطنية  الهوية  لتعزيز  كوسيلة  أما  العام  الفضاء  في  توظيفها  إمكانات  وإلى

 وفرض  الحاكمة  السلطة  سيطرة  ألحكام  أو  الحضارية  الذاكرة  عن  والتعبير

  البحث   اتبع  فقد   الهدف  هذا  ولتحقيق  غزة،  مدينة   على  تطبيق   وذلك  الوالء

 :محورين منهجية

 الحضري   والنحت  العامة  الفراغات  مفهوم  مراجعة  تمت  فيه  األول  المحور

 .واالجتماعي والثقافي السياسي ودورها

  غزها   مدينة   في  التذكارية  األنصاب  حصر  على  ويقوم   الثاني  المحور

  في  وذلك  والثقافية  السياسية  دالالتها  على  والوقوف  أهدافها  بحسب   وتصنيفها

  صياغة   ثم   ومن   األدبية  المراجعة  محور  من  المستخلصة  المفاهيم   ضوء

 التوصيات.  وتقديم  البحث استنتاجات
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 المفتاحية:  الكلمات 

 الجماعية،   الذاكرة  ،  الحضارية  الهوية  ،  الحضري  النحت  ،  العام  الفضاء

 العام الفضاء عسكرة

   مقدمةال

  واستنطاق  الجماعية  الذاكرة  استعادة  وسائل   إحدى  الحضري  النحت  يعتبر

  وال   التذكارية  األنصاب  كانت  التاريخ  فعبر  العام،  الفضاء  في  المكان  ذاكرة

  واألحداث   االنتصارات  لتخليد   الدول   لها   تلجأ  التي  الوسيلة   هي   زالت

  للتأثير   بل  فحسب   الميادين  لتجميل  شكال  ليست   التذكارية  فاألنصاب  العظيمة،

  انعكاسا  تعتبر  أنها  كما  البصرية  وصورته  المكان  عن  الذهنية   انطباعاتنا  في

  النحت   أهمية  البحث  يتناول  للمدن،   الثقافي  والمشهد   بالمجتمع  السلطة  لعالقة

  بالهوية  وعالقته  وبمزيته  العام  الفراغ  صورة  إنتاج  إعادة  في  الحضري

  الحضري  للنحت  السلبي   التوظيف  وإمكانات  الجماعية  والذاكرة  الوطنية

 الوالء.  وفرض السيطرة إلحكام السلطة يد في كأداة

 البحث  مشكلة

 العام   للفضاء  المدروس  غير  السياسي  التوظيف  في  البحث  مشكلة  تكمن

  واالستقطاب  الدعائية  لألساليب  وإخضاعها  غزة  مدينة  في  الحضري  والنحت

 الحضارية   الحمولة  وتجاهل  المتصارعة  والفصائل  األحزاب  بين   السياسي

 الوطنية بالهوية اإلحساس تعزيز ومتطلبات للمكان
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 البحث هدف

  كوسيلة  الجماعية  والذاكرة  الحضري  النحت  بين  التواصل  أهمية  إبراز

 للفضاءات   والثقافي   االجتماعي  الدور  وتعزيز  المكان  ذاكرة  بنية  لترسيخ

 .غزة مدينة في العامة

 العام الفراغ مفهوم

   األرصفة  الحدائق،  الميادين،  الشوارع،  أنه   على  العام  الفراغ  يعرف

 المجتمع أفراد لكافة والمتاحة المفتوحة

(Vander،  2006)  المجتمع   فراد  فيه  يتفاعل  الذي   المكان  هو  العام  فالفراغ  

  Representations of Space  التمثيل   مساحة  وهو   البعض،   بعضهم   مع

  الفراغ  فدون  بحرية   آرائها  عن   للتعبير  السياسية   والتنظيمات  للعامة  المتاحة

  1995,)  قسمين   إلى  العامة  الفراغات  وتنقسم  ممكنا،  ذلك  يكون  ال  العام

Mitchell ( 

 رسمية عامة فراغات

  أنشطة  فيها  تمارس  والتي  والوزارات  الحكومة  ومواقع  البرلمانات  وهي

  أو  تذكارية  أنصابا  أيضا  الفراغات  هذه   تتضمن   وقد  الدولة  وإدارة  الحكم

 أنظمة   حال  ففي  الدولة،  وتوجهات  فكر  عن   تعبر  ولوحات  فنية  جداريات

  واألنصاب   التماثيل   له  وتصنع  القائد   الزعيم  صور  تعلق  المستبدة  الحكم

 الداخلية.  فراغاته أو  المبنى حديقة في إلنجازاته التذكارية

 رسمية غير عامة فراغات
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 االحتجاجات  منها  تنطلق  أن  العادة  جرت  التي  والساحات  الميادين  وهي

  ميدان   الصين،  في  تيانمان  ميدان  مثل  الوطنية  واالحتفاالت  والثورات

 في   المجهول  الجندي  ساحة  للا،  رام  في  المنارة  ساحة  القاهرة،  في  التحرير

  الفراغات   هذه  تتضمن  ما  وعادة  إلخ،  روسيا...  في  الحمراء  والساحة  غزة

 حياة   في  عظيمة  أحداث   أو  شخصيات  تخلد  تذكارية  أنصابا  أو   تماثيل

  ويميز   وتطلعاته،  بماضية  واعتزازه  الشعب  روح  عن  بذلك  معبرة  الشعوب

  وهي  الرسمية  غير  العامة  الفراغات  من   نوعين   بين  Lefebvre  لوفيفر

  ،Absolute Space  المطلق  والفراغ  Abstract Space  المجرد  الفراغ

  توجهاتها  ويعكس  إشرافها  وتحت  الدولة   تدابير   وفق  صياغته   يتم   األول

  معه  ويتفاعل  يرتئيه   كما  الفراغ  فهو   األخير   أما  السائدة،   الرسمية  والثقافة

  فيه   تحدث  مكان  فهو   اليومية،  حياتهم  عن  ويعبر  الحواس  بمنطق  ألفراد

 حضور  أي  دون  بعفوية  والتقاليد  العادات  وتمارس  االجتماعية  الممارسات

  مثاال  لوفيفر  ويعطي  (،   Lefebvre and Levich ,1987)  الدولة  لرموز

 بطريقة   تطورت  فقد   األندلس  في   العامة  بالفراغات  المطلق  الفراغ  عن

  الدولة،  من  تدخل  دون  الزمان  ذلك  في  السكان  احتياجات  عكست   عضوية

  التقليدية  البيئات  في  العامة  الفراغات  علي   تطلق  أن  يمكن   المفهوم   وبهذا

  من   مباشر  تخطيط  دون  وتلقائية  بعفوية  تتشكل  ال  لكونها  مطلقة  فراغات

  الهوية  بمفهوم  ومباشر   قوي   بشكل  يرتبط  العام  للفراغ  التصنيف   هذا   الدولة. 

 الموجهة. غير التلقائية/ والهوية الموجهة المصنعة/
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 Intentional Place identity الموجهة العام الفراغ -2.2.1

  المستوى   على  مسبقة  وإرادة  قصد عن   وتصمم  تصاغ  التي  الهوية  بها  ويقصد

  األمثلة   من  بالكثير  والمعاصر  القديم  التاريخ   ويزخر  الرسمي،   \المؤسساتي

  سياسية  رؤية  وفق  المكان  إنتاج  إعادة   في  الدولة  استراتيجيات  عن  تعبر   التي

 .ممنهجة

 الموجهة غير العامة الفراغات هوية

  قبل  من  المباشر  اإلشراف  عن  البعيدة   والقرى  التقليدية  البيئات  في  وتتحقق

  التعبير  للعامة  تترك  ديمقراطية  حكم  أنظمة   ظل   في  المدن  أو   الدولة  أجهزة

 الحرية بمطلق أنفسهم  عن

 العامة  والحرية العامة الفراغات 

  في  وان   والفراغي،  االجتماعي  بين   التفاعل  نتاج  هي  الدولة   أن   لوفيفر  يرى

  دولة منتجي  الفراغ هذا داخل ويتفاعلون األفراد يأتي ثم الفراغ يكون األصل

  القمع   أدوات  الدولة  المتالك  وكنتيجة  الوقت  مع  الدراية،  أجهزة  مجتمع،  –

  يرى ،((Charnock ،  1997  رؤيتها  وفق  المكان  إنتاج  تعيد  فإنها  والسيطرة

  أماكن   وجود  الديمقراطية  المجتمعات  صحة  مظاهر  من  أن   كالليلي  توماس

 العامة   الفراغات  إلى  تحتاج  السياسية  فالحريات  الدولة،  ُسْلَطة  من  متحررة

  هوية الفراغ العام

Space Identity 

جهة  مو هوية

 مصنعة /

Intentional 

Identity 

Identity 

ة موجه غير  

Unintentional 

Identity 

المصدر   -( تصنيف هوية المكان  1شكل )

  الباحث
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  أشبه   كاريلي  نظر  وجهة  من  نفسها  السياسية   العملية  أن   ذلك  فيها،  لتمارس

  تغيير  عملية  إي  فإن  وبالتالي  ، (Parkinson,2006)  سياسي  بعرض

 فرضتها   التي  القوة  عالقات  من  العام  للفضاء  تحرير  عملية   يعقبها  للمجتمع

  العامة   فالفراغات  ،(Moloch, 1993)  المستبدة  الحكم  أنظمة  عليه

 على   القدرة  امتالك  فإن  وبالتالي  للمواطنين،  حق  هي  وذاكرتها  وصورتها

  معايير  من  معيار  هو   وصورته  العام  الفراغ  شكل   صياغة  في  المشاركة

  مدرسة  بأسلوب  ذلك  هابرماس  يقارب  المدينة.  في  العامة  الحريات  تحقق

  على  للحصول  التعبير  للمريض  المجال  إتاحة  في  لفرويد  النفسي  التحليل

 في   الحاكم  النظام   تدخالت  من  فالتحرر   عي،الالو  في  الكامنة  المعلومات

 المفتوحة  والحوارات بالحرية اإلحساس في يساعد العامة وجدان على التأثير

 فحياة   "لذا  تامة.   وعفوية  بحرية  الثقافية  الهوية  عن  تعبر   التي  واألنشطة

  فيه يجتمع عام مكان وجود يتطلب وهذا اآلخرين وجود  تتطلب الحر اإلنسان

  مجاال   أو  عامة  ُسوقًا  أو  مكشوفة  عامة  ساحة  المكان  هذا   كان  سواء   الناس

 .  )38ص : 2011 ِسيَاِسيًّا")ارتدت، أو  َمدَنِيًّا

 العام الفراغ في والسياسي الثقافي الخطاب عن تعبير كلغة الحضري النحت

  المغزى  حفظ  في   المنطوقة  اللغة  لدور  مماثال  دور  الحضري  للنحت

 عن   لوكهارت  يعقوب  كتبه  وفيما  تطلعاتها،  عن  والتعبير  للشعوب  الحضاري

  اللغة  ودور   الحضري   النحت  دور بين  التناظر  إلى  يشير  ما  المصرية  العمارة

  الكتب  بمثابة  هي  المصرية  واآلثار  التماثيل  إن" :يقول  حيث  الذاكرة  حفظ  في

  ، 2003  )أسمن  عمالق   بخط  ولكن  تاريخهم  المصريون  فيها  سجل   التي

  في  المتمثل  القديم  المصري  الفن  دور  أسمن  يان  يقارن  كذلك  ،  ("355ص

 في   التوراة  بدور  لألفراد  الحضاري  االندماج  تحقيق  في  الضخمة  التماثيل
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  النحو  بدور  المصري  المعبد   دور  أفالطون   شبه  كما  اليهود،   ذاكرة  صياغة

  "النحو  بأنة   الحضري   النحت  وصف  حيث  الحضارة  لغة   يصوغ   الذي

 التناظر   فإن  عام   وبوجه  (،2003  للحضارة")أسمن،  اإليقونى   التصويري 

  في  قابلية   من  الخضري  النحت   فن  لدى   مما   ينبع   الحضري  والنحت   اللغة  بين 

  توضيح   ويمكن  العام،   الفضاء  لمستخدمي  ونقلها  الحضارية  المعاني  تخزين

  نقل  على  قدرتهما  خالل   من  واللغة  الحضري  النحت  بين   التناظر  عالقة

  في  وليست  اإلنسان  ذهن  في  تكمن  المعاني  أن   من  الرغم   فعلى  المعنى،

  اإلنسان،  ذهن   في  توقظها  التي   هي  البيئة   في  المادية   العناصر  أن   إال   األشياء، 

  )الشريف،  مستويات   ثالثة  خالل  من  للمتلقي  المعاني  ينقل  الحضري  فالنحت

1995:)   

 المرئي المعنى مستوى 

  على  ونتعرف  مثلثا  نرى  كأن  اإلدراك،  مستويات  أبسط  خالل  من  وندركه

 .المثلثة.  األشكال كل قائمة في وندرجه ولون ملمس من مواصفاته

 المعرفي المعنى مستوى 

  ذلك   ومثال  للشكل،   الرمزي  البعد  خالل  من   ينبع  المعاني  من   المستوى   وهذا 

  بينما  المثلثات  إلى  ينتمي   هندسي  شكل  أنه  إلى  يشير  المرئي  فالمعنى  المثلث،

  ديني   رمز  أو   مرور  إشارة  يكون   كان  المثلث   داللة  إلى  ينتقل  المعرفي  المعنى

 .لألسفل رأسه كان حال في باألرض السماء عالقة  إلى يشير

 :التفاعلي المعنى مستوى 
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  تدخل   المثلث(  )كداللة   أُْخَرى  بأشياء  وربطها  األشياء   تصور   عملية   بعد 

 التفاعل  إلى  يؤدى   الذي  الثالث  المستوى  إلى  المعاني  استيعاب  عملية

 .إلخ  الوطني... الفخار أو  لسكينيه باالنبهاراو  نشعر كأن الوجداني،

  نشوء  في  تسهم   الحضري  النحت  في   المتضمنة  المعاني  هذه   فإن  وبذلك 

  للتعبير،   أداة  مجرد  ليس  "الرمز  فإن   دوركهايم  يقول  وكما  الجماعي،  الوعي

 عامالً   يجعله  مما  (، 2010  الجماعي")المحواشي،  الوعي  لنشوء   الزم  هو   بل

  يكون   أن  إما   التذكاري  فالنصب  تغييرها،  أو  الجماعية  االعتبارات  خلق  في

  العامة   لدى  ومفهومة  واضحة  أشكال  خالل  من  مباشرا  معنى   ويحمل  تعبيريا

  استقالل  عن  تعبيرا  قيوده  من  تحرر  رجال  يصور  الذي  (2)  شكل  في  كما

  والفني  الوعي  من  قدرا   تتطلب  رمزية   اشكال  الطوغولي،وهناك  الشعب

  في   تذكاري  لنصب   مثاال   (3)  الشكل  ففي  المتضمن،  المعنى  لفهم  والثقافي

 البرلمان  مبنى  بين   المسافة  منتصف  في  السياسي  الجمال  مركز  أقامه  ألمانيا

 جاء   حيث  ( Website: 1)  المستشارية  ومبنى  "رايشستاغ"  األلماني

  حين  أللمانيا  هتلر   حكم   بفترة  التذكير  الهدف   وكان  الرمزية  شديد   التصميم 

 إال   ديمقراطية  انتخابات  خالل  من  المحافظين  حزب  في  ثقته  الشعب  وضع

  بخيانة   التذكير  هو  منه  الهدف  وكان  فساد  األرض   في  وعاث  الماليين   أباد  أنه

  عمودا  هيئة  على  النصب   تصميم  وجاء  للديمقراطية.  األلمان  المحافظين

  متر  2.5  بارتفاع  للصدأ   المقاوم  الفوالذ   من   الذكرى  عمود   عليه   أطلق

  جرائم   ضحايا  رماد  على  يحتوي  العمود   هذا  من  جزء  أطنان،   أربعة  وبوزن

 ذاكرة  قوة إلى يرمز ما وثقله العمود شكل في وربما للنازيين. الجماعي القتل

  الفوالذ   يطال  ال   كما  النسيان   يطالها  لن  التي  المرحلة  لتلك  األلماني  الشعب

 (.  (Website: 1 الصدأ
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 – الذكرى عمود  (3)  شكل لومي في االستقالل نصب ( 2) شكل

   المانيا 

   والمعنى والقيمة الهوية : الحضري النحت

  محدد  إحساس  خلق  التذكارية  األنصاب  أو   الحضري  النحت  وظائف  أهم   من

 المعاني  بين   انسجام  هناك   يكون   فعندما  بالمكان،  اإلحساس.  االنتماء  وتعزيز

 الرضا   من  نوع   يتحقق  المحيطة  والبيئة  الحضري  النحت   في  المتضمنة

   .  ( Shahhosseini, 2015) الفراغ لشاغلي النفسية والراحة

 لمخططي  يمكن  التي  المهمة  الفيزيائية  العوامل   بين   من  الحضري   النحت  يعد 

  في  واإلنسانية   االجتماعية  الحياة  مظهر   وتحسين  خلق  في  توظيفها  المدن

  وتمجيد  كاحترام  اإلنسانية  للقيم  المعززة  المعاني  تنقل  أن   يمكن   حيث  المدن،

 ارتقاء  في  أسهموا   الذين  والعباقرة  الثقافية  الرموز  من  المجتمع   لهم  يدين  من

  أو   الوطن   أجل  من   بحياتهم   ضحوا  الذين   أولئك   أو   المجتمع  في  والفكر  األدب 

  السن  وكبار  والطفل  اإلعاقة  ذوي  واحترام  بحقوق  تتعلق  إنسانية  قيم   إعالء

 النحت   يوظف  قد  آخر  جانب  ومن  بالمجتمع.  ترتقي  التي  القيم  من   ذلك  وغير
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  يلي  وفيما  السيطرة،  وفرض  الحكم   النظام  أركان  لتعزيز  الحضري

 مفصل.  نحو على النقطة  هذه البحث يستعرض

   االنسانية القيم  لتعزيز تصميمي كاجراء الحضري النحت

  إن

 األسرة  من   سواء   واعية   ورؤية  جهدا  يتطلب   النفوس  في  اإلنسانية   القيم   زرع

  والمؤسسات   الدولة   تستطيع   العامة  الفراغات  خالل  ومن   الدولة،   أو

  الغاية،  هذه  تحقيق  في  لإلسهام   الحضري  النحت   توظيف  والثقافية  االجتماعية

  مجسم   هو  ( 4)  الشكل  الهشة،  الفئات  مع   التضامن  قيم  تعزيز  ذلك  أمثلة  من

  مع  للتضامن  المجتمعي  للتعليم  تامر  مؤسسة  أقامته  غزة مدينة  ميادين  أحد  في

  في  الفئة  هذه  تستخدمها  التي  الرموز  المكعبات   على  رسمت  حيث   الصم،   فئة

 في  حركيا  المعاقين  فئة   احترام   لتعزيز   آخر  مجسم   تدشين  تم   كما  التخاطب

 (. 5  )شكل حركيا للمعاقين العام االتحاد من بمبادرة وذلك غزة مدينة

   ( 5) شكل  (4) شكل 

  الهوية   وتعزيز  لبناء   العام  الفراغ  في  تصميمي  كأجراء  الحضري  النحت

 الوطنية

  انطباعات   من   يتركه  وما  العام  للفراغ  البصرية   بالهوية   االهتمام  إن

  األمة،  بهوية  االهتمام   موضوع   عن   منفصال   ليس   الذهن  في   وتصورات
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 االجتماعي  بالمفهوم  إدماجية  إستراتيجية  تعتبر  العام  الفضاء  فصناعة

  التي  األمثلة  من  بالعديد   التاريخ  ويزخر  موحدة.   هوية  في   لألفراد  الحضاري

  والدينية  السياسية  الهوية  إبراز  في   التذكاري  النصب  دور  عن   تعبر

  إلى  إشارة  التكوين   سفر  في  ورد  كما  بابل   برج  بناء   قصة  وفي  للحضارات،

  هوية   عن  للتعبير  ووسيلة   حضاري  إدماج  كأداة  التذكارية  األنصاب  أهمية

 التالية:  الفقرة  التكوين  سفر في ورد حيث الجماعة،

  فال   ،  اسما  لنا  ونقم  السماء  في  رأسه  وبرج  مدينة  لنا  نبن  تعالوا  وقالوا:"

 ( 2003:276 أسمن،  كلها.") األرض وجه على نتشتت

  وبدافع  الشتات  من  الخوف  بدافع   جاءت  الضخم  العمالق  البناء  في  فالرغبة

  وفي   الحضاري،  االجتماعي  واالندماج  والوحدة   الهوية  تحقيق  في  الرغبة

  وذلك  لندن  مدينة  في  ينصب  ضخم  هرم  بتشييد  دعوة  هناك  كانت  1800  عام

  هي   لندن   مدينة  في  ينصب  لهرم  الضخمة   المقاسات  بأن  االعتقاد  من  انطالق

  أجل  من  يضحي  أن  على  اإلنجليزي  الشعب  حواس  حمل  على  القادرة  وحدها

  للشعب  الجمعية  الهوية  عليه   تتأسس  حضاريا  رمزاً   يمثل  أن   وعلى  وطنه،

  التذكارية  األنصاب  بإقامة  االستقالل  ذكرى   تخليد   على  فالحرص  اإلنجليزي،

  ودمج   السياسية  هويتها  عن   للتعبير  الدولة  تتبعها  التي  االستراتيجيات   من   هو

  التذكارية  األنصاب  بإنشاء  فاالهتمام  واحدة،  هوية  في  الشعب  مكونات

 إطار   في  يندرج  الملكية  والقصور  المدن  وبوابات  المجهول  الجندي  وصرح

  ال   اجتماعية  فئات   بين  مشتركة  روابط  خلق  إلى  الرامية  والسياسات  األساليب

  ما   (1999:14,19  )أندرسون،  أندرسون   بندكت  يطرحه  يماوف  بينها،   رابط

  الدول  في  المشتركة  الروابط  كانت  لما  أنه  يرى  فهو  النقطة،  هذه  يضيء

  هي  الروابط  هذه  على   تقوم   التي   المجتمعات  فإن  ومصنعة  مستحدثة   الحديثة
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  قوميتهم  أفراد  أغلب  يعرفون   ال  القوميات  أصغر  فأبناء  متخيلة،  مجتمعات

  هي   تكون   توحدهم  ففكرة  ذلك   ومع  بهم،   يسمعون   حتى  وال   يقابلونهم   وال 

  األنصاب  صورها  تنقل   متخيلة  ذاكرة  تفعيل  بانتهاج  تقوم  التي  الدولة  هدف

 أمرا   الذاكرة  هذه  صدقية   تعتبر   وال  العامة  والفراغات  الميادين   في  التذكارية

  والروابط   الوطني   بالفخار  جماعي  شعورا  تحقق  أنها   طالما  أهمية  ذو

 الوحدة   تحقق  التي  الجماعات  بين  أندرسون   ويفرق  األفراد،  بين  المشتركة

  المتخيلة  الجماعية  الذاكرة  حول  االلتفاف  خالل  من  الحضاري  واالندماج

  أندرسون  يعتبر  حيث   األديان،   أو  المقدسة  اللغة   على  القائمة  الجماعات  وبين 

 أو  العرق  \ الدم   وحدة  على  تتأسس  التي  هي  الفعلية  \الحقيقية   الجماعات  أن

  رموز  على  تقوم  متخيلة  جماعات  هي   سواها  وما   (1999  )أندرسون،   الدين 

  داكوتا  في  راشمور  جبل   في   النسبي  النحت   أيضا   ذلك   ومثال   متخيلة،   ودعائم 

  رؤساء  أربعة  أكثر  لوجوه  الجرانيت  من  ضخمة  تماثيل  يضم  الذي  الجنوبية

 جيفرسون   وتوماس  واشنطن  جورج  وهم  المتحدة  الواليات  تاريخ  في  تاثيرا

  واعتزاز  هوية  لتاسيس  وذلك  (،6 )شكل   لينكولن  وأبراهام  روزفلت  وثيودور

  يشهد   لم  والقوميات  االثنيات  من  متنوعا  خليطا  تجمع  التي  الدولة  بتاريخ

 ( website: 2) التاريخ عبر مثيال له العالم

  تاريخ  في  تاثيرا   االكثر  للرؤساء  ارشمور  جيل  على  التذكاري  النصب

 المتحدة  الواليات

  تسعى   التي  الثقافية  الهوية  إلى  يرمز  نيويورك  في  الحرية  تمثال  أصبح  كما

  الحريات  موطن  أنها   على   األذهان  في  ترسيخها  إلى  المتحدة  الواليات

  الشعب  مكونات  في   والدينية  العرقية  االختالفات  لكل  المتجاوزة  اإلنسانية 

 األمريكي.
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  لتحرير  كاستراتيجية  الحضري  النحت  فن   في   الجماعية  الذاكرة  استلهام

 الهوية وتعزيز العام الفضاء

  األطر   من  واللغة  والفنون  والطقوس  التذكارية  واألنصاب  األعياد  تعتبر

 فيها  تسري  التي   القناة  تمثل  فهي  والشعوب،  للقوميات  الرابطة  الحضارية

  وتتصل   الجماعية  ذاكرتها  الشعوب  تستعيد   خاللها  فمن  الجمعية،  الذاكرة

  في   األعياد  لدور  مشابها  دورا  الحضري   النحت  يأخذ  المشترك،  بماضيها

  النظر  يمكن  فاألعياد  الحدث،  تخليد  وهي  واحدة  بوظيفة  منهما  كل  ارتباط

  التذكارية  األنصاب  وكذلك  الزمان،  في  قائمة  تذكارية  أنصاب   أنها  على  إليها

  أو  قديمة  حضارة  تخلو  ال  وتكاد  المكان،  في  متحجر  احتفالي  طقس  هي

 الشخصيات   أو  بها تمر التي العظيمة األحداث تخليد إلى الحاجة من معاصرة

 يختفي   ويكاد  الميادين،  في  والتماثيل  الصروح  إنشاء  عبر  تاريخها  في  الهامة

  بنية  تعقد  نتيجة   المعاصرة  المجتمعات  في  الجماعية  الذاكرة  حضور

  التواصل   منصات  عبر  واالنفتاح  واالثنية  الثقافية  والتعددية   المجتمعات

 الرابطة  وتختفي  االنحسار  في  الجماعية  الذاكرة  محيط  فيأخذ  االجتماعي

  تقوم   برابطة  وتستبدل  الذاكرة  ووحدة  النفسية  الوحدة  من   النابعة  المعنوية

  اإلحساس  مكان   باالغتراب  اإلحساس  ويحل   المتبادلة،  المصالح  على

  سواء   ورموزها  الجماعية  الذاكرة  استدعاء   إلى  اللجوء  يكون  وهنا  باالنتماء، 

  من  المستلهمة  التذكارية  األنصاب  تشييد   أو   القومية   االحتفاالت   إحياء  في

  االغتراب  مواجهة  وسائل  إحدى  الحضاري  والتراث  المشترك  الماضي

  عبد   محمد  للنحات  نصبي   نحت  نجد   (7)  الشكل  في  ية،الهو  واضمحالل

  تصب   وهي  حرامي  واألربعين  بابا  على  قصة  من  كهرمانة  يجسد  الغني

  العام  الفضاء  توظيف   تم   وهنا  اللصوص،  فيها   اختبأ  حيث  القدور  في  الزيت
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 األلفة   من  نوع  ولخلق  الذاكرة  في  مختزنة  بصور  الوعي  في  ليومض

  وابتكار  لالستلهام  خصبا  منبعا   أيضا   األساطير  وتمثل  للمكان.  واالنتماء 

  وهو  بابا  علي  لفانوس   فنيا  عمال   يجسد  (8)  الشكل   الحضري،  النحت   تصاميم

  نصبي  لنحت  آخر  مثاال   نجد  كما  العربية،  الذاكرة  في  الشعبية  القصص  من

  المكان   ذاكرة  ويستدعي  (9  )شكل  للا  رام  مدينة  في  المنارة  ميدان  يتوسط

  شكلوا  الذين   األربعة  وأبنائه  الجد  إلى   ترمز  سود   لخمسة  نحت  في   ويتمثل 

 عام.  مائة من أكثر قبل المدينة سكنت  التي األولى العائالت

 

 

 8 رقم شكل                       7 رقم شكل

   الوالء وفرض السيطرة الحكام تصميمي كاجراء الحضري النحت

  الحضرية   لألنشطة  وعاء  مجرد  أو  محايدة  مساحات  ليست  العامة  الفراغات

  المدينة   في  الفئات  بعض   أهداف  خالله  من  تحقق  مكانا  بل   المدينة  في

  الصراع  يتم  السكان  لتفاعالت  اجتماعي  إنتاج  فهو  أخرى،  فئات  ويتجاهل

  ونفيه   لنفسه  لنسبه  الجميع   يسعى  الوجود  من  نمط   عن   يعبر  لكونه   عليه

 الشمولي  الحكم  أنظمة  تجتهد  وهنا  (Molotch  1993  )  اآلخرين  نـــــــع

 صورة   إعطاء  خالل  من  أركانها  لتدعيم   التذكارية  األنصاب  استخدام  في

 في   القوة  عالقات  وأبرز  الفراغ  وعسكرة  الحاكم  للحزب  أو  للزعيم  تقديسية

 العام. الفراغ
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   للحاكم التقديسية الرؤية

  المدينة   في  العامة  الفراغات  توظيف  على  التوليتاريه  الحكم  أنظمة  تعمل

  المنقذ  بصورة  وتصويره  الحاكم  للحزب  أو   للزعيم  تقديسية  صورة  لفرض

  من   نوع   ذلك  وفي  قبله.   تاريخ   وال  عنده  من   البالد  تاريخ  بدأ  الذي  المخلص

 الحرة   اإلرادة  عن  للتعبير  كمكان  الفراغ  لدور   وإلغاء  الوعي   على   االستيالء 

 حالة  في  حتى  الحاكم  للحزب  المستمر  الحضور  خالل  من   وذلك  للجماهير

  "ماوتسي  وضريح  موسكو   في  "لينين"  ضريح  إقامة  ذلك  على  مثاال   الغياب.

  من  جاؤوا  عامل  ألف  سبعمائة  قرابة  بنائه  في  شارك  الذي   بكين  في  تونج"

ً   يمثل  الزعيم  موت  بعد  بمزيته  الضريح  فبقاء  العالم،  أنحاء  جميع   تصديا

 (. 2003 )أسمن، بعد  فيما محتمل سياسي انهيار أي لخطر

 

 

 

  ماوتسي  ضريح  (11)  شكل  موسكو  في  لينين  فالديمير  قبر  (10)  شكل 

   بكين  في تونج 

  عند  الحاكم  الحزب  أو   للزعيم   التقديسية  الرؤية   فرض  إجراءات  تقف  ال  كما

  بإقامة  وذلك  النقد  فوق  سياستها  لجعل  تدابير   اتخاذ  إلى  تمتد   بل   الحد   هذا

 الخارجية،  وسياستها   تحالفاتها  عن   تعبر  الميادين  في  تذكارية  أنصاب

  ويستحق   عظيم  هو  ما  إلى  يشير  العامة  الميدان  في  التذكاري  فالنصب

 التجارية   الدعاية  أساليب   إلى   مشابهة   نوع   ذلك   وفي  والوفاء   اإلجالل
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 من   والعاطفة  الوعي   على   التأثير  قوة   على  يعتمد   الذي   اإلعالمي   والتضليل 

 البصرية.  الصورة خالل

 الفراغ عسكرة

ً   يصبح   حين  العام  الفراغ  يتعسكر    رؤية   وفق  تصوغه   السلطة،  بيد   سالحا

  ويعتمد   المواطنين،  والء  وضمان  السيطرة  إحكام  في   مشاريعها  تخدم

م  على  العام  للفضاء  العسكري  التخطيط   خالل  فمن  المدايني،  الخوف  ُمقَّوِ

  اإلحساس  وعدم   القلق  من  بحالة  المديني  النسيج  يمتلئ  الخوف

  إجراءاته  الحاكم  للنظام   يبرر  ما  وهو   ،  ( Graham 2003,باألمان)

  الدور  التذكارية  األنصاب  وتلعب للمعارضة،  واإلقصائية  الحكم  في   البوليسية

  القوة   عالقات  فرض  بطريقتين:  يم  والذي  الهدف  هذا  تحقيق  في  األكبر

 الحرب.  وتطبيع

  العام الفراغ في القوة عالقات عن كتعبير الحضري النحت

  المكان  لمفهوم  طرحه  ما  خالل  من   الفراغ  عسكرة  فكرة  فوكو  ميشيل  يناقش

  األفراد  لسلوك  انضباطية  قوة  إلى  المكان  يتحول  حيث  القوة،  وعالقات

  التصميم   من  نمط  وهو  ،  ” (Foucault,2008)  البانوبيتكان  “  مشابهة

  النوافذ   من  العديد   به   دائري   مراقبة  برج  فيه   يتوسط  للسجون  المعماري

  وبهذه  المساجين،  حجرات  تضم   التي  المباني  به  ويحيط  المساجين  لمراقبة

  طوال   مراقبون  بأنهم  يشعرون  المساجين  جعل  من  السجانون  يتمكن  الطريقة

  وفي  دائما.   منهم   المتوقع  بالسلوك  المساجين  يقوم   لذلك   وكنتيجة  الوقت

  تشبيهه   يمكن  ما  الميادين   تتوسط  التي   التذكارية  األنصاب  تصميم 

 فوكو  يطلق  وهنا  الدولة  بقوة  باستمرار  يشعرون  األفراد  بجعل  بالبانوبيتكان
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  .Power Disciplinary  للمكان  االنضباطية   القوة  العملية   هذه  على

  انضباطية  قوة  ويمارسون  مراقبة  حالة  في  دائما  األفراد  يجعل  فالبانبيتكون

(Foucault,2008)ويكون   إرادته  عن  بمعزل  الفرد  سلوك  تشكيل  يتم   وبهذا  

  الفراغ   تصميم  في   البانبيكون  نهج  تطبيق   في  للدولة  بالنسبة  تكلفة  أقل  األمر

  بشكل   الفراغ  مع  التعامل  بسياساتها  تحاول  لوفيفر  يؤكد  كما  فالدولة  العام.

  مالءمة   مدى  عن  النظر  بغض  بسهولة  فيه  والتحكم  قياسه  يمكن   ومنظم  جامد

 خلق   في  لألفراد  كامنة  رغبات  مواجهة  في  وذلك  األفراد  لحياة  التصور  هذا

 .الحرة إرادتهم عن تعبر فراغات

 الحرب تطبيع 

  عندما  تبدأ  العام   الفراغ  عسكرة  أن   إلى  (Graham)  غراهام   ستيفن  يشير(

 العسكرية  الحياة  مظاهر  وتكثيف  اليومية  المدينة  فراغات  إلى  الحرب  جلب

  الحرب  تطبيع  بدوره  يعني  ما  العسكرة،  تطبيع  عبر  المدينية  الثقافة  يغير  بما

 الحياة   وشبكات  اليومي  الفراغ  على  وسيطرة  استهدف  عملية  فهي  نفسها،

  سوى   لشيء  تشير  ال  ساحات  مجرد  العامة  الفراغات  بجعل  وذلك  اليومية،

  وقت   أي   في   بتوقعها  اإلحساس  وإشاعة  وذاكرتها  الحرب  أجواء

(Graham,2003)   

 الثقافية اإلبادة أو التطهير

  اإلبادة،  أشكال  من   شكل   هو   »تجانس«  ال   فرض   أن  الباحثين   بعض   يرى

  اإلبادة  مفهوم  لمحاكاة  محاولة  في  ، (Urbicide)  األوربسايد  يسمونه

  هي  االوبايسيد   عمراني،  منطلق  من   ، (Genocide)  الجينوسايد   الجماعية،

 حرب  بل  جيوسياسياً،  عليها  السيطرة  أجل  من  المدن  على  تُعلن  ال  حرب
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 وساحاتها   شوارعها  من  وتتخذ  بها،  تتالعب  المدن،  خالل  من  تخاض

  إحدى  على  لتقضي  تطّوعها  أدوات  فيها  والماء  الكهرباء  وشبكات  ومساكنها

ً   المختلفة  جماعاتها ً   أو   دينيا ً   أو   عرقيا ً   أو   قوميا ً   حتى  أو   سياسيا   اقتصاديا

(Graham,2003)  ،  العام  الفضاء  على   نمطية  صورة  فرض  فإن   وبالتالي  

 الثقافي  التطهير  أنواع  من   نوع  هو   ورموزه  الحاكم  النظام  صورة  تكرس

  واستنتاجات  خالصة.المختلف  لآلخر  مكان  ال  متجانس،  مجتمع   إلى  وصوالً 

 النظري اإلطار

  يلي:   فيما  متمثلة   الحضري  للنحت  السياسية   الوظيفة  الطروحات  حددت

 الجماعية،   الذاكرة   على  القائم  الحضاري  االندماج  الوطنية،  الهوية  صناعة

 الباحث   استخلص  المحددات  هذه  خالل  ومن  الوالء،  وفرض  السيطرة  إحكام

  ودالالته  غزة  مدينة  في   العام  الفراغ  تحوالت   لقراءة  استرشاديا  إطارا

  الوطنية  السلطة  قيام  مرحلة  من  بدءا   الحضري  النحت  رمزية  على  المستندة

  وأحكام  السياسي  االنقسام  مرحلة  إلى  وصوال  1994  العام  في  الفلسطينية

 .غزة  قطاع في الحكم مقاليد على حماس حركة

 التطبيقية  الدراسة

  وتصنيفها  الرئيسية   غزة  مدينة  ميادين   في  التذكارية  األنصاب  حصر  تم

 الجهة  إنشائها،  مرحلة  المنفذة،  الراعية  والجهة  اإلنشاء  وفترة  الموقع   بحسب

 التذكارية   األنصاب  باستثناء   تذكاريا  نصبا  عشر   ثالثة  عددها   وبلغ   المنقذة،

 غزة.  لبلدية التنظيمي النطاق خارج يقع كونه الشاطئ مخيم في
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 غزة  مدينة في التذكارية االنصاب حصر (1) جدول

  والراعية المبادرة الجهة   االنشاء فترة   الموقع   نصب 

   غزة بلدية / الفلسطينية السلطة   الفلسطنية السلطة   فلسطين ميدان   المجهول الجندي 1

   غزة بلدية   الفلسطينية السلطة  فلسطين ميدان   العنقاء 2

  غزة بلدية / جوال شركة  حماس حكومة عهد   الشاليهات دوار  فقوعة سوسن 3

  الشعبية   اللجنة  /  غزة  بلدية   حماس حكومة عهد   غزة ميناء   التركية مرمرة سفينة شهداء 4

  الحصار لمواجهة

   الكويت حكومة / غزة بلدية  حماس حكومة عهد الدين صالح شارع   الكويت ميدان 5

   غزة بلدية / القسام كتائب  حماس حركة عهد  فلسطين ميدان  المدرعة نصب 6

  شارع   /   رضوان  الشيخ الصاروخ  نصب 7

   الجالء

   غزة بلدية / القسام كتائب  حماس حركة عهد

 غزة  بلدية / القسام كتائب حماس حركة عهد الشجاعية  حي   ابابيل طائرة  نصب 8

 غزة  بلدية / القسام كتائب حماس حركة عهد  الميناء دوار   البشري الضفدع 9

 /  غزة بلدية حماس حركة عهد   غزة ميناء   الميناء منارة 10

  حي /  االيطالي   ميدان  الحرب مخلفات نصب 11

   النصر

  غزة بلدية / الثقافة وزارة حماس حركة عهد

  /   المجتعي  للتعليم  تامر  مؤسسة حماس حركة عهد الهوى  تل   السمعية االعاقة  ذوي نصب 12

 غزة  بلدية

  برعاية   /  للمعاقين  العام  االتحاد  حماس حركة عهد  الجنوبي الرمال   الحركية االعاقة  ذوي نصب 13

 الفلسطينية  السلطة

   غزة بلدية   الفلسطينية السلطة  الجنوبي الرمال   انصار دوار 14

 

  والدالالت   السياسية   الوظيفة  تحليل  –  غزة  مدينة   في   الحضري  النحت

   التعبيرية

 الوطنية الهوية صناعة

 ( 14) شكل  ( 13) شكل  ( 12) شكل 
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  الثالثي   العدوان  (عقب12  )شكل  المجهول  للجندي  التذكاري  النصب  إقامة  تم

 1956 العام في غزة من  إسرائيل  وانسحاب

  وأصبحت  المدينة  في  بارزا  معلما  وأصبح  والتضحيات،  للشهداء  تكريما

 الفعاليات  إلقامة   مكانا  الرمال  حي  وسط  في  المجهول  الجندي  ساحة

  االحتجاجية   والوقفات  والمؤسسات  السياسية  لألحزاب  السياسية  واألنشطة

  خرسانية  قاعدة  عن   عبارة  اَلنُّْصب  االجتماعية.   وألنشطتهم   للسكان   ومتنفسا

  هذه  أعلى  وفي  درجات،  ست  صعود  بعد   لها  الوصول   يتم   مترين،   نحو   ترتفع

ً   ويحمل   عتاده   بكامل   العسكرية   بزته   يرتدي   لجندي   تمثال  القاعدة  في   سالحا

  الشرق   اتجاه  في  اليسرى   يده   من  السبابة  بإصبع  يشير  حين   في  اليمنى،   يده

 أسفلها  وخطت فلسطين خارطة القاعدة  جوانب أحد على حفرت وقد )القدس(

  ربهم   عند   أحياء  بل  أَُموت  للا  سبيل  في  قتلوا  الذين   تحسبن  وال  قرآنية“  آية

 احتلت  عندما  األربعة.   بألوانه  فلسطين  علم  آخر  جانب  في  ورسم   يرزقون”،

  بقذيفة النصب بتدمير قامت 1967 العام في الثانية للمرة غزة قطاع إسرائيل

 والساحة  النصب  باعتبار  المجهول  الجندي   حديقة  إلى  الوصل   ومنعت  دبابة

  الشعب   وإرادة  الوطنية  الروح  كسر  وبهدف  الوطنية  السيادة  رموز  من  رمزا

  الفلسطينية  الوطنية   السلطة  تأسست  1994  العام  في  الجديد،   بواقعه  وقبوله

  بنفس  المجهول  الجندي  نصب  بناء  إعادة  إلى  وبادرت  أوسلو  اتفاق  بموجب

  جديدة  بمرحلة  والبدء   االحتالل   انتهاء  عن   اإلعالن   من   كنوع   السابقة  صورته

  والتي الفلسطينية  السلطة  مع  الداخلي  االقتتال   أحداث  بعد الوطنية.   السيادة   من

  وأخرى   الغربية  الضفة  في  واحدة  سلطتين  بين   السياسي  االنقسام  عن  أسفرت

  أفراد  قبل   من  التذكاري  النصب  إزالة  تم  حماس  حركة  تقودها   غزة  قطاع  في

  القى   وقد  الشخوصية  التماثيل  تحريم  بدعوى  حماس  سلطة  من  تدخل  ودون
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  وأنها  المكان  ذاكرة  بقهر  المعارضة  قبل  من  حماس  لحركة  اتهاما  الفعل  هذا

  ووضعها   الدينية  سلطتها  إلى  لإلذعان  العام  الوعي   تهيئة  ذلك   وراء   من  تريد 

 تذكر  رموز  أي  هدم  بدافع  كان  ذلك   ولعل  الوطني،  االعتبارات  كل  فوق

  طائر  تدشين  تم  جديد.  سياسي  عهد  عن  واإلعالن  السابقة  السلطة  بإنجازات

  لهويتها  ويرمز  (13  )شكل  غزة  مدينة  يتوسط  تذكاري  كنصب  العنقاء

  في  أقيم  تذكاري  نصب  إلى  (14الشكل)   ويشير  العنقاء،  طائر  في  المتمثلة

  اعتمدتها  التي  فكوعه   سوسن  زهرة  من  مستوحى  الشاليهات  دوار  منطقة

  تنبت   نادرة  زهرة   وهي  الوطنية؛  فلسطين  زهرة  أنها  على  الفلسطينية  السلطة

  شرق  وجلبون  فقوعه  قرية   بين  الممتدة   المنطقة  في  جنين  ريف  سفوح  على

 الفترة   في  فقوعة  سوسنة  احتفال  يسمى  احتفال  سنويًّا  لها  ويقام  جنين،  مدينة

 إزهارها. موسم  بداية تشهد التي

 الجماعية  الذاكرة مع  التواصل

  لم   المدينة  لفراغات  البصرية  للصورة  والتحليل   الميدانية   الدراسة   خالل  من

  الفلسطينية  الجماعية  الذاكرة  برموز  يتصل  تذكاري  نصب   أي  تسجيل  يتم

 القرى  في  الحياة  يصور  الذي  الجداري   بالرسم  الشوارع   ثراء  رغم

  فلسطين  أرض  إلى  ترمز  التي  الفالحة   المرأة  وإلى  الفلسطينية   الفلسطينية

  من   أو   المدني  المجتمع   مؤسسات  من  بمبادرات   رسمها  يتم   ما  عادت   والذي 

 فرص  خلق  برامج  ضمن   وذلك  الفلسطيني  الالجئين   لتشغيل   الغوث  وكالة

  لألنصاب  البصري   التحليل  يكشف  لم  كما  الفنون.   كليات  لخريجي  عمل

  وبحسب   الوطني،  بالحلم تتصل  تعبيرية  دالالت   أو   رموز  أي   وجود   التذكارية

  وفلسطين  غزة  قطاع  مدن  في  أخرى  تذكارية  أنصابا  هناك  فإن  الباحث  خبرة

  ولكن   التاريخية  فلسطين  وخارطة  العودة  مفتاح  من  مستوحاة  عام  بوجه
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 للبحث. المكانية  الحدود ضمن يقع  ال لها التطرق

  الحاكم الحرب او الزعيم )تقديس  – الوالء  وفرض الحكم نظام سيطرة احكام

) 

  سياسيين،   لزعماء  نحتي  نصب   أي   من  غزة  مدينة   في  العام  الفضاء  يخلو

 لشخوصي  النسبي  النحت   تحريم  فتوى   إلى   األولى  بالدرجة  يرجع   ذلك   ولعل

 الجداري.  التصوير أو الحجم كبيرة الصور بتعليق   يكتفى إذ

 السياسية   التحالفات استعراض – الوالء  وفرض الحكم نظام سيطرة احكام

 

 

 

 

 

 

 ( 15) شكل 

 

 

 

 

 

 ( 16) شكل 

  معها   تعقد  التي  الدول  لقادة  ضخمة  صور  رفع  إلى  حماس   حركة  عمدت

  مثل   عبارات  الصور  تلك  وتذييل  العامة  الميادين  في  السياسية  تحالفاتها

  سياستها  صوابية  تؤكد   بصرية  صورة  لفرض  الرجال"  تنتظر  "القدس

  النصب  في  نجد  ولعلنا  الخارجي،  الدعم  من   المستمدة  وقوتها  الخارجية

  في  وذلك  الهدف  هذا  يحقق  مما  جانبا  التركية  مرمرة  سفينة  لشهداء   التذكاري

 كما   الحركة.  لنهج   وداعمة  مساندة  كدولة  أردوجان  عهد  في  تركيا  دور  تعظيم

  صالح  شارع  في  ملكة  دوار  على  أقيم  الذي  (16)  شكل  الكويت   نصب  يمثل

 لخدمة  العام  الفضاء  توظيف   من  جانبا  الكويت  اسم  يحمل  وأصبح   الدين



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  473   

 

  مسنود  كنظام  للجماهير  صورة  تصدير  نفسه  الوقت  وفي  الخارجية  سياستها

 ودولي.  عربي

   الحرب وتطبيع الفراغ عسكرة  - الوالء  وفرض الحكم نظام سيطرة احكام

 

 ( 17) شكل

 

 

 

 

 ( 18) شكل

 ( 19) شكل

 

 

 

 

 ( 20) شكل

  تجوال   التحديد   وجه  على   غزة  مدينة  وفي  غزة   قطاع  في   العام  الفضاء  شهد 

  األنصاب  من  العديد  حماس  حكومة  إقامة  نتيجة  البصرية  صورته  في  جذريا

  إرهاب  بدعوى  وذلك  غزة  على  األخيرة  الحروب  ذكرى  تخلد  التي  التذكارية

  من   تملكه  وما  المقاومة  بقوة  والتذكير  للشعب   المعنوية  الروح  ورفع   العدو

  فلسطين  ميدان  في  مجسم  إقامة  ذلك   أمثلة  ومن  نفسها،  عن   للدفاع  أدوات

  المقاومة   تمثل  يدا  منها  تخرج  (17  )شكل  إسرائيلية  لمدرعة  غزة  مدينة  وسط

  ،2014  حرب  خالل  الحركة  أسرتهم  الين  اليهود  الجنود  أسماء  عليها  معلقا

  غزة   بلدية   أقامته   الذي   العنقاء  طائر  لنصب   مجاورا  النصب   وضع   تم   وقد
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  عبر  وصمودها  المدينة   خلود  إلى   ويرمز  الفلسطينية   السلطة  فترة  إبان

  اقيم   رضوان  الشيخ   بحي  عام  ميدان  في  آخر  نحتي  نصب   وفي  التاريخ.

  الشهيد   كتائب  اسم  عليه  كتب  (18  )شكل   أبيب   تل   إلى  موجه   لصاروخ  مجسم

 الشجاعية  حي  في  عام  ميدان  في  اقيم  مجسم  هو  19  الشكل  القسام.   الدين  عز

  ،   2014  حرب  في   مرة  الول   استخدمت  محلي  صنع   من  استطالع   لطائرة

  غزة  بحر  ساحل  على   الميناء   ميدان  في  نحتيا   عمال   ( 20)  الشكل   ويوضح 

   سالحا. بيده يحمل  البشرية الضفادع فرقة من لمقاوم

  والتوصيات النتائج  -8

  هو   غزة  مدينة  ميادين  في  التذكارية  األنصاب  عدد   أن  إلى  ( 1)  الجدول   يشير

 فترة   وخالل  الفلسطيني  االنقسام   قبل   أقيمت  منها  ثالثة  تذكاريا،  نصبا  14

 العنقاء   وطائر  المجهول  الجندي  نصب   وهي  للقطاع  الفلسطينية  السلطة  حكم

  مباشر  غير  رمزي  طابع  ذات  كانت  موضوعاتها  أن  ويتضح  أنصار،  ودوار

  األنصاب  باقي  المكان،  وهوية   الوطنية   الهوية   تدعيم  أساليب   ضمن   ويأتي

  ثمانية  حماس،  حركة  حكم  عهد  خالل   أنشئت  نصبا  11  وعددها  التذكارية

  القسام  كتائب  وبإنجازات  غزة  على  بالحروب  تتصل   موضوعات   ذات  منها

  غير  عن   )وربما   المباشر  غير   السياسي   الدور  البحث  ناقش  وقد   العسكرية،

  حماس   حركة  حكم  خالل  أقيمت  التي  التذكارية  لألنصاب  مسبق(  تخطيط

  رغم  الوالء  وفرض  القطاع  على  السيطرة  إحكام  في  تمثل   والذي  للقطاع

  الجدول  من  يتضح  كما المعنوية،  الروح ورفع الصمود  بتعزيز المعلن الهدف

  إنسانية  موضوعات  ذات  كانت  التذكارية  األنصاب  من  فقط  اثنين  أن  (1)

  سبق  مما ويتضح (، 5,4) شكل حكومية غير جهات من بمبادارة أقيمت بحتة

  الحاكم   الحزب  انجازات  تكرس  واحدة  صورة  في  العام   الفراغ  اختزال
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 اعتباره  يمكن  مما  لعهدها   السابق  المقاومة  لتاريخ   وتجاهل  وطمس  ورموزه

 .المختلف لالخر االقصاء من نوعا

 ذاكرة   واستنطاق  الجماعية  الذاكرة  باستدعاء  االهتمام  غياب  يتضح  كما

  في   المستوى  وضعف  التجربة  حداثة  إلى  إرجاعه  إلى  يمكن  ما  وهو  المكان

 الذاكرة  مع  للتواصل   الواعي   والجهد  بالرمزية  تتسم   تذكارية  تصاميم   ابتكار

 الحضارية. 

  التوصيات

 والثقافية   االجتماعية  الحياة  دينامو  تمثل  المدن  في  العامة  الفراغات  أن 

  تعزيز   هو   الحضري  النحت  دور  يكون   أن   يجب  وبالتالي  واالقتصادية، 

  والسياسي  والثقافي  االجتماعي  للنشاط  كدينامو  العامة  الفراغات  وظيفة

 السياسية.  لألحزاب الشعبي التأييد  لكسب وسيلة تكون  ال  وان واالقتصادي 

 الجماعية   الذاكرة  من   المستوحى  الحضري   النحت  بفن  االهتمام   زيادة   

  وذلك   العامة  الفراغات  بتخطيط   العالقة  ذات   الجهات  قبل  من   المكان  وذاكرة

  الهوية   بناء  في   دور  من  له   لما  ذلك  على   والتشجيع   الفنية  المسابقات  بإعالن

 .وتعزيزها  الوطنية

  تحقيق  وسيلة  أن  إال  المعنوية  الروح  ورفع  الصمود  تعزيز  أهمية  رغم   

  كابوس  جعل  على  يعمل  المدن   داخل  الحضرية  الفضاءات  خالل   من   ذلك

  الدائم   بالقلق  اإلحساس  يشيع   مما  للمدينة  العام  المشهد  على  جاثما  الحرب

 .النفسية المشكالت من الكثير ذلك عن  يتولد  وقد األمان، وغياب
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  تخلد  التي  التذكارية  األنصاب  إقامة   مواقع  اختيار  عملية  تتم  أن  ضرورة

  في  مختصين   وإشراك  النفسية   آثارها  لتالفي  فائقة  بعناية  الحروب  ذكرى

 النفس.  وعلم الجماهيرية التعبئة

  العربية المراجع

  ،  رجب  الغنى  عبد  الحليم   عبد  ترجمة  ،  الحضارية  الذاكرة  ،   يان  اسمن،

 2003 ، القاهرة ، للثقافة  األعلى المجلس

  القاهرة،  القومية،  الوثائق   و   الكتب  دار   ،   الثَورات   فى  رأى   حنا   أرندت،

2011   

  التصميم   على  وتأثيرها  العمارة  في  المعاني   ،  حسين   نجوى   ،   الشريف

  ،   الهندسة  كلية   ،   الرابع   الدولي  العلمي   المؤتمر  ،   والعمراني   المعماري

 1995 ، األزهر جامعة

 المجلس  الشرقاوى،  محمد  ترجمة  ،  المتخيلة  الجماعات  ،  بندكت  اندرسون،

 1999 ، للثقافة االعلى

 في  قراءة  الرموز:  وجبروت  الطقوس  (.2010)  منصف.  المحواشي،  .

 Revue .إنسانيات/Insaniyat .متحّول  مجتمع  ضمن  والدالالت  الوظائف

algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, (49), 

15-43. 

 :  دبي  في المستقبلية  الدين  عالء مدينة  على  نظرة ،  هال الجريد،

XY9Os38https://bit.ly/ 
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Abstract البحث  ملخص 

  ليست   عملية  والبصرية  النفسية  الراحة  فيها  تتوفر  فراغات  وجود  يعد

  وإبداعية   تطبيقية  كليات   في  سيما  الطالب  وحالة  أدائية   تحسين   في   بالبسيطة

 الجميلة.  الفنون كليات في التشكيلي التصوير استوديوهات مثل

  ألستوديوهات  الداخلي  التصميم   بين   العالقة  ماهية   تحديد   إلى   البحث  يهدف

  لمستخدميه،  السلوكي  واألداء   الجميلة  الفنون  كليات  في  التشكيلي  التصوير

 على   يحفز  تعليمي  فراغ   لتصميم  وتوجيهات  معايير  صياغة   إلى  للوصول

  بيئة  بتوفير  السلبية  السلوكيات  من   ويقلص  اإليجابية  السلوكيات   توليد 

  أن  مؤداها  أساسية   فرضية  على  البحث  ويقوم   االبداع.  على  محفزة  معمارية

 لفراغ   والشكلية  التكوينية  التصميمية  الخصائص  بين  تبادلية  عالقة  هناك

   لمستخدميه. السلوكية بالجوانب المتعلقة واالحتياجات  المرسم،

 البحث  انتهج  فقد  البحث  فرضة  صحة  من  والتحقق  الهدف  هذا  ولتحقيق

   محورين: على  تقوم منهجية

 التي   السابقة  والدراسات  النظريات  أهم  مراجعة  على  ويقوم  االول  المحور

  كليات  في  Users  المستخدمين  أداء  بتحسين   الداخلي  التصميم  عالقة  تناولت

  السائد  الحالي  الوضع  بين  مقارنة  إجراء  على  ويقوم   الثاني   المحور  الفنون.

 بعد   المقترح  والوضع  غزة  قطاع  في   األقصى  بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  في

   التصميم. 

  التصميمية   الخصائص  مصفوفة  صياغة  الى  المقارن  التحليل   نتائج   توصلت

 االحتياجات   تحقيق  في  تسهم   التي  التشكيلي  التصوير   استوديو  فراغ  لعناصر

 العامة  التوصيات  من   عدد   وصياغة  لمستخدميه  السلوكية  بالجوانب  المتعلقة
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  تصميمية   كمعايير  الداخلية  الفراغات  لتصميم  استرشادي  إطار  تشكل  التي

  والتهوية   اإلضاءة  مثل  الفنون  كليات  في  التشكيلي  التصوير  لألستوديوهات

  واإلضاءة   الهادئة  الموسيقى  األثاث،  األلوان،  الصوت،  عزل  الطبيعية،

 المستخدمين.  وسلوك  أدائية  تحسين  في تسهم أن شانها  من  والتي الصناعية،

  التصوير   استديو  تصميمية،  معايير  بصرية،  دراسة  مفتاحية:  كلمات

   االبداع  األدائية، التشكيلي،

  مقدمةال

  يجب   لذا   الجامعي،  الدراسي   الفصل  في   يومهم  من   كبيًرا  جزًءا  الطلبة  يقضي

  بأنهم   الطلبة  يشعر   حيث  وداعمة  مناسبة   بيئة   التعليمي  الفراغ   يكون  أن

  التربية  أنواع  من   نوع   ألي   مهم  جيدًا   المدروس   المادي  الترتيب   ينتمون 

  جيدًا   محدد  مادي   ترتيب  على  يحتوي  الذي  الدراسي  الفصل  إن  الخاصة؛

   إيجابية. تعليمية بيئة سيعزز

  هو   والعشرين  الحادي  القرن  في  الدراسية   الفصول  تصميم   خالل  من

  أفضل   تحديد   من   تمكنهم  التي  بالخيارات   مليئة  الطالب  أيام   أنّ   المرونة،

  توفر  حيث  ذلك  تدعم  بيئة  إلى  بحاجة  وهم  واالبداع،  التعلم  أجل  من  طريقة

  الطالب   الحتياجات  االستجابة  على  القدرة  سين   للمدر  أيًضا   السليمة  المساحة

   المختلفة

 الحادي   القرن  في  دراسي   فصل  إلنشاء  أساسية   خطوات   أربع   هناك

  االحترام  رعاية  الموارد؛  إلى  الوصول   ضمان  التنقل؛  تشجيع   والعشرين:

  من   األربع،   الخطوات  هذه   باتباع   لذلك،  (.1  الشكل   )انظر   اإللهام  وإثارة

   .الطالب من  الفئة لهذه مناسبة بيئة إنشاء الممكن
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  القرن  في  دراسي  فصل   إنشاء   في  أساسية   خطوات   أربع  1  توضيحي  رسم

 الباحث( )المصدر: والعشرين الحادي

  الفراغ  تصميم  بين  تربط  التي  العالقة  هذه  عن  تحدثت  الدراسات  بعض

  عمل   فقد  للطالب،  وأدائية  بسلوكيات  وعالقته  الجامعية  للفراغات  الداخلي

Deniz Ayşe Yazıcıoğluالطالب   منها  سيستفيد  التي  االستبيان  على 

  ضمن   المشروع  من  األولية   المرحلة  في   المستخدم  متطلبات  تحديد   أثناء

 الدراسة  نطاق  يقتصر  الداخلية.  العمارة   تصميم  استوديو  دورات  اختصاص

  أكثر  نتيجة  إلى  الوصول   بهدف  فقط  السكنية  الداخلي  التصميم   مشاريع  على

  المستندات   لتحديد   العملي  التطبيق  وموارد  األدبيات  في  البحث  تم  تفصيالً.

 كمنهجية   السكني  الداخلي  التصميم  في  المستخدمين  على  للتعرف  المستخدمة

  تم  ذلك،  بعد  المحدد.  والغرض  النطاق   مع  يتماشى  بما  األولى  المرحلة  في

 مقارنات   إجراء  خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  الوثائق   جميع  فحص

  وفي  المذكورة.  الوثائق  في  القصور  أوجه  عن  الكشف  وتم  منهجية  بطريقة

   النواقص.  هذه على للتغلب اقتراحات تقديم تم النهائية المرحلة

  باتافيا،   ثانوية  في  االجتماعية  الدراسات  مدرس  ، Jeremy Mettler  يقول

  انتباهك  يتشتت  أو  مريح  غير  كرسي  على  تجلس  كنت  إذا  أنك  هي  "الحقيقة

الفصل 
الدراس

ي

تشجيع 
التنقل

إثارة 
اإللهام

وجود 
االحتر

ام

الوصو
ل 

للموار
د
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  هو   اإللهاء   التعلم.   من   بدالً   االنزعاج  مصدر   على  تركز  فأنت  الوهج،   بسبب 

 ".  تتعلم   ال فأنت متوتراً، كنت وإذا ضغط،

  والمهندسين   Salford  جامعة  أجرتها  التي  تلك   مثل   األبحاث  أثبتت 

  أن   يمكن  الدراسي  الفصل  بيئة  أن  Nightingale Associates  المعماريين

  سنويًا.   بالمائة  25  إلى  تصل  بنسبة  وأدائهم  الطالب  تعلم  طريقة  على  تؤثر

  الدراسي   العام  خالل  إجراؤه  تم  دراسياً.  فصالً   34  الدراسة  هذه  تضمنت

  فئات   من  الطالب  كان  وطالبة.  طالب  751  فيه  وشارك  2011-2012

  في  لديهم   والرياضيات  والكتابة   القراءة  مهارات  تقييم  وتم   مختلفة  عمرية

  لتحديد   العام.  مدار  على  تحسنهم   مدى  لتحديد   ونهايته  الدراسي   العام  بداية 

  التالية:   للصفات  وفقًا  تصنيفهم   تم  التعلم،  على   الدراسية  الفصول   تأثير   كيفية

 درجة   اللون،  اختيارات  الصوتيات،   واالصطناعية،   منها  الطبيعية   اإلضاءة،

  تأثير   مدى  لمعرفة  األبحاث  من  المزيد  إجراء  يجب  الهواء.  جودة  حرارة،

  في  دوًرا   يلعب  يجعله  ولكنه   التعلم،   على   الدراسي   للفصل  الداخلي  التصميم 

 المدرسة.  في وتعلمهم  األطفال تركيز كيفية

  التي   التصميمية  األفكار  من   مجموعة  بطرح  سيد   سحر  الباحثة  وقامت  كما

  بغرق  الشروق  بأكاديمية   الرسم   لصاالت   الداخلية  المعالجات  طرق  توضح 

 أماكن  في   الرسم   صاالت   على  وتطبيقها  لها  التصميمية   الخطوط  من   االستفادة

  في  أساسي  بشكل   يسهم   الذي  بمصر  الفنون  وكليات  بأكاديميات  متنوعة

   التصميم.  مراحل لكافة المرسم  استيعاب

 المعمارية   االستوديوهات  عن   الطالب  رضا  درجة  الظاظا  إحساس  حددت

  الداخلي   التصميم  عناصر  بين   عالقة  بإيجاد  غزة،  قطاع  جامعات  في

 التحليلي   الوصفي  المنهج   أساس  دراستها  واعتمدت   الطالب.  رضا  ومستوى 
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 في   المعمارية  االستوديوهات  حالة  أن  إلى  الدراسة  خلصت  حيث   واالستبانة.

 المعماري. الدراسة مع يتناسب تطوير إلى تحتاج غزة قطاع جامعات

 الفراغات   تصميم  بين  عالقة  افتراض  إلى  جندي   ميسون   تطرقت  كما

  التوافق  مدى  بدراسة  لمستخدميها  السلوكي  واألداء  العمارة  لكليات  التعليمية

  السلوكية  بالجوانب  المتعلقة  واالحتياجات  الفراغات  هذه  تصميم   بين

 اجتماعيا   المشجع  الفراغ  مفاهيم  من   لالقتراب  محاولة  في   وذلك  لمستخدميها،

  البحث   نتائج  جاءت  حيث  األمثل.   األداء   يعزز  الذي   اإليجابي  الفراغ  أي  ،

  التكونية  التصميمية  الخصائص  بين  عالقة  بوجود  فرضيته   مع  منسجمة

  السلوكية  بالجوانب   المتعلقة  واالحتياجات  المرسم،  لفراغ  والشكلية

 لمستخدميه. 

   الدراسة: مشكلة

  وتنمية  اإلبداعي  التفكير  بتعليم   والعالمية  المحلية  االهتمامات  خالل  من

 جاءت  المجال،  هذا   في  سابقة   دراسات  من   الباحث  عليه  اطلع   وما  مهاراته،

  التفكير  مهارات  تنمية  إمكانية  على  تجريبي  دليل   عن  باحثة  الدراسة   هذه

  لمتطلبات  ومراعية   بصريا  مريحة  استوديوهات  تصميم  خالل  من   اإلبداعي، 

  في  الدراسة  مشكلة   تحددت  وقد  اإلبداع.   في  ومحفزة  الطلبة  من   الفئة  هذه

  التصوير   ألستوديوهات  التصميمية  المعايير  هي  ما  التالي:  الرئيس  السؤال

 لمستخدميها؟  باألدائية  عالقتها هي  وما الفنون كليات في التشكيلي

   الدراسة: فرضيات

  بين   تبادلية   عالقة   هناك  أن   مؤداها  أساسية   فرضية  على   البحث  يقوم

  الفراغ،  شكل  مثل   المرسم،  لفراغ  والشكلية   التكوينية  التصميمية  الخصائص
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 واالحتياجات   األرضيات  السقف،  ارتفاع  الخام،  المواد  اإلضاءة،  األلوان،

 وبالتالي   إيجابي  بشكل  ذلك  يؤثر  فقد  لمستخدميه  السلوكية  بالجوانب  المتعلقة

   التشكيلي.  التصوير استوديو  داخل الطالب وراحة إلبداع محفز عامل يكون

 الدراسة:  أهداف

  ألستوديوهات  الداخلي  التصميم   بين   العالقة  ماهية   تحديد   إلى   البحث  يهدف

  للوصول  لمستخدميه،  السلوكي  واألداء  العمارة  كليات  في  التشكيلي  التصوير

  توليد   على  يحفز  تعليمي  فراغ  لتصميم   وتوجيهات  معايير  صياغة  إلى

 معمارية،   بيئة  بتوفير  السلبية  السلوكيات  من  ويقلص  اإليجابية  السلوكيات

 كل   تفجير  على  الطالب  تساعد  التي  النواحي  جميع  مراعاة  فيها  يتم  بحيث

 تقليدية.  والغير  الجديدة األفكار  وإيجاد االبتكار على تحفزه  اإلبداعية  طاقته

   الدراسة:  أهمية

   يلي: فيما الدراسة أهمية  تكمن

 مهارات   تتناول  دراسات  البحث  من   المزيد   في   سببا  الدراسة   هذه   تكون  قد

  الطلبة  لدى  االبداع   لتحفيز  ابتكارية  حلول   إيجاد  في  اإلبداعي  للتفكير  أخرى

   الجامعية. الفصول داخل

  إلى  المعماريين  والمهندسين   الديكور  مصممي  الدراسة  هذه   نتائج   تفيد   قد

  التصوير  أستوديوهات   أو  مراسم  تمييز  إلى  االعتبار  بعين  األخذ  ضرورة

 الجامعية.  الفراغات باقي عن  التشكيلي

  المصممين  تدريب  ضرورة  إلى  التعليمية  العملية  على  القائمين   انتباه  تلفت  قد

 التفكير   إثارة  شأنها  من  عديده  وأساليب  طرائق  توظيف  على  والمهندسين 

 التشكيلي.  التصوير  أو  الجميلة الفنون طالب لدى التحفيز وتنمية
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   الدراسة:  حدود

  التصوير  ألستوديوهات  والفراغات  المكان  دراسة   في  الدراسة   حدود   تكمن

 الجميلة  الفنون  كلية  في  السائد  الحالي  الوضع  بين  مقارنة  بعمل  التشكيلي

   التصميم.  بعد المقترح والوضع غزة قطاع في األقصى بجامعة

  الدراسة: مصطلحات

   اإلبداع 

  ليكون  غريبة  أو   جديدة   بصورة   القديم   تقديم   إعادة   أو   بجديد   اإلتيان   هو  اإلبداع 

  وإنشاء  تكوين  على  القدرة  مألوفة.  غير  بطريقة  المألوفة  األشياء   مع  التعامل

  استعمال  أو  جديدة،  صورة  في  الجديدة  أو   القديمة  اآلراء  دمج   أو   جديد،  شيء

  عمل  أو  جديدة  بطريقة  الحاجيات  تشبع   حتى  اآلراء  وتكييف  لتطوير  الخيال

   أخرى. أو بطريقة  ملموس غير أو  ملموس جديد  شيء

 جديدة   أفكار    اكتشاف  على  القدرة  الفرد  امتالك  بأنه  الفني  اإلبداع   يعرف

  الفنون،   بمجاالت  خاصةً   ومفيد  جديد    مادي  منتج    على  والحصول   وتطويرها

  الفنية   األعمال  أو  كالمنتجات  جديدة أشياء    اختراع  إلى  الفني  اإلبداع  يشير  كما

  تشمل  كما  والمجتمع،  للفرد  مفيدة  ومعنوية  مادية  قيمة  تمتلك   التي  األدبية  أو

   والنحت.  الرسم، مثل الفنية األعمال إنشاء على الفنية القدرات

 للمشروعات  معمارية  حلول  إلى  الوصول   هو  الفني  اإلبداع  بأن  القول  ويمكن

  وكذلك   اإلنسانية،   لالحتياجات  مستوفاة  الحلول  هذه  تكون   أن   على

  عن   معبرة  وكذلك  المعماري،  العمل  في  تحقيقها  المطلوب  االحتياطات

 معماري   قالب  في  تصاغ  الوقت  نفس  وفى  به  المحيطة  والظروف  العالقات

   والعلم.  الفن بين   جمع مبتكري
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 التشكيلي:  التصوير

  وتتم   األلوان  فيها  يستخدم   تعبير   عملية   عن   عبارة  هو   عام   بشكل   التصوير

  بدأ  حيث   الفنون،  وأقدم   أهم  من   فن  التشكيلي   التصوير   ويعتبر  سطح.   أي   على

 لكي   المختلفة  األسطح  على  األلوان  استخدام  في  التاريخ  فجر  منذ   اإلنسان

  أكثر  من  هو  التشكيلي  والتصوير  حوله.   من  العالم  وعن  الناس  عن   بها  يعبر

 بالحركات  التشكيلي التصوير ويمتزج فيه،  وتؤثر بالمجتمع تتأثر التي الفنون

  والمدرسة   الرومانسية  والمدرسة  الكالسيكية  المدرسة  مثل  الثقافية  الفنية

  التصوير   منها  أقسام   عدة   له   أن  كما  المدارس.   من   العديد   وغيرها  التكعيبية 

   .الجداري والتصوير الملون  والرسم الزيتي

 البصرية: الراحة

  رؤية   عنده  الفراغ  مستخدم  لدى  يتولد  إيجابي  إحساس  هي  البصرية  الراحة

  الفراغ،  اتساع  مثل   للعين   ومريح  منتظم   بشكل   الداخلي  التصميم  عناصر

  الهدوء..   والتهوية،  اإلضاءة  األثاث،  توزيع  الخام،   المواد  وتناسقها،  األلوان

   الخ.

   البحث: منهجية

  أن   يمكن  الذي  التأثير  فهم  إلى  الحاجة  إلى  البحث  هذا  منهجية  اختيار  استند 

  العوامل   ذلك  في   بما  التشكيلي،  التصوير  طلبة  على   الدراسي  الفصل   يحدثه

  أو  والمراحيض  األرضيات،  ومواد  الدراسي،  الفصل  تصميم   مثل  المعمارية

  والتهوية   والعزل  للطي  القابل  واألثاث  االنتقالية  والمناطق  المغاسل،

 عبارة   المختارة  المنهجية  كانت   الخارجية.  مساحاتوال  واأللوان  واإلضاءة

 بجامعة   الجميلة  الفنون   كلية  في  السائد  الحالي  الوضع  بين  مقارنة  دراسة  عن
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  على  التركيز  مع  التصميم،  بعد   المقترح  والوضع  غزة  قطاع  في  األقصى

  القضايا  لتحديد  الكمي  البحث  نهج  اعتماد  تم   حيث  الرئيسية.  حاجاتهم

  دراسة  إجراء  خالل  من  التقليدية  الدراسية  الفصول  تصميم  في  المعمارية

 أفضل  على  بناءً   بواحد  التقليدي  الدراسي  الفصل  تصميم  تقارن  مقارنة

 الصلة.  ذات  الحديثة الدراسات في المقترحة الممارسات

 

  لكلية   التشكيلي  التصوير  لمراسم  القائم   الوضع  مسقط  2  توضيحي  رسم

 الباحث( )المصدر:  األقصى بجامعة الجميلة الفنون

  )المصدر:  والمقترح  القائم  الوضع  في  للفصلين  المدخلة  المعلومات  1  جدول

 الباحث( 

 المقترح  االستوديو

   التقليدي االستوديو

 المقارنة  وجه األقصى(  )جامعة

 التوجيه  التوجيهات  مختلف شمالي

8 m × 6 m 14 m × 10 m  األبعاد 

31 m2 12 m2 الشبابيك  مساحة 

Foam mat floor tiles or vinyl flooring Porcelain floor tiles األرضيات  في الخام المواد 

 الحراري  العزل معزول  غير معزول

 الخارجي  الترس يوجد  ال يوجد 

  لألدوات   عامة  خزن   -طالب  لكل  خزانة  -ستاندات

  مراسم  -كورنر  وكافي  غسيل  منطقة  -مكتبة  -والمعدات

 الرسم   أو لالجتماع وطاوالت

 األثاث  قليلة  خزن -بسيطة  أرفف- ستاندات

 السقف  ارتفاع متر 3.5-3 متر  5-4
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  الفراغ،  هذا   بوظيفة   كبيرة   بدرجة  المعماري  للفراغ  السلوكية  االستجابة   تتأثر

  تفرض   حيث  الخاص،  والسلوك  العام  السلوك   بين   كبير  اختالف  هناك  فمثالً 

   الفراغ. هذا  ضمن  اإلنساني للسلوك  أشكاالً  االجتماعية البيئة

 القاعات   فمثالً   -معينة  خصوصية  ذات   بوظيفة   يتمتع   الذي   الفراغ  ففي

  محدودة  اإلنساني  السلوك  احتماالت  تكون-  المحاضرات  وقاعات  الدراسية

  ترتبط  وخارجية  فرد  كل  شخصية  إلى  ترجع  داخلية  محددات  وهناك

 في  والسيكولوجية  السلوكية   الدراسة  تتمثل   للفراغ،  التصميمية  بالخصائص

  فيه  المرغوب  للسلوك   وتشجع  تمهد  معمارية  فراغات  تصميم   إلى  الحالة  هذه

 الحجمية   التكوينات  بعض  تساعد  أن   يمكن  فمثالً   الفراغ،   هذا  ضمن

  أو   معين   نشاط  ممارسة  تشجيع   على   للفراغ  الداخلية  العناصر  وخصائص

   الفراغ. ضمن النشاط هذا وجود  تقليص

 

  الفراغات   في  والسلوكية  الفراغية  التكوينات  بين  العالقة  3  توضيحي  رسم

 السابق( )المصدر: المعمارية

  أو   -األنشطة  المتعدد-الوظائف  المتعدد  الفراغ  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى

  السلوك   من  واسع   بمجال  يسمح  محددة  خصوصية  ذات  بوظيفة  يتمتع   ال   الذي

 الشخصي  فالسلوك  وضوحاً،  أقل  الفراغ  –  اإلنسان  عالقة  تصبح   وعندها
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ً   منه  أكثر  األشخاص  بين   ما  الداخلية  العالقات  على   هنا،  أكثر  يعتمد   سلوكا

 ً   هذه  في  والسيكولوجية  السلوكية  الدراسة   تتمثل  الفراغ،  تحريض  عن  ناتجا

 المختلفة   السلوك  أشكال  من   للعديد  تسمح  معمارية  فراغات  تصميم  في  الحالة

  معين   لشكل  مقاومة  أو  مشجعة  ما  لسلوك  متبنيه  تكون  أن  من  أكثر  بالحدوث

   السلوك. هذا  من

 

 (15)المصدر االستخدام متعدد  الفراغ استخدام ديناميكية  4 توضيحي رسم

  عالقة   هي  اإلنساني  والسلوك  التعليمي  الفراغ  بين  العالقة  أن  بذلك  نستنتج

  بما  التعليمي،  المعماري  الفراغ  استخدام   بديناميكية   تتسم   تفاعلية،  تبادلية، 

 المتغيرة  السلوكية  االحتياجات  ومع  المرغوبة،  األنشطة  نوعية  مع   يتناسب

 الفراغ. هذا  لمستخدمي

 البصرية:  الدراسة

  ويلعب   الطالب،  وإبداع   نجاح  في  كبير   دور   التشكيلي  التصوير  لمراسم

 في  المثالية  إن   أخري  بعباره  أو  المعادلة،  هذه  تحقيق  في  رئيسا  دوراً   تكوينها

  االبداع.   نحو  للطالب  الذهنية  القوي  تفعيل   إلى  بدورها  تؤدي   االستديو  تصميم 

  هو  فيه  التفكير  إلى  تحتاج  ما  أول  فإن  المربك،   الرسم  عالم  في  تغامر  فعندما

  بأدائك  يضر  أن  يمكن  سيئة  بيئة  في  العمل   بك.   الخاصة  االستوديو   مساحة
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  تحصيل  كيفية  يوضح  التصوير  استوديوهات   لمكونات  تحليل  يلي  وفيما  حقًا.

 بها.  التصميمية المثالية

   الطبيعية والتهوية اإلضاءة

  إضاءة  به  فصول  في  يدرسون  الذين  الطالب  أن  الدراسات  من  الكثير  أكدت 

  يرسمون  أنهم  كما  ، %26  بنسبة   أكبر   جيدة  دراسية  نتائج  يحرزون  مثالية،

  النوافذ   ترك  خالل  من   جيدة،  إضاءة  به  الفصول  تكون  أن   يجب  لذا   جيداً،

 يجب   كما  الفصل،  إلى  الشمس  أشعة  تدخل  حتى  والديكور،  التزيين  من  خالية

  الجو  كان  إذا  أما  حارقة،  الشمس   كانت   إذا   الشمس   أشعة  حسب   الستائر  ضبط

  الصناعية  اإلضاءة   استخدام  ويمكن  بالكامل،  مفتوحة  تركها  يجب  معتدل

  اإلضاءة  تعتبر  االستوديو،   تخطيط  في  .النهار  في  حتى  الرؤية  درجة  لزيادة

  جيدًا،  ترسم  أن المستحيل من الساطعة، اإلضاءة فبدون  األساسية. النقطة هي

  يجب  لذلك   إضاءة،  إلى  تحتاج  التي  الساكنة،   اللوحة  مثل  اللوحة  نوع  خاصة

 .الضوء مصدر خلق إلى االنتباه

 الغرفة.  يدخل الذي  المباشر  الشمس  ضوء  على  أبدًا   تحصل لن  الطريقة،  بهذه

  ثابتة  اإلضاءة  فستظل  االستوديو،   في  نموذج  أو   ثابتة  حياة  بإعداد   قمت  إذا

  فستتغير  قادم،  مباشر  شمس  ضوء  لديك  كان  إذا   اليوم.  طوال  ما  حد  إلى

  القماش  على  يسقط  مباشر  ضوء  أي  تريد   ال   الشمس.  تحرك  مع  اإلضاءة

  انتباهه  يشتت أن  ويمكن   الطالء  على  جدًا   قوية  إضاءات  إلى   هذا  يؤدي   أيًضا.

  الوهج.   ويسبب  الشمس  ضوء  واللوحة  للقماش  األبيض   اللون   سيعكس  بشدة. 

  لعينيك!   مفيدًا  البنفسجية  فوق  لألشعة  المفرط  التعرض  يكون  أن  يمكن  ال

  يرسمون   ال  عندما  كثيًرا  الثلجي"  "العمى  هذا  من  Plein air  رسامو  يعاني
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  إلضاءة   الغرفة  جدران   حول  وينعكس  للغاية   ناعم  الشمالي  الضوء   الظل.   في

   بالتساوي.   شيء كل

  أي  تريد   ال ألنك  السقف  من  القادمة  الطبيعية  اإلضاءات  بعض   وجود  ويفضل

 الطالء  سيعكس  كمرآة.  اللوحة  في  فكر  اللوحة.  في  لالنتباه  مشتتة  انعكاسات

  أن   يمكن  الضوء.  بعض   به  مدخاًل   يكون   قد   خلفك.  المعة  أجسام   أي  المبتل

 مواجهة   إلى  ستحتاج  لكنك  مرتفعة،  ليست  للشمال  مواجهة  نوافذ  لديك  يكون

 [19] االصطناعي.  الضوء بعض  وإضافة النوافذ عن  بعيدًا الحامل

 الرؤية وضوح  يمنع  ظل يتكون ال  حتى  التلميذ يسار على النوافذ  تكون  أن

  تكون   ال  حتى  منفرجة،  بزاوية  الدراسية  المكاتب  الى  الضوء   يصل   أن  يجب

 الطالب  فتعيق حادة اإلضاءة

 إضاءة   على  نحصل  حتى  األقل  على  متر   3.2  الفصل  ارتفاع   يكون  أن  بد  ال

 .جيدة

  مستوي   أعلى  تكون  أن   يراعى  للنوافذ   اليمين   الجانب  استخدام  حاله  في

 .أخرى وأغراض التخزين في الحائط الستغالل االستعمال

  التالميذ   لصحة  الهامة  المتطلبات  من  األستوديوهات  في  الجيدة  التهوية

   يلي: ما مراعاة  يجب  لذلك للدراسة جيد مناخ ولخلق

  عدد   وبه  صغيرا  الفصل  كان  كلما  أنه  يالحظ  تغيره:  ومعدل  الهواء  حجم-أ

  فانه  ولتحسينها  تحسينها  ويصعب  سيء  يكون   فيها   التعليم  الطالب  من   كبير

  صحية  بيئة  على   للحصول  الساعة  في  مرات3  الفصول في   الهواء  تغيير   يلزم

 [20] ذلك. يتحقق الداخلي الفناء وبتقنية مناسبة
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  والمخارج   المداخل  تكون   أن  يراعى  التهوية:  فتحات  وقياس  وضعيه   -ب 

  تكون   بينما   منخفضة،  المداخل  توضع  أن   يراعى  كما  متفاوتة،   احجام  ذات

  ويفضل  الهواء،  تدفق  سرعة  تزيد  كي  المداخل   من  أكبر  مرتفعة  المخارج

  ألستوديوهات  مستمرة  تهوية   على  للحصول   جهتين  من   الشبابيك   وضع

 [ 21] التصوير. 

  يمكن   sunspace  شمسية  كمنطقة  لتعمل  خارجية  ترسات   عمل   ويمكن

   الطلق. الهواء في والنحت بالرسم  إبداعهم  عن  في التفريغ للطلبة

  التصوير  استديوهات  على  الطبيعية  والتهوية  اإلضاءة  تأثير  2  جدول

 التشكيلي 

 

 المقترح  الوضع القائم  الوضع التصميمي  المعيار

   الطبيعية والتهوية اإلضاءة

 من  طبيعية  وتهوية  إضاءة  توافر  يجب

   األسقف. من ويفضل الشمال

 (sunspace)  شمسي   فراغ  عمل  ويمكن

 في  للرسم  خارجي   كترس  عمله  يمكن

 أشعة  دخول  لمنع  وأيضا  الطلق  الهواء

 [22] الضارة. الشمس

 

 األكبر  االعتماد  تأثير  5  توضيحي  رسم

 مريح  غير  سيكون  الصناعية  اإلضاءة  على

 الفراغ  داخل

 

  على  األكبر  االعتماد  6  توضيحي  رسم

 الشمسية  والفراغات الطبيعية اإلضاءة

 Sound isolation الصوت عزل

  أن  ينبغي   ال  هادئ   تعليمي  جو  لضمان  للفراغ  الصوت  عزل  تأثير  مراعاة

 والجو   اإللهام  يتطلب  فني  عمل  أي   أو  لوحة  فعمل  الخارجية،  البيئة  تزعجه

   بعيدا  المراسم  وجود  أو   معماريا  إما  الصوت  عزل  ضمان  يجب  لذلك  البيئي،

 [ 23] واالزعاج. الضوضاء تسبب التي الفراغات عن
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 األسقف  تسمح  بحيث   لألستوديو،   األسقف  ارتفاع  في  فرق  يكون   أن   يفضل

  بنقل   الفصل  من  الخلفي  الجزء  من   الفصل   مقدمة  في  أعلى   تكون   التي

  أن  يمكن  الصدى  ألن   صدى؛   بدون  الغرفة  من  الخلفي  الجزء  إلى   الصوت

 الطالب.  يربك

 التشكيلي  التصوير استوديوهات على الصوت عزل تأثير  3 جدول

 

 المقترح  الوضع القائم  الوضع التصميمي  المعيار

   الصوت عزل

 التصوير   ألستوديوهات  الصوت  عزل  يمكن

  الحائط   في  االرتفاع  زيادة  مع  التشكيلي، 

  الصوت   في  صدى  وجود  لعدم  األمامي

 أن  يمكن  الذي   الكبير  العمق  في  خصوصا

  متر. 14 يتجاوز

 

  االستوديو  لفصل  مقطع  7  توضيحي  رسم

 القائ  الوضع  في المستوي للسقف

 

  لفصل   مقطع  8  توضيحي  رسم

  حدوث   لمنع  المائل  للسقف  االستوديو

 صوتي  صدى أي

 Colors األلوان

  %20  من  مساحة  ترك  خالل  من  وذلك   متناسقة،  الجدران  تكون   أن  يجب  كما

  اللون  مثل  محايد   خلفية  لون  واختيار  خالية،  الجدران  مساحة  من   %50  إلى

  بدالً  دروسهم في   التركيز  على  الطالب  يساعد  هذا  إن  حيث  البيج،  أو   األبيض 

  البصرية  الفوضى  أن   جيداً   يدركوا  أن   المسئولين  وعلى  للجدران،  النظر  من

   .الطالب انتباه تشتين  إلى ستؤدي  الجدران، تزيين  في  المبالغة عن  تنتج التي

 التشكيلي التصوير استوديوهات على األلوان  تأثير  4 جدول
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 المقترح  الوضع القائم  الوضع التصميمي  المعيار

   األلوان

  لجعل   األلوان  استخدام  يجب

  من   بمزيد  يشعرون  الطالب 

  األلوان   والهدوء.  والراحة  اإليجابية

  واألزرق   األخضر  مثل  الباردة

  يمكن   األعصاب.  تهدئ  أن  يمكن

 كلون  األبيض  اللون  استخدام

  وإضافة   %  60  بنسبة  رئيسي

  %. 40-30 بنسب أخرى ألوان

 

  فاتحة   ألوان  استخدام  9  توضيحي  رسم

 والبيج  األبيض كاللون

 

 

 مدروسة   لونية  خطة  استخدام  10  توضيحي  رسم

 آخر لون % 30 و أبيض % 60 بنسبة

 

 Furniture األثاث

  من   القصوى  االستفادة  إلتاحة  وذلك  المختلفة  الجلوس  خيارات  للطالب  يوفر

 المحمول   األثاث  ويعد  أرجائه.  من   سنتيمتر  كل  في  االستوديو  مساحة

 للقرن   الدراسية  الفصول  تصميم  في  ضروريًا  أمًرا  الحركة  وسهل  والملون

  ناعمة  وطاوالت  بخزانات،  مقاعد  ذلك، على  األمثلة  ومن  والعشرين.  الحادي

  في  الطالب  يقضي  .األرضية   والطاوالت   الوقوف،  وطاوالت  الحواف،

 أن   يجب  لذلك  المرسم،  ذلك  في  يومهم  من  ساعات  ست  حوالي  المتوسط

  تمنح   حتى  والصحية   والنفسية  التعليمية  لحاجاتهم  الفصل  غرفة  أثاث  يتسع

  بحرية. والحركة والوقوف بالجلوس  لهم تسمح خيارات الطالب

 

  في   منظم  بشكل   الموزع  واألثاث  الواسعة  المساحة  11  توضيحي  رسم

 والتصميم  للفنون باث مدارس
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 التشكيلي التصوير استوديوهات على  األثاث تأثير  5 جدول

 

 المقترح  الوضع القائم  الوضع التصميمي  المعيار

 

  األثاث

 لعدم  محوري  بشكل  األثاث  ترتيب

 للتكوين  بصري  عائق  أي  وجود

 الوسطي.  الفني

  والستاندات المقاعد

 مع  بالنعومة  تمتاز  مقاعد  وجود  يجب

  حالة  في  الطالب الستناد بسيطة  خلفية

  في   طويلة  فترات  المكوث  أو  التعب

 تكون  واالستاندات  الفني،   العمل

   المؤقتة. األلوان لوضع بجيب مزودة

 

  التقليدي  ألثاث   توزيع  12  توضيحي  رسم

 مريحة  الغير والمقاعد والستاندات

 

 المقترح  األثاث   توزيع  13  توضيحي  رسم

 المريحة  والمقاعد والستاندات

 Soft music الهادئة الموسيقى

 خاصة    أجواء  االستوديو  فراغات  في  هادئة  موسيقية  خلفية  وجود  يضفي

  دون   الفني  العمل  مع   منسجمين   سيجعلهم  وبالتالي  آخر،  لعالم  الطلبة  تصحب

 األسقف  في  والموسيقى  الصوت  وحدات  تأسيس  فيمكن  تكاسل.  أو  ملل

   المرسم. أركان في منظم بشكل موزعة المستعارة

 التشكيلي التصوير استوديوهات على الهادئة الموسيقى تأثير  6 جدول
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 Artificial light الصناعية اإلضاءة

  متأخر   لوقت  الطلبة   يمكث   أن   يمكن  حيث   الصناعية   باإلضاءة  االهتمام   يجب

 ودرجة   التحمل  شديدة  CFL  مصابيح  بعض  استخدام  فيمكن  النهار،  من

 لمنع  الحامل فوق المصابيح رفع يجب  النوافذ، مثل كلفن. 5000 لون حرارة

 حتى  الحامل  عن   يكفي  بما  بعيدة   تكون   أن   يجب   اللوحة.  في  االنعكاس  رؤية

  القماش. على ساخنة بقعة تخلق ال

  جيدًا.   تعمل  ال   الحامل  على  تثبت   التي   المصابيح   أو   الطاولة  مصابيح  كما

  بعد   أو  الصباح  في  االستوديو   استخدام  عند   سواء   رائع   بشكل  يعمل   بحيث

   الليل. من متأخر وقت في أو الظهر

 التشكيلي التصوير  استوديوهات على الصناعية اإلضاءة تأثير  7 جدول

 المقترح  الوضع القائم  الوضع التصميمي  المعيار

   الصناعية اإلضاءة

  اإلضاءة   بجانب  الصناعية  اإلضاءة  توفر

 الفني  العمل  مع  التفاعل  سيجعل  الطبيعية

 الجيد  السلوك  لتعزيز  متجاوب  الشريك  أو

 العمل  رؤية  في  للمساعدة  نشًطا،  البقاء  أو

  اإلضاءة   في  مشاكل  وجود  وعدم  الفني

  ظالل. أماكن ووجود والسطوع كاإلبهار

 

 في  الصناعية   اإلضاءة  16  توضيحي  رسم

 ويجب  كافية  غير  التقليدية  الفراغات

 معالجتها 

 

 الصناعية  اإلضاءة  17  توضيحي  رسم

 ظالل  أو سطوع بدون مميز بشكل مجهزة

   والتوصيات النتائج

 المقترح  الوضع القائم  الوضع التصميمي  المعيار

 

   الهادئة الموسيقى

  سيجعل   الهادئة   الموسيقى  وجود

  الشريك   أو  الفني  العمل  مع  التفاعل

 منح  أو  الجيد  السلوك  لتعزيز  متجاوب

  للمساعدة   الفراغ،   في  اإليجابية  الطاقة

 والتحفيز  والتركيز  االسترخاء   في

   الحسي.

 

  الهادئة   الموسيقى   وجود  14  توضيحي  رسم

   حسيا محفز وغير ممل التعلم يجعل

 

 الموسيقى   وجود  15  توضيحي  رسم

 والطاقة   النشاط  على  يساعد  الهادئة

   اإليجابية
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 التي  بالمعايير  تتعلق  التي  النتائج  من  مجموعة  إلى  البحثية  الدراسة  توصلت

  موديل   تصميم  إلى  التوصل   تم   حيث  البصرية،   الدراسة  في   سابقا  دراستها  تم

  وأدائية   سلوك  على  إيجابية  آثار  سيضفي  الذي  المثالي  االستوديو   لفراغ

 شكل   في  موضح  هو  كما  التالي  النحو  على  وهي  االستوديو  داخل  الطالب

10:   

   الطبيعية والتهوية اإلضاءة

  طبيعية  إضاءة  وجود  ويمكن  الشمال  من  طبيعية  وتهوية  إضاءة  توافر  يجب

  يمكن ) sunspace)  شمسي  فراغ  عمل  ويمكن  كما  .skylight  األسقف  في

  أشعة  دخول  لمنع   وأيضا  الطلق  الهواء  في   للرسم  خارجي   كترس  عمله

 الضارة. الشمس

  ذات  والمخارج  المداخل   تكون   أن  يراعى  التهوية:  فتحات  وقياس   وضعيه

  تكون   بينما   منخفضة،  المداخل   توضع   أن   يراعى   كما  متفاوتة،  احجام

 الهواء.  تدفق سرعة تزيد   كي المداخل من أكبر  مرتفعة المخارج

   الصوت عزل

 االرتفاع  زيادة  مع  التشكيلي،  التصوير  ألستوديوهات  الصوت  عزل  يمكن

 العمق   في  خصوصا  الصوت  في   صدى  وجود  لعدم  األمامي  الحائط  في

 متر.  14 يتجاوز أن يمكن الذي  الكبير

   األلوان

 والراحة  اإليجابية  من   بمزيد  يشعرون  الطالب  لجعل  األلوان   استخدام   يجب

  األعصاب.  تهدئ   أن   يمكن  واألزرق  األخضر   مثل   الباردة  األلوان   والهدوء. 
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 ألوان  وإضافة  %  60  بنسبة  رئيسي  كلون  األبيض   اللون   استخدام  يمكن

 %.   40-30 بنسب  أخرى

 األثاث

  للتكوين   بصري  عائق   أي   وجود   لعدم  محوري  بشكل   األثاث  ترتيب   من  بد   ال

  التصوير   مراسم  في   التالية  األثاث  قطع   توفر  مراعاة  فيجب   الوسطي،  الفني

 : التشكيلي

  لوضع   وسطية  مساحة  ترك   يتم   بحيث   محوري  بشكل   الرسم   ستاندات   توزيع 

  20  عن  يزيد  ال   بما  نحته.  أو  رسمه  سيتم   الذي   التكوين  منضدة   أو   ستاند 

 ستاند. 

  حالة   في  الطالب  الستناد  بسيطة  خلفية   مع  بالنعومة  تمتاز  مقاعد  وجود  يجب

  مزودة  تكون  واالستاندات   الفني،  العمل   في  طويلة  فترات  المكوث  أو   التعب

 المؤقتة. األلوان  لوضع  بجيب

  كانفس  قماشية  لوحات  لوجود   تكفي  خزانة  20)  طالبة  لكل   خزانة  توزيع 

canvas  سم(  100×70 الواحدة الخزانة  أبعاد تتراوح حيث مختلفة بأحجام 

 -الفراشي  مثل   المختلفة  والمعدات  األلوان  لوضع  مغلقة  غير   أرفف  وجود

   الخ  النحت. أدوات – الرسم سكاكين

 coffee  كورنر  كافي  منطقة  مع  مغسلتين   على   يحتوي  مفتوح   مطبخ   وجود

corner  المشاريب.  لعمل 

  تعمل   كمبيوتر  شاشة   مع   للشف  مرسم   معه  متصل  خاص  مرسم   وجود

 الميل.  بزاوية  التحكم يسهل بذراع   مثبتة باللمس
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 الفنية.  األعمال من االستلهام يمكن  كتب على تحتوي  مكتبة  وجود

  عملية   قبل  الذهني  والعصف  االسكتشات  لرسم  المكتب  بنظام  مراسم  وجود

  الستاندات.  على الرسم

  يمكن   اليدوية،   الحرف  بعض   لعرض  االستوديو   ممر  ركن  تصميم  يمكن

 .قويًا  فنيًا جًوا وتضيف  تلهمك  أن والجميلة اإلبداعية الحرف لبعض

 Soft music الهادئة الموسيقى

 متجاوب   الشريك  أو  الفني  العمل  مع  التفاعل  سيجعل  الهادئة  الموسيقى  وجود

  والتركيز   االسترخاء  في  للمساعدة  نشًطا،  البقاء  أو  الجيد   السلوك  لتعزيز

 الحسي. والتحفيز

 Artificial light الصناعية اإلضاءة

  العمل   مع   التفاعل  سيجعل  الطبيعية  اإلضاءة  بجانب   الصناعية  اإلضاءة  توفر

 في  للمساعدة  نشًطا،  البقاء  أو  الجيد  السلوك  لتعزيز  متجاوب  الشريك  أو  الفني

  والسطوع  كاإلبهار   اإلضاءة  في  مشاكل  وجود   وعدم   الفني   العمل  رؤية

 ظالل.  أماكن ووجود
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  استوديو  لتصميم  الدراسة  إليها  توصلت   التي  النتائج  18  توضيحي  رسم

   األقصى بجامعة  التشكيلي التصوير

 في   تلخيصها  يمكن  التوصيات  من  مجموعة  إلى   البحثية  الدراسة  توصلت  كما

 التالية: النقاط

  التصوير،   كاستوديهات  الخاصة  الفنية  الفراغات  في  االهتمام   ضرورة

   الخ  األغراض. متعددة قاعات المعارض،
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  بين  الفصل  )مع  حمام  وحدتين  أو   بوحدة  االستوديهات  فراغ  تزويد  يمكن

   والطالبات( الطالب وحدة

  استخدام  فيمكن  األرضيات  في  المستخدمة   الخام  بالمواد  االهتمام   ضرورة

 mat vinyl  بمادة  اكسائه  يتم   أن  من   بد  ال  ولكن  البورسالن،

flooringوالصيانة.  التنظيف لسهولة 

 الطلبة   ألعمال  مؤقت  معرض  مثل  إضافية  فراغات  إضافة  عمل  يمكن

 الطلبة. لباقي إلهام مصدر ليكون القدامى أو الحاليين

 مشاكل   لحل  فردي  وليس  مزدوج  بحجم  األستوديوهات  فراغ  عمل  يمكن

 والعرض. والتخزين اإلضاءة

  مناسب  بشكل  التشكيلي  التصوير  ألستوديوهات  التصميمية  األسس  تطبيق

 المتنوعة.  المهام كافة لتحقق الفراغات لهذه األمثل  االستغالل  مبدأ ويحقق

 المراجع 

 مقاربات   العالي:  التعليم   في  التدريس  تعزيز  بيل,  م.  وودز,  أ.   هارتلي,   ب.

 . 2012 للنشر, العبيكان الطالب, تعلم لتحسين جديدة

  مراسم   تحسين  في  الداخلي  التصميم  دور  رحمه,  أ.م.   الفاضل,  أ.م.   أحمد,

 . 2014 والتكنولوجيا, للعلوم  السودان جامعة التصميم, 

G.H. Alnahdi, The positive impact of including students 

with intellectual disabilities in schools: Children’s 

attitudes towards peers with disabilities in Saudi Arabia, 

Research in Developmental Disabilities, 85 (2019) 1-7 . 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  504   

 

D.A. Yazıcıoğlu, Improving design performance of 

students in interior architecture undergraduate education, 

American Journal of Educational Research, 3 (5) (2015) 

604-609 . 

M.M. Hardiman, The brain-targeted teaching model for 

21st-century schools, Corwin Press, 2012 . 

P.S. Barrett, Y .  Zhang, F. Davies, L. Barrett, Clever 

classrooms: Summary report of the HEAD project, 

University of Salford, 2015 . 

  التصميم  بأستوديوهات  الرسم لصاالت الضرورية األعتبارات سيد, ع.ا.ر.

 (. 2022) الداخلى,

I.Z. El Zaza, Architecture Design Studio: Toward the 

Ideal Interior Design of Architecture Studio in the Gaza 

Strip, (2014 .) 

  حسني,  م.  بكر,  ع.  سعيد,  حسن,  فكري,  نها,  فخري, جمعة, م.   السفطي, و.م. 

  والعشرون(, الخامس )العدد االنسانية والعلوم  والفنون العمارة مجلة أمجد,

(2021 .) 

J.C. Kaufman, Creativity 101 , Springer publishing 

company, 2016 

G. Szekely, Play and creativity in art teaching, Routledge, 

2015 . 
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N.C. Andreasen, Creativity in art and science: are there 

two cultures?, Dialogues in clinical neuroscience, (2022 .) 

Z. Ye, Study on the Application of Ming and Qing 

Dynasties Literati Painting on Interior Design, in: 6th 

International Conference on Social Science, Education 

and Humanities Research (SSEHR 2017), Atlantis Press, 

2018, pp. 293-296 . 

  الداخلي   التصميم  عناصر  تأثير  سيف,  عبيدات,   محمد  س.   عبيدات,  محمد  ا.

  بحوث  الجامعات,  في  الصحية  المراكز  داخل  والطالب  العاملين  سلوك  على

 . 58-17 (2018) ( 10) 2  النوعية, الفنون و العلوم في

 الداخلي   التصميم  عناصر   تأثير  عبيدات,   م.   سيف,   عبيدات,   محمد   س.

  سلوك  على  وتأثيرها  المكاتب  في   الشخصي(  والحيز  والضوء،  )اللون،

  الفنون   و  العلوم  في  بحوث  الجامعات,  في  المدرسين   ووالء  وإنتاجية  وراحة

 . 310-290 (2016) ( 7) 2 النوعية, 

  التشكيليه  الفنون  لقاعات  التفاعلي  الداخلي  التصميم   معايير  جبر,   م.ا.   [16]

 (. 2020) الثقافية, بالمراكز

A. Al Ramis, Instructors' attitudes and perceptions toward 

critical thinking: A case study of interior design 

instructors in Saudi Arabia , (2018 .) 
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A. Obeidat, R. Al-Share, Quality learning environments: 

Design-studio classroom, Asian Culture and History, 4 

(2) (2012) 165 . 

S. Thompson, The applications of proxemics and 

territoriality in designing efficient layouts for interior 

design studios and a prototype design studio, California 

State University, Northridge, 2012 . 

U.T. Karslı, Integrating sustainability in interior design 

studio, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106 

(2013) 1532-1539 . 

J. Ter Haar, Natural and decentralised ventilation and 

climate concepts: A proposal for a new hybrid concept,  

(2015 .) 

A.R. Rempel, A.W. Rempel, K.R. Gates, B. Shaw, 

Climate-responsive thermal mass design for Pacific 

Northwest sunspaces, Renewable Energy, 85 (2016) 981-

993 . 

P. Johansson, B. Time, S. Geving, B.P. Jelle, A. Sasic 

Kalagasidis, C.-E. Hagentoft, E. Rognvik, Interior 

insulation retrofit of a brick wall using vacuum insulation 

panels: design of a laboratory study to determine the 
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hygrothermal effect on existing structure and wooden 

beam ends, in: 12th International Conference on Thermal 

Performance of the Exterior Envelopes of Whole 

Buildings, Clearwater, United States, 1-5 December 

2013, 

  والتصميم   البيئة   على  وتأثيرها  األلوان   مرسي,  ا.ع.  زعية,  ا.ع.م.  [24]

  (2018)  (113)  29  المنوفية,  جامعة  اآلداب.  کلية  بحوث   مجلة  الداخلي,

1- 

  وأثره   التفاعلى  التصميم   جوده,   الخالق,  ع.   نيرمين,   عبدللا,   م.ع.ا.   [25]

 (. 2021) والتصميم,  التراث مجلة واألثاث,  الداخلى التصميم  على

[26]  R. Brown, P. Kallitsis, Productive design processes 

and creative collaboration: common grounds of fashion, 

music and interior design , (2017 .) 

[27]  D. Baeza Moyano, M. San Juan Fernandez, R.A. 

Gonzalez Lezcano, Towards a sustainable indoor lighting 

design: Effects of artificial light on the emotional state of 

adolescents in the classroom, Sustainability, 12 (10) 

(2020) 4263 . 
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 البحث  ملخص

 فكر   الى  النحتي  التشكيل  تحول  الفن   على  طرأت  التي  للمتغيرات  نتيجة 

 الجمالية  الرؤى  تنامي  خالل  ومن  ،  السائدة  الثقافة  عن   معبرا  مفاهيمي  فلسفي

  الذائقية  من  كبيرة  بمجموعة  يتمتع   االبداعي  النتاج  اصبح  ،  التشكيلة  للصورة

  مع   التّواصلي  الخطاب  بنية   في  هائلة  تحوالت  الى  ادت  المتغيرات  ،هذه

 المفاهيمي  النحت  بنية  في  الجمالي  التوظيف   اشكالية  البحث  تناول   اآلخر،لذا

 على   االفكار  سيطرة  مشكلة  وكذلك  المعاصرة  الفنون  اهم   من   واحد  كونه

 الفنية. النتاجات

 الحالية  الدراسة  اعتبار  -1بامكان  البحث  اهمية  االول  الفصل  وشمل  كما 

  التعرف  إمكانية-2  المجال.   هذا  في  والدارسين   للمتخصصين   علمية  إضافة

   الفن.  ومتذوقي للمتلقي الجمالي الخطاب ايصاله وطريقة المعاصر الفن على

  المفاهيمي   للفن  الجمالي  التوظيف  عن  الكشف  تضمن:   فقد  البحث   هدف  اما 

-2013)  المعاصرة  النحتية   التشكيالت  بدراسة  الحالي  البحث  تحدد  حين  ،في

 المفاهيمي. الفن تضمنت والتي  (2018

 المباحث: من اثنثن النظري االطار الثاني الفصل تضمن  وقد

 الفكرة(. )فن المفاهيمي الفن االول:  المبحث

 جمالي. واسلوب فكرة المفاهيمي الفن الثاني: المبحث

 :  على اشتمل  فقد البحث اجراءات وهو الثالث الفصل اما 

  الفن  ضمن  انطوت   التي   النحتية  التشكيالت   بـ   الخاص  البحث  مجتمع 

 (.  2018-2013 )  البحث حدود ضمن المفاهيمي
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 المنجزات  مجمل  من   قصدية  بصورة  البحث  عينة  تعيين  تم  البحث:  عينة

 نحاتين:  اربعة اعمال وشملت المفاهيمي الفن تضمنت  التي النحتية

  كرستو   -4  كوزوث   جوزيف  -3  ابراموفيتش   مارينا  -2  بورين   دانيال -1

 التحليلي.  الوصفي المنهج استخدم وقد  كلود

 وهي:  النتائج اهم  الى  الرابع الفصل في التوصل تم وقد

 .  فكرة عن التعبير  هو  المفاهيمي للفن  الجمالي التوظيف

 االخر.  الجانب على للتعبير العاطفة تقف  ,بينما الخالص الفكر على التركيز 

 النهائي.  والنتاج الفكرة بين ما النشاط من مرحلة  المفاهيمي الفن يعتبر 

  لتأمل  مجال  الفن   من   جعل  المفاهيمي  االتجاه  ضمن  الجمالي  الخطاب 

 النقدي.  العقالني

  االرض  فن  طريق  عن  المتلقي  خاطب  جمالي  مضمون  المفاهيمي  للفن

 البيئة.  وفن  الجسد وفن فكريا واللغة

 االول الفصل

 البحث: مشكلة

  خالل  ومن  المعاصر  الجمالي  الخطاب   لحركة  المتسارع  التطور  نتيجة 

  يتمتع  االبداعي  النتاج  اصبح   ،  التشكيلة  للصورة  الجمالية  الرؤى  تنامي

  مفاهيمي   بصري  كتشكيل   الصورة  تداول   في  الذائقيات  من   كبيرة  بمجموعة

 في   ومغايرة  معاصرة  تشكيلية   هوية   لخلق  وبتالي  ،  الجمال  خطاب  تبنى 

  الى  بدورها  ادت  جديدة افاق و تحوالت المعرفة بنية  منحت وقد  نفسه، الوقت

 اشكالية  البحث تناول اآلخر،لذا مع التّواصلي الخطاب بنية  في هائلة تحوالت
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  الفنون   اهم   من   واحد   كونه  المفاهيمي  النحت  بنية   في  الجمالي  التوظيف

  الفنون  اصبحت  الفنية،حيث  النتاجات  على  االفكار  وسيطرة  المعاصرة

  هوية  نفسها  مانحة  مختلفة  اظهار  اليات  تبنت  متداخلة  نتاجات  ذات   التشكيلية

  الجديد  النتاج  لهذا  قراءتنا  في  تكمن  كبيرة  إشكالية  أمام  أننا  يعني  وهذا  جمالية

  البحث  مشكلة  كانت   لذا   طويلة  لفترة  معها  تعايشنا  التي  التلقي  نظم  خالل  من

  النحتي  التشكيل  غي  جماليا  المفاهيمي  الفن  توظيف  كيفية   في  تتحدد

 المعاصر. 

 البحث:  أهمية

 في: البحث أهمية تتجلى 

  في   والدارسين   للمتخصصين   علمية  إضافة  الحالية  الدراسة  اعتبار  يمكن   -1

 المجال.  هذا

  الجمالي   الخطاب  وطريقةايصاله  المعاصر  الفن  على  التعرف  إمكانية  -2

  الفن.  ومتذوقي للمتلقي

 البحث:  هدف

 : إلى الحالي البحث يهدف 

 المفاهيمي. للفن الجمالي التوظيف  عن  الكشف 

 البحث:  حدود

  (2018-2013)  المعاصرة  النحتية  التشكيالت  بدراسة  الحالي  البحث  يتحدد 

 المفاهيمي. الفن تضمنت  والتي

 مصطلحات: تحديد 
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  نفسه  على  الشيئ   توظيف   انها  العرب"الوظيفة  لسان  في  التوظيف:جاء

  )ابن   كله"  ذلك  استوعب  استوظف  ويقال  اياه  الزامها  يعني   توظيفا  ووظفه

 (. 950-949العرب،ص ،لسان منظور

  استوعبه"   الشيئ  الطالب"استوظف  منجد  في  تعريفه   تم  وكذلك

 (. 927الطالب، )البستاني،منجد 

 ،والمواظفة،   الوظيفة  تعين  انه  فيه"على  التعريف  فياتي  المحيط  القاموس  اما

 (. 205المحيط،ص ،القاموس والمالزمة".)الفيروزي ،والمؤازرة  والمراقعة

  ومعقول،خاضع  محدود   شكل   التوظيف"انه  ماهو   يحدد   وبسترز  وقاموس

  العملية المحلية الخبرة عن الناتج  المسبق التدريب على  عملية،ويعتمد لقوانين

  عملية   قواعد  الى  البحتة  النظرية  الناحية  من   التحويل  بعملية   القيام  اجل  من

  عملي".)   بشكل  ولكن  النظرية  تلك   قلب  عن   بصدق  تعبر  ترجمة  تتطلب

Websters seventh New collgiate dictionary p.977. .) 

  ،  جماالً   –  بالضم   –  الرجل  جمل  قد   و   ،   الحسن   هو"  لغةً   :  الجمالية:الجمال

ً   وجمالء  والمرأةالجميلة،  جميل،   فهو   والمد".)السبكي،المختار   بالفتح   -  أيضا

 (. 83اللغة،ص صحاح من

  األشياء   بين  الشكلية  للعالقات  وحدة  هو  ريد(:"  )  تعريف  حسب  الجمال  و

 (. 132الفن،ص ريد،معنى  )هربرت  حواسنا" تدركها التي

  التي   األشياء   كل  إدراك   في  تتالقى  التي   المشتركة  السمات  هو"جملة  .وكذلك 

 يف ـــــــــــالتوص  هذا  عليها  ينطبق  والتي  الجمالي  االنفعال  الى   تشير

 (. 132الفن،ص ريد،معنى هربرت بالذات".)
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 االفكار  عن  تعبر  التي  الجمالية  لألبعاد  ألقصدي   البث  هو  الجمالي:  التوظيف

   النحتي. للتشكيل الجمالي البناء في والفلسفية النظرية االختالفات متضمنة

 الثاني  الفصل

 الفكرة(: )فن المفاهيمي الفن االول:  المبحث

ً   ألمفاهيمي  الفن   على  يطلق   يكون   الذي  الفن   وهو   ، Idea artالفكرة  بفن  أحيانا

  هو   الحاالت  بعض  وفي  الجمالي.  التقييم  في  األسبقية  الفكرة   أو  للمفهوم  فيه

  كدليل  فقط  يظهر  بل   الفني،   الشكل  يقرر  جسم  أي   يستلزم  ال   قد   تصويري   فن

  تحاول   فكرية  اتجاهات  من   ألمفاهيمي  الفن   ينطلق  حيث  الفنية،  للفكرة  وثائقي

  القيود  من  التحرر  وتحاول  الفنية  التقاليد  تحارب  كما  بالحياة،  الفن  دمج

 أشكاله   من  بل  ذاته،  بحد  الفن  من  ليس  والتخلص  والثقافية  االجتماعية

 الفني   عمله  تقديم  عن  الفنان  يمتنع  أن  بمعنى  استهالكه،  وطرق  التقليدية 

  إلى  ويعمد  مثالً،  الفن  سوق  في  بيعها  طريق  عن  منها  االستفادة  ممكن  كسلعة

  أي  في   يجسد  ال   الفن  من   النوع   هذا   إن  جمالية.  كقيمة  هو  كما  الواقع  إبراز

  هدف  له  يكون  أن   دون  من  الفكرية  العمليات  كل  يتضمن  حدسي  ألنه  نظرية

  جميع   من  االتجاه  هذا   فنانو  أفاد  وقد  الحرفية  المهارة  من  متحرر  لذلك  وهو

  الديجيتال،  الفوتوغراف،   الفيديو،  بأنواعها،  األدوات  السيما  المتاحة  الوسائل

 ممارسة   إلى  الستينات  في  تعبير)ألمفاهيمي(  أشار  وقد   الخردة.  أدوات

  مرادف  وأصبح  المصطلح  وتطور  الفكرة،  بنيته  أساس  الفن   إن  على   وتركيز

  أو   الرسم  في   التقليدية  المهارات  على  يعتمد  ال  الذي  المعاصر  الفن  لكل

 للمرة   تمثلت  مفاهيمي(  انها)فن  على   صنفت  التي  الجديدة  النحت."التيارات

  واقيم   اسم"مفهوم"  عليه   اطلق  الذي  المعرض  في   عواس  نطاق  على  االولى

  في  تحصل  ان  لمفراقة  .وانها  المانيا  في  ليفركسون  متحف  في  1969سنة
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  امريكين،   فنانين  اساسي  بشكل  تضم  جديدة  فنية  لحركة  تظاهرة  اول  اوربا

 اخرى)منها   معارض  ذلك   بعد   نظمت  المفاهيمي".ثم   تداول"الفن  معها  ويبدا 

  بلجيكا   غانت  في  اقيم   الذي  الكبير   والمعرض   1974  صيف  كولونيا  معرض

 ضمت   امريكا،  وفي  الهامة  االوربية  المدن  من  عدد  في  (1980  صيف

  قد   كان  فني   لنمط   الطبيعية  االتجاهات  يمثلون   العالم،  انحاء  مختلف   من   فنانين

  في   الجديدة  الدادائية  والحركة  القرن(  بداية   دوشامب)منذ  مرسيل   له  مهد

 في   ساهما  مانزواللذين  وااليطالي  كلين  ايف  الفرنسي  وعمل  امريكا  و  اوربا

  في   الدادائية  مابين  الوصل  صلة  بمثابة  نشاطهما  واعتبر  الحركة  هذه  نشر

  (.."شرع 298المعاصر،ص  التشكيلي  امهز،الفن  )محمود  مراحلها"  مختلف

  التي  والعروض  واالحداث  البيئات  بمحاذاة  الستينات  في  يتطور الذهنوي  الفن

  فانه   ،  صرف  افكار  فن  بانه  ادعائه  عن  النظر  وبغض  فن"البوب"  صاحبت

 الفضاء   يصبح  الواقع  في  محكم....  بيئي  بشكل  غالبا  نفسه  عن  يعبر

  الذهنوي"  للفنان  الرئيسي  الموضوع  احيانا  الفضائية  والعالقات

  ان   ذكرنا  (..،وكما232الثانية،ص  العالمية  الحرب  بعد  )سميث،الحركاتالفنية

  والتي  ،   األولى  دوشامب  مارسيل  محاوالت   إلى  يعود   ألمفاهيمي   الفن  بدايات 

  الفنان   ترجمة  على  أساسا  يقوم  الفن  إن  مؤكدة  الستينات  مطلع  في  ترسخت

ً   يراه  وسيط  أي   باستخدام   فكرته  الحرية   كامل  يمتلك  وانه  عنها  للتعبير  مناسبا

  باألسس  التقيد  دون  من  الفكرة  تخدم   التي  الخامات  من  نوع  أي  اختيار  في

ً  ليس الفني العمل إن أساس على المألوفة، التقليدية الفنية ً  منتجا  ما بقدر جماليا

  التقني  التطور  التشكيليون   استغل  وقد   تشكيالً.  مترجم  فكري  منتج   هو

 والمعاصر  الحديث   الفن  إن   مفهوم  من   منطلقين  المحدود،  غير  والتكنولوجي

ً   ومعني   مرتبط  فهو  وبالتالي  بالواقع،   متصال  يكون   أن  البد    بهذا   تماما
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  أوروبا  مدن  من  البعض  فى  االتجاه  هذا   الحديث،تألق  التكنولوجي  الفيضان

  ,   التقليدية  الفنية   القيود   من  تاإلبداعا  لهذه  الفلسفى  الفكر  ،وتحرر  وأمريكا

 المفهوم  ذلك  للفن،هو   جديداً   ومفهوًما  جديدًا  إدراًكا  الفنى  السطح  على  وطفى

 المهارات   من  المتحررة  الفكرية  العمليات  من  الكثير  يتضمن   "الذى  الفني

 الفن  تصنع  التى األداة المفهوم،وهى فن هى فالفكرة الفنان، لدى الحرفية

"  SOL LEWITT: IN PARAGRABHS IN CONCEPTUAL 

ART-ART FORM. p.13.)   

  جديدة  لرؤية  تكريسا  نفسه  الفن  تخطي  إلى  الجديدة   الحركة   ممثلوا   "عمد

  وفق   البناء  وإعادة   والتأويل   للتفسير  السابق  في   اخضع  الذي   للواقع،الواقع 

 لمقابلة   األساسي  المجال  الواقع،هنا  يصبح  وميوله.بينما   الفنان  قناعات

  من  الفنان  والحياة،وتحرر  الفن  بين   المسافة  اختصرت  أن   جمالية،بعد

  األشكال   من  والعالم،وبتحرره  نفسه  الكتشاف  مباشرة  وتوجه  كلها  الوسائل

  )محمود  العالم"   بمادة  المباشر  نحو"العمل  والتوجه  للفن   التقليدية

  فيه  يستخدم   ألمفاهيمي  االتجاه  (.483المعاصرة،ص  الفنية  امهز،التيارات

 الفكرة   يعتبر حيث  الفنية  أفكاره  لتحقيق  المادي   بمفهوم   المادية   الوسائط  الفنان

  أي  .الفني العمل عن الفنان مفهوم في موجود فهو الفن أما . العمل أساس هي

  اجتماعية،  فكرية،  قضايا  تطرح  مثلما  التشكيلية  الفنية  القضية  طرح  يجب

   .أخرى إبداعية قضايا أية  أو علمية

 جمالي:  واسلوب فكرة المفاهيمي الثاني:الفن المبحث

  عقالنى تأملى مجال هو  المفاهيمى الفن  أن ،" كوست يرى"جوزيف

  المرئية الصورة بين كالعالقة مناهج  عدة  بين  "التواصل بؤرة  نقدى،فهو
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 : J.L. DAVAL : IN ART ACTUA L المكتوبة واللغة

ANNUEL SKIRE p50  ، 

 الفعلى  الهدف  هى  النقدى  العقالنى  التأملى  الفن  الكيان  هذا  فى  الفكرة  فأن  لذا

  ،   المثالية  على  يدل   مفهوم  اال   هو  ما  االتجاه  هذا   مبدعى  لدى   الفن  أن   كما  له،

  فهو  لذا  فكرية،  وثائق  وكأنه  بداع  إل  ا  خالل  من  الداللة  على  الفن  هذا  فاعتمد

  لخلق   ضرورة  هناك  كانت  وبالتالى  ونشاطه،  بأحداث  العقلي  الطابع  فن

  فى   أنه  إذ  ،   الجديد  االبداعى  النسق  هذا  مع  تتوافق  جديدة  جمالية  معايير

  متوافقة   الفنان  يراها   التى   الوسائل   تحوى   التى  الفكرية  األنماط  فن   هو   جوهره

  الجديد  التحول  رؤية   فن   فهو   المتحرر،  الفلسفى  ه  فكر  خالل  من   وإبداعه 

  هذا   ألعمال  الفنى  فالمدلول  ،  الفنى  األثر  من  بدال  الهدف  هى  فالفكرة  ,   للواقع

  الفكرة  بين  الفنى  العمل   فى  التقليدية  العالقات  فى  الكلى  التبدل   هو  االتجاه

  عليه   سيكون  ما  على  تواجد   هناك  يكن  لم  البوب   فن  انطالق  فمنذ  والتعبير،

  المفاهيمى  فالفن  ،   بالمجتمع  الفن  هذا  تأثر  الطليعى،وبالتالى  التشكيلى  الفن

ً   الماضي  القرن  من  والسبعينيات  الستينيات   فى  احتل  ارتكزعلى   خاًصا  جانبا

  الفن  مفهوم  تغيير  على  عملت  التي   االتجاهات  أكثر  الخالص,أنه  الفكر

 لهذا  والفلسفى  الفنى  البناء  ركائز  أهم  أحد  المفهوم  أو  الفكرة  تعد  ومعاييره،إذ

  يتضمن   حدسي  ألنه   نظرية  أي  في   يجسد  ال  الفن  من  النوع   هذا  إن  االتجاه.

 من  متحرر  لذلك  وهو  هدف  له  يكون  أن  دون   من  الفكرية   العمليات  كل

 السيما   المتاحة  الوسائل  جميع  من  االتجاه  هذا   فنانو  أفاد  وقد  الحرفية  المهارة

  الفن  أن  الخردة.  أدوات  الديجيتال،  الفوتوغراف،  الفيديو،  بأنواعها،  األدوات

  الجسد،   فن  مثل"  الفنية  واالتجاهات  الممارسات  من   العديد   يتضمن   المفاهيمي

 الموروث،  مع   الصلة  قطع  إلى  تذهب  وجميعها  "لغة  الفن  األرض،  فن
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  كما  الواقع   مع"إبراز   استهالكه،   وطرق  التقليدية،   الفن  اشكال  من   والتخلص

  .(. 338الحداثة،ص  مابعد   فن  في  البيئي   )الحسيني،التعبير   "جمالية  كقيمة  هو 

  واستبدل   التقليدي،  الفني   العمل  عن   االبتعاد   إلى  االتجاهات  هذه  سعت  وقد

 الفن   تمس  التي  والمعلومات  والمفاهيم  "باألفكار  والتمثال  اللوحة  الفنان

  الفوتوغرافية،  والصور  المكتوبة،  المقترحات  الفن"  هذا  أدوات  وشملت

  الفنانين   وأجسام  والفيديو،  والفيلم،  البيانية،  والرسوم  والخرائط،  والوثائق،

  من   واسع   بفضاء  الفنان"يتمتع  "وأصبح  نفسها  اللغة  واستخراج  أنفسهم،

  نتاج   من  هي  أشياء   تمثل   لنفسه  يبتكرها  ومواد   بأشكال  التعبير  جراء  الحرية

  مابعد  فن  في  البيئي  الحسيني،التعبير  )  "المعاصرة  اليومية  الحياة

 في   الفني  العمل  وان  لغة  الفن  أن  إلى  أمهز(  )  بين  (.وقد 335الحداثة،ص

  الفن   جماعة  نظر  وفي  كوزث(،  )جوزف   االتجاه  هذا  ممثلي  ابرز  أحد  نظر

ً   واللغة   الصورة  اتصالية:  مناهج  عدة  بين  جمالية  التقاء  نقطة  يمثل"   أيضا

  أن   واعتبروا  مرئية  الكلمة  تجعل  التي  الوسيلة  الكتابة،  في  تلتقيان  واللغة

ً   ليس  الجمالي  التقويم   مبررات   عن  يبعده  بل   فحسب،  الشيء  وظيفة  عن   غريبا

  شكل   من   دوشامب  مارسيل   منذ  انتقل  قد   الفن   محور  أن  يعتقدون  فهم   تمثيله، 

  الفنية  امهز،التيارات  نفسها.)محمود  اللغة  إلى  اللغة

  بعض   على  ايضا  انعكس  المفاهيمي  الفن   ان   (.ونجد486المعاصرة،ص

  الصور  فيه  وتوظف  كبيراً،  دوراً   التوثيق  فيها  يحتل   التي  األنشطة 

  تحويل   في  تساهم  التي   الوسائل   من  وغيرها  الفيديو،   وشرائط  الفوتوغرافية،

  استعالم  وسيلة  الفن  يجعل  مفهوم  إلى   ماديّا  مجسداً   شيئا  بصفته   الفن  مفهوم  "

  ما   على  االتجاه  هذا   تأثير  امتد   وقد  الفكرة  منه   يبقى   وال   الفني،  العمل   فيزول

  في  مباشرة  يمارس  النحت  فن  بات  حيث  ( Land Artاألرض)   بفن  يعرف
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  الفني  النشاط  اقتصر  كما  ،  جمالي  خطاب  ذو   طابعا  ليضيف  نفسها  الطبيعة

 الصور   والتقاط  وتأملها،  الطبيعة،  أحضان  بين   التجول  على  الفنانين  لبعض

  أو   يرتبط،  يعد  لم  و"  العرض،  قاعة  الفني  العمل  تخطى  وهكذا   الفوتوغرافية.

  فكرية،  أبعاد  ذا  تساؤالً   بات  معماري،  نظام  أو  تزييني،  أثر  بأي  يتمثل

 الفنية   امهز،التيارات  )محمود  المباشرة"  بالتجربة  عالقة على   جديدة  ونفسانية

  الطبيعة   مع  التداخل  عن  يعبر  األرض  فن  وأصبح  (.،489المعاصرة،ص

  الطبيعة   لمواجهة  ذلك   بعد   انتقل   الفنان   أن  غير   لها  الفنان  مفهوم   تجدد  أن   بعد

 Body)الجسد  لفن  وبالنسبة   لديه.   المعبرة  الفكرة  عن   العمل  خالل   من   للتعبير

Art) "   بتقديم  قام   قد  بدوره  فهو   فني   تشكيل  الى  تحولت   فكرة  عن   يعبر  فهو  

 الفني   لعمله  مكمل  وجعله  جماليا  الجسد   تضمين  الفنان  فيها   حاول  كفكرة  الفن

 الفنان   ومحور"اهتمامات  األساسية،  الفني  العمل  مادة  الجسد  شكل  حيث

  من  واقترب  أواألخالقية،  الجمالية،  المقاييس  كل  عن  تخلى  أن  بعد  المفهومي

 هذه   حاولت  (لقد493المعاصرة،ص  الفنية  امهز،التيارات  )محمود  الحدوثية"

 المجال  هو  هنا  .فالواقع  للواقع  جديدة  رؤية  اجل  من  الفن  تخطي  الحركة

  هو   المفاهيمي(  )الفن  ومدلول   جديدا  فنيا  ادراكا  الجمالي  ألدراك  االساسي

  التعبير.   و  الفكرة  بين   الفني  العمل  في  التقليدية   العالقات  في  الكلي  التبدل 

 الصادرة   القيم  عن  النظر  بصرف  عقلية  مشكلة  يصدر  أن  العمل  وعلى

  العرض  زمن  في  تأثيرها  تفترض  أسئلة  بواقع   الفني  العمل  يتشكل  منه.حيث

 .  العمل  هذا إلخراج  المالئم والفضاء التقنية تتضافر  له.حيث  االعداد ومدة
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 الثالث الفصل 

 البحث  اجراءات

 البحث:  مجتمع

  الفن  ضمن  انطوت   التي  النحتية  التشكيالت  على  البحث  مجتمع   يشتمل

 (.  2018-2013 البحث) حدود ضمن المفاهيمي

   -البحث: عينة

  التي   النحتية  المنجزات  مجمل  من  قصدية  بصورة  البحث  عينة  تعيين   تم

 نحاتين:  اربعة اعمال وشملت المفاهيمي الفن تضمنت

  كرستو   -4  كوزوث   جوزيف  -3  ابراموفيتش   مارينا  -2  بورين   دانيال -1

 كلود

 التحليلي.  الوصفي المنهج استخدام تم   -البحث: منهج

 العينات  تحليل

 ( 1رقم) انموذج

 :تكوين   العمل اسم

   2013 : األنجاز سنة

 بورين  دانيال  الفنان:

 التحليل:

  ،فهو  الفكري  الخطاب  ذات   الفنية  االعمال   الى  تحيلنا   بطريقة  التشكيل   يتكون  

  ،مرتبة  الهندسي  الشكل  ذات  الدائرية  الحلقات  من  مجموعة   من  يتكون
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  الى   حجما  االكبر  الحلقة  من  الرؤية  خالل  من  تبدو  حيث  المنظور  بطريقة

  واالزرق  الحمر  اللون   مثل   مختلفة  مضيئة  بالوان  وهي   منها  االصغر

 الفنان  يعتمده  كان  الجمالي  الفكري  الخطاب  هذا  بالتسلسل  ومرتبة  واالخضر

 محاكيا   للمكان  الجمالي  الوجود  من  نوع  بخلق  يقوم  حيث  اعماله  اغلبية  في

  الحلقات  هذه وجود لديه المعروفة النحتية التشكيالت عن وخارجا المتلقي فيه

  هنا   اللون   ولعب   التوازن   من   نوع  اعطاها   حديدية  قضبان  على   واستنادها

  بطريقة   يظهر  الجمالي  للتوظيف  الفكري   المحتوى  ،كان  جماليا  اساسي  دور

ً   شكالً   تحاكي  التي  االفكار  من  نوع   معنى  على  تدل  الخطاب   وهذا  معينا

  قبل   من  العمل  قراءة  هي  والتي  العمل  فكرة  في  موجود  الفني  للعمل  الجمالي

  أي   البصري،  الفن  سياق  في  القراءة  عملية   أي  الفكره،  هذه  ووضع   المتلقي

  وهذه  وجمالي،  علمي  وجودي  فلسفي  ثقافي  فن  إلى  البصري  الفن  تحويل

  فى  األساسية  المادة  المساحية  والعالقات  الفراغ  يمثل   المفاهيمية،اذ   الطبيعة

  بشكل  توظيفهما  فى  رائدة   قدرة  ذو   انه   كما  ,  لديه   المفاهيمى  الفن   موضوع

  القرن  من  الستينات   خالل  المفاهيمى  بالفن  لحق  الذى  فالتطور  ،  فاعل

  ساعده  الشعبى  الفن  فى  واألداء  والحدث  البيئة  مع  موازية  بصورة  العشرين

  الفن  أن   مقولة  -بورين  -  حطم   فقد   لذا   ،  ى   المفاهيم  فكره  بناء  احكام  فى

 هيئة  اخراج  فى  ناضج  تعبير  فى  وتألق  ،  فقط  الخالصة  األفكار  فن  المفاهيمى

 على  المساحية  والعالقات  الفراغ  سيطر  ،حيث  ابداعه  عن   يعبر  بيئى   شكل  و

  الذى   اإلبداعية  لموضوعاته  األساسية  المادة  بمثابة  فكانت  ,التصميمية   بنيته

  غ  الفرا  توظيف  على   قدرته   ومدى  ,  الفن  نحو   الفلسفى  فكره  به  وثق

 العصر  ومتغيرات  تتوافق  مستحدثة  بمعالجة  المفاهيمى  الفن  فى  والمساحة

 بنائه   إحكام  فى  االلوان  كذلك  و  للشارع  المساحية  العالقات  مستخدًما
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 من   حالة  خلق  فى  قدرته  وكذا  ,  لعمله  المرئى  المظهر  ق  وتفو  التصميمى

  تؤكد  فأعماله  ،  ابداعه  جنبات  بين   واالنسجام  والتناسق  والتناسب  التوافق

  غير   ومثيرات  وسائط  باستخدام   والعقل  المفهوم   فن  بين  العالقة  مدى  على

  ذهنية   عالقات  ذات  فنية  صور  لخلق  كمحاولة  الكالسيكية  عن  بعيدة  تقليدية

 الفن  فى تقليدية وغير غيرمسبوقة

 ( 2رقم) انموذج 

 شيطانية :صور  العمل اسم  

   2014 : األنجاز سنة

 ابراموفيتش مارينا الفنان:

 التحليل:

  عن   وذلك  المختلف  الجمالي  التوظيف  ذات  الخطاب  من  بنوع  الفنانة  تتوجه 

  من   نوع  نتلمس  ان   نستطيع  حيث  والمتداول،  المالوف  عن  الخروج  طريق

 في  خامات  التوجد   بانه  نجد  وفكرة  كوسيلة  الجسد   بفن  الخاص  الخطاب

  يديها  وترف  االبيض  اللون   ترتدي  وهي  شخصيا  الفنانة  ظهرت  ،فقد  العمل

  الفني  العمل  اسم   حسب   الشيطانية  الطقوس  من  بنوع   تقوم  وكانها  االعلى  الى

  وبدت  عارية  وبطريقة  ظهرها  على   مستلقية   وهي   فتاة  هناك   ايضا   ،ونجد 

  وهي   فتبدو   جسدها  داخل  من  اجزاء  واخراج  تشريحها  تم  قد  بحالة  وكانها

  بانه   وذلك  الجسد  طريق  عن  فكرة  للمتلقي  تعطي  ان  هنا  الفنانة  ،ارادات  ميتة

  ليقدم  بالمهمة  الحي  الجسد   يقوم  أن   يشترط  وبذلك   نفسه,  الفني   العمل  هو 

  الحقيقي  الجسد  هو   فيه   والمستخدمة  الموجودة  الخامات  أن  أي   الفني  العمل

  يعتمد   األداء  فن   عن  حتى   أو  الجسد  فن   مفهوم  عرض  أن  آخر  وبمعنى
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 على   القدرة  يمنح  الذي   التمثيلي  والفعل  الحقيقي  الجسد  على  كليا  اعتمادا

 تحاكى   التي  الحركة  يعنى  وهذا   المعنى   يجسد  الذي  الزمن  بإيقاع  اإلحساس

 بين  الفعالة  المشاركة  مقابل  في  التقليدية  اللغة  اختزال  خالل  من  الواقع

  الحدث  عن  المعبر  هو   فالجسد  العرض  قوام  داخل  العناصر  من  مجموعة

 محورها.  ذاته هو  ليكون الفكري أو النفسي

  تشكيلية   مادة  هي  وروحها  جسدها  بان  اعتبرت  قد  هنا  الفنانة  بان  نجد

  يكون  احيان  الواقع  عن  مختلف  خطاب  من  نوعا  لنا  لتعطي  الفنية،  ألعمالهم

  بتمثيل   واألخالقية  الجمالية  المعايير  عن  يتخلى  واحيانا  جمالية  طبيعة  ذات

  نحتا  أعمالهم  وتقدم   البدائية،   الطقوسية  الممارسات  بعض   تشبه  حركات

 محاولة   وفي  بالمجتمع،   المرتبطة  الفكرة  ذات   االعمال  من   كنوع   اجتماعيا

  توظيف  خالل  من  البصري   لخطابهم  والمميز  الخاص  الشكل  إلظهار  منهم

  الموضوع  على الشكل هيمنة الى للسعي الفنان هدف تحقق بطريقة المفردات

   أعمالهم. في

   (3رقم) انموذج

 موندريان :عمل  العمل اسم

 2016 : األنجاز سنة

 كوزوث جوزيف الفنان:

 التحليل:

  كتابة   وعليه   المختلفة  االلوان   بعض  فيه  مربع  هيئة  عى   الشكل  لنا  يظهر 

  عمل   وهو   موندريان   للفنان  عمل  باالصل   هو   المربع  هذا  االنكليزية  باللغة

 بادخال  قام  ولكن  باستلهامه  كوزوث  جوزيف  الفنان  قام  جدا  معروف  فني
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  ان  خصوصا  الجمالي  التعبير  من  نوع   حمل  الفن   من  النوع   هذا   عليه   الكتابه

  بالفكرة   الفنية  االعمال  هذه  لترتبط  اعماله  في  اللغة  ماادخل  كثيرا  الفنان  هذا

  وآلية  اختزاال  األكثر  هو  لفنان  هذا  ويعتبر  للمتلقي  ايصالها  يريد  التي  المعبرة

  أصبحت   لذا  ,األسئلة  طرح  كيانها  فلسفيه  بقدره  ابداعاته  تمتعت,  وتبسيطا

 عمقها  فى  وأعماله  ،  االتجاه  هذا  رواد  أهم   أحد  ويعد  فنه،  على  الغالبة  السمة

  أهم   أحد  بل  إطارتشكيالته  داخل  بسيط  نمط  خالل  من  الفكرة  على  تأكيد

  دون   والتعبير  الفكرة  بين   الربط  على  فيها  أكد   والتى   المفاهيمى  الفن  أعمال

  مغزاه   وإدراك  العمل  تلقى  فى  المتذوق   من  عناء  ودون  الفنان  من  عناء

 التلقى  السهل  الصارم  المفاهيمي  لفكره  فعال  واستمرار  بيسر  الجمالي

 من  الغامضة  للرسالة  المدلول   ذات  الحداثة  بعد   ما  فنون  قوامه  الفنى  فمنطقه,

  من  بأبداعه  يقترب  يجعله  مما  المتلقى  دهشة  تثير  للجمهور،والتى   الفنان

  فى  التقليدية   العالقات  فى   الواضح  الكلي  التبدل   مدى   يؤكد  مما  ,الفنى  التجلي

  الفكرة   فيها  أصبحت  أعماله  أن  إذ  ،  والتعبير  الفكرة  بين   الفنية  األعمال

  بين  المعادلة  حقق  فقد  ،  ذاته  الفنى  العمل  من   بدال  الفعلى  األساسى  والهدف

  من  بالعمل  المتلقى  ربط   فقد  والنتيجة،  الفكرة  بين   الواقعة  النشاط  مرحلة

  أن   مدى  توضح  الوهم   من  قريبة  حريات  عن  تعبر  ربما  أسئلة  طرح  خالل

  إن"  نفسه(  كوزوث   )   ى   ير انه  اذ   .،  المفاهيمى  الفن  خالل  من   ولغة  فن   هناك

 ربما  الممارسة  هو   المعنى   الفن  لمعنى  الحقيقى  التحديد   هى   الفنية  الممارسة

  ما  هذا   -  نظره  ة   وجه  من   فن   فهو  فكر   يحمل  إنتاج  كل  أن   الفنان   مقصد  كان

  فى  اللغة  توظيفه  مدى  تؤكد  أعماله  من   األعظم  فالسواد  ،  أعماله  فى  طبقه

  مفهوم  عن   البحث   نحو  نسعى  وبها  ,فن  لغة  واعتباره  ،   حاسم  بشكل   الفن

 المرئى   البصرى  ومفهومها  الفلسفية  الهيئة  نسق  بدل  فقد  تحليله،  بعد  الشىء
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  ذات   وفكري  عقلى  كالم  أى  بكلمات،

  المفاهيم   عرض  فقد  ،  الجمالي  المضمون

  خالل   من  أعماله  من  العديد  فى  كفن

 المختزلة. اللفظية العبارات

 ( 4رقم) انموذج

 لندن   مصطبة :  العمل اسم  

   2018 : األنجاز سنة

 كلود  كرستو الفنان:

 التحليل:

  أي   فرعونية  مقبرة  لشكل  مجسم  عن  عبارة  وهو  الهرمي  الشكل   لنا  يتوضح 

  وكانت   الماء  في  تطفوا  براميل  عدة  من   الهرمي  الشكل  هذا   تكون   وقد   الهرم

  م  20  بارتفاع  وكان  الفاتح  والبنفسجي  واالبض  االحمر  باللون  البراميل  هذه

  )شكل   فكان  ،  للخطاب  الجمالي  المحتوى   ذات  الفكرة  على  التركيز   ،كان

  الوجداني   الجانب  إلبراز  ووظيفية  جمالية  قيم  ليعطي  متداخل  التوظيف(

ً   عامالً   هذا  فكان  اإلنسانية  للطبيعة   )إبتكر(  حيث  الجمال  إبراز  في  إيجابيا

  )أصلية(  بطريقة  للعمل  الكلية  )الفكرة(  للموضوع  للتعبير  المثلى  الطريقة

  المعالم  واضح  بشكل   للخروج  وظيفهوت  الشكل   دمج  حيث  من   متفردة

  من   الفنان  يريد  بما  المتلقي  يشعر  حيث  العمل  في  ظاهرة  الجدة  و  الوضوح

  فنية  قيمة  يعطي  وهذا  بالشكل  وليس  باالفكار  االشتغال  وهو  اليه  ايصاله

  ماسعى  وهذا  الفكرة  إظهار  حيث  من   العمل  يقدم   بذلك  فهو  ،  مضافة  جمالية

 .  المفاهيمي الفن دائما اليه
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 على  وانعكاساتها  اإلضاءة  تغير  مع   ستتحول  األلوان  هذه  بان  الفنان  بين   وقد

  كانت   ،حيث  خاصة  جمالية  ذات  تجريدية  لوحة  مثل   لتكون   سربنتين   بحيرة

 المالوف  عن  بعيدا  باخراجها  يقوم  شاسعة  مساحات  تتخذ  جميعها  اعماله

  فان  ،   القبح  من   وينفر  الجمال  عن  يبحث   بفطرته   اإلنسان  أن   ،بما   والمتداول 

  ،   وهجرانه  القبح  ونفر  وممارسته  الجمال  معاينة  على  يؤكد   االتجاه  هذا

  لهذه  حواسه  بسائر  بل   بعينه  يستجيب  الذي  المتعلم  أو  المتلقي  فإن  وهكذا

 فن  لنتاجات  الطبيعة  وترتكز  وفنية  جمالية  تربية  تربى  قد  يعتبر  المقومات

  واألرض  البيئة  من   اإلنسان  موقف  في  النظر  إعادة  على  المفاهيمي  األرض

  على  ويعمل  ،  وآالتها  الحديثة  الصناعة  عليه  زحفت  الذي  الطبيعي  والمحيط

 .  البيئة  في الجمالية الجوانب إبراز

 الرابع  الفصل

 النتائج 

 .  فكرة عن  التعبير هو المفاهيمي للفن الجمالي التوظيف -1

 جمالي. وبحطاب الفن عن خروج هو  المفهومي الفن -2

 الجانب  على  للتعبير  العاطفة  تقف  ,بينما  الخالص  الفكر  على  التركيز  -3

 االخر.

 النهائي. والنتاج الفكرة بين ما النشاط من مرحلة المفاهيمي الفن يعتبر -4

 لتأمل   مجال  الفن  من   جعل  المفاهيمي  االتجاه  ضمن  الجمالي   الخطاب  -5

 النقدي.  العقالني

 من مجرد  وهو نفعية وال وظائفه ال  بجوهره للفن تعريف أعادة  يعتبر  -6 
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 .  الغايات 

 الخارجي.  الشكل وهمش جماليا  للمضمون االعتبار أعاد المفهومي الفن - 7

 جمالية. مقابلة ألي   االساسي المجال هو  المفاهيمي للفن بالنسبة الواقع  -8 

 )ماديا(تماما.  فيزيقيا احيانا يصبح  المفاهيمي الفن أن  -9 

  االرض   فن  طريق  عن  المتلقي  خاطب   جمالي  مضمون  المفاهيمي  للفن-10 

   وفن فكريا واللغة

 البيئة.  وفن  الجسد 
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 المصادر

 تاريخ(.  العرب،)بدون  لسان العرب،بيروت،دراسات منظور لسان ابن

  ،)بدون3الطباعة،ج  فن  المحيط،القاهرة،مؤسسة  آبادي،القاموس  الفيروز

 تاريخ(. 

  الثانية،دار  العالمية   الحرب  بعد  الفنية  الحركات  سميث،  لوسي  ادوارد

 . 1995 بغداد،  الثقافية، الشؤون

 من   المختار  :  السبكي  اللطيف  عبد  محمد  و  الدين  محي  محمد  ،  الحميد  عبد

 . 1934  ، القاهرة ، االستقامة مطبعة  ، اللغة صحاح

 ما   فن  في  البيئي  التعبير  ،  الرضا  عبد   عامر  والحسيني،  وادي   آل  شناوة  علي

 . 2011والتوزيع، للنشر صفاء عّمان:دار  الحداثة. بعد

 . 1963الكاثوليكية،ط، الطالب،بيروت،الطبعة البستاني،منجد افرام فؤاد

  للتصميم   المثلث  المعاصر،دار  التشكيلي  امهز،الفن   محمود

 . 1981والطباعة،بيروت،

  للنشر  المطبوعات  بيروت:شركة  المعاصرة.  الفنية  التيارات  امهز،  محمود

 . 2009والتوزيع

  ،  حبيب  مصطفى  :  مراجعة  ،  خشبة  سامي  :  تر  ،  الفن  معنى  ،  ريد   هربرت 

 .  1986 ،  بغداد  ،  اإلعالم  و  الثقافة وزارة ، العامة الثقافية الشؤون  دار

10- LEWITT: IN PARAGRABHS IN CONCEPTUAL 

ART-ART FORM –V- 1-1970. p.13   
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11 - J.L. DAVAL : IN ART ACTUA L : ANNUEL 

SKIRE -1980 p50 

12- Websters seventh New collgiate dictionary p.977. 

Research Summary 

Aesthetic recruitment of conceptual art 

As a result of the changes that occurred in art, the 

transformation of the sculptural formation into a 

philosophical conceptual thought expressing the 

prevailing culture, and through the growth of aesthetic 

visions of the composition image, the creative product 

became enjoying a wide range of relativities, these 

variables led to tremendous transformations in the 

structure of the communicative discourse with the other. 

The research is about the problem of aesthetic 

employment in the structure of conceptual sculpture, 

being one of the most important contemporary arts, as 

well as the problem of the control of ideas over artistic 

productions. 

The first chapter also included the importance of research 

that can: 1- Consider the current study as a scientific 

addition to specialists and scholars in this field. 2- The 

possibility of getting acquainted with contemporary art 
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and the way it delivers the aesthetic discourse to the 

recipient and art connoisseur. 

The objectives of the research included: To uncover the 

aesthetic employment of conceptual art, while the current 

research was determined by studying contemporary 

sculptural formations (2013-2018), which included 

conceptual art. 

The second chapter included the theoretical framework of 

two investigations: 

The first topic: Conceptual art (idea art). 

The second topic: Conceptual art, idea and aesthetic style. 

As for the third chapter, which is research procedures, it 

includes: 

The research community for sculptural formations that 

was included within the conceptual art within the 

boundaries of research (2013-2018). 

Research sample: The research sample was intentionally 

assigned from the entirety of the sculptural 

accomplishments that included conceptual art and 

included the works of four sculptors: 

1- Daniel Burin 2- Marina Abramovich 3- Joseph Kosuth 

4- Christo Claude 
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The descriptive analytical method was used. 

The most important results were reached in the fourth 

chapter, namely: 

1- The aesthetic employment of conceptual art is the 

expression of an idea. 

2- Focusing on pure thought, while emotion stands for 

expression on the other side. 

3- Conceptual art is considered a stage of activity 

between the idea and the final product. 

4- The aesthetic discourse within the conceptual direction 

has made art a field for rational critical contemplation. 

Conceptual has an aesthet art of the earth, language 

intellectu 
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 پوخته

  هونهری  له  ئهفسانهييهکان  پهيکهرە  )گوتاری  ناونيشانی  به  يهوهتوێژينه   مئه

  و سروشت  لهگهڵ  مامهڵه  هونهريه،  شيكارى  توێژينهوەيهكى ميسۆپۆتاميادا(

 که   دەکات  هونهريانه  کارە  ئهو  و  کهلتوورييانه  دەستکهوته  ئهو  قهبارەی

  نووسين  پێش  سهردەمی  يان   مێژوو  پێش   سهردەمی  له  ميسۆپۆتاميا  مرۆڤی

 و   ئهخالقيی  توانا  و  ڕۆحيی  ڕەنگدانهوەی  که  شێوازەی  بهو  ئهنجاميانداوە،

 دەخاته   تيشک  فتوێژينهوەيه  ئهم  خۆگرتبێت.   له  کولتوورييانه  و  کۆمهاڵيهتی

  له  يهکێک  به  که  شارستانيهت،  بوونی  دروست  سهرەتای  ئهفسانهکانی  سهر

 ميسۆپۆتاميا. له هونهر  پێکهێنانی بۆ دادەنرێت گرنگهکان فاکتهرە

  له  دێت   پێك  يهکهم   بهشی  پێکدێت.   سهرەکی  بهشی  چوار  له  توێژينهوەيه   ئهم

  وتايبهت   سهرچاوە   )ئهو   پرسياری  به   دياريکراوە  که  وهتوێژينه  گرفتی

  له   فۆرم  پێکهاتهی  له  دەکهنهوە  ئهفسانه  سهر  له  جهخت  که  چين  مهنديانه

  توێژينهوە   ئامانجی   وههروەها  كانیگرنگيه  و  ميسۆپوتاميا؟(  شوێنی  سنوری

  هونهری  له  ئهفسانهييهکان  ديمهنه  )دەرخستنی  له  پێکهاتووە  که

 و  چهمک  دياريکردنی  و  كانیسنوره  و  ميسۆپۆتاميا(  رسازیيكهپه

  دوو  لهخۆگرتنی  به   تيۆری   چێوەی  به   تايبهته   دووەم  بهشی  زاراوەکان.

  ئهفسانه.   یفهلسهفه  تيۆرياكانی  دووەميان   ئهفسانه  چهمکی  يهکهميان  توێژگه

  ئهفسانهييهکانی   ديمهنه   ڵكاریشيته  یفهلسهفه   به   تايبهته   سێيهم   بهشی

  بهشی  وە  .نموونه   14  خۆگرتنی  له  به  ميسۆپۆتاميا  پهيکهرسازی  ریهونه 

 نوێژينهوە.  ئهنجامی  به تايبهته چوارەم

 پێشهکی: 
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  له  ههيه  سهرەکی  و  گرنگ  ڕۆڵێکی  ئهفسانه  ئاشکرايه  و  ڕوون  ههروەک

  بهکارهێنانی  به  سهرەتاوە  له  يدا،  ئايين  و  هونهرييهکان  و  مێژوويی   بهها

  جيا  قوناغه  له  چووە   پێش   بهرەو  مرۆڤ   بيرکردنهوەی  ئاستی  ئهفسانه

  بکهين   مرۆڤ  ژيانی   و   ئهفسانه  پهيوەندی   سهيری   ئهگهر  ژياندا،  جياکانی

  يهکێک  مێژوو  درێژايی   به  ئهفسانهکان  دەبينين  ئيستاتيکی  ميتۆدێکی  وەک

   جياناکرێتهوە. مرۆڤهکاندا ژيانی  له که بنهڕەتيانهی  پێکهاته لهو  بوون

  تر،  کهسانی  بيگهينێته   ناخيهتی  له   شتانهی  ئهو  ههوليداوە،  ههميشه  مرۆڤ

  شتهکان   نههێلێتهوە،  ناخيهوە  له  شت  دەخوازی  وا  مرۆڤ  سروشتی   چونکه

  يان  شتانه  ئهو   بهرامبهر  نهکهوێت  دەست   ال   وەاڵمی  ئهگهر  جا  دەرببرێت،

  دەبێت   سهريهوە  به  ناخدا  له  کاريگهريان  وە  داوە،   رويان  که   روداوانه،  ئهو

  بۆ   دەرينهبرێ  يان  نهکات  باسی  که   کاتێک  دەخواتهوە  پهنگ   دەرونيدا   له  و

  له   وە   رابردوو  له  بووە  ههلبژاردە  باشترين   هونهر  دەربرين  بۆ  تر،  کهسانی

  له  دەکات  شتهکان  به  درک  کاتێک  نيه  کهم  هونهرمهند  رۆڵی  ئێستاشدا، 

 به  هونهريهوە،  پێکهاتهی  رێگای  له  دەکات  لێ  گوزارشتی  وە  جهوههرەوە،

  جۆرێک   به  جهوههرەوە،  له  بکات  شتهکان  نوێنهرايهتی  که  شێوازێک 

 بناسرێتهوە.   و بکرێت  پێ  ههستی

  هونهری  له  پێکهاتووە  ميسۆپۆتاميا  نايابهکانی  هونهريه   بهرههمه

  و  ههلتۆقيو  پهيکهرسازی  و  بازنهيی  پهيکهرسازی  و  تهالرسازی

  دەسهالتدارانی  ژێر  له  که  سيراميک،  و   ديواربهندی  وێنهی  و  وێنهکێشان

 کۆمهڵگای   سهر   له  بوو   زال  که  بووە  رۆشنبيری  و   فکری  بيروباوەرە

  هونهريانه   بوارە  لهم  يهکێک   بۆ   شيکردنهوەيه   توێژينهوە  ئهم  ميسۆپۆتاميادا،
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  تايبهتمهنديه   بههۆی  پهيکهرسازی  پێکهاتهی  له  دەرکهوێت  تێدا  بهڕوونی  که

 يه.  ئهفسانهيی هزريهکانی رەههندە که شێوازيهکانی

 يهکهم  بهشی

 وهتوێژينه  گشتی یچوارچێوه

   -:  توێژينهوە گرفتی

  وەک  شێوازێک  ههموو   به   ئهفسانهيان  وێنهی   ميسۆپۆتاميا  هونهرمهندی 

  ههموو  چونکه  کردووە،  بهرجهسته  هونهريهکانيان  بابهته  له  بيرۆکه

  پالپشت   دەبێته   که   هزرەی  و   بۆچون  بيرو   بهو   بهسته  پشت  هونهری   کارێکی

 ههروەها   توێژينهوە،  ئهم  بۆئهنجامدانی  هۆکارێکه،  ئهمهش  ئهنجهمدانی،  بۆ

  ههوڵ   دەبێ  توێژينهوەيه  ئهم  سهرەکی  گرفتی  کردنی  چارەسهر  مهبهستی  به

  مهنديانه  وتايبهت  سهرچاوە  )ئهو  بدۆزرێتهوە  پرسيارە  ئهم  وەالمی   بدرێت

  سنوری   له   فۆرم  پێکهاتهی  له  دەکهنهوە  ئهفسانه  سهر  له  جهخت  که  چين

 ميسۆپوتاميا؟( شوێنی 

 -توێژينهوە: گرنگی

  له  ئهفسانه  بابهتى  گرنگى  بۆ  دەگهڕێتهوە  بابهته  ئهم  ههڵبژاردنى   هۆكارى

  كردنى  دروست  تهكنيكى  و  هونهرى  کاری  ئهنجامدانی  وشێوازى  هونهر

 لهناوچهكانى   بهتايبهت   شارستانيهت،   سهرههڵدانی  لهسهرەتاى  پهيکهر

 نهدراوە.  پێ گرينگى هونهر توێژەرانى  لهاليهن ئێستا  تاوەكو  كه كوردستان

 کردن   مامهڵه  له  دەگرێ  سهرچاوە  ئێستا توێژينهوەيهی ئهم  گرنگی  ههروەها

 کارە   ئهو  و   کهلتوورييانه  دەستکهوته  ئهو  قهبارەی  و  سروشت  لهگهڵ

  ڕۆحيی  ڕەنگدانهوەی  که   ئهنجاميداوە،  ميسۆپۆتاميا  مرۆڤی  که   هونهريانهی
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  بۆيه  خۆدەگرێت.  له  کولتوورييانه  و  کۆمهاڵيهتی  و   ئهخالقيی  توانا  و

 به   خوارەوە  خاالنهی  ئهم  خۆگرتنی  له  به  توێژينهوەيه  ئهم  گرنگی

 -دياردەکهوێت:

 له  گوزەرايه،  نوسين   پيش   سهردەمهکانی  له   چی  بزانين   دايه  لهوە  گرنگی

  کۆمهاڵيهتی،   ئاستی  لهسهر  راکێش  سهرنج   فيکری  گۆڕانکاری  رووی

   ئاينی.  سياسی، ئابوری،

  له  دادەنرێت  چاالک  و  کاريگهر  و  سهرەکی  کارێکی  به  توێژينهوەيه   ئهم

  ڕەههندە  خوێندنهوەی  سهر  خستنه  فۆکس   به  هونهريهکاندا،  تايبهتمهنديه

 ئهفسانه.  هزريهکانی

  قوتابيان  بۆ  سوود   به  زانستی  ماددەيهکی  دەبێته   ئێستا  توێژينهوەی   ئهنجامی

 شوێنهوارناسان.   و مێژوويی بواری  و  هونهر  بواری توێژەرانی و

  هونهری   له  ئهفسانهييهکان  پهيکهرە  گوتاری  )دەرخستنی  توێژينهوە  ئامانجی

 ميسۆپۆتاميادا( 

 -توێژينهوە: سنوورەکانی

  هونهری   له   ئهفسانهييهکان  پهيکهرە  گوتاری  دەرخستنی  بابهت:  سنووری

 ميسۆپۆتاميادا

-9000)  نێوان   سااڵنی  واته  مێژوو  پێش  سهردەمی  مێژوويی:  سنووری

   پ.ز(3500

 -زاراوەکان:  و چهمک
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  سودی  ووشهيهکه  هاتووە:   دا  )ئهرستۆ(  شێعر(ی  )هونهری  له  ئهفسانه:

  و   ( fable) ئاژەاڵن  زمانی  سهر  چيرۆکی   چيرۆک،  بنياتنانی  گرێ،   بۆ  ههيه

 زمانه  زۆربهی  له  وە  (logos  )  مێشک  پێچهوانهکهشی  وە  بهرامبهرەکهی،

  له   سهربهخۆيه  شێوازێکی  که  هاتووە   (myth, mythos)  به   بيانيهکان

  ، 1972  وارن،  تر)أوستن  شێوازەکانی  به  بوون   تێکهڵ  ئاستهمه  وە  چيرۆک

 (. 245 ص

  له   که  فۆرمهی  بهو   پهيوەندی   هاتووە:   فهلسهفيدا  فهرههنگی  له  پێکهاته:

  وێنهکهی،  زەوی،   پێکهاتهی دەڵێت وێنهکهيهتی،  و   شتێک  ههيکهلی بنهڕەتدا

  درککردنی  وەک   گوتی:   سينا  ئيبن  يهکچوونه،  له  وەک  ههر  فۆرمهکه  و

  ص  ،1977  جهستهکهی)صليبا،  و   شێوەکهی  دەولهمهندە  گورگ،   وێنهی 

707 .) 

  لهسهر  هونهرێکه  جۆرە  هاوکات  و  بينراوە  هونهری  لقێکی  پهيکهرسازی:

  ئهم   بنهڕەتدا،  له  نراوە   بنيات  رەههندی   سێ   پهيکهری   دروستکردنی   بنهمای

 کراوە،   پراکتيز  تر  ماددەکانی  و  کانزا  و  بهرد  و  دار  لهسهر  هونهرە

  زياتر  بۆ   پێراوە.  کاری  ناسراوەو  کۆنهکانهوە  شارستانيهته   له  پهيکهرسازی

 ( 33ص ،1993 )عکاشة، بروانه

 دووەم  بهشی

 توێژينهوە تيۆری  چێوەی

   يهکهم: توێژگهی (2-1)

 ئهفسانه: چهمکی
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 خهلکانێک   خهياڵی  تايبهتيهکانی  بهرههمه   له  دەربرين   بۆ   بهکاردێت  ئهفسانه

  تر.   نهوەيکی  بۆ  نهوەيهک  له  دەگوازرێتهوە  رۆمان  و  چيرۆک   شێوەی  له  که

  و   )وته  مانای  به  (Mythos)  ناودەنا  چيرۆکانهيان  و  ڕۆمان  ئهم  يۆنانييهکان

 مانای  به  داتاوە  ڕووی  له  ئهفسانه   ووشهی  ئهگهرچی  ووشهکان(،

  خستنهڕووی  بۆ  ئێستا  له  ئهوشدا  لهگهل  دێت،   گێڕانهوە(  )حيکايهت

  مهبهستی   به  گهلێک   ههر  تهقليدييهکانی  گێڕانهوە  سيستماتيکی  لێکۆڵينهوەی 

  چ  تا  و   ڕۆمان،  بووە   کاتهی   ئهو   تا   بوونی   دروست  چۆنيهتی  زانينی

 چارەسهرکردنی   بهنيازی  به  ههروەها  وە  پێهناوە،  باوەڕيان  ڕادەيهک

  پهيوەندی   و  ئايين   لهگهڵ  پهيوەندی   وەک   بهوەوە،  پهيوەست  تری   کێشهکانی

   ( 23ص ، 2011 رۆمان)مبروك، لهگهل

  چهندين   ئهوا  ههبێت،   دا  (mythos)  وشهی  مانای  له  پێشکهوتنێک  ئهگهر

 له  باس  که  چيرۆکانهيه  ئهو  واته  بنهڕەتهوە،  به   پهيوەستن  که  ههن   بۆچوون

 سهرەکييهکانی   کاراکتهرە  دەبێت  و  دەکات  کۆنهکان  سهردەمه  ڕووداوە

 ( 7 ص  ب.ت،  بێت)نبيلة، خواوەند

  سهری   ئيستاتيکی  و   هونهری  شۆرشێکی  نۆزدەيهم   سهدەی   هاتنی   لهگهل

  شێوەکانی  له   شێوەيهک  وەک  ئهفسانهی  رەونهقی  و   شوێن  که  ههڵدا،

  ههنگاوی   چهندين   گهراندەوە،  ميللی  ئهدەبی  فۆلکلۆرو  و  دەربرين  هونهری

  سهرچاوەيهکی   به  بوو   بۆيان   ئهفسانه،  سهيرکردنی  له   پێش  چوونه  ديکه

  و  ئايين  و  هونهر   بۆ  بنهمايک  به  بوو  ههروەها  بهخش،  ئيلهام  و  دەولهمهند

  تايبهت  که  مهعريفه  لقهکانی  له  نوێ   لقێکی  به  بو  لێهات  وای  تاکو  ميژوو،

  ميتۆلۆژی  ناونرا   ئهفسانهکان،  راڤهکردنی  لێکۆلينهوەو  به  بوو

Methology   واته  زاراوەکه  يهکهمی  بهشی  Mytho   يۆنانيی   وشهی  له  
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Mutho  دەربارەی  دێت   تهقليدی   حيکاياتێکی  مانای   به  که  وەرگيراوە  

  زانست  مانای  به  Logy  زاراوەکه  دووەمی  بهشی  پالهوانهکان،  و  خواوەند

   (15 ل  ، 2021  دێ)سواح،

  .  وەرگيراوە  يۆنانييهوە  له  وشهکه  که   وابوو   پێيان  توێژەرەکان  له   ههندێک 

  استوريا   وشهی  لهسهر  عهرەبيه  وشيهکی  "ئهستورە  دەلێ  بشـور  وەديـع 

Historia  واته   ئهستورە  وشه  بهاڵم  دێت،  چيرۆک  مانای  به  يۆنانی  

 وشهکه  خودی  لهکاتێکدا   حهقيقهت.  پێچهوانهی   يان   ناواقيعی  چيرۆکێکی

Historia  ( 9ص  ب.ت، وديع،  دێت")  مێژوو بهمانای 

  لێک  تر  نهتهوەکانی  لێکۆلينهوەی  له  اسطورە  یوشه  و   ئهفسانه  وشهی

 له  دەکهوێت  ديار  به  ههيه،  خۆی  تايبهتی  مانای  ههريهکه  و  جياکراوەتهوە

  و  گشتيهکهی   بۆ   ئهفسانه   بهکاردێنن،   )اسطورە(  و   )ئهفسانه(  فارسهکان  الی

 اسطورە   و  اسطورە  عهرەب  ههروەها  خواوەندەکان،  ئهفسانهی   بۆ  اسطورە

  و  ئهفسانه  مانای   به   (Lengend)  ئينگليزەکان  وە  بهکاردێنن،   اآللهه

(Myth)   باشتر   کوردييهکاندا  فهرههنگی  له  خواوەندەکان،  ئهفسانهی  بۆ  

  وشهی   بکرێتهوە.  جيا  لێک  خواوەندەکان  ئهفسانهی  و  ئهفسانه  که  وايه

  کورديی   کۆنی  وشهيهکی  به   ماناکهی  بێ  ههرچيهک  رەگهکهی  ئهفسانه

 فهرههنگی   نێو   له  و  بهکارهاتووە  کوردا  نێو   له  کۆنهوە  له  ههر  دەزانرێ

  الی   نووسراويش  فهرههنگی  نێو  له   و  نهخوێندواران  الی   و  سهرزارەکی

  )شتی   واته  ئهفسانه  وەک  پهيداکردبوو  خوی  بۆ  مانايهکی  له  پتر  رۆشنبيران

  –  داهێنراو   و   شاکار  –  نهمر  و   زيند   –  جادوو  سحرو   –  پروپووچ

  و  چيرۆک  ئهو  ههروەها  –  بهدەر  توانا  له  کاری  –  کۆن  ئايينی  و  سرووشت
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  جادوويی ئامێری  و ئهجندە و  دێو  و نائاسايی پالهوانی که کۆنانهی حهکايهته

   ( 31-30 ل  ،2020  فرين()مولود، بهرمالی وەکوو هێزی   پر و

 ئهفسانه:  یفهلسهفه تيۆرياكانی دووەم: توێژگهی (2-2)

 لێکۆڵهران  که  شتهيه  ئهو  ئهمه  مرۆڤه،  هێنانی  بهرههم  بنهڕەتهدا  له  ئهفسانه

  له  چون   بۆ  بيرو   جياوازی  بوونی  ئهوەشدا   لهگهل  کهوتون،  ڕێک  لهسهری

 که   لهوەيه  گرنگی  بهاڵم  ئهفسانهيهک،  ههر  سهرههلدانی  هۆيهکانی  شێوازی

  پهيوەندييهکی  هيچ  که  خهياڵييه  بهرههمی  تهنها   چهندە  ههر  مرۆڤه  بهرههمی

 ئهوەی   لهبهر  يه،  نی  دياريکراوی  نووسهرێکی  و  هنيي   ڕاستهيهکانهوە  به

  دروست  پێکهوەيی  دياردەيهکی  بهڵکو   نييه،   تاکهکهسی  خهياڵی  بهرههمێکی

  ئهفسانه  ههندێک  له  ڕێگر  نابێته  ئهمهش  کۆمهڵه.  هاوبهشی  خهياڵی  بوونی

  ئاراسته   ئهو  ئهوەی   بۆ   وە   روحيهکان.  کهسايهتيه   کاريگهری  ژێر   بچێته   که

 له   لێکۆلهران  و  زاناکان  لهاليهن  که  بکهين  دەستنيشان  ڕێگايانه  و

  بۆ   يان   جياوازی  لێکدانهوەی  که   گيراونهبهر  ميتۆلۆژياوە  توێژينهوەی 

   کردووە.  ئهفسانه

  داگير   ڕۆشنبيرانی  و   بيرمهندان  هزری  بيرو   ڕوەوە  زۆر  له  ئهفسانه

 له   پرسيارکردن  به  کردووە  سهرقاڵيانی  چيرۆک  ستايلێکی  وەک  کردووە،

  بۆ  وە  لهبهرچی؟   وە  دەکهن؟   کێ  له  باس  چيرۆکهکان  و  گێرانهوە  شێوازی

 پرسيارکردن  له  شێوازيک  سهرقاڵی  خهيالی  وێنهيهکی  وەک  چی؟ 

  واقيعی   به  پهيوەندی   چۆنيهتی   و   خهياليانه  وێنه   بهم  بايهخدان  دەربارەی

  ڕۆحی  و  فيکری  چاالکی  له  دانهبراوە  بهشێکی  ئهوەش  ههيه،  ههستهوە

  لهسهر  بوون  پهرۆش  به  زۆر  که  ئهوەی  بهڵگهی  به  کۆن  مرۆڤی

  چهند  تا  که  بوون  پرسيارێک  سهرقالی   ئاينيهکان،  گفتوگۆی  کاريگهری
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 ئهگهر   وە  ژياون،  تيايدا  که  ههيه  شارستانيهتهوە   بهو  پهيوەنديان  چيرۆکهکان

  شوێنێکی  يان   دياريکراوە،  سهردەمێکی  به   پهيوەسته  ههيه  پهيوەندی 

 فۆڕمه  به   گوێدان   بێ  دەرئهکهوێ  جهوههردا  له  ئهفسانه  يان   دياريکراو،

  و  کات  لهههر  مرۆڤ  بيری  بنياتنانی   دەربارەی  جياوازەکان،

 (. 5 – 4ص ب.ت، شوێنێک)نبيلة،

  ئهنجام   ئهفسانه  پهيدابوونی   له  ڕوونکردنهوە  دەدەن  ههوڵ  زاناکان  کاتێک

 دياريکراو  هۆکارێکی  لهسهر  دەبينين  هۆيهکانی،  سهرەتاکهی،  وەک  بدەن،

  ئهوە  تايلۆر(  )ئيدوارد   و   فرەيسهر(  )جهيمس   نموونه  بۆ  ناکهون،   ڕێک

  بهو   بهستراوەتهوە،  مرۆڤايهتييهوە  سهرەتای  به  وشهيهکه  ئهفسانه   که  دەبينن 

  جێبهجێ  خۆی  ئايينيهکانی  نهريته  و   ئهنجامدەدا   سيحری  مرۆڤ  کاتانهی

  دياردانهی  ئهو  ڕوونکردنهوەی  بۆ   بوو  فکری  گهڕانێکی  ئهمهش  که  دەکرد،

  ئهفسانه  دەڵێت  و  دەکات  لێان  پشتگيری  برول(  )ليفی  ههيه.   سروشتدا   له  که

 سهرەتايی  مرۆڤی   پێويسته  نهکران،  دروست  جادووگهری  و   پرسه  نهريتی

  )لويس  بۆچوونی  به  بکات،  سروشتی  دياردەکانی  بۆ  هزری   لێکدانهوەيهکی

  زانستی   و  جيۆلۆجييه  ئايينی  سهردەمی  له  که  ئهفسانهيهی  ئهو  هۆرتيک(

  وێرانانهی   ئهو   بوون  وێران   شارێکی  بنهمای  لهسهر  ههلداوە   سهری  ئاژەل

  لهو   هاريسۆن(  )جين  کاتێکدا   له   بوون،  کۆشک   پر  شارێکی  پێشتر  که

  خهون   چۆن  ههروەک  خهڵکه  خهونی  بيرکردنهوەی  ئهفسانه  که  دايه  بڕوايه

   ( 421ص ، 2018 تاکه.)سامی، ئهفسانهی

  به  پهيوەندی  ئهوانهی  بکهين  کۆنهکان   ئهفسانه  سهيری  بێتوو   ئهگهر

 مرۆڤ،   رۆژانهی  کاتی  کاروباری  به  پهيوەسته  ههيه،  دروستبوون

  گرنگ   کارێکی  به   ئهمهش  سحر،  و   ئاين   لهگهل  بووە  تێکهل   ههروەها
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  داهێنان)  و   خهيال  بۆ  مرۆڤ  بيری   کردنی  ئاراسته  بۆ  دەکرێت  ههژمار

 وەک  کۆنهکان  شارستانيهته  ئهفسانهی  (49ص  ،1954  الدملوجي،

  لهسهر   پێداگری  بۆ  ژيان  لهگهڵ  مرۆڤ  خهباتی  بۆ  بوو  دۆزينهوەيهک

  ص   بال،   شارستانييهت)نبيله،  قۆناغی  بۆ   سروشتييهوە   قۆناغی   له   گواستنهوە

37) 

  به   سهر  يۆنانی  يهکهمهکانی  فهيلهسوفه  زۆر  ماوەيهکی  به   ئهفالتون  پێش

  ئاينی   ئهفسانهکانی  کاريگهری  تايبهت   شێوەيهکی  به  ئايۆنی،   هیقوتابخان

  پێکراوەکانی   باوەر  له  زۆرێک  لهگهڵ  وە  بووە  لهسهر  ئۆرفيهيان

  له  ههندێک  که  )ئهنكسهندەر(،  ههموويان  سهرووی  له  وە  سهروسروشتی،

  کردی   و  البرد  )ئۆرفی(  خودای  له  ئايينی  بيرۆکهی  دەڵێن،   لێکۆڵينهوەکان

 کاريگهری   که   دەکرێت  تێبينی  تايبهت  شێوەيهکی  به   فهلسهفی.  چهمکێکی  به

  که  ڕادەيهی  ئهو   تا   ههيه،   ئۆرفی  ميتۆلۆژيای   لهسهر  فيتاگورس  فهلسهفهی

 و  فيتاگورس  توخمهکانی  نێوان  له  بکرێت  جياوازی  زەحمهته  جار  ههندێک 

 دەربارەی   دەکهين   بيرۆکهکان  سهيری  کاتێک  بهتايبهتی  ئۆرفيه،  توخمهکانی

  له  سزا  و  پاداشت   بنهمای  سهر  له  رۆحهکان  بهرجهستهکردنهوەی  دووبارە

 هاوبهشهکانی  هێما  و  قهدەغهکاری  و  بنهما  و   ئايديا  تهنها   دووەمدا،   ژيانی

  له  ههيه   شێوەدا  بهرچاوترين  له   کاريگهرييه  ئهم   ديارە  سيستهمهن،  دوو   ئهم

 زاناکانی  که  فيتاگۆرس،  قوتابی  و   )سقليه(  ژيری  ئهمبيدوقليس،  فهلسهفهی

 ,Watter, 1978بێت)   دنايايی  کۆپی  وايه  ئهوە  وەک  دادەنێن  وا  ئۆرفيه

PP. 83-85)   

  به   بيرکردنهوە،  بۆ   شێوازێک   وەک   داهێنا   وێنهييان   مهيلی  يونانييهکان

  ئاينی   نهريتێکی  كه  دەکهن،  ئهفسانهکان   تهماشای  چاالک  هێزێکی
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  مسر  والتی  و   الرافدين   وادی  والتی  له  که  ئهوانهی   تايبهت  به  لهخۆدەگرێت

 فهيلهسوفهکان  و  زانا  باوەری  بيرو  سهرههلدانی  ههروەها  گهيشتووە.  پێيان

 فهيلهسوف  دەنرا،  بنيات  خواوەندەكان  بنهمای  سهر  له  کۆن  سهردەمی  له

  ئهفسانهی   له   پرە  که  ديالۆگهکانی  پ.ز(له  348-427)  )ئهفالتون(

  و   ئهفسانه   بنهمای  سهر  له  بنياتدەنرێ   فهلسهفهکهی  وە  يونانيهکان

   (17ص  ، 1984 ئاين)کامل،

 که   کردەوە تهئکيديشی  ئهفسانه  و  خرافه  نێوان  له  نهکرد  جياوازی  )ئهرستو(

  که  پێکهاتوون  لهکردارێک  ههردووکيان  ئهوەی  بهر  له  شتبوون  يهک  ئهوان

  وەک  بابهتێکی  نا  ئهگهر  خورافيه،  بابهتێکی  يان   شێعرە  ناوەرۆکهکهی

  و   چيرۆک  دروسکراوی   دەبێ  شێعر   سهرههلنادا،   ئهفسانهيی   )هرقل(ی

  ص  ،1953  )أرسطو،  بێت  شێعر  دروستکراوی  لهوەی  زياتر  بێت  خرافه

13) 

 دەلێ   که  )هوميروس(  وەک  ئهفالتون  پێش  فهيلهسوفهکانی  چونی  بۆ  بيرو

  کتێبهکهی  له   دانراوە،  مێژوويی  ڕاستی   بنهمای  لهسهر   ميتۆلۆژيا

  بوونی  دروست  هۆكاری  و  شيکردنهوە  پيرۆز(  )مێژووی  بهناونيشانی

  بنهرەتدا   له  خواوەندەکان  که  دەکات  بهوە  ئاماژە  روو،  دەخاته  ئهفسانهکان

  خواوەندی  دەلێ  دەکهن.   باسيان   ئهفسانهکان  که   مێژوويين  پادشای  و  پالهوان

  بهالم  ژياون،  ئاسايی  مرۆڤی  وەک  ههروەها  مرۆڤن  پالهوانی  ئهفسانهيی

  کات  تێپهربوونی  دوای   وە  مردنيان،  پاش  له  کردووە  گهورەيانی  خهلک

  ههموو   له  دەبێت   که   وابوو  باوەڕی  ئهفسانهکان  له  کراوەتهوە  الساييان

  بخرێته ميتۆلۆژيا له سهروسروشتی بنهماکانی پێويسته لێکۆلهران بوارەکان

 مهزنهکانی  پاشا  له   ێک يهک  لهوانهيه  )زيوس(  که  دەڵێت  نموونه   بۆ  روو،
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  ئهفسانهيی  چيرۆکی  که  بوو  ئهوەش  لهبهر  ههر  بووبێت،  کۆن  )کريت(ی

 (. 590 ص  ،1965 دروستکرا)صليبيا، لهسهر

  گوزارشته  ئهفسانه  وايه   پێی   يونگ(  گوستاف  )كارل  سويسری  دەروونناسی

  يۆنگهوە   ڕوانگهی  له  تايبهت،  شێوازێکی   به  بهاڵم  سهرەتايی،  شێوازی  له

 دەکات   ڕۆح  ناوەوەی   هۆشياری  نا   درامای  له  گوزارشت  که  ئهوەيه  ئهفسانه

  به  دەکرێت  ههژمار  ئهفسانه  لێرەوە  وە  هۆشياری.   به  بگات  ئهوەی   بۆ

 له  باطنی  يان  ناوەوە  شێوەی  که  کاردا،  يهک  له  دووال  به  يهکهم  شێوازی

  له  که  دەرەوە  ڕووی   ئهفسانهی   پێکهاتهی  کاتێکدا   له   پێکدێنێت.  ناهۆشياری 

  چ  و  دەرەکيهکهی  شێوە  له  چ  شێواز  يهکهم   که   دەڵێت:  دەردەکهوێت   هۆشدا 

  به  پاڵنهرانه  ئهم   تێدايه،   دەروونيی   پاڵنهری  ناوەکييهکهی  ناوەڕۆکه  له

  فۆلکلۆردا)يونغ،  و  خورافيهکان  چيرۆکه  و  ئهفسانه  له  ديارە  ڕوونی

 ( 28 ص  ،2003

  به  وەرگيراوە،  کۆنهکانهوە  نهريته  رێورەسمه  له  ئهفسانه  دەڵێت  )فريزر(

 پاش  وە  دياريکراو،  نهريتێکی  راهێنانی  له  زۆر  زەمهنێکی  بوونی  تێپهر

  ئهو  پاشان  دايهێنهرەکهدا،  نهوەی  لهگهڵ  پهيوەندی  لهدەستدانی   و   دابران

  لێرەدا  نابێت،  ئامانجێکی  و   مهبهست  و   پاساوێک   و   مانايهک   هيچ   نهريته

  ههر  بێتهوە.  نهريتهکان  بۆ   پاساوێک  و  ڕوونکردنهوە  دەکات  پێويست

  السواح،   )  دێنێتهوە  کۆنهکانهوە  نهريته  بۆ   پاساوی  دێت   ئهفسانه  ئهوەشه

  سێ   به  مرۆڤ  ڕەگهزی  فريزر  چوونی   بۆ  بيرو  به  (.19ص  ،2021

  و   شارستانيهت  پێشکهوتنی  قۆناغی  به  گهيشتن  بۆ  تێپهڕيووە  قۆناغدا

  -  3  ئاين  قۆناغی  -  2  جادووگهری  قۆناغی  -  1  :  ئهمانهن  قۆناغهکانيش

   (.13 ص  ،1998 فريزر، )  زانست قۆناغی



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  547   

 

 سهرچاوەی   بهستهوە،   بهيهکهوە  خهونی  زمانی  و  ئهفسانهيی  زمانی  )فرۆيد(

 ميکانيزمی   له  ههيه  )لێکچوونێک  بهستۆتهوە  هۆشييهوە  بێ  له  ههردووکيان

  دەچن،  لێک  ههردووکيان  هێماکانی  و  ئهفسانهدا  و  خهون  نێوان  له  کرداردا

  السواح،   ناهوشيارەکانن()  دەروونييه  پرۆسه  بهرههمی  ههردووکيان

  سيمبۆليزم   دەلێ:  سيمبۆليزم   دەربارەی  فرويد   ههروەها  (20ل  ،2021

  لهتايبهت  يهکێکه   بهڵکو  خهون،  مهنديهکانی  لهتايبهت  نييه   يهکێک

  و   ئهفسانه   و   ملی  گۆرانی   له  که  ناهوشياری،  بيرکردنهوەی  مهندييهکانی

 زياتر   باوەکان  حوکمه  و  دەربڕين  له  ههروەها  دەيدۆزينهوە،  ڕۆمانهکان

  که  بڕوايهدايه  لهو   وە  (358ص  ، 1958  )فرويد،   خهوندا   له  دەبينرێت 

  وەک   دەپارێزن،  خۆيان  ههميشهييهکهی  مانا   خهوندا  له   توخم  ههندێک 

  له  دەدات  يارمهتيمان   ههروەها  جێگيرەکهی  مانا  به  دێت   هێمايهک

 پهستراوەکانی،   شاراوە  ئارەزووە  و  مرۆڤ  دەروونی  له  قوڵ   تێگهيشتنێکی

  ئهدەبی  و   ئهفسانه   له   بهڵکو  نين،   سنووردار   خهونهوە  به   تهنيا   ڕەمزانه  ئهم

  ههيه)مبروك،  بوونيان   بوارەکان  زۆربهی   له  و  هونهر  و   ئايينی   و  ملی

 گوزارشتێکی   به  ناودەبات  چيرۆکهکان  و   ئهفسانه   فرۆيد   ( 84ص  ، 2011

  ئاراوە   دێته   کاتێک   وە  ناهۆشياری  سهرکوتکراونی   ئارەزووە   غهريزەيی

  چهندين  (16  ص   ، 2008  لهبهردەستدان)سهيل،   ئاسايييهکان  ههلومهرجه

  هاتوته  ئهفسانهکان  له  تێگهيشتن  دەربارەی  جياواز  و  نزيک  لێک  رای  بيرو

  زانين،   به  گهيشتن  بۆ  ههوڵێک  وەک  زاناکان  و  بيرمهندان  اليهن  له  کايهوە

  لێکدانهوەی   بۆ   ههواڵنهی  ئهو  ههموو  )يونگ(   بۆچوونی   بيرو  به

  دور  پێچهوانه  به  بهڵکو  تێگهيشتن،  رادەی  نهگهيشتۆته  دراون،  ئهفسانهکان

  سهرسوران  و  ئالۆز  ئێمهيان  زياتر  بهڵکو  جهوههرەکهی،  له  بووە  کهوتنهوە
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  له  وێتدەکه  فرۆيد  پێی  شوێن  ئهويش  دەکرد،  زياتر  تێگهيشتن   له

  ناهوشياريه  دەروونيی  پرۆسهی  بهرههمێکی  که  ئهفسانهدا  تهماشاکردنی

  ئهفسانه  که  دەکات  بهوە   ئاماژە  يۆنگ  ههروەها  (21ص  ، 2021  )السواح،

  ئهفسانه  کۆمهڵگايهک  ههر  وە  دەکاتهوە  ڕۆشن  مرۆڤ  دەروونی   اليهنهکانی

 ئهخالقيی   کارەساتی  دوچاری  ئهوا  بدات،  دەست  له  خۆی  سهرەتاييهکانی

  ڕۆح  ونيونی  له  که  دەێت  شێواوێک  جۆرە  توشی  مرۆڤ  ههروەها  دەبێت

  االجتماعية،   الثقافية  التجديد  جامعة  في  والبحوث  الدراسات  دەچێت)قسم

 (. 24ص ،2009

  فهيلهسووفان  اليهن   له  بهرچاوی  شوێنێکی   ههژدەههمهوە  سهدەی   له   ئهفسانه

 کارکردنی   داگيرکردووە،   شارستانييهتهکان  مێژووناسانی  و   دەروونناسان  و

  )فريدک   و  يۆنگ(   گوستاڤ  )کارل  و  کاسير(   )ئێرنست  وەک   بيرمهندان

  سهر  له  کردووە  کاريان  که  ديکه  زۆربهی   وە   ئهلياد(  )مرسيا   و   شلنگ( 

  که   شێواز  ههمان  به  ئهفسانهيی  بيرکردنهوەی  و  ئهفسانه   لێکدانهوەی

  تازەترين   چی  ئهگهر  دەکات،  سهرەتايهکان  مرۆڤه  مهعريفهی  نوێنهرايهتی 

  له   دەردەبرێت  ڕەمزيانه  شێوەيهکی  به   ئهفسانه   لێکدانهوەی  تيۆريهکانی

  ئهفسانه  له  مرۆڤ   بهاڵم   مرۆڤ،  هزری  و   ژيان  ڕاستييهکانی  ڕەنگدانهوەی

  ههروەها  بکاتهوە،  ڕوون  ناڕوونهکان  شته  بوو   ئهوەدا  ههوڵی  له  يهکهمهکان

  گهردوونهدا  لهم  يهکهکان  به   دژ   دياردە  وەاڵمی  دەدا   ههوڵی

 ( 13 - 11ص ،1999 بدۆزێتهوە.)محمد، 

  پهيوەندی،   له  شێوازێک   جۆرە  له  بريتييه   ئهفسانه   دەلێ  بارت(  )روالن

  يان  بابهت،  به  ببێت  ناتوانێت   ئهفسانه  واديارە  لێرەدا  پهيامێکه،  ههروەها
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  ، 1990  )بارت،  ئاماژەييه  شێوازێکی  ئهفسانه  بهالم  بيرۆکه،  يان  بهچهمک،

   (.5ص

  روداوێک  له   باس  پيرۆز  چيرۆکێکی  وەک   ئهفسانه  دەلێ  ئهلياد(   )مرسيا

 دەلێ  وە  ههلداوە،  سهری  تازە  دونيا  که   سهردەمێک  له   رويداوە  که  دەکات

 دەردەکهوێت به ئهخالقن،  و ئاين قوولی پێويستيهکی ههلقوالوی ئهفسانهکان

  بۆ   بيرو  به  پێداويستهکانی،  و  کۆمهاليهتی  سروشتی  بهرنگاربوونهوەی  له

  شارستانيهتی  سهرەکی  بنهمايهکی  ئهفسانهکان  )مالينوفسکی(  چونی

 به  ئهخالقی  اليهنی  و   دەکات،  وپيرۆز   رێک  بيرەباوەرەکان  مرۆڤايهتيه،

  ياسای   به   بهشداری   وە   دەگرێت،  خۆ   له  نهريتهکان   رێورسمه  دەکات،  هێز 

 جامعة   في  والبحوث   الدراسات  مرۆڤ)قسم   پاراستنی  بۆ  کاتدە  کرداری

 (23ص ،2009 االجتماعية، الثقافية التجديد

  بابهتی  و  پيرۆزە  چيرۆکێکی  ئهفسانه  )کريمر(  بۆچوونی  بيرو  به

  ئهو  وەسفی  ههروەها  خۆدەگرێ،  له  گهردوون  سهرەتای  و   دروستبوون

  دروستبوون،  پرۆسهی   به  تايبهتن  که   دەکات  سهرنجڕاکێشانه  ڕووداوە

  جۆراو  ئهفسانهييه  بوونهوەرە  و   خوداوەندەکان  گشت   باسي  لهگهڵ

 زۆر  شێوازێکی  به  ڕووداوانه،  لهو   ههبووە  رۆاڵن  که  دەکات  جۆرەوەکان

  لهدارشتن)كريمر،   ووردەکاری  شێوە،   له  ڕەسهنايهتی  خهياڵ،  له  بليمهته

 (. 13ص ،1971

 سێيهم  بهشی

 پهيکهرسازی  ریهونه  ئهفسانهييهکانی  ديمهنه  ڵكاریشيته  یفهلسهفه   (3-1)

 :نموونه  به ميسۆپۆتاميا
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  شته   ئهو  ماوەتهوە  بۆمان  که  شوێنهوارانهی   ئهو   گشتی   شێوەيهکی  به

  و   وێنه  و  پهيکهر  و  زەقورا  و  پهرستگا  و  کۆشک  وەک  دەگرێتهوە  ماددييانه

  له   تر،   شتی  چهندين   وە  جۆراوجۆر  قوری   بوکهڵهی  چهندن  و   مور  و   نهخش

  باش  زۆر  شێوەيهکی  به  دەتوانين   شوێنهوارانه   ئهو   خۆێندنهوەی   ئهنجامی

  لێناکرێت  گومانی  ئهوەشدا  لهگهڵ  بين،  ميسۆپۆتاميا  دێرينی  مێژووی  ئاشنای

  خوێندنهوەی   له  سهرەکين  سهرچاوەی   ماددييهکان  شوێنهوارە  که

  هێشتا  مرۆڤ  که  سهردەمانهی  ئهو  يان  مێژوودا،  پێش  سهردەمهکانی

  اليهن   له   نووسين  )داهێنانی  باسه  شايهنی   نووسين.   داهێنانی  نهگهيشتۆته 

 بهرەو   کرد  وای  که  پ.ز  (3200)  نزيکهی  له  ميسوپۆتاميا   مرۆڤی

 سهردەمی   قۆناغی   ئهويش  بروات  ژيان  له  نوێ  قۆناغێکی

   ( 21ص ،1991مێژووە()مرعی،

  چۆنيهتی  و  ميسۆپۆتاميا  شارستانيهتی  له  هونهر  خوێندنهوەی  مهبهستی  به

  وورد  خوێندنهوەيهکی  دەبێ  ئهوا  هونهری  کاری  ئهنجامدانی  شێوازی

  ئهو   کات.  ئهو  مرۆڤی  کۆمهاڵيهتی  فکری  و  هزر  چهمکی  بۆ  بکرێت

  بوونهوەی   ڕوو   به  ڕوو  به  بهسترابوونهوە  کۆن  مرۆڤی  فيکريانهی  رەههندە

  مادييهی   مهبهسته  ئهو  سهرەڕای سروشت،   دياريدەکانی  به  بهرامبهر  مرۆڤ

  ميتافيزيکی  بيری  بهاڵم   ههبوو،   کات  ئهو  بهرههمی  لهسهر   کاريگهری  که

 فيکرييهکهی. بهرههمه  دروستکردنی  لهسهر ههبوو کاريگهری گهورەترين

  کردبوو،  داگير  ميسوپوتاميای  مرۆڤی  فکری  بيرو  ههموو  ژيان  نهێنيهکانی

  له   دنياش  وە   ناسيبا،  خۆی  که  بوو  ئهوە  وەک  ههر  تێيگهيشتبا  کاتێک

  دوای   به   بوو   بهردەوام  بيرکردنهوە  و   گهران  بۆيه  چواردەوريهتی،

  رێگای  له  ههوڵياندا   شێوەيهک،   ههموو  به  ژيان  سروشتی   دياردەکانی
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  له   جۆرێک  بگهنه  تاوەکو  دەوروبهريان  دونيای   قواڵييهکانی  به  گهڕان

  توانی  کارەدا  لهو  مرۆڤ  مهبهستهوە  بهم  سروشتدا،   له  تێگهيشتن   و  مهعرفه

 ههر  بۆ  وە  بکات،  دياری  پهيوەندييهکانيان  و  بکات  پۆلێن  هاوشێوەکان  شته

  وە   زيندوو،   بوونهوەری  به  يهکسان  بکات،  دەستنيشان  هێمايهک  گروپێک

 له   جۆرێک  به  بۆ  هێما  کاری  وە   هێما،  بۆ  گۆران  شتهکان  شێوەيه  بهم

  کرا  مهبهست  بۆی   هێماکه  که  شتهی  ئهو   کۆنترۆڵکردنی  و  خاوەندارێتی

 )17ص ،1974 بوو)اسماعيل، 

  له   وای   که  بووە،   فاکتهردا  چهندين  ژێر   له  ميسۆپوتاميا  هونهرمهندی 

  لهو  يهکێک  بڕوات،  دياريکراو  سيستهمێکی   پێی   به   کرد  هونهرەکهی

  دەبينێت   دەکاتهوە  بير   مرۆڤێک  )ههموو  بوو،   ئاينيی  بيروباوەڕی  فاکتهرانه

  ، 1980  ئاينی()بنروبي،  پرسی   ر  سه   له   ههبێت   ههڵوێستی  که  بووە  ناچار

  له   ههبووە   زۆری  کاريگهريهکی  ئاينی   بيروباوەری  کاتێکدا   له   (  363ص

  دروست  خوداوەنديان  و  پهيکهر  ميسۆپوتاميا،  شارستانيهتی  له  هونهر  سهر

  بۆ   کارپێکهر  ببێته   و   هونهر،   ببێته  دروستکراوانه   ئهم  رادەيهی   ئهو   تا   کرد،

 ( 26ص ،1998 )عباس، شێوەکان ههموو  بۆ  زانست  ببێته ههروەها ڕۆح،

  ههبوو   زۆری  کاريگهريهکی  که  ڕوويدا  گۆڕانێک  جۆرە  مرۆڤ  هزری  له

  به  دەدا  گرنگی  ميسۆبۆتاميا  مرۆڤی  کاتێدا  له  دەوروبهری،  ژينگهی  لهسهر

  بهتايبهتی   يپێدا،   گهشهکردنی  ههولی  بيروباوەڕەکانی  له  و  ئايينييهوە  اليهنی

  ميسۆپۆتاميا  سروشتی   پێی  به  ئهمهش  کشتوکاڵييهکاندا،   يهکهمه  کۆمهڵگه  له

 له   زۆر  بهرههمی  بهپيتو  که   دەبهست  بارانانهی  بهو  پشت  که

  بچێت  شت   زۆر   بۆ  مرۆڤ  هزری  و   بير  که   کرد   وای  ئهمه  خۆههڵدەگرێت.
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  تا   کات  ئهو  سروشتی   سهر  له  بێت  کاريگهر  شێوازەکان  له  شێوازێک   به  که

   بۆی. بهرەکهت خێرو ببێته   سروشت  و وەک

  ناوچهی  له  گهيشتوە  دەست   به  پهيکهريمان  هونهری  کاری  کۆمهڵێک

  15  دوری  له  بهرزاييهکانی  زنجيرە  سهر  دەکهوێته  که  تبه(  )کوبيکلی

  بۆ  ئێستا،  تورکيای  باشووری   له  )ئۆرفا(  ڕۆژههاڵتی  باشوری   کيلۆمهتر

 دەگهرێتهوە  مێژووەکهی  که  (،P  ,2010   ,  Brian.62بروانه:)  زياتر

  شارستانيهتی  سهقامگيری  سهرەتای  له  بهر  زاينی،  پێش  ساڵ  9000

 کارێکی   چهند  شوێنه  لهم  بنياتنراوە،  ڕاوچيهکانهوە  اليهن  له  که  مرۆڤايهتی

  تورکی،   و   نیئهڵما  شوێنهوارناسی  کۆمهڵێک   اليهن   له  دۆزرايهوە  هونهريی

  P.63دەکات)  کۆن   مرۆڤی  ئهفسانهيی  بيرکردنهوەی   اليهنی   به  ئاماژە  که

,2016   ,  Emre ،)  پالنهر  ئهفسانهيهکانی  مانا  ئاشکراکردنی  بۆ   ههوڵێکدا   له  

  بهراورد   ههندێک  شميدت  کالوس  شوێنهوارناس  کارانه،  ئهم  ئهنجامدانی  بۆ

  دەچێت  بۆی  وا  تر،  گرووپهکانی  ميۆلۆژيای  جيهانی  لهگهڵ  لێکچوون  و

  پهيوەسته   که  ههبووبێت،   کۆشکهوە  و   پهرستگا  دروستکردنی  به   پهيوەندی 

  سهرههڵدانی  به   ههبووە  پهيوەندی   سهرەتايهکان  بيرکردنهوە  کاتهی   بهو

  شێوە  دۆزراوەتهوە  که   نمونانه  له  يهکێک   ميزوپۆتاميا،  له  خوداوەندەکان

  له  وە  دەکهوێت،  بينهر  بهرچاوی  ئهبستراک  شێوەيهکی  به  گشتيهکهی

  شێوەی  له  پێکهاتوون  که  ههڵتۆقيو  هونهری  به  نهخشێنراوە  کارەکه  اليهکی

  دەر  به  تردا  کارێکی  له  (1  ژمارە  )وێنه  دووپشک،  و  مار  و  ئاژەڵ

  بيرکردنهوەی  ئاستی  ههبووە  توانای  کات  ئهو  مرۆڤی  بيرۆکهی  دەکهوێت

  ئهبستراک   شێوەيهکی  به  مرۆڤ  گشتی  شێوەی   بتوانی  رادەيهک  بگاته

  ههمان  له  تر  کارێکی  له  (2  ژمارە  بيرۆکه)وێنه  خزمهتکردنی  بۆ  دەربخات
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  سهر   له  درندە  ئاژەلێکی  که  دەکهوێت  بهديار  مهسهله  شێوەيهکی  شوێن 

  و   پهيکهر  ئهم   لێکدانهوەی   و  مانا  (3  ژمارە  )وێنه   نهخشێنراوە  اليهکی

  که  نهبێت  ئهوە  تهنها  بکرێت  دياری  ناتوانرێ  وە  ناديارن،  ئێستا  تا  ڕەمزانه

  به  هونهرين  کاری  تهنها  يان  کۆمهاڵيهتين   يان   ئايينين   ئايديۆلۆجيای 

 ,P.32) 2013 (Levent,  ميتۆلۆژيا کاريگهری

 

 3 ژمارە وێنه 2 ژمارە وێنه 1 ژمارە وێنه

  گوندی   له  )حهسونه(  سهردەمی  سهرەتای  له  نموونانهی  لهو  نموونهيهک 

  باڵندە  سهری  شێوەی  له  دۆزيهوە  بهردينيان  پهيکهری  کۆمهڵێک   نهمريک()

 پهيکهرانه   کۆمهله  ئهم   (،4  ژمارە  )وێنهی  بوون  )ههڵۆ(  جۆری  له

  ميسۆپوتاميا  هونهری  مێژووی  توێژينهوەکانی   له  ههيه  زۆری  گرنگيهکی

 ,Kostowskiنوسين)  پێش  سهردەمی  له  مرۆڤ  فيکری   خۆيندنهوەی

1990, P.155.)  و   شێوەکاری  داهێنانی  کۆنترين  به  پهيکهرە  کۆمهله  ئهم  

  ئێستا   تاکو  که  دادەنرێت،   بهرجهسته  پهيکهرتاشی  کاری  کۆنترين  به

  دەکاتهوە  روون  بۆ   ئهوەمان  وە   سهردەمه  لهم   و   ناوچهيه  لهم   دۆزراوەتهوە

 ئهنجامدانی  له  ديتيه   بهخۆ   بهرچاوی  پێشکهوتنی   ميسۆپوتاميا  مرۆڤی  که

  شيکردنهوەی  ههڵکۆلينی.  و   بهرد  بڕينی  قۆناغهکانی  و  پهيکهرسازی  کاری

  )زهير   دکتۆر  چوونی  بۆ  بيرو  بهپێی   هونهريانه،  شێوە  ئهم   بۆ   زانستی

  ئهم   (، Totem)  تهوتهم   ئاژەلی  شێوەی   له   که  سمبولێکن   چهند   که  صاحب(
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  له  و   سهردەم  له   دادەنرێت  گرنگ  فکری  دەستکهوتێکی  به  پهيکهرانه

  کۆمهل،  به  ژيانی  زيندوەکانی  دياردە  بۆ   سومبولێک  وەک  دا،  خۆی  شوێنی

  بهلکو  بێت،  مهتريال  شتێکی  تهنها  نهبوو   ئهوە   بيرکردنهوەيه  جۆرە  ئهم   وە

 دياردەکانی   به  بهرامبهر  ههبوو  هێزی   به  روحی  توانايهکی  بووکه   جۆرێک

  لهگهل  پهيوەندی  دروسنکردنی  هۆی  به  ئهوەش  سروشدا،  له  بوون  زۆر

  بوو   پيرۆز  شێوەيهکی  به   لهگهليدا  مامهلهکردن  بۆيه  ميتافيزيکی،  هێزێکی

  ئهوە   پهيکهرانه  ئهم  کارەکانی  له  يهکێک  لهوانهيه  لێبگيرێت.  رێزی  دەبوايه

  لهوانهشه  وە  بارين،  باران  له  بێت  پرس  بهر  -  بيرۆکهوە  رووی  له  -  بوبێت 

  دوور   يان  شانس  پاراستنی  کاری کهوا  بسهلمێنێ  بۆمان  پهيکهرەکان  بچوکی

 (. 20ص ، 2007 )صاحب، بێت تهنکی دڵ له تاک  کهوتنهوەی

 

 (4 ژمارە )وێنه

  هۆکارن  بيروکهوە  رووی   له  ئهمانه  که  بکهين   بهوە  ئاماژە  دەکرێت  لێرەوە

  بهمهبهستی  بدات،  ئهنجام  هونهر  کۆن  سهردەمی  له  توانيويهتی  مرۆڤ  کهوا

  دەستکهوتێکی   به  ئهمه  خۆی،  رۆژانهی  پێداويستيهکانی  پرکردنهوەی

  که  ميسۆپوتاميا  مرۆڤی  توانای  دەربارەی  دەکرێت  ههژمار  گرنگ

  ماتريال   لهگهل  مامهله  بيرۆکه  لهگهل  کردن   مامهله  شوێنی  له  توانيويهتی 

  کردنی   گهشه  و  بهدەرخستن   بۆ   شێوازێکه  خۆيدا   له  خۆی   ئهمهش  بکات.

  بهرد  له  زۆربهيان  که  پاشماوانهی،  "ئهو  بيرۆکهيه.  چونی  پێش  بهرەو  بيرو
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 کارانه   ئهم  دێرين  بهردينی  چاخی  بۆ  دەگهرێنهوە  دروستکراون،  ئێسک  و

  وە  دەکۆڵرێتهوە  لێی   و   دەکرێت،  تهماشا  هونهری  بهرههمێکی  چاوی  به

  شتهدا   لهو  گۆرينێک   هۆی   به  و   کراوە  مهبهستێ   بۆ  که   تێدەگهن،  لێوەی

  پێويست   و  رۆژانهدا  ژيانی  له  ئاسانکهر  کار  ئامێرێکی  بۆته   که  بهديهاتووە،

  شته   ئهو  هاوکاری  بۆ  دەگهرێتهوە  جوانی  که  دەگهێنێت،  ئهوە  ئهمهش  بووە،

 جوانکاريه   بهو  داهێنانهيدا  لهم  توانيويهتی   مرۆڤ  گوزەراندا،  کێشهی  له

   (7  ل ، 1979 ساالر، بکات")  پهيدا شته  ئهو  بۆ زياتر ئهرکی

  به   گشتی  شێوەيهکی  به  (4  ژمارە  )وێنهی  پهيکهرانه  ئهم  شێوەی   ئهنجامدانی

  لولهييه   شێوەی  له  ملهکهی  ديارە  وەک  ئهنجامدراون،  سادە  شێوازێکی

  سهرەوەی  بهشی   کاتێکدا  له  چاو،  بازنهی  به  سهوەرە  الی   له  کۆتايدێت 

  دەکات، دەنوک له گوزارشت که  دەهێنێ پێک بوو خوار شێوەيهکی بازنهکه

  به   لهوانهيه  که  چوە،  ناوەوە  بۆ  قوڵ   شێوەيهکی  به  که  چاو  بازنهی  بهالم

 به   رێکخراوە  پاشان  ههڵکهنرابێت  تيژ  لێوار  و  رەق  بهردينی  شتێکی

   لێکخشان.

  کارە  بۆ  حهسونه  سهردەمی  له  مرۆڤ  بيری   توانای  گهشهکردنی  پاش

  وێنهی   توانی  ئهبستراک،  شێوەی  له  بوون  شارەزايی  و  هونهريهکان

 جيهانه  له  بێت   تر  پێشکهوتوو  زۆر  که  بکات  دروست  جيهانێک

  وێنهی   له  مهبهستمان  ئهفسانهييه(،  )وێنهی   ئهويش  راستهقينيهکهی

 ئامانجی  به  ئهفسانهيی،  ڕووداوی  داينهمۆی  بنهمای  لهسهر  وێنه  ئهفسانهيی:

  بهمهستی   ئاژەلهکان،  يان  ئهفسانهييهکان  کهسايهتيه  سهر   خستنه  تيشک

  السالم،   )عبد  بروانه:  زياتر  بۆ  ههست،  دۆزينهوەی  و  بينين  کاريگهری

  که  بدرێت   ئهنجام   کارێک  ئهفسانهييانه  وێنه   لهم  توانرا  (، 105ص   ،2020
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 سهردەمهکهی   بۆ  بهێنێت   دەست  به  کارا  ئامانجێکی  و  پێبکرێت  ههستی

  ئهم   توانيوە  نهی  شارەزايهک  هيچ  و  مهعريفهک  نه  ئامێر  نه  کاتێدا  له  خۆی،

  بۆ   بوو   ئامێر  گرنگترين  و   باشترين  هونهر   ئهوا  روو،  بخاته  ئامانجه

  سهرههڵدانی  لهگهڵ  لهوانهيه  هونهر  )تهمهنی  ئامانجه.  ئهم   هێنانی   بهدەست

 وە   کارکردن  وێنهکانی  له  وێنهيهکه  هونهر  بێت،  مرۆڤ  تهمهنی

  هونهر  (. 21ص   ، 1971  مرۆڤه()فيشر،   کارای  چاالکييهکی  کارکردنيش

 لهگهل  هونهر  پهيدابوونی  مرۆڤايهتی،  مێژووی   له  جيانهکراوە  بهشێکی

  شێوازە  و   ناوەڕۆک   وردە   وردە  بووە،   مرۆڤ  سهههلدانی  سهرەتای

   مرۆڤ. چوونی  پێش بهرەو  لهگهل کردووە، گهشهی هونهرييهکانی

 ئهنجامدانی   چۆنيهتی  دەربارەی  بدەين   ئهنجام  توێژينهوە  دەمانهوێت  کاتێک

  دوای  له  بگهڕێين   سهرتا  پێويسته   ميسۆپۆتاميادا،   شارستانيهتی  له   هونهر

  له  سودی  کۆن   رمهندی  هونه  گشتی،  به  هونهر  سهرههڵدانی  سهرەتاکانی

 هونهرەکهی،   بۆ  ماتريالێک  وەک  رگرت  وه  خۆی  دەوروبهری   ژينگهی

  له  ئهبستراکهکانيش  شێوە   گشت  وە   ڕووەک،   شێوەی  و   ئاژەڵ  شێوەی  وەک

  شتهکان  کۆنترۆڵی  "مرۆڤ  وەرگيراون  سروشت   له  و   واقيعين   بنهڕەتهوە

  دەکرێت  گۆرانکاريهوە،  رێگای  له  خۆی   دەستی  ژێر  دەيانکاته  و  دەکات

  مرۆڤ   بهاڵم  سروشتييهکانه،  شته  گۆڕينی  پڕۆسهی  تهنها  کارکردن  بلێين 

  کۆنترۆڵکردنی  به  خهون  دەبينێ،  خهونيش  بهڵکو  دەکات  کار  ههر  نهک

  و   بگۆڕێت  شتهکان  بتوانێت  که  دەبێنێ  بهوە  خهون  دەبێنێ،   سروشتهوە

  بينينی  (21ص  ،1971  نيشانبدات")فيشر،  نوێدا  لهفۆڕمێکی  شێوەيان

  ئهرکی  بۆيه  تر،   وانی   له  جياواز  بوو   تايبهت  بينينێکی  واقيع   بۆ   هونهرمهند 
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  بۆيه  شتهکان،  ناخی  جهوههرو  و  ناوەڕۆک  به  گهيشتن  بۆ   ههوڵدانه  هونهر

 نهبنراوە.  که  شێوەيهک بۆ  گۆری سروشتدا له شتهکانيان

 مرۆڤی   که  هونهرەکان   گرنگترين  له  بوو  يهکێک  پهيکهرسازی  هونهری

  ئايديا   و   ههست  له  گوزارشتبوو   هونهرە  ئهم   پێکردووە،  کاری  ميسۆپوتاميا

 که   هونهرەکان  گرنگترين   له   بوو  يهکێک   ههروەها  ئاينی،  باوەڕی  بيرو   و

  گهيشتووە،   پێمان  جياوازەکان  سهردەمه  له  جۆری  جۆراو  نمونهی  چهندين

 وئامرازانه   ماترياڵ  لهو   سودی  گوزارشتکردن  بۆ   ههميشه  )مرۆڤ

  وە  و  دار  و  بهرد  و  قوڕ  وەکو  بووە  خۆيدا  دەوروبهری  له  که  وەرگرتووە،

  ئهو  ماوەتهوە  که  پاشماونهش،  ئهو  گيانداران،  خوێنی  و   خهلوز  وەکو  ڕەنگ

  بهرد   له  که  ئامێرانهن  ئهو  و  ئهشکهوتهکان  ديواری  لهسهر  که   وێنانهن

 که   ئامێرانهن  ئهو  کۆنترين  بهردينهکان  ئامێرە  دروستکراون،

  کاری  بۆ   کهرستانهی   لهو  يهکێک  (16ص   ،1965  ماونهتهوە()کوبلر،

 ئهمهش  بووە،  برد  کهرستهی  ئێستا  تاکو  کۆنهوە  له  بهکاردێت  پهيکهرسازی

  زۆر  بهرگريهکی  که  کهرەستهيه  ئهم   سروشتی   هۆی  به   ئاشکرايه   و   روون

  بۆ   زۆر  توانايهکی  وە  جۆراوجۆرەکان  سروشتييه   فاکتهرە  به   بهرامبهر  ههيه

  نمونهيهکی  بۆيه  زۆر،  ماوەيهکی  بۆ  ڕەسهنهکهی  شێوە  له  کردن  پارێزگاری

 لهمهش   جگه  کهرستهيه.   لهم  پێگهيشتووە   هونهريمان  کاری  زۆری

 قوڕ،   ماترياڵی  به  پهيکهر  له  پێگهيشتووە   زۆرمان  يهکجار  نمونهيکی

  ئێستا  تا  که  ناسراوە،   قوڕ  پهيکهری  دروستکردنی  به  ميسۆپوتاميا  مرۆڤی

 له   چهرمو:  گوندی  دۆزرايتهوە،  )چهرمو(  شوێنی  له  نمونه  5000  له  زياتر

  به  سهر  چهمچهمال  قهزای  خۆرههالتی  کم  11  دەکهوێته   کوردستان

  دەرياوە،  ڕووی  له  بهرزە  پێ  (2500)  به  ڕووەکهی  کهرکوک،  پارێزگای
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  زانکۆی  لهگهڵ  1948  ساڵی  له  عيراقی  شوێنهواری  بهرێوەبهرايهتی

  کرد،  پشکنين  و  گهران  به  دەستيان  )برەيدود(   سهرۆکايهتی  به  شيکاغۆ

 سهرچاوە   پێی  به  دادەنرێت  دێرينهکان  شوێنهوارە  له  يهکێک  به  چهرمو

  سهر   له  گوند  يهکهم  به  وە  نوێ،  بهردينی  چاخی  بۆ  دەگهرێتهوە  مێژوويهکان

  گوندە  ئهم  رووبهری  بووە.   تێدا  کشتوکاڵی  که  دادەنرێت  جيهان  ئاستی

  کهس  (300)  نزيکهی  دانشتوانيشی  ژمارەی  بووە،  دۆنهم  سێ  نزيکهی

  چهندين   که  دايه،   م   ( 7)  قوواليی  له  ئێستا  گوندە   ئهم  پاشماوەکانی  بووە،

  به   بهرد  بناغهی  و  قوڕ  ديواری  به  سادەن  نيشتهجێی  خانووی  پاشماوەی

 )عصفور،  و  (88  ل  ،2018  )باقر،  بروانه:  زياتر  بۆ  دەکهون.  ديار

  پێشکهوتووی   شێوەی  له  ههندێکيان  نمونهکان  (335-334ص  ،1968

  که  دياردەکهوێت  به  و   بچووکن  ئاژەڵی  شێوەی   له  ههندێکيشيان  وە  ئافرەتن

  و  بوون  زۆر  به  پهيوەندی  هونهريانه  کارە  جۆرە  ئهو  بهرههمهێنانی

  ئهو   زۆرينهياندا.  له  جوانی  اليهنی  به  ههستکردن  له  جگه  ههيه،  پيتبوون

  وەک   بوون  باو   زياتر  دەکرد  دايکيان  خواوەندی   نوێنهرايهتی  که   نمونانهی

  ڕووتی  به  ئافرەت  نمونهکان  زۆربهی  له  وە  بهپيتبوون،   سومبولی

  به بوون  مندال  شوێنی  کردنی  گهورە  دووپاتکردنهوەی  لهگهل  و  دەرئهکهون

  پهرەسهندن   (،5  ژمارە  دووگيان)وێنه  ئافرەتی  له  گوزارشت  مهبهستی

  شێوەی   بهرەو  کارەکانيان  وردە  وردە  بوو،   بهردەوام  چوون   پێش  بهرەو

 بهرەو  ههنگاونان  بۆ  گۆڕا  شێوەکان  پاشان  کرد،  گهشهی  واقيعی

 له   بهرزەی  ئاستێکی  گهيشته  ادەيهیر  ئهو  تا  سيمبۆڵيزم،  و  ئهبستراکت

   (9-8ص  ،1985 وأخرون، وليد ئهبستراکت)جادر،
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 )5 ژمارە وێنه(

  ههموو  به سروشت  دياردەکانی دوای   به بوو  بهردەوام  بيرکردنهوە و گهران

  خودی   له  جار  يهکهم  بيری  ميسوپوتاميا  مرۆڤی  کهوا  بوو  ئهوە  شێوەيهک، 

  نهێنيهکانی  دۆزينهوەی   و   راستيهکان  به   گهيشتن   بهمهبهستی  کردەوە  ئافرەت

  تر  بهمانايهکی  دونيا  سهر  بێنێته  مندال  دەتوانی  ئافرەت  چونکه  ژيان،

  هونهرمهند   لهسهر  لێرەدا  بکات.  دروست   نوێ   مرۆڤی  دەتوانێت   ئافرەت

  توانی   بکرێت،  بهدی   تێدا   بيرۆکانهی  ئهو   بدات   ئهنجام  کارێک   بوو   ئهوە

  دونيای   له  که  ئهفسانهيی،  شێوەيهکی  بۆ  بگۆرێ  ئاسايی  ئافرەتی  شێوەی

 روخسارو   وردەکاريهکانی  البردنی  به   ئهمهش  نهبينراوە،  سروشتی

  شێوازی  بهرەو  چوون  وە  ئافرەت،  فۆرمی  گشتی  شێوەی  دەستکاريکردنی

  مندال  شوێنی  کردنی  گهورە  و  بهدەرخستن  وە  شێوەکاندا،  له  گوزارشت

 شاکارێکی   به  دايک  خواوەندی  انی)پهيکهرەک  نمونهکاندا.  زۆربهی  له  بوون

 حهزو   ئهنجامی  هونهرييانه   کارە  ئهو   ههرچهندە  دەکرێن،  ههژمار  هونهری 

  ويستی   ئهنجامی  که   رادەيهی،  بهو  نهبووە   جوانی   و  هونهری  ئارەزويهکی

  بهستووە  پشتيان  هونهريانه  کارە  ئهم   دروستکردنی  شێوازی  له  بوو،  ئاينی

  جهستهدا،  بهشی  ههندی  له  زيادەڕەوی  هونهری  شێوەی  گۆرينی   و   الدان  به

  جهستهی   واقعيهکهی  شێوە  له  بکهوێتهوە  دور  دەردەخات  شێوەيهک  به

   (. 33 ل  ،2019 ژن()محمد،
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  شێوەيهکی  له  بابهتێکه  ئافرەت  جهستهی  بهشهکانی  نێوان  پهيوەندی 

  به  حهسونه  سهردەمی  گڵکاريهکانی  پهيکهرە  له  دەربڕينه   گوزارشتی

  قۆڵ  لهگهڵ  سنگ   ڕووبهری   دەبينين  کاتێک   (،6  ژمارە  دەردەکهوێت)وێنه 

  ڕان  ههردوو  قهبارەی  کردنی  گهورە  له  زيادەڕۆيی  و   دەگرێ،   يهک

  اليهنی   به  پهيوەندی   که   بدۆزينه  سيستهمێک   دەتوانين   لێرەوە  دەکرێ،

 گڵکاريه   پهيکهرە  زۆرە  ژمارە  ههموو   ئهو   نێوان   له   ههيه،  فکريهوە

  کۆمهاليهتی  نهريته   و   ڕووداو  لهگهل  حهسونه،  سهردەمی  مێينانهی 

 ئهنجامداوە   ئهمهی   مهبهست  به   هونهرمهند   تێدانيه  گومانی  ئهوکات،

 وەک  ئافرەت  نيشاندانی   ئهويش  که  ئاشکرايه  و  روون  مهبهستهکهش

   (. 42ص  ،2007 )صاحب، خواوەندە و دروستکهر

  )تلهعفر(  نزيک  تيه(  )يارم  گوندی  له  ئافرەت  شێوەی  له  پهيکهرێک  چهند

  به  بهستراوەتهوە  فکريهکهيان  وێنه   که   (7  ژمارە  )وێنه  دۆزراوەتهوە

  ئهم  که  پێکردووە  ئاماژەی  باقر(  )طه  ئهوەی  وەک  بوون،   زياد  بيرۆکهی

  هێزێکی   و  بهرههمهێنان  و  بوون  زياد   هێزی  )سومبولی  پهيکهرانه

  شێوە  له  پهيکهرانه  کۆمهڵه  ئهم   ( 195ص  ، 2009  ناديارن()باقر،  سروشتی 

  هيچ   بهبێ  ئهنجامدراون  شێوەيهک  به  بهاڵم  ئافرەتن  گشتيهکهيان

  قوڕە  گهورەی  پارچهيهکی  تهنها  جهستهيان   شێوەی   تهواوی  وردەکاريهک،

 به   پهيکهرەکان  سهرەی  داڕێژراوە،  شريتی  بڕی  يهکتر  هێڵی  به  و

  بهبێ  دەکات  قوڕ   بارستهيهکی  به  ئاماژە  تهنها  که   ئهنجامدراون  شێوەيهکی

 (. 96ص  ،1977 )بارو، وردەکارييهک  هيچ

 خهسڵهته  ئهو  ماوەيه  ئهم  هونهريی  شێوازی  مهنديی  تايبهت  گرنگترين

  دەستی   بيرکردنهوە  کاتهدا  لهو  دەرکهوت،  مرۆڤدا  فيکری  له  که  يه  ڕەمزييه
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  تاکو   سومبول،   رێکخستنی   سيستهمێکی  وەک  فراوان  مهودايهکی  به  پێکرد

  رێکخستنی  بوو   ئهوە  دەکات،  رێک  بۆيان  ههيانه  ئهزموونانهی  و  داتا  ئهو

  نێوان   له   نێوانگيرێک  وەک  ئهفسانه  و   وهونهر  زمان  هارمۆنی   سيستمی

 کۆمهله  ئهم  ميتافيزيکيدا،  سروشتێکی  له  )ڕۆحی(  و  )ئاسايی(  ژيانی

  و  کۆمهاليهتی   رووی   له   ههبوو   زۆری  گرنگييهکی  سومبوالنه

  پهيوەنديـکردن  ئامرازێـکی  وەک  بيرکردنهوە،  چۆنيهتی  لـه  سـيستهماتيکيدا

 (. 81ص ،2002 نهبــوو()صاحب، هـهڕەمهکـــــی که

  وێنه  نمونهی  جوانترين  کردنی  دروست  له  بوون  رەنگين  دەست  راوچيهکان

  راستهو  ههبوو  پهيوەندی   کارەکانيش  ناونيشانی   وە  پهيکهرسازی،  کاری  و

  له  هێنان  بهرههم  ئابووری  رشیشۆ  لهگهل  وە  نمونهکه،  خودی  به  خۆ

  له   شتهکان  تێروانينی  بيرۆکهی  رووی  له   روويدا  گۆرانکاری  ميسۆپۆتاميا

  ئهبستراک   سومبول،   و  )ئهبستراک(  شێوەی  بۆ  خۆی  راستهقينهکهی  شێوە

  به  گهيشتن  تاک  سيقهتی  البردنی  توانای  له  يه  بريتی  هزريه  پرۆسهيهکی

   (15 ص ، 2007 )اآلغا، بروانه:  زياتر بۆ گشتاندن.

  هۆی   بووە   داهاتووە،   مرۆڤ  بيری  بهسهر  که   پێشکهوتنهی  ئهم   ئهنجامی  له

 لهو  گۆرانکاری  وەک  شتهکان  تێگهيشتنی   له  نوێ   شێوازێکی  سهرههڵدانی

  بيرۆکهی   بۆ   دياريکراو  و   تاک  شتی   به   ههبوو   پهيوەنديان  که   بيرۆکانهی

  له   روويدا  پێشکهوتن   شێوەيه  بهم  دەکاتهوە،  کۆيان  هاوبهشيهک  که  کۆمهڵ

 مرۆڤ  بيرۆکهی  لێرەدا  گشتاندن،   بيرۆکهی  بۆ  دياريکراوە  شتی  و  نيشانه

 شێوەکاريهکان  هونهريه  کارە  پێی  به   ميسۆپۆتاميا   شارستانيهتی  له  پێگهيشت 

  له  گشتاندن   و  ئهبستراک  سيفهتی  ههردوو  پێگهياندنی  به   سهردەمه،  لهو

 دياريکراوی   مانايهکی  که  نيشانانهی  ئهو   کرد   وای  که   مرۆڤدا  بيرۆکهی
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  له  ئازادبی  وە  ههيه  مانای  چهندين  که  کراوە،  سمبولی  بۆ   بگۆرێت  ههبوو،

 بهکارهێنانی  بۆ  گۆرا  شتهکان  لهگهڵ   کردن  مامهله  جۆرە  بهم   بيرۆکه،

   سومبولهکهی. 

 

 (7 ژمارە )وێنه  (6 ژمارە )وێنه

 جۆرەکان   له   جۆرێک   به  بۆوە   بالو   سامڕا  شارستانيهتی   که   ماوەيهی  ئهو

 لهسهر   سهرەکی  شێوەيهکی  به  که  نوێ  بيرۆکهی   سهرههڵدانی  هۆی   بووە

 ئهنجامدرابوو،  سروشت  کاريگهرەکانی  فاکتهرە  پيرۆزکردنی  بنهمای

 جۆراو  بابهته  ئهو  سامرا  شارستانيهتی  له  هونهری  کاری  گرنگترين

 کاری   لهمانه  يهک   ههر   دەکرێ،  بهدی   پهيکهرەکان  له  که  جۆرانهيه

  که   بوينه  شێوەيهک  به  جۆرانه  جۆراو   کارە  ئهم  بێگومان  ههيه،  وازیجيا

 گرنگی  بکات،  سهردەمهدا  ئهو  کۆمهڵگای  پێويستيهکانی  شێوە  له  گوزارشت

  ئهو  توانيويانه  دادەنرێت،  شارستانيهتی  دەستکهوتێکی  به   پێکهاتانه  ئهم

  له  هونهر،  رێگای   له  دەرونهوەيه،  ناخی  له  که  ناخی  له  که  بگهينن  بيرۆکانه

  کۆمهلێک   سامرا  باشوری   کم   10  دووری   دەکهوێته  که   صوان  لوتکهی

  5300)  بۆ  دەگهرێتهوە  مێژووەکهيان  دۆزراوەتهوە  مندال  ئافرەت  پهيکهری

  پێدەچی  که  پهيکهرانه  له  وەيهکێک  (9-8  ژمارە  )وێنه   زاينی(،   پێش

 کارە  ئهم   دەستپێکی  به   وە   خۆی  سهردەمی  له  بێ   ههبوو   زۆری  گرنگيهکی

  پهيکهری  له  زۆر  کۆمهڵێکی   نێوان  له  پهيکهرە  تاکه  وە  دادەنرێ،   هونهريانه
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  که  تاقيکردنهوەيهک  له  صوان(.  لوتکهی  )پياوی  پهيکهری  ئهويش  ئافرەت

  عيراقی،  مۆزەخانهی له زاينی 1994 ساڵی له ئهنجامدراوە پهيکهرە ئهم  بۆ

  ههريهک  ئهنجامدراوە،  پارچهيهک  چهند  به  پهيکهرە  ئهم  کهوا  ديارکهوت  به

 ئهنجامدراوە،   جيا  به  ههردووالقی  و  ڕان  ههردوو  سهرەوی  و  قهد  سهرو  له

  رووی   لهسهر  بهستێندراون،   پێکهوە  ليتراو   به  پارچانه  لهم   ههريهک   پاشان

  بۆ   )لتراو(،  ئاو  و  قوڕ  له  خاوێن  گيراوەيهکی  به  داپۆشراوە  پهيکهرەکه

  بۆ  باش.  شێوەيهکی  به  سوتێنراوە  وە  ببهخشێ،  جوان  روخسارێکی  ئهوەی

 ( 66ص ، 2007 )صاحب، بروانه: زياتر

 ماوەتهوە  باش  شێوەيهکی  به  ئێستا  تاکو  بووە،  سم   7  پهيکهرە  ئهم  بهرزی

  له   کراوە  دروست  لهدەستداوە،   چهپی   القی  و  دەست  نهبێ   ئهوە   تهنها

 له  ئاسايی  مرۆڤی  شێوەی  پێکهاتهوە  رووی  له  خاوێن،  و  باش  قورێکی

  به   پاشان  ئهنجامدراوە،  پارچهيهک  چهند  به  پهيکهرە  ئهم  نهداوە،   دەست

  له   دەچێت،  سهوز  بهرەو  رەنگيشی  (10  ژمارە  )وێنه  بهستێندراون،  يهک

  له   دەستی  ههردوو   و  دايه   دانشتن   شێوەی   له  پهيکهرە  ئهم   دارشتنهوە  رووی

  بهمهبهستی   ئهويش  کراوەيه  القی  ههردوو   گهيشتووە،   يهک  به  سگيهوە  الی

   (90ص ،1977 )بارو، نێرينهی. کۆئهندامی کهوتنی ديار

 

 (8 ژمارە )وێنه
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 (9 ژمارە )وێنه

 

 (10 ژمارە )وێنه

  پياوی  پهيکهری  نزيک   له  که   سامرا  پهيکهرەکانی  له   تر   نمونهيهکی  له

 پهيکهری  به  ناوە  ناويان  نوسان  مێژوو  که  دۆزراوەتهوە،  صوان  لوتکهی

  ئهم  شارەزايان  چونی  بۆ  بيرو  پێی  به  (11  ژمارە  )وێنه  الولود(   )االم

 که   ئاينيهکانی  رێورەسمه  له  سومبولێک   وەک  هاتووە  بهکار  پهيکهرە

  و   ژن  هاوسهرگيری  وەک  ههيه،  کۆمهاليهتيهکان  دابونهريته  به   پهيوەندی 

   (.71-70ص ، 2007 پياو)صاحب،

  دياله،   پارێزگای  به  سهر  مهندەلی  شاری  نزيک   دەکهوێته  که  مامی  جۆخه  له

  ئهم  مێژووی  (12  ژمارە  )وێنه  دۆزراوەتهوە،   ئافرەت  پهيکهری  کۆمهلێک

 پهيکهرانه   کۆمهڵه  ئهم  زاينی،  پيش  ساڵ  (5300)  بۆ  دەگهرێتهوە  پهيکهرانه

  به  ههيانه  وە  دانيشتن،   شێوەی   به   ههيانه   بوونه   شێوەيهک  به   يهک   ههر

  بووە،  سم   ( 7  تا   5)  نێوان   له   يهکيان  ههر   قهبارەی  وە   راوەستان،   شێوەی 
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  گهيشتووە،   يهک  به  سک  خوارەوەی  له  پهيکهرەکان  له  يهک  ههر  دەستی

  چونی  بۆ  بيرو   پێی  به  شريتی،  خهتی  خهت  شێوەی  به  کراون  رەگ

  بۆ  سومبولێک  وەک  بهکارهاتبن  پهيکهرانه  جۆرە  ئهم  وانهيه  له  شارەزايان

  ، 2007  دەچوو)صاحب،  بهرێوە  نهزۆک  ئافرەتی  بۆ  که   رێورەسمانهی  ئهو

 (. 83-81ص

 

 (12 ژمارە )وێنه (11 ژمارە )وێنه

  که  دۆزرايهوە  بچوک   پهيکهری  کۆمهلێک  )حهلهف(  شارستانيهتی   له

  له   يهکێک   (،13  ژمارە  )وێنه   دايه   سم   12  –  4  نێوان  له  بهرزيهکهيان

 ئهنجامدراون   شێواز  يهک   به  ههموويان  پهيکهرانه  ئهم  گرنگهکانی  خاسيهته

  زۆربهی  ههروەها   کهرسته،  تايبهتمهندی   و  جوله  شێوەی  تايبهتی   به

  نهخشێنراون،   ئاسۆيی  شريتی   هێڵی  به   جهستهيان  تهواوی  پهيکهرەکان

  ئهم   جياکانی  شوێنه   و   کات   له  بيرۆکه   پێکچوونی  بۆ  دەگهريتهوە  ئهمهش

  و   پيرۆزن  که   دەگرێتهوە  بيرۆکانه  ئهو  زياتر  گشتی   شێوەيهکی  به  سهردەمه،

   (139ص ، 2007 ئاينيهکان.)صاحب، نهريته به  ههيه پهيوەنديان 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  566   

 

 

 (13 ژمارە )وێنه

  شێوەيهکی  به  پيرۆزەکان،  )شته   دەلێ  ( Andri Malraux)  مارلو  ئهندری 

  ڕێگهی   له  تهنها  وە  دەکرد،  وەهم  جيهانی   کهسايهتييهکانی  نوێنهرايهتی   ديار

  جۆرە  ئهم  بهاڵم   وەرگرتووە،  خۆی  شێوەی  خهياڵييه  جيهانه   ئهم  هونهرەوە

  ئهوەی   بهر  له   نهدەزانی،  هونهر  به   خۆی   ناوەرۆک  له   هونهرانه

  به   تايبهته  که  دەکهوێ  سهرچاوە  ئاسمانييهوە  هێزی  له  کاريگهريهکهی

 کهسانی  چاوی  که  شتانهی  ئهو  کێشانی  وێنه  مانای  به  هونهرمهند،  خودی

 ( 8ص ،1977 پێبکات()بارو، درکی  نييه مهرج ئاسايی

  که  ميسۆپۆتاميا  شارستانيهتی   گرنگهکانی  هونهريه  نمونه   له  يهکێک

  نوێنهرايهتی  گڵکاريانهن  پهيکهرە  ئهو  )عوبيد(،  سهردەمی  بۆ   دەگهڕێتهوە

 کارە  ئهم  (14  ژمارە  سهير،)وێنه  شێوەيهکی  به  بهالم  دەکهن  مرۆڤ  شێوەی

  به   سوتێنرابوون   و  کرابوون  دروست  خاوێن  زۆر  قورێکی  به  هونهريانه

  شێوەيهک   به  بچوکن،  پهيکهرەکان  قهبارەی  گشتی   به   باش،   شێوەيهکی

  شوێن   ههندێک  له  ئهوەشدا   لهگهل  وە   دەکرێت  دی  به   تيايدا   وردەکاری

 وردەکاريهکانی   خستنی   گوێ   پشت  وەک  خستووە  گوێ  پشت   وردەکاريان

  دەم  ئاسايی  شێوەی  گۆرينى  تردا  کاری  ههنديک  له  وە  مرۆڤ،  چاوی  و  دەم

  فيگهرەکان   دەچێت،  مار  سهری  له  که  تر  شێوەيهکی  بۆ  مرۆڤ  چاوی  و

 کارە  لهو  يهکێکيان   مرۆڤ،  جهستهی  له  گشتی  شێوەيهکی  به  پێکهاتون
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  لکاندووە   سنگيهوە  به   و   ههڵگرتووە  منداڵێکی  دەستهکانيهوە  به   هونهريانه

 خهياڵن،   دروستکردنی  پهيکهرانه  ئهم  بدات،   منداڵ  به  شير  وايه  ئهوە  وەک

 که   نهرمانهی هێڵه  ئهو   ناکهن.  شتێک  هيچ  قينهی   ڕاسته  شێوەی نوێنهرايهتی

  کارەکه  به  جوانيهک  جۆرە  کێشراوە،  شێوانهدا  ئهو  سهر  له  بهردەوام

  شێوەکان  خوارەوە  الی  له  هێالنهی  ئهو  وە  گشتی،  شێوەيهکی  به  دەبهخشێت

  به  رووی   له  ت دەکرێ  بهدی   لێ   زۆری  توانايهکی  دەکهوێت   ديار  به

  هێڵ   به  توانيويانه  ههروەها  واقعيهکان،  شێوە  کردنی   ئهبستراک

  بکهن   ديار  قاچهکان   نێوان  دووری  هێل  به  و  بکهن  دەوڵهمهند  ڕووکهشهکان

   (. 104ص  ت(،  )ب )عكاشة،

 

 (14 ژمارە )وێنه

  دادەنرێت   رەسهن  هونهری  داهێنانێکی  به  بنهرەتدا  له  پهيکهرانه  ئهم  شێوەی

  مرۆڤ  شێوەی  دەبينين   تر،   مهتريالێکی  ههر  يان  قوڕ  مهتريالی  پێکهاتهی   له

 بهر  له  ئهمهش  خۆی،  ئاساييهکهی  شێوە  له  هاتووە  جياواز  شێوەيهکی  به

  سروشتی   سهروی  هێزی  به  تايبهت  باوەڕانهی  و  بير  ئهو  بهرجهستهکردنی

  ئهم   سيستمی  له  ئافرەتهکان  "شێوەی   بوو   باو   سهردەمهدا  لهم  که

  زانراو   شێوە  له   کراوە  ئازاد   خۆگرتووە،  له   هێمايی   شێوەيهکی  پهيکهرانهدا،

  تا  سروشتيهکهی،  بوونه  له  بێت  ئازاد  تا  سروشتيهکهی،  ناسراوە  و
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  هێما،  وەک  کۆمهاليهتييدا  وەرگرتهی  له  بکات  خۆی  وکردەی  کاريگهريی

 گوتارە  له  بهاڵم   سروشتيدا،  گهراييهکی  مهبهست  له  دەچێت  خۆی  له  ئهوە

  ئهو   پوختهی  بلێی  وەک  واقعی،  ئامادەگيهکی  له  بهدەر  حييهکانيدارو

  له  دوور   به  خواستێکی  لهمهشدا  بکات،   کۆديان   دەيهوێت  که  ناوەڕۆکانهيه

 بينراوەکان،   دياردە  پوختکردنهوەی  بۆ   ههوڵدايه   له  که  ههيه،  تۆمارگهريی

   (.44ل ،2013 پهتيهکان")ساحيب،  شێوە سهربهخۆيی  له دڵنيابوون  پێناو  له

  ڕۆشنبيری   هۆشياری  گۆڕينی  پرۆسهی   سهر  له  بوەستين  لێرەدا  پێويسته

  به   دەوروبهری،  ژينگهی  کاريگهری  ڕێگای  له  سهردەمه  ئهم  هونهرمهندی

  بهديکردنی  بۆ  هۆکارێک  بۆته  که  ئاينيانهی  باوەرە  بيرو   ئهو   تايبهتی

  ناوەڕۆکی   داڕشتنی   توانيويهتی  ئهوەوە   ڕێگهی   له  که  داهێنان،   پرۆسهی

  کارانه  ئهم  داڕێژێت،   قۆناغه  ئهو   بۆ   پهرستن   چهمکی  پێی  به  ئاينی

  به  بايهخدان  و  عهقڵ  کارکردنی  ميکانيزمی  پاکی   دەرئهنجامی

  باشترين  بۆته  هونهر  شێوەيه  بهم   بووە،  دەوروبهرەوە  بيروباوەرەکانی

 کۆنهکان.  شارستانيهته له ئايينييهکان چهمکه دەربڕينی وەسيلهی

 سهردەمی   له  هێنا  بهدەست  زۆری   گرنگيهکی  ميسۆپۆتاميا  هونهری

  اليهنه   لهو  يهکێک  لێناکرێ،  گومانی  که  شێوەيهک  به  مێژوو(  )هاوشێوەی

 مرۆڤ   سهردەمهدا  لهم  بوو،  ئاينيهکان  باوەرە  بيرو  خزمهتکردنی  گرنگانهی

 سهرو  بونهوەرە  دەکرد،  سروشتيان   هێزەکانی  سهيری  جيا  شێوەيهکی  به

  يۆ   (،Metaphysics)  ميتافيزيکا  جيهانی  بۆ  دەگهراندەوە  سروشتيهکانيان

  دروست   بۆ  مرۆڤ   شێوەی  له   خواوەنديان  سروشتيانه   سهرو  بونهوەرە  ئهم

  تاکوو  پهرستگاکان،  ناو  له  ئهنجامدەدا  بۆ  تايبهتيان  رەسمی  رێو  وە  دەکرد

  بهشێوەيهکی   که  هێزەی  ئهو  لهگهڵ  بکهن  دروست  باش  پهيوەنديهکی
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  هێزی  ئهو  رۆژانهياندا،   ژيانی  سهر  له  ههبوو   کاريگهری  راستهوخۆ

  مانگ،   رۆژ،  ئاو،   ههوا،   زەوی،  ئاسمان،   وەک   جۆرن  جۆراو  سروشتيانه 

 ژيان  دياردەکانی  له  دياردەيهک  ههر  بۆ  زريان...هتد،  باران،  بروسک،

 دياردە  لهو  بيانپارێزی  تاکوو  کرد   دروست  بۆ  تايبهتيان  خواوەندێکی

  کتێبی  له  سهجادی  عهالئهدين  (60ص   ،2010  نفل،  و  )صاحب  ترسناکانه

  کۆن  زۆر  )ئادەميزادی   که  دەکات  بهوە  ئاماژە  کوردی  ئهدەبی  مێژووی

  له   بگا،   تهبيعی  تری   هێزێکی  يا   ڕۆژ  وەکوو  شتێکی  حهقيقهتی  له  نهيتوانيوە 

  ئهفسانه  و   چيرۆک   به   هێناويه   و   پهرستوويهتی  ترسانا

  شتهکان   حهقيقهتی  له  تێنهگهيشتنه  ئهم   (،1952  ڕازاندوويهتهوە()سهجادی،

  ههبوو،  بوونی  ميسۆپۆتاميا  مرۆڤی  الی   له  که  باوەرانه  بيرو   و   ترس  ئهم   و

  بونيان  مرۆڤ  شێوەی   له  خواوەند  پهيکهری  له  زۆر  ژمارەيهکی  کرد  وای

  وای   پهيکهرانه  ئهم  زۆرەی  ژمارە  ئهم   ههروەها  پهرستگاکان،  له  ههبێت

   پهيکهرسازی. هونهری له دەولهمهند  مێژووييهکی خاوەن ببينه کرد

  ههبوو   بوونيان  پهرستگاکان  له  که  هونهريانه  کارە  ئهم  يان  پهيکهرانه  ئهو

  بوو،   خواوەندەکان  رەزامهندی  له  جۆرێک  هێنانی  بهدەست  بهمهستی

 و  سهرەکی  بيرۆکهی  وەک  ئهمه  بپهرسترێت،  و  بگيرێت  لێ  رێزی  دەبوايه

  مانهوەی  راستيه  و  گرنگه  که  ئهوەی  بهاڵم   سهردەم،  ئهو  مرۆڤی  ئامانجی

  سنور   بێ  تاراديهکی  که  جۆرانهن  جۆراو  هونهريه  کارە  ههموو  ئهو

 پێدەکرێت.  شانازی

  چۆنيهتی  و   بيرکردنهوە  چۆنيهتی  سهرسورمانه  جێگای  ئهوەی

  هێزی   به  کردن   ههست  چۆنيهتی  و  بيرۆکانه  ئهم  بهرجهستهکردنی

 له   کردەوە  کۆ   ئهمانهيان  گشت  وە  بوو،  ميسۆپۆتاميا  مرۆڤی  ميتافيزيکی
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  ناوی   ئێستادا   له  که   پێکراو  ههست  جوانی  شێوەيهکی  چهند  چوارچێوەی

 مرۆڤی   که  دەرئهنجامهی  ئهو  دەمانگهيهنێته  ئهمه  هونهری،  کاری  دەنێين

  شێوەيهکی  خهياڵ  دنيايی   له  توانيويهتی  هونهر  رێگای  له  ميسۆپۆتاميا

  بهم  دەکاتهوە  دڵنيامان  ريد(  )هربرت  لێرەوە  بکات،  وستدر  پێکراو  ههست

  پشت  له  که  بهستووە   سهرچاوەی  ڕاستييه   ئهو   لهسهر  باوەڕە  )ئهم   دێرە  چهند

 ئهرکی   و  ههيه،   نهمر  ڕاستييهکی  سروشتهوە  ههمهچهشنهی  دەرکهوته  ئهم

 که  ميتافيزيکيهيه  ڕەوته  ئهو  ئهمهش  ڕاستييهيه،  ئهو  دۆزينهوەی  هونهرمهند

  هونهری  (.45  ص  ب.ت،  هونهردا()حسن،  له  دەگهڕێت  سروشتدا  بهدوای

  دەستنيشانکردن،   کردن  دياری  له  دەکات  ئازاد  خۆی  شێوەيهک  به  بهرز  پايه

  بێ   سيفهتێکی  و   نهمری   سيفهتی  به   گهيشتن   مهبهستی  به

  نيه   نمونهی   نهمرانه،   خشته   ئهم  ڕووی  لهسهر   شێوەکان کۆتايی."ڕێکخستنی 

 دەرخستهيهکی   شێوانه  ئهم  پێييهی  دەستنيشانکراودا....بو  شتێکی  بوونی  له

  خۆی  خۆبهخۆی  شێوە   ههستيهکان،  پێوەندە  دياريکراوی  له  ئازادن   )زەينی(

 رابگهيهنێ")ساحيب،  )شيعريی(  شێوەيهکی  پێويسته   بهڵکو   نايهت،   بهدی 

   ( 63ل ،2013

 چوارەم بهشی

 :وهتوێژينه نجامیئه  (4-1)

  پالێتی  رسه  هێنرانه   كه  یتيۆريانه  تهبابه   وئه   مووهه  دواجار  كۆتايدا،  له

  ميسۆپۆتاميا  ريهکانیهونه  کارە  كه  وهنهکهئه  روون  بۆ  مانوهئه  گفتوگۆ

  بوونی   ئهفسانهيهک  ميشههه   یمانايه  وبه   دێن،  ئهفسانهيهکان  تهبابه  شوێنبه

 کاری  ربه  نهيخهده  وهتهتايبه  كیتيۆريه   یروانگه  له  دێن  بيريان  پاشان  ههيه
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  . ستخۆشيه ده  یجێگه  وناوازه  كارێكی  كجاريه  شمهئه  راستيدا  له  هونهری. 

 -پێکهاتووە: خوارە خاالنهی لهم  توێژينهوە  ئهنجامی دياريکردنی

  له   که  بهستووە  هونهرمهند   ڕۆشنبيری  توانای  به  پشتيان  کارەکان  زۆربهی

  که  خۆی   بۆماوەی  جێبهجيکراوەکانی  بوارە  له   گرتوە  سهرچاوەی  ئهفسانهوە

 دەکرێت. پراکتيزە ئايينيدا نهريتی  ههندێک له

  کردەوە  ئهفسانهيهی  خهزێنه  ئهو  لهسهر  جهختی  ميسۆپۆتاميا  هونهرمهندی 

 زمانێکی  بهدەستهێنانی   بۆ   خاوەنيهتی،  هونهرييهکان  کارە  ناوەڕۆکی  که

  پێکهنانی   له   هونهری  کاری  دەداته  بهرز  بههايهکی  تواناو   که  دياريکراو،

 ئهفسانهييهکان.  شێوە  پاڵپشتی  به  کارەکاندا، شێوەی

 وەک   بهکارهێناوە  ڕۆحييان  اليهنی  هونهرييهکان  کارە  له  ههندێک 

  اليهنه  و   هزريهکان  رەههندە  لهخۆگرتنی   به  ئهفسانهيی  نيشانهيهکی

  بهرجهسته  ئايينی   ڕێوڕەسمی  نهريتی  و   بيروباوەڕ  اليهن  له   که  جوانييهکان

 کراون.

  کاری  له  ديالێکتيکی  پهيوەندی   چاالککردنی  له  کرد   بهشداريان  ئهفسانهکان

 ئهفسانهيهکان   چهمکه  جۆرێک  به  بينهر،  و  ئهفسانهکان  نێوان  هونهری

 هونهر. ئهم  داهاتووی توخمێکی  وەک دەبهستێتهوە بينهر به  هونهری کاری

  وێنهيهکی  بکهنه  کارەکانيان  داوە  ههوڵيان  ميسۆپۆتاميا  هونهرمهندانی 

 له   سيحر  و  مۆسيقا  و  ڕۆمان  و  ئهدەب  بوارەکانی  کۆکردنهوەی  به  واقيعی،

 پهيکهرسازی.   هونهری

 سهرچاوەكان:
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  االعالم   وزارة  الصغيرة  الموسوعة  سلسلة  األسطورة،  ب.د(   نبيلة.)  ابراهيم،

 بغداد.  العراقية،

  النهضة،   مكتبة  بدوي،   عبداللرحمن  ترجمة:  الشعر،  فن  (.1953  أرسطو.)

1953 
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Abstract 

The research dealt with the subject of (Speech of 

legendary statues in Mesopotamian art) as an artistic 

analytical study, as it seeks to reveal the nature and 

amount of these cultural achievements and artistic 

masterpieces carried out by Mesopotamia's man in 

prehistoric or pre-writing times, in a way that includes 

Spiritual, moral, social and cultural thoughts. 

This research focuses on the myths of civilizations 

beginnings of which is considered one of the most 

important factors in creating art in Mesopotamia. 

The research contains four main chapters , the first 

chapter derives from the research problem identified in 

the question (What are the sources and characteristics that 

confirm the myth of shape formation within the 

limitations of Mesopotamia?).Than the research 

importance that includes (disclosure of mythical scenes in 

Mesopotamia's sculpture) ,limitations of the study and 

terminology definitions. As for the second chapter, it is 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  578   

 

specific to the theoretical framework, which consists of 

two sections, the first is the myth concept, the second is 

the theories of mythological philosophy.   

The third chapter is concerned about philosophy analysis 

of the mythological scenes of Mesopotamia's sculpture, 

within 14 examples, while the fourth chapter includes the 

results of the   
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  البحث: ملخص

  الرسم  في  وتمثالتها   البابلية  لاللواح  الفنية  "المفاهيم  الحالي   البحث  تناول

 استلهمها  التي  المفاهيم  تلك  على  للتعرف  محاولة  في  "  المعاصر  العراقي

  نقل  من   الكثير  طياتها  في  تحمل  والتي  الفخارية  االلواح  في  البابلي  الفنان

   . وانعكاساتها  والفنية واالجتماعية السياسية  الجوانب ومنها الحقائق

  االول  خصص  فصول  أربعة  تضمن  الذي  البحث  أهداف  لتحقيق  ووصوال 

  البحث:  بهدف  ومروراً   البحث  بمشكلة  بدءاً   للبحث  المنهجي  األطار  منها:

  عن   فضال  القديمة  البابلية  الفخارية  لاللواح  الفنية  المفاهيم  على  التعرف  وهو 

   البحث.  لها تعرض التي المصطلحات تحديد 

  أنصب  مباحث،  ثالثة  على  واحتوى  النظري  االطار  الثاني   الفصل  تضمن

  ،   فيها  االلواح  وفن   القديمة   البابلية  الحضارة  حول   االول  المبحث  في  االهتمام 

ً   الثاني  المبحث  وتضمن   األلواح  بها  تميزت   التي  الفنية  لالساليب  استعراضا

  الموروث  بين  العراقي  الفن  عن  يتحدث   :  الثالث  المبحث  اما  ،  الفخارية

 بالمؤشرات   وانتهى  والتأسيس(   )االنطالقة  المعاصرة  وطروحاته  الحضاري

   . النظري االطار بها خرج التي

  مجتمع  حصر  حيث  من  البحث  اجراءات  الثالث،  الفصل   اختص  فيما 

  (5) عددها كان والتي العينة لتحليل الوصفي التحليل المنهج واعتماد البحث،

   القديم.  البابلي للعصر الفنية لاللواح مصورة فنية نماذج

  ومن  البحث  اليها  توصل   التي  واالستنتاجات النتائج  الرابع  الفصل  اشتمل  فيما

   النتائج: 
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 الحياة   طبيعة  على  دل  ديني  لمبدأ انعكاسا  القديمة  البابلية  الفنية  االلواح  فن  يعد

  بعض  تقديم   خالل  من   اآللهة  مع  القديم   البابلي  تعامل  وكيفية  المقدسة  اليومية

 الطقوس.

  ذات  القديم  البابلي  للعصر  الفنية  االلواح  على  نفذت   التي  الموضوعات  اغلب

 .  القديم  المجتمع حياة في كبرى اهمية لها والتي  عقائدية فكرية ابعاد

 االستنتاجات:  يخص فيما اما

  إلظهار   وأسسه  التكوين   عناصر  استخدامه   في   القديم  العراقي  الفنان  ابدع 

  األلواح   في  تقنية   او   تعبيرية  او   فلسفية  او   فكرية  اكانت  سواء  الفنية   المفاهيم

  بذلك  موكدا  االلواح   صورة  على  جمالية  مسحة  الضفاء  ذلك  و  .  الفخارية

   ..  الواحه انتاج في للفخاري الفنية الخبرة

  البحث ومصادر والمالحق والمقترحات التوصيات الرابع الفصل تضمن كما

 .  االلواح ، التمثالت ، الفنية  ، المفهوم المفتاحية: الكلمات

Research Summary: 

 The current research dealt with the "technical concepts of 

Babylonian plates and their representations in 

contemporary Iraqi painting" in an attempt to identify 

those concepts that were inspired by the Babylonian artist 

in pottery plates, which carry with it a lot of transferring 

facts, including the political, social and artistic aspects 

and their reflections. In order to achieve the objectives of 

the research, which included four chapters, the first of 
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which was devoted: the methodological framework of the 

research, starting with the research problem and passing 

through the aim of the research: which is to identify the 

artistic concepts of ancient Babylonian pottery slabs as 

well as defining the terms that the research was exposed 

to. The second chapter included the theoretical 

framework and contained three sections, the first topic 

focused on the ancient Babylonian civilization and the art 

of panels in it, and the second section included a review 

of the artistic methods that characterized the pottery 

panels, while the third topic: It talks about Iraqi art 

between the civilizational heritage and its contemporary 

ideas (the launch And foundation) and ended with the 

indicators that came out the theoretical framework. As for 

the third chapter, the research procedures in terms of 

limiting the research community, and adopting the 

descriptive analysis method to analyze the sample, which 

numbered (5) artistic models illustrated for the artistic 

panels of the ancient Babylonian era. The fourth chapter 

included the results and conclusions of the research, 

including: 
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 1- The art of ancient Babylonian art panels is a reflection 

of a religious principle that indicated the nature of sacred 

daily life and how the ancient Babylonian dealt with the 

gods by presenting some rituals. 

 2- Most of the topics that were implemented on the 

artistic panels of the ancient Babylonian era have 

ideological intellectual dimensions, which are of great 

importance in the life of the ancient society. As for the 

conclusions: 

 1- The old Iraqi artist was creative in using the elements 

of composition and its foundations to show artistic 

concepts, whether they were intellectual, philosophical, 

expressive or technical in the pottery panels. This is to 

give an aesthetic touch to the image of the panels, 

confirming the technical expertise of the potter in 

producing the oasis. The fourth chapter also included 

recommendations, suggestions, supplements and research 

sources. 

 Keywords: concept, technique, representations, panels. 
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 األول الفصل

 البحث مشكلة اوالً:

 وظهر  البشري  النوع   وجود  مع  وجد   طبيعي  أمر  للفن  االنسان  مزاولة  ان 

  عصوره   خالل  االنسان  تركه  ما  فإن  االرضية   الكرة  سطح  على   ظهوره  منذ

  الفني   مستواه  جوانب  من  مهما  جانبا  تعكس  فنية  نتاجات  من  القديمة  الحجرية

  والفكرية واالجتماعية االقتصادية حياته الى إضافة عاشها التي وظروفه

  الفنون   اقدم  تمتلك  التي  التاريخية  الحضارات  من  الرافدين  وادي  حضارة  ان

  عصور  عدة  من  العريقة  الحضارة  هذه  تتكون  حيث  والمتنوعة.  األصيلة

 العصر   اولها  التاريخية،  العصور  بداية  منذ  باالخرى  الواحدة  تأثرت

  وآخرها   واالشوري،  االكدي،   والسومري   االكدي،  العصر  السومري،

ً   طرازاً   عصر  لكل   وان  والجديد.   القديم  البابلي  العصر ً   فنيا   والذي   به  خاصا

  فيه.  ظهر الذي  المجتمع تأثيرات عليه  يتضح

  الرافدينية،   الحضارة  في  المزدهرة  المراحل  من  القديم  البابلي  العصر  ويعد  

 في   الذاتية  ومشاعره  احاسيسه  عن  معبراً   الحرية  من  بنوع  الفنان  تمتع  حيث

   الفنية. اعماله ابداع 

 الفنية  المنجزات  في  المتوارثة  االفكار  ترك  القديم  البابلي  العصر  يستطيع  لم

  مواضيع   تناولت  فكرية  منجزات  هو  الفني  نتاجهم  اغلب  إن  اذ   الرافدينية،

  ولكنهم   بجديد،   يأتوا   لم   انهم  يعني  ال   وهذا  السابقة،   العصور   من   متوارثة

  اشكال   الى  وتأويلها   الماضية  البيئية   المفردات  على  فكرية  طروحات  اضافوا

  الفني. الخطاب من جديدة ورموز
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  اال   اخرى  منجزات  عبر  االجتماعي  الفكر  القديم  البابلي  الفنان  واظهر  كما 

 للفكر  والدينية  الحياتية  المشاهد  إظهار  تقنيات  بوصفها  الفخارية  االلواح  وهي

   البابلي.

  التاريخية  الدراسات  منه   انبثقت  معطاة،  كقيمة  الحضاري  الموروث  أن   " 

ً   العراقي  المجتمع  ببنية  ارتقت  إنسانية  قيمة   كونه   واآلثارية؛ ً   جماليا   وإبداعيا

ً  المجتمع  يبقي أن الضروري ومن  ، األصالة سياقات ضمن  .  متجذراً   كيانا

  المعاصرة   للمجتمعات  الثري  الرافد  كان  العراقي  الحضاري  فالموروث 

  مر   وعلى  التنظيمية  واألمور  واآلداب  كالفنون  والجمالية  اإلنسانية   بالقيم

  حدود   تجاوزت  العريق  تاريخها  عبر  القديمة  العراقية  والحضارات  العصور،

  أن   كما  باإلبداع، التصالها  واألدبي   التشكيلي  المنجز  عبر  وصلتنا  حتى  زمنها

  يزل   لم  خاصة  التشكيلية  وفنونة   عامة   أشكاله  بمختلف  الحضاري  الموروث

  القديم   العراقي  المجتمع  ثقافة  لدراسة  والغرب  الشرق  في  الباحثين  يثري

 جمالية   معرفية  ممارسات  بوصفها  اإلبداعية  األصول  توصيف  في  والسعي

  . الجمالية" النزعة سياقات ضمن ويتأصل الجديد  من شئ  ابتكار تفترض

  المتغيرات  مع  ومتفاعل   متجدد   بمفهوم  الماضي   مع   التواصل  يكون   أن   والبد  

ً   اإلبداعي  الماضي  نتاج  أصبح  حتى   واألصالة،   التجديد  مالمح  من  له  موروثا

  وهذا   األخرى،  المجتمعات  في  اإلبداعية  النتاجات  مع  التفاعل  على   وقابليته

 ومنجزاتها   الحضارة  بين  المتبادل  الحوار  على  مبني  يكون  أن   البد  التواصل

  الكنوز   هذه  تضمها   التي  والرموز  العناصر  طريق  عن  ،  والمعاصرة  الفنية

 الفخارية  االلواح  تناولتها  التي  والموضوعات   التكوينات  وكذلك  التشكيلية 

 خاصة. البابلية
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ً   معطاة  كقيمة  الحضاري  الموروث   خالل  من  البحث  مشكلة  تأتي   جماليا

 ً   أو  العناصر  في  كان   سواء   ومتجدد   مستمر   ذهني   نتاج  ذات   وأصالة  وإبداعيا

  متجدد   بمفهوم  اإلبداعي  اإلرث  هذا  مع  والتواصل  التكوينات  أو  الرموز

ً   اإلبداعي  الماضي  نتاج  يصبح  حتى  المتغيرات  مع  ومتفاعل  من  له  موروثا

 ومعاصر  جديد  هو  ما  وإضافة  اإلبداع  إلى  وصوالً   واألصالة  التجديد  مالمح

 ومواكبةً.  إغناءً  الحضاري للموروث

 :  اآلتي  التساؤل في البحث مشكلة تحديد   من بد  وال  

  الرسم   في  البابلية  لاللواح  الفنية   المفاهيم  من   واإلستلهام   االستفادة  يمكن   كيف

  ؟  المعاصر العراقي

 البحث:  أهداف ثانياً:

 إلى: الحالي البحث يهدف

 .  البابلية الحضارة في الفخارية لاللواح الفنية  المفاهيم عن التعرف -1

  من   واالستفادة  الرافدين   وادي  بالد  فنون  في  التشكيلية  القيم   على  التعرف  -2

 . معاصرة  واسلوبية  تقنية ومعالجات  بأساليب القيم  هذه

 البحث:  أهمية  ثالثاً:

  الفكرية   وابعادها  البابلية  الفخارية  االلواح  على  التعرف  في   البحث  يُسهم   -1

   .  والتقنية والجمالية  والتعبيرية

ً   مدخالً   البحث   هذا  يُعتبر  -2  في   واألصالة  اإلبداعية   العملية  لتطوير   مهما

   المعاصرة الفنية األعمال إنتاج
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 العراق  في  والتاريخي  الحضاري  التراث  وإحياء  جمع  في  البحث   يُسهم   -3

 للعراق. الحضارية الهوية تأصيل  في يساهم  ،كما

 البحث: حدود رابعاً:

 يلي:  فيما الحالي البحث يتحدد 

  الفنية   المفاهيم  دراسة  على  الحالي  البحث  يقتصر  الموضوعية:  الحدود  -1

 .  منها مصورة نماذج  وتحليل القديمة  البابلية لاللواح

  )العراق  الرافدين  وادي   بالد   في  البابلية  الحضارة  هي  :   المكانية   الحدود   -2

 القديم( 

 (  م  . ق  1595 – 2004 القديمة) البابلية للحضارة الزمانية الحدود  -3

 وتعريفها  المصطلحات تحديد خامسا:

 : Concept المفهوم -

  ً  المخاطب"،  لفظ   في  المعني  تصور  يعني  الذي  الفهم  من  مشتق  فهو  :  لغويا

  وفالن  علمه،  أي  )فهامة(  و  )فهماً(  بالكسر  الشئ   )فهم(  اللغوي   "واألصل

ً   فهمه  الكالم   )تفهم(  و  تفهيماً،  وفهمه  فأفهمه(  الشئ  استفهمه  و)  مـــــفه   شيئا

 .  شئ"  بعد

  ذهني  بشكل  اللغة  خارج  إدراكها  يمكننا  "وحدة  المفهوم:   اصطالحاً:

  هو   "المفهوم  واألدب،   اللغة  في  العربية  المصطلحات  معجم  وفي  خالص"،

  وذلك  األصلي  معناها  غير   اإلنسان  ذهن   في  ما   كلمة  تستدعيه   الذي   المعني

  الفرد  ذهن  في  تثير  فأنها  )األم(  كلمة  ذكرنا  إذا  كما  جماعية،  أو  فردية  لتجربة

 . والحنان" الشفقة فكرتي عادة
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  األساسية   السمات  بواسطة  تعرف  التي   التفكير  "صورة  هو:   المفهوم   فلسفياً:

  من   تبدأ  للطبيعة   اإلنسان  معرفة  فعملية  الواقعية  والظواهر  لألشياء

  المفاهيم،  صياغة  إلى   تنتقل  ثم   لألشياء   المباشر   التأمل  من   أو   اإلحساسات

  في   الفكر  يتجرد  الفردية  الظواهر  من  جملة  لتعميم   نتيجة  هو  فالمفهوم  لذلك

 العالقات  يعكس  ما  صياغة  إلى  جوهري   وغير  عارض  هو   مما  أثنائه

 .   والظواهر" لألشياء األساسية  الجوهرية

 خارجي   تعبير  فهو   الصنعة،  يساوي  ما  على  "يطلق  :Art  )فلسفياً(  الفن  -2

  أو   األلوان  أو  الخطوط  بواسطة  وتأثرات  بواعث  من  النفس  في  يحدث  عما

 .   ("Artistique ) فني ومنه األلفاظ أو األصوات أو الحركات

  معينة   غاية  لتحصيل   المتبعة  القواعد  من   جملة  العام  بالمعنى  "الفن  الفن:  -

 سمي   الجمال  تحقيق  الغاية  هذه  كانت  فإذا  منفعة،  أو  خيراً   أو  كانت  جماالً 

  كانت  وإذا  األخالق،  بفن  الفن،  سمي   الخير  تحقيق  كان  وإذا   الجميل،  بالفن

 .  بالصناعة الفن سمي المنفعة تحقيق

  وتأثرات  بواعث  من  النفس  في  يحدث  عما  خارجي  تعبير  "وهو   الفن:  -

  ويشمل   األلفاظ،  أو   األصوات  أو  الحركات  أو  األلوان  أو  الخطوط  بواسطة

 والتصوير". كالنحت المختلفة الفنون

  األلواح   إال  منه  يبق   ولم   ،  لخلقه  عظيم   :   األلواح   تام  فالن   يقال  اللوح:   -

  يقال  ،   الزيتية  األلوان   في  الخشب  من  لوح   األلوان(  )لوح  ،  العراض  العظام

 .  ظواهره  : ألواحه إلى نظرت
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ً   عريضة  صفيحة  كل   :  اللوح  - ً   أو  كانت  خشبا   ما  واللوح  ،   غيرهما  أو  عظما

  المبين  الكتاب  هو  االصطالح  في  واللوح  ،  نحوه  أو  خشب  من  فيه  يكتب

 اإللهي  والنور ، الكلي والعقل ، الفعال والعقل  ، الكلية والنفس

ً   اللوح  -   عدة   أو  معين  مشهد  عليها  يصور  الطين  من  منبسطة  قطعة  :  اجرائيا

 وغالبا   ومفخورة  البارز  بالنحت  ومنحوتة  إله  صورة  تكون  ما  وغالبا  مشاهد

   .  المعابد  في توجد ما

 للسمات   ذهني  وإدراك  فهم  بأنها  :  )إجرائياً(  لاللواح  الفنية  المفاهيم  -

  الواقعية  والظواهر  والموضوعات  عليها  بنيت  التي  األساسية  الفنية  والركائز

  أو  لحقيقية  التأمل  أو  بها  المباشر  اإلحساس  طريق  عن  الفخارية  االلواح  في

  للنفس   يحدث  ما  خالل  من  الفني)االلواح(  العمل  تستهدف  هادفة  حقائق  عدة

 والعناصر   التكوينات  أو  الحركات  أو  الخطوط  بواسطة  وتأثيرات  بواعث  من

  معينة   غاية  للفن  أن   يؤكد  ما  وهذا  الفنية  االلواح  تناولتها  التي  والموضوعات

 منفعة..  أو خيراً  أو كانت جماالً 

   لغةً: التمثالت

  الرحلُ   وُمثلَ   ,  وصورها  ومثلها  التماثيل   ومثل   اعتمله  :   وتمثل   ,   مثاالً   مثَّلَ 

 مثالء  وهم  ,  مثِل   وهو

ر  الشيء  تمثل  (  1مثالة)  تصوَّ

  اصطالحا(: )التمثالت
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  حلول   او  الوعي  عالم  في  المختلفة  باشكالها  الذهنية  الصور  )مثول   :   تَمثل

 (2 االخر() بعض محل بعضها

  الذات  الى  االخر  من  المقاتل  الى  المختلف  من  ينطلق  تحول  )   :  تمثل

 (3  التباين(.) مع  يتعارض

  -: اجراءيا( )التمثالت

 العراقي   الفنان  استوعبها  مادية  اشكال  في  االفكار  صور  تجلي  او  تجسيد   هو

 .  الرسم  ومنه بالفن  عكسها واقعة معطيات خالل من المعاصر

 الثاني  الفصل

 النظري االطار

 القديمة البابلية الحضارة :  االول المبحث

 : الفخارية االلواح فن

 معالمها   وتتضح  تتعمق  وعلمية  وفلسفية  فكرية  اسس  على  الحضارة  "ترتكز 

  عبر  الحياة،  معضالت   حل  في  يفكر  بدأ   االنسان  ان   حيث  والتقصي  بالبحث

 مهام   والحضارة  الفلسفة  من   كل  تتبادل   وبذلك  لها،  الفلسفية  التساؤالت  طرح

  نحو  ينزع  االنسان  دام  ما  معين  حد   عند   تقف  ان   دون  االنسان   مشكالت  حل

  مزدهر"  ماض   لذلك يدفعه  االفضل المجتمع
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  التعبير   في  رغباته  سنجد  فأننا   مفكراً،  مخلوقا  بوصفه  االنسان   ادرك  ان   بعد 

ً   ترتبط   الفني ً   ارتباطا   بارور(  )اندريه  اكده  ما   وهذا   الدينية.  بمعتقداته  وثيقا

 إللهامه   الوحيد   المصدر  بل  له  الرئيسي   الملهم  الدين   في  الفن   "يجد  بقوله

ً  عمال العراق في يجد  ان النادر من فأن هذا  وعلى    دينية"  بمادة  ليس فنيا

  لكل  وجد  الطبيعة  وراء  ما  لمظاهر  تصوره  في  قديما  الرافديني   الشعب   وان

ً  الظواهر تلك من مظهر    مدبراً. او محركا

ً   معبوداً   الحياة  في  ظاهرة  لكل  جعلوا  انهم  "اي   اتصفت  لذلك  فيها  يتحكم  معينا

  وتسمو  تترفع  لكنها  البشر   تشبه   التي  اآللهة  من   كبير  عدد  بوجود  بالديانة  هذه

  بالعبادة" لها ويتوجهون التقديس صفة فتكسب االنسان عالم عن

 واقامت   اور  حكمتها  التي  االراضي  قسمت  السومرية  السلطة  انهارت  عندما 

  ومدينة  دجلة  نهر   اعلى  اشور   في   محليين  حكام  ايدي  على  دويالت   فيها

 وتعرف  ديالى  منطقة  في  تقع  التي  )اشنونا(  وفي  الفرات  وسط  )ماري(

 وتعرف   قار  ذي  محافظة  في  تقع  التي  و)الرسا(  اسمر(،  )تل  اليوم  اطاللها

 حمورابي   كان   حاكمة  ساللة  قامت  بابل  في  وكذلك  )سنكرة(.   بأسم  اليوم

   عصرها. على مسيطرا

  ان   الطبيعي  من  وكان   عصره،  بنهضة  )حمورابي(  عهد   في   الفن  "تأثر 

  جرانيتية  رأس  وبقيت  صوره  وفي  نفسه  الملك  تماثيل  في  رقيه  ايات  تظهر

  الفنان   ونجح  النبيلة.   السامية  المالمح  فيها   وضحت  رأسه،  تمثل  انها  يرجح

  ركن  تمثيل   ودقة   الخدين   عظام   ومستويات   صاحبها  وجه  نحافة  تمثيل  في

  صلبة   شخصية  عن  وتعبيرهما  الشفتين   وخطوط  الجفنين  ومسطحات  العين

  مجربة".
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 حملت   التي  او   (1)  شكل  )حمورابي(.  الملك  مسلة  البابلية  االثار  اهم  "ومن

  النحت  بين  الجمع  الى  يميل  هنا  النحت  اسلوب  وكان  وقوانينها  البالد  شريعة

  الملك  مسلة  اعلى   في  نحت   الذي  الرليف  ويمثل   البارز.  والنحت   المجسم

  يسلم  بدوره  الذي  الجالس  الشمس(  )اله  امام  رفعة  في  وقف  لقد  حمورابي

   " حمورابي. الملك الى السلطة رمز الصولجان

  نجح حيث )حمورابي( قانون من العلوي الجزء على المرسوم النقش "ونرى

 )آلهة  تمثال  ويعد   والتأثير".  الهيبة  من  مسحة  النقش  هذا   اعطاء  في  الفنان

 حيث   الهامة،  البابلي  النحت  انجازات  من  واحدا  (.2شكل)  الفوار(  الماء

  شكل  النسنة  ذكي،  ابداعي  بفعل  الفنان  استعارها  جميلة  فتاة  بشكل  تمظهرت

  الماورائية. القوة

 ومن   الماء،  بفكرة  الحياة  لقوة  وتركيز تأوييل بمثابة  هو المشهد   هذا  داللة  وان

  في  تكون  وان  تتجدد  ان  في  الطبيعة  الجبار  سحريا  فعال  تعد  فانها  اخر  جانب

   حين. كل

  احدى   لشخصية  وبارز  مجسم   نحت  ذي   الفخار  من  لوح  على   ايضا  وعثر

 بكلتا   حاملة  اسدين  على  تقف  والتي  (3)  شكل  والمجنحة  العارية  االلهات

   والقوة. والهيمنة لسلطة رمزا والصولجان الحلقة يديها

  ،  حمورابي  المعروف  وحاكمها  )القديمة(  األولى  البابلية  الدولة  إلى  وصوالً  

  ،   بابل  زعامة  تحت   الرافدين   وادي  بالد   بتوحيد   المرحلة  هذه   اتصفت  حيث

 البابلية   الحضارة  أبقت  فقد  ،  وطوروها  سبقته  الي  الحضارات  ورثوا  وحيث

 يحققوا   أن   البابليون   واستطاع  ،   وأكد   لسومر  الحضارية  التقاليد   على
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  بابل   مدينة  كانت  وقد  ،  والفلك  الطب  مثل  مختلفة  علمية  حقول  في  اكتشافات

ً  مركزاً  تمثل ً  تاريخيا ً  وحضاريا  .  الفترة تلك  في مهما

  سومر   في  سبقها  مما  أكثر  وإبداعية  عملية   صياغة  العصر  هذا   شهد   وقد  

 وصفها  إلى  دفع   مما  ،  والمضامين  لألفكار  الشكلية  معالجتها  حيث  من   ،  وأكد

  للفن   واستمرار  امتداد   فهو   ،  البابلي  الفن  ناحية  فمن  ،   الذهبية   بالفترة

  هو  ما  تتجاوز  نزعة  ذات  األشكال  بعض  كانت  حيث  ،  واألكدي   السومري

  كثيرا  تختلف  ال   األساليب  أن  إذ  ،  واقعية  نزعة  ذات  اآلخر  والبعض  واقعي

  في  واقعيتهِ   من  اكثر  محمل  هو  ما   ظهور  حيث  من  والسومرية  األكدية  عن

  البابليون   سار  فقد  ،   والتماثل  التكرار  عاملي  وظهور  البابلية  الفنية  األعمال

  العراقية  النحتية  المنجزات  بنية  في  المتوارثة  السياقات  على  القديم   عهدهم   في

  وجرار   الواح  من  والفخارية  النحتية   نتاجاتهم  معظم  أن  إذ  ،  القديمة

  تناولت   وتقنية  وتعبيرية   وفلسفية  فكرية  خطابات  قدمت  ومسالت   وجداريات

 الماضية. العصور من سابقاتها  مواضيع

  من  شيئا  فعلوا  فقد  ،  الخصوص  بهذا   شيئا  يقدموا   لم  إنهم  يعني  ال   ذلك  أن  إال 

  إلى  بمرجعيتها  تعود   التي   البيئية   للمفردات   األستعارية  الخاصية  في   التحديث

  ونلحظ   النحتية.   األنساق   في  جديدة   رمزية  أشكال  إلى  وتأويلها  ،   األم   بيئتهم 

  هذه   منظومة  ترتبط  حيث  ،  القديم  البابلي  العصر  فتره  في  المتعبدين   تماثيل

  فقد  ،  االجتماعي  الفكر  حركه  في  مهيمنة  وفلسفية،  فكرية  بسياقات  التماثيل

  الفصيلة   لهذه  الشكلي  النظام  قررت  التي   العميقة  الفكرية  البنية   بمثابة   كانت

  في   متنوعة  اجتماعيه  شخصيات  تمثل   والتي  المتفردة  التماثيل  من

  في   الشخصيات  صور   توثيق   هي   المتعبدين   تماثيل   وظيفة  وان   ،   موضوعاتها

 .  تعبد حاله
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  عدة  ظهرت  بل  ،  والفخار  النحت  فن   على  العصر  هذا   في  الفنون   تقتصر ولم 

  الجدارية   الرسوم  كل  اكتشفت   وقد   ،   الرسم"   فن  ومنها  أخرى  نشاطات

  في   الضخم  لم(   -)زمري  الملك  قصر  في  ،   القديم   البابلي  العصر  من   الملونة

ً   كان  الذي  ،  ماري  مدينة ً   كبيراً   متحفا  تاريخها   يعود  حيث  ،  للفنون  وعظيما

  في   شتى  عوامل  تفاعلت  قد   حين  في   ،  الميالد   قبل   عشر  الثامن   القرن  إلى

  هيمنة  وأهمها  ،  البابلية  الجدارية  للرسوم  الخاصة  والسمات  األسلوب  تكوين

  في  المستخدمة  المادية  والوسائط  ،  واألسطورية  والدينية  البيئية  الضواغط

 السطوح   على  ،  الشكلية  أنظمتها  إظهار  واليات  ،  الرسومات  هذه  انجاز

   (.5() 4) شكل  ، البصرية

 الثاني المبحث

   الفخارية األلواح بها تميزت التي الفنية  االساليب

   :  الواقعي االسلوب

  نقالً   الطبيعة  في   الموجودة  األشكال  بنقل   خالله  من   الفنان  يلتزم   فني   أسلوب  

 ً ً   أكانت  سواء   وصادقاً،  دقيقا ً   أم   إنسانا ً   أم   حيوانا   يسعى  أي  جماداً،  أم   نباتا

  اإلدراك  مجال  في   الواقعة  األشكال  تسجيل   إلى   الدقيقة  مالحظته   من  الفنان

 على   تركيزه  عن  فضالً   ،  الطبيعية  بالواقعية  مايعرف  وهذا  البصري.

 واظهار   الجسم  عضالت  وتوضيح  إبراز  بواسطة  لها  الداخلية  التفاصيل

  تمثيلها  في  وأجاد  مذهل،  بشكل   للطبيعة  مطابقة  جعلها  وبذلك  ،  الجلد  طيات

 الحياة. في بالواقعية  الفنان إهتمام على  يدل   وهذا تامة، اجادة

  اإلنسان،   حياة  من  مختلفة  بجوانب  تتعلق  مواضيع   تنفيذ   من  تمكن  كما 

 المحارب   موضوع   ومنها   االجتماعية  الحياة  تتناول   التي  المواضيع  والسيما 
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 والشجاعة  بالقوة  شخصيته  وتتسم   البابلي،   بالمجتمع  صفته  ارتبطت   الذي

  حسم   بعد   القتالية  االحداث  صور  كما  بالنفس،  العالية  والثقة  والكبرياء

  واإلنسان   األرض  حماية  في   والمؤثر  الفعال  وبدوره  بالنصر  المكللة  المعركة

  المواضيع   إلى   العصر  هذا  فنان  تطرق  كما  الرافدين،  بالد  في  والحضارة

  تهتم  التي   المواضيع   والسيما   اإلنسان  حياة  من  مختلفة  بجوانب   تتعلق  التي

ً  الواقعية وتتميز ، له والسعادة الفرح تحقق التي االجتماعية بالحياة  بقوة أيضا

  إذ  اإلنسان،   في  تأثير  من  عنها  ينعكس  وما  النفسية  االنفعاالت  عن   التعبير

   الوجه. مالمح على  األول التأثير يرتسم 

ً   يمتلك  كان  البابلي  الفنان ً   ذوقا ً   فنيا   الوصول   في  الذاتية  بالرغبة  متصالً   رفيعا

  عن   التعبير  عملية  في  كبيرة  وقدرة  عالية  فنية  موهبة  عبر  اإلبداع   إلى

 الحقيقة. عن نابعة احداثها التي الواقعية

 :   األشكال في  والتجريد االختزال

  من   الطبيعة  في  الموجودة   األشكال  تجريد   على   يعتمد   فني   "أسلوب   التجريد  

  األشكال  هذه  واقعية  من  بالحد  أو  كامالً،   التجريد  يكون  المعنى   وبهذا  واقعيتها

ً  جزئيا التجريد يكون  وبهذا  .   ونسبيا

  األشكال،   في  واالختزال  والتبسيط  التحوير  عملية  طريق  عن   التجريد   ويتم 

  وإنما  للشكل  الخارجي  المظهر  على  موضوعه  في  يعتمد  ال   الفنان  ألن  ذلك

  الفنان  باهتمام  التجريدية  تتميز   العمل،  في  المضمون  هو  األساسية  غايته

 وإهماله  بالكليات  اهتمامه  أي   الجزئي،  التكوين   وليس  الكلي   بالتكوين

ً   االبتعاد  أي  الواقعي،  بالشكل  يلتزم  لم  الفنان  أن  كما  ،  الجزئيات   عن  كليا

  التشريحية   الناحية  اختفت  ولذلك  الطبيعية،  العناصر  في  الموجودة  الشخصية
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 ماوجدناه   وهذا  الطبيعة،  في  الحقيقي  مظهرها  عن  تجريدها  بسبب  لألشكال،

  بالتبسيط  تميزت  والتي  ،   القديم  البابلي  الفني  المنجز  في  الفنية  االلواح  في

  ،   آدمية  عناصر  اكانت  سواء   واقعيتها   من   االشكال  وتجريد   واالختزال

 .  نباتية   حيوانية،

   : الرمزية واالستعارات الصياغات

 وأعظمها   األجزاء  أجمل  الفنان  اختيار  على   يستند  فني  "أسلوب  الرمزية 

 صياغة  بصياغتها  فقام  الطبيعة،  في  الموجودة  الحقيقية  الكائنات  في  تأثيراً 

  أي   الطبيعة،  في  له  وجود   ال   واحد  كائن  في  أجزاء  مجموعة  تكوين  من   جديدة

  أو   دينية  أفكار  عن  تعبر  رمزية  دالالت   فيها  خيالية)اسطورية(  كائنات  إنها

 سحرية".  أو  سياسية

  التصويرية  المشاهد   تحملها  التي  التشكيلية  العناصر  أهم   احد  الرمز  يُعد  

  البابلية  والفلسفة  الفكر  إبراز  في  كبير  دور  من  لها  وما   الفخارية  لاللواح

  أكدتها  والتي  وتعبيرية  فكرية  وظيفة  من  ماعليها  الرموز  هذه  ،"وأدت  القديمة

  البابلي  الفنان  بهما   تميز   اللتان   واالسلوب   التقنية  خالل  من  الجمالية  القيمة

  األشكال  هذه  وراء   من   الفنان  الحاضر،"ويسعى  لوقتنا  رسالته   وأوصل

  والشكل   )الجوهر(  الداخلي  المدلول  بين  التوافق   تحقيق  إلى  الخيالية

 الخارجي)المظهر(". 

  تمثالته   مع تتوافق  رمزية دالالت   فيها أشكال "إيجاد الفنان على توجب لذلك 

  على   اآللهة  بها   تتميز  لكي  ومالئمة  مناسبة   رموز  إيجاد  على  فعمل  وأفكاره،

  قوى  بها تقارن أن يمكن ال خارقة بقوى  وتتمتع البشر على تسمو كائنات إنها
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  ثَمّ   ومن  بينها،  وتميز  اآللهة  معرفة  على  تساعد  الرموز  هذه  أن  "كما  البشر"،

 منها".  كل وظيفتة  على يستدل

  من   ,   الفني  العمل   في  والمضمون  الشكل   بين   التوافق   تحقيق  إلى   باإلضافة 

  لتحقيق  الفني  الفكر  يستخدمها  التي   والمستعارة  اإليحائية  الرموز  خالل

  ذكرها  سبق   التي   اآللهة   ورموز  والكتابات  والحيوانية   النباتية  كالرموز  غايته,

 والجمالية   والتعبيرية  الفكرية  دالالتها  لها  الرموز  هذه  من  واحدة  ،كل

 الفنية   االلواح  على  واضحة  كانت   والتي  التقنية  الداللة  إلى  باإلضافة

 . وأخرى مرحلة بين  األسلوب وتحوالت

  الواقعية  بين  الجمع  بواسطتها  يتم  طريقة  إيجاد  في  الفنان  نجح  وبهذا 

  الفخارية. األلواح على المنفذة صوره  تمثيل  في والرمزية

ً   ويتضح   لم   الفنان  أن  الفخارية  األلواح  على  المنفذة  المواضيع   بعض  من  أيضا

  بل  فقط  الدينية  المفاهيم  عن  التعبير  في  الرمزية  استعمال  على  يقتصر

  استعمل   إذ  أخرى،  وافكار  مفاهيم  عن   التعبير  في  الخاصية  هذه  استعمل

ً   المثلث  بشكل  متمثلة  متكررة  هندسية  زخرفية  عناصر   حراشف  تشبه  تقريبا

   . الوعرة والمناطق الجبلية األماكن إلى  ترمز التي السمكة

 الثالث المبحث

 :  المعاصرة وطروحاته الحضاري الموروث بين العراقي الفن

  والتأسيس(  )االنطالقة

 تجربة   فترة  مثلت   التي  الفنية  مسيرته  خالل  واثبت  العراقي  الفنان  سعى  لقد 

  ليخرج  الحثيث  الفنان  سعي  اظهرت  وتطوير  نهوض  عملية  تلتها   وتفاعل

  واالساليب  المختلفة   التجارب  من  فاعلة  رؤية  ذات  وابداعات   بصياغات
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 عن   واالنتقاءات  المداخالت  تعدد  من  الرغم  على  تبتعد  لم  والتي  المتنوعة،

 حقيقة   العراقي  الفنان  لدى  اعمال  واالخر  الحين  بين  تظهر   رافدينية  كونها

  سعي   مفادها  والتي   ،  والحضاري  التاريخي  ارثة  الى  بعودته  وتجذره  انتمائه

  الى  انطالقته  بين   ما   العراقي،  الفن  شخصية  ايجاد  الى  جاهداً   العراقي  الفنان

ً   تُعد  اعماالً   ليبدع  الحاصلة  والتطورات  ليتماشى  الفن  عالم ً   منافسا   ألسماء   قويا

  العقدين   ليشكل  ذاته،  العالم  في  عراقية  اسماء  لمعت  كما  الفن،   عالم  في  المعة

ً   مظهراً   واضحاً،  وثراء  خصوبة  الماضي،  القرن  من   االخيرين ً   وعيا   تاما

  في   تضم   المعارض  فباتت  العراقي،  الفن   في  كبيرة   لنقلة  مهد   كبيراً   وتفاعالً 

  متجهة   متعددة،  مضامين  طياتها  في  حملت   عدة،   واساليب  اشكاالً   اركانها

ً   بين   ما  مختلفة،  اتجاهات ً   مورثا   حديثة  واساليب  معاصرة  بصورة  حضاريا

  المدارس   تلك  من   متخذة   الحداثة  ولمدارس  الغربي   للفن  ومواكبةً   معاصرة

 لها. مرتكزاً 

  التي  المعاصرة  الفنية   الشخصية  لبناء   االنتقالية  المراحل  فان   ثم   ومن  

  يحيط  ان  خاللها  من  الفنان   تمكن  والتي  والحاضر،  الماضي  بين   ما  تراوحت

ً   منها   لكل ً   واسلوباً،  مسلكا   التعبيرية  وسائله  العصري  الفنان  خاللها  من   مقدما

 ونظمها   اشكالها  في  تعددية  تحمل  المعاصرة  الفنية  االعمال   فباتت  الفنية

  من   وشاقة  طويلة  عملية   بعد   جاءت  والتي  تقنياتها،  في  وحتى  بل   البنائية، 

  حثيثة   وجهود  ومتميز  جاد  عمل  من  تمخضت  والتي  االسلوبية   التحوالت

  متعمداً   ورمزي  تجريد   بين   ما  اعماله  لتتراوح   المعاصر  العراقي  للفنان

ً   عمله  في  العمق   بها   ليعبر  متعددة  بكيفيات   لينظمها  والوانه  خطوطه  مستخدما

 اشكالها  تنهل  وتعبيرية   جمالية  وقيم  وتجريدية  ورمزية  فكرية  دالالت   عن

  اشكال  عبر  اخرى  تارة  وذاتيته  وخياله  تارة  وواقعه  بيئته   من  ورموزها
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  التعبير  خالل  من  الفن  تجسيدها  في  انفرد  والتي  الداخلية،  نوازعه  عن  عبرت

   والجمالي الفني

  والمادية  المعنوية  رؤيته  بتكامل  كفيلة  ليست  اإلنساني  التطلع   ديمومة  "إن 

  العناصر  باستخالص  متجددة  كذاكره  األثر  واستنطاق  بجذوره  ربطه  دون

 الحضاري   باإلرث   ارتبط  أنه  كشعب  خصيصته  العراقي  والمجتمع  المكنونة،

ً   والقومي   ينطلق  ركيزة  الحضاري  الموروث  ألن   بينهما،   ما  للموائمة  ساعيا

  والتطور  الفكرية،  مجاالته  في  القومي  الوجود   لتحقيق  اإلبداعي  اإلشعاع   منها

 واالجتماعي  الحياتي  للتطور  منطقي  تحصيل  العراقي  للمجتمع  الفكري

 فالفنان  المتحضرة،  للمجتمعات  الحضارية  الفكرية  والحوارية  يتكامل

  نقل  وقد  المجاوره،  الشعوب  فناني  من  كغيره  مبدعة  كينونة   القديم  العراقي

ً   لنا  ليشكل   دونه   أو   بقصد  اإلبداعي  جهده   إلينا ً   موروثا   مادة   أصبح  حضاريا

 الفنان". السيما المعاصر اإلنسان

  عمره  من   الرغم   على   يبدع   ان   المعاصر   العراقي  التشكيلي  الفن  استطاع  

ً   القصير  على  شهادة  تحقق  الذي  األنجاز  يمثل   اذ  ،  األوربي  الفن  الى  قياسا

  تستمد   متجددة  حية  تجربة  على  شاهدة   بصمات  تركت  التي  الشاملة  النهضة

  يبحث   سليم"  جواد  الفنان  كان  فمثالً   العراقي،  المكان  روح  من  وافاقها  واقعها

ً   معاصر،  عراقي  لفن  اصيلة  سمات  عن   القديم،  العراقي  الفن  جوهر  عن  بحثا

 وصوره   تماثيله  فكانت  الجوهر  بذلك   سليم  جواد  وامسك  العظيم  الفن  ذلك

 .   والدم" اللحم عراقية

  والدهشة  االكتشاف  فترة  االربعينات  كانت  لقد  "  جبرا  ابراهيم   جبرا  ويقول 

  فيما   تكمن  ال  العراق  في  الفنان  مشكلة   "   ينم  ألن   الناقد  يقول  وكما  "  والتوقع 

  كيفية  في  ولكن  بعد،   مستغل   غير  جديد  مجال  لالختيار  ان   بل  ،  يرسمه
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  تكييفه   يستطيع  ما  ومقدار  الغربية  التقاليد   من  يأخذه  ما  مقدار  وفي  رسمه،

   . منها" يرفضه ما مدى  ثم  ذلك، في وطريقته منها

   :   سليم   جواد  ،يقول  الرافديني  الحضاري  الموروث  أهمية  على  تأكيده  في 

ً   الرافدين  وادي  في  الفن  كان  "  نتاج  كالهما  ،  الوادي  هذا  كشعب  دائما

 ،   الكمال  قط  يبلغ  ولم  ،  االنحطاط  قط  يدرك  لم  كالهما  ،  والمناخ  األرض

  الفنانين   عمل  كان  .  الذاتي  التعبير  من  يجسد   ،  إليه   بالنسبة  ،  الصنعة  فكمال

ً   القدامى  العراقيين   وكان   .  وجرأة  حيوية  فيه  ،  باالبتكار  غني  لكنه  ،  خشنا

ً   الفنان   ،   آشور  في  الدولة  فن  خّضم  في  حتى  ،  نفسه  عن  التعبير  حرّ   دائما

   .  " الجريح الحيوان دراما خالل من الحقيقي الفنان يتكلم  حيث

  ولكن   "   :   بالقول  أهمية  من   النهرين  بالد   لحضارة  ما  (   روو   جورج  )   ويؤكد  

  ،  أثر  أي   وراءها   تخلف  أن   دون  تموت   ما   نادرا  النوع   هذا   من  الحضارات

  لسكان   بِدَْينِنَا  نعترف  أن  بنا  يجدر  العشرين  القرن  أبناء  نحن  لنا  بالنسبة  فحتى

  للبابليين   ندين  بأننا  نتذكر  أن  ،  العدل  من   فإن  ،  القدماء  الرافدين   وادي

  لهم   وندين   .   األرقام  في  نظامنا  بضمنها  وفلكنا   لرياضياتنا  األساسية   بالمبادئ

  والصليب   ،   كالهالل  ،   الديني  الفن  في   المستخدمة  الرموز  من   عدد   خالل  من

 .  الحصر" ال  المثال سبيل على الحياة وشجرة ، المالطي

ً   العراقي  الرسام  وجد   وقد     الحداثة   هذه  ظهور  يكن   لم  ،اذ   للحداثة  اخر  وجها

  تولفه  عملية  كانت  ما  بقدر  التراث  او  الماضي  في  تحقق  لما  محوا  او  ازالة

  ،   المستقبل  اجل  من   جديد  بشكل   فنية   واستعارات  بتمثالت  وصياغته  للماضي

 الحالة  ازمة  وانما  الماضي  من  التحرر  في  ليست  العراقي  الفنان  ازمة  ان  اذ

  العراقيون  الفنانون  فعله  ما  فمثالً   الماضي،  مع  بها  يتعامل   ان  يجب  التي

  الرسم  في  المفقودة  الحلقة  عن   "البحث  هو   انذاك   ظهرت  التي  والجماعات
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  حداثات  لوالدة  المجال  وفسح  ناجحة   حلوالً   ابتكروا  انهم  اذ  العراقي،

 .  الظاهري" المستوى  على  ذلك كان لو حتى  بعضها مع متصارعة

  لهم   كانت  والذين   المعاصرين  العراقيين  الفنانين  من  كثير  ذكر  من  البد   وهنا

  واستعاراتهم  وتمثالتهم   الرافدين   وادي   بالد  معالم  في  الواضحة  البصمة

  وجه  على  والبابلي   عامة  الرافديني  الفنان  العمال  والتعبيرية   الرمزية

  او   رموز  او   عناصر  اكانت   سواء  ،   مختلفة  زمنية  ولفترات  الخصوص

  كانت  والتي  البابلية  الفخارية  االلواح  ومنها  نباتية   او  حيوانية  او  ادمية  اشكال

  فنية  وطروحات  بفكر  مستلهمة  المعاصرة   اعمالهم  على  واضحة  رموزها

  التصويري   للمشهد  وقراءته  وفلسفته  الفنان  رؤية   وفق   معاصرة  وتقنية

 المعاصر   الفنان  له  يضطر  سايكولوجي  انعكاس  هو  وبالتالي  ،  المعاصر

  من  صورته  نقل  وعليه  فية  يعيش  الذي  المجتمع  من  اليتجزء  جزءا  كونه

 ولفترات   الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنهم  التشكيلية  ومعطياته  فنه  خالل

  ،  لقمان  ستار  ،  رسن  كريم   ،   العزاوي  ضياء  الكعبي،  )سعدي   مختلفة  زمنية

 ( 10، 9،   8، 7، 6 ) االشكال في (كما محمد فاخر

 والقادرة   الحديثة  التشكيلية  مفرداته  تسمية   في  ابدع   العراقي  الفنان  ان   نجد 

  الحداثوية  الطروحات   وفق  تطرأ  التي  الفكرية  المفاجئات  كل  توظيف  على

  االشكال   خالل  من  والجمالية  التعبيرية  دالالتها  تضمن  فنية  برؤية  وتوظيفها

  للسطح  واالنشائي  التشكيلي  البناء  الى  باإلضافة  ،  والمدلوالت   والرموز

   .  الحديثة والتقنية  االسلوبية ومعالجاته التصويري

 ورموزها   الحضارة   فكر  من  وأستلهامة  المعاصر  الفنان  عطاء  إن  حيث 

  تركيبة  في  أبدع   الذي  العراقي  الفنان  ومنه  المعاصر  الفن  أغنت  وعناصرها

ً  وخاماته المتنوعة وأساليبه ألوانه   الكافي  الحيز  وإعطاءها الرموز تلك موظفا
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  بين  والحوار  التناغم   من  ضرب  وجعلها   الفنية  أعماله  في   التعبيرية  والرؤية

 في   المعاصرة  بحضور   والمواكبة  والتجديد   الماضي  بحضارة  التأصيل

 الفنية. لوحاته

 :  النظري االطار مؤشرات

 والجمالية  الفكرية  مفاهيمها  وتنوع  مواضيعها  بتعدد  الفنية  االلواح   إن

 الثقافية  والتطورات  الفكرية  التحوالت  عن  لتعبر  جاءت  والتقنية  والتعبيرية

  ثوابت   ُعدت  فنية  قيم   من  النتاجات  تلك   على   انعكس   وما  ظهورها  لمراحل

  للفن

 الواقعي  االسلوب  بين  ما  البابلية  االلواح  في  المستخدمة  األساليب   تعددت

  وسائط   األشكال  من  متخذة  ،  والرمزي  واالختزالي  التجريدي   واالسلوب

  متعددة  تعبيرية  دالالت   ذات  إبداعية  بصيغة  عنه  والتعبير  الجوهر   لبلوغ

   . العميق الفكر ذلك  تخدم

  المركبة ، النباتية ،  الحيوانية )اآلدمية، الرموز مختلف  البابلي الفنان استخدام

  ،   به  المحيطة  بالبيئة  المتأثرة  رؤيته  وفق   فنية  قيمة  عن  والمعبرة  وغيرها(

  ناتج  رمزي  باسلوب   و   الفني  التكوين   داخل   مضمون   ذات  فكرة  على  والمبنية 

   والدينية.  الفكرية المضامين عن

  نشر   في  الفخارية  االلواح  على  المنقوشة  التصويرية  المشاهد  ساهمت

ً  عامالً   تعتبر التي والطقوس  األحداث عن وتعبيرها والمعتقدات المفاهيم   مهما

 ً  .  للبابليين والروحي النفسي التكوين في واساسيا
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 افرزته   عقائدية  اجتماعية  كداللة  الرمز  القديم  العراقي  الفنان  استخدم  .5

  عندها  تلتقي  نوازعه  و  الفكرية  المجتمع  توجهات  عن  تعبر   فنية  منجزات

   . الشكل على بالمضمون المنجز فيها ليرتقي السحرية التعبدية الطقوس

ً   مطلبا  والنحتية  الفخارية  االلواح  فن  ومنها  البابلية  الفنون  حققت  .6  إجتماعيا

ً   ،   المجتمع  في  والتصورات  واألفكار  المعارف  تعميم   غايته  وخصوصا

 .   وطقوسهم اآللهة أشكال فيها تجسدت التي االلواح

  للرموز   تماثل  هناك  ان   الفنانين  لبعض   المعاصرة  الدراسات  اكدت   . 7

  ورؤى   بخامات  الحضارة  تحاكي  اسلوبية   بتعبيرات  البابلية  واالشكال

 . منها الروحي الفكر وتستعيد  معاصرة

ً   ايجاد  . 8   التراث   او   الماضي  في  تحقق  ما  خالل  من   للحداثة   اخر  وجها

  بشكل   فنية  واستعارات  بتمثالت   وصياغته  للماضي  تولفه  عملية   وتكوين 

ً  ومتماشي جديد    . حداثويا

  هو  وبالتالي  ،   المعاصر  التصويري  للمشهد  وقراءته  وفلسفته  الفنان  رؤية  .9

  من   اليتجزء  جزءا  كونه  المعاصر  الفنان  له  يضطر  سايكولوجي  انعكاس

 . معاصرة بطروحات الفكري ارثه نقل  وعليه المجتمع

 الثالث  الفصل

 البحث  اجراءات

 البحث  مجتمع  اوالً:
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 كامل  فنيا  لوح  (  15  )  بلغ  بحث  مجتمع  على  الحصول  الباحث  استطاع

 من  جمعها  تم  لاللواح  مصورات  عن  عبارة  المجتمع  وهذا  ،  التوثيق

 القديم.  العراقي الفن بتاريخ  العالقة ذات المصادر

   البحث عينة  :  ثانيا

  من  نماذج  (   5  )  عددها   وكان  قصدية   بصورة  بحثه  عينة   الباحث  اختار

 .  البحث مجتمع

   :  اآلتية للمبررات وفقا البحث عينة  واختيرت

  مما  وتقنية  وجمالية  وفلسفية  فكرية  ابعادا   ،  البحث  عينة  موضوعات  حملت

 البحث. هدف تحقيق يتيح 

 .  البحث مجتمع  من  جيدة نسبة تمثل المختارة النماذج

   البحث منهج  : ثالثا

   العينة.  محتوى  لتحليل الوصفي المنهج الحالية دراسته في الباحث استخدم

 :  البحث :اداة رابعا

 المحكات   باعتبارها  النظري  االطار  بها  انتهى   التي  المؤشرات  الباحث  اعتمد

 .  البحث  عينة لتحليل الرئيسية

 :  البحث عينة تحليل : خامسا

   ( 1) انموذج

   االلوهية رمز بينهما  والهه اله :  الموضوع

  فخار : الخامة و المادة
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   القديم  البابلي العصر : انتاجها تاريخ

  اسطوريا  مشهدا  صور  ،   السفلي  و   العلوي  طرفاه  تقوس  الشكل  مستطيل   لوح

 باربعة  المقرن  االلوهية  تاج  راسه  يعلو  فاإلله  شجرة  وبينهما  اله  مع  إلهة

 الوجه   صور  و  اإلله   هذا  هيبة  على  تدل   كثيفة  لحية  ذو   و   ،  القرون  من  ازواج

  مواجه   وضع  في   فهما  الكتفين  اما  مميزة   بتسريحة  شعره  ظهر  و   ،  الجانبي

  اليدين   احدى  صورت  ،  )الشجرة(  االلهي  الرمز  يديه  كلتا  في  يمسك  ،  للناظر

  بشكل   فصورت  االخرى  اليد   اما  وحجمه  اإلله  جسم   مع  تتناسب   واقعي  بشكل 

  معرفته  عدم  يخص  فيما  المنظور،  بقواعد  النحات  معرفة  لعدم  جدا  صغير

  يرتدي   الصدر  عاري  اإلله   صور  و  ،   االنسان   بجسم  التشريحية   بالنسب

 مربعات. هيئة   على قديمه الى تصل  طويلة تنورة

  مثلثين   شكل   على  االلهين   صورة  بنائية   ان  للوح  البنائي  التصميم   يظهر

  المثلثات  هذه  جميع  و  ايضا  مثلث  شكل  ياخذ  الذي  و  االلهي  الرمز  يتوسطهما

  الصورة   شكل  في  فالتوازن  اللوح  اسفل  قاعدتها  و  االعلى   الى  رؤوسها

 استقرار  خالل  من  كذلك  و  اللوح  في  الكتلتين   توزيع  خالل  من  للعيان  واضح

 الثبات(  )داللة الساقين متساوي  مثلث قاعدة على الواحدة الكتلة

  في   تمسك   هي  و  للناظر  مواجهة  تقف   و   االلوهية   تاج  ترتدي   فهي  اإللهة  اما

  تظهر  ،   للدعاء  ترفعها  االخرى  واليد   )الشجرة(  اإللهي  الرمز  يديها  احدى

 .  سعفة هيئة على القدمين  اسفل الى  تصل  تنورة  ترتدي الصدر عارية اإللهة

  المشهد  ،  الهيا  رمزا  يتوسطهما  ،   بشرية  بهيئة   واقعية  اإللهين   صورة  تبدو 

 اللوح   حجم  من  كبيرة  مساحة  شغال  فهما  االلهين   هيبة   يظهر  للوح   التصويري

  المشهد  و  مرتبتهما  في  اإللهين  تساوي  دليل  اللوح  نصف  يشغل  منهما  فكل  ،
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  اللوح   انتاج  في   المستخدمة  ،الخطوط  اإللهين   به   يقوم   طقوسي  تعبير   باالجمال

   .  االلهين  مالبس في وخاصة مكررة  و منسجمة و متوازنة

  للعصر   الفنية  االلواح   على   نفذت   التي   الموضوعات   اغلب  الباحث  وجد   وقد

  حياة   في  كبرى  اهمية   لها  والتي  عقائدية  فكرية  ابعاد  ذات   القديم   البابلي

 .  القديم  المجتمع

  هي  والعبادة  التعبد  حالة  هي  القديم  البابلي  للعصر  االلواح  مشاهد  حيث 

 امام  خاشعا  المتعبد فيها يقف والتي ، المصورة المشاهد الغلب الغالبة الصفة

  تعبيرية  حالة  تعد  هنا  فهي  والرفعة  الهيبة  من  حالة  في  نفسه  االله  ،او  اآللهة

   انذاك. سائدة كانت اجتماعية لقناعات خاصة

 ( 2) انموذج

 اسدين.  فوق تقف مجنحة عارية الهة :  الموضوع

   الفخار : المادة

   القديم  البابلي العصر : الزمنية المرحلة

ً   رأسها  على  تحمل  ،  مجنحة  إلهة  يمثل   ،  الشكل  مستطيل   فخاري  لوح   تاجا

 ً  وحركة  ،   الراس  جانبي  على   القرون  من   متراكبة  أزواج  أربعة  من  مقرنا

  بشكل  (  وصولجان  عصا  )   يديها  كلتا  في   تحمل  وهي   الكتف  أعلى   نحو  يداها 

 جناحين   ولها  اللوح،   هذا   انتاج  في  الفنان   براعة  على  تدل   وجميل   متناسق

  على  رابضين  متدابرين   أسدين   ظهر   على  قدماها   أستقرت  فيما  ،   كبيرين 

 أمامي  بشكل  الوجه  نحت  وفيما  جانبي  بشكل   منحوتين  واألسدان   ،   األرض

  اللوح   طرفي )في  بومتان  االتجاهين  كال  في  األسدين  جانب  وإلى  ،  نافرا  نحتا

   . للناظر مواجهة حالة في وهما األسدين حجمي من أكبر  يبدوان فخمتان (
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  اهميتها   لتاكيد  األكبر  بالحجم  اللوح  داخل  في  اإللهة  صورة  حجم  ظهر 

 و  البومة  حجمي  من  اكبر  فهي  خاص  بشكل  و  التصويري  للمشهد  كمركز

  في  واسع   وخيال  عالية  تقنية  الفنان  ويظهر  ،  صغير  بشكل  نفذا  اللذين   االسد

 كانها  ،  اللوح  أرضية  في  اللوح  كتل   توزيع  يالحظ  حيث  ،  المشهد  هذا  تنفيذ

  داللة  بارز  بشكل   نحتها  تم   فاآللهة  ،   لشخصيتها  مكملة  و   االلهة   صورة  قاعدة

ً   دوراً   اعطائها  و   اهميتها  على   تنفيذ   خطوط  كانت  ،  الموضوع  هذا  في  اساسيا

 الفنان   وعالج  اإللهة  هذه  مفاتن  إظهار   في  وخاصة  ومتناسقة  لينة  العمل

  الداللية   القيم  اسناد   عن   ويعبر  ،   الفخاري   اللوح  داخل   واضح   بشكل   التناظر

   . له االبالغية والقيم اللوح في لألشكال والنفسية

 عالمي  على  تسيطر  اإللهة  إن  التصويري  المشهد  خالل  من  نقرأ  ان  ويمكن 

   والشر الخير

  انعكاسا  يعد  القديمة   البابلية   الفنية  االلواح   فن   ان   الى  االشارة  من   البد   وهنا 

  القديم   البابلي  تعامل  وكيفية  المقدسة  اليومية  الحياة  طبيعة  على  دل  ديني  لمبدأ

 الفلكية   االشكال  إستخدام  وكذلك  الطقوس.   بعض  تقديم  خالل  من  اآللهة   مع

  القديم   البابلي  االنسان  إعجاب  على  تدلل  )كالحيوانات(  االرضية   واالشكال

  خصوبة  من  تحتويه   وما   باالرض  وارتباطه  جهة،  من  به   يحيط  بما  وتأمله

  ذات عناصر  وبروز ، جمالية مفاهيمية رموز الى والوصول اخرى جهة من

  بمثابة   كانت  والتي  القديم   البابلي  للعصر   االلواح  مشاهد   في  جمالي  طابع

 .   جديدة جمالية قيمة ذات رمزية بصفة  عنها والتعبير لآللهة آخر تجسيم
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 ( 3) انموذج

  جرة تحمل الهه :  الموضوع

   الفخار : المادة

 القديم  البابلي العصر : الزمنية المرحلة

  باربعة  مزين  المقرن  االلوهية  تاج   راسها  فوق  الهه  يبين  الفخاري  اللوح

  يبدو   خصل  بشكل  الوجه  جانبي  على  شعرها  يتدلى  ،  القرون  من  ازواج

 كلتا  في  اساور  و   صفوف  ثالثة  من  قالدة  عنقها  يزين  ، الشكل   بيضوي  الوجه

 على   ومقسما  مهندما  ثوبا  ترتدي  و  الشكل  كروية  جرة  بيدها  تمسك  ،  يديها

  تشغل  ،  كتفيها  وراء  من  ينفرجان  صغيران  جناحان  لها   و  ،  طبقات  ثالث

  انها  بما  ،  شابة  كانها  و  متناسقة  رشيقة  تبدو  و  اللوح  من  االكبر  الحجم  اإللهة

  ترك   و  اللوح  وسط  في   اإللهة  بوضع  الفنان  قام  اللوح  في   الوحيدة  الشخصية

ً  فراغا ً  و متناسقا  .   اإللهة حول متوازنا

  تدويرة  في  جليا  ذلك  يظهر  و  لينة  و  متناسقة  و  جميلة  اللوح  تمثيل  خطوط 

   .  االلهة صورة لهيئة المكملة الخطوط بقية و الوجه،

  هي  و   الخصب  و   العطاء  و   الوافر  الخير   داللة  هي   و   الماء  جرة  اإللهة  تحمل

  من  تعطي  اإللهة  فهذه  لها  الئهم   و   على  وتهبهم   يديها   بكلتا   الجرة  هذه   تمسك

 .  والتقديس  واالحترام لطاعة لها يقدم

 باجمل   اإللهة  الظهار  اللوح  هذا  صياغة  في  مالمس  عدة  الفنان  استخدم

  للفضاء  بالنسبة  اما  اللوح  في  كثيرة  اجزاء  بصقل  قام  انه  نالحظ  حيث  صورة

  صورة  مع  يتناسب   متماثل   بشكل  االلهة  صورة  حول  الفضاء  بتوزيع  قام  فقد

 .  اللوح حجم من االكبر الحيز تشغل التي االلهة
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  و   أجنحة  بإضافة  بشرية  هيئة   على  اإللهة   اللوح   هذا  في   الصورة  تمثل 

  الوصول  امكانية  و  التحليق  على  االلهة  قدرة  يؤكدان  الصغيرين  الجناحين

 كانوا. اينما رعاياها الى

  وقفتها  خالل  من  ذلك   يمثل   و  ثباتها  و   شخصيتها  قوة  على  تدل  اإللهة  وقفة

   بثبات الجرة ومسكها

  وقاعدته  اعلى  الى   راسه   منهما  الكبير  مثلثين   من   اإللهة  صورة  تكوين   يشكل 

 عند   رأسه  اصغر  مثلث  و   االلهة  يدي   عند

 .  االسفل الى قاعدته و الجرة

 القديم   العراقي  الفكر  في  المثلث   يوحي 

  لمكامن   يرمز  فهو  نفسيا  الفنان  بدوافع 

  المكامن   هذه  تكون  ربما  ،  والجنس  الغريزة

  تفيض  ،  جرة  هيئة  على  المثلثين  التقاء  من

 هيئة  كذلك  ،   التكاثر  و  والوفرة  بالعطاء

  مع   تتماشى  اإللهة  بصورة  الممثلة  المثلثين

  او  مشاهد   بعض  لنا  تفسر  اللوح.  شكل

  نفوس   في  االلهة  بها  تحضى  التي  المكانة  القديمة  البابلية  االلواح  موضوعات

  حياتحم  من  جزء  البابلي   الفنان  لنا  ينقل   لذلك  االعتيادي   االنسان   او   المتعبدين 

  وبروح  الحضارية  المنجزات  تلك   خالل  من   وفلسفتهم  وافكارهم   اليومية

  الينا  وصلت  جمالية  جمالية  تكوينية  وبابعاد  نفسية  دوافع  الى  تفضي  تعبيرية

 .  الفنية  االلواح هذه رافقت التي التقنيات خالل من

 ( 4) انموذج
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  الضفائر ذو اله :  الموضوع

  فخار : الخامة و المادة

   القديم  البابلي العصر : الزمنية الفترة

  البابلين  لدى  االلهة  وتعظيم  الدينية  الجوانب  يصور  الشكل   مستطيل   لوح 

 اربعة  راسه  على  يحمل  مهيبة  وقفه  في  االله  يصور  وهو  اللوح  ونجد  القدامى

  ذات  و  للناظر  مواجهة  االله  صورة  هيئة  ،  االلوهية  داللة  القرون  من  ازواج

  و  هالل  شكل  على  حاجبان  ،  شاب  بمالمح  دائري   االله  وجه  ،   بشرية  مالمح

  اذنين  ذو   ،  واسع   فم   و   ،   التلف  بعض   عليه   يبدو   انف  و   كبيريتان  عينان 

 اللحية   بموازاة  االسفل  نحو  يتدليان  وظفيرتين  صدره  الى  تمتد   لحية  و   كبيرين

  الجانبين  من  و   المقرن  التاج  من  يبدو   غطاء  هنالك  و  مائلة   خطوط  ذات   و

  مشبوكتان  يداه  و  االله  يدي  الى  تصل   مستويات  بعدة  و  مائلة  خطوط  بهيئة

   . شجرة جذع  كانه مزين بلباس البطن منطقة تظهر و صدره الى

  ،   اللوح  تتسيد  التي  هي  الواقعية  ،  ورمزية  واقعية  اللوح  في  االله  صورة

 لالله   الذكرية  البشرية  الصورة  هي  و  منه  االكبر  المساحة  تشغل و  وتتوسطها

 الجزء  في  ويسارها  الواقعية  الصورة  يمين  على  فهي  الرمزية  الصورة  اما  ،

  االلهية  الرموز  من   هما  و  نجمة  و  هالل   شكل   على  اللوح،   من   العلوي

  و   سين   االله  الى  يرمز  الهالل  فشكل  القديم  العراق  تاريخ  في  المعروفة

   .  عشتار االلهة رموز احد هي ضلعا عشر الستة  ذات النجمة

  و   لينة  الخطوط  كانت  حيث  خطوط  عدة  اللوح  هذا  في   الفخاري  استخدم

  الوجه  تدويرة  و  المقرن  التاج  في  ذلك   ظهر   و  عالية  امكانية  على   تدل   رشيقة

  صورته فشغلت ، االله بصورة اللوح ملء قد الفخاري  ان ويبدو  ، مالمحه و
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 اما  ،  يمينه  و  يساره  من  بسيطة  فراغات  مع  اللوح  حجم  من  االكبر  الحيز

  انتاج  في  الفخاري  امكانية  تبين  مالمس  عدة  اللوح  في  ظهرت  فقد  الملمس

 .  اللوح

 المواجهة   للصورة  المكونة  الخطوط  تعدد  في  تكمن  االنشائية  التكوينات 

  فيمثل  للصورة  الثاني  البعد  اما  ،   االول  البعد  نسميه  ان  ويمكن  ،  للناظر

  االله   صورة  يكمالن  حيث  ،   اللوح  صورة  في  المكررين  االلهين  الرمزيين

 العراقي   الفنان  ابدع  نجد  حيث  .  اللوح  في  بتماثل  توازن  يضفيان  و  البشرية

  سواء   الفنية  المفاهيم  إلظهار  وأسسه  التكوين  عناصر  استخدامه  في  القديم

  ذلك   و  .  الفخارية  األلواح  في  تقنية  او  تعبيرية  او  فلسفية  او  فكرية  اكانت

 للفخاري  الفنية  الخبرة  بذلك  موكدا  االلهة  صورة  على  جمالية   مسحة  الضفاء

 .  الواحه انتاج في

 ( 5) انموذج

 .  المزين الرداء  ذات  الهه :  الموضوع

  فخار : الخامة و المادة

   القديم  البابلي العصر : الزمنية الفترة

 باطار   محاط  الشكل  بيضوي  فخاري  لوح

  تحمل   مواجه  بشكل   الهة  يصور   مزخرف

 الوجه  مالمح  تبدو   مقرن  تاج  راسها  على

  انف  و   بارزتبن  واسعتبن  عينبن   و  هالل  شكل   على  الحاجبان  ،  شابة  ألمرأة

  على   و   جديدة  مالمح   صياغة  في  الفنان  مهارة  على   يدل  جميل   فم   و   متناسق

   . اإللهة تسريحة  تبين مميزة ضفائر ثالثة الوجه جانبي
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  فوق  من  تنزل  مزخرفة  مالبس  و  تقابل  حالة  في  اإللهة  يدي  اللوح  يصور

ً   اإللهة   ترتدي   اللوح  اسفل  الى   اإللهة  يدي    طابع   ذات  مالبس  و   قالئد   و   حليا

   . مميز زخرفي

  فهي  العمل  تنفيذ   خطوط  اما  بشرية  واقعية  اللوح  هذا  في   اإللهة  صورة

  اما  بتناظر  مكررة  و   متوازنة  اللوح  فضاءات  و   ولينة  متماثل  توازن   متوازنة

  اللوح  في  عدة  مالمس  باظهار  كثيرا   ُعني  الفنان  فيبدو  الملمس  يخص  ما

 زخرفية. قطعة كانه اللوح فيبدو 

  يمثل  مثلث  من   المكون   اللوح  في  اإللهة  لصورة  الهندسي   المخطط  خالل  من

 في  المركزية  النقطة  ،   يديها  مع   اإللهة  صدر  يصور   مستطيل  و  اإللهة  راس

 حركة   و  اإللهة  صدر   على   المتدلية  بالقالئد   المتمثلة  اللوح  وسط  هي  اللوح

  راس  ،  اللوح  حجم  على  المهيمنة  الصورة  هي   اللوح  في  اإللهة  شكل  ،   يديها

 اإللهة  كان  ،  االمام  الى  النظر  و  تامل  حالة  في  كانه  و  للناظر  مواجه  اإللهة

 .  االفق في يلوح مستقبل  الى تنظر

 اراد  فالفنان  مزخرف  و   مهندم  بانه  فيبدو   اللوح  في  المصور  اإللهة   جسد  اما

  و   روعة  و  هيبة  تضفي  التي  الجميلة  بمالبسها  اإللهة  اناقة  اظهار  ذلك  من

   اإللهة جمال و سحر

 لاللواح   البناء  نظام  رافقت  التي   البنائية   التكوينات  ان   الى  االشارة  من   والبد 

  بالمتعبدين   متمثل   وتجريدي   ورمزي  واقعي  عالم   من  بمزيج   القديمة  البابلية

 الهيئة.  البشرية اآللهة بصورة المتمثل اسطوري وآخر
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 الرابع  الفصل

 البحث نتائج

  وحياته   الدين  بين  فلسفته  محدداً   والتخيلية  التجريبية  بين  البابلي  الفكر  جمع

 .  وجمالياته المنجز منفعة بين الرافديني الفكر وفق  وقد  وتجاربه، اليومية

  ثقافة  تكوين  اساس  هي  والتعبيرية  والفلسفية  والفكرية  البيئية  االبعاد  تعد

   انذاك.  الفنية االلواح فيها وجدت التي القديم البابلي العصر

 الواقعي  االسلوب  بين  ما  الفنية  االلواح   لبناء  المستخدمة  األساليب   تعددت 

  وسائط   األشكال  من  متخذة  ،  والرمزي  واالختزالي  التجريدي   واالسلوب

  متعددة  تعبيرية  دالالت   ذات  إبداعية  بصيغة  عنه  والتعبير  الجوهر   لبلوغ

 .  العميق الفكر ذلك  تخدم

  ذات  القديم  البابلي  للعصر  الفنية  االلواح  على  نفذت   التي  الموضوعات  اغلب

 .  القديم  المجتمع حياة في كبرى اهمية لها والتي  عقائدية فكرية ابعاد

  تناولتها  التي  الموضوعات  تصور  في  الخيال  على  البابلية   المفاهيم  أكدت

  عبر  بتجسيدها  الدينية  والطقوس  المعتقدات   عن  تعبيره  وفي  الفخارية  االلواح

   الثاقب. الفكر هذا  من جزء تعتبر  التي الفنون

  المركبة ، النباتية ،  الحيوانية )اآلدمية، الرموز مختلف  البابلي الفنان استخدام

  ،   به  المحيطة  بالبيئة  المتأثرة  رؤيته  وفق   فنية  قيمة  عن  والمعبرة  وغيرها(

  ناتج  رمزي  باسلوب   و   الفني  التكوين   داخل   مضمون   ذات  فكرة  على  والمبنية 

  معان   ذات  فنية  تكوينات  البابلي   الفنان  قدم   إذ  والدينية،   الفكرية  المضامين   عن

   . المناسبة الفنية  تقنياته طريق عن  به معبراً  جمالي مغزى وذا عميقة
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  القديم   البابلي  للعصر  االلواح  مشاهد  في  جمالي  طابع  ذات   عناصر  بروز

  قيمة  ذات  رمزية  بصفة  عنها  والتعبير  لآللهة  آخر  تجسيم  بمثابة  كانت  والتي

   . جديدة جمالية

  ظهرت   القديم  البابلي  للعصر  القديمة  العراقية  الفخارية  األلواح  مشاهد  .بعض

   . ومفترسة األليفة حيوانات فيها

 للرموز  تماثل  هناك  ان  الفنانين  لبعض  المعاصرة  الفنية  االعمال  اكدت

  ورؤى   بخامات  الحضارة  تحاكي  اسلوبية   بتعبيرات  البابلية  واالشكال

 . منها الروحي الفكر وتستعيد  معاصرة

  مستخدما  مركبة  أنشائية  ووحدات  اساليب  وفق  المعاصرة  األشكال  تطورت 

  االلواح  به  ماجاءت  وهذا  الوقت  بذات  والرمزية  واالختزال  الواقعية  فيها

 .  البابلية

  وكذلك   الرموز  خالل  من  التعبير  حيث  من  المعاصرة  الفنية  االعمال  تتماثل

 واستعارة   لأللواح  الفخارية  االرضيات  وتلك  تناصا  الفاتحة  االلوان  استخدام

 .   الهندسية االشكال

  : االستنتاجات

  صورة   لتقريب  ذلك  و   واقعي  بشكل  الفنية   الواحه  القديم  العراقي  الفنان  صور

  وبعض   ،  للمخيلة  االقرب  الصورة  باعتبارها  القديم   العراقي  الفكر  في  االله

  تملك  الحيوانات  بعض  الن  وذلك  حيوانية(  )بإضافات  مركب  بشكل  منها

  البشرية  الصورة  هيئة  الى  اضافتها  عند  و  ،  االنسان  يمتلكها  ال  قدرات

  في  تعبد   كانت  التي   اإللهة  رموز  كذلك   ويستخدم   ،   اكثر  امتيازات  تعطيها

   القديم. العراق
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  لتمييزها   وذلك  اللوح  مجمل  واحتلت  اآللهة  ومنها   الفخارية  االلواح   صورت

  أهميتها  على  داللة   ،  اللوح  في  كبيرة  مساحات  وشغلت  البشرية  الصورة  عن

   . الزمنية المراحل تلك في تعبد آلهة باعتبارها

  إلظهار   وأسسه  التكوين   عناصر  استخدامه   في   القديم  العراقي  الفنان  ابدع 

  األلواح   في  تقنية   او   تعبيرية  او   فلسفية  او   فكرية  اكانت  سواء  الفنية   المفاهيم

  بذلك  موكدا  االلهة   صورة  على  جمالية  مسحة  الضفاء  ذلك   و   .   الفخارية

 .  الواحه انتاج في للفخاري الفنية الخبرة

  رغبته  و  االنسان  حاجة  هو  القديمة  العراقية  الفخارية  االلواح  ظهور  سبب   ان

 شخصية  تعويذة  بوصفها  االلواح  هذه  توفرهما  الذي  االمن   و  الحماية  الى

  اذى   كل  من  تحميه  و  صاحبها  عقائد  تبين  معا  سحرية  و  دينية  صفة  ذات

   وشر.

  و  نفسية  دالالت  لها  الفخارية  االلواح  في  وردت  التي  االسطورية  االشكال  ان

   . القدماء  العراقيين  عند معنوية

  فهي  المعابد  وليدة  القديم   البابلي  العصر  في  الفخارية  االلواح  موضوعات  تعد 

 وفكريا   روحيا  تعبيرا  والسياسية  واالجتماعية  الدينية  االوضاع   عن  تعبر

 اسطوري.  واقعي بمضمون

  التوصيات

   يأتي بما نوصي ،  اليها توصلنا  التي  النتائج ضوء في

 والمتاحف   الدراسية   المناهج   خالل  من   الرافديني   الفني  بالمنجز  التعريف

   . االخرى والمطبوعات والكراسات
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  القديمة  العراقية  الفنية  االعمال  فيها   تعرض  العراقية  المحافظات  مختلف

  وخاصة   المتلقي  عند  جمالي  ووعي  ذائقة  لخلق  ،  معاصرة  متاحف  وكذلك

 . العراق الحضارة لبلد  الثقافية بالهوية والتعريف  الجديد الجيل

   المقترحات

   القديم. البابلي الفن في الجدارية للرسوم  االيديولوجية  المفاهيم
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  : ملخص البحث

 . المفتاحية : التكوين ، التكوين الفني ، النحت البارزالكلمات 

شمل التكوين الفني الفنون الجميلة عامة ومن ضمنها فن النحت وباألخص   

النحت البارز األشوري الحديث ، الذي هو موضوع الدراسة وألن الفنان في  

سبق  هذه الفترة كان على دراية بكيفية إنتاجه لمنحوتاته البارزة مستفيداً مما  

من منجزات نحتية ومستنداً على عناصر التكوين وقيمه الجمالية ، باعتباره 

أساس العمل الفني ، وما للبحث من أهمية في استلهام الموروث الحضاري  

حضارة  في  الفنون  أهم  من  الحديث  األشوري  البارز  النحت  فن  ان  كون 

ن أبداع فني  العراق القديم ونشهد ذلك من خالل ما تركه فناني ذلك العصر م

وأكثرها  الفترة  تلك  في  الغزيرة  النحتية  النتاجات  أغنى  من  تعتبر  والتي   ،

منحوتات  ضمنها  ومن  البارزة  المنحوتات  جل  في  نراه  ما  وهذا   ، شهرة 

المصورة  اإلشكال  أصبحت  اذ  نينوى  في  الثاني  بانيبال  آشور  الملك  قصر 

ـــركات المختلفة بدقة والمنقوشة أكثر وضوحاً وازدادت العناية بتسجيل الحـ

عالية ، بذلك يتطرق هذا البحث الموسوم ) التكوين الفني في النحت البارز 

 -: اآلشوري الحديث ( . موضوعه من خالل أربعة فصول

ويبحث في مشكلة البحث وأهميته التي انصبت على دراسة    -الفصل األول :

البارز ، اذ اوجد  التكوين الفني في الفنون التشكيلية وبالخصوص في النحت  

كيف    : اآلتي  التساؤل  وفق  الدراسة على  تستحق  البحث  إن مشكلة  الباحث 

هدف   عن  فضالً  ؟  الفني  التكوين  قيم  إلى  الحديث  اآلشوري  الفنان  توصل 

البارز  النحت  في  الفني  التكوين   ( على  التعرف  في  تركزت  والتي  البحث 

باألع تحددت  فقد  البحث  حدود  اما   ) الحديث  البارزة اآلشوري  النحتية  مال 
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للفترة   الحديث  االشوري  العصر  في  تحديد    612  -911حصراً  ثم   . م  ق. 

  . المصطلحات

وشمل االطار النظري الذي ثالث مباحث كان االول منها ،    -الفصل الثاني :

مفهوم التكوين ، واختص المبحث الثاني في دراسة التكوين الفني في الفنون 

الخز  ، الرسم   ( والذي  التشكيلية  الثالث  المبحث  الى  ( وصوالُ  النحت   ، ف 

اختص بدراسة التكوين الفني في النحت البارز في العراق القديم ) السومري  

السابقة  بالدراسات  الفصل  هذا  واختتم   ،  ) القديم  االشوري   ، االكدي   ،

 . ومناقشتها ، والتي كانت رسالة الماجستير للباحثة ) اوراس عبد الجبار (

خصص هذا الفصل الجراءات البحث في المجتمع االصلي    -الث :الفصل الث

ثم   ومن   , اختيرت  على ضوءها  التي  واالسس  البحث  عينة  اختيار  وكيفية 

طريقة البحث التي اعتمدت على النهج الوصفي التاريخي ، ومن ثم وصف  

  . ( اعمال نحتية بارزة 5وتحليل اعمال عينة البحث والبالغة ) 

  . استعرض فيه الباحث اهم النتائج واالستنتاجات -الفصل الرابع :
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Research Summary : 

Artistic composition in neo-Assyrian 

relief sculpture 

Search done by 

L. Miaad Mahdi Lafta 

@gmail.com946Miaadmahdi 

 The artistic composition included fine arts in general, 

including the art of sculpture, especially the prominent 

modern Assyrian sculpture, which is the subject of the 

study, and because the artist in this period was aware of 

how he produced his outstanding sculptures, taking 

advantage of the above sculptural achievements and 

based on the elements of the composition and its aesthetic 

values, as the basis of the artwork, What is the 

importance of research in drawing inspiration from the 

civilizational heritage, since the art of the prominent 

Assyrian sculpture is one of the most important arts in the 

civilization of ancient Iraq, and we witness this through 

the artistic creativity left by the artists of that era, which 

is considered one of the richest and most famous 

sculptural products of that period, and this is what We see 

mailto:Miaadmahdi946@gmail.com


2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  638   

 

it in most of the prominent sculptures, including the 

sculptures of the palace of King Ashurbanipal II in 

Nineveh, as the pictorial and engraved shapes became 

more clear and care increased to record the various 

movements with high accuracy, thus this research deals 

with (artistic composition in the prominent modern 

Assyrian sculpture). Its subject is divided into four 

chapters: 

Chapter one: - and discusses the research problem and its 

importance that focused on the study of artistic formation 

in the plastic arts, especially in the prominent sculpture, 

as the researcher found that the research problem 

deserves study according to the following question: How 

did the modern Assyrian artist reach the values of artistic 

formation? As well as the goal of the research, which 

focused on identifying (artistic composition in the 

prominent modern Assyrian sculpture). As for the limits 

of the research, it was determined by the prominent 

sculptural works exclusively in the modern Assyrian era 

for the period 911-612  BC. M . Then define terms. 

The second chapter: It included the theoretical 

framework, which included three sections, the first of 
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which was the concept of composition, and the second 

topic specialized in the study of artistic formation in the 

plastic arts (painting, ceramics, sculpture) down to the 

third topic, which specialized in the study of artistic 

formation in prominent sculpture in ancient Iraq 

Chapter Three: This chapter is devoted to research 

procedures in the original community, how to choose the 

research sample and the foundations on which it was 

chosen, and then the research method that relied on the 

historical descriptive approach, and then describing and 

analyzing the works of the research sample, which 

amounted to (5) prominent sculptural works . 

 للبحث  العام اإلطار األول: الفصل

 البحث: مشكله

  من   يعيش  الذي   بواقعه   ارتبط   فقد  األولى   نشأته   منذ   اإلنسان  رفيق  الفن   يعد  

  حتى   ،  وسمائه  ومائه  بأرضه  وعالقته  حياته  لمظاهر  اإلنسان  تأمالت  خالل

ً   أصبح ً   سببا   فن  على   آنذاك  اإلنسان   يقتصر  فلم  ،   حضارته  في   لتقدمه  ايجابيا

ً   يستوعب  أن   استطاع   بل   معين  كان   الفطري  دافعها  الفنون   من  هائالً   كما

 ً ً   عفويا   فترك  والعذاب القسوة  من  تخلو  ال  قد  مراحل  في  تطورها  حتى  غريزيا

  بمفهوم  بارتباطها  ببعض   بعضها  فأرتبط   ،  خالدة  تشكيلية  لفنون   ثمينة   نتاجات

 وخير   بالحضارة  عام  وبشكل   الثقافة  بروح  اتصلت  كما  ،  والزمان  العصر
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  لم   التي   األصيلة  النهرين  مابين   بالد  القديمة  الحضارات  واعرق  ألعظم   مثال

  األولى   العصور  منذ  وتطورت  وكبرت  ولدت  بل  سبقتها  حضارة  عن   تنشأ

  تلك  أهم  من  ولعل  التشكيلية  الفنون  من  واسعة  بميادين  امتازت  وكغيرها

  وأي  عصر  بأي  العالم  حضارات  كل   يفارق  لم   الذي   النحت   فن   هو  الفنون

  التي  النحتية  األعمال  خالل  من  به  اإلنسان  ولتعلق  ألهميته  وذلك  زمنية  حقبة

  أن   اإلنسان   استطاع  الرائعة  المنجزات  وبتلك   ومعتقداته  بأفكاره  ارتبطت

  تلك  ميز  ما  أهم   وأن   حياته  نشاطات  ابرز  عن  واضحة  صورة  يعطينا

 .  الفني التكوين  عليه نطلق الذي الجمالي الفني البناء اإلعمال

 كل  الى  تعداها  بل  فحسب  الفنية  اإلعمال  على  قاصراً   يكن  لم  التكوين 

  و   تنظيم   ضمن  األساسية  العناصر  تركيب  عملية  باألساس  ألنه  الموجودات

 وخصائصها   الخاصة  أساليبها  لها  النحتية   اإلعمال   وان  ،   تناسق   و  ترتيب 

  ومدى  وعناصره  للعمل  الفني  التكوين   هو  األساليب  تلك  يحدد   وما  الفنية

 مفاهيم  وفق  جمالي  تشكيل  من  تعطيه  وما  بعضها  مع  وتناغمها  انسجامها

  التكوين  أساسها  جمالية  قيم  على  الحصول   نستطيع  بذلك  ،   الفن  أسس  ومبادئ

  ولكل   ،  والجمال  بالمتعة  لإلحساس  مصدر  فتكون  المتلقي  على  بدالالته   الفني

ً   فن ً   تكوينا  مضمون   وحتى  وأنواعها  المستخدمة  المواد  من  بدءاً   به  خاصا

 . العمل وفكرة

 اختالف   على  ساعدت  بدورها  التي  خاماته  تعددت   القدم   منذ  النحت  ففن

ً   وتناول  الطين  على  بالنحت  بدأ   فاإلنسان  ،   الفنية   التكوينات   الخشب  أيضا

  للعمل  جمالية  قيمة  أفضل  إلعطاء  المواد   من   وغيرها  والعظام  والحجر

  هي  التي  التكوين  عناصر  عن   فضالً   للمادة  الفنية   التكوينات  خالل   من  النحتي
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 المتلقي   على  بدالالتها  تنعكس  جمالية  قيم  ذات  تشكيالت  إلى  للوصول  أساس

. 

  وباألخص   النحت   فن  ضمنها  ومن  عامة  الجميلة  الفنون  شمل  الفني  التكوين  

  هذه  في  الفنان  وألن   الدراسة  موضوع  هو   الذي   األشوري  البارز  النحت

  عناصر  على  مستنداً   البارزة  لمنحوتاته  إنتاجه  بكيفية   دراية   على  كان  الفترة

  على الدراسة تستحق البحث مشكلة إن الباحث يرى ، الجمالية وقيمه التكوين

   :  اآلتي التساؤل وفق

   ؟  الفني التكوين قيم  إلى الحديث اآلشوري الفنان توصل   كيف •

 إليه:  والحاجة البحث أهمية

 عامة  التشكيلية   الفنون   في   هامة  مكانة  من   للتكوين   بما  البحث  أهمية  تكمن

  البحث   يقدمه  وما  ،  الفني  للعمل  الجمالية  بالقيم  وعالقته  خاصة  النحت  وفن

  عناصر  معرفة  في  االختصاص  وذوي   الفن  متذوقي  و   للباحثين   فائدة  من

  وللبحث  ،  عام  بشكل  الجميلة  الفنون  طلبة  يفيد   كونه  عن  فضالً   الفني  التكوين

  األشوري البارز النحت فن ان كون ، الحضاري الموروث استلهام في أهمية

 تركه  ما  خالل  من   ذلك   ونشهد   القديم  العراق  حضارة  في  الفنون   أهم  من

  النحتية   النتاجات  أغنى  من  تعتبر  والذي  ،  فني  أبداع   من   العصر  ذلك  فناني

 .  شهرة وأكثرها  الفترة تلك في

 البحث:  هدف

  اآلشوري   البارز  النحت   في  الفني  التكوين   لدراسة   الحالي  البحث  يهدف  

   الحديث

 البحث:  حدود 
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  اآلشوري  البارز  العصر  في   النحتية  األعمال  بدراسة  الحالي  البحث  يتحدد 

   .  القديم العراقي الفن في الحديث

 .  (  ق.م  612 - 911 )

 : المصطلحات تحديد 

   :  لغة( )  التكوين

 الفعل  من  مشتقة  كلمة  وهي  (  ن  و  ك  )  القاموس  في  التكوين  كلمة  جاءت 

ً   يكون   كان  الناقص ً   كونا   وكون   وصار.  ووجد   حدث   الشيء:  وكينونة  .  وكيانا

 ( 1) .  أوجده أو أحدثه الشيء: تكوين

  ً   Composition  )  كلمة  ))  :  (  رياض  الفتاح  عبد  )  عرفــه  .1  :  اصطالحا

ً   أي  (  Together  )  وتعني  (Com)  أولهما   مقطعين  من  (   والثاني   .  معا

(position  )  دراسة  وضع  أي  Composition  ))  دراسة  بذلك  وتعني  

ً  األجزاء وضع  أسس    (2)  ((  كالً  منها ليكون معا

  التصويرية   العناصر  تلك  تنظيم  عملية  ))  هو   مالنز(:  فيرديك   )   عرفــه  .2

   (3)  (( مفاهيمية وحدة خلق بهدف

  وتصاغ  الخبرة،  فيه  توضع  قالب  هو))  :  (  البسيوني  محمود  د.  )  عرفــه  .3

  وله   الفن  في  التكوين   نوع   يظهر  وكذلك   :   غالب   لون  ولها  الخبرة  وتظهر

  عليه  يغلب  وتكوين  ،  اللوني  التوافق  عليه  يغلب  تكوين  فهنالك  :  غالب  طابع

   (4) (( تكوينات من  يبتكره  أن اإلنسان ،يستطيع  آخر إلى  ... الخطي اإليقاع

 :  اإلجرائي التعريف
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 يشترط وسيط بفعل  األساسية   عناصره  رتبت   تصميم  كل  :   انه   الباحث  يعرفه 

 .  النهائية بالهيئة إلظهاره  الشكلية الصورة لصناعة األولية المادة فيه

  وبناء   وتآلف  تنظيم   هو   ))   (   علي  محمد   الهادي   عبد   )   عرفــه  :  الفني  التكوين 

  جمالي   منهج  وفق  فني  تعبير  ذات  وحدة  إيجاد  بهدف  المرئية  العناصر

 ( 5) (( ينـــــــــمع

 التي  الواضحة  المسيطرة  األولى  الفكـرة  ))   :  انه  (  الشايــع  )  وعرفــه 

  جميع  تخرج  األساسي  األولي  التكوين   هذا  ومن  التفاصيل  منها  تخرج

  االولي  التكوين  مع   منسجمة  تكون  وجميعها  التـعبير  في  األخرى  التفاصيل

   ( 6) (( له وخاضــعة مسـيطرة وتكون

 :  (  الفني )التكوين  /  اإلجرائي التعريف 

  في   األساسية  التكوين  عناصر  وتناسق  توازن  وحدة  هو  بأنه:  الباحث  يعرفه 

  االنسجام  ارتقى  وكلما  .   معين   منهجي  بإطار  جمالية  وقيم   مفاهيم   وفق  الفن

ً   التكوين   صار  كلما  العناصر  تلك  بين   عن  العناصر  تلك  ابتعدت  وكلما  ايجابيا

ُ   الفني   التكوين  كان   كلما  االنسجام ً   ،   سلبيا ً   مرتبطا ً   ارتباطا  الفني   بالحس  وثيقا

 لصانعه.

 النظري اإلطار الثاني الفصل

 -: التكوين مفهوم /  األول المبحث

  وانسجام   تالف  حالة  في  وهي  ،  الطبيعة  في  الموجودات  على  االنسان  اطلع

  ويوفق   يؤالف  ان   الى  اإلنسان   سعى  خاللها  من   التي  المحفزات  اولى   لتكون

  الكتب   في  التكوين   ماهية  الى  االنسان  تنبه  وقد  ،  األشياء  وصنع   تشكيل  في

  واآليات  السور  لنا  جسدت  وكيف  الكريم  القرآن  السيما  كافة  السماوية
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  المتناسق   الشكل  بهذا  وخلقها  تشكيلها  وكيفية  التكوينات  تلك  الكريمة

  أحسن   للا  فتبارك  ))  العزيز  كتابــه   محكم  في  تعالى  قال  ،  والموزون

  واإلبداع   والتنظيم  التنسيق  على  كداللة  ( 14:  اية   :   المؤمنون  )  الخالقين((

   االنتباه يثير  الهي تكوين ذاته بحد  وهو الخلق تشكيل في المتناهي

  واإلبداع   التناسق  هذا  غرار  وعلى  ،  الكون  هذا  للا  خلق  ان  منذ   وجد   التكوين

  تشكيل   خالل  من  الخالق  صنعة  من  االقتراب  إلى  جاهداً   اإلنسان  حاول

  بهذا  وجد  ما  كل  يعد   لذا  ،  المتلقي  او  الناظر  تسر  ومتناسقة  متآلفة  موجودات

  ترتيب   لعملية  خاضع  هو  (  صناعية  ام  كانت  )طبيعية  مادية  أشياء  من  الكون

  لتعطي   تشكلت  عناصر  أساسها   ومبادئ   مفاهيم   وفق   على   معينين   وتنسيق

  كاملة   بنائية وحدة  تخلق  ))  إنها  أي  به تتصف  الذي   التكويني  وجودها  األشياء

  (7)  معين((  تكوين  في  تتقولب  صناعة  من  او  الطبيعة  من  خواصها  مستمدة

 جاء   حياته  مجاالت  بكل  بالتفكير  والفنان  اإلنسان  الهام  أساس  إن  في  شك   ال

  وال  فكان  ينضب  ال   الذي  الغني  والمنبع   األم  المصدر  بوصفها  الطبيعة  من

 من  تحمل  وما  الطبيعة  أسرار  معرفة  في  شديدة  رغبة  ذو  اإلنسان  يزال

  لتقدير  معياراً   هناك   أصبح   األسرار  تلك   عن   الكشف  خالل  ومن   تكوينات 

  تتجسد  لم   قوى   الطبيعة   ففي  ))  حوله   من  لألشياء   اإلنسان   عند  الجمالية

ً  بل  المادي بالشكل ً  جماليا  .   (8)  (( أيضا

 كان   فقد  ،  الفن  في  التكوين  مفهوم  هو  الحالية  الدراسة  في  بصدده  نحن  وما

ً   كان  )البدائية(  التأريخ  قبل  ما  عصور  في  الفن   المطابقة   نزعة  على  قائما

  األسلوب   من  أقدم  كونها  متطورة  مرحلة  تعد  التي  )المحاكاة(  للطبيعة

ً   شعوراً   المرء  يمنح  الذي  الهندسي  امتــازت   لما  ،   بكثير  أقدم  بكونه  أنطباعيا

 ، الحديثة العصور في الفن تطوره لمراحل تجسيد   من النزعة هذه  به
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ً   مختلفة  كونها  ))    ،   الالتأريخية  ،  الجامدة  ،  الغريزية  الظواهر  تلك  عن  تماما

 .  ( 9) ((  الهندسي بالفن المفتونون  الباحثون بها وصفها التي

 المأخوذة   العناصر  تكامل  في  األسبقية  له  للطبيعة  المطابقة  النزعة  في  الفن  ان

 النقل   خالل  من  وذلك  ،  الفني  التكوين  الى  للوصول  الطبيعة  من  والمستمدة

  األعمال  تنفيذ  في  واإلخالص  تكوينات  من  فيها  بما  التقيد   او  لها  الحرفي

  بمرونة  التفاصيل  على  بالتأكيد  ودقة  بعناية  مصورة  األشكال  فيه  تبقى  والذي

  ،  الطبيعة   في  يراه  ما  يرسم   كان  القديم   الحجري  العصر  في  فالفنان  ،   وتألق

ً   يعرف  ولم   عن  او  المنقولة  الصورة  عناصر  في  التجانس  عن  بعد   شيئا

 الفني   العمل  في   األساسية  العناصر  تلك  تأليف  في  والعقالني  الفني  األسلوب

  يراها  كما  وبنقلها  لألشياء  بصري  أدراك  وحدة   يعطينا  ان   استطاع  لكنه

  والكتل   لألشياء  العام  التكوين   من  جعل  ما  هذا   ،   والموضوع  اللحظة  وبنفس

  إنها  أي   مبعثر  بشكل   موزعة  فهي  بعضها  مع   مترابطة  غير   كانت  المرسومة

   .  وقوانين  لقواعد تخضع  ال

  حية  تكوينات  من   تحمل  ما  بكل  بالطبيعة  متأثرا  كان  العصر  ذلك  في  الفنان 

  التوازن   فحاول  وطبيعية   بيئية  وظواهر  حيوانات  من  حوله  ما  وكل  جامدة  أو

  الغموض  لتفسير  أداة  الفن  من  بجعله  ذلك  وكان  فيه  يعيش  الذي  محيطه  مع

  السيطرة   خالل  من  مخاوفه  على  ليتغلب  وذلك  الطبيعة  في  المستترة  والقوة

  اإللهام   في  الوحيد   مصدره  الطبيعة  فكانت  ))   فطرية  وبطريقة  عليها  والتفوق

 .   (10) (( الفني

  الى   وميوله  اتجاهه  أصبح  لإلنسان  والثقافي  الفكري  والنمو   التطور  مع 

 العصر   من  انتقال  حصل  إذ  (  المحاكاة  )  للطبيعة  المطابقة  النزعة  عن  التباعد

 خالل   من  واضحة  األساليب  في  الفوارق   فكانت  الحديث  الى  القديم  الحجري



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  646   

 

  القول   باستطاعتنا  لذلك  ،   للطبيعة  المطابق  التمثيل   او   بالتفاصيل  االهتمام  عدم

  التكوين  هو  :   االولى  المرحلة  بمرحلتين  مر  االبتدائي  الفن   في  التكوين  ان

 .  وعناصرها  الطبيعة من خواصه المستمد الواقعي

ً   هو  الذي   المجرد  التكوين  :  الثانية  والمرحلة  من  خواصه  مستمد  أيضا

  كال  ولكن  الخيال  على  وباالستناد  لألشياء  تجريدية  بصورة   لكنه  الطبيعة

 .  الطبيعة  وهي واحدة مرجعية الى يعودان   االتجاهين

 بات   العقلي  فنضوجه  دائم  تطور  في  جعله  لإلنسان  الفكري  النشاط  ان 

  ان   اإلنسان  فاستطاع  والموضوع  لألسلوب  تحديده  خالل  من  واضحا

  يستند   وقواعد  قوانين  لها  وجعل  صحيح   بشكل  الطبيعة  عناصر  يستوعب 

  وهو   الفني  النضوج  ثمار  ومن   الحاصل  التطور  هذا   ومن   أعماله  في  عليها

  يعطينا   أن   المصري   الفنان  استطاع  خالله  من   الذي   القديم   المصري  الفن

 تميزاً   للعمارة  فكان  الفن  مجاالت  شتى  في  التكوين   لتطور  واضحا  أنموذجا

  قليلة  أو  والمستقيمة  واألفقية  العمودية  وخطوطها  حجومها  كبر  في  خالداً 

  والمعابد   القصور  تلك  تزين  في  المستخدمة  النقوش  عن   فضالً   االنحناء

  على  للداللة  ورموز  بعالمات  اإلشارة  إلى  ذلك  تعدى  بل  ،  واألهرامات

  ))  أن  هي  الجديد   العصر  هذا  في  الفن  مهمة  فأصبحت  ،  معين  موضوع

  ان   اي   000  الباطن  وجوهرها  ومفهومها  األشياء  بواطن  فكرة  بلوغ   يحاول

ً  ال رموزاً  يخلق ً  نسخا    (.11)  (( للموضوع مطابقا

  الفن   )  سابقه  عن   أهمية   يقل  ال  الذي  اليوناني  اإلغريقي  الفن  نحو   وامتدادات 

 مجالت   بكل  اليوناني  اهتم  حيث  ,  النحت  فن  مجال  في  خاصةً   و  (  المصري

  كونه   المستوى  رفيعة  درجة  النحت  فن  ونال  خاصة  بصورة  والفن  الحياة

  فكان  ،   المصورين  أي   وكذلك   جوهرية  تعبير  أداة  اعتبر  الذي   باإلنسان  ارتبط
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  فالجسم  ,   والضالل  اإلضاءة  خالل  من  الجسم  وحركات  بتفاصيل  تنوع   هناك

  األجساد  واضحة  التماثيل  بدت  حتى   وبنسب  وعناية  بدقة  مدروس  البشري

  واالنسجام   فاالتزان  ,  وبواسطتها  طياته   جمالية  خالل  ومن  الثوب  نسيج  عبر

 الهي  الجسماني  الكمال  صار  حتى  الجمال  غاية  الى  الوصول  هو   مرده  كان

   اليونانيين عند

  كانت  سواء  التكوين في اإلبداعية بالقدرة امتاز فقد القديم العراق في الفن اما 

  الدينية   الطقوس  تصوير   فنرى   دنيوية   او   دينية  الفنية  األعمال  من  الغاية

  األشكال  ذات  واألعمال   ,  جهة  من   لها  القرابين  وتقديم  اإللهة  وتقديس

 فكان  ,  أخرى  جهة  من  الحربية  والبطوالت  والعمارة  ,  التزينية  الزخرفية

  وان  السيما  ,   واضحة  وخصوصية  مختلف  طراز  ذو  القديم  العراقي  الفن

 .  والرسم النــحت مجالي في األوفر الحظ الديني للجانب

 العصور  مر  على  ثابتة  بقيت  للتكوين  األساسية  العناصر  ان  الباحث  يستشف

  متنوعة   بصيغ  لها  الفنان   استخدام  خالل  من  تطورها  ننكر  ال   اننا   غير   ،

 ان   كون  مختلفة  تكوينات  فتظهر  األسلوب   تغير  الى  مادعى  وهذا  ،  ومختلفة

  الوحيد   المسيطر  هو   والذي   الفنان  تمتلك   التي  الفكرة  أساس  على  ولد   التكوين 

  مضمون  عن  فضالً   (  التكوين  )عناصر  وتنظيمها  الشكل  اجزاء  وحدة  على

  بناء   كيفية   فهمه  خالل   من   الفنان  يدركها  تعبيرية  وسيلة   اال   ماهو   فهذا   العمل

 .   الشكل واجزاء  هيئة

  التنظيم   خالل  من  وذلك   الفني  أنتاجه  في   الكمال  عن  يبحث  الفنان   ان 

  بها   يستعين   التي   األساسية  المفردات  هي  التي   التكوين  لعناصر  والتنسيق

 لهذه   إخضاعه  أسلوب  وان  ،  غايته  بها  يحقق  التي  الوسيلة  انها  أي  الفنان

  قد   ،  بعضها  مع  وتراتبها  وتداخلها  مواقعها  في  قناعته  عن   فضال  العناصر
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  التي  والمعاني  األفكار  عن  التعبير  في  وذلك  ،  تحقق  ال  او   غايته  للفنان  تحقق

  يدرك   ال   قد  الذي   المشاهد   على   ينعكس  ما  وهذا   ،   الفني  عمله   في  يرجوها

  العناصر  تلك  تكون   فقد   ،  بعضها  مع  وتزاوجها  وارتباطها  التكوين   عناصر

  تساعد   فنية  وأشكال  صياغات  ذات  انها  أي  ،   الفهم  وسريعة  وبسيطة   مميزة

  التكوين   يكون  لربما  او   ،  جماليته  على  ذلك  ينعكس  وبالتالي  العمل  فهم  على

  ان   المتلقي  على  يتعذر   طالسم  مجموعة  الفني  العمل  من  يجعل  معقدا  مركبا

 (  12) سرهاــــيف

  و   األحداث  ))  انه  الفالسفة  عنه  عبر  قد  فنجده  بالغة  اهمية  من  للتكوين  لما 

  تكون   ان  يشترط  و  ,  التصوير  و   الصنع   و  االختراع  و   التخليق  و   التعبير

 .   ( 13) (( عليه  يستند أصالً  و  مبدأ إذن  فله ...  بمادة مسبــوق

  أساس   هو  أساسية  عناصر  عدة  في  تكون   الذي   الشكل  و   القالب  ان  حيث 

  الذي   هو  األساس  هذا  و  ,  المادة  فيه  اشترطت  كان  مادي  كائن  ألي  تكويني

  فال  متكون   مادي   شكل   او  قالب  هناك  يكن  لم  اذ  فانه   ,  حقيقته  و   وجوده  يمنحه

  يرسمه  الذي  الخط  او  ورقة  على  تكتب   التي  الكلمة  فانه   ,  شيء  أي   يوجد

  علية   نفذ  التي  الفارغة  المساحة  و  المادة  على  نفسه  يفرض  ذلك  فان  ,  الفنان

  العمل   يؤسس  الذي   الشكل   او   القالب  ذلك   هو   المنتهي  العمل  و  ،   عمله  الفنان

 بالتالي   فهو  ,   الكل  وحدة  في  الكثرة  يضم   ان  يستطيع   بذلك  و  ,   كيانه   تمام  في

  ,   بنفسها   نفسها  تكفي   و   خاصة  للقوانين  تخضع   العناصر  من  كاملة  مجموعة

  عناصر  عدة  له  المكونة   األشكال  او   بالقوالب  اال   يتحدد  ال   الفني  فالعمل

  تكون   حين  غنيا   يكون   و   ,  هزيلة  له   المكونة  األشكال  كانت  اذا   ضعيفا  ويكون

 فالعمل   ))  لألشكال  المكونة  الخالقة  القدرة  للفن  ان  اذ  ,   أصيلة  قوية  األشكال
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  انعدام   يعني  الفن   في  الخائب  والعمل  ...   كيان  له   يكون  الذي  هو  الحقيقي  الفني

 (14)   (( الالكيان الوجود

  و   ,   له  األساسية  الصفة  ألنه   بجودته  و  به   يتصف   تكوين  فني  عمل   لكل   ان 

  و   فرديته  تعطيه  و   الفني  العمل  تميز  التي   *  )الجشتالت(  صفة  معناه  التكوين

  و   ,   الفني  للعمل   العام   الكل  او   الصيغة  فهو  التكوينات   من  غيره   عن   تميزه

  الخارجية   الخطوط  من   أكثر  فهو  معا  األرضية   و   الشكل  على   التكوين   يعتمد 

  هذه  تحددها  التي  المساحة  و  الخطوط  هذه  بل  ,  الصورة  في  المرسومة

  بمجرد  ال  هنا  التكوين  و  ,   األشكال  هذه  حول  المتبقية  الفراغات  و  ,  الخطوط

  كل   تنساق  ان  يجب   بل   ,  اآلخر  للبعض  بعضها  أضافتها  او  العناصر  وضع

 ))   الحالة  وبهذه  ,  الشكل  بهذا  موجودة  تكن   لم   جديدة  وحدة  في  عناصره

  ألوان   و  أشكال  و  خطوط  إلى  تجزئتها  نستطيع   ال  مندمجة  وحدة  هو  التكوين

 .   (15) ((  األصلية صفاتها نفقد ان  دون

  من   كبيرة  حصيلة  هناك  تكون  عندما  جيدا   يكون  التكوين  ان  الباحث  يرى 

 و  المساحات  و  الخطوط  و  كاأللوان  األساسية  العناصر  بين  العالقات

  و  العناصر  لهذه  الفردية  الخصائص  كل  تعاون  و  وبتالف  ،  ..الخ  السطوح

  على   و   ,   بعضها  مع   تماسكها  بقدرة  و   منسق   واحد   بنمط  سيرها   و  بتفاعلها

  فرديتها  يعطيها  و  يحكمها  ,الذي  بينها  فيما  التوازن  و  التوافق  و  اإليقاع  أساس

  تكوين   مجرد  من   اكبر   انه   أي   .   (   التكوين   )   قيمة  لها  وحدة  تكوين   اجل  من

   .  معين  تكوين  في األساسية العناصر تلك

 -:  التشكيلية الفنون في الفني التكوين / الثاني المبحث
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  التشكيلية   الفنون   وخاصةً   ,   الفنون  دراسة  في  أهمية  له   الفني  التكوين  

 الفن   لمفهوم  معرفتنا  خالل  من  معرفته   ونستطيع  الحالية  الدراسة  موضوع

 يمارسه   لما  الجامع  االسم   وهو   ,  عناصره  وبوحدة  ،  أنواعه  بجميع   التشكيلي

  تشكيلها  على  وقدرته  والخامات  األساسية   العناصر  وتنظيم  تجمع  من  الفنان

  مستخدما  رؤاه  وعن   الموجهة  رسائله  وعن  فكره  عن  به  ليعبر  ,   فني   عمل  في

 خاللها   من  يبتغيه   ما  توصيل  من  تمكنه  مختلفة  وتقنيات  ووسائط  أدوات

  ومشاعره   عواطفه  من   نابع   الفني  العمل  ويكون   ,  جمالي  إطار  ضمن

  منهج   على  الوقت   بذات  معتمدا  تفكير  باطن  من  الناتجة  فعله  وردود   اإلنسانية 

  من   نابعة  وفكرية  تاريخيه  أهمية  التشكيلي   وللفن  التعبير،  لهذا  مواز    معين

 بالطاقة   المختلفة  اإلنسانية  الحضارات  تزويد   على  وقدرته   يته  استمرار

  الفنون   ان   ))  نقول  ان   يمكننا  المنوال  وبهذا   وتطويرها  إلنشائها  الالزمة

  تختلف  ...   مرئية   عناصر  أي  وحدات  من   تتكون  –  نوعها  كان  مهما  التشكيلية 

 النفس  في  يثير   ما  معين  بشكل  الوحدات  هذه  ترتيب  وفي  تتفق  او  ألوانها

  الفنون  في  الفني   التكوين  دراسة  ان   ،  (16)  ((  معينه  بمعان  أحاسيس

  الفنون  تلك  لجميع   الفنان  يعتمدها  الذي  التنفيذ  مواد  خالل  من  تنطلق  التشكيلية

  الشكل  وحدات  دراسة   ثم   ((  النحت  الفخار،  ،   الرسم  ))   الرسم   أهمها  التي

  مرئية   صورة  الى  الذهنية   الفكرة  تحويل   في  الفنان  ودور  المرتبة   المرئية

 .  منتهي فني عمل في محسوسة

  التشكيلية  الفنون  أهم   معرفة  علينا  ,   والعناصر  الوحدات  بتلك  الخوض  وقبل

 -:  وتكويناتها

 :  بعدين(   ذي  الفن  ) الرسم  فن (  1 
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 ذات المـؤطرة الخلفيـة تلـك او  المسـتوي  السـطح  ذلـك  على  يعتمد  الذي  الفن 

 يعمـل  الـذي  الفنـان  فضاء  هو  السطح  هذا  ويعتبر  (  والعرض  الطول  )  بعدين

 عملــه العناصــر بــين المســطحة الحركيــة العالقــات عــن بــه ويبحــث , عليــه

 وألوانهـا  هيئتهـا  ،ويغيـر  الفضـاء  ذلـك  في  موقعه  حسب  كالً   األشكال  ويرتب

 ،  الممــــارسات  هذه  في  الحريــة  له  والفنان  بينها  التي  والمساحات  وأحجامها

ً   عنصراً   على  الرسم  فن  ويعتمد ً   مهما  الوسيلة  بوصفه  )اللون(  وهو  أال  أساسيا

 لـون بدون يكون ان يمكن ال فالشكل ،  األخرى  التشكيلية  العناصر  تنمي  التي

 البيضـاء  الخلفيـة  علـى  بتضاد  اال  يوجد  ان  يمكن  ال  األسود  الشكل  ان  حيث  ,

ــي ــم التــــــــــــــــــــــــــــ ــا يرســــــــــــــــــــــــــــ   عليهــــــــــــــــــــــــــــ

 . (17) (( ما بلون يتسم ان دون خلقه يمكن شكل فال ))

  ....   وملمس  ،   فضاء   و   وشكل،   ,  لون   )   الرسم   فن  في   التشكيلية   العناصر  إن  

ً   كونها  فصلها  يمكن  ال   وغيرها   (   يكون  ان  يمكن  فال  لآلخر  أحداها  مكملتا

ً   واحدا  عنصرا  بوصفهما  خط  دون  من  شكل  الفضاء   و  الشكل   وحتى  ,  تقريبا

 العناصر   تلك  تداخل  وليد  هو  الفني  فالعمل  ,  اللون  عن   فصلهما  يمكن  ال

 الكلي   العمل  ضمن   مستقل  جزء  كونهما  من  أكثر  اآلخر  على  احدهما   واعتماد

  يكون   حيث  االستاتيكية  الثابتة   العالقات  اطار  في  يبحث  الفنان  ))   ان   بمعنى   ،

 .  (18)  ((  األبعاد ثنائي عمله

 : الخزف فن  ( 2

 مارسـها صـناعة و  حرفة  انه  اذ  اإلنسان  بحياة  المرتبطة  الفنون  اكثر  من  هو 

 و  أدواتـه  اغلـب  ان  إلى  ذلك  ويعد  القديم  العراق  في  سيما  ال  األزمان  قديم  منذ

 عناصـر  علـى  الفخـار  فـن  ويعتمـد  ،  الفخـار  مـن  كانت  احتاجها  التي  األواني

 مـادة وبجمـع (  النـار  ،  الهـواء  ،  الماء  ،  التراب  ،  األرض  )  األربعة  الطبيعة
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 أخيـراً   لتجـف  الهـواء  على  عرضها  ونم  طينية  عجينة  لتكوين  الماء  و  التراب

  فعــــــــل بهــــــــدف وذلــــــــك قــــــــوة لتكتســــــــب بالنــــــــار حرقهــــــــا

 صناعة أساس الطينة عجينة  تحضير  عملية  تعد  اذ ،  الفخار  فن ((  التكوين  ))

 الفنـان  يـد  وهـي  أال  التشـكيل  و  التكوين  و  االبداع  أداة  عن  فضال  ,  الفخار  فن

 مـن  تجعـل  انهـا  ,  الطبيعـة  عناصـر  بـين  التـوازن  لتكوين  الفني  الوسيط  فهي

 و  اوال  الفنـي  التشـكيل  حيث  من  عالية  امكانية  المادة  و  الشكل  و  الكتلة  توازن

 ال  فخـاري  عمـل  ألي  الروحيـة  و  االجتماعية  القيمة  ان  حيث  ،  ثانيا  الوظيفي

 . اجلها من صنع التي اإلنسانية الوظيفة عن تنفصل

 مثل   فخاري  عمل   كل  في  الفني  التكوين  عناصر  على  الفنان   اعتمد  لقد 

 مستعارة  تكون  فقد  القدم  منذ  التكوينات  و  االشكال  اختلفت  اذ  الشكل  عنصر

  بأسطح   اكساؤها  وكذلك   الحيوانية  األشكال  او   اإلنساني  الجمالي  الشكل  من

  غائرة جعلها او  النباتية االشكال  و الزخرفة من بارزة

  تكمن   أهمية  له  الذي  الفخار  في  التلوين  عنصر  عن  فضالً   ،  (  محفورة  )

 وما   للفنان  بالنسبة  دالالت  من  يعكسه  وما  األخرى  التكوين  بعناصر  بعالقته

  فضال  ،  عاطفية  او  انفعالية  تكون  قد  مشاعر  و  حاالت  عن  تعبير  من  يحمله

 الفـراغ   و  الخـــط  مثل  الفنان  عليها  يرتكز  التي  األخرى  التكوين  عناصر  عن

   .  المــضمون و الملمــس و  الكــتلة و

 األساسـية  العناصـر  بين  يجمع  كونه  الفخار  فن  في  الفني  التكوين  أهمية  تقوم 

 و  الغائرة  و  البارزة  لألشكال  العام  التكوين  خالل  من  النحت  فن  في  المتواجدة

ــمة ــي و المجســــ ــن فــــ ــم فــــ ــل الرســــ ــومات مثــــ ــة الرســــ   الزخرفيــــ

 هـذا  ان  ,  الفخاريـات  سـطوح  على  الجملية  األلوان  و  (  الحيوانية  او  النباتية  )

 وعـن  تناغمهـا  عـن  يعبـر  الفخـار  فـن  في  الفني  التكوين  عناصر  بين  التداخل
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 انعكاســـــه مـــــدى و الفنـــــان قـــــدرة علـــــى ذلـــــك ويعتمـــــد جماليتهـــــا

 . ( 19) المشاهد لدى 

   -: النحت  فن (30

  األشكال   مع  يتعامل  ال   كونه  التشكيلية  الفنون  باقي  عن   النحت  فن   يتميز

  و   تنظيم   وهو  ,   ثالثة   أبعاد   ذات   مجسمة  أشكال  يتضمن  بل   فحسب  المسطحة

  و  السطح  و  الملمس  و  الخط  )  العناصر  من   عددا  تجمع  التي  الكتل   تنسيق

  وفق   فني  أنتاج  في  ببراعة  يصوغها  ان  الفنان  يحاول  و  ,  (  الخ   ...   اللون

 الفني  العمل  باعتباره  يضع   أن  الفنان  على  يتوجب  و  ,   الجمالي  التنظيم  أسس

  اهتمامه عن  فضالً  , الجوانب جميع من إليه ينظر  أبعاد  الثالثة ذي

  يوفر  أن  الفنان  على  ويجب  *  (  المجسمة  الحركية  الديناميكية  بالعالقات  )

  يختلف   التمثال  واجهة  في  نشاهده  الذي  الفني  فالتكوين   ))  ،  العمل   في  التوازن

  التوازن   ان  حيث   ،   (   20  )  ((  الخلف  من   التمثال  شوهد  إذا  فيما  عنه

  األعمال  في  بينما  ,   عموديا  أو  أفقيا  أما  يكون األبعاد  ثنائية  لألعمال  المحوري

  يأتي  ذلك  عن   فضالً   ,  الثالثة  األبعاد  من  كل  في  محورا  نجد   األبعاد  ثالثية

 المجسمة  الخامات   ونوعية  حجم  في  للتكوين   العام  بالتوازن  اإلحساس

 الصلب   الحجر  من  تمثاال   تكون   ان   يصح   فال   ,   لها  والوظيفي  الفني   والهدف

  يراعى   ان  يجب  البارزة  النحتية  األعمال  ولذلك  ,  هشة  خامة  من  قاعدته

  من  الضوء  عليها  سقط  فإذا  الثالث  بالبعد  أحساسا  تمنحنا  كونها  لها  التوازن

 تكتنفها  واألخرى  (  البارزة  )   األجزاء  لبعض   نصوعا  يشكل  معين  اتجاه

 لسقوط   وفقا  أو  التكوين  طبيعة  إلى   يعود  بينهما  الذي  التدرج  أما  الظالل

   .  عليها الضوء
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 مختلفة   كونها  النحتي  العمل  تحقيق  في  األساس  الدور  المستخدمة  وللمادة 

  والبرونز  والحجر   الطين  بمادة  بدءاً   واألشكال  الخصائص  حيث  من   ومتنوعة

  الفنان  قبل  من   مبذول   وجهد  لعمليات  المواد   هذه  تخضع  إذ  ،   ...الخ  والخشب

ً   يراه  بما   وصالبتها  ولدانتها  المادة  قوة  فأن  ))  النهائي   شكلها  لتتخذ   مناسبا

  اختيار  عند   االعتبار  بنظر  تؤخذ  أن  يجب   سطحها،  وخصائص   وحبيباتها

  أسلوب   على  النحتي   العمل   في  الفني  التكوين   ويعتمد   ،   ( 21)  ((  المــادة

  يقوم   أن  أما  :  منفصلين   أسلوبين   وفق  النحات  ويعمل  المادة  تلك  صياغة

 الفني  العمل  إلى  ليصل  حفرها  أو  الفائضة  الكتل  أجزاء  قطع  أو  بحذف

 )بالنحت   الطريقة  هذه  وتسمى  وغيرها  الحجر  أو  الخشب  في  كما  المنتهي

  كقطع  الصغيرة  األجزاء  وتجميع   إضافة  على  الفنان  يعمل   أو  ،  الطرحي(

  وتسمى   النحتي،  عمله  لينتج  بعضها  مع  لصقها  على  والعمل  الخشب  أو  الطين

 .  التجميعي(  )بالنحت الطريقة هذه

  في   وإمكانيته  الفنان  على  األساس  بالدرجة  تعتمد   الفني  التكوين   عملية  أن 

  إذ   الجمالية،  قيمتها  إظهار  في  وقدرته  الفني   للعمل   األساسية  العناصر   تنظيم 

 الموجودة   والفضاءات  األشكال  وتقليد  الطبيعة  من  االستلهام  على  الفنان  دأب

  التحرر   له  ليتسنى   دراستها  ثم  وملمسها  السطوح  اختالف  من  واالستفادة  بها

  ترتيب   خالل  من  جمالية  عالقات  ذات  تكوين  إلنتاج  األشكال  تلك  من

 .   الفني عمله في الرئيسية المرئية الوحدات

 الفني   العمل  ان  -:  الفني  العمل  إنجاح  في  ودورها  الفني  التكوين  عناصر  _ 

  عناصــر  فيه   تدخل  كما  الحسية،  العنــاصر  فيه   تدخل  مركب   موضــوع   ))

  تكوين   في  الداخلـة  العناصـر  تلك   جملــة  من   و  ،  (   22)   ((  وفكريــة  خيالية
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 الخط (1 -:  خاصــة بصفة النحتي والعمل عـام بشكل التشكيلي الفنـي العمـل

 الفني عمله في الفنان يستخدمها التي والمعبرة الدالة الوسائل أقدم وهو

 الخط  ويظهر  واضحاً،  وجعله  وإظهاره  للشكل  تكوينه  في  تكمن  أهمية  وللخط

 -:  عديدة وخصائص بأشكال

 (.  مائلة ،  أفقية ،  )عمودية  اتجاهات للخط أن  . أ

 .   ( منحنية ، متعرجة ، مستقيمة )  أنواع  للخط ب.

  مادة  لكل   أن   إذ   ،   الفني   العمل  في   المهمة  العناصر  من   وهو   الشكل/   ( 2 

  الجسم   أو  المادة  لتلك   األساسية  الصياغة  وهو  ،  يميزه  الذي  الخاص  شكلها

 الموصوفة  وفاعليتها  العناصر  تلك   من   ناتج   ويكون   عناصره  ومجموعة

 .  الفني العمل في المشكلة لألشياء

 األجسام  على  والظل  الضوء  سقوط  يعني  تعبير  هو  والضوء/  الظل  (3

  ،  فنيا  األمور  هذه  معالجة  وكيفية  والمساحات  األرض  على   الساقطة  وظاللها

 المجسمات   على  أو  واحد  سطح  على  بالرسم  أما  الضوئي  التجسيم  أو  بالرسم

 .  والتماثيل النحت في كما

  من  تجمع  عناصر  عدة  خالل  من  ويتم   األشكال  إدراك  مجال  هو  الفضاء/  (4 

ً   عنصراُ   وهو  الناظر،  يشد   حيز  تكوين  أجل  الفني   العمل  إنجاح  في  أساسيا

 .  المجسم( أو )البارز النحتي العمل تكوين  في ويدخل

  الدماغ   يستلمه  الذي  اإلحساس  لوصف  ))  )اللون(  كلمة  تستخدم   اللون/  (5 

  فضالً   ،   (   23)  ((   للضوء   معينة   موجية  أطوال   بفعل   العين  شبكة  تثار  عندما

  أهميــة  تقل  ال   أخرى  عناصر  فهناك  الفني   التكوين  عناصر  من   تقدم  ما  على

 -: منها
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 ( 6  الفكرة  ( 5  التكرار  (4  والتضاد  االنسجام  (3  النسب  (2  النقطة  (1 

 الخ.  ....  المضمون

  التنظيم  أسس  على  الفني  التكوين  عناصر  وترتيب   بناء  في  الفنان  ويعتمد 

 -: وأهمها الجمالي

   . التناسب (5  السيادة (4  والتنوع  الوحدة ( 3 اإليقاع (2 التوازن (1 

  –  السومري  )  /  القديم  العراق  النحت   في  الفني  التكوين  /  الثالث  المبحث

 :  (  القديم اآلشوري – األكدي

  اإلنسان  ونقلت  الكثير   قدمت  عريقة  حضارات  متالحقة  فترات  عبر  ظهرت 

 تلك  مقدمة  وفي  ،  الحياة  مع  والتكيف  التطور  على  وأقدر  أوسع  آفاق  نحو

  التطوير  في  المرموقة  المكانة  أن ))   إذ  ، الرافدين(  بالد  )حضارة  الحضارات

  التي   العظيمة  القيم   ذات  الحضارة  مواقد   إلى  يعود   لإلنسانية  الحضاري

 في   زالت  وما  كانت  التي  و  ،  (  24)  ((   الرافدين  وادي  بالد  في  ظهرت

  معلم  أول  فأنها  والمعرفة  للعلم   منهالً   كانت  إذ   ،  الحياة  مجاالت  بكل   عطاء  

  القوانين   سنت  بها  و  والفلك  الرياضيات  أسس  وضعت  بها  و  ،  للكتابة  وتلميذ

 مختلف   في  الفني  اإلبداع  مقدمة  في  وكانت  واألساطير  المالحم  وظهرت

  بالد   في  الفن  أن  إذ  الفنية  المعمارية  النصب  أعظم  شيدت   وبها  ،  الفنون

 ما   متكاملة  قوية  شخصية  له  كونت  فريدة  ومميزات  خصوصية  له  الرافدين

  أن   فنجد  ،  الفني  التكوين  على  المعتمدة   ووحدتها  خصائصها  تحمل  زالت

  البارزة   والمنحوتات  والتماثيل  األختام   نقوش  بين  ما  الفنية  األعمال  تنوع

  المواضيع   عن   فضالً   الدينية   الطقوس  بمجملها  تحتل   التي  الجدارية  والرسوم 

 . والمعارك والحروب الصيد  ومواضيع الملوك تمجيد  مواضيع مثل  الدنيوية
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 :  السومري العصر (1

 فهي  الرافدين  وادي  بالد  في  الحضارات  ألمع  من  السومرية  الحضارة  تعد 

  السومرية   فاإلبداعات  بعدها  ومن  قبلها  بمن   ارتبطت   التأريخ  سلسلة  من  حلقة

 مفاهيــم  وفق  مؤسسة كونها  وأسلوبها أصالتها لها

 الفنية  النتاجات  جعل  في  أثره  الكتابة  لظهور  أن  ،   (  ملكية  –  دينية  –  بيئية  ) 

   ليست  اإلبداعية

  ،  المضامين  هذه  لمثل  تشكالت   أنها   بل   ،   حسب  موضوعية  إبالغ   وسائل   ))

  ((  ذاتهـــا  بحد   أشكال  بـعدها  وجماليـة  بنائية  قيمة  ذات  حية   أشكال  أنظمة  أنها

(25)  . 

 :  السومري البارز النحت 

 بالشخصيات  مزدحم  غير  السومري  الريليف  في  الفني  التكوين   ان 

  ،  القصصي  االستعراض   على  المحافظة   غرضها  ،  بسيطة  والوضعيات

  السومريين   أن   ،  أكبر  بحجم  الحكام  وشخصيات  أشرطة  مع  أفقية  والتقسيمات

  تجريديين   نحاتيهم  أقدم   وكان  الخصوص  وجه  على  بالنحت  بمهارتهم  عرفوا

  القصد   إلى  تستند  المواضيع   فكانت  البارز  النحت  يخص  وما  انطباعيين، 

  من   قطع   على  الحفر  أو   اإلضافة   أو  بالحذف  يكون   انجازه  وطريقة  والوظيفة،

  ذو  آنذاك  الفنان   إن   ،   فكرية  داللة  يحقق  تكوين   إنشاء  بغية  ،   معينة  خامة

  ،   التشكيلي  الفني  للعمل   البنائية  العالقات  وتركيب  تنظيم  في  ذهنية  سيطرة

 التجربة   نسخ  على  الفنان  يعتمد   حيث  وذلك  معرفية  مرجعيات  على  مستنداً 

  ذلك   ويتعدى   خاصة  تعبيرية   قراءات  تكون   قد   أو   )الواقعية(  الخارجية

  التي   الشفرة  بمثابة   ذلك   كل   ))   موضوعي(  )ال   تجريدي  تكوين   إلى   للوصول
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  األلواح  )  في  ذلك   نجد   إذ   ،   ( 26  )   المعلن((  التشكيل   خالل  من   التكوين  بنيتها

 .  البارز النحت من جزءاً  كونها (* النذرية

 

 

 

  من   غيرها   عن   تميزت   السومرية  )الريلفات(  البارزة  المنحوتات  أما 

 البعيدة  أو  القريبة  الحضارات 

  لألعمال أولية كمادة الحجر افتقار إلى يعود   وذلك ،  آشور( بالد  مصر، ) 

  عند   هو  كما  والقصور  المعابد  جدران  تزين  لم  فنراها  (  البارزة  المنحوتات  )

  النحت  روائع  ومن  البارزة  المنحوتات  أهم   من   و  اآلشوريين  أو   المصريين

  من   منفذة  وهي  ،   ( 1)  شكل  العقبات(  )مسلة  المسماة  المنحوتة  هي   السومري

  (   متراً   1,30)  وعرضها  (  متراً   1,88  )  ارتفاعها  يبلغ  الرملي  الحجر  مادة

 في   طولي  امتداد  أقصى  لتحقيق  وذلك  األعلى  من  مدورة  سم(11)  وسمكها

 االنتصارات  إحدى   لتخليد   المسلة  هذه  نفذت   ،   أجمع  المشهد   لتمثيل   الفضاء

 المفصلة  الكتابة  ولكثرة  عديدة  قطع  من  منها  أجزاء  بناء  أعيد  وقد  الحربية

   . المعركة سرد  في األساسية الصفحات  قراءة فيمكن الصور فراغات بين

 :  األكدي  العصر (2 

  األكديون   الفنانون  وطور  الكبير  السومري  الفن  على  األكدي   الفن  اتكأ  لقد 

ً  تبتعد   ميزات  ذا  وأصبحوا  فنهم   حيث   ،   عام بشكل   السومري   الفن  عن   ما   نوعا

 حالة  األكديون  رفض  إلى  التطور  هذا  ويعود  الفن  هذا  لتطور  مظاهر  هناك

  ميزهم   ما  وأهم   ،  السابقة  السومرية  بالفترة  وجدت  التي  والصرامة  الجمود
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  الفنان  نجد   لذا  ،   دائم   وتطور   متواصل  تغير   حالة  في  عندهم   الوجود   أن   هو

  التكوين  في  الحرية  إلى  الجامدة  حالتها  من  تحولت  والنحت  المصنوعات  في

ً   كان   بحرية  عنها  والتعبير  األحداث  استيعاب  أن   ،  والموضوع  ما  على  راجعا

 في  والمتغيرات  التحوالت  تعتمد  جديدة  ساللة  تكوين   في   األكديون  به  يفكر

 التحوالت.  هذه ويمثل يتالئم  جديد  فن ظهر حيث المحيط العالم

  كل   نبذوا  الذين  األوائل  األكديين  روح  مع   العهد  هذا  سمات  تواكبت   لقد  )) 

  نهاية  ال   وتطور  مستمر  تغير  حالة  تمثل   إليهم  بالنسبة  الحياة  وكانت  "ساكن"

 ( 27) (( له

 األكدي: البارز النحت 

  وأسالفهم   معلميهم  على  وفاقوا  البارزة   منحوتاتهم  األكديون   أتقنوا   لقد 

  عن  فضالً   بأغلبية   الحجر  واستخدموا  أعمالهم  بمواد   اهتموا  فقد  ،   السومريون 

 ومعالجة   والليونة  بالحركة  األكدي   النحات  اهتمام  ونرى  الخشب  استخدامهم 

  ،   السومري  الفنان  من  أكثر  التشريحية  التفاصيل  في  والدقة  المتدرج  التكوير

ً   األكدي  الفنان  وكان  الجمالي  التنظيم  وفي  منحوتاته  سطوح   حقل  في  بارعا

 ً    (28) . العالي البارز النحت أسلوب مستخدما

 

 

 

  وتحويلها   الجامدة  حالتها  من  إطالقها  في  البارزة  األكديون   منحوتات  تميزت 

 اقتربت   أنها  غير  الخيالية  الجامدة  الحياة  يرفضون  فكانوا  التكوين  حرية  إلى

 أفقية   بصورة  رتبت  قد  المشاهد  فنرى  سبقتها  بمن  ونحتها  تنظيمها  أسلوب  ف
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 تتحرر   أن  األكدية  الحضارة  استطاعت  ولكن  السومريون  عند  معهود  هو  كما

  وفي   حرة  وبطريقة  الشخوص  تنظيم  في  التغير  ونالحظ  قصير  وقت  في

  فن  وصل   سين  نرام  الملك  عصر  وفي  ،  األجسام  حركة  بحرية  يمتاز  تكوين 

 انتصاره   تمثل  وهي  ذاته   األكدي   الملك  مسلة  في  ذلك  ونشهد   ذروته   النحت

  منفذة   وهي  ،  (2شكل)  األكدية(  النصر  )بمسلة  وسميت  الجبلية   القبائل  على

  متر(1)  وعرضها  متر(2)  ارتفاعها  األحمر  اللون  ذي  الرملي  الحجر  من

 .  مستطيل  شكل  ذات

  المسلة   يظهر  وأن   المنحرف  اإلنشائي  البناء   شكل   استخدام   الفنان  استطاع   لقد 

  توزيع  في  إمكانيته  نجد   اذ   ،   المشهد  ومضمون   يتوحد   عالي  جبل   شكل  على

  هذه  في  الفضاء  لحركة  انطباع  خالل  من  اللوح  سطح  على  الشخصيات

  المتكامل   التكوين  في  وديناميكية  إيقاعية  المحاربين  حركة  وكانت   ،  المنحوتة

 ً  ( 29) .  القصصي االستعراض في تجمعت تقريبا

 :  القديم  اآلشوري  العصر ( 3

  بادئ   في  كانوا   إذ   ،  السومريين  من  حضارتهم  اآلشوريون  استمد  لقد 

  ،   األكدي   بالفن  الكبير   تأثرهم   عن  فضالً   السومري،   للفن  مقلدين  حضارتهم

  –  السومرية  السلطة  تأثير  تحت  واقعة  آشور  مدينة  كانت  الفترة  تلك  ففي  ))

 في  الخاص  طابعه  ظهر  إذ   ،   اآلشوري  الفن   استقالل  حتى   ( 30)  ((   األكدية 

  األفاريز   خالل  من   المميز   الطابع  هذا  نرى   أن   ونستطيع   ،   ق.م   التاسع   القرن

  بالشؤون   التعمق  عن  ابتعدوا  اآلشوريون  أن  ،  وموضوعاتها  األثرية  واللقى

  منشغلين  كانوا  أنهم   غير  بها،  الوثيق   ارتباطهم  من  الرغم  على  الدينية 

  قد  الدينية   اآلداب  أن   نجد   إذ   ملوكهم  وقدسية  حروبهم  تمثل   التي   باألعمال

  األخرى  الفنون  عن  اآلشوري   الفن  يميز  ما  وهذا  حربية  بطوالت   إلى  انقلبت
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  اآلشورية   للسلطة  الحربية  الصفة  إن  ))  ،  السومري  أو  المصري  كالفن

 (  31)  (( الفترة تلك في للفن  معينة خاصية أعطت

 :  القديم اآلشوري العصر في النحت

  ذلك  ومرجع  النحتية  بالنتاجات  يفتخر  عصر  أغنى   اآلشوري  العصر  لعل 

 الحجر   مثل  الفني  عمله  في  النحات  يحتاجها  التي  الخام  المواد   توفر  إلى

  نحتها  تسهل   التي   الكلس  وأحجار  الحالن  وأحجار  والخشب  والمرمر

 فضالً   الحيوانات،  وقرون  والخشب  العاج  مثل  أخرى  ومواد   هشة  باعتبارها

ً   الحياة  مادين  جميع  في  ظهورهم  في  الملوك  رغبة  عن  الجانب   وخصوصا

  وبطوالته  الملك  على  منفردة  النحتية  األعمال   أغلب   كانت  حيث   العسكري،

 الفن  النحت  كان  حيث  ومنحوتاته  وعظمته  لملوكيته  والدعاية  الحربية

 سيطرة  تحت  نفسه  وجد   اآلشوري  فالنحات  اإلمبراطورية،  لتلك  الرسمي

  فبقى  الملك،  من   ليقترب   األوامر  ينفذ   أن   إال   عليه  كان  وما  أقوياء   أشداء   ملوك

  دائـرة  في  كان  ألنه  ،  أخرى  نتاجات  نرى  فلم  الصارمة  والقيود  بالكبح  يشعر

 (32.) المعلقة الملــوك

 المجنحة  واألسود  للثيران  ضخمة  ومنحوتات  تماثيل  من   وجد  ما  أن 

  مصطلح  أصبح  ،  عام  مائة  من  أكثر  قبل  أوربا  إلى  أغلبها  انتقال  وسرعان

 برشاقة  نحتا  ,  خاصة  البارز  والنمط  عامة  النحت  فن  هو  اآلشورية  الفنون

  القسم  أن   إذ  ،  وحجومها  كتلتها  في  االنسجام  عالية  كانت  فائقة  ورزانة

  فامتداد   الدقيقة  التفصيالت  عرض  في  متفرد  وكان  بارز  بشكل  نحت  األمامي

  بكمال   جاءت  إذ  لها  الدقيق  النظر  تحتم   الثور  جناح  في  وبانسيابية   الخطوط

 (  33) تكويناتها.  في وتوازن
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 : ( البحث إجراءات ) الثالث الفصل

 البحث:  منهج

  على  فيه  والمعتمد  ,  البحث  لهذا  كمنهج  التاريخي  الوصفي  المنهج  اختير 

ً   وصفا  البحث  عينة  وصف   هدف  بلوغ  حتى  بالتحليل  القيام  ثم  ومن  ظاهريا

 .  البحث

   :  البحث مجتمع

  للنحاتين   حصراً   البارزة  النحتية  األعمال   البحث   هذا   مجتمع   ويشمل  

 بالفترة  والمحدد  القديم  العراق  في  الحديث  اآلشوري  العصر  في  االشورين

ً  .  ق.م  612 _  ق.م 911 من  .   تقريبا

 :   البحث عينة

  المجتمع  منحوتات  بين  من  بارزة  أعمال  (4)  والبالغة  البحث  عينة  اختيار  تم 

 هدف  تحقيق  في  الطريق  لتسهيل  العينات  هذه  اختير  وقد   ,  للبحث  األصلي

 .  البحث

 :   يلي ما مراعاة مع 

 .  األصلي البحث لمجتمع تمثيالً  أكثر األعمال تلك ان  -1 

  ,   المواد   ,  المضمون   )   حيث   من   التنوع   على  األعمال  تلك   احتوت   -2

 .  ...(  العامة التكوينات ,  األساليب

   :  البحث أداة

 واعتمد المالحظة أداة الحالي البحث عينات تحليل عملية في الباحث استخدام

  و  والبحوث  والكتب  مصادر  على  واالطالع   المكتبي  مسح  على  الباحث
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  تناولت   التي  بالمطبوعات   االستعانة  عن  فضالً   االختصاص  ذات  المجالت

 .  البحث عينات صور

   .  البحث عينة نماذج وتحليل وصف - 5 

 (  1 )  رقم أنموذج

 الحالي  المكان االنجاز  تاريخ العمل  به  المكتشف المكان المادة  العمل  اسم

 البريطاني  المتحف ق.م  التاسع القرن نمرود الرخام  مجنحة  ومخلوقات الملك

 

 

 

 

  العمل  ان  نجد   ،   للعمل  العام  البصري  التكوين   دراسة  عند  :   العمل  تحليل

 ً  محور   هي  التي  المقدسة  الشجرة  توسطت  مستقل  تكوين   ذات  أساسا

  شعائري  مشهد العمل ويمثل ، بجانبها التكوين  أشكال توزعت وقد  الموضوع

  أسطورته  على   الدال  المفهوم  وذلك  الروحية  الطبيعة  عقيدة   يجسد   أسطوري

  باسلوب  صور  فقد  ,  كلها  للحياة  المقدس  الرمز  هو  الملك   كون  ,  الشاملة

 المظهر  تضخيم  خالل  ومن  الملك  لوفاء  الهيبة  وترى  المتناظر  التماثل

  ادق   توضيح   خالل   من   للملك  خاص  اعتناء  النحات  أعطى  وقد   األسطوري

 العالي   التركيز  وذلك   الملك   يرتديه  الذي   االسطواني   التاج  من   بداً   ,   التفاصيل

  الذي   الملك  رداء   اما  واالكتاف  التقفى  غطى  الذي   الكثيف  الشعر  تدلي  على

 .   تقليدية بتكوينات ومطرز مزركش  قميص  عن عبارة هو
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  بينبوع  وصفت  التي  المقدسة  الشجرة  حول  يتمحور  ،   الموضوع   ذلك  كل

 ذلك  على  المحافظة  عن  مكانيهما  يتبادل   بان  الملك  استعداد  يبدو  والتي  الحياة

 . التناظر في المتزن االيقاع

  عنصر   هو  العمل  لهذا  الفني  التكوين  في  برزت  التي  العناصر  اهم   ان 

  بشكل   ظهر  قد   وحارسه  الملك  نجد   اذ   ,   واألشكال  الوحدات  في  التكرار

  التكوين  مركزية  اعتبرت  والتي  للمشهد  المقدسة  الشجرة  توسط   وان  متناظر

 خالل   من  والحيوية   التعبير  ذلك  على   المحافظة  مع  بالغ  بتحوير  نفذت  والتي

  الطابع   ونرى  المتكررة  االوراق  وتلك  والمقوسة  المنحنية  الخطوط  تلك

  التي  والقوية المستقيمة  الخطوط  عن  فضالً   األغصان  على  طغى  قد  الزخرفي

  اعتمد  ،  االغصان  لباقي  المغذي  الساق   اعتبرت  والتي  الشجرة  وسط  اقتسمت

 فضال   الملك  هيبة  وابراز  التفاصيل  توضيح  في  الخط  عنصر  على  النحات

  ايقاع   وذات  ,  قوية  مائلة  بخطوط  نفذت  ايضا  الجني  الحارس  اجنحة  عن

  من   فيه   التنوع  الى   يصل  ان  النحات  استطاع   فقد  الملمس  عنصر   اما  ،  خاص

  جانبي  طوقت  التي   واألجنحة  العمل  توسطت   التي  المسمارية  الكتابات  خالل

 الشعر  لفات  تعرج   خالل  من  والظل  الضوء  عنصر  وبرز  الشمس  قرص

 القوية   الخطوط  عن  فضالً   المتعرج  السطح  على  متكرر  بإيقاع  جاءت  والتي

  التي   التكوين  مركزية  ان  ،  اكثر  غائرة  تبدو  جعلها  االشكال  بها  حزت  التي

  وذلك   مفرداته  في  التوازن  عنصر  للعمل   اعطت  المقدسة  بالشجرة  تجسدت

 الشجرة   حول  متناظر  بشكل  النحات  قبل  من  واألجسام  االشكال  بتوزيع

  النسب  بأعطاءه  وذلك  الملك  شخصية  عن  تغب  لم  الواقعية  ان  ،  المقدس

 0 واقعية أكثر يبدو تناسب في وفعلها جسم  ألجزاء للواقع القريبة

 ( 2) رقم أنموذج
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 الحالي  المكان االنجاز  تاريخ العمل  به  المكتشف المكان المادة  العمل  اسم

 البريطاني  المتحف ق.م  التاسع القرن (   كالح ) غرور ألجبسي  المرمر صيد  رحلة في الملك

 

 

 

 

 :  العمل تحليل

  رحلة  في  الملك  يمثل   ايقاعي  موجز  شكل   في   السردي   البارز  نحت   من   مشهد  

 جعله   بل  المنتصف  في  للتكوين  الرئيسة  األهمية  النحات  يجعل  لم   .  صيد

  احد  فنجد   اليمن   أقصى  وحتى  اليسار  من  بيدا   التوالي   على  للموضوع   كسرد

  التعبير  الصيد   بمشهد   المتمثل   العمل  هذا   عكس   لقد   ،   حاشيته  او  الملك  حراس

  المجتمع  في  للحياة  وتصويره  تعبيره   اشمل  صيده  في  الملك  قوة  عن

 .   اآلشوري

  لالهتمام   يدعو  وبشكل  للعمل  الفني  التكوين  في  الحركة  عنصر  برز  لقد 

  للرماح   المائلة  الخطوط  حركة  المثال  سبيل  على  مختلفة  باتجاهات  فكانت

  جر  لقيود  أفقية  الشبه  الخطوط  وحركة  الثيران   بأجساد  الساقطة  والنبال

  العضلي  الترشيح  وذلك  وراكبها  والعربة  الخيول  حركة  عن   فضالً   ,  العربة

  الى   وحركتها  الخيول  قفزة  خالل  من  والنزول  الصعود  انطباع  يعطي  الذي

  لشعر  تنفيذه   اسلوب   خالل  من   النحات  حققه  فقد   الثاني  العنصر  اما   ،   األمام

 الخطوط   عن  عبارة  هو  الذي  الخيول   وشعر  ،  ومرافقيه  ولحيته  الملك

  باقي  عن  اختلفت  الخشن  باللمس  احساسا  اعطى  مما  ،  المتموجة  اإليقاعية
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  يمثل   الذي  الدائري   الشكل  العمل  اسفل  توسط  لقد  ،  العمل  ومفردات  اشكال

 درجة  على  كان   النحات  ان  معرفة نستطيع   الشكل   هذا  خالل  من  العربة  عجلة

  وبصورة  أتُقن  قد  للعجلة  الدائري  الشكل  ان  كون  الهندسي  التخطيط  من  عالية

 إلضفاء   وذلك  وحاد  قوي  بشكل  نُفذ  وقد  بأنواعه  الخط  عنصر  تعدد  ،  جيدة

 بخطوط   أجسادهما  حزت  قد   الثورين  ان   فنجد  الحدث  طبيعة   على  مدلوالت

  تموت   ان  تكاد  انها  على  للتعبير  اظلعهما  ظهور  تمثل  قوية  دائرية  متموجة

  إلعطاء  وذلك  بمبالغة  نفذت   وقد   الثور   حاجبي  تمثل   التي  المقوسة  والخطوط

 من   فنالحظه  اإليقاع  اما  ,  الموت  من  والهلع  الخوف  صفة  الحيواني  الشكل

  مرتبط  باسلوب  رتب   فقد  الحيوانية   لألشكال  الكتل   حجوم  بين   التباين  خالل

 من   تحققت  فقد  السيادة  اما  ،  للحدث  سردي  الموضوع  كون  باآلخر  احدهما

  يحمل  وهو  العمل  وسط   في  ظهر  حيث  الموضوع   على  الملك  هيمن   خالل

  ان   بها  استطاعة  جسمانية   قدرة  من   ماله  عن   فضالً   والعظمة  القوة  تعابير

 .  االشكال باقي من  اكبر اهتمام  النحات اعطاه فقد ، واحدة بيد    الثور يسحب

   (  3 )  رقم أنموذج

 الحالي  المكان االنجاز  تاريخ العمل  به  المكتشف المكان المادة  العمل  اسم

 البريطاني  المتحف ق.م  التاسع القرن نمرود ألجبسي  المرمر سباحة  األعداء فرار

 

 

 

 :  العمل تحليل
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  المشهد   توسطوا  اعداء  ثالثة  تمثل  بارزة  جدارية  منحوتة  عن  عبارة  العمل 

  قراب   يحملون  االعداء   هؤالء   من  اثنان  االشوريون  الجنود  من   سباحة  يفرون

  واحدة   نخلة  وجود  عن  فضالً   ،  السباحة  على  لمساعدتهم  وذلك  بالهواء   مملوء

  حصنهم   او  اآلشوريون   قلعة  نرى  العمل  مشهد  يمين  وفي   بالتجريد  اتسمت

  يكون   كأن  اآلخر  و   السهم   و   القوس  يحمل  احدهم   جنديان  اعتاله  وقد   المنيع 

   .  له مساعدا

  قد   فنراه  جيد  بتوفيق  يوظفه  ان   استطاع  و   الخط  بعنصر  النحات  استعان   لقد

 القلعة  شكل  في  واضحة  كانت  المستقيمة   الخطوط  نجد  اذ  بالخطوط  نوع 

  الخطوط   اما  األقواس  بعض   عن  فضالً   افقية  و   عمودية  فجاءت  الهندسي

  ادى  قد   ،  اإلنسانية  لألشكال  التجسيم   خالل  من  فنراها  المقوسة  و   المنحنية

 و   القلعة  تصوير  يغطي  وهو  الصقيل  الملمس  فنجد  الملمس  تنوع   الى  ذلك

 الفضاء  من   بينهما  وما  النخلة  و   األشجار  من  وجزء   االعداء  و   الفارين  اجسام

  بالماء   المتجسدة  المتموجة  الخطوط  حركة  خالل  من  فنراه  الخشن  الملمس  اما

  قد  المنظور  ان  نرى   ,   االعداء  و  االشوريون   الجنود  لحية  و  شعر  عن  فضال

  ذلك  و  صغير  بحجم  منفذتا  النخلة  و  االشجار  باستثناء  العمل  في  ابتعد

   . المنظور  و  البعد طابع إلعطاء

  على  الضوء  لتسليط  ذلك   و   الجانبين  من  العمل  يغلق  ان   النحات  استطاع

  قد   نراه  وبذلك  العمل   وسط  في  هم   الذين   الفارين  باألشخاص  المتمثل   الحدث

  االشخاص  هؤالء   تصدير   في  اخطأ  قد   النحات  لكن   ,  التكوين  مركزية  اعطى

  و   بداخله  ال   الماء  فوق  يسبحون  وكأنهم  فقط  المتموجة  حركتهم  حيث  من

  الذي   لمكان  حتى   او   انطالقهم   نقطة  على   التركيز  عدم  هو   االخر  الخطأ

  و  لألعداء  الفرار  عملية  تصوير  في  خطأه  عن  فضال  ،   اليه  الوصول  ينوون
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  توزيع  في  موفق  النحات  كان  و  القلعة  على  أمامهم  و  خلفهم  الجنود  جاء  التي

  و   العمل  هذا   في  الهندسية   االشكال  ونجد  ،   الفضاء  مع   وتناسقها  النحتية  الكتل

  هندسية  مستطيالت  و  مربعات  عن  عبارة  كانت  التي  و  بالقلعة  تجسدت  التي

  االقواس بعض عن فضال

   (  4 )  رقم أنموذج

 الحالي  المكان االنجاز  تاريخ العمل  به  المكتشف المكان المادة  العمل  اسم

 البريطاني  المتحف ق.م  التاسع القرن نمرود ألجبسي  المرمر األسود   يصطاد بال ناصر 

 

 

 

 :  العمل تحليل

  االسود   يصطاد  وهو  بال  ناصر  اشور   الملك  يمثل  البارز  النحت  من   مشهد 

 ثالث   ترجها  عربة   على  راكبا  وهو  الملك  نجد   اذ  واقعي  بطابع   العمل   نفذ  فقد

  سهام   بثالثة  ضربه   بعد  االسد  على  مصوبا   بيدية   سهم   و  قوس  يحمل  و  خيول

  سهام   من   اثنين  أصابته   الذي   و   المشهد   يمين   في  الموجود  االسد  عن   فضالً 

  التي   بالقيود  يمسك  وهو   العربة  قيادة  زمام   التزم  شخصا  الملك  بجانب  ،  الملك

  واضح  بشكل  التشريح  ظهر  وقد  العربة  تجر  التي  الثالث  الخيول  بلجام  شدت

  الدائري   الشكل  نجد  االسفل  وفي  العمل  منتصف  الى  وباالنتقال  ،  عليهما

 جانب  وعلى  الملك  توسطها  وقد  العربة  مباشرة  وفوقه  العربة  بعجلة  المتمثل

  وهي  ثالث  فهي  العربة  تجر  التي  الخيول  اما  السهام  من  جعبة  العربة
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  نرى   حيث  القريب  للحصان  التزييني   الطابع   ونرى   االمام  الى  بقفزة  متحركة

 و  االخر  الحيواني  الشكل  اما  ,  رقبته   من  المتدلية  و  صدره   على  الزراكش

  بسهم   األسد   إصابة  فبعد   عالية  تعبيرية  بدرجة  نفذ   قد  فنراه  االسد   يمثل  الذي

  يصارع  يزحف  كانه  نراه  و  وسقط  الجروح  اعيته   فقد  بظهره  اخر  و   براسه

 قليال   المفتوح  الفم  و  البائسة  االسد  نظرة  في  ايضا  ذلك  النحات  وجسد  الموت

  ان  اال  المنحني  و  المستقيم  بين  الخطوط  تنوعت  لقد  ،  يحتضر  او  يلهث  وكانه

  فقد   الحيوانية  و  االنسانية  االشكال  في  وذلك  اهميتها  لها   المنحنية  الخطوط

  الخطوط  عن  فضال   منحنية   بخطوط  االشكال  بتلك   االحاطة  النحات  جعل

 الملك   يحمله  الذي   الصولجان  و   السهام   و   الملك   رمح  في  الظاهرة  المستقيمة

 الحارسان   بين  الخناجر  او  السيفان  وحتى  العربة  قائد  يحمله  الذي   السوط  و

  هذه   بظهور  المادة   ساهمت   لقد   ،  مستقيمة   بخطوط   جاءت  الملك  يتبعان   اللذان

 الحذف   طريقة  باستخدام   وذلك  للواقعية  قريبة  االشكال  جاءت  وقد  التفاصيل

  ما  ان   ،  بالعمل  الموزعة  الكتل  وليان  عليها  االشكال  تخطيط  بعد   وذلك  للمادة

  العمل  اجزاء  كل  على  الحركة  عنصر   ظهور  هو  المشهد  هذا  في   نشاهده

  عن  فضالً   العربة   على  القافز  االسد  بحركة  مرورا  و  الحرس  من   ابتداءا 

  األسد  حتى  و   العربة   تجر  التي   الخيول   و   العربة   يقود  الذي   مرافقه  و  الملك

 .   ركبتيه على الجاثم الجريح

 ( 5) رقم أنموذج

 الحالي  المكان االنجاز  تاريخ العمل  به  المكتشف المكان المادة  العمل  اسم

 البريطاني  المتحف ق.م  السابع القرن نينوى  ألجبسي  المرمر المستنقعات.  معركة

 :  العمل تحليل
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 التي  المعارك  أحدى   يمثل  تقريبا  الشكل  مربع  البارز  النحت  من  عمل 

  في   األعداء  عن   يبحثون  منهمكين  وهم   نراهم  اذ  اآلشوريون  الجنود  خاضها

  تلك   النحات  صور  وقد  المعركة  مكان  وهي   االهوار  مستنقعات  احدى

 السرطان   مثل  اخرى  وحيوانات   اسماك  من   بالخيرات  مثقلة  وهي   المستنقعات

  ،  األشوريين   االعداء   مالذاً   المائية  البقع   تلك   يغطي  الذي  القصب  جعل   وقد

  على   تطغى  جعلها  مما   الماء  لتصوير  المتموجة  بالخطوط  النحات  استعان   لقد

  الماء  وتجسيد  تجسيم  في  منه  رغبةً   افقية  بصورة  جعلها  قد  فنراه  اجمع  العمل

  واشكال  االنسانية  االشكال  في  كما   المنحنية  الخطوط  ظهور  عن  فضال

  ان  فنرى  مائله،  او  منحنية  خطوط  بهيئة  جاءت  التي  والنبات  االسماك

  قد   العمل  ان  نجد  الكثيرة  الخطوط  تلك  ومن  ،  بالعمل  تنوعت   قد  الخطوط

  بمالبس   المتمثلة  القليلة  المواطن  بعض  في  اال   الخشن  الملمس  عليه  طغى

 .  االشخاص

 تماماً،   اختفى  قد   فنراه  المنظور  اظهار  على  هذا   بعمله  يأبه   لم   النحات  ان

 الحركة   اتجاهات  اختالف  وان  ،   للعمل  مركزية  وجود  عدم  عن  فضالً 

  بخصوص  اما  ،   المشاهد  نظر  تشتت  الى   ادت  االسماك  وحتى  لألشخاص

  ،  الواقفين  للجنود   بالنسبة  واالرجل  واالذرع  الوجوه  في  ظهر  فقد  التشريح

  خالل   من  وذلك  القاعدة  على  العمل  كتل   يوازن   ان  النحات  استطاع  وقد

  شغلت   التي  النباتات  عن  فضالً   عليها   الذين   واالشخاص  القوارب  توزيع 

  وقد ، العمل قاعدة على وزعت التي االسماك وكذلك العمل من كبيرة مساحة

  عن  فضالً   المياه  حركة  إلظهار  التحزيز  طريقة  االشوري  النحات  استخدم

 .  والقوارب الجنود  دروع

 :  ومناقشتها النتـــــــــــائج :  الرابع الفصل
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ً   شكالً   أعطى  اآلشورية  البارزة  للمنحوتات  الفني  التكوين  ان  -1  صادقا

 الفترة   تلك  في  االشوريون  عاشها  التي  الحياتية  المواضيع  اهم   عن  ومعبراً 

 .   دنيوية  او دينية  مواضيع  كانت سواء

 المسطحة  المستويات   على  يعتمد   زخرفيا  فنا  االشوري   البارز  النحت   يعد   -2

 المحزوزة   والخطوط  الرسم   على  يقوم   اذ   لألعمال  الفني   التكوين   في

 .  الخارجية  والمحيطات

  والمآثر   لألحداث  القصصي  للسرد  كوسيلة  البارزة  المنحوتات  استخدمت  -3

  على   باالعتماد  الدينية   والمواضيع   الصيد   ومشاهد   والتمجيدية   الحربية

 .   الفني التكوين

  مثل  االنسانية  االشكال  في  العضلي  بالتشريح  االشوري  النحات  اهتمام   -4

  عن   فضالً   (1)  انموذج   االسطورية  االشكال  من  ومرافقيه  والجنود   الملك

  فكانت  والثيران  االسود   في  كما  الحيوانية  لالشكال  التقنية  العالي  التشريح 

   .  ( 2 ) انموذج الواقعي للتصوير جدا قريبا

  كل   بين   الزمنية  الفترات   بابتعاد  اإلنشاء   حيث  من   التكوينات  تختلف   لم   -5

  في   تشابهت  وان  بالمواضيع   كان  االختالف  ان  غير  وحكمه  اشوري  ملك

 .   االحيان بعض

  فقد   االشورية  البارزة  النحتية  لالعمال  تكوين  كأساس  الخط  عنصر  برز  -6

  المنجز  الموضوع  لخدمة  الخطوط  من   عديدة  انواع  االشوري  النحات  استخدم

 .   ( 7 ) ( 5) (  3 ) العينة بالتفاصيل والوضوح الدقة والعطائه
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 منها  المائلة  والخطوط  واالفقية  منها  العمودية   المستقيمة  الخطوط  استخدم   فقد 

  وذلك  وااليقاع  الحركة  من  نوعا  خلقت  بدورها  والتي  .   والتعرجة  والمنحنية

 .  جمالية بطريقة بتوضيفها

 منها   سطوحها  ملمس  بتعدد  اآلشورية  البارزة  النحتية  االعمال  امتازت  لقد  -7

 (  3 ) العينة صقيلة جاءت من

  في  يجتمع   او  ،  (   5  )   العينة  بالكامل  خشن   سطح  ذات  جاءت  من  ومنها

 .  والصقيل  الخشن الملمس من نوعين   للعمل الواحد  التكوين

  التكوينات   تاسيس  في  التكرار  عنصر  على  االشوري  النحات  اعتمد   -8

  شكل   في  جعلها  وقد   ,   المستخدمة   االشكال   تكرار  خالل  من   , منحوتاته  لبعض

  والتي  االعمال  تلك   في   اهميته  وياخذ  يبرز  التوازن  عنصر  جعل  مما  واحد

 .  متشابه او متناظرة االشكال توزيع  بها جاء

  الملك  بشخصية  النحات  قبل   من   الكبير   االهتمام   خالل  من   السيادة   تحققت  -9

  ما   والوقار  الهيبة  من  اعطي  وقد  للعمل  الفني  التكوين  يتوسط  جعله  قد  فنراه

  تجسد   -10  الفني  العمل  في  االهم  الجزء  وجعله  المشاهد  او  الناظر  لشد  يكفي

 الطرحي  النحت  طريقة  على  النحات  اعتماد   خالل  من   والضوء   الظل   عنصر

  بعض   في  خفيفة   بظالل   تبدو  جعلها   مما  قوية  بخطوط  االشكال  وحفر

 .  بمنحوتاته  التسطيح  استخدم كونه المنحوتات

  فضالً   نباتية  حيوانية  إنسانية  فجاءت  األشكال  في  التنوع  عنصر  برز  -11

  الدائري   االشكال  ذات  الجنود   دروع  في  كما  الهندسية   األشكال  ظهور  عن

 .   (3)  (2 )  ( 1 ) العينة الملك يعلوها التي العربات وعجالت
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 بصورة   والمفردات  األشكال  توزيع  على  اآلشوري  النحات  سيطر  -12

   . أعماله اغلب في البارز النحتي اللوح اللوحة فضاء في ومتزنة منظمة

  استطاع   حيث  االشورية   التكوينات  في  لإلنسان  الحركة  عنصر  برز  -13

  عن عبر  وقد  االمام   الى   متحركة  تبدو  التكوين   شخصيات  يجعل   آنذاك   النحات

  فضالً   ،  (  4  )  ،   (   2  )  انموذج   االمام   الى   تخطو  وهي  االرجل  احدى   ذلك

   .  الصيد مشاهد في الحيوانات حركة عن

 الباحث   توصل  ،  منها  السالفة  النتائج  واستخالص  العينة  تحليل  ضوء  على

   -: التالية االستنتاجات الى

 السلطة  حياة  في  االتجاه  هذا  ان  ،  غازية  حربية  دولة  األشورية  السلطة  .  1

  األعمال  وخاصة  .  األشورية  الفنية  النتاجات  على  واضح   بشكل  انعكس

  غير   يشكل  والقوة   البطش  عن  تعبيره  في  ذلك  الفنان  أكد  "فقد  البارزة  النحتية

ً  البارز النحت فن فكان مألوف ً  فنا  0  وحاشيته الملك لخدمة ملوكيا

 القصصية  المواضيع   تمثل  تكوينات  في  البارزة  المنحوتات  جاءت  .  2

 .  والحروب لألحداث القصصي السرد عن فضال المؤثرة الدراماتيكية

 عناصره  خالل  من   والذي  اآلشوري  الفنان  عمل  أساس  الفني  التكوين  .  3

   ( البارزة النحتية األعمال )  الفنية نتاجاته في  االبداع إلى توصل

  التعبير   قوة  على  التأكيد   هو   اآلشورية  البارزة  المنحوتات  ماميز  أهم   .   4

  التشريحية  التفاصيل   على  بالمحافظة  وذلك   للشخصيات  الديناميكية  والحركة

   .  للتكوين العام الشكل واتقان

  وبأسلوب   منحوتاتهم  بتنفيذ  ألزخرفي  األسلوب  اآلشوريون  النحاتين  اتبع  .  5

ً  مختلف  .  سبقوهم  ما عن تماما
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  الخط  هو  البارزة  النحتية   التكوينات  في  برزت  التي  العناصر   أهم  ان  .   6

 قوية  الخطوط  تلك  وجاءت  ،  وجمالية  وظيفية  وألغراض  المختلفة  بانواعه

  اإلشكال   ضمن  الداخلية   او   الخارجية  الحدود   في   اكانت  سواء   ،  وحادة

 .  والمفردات

  تقنياته  فظهرت  الملمس  بتنوع   األشورية  البارزة  النحتية  االعمال  امتازت  .  7

  نتيجةً   الصقيل  بالملمس  جاء  بعضها  ان   فنجد  المنحوتات  تلك  على  وجمالياته

  كان   لتقنية  نتيجة  الملمس  خشن  جاء  ومنها  ،  النحات  قبل  من  سطوحها  لصقل

 .  والصقيل الخشن بالملمس مزيج جاء من ومنها آنذاك النحات يتبعها

 الى   متحركة  تبدو   التكوين   شخصيات  جعل  خالل  من  الحركة  تولدت  .   8

  التي  المتنوعة  الخطوط  عن  فضال  ،   انسانية  او   حيوانية  كانت  سواء   االمام

 .   عمل الى عمل من مختلفة حركة  الموضوعات اعطت

  بشكل   التكوين   عناصر  توظيف  في  يوفق   ان   االشوري   النحات  استطاع   .   9

  ،  متفاعل  ايجابي  وبشكل  بعضها  مع   مترابطة   فجاءت  الموضوع   يخدم   موحد

 يحقق   لكنه  التكوينات  في  اساسي  الجمالي  ودوره  الملمس  المثال  سبيل  فعلى

   . االعمال بعض  في السيادة

 /  التوصيات

  األعمال  لكل  دقيق   توثق  المسئولة  الفنية  والجهات  المؤسسات  الباحث  يوصي

 تركتها   التي  النتاجات  أعظم  من  كونها  اآلشوري  العصر  في  البارزة  النحتية

   الرافدين بالد حضارة
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  الفني  التكوين  عناصر  بدراسة  خاصة   والشباب  النحاتين  الباحث  يوصي

  احد   تعتبر  والتي  الرافدينية  الحضارة  تاريخ  تمثل  التي  النحتية  لألعمال

   . العالم في الفنون أساسات

 / المقترحات 

 مقارنة  بدراسة  القيام  الباحث  يقترح   الحالي  البحث  لمتطلبات  استكماال 

  من  البابلي  البارز  النحت  وأعمال  الحديث   االشوري   البارز  النحت  ألعمال

  اآلشوري   البارز   النحت  جماليات  دراسة  عن  فضال  .   الفني  التكوين  حيث

   .  الحديث

 الهوامش

 الكريم القرآن

  ،تونس  العاشر  الجزء  ،   المخفف  ،   إسماعيل   ابن   الحسن  ابن   سينا:   ابن   .   1

 .   204ص:  1956 ، العصرية المطبعة

  ،   النهضة  دار بيروت  ، التشكيلية  الفنون  في  التكوين  ،  رياض  الفتاح  عبد   .   2

 .   6ص:  ،  1ط /

  الطائي   :هادي  (،ت   التكوين  )عناصر  نتذوقه  كيف  الرسم  :   مانز  فريديك   .   3
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 ملخص البحث 

في محاولة للكشف عن منحوتات دولتي الحضر وتدمر وما تحويه من       

نحاتي   بها  يتمتع  التي  الفنية  والمهارات  القدرات  تفصح عن  فنية  خصائص 

الحضر  من  كل  في  خاص  أسلوب  نضوج  على  تدل  والتي  وتدمر  الحضر 

وتدمر له أهميته كدراسة لفهم حضارة هذه الدول .وفي ضوء ذلك  حرص  

دراسة هذا الموضوع , وقد تضمنت الدراسة على وجه العموم    الباحث على

، أربعة فصول . أحتوى الفصل األول على االطار العام للبحث . والذي بدأ  

بمشكلة البحث الموجزة بالتساؤل عن ) ما هي الخصائص الفنية لمنحوتات 

الحضر وتدمر؟(   ليتأسس على ضوء هذه المشكلة هدف البحث في التعرف 

خصائص الفنية لمنحوتات كل من الحضر وتدمر، ومقارنتها والكشف على ال

أما    . الحضرية والتدمرية  المنحوتات  بين  االئتالف واالختالف  عن جوانب 

المبحث   ، خصص  مباحث  أربع  فتضمن   النظري(  )االطار  الثاني  الفصل 

الثاني  المبحث  .أما  للنحت   الفنية  الخصائص  على  الضوء  لتسليط  األول 

بع لدراسة  فتضمن  خصص  الثالث  والمبحث   . القديمة   الفن  مدارس  ض 

تطرق  الرابع  والمبحث  منها.   تجذرت  التي  الفنية  والمنابع  الحضر  تاريخ 

الباحث الى تدمر بنفس األسلوب الذي تطرق فيه الى الحضر  . اما الفصل  

الباحث    باشر  ذلك   بعد  ثم   . البحث  إجراءات  إلى  التطرق  فشمل  الثالث 

نما واالستنتاجات بتحليل  النتائج  الرابع  الفصل  وتضمن   . البحث   عينة  ذج 

 والتوصيات والمقترحات . 

 الكلمات المفتاحية: )الخصائص الفنية ، المادة ، الشكل ،الحضر ، تدمر ( 
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Abstract  

In an attempt to reveal the sculptures of the urban and 

Palmyra countries and the technical characteristics they 

contain that reveal the technical capabilities and skills of 

the sculptors of urban and Palmyra, which indicate the 

maturity of a special style in both urban and Palmyra, 

which has its importance as a study to understand the 

civilization of these countries. In light of this, the 

researcher was keen to study  This topic, in general, the 

study included four chapters.  The first chapter contains 

the general framework of the research.  Which started 

with a brief research problem by asking about (What are 

the technical characteristics of the sculptures of Hatra and 

Palmyra?) to establish in the light of this problem the aim 

of the research is to identify the technical characteristics 

of the sculptures of both Hatra and Palmyra, compare 

them and reveal the aspects of the coalition and the 

difference between the urban and Palmyra sculptures.  As 

for the second chapter (the theoretical framework), it 

included four sections. The first topic was devoted to 

shedding light on the technical characteristics of 

sculpture. As for the second topic, it included some 
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ancient art schools.  The third topic is devoted to the 

study of urban history and the artistic sources that have 

taken root from it.  And the fourth topic, the researcher 

touched on Palmyra in the same way he touched on the 

city.  As for the third chapter, it deals with research 

procedures.  Then the researcher began analyzing the 

research sample models.  The fourth chapter includes the 

results, conclusions, recommendations and suggestions. 

  

 الفصل األول

 ) اإلطار العام للبحث( 

 -مشكلة البحث : -1

من      حيناً  نجمها  يبزق  مدن   و  دول   تظهر  التاريخ  حقب  من  حقبة  كل  في 

فهناك  فراغ  من  يأتي  ال  التميز  وهذا  المدن  بقية  عن  مميزه  وتكون  الدهر، 

جملة من العوامل التي تساعد على ذلك. من هذه العوامل الموقع الجغرافي, 

والسي والدينية،  االقتصادية،  والعوامل  الحضاري،  طبيعة  واالمتداد  و  اسية 

الحكومات المسيطرة على شؤون تلك الدول ، ويظهر أثر هذه العوامل على   

لنمو   إن  كما   . والفني  العمراني  االزدهار  حيث  من  وتدمر  الحضر  دولتي 

القصور،   انتشار   فمع   ، الفني  االزدهار  في  كبير  دور  كذلك  العمران 

بات الذي  الفن  إلى  الحاجة  ظهرت  والمقابر،    ، ، والمعابد  القصور  تلك  ت 

والمعابد ، والمقابر تتضمنه ، وتضمه ، وكان لكل لون من ألوان العمران ما  

وأغراضها  المكانية  متطلباتها  مع  ويتفق  النحتية  األعمال  من  يناسبها 
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إلى  الوظيفية  واألغراض  المكانية  المتطلبات  تنوع  أدى  حيث   ، الوظيفية 

 وتدمر .  تنوع وثراء األعمال النحتية في دولتي الحضر 

والنتاج الفني بشكل عام متغير في خصائصه ومميزاته  من مكان لمكان و     

من زمان إلى آخر وهذا التغير متأثر بعوامل التجذّر والبيئة والتماس بفنون  

المدن األخرى . وفي ضوء هذه المعطيات يتأسس سؤال مشكلة البحث بـ )  

      ماهي الخصائص الفنية لمنحوتات الحضر وتدمر (.  

البحث  -2     :  أهمية   اليه  إلى    -والحاجة  تطرقت  التي  الدراسات  إن 

جوانب   جميع  تغطي  التي  بالكثرة  ليست  التدمرية   و  الحضرية  المنحوتات 

يحمل إضافة   بأنه  اليه   والحاجة  البحث  هذا  أهمية  تكمن  لذا   . فيهما  النحت 

الح  دولتي  منحوتات  بين  المقارنة  الدراسات  مجال  في  وتدمر.  جديدة  ضر 

مستنداً على األدلة العلمية الملموسة التي تساهم في فهم منحوتات تلك الدول  

وإزالة  الحقائق  عن  الكشف  في  البحث  هذا  يساهم  كما  سليم  بشكل  وتذوقها 

الغموض حول الخصائص الفنية ومميزات النحت في دولتي الحضر وتدمر.  

لى األعمال النحتية  ويسلط الضوء على المؤثرات واالنعكاسات الخارجية ع

 الحضرية و التّدّمريّة. 

 

:  التعرف على أوجه االئتالف واالختالف بين المنحوتات   هدف البحث  -3

الحضرية والمنحوتات التدمرية  في ضوء الخصائص الفنية لهذه المنحوتات 

. 

4:-   : البحث  الحضرية   حدود  المنحوتات  بدراسة  الحالي  البحث  يتحدد 

ضمن الحدود الجغرافية لدولتي الحضر وتدمر القديمة    والتدمرية والمكتشفة
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  50م .في الحضر . و الفترة من    240.م الى  50والمنجزة خالل الفترة من  

 م . في تدمر.270ق.م إلى 

 

   -تحديد المصطلحات :  -5

 ًً -: ) الخصائص ( لغة ً -أ   

صوصيَّة ( بضم الخاء وفتحها            ًُ )َخصَّه ( بالشيء )خصوصاً ( و)َخ

 .  ( 1)والفتح أفصح )واختصَّه( بكذا خصه  به 

    -) الخصائص ( إصطالحاً : -ب 

عرفتها سافرة ناجي جاسم على أنها ) كل ما يتفرد به الشيء من صفات    -أ  

بارزة تحدد كينونته وتدل عليه ، محددة معالمه بما تفرقه عن غيره وتجعل 

 .     (2) منه ذا تفرد خاص معبراً عن ذاته 

ً  -ج  :   ) الخصائص الفنية ( إجرائيا

النحتي من ميزات                 العمل  به  يتسم  التكوينية،  هي ما  في عناصره 

وهذه الميزات تلتقي في بعضها مع أعمال نحتية أُخرى، و تنفرد في البعض  

 اآلخر عن األعمال األخرى .    

                       

 ) الفصل الثاني ( 

 (  )اإلطار النظري

 الخصائص الفنية للنحت . المبحث االول :  

  Material )المــــــــــــــــــــــــادة )أوالً : 

وخاماته      مواده  له  .والنحت   معينه  مادة  خالل  يتجسد   فني  عمل  كل 

  " المادة  او  الخامة  وتعد   ، خاللها  من  يتجسد  التي  العناصر  الخاصة  أولى 
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. وهناك أنواع من  (   3)"  المكونة للعمل النحتي وهي جوهره العيني وجسمه

استخدمت الخامات   الخامات  هذه  من   ، النحتية  األعمال  تنفيذ  في  القدم  منذ 

المعادن   وأنواع  الخشب  وأنواع  والصخور  االحجار  أنواع  و  الصلصال 

المواد ما   ، ولكل مادة من هذه  العضوية من قرون وأنياب وعظام  والمواد 

تبعا   المواد  لهذه  التقنية  المعالجات  تختلف  كما  النحتية  األعمال  من  يناسبها 

المادة  ،كما إن هناك عوامل تؤثر في اختيار المادة ، ومن هذه العوامل  لنوع  

 ما يلي : .  

وخامات 1 مواد  من  لديه  موجود  ما  يستثمر  كان  قديما  فالنحات   : الوفرة  ـ 

 ويستغني عن المواد غير المتوفرة .  

ـ نوع العمل ومضامينه :  فالمادة تتحدث بلغتها عن مضمون العمل الفني 2

 فيها ومنها .   الذي يتجسد 

 ـ حجم العمل :   3

في  4 وتختلف  بها  خاصة  تنفيذ  تقنية  ماده  لكل  ان  حيث   : التنفيذ  تقنية  ـ 

 معالجتها عن  المواد االخرى . 

ـ المكان الذي يعرض فيه العمل :  تتطلب اختيار مواد التنفيذ دراسة مكان  5

 العرض .       

اضفاء6 في  دور  له  خاص  ملمس  مادة  لكل   : الملمس  الشكلية    ـ  السمات 

 والتعبيرية على العمل . 

إن مادة العمل الفني قادرة على تصوير الطبيعة واإلنسان وكذلك تجسيد       

كما   واإليماء  التأثير  خاصية  تمتلك  فالمادة  الوقت  نفس  في  الفنان  مشاعر 

تمتلك طاقه تعبيريه كامنة  والنحات الجيد يجب أن يعي هذه القدرة والطاقة  

واإلبداعي التقنية  قدرته  ويجند  المادة  في  وتوظيف  التعبيرية  استغالل  في  ة 
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جمالية  وقيمه  عميقة  تعبيريه  دالله  ذي  بعمل  للخروج  الطاقة  هذه  كامل 

عالية..وتعتبر المادة كذلك مصدر الهام للفنان فالكثير من الفنانين َمن يستلهم  

 من المادة الخام أفكاره لما للمواد الخام من قدرة إيحائية.  

 ( .  Formثانياً : الشـــــــــــــكل )

أن للشكل أهميه كبيره ال يمكن إغفالها ، فمن غير الممكن أن نتخيل عمالً     

المادة كان مع توظيف   تعامله مع  أول  قد نشأ بدون شكل واالنسان في  فنياً 

الحجارة ما  اختار من  فقد  فأسا حجريا  أن يصنع  أراد  فعندما  الشكلي  بنائها 

هذا  .ومن  الحجري  الفأس  وظيفة  مع  يتناسب  شكال  في     يمتلك  والشكل   ،

على  الفنون   وتنظيمها  الفني  العمل  في  البناء  قوالب  وترتيب  تركيب  "هو 

معين" إدراك (    4)  نحو  هي  الفن  في  للمضمون  األساسية  المعطيات  وان   ،

الواقع الموضوعي للشعب لذلك الفنان ،. ومع إن المعنى االجتماعي لإلنتاج  

ن لذلك   . االجتماعي  التطور  خالل  من  يظهر  في  الفني  األشكال  ان  رى 

األعمال النحتية تختلف وفقا لكل فتره من الزمن من ناحية المفاهيم الشكلية  

لكل منها بصوره نحتية والشكل اإلنساني هو الشكل الرئيسي الذي غالباً ما  

 يستخدم في فن النحت لما له من طاقه تعبيريه فضالً عن القيمة الجمالية . 

يستمد أشكال موضوعاته من ثالث ميادين إن فن النحت  ويبين هيجل "      

والطبيعي"   والبشري  اإللهي  للتمثيل    (  5)هي  أنماط  عدة  هناك  إن  كما   .

 الحسي للشكل في النحت هي .  

حبكة  -1 تربطها  التي  الشخصية  التماثيل  من  مجموعة  وهي  المجاميع 

وموضوع وانسيابية واحدة . وأحياناً يربط النحات بين االنسان والحيوان في  

 وضوع واحد .  م
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التماثيل والنصب التذكارية الشخصية وغالباً ما تكون بالحجم الطبيعي   -2

 أو أكبر . 

 التماثيل النصفية . وتمثل شخوص وأرباب ، ومتعبدين .  -3

التماثيل الحيوانية : ومنها ما يحمل دالالت رمزية والبعض اآلخر ذو   -4

 رموز دينية . 

ما  منحوتات لحيوانات أسطورية وتكون أما   -5 بارزة أو مجسمة وغالباً 

 كانت تزين جدران المعابد والقصور والبوابات . 

مختلفة   -6 أحجام  ذات  وهي  ربات  بأنه  الية  يشار  ما  تمثل  مجسمة  تماثيل 

صنعت من مواد مختلفة كما إن هناك الكثير منها مطعم بخامات متنوعة  

  . 

وحيوا-7 آدميه  أشكال  الغالب  في  تكون  وهي   : الصغيرة  نية  التماثيل 

وأسطورية وهي ذات ملمس ناعم وتتميز بدقة الصنع و أأللوان الجميلة أما 

الكريمة  واالحجار  والخشب  السيراميك  فهي  منها  تصنع  التي  المواد 

 والمعادن وعظام الحيوانات وقرونها وأنيابها .  

 ً  .     (Texture )المــلــــــــــــمس  -ثالثا

لعناصر المهمة في النحت  فالملمس نوع سطح المادة وهو ) الملمس ( من ا

. ويتدرج الملمس من    (  6)" تعبير يدل على الخصائص الطبيعية للمواد"هو  

حيث النعومة والخشونة والعتمة واللمعان وقابليته على عكس الضوء ، في  

هذه   ومعظم  العمل  ملمس  نوع  تحدد  أمور  عدة  وهناك   ، النحتية  األعمال 

وتقنية االظهار . كما إن هناك عامل أخرى    ارادية ،  تتعلق بنوع األدوات

ملمس  فلكل   . التعبيرية  والمضامين  الموضوع  وهو  الملمس  نوع  تحدد 

خاصية مميزة له ويغني حالة تعبيرية معينة ، فقد يعبر الملمس عن القوة ،أو  
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الحكمة، أو الجمال, أو الرقة، أو الحركة، أو العنف  . أن لحجم العمل الفني  

ناعم  كذلك دور في   إلى ملمس  تحتاج  الكبيرة ال  الملموس، فاألعمال  تحديد 

 كما تحتاجه األعمال الصغيرة .  

 االنسجام والتجسيم            -رابعاً :

المرونة واالنسجام       االعمال      أن  الجمالية في  الخصائص  والتجسيم من 

الفنية السيما النحت. وأن كل عمل فني يتكون من مجموعة من العناصر، أو  

الفني  اعتباطاً  وال   األجزاء ، وهذه األجزاء ال تأخذ موضوعها في العمل 

كما يتفق بل إن الفنان  يقوم بصهر هذه العناصر في عمل متكامل من خالل  

التكوينية  خلق عالقات م بين أجزاءه  وعناصره  فالجمال والقبح   نسجمة   "

. أن المرونة واالنسجام في  (  7)يتركزان  في عالقة األجزاء  بعضها ببعض"

بين   ما  وكذلك  ومقاسها  الكتلة  شكل  بين  ما  اإليقاعي  التطابق  تعني  الفن 

في   االنسجام  عامل    ، والملمس   ، واالتجاه  والحركة،  الوضع،  تعبيرية 

أهم  العال من  الفنية  وعناصره  الواحد  العمل  في  النحتية  المفردات  بين  قات 

مقومات الجمال في العمل فقد كتب )باتيستا البرتي ( ، المعماري االيطالي  

للجمال   التعريف  هذا  عشر  الخامس  القرن  االنسجام  في  هو  الجمال  إن   "

م وعالقة  بنسبة   ، موضوع  أي  في  معاً  المنسقة  األجزاء  بين  ن  الحاصل 

الدقة بحيث ال مجال هناك إلضافة شيء آخر ، أو تغييره . أو أزالته اللهم  

 .         (8)إال أذا أردنا به سوءاً " 

  ، المضمون  عن  يعبر  الذي   الشكل  إلى  يصل  لكي  المادة  يجسم  والنحات 

 ويختلف التعبير عن المضمون باختالف عناصر التشكيل . 

    -:المبحث الثاني : مدارس الفن القديمة 

 -أوال:  النحت في  بالد مابين النهرين :
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  ) النهرين  مابين  لبالد  الفن  )مدرسة  في  النحت  مميزات  بحث  الممكن  من 

النهرين   مابين  بالد  في  ظهرت  التي  للحضارات  الزمني  التسلسل  حسب 

                                                  -.وكما يأتي :

 .   أـ النحت السومري

نحتت اغلب تماثيل هذه الفترة من اجل المعبد . فمعظم التماثيل كانت    لقد    

نفس   في   ) ومؤله  متعبد  )ملك  الملك  تمثال  يكون  ما  وغالبا  متعبدين  تمثل 

والدعاء   التعبد  إلى  تهدف  فكانت  الدين  ورجال  النبالء  تماثيل  أما  الوقت. 

بداي . وتميل هذه االشكال في  التماثيل   إلى  للملك  وتعددت أشكال  نشأتها  ة 

بالنسبة   الهندسية  فاألجسام أسطوانية والوجوه مدورة، أو مستطيله  القوالب 

واآلذان   مثلثه،  والشفاه  مثلث،  واألنف  كبيره  والعيون   ، اللحى  ذات  للوجوه 

وتميز    . المخروط  شكل  تأخذ  أو  اسطوانية،  واألطراف  كبيره،  حلزونية 

المجاب بوضع  الواقفة  باألشكال  السومري  وجود  النحت  من  الرغم  على  هة 

بعض التماثيل بوضع الجلوس . كما تميز النحت السومري بتعدد األلوان من  

العراقي    النحات  التلوين ، وفي فترات الحقة كان  أو  خالل تطعيم األعمال. 

  . أعماله  المعادن  بها صانع  يعامل  التي  الطريقة  بنفس  أحيانا  الحجر  يعامل 

أما من حيث    . الحجر  لندرة  واقعيه  وذلك  أكثر  أصبح  النحات  فان  التجريد 

زركشة  في  العراقي  النحات  واهتم  دقيقه  غير  النسب  إن  إال   ،  . سبق  عما 

النسائية ترتدي ثوب   التماثيل  تماثيله باألهداب الطويلة وغالبا كانت  مالبس 

تنورات   فترتدي  الرجال  تماثيل  أما   . األيمن  ذراعها  عن  ويكشف  كامل 

الفنان وأستطاع   . شخصية    قصيرة  عن  التعبير  في  الزي  يوظف  أن  هنا 

)  مرتديها . و لكي يتمكن من إيجاد فرق ما بين اإلنسان وبين اإلله أو الملك  

9)  . 
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 -ب ـ النحت األكدي:

هو      األكدي  فالفن   ، األكدية  الفنون  على  السومري  الفني  التأثير  امتد  لقد 

زاد   الفترة  هذه  في  و  العامة.  وسماته  خصائصه  في  السومري  للفن  امتداد 

وكذلك   التطعيم.  أسلوب  استمر  كما  الوجه  أجزاء  بنحت  النحات  اهتمام 

( وقد  1)حرص النحات على ابراز الصفة الواقعية في العمل كما في الشكل  

بهيئة   الملك  تماثيل  ظهرت  فقد  المجسمة   األعمال  في  الدينية  النبرة  خفت 

 الملك المؤله المتعبد. 

" حدث تغير ملحوظ في  أما في المنحوتات البارزة   

تنظيم الشخوص فبدال من إن يتم جمعهم في الكتيبة  

المحاربون   كان  السومريين  من  المرصوصة 

ثر تفككاً. وكذلك األكاديون يتحركون في تشكيالت أك 

. في مسلة  (   10)كانت أسلحتهم وتجهيزاتهم متباينة "

سن بالتقسيم     نرام  تحتفظ  لم  المسلة  هذه  إن  كما 

المعتاد في ترتيب األحداث بشكل أشرطة احدها فوق 

الحيوانية   األشكال  ظهور  استمر  كما  اآلخر. 

األسطورية وظهور الرموز الدينية في النحت االكدي  

الن تميز  التامة على مواد  وقد  بالسيطرة  حات االكدي 

النحت  .امتاز  استخدمها  التي  المتنوعة  االظهار 

 األكادي بأسلوب السرد القصصي لألحداث .

 . النحت في فترة االنبعاث السومري االكدي    -جـ 

 

  
( رأس سرجون  1شكل )   
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ال تختلف مميزات فنون هذه الفترة عن فنون العصر األكدي إال قليالً . و      

هذه في  المميز  القطع    الشيء  على  مسجلة  والتقوى  الورع  معالم  إن  الفترة 

الفنون   بها  امتازت  التي  الملك  وتمجيد  والشدة  العنف  من  بدالً  األثرية. 

وبعض     (11)  األكادية   كوديا  تماثيل  من  عدد  في  المجسم  النحت  وتمثل   .

اآلخر   والبعض  الطبيعي  بالحجم  التماثيل  هذه  بعض  وتظهر   . لكش  أمراء 

الطبيعي. وتظهر قائمه أو جالسه  مرتدية غطاء رأس كبير  اصغر من الحجم 

ممتلئة   التماثيل  هذه  مثلت  وقد  اآلخر  البعض  في  الرأس  حاسرة  تظهر  أو 

بدون   األكتاف  بين  تستقر  المنظر  وثقيلة  كبيرة  وبرؤوس  مصطنع  بشكل 

رقاب . وسطوح هذه التماثيل مغطاة  بكتابات مسماريه واسعة . وقد امتاز  

وقتئذ بالبالستيكية والشكل الناعم والتعبير الواقعي من خالل    النحت المجسم

والشعر العيون  في  الظاهرة  الفترة  (   12)  المعالجة  هذه  في  النحات  أن  إال    .

استخدم النسب الغير صحيحة للجسم . وقد استمر ظهور نفس الموضوعات  

جداريات القديمة في هذه الفترة في النحت البارز كما إن تقنية تشكيل وحفر ال

على  حقول  بشكل  األحداث  توزيع  إلى  عادت  وقد  سابقتها  عن  تختلف  ال 

 األرضية . 

 -د ـ النحت في العصر البابلي القديم :

يبدو إن فن النحت في هذا العصر قد صان التقاليد السومرية الكهنوتية في    

تسجيل   أن  إال   . القرابين   تحمل  التي  الصغيرة  التماثيل  عادت  فقد  النحت 

الفن   الخروج على قواعد  يثبت  السماء هو ما  الشرائع من  استالمهم  مشاهد 

لية كبيرة و مرونة  الرسمي المتعارف عليه من قبل . كما وأظهر البابليون قاب

أما   . والفضة  والذهب  بأنواعه  الحجر  شملت  التي  المواد  تنويع  في  عالية 

األشكال التي ظهرت في المنحوتات المجسمة فمنها ما كان يمثل فتاة تحمل 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  695   

 

باله الماء الفوار وتظهر واقفة  بيديها آنية ينسكب منها الماء المقدس سميت 

فضالً   واقعية  مالمح  .وذات  جالسة  كما او  الجسم  بتشريح  االهتمام  عن 

ظهرت تماثيل صغيرة ألشكال آدمية بأربعة رؤوس تمثل اله . وال جدال في  

العسيرة   المجسم  النحت  فن  بلغة  فكرته  عن  التعبير  في  نجح  قد  النحات  أن 

شياه   عبارة  هي  والتي  بأيديهم  النذور  تحمل  المتعبدين  تماثيل  وظهرت 

يظه أخرى  وأحيانا  للتضحية  الشياه  صغيرة   هذه  يطئون  المتعبدون  ر 

الصغيرة  المجسمات  من  العديد  بظهور  الفترة  هذه  امتازت  كذلك  بأقدامهم 

 .(  13)   التي تمثل الحيوانات

 النحت اآلشوري  -هـ 

إن األعمال المجسمة التي عثر عليها ضمن الفترات اآلشورية قليله جدا        

ي أغلبها  وكان  اآلشوريين  حكم  فترة  لطول  وهي  قياسا  الملك  شخصيه  مثل 

تتماثل في خصائصها الفنية و التشريحية . وتقوم هذه التماثيل بمهمة تعظيم  

تظهر   ولم   .، جامدة  بوقفات  ممتلئة  بأجسام  التماثيل  هذه  ومثلت   . الملك 

تفاصيل أجزاء الجسم تحت المالبس و أبدى النحات براعة في نحت تفاصيل  

والصرام القوه  يمثل  بشكل  الوجه  في  مالمح  واهتم  والشجاعة  والكبرياء  ة 

عضالت   وعالج   . منتظم  بشكل  الطويل  والذقن  الرأس  شعر  صياغة 

 الذراعين بشكل جيد . واهتم بزركشة المالبس . 

وإن من أهم ما تميزت به مدرسه الفن اآلشورية هو النحت البارز حيث     

الخارق للط للمفهوم اآلشوري بكال مظهريه األسطوري  بيعة  انه كان ممثال 

الحربية وسجل   المشاهد  تصوير  في  النحات  اهتم  فقد   ، التاريخي  والحقيقي 

البرية والبحرية والجبلية . كما  المناطق  االنتصارات اآلشورية الحربية في 

 .( 14) صور مشاهد الصيد 
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أبدع         كما   . المجنح  الثور  فظهر  األسطورية  األشكال  تصوير  كثر  و 

ال صفه  خلع  في  اآلشوري  الشكل  النحات  على  والمؤلمة  الحزينة  تعبيرات 

في   كما  متألمة  حزينة  الصيد  مشاهد  في  والخيول  األسود  فصور  الحيواني 

 ( .  2اللبوة الجريحة شكل ) 

النحت   في  التقنية  الخصائص  أما 

اآلشوري   النحات  استخدم  فقد  اآلشوري 

خامات متنوعة من األحجار كما استخدم 

  . منحوتاته  صناعه  في  المعادن 

في  الواقعية  و  بالدقة  أعماله  وامتازت 

اإلنساني   والتشريح  المالمح  تجسيد 

تصوير   ينسى  لم  انه  كما  والحيواني 

متناهية   بدقه  فقد    المالبس وزكرشتها   .

ظهرت شخوصه بوضع جانبي وترتدي  

للمقاتلين   قصيرة  و  أحيانا  طويلة  أثواب 

كما اهتم بنحت تصفيفات شعر الرأس و  

ودمج   رص  على  حرص  وقد  اللحية 

في   األشكال  من  ممكن  عدد  اكبر 

مزدحمة  تظهر  حيث  البارزة  منحوتاته 

باألشكال اإلنسانية والحيوانية والطبيعية  

  . 

 

 -فرثي :ثانيا : النحت  ال

 

( اللبوة الجريحة   2شكل )  
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باسم   الرومان  عرفهم  وقد  السكثين  بدو  من  اصلهم  اقوام  فارس  بالد  حكم 

الهضبة  في   ) فرثيا   ( او  برثيا  اقليم  في  إلى سكناهم  نسبةً  الفرث  او  البرث 

حوالي   وفي  واستطاع    153اإليرانية.  واحتلوها  بابل  الفرث  هاجم  ق.م 

و   فارس  و  عيالم  و  وآشور  بابل  إقليم  على  السيطرة  وفي  الفرث   . ميديا 

العراق   91حوالي   شمال  على  الفرثي  الحكم  واقتصر  بابل  استقلت  ق.م 

 .   (15)وإيران . وبذلك  سيطروا على الحضر مدة من الزمن

هو اعتماد الوضعية األمامية الجامدة في    ومن  أهم ما يميز النحت الفرثي    

المنحوتات البارزة ذات الطابع الروائي وفيها يمثل األشخاص أو اآللهة على  

وضعية   إلى  التفاتة  النحات  يعر  ولم  المشاهد  في  يحملقون  وهم  السواء 

الفنان   وجد  وقد  العمل،  في  اآلخرين  األشخاص  بين  للعالقة  أو  الحركة، 

الوضعية، في بداية العصر الفرثي حيث كان يدمج    صعوبة في استيعاب هذه

بين الوضعية األمامية والجانبية. كما في شواهد القبور التي عثر عليها في 

في   سوريا  وفي  الرافدين  وادي  في  األمامية  الوضعية  ظهرت  وقد  آشور 

القرن األول ق.م ولم يعثر على منحوتات بالوضعية األمامية في الحضر قبل 

الميالدي . عدا منحوتة واحدة في البوابة الشمالية والتي تجمع    القرن الثاني

بين الوضعين وهناك رأيان حول أصل هذه الوضعية الرأي األول يقول إن  

والرأي   آشور  في  ق.م  والثامن  التاسع  القرن  في  استعملت  شرقي  أصلها 

الثاني يقول إنها من أصل هلنستي وقد أخذها الفرث وجعلوها قاعدة نشروها  

الدمى    في من  العديد  عن  كشفت  قد  التنقيبات  إن  كما   . سيطرتهم  مناطق 

الفخارية التي تمثل آلهة ومتعبدين بوضعيات مختلفة ونسوة عاريات يحملن  

 .   (16)أطفالهن على صدورهن وحيوانات استخدمت للعب األطفال 
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البارز     للنحت  جيدة  أرضية  الفرثية  النقدية  العملة  كانت  ذلك  عن  فضال 

ثم  الفر السلوقي  بالطراز  متأثرين  نقودهم  سكوا  قد  الفرث  ان  حيث   . ثي 

تطورت الى نقش اسم الملك مع نقش رأسه وفق الطراز اإلغريقي وفي عهد  

قفا  وعلى  بإكليل  محاطا  رأسه  المسكوكة  وجهه  على  نقش   . ميثراديتس 

 (. 3المسكوكة نقش شخص جالس حول رأسه أكاليل ويمسك سالحا  شكل )

  50ق.م ـ    50وفي الفترة بين حوالي   

إغريقية   آلهة  المسكوكة  تضمنت  م 

وطيور وحيوانات وانية كبيرة او رأس 

الملكة او صورة بناية . وفي الفترة من  

الحروف  77ـ  51 بعض  أضيفت  م 

اآلرامية ثم أصبحت الحروف اآلرامية 

هي اللغة الشائعة المنقوشة على النقود  

(17) . 

 ثالثاً:   النحت الهليني او)الهلنستي ( 

الشرقية       الفنون  أو  شرقي  بطابع  الممتزجة  اليونانية  الفنون  على  يطلق 

في   أوالً  الفن  هذا  ظهر  ولقد  الهلنستي.  بالفن  يوناني   بطابع  الممتزجة 

اإلمبراطورية المقدونية ثم في المناطق والمدن التي دخلتها جيوش اإلسكندر  

فيها  أسس  هذا    والتي  . ووجد  ملكية  جديدة وعواصم  مدنا وحواضر  خلفائه 

الصغرى  واسيا  مصر  وفي  المتوسط  البحر  وجزر  ايطاليا  جنوب  في  الفن 

الفن  الهندية كذلك كان  القارة  وسوريا وإيران والعراق وبعض مناطق شبه 

   .(18)   الهلنستي المصدر الرئيسي للفن الروماني 

 

( عملة فرثية  3شكل )  
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الخ      القرنين  في  الفن  من إن طراز  وكان  يونانيا  كان  م  والرابع ق.  امس 

أن    . ق.م  الثالث  القرن  في  حدث  قد  انه  إال  تميزه.  يمكن  بحيث  الوضوح 

فن   عن  التكلم  باإلمكان  يكن  فلم  نفسها  اليونان  بالد  في  حتى  األمور  تبدلت 

تفتح   كانت  اإلسكندر  فتوحات  وان   . هلنستي  فن  وإنما عن  يوناني  خالص 

الهلنستية وامتزاج ثقافة اليونان بثقافة الشرق وتحولت  اآلفاق النتشار النزعة 

. الى نزعه متحررة   فيدياس  التي عرفناها في فن  الكالسيكية  المبادئ  بذلك 

الهدوء   وانقلب  الجسدية في حركات عنيفة  التعبير عن اآلالم  النحت  فتناول 

هذه   إن  كما   . التماثيل  في  وحركه  حياه  الى   ) )بولكليت  يشيعه  كان  الذي 

الفنون  ا لم توجد في غيرها من  الهلنستية تميزت بخصائص وصفات  لفنون 

مثل االعتماد على العلم و الدراسة والبحث في مختلف مظاهر هذه الفنون .  

الموضوع والتعبير والمبالغة  الشديدة من حيث  بالواقعية  الفن  كما تميز هذا 

ف ومتعددة  مختلفة  موضوعات  الى  تطرقه  عن  فضالً   ، التعبير  حقق في  قد 

في   الحظ  كتمثال  المجردة  المعاني  تمثيل  في  تناول  فيما  جديدة  قيم  النحت 

تمثال   مثل  منحوتاته  في  االسطورية  الموضوعات  ر  صوَّ وكذلك  إنطاكيا 

الذي   الخشبي  الحصان  برفض  الذي نصح شعبه  )الالكون(  كاهن طروادة 

التفت حيتين  الكاهن  الى   ) )أثينا  فأرسلت   . كهدية  اليونان  جسده  بعثه  حول  ا 

التفاصيل   والتعبير عن  باإلتقان  الفن  هذا  تميز  كما   . فقتلتهم  ولديه  وجسدي 

كتوضيح لنعومه الجلد او خشونته فضال عن شكل الشعر والعضالت  ولعل  

و    . التماثيل  في  الفردية  الشخصيات  معالجة  النزعة  هذه  خصائص  ابرز 

ا الجسم  محاسن  تبرز  التي  الموضوعات  إلى   التطرق  مثل  كذلك   . لبشري 

الشعراء والفالسفة ، هوميروس وسقراط وتماثيل الصبيان والشباب    تماثيل 

عن   بالتعبير  النزعة  هذه  امتازت  كما   . الساتيرات  او  الجنيات  وتماثيل   .
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عن   الهلنستية  الفترة  عبرت  وبذلك   . الحياة  مع  المتفاعل  اإلنسان  عواطف 

مشاعره الذاتية المتباينة    الوجود الحقيقي لإلنسان وعن خواصه الذاتية وعن 

تشريح   إن  إال   . البشرية  بالطبيعة  اإلحساس  تثير  التي  األجسام  وعن جمال 

ولم    . المثالية  ومن  الخالق  الخيال  آثار  من  تماما  مجرد  يكن  لم  األجسام 

عالجوا    بل  المرمر  في  النحت  معالجة  على  الهلنستية  الفترة  نحاتو   يقتصر 

 .  (19)لبرونز تشكيل التماثيل بسباكتها من ا

   -المبحث الثالث : 

 أوالً: الحضر  )مقدمة تاريخية ( 

من       دجله  هي  طبيعية  حدود  لها  كانت  عربيه  لمملكة  عاصمة  الحضر 

ومشارق   الشمال  من  سنجار  جبال   وكذلك   . الغرب  من  والفرات  الشرق 

الخابور  الى  سنجار  وراء  ما  إلى  امتد  نفوذها  إن  إال  الجنوب  من  المدائن 

الحضر)  ونصي وتبعد  و)  115بين،  الموصل  غرب  جنوب  كم(    70كم( 

( مسافة  وعلى  القيارة  ،    3غرب  الثرثار  لوادي  الغربية  الضفة  من  كم( 

القبائل   لنزوح  نظراً  العرب  بالد  أي  عربايا  باسم  الحضر  مدينه  وتعرف 

نينوى   مدينه  سقوط  بعد  الحضر  والى  العراق  شمال  مناطق  الى  العربية 

. م(. وقد ورد اسم عربايا ضمن أسماء األقاليم المؤلفة    ق   612حوالي عام )

إلمبراطورية الملك اإلخميني دارا الكبير في نهاية القرن السادس قبل الميالد  

. كما إن اسم المدينة قد دونه العرب باآلرامية بصيغة )َحطرا( وقد جاء (20)

ون الضاد  في المصادر العربية االسالمية بصيغه )الَحْضر( بفتح الحاء وسك 

 . ( 21)  (  hatra. أما باإلنكليزية فتلفظ )هاترا( ) 

العامة      السيطرة  ضمن  الذاتي  باالستقالل  تتمتع  الحضر  وكانت 

لإلمبراطورية الفرثية في العصر الذي اطلق عليه عصر ملوك الطوائف .  
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النظام االداري أال مركزي.  وكانت الشمس اشهر آلهتهم    حيث اتبع الفرثيون 

فقد عبد العرب الشمس بأسماء مختلفة عرفوها بهبل في كعبة الحجاز وبذي  

 .   (22) الشرى في البدو و باسم شمس شمشا في الحضر 

بناء مدينة الحضر فهي مستديرة تقريبا قطرها نحو )        كم (    2اما نظام 

ا محكم  خندق  بها  )يحيط  بين  عمقه  يتراوح  وبعرض    5  –  4لجانب   ) م 

( برجاً وبعدد من القالع ويتكون  163م( وسور مدعم بـ )    8  –  7حوالي )  

م . وهناك سور  12م والمسافة بينهما  5/2م  و  3السور من جدارين بعرض  

بعد)   على  الجهات  جميع  من  بالمدينة  يلف  السور  500ترابي  خارج  م( 

ربعه للمدينه هناك اربع ابواب  ، وتمتد الطرق الرئيسي . وفي االتجاهات اال

 .   (23)من االبواب الى وسط المدينه حيث المعبد الكبير 

 ثانيا: جذور النحت في الحضر 

القديمة        الفنية  المدارس  من  العديد  من  الفنية  سماته  الحضري  الفن  اخذ 

التي امتزجت في بودقة الفن الحضري لتخرج بسمات وخصائص تفرد بها  

الرافدينية  ا المدرسة  وتعد   . االخرى  المدن  فنون  باقي  الحضري عن  لنحت 

الفن   نشوء  بداية  على  بصماتها  كانت  التي  المدارس  اولى  من  القديمة 

فرثيه   مدينة  الحضر  مدينة  ان  الى  تشير  الكتب  معظم  ان  كما   . الحضري 

مرحلة  خالل  صيتها  وشاع  برزت  قد  الحضر  مدينة  الن  عروبتها   رغم 

لفرثي .   لذلك فأن النحت الحضري صنف ضمن مجموعة الفنون  التسلط ا

الفرثية . في معظم الكتب وتشمل الفنون الفرثيه جميع الفنون التي انتجت في  

نهاية   الفرثية حتى  الدولة  لسيطرة  المؤرخون خاضعة  التي صنفها  المناطق 

التي 227عام   التاريخية  الحقبة  الى  الحضري  النحت  بدايات  تعود  كما  م. 

المراكز  فنون  في  بوضوح  تظهر  والتي  االغريقية  التأثيرات  فيها  سادت 
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االسكندر   غزو  ابان  التأثيرات  هذه  ودخلت  ومصر  اسيا  من  الحضارية 

بالثقافة  الشرقية  الثقافة  امتزجت  التاريخ  ذلك  ومنذ  الشرق  لبالد  المقدوني 

ال بعد وفاة االسكندر اسباغ الصفة  السلوقيين  هلنستية  اليونانية . حيث حاول 

على المنطقة الهلنستية  فأنشئوا مدناً وحاميات انتشرت في سوريا والعراق 

انطاكيا والالذقية وسلوقيا ودورا يوربس و ميسان   الى مدن مثل  وتطورت 

الميالدية   القرون  حتى  آثارها  بقيت  حيث  اليوناني  للفن  بؤراً  صارت  التي 

نحت االغريقي في جميع  االولى في فنون الحضر وتدمر والبتراء . ويتميز ال

بالتشريح   البشري  الجسم  بتمثيل  باالهتمام  والهلنستية  الكالسيكية  فتراته 

الدقيق والحركة المعبرة واالهتمام بكل تفاصيل المنحوتة ومن جميع الجهات 

. وهذه المميزات ظهرت اثارها على التماثيل الحضرية ومن الصفات التي 

اال النحت  من  الحضري  النحت  استخدام  اكتسبها   ، والهلنستي  غريقي 

المنظور في النحت البارز وتصوير المنحوتات البارزة بشكل نافر . وكذلك  

من التأثيرات اليونانية دخول الموضوعات واالشكال الدينية مثل هيئة هرقل  

فأن   ذلك  الرغم من  المدن وغيرها وعلى  الحظوظ وحارسات  واثينا وآلهة  

اسعة على المعتقدات التي امن بها العرب . هذه التأثيرات لم تجد تغييرات و

الثقافة  دخلت  فعندما   . خصوصيتها  على  حافظت  المعتقدات  هذه  ان  بل 

االغريقية الى ارض الرافدين اصطدمت بحضارة عريقة تمتد جذورها  الى  

متأصل    فن  وذات  السنين  والبتراء  (24)االف  تدمر  كأخوتها  والحضر    .

البو مدن  من   . ودوريوربس  من  وجرش  البعض  عليها  يطلق  التي  ادي 

بالغير  واالحتكاك  التنقل  كثيرة  المدن  هذه  ابناء  وكان  القوافل  مدن  الباحثين 

بفن   الباحثون يسمونه حديثا  اخذ  بحيث  الخاصة  له سماته  فن  لديهم   فتكون 
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الروم   امبراطورية  بين  الفاصلة  البوادي  في  المدن  تلك  لوقوع  الحدود  مدن 

 .  (25)والفرثيين 

وبشكل خاص       الحضرية  الفنون  تطور  على  ساعدت  التي  العوامل  ومن 

اقتصادية   باستقالل سياسي وذات مكانة  تتمتع  الحضر كانت  ان  النحت هي 

فيها بحيث   االقتصادية  الموارد  اهم  التي شكلت  التجارة  اعتمدت على  حيث 

بعض   انتقال  على  التجارة  ساعدت  فقد   . القوافل  بمدن  الباحثون  سماها 

ر الثقافية والفنية من الشرق والغرب وانصهرت في الثقافات المحلية العناص

طبيعة   ساعدت  كما   . لها  المعاصرة  بالحضارات  المباشر  االحتكاك  نتيجة 

ينضب   ال  مصدرا  تكون  بأن   الحضر  مناطق  لبعض  الصخرية  االرض 

خصوبة   ان  كما   . التماثيل  منها  ونحتت  المدينة  منها  بنيت  التي  لألحجار 

و الحيوانية  التربة  الثروة  وزيادة  الزراعة  تطور  على  ساعدت  المياه  وفرة 

ثم    العماري ومن  التطور  انعكس على  مما   . والغنا  الثراء  اسباب  اهم  وهي 

خامات  استخدام  خالل  من  والفنون  الصناعات  تطور  على  بالتالي  انعكس 

الديني   العامل  لعب  وقد   . والبرونز  والنحاس  والحديد  الحجر  من  متنوعة 

ا كبيرا في تطور النحت الحضري . فتعتبر الحضر مركزا دينيا للقبائل  دور

بكثرة   ذلك  ويتجلى   . لها  المتاخمة  والمناطق  الجزيرة  منطقة  في  العربية 

المعابد وفخامة بنائها ويعتقد ان الدين كان احد اهم األسباب لتطور الحضر  

مملكة  الى  الميالد  قبل  االولى  القرون  في  الصغيرة  القرية  في    من  كبيرة 

المعابد   ببناء  القبائل  زعماء  ساهم  حيث  الميالدي  الثاني  القرن  منتصف 

. وأصروا على تضمينها الكثير من االوثان و االصنام مما شجع    (26)الكبيرة  

 بدوره نحو تطور النحت الحضري لكثرة الطلب عليه .  

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الرابع : 

 تدمر)مقدمة تاريخية (.   -أوالً : 

   ( بعد  على  تدمر  و)    210تقع  دمشق  شرق  شمال  شرقي  155كم(   ) كم 

السورية من جهة  المدن  بين  متساوية  مسافة  تقع على  كما   ، حاليا  حمص  

وبالد ما بين النهرين من جهة اخرى . وان االساس الجغرافي لتدمر هو نبع  

فصارت   الشام  بادية  قلب  في  خضراء  واحة  النبع  هذا  حول  وتكون  ماء 

طبيعية مكان استراحة ومحطة للقوافل بين البحر األبيض المتوسط   بصورة  

النخيل  اشجار  وسقي  للشرب  مياه  المكان  هذا  في  توفر  وقد   ، والفرات 

توفرت   كما  الزراعة  انواع  واكثر  االخرى  الفواكه  و  والرمان  والزيتون 

.    . والتي تشفي من العديد من االمراض(  27)    المياه الكبريتية في هذه الواحة

السيما الجلدية وكان لتوفر الماء ونمو الزراعة في هذه الواحة سببا لتطورها  

انحطاط   تدمر  ظهور  اسباب  من  وكذلك  دولة  الى  ثم  قرية  الى  واحة  من 

البتراء وتحول طريق التجارة الى الشرق مرورا بتدمر . وقد جاء ذكر تدمر  

ف الثاني قبل الميالد  ،  او تدمورا في رقيم باللغة االكدية يعود الى نهاية االل

واالرجح ان تدمرتا لفظة آرامية تعني ) العجيبة ( مما يدل على انها مدينة  

شمال  اجتاحوا  حينما  الميالد  قبل  الثاني  االلف  نهاية  في  االراميون  انشأها 

المدن   دويالت  من  وبعضا  مدن  عدة  واسسوا  والعراق  وقد  (28)سوريا    .

) بالميرا( وهذه تسميه اغريقية معناها عرفت تدمر في عهد االغريق بأسم  

على  الصحراء  وسط  في  المنعزل  تدمر  موضع  ساعد  وقد   . النخيل  مدينة 

أن   إال   ، عليها   االستيالء  سهولة  من  والفرثية  الرومانية  الفرق  تمكن  عدم 

عندما كانت السلطة في تدمر   271نهاية تدمر كانت على أيدي الرومان عام  

أسر التي  زنوبيا  حسمت بزعامة  ضروس  معركة  بعد  باألسر  وماتت  ت 
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تقم   ولم  نهبت ودمرت  أن  المعركة  تدمر من  الرومان وكان نصيب  لصالح 

 . (29)لها قائمة بعد ذلك 

 ثالثا : جذور الفن التدمري . 

هنالك عوامل عديدة تضافرت فيما بينها وادت الى سطوع نجم تدمر بين      

ر اقتصاديا . وقامت فيها طبقة  الحضارات العالمية وقتئذ . فقد ازدهرت تدم

من   بيدها  الثروات  وتجمعت  بعيدا  شأنا  الثراء  في  وبلغت  ارستقراطية 

كانت   التي  الباهظة  الجمركية  الرسوم  ومن  الواسعة  االقتصادية  عملياتها 

تجنيها من القوافل . وكان لذلك انعكاسه االيجابي على الفن التدمري ،  الذي  

قبل الميالد ، كفن قائم بذاته، كنسيج بيئة مادية    وجد متطوراً منذ القرن االول 

وفكريه واضحة المعالم وفترة تاريخية محدودة . والفن التدمري فن واقعي  

التاريخ   عبر  ترعرعت  التي  الشرقية  التقاليد  أعمق  من  ينبع  واضح  منطقي 

فقد    ، التدمري  الفن  عن  أصالة  كل  ألبعاد  محاوالت  وهناك   . الشرق  في 

البعض   أنه  أعتبره  البعض اآلخر  اليوناني وأعتبره  للفن  متخلفاً  فرعاً جامداً 

 .  (30)فن كان يشرى جاهزاً من السوق أويستورد من المناطق المجاورة 

كان الفن التدمري  في أول نشأته فناً محلياً متأثراً بالفن الفرثي المعاصر     

. كما   له الذي نضج من معين التقاليد البابلية واآلشورية والسومرية عموماً 

أستقى من الفن اليوناني الذي استشرق ، وعلى هذا تجلت في الفن التدمري  

السيطرة  ضمن  تدمر  دخلت  وعندما   . أساسي  عام  كخط  الشرقية  الروح 

التأثيرات   إن  إال  والرومانية  اليونانية  الفنية  بالتقاليد  تدمر  تأثرت  الرومانية 

رات رئيسيه بل إنها كانت تأثيرات  الغربية هذه على الفن التدمري لم تكن تأثي

.وإذا كان   التدمري ذو روح وأسلوب شرقي أصيل  الفن  بقي  فقد   . سطحية 

المخطط  يتعدى  ال  فيكاد  التدمري  الفن  على  واضح  غربي  تأثير  هناك 
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للمدينة   العام  قرنين    .  (31)العمراني  دام  الذي  الروماني  الحكم  يتمكن  فلم 

ونصف مع كل ما رافقه من احتكاك بالغرب من أن يغير االتجاه الشرقي في  

ترتيب األشكال المنحوتة التي يشترك الفنان التدمري مع جيرانه الشرقيين .  

في   البارثيين  بمدائن  وشيجة  عالقات  ذات  نشأتها  أول  عند  تدمر  كانت  فقد 

ال بين  ما  في  بالد  أمتزج  وقد   اليوناني هناك  الفن  إنها عرفت  نهرين ويبدو 

عند   مقبوالً  وأصبح   ، عميقاً  تأثراً  به  وتأثر  الشرقي  بالفن  السلوقيين  عهد 

الشرقيين ألنه أصبح غير غريب عنهم ، وحصل هذا في المناطق الرافدينية  

التي عثر  إن األعمال النحتية    .  (32)التي كان التدمريون على احتكاك دائم بها  

أن   قلنا  أّذا  نغالي  وال  التدمري  الفن  آثار  أبرز  بال شك  تدمر هي  في  عليها 

المعروف من تلك اآلثار حتى اآلن يكاد يكون نحتاً كله . فقد كان النحاتون  

التدمريون يمتازون بالمهارة العالية والسيطرة التامة على المادة عند تمثيلهم  

يعالجون   فكانوا  الحجر  من  وبعض  ألعمالهم  وثقه  ويسر  بسهوله  الحجر 

، والذي   الحجر  بأنها منفذه على الخشب ال على  توحي  تماثيلهم وزخارفهم 

سهل مهمة النحاتين التدمريين إن جبال تدمر القريبة غنيه جداً بأنواع عديدة  

سهل   نسبياً  طري  الصفرة  إلى  ضارب  هو  ما  منها  الكلسي  الحجر  من 

مة نفذت على هذا النوع من الحجر وهناك المعالجة . ومعظم المنحوتات القدي

نوع آخر شديد البياض وقاسي جداً شديد التبلور أشبه بالمرمر لكنه خالي من  

اللون   الى  لونه  يضرب  لكنه  جداً  قاسي  أيضاً  ثالث  نوع  وهناك   . اللمعان 

الوردي وبين هذا وذاك نماذج ثانويه قليلة االستعمال . وقلما أستخدم المرمر 

ال النحت  على  في  مقتصر  فاستعمالها  الجبس  وعجينة  الجص  أما  تدمري 

 .  (33)تزيين االفاريز والنوافذ 
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في  والنحاس  البرونز  وتقنيات صب  المعادن  التدمري  النحات  استخدم  وقد 

في  المختلفة  المعادن  استخدام  في  إن هناك تطوراً  النحتية كما  أعماله  إنتاج 

في األناضول قبل ذلك مما  عمل فني واحد وهو أسلوب أشتهر به الحيثيون  

 . (34)يرجح إن التدمريين قد استقوا هذه التقنية منهم  

       

 )) المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري (( 

تعتبر المادة أولى عناصر تكوين العمل  الفني على مدى العصور ويتم     -1

القديمة العصور  النحات في  أن  إال  المادة وفق مقتضيات عديدة  أقل    اختيار 

النحات  التنفيذ من نحات العصر الحالي .فقد كان  حرية  في اختياره  لمادة 

قدراته   طور  أنه  كما  بيئته  في  متوفر  هو  ما  إلى  يلجأ  القديمة  العصور  في 

 التقنية وفق هذه الخامات.  

االشكال في االعمال النحتية تختلف باختالف المفاهيم الشكلية لكل فترة    -2

محصلة لصهر جميع الخصائص الفنية للنحت في بوتقة  زمنية .  والشكل هو 

 واحدة .  

فصل    -3 يمكن  ال  حيث  مترابطة  عالقة  النحت  في  بالشكـــل  المادة  عالقة 

الشكل عن المادة . ولكل مادة شكل عفوي . والفنان يخرج المادة من الوجود  

عية  العفوي  بتجسيد الشكل في المادة من خالل توظيف قدراته الفنية و االبدا

وقد    . االنسان  شكل  او  االنسانية  الهيئة  هو  النحت  في  الرئيسي  والشكل   ،

 تعامل نحات العصور القديمة مع االشكال المحورة عن الواقع كذلك . 

الشكل    -  4 على  التعبيرية  الصفة  إضفاء  في  مهم  دور  الملمس  لطبيعة  ان 

طب ملمس  الى  الملمس  ويقسم   . للشكل  الجمالية  الصفة  إضفاء  يعي  وكذلك 
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وصناعي كما يقسم الملمس حسب خشونة السطح بتدرجاته من الخشونة الى  

 الصقالة . 

العمل   -5 اجزاء  بين  العالقة  او  العمل  في  التكوينية  العناصر  بين  العالقة 

الفني  العمل  في  االجزاء  تعالق  بطبيعة  يتحددان  والقبح  فالجمال  جدا  مهمة 

ن تعني التطابق االيقاعي ما بعضها ببعض . وان المرونة واالنسجام في الف

بين شكل الكتلة ومقاسها وكذلك ما بين تعبيرية الوضع ) الحركة , اإليماءة ,  

 الملمس .. الخ  .  

وفقاً للخصائص الفنية تميزت الفنون بعضها عن البعض . على الرغم    -  6

االول   المعين  الرافدين  بالد  في  النحت  كان  وقد   . ببعض  بعضها  تأثر  من 

استق االولى  الذي  البذرة  السومري  النحت  فكان   . الحضارات  اغلب  منه  ت 

الى   العصور  ثمارها على مدى  و أعطت  الرافدين  بالد  ترعرعت في  التي 

وقد صيغت    . اعقبتها  التي  العراقية  الحضارات  الحضارات وخاصة  جميع 

معتقدات   مع  ينسجم  وما  بلد  لكل  العام  التوجه  يناسب  بما  التأثيرات  هذه 

 يخدم الجوانب االساسية التي ترتكز عليها ايديولوجية نظامها .    شعوبها وبما

إن لكل دولة خصوصية مكانية وزمانية تلقي بضاللها على المنتج الفني    -7

لو   حتى   . االخرى  الدول  في  الفنون  من  غيره  عن  متمايز  وتجعله  النحتي 

 كانت قد استقت الفن من منهل واحد .  

ونان والروماني في المنطقة اكتساء فنون هذه  نتائج التوسع الفارسي والي   -8

القوى التوسعية بالطابع الرافديني في الفنون الفارسية والطابع الشرقي العام 

بالنسبة للفنون اليونانية والرومانية والتي حاولت صياغة و أنشاء لون جديد  

  . الشرقية  بالروح  للفن  اليوناني والروماني  الطابع  الفن من خالل مزج  من 

زمن  وم في  وتطورت  نشأت  التي  الدويالت  في  هذا  يكون  إن  الطبيعي  ن 
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بسط   على  والرومان  واليونان  الفرس  بين  النزاعات  فترة  او  االحتالالت 

هي   وقتئذ  ظهرت  التي  الدول  هذه  وابرز  العربي  الشرق  دول  في  النفوذ 

 دولتي الحضر في العراق وتدمر في سوريا .  

 

 

 الفصل الثالث 

 البحث( )إجراءات 

   -منهج البحث : -1

العينة  وصفاً        المنهج الوصفي  في وصف وتحليل نماذج  الباحث  اعتمد 

بين   الترابطية  العالقات  إيجاد  خالل  من  العمل  بنية  بتحليل  والقيام  ظاهرياً 

عناصر و أجزاء العمل ومقارنة الخصائص الفنية لنماذج العينة االولى مع  

 لى هدف البحث .  نماذج العينة الثانية وصوالً ا

 -مجتمع البحث : -2

يتألف مجتمع  البحث من األعمال النحتية البارزة  و المجسمة والمصنفة      

من    للفترة  والمحددة  وتدمر  الحضر  منحوتات  إلى  50ضمن  في  240م  م 

م . في تدمر والمكتشفة ضمن حدود  270ق .م إلى    50الحضر و الفترة من  

للمنحوتات بالنسبة  للمنحوتات   مدينة تدمر  التدمرية ،و حدود مدينة الحضر 

 الحضرية .

 عينه البحث :  -3

( نماذج   من أعمال النحت المجسمة  8تم اختيار نماذج عينه البحث البالغة )

اختيار هذه   تم  للبحث  وقد  المجتمع األصلي  النافرة من منحوتات  والبارزة 

 النماذج اختيارا قصديا وفقاً ألهداف البحث . 
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   -أداة البحث :--4

 

اعتمد الباحث في عملية تحليل نماذج عينة البحث  وصوالً إلى هدف البحث  

على أداة المالحظة. كما اعتمد على مؤشرات االطار النظري  . فضال عن   

تناولت   التي  والبحوث  والكتب  المصادر  على  واالطالع  المكتبي  المسح 

 ور عينة البحث . مجتمع البحث فضالً عن المطبوعات التي تناولت  ص 

 تحليل نماذج عينة البحث   -5

 (   1أنموذج ) 

 ربة جالسة اسم األثر 

 رخام موصلي  مادة األثر

 مدينة الحضر األثرية   مكان األثر  

تاريخ  

 االنجاز  

النصف الثاني من القرن 

 األول الميالدي    

 

: وقد  التحليل   الموصلي  الرخام  مادة  من  األثر  هذا  الحضري  النحات  انتج 

من  لحمايته  الفراغ  في  ممتدة  اجزاء  له  يجعل  إن  دون  واحدة   كتلة  جعله 

صالبة   اكثر  تكون  الجلوس  وضعية  اختيار  إن  حتى   . للكسر  التعرض 

واستقراراً وحرصاً عليها كان يختار ألعماله اماكن مالصقة للجدران لتكون  

اما مظاهر  اكثر  من  يخلو  ال  الحضري  والنحت   . والتلف  الكسر  من   نا 

تحمي   التي  الحامية  االلهة  يمثل  التمثال  هذا  إن  حيث   . الرافديني  األصل 

المدن من  الشر  . وقد اعتاد العراقيين القدماء منذ فترة ما قبل السومريين  
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بات  حتى االشوريين إن يضعوا تماثيل ورموز االله الحامية على أسوار وبوا 

المدينة التي هي بشكل قالع . وفي هذا العمل نرى إن هذه القالع انتقلت من  

الى دور  تاج مبرج يرمز  بشكل  االله ومثلت  تمثال  الى  االسوار والبوابات 

 االلهة بالحامية .  

مع ذلك فقد حرص النحات على إن يعطي العمل ملمساً ناعماً يتناسب مع      

الى   الشعر  قسم  كما  جماال  تزيده  نظافة  العمل  على  ويضفي  المرأة  نعومة 

قسمين متماثلين ينصفهما الفرق في منتصف الجبهة وقد رتب الشعر بشكل  

ايقاعي جانبي   متماثل ومتوازن على كال      خصل ملفوفة الى االعلى بنظام 

الرأس ومالمح الوجه منسجمة مع بعضها فقد مثلت العينان واالنف والفم بما  

فقد   العمل  في  جمودا  االجزاء  اكثر  فهي  الرقبة  اما   . الممتلئ  الوجه  يالءم 

 مثلت بشكل اسطواني دون أي توضيح  لمعالم التشريح .  

وبشك     للجسم  الخارجية  الخطوط  في  وبالستيكية  كبيرة  مرونة  ل  وهناك 

على   األذرع  على  ملتصقة  االكمام  و    . واالذرع  االكتاف  خطوط  خاص 

استدارة   مع  منسجمة  فإنها  ذلك  مع  الكثيرة  طيات  على  احتوائها  من  الرغم 

العضد  . ومثل الصدر بشكل بارز تغطيه  طيات حلزونية توحي بالشعور  

المتناظر   التكرار  ولد  و   . الخلود  رموز  كأحد  والديمومة  باالستمرارية 

الطيات   انسابت  وقد   . جميال  إيقاعاً  يحتويه من طيات حلزونية  وما  للصدر 

بيضوي   بشكل  بعضها  مع  الطيات  وتلتقي  البطن  حتى غطت  الصدر  اسفل 

متناقص الى الداخل حتي تكون منطقة ) السره ( هي مركز هذه الطيات فقد  

والمتكرر   الطيات  بهذه  الرقيق  والتمثيل  البطن  شكل  الطيات  هذه  اخذت 

هذه  ا قطعت  وقد   . الصدر  طيات  ايقاع  مع  المتنوع  باإليقاع  احساساً  عطى 

الطيات بطية القماش المضفور بشكل حبل وقد اعتنى النحات بتشريح اليدين  
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وتجسيمها بشكل جيد . وتنسدل الطيات  من منطقة ) الركبتين ( الى منتصف  

 الرقبة . الساق لتشكل توازن وتناغم بشكل منسجم مع شكل فتحة الثوب عند 

الطيات        اظهار  و  المالبس  بنحت  واالعتناء  بالتشريح  االهتمام  إن  

األمور   ومن   . العمل  على  اليونانية  التأثيرات  من  يعد  الواقعي  بالشكل 

كبير   الرأس  فحجم  الجسم  أعضاء  نسب  انسجام  عدم  العمل  في  الواضحة 

 بالنسبة لباقي أعضاء الجسم . 

 

 (   2إنموذج )    

 نحت جنائزي )فتاة جالسة ( األثر اسم 

 حجر كلسي مادة األثر

تدمر   مكان األثر   مدينة  في  الفردية  المقابر 

 األثرية 

تاريخ  

 االنجاز  

األول   القرن  من  األول  النصف 

 الميالدي

-   : النحات   التحليل  مقدرة  مدى  للرائي  تتجلى  للعمل  األولى  النظرة  من  

التفاصيل   السيطرة على مادة الحجر فقد تمكن من نحت جميع  التدمري في 

بدقه كبيرة . مع اعتناء النحات بالتمثيل الدقيق بكل أجزاء الزي الذي ترتديه  

الرأس  يغطي  طويل  شال  من  المتكون  الرأس  غطاء  يشمل  والذي   . الفتاة 

 نسدل على الجسم . وي

و في الوجه نرى واقعية كبيرة ويحتمل أن يكون ممثالً عن شكل الطفلة       

مثلت   وقد  للمشاهد  المواجهة  بوضع  األمام  إلى  بنظرها  تتجه  الحقيقي وهي 

العينان بشكلها الكبير اللوزي يحددها األجفان البارزة واألنف والفم جميالن  
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اءة والعفة والنظرة المتأملة والشعر طويل  جداً والوجه ممتلئ تعلوه سمة البر

  . الصدر  تزين  والحلي   . باألقراط  مزينه  واألذنان  الظهر  على  مسترسل 

  . قطع  بثالث  ثوب  الطفلة  وترتدي  أسطواني  بشكل  مثلت  مكتنزة  والرقبة 

جميع   خلقت  وقد   .. متناهيه  بدقه  الطيات  تمثيل  في  النحات  إهتمام  يُظهر 

مناطق ظل وض المالبس  هذا  طيات  شدة  زاد من  وقد  لوني  تباين  شكل  وء 

والمقوسة   المنحنية  الخطوط  إن  األثر.  به  مثل  الذي  الناعم  الملمس  التباين 

االحساس   العمل  اعطت  األهلة  واشكال  للجسم  الخارجية  وللحدود  للطيات 

بالبالستيكية الحركية والمرونة واالنسجام . كما إن النحات قد اعطى عناية 

الوج  لتشريح  فظهرت  كبيرة  الجسم  أعضاء  نسب  يهمل  ولم  واليدين  ه 

لقالب  العامة  النظرة  وان   . كبيرة  درجة  الى  وطبيعية  بعضها  مع  منسجمة 

( من العينة فهذا االثر يشبه الى  1الشكل مشابه تماما لقالب الشكل للنموذج ) 

( نموذج  تايخي  الربة  لتمثال  العام  القالب  حيث  من  كبير  فالجلسة 1حد   )

كم لها  يدل  مطابقة  مما  تتكرر  نفسها  هي  للمشاهد  المواجهة  الوضعية  إن  ا 

نفس   من  الفنية  وخصائصه  معطياته  استمد  قد  التدمري  االسلوب  إن  على 

إن   كما  مطابقة  فالجلسة  الحضري  النحت  اسلوب  منها  استقى  التي  المناهل 

الثوب الذي ترتديه  هو نفس الثوب الذي ترتديه الربة تايخي اال إنه يختلف  

االكمام واتجاه الطيات وبعض التفاصيل البسيطة . ونرى كذلك إن    عنه في

اعضاء   نسب  واقعية  في  الحضري  النحات  على  تفوق  التدمري  النحات 

النموذج   النسب في  المنسجمة مع بعضها  على خالف  الجسم في منحوتاته 

االول الغير منتظمة. أال إن السمة التعبيرية في هذا النموذج قد اختلفت عن 

ة التعبيرية في النموذج االول فهذا النموذج يوحي بالوداعة والبراءة بما  السم

وبما  والوقار  بالهيبة  فيوحي  االول  النموذج  اما  الطفولة  معاني  مع  ينسجم 
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ينسجم مع طبيعة الموضوع الديني . وهنا يلتقي خاصية التوفيق بين الشكل  

ت التدمري مع  والفكرة في النحت التدمري والنحت الحضري كما يتفق النح 

النحت الحضري في هذين النموذجين في اكتساب السمة النحتية المميزة لكل 

الشرقي  الفن  بوتقة  الفرثية واليونانية في  التأثيرات  منهما عن طريق صهر 

 ذو االصول الرافدينية . 

 ( 3انموذج )

 ) نرجول ( هرقل  اسم األثر 

 . نحاس  مادة األثر

الحضر  .   مكان األثر   مدينة  في  الكبير  المعبد 

 االثرية 

تاريخ  

 االنجاز  

 القرن الثاني الميالدي 

 

كان   التحليل  – الحضري  المثال  إن  على  واضح  دليل  هو  االثر  هذا  إن   .

بالقوالب  والصب  التشكيل  تقنية  طريق  عن  منحوتاته  صنع  في  متفوق 

من  التمثال  فهذا   . النهائية  نسخة  انتاج  في  المعادن  على    واستخدام  الشواهد 

قدرة وبراعة النحات الحضري على العمل بأكثر من تقنية وانتاج المنحوتات 

العمل   اسلوب  في  كبيراً  تطوراً  نرى  التمثال  هذا  وفي   . مادة  من  اكثر  من 

التماثيل   عليه  كانت  التي  الجمود  التمثال  هذا  في  نرى   فال  التنفيذ   وتقنية 

م بالتشريح والنسب فقد ظهر هذا االثر  القديمة . ويتجلى في هذا االثر االهتما

بنسب واقعية طبيعية كما مثلت جميع أعضاء الجسم بنسب طبيعية ومتجانسة  

. ومثل الجسم بشكل عاري عن المالبس إلظهار معالم القوة فقد مثل الرقبة  
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مكتنزة وقصيرة واالكتاف عريضة وزاد جمالها امتالء وتكور عضلة الكتف 

يع عضالتها بشكل واقعي و دقيق مع زيادة بالمبالغة، واليد اليمنى، نحتت جم

ولقد جعلة يمسك بيده هراوته التي ظهرت بحجم يتناسب مع حجم حاملها أما 

جعلها   وقد  اليمنى  اليد  فيها  نحتت  التي  الجودة  نفس  في  فهي  اليسرى  اليد 

الذي   الساعد جلد االسد  ويتدلى على  أناء صغير  الداخل وتمسك  الى  تنحني 

للهراوه ونرى في هذا األثر    وازن به الشكل حيث جعل جلد األسد معادالً  

 استخدام عناصر ذات أجناس مختلفة فنرى اإلنسان والحيوان والجماد . 

قبل   السادس  القرن  في  اليونانية  بالتماثيل  تذكرنا  ونسبة  األثر  هذا  هيئة  .إن 

بأيدي   عارين  األرباب  تمثيل  في  النحت  من  طراز  ظهر  حيث  الميالد 

القرن مق في  اليوناني  بولكليت  بقانون  يذكرنا  كما  هادئة  وجوه  و  بوضة 

الجسم   أجزاء  من  جزء  لكل  محددة  أبعاد  وضع  الذي  الميالد  قبل  الخامس 

الجسم   فمثالية   . بعض  الى  بعضها  األجزاء  هذه  وتنظيم  ومعادالته  البشري 

الساقين  وقصر  الجذع  امتالء  و  الوجه  استدارة  في  آثارها  تظهر  السليم 

اتساع الكتفين وهذه األشياء نراها شاخصة في هذا األثر الحضري . . أهم  و

الخصائص التي امتاز بها النحت الحضري المعدني عن النحت بمادة الحجر 

األمام    من  األثر  أجزاء  بجميع  عنايته  أوال  قد  النحات  إن  هي  والمرمر 

 والخلف .  

وا الرأس  حركة  في  الحركي  باإليقاع  العمل  امتاز  إيجاد  كذلك  و  لجذع 

 فضاءات لتقوية الحركة اإليقاعية  . 

جمال  زادت  التي   , والحركة   والبالستيكية  والمرونة  االنسجام  عن  فضالً 

النحتي الحي    العمل  الجسم  ببناء  النحات  إدراك  عن  بدقه  يعبر  األثر  هذا   .

المتحرك حيث تظهر العضالت في عالقتها الوثيقة بمصدر اإلرادة . وبهذا  
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الهادئ   التمثيل  من  الرغم  على   . الدعة  و  بالرقة  ,ال  بالقوة  شعوراً   يوحي 

من    لمالمح الوجه . فنرى إن التوفيق الذي توصل إليه النحات في هذا األثر

الحضري  للطراز  والمضمون هو محصلة  الشكل  بين  الوثيقة  العالقة  إيجاد 

النحت   في  عام  توجه  بل هو  الفطرية.  الفنان  لمعرفة  نتيجة  وليس  الناضج  

الحضري والذي يدل على نضوج مدرسة فنية, ذات خصائص فنية متميزة   

الرافديني  الفرثية واليونانية ، و  التأثيرات  ة األصيلة،  في الحضر مستقاة من 

 وممتزجة بالروح الشرقية، ومنصهرة في بوتقة الطراز الحضري .   

       

 ( 4انموذج)

 لوح جداري ديني اسم األثر 

 حجر الكلس  مادة األثر

)مدينة   مكان األثر   في  بل  معبد   :

 تدمر األثرية ( 

تاريخ  

 االنجاز  

من  الثاني  النصف   :

 القرن األول

 

(  3سيقتصر التحليل على شكل هرقل فقط لمقارنته بالنموذج )  التحليل  :  -

 الحضري .  

إن من أهم مميزات هذه المنحوتة هو التسطيح في النحت ، فقد كان النحت 

التدمري ، في القرون األولى لنشوء تدمر قليل البروز ثم تطور بعد ذلك إلى  

أثيرات الفرثية في أن أصبح نافراً . والشيء المميز في هذا األثر هو تجلي الت

ومنفصلة   للمشاهد  مواجهة  الشخصيات  تظهر  حيث   ، المواجهة  وضعية 
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في   اليونانية  التأثيرات  تظهر  كما   ، مترابطا  وغير  األخرى  عن  إحداها 

التأثيرات   وهذه  الجسم  تشريح  بدراسة  واالهتمام  المالبس  بطيات  االهتمام 

التدمري المحلي وبالم الدينية  صيغت بروح شرقية متمثلة بالزي  وضوعات 

أو  الحامي  الرب  نحت  في  األسلوب  وهذا   . المحلية  الشرقية  والروحية 

الفترة وهناك اعتناء كبير   تلك  النحت في  الحارس هرقل هو توجه عام في 

األرباب   بقية  نحو  بحركتها  تتجه  السفلى  واألطراف  العضالت  تفاصيل  في 

األر أشكال  بقية  وبين  بينه  كبير  اختالف  هرقل  في  فاألرباب  ونرى  باب 

يجعل    مما  العاري  هرقل  من  العكس  على  بالمالبس  مكتسية  األولى  الثالثة 

وجوده يربك وحدة النظام  الشكلي في األثر فهو الشكل الوحيد المختلف عن  

هذه األشكال مع ذلك فإن هذا االختالف يعطي شكل هرقل في العمل السيادة  

ى الباحث إن شكل هرقل في  والتركيز حيث  يقود نظر المشاهد إلية ،. وير

( الحضري في الصياغة الشكلية  3هذا األثر يتفق مع شكل هرقل نموذج )  

كال   في  فنرى  المضمون.  عن  والتعبير  الموضوع  طرح  أسلوب  وفي 

التعبير   القوة في  بالتشريح والحركة وإظهار كل مزايا  النموذجين االهتمام  

المفت العضالت  وتمثيل  االمتالء  حيث  من  الرموز  الجسدي  واستخدام  ولة 

انسجام  وأن  هناك  األسد  الهراوة وجلد  مثل  إلى هرقل  تشير  التي  األخرى 

رائع بين الشكل ورموزه فالشكل يوحي بالفكرة ويعبر عن مضامينها . مما  

كون   الحضري  النموذج  عن  النموذج  هذا  ويختلف  جمالية  قيمة  العمل  زاد 

واقعية ، من نسب الجسم    نسب الجسم في النموذج الحضري أكثر طبيعية و

التي   الزمنية  الفترة  تباين  ناتج عن  التدمري  ، وهذا األختالف  النموذج  في 

درسنا   ما  إذا  متطابقة  النسب  تكون  إن  المحتمل  فمن  النموذجين  فيها  ظهر 

 نموذجين لهرقل من نفس الفترة في مدينتي تدمر و الحضر. 
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 (  5أنموذج: )

 

 وأسد : ثالث نسوة  اسم األثر 

 حجر كلسي  مادة األثر

 المعبد الخامس  ) مدينة الحضر(  مكان األثر  

تاريخ  

 االنجاز  

 نهاية القرن الثاني الميالدي 

 

: في هذا اللوح نشاهد المزاوجة بين لونيين من التقنية في التنفيذ    التحليل    -

اللون األول متمثل بنحت الهيئات البشرية بشكل نافر جداً و رؤوسها كاملة 

هيئة   في  فتظهر  التقنية  من  الثاني  اللون  أما  األرضية  متحررة عن  التجسيم 

للوح   العامة  والسمة   . البارز  النحت  بتقنية  نفذ  حيث  استخدام  االسد  هي 

شرقية   تأثيرات  ذات  األشكال  وهذه   . األشكال  تمثيل  في  الناعم  الملمس 

 ويونانية.  

تنوع واختالف حركة الالت وتركيبة صياغة مالبسها عن ما يجاورها   في 

وسيادة   مركزية  من  ويزيد  وانسجامه  العمل  وحدة  يخدم  تنوعا  النساء  من 

الميزة عن  هذه  في  أختلف  وقد  الالت  شكل  وهو  األثر  في  الرئيسي  الشكل 

 ( التدمري  لهرقل 4النموذج  المجاورة  الثالث  األرباب  ظهرت  حيث   )

ة في الحركة وتشكيل  المالبس مما ولدت أيقاعاً رتيباً أضعف العمل متناظر

. وشتت السيادة بين مركز العمل وطرفه الذي يحتوي هرقل المختلف عنهم  

 في الحركة والشكل .  
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وقد   جانبي  بوضع  واقفاً  نحت  أسد  شكل  الثالث  النسوة  أ قدام  تحت  ويظهر 

يعت ولم  األسد  تشريح رأس  بدراسة  النحات  .  أعتنى  الجسم  بقية  بتشريح  ني 

ويظهر األسد مرافقاً لالت بشكل دائم . وإن ظهور األرباب التي تقف فوق  

النحت  في  الظاهره  هذه  رأينا  فقد   ، الحضر  دولة  زمن  في  يبدأ   لم  األسد 

البابلي في لوح نينجال شكل )(. وبشكل موجز يمكننا القول إن هذا اللوح أو  

أستخدام في  كبير  تنوع  فيه  وتعبيرات حركية   األثر  متنوعة  عناصر شكلية 

واأليقاع   المتبادل  واأليقاع  الرتيب  األيقاع  منها  متنوعة  وايقاعات  متنوعة 

الحركي واأليقاع اللوني واستخدام الحجم والموقع في تأكيد السيادة في العمل 

  ) األفقي )شكل األسد  الشكل  استخدم  الشكل.  كما  فضالً عن األختالف في 

ينسجم مع خط األرض األفقي واستخدام األشكال العمودية في   في األسفل بما

التنوع في   ينسجم مع ما موجود على األرض في الطبيعة وهذا  بما  األعلى 

مع    منسجماً  جاء  كله  اللوني  والتباين  واأليقاع  والحركة  والحجوم  األشكال 

 المضمون في وحدة شكلية مترابطة . 

فنرى   اللوح  في  الفنية  التأثيرات  النحت  أما  به  إمتاز  الذي  المواجهه  وضع 

الفرثي كما نرى الثياب الحضرية التقليدية على النسوة على جانبي الالت مع  

الشعر   نرى  كا  الالت  على  األغريقية  الثياب  ونرى  الحضرية  التحية 

والتأثيرات   بالزينة  األهتمام  في  الشرقية  التأثيرات  ونرى  عليها  اآلشوري 

بطيات االهتمام  في  من    الغربية  الكثير  وظفت  وكذلك  والتشريح  المالبس 

  ، التأثيرات  من  متجانسة  خلطة  عن  عبارة  العمل،  فهذا  الدينية.  الرموز 

 والعناصر ، والوحدات الفنية . 
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 ( 6أنموذج )

 الالت اسم األثر 

 حجر كلسي  مادة األثر

 مدينة تدمر األثرية  مكان األثر  

تاريخ  

 االنجاز  

 الميالدي القرن األول 

 

        -   : عنالتحليل  عبارة  الفني  شكل    االثر  البارز  بالنحت  عليه  لوح 

النحات في هذا العمل على   امرأة جالسة على كرسي تمثل االت  و حرص 

ذو   الكلسي  الحجر  طبيعة  مع  منسجمة  ناعمة  ملساء  سطوحه  يجعل  أن 

هار التفاصيل الحبيبات الناعمة الذي صاغ به هذا العمل وبما يتناسب مع اظ

 الدقيقة ، والمرونة في الشكل .  

وقد ظهر في هذا اللوح اربعة  أجناس من االشكال الشكل الرئيسي هو الشكل  

البشري والشكل الثاني هو الشكل الحيواني ثم الشكل النباتي ثم الشكل الجامد 

  ( تمثل  امرأة  بشكل  البشري  الشكل  ،ويظهر  بالكرسي  المتمثل  الصناعي 

وب  ) جميع  الالت  بتمثيل  النحات  أهتم  وقد   ، كرسي  على  الجلوس  وضع 

 تفاصيل الشكل بدقة.   

أن تنظيم الثياب على هذه الشاكلة في النحت التدمري هو ليس تمثيل واقعي  

ينقل من الطبيعة بل هو تمثيل تقليدي لنموذج المثال الذي أتخذ كأسلوب في  

واليد   بالتحية  تلوح  اليمنى  واليد   ، التدمري  سعفة  النحت  تمسك  اليسرى 

( الحضري  النموذج  في  رأيناها  الظاهرة  وهذه   ظهرت 5صغيرة  كما   )

 (. 1ظاهرة حمل السعفة في النموذج الحضري )
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أن تصوير فخذي الالت بشكل جانبي هو لتوظيف الشكل الجانبي في اظهار 

اختيار  في  النحات  ذكاء  على  يدل  وهذا  لالت.  مجاور  بشكل  يقف  األسد 

. كما يدل على محاولة النحات في التعبير عن المنظور .    الشكل والوضعية 

في   موازنة  هناك  أن  .كما  هرمياً  قالباً  يأخذ  العمل  هذا  في  األشكال  وتنظيم 

 توزيع األشكال على أرضية وهذا التوازن زاد من استقرار العمل وانسجامه  

ات  ( في كثير من األمور منها وجود ذ5ويتفق هذا األثر مع األثر الحضري )

واالهتمام    الثياب  وتفاصيل  بالتشريح  االهتمام  في  االغريقية  التأثيرات 

الرافدينية    والتأثيرات  األمامية  الوضعية  في  الفرثية   .والتأثيرات  بالمنظور 

اختالل   في  الحضري  النموذج  ذات  مع  اتفقت  كما   ، الرموز  استخدام  في 

الموضوع و اتفقت معه في وحدة  و   . انسجامها  األشكال  النسب وعدم  تنوع 

واستخدام ذات الموضوع وذات الرموز بما يؤكد تقارب األسلوب باعتمادها  

وقد    ، النحت  في  وطرازها  أسلوبها  منها  التي صاغت  المصادر  نفس  على 

أنموذج) الحضري  األثر  عن  األثر  هذا  التمثيل  5أختلف  أسلوب  في   )

 الحيواني .  

 ( 7انموذج :)

  

 

 

 

 : بالنحت    التحليل  نقش عليه  لوح 

بشرية   أشكال  ستة   . البارز 

في   يظهر   . مختلفة  بأوضاع 

 لوح نصرو مريا اسم األثر 

 حجر كلس  مادة األثر

المكان 

المكتشف  

 به

مدينة    ( الخامس  المعبد 

 الحضر األثرية (. 

تاريخ  

 االنجاز    

القرن  من  األول  لنصف 

 الثاني الميالدي 
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المالبس   تفاصيل  بنحت  االهتمام  يظهر   ، السيد   نصرومريا   الوسط 

.  و االنسان  لجسم  الحقيقية  النسب  عن  بعيدة  بنسب  ظهرت  الشخصيات 

وزع   وقد   . الجسم  أجزاء  لبقية  بالنسبة  الرأس  حجم  كبر  من  ذلك  ويتضح 

ت أشكال األشخاص في هذا اللوح بشكل أفقي متساوي ، وبروز واحد النحا

األمامية   الوضعية  بين  وضعياتها  تنوعت  وقد   . نافرة  األشكال  فجميع 

الجانب  في   ) الها  عبد   ( فيظهر  متوازن  وبشكل  األمامية  شبه  والوضعية 

  ) )نايكة  المالك  تظهر  اليمنى  الجهة  وعلى  أمامية  شبه  بوضعية  األيسر 

)و عين   وشكل  تقود  هذه  بوضعيتها  وهي  أمامية  شبه  بوضعيه  لجش( 

وتركيز   أهميه  أعطى  والذي  السيادة  العمل حيث مركز  إلى مركز  المشاهد 

السيادة   بقية األشكال ومركز  المركزي وزيادة الحجم عن  الموقع  من خالل 

هو شكل نصرو مريا السيد ، الذي أحتل مساحة كبيره من اللوح  ،. قد حاول  

ن يوزع أشكاله بشكل متوازن من حيث الشكل والحركة فقد جعل  النحات أ

الشكل شبه   به  ليوازن  اليسرى  الجهة  األمامي على  ( شبه  الها  ) عبد  شكل 

وكذلك   بهما  االنشائي  الموضوع  وليغلق   ) نايكة   ( النصر  لمالك  األمامي 

اليمنى   اليد  مثل  فقد  المنظور  لتمثيل  النحات  محاولة  اللوح  هذا  يعكس 

اليسرى  لنصروم القدم  مثل  كما  بالمنظور  لإليحاء  المائل  بشكلها  السيد  ريا 

متالشيه خلف القدم اليمنى لنفس الغرض كذلك نرى تمثيل األشياء التي يريد  

بعيدة   بأنها  توحي  أن  يريدها  التي  واألشياء  كبير  بحجم  قريبة  يصورها  أن 

الج  حركة  وتمثيل  بالتشريح  النحات  اهتمام  يعكس  كما  صغير   سم  بحجم 

الشعر   بتمثيل  نقوشها كما اهتم  تمثيل المالبس وزخرفتها وتمثيل  والدقة في 

األشكال   فجميع  الزينة  أدوات  تمثيل  من  واالكثار  متنوعة  تصفيفات  في 

ترتدي القالئد واالساور واالقراط . كما  حرص النحات في هذا اللوح على 
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و والنباتية  والحيوانية  البشرية  العناصر  مشهده  يستوعب  كما  أن  الجماد 

 استوعبت هذه العناصر االلواح والتماثيل االخرى .  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  8انموذج )  

سرير   اسم األثر  على  عائلية  وليمة 

 جنائزي 

 جيري صلب حجر  مادة األثر

مكان األثر  

 الحالي 

) دمشق  الوطني  المتحف 

) 

المكان 

المكتشف  

 به  

 مقابر مدينة تدمر األثرية

 

: لوح صور عليه بالنحت البارز مشهد عائلي لوليمة جنائزية ذات    التحليل  -

النحات وحداته الشكلية   طابع طقوسي ورمزي مثل على سرير . وقد وزع 

الموقع   األساسي  الشكل  أعطى  فقد  األهمية  وحسب  أفقياً  توزيعاً  العمل  في 

بأحجام  األشكل  بقية  وزع  ثم  العمل  وسط  في  فجعلة  العمل  في  المركزي 

الثانية باألهمية ) شكل  متدرج  ة حسب األهمية والموقع فقد جعل الشخصية 

األخ ( تأخذ حجماً أقل من حجم الشخص األول )الرئيسي ( ثم تلي الشخصية  

الثانية ) شكل األخ ( بالحجم شخصية الزوجة ثم يليها بالحجم ) شكل األبناء  

جانبي   على  للكتل  توزيعه  طريق  عن  العمل  النحات  وازن  وقد   . العمل ( 

فجعل شكل الرجل وأخوه على الجانب األيسر مساويه بالوزن ، كتلة شكل  

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  724   

 

الزوجة واألبناء على الجهة اليسرى كما أنه قد وظف اتجاه الحركة والشكل  

في قيادة النظر الى مركز العمل حيث الشكل الرئيسي ذو السيادة مما أعطى  

ا حركه  هناك  ..و  والسيادة  الموضوع  لوحدة  تعزيزاً  في  ذلك  بالستيكية 

النظر  وجعلت  العمل  َحّركت  األجسام  وضعية  واتجاه  والحركة  الخطوط 

الواحدة تلو االخرى . وقد حاول النحات التعبير   يتعقب العمل شكالً أو كتلةً 

عن المنظور في هذا اللوح عن طريق التراكب أي جعل األشكال متراكبه.  

االشخاص أحجام  فجعل  بالحجم  المنظور  عن  عبر  فضالً    وكذلك  متدرجة. 

األول   الشخص  أيدي  في  كما  المنحرف  بالشكل  المنظور  عن  التعبير  عن 

 وأخوه الالتي تمسك كل منها بإناء ..  

بالتشريح   واالهتمام  الدقيقة  التفاصيل  بنحت  النحات  اهتمام  يعكس  اللوح  و 

.واالهتمام    دقيق  بشكل  طياتها  تفاصيل  وتسجيل  الثياب  بتمثيل  واالعتناء 

األ لوح  بإظهار  في  بينما   . األنسان  لجسم  الطبيعية  بالنسب  شخاص 

قلة  اللوح  هذا  وفي   . الحقيقية  الجسم  نسب  في  اختالل  هناك  نصرومريا 

أستخدم   نصرومريا  لوح  الحضري  النموذج  إن  حين  .في  الرمز  استخدام 

عن   يعبر  فأنه  اللوح  هذا  أما  ديني  بطابع  فظهر  الدينية  الرموز  من  الكثير 

مما يعبر عن المشهد الديني على الرغم من أنه يعبر عن    مشهد عائلي أكثر 

حالة طقوسية ولوح نصرومريا  مفككاً وال يمتلك صفات الوحدة و االنسجام 

 التام والصالبة التي امتازت بها منحوتات األِسّرة الجنائزية .  
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 الفصل الرابع 

  

 أوالً : نتائج البحث 

 

لوجود مقالع الحجارة )حجر الحالن (في مدينة الحضر وقرب  -1 نظراً 

لذا    ) الموصلي  )المرمر  الرخام  حجر  مادة  تحوي  التي  الجبال 

أصبحت هاتين المادتين ) حجر الكلس والمرمر الموصلي ( من أهم  

في   النحتية  الجداريات  و  التماثيل  في صنع  استخداماً  وأكثرها  المواد 

.و وقتئذ  المدينة  حيث تلك  من  والحضرية  التدمرية  البيئة  لتشابه 

التكوين الجيولوجي. ونظراً لغنى الجبال التدمرية بأنواع حجر الكلس 

تنفيذ األعمال  فيها. فقد أدى ذلك لتشابه مادة  المرمر  و  وجود حجر 

الدور   الوفرة  عامل  لعب  فقد  وتدمر.  الحضر  مدينتي  في  النحتية 

 الرئيسي الختيار تلك المواد .  

الحجر   -2 هي  والتدمري  الحضري  النحت  في  األساسية  الخامة  إن 

النحات  ابدى  وقد  قليل  بشكل  األخرى  الخامات  واستخدمت  والمرمر 

  ، أعماله  في صب   ، المعادن  استخدام  في  كبيرة  براعة   ، الحضري 

 ( نرجول هرقل .   3وهذا ما يؤكده أنموذج ) 

ات على استغالل عكست اآلثار النحتية الحضرية والتدمرية قدرة النح  -3

وتوظيف كامل الطاقة التعبيرية الكامنة والقدرة االيحائية لمادة التنفيذ  

في   الدينية  المنحوتات  في  هذا  ظهر  و  الروحية  المشاعر  تجسيد  في 

  ( في  7،    6،    5،    4،    1النماذج  االنسانية  العواطف  وتجسيد   .  )،
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،    3ن )  ( كما عبر عن مظاهر القوة في النموذجي  8،    2النموذجين )

4  . ) 

الذي   -4 الناعم  الملمس  تفضيل  في  والتدمري  الحضري  النحات  اشترك 

عن   للتعبير  وسيلة  الملمس  باعتبار  النحتية  األعمال  على  خلعه 

مضمون يضيف للعمل قيماً معنوية . واستغالل وظيفة الملمس الناعم  

 في اظهار األجسام اكثر طبيعية و واقعية .  

ا -5 كشكل  البشري  الشكل  الحضر اعتماد  في  النحتي  التعبير  في  ساسي 

الخالصة  االنسانية  بالصورة  . فقد مثلت األرباب  السواء  وتدمر على 

،    5،    4،    3،    1والمركبة . فالصورة الخالصة ظهرت في النماذج )  

 ( .    7( ومثلت األرباب بصورة مركبة في النموذج )  6

ة في النحت اعتمد الشكل النباتي والحيواني والطبيعي كرموز مشترك -6

النباتي مثل السعفة التي ترمز الى   الحضري والتدمري فظهر الشكل 

،    5،    3،    1النصر والخير والعصى المقدسة في النماذج الحضرية )

( .وظهرت الرموز   4،6،  2،  ( . وظهرت في النماذج التدمرية )    7

والنسر   والعقرب  واألفعى  األسد  مثل  الحيوانية  باألشكال  الدينية 

،  ( .  7،  5،  3أجزاءه مثل األجنحة في النماذج الحضرية )  وبعض  

  ( التدمرية  النماذج  أشعة  6،  4وفي  الطبيعي  الشكل  ظهر  كما   .  )

الشمس والهالل كرمز ديني في المنحوتات الحضرية كما في النموذج  

( .وقد استخدمت الرموز    4(وفي المنحوتات التدمرية النموذج )  5)  

ري بشكل أوسع من استخدامها في النحت والطالسم في النحت الحض

 التدمري .        
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الحربي  -7 بالزي  عارية  الغير  المذكرة  األرباب  الحضري  النحات  مثل 

بالزي  عارية  الغير  المذكرة  األرباب  التدمري  النحات  مثل  بينما 

المدني والحربي في القرون األولى لنشوء تدمر ) القرن األول ق.م ،  

ث الميالدي  األول  المالبس  والقرن  صفة  هي  الحربي  الزي  أصبح  م 

 المتبعة في تمثيل األرباب بعد ذلك العهد . 

المنحوتات    -8       بين  واألزياء  المالبس  نحت  في  كبير  تشابه  هناك 

.في                                               نلمسه  ما  وهذا  والتدمرية  الحضرية 

،  5،    2،  1بين النموذج )  النماذج النسائية بشكل خاص ،وقد ظهر هذا  

6  ،7    ،8  .) 

تطرق النحت الحضري ، والتدمري الى مواضيع متشابه من حيث    –  9      

الفكرة ، وعناصر البناء الشكلي، وقد ظهر هذا في الموضوعات الدينية  

بشكل خاص والمواضيع التي جاءت مع الفتوحات االغريقية في زمن  

تم ذلك  . ومثال  المقدوني  النصر  االسكندر  الحظوظ وربات  ربات  ثيل 

 ( التدمري .    4( الحضري ونموذج )  3وتماثيل هرقل نموذج ) 

البارز ملئ معظم ارضية   10 النحت  التدمري في تقنية  النحات  ـ حاول 

في  متراصة  األشكال  ظهرت  حيث  واألشكال.  والكتل  بالحجوم  العمل 

النحات الحضري   ( . بينما اعتمد  8العمل او متراكبة كما في النموذج )  

في توزيع األشكال والشخوص في المنحوتات البارزة النظام الحر وترك 

فضاءات واسعة في العمل فبدت الشخوص منفردة في العمل الواحد كما 

 ( .  7في النموذج )  

ـ نفذت منحوتات األشخاص بالشكل النافر عن الخلفية . وقد احتلت    11

المهمة   المكانة  ذوي  األشخاص  عمل  منحوتات  وقد   .  . العمل  وسط 
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طريق   عن  المهمة  المكانة  ذات  الشخصية  سيادة  تأكيد  على  النحات 

اعطاءها حجم اكبر وجعلها تختلف عما حولها بالشكل تارة وبالزي تارة 

وبالجنس تارة اخرى . وقد تم  قيادة وتوجيه النظر اليها من خالل حركة 

  ( النموذج  في  كما  حولها  تدور  التي  نفس  (    7الشخصيات  وقد ظهرت 

نافرة  بصورة  األشكال  مثلت  حيث  التدمري  النحت  في  الخصائص  هذه 

  ( النماذج  في    8،    6،  4في  المبادئ   ذات  التدمري  النحات  اتبع  وقد   )

حركة  خالل  من  النظر  وتوجيه  قيادة  في  عليه  زاد  وقد  السيادة  تأكيد 

 ( .  8اجزاء الجسم وخطوط طيات الثياب النموذج ) 

ا  12 عن  عبر  نحت  ـ  طريق  عن  الحضري  البارز  النحت  في  لمنظور 

بعض اجزاء الجسم بشكل منحرف وتفاوت األحجام بين األشخاص حيث  

( .أنموذج  المنظور  عن  للتعبير  الحجم  في  متدرجة  األجسام  ،  7مثلت   )

وقد أتفق النحت البارز التدمري في هذه الصفات في تمثيل المنظور بل  

لمنظور عن طريق تراكب األشكال في أنه تعداه وتطور عنه في تمثيل ا

 ( .  8العمل كما في أنموذج ) 

أو   –  13 المجسمة  المنحوتات  الشكلي في  البناء  التوازن في  أعتمد مبدأ 

 البارزة الحضرية والتدمرية كما أعتمد مبدأ التنظيم اإليقاعي في ذلك.  

النحات التدمري محاكاة   -14 النحات الحضري كما حاول نظيره  حاول 

الشكل الطبيعي ويمكن مالحظة ذلك في عضالت الصدر وبروز البطن 

واألقدام   األيدي  عضالت  وقد  وتمثيل  التدمرية     .  المنحوتات  ظهرت 

 بنسب طبيعية  اكثر من المنحوتات  الحضرية .  
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 ثانياً : االستنتاجات

 

القديم ) اآلشوري   -1 العراقي  الفن  التدمري من رحم  الفن الحضري و  ولد 

والبابلي ذو األصل السومري ( متأثراً بالفنون الغربية، اليونانية بدوريها  

الكالسيكي والهلنستي ،والفنون الرومانية . والفنون الشرقية االخمينية و  

 الفرثية . 

ا -2 الديني والعسكري والتجاري األثر  للعامل  لكبير في تطور الحضر كان 

وتدمر وازدهارهما .وقد لعبت هذه العوامل دوراً كبيراً في التبادل الثقافي 

بين الحضر وتدمر وباقي مراكز الشرق والغرب . مما ساهم في تطور  

 الفنون فيهما.  

الناضج   -3 الحضري  للطراز  محصلة  هي  الحضرية  النحتية  األعمال  إن 

، وكذلك األعمال التدمرية ، كانت   وليست نتيجة لتجارب النحات الفطرية

من   الكثير  في  الطرازان  تشابه  وقد   ، التدمري  للطراز  محصلة 

 الخصائص الفنية واختلفا في البعض منها . 

الحضري  -4 النحت  في   ، اآلدمية  األشكال  تمثيل  في  المتبعة  الوضعية  إن 

  . المواجهة  شبه  وأحياناً  للمشاهد  المواجهة  وضعية  غالباً  والتدمري هي 

ابتعد النحت الحضري والتدمري عن تمثيل األشكال اآلدمية بالوضعية  و

الجانبية واقتصر تمثيل الوضع الجانبي على تمثيل الشكل الحيواني ،كما 

 في النماذج.

المعابد  -5 في  عليها  عثر  تعبدية  دينية  الحضرية  المنحوتات  معظم  أن 

ت طقوسية  الحضرية وبواباتها .أما النحت التدمري فكانت أغلب المنحوتا

جنائزية  عثر عليها في المقابر التدمرية وغالباً ما كانت تصور المتوفى  
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حياة  من  مشاهد  تصور  كانت  وأحياناً  طقوسية  وليمة  في  عائلته  مع 

من   تفاءالً  أكثر  التدمرية  المنحوتات  كانت  لذا   . الطبيعية  المتوفى 

 المنحوتات الحضرية .

للمنحوتات  -6 المطبوعة  المصورات  على  الباحث  إطالع  خالل  من 

الحضرية لم يجد أشكاالً بشرية تمثل اإلنسان في مرحلة الطفولة  و وجد  

من   العديد  وجد  بينما   . فقط   ) كيوبيد   ( تمثل  يونانية  تماثيل  عن  نسخ 

المنحوتات التدمرية  التي يظهر فيها الشكل البشري في مرحلة الطفولة ، 

كان   وهو  و  يمثل  ما  وغالباً  البالغين  وجه  وبمالمح  صغير  بحجم  يمثل 

عن   كتعبير  العنب  وعناقيد  والطيور  كالدمى  الطفولة  حاجات  يحمل 

 الطفولة .  

والحضري   -7 التدمري  النحت  في  الرجولي  الجسم  ترتكز خصائص جمال 

.وترتكز   والقوة  الصحة  على  للداللة  الممتلئة  القوية  األجسام  تمثيل  في 

ال أمتاز على خصائص  التدمري  و   الحضري  النحت  في  األنثوي  جمال 

ذات   الممتلئة  والوجوه  والمكورة  البارزة  واألثداء  الممتلئ  الجسم  تمثيل 

 العيون الواسعة .              

 

 ثالثاً: التوصيات

يوصي الباحث بتنظيم رحالت علمية لطلبة الفنون الجميلة في عموم القطر 

العراقية اآلثار  مواقع  و    الى  اآلثار  التعرف على  من  الطلبة  ليتمكن  القديمة 

  . لتلك الحضارات بشكل مباشر  النحتية  الفنية لألعمال  اكتشاف الخصائص 

األصلية   النحتية  األعمال  عن  جبسيه  نسخ  بعمل  الباحث  يوصي  كما 

البعيدة عن هذه المواقع األثرية ليتسنى ألكبر   وتوزيعها على متاحف المدن 
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متذوقي من  ممكن  والتعرف   عدد  األثرية   اإلبداعات  رؤية  والطلبة  الفن 

 عليها وتذوقها . 

 رابعاً :المقترحات 

 استكماالً لمتطلبات البحث الحالي يقترح الباحث الدراسة التالية :  

 السمات الفنية لمنحوتات الحضر واألنباط ) دراسة مقارنة ( .  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهوامش 

دار    -  1  ، الصحاح  ،مختار  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد   ، الرازي 

 .   177م .ص : 1982الرسالة ،الكويت ، 

العربي   -  2  المسرحي  النص  في  الدرامية  اللغة  ، خصائص  ناجي  سافرة 

.رسالة ماجستير غير منشورة ،    كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد ، األدب  

 ( . 6م. ص: )2000والنقد المسرحي ، 

العامة    -  3 ،الهيئة  زكريا  فؤاد  ت:   ، الفني  النقد   ، ،جيروم  ستولنتيز  

 .  327م، ص:  1981ة ، المصرية للكتاب ، القاهر

   –  1. 322المصدر نفسه ، ص:   - 4

 135نفس المصدر ص:   - 5

عبد الفتاح رياض ، التكوين في الفنون التشكيلية .دار النهضة العربية .    -  6

 . 287م  ، ص:   1974القاهرة . 

، دار الفكر   2عز الدين إسماعيل ، االسس الجمالية في النقد العربي ، ط  -  7

   .  234م . ص: 1968العربي ، القاهرة ،
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جبرا   -  8  مراجعة:   . خليل  فخري  ترجمة   . الرئية  حوار  ناثان:   ، نوبلر 

 . 42م ، ص : 1987ابراهيم جبرا . دار المأمون، بغداد . 

زهير صاحب ، الفنون السومرية ، دار ايكال للطباعة والنشر ، بغداد ،    -9

2005  . 

أندرية، سومر فنو  -10   . . ترجمة: عيسى سلمان ،و   بارو  نها وحضارتها 

 (.  226ـ  225م ، ص :)  1980سليم طه التكريتي . دار الحرية . بغداد. 

11-    . النشر بال . عمان  . دار  القديمة  الفن  عائدة سلمان عارف : مدارس 

 (    78م . ص :) 1971

القديم12 الفن  تاريخ   : سلمان   ، الخطاط  ،و  فارس  الدين  شمس  .دار    ـ 

 ( .   62ـ61م  , ص :) 1980المعرفة .بغداد .  

أشور      -  13 و  وبابل  سومر  القديم  العراقي  الفن   تاريخ   : عكاشة  ثروت 

السنة بال ،  ص:)  ،  ، .بيروت  والنشر  للدراسات  العربية  -  317المؤسسة 

320  . ) 

 (.  87ـ 80عائده سلمان عارف ، مصدر سابق . ص : ) - 14

مؤيد سعيد .العراق خالل عصور االحتالل. الفصل الثامن. نخبة من    -  15

. ) ص:  1983المؤلفين . العراق في التاريخ . دار الحرية للطباعة بغداد .  

256 . ) 

الصالحي ، واثق إسماعيل ,النحت في العصرين السلوقي والفرثي ،     -  16

, دار    4المبحث الثالث ، نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق , ج

 (.  181ـ  178م . ص : )  1985الحرية للطباعة , بغداد , 
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 ( .  124ـ 122عائدة سلمان عارف . مصدر سابق ، ص :) - 17

د إبراهيم حسين .: تاريخ الفن األوربي . مكتبة نهضة الشرق .  محم   -  18

 .  19م، ص :  1984القاهرة . 

. دار المعارف   2ط–  1قصة الفن التشكيلي ج:  محمد عزت مصطفى    -  19

 ( .  129- 127بمصر . القاهرة . السنة بال ، ص: ) 

، وزاره    -20 الشمس  الحضر مدينه   ، ، ومحمد علي مصطفى  فؤاد سفر 

 ( .  17م . ) ص: 1974مديريه االثار العامه بغداد ،  –الم االع

في   -  21 العماري  للنحت  الفنية  السمات   ، مهدي  الموسوي ،علي صاحب 

مدينة الحضر ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الفنون  

 ( .  6م ، ص : )2003الجميلة جامعة بغداد ، 

ر ، سليم مطر ، خمسة آالف عام من  أمل بورتر ،األنوثة لدى الحض  -    22

للدراسات والنشر ، عمان ،   العربية  المؤسسة  العراقية ،  م.    2005االنوثة 

 (                       62ص: )

( الحضر ديانة )مدينة الشمس ( القديمة  2006ممتاز حسين سليمان )  -  23

  ) األنترنت   ( الدولية  المعلومات  شبكة   ، للحوار  بحزاني  منتدى   ،

.www.bramjnet     

سلطان    -24 حمد   ، الحضريالسعدون  النحت  أسلوب  تطور  رسالة    :   .

جامعة   . الجميلة  الفنون  كلية  إلى مجلس  مقدمة   ) منشورة  ) غير  ماجستير 

 (  61-59م.، ص:) 1988بغداد . بغداد . 

 . (11فؤاد  سفر ، مصدر سابق ، ص: ) - 25

http://www.bramjnet/
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 .  ( 40-36السعدون ،حمد سلطان ، مصدر سابق ، ص : ) -26

،  3سورية رقم  البني ، عدنان ، الفنون التدمرية ، سلسلة تاريخ الفن ال  -27

المجلس االعلى لرعاية الفنون واالدب والعلوم االجتماعية ، دمشق ، السنة  

 (   6ـ5بال ، ص ) 

( , تدمر وزنوبيا بين الحقيقة والخيال , شبكة    2007ـــــــــــــــــــ )     -  28

) االنترنيت   ( الدولية   . www     المعلومات 

Aliragi.org\forums\forums\archive\index 

نعمت أسماعيل عالم : فنون الشرق األوسط من الغزو االغريقي حتى    -  29

 . (  29م  , ص: )   1974الفتح االسالمي . دار المعارف بمصر . القاهرة . 

 (  .  24،  23نفس المصدر ، ص : )   - 30

الرسول  -  31 القديم وعصر  العرب  تاريخ   . عاقل  .ط  نبيه  الفكر  دار   .3  .

   ( . 145،  144م، ص : ) 1983دمشق . 

   ( .   26،  25البني، عدنان ، مصدر سابق ، ص: )  - 32

ا لخطيبي ، محمد: حضارة العرب في العصور القديمة . دار طالس .    -33

 (.  103م، ص : ) 2005دمشق . 

 . (  31نعمت إسماعيل عالم ، مصدر سابق ، ص : )  -34
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Abstract 

The proposed research is about the expression in Serwan 

Baran's artworks. Serwan Baran is an Iraqi Kurdish artist, 

was born in 1968 in Baghdad. He studed at the 

University of Babylon, College of Fine Arts, and 

graduated in 1992. The significance of the examination 

comes from the way that the financial development of 

Arab art didn't look at the philosophical and 

psychological impacts of the artist in his creative 

creation. This exploration causes us to notice the 

contemporary Arabic canvas and the effect of the 

impression of the reasoning of misfortune in numerous 

regards. Baran's comprehension of the observer appears 

to be sure about the beginning. An observer is, by 

definition, the individual who notices an occasion 

occurring. Their job is suggested by the demonstration of 

seeing. Witnesses can give urgent proof of wrongdoing; 

however, they can likewise project questions with 

problematic tributes and here and there quietness. The 

area of contemporary art, associated with the search for a 

new expressiveness of an abstract image, has creative 

potential. Any art reflects the era in which it was born, 
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while it is impossible that, in turn, it in the opposite 

direction does not affect the worldview of the people of 

this era. However, sometimes the line between "modern 

art" and grotesque pretentiousness absurdity is too thin. 

Speaking about contemporary art and its role in the life of 

society and a person, it is difficult to give an objective 

assessment of this phenomenon. Sometimes modern art, 

in the literal sense of the word, is now called everything 

that is created today.It is realized that the artist 

reproduces the encompassing conditions and living 

society, and numerous Arab nations have gone through a 

progression of upheavals and emergencies, Which 

delivered another strategy for some specialists who lived 

under these conditions, and the change has contacted their 

work in a reasonable and solid manner, we have picked 

for this exploration two Arab nations in which 

transformations or wars have occurred. 

Keywords: Technique, expression, Artworks, 

Contemporary Artist, Misfortun 
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  الملخص

 باران( سيروان اعمال في التعبير من كجزء )التقنية

  الفنية.  باران  سيروان  أعمال  في الموجود  التعبير  حول  المقترح  البحث  يدور 

  في  درس  بغداد.   في   1968  عام  ولد   عراقي  كردي  فنان  باران  سيروان

  أهمية  تأتي  .1992  عام  وتخرج  ،  الجميلة  الفنون  كلية  ،  بابل  جامعة

 إلى   العربي  للفن  المالي  التطور  فيها  ينظر  لم   التي  الطريقة  من  االمتحان

 إلى   االستكشاف  هذا  يدفعنا  إبداعه.  في  للفنان  والنفسية  الفلسفية  التأثيرات

  من  الحظ  سوء  عن   المنطق  االنطباع  وتأثير  المعاصر  العربي  الرسم  مالحظة

  بحكم  ،   المراقب  البداية.   بشأن  مؤكد  للمراقب  باران  فهم  أن   يبدو   عديدة.   نواح  

 خالل  من  عملهم   يقترح  مناسبة.  حدوث  يالحظ  الذي  الفرد  هو  ،  التعريف

  ومع  ؛  مخالفة  ارتكاب  على  عاجل  دليل  تقديم  للشهود  يمكن  الرؤية.  مظاهرة

 مجال  وهناك.   هنا  وبهدوء   إشكالية  بإشادة  األسئلة  طرح  أيًضا  يمكنهم   ،   ذلك

  لديه   ،  مجردة  لصورة  جديد  تعبير  عن  بالبحث  المرتبط  المعاصر،  الفن

  من  أنه  حين  في  ،  فيه  ولد  الذي  العصر  يعكس  فن  أي  إن  إذ  إبداعية.  إمكانات

  للعالم  الناس  نظرة  على  تأثير   المعاكس  لالتجاه  اليكون  يكون  أن   المستحيل

  "الفن  بين   الفاصل  الخط  يكون  األحيان  بعض   في  ،  ذلك  ومع  العصر.   هذا  في

  الفن  عن   الحديث  وعند   للغاية.  رقيقًا   السخافة  الغريب  واالفتراء   الحديث"

  تقييم  إعطاء  الصعب  من   ،  واإلنسان  المجتمع  حياة  في  ودوره  المعاصر

  الحديث،   الفن  الفن  على  يُطلق  ،  األحيان   بعض  في  الظاهرة.  لهذه  موضوعي

  أن  يُدرك   اليوم.   إنشاؤه   يتم   شيء   كل   اسم   اآلن  وهو   ،   للكلمة  الحرفي  بالمعنى

  من   العديد  مرت  وقد  الحي،  والمجتمع  المحيطة  الظروف  إنتاج  يعيد  الفنان

  أخرى  إستراتيجية  قدم  الذي   األمر  االضطرابات،  من   بسلسلة   العربية   الدول
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  التغيير  تواصل وقد الظروف، هذه ظل في عاشوا  الذين المتخصصين لبعض

  يندولت   االستكشاف  لهذا  اخترنا  ،   وصلبة  معقولة  بطريقة  في  عملهم   مع

 حروب. أو  تحوالت  فيهما حدثت  عربيتين 

 مصيبة  ،  معاصر فنان ، فنية أعمال ،  تعبير ، تقنية المفتاحية: الكلمات

1.1 Introduction: 

Serwan Baran is an Iraqi artist was born in 1968 in 

Baghdad. He studed at the University of Babylon, 

College of Fine Arts, and graduated in 1992. Following 

his graduation, the artist educated at The Baghdad 

University, College of Fine Arts, for a very long time. 

Baran took part at the Summer Academy at Darat Al 

Funun in Amman, Jordan, in 2000, during which he 

profited by the mentorship of Syrian expert pioneer 

Marwan Kassab-Bachi. He later turned into an individual 

from the International Association of Art, the Iraqi Fine 

Artists' Association, and the International Network for 

Contemporary Iraqi Artists. All through his post-optional 

training, Baran drew motivation from the climate 

encompassing the University of Babylon. The 

establishment arranged in the midst of the remnants of the 

antiquated city, the artist was drenched in the tradition of 

probably the most extravagant human advancement of the 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  741   

 

old world, engrossing the folklore and visual culture of 

the Babylonians. Baran's advantage in the chronicles of 

the removed past drove him to Nimrud, an antiquated 

Assyrian city only south of Mosul, in a journey to 

discover the remaining parts of the unbelievable pinnacle 

of Babel. Despite the fact that proof of the extraordinary 

pinnacle never arose, the artist was excited when he 

tracked down a noteworthy mud structure that stood 400 

meters tall. This spot turned into a practically consecrated 

site for the Artist, who visited and painted it commonly.   

After school, the artist went to classes at the University of 

Baghdad instructed by Faik Hassan, by that point, a 

grounded and powerful figure around there. In spite of the 

fact that his preparation had not bound him to the 

imperatives of the procedures that ruled Hassan's 

educational program, Baran actually took in an 

extraordinary arrangement from the conspicuous Artist. 

Under his tutelage, he found the tasteful force of 

reductive structures and free lines and further investigated 

the expressive language of shading. Baran's openness to 

the mud rich soil and antiquated vestiges of Iraq is 

reflected in his favored shading range, which draws 
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basically from gritty tans, reds, and ochres. During the 

1990s, Baran created works portraying the assorted 

mainstream society of Iraq, consolidating components of 

both authenticity and expressionism into his compositions 

in changing degrees. Intertwining folkloric scenes with 

every day social happenings, he painted Bedouins in 

brilliant outfits, provincial festivals, matured working 

men in old souks, and shepherds in common scenes. He 

made pictures that incorporated the severe and the 

favored in the Iraqi social scene, investigating the human 

condition across all layers of society. All through his 

vocation, Baran would ponder political subjects also, 

passing on his pessimistic perspectives in shrill 

iconography. Numbers show up in his artistic creations as 

images of dehumanization, implying the decrease of 

residents to measurements via reckless governments, and 

twisted representations of military commanders propose 

the moral debasement and lip service of war (Baring-

Gould et al., 2018).   

1.2 The significance of the study:   

The significance of the examination comes from the way 

that the financial development of the Arab artist didn't 
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look at the philosophical and psychological impacts of the 

artist in his creative creation, this exploration centers 

around investigating significant philosophical ideas in 

this field, particularly the idea of death and the idea of 

misfortune, and how these ideas influence the innovation 

of artwork by artistry, moreover, the significance of this 

examination originates from the use of these ideas to the 

investigation of the artistic creations of contemporary 

Arab workmanship in the time of the "Middle Easterner 

Spring" (Yilmaz, 2018).   

1.3 Thesis Statement: 

This exploration causes to notice the contemporary 

Arabic canvas, and the effect of the impression of the 

reasoning of misfortune in numerous regards, as follows:   

Quest for the idea of misfortune in way of thinking.   

Zero in on the idea of death and the idea of misfortune at 

"Serwan Baran" and how to reflect it in his vision of 

artworks by artist.   

The use of this approach to the contemporary Arabic 

plastic artist , which was introduced after the "Middle 

Easterner spring" stage.   
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Clarification and investigating the impacts that added to 

contemporary Arab artist , and how to examine these 

impacts from a philosophical perspective (Alchalabi, 

2020). 

1.4 Research limitaions: 

Subjective limitation: Technique as a part of expression 

in artworks. 

Time limitation: between 2013 to 2020 

Location limitation: Open Location  

1.5 Methodology:   

A comparison method between the art and Iraqi societal 

identity is used in this study of Iraqi art. This quantitative 

technique emphasizes both the effect of art on culture and 

how society determines art's identity status. To achieve 

the study's goal, Serwan Baran's artworks were analyzed. 

Furthermore, Baran's pieces of art and inspiration 

sources, as well as their relationship to Iraqi cultural 

identity, were studied after describing the aesthetic 

qualities of his artworks according to the most recent 

study and artist descriptions. 

2.1 Logical investigation of contemporary artist   
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It is realized that the artist reproduces the encompassing 

conditions and living society, and numerous Arab nations 

have gone through a progression of upheavals and 

emergencies, Which delivered another strategy for some 

specialists who lived under these conditions, and the 

change has contacted their work in a reasonable and solid 

manner, we have picked for this exploration two Arab 

nations in which transformations or wars have occurred: 

the Syrian Arab Republic what's more, Iraq, we chose six 

works for three Artists from these nations, three of them 

addressing the time frame paving the way to the 

emergency, and three others addressing the 

accompanying time frame, to analyze the style polished 

by the artist previously, then after the fact, and the 

contrast between them. Iraqi specialists Serwan Baran, 

Ghassan Ghaeib and Syrian artist Ismail Rifai were 

picked. This paper starts with the introduction to the artist 

Serwan Baran, whose work has been portrayed by 

scholastic strength since his beginnings, and the shades of 

delight and warm joy have a reasonable offer in a large 

portion of his works. In this work we note that Sirwan 

mimics the nearby Iraqi scene, where we see a gathering 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  746   

 

of sheep in the center of the base board in a scene that 

calls for consolation and affirmed by the locations of 

individuals in Arab furthermore, Iraqi attire and 

numerous shadings where they take a gander at their 

dairy cattle with all the solace and delight, those tones 

worn by Iraqis show a scene of delight and joy, similar to 

a public wedding in the entirety of its customs, this is the 

scene that we used to see most Iraqi Artists before the 

long periods of the American barricade. Also, on the off 

chance that we moved to this artwork, which addresses a 

military commandant, demonstrating the nature and 

shadings of the uniform that he wears, this military 

uniform came to shading to serve the subject of creative 

work, where this shading drives us to think about the 

cold-bloodedness and annihilation of the military 

machine, and this military chief showed up in a crushed 

and with no indication of the incongruity of the artist and 

his supposed power, notwithstanding the style that we 

find in this work, yet the awfulness of the subject and 

misshape the state of the human face came to feature the 

internal which means of the wonder, a contortion of the 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  747   

 

situation with the character of the human face is the most 

significant in people. 

2.2 Serwan Baran Works: 

As a component of the deal "From Beirut Art + Design 

scene" on Wednesday, September 30, 2020, PIASA 

proposes a choice of significant Artists that delineates the 

dynamism and variety of Lebanese contemporary 

creation. Brought into the world in 1968, Serwan Baran 

went through the main long periods of his life in Iraq. He 

entered the University of Babylon in Hillah and got 

comfortable with imaginative strategies and artist history. 

Upon graduation, the young fellow saw his work 

immediately introduced to people in general in a few 

urban communities in Iraq. At the hour of the American 

attack in 2003, the artist chose to leave his local country 

and went into oust in Amman, Jordan. Following a couple 

of months, he at last got comfortable Beirut, Lebanon. As 

a therapeutic work, the compositions of this Kurdish artist 

are a powerful methods for exorcizing injuries and the 

mental scars of the outrages of the contention and the 

emergency they caused. The world envisioned by Serwan 

Baran is both upsetting and tortured. 
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2.3 Technique as a part of expression in Serwan Baran 

artworks: 

Approaching 2000, Baran had extinguished his hunger 

for social and social investigation. He zeroed in 

additional on outlining ponies moving, emphasizing the 

development of his gestural brushstrokes and ease of his 

lines. His style started to wander from the semi-practical, 

thick structures, embracing more perky, expressive 

components that floated into allegorical reflection. In 

spite of the fact that he had painted basically in oil up 

until this point, the artist started to explore different 

avenues regarding acrylic paint, attracted to the medium 

by its arousing ease. Since 2003, Baran's methodology 

has gotten one of exchange, juxtaposition, and, most 

importantly, experimentation. He has wandered further 

into reflection and dove into more weak topics, 

investigating pressure, tension, and sensuality in ongoing 

work. Baran's most recent independent displays have 

shown improvements in style just as the substance of his 

work. In 2013's Living on the Edge, held by Nabad 

Gallery in Amman, the artist remarked on the 

contemporary condition of the district in a progression of 
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inwardly charged composite representations, described by 

the high differentiation between energetically hued 

figures and serious, monochromatic foundations. These 

works of art pass on existential apprehension through the 

Artist's dry humor, populated by overstated, misshaped 

characters that differently meld into each other and pull 

separated. The feeling of bewilderment encouraged by 

these artworks is on the double close to home and social, 

bringing out subjects of sentiment and seclusion just as 

disappointment with contemporary governmental issues. 

 

In Canines, facilitated by the Agial Gallery in Beirut in 

2018, the artist likewise introduced materials loaded with 

the combination of bodies; this time, notwithstanding, the 

bodies had a place with canines. Painted in tones all the 

while splendid and natural, in brush strokes at the same 

time liquid and unpleasant, the works of art investigate 
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the limit of acrylic paint for shifting degrees of 

straightforwardness in excited pictures of dogs 

scrambling just as calm, skeletal representations. 

 

 

The Last Meal portrays warriors who are murdered while 

having a supper. The canvas' ethereal viewpoint permits 

the watcher to assimilate the whole scene immediately, as 

though they're hovering above it. Nestled into position, 

the troopers look like silkworms, Baran said, laboring 

away to deliver silk for their lords. As far as he might be 

concerned, the painting is an impression of the partisan 

viciousness that has cleared across a large part of the 

Middle East since the US-drove intrusion of Iraq in 2003. 

"At the point when Ruya Foundation picked me to 

address Iraq, I started searching for a subject that would 

top everything," he said. "I was exceptionally keen on 

“Canines” 

Artist name: Serwan Baran 

Date; 2016 

Material: Acrylic on canvas 

Size: 60 × 90 cm 

Source: Saleh Barakat Gallery, 

Beirut, Lebanon 
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taking care of job on the conflict, yet through something 

that conveys philosophical and strict perspectives with it, 

notwithstanding the conventional conflicts that we've 

encountered" (Bocheńska, 2018). 

 

Put on the ground before The Last Meal is The Last 

General, a mud form that includes an overall's body in a 

boat. Motivated by the old Sumerian civilisation that 

covered their perished by sending them out to the ocean 

on a reed boat, the piece recounts the narrative of a high-

positioning armed force general who suffocates while 

attempting to get away. The body shows up in part 

deteriorated, while his military adornments stay apparent. 

Homeland is an expansion of Baran's past work, despite 

the fact that it handles the subject of battle in Iraq and the 

Middle East in an unexpected way. Toward the start of 

his vocation, Baran, who concentrated under the Syrian-

German painter Marwan, used to paint triumphs on the 

“The Last Meal” 

Artist name: Serwan Baran 

Date; 2019 

Material: Acrylic on canvas 

Size: 400 × 500 cm 

Source: Saleh Barakat 

Gallery, Beirut, Lebanon 
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forefront and the legends that battled them. His 

representations of Saddam Hussein and armed force 

officers stressed their solidarity – uncovering their frailty 

would have finished Baran's vocation and maybe more. 

"It was promulgation," he said. "I painted in a practical 

manner that didn't coordinate with our existence as 

officers. 

In Untitled, another work painted in 2019, Serwan Baran 

portrays two men wearing blue. Their hands bound 

behind their backs demonstrate that they are detainees. A 

believable sign of the nature of his work, Serwan Baran 

was picked to address Iraq at the Venice Biennale in 

2019 (Hakeem, 2020). 

 

 

Artist name: 

Serwan Baran 

Date; 2019 

Material: 

Acrylic on 

cardboard 

Size: 75 × 55 

cm 

Courtesy of the 

artist 
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Among his works highlights an injured officer sitting in a 

rocker. White swathes encompass his left arm and the 

highest point of his skull. Military enrollment numbers 

meander through the dim and dark foundation. On the 

floor that appears to slide vertically, a hint of blood 

vouches for the viciousness that probably went before the 

second picked by the Artist. (Azmi et al., 2020). 

 

 After 2003, the tone in his work of art changed. He 

started communicating his own military experience 

through abnormal, figural reflections. Thought about an 

individual from the new age of Iraqi painters, gone before 

by Iraq's worshipped specialists, for example, Jawad 

Saleem, Faiq Hassan and Ismail Fatah Al Turk, Baran's 

artist presently reveals insight into rout and the mental 

outcomes of taking on in conflict. "The Middle East finds 

Artist name: 

Serwan Baran 

Date; 2020 

Material: Acrylic 

on canvas  

Size: 160 × 140 

cm 

Courtesy of the 

artist 
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not had harmony for quite a while," he said. "I chose to 

work with topics of war and difficulties, detainees and the 

dead, red rooms of torment and capital punishments. I 

realize very well that these subjects are hard to advertise 

and that they are not for brightening workmanship 

assortments, front rooms or castles, since they convey a 

lot dramatization, yet I was unable to let this direct my 

methodology." A typical figure in Baran's artist , 

notwithstanding the distorted officer, is the canine – 

together, they are the key parts of his manifestations, or 

the "jargon of his work". Used to threaten prisoners in 

Iraq's notorious Abu Ghraib jail after 2003, canines 

turned into an image of cold-bloodedness and the force of 

the US powers for the Artist. In Baran's compositions, the 

creature is regularly delineated mid-hostility, with its ribs 

featured and its teeth appearing. There are a couple of 

occasions however, where the canine seems gentler, even 

inert. In spite of the fact that an immediate reference to 

2003, the canine, as a large portion of the pictures in 

Baran's work, mirrors different implications (Allsopp, 

2016). 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  755   

 

Baran's comprehension of the observer appears to be sure 

about the beginning. An observer is by definition the 

individual who notices an occasion occurring. Their job is 

suggested by the demonstration of seeing. Witnesses can 

give urgent proof to a wrongdoing, however they can 

likewise project question with problematic tributes and 

here and there quietness. The way that Baran battled as a 

fighter in the conflicts that he saw and portrays confounds 

this idea: he also is blameworthy of the wrongdoing. 

Also, which job do the watchers at that point accept, as 

observers to his works of art? Baran's work reacts to 

contemporary conflicts in which the display has become a 

strategic apparatus. The 'spectacular display' strategy of 

the 2003 intrusion of Iraq, depended on the utilization of 

stupendous showcases of power to incapacitate the foe's 

view of the combat zone and annihilate their will to 

battle. Accordingly, the Iraq crusades likewise ruled Iraqi 

TV and radio channels with customary transmissions 

about the achievement of the intrusion. Such a strategy is 

maybe repeated in Baran's portrayals and The Last Meal 

which portrays the quick result of a cataclysmic shelling. 

Baran's depiction of savagery is likewise aimed at the 
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human body. "There is a genuine Goyaesque feel about 

his figures," clarifies Tamara Chalabi, co-caretaker of 

Fatherland, "the feeling of agony and torture is 

unequivocally identified with the development of the 

human body." The drawing's 10,000 foot viewpoints 

avoids the watcher at all costs from the scene, similar to 

an onlooker. The fighters lie level on the ground, 

regularly twisted or in fetal positions. Yet, regardless of 

the quietness of the dead figures, Baran's examinations 

show his endeavors present an arranged activity (see 

drawings 1, 2, 3), hence comparing the calamity to a 

dance or execution (Eccarius-Kelly, 2020). 

3.1 Results   

Albeit contemporary artist has gotten wide consideration 

from the examination regarding contemplating the work 

of art actually and its tone, however we find in these 

examinations an absence of the philosophical, passionate 

and enthusiastic content, Which prompted the 

examinations that face the gathering of residue on the 

racks of libraries, structure, mass, vacuum and shading 

likewise are not really what the artist looks for, however 

it is that soul that stays, and in the event that we need to 
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return this spirit to that body, we should search for the 

first seeds that created these works of art, and might be 

the philosophical investigation of the ideas of misfortune 

and other philosophical ideas set us in the explanation of 

this profound soul of the Artist, maybe this will include a 

little to examines the subject in Arabic, trusting that this 

will give a new and genuine measurement to basic 

investigations of workmanship (Thangaraj, 2019).   

3.2 Conclusion 

The area of contemporary art, associated with the search 

for a new expressiveness of an abstract image, has 

creative potential. Any art reflects the era in which it was 

born, while it is impossible that, in turn, it in the opposite 

direction does not affect the worldview of the people of 

this era. However, sometimes the line between "modern 

art" and grotesque pretentiousness, absurdity is too thin. 

The modern approach to creativity - whether it be 

drawing with various parts of the body on all sorts of 

materials, incoherent scribbles, "rubbing" food on a 

canvas for greater originality, has long been firmly 

merged into the concept of contemporary art. In 

connection with the current situation, art critics are 
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increasingly asking the question: is it possible to call 

contemporary art Art in the full sense of the word? Is it 

possible to put contemporary artists on a par with 

Leonardo da Vinci, Raphael, or even Salvador Dali, 

whose work, in principle, is also considered modern? The 

main opposition today arises when comparing the work of 

contemporary artists with the works of classical masters. 

This opposition is often used to build the position of 

opponents of contemporary art. However, we forget that 

the art of each era was once considered modern. 

However, it remains indisputable that the main task of 

artists of past eras was the creation of beauty; aesthetics, 

the beauty of the human body and soul, love, the beauty 

of nature, or even a military battle inspired the masters of 

that time. Speaking about contemporary art and its role in 

the life of society and a person, it is difficult to give an 

objective assessment of this phenomenon. Sometimes 

modern art, in the literal sense of the word, is now called 

everything that is created today. 
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 البحث:  ملخص

  أساسها   على  بني   التي   ثقافية  ابعاد  لها  االسالمية،  العمارة  من   الدينية  المشاهد

  من  امتدت   التي  والمكانية  الزمانية  الحدود   تخطى  بثرائه  الفني  التراث   هذا 

 للحضارة   الفني  األسلوب  تشكيل  في  الغرب  أقصى  إلى  الشرق  أقصى

  التي  اإلسالمية  العقائد  احياء  ظاهرة  وهي  ،  الفكري  وازدهارها   االسالمية

  العلمية  والميادين  النشاطات  لمختلف  متعددة  جوانب  إبراز  في  ساهمت

  المحلية  التقاليد  موروث  و  الجوهرية  البنيات  على  والحفاظ  والفنية  والثقافية

  البحث   مشكلة  تبلورت  .وقد  السابقون  أسسها  التي  ومؤثراتها  الدينية  والعقيدة

  تأثير  على  والتعرف  االسالمي  الفن  لبيان  الدينية  للمشاهد  التأملية  الرؤية  في

  ويهدف  اإلسالمية،  العمارة  من  المعاصر  العراقي  الرسم  في  الدينية  المشاهد

  الفنان  لدى   المعاصرة  الحديثة  الفنية  ألساليبا  على  والتعرف  البيان   البحث

 الحضاري   الموروث   من  الدينية  المشاهد  تجسيد  في  المعاصر  العراقي

  الفنانين   ألعمال  تحليله  دراسة  إجراء  هو   البحث  حدود  واما  اإلسالمي،

  اإلسالمية  للعمارة   الدينية   للمشاهد   جديدة   رؤية  في   المعاصرين   العراقيين

  وتحليل  لجمع  الوصفي  التحليلي  المنهج   على  البحث  منهجية  واعتمدت 

 معاصرة. عراقية فنية اعمال من البحث، بموضوع الخاصة المعلومات

 :  مبحثين النظري االطار في البحث وتضمن

ً   اإلسالمية  العمارة  دراسة   تضمن  :   األول   المبحث   المسلمين   بعقائد  وارتباطا

  المميزة  هويتها  وأكسبها  أنماطها  على  يغلب   والقدسي  الروحي  الطابع  اعطها

 المسلم.   االنسان عند اإلسالمي الحضاري الوعى و
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 تحمله   وما  اإلسالمي  الفن  في  االشكال  بنائية  دراسة  تضمن  الثاني:  المبحث

 المعاصر. العراقي الفن وبنية ودالالت رموز من

  ألنه  اإلسالمي  الفني  بالطابع  االهتمام  ضرورة  البحثية  الدراسة  أوصت  وقد

 عمارة   من  عليه   والحفاظ  اإلسالمي  بالتراث  واالهتمام  المسلم،  هوية  يعتبر

 صحيح.  بشكل  وارشفتها  فنية واعمال

 المفتاحية:  الكلمات

 المعاصر  العراقي الرسم  الدينية, المشاهد

 االول الفصل

 البحث: مشكلة

  في   اهمية  ذات  االسالمية  عمارة  من  الدينية   والمشاهد  اإلسالمي  الفن  يعد 

  تأثيره  بات  الذي  المعاصر  العراقي  الفن  منجزات  وبين  بينها  الصلة  تعميق

  الفنية   لوحاتهم  رسوم  خالل  من  العراقيين   الفنانين  بعض   على  واضحا

  التي  الفكرية  واألطر  العقائدية  باألسس  العراقي  الفن  وارتبط  المعاصرة،

 الفنان   تناول  في  اإلسالمية   عقيدةال  أثرت   حيث  المسلم،   االنسان  وجدان  شكلت

ً   والتصميمية  الفنية   ألعماله  العراقي  الفنان  اهتمام  فجاء  الدينية،  لمعتقداته  وفقا

 التأملية  النظرة على يقوم الذى بالجوهر واالهتمام الوجداني، بالعمق العراقي

  التأملية  رؤيته  من  ومستلهمة  مستنبطه  والتصميمية  الفنية  أعماله  في  لألشياء

  الفن   لبيان   وعلمية  بعمق  دراستها   مطلوب   مشكلة  ثمة   فان  لذا   الدينية  للمشاهد

  المعاصر. العراقي الرسم في الدينية المشاهد تأثير على والتعرف االسالمي

 الى:  الحالي البحث  يهدف البحث:  اهداف
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 المعاصر.  العراقي الرسم  في الدينية المشاهد تأثير على التعرف

 المعاصر. العراقي الرسم في  تمثلت  التي  الدينية والسمات الخواص بيان

 باالتي:  البحث أهمية تبرز البحث:  أهمية

 الدينية.  المشاهد في وتأثيره المعاصر  العراقي الفنان على الضوء تسليط

 العراقية   الفنية  االعمال  جوهر  في  اإلسالمي  للفن  التاريخي  البعد  تأثير

 المعاصرة. 

  ذهن في كثقافة المعاصر العراقي الرسم في الدينية للرموز الغامضة المفاهيم

 الفنان.

  في  خصائص  لها  االسالمي  المجتمع  في  الدينية  والمشاهد  اإلسالمية  العمارة 

 المعاصر. العراقي الفن

 الجميلة. الفنون  وكليات والفنون الفن تخصصات في المعنية  المكتبات رفد

 البحث:  حدود

  الرواد  العراقيين   الفنانين  لوحات  في   البحث  يتحدد  الزمانية:   الحدود

 الدينية.  بالمشاهد تأثرت التي والمعاصرين

  في  الموجودة  المعاصر  العراقي  للفنان  الفنية  االعمال  المكانية:   الحدود

 .   االنترنيت وشبكات الفنية المتاحف

 خالصة   خالل  من  البحث  متن  في  تتوفر  التي   هي  الموضوعية:   الحدود

 ضمنا.  موجودة الموضوعية الحدود أي  ومشكلته البحث
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 لجمع   الوصفي  التحليلي  المنهج  على البحث  منهجية  اعتمدت  :  البحث  منهجية

  المعاصرة. العراقية الفنية باألعمال الخاصة المعلومات وتحليل

 البحث:  مصطلحات

 طقوسه  لممارسة  المسلم  االنسان  اليها  يتوجه  التي  األماكن  الدينية:  المشاهد

 للا  الى  للتقرب  الدينية  والمراقد  المساجد   من  والروحانية  الدينية  ومعتقداته

 .  وجل عز

  قبل   من  شكل  الذي  المعاصر  العراقي  بالفن  يحيط  ما  كل  العراقي:  الرسم

  والفن   وبغداد  الرواد  كجماعة  العشرين  القرن  الخمسينات  في  فنية  جماعات

  متنوعة   بأساليب  النهوض   في  كبير   دور  لهم   وكان  واالنطباعين،   الحديث

 العراقي. لإلنسان اليومية والحياة  العراقية بالبيئة  متأثر

 فترة   أقرب  إلى  ينتمي  والذي   الحاضر  الوقت  في  يحدث  ما  المعاصر:

 المعاصر  المصطلح  يعمل  ،   مؤهلة  صفة  بصفته  المعاصر.  يسمى   تاريخية

  في  ذلك   بعد  تحدث   التي   الظواهر  أو   الظروف  أو  الحقائق  جميع  إلى  لإلشارة

  حقائق   عكس  على  ،  معين  حالي  واقع   من  جزًءا  تشكل  والتي   الحاضر  الوقت

 لإلنسان.  األخرى التاريخية الفترات

 الثاني  الفصل

 النظري االطار

 األول  المبحث

 اإلسالمية:  العمارة فن
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  كبيرا   تطورا  شهدت   الفنية  والطرز  اإلسالمية  والزخارف  اإلسالمية  العمارة

  هوية  كسب  مما  اإلسالمي  الروحي  بالطابع  وارتباطها  الفني،   االبداع  في

  التي   الدينية   والمعتقدات   واألفكار  المحلية  والتقاليد   اإلسالمية  العقيد   في  مميزة

  اإلسالمية  الفتوحات  وبعد   العربية،  البالد   في  وانتشاره  العصور،  عبر   امتدد 

 الحضارة   بدأت  فارس،  وبالد  ومصر   والعراق،  للشام،   وصلت   التي

 فتحتها.  التي  البالد في  الراقية الفنون  وتتبنى  هويتها تجد  اإلسالمية

  من  متعددة،  أقطار  من   والمهندسين  المعماريين  المسلمون  الخلفاء  جلب  ولقد

  المدن.   وبناء  والمساجد،  القصور،  في  للعمل  وبيزنطة  فارس،  وبالد   الشام،

  والحضارات   الفلسفات  على  مطلعا  تدريجيا  ينمو  إسالمي   أسلوب  وبدأ

 المسيحي. والفن الساساني، والفن البيزنطي، الفن باألخص ومنها السابقة،

  والقرآن  لإلسالم  فكان   المميزة،  صبغته   له   بفن   وتفردوا  المسلمون   صاغ   لقد

 فكانت  اإلسالمي،  للفن  المميزة  الصورة  تلك  تكوين   في  األثر   عظيم   الكريم

  الديني،  الفكر  بالبعد  الفن  هذا  فسما  الدينية،  التعاليم  من  تستمد  الفكرية  أبعاده

 أماكن  تزيين  في  المجردة  الزخرفة  من  فاستفاد  دائما،  الفكر  بحمل  وتميز

 .  والوظيفية النفعية بالناحية  واهتم  والمدن،  واألسواق، والصور، العبادة،

ً   حافزاً   شكلت  الدينية  فالعقيدة    االسالمية  الفنون  انواع  ازدهار  في  ايجابيا

  يعيشها   الذي  واالجتماعية  الفنية  المجاالت  كافة  على  واالبداع  واالنفتاح

ً   للمسلمين  االجتماعي  الواقع  طرح  وقد  المسلم،  مهمة  ثقافية  ظاهرة  ايضا

  كانت  حيث  ومؤثراتها  الدينية  والعقيدة  المحلية  التقاليد  موروث  عززت

 ظاهرة  وهي  المسلمين،   عند   والسياسي  الفكري  االزدهار  لعصر   امتدادا

  والفنية  والثقافية  العلمية  والميادين  النشاطات  لمختلف  الجوانب  ابرز  اإلحياء

  دينية  بفلسفة  المرتبطة  المعماري  البناء  طبيعة  على  كبير  بشكل   اثرت   التي
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  واألندلسية،   يةالمشرق  المدارس  من  المسلم  الفنان  استفاد  حيث  ..  روحانية

  البنيات   على  الحفاظ  مع   البلدان   تلك   حكمت  ساللة  كل  طابع  فنونه  فاكتسبت

  بأنواعها  زخرفية  عناصر  انشاء  في  السابقون..  أسسها  التي  الجوهرية

  الحرفي  الصانع  عظمة  بمعالم  اإلسالمي  المعماري  الحقل  في  وتوظيفها

  كبيرا  خزينا  يعد  اإلسالمي  العربي  التراث  أصبح  حتى  ونبوغه،  التقليدي

 والفنية.  االجتماعية والعلوم الفنون لمختلف

  األكثر   هي  العمارة  تعتبر  ،  اإلسالمية  بالثقافة  المتعلقة  الفنون  جميع   بين   من

  اإلسالمية،   الدينية   المباني  المساجد،  بناء   كان  واإلعجاب.  واألصالة  وضوحا

  أسلوب   تطور  الوقت   مرور  مع   ولكن  اإلقليمية،  التقاليد  على  األصل   في  قائًما

  خاضعًا   كان  الدينية،  للمباني  المحلية  الخصائص  على  الحفاظ  مع  جديد،

 .العبادة الحتياجات

 كانت  ما  حد  الى  اإلسالمي  الشرق  في  العمارة  في  مهما   دورا  وللزخرفة

  الوقت   في  لكنها  حي،   كائن  لصورة  اإلسالمي  التحريم  عن   تعوض   الزخرفة

 العناصر   كانت  البداية  في  الفني  المحتوى  عن   للتعبير  مهمة  وسيلة  كانت  نفسه

  العصور   من  استعارة  وهي   العربية،  الزخرفة  في  السائدة   هي   الزهرية

 القائمة   الخطية  الهندسية  الزخرفة  انتشرت  ،  ذلك  بعد  الكالسيكية.  القديمة

  نوع   ظهر  وهكذا،  الرؤوس.   متعددة  والنجوم  المضلعات  من   معقد  مزيج  على

  المباني  تزيين  الممكن  من  جعل  مما  األرابيسك  -الزخرفي  التكوين  من  جديد

  األرابيسك  تطوير   في  األوسط  الشرق  مهندسو   وصل  لقد   والعلمانية.  الدينية 

  التركيبات  من  له  حصر  ال   الذي  العدد   يشير  المهارة  من   مستوى   أعلى  إلى

  اإلسالمية  المباني   وداخل  الخارجية  الجدران   على  عليها  العثور   يمكن   التي

  أحد   وهو  ،  العربي  بالخط  مرتبط  كتابي  فهو  الزخرفة  من   الثاني  النوع   .وأما
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  األفاريز   أو   الكتابية   النقوش   تحمل  اإلسالم   في   األولوية  ذات   الفن  أشكال

 ..مبانيهم زخرفة في المعماريون المهندسون  أدخلها التي الكاملة،

 التقاليد   في  واسع  نطاق  على  الخط  فن  يستخدم  الهندسية،  األنماط  جانب  إلى

  تأثير  وللخط  دينية،   نصوص   من  الخط  فن   معظم  يتكون  واإلسالمية.  العربية

  جدران  من  العديد   نقشت   للغاية.   عالية   قيمة  ذات  ممارسة  يعتبر  كان  روحي،

 .قرآنية آيات من جميل بخط المساجد

  من  كعنصر  القرآن  نص   من   فقرات  باستخدام  اإلسالمية  العمارة  وتتميز 

 الخزف  باستخدام  فنية   بوسائل  مصنوعة  المساجد،   والتزين  الديكور   عناصر

  بشكل  األحيان،  بعض   في  الطرق  أو   الخشب   على  النحت  أو   األلوان   متعدد 

 الداخلي. المحيط طول على يمتد  إفريز في المماثلة الزخرفة

  ال  فن  كونه  لها  حدود  ال  آفاقًا  االسالمية  والزخرفة  العمارة  فن  يفتح   هنا   من

  المتلقي   أمام  يضعان  ملموسين  غير  أمران  وكالهما  بالحدس،  ويدرك   نهائي

  تلبية  أجل  من   هائلة  إمكانات  الدوام  على  ويقدمان   التصورات   من  آفاقًا

  الى  ليرتقي  وإخراجه  الفني   األثر  صناعة  خالل   من  له   الجمالية  الحاجات

 . ( 1) الخلود مرتبة

  في  القبلة   موقع  لتحديد   المبكرة  اإلسالمية  العمارة  في  القباب  استخدام   وكذلك

  وال  ،  الرئيسية  الصالة  قاعة  فوق  تشييدهم   في  بدأوا   بعد   فيما  مسجد.   مبنى

 للقبو   كرمز  القبة  تعمل  ،  أخرى  أشياء  بين  من  ساريًا.  المبدأ  هذا  يزال

 سمة   القباب  أصبحت  ،  الحين  ذلك  منذ  األرض.  فوق  أقيم  الذي  السماوي

   .(2)القصور في أيًضا أقيمت  أنها من الرغم على  ، للمساجد مميزة
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  صغيرة   نوافذ  له  برج  هيكل  عن  عبارة  االسالمية  العمارة  في  المئذنة  وشكل

  الوظيفة  وتتمثل  اإلسالمية.   العمارة  عناصر  أقدم   أحد  وإنه  مغلق،  ودرج

 نقطة  من  للصالة  المؤمنين   لدعوة  للمؤذن  الفرصة  إتاحة  في  للمئذنة  الرئيسية

 .مرتفعة

 الرمزية   المكونات  من   العديد   على  واإلسالمية  العمارة  تشتمل   ،   عام  بشكل

 للغاية. عالية قيمة ذات مبهجة جمالية تجربة لخلق استخدامها يتم التي

 :  اإلسالم  في الفن هوية

  التنوع  الشديدة   والمجاالت  المذهل   الجغرافي  االتساع   ذات   اإلسالمية  الفنون

  جوهرية   جمالية  فلسفة  وجود   إغفال  يمكنه   ال   واحد   آن  في  الوحدة   والشديدة

  الفني  التراث  ألن   وذلك  بصبغتها،  اإلسالمي  الفن  صبغت  األصالة  عميقة

  المتراكم  اإلسالمي  الحضاري  الوعى   المنجزات  مخزونا  يعتبر   اإلسالمي

  عبر   ومتدفق  خام  ابداعي  بوجود  تميز  فقد  البشرية  ذاكرة  في  العصور  عبر

  الفن   يتميز  وبذلك   المكان،  بتنوع  ومتنوعة  شاسعة  جغرافية  مساحات

 المعاصر  أو  الحديث   أو   القديم   التراث  فنون  من   الوحيد  الفن  بأنه   اإلسالمي

  عن   نتج   كما  ،   العربية  البلدان   في  الجغرافي  االتساع  هذا   بمثل  حظى  الذى

  انعكست  مما  مختلفة  وجنسيات  متعددة،  بقوميات  اإلسالمي  الفن  احتكاك  ذلك

 والقوميات  الحضارات   بنية  تنوع   عن  الناشئ  ،والتنوع  والوحدة  التنوع   سمة

  كل   فكر  واختالف  تنوع   ،وكذلك  القديمة  كالحضارة  اإلسالم  دخلها  التي

 . (3)الفن  في التعبيرية واساليبها وثقافتها حضارة

  من  تعتبر متكاملة حضارة إلى اإلسالمية الفنون انتماء عن فنشأت الوحدة أما

  وأزهرت  وأثمرت  نمت   العالم  في  الكبرى  الحضارات  وأخصب  وأعلى   أهم 
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 إلهية   قيمة  األصل  في  يمثل   الذي  اإلسالم  وفكر،  كدين  اإلسالم   قيم  خالل  من

  وأفكار   قيم  بداخله  متضمنة  اإلسالمي  الف  نبع   ذلك  خالل  ومن  إلهية،  وفكرة

 .الحضاري بالموروث مرتبطة

 الجمالية   الفلسفة  إلى  والتوصل  كتراث،  اإلسالمي  الفن  تناول  وفكرة

  بشكل   فنية  بأعمال  وتطويره  عليه  والحفاظ  الموروث  تجسيد   في  المتضمنة

  كمنطلق   واتخاذه  بالدراسة  اإلسالمي  الفني  التراث  ،وتناول  بصري  خطاب

 الجمالية   قيمة  وتبني   الغرب  على  الكبير   االنفتاح  أثناء  بخاصة  حضاري

  األخر   يتخذ  حيث   العولمة  اآلن   عليه   يطلق  ما   وهو  والثقافية   واالجتماعية

  الذي   الوافد  الغربي  الثقافي  المد  امام   اآلن  يحدث  وكما  للقيم،  عالمي  كنموذج

  ذلك  خالل  من   يجب   وحيث   ،   العشرين  القرن  بداية   مع   العالم  على   سيطر

 .الحضاري التراث تمثل  التي القومية الشخصية على الحفاظ

  هو   ما  كل  إلى  منطلقا  وجعله  التراث  واحترام   الجذور  إلى  االنتماء  توثيق  إن

  الخاصة   الحضارية  الذاتية  عن  والبحث  األصالة  قمة  هو   ومعاصر،  عالمي

  فكر   من   نابعة  وذاتية   مستقلة  حضارة  بناء   في   عريقة  حضارية  كأمة  المتفردة

 هوية.  بال  هشة تابعة حضارة وليست الحضارية، جذور لها وفلسفة

  حقبة  يمثل   الوقت  نفس  في  وعالميا  قوميا  حضاريا  تراثا  يعد  اإلسالمي  والفن

  وعلى  حينذاك،  اوروبا  في  المظلمة  الوسطى  العصور  إبان  مزدهرة  حضارية

  عناصر   منه  لنستمد  تراثنا  وبين   بيننا  التواصل  الجسور  إقامة  من  فالبد   ذلك

 خاصة   حضارية  هوية   نمتلك  أن  أردنا   إذا   واستمرارنا  وحضورنا  بقائنا،

 متفردة.  وشخصية
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  تلعب   التي  الهامة   المحاور  كأحد  الحضاري  بالتراث  تهتم  المعاصرة  والفنون

  وبين   بيننا  للتواصل  لغة  بمثابة  خالقة  إبداعية  طاقة  وتمثل  فعاال،  دورة

  األصلية  والجينات  الجوهرية  السمات  طياته  بين  يحمل  الذي   المزدهر  ماضينا

  عن   للبحث  محاولة  في  القدم،   في  موغلة   أصالة  ذات   معاصرة  حضارة  لبناء

  التبعية   شبح  إبعاد  بهدف  الثقافية  ذاتيتنا  تأصيل  خالل  من  الثقافية  هويتنا

 والحضارية   الفردية  الشخصية  محو  إلى  الغالب  في  تؤدي  التي  الثقافية

 المتميزة.

  إلى   تستند  وأن  البد  التاريخ،  عبر  المزدهرة  الحضارات  من  حضارة  أي  إن

  الذي   الفلسفي  الفكر  بمعنى   ،  الحضارة  هذه  على   تهيمن  جمالية  فلسفية  نظرية

 المتفردة  بصبغته  ويصبغها  الحضارة،  هذه  إطار  داخل  اإلبداعي  النتاج  يحكم

 والجمالية  والفكرية الثقافية األصالة تعكس  التي الخاصة ورؤيته

  عبر  جغرافية  انتشارا  الحضارات  أوسع   باعتبارها  اإلسالمية  والحضارة

  وتوافق  اتساق  في  يتفاعل  داخلي  فكري  منطق  على  بداخلها  تنطوي   التاريخ

 (   الحضاري  )  الملموس  المادي  شكلها   في  ويؤثر  الحضارة،  هذه  إطار  داخل

 معطياتها   في  ذلك  كل  ينعكس  وبالتالي  ،  الفكري  المحسوس  المعنوي  وشكلها

 .الجمالية

 والفني   المجرد  جانبيها  في  إسالمية  جماليات  وجود  إنكار   يمكن  ال  وحيث

  التصورات  إنكار  يمكن  وال  اإلسالمي،   الفكر  وحدة  متعدداتها  تنظم

  كالفارابي   المسلمين   المفكرين  كبار  فلسفات  في  الجمالية   والنظريات

  أهم   اإلسالمي  الفكر  يشكل  ،والتي  وغيرهم   والمتصوفة...  والتوحيدي

 في   اختصاصاتها،  وتتعمق  العلوم  فيه   تتقدم  عصر  في  ونحن  مرتكزاتها،

  إدراك  إلى  للوصول   واالستقراء  المالحظة  مرحلة  اجتياز  إلى  حاجة
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  الجماليات   تلك   منها  انطلقت  التي  األساسية  القواعد  واستنباط  المنطلقات

 إسالمي   جمال  علم  تأسيس  في  ذلك   على  االعتماد  يصبح  حيث  اإلسالمية،

  التي   الجوهرية  والسمات  الخصائص  تشكيل  في  الكبير  األثر  له  كان  ،والذي

  حول  الفلسفية  التساؤالت  حوله  من  وطرحت  الجمالية،  مظاهره  صاغت

  كإبداع  تنظمه  التي  الجمالية  والقيم  والمبادئ  وهدفه،  ،   وفلسفته  الفن  معنى

  وخطوط  ألوان  من   الفني  العمل   عناصر   خالل  من   فني  تعبير   يمثل   بشرى 

  اللغات   من  العديد   إلى  الشكل   صاغت  جمالية....   وقيم   وعالقات  ومساحات

 جمالية   وانعكاسه  فكرية  كحقيقة  التوحيد   فمثال  ،  والمتوحدة  المتعددة  الفلسفية

  الوقت،  نفس  في  فلسفية  وسمة   جمالية   كسمة  والتنوع   الوحدة   و  الفن  في

 كانعكاس   المعنوي   والجمال  معا  فلسفي   ومضمون  جمالي  کمضمون   والتجريد

   اإلسالمي. الفن في جمالي

 حقبة   في  اإلسالمية  األمة  إبداع   نتاج  باعتباره  اإلسالمي  الفن  فجماليات

  خالل  من  تبلورت  التي  العالمية  والثقافة  الفكر  تاريخ  من  مزدهرة  حضارية

  العلوم  ميادين  في  التطبيق  خالل  من  الفكر  جسدت  التي  اإلسالمية  الثقافة

 التي  والفكرية  الثقافية  للمعطيات  كارتقاء   اإلسالمية  الحضارة  فنشأة  المختلفة

 إطارها. في  بشري  كإبداع اإلسالمي الفن تشأ

 الثاني المبحث

 :   اإلسالمي الفن  في األشكال بنائية

  بعد  ما  فترة  في   البصرية  للفنون  شامل  مصطلح  اإلسالمي"  "الفن  مصطلح

 المناطق   في  مسلمين   وغير  مسلمون  فنانون   ابتكرها  ،   الميالدي   السابع   القرن

  الهندسة   مثل  فنية  أشكااًل   يحتضن  اإلسالم.  وثقافات  شعوب  احتلها  التي
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  ،   القيشاني  وفسيفساء   السيراميك،   وفن   ،   المعماري  والديكور  ،  المعمارية

  والعاج،  الخشب  على   والنحت  ،  البارز  والنحت  ،   الالمعة  واألواني

  وتجليد  المخطوطات،  وإضاءة  الكتب،  وتذهيب   والخط،  والرسم،   واألفاريز،

  وصياغة  المعادن  وتشغيل   التصميم  والمنسوجات  بالورنيش،  المطلي  الكتب

ً   وغيرها.  الكريمة  األحجار  ونحت  الذهب   من  اإلسالمي  الفن  تطور  ،  تاريخيا

  اليوناني  لفنا  من   عناصر  يتضمن  المختلفة.  المصادر  من   متنوعة   مجموعة

 مصر   في  العظيمة  األوسط  الشرق  ثقافات  مع  تمزج  التي  المبكر  والمسيحي

  في  األقصى  الشرق  ثقافات  مع   جنب  إلى   جنبًا  ،   القديمة فارس  وبالد   وبيزنطة

 والصين.  الهند

 من  ورمزا  األمة،   إلبداع  سجال  اإلسالمي  والحضاري  الثقافي  التراث  يعتبر

  هويتها   مقومات  من  ومقوما  لقيمها،  حافظة  وذاكرة  عبقرتيها،  رموز

  ويعد  والحضارات.  الثقافات  بين  بها  تتفرد   التي   وخصوصيتها  الحضارية

  به  أسهمت  الذي   اإلبداع  لهذا  مشعة  وثمرة  مضيئة  عالمة  المعماري  التراث

  من   حملته  بما   وإثرائها،  اإلنسانية   الحضارات  إغناء  في  اإلسالمية   الحضارة

  تطور  على  داال  عنوانا  به  ظلت  رموز  من   واحتضنته  وفنية،  جمالية  مظاهر

  تمثلت   المختلفة،  العصور  عبر   وعلمائها  وصناعها  بنائها  وتقدم   الحضارة  هذه

  نبوغ   على  تشهد   العالم  بقاع  مختلف  في  شامخة  ظلت  التي  المآثر  في

  والثقافية،  الدينية  مؤسساتها  في  رموزها،  وعراقة  فنها  وخلود   مهندسيها، 

  العلمية  والمراكز  والحصون،   والقالع  والرباطات،  والجوامع  كالمساجد

 . (4)والجامعات  كالمدارس

  شكلتها  حضارة  فن   إنه   معين.   شعب   أو   معين   بلد   فن  ليس   اإلسالمي   الفن

  والتوحيد  ،  القديم   للعالم  العرب  غزو   التاريخية.  الظروف  من  مجموعة
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  بدورها  غزت  منطقة  وهي  ،  اإلسالم  راية  تحت  شاسعة  ألراضي  القسري

 الفن  اتجاه  تحديد   تم  ،  البداية  منذ  األجنبية.  الشعوب  من  مختلفة  مجموعات

  الحدود  تتخطى  التي  السياسية  الهياكل  خالل  من  كبير  حد  إلى  اإلسالمي

 واالجتماعية. الجغرافية

  في   ساهم  األوقات.  جميع  في  أهمية  األكثر  هو  العربي  العنصر  يكون  ربما

  والشكل   والقرآن  الكريم   كتابه  ولغة  اإلسالم   برسالة  اإلسالمي  الفن   تطوير

  مما  اإلسالمي  الفن   لكل  فردية  ميزة  أهم   األخير  هذا  أصبح  للكتابة..   العربي

 كامل  ونظام  التجريدية  الزخارف  من  لها  حصر  ال  مجموعة  تطوير  إلى  أدى

  جميع  في  ويمكنه،  اإلسالمي  الفن  أشكال  بجميع  الخاص  الخطي  التجريد  من

  مهتمين  العرب  كان  العربي.  الطابع  إلى  يعود  آخر  أو  واحدة  بطريقة  ،  أشكاله

 الرومان.  عن  ورثوها  التي  المعرفة  وتعزيز  الفلك  وعلم  بالرياضيات  بشدة

  )الذي   باإليقاع  الفطري  والشعور  الهندسية   بالمبادئ   المعرفة  هذه   طبقوا   لقد

  التي  المعقدة  التكرار   أنماط  صياغة  في   أيًضا(  والموسيقى  الشعر   يميز

 اإلسالمية.  الزخارف جميع  في شوهدت 

  بتنفيذ   التزامه  من  انطالقا  التشبيهي  الرسم  عن  ابتعد  الذي   المسلم  الفنان  ان

  سبحانه   فاهلل  عقيدي،   حكم  بانتهاك  ذلك  سبيل   في  ليقع  يكن  لم  شرعي،  حكم

  وحتى   ..   فنه  بواسطة  عليه  يتعرف  حتى  اليه   بالنسبة  مجهوال   ليس  وتعالى،

 . (5)المعرفة وسيلة هو  الميدان هذا  في الفن فليس كذلك االمر لوكان

  شعرت   الدين.  هو  شك  بال   األهم  فإن  ،   اإلسالمي  الفن  عناصر  جميع  بين   من

  على  -  اإلسالم  تبنت  التي  الصغيرة  والممالك  اإلمبراطوريات  من  العديد

  وليس  مسلمة  أنها  شيء   كل  وقبل  أوالً   -  العرقية  والغيرة  الكبرياء  من  الرغم

  اللغة   بعض  وكتبوا   وتحدثوا  جميعًا  عرفوا   لقد   فارسية.  أو   تركية  أو   عربية
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  ،   الديني  المبنى  كان  حيث   ،  المسجد  في  جميعًا  اجتمعوا  القرآن.  لغة  ،  العربية

  ،  اإلسالمي  العالم  أنحاء  جميع  في   التصميم  نفس  من  ،  طفيف  تناوب  مع

  ،   بالكعبة  إليه   يرمز  الذي  ،  اإلسالم  مركز  ،  مكة  يواجهون  جميعًا  وكانوا

 يجب  التي  النقطة   أنها  على  محمد  بواسطة  تبنيه.  تم  اإلسالم  قبل  ما  حرم  وهي

  هناك  كان  صالة   قاعة  كل   في   الصالة.  في   إليها  يتوجه  أن   مسلم   كل   على

  .  المحراب  ،   مركزية  مكانة   مع  مكة   يواجه  الذي   ،  القبلة   جدار  أو   بؤرة

 بالقوة  االعتراف  محمد:  برسالة  األساسي  اإليمان  في  المسلمين  جميع   يشترك

 عقيدة  قراءة  وجل.  عز  للا  هو  االحد  الواحد  لإلله  المطلق  والتفوق  الشاملة

  جميع  في  (.  للا   رسول  محمد  للا  إال   إله  ال  )  سواء.   حد  على  المسلمين   جميع

  للا  وجه  في  بالمساواة  الشعور  نفس  هناك  ،   ودولة  عرق  كل   من  المسلمين

 القيامة.  يوم

  العابر   الدنيوي  الوجود   جدوى   عدم   مع  ،   ناحية  من  الالنهائية  تجربة  إن

  كل   من  جزًءا  وتشكل  المسلمين   لجميع   معروفة  ،  أخرى  ناحية  من   لإلنسان

  أهمية   األكثر  أساسي.   بشكل   مرتبط  ولكنه  مختلفًا  تعبيًرا  يجد   اإلسالمي.   الفن

  عنصر  وهو  جدًا  مبكر   وقت  في  كامل  بشكل   يظهر  الالنهائي  النمط   إنشاء  هو

  معين لنمط الالنهائي االستمرار إن الفترات. جميع في اإلسالمي  للفن رئيسي

  ناحية  من  هو  ،   جزئيًا  رمزي  حتى  أو   تجريدي  شبه  أو  مجّردًا  كان  سواء   ،

  تجاهل   أخرى  ناحية  ومن  ،  حقيقي  كائن  كل  بخلود  عميق  إيمان  عن  تعبير

 الكامل  شكله  في  موجود   نمط  من  لجزء   فقط  مرئيًا  جعله  في  المؤقت.   للوجود

  والمحدّد   والمحدود  الثابت  الشيء  اإلسالم   فنان  ربط  ،  الالنهاية  في  فقط

 .نفسها بالالنهاية ظاهريًا
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  ،   األوراق  لفائف  من   نهائي  ال  نمط  على  يعتمد  الذي  ،  األرابيسك   تصميم

  من  جديدة  أشكاالً   الزهرة(   ،  الورقة  ،   )الجذع  العناصر  تقسيم   عن   ينتج   والذي 

  التصميم  لمبدأ  المثالي  التطبيق   ذاته   حد   في  هو   ،   األصلية  العناصر  نفس

  أو   صغير  معدني   صندوق  غطاء  ،  سطح  أي  على  تطبيقه  ويمكن  اإلسالمي

  والقبة  الصغير  الصندوق   من   كل  إلى   يُنظر  مومنت.   لقبة  المصقول  المنحنى

  في  وليس  الشكل  في  فقط  يختلفان  حيث  ،  نفسها  بالطريقة  للمسجد  الضخمة

  جلب  أو   موجود  هو   ما  لكل  متساوية  قيمة  إلعطاء  اإلمكانية  هذه  مع  الجودة.

  توفير  يتم   ،  الوجود   من   واحد   مستوى  إلى   البصرية   الفنون  عالم   في  شيء   كل

 . (6)البلد أو الفترة حدود تتجاوز التي األسلوب  لوحدة أساس

  الروحي   المطلق  عن  خاللها  من  يعبر  التي  االشكال  عن  يبحث  المسلم  والفنان

  خطواته  واولى  للدين،   والروحية  الفلسفية   الفكرية  القيم  باستلهام   والقدسي

 مظاهر  في  وحسي  شيئي  هو  ما  كل  عن  ودراستها  االشكال  بأبعاد  بدأت

  ما  كل  الفني  الشكل  بنائية  خالل  من   فاستشعر  ،  المادي  للعالم  الزائلة  الواقع

  عمليات   خضوع  إلى  أدى  الذي  األمر  العليا،  المثل  مخاطب  حسي  فوق  هو

ً   وااللوان   الشكل   في  البنائية  وتنوع  تشكل   أو   البناء   األسلوب   لسياقات  وفقا

  الفنان   عند  تمثل   المطاف  آخر  في  وهي  المطلقة  قيمه  تحقيق  أو  التجريدي.. 

  اآليلة   أو  المتغيرة  أشكاله  عن  تعبر   وال   الواقع   تمثل  ال   كينونات  المسلم

  عقيدته   من  المستوحى   الجمالي  للتفكير  المادي  النظير  تمثل  ما  بقدر  للزوال،

 . (7)الديني وفكره

 المعاصر: العراقي الفن بنية

  العراقي   للفنان  شكلت  التي  العمالقة،  وحضارته  تاريخه  فان  العراقي،  الفن

ً   حافزاً   شكلت   المعاصر،  فنه   عليها  بنى  التي  الصلبة  القاعدة   بفنه  لنهوضه  قويا
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  ركب  مواكبه  في  الجادة  ومحاولته  فنه  لحقائق  ادراكه  وليعكس   التشكيلي 

 الخالقة  وطاقاتهم  المعرفي  خزينهم  مسخرين  الدائرة  وعجلته  العالم

 واالخر.  الحين بين   جديدة وكيفيات بأساليب ليخرجوا العمالقة وحضارتهم

ً   العراقي  الفن  نقلت  عصرية  نقطة  ان  اطلقت   جماعة  يد   على  كبيرة  اشواطا

 على  طريقهم  تلمسوا   الذين  الحديث(  للفن  بغداد  )جماعة  اسم  نفسها  على

  لها  ليتصدى   العراقي  الفنان  كاهل  اثقلت   والتي  والصعوبات  الظلمة  من  الرغم

  وثقافته   يتماشى  وبما  العصري،  العالم  مواكبه   في  منه  محاولةً   وارادة  بقوة

ً   وحضارته،  عصره  وطابع   توصله  ان  شأنها  من  التي  التجارب  كل  مجريا

  وتجديد  انجاز  من  سيحققه  ما  بان  الفنان  معرفة  من  الرغم  على  مبتغاه،  الى

 البادرة  تلك  شكلت  كما  وبينه،  المتلقي  بين  ما  باعده  فجوة  سيخلق  انما  فنه  في

  الحديث  للفن  االول  المعرض  خالل  من  ذلك   لمس   فقد  والتجديد،   االبداع  قمة

ً   بدوره  مثل   والذي   اعمالهم   ضمتها  التي  الحديثة   الدراسات  لشتى   كبيراً   تجمعا

  والتكعيبة   والتجريدية  والسريالية  والرمزية  االنطباعية  بحركات  والمتأثرة

 الفنان   سعى  كما  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  بادرة  اول  هو  المعرض  وهذا

  جديدة   اساليب  ايجاد  الى  فسعى  فنه،  شخصية  معالم  ارساء  الى  ثابتة  وبخطى

  صعبة  فيها  الفنان   مهمة  كانت  التي  الفنية،  االنتقالة  لتلك  الضرورة  اقتضتها

  هضمها   له  ليتسنى   االساليب  تلك   ووعي   ادراك   عليه  استوجب  حيث

  به  قامت  ما  وهذا  واقعنا،  فاعلية  وحقيقة  المتماشي  الجديد   بشكلها  ليصوغها

  استلهام   فيه  هدفهم  كان  الذي   معرضهم  في   الفنانين  من  الرائعة  الكوكبة  تلك

  بيان   في  جبرا  ابراهيم   جبرا  ذكره  ما   وهذا  اسلوبهم   لتنمية  العراقي  الجو

  رسامين  من  الحديث   للفن  بغداد   جماعة  تتالف  )  فيه  جاء  الذي  الثاني  الجماعة

  لتنمية   العراقي  الجو  اسلتهام  في  يتفقون  لكنهم   المعين،  اسلوبه  لكل  ونحاتين
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  معتمداً   جديد،  شكالً   الناس  حياة  تصوير  بذلك  فاراد  (8)(  األسلوب   هذا

  الفكري  ارتباطهم  عن  يغفلون  ال  )   فهم  ذلك   ازاء  نظرهم  ووجهات  ادراكهم

  خلق  يبغون نفسه  الوقت   في  لكنهم  العالم،  في  السائد   الفني  بالتطور  واالسلوبي 

ً   العراقي  الفن  على  تضفي  اشكال ً   طابعا   وهذا   (9)متميزة(  وشخصية  خاصا

  تلك  شكلت  كما  والمعاصرة،  التراث  هما  اساسيين   بمبدأين  عملوا   انهم   يعني

ً   مؤشراً   الجماعة  الفترة،   تلك  في  المعاصرة  التشكيلية  الحركة  لتطور  واضحا

  ودوافعه،  العراقي  الفنان   بين   كبير  لتفاعل  وضوح   اعمالها  اعتلى   والتي

 ً  واالنتماء.  االصالة مؤكداً  بذلك اعماله بنية مجمالً  بارثه متغنيا

  اوليات   مستمدين  االول،  ملهمهم  جاعليها  الطبيعة  الى  اخرون  اتجه  بينما

  الذين  االنطباعيون   هم   وهؤالء   الضوئي  واالشعاع   اللون  جمالية  من   عملهم

  في   اساسية  كقاعدة  )  التأثير  ذلك  شكل   اذ  االنطباعية  بالمدرسة  تأثروا

  عن  البحث  وبداية  واالساليب  االتجاهات   تعدد   رغم  اللونية   االستعماالت 

ً   اتى  والذي   (10)(  المحلي  الطابع   التراثية   االلوان  زخم  مع  متوافقا

  والذي  اتجاههم،  عن   االعالن   الى  االنطباعيين   شجع   ما   وهذا   والفولكلورية

ً   حقيقته  في  كان  بجمالها   الطبيعة  شدتهم   فقد   الدروبي،  حافظ  الفنان  حول تجمعا

 مرحلة   الخمسينيات  مرحلة  شكلت  االعمال   تلك   وابداع  إلنتاج  وحفزتهم

  عن   باحثين التقليدية،   التقنية  الفنانين  من   العديد   فيها  تجاوز فقد  ومثمرة  خصبة

 المعاصر،  والفكري   االجتماعي  والتطور  تتجاوب  مضامينهم  تخدم  اساليب

  بين   ما  فنانو  زاوج  فقد  وتطوراته،  العصر  احداث  مواكبة  الى  والساعي

  عملهم   بنية  في  لينظموها  ومحلية  تراثية  عناصر  منتقين  وارثهم،  المعاصرة

  اظهرت   كما  المحلي،  الطابع  حامالً   فنه  ليأتي  الفنان  تفاعل  مدى  يعكس  الذي
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  من  نلمسه   والذي  الفني  للجانب  الجماهير  قبل   من  توعي  كبيراً،  تفاعالً   ذلك

 الفترة. تلك  في واضح  وبشكل  للفن االستجابة خالل

  واساليبه   بجديده  وتأثر   الغربي   الفن  مع   تعامل  المعاصر،  العراقي  الفنان   ان

  على  بل  وانتمائه  وظيفته  عن  تخلى  قد  العراقي  الفنان  بان  يعني  ال  ذلك   ان  اال

 فالفنان  العريق،  االنتماء  ذلك  ليظهر  سانحة  فرصة  كل  استقل  نراه  العكس

  الذي   المتقدم  الفني  تراثه  وعي  استوعب   اصيل  فنان  )  تهــبطبيع  العراقي

  فقد  وبالتالي  التعبير  في  جديدة   واساليب  لغة   عن  البحث  في  بمحاوالته   نلمسه

  رسم  في  رائد   دور  لها  كان  عميقة  تاريخية  جذوراً   يملك  انه  وتفهم  عرف

  لتلك  الشرعي  الوريث  بانه  ايقن  كما  السنين  ألالف  الفن  تطور  حركة

  قد   رؤية  مثلت   عدة  اشكاالً   االعمال  اتخذت  فقد  (11)(  الفنية  االبداعات

ً   بها  يشترك ً   تكون  والتي  الفنانين  من  جملة  احيانا   من  اعمالهم  لتقارب  سببا

  المدارس   رواد  جمع   ما   وهذا  البناء،   نظام   او   الشكلية   الصورة.  او   التقنية   حيث

  الذي   الحديث  الفن  في  هو  كما  فردية   رؤية  تكون  قد  او  الفنية  والحركات

  حملت  ذاتية  لنزعات  مترجمة  فردية  ورؤية  نظرة  اعماله   مجمل  شكلت

 جماعية،   رؤية  من  واالنعتاق  االنفتاح  عكست  كما  وحسه  الفنان  خصوصية

 ً  لجانب   انتماء  او  تأثير  أي  دون  هو  يراه  ما  وفق  وبصور  ليبحث  فكره  طالقا

ً   او  الرؤى  متعددة  االعمال  بالتالي  فجاءت  ما،  المعنى  مخبؤه  كثيرة  احيانا

 العمل.  ذلك معنى طياتها في تستر

  المراحل اهم  المنصرم القرن من والستينيات الخمسينيات مرحلة مثلت لقد

  وضعت  فقد  العراق  في  التشكيلية  الفنون  حركة  وتطور  سير  في  المؤثرة  )

ً   خاللها ً   اثرت  اسسا  اساليب   ابتكار  باتجاه  التشكيلية  الحركة  مسار  في  ايجابيا

   التقنية الناحية من معاصرتها فبجانب الوقت حين في  واصلية وحديثة غنية



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –لقسم التربية الفنية   يالثان الدولي وقائع المؤتمر  781   

 

 النظري: االطار مؤشرات

  اإلسالمية  العقيد  في  مميزة  هوية   كسبت   االسالمية  العمارة  في  الدينة  المشاهد

 العصور. عبر امتدد التي الدينية والمعتقدات واألفكار المحلية والتقاليد

  المساجد،   بناء  كان  واإلعجاب.   واألصالة  وضوحا  األكثر  هي   العمارة  تعتبر

 اإلسالمية.  الدينية المباني

  سمة   انعكست  مما  مختلفة  وجنسيات  متعددة،  بقوميات  اإلسالمي   الفن  احتكاك

  التي  والقوميات  الحضارات  بنية  تنوع  عن   الناشئ  ،والتنوع  والوحدة  التنوع 

 اإلسالم.  دخلها

 حقبة   في  اإلسالمية  األمة  إبداع   نتاج  باعتباره  اإلسالمي  الفن  فجماليات

  خالل  من  تبلورت  التي  العالمية  والثقافة  الفكر  تاريخ  من  مزدهرة  حضارية

 اإلسالمية.  الثقافة

  تلعب   التي   الهامة  المحاور  كأحد  الحضاري  بالتراث  تهتم  المعاصرة  الفنون

  وبين   بيننا  للتواصل  لغة  بمثابة  خالقة  إبداعية  طاقة  وتمثل  فعاال،  دورة

 المزدهر.  ماضينا

  العراقي   للفنان  شكلت  التي  العمالقة،  وحضارته  تاريخه  فان  العراقي،  الفن

 المعاصر. فنه عليها بنى التي الصلبة القاعدة

 الثالث  الفصل

 :البحث إجراءات

   :البحث مجتمع
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  الرسم   في  الدينية  المشاهد  تأثير  على  التعرف  إلى  يهدف  الحالي  البحث  أن  بما

  عن  والمعلومات  بيانات  على  الحصول  الباحث  سعى  لقد  المعاصر  العراقي

  الفني   التكوين  في  الرواد  العراقيين  للفنانين  المعاصرة  الفنية  االعمال

  ميادين   عدة  متابعة   إلى  لجأ  إذ  ،  االسالمية  العمارة  في  الحضاري  للموروث

  في  منها  اإلفادة  يستطيع  ما  على  منها  حصل   المجتمع  بهذا   العالقة  ذات

  ،وشبكة  الفنية  ،والمتاحف  والوثائق  العلمية  المكتبات  ومنها  دراسته

 . المعلومات

 المعلومات   بعد   التحليلي  الوصفي  المنهج  من  الباحث  اتبع   البحث:  منهجية

 المعاصرين.  العراقيين الفنانين االعمال على واالطالع  والبيانات

 في   الحالي  بحثه   عليها   أرتكز  فقرات  بوضع  الباحث  قام  لقد   :  البحث  أداة

  صياغته   تم  إذ   المعاصرين،   العراقيين  للفنانين   العائدة  الفنية   االعمال  تحليل

 وهي.  المعلومات وجمع مصادر خالل من فقراتها

 المعاصرة. العراقية الفنية لألعمال المرئي المسح

 )االنترنيت(.  والعربية العالمية المعلوماتية الشبكة

 االسالمية.  الدينية  للمشاهد الفني انتاج في والمعلومات المصادر

 البحث:  عينات

 : الدروبي حافظ
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  أيام  والمحبة  والبهجة  الفرح  لوحته  في  جسد  الدروبي  حافظ  الراحل  الفنان

  الشعائر  احدى  احياء  في  بأطيافه  االسالمي  والعالم  العراقي  المجتمع  في  العيد

  ،  بينهم  وااللفة  األضحى  وعيد  الفطر  عيد  في  المسلمون  تمارسها  التي

 .  االجتماعية العالقة وترابط

 العراقي  التشكيلي  الفن  على  واضحة  بصمة  لهو  الرواد  الفنانين  من  الدروبي

  األسلوب   الى  ميوله  اعماله  واكثر  للفن  العراقية  المدرسة  مؤسسي  من  وهو

  البيئة   من  المستوحاة  )العيد(   لوحته  في   نالحظه  ما  وهذا   لوحاته  في   التكعيبي

 معمارية   وطرز  شناشيل  من  بغداد  وازقة  والبيوت  المساجد  فيها  العراقية

  مبسطة  بطريقة  العراقي  الواقع   يعكس  والمآذن  االقواس  خالل  من   إسالمية

  بعيد   اللوحة  في  حركة  على  تدل  بينها  فيما  متداخلة  وخطوط  لونية  ومساحات

  وتفاعلهم   والرجال   والنساء  األطفال  الشخصيات  خالل  من   الجمود  عن

 حسابات  له  مدروس  االدروبي  لدى  اللوحة  في  جز  وكل  العيد،  بهذا  وفرحتهم

 المكعبة. واالشكال اللوني التحليل  في وفيزيائية رياضية

  في   وتبسيط  الحداثة  فيها  اللوحة  رغم  اللوني  بالمنظور  الفنان  اهتم   اضافتا

  لتشكيل   جمالي  بشكل  والخطوط  األلوان  تجاور  على  معتمدا  الدقيقة  التفاصيل

  سياق  ضمن  بقي  انه  مراعاة  مع  الدروبي،  حافظ  اسلوب  ميز  ما  هو  اسلوبه

 والحداثة.  االسالمي المحلي التراث بين  تجمع التي العراقية الهوية

 :  الطائي سعد
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  جسده  كثيرة  اعمال  له   الرواد  العراقيين   الفنانين   من  الطائي  سعد  الفنان

  متمثلة  إسالمية  رموز  من   الفنية  لوحاته  في  اإلسالمية  الدينية  المشاهد

  مراقد   او  مساجد  من   اإلسالمية  بالعمارة   يحيط  ما  وكل  والقباب  باألبواب

  انعكست  ومجتمعه  له  القريبة  البيئة  كونها  وشعائر  طقوس  وممارسات  دينية

 للقباب   الرمزي  التداخل  خالل  من  والقدسية  الروحية  تحمل   التي  لوحاته  في

 العالم   الى  السماء   فضاء  في  لونية  ومساحات  بعالقات  والمحاريب  واالقواس

 يريح  جمالي  بشكل  النقية  المقدسة  المضامين  تحمل  المالئكة  وحولها  االخر

 .  النفس

  كأنها  للمشاهد  بدت  وقد  االقواس،  بين  اخر  عالم  يتخللها  اللوحة  وفضاء 

  ذات  الهندسية  باألشكال   المزدحم  العالم  عن   المتنفس   فيه  الذي   الوحيد   المنفذ

 المرء  بها  يمر   التي  الحياة  عبأ  تمثل  والتي  اللوحة  في  االتجاه   المتباينة  النقاط

 وجل.  عز للا الى والتقرب اليومية حياته في

  مقارب   بشكل  الدينية  للمشاهد  اإلسالمية  الرموز  صياغة  من  تمكن  حيث

 األفكار  احتواء  في  والفلسفي  الجمالي  المضمون  عن  يفصح   الواقع  لتجسيد

  ويتجه   اإلسالمية  العقيدة  عن  ومعبرة  مرهفة  بطريقة  الروحية  والتأمالت

  التي   اإلسالمية  الهوية   أصالة  على  التأكيد   عن   فضالً   الخالدة  الجماليات  باتجاه

 االبداعية.  اعماله اغلب في بها  ينادي
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 االورفلي: وداد

 

  اإلسالمي  الحضاري   المورث  من   فناها  االورفلي  وداد   الفنانة  استلهمت

  تشكيالتها  في  ومنائر  قباب  من  الروحية  الجمالية  القيم  ذات  المعماري

  بين  تكراري  بإيقاع  والديني  الروحي  االنشائي  البعد  عملها   لتمنح  والوانها

  البيئية  الى  تنتمي   الخيال  من  سحرا  كأنها   والمياه  نخيل  من  الطبيعة  مساحات

 وتراثها. العراقية

 الزخرفية   بالمنمنمات  لوحاتها  تزين  في  الجميل  بأسلوبها  االورفلي  والفنانة

 انتمائها   على  يدل  الذهبية  وااللوان  والفيروزيات  والزرقاء  الخضراء  وبالونها

  ليجسدها   الفنان  على  الكبير  األثر  لها  التي   العراقية  للبيئة  واالبداعي  الروحي

 مرهفة   بطريقة  طبيعة  او  دينية   ومشاهد  دينية  رموز  او  مدن  من  اعماله  في

  القيم   باتجاه  ويتجه  العصور  عبر  الممتدة  اإلسالمية  العقيدة  عن  ومعبرة

  ينادي   التي  اإلسالمية  الهوية  أصالة  على  التأكيد   عن  فضالً   الخالدة  الجمالية

 . (13)االبداعية  اعماله اغلب في مسلم فنان كل بها

 الطائي: علي
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  القباب  هي  والتي  للفنان  الشاغلة  البصرية   الوحدات  تظهر  العمل   هذا  في

  المتنوعة  بأبعادها  المساحات  توزيعات  مجمل  في   والشبابيك   واالبواب 

  تريح   التي   دينية   لطقوس  صادقة  روحانية  لقيم   انشائية  تكوينات  في  واشكالها

  المقربين  من  اآلخرين   وبين   الذات  بين   المكانة   وترفع  العقبات  وتحل   النفس

  تجسيد  في  وشغفه  الديني  التزامه  من   عاشه  الذي  االجتماعي  محيطه  إلى

 الفنية  اعماله  في  انعكست  دينية  مزارات  او  مساجد  من  اإلسالمية  العمارة

  و   الترابية  وباشتقاقاتها   الوانها  سحرته  وكذلك  ,  الديني  الطابع  تحمل  التي

 الذات.  لتطهير الخضراء القباب

 العناصر   في  متوازن  بإيقاع  الجمالية  وداللته  اللون  تجليات  في  الفنان  ومارس

  تخيل  في  الصوفي  التأمل  في  متناهي  اال  التكوين  وحدة  في  والحكة  البصرية

  لونية   قيم   ذات  مرئيا   خطابا  لتصبح  السماء  الى   الممتدة  قباب  من   الموجودات

  واالحساس   السكون   من   وبقدر   وخفوت  وسطوع  منظمة  ومساحات  وخطوط

 المتجاورة.  السطوح بين  واالختفاء االخفاء يالمس بما  والتبسيط بالصمت

 الرابع  الفصل

 االستنتاجات:

  العراقي  الفنان  اليه   يلجأ  التكرار  خالل   من   ايقاعا  اإلسالمية  األبنية   اصبح

 اعماله.  في المعاصر
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 لوحاته. في اإلسالمية والمسحة المضامين على المعاصر العراقي الفنان أكد

  بين   العالقة  تفعيل  هي   الدينية   المشاهد   في   اإلسالمية  الفنية  االعمال  جماليات

 وخطوط. لونية ودرجات مساحات من التكوين  عناصر

 النتائج: 

  والتفاصيل   التعقيد   عن   واالبتعاد   التبسيط  الى  المعاصر  العراقي  الفنان   يميل

  للبناء   التكوين   اشكال  بين   واالنتقاالت  االشكال   حركة  على   واالعتماد 

 االسالمي. 

 افراح  )  دينية  مناسبات  من  بالفنان  تحيط  هي  اإلسالمية  الفنية  الرموز

 (.  دينية وطقوس واحزان

  في  تسبح   نالحظها  وواضح   محدد  مكان  لها  ليس  اللوحة   في  االشكال

 اللوحة. فضاءات

 المعماري  التكوين   طبيعة  من  مستوحاة  كلها  الفنان  لدى   اللوني   التركيب

 اإلسالمي. 

  الطابع  لها  الفنية  االعمال  في  والزخرفية  الهندسية  االشكال  توظيف

   اإلسالمي.

 :  المقترحات

 االتية:  البحوث اجراء الباحث يقترح الحالي للبحث استكماال

 الحديثة. اإلسالمية العمارة في والرمزية الجمالية الخصائص دراسة

 المعاصر. العراقي الفن على اإلسالمية  العربية الخطوط تأثير  دراسة
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 التوصيات:

 المسلم.  هوية يعتبر النه اإلسالمي الفني بالطابع  االهتمام ضرورة

  وارشفتها  فنية   واعمال   عمارة  من  عليه  والحفاظ  اإلسالمي  بالتراث   االهتمام 

   صحيح. بشكل

 المصادر:

  للفن  والفلسفية  الجمالية  األصول  للا,  عوض   محمد  انصار  الرفاعي

 1.ص2002 ,  الفنية  التربية كلية حلوان، جامعة اإلسالمي.

 الجامعي   الطالب  مطبعة  واثار،   خصائص   اإلسالمية  العمارة  ،   احمد  السراج

 . 2015 ،غزة،

  دمشق،  للنشر  القلم  دار  وابتداع،  التزام   اإلسالمي  الفن  ،  احمد  صالح  الشامي

 . 1990 ،1ط

 . 1975بغداد، للطباعة, الحرية دار المعاصر، العراق فن  نزار: سليم، 

 للطباعة،   الحرية  دار  العراق،  في  الفنية  البينات  حسن،  شاكر  سعيد،  ال

 . 1973 بغداد، 

 المعاصر. العراقي الفن  سعيد،  ال حسن شاكر

 . 1987 سنة منشور بحث المعاصر، العراقي الفن اثر ناصر،  الشاوي، د.

  دار  والعربي،  العراقي  التشكيلي  الخطاب  في  قراءة  الشويلي،   سلمان  داود

 . 1ط ،  2021 بغداد،   والوثائق الكتب
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 الهوامش:
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 للفن   والفلسفية  الجمالية  األصول  الرفاعي,  للا   عوض  محمد  انصار

 . 1.ص2002 ,   الفنية التربية حلوان.كلية جامعة اإلسالمي.

  الجامعي   الطالب  مطبعة  واثار،  خصائص   اإلسالمية  العمارة  السراج،  احمد

 . 2015 ،غزة،

  دمشق،  للنشر  القلم  دار   وابتداع،   التزام   اإلسالمي   الفن  الشامي،   احمد  صالح

 . 1990 ،1ط

art.htm-cork.com/islamic-arts-http://www.visual 
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 . 1975بغداد، للطباعة, دارالحرية المعاصر، العراق فن  نزار: سليم، 

 للطباعة،   الحرية  دار  العراق،  في  الفنية  البينات  حسن،  شاكر  سعيد،  ال

 . 1973 بغداد، 

 المعاصر. العراقي الفن  سعيد،  ال حسن شاكر
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 . 1987 سنة منشور بحث المعاصر، العراقي الفن اثر ناصر،  الشاوي، د.

 . 1987 سنة منشور بحث المعاصر، العراقي الفن اثر ناصر،  الشاوي، د.

  دار  والعربي،  العراقي  التشكيلي  الخطاب  في  قراءة  الشويلي،   سلمان  داود

 . 1ط ،  2021 بغداد،   والوثائق الكتب
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 املعاجلات التجريدية للشكل يف رسوم  

 ضياء العزاوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هابــش دــــخال رؤى م.م.

 جميد فليح منيــياس
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   البحث ملخص

  ضياء   رسوم  في  للشكل  التجريدية  المعالجات  )  بدراسة  البحث  هذا   يُعنى

  الشكل   بنية  على  طرأت  تحوالت  عدة  من  مهما  جزءا  باعتبارها  (  العزاوي

  حيث  .   جديدة  آفاق  نحو  ودفعته  الغربي   الفن  قادت   والتي  الحديث   الرسم   في

  البحث  هذا  لنا  فيتيح  -  جديدا  مسارا  التجريدية  في  الشكلية  التحوالت  أخذت

  إلى  يؤدي  ان   أيضا  شأنه  ومن  ،  لوحاته  في  الشكل  معالجات  ومتابعة  رصد

  به   ودفعت   الشكل  بنية   على  طرأت  التي  والمعالجات  باآلليات  معرفتنا  زيادة

 .  الخالص التجريد نحو

  (  المنهجي  اإلطار  )   األول   الفصل  احتوى   ،   فصول   أربعة  ،   البحث  تضمن

  التجريدية   المعالجات  مسوغات  وتقصي  برصد  تتمحور  والتي   البحث  مشكلة

  إليه  والحاجة  البحث  وأهمية   العزاوي،  ضياء   الفنان  لوحات  في  وآلياته   للشكل

  )ضياء  رسوم  في   للشكل  التجريدية  المعالجات  يكشف  الذي   البحث  وهدف  ،

 الفنان   رسمها  التي  االعمال  على  اقتصرت  فقد  البحث  حدود  أما  ،  العزاوي(

  في   وردت   التي  المصطلحات  الى  باإلضافة  (.  1990-1980  )  الفترة  في

 البحث.  سياق

  ،  مبحثان  النظري  اإلطار  تضمن  فقد   ،  النظري(  االطار  )  الثاني  الفصل  أما

  الطروحات   أهم   وعرض   (   الفلسفي  الفكر  في   الشكل   )  االول   المبحث  تناول 

  الفن   في  الشكل  تتبع   فقد   الثاني  المبحث  اما  المفكرون.  و  الفالسفة  به  جاء  التي

 على  التركيز  وتم  الفنية  لالتجاهات  الزمنية  المراحل  حيث  من  التشكيلي 

  الثالث  الفصل  واحتوى   .   النظري  االطار  مؤشرات  تناول   (,ثم   )التجريدية

  العينة  وتحليل  وعينته  ومنهجه  البحث  مجتمع  متضمنا  البحث  اجراءات  على

   .  نماذج (  3  ) على الباحثتان اعتمدت  حيث
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 المنهجــي  االطــــار االول الفصل

 :  البحث مشكلة

ً   العشرين  القرن  وبداية  عشر  الثامن  القرن  نهاية  مع  العالم  شهد  للتطور   نتاجا

  والتي  وسياسية  اجتماعية  او  ثقافية  هامة  وتغيرات  تحوالت  السريع،  العلمي

  بعد   ما  اتجاهات  الى  الكالسيكية   من  الفنية  الحركة  وتطور  الفن  على   انعكست

  تبعه  عشر  التاسع   القرن  نهاية  في  السريع   التكنولوجي  التطور  ومع   الحداثة،

  تشكيلية   مفردات  تكوين   الى  لتنطلق  الفنية،  والحركة  المجتمع  ثقافة  في   تغير

  حدثت  االولى  العالمية  الحرب  نشوب   ومع   الحديث.  بالفكر  خاصة  جديدة

  ابتعد  أو  الفن  عليها  يقوم  التي  األسس  وتغيرت  الفن  مجال  في  كثيرة  تحوالت

  الفن،   هدف  في   النظر  وأعاد   التقليدية،  الجمالية  القيم   عن   أعماله  في  الفنان

  أحداث،   من  يعيشه  وما  ومجتمعه  نفسه  عن  بها  يعبر   لغة  الفن   من   يجعل  حيث

  قواعد   أي   تقتضيه  بما  فنه  يمارس  الفنان  يعد   فلم   جديدة   فنية  اتجاهات  فظهرت

 الخامات   مع   التعامل  هو   الفنية  أعماله  يميز   ما  أصبح  بل   سابقة،  فنية

  وما  ذاته  عن  والتعبير  الفنان  رؤية  إعادة  كذلك  خصائها،  ودارسة  واعدادها

  والذى  الحديث  الفنان  يميز  اإلبداعي  الحس  وأصبح  أفكار،  من  بداخله  يجول

  والتي   أشكاله  يوظف  أن  فيه  الفنان  يحاول  الذي   التجريدي  االسلوب  الى  قاده

 عالقات   خالله  من  يحقق  تشكيلي  بناء   به  ليشكل   الطبيعة،  مظاهر  عن   ابتعدت 

  واأللوان   الخطوط  إيقاعات  طريق  عن   الجمالية  القيم   ليظهر   المجرد  الشكل

  أي   التشكيلية  المفردات  لهذه  تكون  أن  دون  والمالمس  واألشكال  والمساحات

   المرئي.  بالواقع صلة
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  آلية  ماهي  :  باالتي   مشكلتهما  سؤال  الباحثتان  تطرح  تقدم  ما  خالل  ومن

   العزاوي. ضياء  رسومات فـي للـشكل التجريدية المعالجات

 :  اليه والحاجة البحث أهمية

  بنية  في   التجريدية  المعالجات  آليات  الى  التعرف  في  البحث  اهمية  تكمن

 :  االتي في فتكمن  البحث لهذا الحاجة اما , العزاوي ضياء لرسوم  الشكل

  ضياء  الفنان  عند   للشكل   التجريدية  المعالجة  آليات  على  الفن   دارسي  إطالع

 البنائية.  وتقنياتها العزاوي

 الفنان  رؤية  تدعم  التي  المعرفية  المرجعيات   فهم  خالل  من  البحث  هذا  يسهم

 الفن. طلبة  لدى الذائقة وتنمية  الجمالي التلقي آليات لتصعيد الشكل  لتحوالت

 التشكيلي  للفن الدارسين  إفادة إمكانية

 في   للشكل  التجريدية  المعالجات  كشف  إلى  البحث  يهدف  :  البحث  هدف

 العزاوي. ضياء  رسوم

 :   البحث حدود

   (2000 – 1980 ) الفترة :  الزمانية الحدود

  العراق :  المكانية الحدود

 ضياء   لوحات  في   للشكل  التجريدية  المعالجات  :   الموضوعية   الحدود

 العزاوي.

  -: المصطلحات تحديد 
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  باب   القاموس(  جواهر  من  العروس  )تاج  معجم  في  وردت  قد  المعالجة، 

 االتي:  المفهوم وفق )علج(

ً   الشيء  اي  )عالجه(  ان    حديث  وفي  ومارسه  زاوله  ومعالجة:  عالجا

 أي  وعالجا:  عليه,  وأكاري  أمارسه  أي  اعالجه(  ظهر  صاحب  )اني   االسلمي:

  زاولته   شيء  وكل   وزاواله   به  واعمال   اليه  ندبتكما  الذي   العمل  مارسا

  عالجته( فقد ومارسته

ً  )المعالجة( الباحثتان وتعرف ً  تعريفا    -بانها: اجرائيا

 المعطيات  استلهام  التطبيقي  لتحقق  وجمالية  فكرية  لصيغ  اختبارية  ممارسة

  وكينونتها  هيئتها  عناصر  االشياء  عن  تنزع  جديدة  آفاق  لولوج  االولية

 جمالية   حسية  معرفة  الى  تفضي  ثابتة  غير  ادائية  طرائق  وايجاد  المدركة

 . مطروقة غير وفكرية

  النهضة  عصر  من   أوروبا  في  "الفن  كتابه  في  بهنسي  عفيف  عند   التجريد

 الحقيقّي. الشكل من الجوهر استخالص اليوم": حتّى

 ومحاولة  الّساذجة،  الُمحاكاة  عن  االبتعاد  التجريد  اجرائيا  الباحثتان  تعرف

 مظاهره  وراء  الُمتخفّية  الجوهريّة  الشيء  حقيقة  عن  البحث  أو  استخراج

 الماديّة.  الحسيّة

  يتضمنها  التي  المادي   الوسيط  عناصر  تنظيم  )   انه  على  الشكل   جيروم  يعرف

 الطريقة   على  يدل   فهو   ،   بينهما  المتبادل   االرتبـاط  وتحقيـق  ،   الفني  العمل

  لألخـر  بالنـسبة  كل   ،   العمل  في  موضعها  العناصر  منها   تتخذ  التي

   باآلخر( منها كل بها  تؤثر التي ،وبالطريقة
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 الذي  القالب  او  الداخلية  الروابط  مجموعة  هو  )  بأنه  الشكل  جان  ويعرف

  هذه  يظم   ان  يستطيع  الذي   الشيء  وهو   ،   كيانه   تمام  في  العمل   ذلك  يؤسسه 

  جـسدا   تكـون  الفن  موضوع   في  أجزائها  تدخل  وان  الشكل  وحدة  في  الكثرة

   منتظما(.

  معين  وترتيب  ،  معينة  بطريقة  للمادة  تجميع  هو  )  بأنه  الشكل  شاكر  ويعرف 

    (.  استقرارها حـاالت من  نسبية حالة فهو ، لها

  يحمـل   األبعاد  ثنائي   معين   تنظيم   وفق  للشكل  التجريدية  المعالجات  نتاج  هو 

 ً  العزاوي.  ضياء لوحـات فـي مـا مـضمونا

 النظري االطار الثاني الفصل

 الفلسفي  الفكر في الشكل :  االول المبحث

  والوجود  الكون   حقيقة  عن  الجوهرية  الفكريـة  والـنظم  المفـاهيم  شغلت

 الفالسفة   تناول  فقد   العصور.  مر  على  والمفكرين  الفالسفة  بال   وظواهرها

  رؤيتها  وفق  فلسفة  كل   تدعم  متباينة  طروحات  وظهرت  الـنظم  هـذه  مراحل

  المساعي  هذه  اثر  وعلـى  الظواهر،  هذه  تجاه  الخاصة  والفلسفية  الجمالية

  الحقائق   تعلل  وجمالية  فلسفية  أفكار  خاللها  من  تبلورت  جديدة  مفاهيم  برزت

  هذه  ومن  األصعدة،  كل  وعلى  الميادين  كل  في  اإلبداع  تحقيق  الـى  وتـسعى

  األشياء  مكامن  عن  الحقائق  تقصي  أوجه  من  وجه  باعتباره  الفن  الميادين

 وجوهرها. 

 أن   وبما  تكوينياً،  الشيء  يميز  ما  فهو   المادة  يقابل  الفلسفي  الفكر  في  الشكل  إن

  بتكوينها  الموجودات   كل  يشمل  البحث  فأن  الوجود  فـي  تبحـث  الفلـسفة
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  ،   الشكل  عبـر  الفعلي  بحضورها  المادة  تتمتع   )  آخر  بمعنى  المادي،

  أشكال(  محض  تصبح   وبعدها  ،   مادة   إال   ليست   تشكلها  عملية   قبل  فالمرئيات

ً   يعني  هذا   األولى  للمادة  وتمكين   تعين   هو  الفلسفة  في   الشكل  أن   ضمنا

  مرئية   تكون  عندما  شكال  الخط  أو  النقطة  تصبح   ولهذا  ،   لتتجسد  وخصائصها

ً   البصرية  العناصر  مجمـوع  محـصلة  الشكل  يكون   قد  أو   دعت   واذا  ،   بنائيا

  شكل  إلى  سنحتاج  فإننا   ،   الوجود  حيز   إلى  ما  فكرة  إظهار  الى  الحاجة

ً  وجوداً   منها ويجعل يجسدها    لألخر. متاح فعليا

  الشكل  في   الخالدة  الفكرة  المثل  نظرية  صاحب  أفالطون(  )   اوجد   لقد

  السرمدي  الشكل   منزلة  من  رفع  وبهذا   الثابت  الجـوهر  يعني   والذي   السرمدي

  الشيء  لمادة  العاليـة  الواقعيـة  مع   بالمقارنة  محسوس  واقعي  ليس  بأنه  معتقدا

  وجوده   تسبق  الشيء  فكرة  أي   الوجود  تسبق   الماهية  أن  على  أكد  كما  ،  نفسه

  وجود  ال   والتي  الجمال  لفكرة  مثالية  فلسفته   أن   فبما  ،   به  إال   تحقـق  ال   ولكنها

  عن  االبتعاد   هـو   بهـا  اإلحساس  شرط  فأن  فإن،  ,   المرئي  العالم  في  لها

  األشياء  هي  فاألشكال  والمثل.   الماهيات  إلى  واالقتراب  المحسوسة  الماديات

  فيرى   الخالدة،  الحقيقة  تمثل   ال   التي  المتغيـرة   المحسوسات  مقابل   نسبيا  الثابتة

  من  شيء  تحاكي  ال  التي  الهندسـية  األشـكال  في  الخالدة  المثل  )أفالطون(

  ما  العالم  أن   يرى   فهو  لهذا   الطبيعة.   تلك   وماهية   جوهر  تمثل   ولكنها   الطبيعة

   أو اسطوانية أم كانت كروية هندسية  تكوينات إال  هـو

  والتناسب   النظام  في  الجمال  وجود  على  أكد  وبهذا  .  ذلك  غير  إلى  مستطيلة

  يعني  ال  األشكال،  بجمال  اقصده  الذي   أن(  المعنى  هذا   في   يذكر  إذ  ،   الهندسي

  اقصد   بل   ،  الحية  الكائنات  تصوير  في  الجمال  من  الناس  عامـة  يفهمه  ما

  بواسطة  منها  المكونة  والحجـوم  والمسطحات  والدوائر  المستقيمة  الخطوط
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  نـسبيا   جماال  جميلة   ليست   األشكال  هذه   مثل  أن   وأؤكد  والزوايا،  المساطر

  على  تحتم   دعوة  تتضح  لذا  مطلقا(  جماال  جميلة  ولكنها  األشكال  بـاقي  مثـل

  وإال  –  المثل(  )محاكاة  للمحاكاة  الوسائل  أفضل  يمتلك  أن  المبدع  أو  الفنان

ً   يصبح   للوجود. الحقيقي المعنى يفهم  ال ناسخا

  الن  تتجه  مادة  كل  وإن  الواقع،  جوهر   هو   عنده  الشكل  فإن  أرسطو(  )  أما

  للشكل،   التجريدي  األفالطوني  الفكر  أرسطو(  )  رفـض  فقـد  فيـه،  تذوب

  شكل   يوجد فال  والمادة الشكل  من كالً   يمثل  محسوس  موضوع  كل  أن   واعتبر

  يجعل  الذي  هو   وحده   والشكل   يستوعبها،  شكل   بدون   مادة   وال  مادة  بدون 

  بالنظام  يتحدد  )أرسطو(   عند  الجميل  الفن  فأن  لذلك   فنيا.  أثرا  المنـتج   الشيء

  يجد   ال  )ارسطو(  فان  ذلك  غرار  وعلى  عـضوية،  وحدة  وامتالكه  والترتيب

  الواقعية،  واألشـياء   األشـكال  فـي  موجود  هو   بل  المجردة  األشياء  في  الجمال

  هذا   عن  تتسامى  أن   يجب  ولكن  الحقيقية،  صفاتها  من  صفة  انه   على  فضالً 

  يتسامى   ثم  أوالً   الطبيعة  يقلد  بأن  للشكل  أن  يجيز  وهـذا  المحسوس  الواقع

   عنها.

 في   واضحة  أهمية  الشكل  تبوء  فقد  الشكلية  الفلسفة  صاحب   )كانت(  أما 

 الجمال   فكرة  فكانت  غاية  أي  من  تحريره  خالل  من  والنقدية  الجمالية  فلسفته

 فكرة   فكانت  غاية،   مـضمون،  كـل   تذوب   التي  األشكال  في  تتجسد   عنده

 كـالنقوش   مـضمون،  كـل  تذوب  التي  األشكال  في  تتجسد   عنده  الجمال

 .  ذاتها في معناها يكمن التي ، والزخارف

  عن   النظر  بغض   العقلي  االهتمام   يثير  الذي  الشكل   جمال  هو   لديه   فالجمال

  للجمال،  وصوال  واتساق  نظام  وفق  عقلية  عملية  عـن  نـاتج   فالشكل  ،  الغاية
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  نستلمه   صرف،  شـكل   إال   هـو  مـا  الفنـي  العمل  ان  )كانت((الى  خلص  وقد

  فالشكل  ،  نطاقه  عن  خارجة  هواجس  أو  أفكار  إلى  نرجعه  وال   غائية،   دون

 عنده 

  على  ذلك  كان  سواء  نطاقه  ضمن تدخل  ال  التي  األخرى  المعايير  علـى  متعال

   ).ذلك غيـر أم المنطقـي، أم  األخالقـي المستوى

 العصر  في  والفن  الجمال  مشكلة  تناولوا   من   أبرز  من   فلعله  )هيغل(  اما

  هو   الفن  يعد  إذ   حسية(,  بطريقة  الفكرة  )تجلي  هو   عنده  فالجمال  الحديث،

  هناك  بأن   فبين  ،   محسوس   مادي  بشكل   عنها  والتعبير   المطلقة  الفكرة  تجلي

  مادي  تجسيد  دون  للفكرة  قيمة  ال  حيث   والمضمون،  الشكل  بين   جدلية  عالقة

  مناسب  شكل  ال   الذي  كالمضمون  لها  شكل  ال  التي  المـادة  أن  وجد  ألنه  لها،

  يظهر  التي  األعمال  تلـك  هـي  الحقيقيـة  الفنيـة   األعمال  ان   اعتبار  على  له،

   كاملة. هوية في والمضمون الشكل فيها

  المناسبة   الخارجية  األشكال  يتخذ  الذي   المضمون   هـي  )هيغـل(  عنـد  والفكـرة

  يقدم  والمضمون  الـشكل  بـين  االرتباط  ولهذا  المضمون،  هذا  تطور  لمستوى 

   -:  للفن رئيسة أنماط ثالث  )هيغل(  لنا

 المادة   سيطرة  حيث  والمصري،  الشرقي  الفن  في  ويتمثل  :  الرمزي  النمط

   .المضمون على الشكل يطغـى وفيهـا الفكرة، على

  مع  الشكل  يتعادل  وفيها  اليوناني،  الفن  في  تمثل  الكالسيكي:   النمط-2

 .الفني الكمال مرحلة فهي المضمون،
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  فان   ،  والمضمون  الشكل  بين   التعادل  اختل  وفيها  الرومانتيكي:  النمط-  3 

  خالل  ومن   الشكل(   على  الفكرة  وتطغي   ذاتهـا،   علـى  تفيض   الجميل  فكرة

  الشكل   المفهومين،  تالحم  من  تتألف  هيغل(  )  عند   الفنية  األعمال  فأن  ذلك

 المضمون.  باكتمال رهين  الشكل فاكتمال والمضمون

  والمضمون   الشكل  تطابق  وعلى  الفني  العمل  وحدة  على  )كروتشه(  أكد  لقد 

 عاطفة   من  مؤلف   قبلي  تركيب  أي   وحدس،  عيـان  هو  عنده  فالفن  ،  بقوة

  الفنية  الروح  أن   ذلـك  فـي  )كانت(  لـ  مقولة   مستعيرا  )شكل(  وعيان   )حدس(

 تمزجها   بل  وبالعكس،  العاطفة،  استشعار  بدون   الفنية  الصورة  الشكل  ترى  ال

 أما  الفني  فالعمل  )  والمضمون  الشكل  يتساوى  حيث  ذهنية،  وحـدة  فـي

  القائلين   دحض  قد   فأنه  وبهذا  مضمونا(  امتأل  شكال  أو  شكال   اتخذ  مضمون

  ،   معا  وحدتهما  أثبات  على  فعمل  ،   حدة   على  كل   والمضمون  الشكل   بعزل

   شكالً.  يتخذ   أن بعد إال جماليا مضمونا  يصبح ال فالمضمون

  على  فضال  الجمالية   طروحاته  في  بالغة  أهمية  )سانتيانا(  عند   الشكل  احتل

 جمال  هو   الجمال  أنواع   من   نوع  ان  فرأى  والتعبيـر،  المـادة  على  تأكيده

  جمع  هـو  )فالشكل   واألشكال  االشياء  ميزة  هي   الوحدة  كانت   فإذا   ،   الشكل

 عـن  عبـارة  الـشكل  وطـابع  العناصر،  هذه  فيه  تكون  أن  بد  وال  عناصر  لعدة

  التشكيلية  الفنون   أن  )سانتيانا(،  يرى   إذ   (xii)  العناصر(  هـذه   ائـتالف   كيفيـة

  المادة   غنـى  الى  البداية   في  الجمالية  اللذة  وترجع  والرموز  بالزخرفة  تبدأ 

  للتأثير   مستقلين  مصدرين  فنجد  بذاته،  مرتبط  الشكل  ومعنى  الزخرفة،  وكثرة

  األمر  نهاية  وفي  النمط،   يولد   الذي  المقيد   الشكل  )أولهمـا  الفنية   األعمال  في

  تأكيد   طريق  عن   أعلـى  مثال  فنجعله  بالنمط  نعلو   حين  الشكل  جمال  يوجد

 جمال  فهو   الثاني   المصدر   أما  ذاتها،  في   اللذة  على  تبعث   التي  مالمحه
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  كثرة   أو  اللون  طريق  عن  الخيال  أو  الحواس  إثارة  من  يأتي  الذي  الزخرف

   دقتها(. أو التفاصيل

  رمزيته  بفعل  إبداعي  وجود  يحقق  الشكل   النجر(  )سوزان  ترى   حين  في 

 فالفن  وندركه.  نتأمله  أن  يمكن  شكل   هو  الفنـي  العمل  أن  على  تؤكد  وهي

  في   معا  وتتفاعل  ترتبط  التي  المتنوعة  العناصر  مجموعة  من   يتكون  )شكل

  فكرة  أي   عن  للتعبير  أساسي   الشكل  أن   على  تؤكد   بهذا   وهي   الشكل   هذا   إبراز

  شكل   وجود  من  بد   فال  البشري   الوجدان  عن   يعبر  الفن  كان   فإذا  ،))مـضمون

  الفن   واعتبرت  الفني،  بالشكل   النجر(  )سوزان  اهتمت  لقد   التعبير.  ذلك  يجسد

  نفسه   الوقت  في  وتكون   الحسي،  لإلدراك  قابلة  أشكال  ابداع   )عملية   بأنه:

  يكـون   إنما  يكـون  إنما  األشكال  هذه  وأدراك  البشري،   الشعور   عن  معبرة

  يقبل  حسيا  مظهرا  يصبح  ال  الفني  العمل  فان  الخيال،  وبمـساعدة  بالحـدس

  العمل  شكل  كان   سواء  )صـورة(  أو  إلى)شـكل(  استحال  إذا   إال   اإلدراك،

  فال  ظاهرية،  متخيلة  أشكال  مجرد  أو   ديناميكي،  عابر  أم  مستديم   ثابت  الفني

  وكأنما  لإلدراك،  القابل  نفسه،   مع  المتسق  الكل  طابع  يتخذ  أن   للشكل  بد

  الفردية(   وحقيقته  الذاتي،   واكتفـاؤه  العـضوية   وحدته   له  طبيعي   هوموجود 

 وأما  وندركه،  نتأمله  أن  يمكن  شكل  هو  الفني  العمل  بأن الباحثتان  ترى  وعليه

ً   ,  المتلقي  يدركـه  شـكالً   يبـدع   الذي  فهو  الفنان  الفلسفات  أن  ذلك  على  تأسيسا

ً   فكراً   تحول  الذي  الشكل   مفهوم   تناولت ً   ومفهوما  ألخرى   فلسفة  من  وتنظيما

ً   اصبح  للشكل  بأن  نجد  حيث  الجمالية.  رؤيتها  وفق ً   مفهوما  باعتباره   مهما

  من  الجوهر  ذلك  عن  التعبير  وسيلة  وهو  الظاهري  وشكلها   الفكرة  جوهر

  وبـالرغم   المرئي،  العياني  للعالم  به   والزج  وعناصره  عالقاته   تنظيم  خالل

  الفنية  العملية  في   واضح  تأثير  فله  بالشكل،   الفلسفية  المرجعيات  اقتران  من
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  بينما  )الدال(  للعالمة  المادي  الجانب  الشكل  ويعتبـر  الخـصوص.  وجـه  على

  الفن  فلسفة  أن   )  وبالتالي  )المدلول(  ومضمونه  محتواه  أو  الشكل  معنى   يمثل

  مفهـوم  أو  الداللـة   ذي   الشكل   مفهوم  عن  االستغناء  تستطيع  تعد   لم  الجديدة

 المعاني(. ذوات الـصور

 التشكيلي الفن في الشكل : الثاني المبحث

ً   المعرفة  آفاق  اتساع  بعد   فهمه   فقضية  جديدا  معنى  الشكل  مفهوم   اكتسب  حديثا

  العناصر  أهم  أحد  الشكل  يعتبر   لذا   الفن،  ونظريات  بتـاريخ  تتـصل  وتطوره

 الفنان.   ألفكار  األساسـي  المتـرجم  عده  ويمكن   بل  الفني،  للعمل  المكونة

  تتوزع  خالله  ومن   محسوس،   مرئي   جديد   عالم  الى  الفكرة  يحيل   فالشكل

  تدعى  منتظمة  عملية  لنتائج  بنائية  وعالقات  نظام  ضمن  والعناصـر  المفردات

  التي  المادي  الوسيط  عناصـر  تنظـيم  عمليـة  هو  والشكل  )  الفني،  العمل

  احيل   اذا  اال  حسيا  مظهرا  الفني  العمل  يتخذ  ال  وبهذا  الفني(  العمل  يتضمنها

   ما. شكل الى

  فالشكل  ،  والجمالية  الفنية  للدراسات  خـصبا  ميـدانا  يـزال  وال  كان  الشكل  ان

  دالالت  عن  ويعبر  ورمزية  وإيحائية  إيمائية  ألغراض  يوظف  كان  قديما

  وتغيره  الشكل  تحول  اصبح  التغيرات  هذه  اساس  وعلى  الزمن،  بتغير  تغيرت

  للمفاهيم  ومواكبتها  وتطورها  الفنون   تقدم   ضرورات  من  ضرورة

  بفرض   يبدأ  والالشعورية  الشعورية  إرادته  وبسب  فالفنان   )  رةــالمعاص

  لن   بالتقاليد   يكتفي  فالذي   سبقها،  عما  االنفصال  تؤكد   انها  غير  جديدة،   أشكال

 للشكل   فأن  وهكذا  (  فنانا  يكون  ان   يمكنه  وال  عـامال،  أو  صـانعا  اال  يكون

  وأخرى.  مرحلة  أو   الفنون   من   فن  نميز  ان   نستطيع   خالله  فمن   مهما  دورا
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  الى   الكالسيكية  منذ   الفنية  التيارات  بها  مرت  التي  التحوالت   فأن  وعليه

  ما   وهذا  معه  التعامل  وكيفية  الشكل  رؤية  في  تحوالت  اال   هـي  ما  التجريدية

  مفاهيم  جاءت  لذلك  وتبعـا  الحديث.  الرسم  ومدارس  التيارات  على  انسحب

  العمل  لنظام  جديدة  بناء  وطريقة  للشكل   جديدة   فهم   عن  لتعبر  كالتجريد  جديدة

   الواقعي. للتمثيل  مقيداً  كان بعـدما الفني

  الـشكل  على  التأكيد  فجاء  الشكلية  البنية  في  التحول  بدأ   المنطلق  هذا   من

 الفنان  مهمة  باعتباره  الفني  العمل  لخارج  بانتماءاته   المقيد  غير  الحر  المطلـق

  ان   البد  المبدع  فالفنان  وعليه  مختلفة.  مـدلوالت  مـن  يعنيـه  عما  بعيداً   االولى

  جمـع   حصيلة  الشكل  الن  الشكلية  منظومة  في  يجدد  او  يطور  او  يحول

  تشكل   التي  بينها  فيما  المترابطة  العالقات  من   معين  نظام  وفق  العناصر

  يحتضن   الذي  الكامل  الكيان  الشكل  يعد  لذا  الفني)  العمل  النهائية  بالمحصلة

ً   الفني  العمل  في  الشكل  يمثل  الفني(  العمل ً   خطابا   الفنان   ذات  بين  اتصاليا

  هو   فالشكل  ولهذا  الجمالية.  ذائقته  تراه  ما  حـسب  يأوله  الذي  المتلقي  وذات

 داخلي   هاجس  فكـل  تـشكلها.   وبدايـة  الفنية  العملية   فهم  في   والمنطلق  األساس

  عالقاته  نظم  في   ويغير   به   ليحول  الشكل   على  ينصب   الفنان   فكر  في  يتغير 

 الضاغطة   ومرجعياته  وميوله  تنسجم  جديدة  وفنية  جمالية  رؤيـة  الى  وصوال

ً   ليشكل   للشكل   الحديث  المفاهيمي  التـداول  أن  أال   جديـدة،  بـصياغات  فنـا

  قوانينها   لها  الظاهرية  العالقات  من  نسق   الفن  في   والبنية  البنية,  بمفهوم  ارتبط

  على  الذاتي  واالنتظام   الداخلية  بالوحدة  يتصف   نسق   انها  حيث  من  الخاصة

  البنية   فان  وبذلك  نفسه،  النسق   في  وتغييـر   العالقات  في تغيير  الى   يضفي  نحو

  بمقـدورنا  ليس  اذ  الفني،  للعمل  المكونة  الوحدات   بين  العالقة  هي  الرسم  في

  البنى   في  إرباك  او   خلل  حدوث  حالة  في  الفني  العمل  كلية   على  الوقوف
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  البنى  في  الحاصل  النقص   بمقدار  جماله  مـن   يـنقص  الكل  فإن  لذلك   الجزئية،

  تسهم   أن  ينبغي  فاعلية  ذات  تكون  لكي  العالقات  هذه  مثل   وإنّ   ,  له  الجزئية

 إلى   باإلضافة  هذا  ،   الفني  العمل  لمكونات   الشكلية   البنائية  العالقات  تنظيم   في

  األجـزاء   فـي  البـصرية   الوحدات  ضمن  والتناظر  والتماثل  التطابق  عالقات

  من  مثالً   اللوني  أو  الشكلي  التداخل  أن   المؤكد  ومن  الفني،  للعمل  المكونة

 والجزء  والكل والجزء الجزء  بين   ربط عامل يكـون  االنسجام حتى التضاد

  هذه  وتظهر  ،  ديناميكي  كشكل  به  اإلحساس  يتم  أن  يجب  الفني  الشكل  إن

  نتيجة   يتجلى  ال  الديناميكي  والشكل  ،  البناء  مبـدأ  مفهـوم  في  الديناميكية

ً   تفاعلها  نتيجة  ولكن   العناصر،  تلك  اجتماع   نتيجة  يكـون  وبالتالي  داخليا

  هكذا  أخرى.  مجموعة  حساب  على  والعوامل  العناصر  من  مجموعة  ارتقاء

 العامل  بين   فيما  العالقة  تطور   خالل  دائما   الشكل   نـدرك  بأننا  نقول   أن   يمكن

 له.  التابعة والعوامل (  الباني ) المسيطر

  فتُعنـى  ،  العميقـة  والبنية  السطحية  البنية   في  بالغور  تمثلت  البنية   اشتغاالت   إنّ 

  بين   المدركة  المحسوسة  المباشرة  والعالقات  بالخصائص  الـسطحية  البنيـة

 اما  الظاهرة،  تكوين   عمليـة  في  النهائي   الناتج   وتمثل   ما،  ظاهرة  عناصر

  والكامنة  الثابتة  الجوهرية  والعالقات  بالخصائص  تُعنى  فهي  العميقة   البنية

 المحسوسة الظاهرة خلف

  بصيغ   تظهر  التي   السطحية،  البنية  تناولت   انها   إلى  تشير  ان  الباحثتان   وتود 

  الشكل   وإن  ,   البنائية   العناصر  عالقات  خالل  مـن   للـشكل  تكوينية   عناصر

  االدراك   تناولنا  واذا   (،   بصرية  ،   حركية  ،   سمعية  )  ما   بصيغة  يدرك

  الجهاز   خالل  من  خارجي  منبه  بواسطة  يستثار  بأنـه  لوجدنا  البصري
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  شكال  ندرك  ولكي  المرئيـات،  ألدراك  العقل  فيستجيب  ،  (  العين   )  البصري

  الشكل   أي  المرئي  الحقل  في  (  اختالفات  )  تباينات  وجود   من  بد   فال  ما،

  ضرورية  األرضية  أن   إال   االنتباه  يجذب  الشكل   أن   الرغم  وعلى  وأرضيته،

 )النقطة  الشكل  عناصر  تنظـيم  إلـى  الفنـي  العمل  يدعونا  وبهذا  ألدراكه،

 االنتباه. وقيمة الجاذبية يحقق  بما ( االتجاه ، ،الخط

  إدراك   مجـال  فـي  كبير  بشكل  أفادت  التي  السيكولوجية  الدراسات  اهتمت  لقد

  إال   يُرى  أن  يمكن  ال  فالشكل  ،  يتجزأ  ال  ككل  الشكل  إلى  تنظر  والتي  الـشكل

 والفكرة  له،  المكونة  األجزاء  خالل  من   وليس   المـدرك  الكـل   خـالل  من

  )فالمربع  األجزاء  تجميـع  عـن  عبـارة  لـيس  الشكلية،  النظرية  لهذه  الجوهرية

  األضالع   هذه  تنظم  التي  الكلية  الصيغة   بل  ،  أضالع  أربعة  مجرد  ليس

  فأن  وعليه  بالمربع(.  الخاصة  الكلية  الصفة  تأخذ  كي  خاللهـا  من  األربعة

 لم  ما  األجزاء  بين  العالقة  إدراك  يمكن  ال  متكاملة  عضوية  وحدة  الفني  العمل

  انتظام  على  معانيها  وتتوقف  قيمتها  العناصر  فتفقد  بأكمله،  الشكل  ندرك

  ضعيف  فهو  )   األشكال  بقيمة  الفني  العمل  قيمة  تتحدد  وبالتالي  ككل،  الشكل

ً   الشكل   يكون  حين   وغني  جافاً،  هزيالً   الشكل   يكون   حين   ويعنـي  أصيالً   قويا

  الكيان  وهذا  كيان  له  يكون  الذي  هو  الحقيقي  الفني  العمل  أن  ،  ببساطة  هـذا

   الفني.  الصعيد علـى بذاته  مكتف

ً   الفني  العمل  في  مهمة  فاعلية  يمتلك  الشكل  إن  العمل   في  تشكالته  لسياق  وفقا

 باآلتي:  وحددها (  ستولنتيز  )  يعرضها للشكل، جماليـة وظـائف فهنالك

  معين،  اتجاه  في  انتباهه   ويوجه  ،   ويرشده   المشاهد   إدراك  يضبط   الشكل -  1

 متلقيه. نظر في ومفهوما واضـحا العمـل يكـون  بحيث
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 قيمتها   ابراز  شأنه  من  نحو  على  الفني  العمل  وحدات  ينظم  الشكل-  2

 والتعبيرية الحسية وفاعليتها

  له  فأن  ذلك  غير  إلى  كاملة.  جمالية  قيمة  له  ذاته  حد  في  الشكلي  التنظيم-  3

 إبـراز  علـى  تساعد  فنية  بطريقة  الفني  العمل  مضمون  عن  اإلعالن  وظيفة

  الجمالي. اإلحـساس

  رؤية  عن  كشف  ,حيث  الواقع  سياقات  عن  التجريدية  في  الشكل  ابتعد  لقد

  من   به  يحمل  بما  الشكل  تخلص  إذ  ,  العياني  الواقع  محاكاة   بمفارقة  جديدة

  التجريدية   فجاءت  ,  بذاته  جمالي  هدف  يؤدي   واخذ  وصفية  او   اخبارية  داللة

  فهي  ,  بمضمونه  وليس  بشكله  يكون  الفني  العمل   قوام  ترى  شكلية  بنزعة

  بالشكل   جوهري  تخلص  عملية  فهي  ,  الفن  في  المحاكاة  من  بالضد   تقف  بذلك

 ومرئي  محسوس  هو  ما  لكل  رفض  هي  والتجريدية  معين.   هو  ما  كل  من

  مثالية  صفة  الى   الوصول  اجل  من  مرئي  وال   فكري  هو   ما  كل   واستهداف

  ,  وشمولي  كلي   طابع  ذات  مطلقة  جمالية  قيم  وتحقيق  ,  الجوهري  للشكل

  الى  العرضية  صورتها  من   الطبيعة  بأشكال   تنتقل   التجريدية   فإن  وبهذا 

 الخالدة. الجوهرية اشكالها

  لم   التجريدي  األسلوب  فان  المستقلة  التجريدية  التصويرية  الرؤية   حدود  في

  الجوهرية  حقيقته  عن   كشف  إنما  و  الخارجي  العالم  صورة  تفتيت   على  يعمل

 ايصاله  و  الفطري   و  العياني  اللوني  المزيج  لهذا  العنان  أطلق  حينما  تصويراً 

  أي  والعضوي  الخارجي  االنسجام  ذلك  عن  المعبر  التوازن  من  حالة  الى

  التي   الفنية   التقنيات  و   األساليب  من  يحصي  ال   بعدد  ذلك  و   الذاتي   و   الكوني

  الفنان  يسعى  و   التجريدين.   الفنانين   لدى   المزاجية  األحوال  حدود   في  تعمل
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ً   الصوري  التمثيل  و   الصورة  تخطي  الى   دائما   التقييد   و  المحاكاة  رافضا

  يمكن  و  لها  تدعو  السابقة  الفنية  التيارات  كانت  التي  الطبيعة  أو  بالمنظور

  األشياء   خلف  الكامنة  المعاني  تحكي  رموز  و   اشارات  بواسطة  الواقع  تخطي

  و  األلوان   و   الخطوط  طريق   عن  التجريدي   الفني  العمل  طبيعة  بحسب   و

   المثالية. الهندسية   األشكال و المساحات

  التقشف حيث الفن( )صوفية الفلسفية الوجهة من  يمثل التجريدي  األسلوب  ان

  أجزاء   باختزال  كنهها  الى  بالنفاذ  األشياء  مثالية  الى  التسامي  و  الزهد  و

  و   الطبيعية  صورها   من   األشكال  بتعري   ذلك   يتم   الفنية  الوجهة  من   و   الشيء

  هنا   و  األشكال  عضوية  من  بالحد  او  كامال  التجريد  يصبح  بحيث  العضوية

   رمزيا. اسلوبا التجريدي األسلوب يغدو  أن يمكن  و  نسبي تجريد

  الـشكل  عنـه  يفـصح  الذي  والمضمون  بالشكل  ترتبط  الفني  العمل  ديمومة  إن

  ينظم   فالشكل  ما،  ومضمون  شكل  فني  عمل  لكل  ألن  متعددة.  مستويات  عبـر

  فيتم   المضمون  وأما  ،  خاللها  من  يدرك  و  ،   البنائية  العناصر  بين  العالقات

  الباحثة  ترى  ذلك   على   وتأسيسا   نفسها.   الشكل   تنظيمات  خالل  من   استيعابه 

  عن  منهما  كل  يعبر  بحيث  والمضمون  الشكل  وحدة  على  التأكيد  ضرورة

  ،   تتفتت   ال  عضوية  وحدة  الفني  العمل   ألن   ،   بينهما  الفصل  فيصعب   اآلخر،

  يدرك  )فالمضمون  به  ويضر   الفني  العمـل  يربـك   منها  عنصر   أي   ابتعاد  وإن

   مضمون(.  من يحويه  لما معنى يكتسب  والشكل الشكل خالل من

   -: السابقة الدراسات
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 المعالجات  تناولت  دراسة  أي  الباحثتان   تجد  لم  والتقصي  البحث  بعد 

  دراسة اول الدراسة  هذه  تعد لذلك العزاوي  ضياء رسوم  في للشكل التجريدية

 .  التجريدية الناحية من العزاوي ضياء  الفنان  اعمال تتناول

   :  النظري االطار عنها  أسفر التي المؤشرات

ً   تتخذ  التي  الجمالية  الرؤية  على   الشكل  يرتكز  ً   نزوعا   المرئي  العالم  في  مثاليا

  االشكال  يمثل  بحيث   الهندسية   كاألشكال  مجرد  شكل  يريد   فهو  ,   الحسي

   (. المثالية ) الخالدة الحقيقة تمثل  التي بتلك الثابتة المعقولة

  والتوافق   بالنظام  تتسم   التي  التكوينية   العالقات  ضوء  على  الشكل   يتغير 

   وبذلك

  للحقيقة. الجوهرية الصفات عن تعبر 

 للجمال  وصوال  واالتساق  بالنظام  تتسم  عقلية  عملية  نتاج  هو  الشكل 

  الخالص.

   فالشكل فيتحول محسوس، مادي  بشكل عنها  والتعبير للفكرة تجلي هو  الشكل

ً  والمضمون الشكل  ليكون المضمون, الى استنادا يتحول    كامله هويه  في معا

  المضمون  فتحول   والمضمون,   الشكل   على  تحوله  في  تجريديا  الشكل  يعتمد 

 الشكل.  تحول بالضرورة يستدعي

   تكوينها. عبر الداخلية اللوحة عناصر الئتالف محصلة هو الشكل  تحول ان

  بفعل   اإلبداعي  الفعل  لوجود  تحقيق  إال  هو   ما  التجريدي  الشكل  تحول  أن 

 الخيال. بمساعدة أو بالحدس إدراكه يتم حيث رمزيته
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  لها  تسمح  والتي  نوعية,  خصائص  من  المادة  تمنحه  لما  تبعا  الشكل  يتحول

ً   الشكل   فيتحول  محدد,   نحو   على   بالتشكل  المضافة   المادة  قيمة  خالل   من  بنائيا

 ومطاوعتها.

 أخرى. مرة وصورة مرة شكال فيستخدم  تناوله آليات ضمن الشكل  يتحول

  الى   به   والوصول  الشكل   بنية   في  جديد   طرح  هو   التجريدية  في  الشكل   تحول

 االشياء.  وجوهر الخالص الشكل

 البحث  إجراءات الثالث الفصل

  االعمال  مجموعة  من  الحالي  البحث  مجتمع   يتكون   -  :   البحث   مجتمع   اوالً: 

  (2000-1980)  الفترة  في  والمنجزة  العزاوي  ضياء  الفنان  لرسوم   الفنية

  الفنية  المصادر  في  البحث  خالل  من  عليها  العثور   من  الباحثتان  تمكنت   والتي

   االنترنيت.  ومنظومة واألجنبية العربية

 ُ  وفق  على  وتصنيفه  البحث  مجتمع  الباحثتان  تتبعت  -:  البحث  عينة  ثانيا

  وبطريقة  البحث  عينة   اختيار  تم  التصنيف  هذا   على  وبناء  الزمني   تسلسله

 الرسومات  من   البحث  عينة  اختيار  تم  إذ  البحث،  هدف  يحقق  وبما  قصدية

 اآلتية: المسوغات وفق عينات  (3اختيار) وتم مختلفة، بمواد  المنفذة

 الحالي   البحث  بمشكلة  لإلحاطة  للباحثتان  فرصة  تمنح   المختارة  النماذج  -  1

 في   للشكل  التجريدية  المعالجات  آلية  تمثل  التي  الفنية  األعمال  باختيار  وذلك

 العزاوي. ضياء الفنان اعمال

 من   المختارة  األعمال  هذه  به  تتمتع  ما  على  بناءً   تم  العينة  هذه  اختيار  -  2

 العراقي. الفن في الرسم جمالية وإيضاح بلورة في جمالي وتأثير شهرة
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  الملونة   الرسم  وأساليب  الرؤية  حيث  من  المختلفة  الفنية  األعمال  اختيار  -  3

ً   والموثقة   الملونة   وغير  الواضحة  غير  النماذج  استبعاد  تم  كما  كامالً   توثيقا

 المؤرخة.  وغير والمتكررة

 اإلطار  عنها  اسفر  التي  المؤشرات  الباحثتان  اعتمدت  -:  البحث  أداة  ثالثاً:

   البحث.  عينة لتحليل اداة بوصفها النظري

  لتحليل   التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثتان  اعتمدت  -:   البحث  منهج  رابعاً:

   بحثهما عينة

   ( 1) نموذج

   العزاوي ضياء  :  الفنان اسم

   الغريب الوجه :  العنـــوان

   سم  x 120 150 :  االبعــــاد

   قماش على زيتية  الوان :  المستعملة المواد

 1981 :  االنتاج سنة

 قطر – الرواق :غاليري العائديــة

   : التحليل

  يمزج  فهو   عدة،  طبقات  بين   انتقالها  هو   العزاوي   ضياء  أعمال   يميز  ما

  متعمداً   يوائم  كما  للمساحات،  بنائه  أسلوب  في  أكثر  أو  مستويين  بين  خاللها

 الالفت،  بحضوره  األسود   يغزوها  فضاءات  متباينة،   لونية  فضاءات  بين 

ً   الناري  األحمر  ويتخللها   في  وتنوعاته.  بدرجاته  الفاتر  األزرق  أو  أحيانا
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 طبقات  بين  انتقاله  نميز  ان  نستطيع   (  الغريب  الوجه  )  اسم   تحمل  التي  لوحته

  للمساحات،   بنائه   أسلوب  في  أكثر  أو   مستويين  بين   خاللها  يمزج  فهو   عدة،

  األسود  يغزوها  فضاءات  متباينة،  لونية  فضاءات  بين  متعمداً   يوائم  كما

ً   الناري  األحمر  ويتخللها  الالفت،  بحضوره  بدرجاته  الفاتر  األزرق  أو  أحيانا

  بالسياج   أشبه  بدا  األسود  اللون  من  بإطار  العناصر  أحاط  قد  نجده  وتنوعاته. 

  يضفي   المعهود  بثقله  األسود  للون  الطاغي  الحضور  هذا  للحماية.  وسيلة  أو

  قلب  في  القابع  الوجه  إلى  االنتباه  ويلفت  الغموض،  من  زيداً م  المشهد  على

  الفنان   يؤكد  عمله  وفي  الصريح.  اللون  من  بتقاطعات  والمحاط  اللوحة

  بفعل  تفاصيلها  تتشكل   قاتمة  خلفية  اللوحة:  داخل  اثنين  مستويين  العزاوي

  تغلفها   بارزة  أخرى  مساحة  تعلوها  حيادية،  ألوان  ذات  عناصر  من  تقاطعات

  يبدو   المنتصف  وفي  واألصفر.  واألزرق   لألحمر  الصريحة  اللون  درجات

 كاألحجية  أو  كالجنين  اللونية   التقاطعات  هذه  بين  من  النابت   الوجه  ذلك

  بين  يراوح  الفنان  نجد   هكذا  طالسمها.  فك  إلى  تدعوك  التي  البصرية

  األبيض وسكون تارة اللون صخب بين بفرشاته ويرتحل واإلخفاء، الوضوح

  هو  وحيد  لعنصر  شاحب  طيف  يسكن   وذاك  هذا  وبين  أخرى.  تارة  واألسود 

 اللوحة.  من النابض القلب منزلة في

   ( 2) نموذج

   العزاوي ضياء  :  الفنان اسم

   ساكنة  الوان :  العنـــوان

   سم   x 120 200,2 :  االبعــــاد

 القماش على وزيت اكرلك :  المستعملة المواد
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 1986 :  االنتاج سنة

   للفنون بغداد  :مركز العائديــة

   : التحليل

  الفنان  إبداع  من  هي   سم  x 120 200,2  ابعاده  مستطيل  في  اللوحة  تقع

 الفنية  أعماله  اغلب  في  معتاد   هو  وكما  العزاوي,   ضياء  العراقي  التشكيلي

  العربي   العالم  وتاريخ   اإلنسانية  األوضاع  على   مواضيعه  في   يركز  فهو

  من  المنتقاة  البصرية  األشكال  من  مجاميع   في  تجلت  والتي   واالسالمي.. 

 والفكري. الحضاري وموروثه اليومية حياته

 مجموعة   على  يحتوي  مستو  سطح  عن  عبارة  انها  لوجدنا  اللوحة  في  تأملنا  لو

  وهي  الحروف  تظهر  حيث  التقني،  األداء  في  برشاقة  المرسومة  الحروف  من

 والجمالي  البصري  احساسنا  إلثراء  محاولة  في  صفاء،  واعظم   تجرداً   اكثر

  بالسكين   التربيت  خالل   من  المستخدمة  األدائية  التقنية  خالل   من  بالملمس

 بالهدوء  توحي  التي  الباردة  االلوان  استخدامه  الى  اضافة  الزيتية  االلوان  على

 حرفان   هما  والراء  الهمزة  فحرفي  الحروف.  هذه  تحتويها  التي  والسكينة

 المميزة   الحروف  من  الراء  حرف  ويُعدّ   باردان،  رطبان  مائيان  صامتان

 ً ً  رسما   الرحيم، الرحمن، هو  بها يدعى التي للا بأسماء الرتباطه وكتابةً  ولفظا

  والهالل   العربي  بالسيف   شكالً   ووصفه  تشبيهه   وتم   الرؤوف،  الرافع  الرزاق

 اللوحة  أبعاد  في  متوغالً   يجعله  أن  الى  الفنان  تعمد  وقد  العرب،  شعراء  عند

 ً   الحدة   من   متفاوتة  وبدرجات  والباردة  الحارة  االلوان  من   بسحنة   ومحاطا

 اللوحة. فضاء ممثال االبيض  اللون من اشراقة به تحيط ساكن  لوني وبإيقاع
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  المميز  العين  بحرف  للمشاهد  بالنسبة  االيمن  بطرفها  تبدأ  اللوحة  أن  ونالحظ

  على  المنتشرة  والحمراء  البيضاء  النقط  ببعض   والمميز  الغامق  البني  باللون

  المستخدمة  العبثية  خالل   من  بالحرف  للعب   الفنان  من  محاولة  في  مساحته،

 اللوحة  في   له  المجاورة   االخرى  للحروف  الكتابة  عملية  خالل  ومن   ذلك,   في

ً   ويبدو  المختلفة،  بألوانه  مميز  عبثي   بنمط   وأخرى  مقلوبة  بطريقة   أن   جليا

ً  اضفاء بغية  ذلك التزم  قد الفنان ً  طابعا ً  خفيا  اللوحة. في ورمزيا

 في  نفسها  التقنية   مستخدًما  العزاوي  ضياء  الفنان  نجد  التقني  الصعيد  على

  ونشاهد   الكثيف،  والزيت  والسكين  الفرشاة  استخدام  خالل  من  لوحاته  أغلب

ً   والكوني  االنساني  للوجود  الفنان  تحقيق  العمل  هذا  في  جمع   خالل  من   معا

  الدالالت  خالل  من  التراب   و  النار  و  الماء  و   الهواء  االربعة  الوجود  عناصر

  في  المستخدمة  والعين   والهمزة  والراء   االلف  حروف  في   الكامنة  الصوفية

ً   عمله  في  والتجسيم  التشخيص   عن  الفنان  بها   ابتعد   التي  اللوحة،   منها  مكونا

 ً ً   سطحا ً   فضاءً   لها  وجاعالً   أملساً،  ناعما   المميزة  الخلفية  خالل  من  مفتوحا

 الناصع.  االبيض باللون

ً   الفنان  تأثر  لنا  يظهر  اللوحة  هذه   مفاصل  في  التدقيق   وعند    باألسلوب   واضحا

ً   حقق  إذ   وااللوان،   االشكال  طرح  في   االوروبي ً   انسجاما   من   لونيًا  وتوافقا

  المختلفة   وتدرجاتها  واالصفر  والبني  واالزرق  واالبيض  االحمر  الوان  خالل

 أضفى  والذي   اللوحة  أجزاء  بعض  في   المتناثر  البنفسجي  باللون   انتهاء

  ايضا  نجد  وهنا  اللوحة،  اجزاء  على  كاملة  سيادة  االحمر  اللون   مع   باشتراكه

  نحى  الحديث  العراقي  الرسم  معالم  في  مميزة  تصميمية  ظاهرة  شكل   قد   انه

ً   خاللها  من ً   منحا ً   تزينيا  الشخصي  الفنان  ابداع   عن  أبداً   ينفصل  ال  زخرفيا

  خالل   من   واضحة،  التصميمية   العمل  سمات  الوقت   نفس  في  وتبقى  وعفويته، 
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  المكونة   االشكال  بها  تتميز  صلبة  وحافة  فضائي  مد  في  واالختزال  التسطيح

  للوحة.

   ( 3) نموذج

   العزاوي ضياء  :  الفنان اسم

  ملحمية اشارات :  الفني العمل اسم

   سم  x 70 70 :  االبعــــاد

  قماش على زيت :  المستعملة المواد

 1987 :  االنتاج سنة

 العراق بغداد،  الحديث، للفن الوطني المتحف : العائديــة

   : التحليل

  ذات   وهي  ،  القماش  على  الزيتية  باأللوان  اللوحة  هذه   برسم  الفنان  قام

  بالدائرية،   اشبه   مساحة  اللوحة  هذه  مركز  في  نشاهد   بالتجريد.   يتسم   موضوع

  نشاهد   الدائرية  المساحة  هذه   داخل  وفي   اللوحة.  فضاء  اغلب   احتلت   وقد

  واخرى   مثلثة  مساحات  فهناك  المختلفة،   الهيئات  ذات  األشكال  من  العديد 

ً   طولي   بشكل  تراصفت  مستطيلة  ومساحات  ومربعة  دائرية   جنب.  الى  جنبا

  بعض   هناك  أن   كما  الدائرية،   المساحة  مركز  في  هاللي   شكل   ونالحظ

ً   الحروف ً   نشاهد   الدائرية  المساحة  اعلى  وفي  الوسط،  في  ايضا   وعدد   مثلثا

  مستطيلة  مساحة  نشاهد  الدائرية  المساحة  واسفل  الشاقولية.  الخطوط  من

ً   الفنان  تركه  فقد  اللوحة  فضاء  من  تبقى  ما  مربعة.  مساحات  الى  مقسمة  خاليا

 تفاصيل.  اية من
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  الدائرية   المساحة  اجزاء  أغلب  تلوين  في  األسود   اللون  استخدام   الى  الفنان  لجأ

 وفي  اللوحة  اسفل  في  المربعين   أحد  وفي  اللوحة،  فضاء  اغلب  احتلت  التي

 فقد   بداخلها  التي  األشكال  أما  اللوحة  اسفل  في  الصغيرة  المستطيلة  المساحة

  الدائرة،   وسط  المثلث   تلوين   في  األحمر  اللون   استخدم   حيث  الوانها.   تعددت 

 من   متفرقة  مواضع  في  توزعت  التي  المستطيلة  المساحات  بعض  وفي

  اسفل  المثلثة  المساحة  تلوين   في  األصفر  اللون   واستخدام   الدائرية.   المساحة

 المساحات   بعض   تلوين   في  األزرق  اللون  استخدم   كما  الدائرية.  المساحة

  الدائرية،  المساحة  من  كبيرة  مساحة  في  األبيض  اللون  واستخدم   المستطيلة.

  المثلث  الشكل  وفي  الوسط  في  الهاللي  الشكل  في  األخضر  اللون  استخدم  كما

  جزء  تلوين  وفي  المستطيلة  المساحات  بعض   وفي  الدائرية  المساحة  اسفل  في

  ما  أما  اللوحة.  أسفل   في  المربعة  المساحة  في   ظهرا  اللذين  المربعين   احد   من

  في   األشكال  خلت  لقد   بنفسجي.  بلون   تلوينه  تم  فقد  اللوحة  فضاء  من  تبقى

  تم   هندسية  مساحات  شكل  على  تمثيلها  تم   حيث   اللوني،  التدرج  من  اللوحة

  واألبيض  واألخضر  واألصفر  واألزرق  كاألحمر  مختلفة  بالوان  تلوينها

  تأثيرات   وغلبت  الضوئي,   النبض  فاعلية   من  اللوحة  فخلت  والبنفسجي،

 اللوحة   فتحددت  مجسمة.  غير  مسطحة  فبدت  األشكال  على  والظل  الضوء

ً   بعداً   هناك  يكون   ان   دون   وعرض   طول   ببعدين ً   ثالثا   وهذا   ,  اللوحة  في  وعمقا

 لخط  آثاراً   اللوحة  في  نشاهد   لم  كما  المنظور  قواعد   من  تخلو  اللوحة  جعل  ما

  أغلب   األسفل  في  المستطيل  والشكل  الدائرية  المساحة  احتلت  فقد  اآلفق،

  البنفسجي.   اللون  من   مساحة  عن  عبارة  كان  فقد   منه  تبقى  وما  اللوحة،  فضاء

  فضاء   معظم  احتل   كبير  دائري  بشكل   اللوحة  في  األنشاء  تمثيل  تم   وبذلك

  تنتمي  العزاوي  الفنان   لوحة  أن   لنا   يتبين   ذلك  ضوء  في   اخيراً   اللوحة.
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 القرن  بدايات  الى  بتاريخها  تعود  والتي   .   التجريدية   المدرسة  الى  بخصائصها

 العشرين. 

 البحث  نتائــج الرابــــــع الفصل

   : البحث نتائج

  عبر  استخدمت  جديدة  وزوايا  مركبة  عالقات  العزاوي  ضياء  الفنان  أوجد

  من  نوع   ايجاد  اجل  من   غريبة  أشكال  الستنتاج  المتحركة  الهندسية  االشكال

 المتجدد.  التأليف

 أشكاالً   باستعماله  الفنية  باألعمال  المتلقي  إشراك  العزاوي  ضياء  الفنان  حاول

  إلحداث  وبالعكس  األرضية   من  الشكل   بها  يأخذ   إذ   متجددة  بطرق  هندسية 

 البصري.  الخداع

  سمات   من   تحمله  ما  في  يتحقق  والتكنيك   التقنية  عن  التعبير  مستوى   إن

 العزاوي.  ضياء الفنان عند الرسم يميز  ما وهو  جميلة,

 وتمريره  الشكل  معالجة  طبيعة  في  أسهمت  واالدائية  البنائية  المعالجات

  ضياء  الفنان  عند  الخالص  للشكل  أسلوبيه  مرجعية  شكلت   فنيه   بأساليب

 العزاوي.

  وفق  بنائية   صيغ   بإنشاء  الموروثة  الفنية   المفاهيم   عوالق  من   الشكل  تحرر

 الى   به  واالنتقال  الحسي  الواقع  من  الـشكل  تحرر  في  ساهم  تشيدية  معالجات

 العزاوي ضياء  الفنان عند مجرد خالص شكل

  واستكماالً   نتائج,  من  عنه  أسفر  وما  البحث،  هذا   ضوء  في  -  :  التوصيات

 يأتي:  بما الباحثتان توصي والمعرفة للفائدة
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  وتقنياته  آلياته  حيث  من  الحديث  الرسم  منجز  بدراسة  االهتمام-  1

   عمليـا، وتطبيقهـا  وتفعيلها ومواضيعه،

 .الفنية العصر حركة ومواكبة الفنون  طلبة لدى  اإلبداعية القدرات لدعم  

  تنمية  اجل  من   ،  العراقية  والمتاحف  للمعارض  مختلفة  بزيارات  القيام  -2

  الذائقة

   والبصرية. الفنية 

   :  يأتي ما الباحثتان تقترح البحث لمتطلبات استكماال المقترحات:

  مناهج  في  دراسية  كمفردة  للشكل  التجريدية  المعالجة  موضوعة  ادخال

   الجميلة.  الفنون لطلبة  الفنية التربية

  الرسم  في  الشكل  تحوالت  مجال  في  والبحوث  الدراسات  كتابة  تشجيع

 مقارنة(.  دراسة )  الحديث  األوربي والرسم الحديث العراقي

   -المصادر:

  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة   ،   2ج  ،  العرب  لسان  :   منظور  ابن

 1976.1  ,  والنشر  واألنباء

  ,صدمة  العرب  عند  واالبداع   االتباع  في  بحث  والمتحول,  الثابت  :   .ادونيس2

 بيروت   , الحداثة

 1974.3,  بيروت  القلم, دار  ,1ط ,  واالنسان  الفن  :  الدين  عز  اسماعيل,

  الحديث,  العراقي  الرسم  في  الشكل  جماليات  األمير:   عبد  عاصم  .االعسم, 4

 1997 بغداد, جامعة الجميلة, الفنون كلية ,  منشورة غير دكتوراه, اطروحة
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 الثقافة  دار  مطبعة   هيغل,  عند  الجدلي  المنهج  عبدالفتاح:  امام  ,   امام   .5

 1981 , القاهرة والنشر, للطباعة

 المطبوعات  ،شركة  1ط  المعاصرة،  الفنية  التيارات  محمود:  امهز،  .6

 .1996 لبنان،  بيروت، والنشر،   للتوزيع

 نظمي   عبدالعزيز,  انور  :  ترجمة  الجمال,  علم   في   بحث  جان:   برتليمي,   . 7

 .1970 القاهرة, النهضة, دار لوقا,

  الكتب  دار  الفني,   التصميم   اسس  :  وعزام  محمد  جاسم  نصيف  البزاز,

   2001 الموصل, جامعة والنشر, للطباعة

 1980 القاهرة, التشكيلي,  الفن أسرار محمود: البسيوني,8

 للفن   متحف  موسوعة  ذاتية،  سيرة  العزاوي،  ضياء  :   سعيد  البهلولي،9

   اإلنترنت العربي، والعالم الحديث

 للقرن   التشكيلية  والرؤية  المعاصر  الفن  مذاهب  :  محمد  حسن   حسن,

 10.القاهرة العربي, الفكر دار  العشرين,

  العامة,  الثقافية  الشؤون   دار  النجر,  سوزان   عند   الفن  فلسفة  :   راضي   حكيم,

 1986.11بغداد, 

  بين  التجريدي  الرسم   :  فنجان  الصاحب  عبد   السادة  عبد   .الخزاعي،12

  دكتوراه  اطروحة  مقارنة(،  )دراسة  المعاصرة  الرؤية  و  االسالمية  النظرة

 .1997 بغداد، جامعة الجميلة، الفنون كلية منشورة، غير
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  ورؤية  الماضي  مع  الخطاب  -الحديث  العراقي  الفن  ك:   دابروفسكا،  .13

  على   مقتطفات  ، 2003  ،339  العدد   ,1  المجلد  األوسط،  الشرق  المستقبل

 .اإلنترنت 

 1977.14 سارتيك،  األول، المجلد المعاصر، الفن -العراق ن:  سالم،

  بدوي,   مصطفى  محمد   :  ترجمة  بالجمال,  االحساس  :   جورج  ,   سانتيانا   .15

 القاهرة مصرية, االنجلو  مكتبة

  فؤاد   :  ترجمة  وجمالية،  فلسفية  دراسة   الفني  النقد   :   جيروم  ستولنتيز،   .16

 . 1970بيروت, والنشر، للدراسـات العربية المؤسسة زكريا،

  بيروت,   اللبناني،  الكتاب  دار   ،1ج  ،   الفلسفي  المعجم  :   جميل   ،   صليبا

1982.17 

  االسكندرية  ,  الجامعية  المعرفة  دار  ,  الجمالية  القيم   :  عبدالمنعم  راوية  عباس,

, 1987.18 

  التذوق   سيكولوجية  في  دراسة  الجمالي  التفضيل  :  شاكر  الحميد،  .عبد19

 .الكويت واألدب،  والفنون للثقافة الوطني المجلـس المعرفة، عالم الفني،

  لعمل  الهندسية  للتجريدية  الجمالية  القيم  النور,  ابو  عفيفي  محمد  .عبير20

 حلوان,   جامعة  الفنية,  التربية  كلية  ماجستير,  رسالة  جديدة,  معدنية  صياغات

 .15ص

 1994.21  لبنان, ,1ط  الفن, فلسفة في مقدمات :  رياض عوض, 

 الفكر   دار  الدروبي,   سامي  ترجمة:  الفن,  فلسفة  في  المجمل  :   كروتشه22

   1947القاهرة, العربي,
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  للنشر  الثقافة  دار  وتطورها,  نشأتها  الجمال  فلسفة  :  حلمي  اميرة  مطر,23

 1983, القاهرة والتوزيع,

  ,   للنشر  العربية  الهيئة  ,مطابع  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط  المعجم

1969.24 

  والسياسية،  التاريخية التحديات للعراق: الحديث التاريخ كتابة س: ، نايف25

   2012 علمي، العالم

  فن  مجلة  (,   السواد  لبالد   قصص  العزاوي:  )ضياء  :  الشبوط   ندى,26

   .16 المجلد.  ، المعاصرة  الممارسات

 1 رقم ملحق

   للفنان الذاتية  السيرة

  .1939  عام  بغداد   في  قديم  حي  وهو  ،  الفضل  محلة  في  العزاوي  ضياء  ولد

  أطفال   عشرة  بين   من  الثالث  هو  العزاوي   المدينة.  وسط  في  بقّاالً   والده  كان

 منها  وتخرج  ببغداد   اآلداب  كلية  في  اآلثار  علم   العزاوي  درس   األسرة.   في

 العراقي   الفنان  من  بتوجيه  الجميلة  الفنون  معهد  في  درس  ثم  .1962  عام

 العالم   يدرس  كان  النهار  وفي  .1964  عام  وتخرج  الدروبي  حافظ  البارز

  التناقض   هذا  العزاوي:   يوضح  األوروبي.   الرسم  يدرس  الليل  وفي  القديم،

  أستخدم   الوقت  نفس  في  ولكن  األوروبية  المبادئ   مع  أعمل   كنت  أنني  يعني

  وقد   كفنان،  عليه  كبير  تأثير  لآلثار  لتعرضه  كان  عملي(.  من  كجزء  تراثي

  وهو   الحسين،   واإلمام  كلكامش  القديمة  األساطير  من   اإللهام   استوحى

  الفنون   معهد  في  الفن   دراسة   العزاوي  تابع   ثم   محترمة.  إسالمية   شخصية
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  بدأ  الماضي،  القرن  من   الخمسينيات  في  .1964  عام  وتخرج  الجميلة

ً   كان   الذي  حسن،  فائق   العراقي  الفنان  مع   العمل  العزاوي   في   منخرًطا

  تحديد   إلى   المجموعة  هذه  هدفت   )الرواد(.   المسماة  الفنية  البغدادي   مجموعة

  في   بدأ  الفترة،  هذه  خالل  والمعاصر.  التقليدي  العراقي  الفن  بين  التواصل

 تاريخ  في  الدرامية  اللحظات  من  واستلهامه  الخاصة،  جمالياته  تطوير

  العراق.

  المحلية،  الفنية  المجموعة  إلى  انضم   الجميلة،  الفنون  بمعهد   التحاقه  أثناء

  عام  في  الدروبي  حافظ  أستاذه  أسسها  التي  االنطباعيين،   باسم  المعروفة

  كأسلوب،  لالنطباعية  خاص  بشكل  منجذبًا  العزاوي  يكن   لم   بينما  .1953

  متابعة  وكذلك  األنماط،   مختلفة  أنماط  تجربة  على  الفنانين  المجموعة  شجعت

  بدأ  المجموعة،  هذه  في  مشاركته  خالل  من   كموضوع.   المحلية  الموضوعات

  مواضيع   أصبحت  والتي  واألساطير،  العربي  الثقافي  التاريخ   استكشاف  في

 من   العراقي  الفنون   مجتمع  في  االنشطة  مشاركته  واصل  عمله.  في  متكررة

  الحديث،  للفن  بغداد  مجموعة  باسم  المعروفة  المجموعة  إلى  االنضمام  خالل

 والحقًا  ،1951  عام  في  سعيد،  آل  حسن  شاكر  والمفكر  الفنان  أسسها  والتي

  بغداد   جريدة  في  نشر  الذي   البيان  لها  كتب   والتي  الجديدة،  الرؤية  مجموعة

   . 1968 عام

  كجندي   العزاوي  خدم  العراق،  في  المضطربة  السياسية  الفترة  خالل

  العديد  شهد  حيث   ، 1973  و   1966  عامي  بين  العراقي  الجيش  في  احتياطي

  أولئك   باسم  التحدث  إلى  بحاجة  أنه  تعلّم  التجربة،  هذه  خالل  من  الفظائع.  من

  لمنح   واضح  بشكل  أعماله  من  عدد   تصميم   تم  و  صوت.  لديهم  ليس   الذين

  دائرة  مدير  منصب   شغل  والصراع.  الحرب  خالل  إسكاتهم  تم   لمن  صوت



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  823   

 

 الثقافي  للمركز  الفني  والمدير   (1976-1968)  بغداد  في  العراقية  اآلثار

 المحرر   كان  المعارض.   من  عدد   بترتيب   قام  حيث  لندن،   في  العراقي

  المركز   يصدرها  جديدة  مجلة  وهي  -  (1984-1978)  أور  لمجلة  االفتتاحي

  (1982-1981)  عربية   فنون   محرر  أيًضا  كان  لندن.   في  العراقي  الثقافي

   مواقف(. ) العلمية المجلة تحرير هيئة   في وعضًوا

  في   الطليعية.  الفنية   الفرق  زوال  شهد   عندما   العراق  في  يعيش   يزال  ال   كان

  أسس  ،1968  عام   ففي  الفنون.   مجتمع   في  نشاًطا  أكثر  أصبح   الوقت،  هذا 

  المعنون   بيانها  وكتب   (   الجديدة   الرؤية  )   المحورية  العراقية  الفنية  المجموعة

  مثلت   الترك.  فتح   إسماعيل   مع  باالشتراك  عليه   وقع  الذي  جديدة(  رؤية  نحو  )

 أوفياء   البقاء  على  الفنانين  شجع  مما  حرية  أكثر  فنيًا  أسلوبًا  الجديدة  الرؤية

  هذا   في  لإللهام.   والتقاليد   التراث  إلى  التطلع   على  أيًضا  ولكن   لعصرهم،

  السابق،  الفن  لمجموعات  العامة  االتجاهات  على  الحفاظ  إلى  سعت  الصدد،

  قد   الفنانين  بأن  أقرت  نفسه   الوقت  في  ولكن   الحديثة،  بغداد  مجموعة   مثل

  هذه  روجت  لفكرة  المجموعة  هذه  روجت  حرية.  أكثر  أسلوبًا  بالفعل  طوروا

  في   عضواً   أيًضا  كان  التراث.  إطار  في  اإلبداع  حرية  لفكرة  المجموعة

  والتي   سعيد،   آل  حسن  شاكر  أسسها  التي   One Dimension  مجموعة

  بالتقنيات   جدًا  معنية  باعتبارها  السابقة  الحديثة  العربية  الفنية   الحركة  رفضت

   األوروبية. والجماليات

 التقى   حيث  لندن  في  واستقر  وطنه  العزاوي  غادر  السبعينيات،  أواخر  في

 معرض   في  عملت  التي  فينستروم(،  )ششتن  المولد  السويدية  األولى،  بزوجته

  معرض  أول  الخاصة.  صورته  العزاوي   لدى   كان  حيث   سيل،   باتريك

  والعمل  العيش  في  وقته  اآلن   العزاوي  يقضي  .1978  عام  منفرد  بريطاني
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  اليأس  من  حالة  في  العزاوي  سقط  ،1991  عام  في  ودبي.  لندن  من  كل  في

  على  أغلق   الخليج.  حرب  بسبب  العراق  بموطنه   لحق  الذي  الدمار  رأى   عندما

  بما  األعمال،  من   سلسلة  وأنتج   فنه  على  ُمركًزا  أشهر،  لعدة   منزله  في  نفسه

 لوجوه  بعنف  مرسومة  )صور  من  السواد(  )بلد  السواد  بلد  سلسلة  ذلك  في

 العربي  الفن  عالم  رواد   أحد  إنه   (.  اليأس  تخيم  صور  وتصرخ،  تبكي  مرعبة

 في  الخط،  ذلك  في  بما  العربية،  التقاليد  بمزج  خاص  اهتمام  وله  الحديث،

 والمتاحف  المرموقة   الفنية  المعارض  في  أعماله  تقام  الحديث.  الفن  تركيبات

  األوسط:  والشرق  الغرب  من  كل  في  ذلك  في  بما  العامة  والمجموعات  الفنية

  وألبرت،   فيكتوريا  متحف  لندن؛  البريطاني،  المتحف  ؛  العامة  فيينا  مجموعة

  مكتبة  العاصمة؛  واشنطن  الدولي،  البنك   برشلونة,   كولبنكيان،  مجموعة  لندن؛ 

 الفن  متحف  باريس؛  العربي،  العالم  معهد  العاصمة؛  واشنطن   الكونغرس،

  باريس؛   جاردين،  بيير   مجموعة  باريس؛  الوطنية،   المكتبة  باريس؛   الحديث،

  الحديث  الفن  متحف  بدمشق,  الحديث  الفن  متحف  بغداد,  الحديث،  الفن  متحف

  منديل،   عادل  مجموعة  الدوحة,  الحديث،  للفن  العربي  المتحف  بتونس,

  العربية  المملكة  الدولي،   جدة  مطار  لندن.   ،  السعودي  البنك   الرياض,

  الكويت   بنك  السعودية؛   العربية   المملكة  الدولي،   الرياض  مطار  السعودية؛ 

  المتحف  المغرب؛  أونا،  مؤسسة  الكويت،   التنمية،   صندوق  لندن؛   المتحد،

  الجوية  الخطوط  ومجموعة  عمان؛  الجميلة،  للفنون  األردني   الوطني

 (  xiiiلندن.)  البريطانية،

  مختارة فردية معارض

  معرض  العزاوي:  ضياء  تعرفني؟   حنجرة  أية  الصرخة،  "أنا  2016

  العربي المتحف متحف: الغد("، حتى  1963 )من  إستعادي
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 قطر الدوحة، الحديث، للفن 

 فرنسا باريس،  لومان، كلود غاليري الحياة"، وحب  "مجازر 2014

  لندن،   ماسترز،  فريز  معرض  ، 1973  ـ  1964  مختارة،  أعمال  ____

 المتحدة  المملكة

 باريس،  في  الفن  سوق  أخرى،  وأعمال  السواد"  "بالد  مجموعة    2013

 فرنسا  باريس،  لومان، كلود  غاليري باليه، غران

 فرنسا باريس، لومان، كلود  غاليري وأشعار، لوحات .3 "مسار" ____

  (، 2011  ـ  1963)  وخشب  قماش  على  زيتية   ألوان  . 1  "مسار"    2012

 فرنسا باريس، لومان،  كلود غاليري

  كلود   غاليري  (، 2006  ـ   1976)   ورق  على   غواش  . 2  "مسار"  ____

 فرنسا  باريس، لومان،

 المتحدة العربية اإلمارات دبي،  ميم،  غاليري  ____

  العربية   اإلمارات  دبي،  ميم،   غاليري   أبوظبي،  في  الفن  سوق    2011

 المتحدة

 فرنسا  باريس، لومان،  كلود  غاليري   2010

 المتحدة  العربية اإلمارات دبي،  ميم، غاليري أبوظبي،  في الفن سوق  ____

 اإلمارات،  قصر  والفنون،  للموسيقى  السادس  أبوظبي  مهرجان    2009

 المتحدة العربية اإلمارات أبوظبي،

 فرنسا  باريس، لومان، كلود  قاعة استعادي، معرض  ____
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 سوريا  حلب، كلمات، غاليري   2006

 األردن عّمان، جدران، األربعة غاليري  ____

 الكويت  الفنون، دار قاعة  ____

 فرنسا  باريس، لومان،  كلود غاليري  ____

 فرنسا  باريس، لومان،  كلود  غاليري   2005

  فرنسا  باريس، لومان،  كلود  غاليري   2004

  ستراسبورغ،   لومان،  كلود   غاليري  بتمثيل  الفني،  ستراسبورغ  سوق    ____

 فرنسا

  بروفانس،   آن   إيكس   الكتاب،   مدينة  درويش"،   ومحمود  "فلسطين     2003

  فرنسا

 فرنسا باريس، العربي، العالم  معهد استعادي، معرض   2001

 البحرين الفنون،  مركز  1996

 فرنسا  باريس، لومان،  كلود  غاليري   1995

  المغرب البيضاء،  الدار المنار، غاليري   1994

  المغرب البيضاء،  الدار الواسطي، غاليري ____

   لبنان بيروت، ،70× 50 غاليري ____

 سوريا  دمشق،  السيد،  غاليري ____

 المغرب أصيلة، أصيلة، مهرجان  1993
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 المغرب طنجة، فالندريا، غاليري ____

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن  ألف،  غاليري   1992

 كندا  تورنتو، حتيت، غاليري ____

 لبنان  بيروت، ،70× 50 غاليري   1991

 تونس   الفنون، رواق ____

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن  ألف،  غاليري   1990

 السويد  ستوكهولم،   نكيتا، غاليري ____

 السويد  غوتنبرغ،  فانازف، غاليري ____

 تونس   الفنون، رواق ____

 سويسرا  لوزان، بالنك،  كلودين غاليري   1988

 فرنسا  باريس، فارس، غاليري   1986

 االردن عّمانن الملكي، الثقافي المركز  1985

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن  ألف،  غاليري   1984

 الكويت  والثقافة، للفن الوطني المجلس معرض   1983

 فرنسا  باريس، فارس، غاليري   1980

 جنيف جنيف، سنترال، غاليري ____

 العراق بغداد، الرواق،  قاعة  1979

 المتحدة المملكة  لندن، سيل،  باتريك غاليري   1978
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 الكويت  سلطان، غاليري   1977

 المغرب البيضاء، الدار نظر،  غاليري   1976

 العراق بغداد، الحديث،  للفن الوطني المتحف  1975

 الكويت  سلطان، غاليري   1974

 لبنان بيروت،  كونتاكت، غاليري ____

   لبنان طرابلس، رسالن، غاليري   1973

 العراق بغداد، الحديث،  للفن الوطني المتحف  1971

   لبنان بيروت، ،70× 50 غاليري ____

 سوريا  دمشق،  السيد،  غاليري ____

 المغرب أصيلة، أصيلة، مهرجان  1993

 المغرب طنجة، فالندريا، غاليري ____

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن  ألف،  غاليري   1992

 كندا  تورنتو، حتيت، غاليري ____

 لبنان  بيروت، ،70× 50 غاليري   1991

 تونس   الفنون، رواق ____

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن  ألف،  غاليري   1990

 السويد  ستوكهولم،   نكيتا، غاليري ____

 السويد  غوتنبرغ،  فانازف، غاليري ____
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 تونس   الفنون، رواق ____

 سويسرا  لوزان، بالنك،  كلودين غاليري   1988

 فرنسا  باريس، فارس، غاليري   1986

 االردن عّمانن الملكي، الثقافي المركز  1985

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن  ألف،  غاليري   1984

 الكويت  والثقافة، للفن الوطني المجلس معرض   1983

 فرنسا  باريس، فارس، غاليري   1980

 جنيف جنيف، سنترال، غاليري ____

 العراق بغداد، الرواق،  قاعة  1979

 المتحدة المملكة  لندن، سيل،  باتريك غاليري   1978

 الكويت  سلطان، غاليري   1977

 المغرب البيضاء، الدار نظر،  غاليري   1976

 العراق بغداد، الحديث،  للفن الوطني المتحف  1975

 الكويت  سلطان، غاليري   1974

 لبنان بيروت،  كونتاكت، غاليري ____

   لبنان طرابلس، رسالن، غاليري   1973

 العراق بغداد، الحديث،  للفن الوطني المتحف  1971

 الكويت  سلطان، غاليري ____
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 العراق بغداد، الحديث،  للفن الوطني المتحف  1969

 الكويت  سلطان، غاليري ____

 لبنان بيروت، وان،  غاليري ____

 العراق بغداد، الحديث،  للفن الوطني المتحف  1968

 العراق بغداد، العراقيين،  الفنانين جمعية قاعة  1967

 لبنان  بيروت،  وان،  غاليري   1966

 العراق بغداد،  الواسطي، معرض   1965

 مختارة  جماعية معارض

 ألمانيا هامبورغ،  ديتشتورهولن، المعاصر"، الفن في "بيكاسو  2015

 فرنسا  باريس، لومان، كلود  قاعة حديثة"،  عربية  "فنون  2014

 اسبانيا   برشلونة، بيكاسو،  متحف معاصرة"، ردود  بيكاسو:   "بعد ____

 فرنسا  لومان،  كلود غاليري  باليه، غران باريس،  في الفن سوق ____

 فرنسا باريس، لومان،  كلود قاعة عربية"،  وحداثة طبيعية "مناظر ____

 فرنسا لومان، كلود غاليري والغرب"،  الشرق "من   2013

 "كاب"،   المعاصر  الفن  منصة   التجريدي(،  العربي  )الفن  "تجريد"  ____

 الكويت

 فرنسا باريس، لومان،  كلود قاعة المهجر"، "فن   2012

 فرنسا  باريس، لومان، كلود  قاعة التوندو"،  لوحة "أساتذة ____
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  دبي،  ميم،  غاليري  الرابع"،  الجزء   اليوم:  العراق  في  "الفن    2011

 المتحدة العربية اإلمارات

 المعاصر   الفن  منصة  ومنحوتات"،  لوحات  مغرب:  –  "مشرق  ____

 الكويت "كاب"،

  دبي،   ميم،   غاليري  الختام"،   معرض  اليوم:   العراق  في  "الفن  ____

 لبنان بيروت،  وسوليدير،

 قطر الدوحة، الحديث، للفن العربي المتحف متحف:  "مداخالت"،  2010

  كولومبيا،   جامعة   للفنون،   واالك  غاليري  والعراق"،  "الحداثة    2009

 األمريكية  المتحدة الواليات  نيويورك، 

 العالمي،  المالي  دبي  مركز  البريطاني،  المتحف  الفن"،  في  "الكلمة    2008

 المتحدة العربية اإلمارات دبي،

  لندن،   البريطاني،  المتحف  الحاضر"،  يحدّث  العراق  "ماضي    ____

 المتحدة  المملكة

  المعاصر،  للفن  ستيشن   متحف  المنفى"،  في   عراقيون  "فنانون   ____

 األمريكية المتحدة الواليات تكساس، هيوستون، 

 فرنسا باريس، للفنون، باستيا مهرجان الطائر"، "صورة  2006

 المتحدة المملكة لندن،  البريطاني، المتحف الفن"، في "الكلمة ____

  باريس،   لومان،  كلود   غاليري   ولوحات"،  كتب   الطائر،  "صورة     2005

  فرنسا
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  جامعة   في  الفن   قاعة  معاصرين"،  عراقيين  لفنانين  فنية  دفاتر  "دفاتر:  ____

  المتحدة الواليات تكساس، دنتون،  تكساس، شمال

 األميركية  

  الدوحة،  بيسان،  غاليري  عراقيين"،  فنانين  سبعة  "ارتجاالت:  ____

 عمان  األربعة، الجدران وغاليري المنامة، الرواق، وغاليري

 فرنسا باريس،  لومان، كلود غاليري عبود"،  شفيق إلى "تحية ____

 فرنسا باريس،  لومان، كلود غاليري ولوحات"، فنية "كتب   2004

 فرنسا  بولوني، كوالس"، "مؤسسة  2003

  الفنون،  متحف  العربية"،   البلدان  من   حديث  فن  المكسور،  "الحرف    ____

 ألمانيا  دارمشتاد،

  باريس،   لومان،  كلود  غاليري  الدائرية(،  )اللوحات  التوندو"  "أساتذة    2002

 فرنسا

 فرنسا باريس، العربي، العالم معهد كندة"، مؤسسة "مجموعة ____

  باريس،  لومان،  كلود   ريغالي  وكتب"،  لوحات  مغرب:  –  "مشرق    2001

 فرنسا

   فرنسا باريس، تينتورري،  ال  غاليري والناصري"، "العزاوي   1998

 اإلمارات   دبي،   آرت،  جرين  غاليري  بصرية"،  تأويالت  "خمس    1997

 المتحدة العربية
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  لندن،   باربيكان،  مركز  اإلسالمي"،  العالم   من  المعاصر  "الفن    1989

 المتحدة  المملكة

 للثقافة   الوطني  المجلس  قاعة  المعاصر"،  العربي  الجرافيك  "فن    ____

 الكويت واآلداب، والفنون

 كوريا  سيول، المعاصر، للفن الوطني المتحف الفنون، أولمبياد   1988

 المملكة   لندن،  الكوفة،  غاليري  الناصري"،  الجميعي،  "العزاوي،  ____

  المتحدة

 تايوان  ،الثالث الدولي الطباعة بينالي   1987

 المتحدة  الواليات  ماساتشوستس،  هارفرد،  جامعة  السامي،  المتحف    1986

 األميركية

 لندن  مول، ذا غاليري المعاصر"، العربي "الفن ____

 فرنسا غرونوبل،  داكرمان، هوبير  متحف  1985

 المتحدة المملكة برادفورد،  البريطاني، الدولي الطباعة بينالي   1984

  تونس  الحديث،  الفن  متحف  المعاصر،  للفن  األول  العربي  المعرض    ____

 تونس العاصمة،

  الثقافي   المركز  الثالث،  الجزء  معاصرون"،  عرب  "فنانون    1983

 المتحدة المملكة لندن، العراقي،

 فرنسا  باريس، مايو،  أيار/ صالون   1981

 سويسرا  بازل، فارس، غاليري 81'12 "آرت  ____
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  باريس،   فارس،  غاليري  "فياك"،  المعاصر  للفن  الدولي  المعرض  ____
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 مقدمة: 
الضمير   على  النفس  وتتكئ  بالنفس،  لترتقي  الفن  على  الشعوب  تتكئ 

الشخصية هي   وتعد  التربية،  معنى  يحقق  ما  المتتالية هي  وهذه  بها،  ليسمو 

لهذه   العربي عبر  المدير  المجتمع  التربية في  يتم رصد مصير  العملية وبها 

مسارحه، وهذا الترابط بين الشخصية والتربية هو عالقة أزلية ومصيرية،  

إزاء   أننا  يعني  المسرحية  الشخصية  في  التربوية  الجوانب  على  والتركيز 

مجموعة من العناصر التي يجب الوقوف عليها منها على سبيل المثال وليس  

النفسي،الح  البعد  الجسدي،  البعد  الفكرة،  الشخصية،  سلوك  اللّغة،   صر: 

فئة عمرية دون   يعني  التربية ال  ذلك..  والتطرق لموضوع  إلى  األداء وما 

الذي   باألثر  العمرية، وتتعلق تحديدا  الفئات  التربية كل  تشمل  وإنما  أخرى، 

متفرجا   تخلفه الشخصية على المتلقي العربي بوصفه قارئا لنص مسرحي أو 

في  منهجه  تناسب  التي  األفكار  من  بوفرة  فيخرج  مسرحي،  عرض  على 

نفسه   فيفيد  آمن  مسار  نحو  بها  والسير  نفسه،  لتقويم  له  معينا  ويراها  الحياة 

 ومجتمعه.     

الشخصية المسرحية كيان تربوي بالفطرة فهي قادرة على تحفيز المتلقي 

أو   اإلقالع  إلى  دعوته  أو  عنها  معين سواء  ألخذ سلوك  االبتعاد عن سلوك 

حتى يصل إلى حالة نفور قصوى منها. وعبر    !بشكل مباشر أو غير مباشر

هذه الفكرة تأتي أنواع كثيرة يصادفها المتلقي في العرض، منها: الشخصية  

والشخصية  المتمردة  والشخصية  النمطية  البسيطة  والشخصية  المعقدة 

الشخصي االجتماعية،  الشخصية  ذلك.  االنطوائية،  إلى  وما   .. الدينية  ة 

أو   بإرادتها  لها  التي تخضع  والمتغيرات  المتلقي  يكون على وعي  والرهان 

دونها، وعلى قدرتها في اإلقناع، وهنا يمكن أن نطرح سؤاال وهو: ما نوع  
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المتلقي الذي نحن بصدد الحديث عنه؟ ، هل هو المتلقي القويم الذي له درجة 

ال تمّكنه من تصنيف  الوعي  فيأخذ منها ما من  أفكارها  شخصيات وتصنيف 

يناسبه و يترك ما ال يناسبه؟ أم أّن الرهان على وعي المتلقي أمر يستدعي  

 البحث والتنقيب ؟ 

في   إما  عربية  مسرحيات  من  نماذج  تتطلب  األسئلة  هذه  على  واإلجابة 

شكل عروض أو في شكل نصوص، وتوفر النصوص أحيانا ال يعني توفر  

ص والعكس  تسجيل  عروضها  في  الكاميرا  بدور  اإلشادة  يجب  وهنا  حيح، 

وهذا   االنترنيت،  أو  التلفزيون  شاشتي  على  وعرضها  المسرحية  العروض 

وهي   لنقله  كوسيط  أداة  فيه  تدخل  عرض  على  تقوم  الدراسة  أّن  يعني 

بين   تفصل  التي  للسينما  مغايرتها  في  المسرح  حركة  مساحة  وإّن  الكاميرا، 

لكاميرا( تمنح المسرح نوعا من الحيوية في التأثير  المشاهد والنص بوسيط )ا

 الفعّال في المشاهد وإحداث األثر األكبر من السينما أو غيرها من الفنون.  

األصلي؛   العرض  مع  المطابقة  جزئية  يضمن  العرض  تصوير  أّن  كما 

إلى  غالبا  يؤدي  المكان  تغيير  أّن  كما  الفرجة،  متعة  يضمن  ال  أنه  غير 

مصاحبة   العرض،  تغييرات  أثناء  وظروفها  ومزاجها  بالشخصيات  تتعلق 

 وبالمكان والزمان وباقي العناصر المسرحية المساعدة.  

   التربية المسرحية: -

بما أّن العلم جزء من التربية وليس له حدود معينة كما قال: سيدنا محمد  

ال   التربية  فكذلك  اللّحد"  إلى  المهد  من  العلم  "أطلبوا  وسلم  عليه  للا  صلى 

يعيشه  تت ما  وهو  وتوجيه  نصيحة  أصلها  والتربية  معينة،  سن  عند  وقف 

تنتهي   أن  إلى  ومنصوح  ناصح  دورين،  بين  ما  فهو  حياته  طول  اإلنسان 

واعيا   يكون  أن  بمجرد  عاتقه  على  باألساس  تقع  مسئولية  وهي  حياته. 
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الواقع،   في  بمفهومها  التربية  من  جزء  هي  المسرحية  والتربية  لتصرفاته، 

و»يقدمها  والشخصية   وجماعي  اجتماعي  سلوك  عن  تعبر  المسرح  على 

معاصرة   والنفسية  التربوية  أفكاره  يكسب  مّما  مالمحها  بكل  المؤلف 

فكل مالحظة تقدمها على تصرف سيء لتجنبه أو نصيحة مفيدة     xivكبيرة«

المتلقي، وهذا منبع   أثرا ما على  تربوي وحتما سيترك  للمستمع فهو سلوك 

 الصراع الدائم بين الشخصية وذاتها، ومن ثم بينه وبين مجتمعه.  

محصورا  فيها  يكون  مرحلة  من  اإلنسان  ينتقل  أن  هي  الحقيقية  التربية 

يفرضان عليه نصائح أو توجيهات معينة يراهما األنسب له  بمجتمع وزمن  

ولمحيطه، إلى مرحلة اكتشاف ذاته وتحديد متطلباتها؛ فيأخذ ما يفيده ويترك  

ما يسيء إليه ويعرقله، وكما أّن عمر اإلنسان في زيادة فمن الواجب زيادته  

 بسلوكيات تتناسب مع كل مرحلة عمرية من حياته. 

بين التربية  تنحصر  إلى   ال  تتعداها  وإنّما  المدارس  أو  البيوت  جدران 

الحياة، فالمسرح يربي والشارع يربي والسجن يربي والغربة تربي والسفر  

يربي والمجتمع يربي .. والتربية هي ترقية النفس بالنفس، نفسيا واجتماعيا؛ 

سيعيش   اإلنسان  أّن  يعني  فهذا  عمرية  فئة  على  التربية  مفهوم  اقتصر  فإن 

فيها  حياته كله يزيد  أثناء طفولته ال  يتلقاها  التي  المبادئ والتوجيهات  ا على 

مستمرة   تطور  حالة  في  فاإلنسان  ممكن؛  غير  وهذا  ينقص  والمجتمع  وال 

بفنون   دراية  على  يكون  أن  عليه  يفرض  مّما  دائم،  تغير  في  به  المحيط 

ع عنها  التربية، وأن يُقِوم نفسه بنفسه عبر التجارب التي يمر بها أو التي يسم

 أو التي يعايشها. 

يتربى   والتي  المباشرة  بالمعاني  المكتنزة  المساحات  أهم  المسرح من  يُعد 

عليها النّاس بوصفهم متفرجين، و» المسرح مكان يمكن للمرء فيه أن يتأمل  
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تقلبات الحياة، وأن يبحث عن مرشد بشأن القضايا الكبرى، والستيعاب تلك  

ا في  حياته  في  تتحكم  التي  خالل  القوى  ومن  الممثلين،  خالل  من  لخارج، 

المسرح«  خشبة  على  مشاهدتها    xvتجسيدها  أو  لمسرحية  عرض  وحضور 

النفس على أخذ فكرتين منها: فكرة االلتزام بشيء   التلفزيون هو تهيئة  عبر 

إنّما  األفكار  وهذه  يناسبه.  ال  شيء  عن  واالمتناع  التخلي  وفكرة  يناسبه، 

تؤدي   التي  الشخصية  من  ببراعة  يأخذها  دورها  أدت  وكلما  دورها، 

 استطاعت إقناع المتفرج بسلوكها وقناعاتها فيتأثر بها ويعمل بعملها. 

عليه   التعويل  فيمكن  األفكار  جل  واستيعاب  للتطور  قابل  كفن  والمسرح 

يكون   أن  يمكنه  وجهين  للمسرح  وألن  عبر شخصياته،  األفكار  كل  لتمرير 

ؤثر شخصياته في المتلقي. ويمكن  تأثيره شامل ومضاعف ومن الّسهل أن ت

أن يكون للمسرحية هدف تربوي بطريقة مباشرة أو أن يكون الهدف مغايرا 

 يؤدي مهمة تربوية.  

 الشخصية المسرحية:  -

الرحى  عصا  كونها  المسرح  في  أهمية  األكثر  العنصر  الشخصية  تمثل 

التي تدير األحداث، وتتميز كل شخصية في النص المسرحي بما تقدمه في 

مصطلح   يجعل  ما  وهذا  غيرها،  عن  تميزها  أفعال  من  والعرض  النص 

(Character  يمثل أن  ويفترض  الشخصية(،  )مضمون  على  »يدل   )

المضمون ما يجعل الشخصية تنفرد عن غيرها من الشخصيات.. وهذا يعني  

المتبادلة مع اآلخرين، أي حركتها في   الشخصية هو عالقاتها  األهم في  أن 

التي تتجسد عبر سلسلة من الحركات الخارجية والداخلية  مجتمع المسرحية،  

وتصوراتها« أفعالها  وردود  الشخصية  سلوك  كيان    xviتوضح  والشخصية 

هذا   لشغل  أهلته  قبلية  تطورات  نتيجة  وجاء  المسرح،  في  خصوصيته  له 
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الدور دون غيره وتحديدا الدور التربوي فـ »هي تصوير منظم لجانب واحد 

جميع خصائصه التي تميزه عن غيره، موضوعا في حالة من إنسان ما في  

 xviiصراع مع األخرى، مقصودا به الوصول إلى هدف معين«. 

من الطبيعي أن تكون للشخصية في النص بصمتها المختلفة عن العرض 

لعدة أسباب منها: أّن النظر إلى الشخصية في النص يكون بعين واحدة، هذه  

ال  نفسها  وهي  تقرأ  التي  هي  صور،  العين  إلى  الكلمات  وتترجم  تتخيل  تي 

وهي نفسها عين الكاميرا وعين المخرج، وهي العين التي تنوب عن جمهور 

غفير، ومنه فالشخصية تسبح في دائرة واحدة هي دائرة هذا القارئ، وأثناء  

القارئ، إطار  التي وضعها هذا  المتخيلة فهي ال تخرج عن األطر  حركتها 

والسياسي االجتماعية  والجنسية  القيم  والعرقية  والفكرية  واالقتصادية  ة 

والدينية وما إلى ذلك.. وتَعدُد الشخصيات في النص المسرحي يفتح المجال 

لوضعها تحت المجهر من أجل رسم صورة دقيقة لها، وكأن القارئ يتفرغ  

أم   النفسية  أم  الجسمية  سواء  أبعادها  تحديد  على  قادرا  فيكون  تماما؛  لها 

و  نقل  اإليديولوجية..  وهي  المسرح  في  مقدّسة  بمهمة  الشخصية  تضطلع 

حواراتها  المتلقي  يستقرئ  التجارب  هذه  وعبر  غيرها،  تجربة  أو  تجربتها 

وناقلة   مثقفة  الشخصية  هذه  تكون  أن  ويمكن  وثقافتها،  وطموحها  وأهدافها 

أمية، عربية أو أجنبية ، مهاجرة أو مقيمة.. ،   أو  لثقافات الشعوب األخرى 

تُطرح   كمن  وهنا  ليس  سبقوه  عّمن  يرث  فالذي  بالتربية  تتعلق  مهمة  قضية 

 يجتهد ليبني شخصيته. 

أم   النص  داخل  السردية  دورها سواء وظيفتها  تؤدي  الشخصية وهي  إّن 

أو  القارئ  تربي  أن  تقصد  ال  فهي  المسرح  خشبة  على  التمثيلية  وظيفتها 

إذا   إالّ  سلوكه،  في  أو  نفسه  في  ما  أثرا  تترك  أن  أو  كان موضوع  المتفرج 
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أثر   من  الشخصية  تتركه  تربوي، وما  بهدف  إنتاجه خصيصا  تم  المسرحية 

هذا   لمثل  قبلي  استعداد  له  شخص  لكونه  يرجع  المتلقي  في  إيجابي  تربوي 

السلوك، ومن هذه الشخصيات ما يفيده سواء بأن يمتعه أو ينبهه إلى خطر ما  

لمسرح بمحض قد يصادفه في حياته، وهو في كل األحوال من تحرك نحو ا

 إرادته.  

هل يمكن أن تؤدي الشخصيات الموروثة والتاريخية   يطرح السؤال نفسه

الظروف  لم تعش  يأخذ عن شخصيات  أن  للمتلقي  يمكن  تربوية؟ هل  مهمة 

نفسها التي يعيشها، ولم تعش في المكان والزمان نفسهما؟ هل يمكن للمتلقي  

 أن تؤثر عليه شخصية من جنسية غير جنسيته؟ 

لوجود  يتغ الدّيانات   وأحيانا  الجنسيات،  تختلف  عندما  أحيانا  السلوك  ير 

القرآن  على  تعاليمه  في  يرتكز  الذي  اإلسالمي  الدين  ماعدا  فيها  تحريف 

المحفوظ، وعندما يختلف الزمان والمكان واألخذ عن هذه الشخصيات ينبع  

أساسا من كون هذه الشخصية مؤثرة ومشهورة وأنها »تحولت من شخصية  

اريخية لها مالمحها المميزة وسيرتها المعروفة إلى رمز للوطن وللضمير  ت

ويتوقف انجذاب المتلقي لشخصية معينة على قدرة المخرج    xviiiالشعبي«

المؤلف على تصويرها   قدرة  قبله  المسرح، ومن  تحريكها على خشبة  على 

فاظ باأللفاظ، وبين الصورتين يقف المتلقي كقارئ؛ فيتخيل ما تخفيه هذه األل

من شكل وإحساس وديكور وكمتفرج يرى كل ما يمتد إليه بصره ليجد أمامه 

 كل شيء جاهز وما عليه إالّ استقبال أفعالها أو رفضها.  

ال   عادية  لكونها شخصيات  نمطية  أو  بسيطة  لشخصيات  التطرق  يتم  لن 

تقوم في المسرح بأدوار مؤثرة، فهي تقوم بأدوار محدّدة ومكررة وقاموسها 

عامل  اللّغو أو  المقهى  أو  المطعم  في  النادل  مثل:  الجميع  لدى  معروف  ي 
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االستقبال في المستشفى أو الفندق.. إالّ إذا كان التركيز عليها وتم استعارتها  

فهي   الرئيسية  الشخصيات  أما  رئيسية،  أو  محركة  ثانوية  أدوار  في 

شخصيات مؤثرة ولها أدوار متنوعة ومعقدة، وألن الشخصيات في أي عمل  

أدبي لها أبعاد اجتماعية وجسدية ونفسية وإيديولوجية فهي في كل عمل تؤثر  

 عبر واحد من هذه األبعاد.

وعالقة الجسد بالعالم الداخلي للشخصية تتحدد بمهمة المخرج في اختيار  

رسمها   التي  المتخيلة  الشخصية  مع  حركاته  وطبيعة  شكله  يتناسب  ممثل 

تقع   فمهمتها  التاريخية  أو  المعروفة  للشخصية  بالنسبة  أما  مسبقا،  المؤلف 

تشب جسدية  مواصفات  يحمل  ممثال  يختار  أن  فعليه  المخرج  عاتق  هها  على 

تماما، وفي حالة ندرة هذه المواصفات يستعين بالمكياج دون مبالغة فيه حتى 

 ال يسرق االنتباه من الشخصية ذاتها.  

تحديدا   والحديث عنه  فنية  الحكيم ضرورة  توفيق  إلى مسرح  العروج  إّن 

من   يملكه  ما  بكل  لجمهوره  تجربته  استخلص  أنه  أهمها:  أسباب  لعدة  يعود 

واأل الحياة  في  ما خبرة  ورائده حسب  العربي  المسرح  مؤسس  وكونه  دب، 

قدّمه للجمهور العربي، واجتهد الناقد عبد الرحمن أبو عوف ليثبته من خالل  

. وحتى تقترب الفكرة من ذهن    xixمسرحيتين: "أهل الكهف" و"شهرزاد"

بعنوان   مسرحي  نموذج  عن  الحديث  سيتم  إليه  التطرق  تم  فيما  القارئ 

القلب " في  للمرصاصة  سنة  "  عرضها  تم  والتي  الحكيم،  توفيق  ؤلف 

م، ويدور موضوع هذه المسرحية حول فكرة أن يقع شخص في حب  1964

ذاته   وينفي  الحب  هذا  عن  فيتنازل  صديقه؛  خطيبة  بأنها  يعرف  ثم  فتاة 

سلوكا   األحداث  هذه  وتتضمن  صديقه،  مع  بعالقته  يحتفظ  حتى  ومشاعره 

فقه   اإلنسان  يتعلم  أن  إلى  يدعو  حدوده  تربويا  عند  يتوقف  وأن  األولويات 
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عندما يتعلق األمر بأشياء غيره. وإّن الحقيقة هي الفاصل دائما وعند بيانها  

يجب أن يكون اإلنسان حازما مع نفسه، ويتخذ القرار الصحيح وأن ال يأخذ  

ما ليس له حق فيه، وهو ما فعله نجيب عندما عرف أّن فيفي خطيبة سامي،  

 فتراجع عن هذا الحب.

الشخصيةإ امتالك  من  ن  يمكنها  الصفات  من  لمجموعة  المرأة  وتحديدا 

التعايش وسط مجتمع مستذئب، ضرورة البد منها، وعلى المرأة المثقفة بعد  

قراءتها لهذا المقطع الحواري أن تأخذ منه ما يحميها داخل مجتمع ال يؤمن  

ه  ويحمل  بها،  يحدق  خطر  أي  لمواجهة  تؤهلها  تحمل صفات  بامرأة  ذا  إال 

من   نموذج  في عين  للمرأة  المميزة  الصفات  أكثر  ونجيب  فيفي  بين  الحوار 

 الرجال. 

» نجيب: تقريظ؟.. دي حقائق.. أنا عاوز أقول لك انك زي ما ظهر لي  

الدنيا..   واحدة مش بسيطة من بتوع زمان.. إنت واحدة فاهمة كل شيء في 

في يد الست تقدر  تعليم، تهذيب، وذكاء.. بالطبع دي أكبر قوة وأعظم سالح  

تكون انها  دلوقت  واحده زيك  يهم  اللي  إيه  العفاريت..  في وسط  به   تعيش 

  xx.. « ! صريحة مع واحد زيي

باسم حبيبها   تخبره  أن  بينهما  فيفي في حوار دار  أن نجيب طلب من  مع 

بصراحة، غير أّن أسئلته لها كانت تحمل الكثير من التردد والخوف، وأشار 

بي بكلمات  ذلك  بها  إلى  ويستعين  العرض،  أثناء  الممثل  يؤديها  قوسين  ن 

في   تكون  إجابة  من  والخائفة  المتردّدة  الشخصية  حركات  ليتصور  القارئ 

يكن   لم  فهو  حبيبها  اسم  معرفة  في  رغبته  من  الرغم  وعلى  صالحه،  غير 

يرغب أن يسمع منها اسم شخص غيره، وتعكس أسئلته الحائرة نوعية حياته  

وا التربوي،  التردد  وسلوكه  هذا  يستقبل  الذي  القارئ  على  يؤثر  حتما  لذي 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  845   

 

تصبح   ثم  ومن  حياته  في  به  فيتعامل  ضمنا؛  السلوك  هذا  ويكتسب  بتفهم، 

 شخصيته متأرجحة ما بين الحقيقة ورغباته. 

 » فيفي: واحد من الناس.. 

 نجيب: مفهوم، قصدي مين هو يعني؟..  

 فيفي: وإيه يهمك إن كان زيد وإال عمرو؟..  

 في تردد( هو موجود؟..  نجيب: )

 فيفي: طبعا على قيد الحياة...  

 نجيب: )مترددا أل.. قصدي موجود.. هنا؟.. 

 فيفي: أيوه.. موجود في مصر..  

فاهمة؟..   بالصراحة..  جاوبيني  بس  يعني..  كمان  قصدي  )خائفا(  نجيب: 

 بكل صراحة "هو موجود هنا في األوده دي وإال أل؟..  

 ؟..  فيفي: )مندهشة( سؤال غريب

 ؟..  ! نجيب: عاوز الصراحة.. هو موجود قدامك دلوقت وإال أل 

 xxiفيفي: طبعا أل.. «  

تطرح هذه المسرحية قضية تمس غالبية الشباب الذين يسقطون في وحل  

هذه   لمثل  حل  وإيجاد  الحقيقة  عن  البحث  الطرق  بشتى  ويحاولون  الشك 

تستنزف   والتي  المتأزمة،  العاطفية  أحيانا  المشاكل  وتدمر  ووقتهم  طاقاتهم 

سلوك   كل  يتجنب  أن  للقارئ  يمكن  المشاهد  هذه  ومن  بمحيطهم،  عالقاتهم 

نفسه  يحفظ  أن  فرصة  له  والقارئ  واليأس؛  الحزن  إلى  به  يؤدي  أن  يمكن 

 مقدما من هذه المشاعر القاسية.

وتعد مسرحيات توفيق الحكيم من أهم المسرحيات التي تحمل الكثير من  

الت لكل  القيم  األهمية  يعطي  فهو  منها؛  يستفيد  أن  للقارئ  يمكن  التي  ربوية 
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ماهو إيجابي وينصر الحق على الباطل في أعماله دون إقحام أو محاولة منه 

بردة   ويتبعه  فعل  لكل  الدقيقة  التفاصيل  ويعطي  القارئ،  على  رأيه  لفرض 

ال يليق به  فعل تليق به، ومن خالل النتائج يمكن للقارئ أن يحدّد ما يليق وما  

تتضح مجموعة من   المسرحية  للمجتمع، ومن خالل  كإنسان متزن وصالح 

السلوكيات التربوية والتي ترد بشكل مباشر وأحيانا بطريقة مبطنة، »والشك  

أن سلوك الشخصية وما تأتيه من أفعال وما تتصرف به في بعض المواقف  

ا وتكوينها  وقيمها  الشخصية  تلك  طبيعة  عن  تفصح  وسيلة  أو  خير  لنفسي 

   xxiiالخلقي أو الفكري أو غير ذلك من جوانب النفس اإلنسانية«

يدعو   حواري  بمشهد  الحكيم مسرحية "مصير صرصار"  توفيق  ويفتتح 

يومها   ن قوت  تَؤّمِ أنها ملكة ومادامت  فتأبى مدعية  للعمل  الملك زوجته  فيه 

حتى لو    بنفسها فال حكم  له عليها، وأنها تساوي الملك مادام لها شارب مثله

تعمل   أن  القرار في  نفسها، ولها حرية  أمر  كان أقصر منه، وأنها حرة في 

تشاء ما  وقت  وتكسل  تشاء  ما  العمل    ! وقت  بأن  ويذكرها  الملك  فيؤنبها 

الذي   الضمير  إنسان مهما كانت مكانته، ويمثل هنا صوت  واجب على كل 

يها السلطة يؤنب صاحبه في مواقف يتعرض لها في حياته اليومية تكون له ف

 المطلقة والحرية الكاملة في الفعل أو االمتناع عنه.  

قدوة  تكوني  أن  يجب  ملكة  بصفتك  ولكن  طبعًا..  حرة  أنت  الملك:   «

 حسنة..  

 الملكة: قدوة حسنة لمن؟.. 

.. أنا طول عمري ما رأيت حولك   ! .. وأين هي الرعية! الملكة: الرعية؟ 

 زير والكاهن والعالم العالمة ..  أحدًا خالف ثالثة فقط ال غير.. هم الو

 الملك: كفاية.. إنها النخبة والصفوة الممتازة..  
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 الملكة: ولكن بصفتك الملك البد أن يجتمع حولك الشعب.. 

الملك: أنسيت طباع جنسنا؟.. نحن لسنا مثل تلك المخلوقات الصغيرة التي  

وقت   كل  في  باأللوف  تجتمع  التي  تلك  "النمل"....  للفارغ تسمى 

  xxiiiوالمآلن..« 

إّن المقارنة بين الصرصار والنملة هي صورة عن المقارنات غير العادلة 

والنظام والعمل،  للجد  النمل مثال  أّن  الجماعة  الحياة، واستقر في وعي  في 

النمل   إلى  عادة  النجاح  وينسب  والجدال،  واللّهو  للعب  مثال  والصرصار 

الم ويحمل  الصرصار،  إلى  الخسارة  رؤية  وتنسب  األولى،  رؤيتين،  قطع 

وتنحاز  الحشرتين،  لعالم  تنتمي  أنها ال  بمعنى  المجتمع وهي رؤية خارجية 

لعالم النمل وترى في كل إنسان ُمِجد مثال عن هذا العالم، وأما الرؤية الثانية  

فهي رؤية داخلية من أحد الفريقين وهو عالم الصرصار الذي يرى أّن النمل  

سبب ألي  التجمهر  الرؤية    فطرته  هذه  وتفسر  لغيره،  أم  للعمل  سواء  كان 

ألحد  وانحاز  الخارجي  العالم  الحظه  والذي  العالمين  بين  الموروث  العداء 

العالمين وأنصفه، وجعل منه رمزا ونموذجا يقتدي به من أجل تحقيق النجاح  

المادي والمعنوي، ومصير كل منهما هو الذي يحدّد مصير من يقتدي بأي  

 منهما.

ر الذي يدخل في جدال مع زوجته حاثا لها على العمل هو نفسه  والصرصا

الذي ال يجد حال لوقاية نفسه، ووقاية بني جنسه من الخطر الذي يهدّد حياتهم  

من النمل، وهذا يرجع لعدّة أسباب أولها، طبع هذا الجنس الذي يعمل بشكل  

ف وشربه  بأكله  األمر  تعلق  إذا  إالّ  واجبه  أداء  عن  ويتكاسل  له  فردي  يسعى 

بقي جائعا   ينجح  لم  وإذا  العيش  في  استمر  فإذا نجح  دون معونة من غيره؛ 

للموت، ويعيش في حالة من رعب مستمرة خوفا من تعثر رجله  وتعرض 
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لها   يجد  لم  األزلية  المشكلة  وهذه  للنمل،  وجبة  ويصبح  ظهره  على  فينقلب 

م نظر  في  حل  لها  يكون  ولن  الزمان  قدم  منذ  حال  الصراصير  لك عالم 

الصراصير إالّ بتوخي الحذر، وطريقة تنصيبهم للملك جاءت عن رغبة منه  

في التسيد لمجرد أّن الفكرة خطرت بباله وأّن له شوارب طويلة حتى أنه لم  

بني جنسه  للنقاش ومادام   ! يجد أي معارضة من  لهم وقتا  يترك  لم  فالكسل 

لدي مانع  فال  إطعامه  على  يجبرهم  ولن  شيئا  يكلفهم  لن  سيادته   هم أنه  من 

لتقلد   موهبتهم  أهلتهم  ثالثة  وهم  حوله  كانت  التي  للحاشية  وبالنسبة  عليهم، 

الملك غيرهم يجد  لم  األمر  واقع  موهبته عرض    ! مناصبهم، وفي  فالوزير 

المشكالت المربكة واألخبار المزعجة، والكاهن موهبته التحدث بكالم غير  

غريبة   فمعلوماته  العالمة  العالم  أما  في  مفهوم،  إالّ  لها  وجود  ال  أشياء  عن 

ذهنه »الملك: الضرورة.. لم أجد غيرهم يريد االقتراب مني.. هم في حاجة 

ينادونني   مقربين  إلى  حاجة  في  وأنا   .. بسخافاتهم  إليه  يفضون  واحد  إلى 

والمصالح المتبادلة هي التي تقضي بسير األمور    xxivبصاحب الجاللة.. « 

 بسهولة دائما. 

ثرية جدا بمعان  ال يمكن حصرها في جزئية من مقال،  المسرحية ملغمة و

من   تبدأ  التي  التربوية  النصائح  من  مجموعة  في  فكرتها  تتلخص  وعموما 

أفعاال   تكون  أن  إلى  توجيهات  بين  مزيج  وهي  المجتمع،  إلى  لتنطلق  الفرد 

 يحتذى بها أو أفعال غير مباشرة يمكن رصد بعض منها : 

مسك الملكة بحق الرأي أمام  : وتم رصده في تالتمسك بالحقوق -

الملك، ويؤسس هذا الفعل إلى أّن اإلنسان يجب أن يتمسك بحقه مادام  

الملك  أمام  التي تمسكت بحقها  الملكة  أنه على حق، وهذا في صورة 

وطالبته بالمعاملة الطيبة وبأّن يتنازل عندما يكون على خطأ، ويتجسد  
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باح  إياه  مطالبتها  بعد  للملكة  الملك  خضوع  واحترامها في  نفسه  ترام 

 خاصة أمام اآلخرين.

الجماعة: - قضية  هي  الفرد  الوزير    قضية  شكوى  في  وتتجسد 

للملك موت ابنه من طرف النمل، وعوض أن يجد حال للمعضلة التي  

ألّمت بالوزير وابنه برر الموقف بأنها مشكلة قديمة منذ زمن األجداد  

اكل واالستسالم  واآلباء. وهي دعوة صريحة منه للخضوع أمام المش

التحرك إليجاد حل لها، وهو صورة عن   المحتوم دون  المصير  أمام 

السلطة غير   يهمها من  التغيير وال  تحب  فكريا وال  شخصيات خاملة 

 التسيد.   

يتمثل في حث الملك للملكة على العمل، وفي تدخالت    الضمير:  -

ته تحتم  الملكة لتوعية الملك بالواقع الذي يعيشه بنو جنسه، وأن مسئولي

نفسه  تعترض مجتمعه مادام رشح  التي  للمشاكل  أن يجد حلوال  عليه 

 لتولي هذا المنصب. 

إن وجود مجتمع دون ملك يعني وجود فوضى ويعني    النظام:  -

يتعرض  من  كل  وأّن  ككل،  المجتمع  يهدّد  مجهول  خطر  هناك  أّن 

للمجتمع   أصبح  الملك  وبمجيء  بنفسه،  لها  يجد حال  أن  عليه  لمشكلة 

 رتكز عليه عند الشدة، )وجود الملك هنا دون فائدة(.   ركن ي

بالنتيجة:  - وفي    العبرة  الملك  في  الوزير  يضعها  التي  الثقة  إّن 

حسن تدبيره وسالمة تفكيره جاءت بعد أمله في إيجاد حل ألزمته، أما 

الملكة فهي ال ترى في هذا التبجيل قيمة إذا لم تكن هناك نتيجة لتقلد  

كل   قبل  العملية  النتائج  يهمها  الملكة  جاللة  »الملكة:  الملك  منصب 
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لهذا التفكير والتدبير.. تفضلوا هاتوا الحل شيء.. أريد أن أرى ثمرة  

  xxv.. « ! لمشكلة النمل

الفرص:   - الملك  استغالل  على  والضغط  التدخل  الملكة  تحاول 

لحل مشكلة الوزير عبر االستخفاف به مرة، واستفزازه مرة أخرى،  

التي ترعبها؛   نفسها  للمشكلة  تبحث عن حل جذري  الحقيقة  وهي في 

 هو في الحقيقة حل ألزمتها.   فإيجاد حل ألزمة الوزير 

اآلخرين: - عطايا  وتحقير  الجميل  تطوع    إنكار  الوزير  أّن  مع 

لشغل هذا المنصب لعدم وجود من يقبل به، ومع أنه ال يتقاضى أجرا 

لعدم   قبله  بأنه  عليه  ويتفضل  له،  مساعدته  ينكر  الملك  أّن  إال  عليه 

مرتب   دون  للعمل  الوزير  بتطوع  ويستخف  له،  منافس  ويعد  وجود 

   ! الكالم في هذا الموضوع غير مهم وأنه إضاعة لوقت الدولة

اآلخرين:   - بآراء  واالستخفاف  الرأي  إيجاد  فرض  في  يتمثل 

النمل   محاربة  وهي  الصراصير،  مشكلة  تحل  التي  للفكرة  الوزير 

بأرجلهم  النمل  لسحق  كبير  عدد  في  باالحتشاد  وذلك  بسالحهم، 

بدو فعّالة فالملك يستخف بها قبل أن  الكبيرة، ومع أّن الفكرة منطقية وت

 يناقشها ألن له حكم مسبق على أفكار الوزير بأنها غريبة.   

ما   كل  هي  المسرحية  الشخصية  في  بها  التأثر  يمكن  التي  الصفات  ومن 

يتعلق بمشاعر اإلنسان التي يستشعرها ويعيشها في واقعه كـ: الحب والكره 

واإل  والتسامح  والظلم  والعدل  الشخصية  واالنتقام  أما  والجحود..  والظلم  ثم 

التي تصارع الزمن أو المكان أو تصارع الفقر والقوانين يكون من الصعب  

الذي   المتلقي  بها  يتأثر  خاصة  حاالت  ألنها  الكامل؛  الوجه  على  بها  التأثر 

 يعيش الحالة نفسها؛ فهي أفكار ال تتعلق بالعاطفة وإنما بالعقل . 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  851   

 

ا لقاه  الذي  السيء  وأنانيته،  والمصير  السيء  تفكيره  نتيجة  جاء  إنّما  لملك 

له سلطة   تكون  عندما  خاصة  واجبه  أداء  عن  يتقاعس  من  كل  وهو مصير 

القرار؛ فال يستفيد منها إالّ في إعطاء التوجيهات دون أن يلتزم بها شخصيا،  

وهي رسالة يمررها المؤلف عبر نصه للقارئ، وعبر العرض للمتفرج حتى 

 لفشل وسوء المصير.  تكون له حرزا من ا

بالغموض   تتميز  فهي  المركبة  بالشخصيات  المسرحية  النصوص  تعج 

والمزاجية، وتعيش حالة ازدواجية فال يمكن تحديد ما تريده أو ما ترفضه، 

وأن   وتكره  تحب  أن  ويمكنها  الحياة،  تسنها  التي  االلتزامات  من  ومنسلخة 

بين عا تعيش  الصدق، وهي شخصية هالمية  متناقضين  تكذب وتدّعي  لمين 

كثيرة   الزئبقية،  لطبيعتها  بسهولة  اكتشافها  يمكن  منهما، وال  تنتمي ألي  وال 

هي صفاتها وكثيرة هي المسرحيات التي تستعين بها في القضايا الغامضة، 

المسرحي   ويطرح نصه  في  حسين  حيدر  العراقي  المؤلف 

باإلنترنيت وكيف "( Wi_Fi )مسرحية" تتعلق  جدا  هامة    قضية عصرية 

بين   »األم:  طفلها  األم  تقدس  كما  تقدسه  وكيف  بدونه  الشخصيات  تعيش 

تشكل االنترنيت عنصرا أساسيا    xxviأضلعي كطفلي بل أعز من ذلك. «  

طويلة   لفترة  لإلنترنيت  استخدامهم  أن  لدرجة  الشخصيات  هذه  حياة  في 

استقبال   جهاز  لهم  ضاع  أن  بعد  إالّ  ذلك  يالحظوا  ولم  واقعهم،  أنستهم 

لتعيد ترتيب األشياء في أماكنها، االنترن  يت، وتعود الشخصيات إلى واقعها 

تتذكره   أن  تحاول  نسته  ما  فكل  افتراضي،  بمنطق  تفكر  بقيت  أنها  غير 

قوقل البحث  محرك  في  عنه  الشخصيات   google  ! بالبحث  هذه  وتعيش 

مّما  االختفاء  أو  للعطب  معرض  جهاز  يحكمه  عالم  في  المغيبة  المطاطية 
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حياته تعيشه،  يجعل  الذي  المأزق  تدرك  أنها  غير  الوقت  طول  له  رهينة  ا 

   xxvii»األب: لماذا ال تفهمي بأننا ال نملك هذه النعمة.«

األشياء   فيه  تتحرك  الذي  التكنولوجيا  عصر  نتاج  هي  الشخصيات  هذه 

سريعا حتى القرارات المصيرية، فالبنت تفاتح والديها في موضوع زواجها 

قوقل   موقع  مدير  ثالث    googleمن  قبل  اإلنترنيت  عبر  عليه  تعرفت 

البحث   ! ساعات البحث في محرك  اقتراحها  ينكشف سر  القرار  هذا  وعبر 

google  .عند كل سؤال 

مع   الشخصيات  تواصل  عن  التربوية  المالمح  بعض  النص  في  وتظهر 

 بعضها ومع محيطها منها:  

المواضيع - التواصل  مناقشة  طرق  أّن  النص  من  جليا  يبدو   :

لنوعية   وتبعا  المستخدمة،  لألدوات  تبعا  آلخر  عصر  من  تختلف 

الشخصيات، وفي عصر السرعة كل القضايا حتى الهامة منها تطرح 

ون تعقيدات، كالنقاش الذي دار بين الشخصيات حول وتناقش بيسر د

ومكاشفة  البنت،  خطبة  وموضوع  االنترنيت،  استقبال  جهاز  ضياع 

وأقام  االنترنيت  عبر  عرفها  التي  االفتراضية  الفتاة  بأنه  ألبيه  االبن 

عالقة عاطفية معها، وكانت كل شخصية صريحة في تعبيراتها أثناء  

 جز بينها.  المناقشة، ولم تكن هناك أي حوا

الشخصيات: - عند  الزمن  على    سرعة  البنت  تعرف  بين  فما 

فقط،  ساعات  ثالث  عائلتها  موافقة  ثم  ومن  زواجهما  وقرار  الرجل 

وعلى الرغم من أن الساعة وقت قصير    ! وهو عند أخيها وقت طويل

وقتا   يعد  االبن  عند  فهو  مهما؛  شيئا  اإلنسان  فيه  ينجز  أن  يمكن  ال 

 طويال التخاذ قرار الزواج. 
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 ؟  تعرفينه وأنتِ  متى منذ  )بعصبية( »اإلبن: 

 ثالث.....  البنت:

 ؟  سنوات اإلبن: 

 . ساعات ثالث  :  البنت

ً  أخذ بأنه أعتقد  اإلبن:   .  الخطوة بهذه رليفك طويالً  وقتا

 .  مثالي وقت بأنه أرى  األم:

 xxviii.«  جيد  وقت أراه كذلك  وأنا :  األب

أما الساعة التي عاشتها الشخصيات دون انترنيت فهي معضلة بالنسبة      

 لهم. 

 الفقدان.  من  ساعة » األم: 

 .  الضياع من  ساعة :  البنت

 .  الغياب من ساعة األب:

 .  الساعة هذه أنم  لم  ليتني اإلبن: 

    xxix.«  سنة بأنها أقسم ساعة قال من  ألم:ا

إّن لهفة كل شخصية على االنترنيت إنما هي لهفة منطوية    عدم االكتفاء:

على رغبة تتعلق بوجود شخصية أخرى في الجانب اآلخر من العالم؛ فاألب  

على   يدل  ما  وهو  ابنه،   من  خدعة  بأنها  ليكتشف  فتاة  مع  عالقة  تربطه 

األب وأبنائه، وهي حيلة غالبا ما يستخدمها الشباب  انكسار حاجز الحياء بين  

مع شخصيات معروفة باالحترام وصورتها مقدسة لديهم، وكأنهم يضعونها  

تحت اختباراتهم حتى يتحققوا من صحة اعتقادهم أو خطئه، أو يخففون من 

 درجة انبهارهم بهذه الشخصيات عبر هذه المقالب. 
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ال الشخصيات  من  نمط  المسرحية  هذه  عن  تصور  تستغني  أن  يمكنها   

هو   الجهاز  وهذا  االنترنيت(،  استقبال  )جهاز  التواصل  في  أدوات عصرها 

به   يرتبطون  أذهانهم  في  موجود  غيبي  بعالم  عالمهم  تربط  التي  الحلقة 

كارتباط الرضيع بأمه كما صرحت األم بذلك. ويبدو ظاهريا أّن هذه الحياة 

الم وهي بين جدران بيتها غير  سهلة ومريحة وتتيح للشخصيات السفر في الع

أنها في الواقع تصدر للحياة نوعية من الشخصيات االتكالية والكسولة، كما  

لسلوك   ويؤسس  النقاش،  في  العبثية  يصدر  الشخصيات  من  النمط  هذا  أّن 

تربوي يسيء إلى العالقات االجتماعية واألسرية، والتأثر بهذا النوع يمكنه  

المجتم ثم  ومن  الفرد  يدمر  منه؛  أن  تنفير  دون  اآلن  للحياة  تصوير  ع، وهو 

فيه،   التحكم  يمكن  ال  وبشكل  النحو  هذا  على  مستمرة  مازالت  فالحياة 

هذه   من  للحد  واحدة  إشارة  المسرحية  وفي  تتغير،  لم  حالها  على  واألدوات 

السلوكيات وهي انتهاء عالم االنترنيت وضياع كل الوسائل التي توصل إليه  

 قبال والشريحة.  متمثلة في جهاز االست 

بعنوان   آخر  مسرحي  نص  "في  الماء  رسائل  عبد   "  حسين  للمؤلف: 

يطرح موضوعا ويتأمل له حال في أطفال هذا العصر، بوجود    xxxالخضر 

في   النص عن طفل  هذا  ويتحدث  عليها،  التعويل  يمكن  الذهنيات  من  طفرة 

ملها، الخامسة عشر من عمره يزور البحيرة باستمرار ويقف عند حافتها يتأ

ويداعب الماء بأطراف أصابعه يغرف منه » ثم يرفع كفه وينظر إلى الماء  

الذي اغترفه وكأنه كنز مقدس. يشم رائحته. يبعد كفه ببطء، ثم يفتح أصابعه 

على   للجلوس  أخرى  مرة  يعود  جديد.  من  البحيرة  إلى  حمله  ما  لينساب 

التي يراها    إّن هذه الطقوس  xxxiالمصطبة، وفكره يسبح في آماد بعيدة..« 

الطفل  جنون  على  وتدل  سحرية،  ممارسات  من  وقريبة  غريبة  الحارس 
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تفسيراتها   لها  إنّما  األطفال،  عند  دارج  وماهو  المألوف،  عن  وخروجه 

األسئلة   عن  يجيب  والحارس  الطفل  بين  دار  الذي  والحوار  ومبرراتها 

عالم وهو  تماما  آخر  بعالم  متعلق  الطفل  أّن  للرجل  ويتبين  الماء،    الحائرة، 

االهتمام   تستحق  إلهية  رسائل  من  يحويه  لما  والتعجب  بالتأمل  أحق  ويراه 

يعطي   السلوك  وهذا  التوافه.  عن  وترفعه  روحه  سمو  على  ويدل  والتمعن، 

األمل بوجود مستقبل واعد وفكر ناضج يمكن التعويل عليه، ويمكن اتخاذه 

البحث متخليا ع الوعي التجاهه نحو  قّل فيه  يلهيه  كقدوة في زمن  ن كل ما 

 عن هدفه.  

إن كان الطفل يصدّر للقارئ أفكارا ناضجة وعميقة فالحارس بشخصيته  

السطحية يصدّر اليأس والجمود، فرؤيته ضيقة ال تتجاوز ما يراه في محيطه 

وكل ما يخالفه فهو يبعث على الجنون، ولذلك فهو يرى بأّن الطفل مجنون  

)ب »الحارس:  اإلنترنيت  بعالم  ملتهيا  يكون  أن  يفترض  زمن  في  نبرة  ألنه 

ليّنة( أنت فتى صغير، مازلت في بداية طريقك في هذه الحياة، أمامك الكثير  

لتعمله غير هذه التأمالت السخيفة في الماء. من في سنك اآلن يجلسون على  

يفعلون   بأوقاتهم.  ويستمتعون  حبيباتهم  يراسلون  واألنيستاغرام،  بوك  الفيس 

قراءة في  وقتك  فتضيع  أنت  أما  عقالء.  ألنهم  رسائل    هذا   . الماء.  رسائل 

  .الماء! لماذا؟ ألنك مجنون

لتعرف من  نقاش منطقي وأتغلب عليك  أباريك في أي  أن  يمكنني  الفتى: 

 xxxii« .هو المجنون 

الكبير،   الحارس  يحاجج  أن  استطاع  الطفل  سن  من صغر  الرغم  وعلى 

للجمهور  المباشر  لمضايقاته، وعبر خطابه  ويتصدى  نفسه،  يدافع عن  وأن 

لنص يتضح جليا الوعي الذي يتميز به هذا الطفل، وهو نموذج عن  في آخر ا
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فئة من شأنها أن تحدث التوزان في هذا العصر »الفتى: ) للجمهور( رسائل  

توجد   العالم  من  مكان  كل  في  أيضا.  الوجوه  ورسائل  واضحة،  الماء 

وهذه الفئة يمكن   xxxiii«.الرسائل، وال يمكن لقوة في الدنيا أن تخفي رسالة

نهم من التمييز بين ما يستحق أن   أن تكون قدوة لألطفال الذين هم في سن يَُمّكِ

عند   الطفل  وحركات  الوقت.  تسرق  التي  األشياء  وبين  فيه،  الوقت  يُهدر 

البحيرة هي حث غير مباشر على رياضة التأمل، وهي في الحقيقة رياضة 

مارسها من  وأكثر  األنبياء  عهد  منذ  عليه    قديمة  للا  محمد صلى  النبي  هو 

 وسلم. 

رسائله  المسرحي  النص  فلهذا  رسائلها  وللوجوه  رسائله  للماء  أن  كما 

أن   عليه  وما  الحياة  في  يفيده  ما  اختيار  على  القارئ  تعين  التي  التربوية 

بشكل   الحياة  في  السير  تعني  البصيرة  بعين  األشياء  قراءة  وإّن  يتجنبه، 

وهو   عقبات،  دون  وآمن  خاصة،  صحيح  العصر  هذا  إنسان  إليه  يطمح  ما 

نظرا لما يحيط به من متغيرات سريعة تتطلب الفطنة والذكاء الموجودين في  

 هذا الطفل. 

   التجربة الشخصية: -

إن التأثر تربويا بشخصيات مسرحية تحمل صفات عامة، وتعيش تجارب 

عاشت   التي  الشخصيات  أما  ووارد،  طبيعي  أمر  الحياة  في  متكررة  يومية 

في ت أو  المسرحي  النص  في  إليها  وينظر  بها،  التأثر  فيقل  خاصة  جارب 

العرض كوقائع تستحق أن تقرأ أو تشاهد بدافع الفضول أو المكاشفة، وهي  

تجارب غالبا ما تتعلق بزمنها ومكانها، وغالبا ما تكون جرائم أو اكتشافات 

 أو شخصيات تراثية وتقليدية مرت بأحداث ال تتكرر مع غيرها.  
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"وف مسرحية   والجنزيري  يفسر  الزهرة  ما  سلماوي"  "محمد  للمؤلف   "

مثل هذه الحاالت الخاصة، فهي » أول مسرحية تتعرض لظواهر "اإلرهاب 

يكسبها   الذي  الشكل  وهو  مباشر،  وبشكل  مجتمعة  واإلدمان"  والتطرف 

   xxxiv"ميزة"« 

ر في هذه الجزئية من الحوار الذي دار بين اإلرهابي وأفراد العائلة يظه

جليا حجم المعضلة التي تعاني منها الفئات المغّرر بها في المجتمع العربي 

 باسم الدين اإلسالمي »محمد: الفساد عم البالد وماعدش ينفع معاه البتر. 

البلد محتاجة لكم أكثر من أي وقت قبل كده. ماتضيعوش   زهرة: يا والد 

 نفسكم وأنتم في عز الشباب. 

لك محتاجة  البلد  فعال  شريعة  محمد:  بيعرفوا  اللي  للمؤمنين  محتاجة  ن 

بنفسها.   تضحي  مستعدة  ناس  فيه  يبقى  الزم  لده  نوصل  وعلشان  اإلسالم. 

 تستشهد في سبيل للا. 

زهرة: يا ابني االسالم ديننا كلنا لكن حل المشاكل اللي احنا بنعاني منها  

 دلوقت... 

 أحمد: )يقاطعها( مافيش حل.

  xxxvمحمد: االسالم هو الحل.« 

ف الحوار الذي دار بين شخصيات المسرحية عن تناقض ملفت للنظر يكش

لشخص   ومعاداة  مواجهة  عبارة عن  كان  إذا  ما  والتساؤل  التأمل  إلى  يدعو 

مجرم أم هو معاداة لفكر كامل؟ وفي هذه المسرحية تحاول كل شخصية أن  

اعتيادية حتى   بطريقة غير  اإلرهابي  وبين  بينها  التواصل  تبني جسورا من 

تبريرها    تجد في  بينها  فيما  الشخصيات  وتتناقض  تصرفاته.  بها  تبرر  ثغرة 

النظر بغض  المشاهد   لسلوكه  هذه  في  شخصية  ولكل  فعله،  بشاعة  عن 
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موقف  في  اإلرهابي  ويقف  األسرة،  في  مكانتها  مع  يتناسب  الذي  خطابها 

مشتت بينها فإن أرضى طرفا سيَُخيِب ظن األطراف األخرى فيه، وهذا إنّما  

من المجتمع الذي ينقسم في توجهاته وأحكامه على القضايا التي تمس   صورة

اإلنسان وأمنه، وتحكم عليه برؤية ضيقة. فـ »االبنة تتعاطف مع اإلرهابي  

ولو   الموت  حتى  عنها  والدفاع  ضبابية،  كانت  مهما  بقضية  إيمانه  لمجرد 

ن ابنا لها،  بالعنف والجريمة والضحايا.. واألم تتعامل مع اإلرهابي كما لو كا

له   فتقدم  به،  غرر  قد  ضحية  وتراه  األعذار  له  وتتلمس  بالحسنى  تجادله 

الطعام وتدعوه للراحة، فإذا غفل ال تفكر في االستيالء على مسدسه.. واالبن  

اإلرهابي   يدعو  مما  ومخلصه،  سنده  اإلرهابي  في  يرى  علنا،  المدمن 

اذه منها مع سيطرته  للتعاطف معه، وإن لم يرحم "نوبته" عندما يتعارض إنق

إلى جماعة ال   الموقف.. اإلرهابي، وهو عامل فاشل يسعى لالنضمام  على 

في  مجرم  أنه  يتضح  شخص  أوامر  وينفذ  أميرها،  وال  أعضاءها  يعرف 

  xxxviعصابة ال عالقة لها بالتطرف.«

إّن تحليل منطق هذه الشخصيات المتناقضة يتطلب جهدا في فهم مطامحها 

دفعته  التي  تجربة واألسباب  وتبقى  اإلرهابي،  مع  للتحاور  المجال  لفتح  ا 

دون   تحديدا  الموقف  لهذا  تعرضت  التي  الشخصيات  بهذه  تتعلق  خاصة 

 غيرها. 

الشخصية  الخاصة  التجارب  تصنف ضمن  التي  الشخصيات  أنواع  ومن 

لها   التاريخ  من  شخصيات  فاستعارة  للمسرح  دسمة  مادة  والتراث  التراثية، 

ا عند  المعنوية  تُقرا  قيمتها  أن  تستحق  تجربة  تكون  أن  شأنها  من  لنّاس 

التراثية بوصفها رموزا يرى مكانتها  بالشخصيات  المتلقي  وتُعرف، ويتأثر 

عالية في سماء األدب كشخصية "شهرزاد" التي استطاعت بذكائها أن تفلت 
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من القتل على يد شهريار، وهو ما يرسخ فكرة تربوية وهي أّن على اإلنسان  

حياته بوصفها نعمة ربانية، وأن يعمل كل فكره للخالص من   أن يحافظ على

عن   ليدافع  أسلحته  جميع  ويخرج  حرجة،  اللّحظات  كانت  لو  حتى  الموت 

نفسه وعن وجوده، وخالص شهرزاد من الموت هو رمز للخالص النفسي  

 واالجتماعي والطبقي للفرد ومن ثم المجتمع.. 

عرضه في  أشكاله  بجميع  العربي  المسرح  تقديم    ويحرص  على  للتراث 

تستحقه  تنال ما  لم  التي  أو  المنسية  أو  المغمورة  التراثية  الشخصيات  بعض 

حتى   الدقيقة  تفاصيلها  على  الضوء  ويسلط  معروفة،  كانت  إذا  الشهرة  من 

لها  رسمها  التي  الصورة  بقدر  المتلقي  بها  فيتأثر  أكثر؛  النّاس  من  يقربها 

و صورتها. و»التراث ينبغي أن  المؤلف دون أن يحّرف مسارها التاريخي أ

الكامل  احترامه  له  المسرحي  فالنص  نقصان،  وال  زيادة  بال  هو  كما  يقدم 

خاصة إذا كان المؤلف غائبا عنا وال يملك الرفض أو الموافقة.. أما إذا تعلق  

واألزياء   والديكور  والتمثيل  باإلخراج  والرؤية  والتحصير  التقريب  أمر 

والرقص والغناء،   ذلك  والموسيقى  يتم  أن  اعتراض، شريطة  فال ضير وال 

 xxxviiتحت شعار التجريب في قاعة محدودة«

ويكون   العربي،  المسرح  في  إليها  يُلجأ  ما  فقليال  الدينية  الشخصيات  وأما 

تفهم بشكل سلبي »والسيما شخصيات   االقتراب منها بحذر شديد مخافة أن 

ال لتوفيق  حكيم عبارة عن  األنبياء والرسل، ومن هنا نجد مسرحية "محمد" 

هذه   توظيف  من  يهرب  المسرحي  فالكاتب  النبوية؛  للسيرة  حوارية  صيغة 

الشخصيات خشية الوقوع في تأويلها، أو استعارة بعض صفاتها، أو إسقاط 

في   هي  كما  ينقلها  دائما  كان  لذلك  المقدّسة؛  حياتها  على  العصر  قضايا 

الحكيم« توفيق  الدينية كما فعل  التراثية  الشخصيات   xxxviiiمصادرها  أما 
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الديني   التراث  في  معروف  بتاريخ  تتميز  التي  كالشخصيات  المعروفة  غير 

أحداثها دون االجتراء   أن يضع بصمته في تحريك  المسرحي  للكاتب  يمكن 

 على هويتها وما يتصل بها من أحداث معروفة عند النّاس.  

تُ  البلدان العربية إن لم نقل كلها أن  جسَّد  تمنع الجهات الرسمية في بعض 

الشخصيات الدينية على المسرح، وهو ما يحبس هذه الشخصيات في النص،  

هذه   تؤثر  ما  وغالبا  باإليحاء،  أو  بالرموز  إليها  باإلشارة  المخرج  ويكتفي 

الشخصيات في المتلقي أكثر من غيرها لقداستها عنده، وكل ما يصدر عنها  

أثناء توظيفها يجب أن يتم تطبيقه بحذافيره وااللتزام به، لذلك فنسبة الخطأ  

تكون صفرا. واالبتعاد عن تمثيلها بممثلين حقيقين أفضل وهو ما أشار إليه 

توفيق الحكيم في مقدمة كتابه "بجماليون" يقول: » لقد دهشت وتخوفت، يوم  

ولقد   الكهف"،  برواية "أهل  إنشائها  القومية" عند  "الفرقة  افتتاح  في  فكروا 

حينما   باألمر  القائمين  طمأنوني راجعت  فلما  تمثيلها،  في  اإلذن  سألوني 

لبثت   لقد  بل  اإلخراج،  تجارب  من  تجربة  أحضر  أن  دون  يفعلون،  تركتهم 

ممتنعا عن مشاهدة تمثيلها حتى آخر ليلة.. فذهبت مخدوًعا بقول من قال إنها  

"الفرقة  بشأن  القائمين  لدى  السعي  إلى  األمر  بي  انتهى  هكذا  نجحت.. 

أوقفوا   حتى  اليومالقومية"،  إلى  الكهف"  "أهل  « ! تمثيل   ..xxxix     وهذه

الحاالت الخاصة ال يمكنها التأثير بالشكل المراد وال تتعلق بعالم الواقع فأراد  

التوقف أثارت   ! لعرضها  من  هناك  أّن  مادام  لالنتقاد  معرض  هذا  ورأيه 

وأنها قصة تحكي عن   ما، خاصة  بشكل  فيه  وأثرت  المتفرجين  إعجابه من 

 تحث على اإليمان وبقدرة للا على كل شيء.  معجزة ربانية

ومن أكثر الشخصيات الدينية المحببة للعامة هي الشخصية الصوفية التي  

تبحث عن كل ما يُوِصل للذات اإللهية والعيش في روحانية عالية زاهدة عن  
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كل متع الحياة. ومع اختالف وجهات نظر أعالمها في بعض التفاصيل فهم  

على   ويتدخل  يتفقون  الزاهد،  العابد  إال  عليه  يسير  ال  للا  إلى  طريق  أنها 

الكاتب بالقدر الذي يجعل من موقف شخصيته قويا »حتى ينقذ بطله، ويجعله 

   xlيسير في إصالحه االجتماعي والسياسي كما أراد له دون أي عائق«.

 المتلقي )القارئ، المتفرج(:   -

أثن المؤثرة  الشخصية  سلوك  مالحظة  السهل  المسرحي، من  العرض  اء 

ويمكن تصور الشخصية المؤثرة في النص المسرحي غير أنه من الصعب  

المتلقي   وبتتبع  بالوقت  مرهون  فهو  المتلقي؛  على  التربوي  األثر  مالحظة 

في   المتلقين  من  مجموعة  بمشاركة  إالّ  يتأتى  ال  وهذا  معينة،  زمنية  لفترة 

ال للشخصية  التربوي  األثر  تتبع  إلى  يهدف  المتلقي، مشروع  على  مسرحية 

مشاهد   من  المسرحية  الشخصية  تقدمه  بما  تتعلق  الدراسة  فهذه  ولذلك 

أنها تؤدي وظيفة تربوية تهدف إلى إصالح المجتمع وتنتمي   متعارف على 

 إلى حقل أخالقي قويم.

من   مجموعة  من  متحرر  هنا  والقارئ  فردي  سلوك  هو  النص  قراءة  إّن 

وله والمكان،  الزمن  أهمها  والدخول    القيود  النص  من  الخروج  القدرة على 

ستكون   وبالتالي  متقطعة،  عملية  القراءة  من  يجعل  مّما  يشاء  ما  وقت  إليه 

متابعة الشخصيات متقطعة وهذا ما يؤدي إلى انقطاع التركيز وأحيانا نسيان  

بعض المشاهد المتخيلة، وتكون القراءة في حالة تجدد مستمرة تتبعها نظرة 

ألفعالها، وتقل األلفة بين القارئ والشخصيات. والنص  متجددة للشخصيات و 

المسرحي »ال يمكن أن يكشف للقارئ عن كل قيمه ومعانيه ورموزه إال إذا  

ربط القارئ بينه وبين المسرح، فجسم شخصياتها وتخيل حركاتها وإشاراتها 

الكاتب   بها  يقدم  التي  المسرحية  اإلرشادات  عند  ووقف  حديثها،  وأسلوب 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  862   

 

يشير بها إلى حركة األشخاص أو طبيعة انفعاالتهم، ليستعين بها فصوله أو  

على ما يهمله النص المسرحي من حقائق اعتمادا على ظهورها في األداء  

بالدرجة    xliواإلخراج«  عليه  يكون  لن  الحدث  مع  القارئ  تفاعل  أّن  كما 

رؤية  القارئ  لدى  وتكون  النص،  مع  وحده  لوجوده  العرض  أثناء  نفسها 

لت من ذاته ومن وعيه الفردي، وتبقى حريته مكفولة للعودة إلى  واحدة تشك

 النص متى يشاء. 

    الممثل والعرض المسرحي:  -

أدوارا   ليؤدوا  مشهورين  ممثلين  المخرج  يختار  أن  الضروري  من  ليس 

تبدو له على مقاسهم، إنّما يكون االختيار وفق صور ثابتة في ذهن المتفرج 

ا ما يختار المخرج ممثلين نجحوا في أدوار  ال تخرج عن أدوار معينة، وغالب

الشر أو الخير في مسرحيات أو أفالم سابقة، فتلتصق بهم تلك السمة فيكون  

حتى   حيلته  هذه  تكون  ما  وغالبا  المتفرج،  في  ومؤثرا  ناجحا  للدور  أداؤهم 

باختيار   يجازف  ال  األحيان  معظم  في  فالمخرج  العرض،  نجاح  يضمن 

أدوار   في  صاعدين  أدوار ممثلين  على  يتمرنوا  أن  قبل  محركة  رئيسية 

ثانوية، بالمقابل يجب أن ال نغفل وجود نوع من المتفرجين ينفر من االختيار  

بالطريقة  حركاتهم  ويستقبل  بعينها،  أدوار  في  بعينها  لشخصيات  المتكرر 

عن   عبارة  العروض  تلك  وأن  متكرر،  عرض  أمام  أنه  ويشعر  نفسها، 

ع العرض، ويوقع الممثل في قفص التكرار،  مسلسالت مسرحية وهو ما يوق 

فتقل لهفة المتفرج عليها بمرور الوقت، ولكي تصل فكرة معينة إلى المتفرج  

عن   النظر  بغض  الدور  لهذا  يصلح  ممثال  يختار  أن  فعليه  التربوية  خاصة 

نموذجا تربويا في قالب   xlii"مدرسة المشاغبينشهرته. وتمثل مسرحية "  

عرضه وكان  ساخر،  نسبة  كوميدي  وحصدت  ومميزا،  ناجحا  البداية  في  ا 
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تأثيرها   أما  الكوميدي  الجانب  على  الجمهور  لتركيز  المشاهدة  من  كبيرة 

الطلبة   خاصة  المتفرج  سلوك  على  سلبيا  وكان  للغاية  سيئا  فكان  التربوي 

النقيضين   بين  تجمع  التي  المسرحية  لهذه  التعليم ضحية  المتمدرسين، ووقع 

وه المدرسة  عنوانها  لسوء  في  رمز  والمشاغبين  والتعليم،  التربية  رمز  ي 

الفحص والتمحيص،   تستدعي  التربية، وهذه مفارقة واضحة  وانعدام  الخلق 

وأصبح الطالب في الواقع يقلّد الممثلين داخل القسم حتى يثير غضب المعلم،  

ويقلّل من شأنه على الرغم من أّن المسرحية في حقيقة األمر كان الهدف من  

لتل في  عرضها  الطلبة  لبعض  السيء  السلوك  عن  الكشف  هو  المشاهد  ك 

بالحكمة  تتميز  معلمة  بتوظيف  حكيمة  بطريقة  معالجته  ثم  ومن  المدارس، 

وطول البال، والتي أدّت دورها الممثلة سهير البابلي بإتقان، وهي شخصية  

وأثمر  إصالحها،  على  فعملت  السلوكيات  تلك  لتتحمل  الظروف  اضطرتها 

األخ  في  طلبتها  جهدها  سلوك  في  مذهال  تغييرا  وأحدثت  إيجابية،  بنتائج  ير 

متميز   قسم  إلى  السمعة  سيء  القسم  وتحول  وحكمتها،  الحسنة  بمعاملتها 

كانت   وإنما  يتداولها  ولم  المتلقي،  في  النتائج  هذه  تؤثر  لم  أخالقيا، ولألسف 

مثار سخرية هي أيضا الحتفاظ الجمهور بصورتها وهي تتعرض للسخرية  

م وكان  أكثر  طلبتها،  سلوك  تحسين  في  تجتهد  وهي  بصورتها  احتفاظهم  ن 

تركيز الجمهور بشكل كامل على الجزأين األولين من المسرحية، مّما يعطي 

انطباعا بوجود خلل في تقييم األشياء، وكأن الطالب في عداء أبدي مع معلمه  

وترديد   القسم.  داخل  حركته  في  والتحكم  توجيهه  حق  للمعلم  أّن  لمجرد 

يدل   بسنوات طويلة  بعد عرضها  المسرحية  من  الساخرة  للمقاطع  الجمهور 

انفالت   وجود  على  أخرى  جهة  ومن  المشاهد،  في  تأثيرها  على  جهة  من 

المعلم   فيها  يهان  كان  التي  المقاطع  في  خاصة  النّاس  أغلبية  لدى  أخالقي 
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من  ونعود للممثلين الذين تعرف عليهم المتفرج عبر هذه األدوار؛ ف  ! واألب

أكمل   على  بتأديتها  قاموا  وإن  حتى  أخرى  أدوار  في  يراهم  أن  المستحيل 

مثل   المسرحية  هذه  بعد  أدوارها  مثلوا  التي  المسرحيات  أن  والدليل  وجه؛ 

كبرت" بالدرجة   xliii"العيال  تأثيرها  يكن  فلم  نجاحها  من  الرغم  وعلى 

ن هنا  نفسها، وهنا يطرح السؤال الحائر هل هذا يعود إلى الممثل الذي أحس

وقّصر هناك؟ أم أن موضوع التعليم تحديدا هو الذي كان سببا في شهرتها؟ 

من   فيها  ما  الرغم  وعلى  كبرت"  "العيال  بعنوان  كانت  التي  فالمسرحية 

مثلوا مسرحية  الذين  الممثلين  اختيار  أّن  إال  التربوي  للسلوك  مباشر  توجيه 

ظر الجمهور أن  "مدرسة المشاغبين" أعاق فكرة المسرحية في نظري؛ فانت

من وجهة نظري  تكون في المستوى نفسه إال أّن نجاحها كان أقل من المتوقع 

وإن كان فمسرحية "العيال كبرت" كان فيها الكثير من   -لألسباب المذكورة -

أمهم   لمساعدة  واتحادهم  األبناء  كتكتل  المهمة،  التربوية  والمعاني  الكوميديا 

راء زوجها حتى يهتم بها؛ إلنقاذ حياتها وتوجيهها وتلقينها طرقا متنوعة إلغ

الزوجية وأسرتها من التشتت، والسهر على إعاقة األب عن عالقته العاطفية 

مع امرأة أخرى، غير أن اختيار الممثلين أنفسهم لتأدية أدوار أخرى أسقط 

 العرض في فخ المقارنة طول الوقت.     

ن أجل الشخصية  أحيانا يحضر المتفرج للعرض من أجل الممثل وليس م

التي يؤديها لتأثره مسبقا بشكل هذه الشخصية، وكل ما يأتي عبر هذا الممثل  

فهو مقبول لديه ويتأثر به سواء كان إيجابيا أم سلبيا، وكثيرة هي المسرحيات 

"ريا  المصرية  كالمسرحية  الممثلين  شهرة  بسبب  واسعة  شهرة  نالت  التي 

وع وشادية،  البابلي  سهير  بطولة  والمسرحية وسكينة"  مدبولي،  المنعم  بد 

" لحام،السورية  دريد  بطولة  وطن"  يا  "لولو"    كاسك  اللبنانية  والمسرحية 
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باي "باي  الكويتية  والمسرحية  فيروز،  الحسين    بطولة  عبد  بطولة  لندن" 

والمسرحية  إمام،  عادل  بطولة  "الزعيم"  ومسرحية  عادل،  وهيفاء  الرضا، 

العراقية "ورث   المغربية "شرح ملح" بطولة عبد اإلله عاجل، والمسرحية 

العروض   من  وغيرها  الربيعي..  وإنعام  ياسين  ماجد  بطولة  خرابة"  بابا 

ش في  بارزا  دورا  للممثل  كان  التي  العروض  المسرحية  هي  وكثيرة  هرتها 

 التي تحوي مواضيع مهمة غير أنها لم تنال الشهرة التي تستحقها. 

الشخصية دورا   تؤدي هذه  أن  يعنيه  الممثل وهو يؤدي دوره ال  وعموما 

الدور   هذا  أداء  على  القدرة  له  تكون  أن  هو  يعنيه  ما  فأهم  ال  أم  تربويا 

 وتقمص هذه الشخصية.  

اديا؛ فالمعنوي يؤثر في نفس المتلقي ويظهر هذا  والتأثير يكون معنويا وم

ويعمد   محيطه،  مع  ومعامالته  الحياة  في  توجهه  وفي  سلوكه  في  التأثير 

والتحدث   ألفاظها  باستعارة  بها  تأثر  التي  الشخصية  تقليد  إلى  المتلقي 

وتسريحة  لباسه  كطريقة  الخارجي  مظهره  في  فيؤثر  المادي  أما  بأسلوبها، 

   شعره وما إلى ذلك..

تتكون لدى المتفرج رؤية موحدة تتشكل من روح الجماعة وهي ردّة فعل 

جماعية يقصد بها الجمهور، وكل انطباع عن الشخصية أثناء العرض يتولد  

من اتفاق غير مباشر بين الجمهور؛ فيتخذ ردّة فعل موحدة تظهر عبر عدة  

ومن   نفسها  باأللفاظ  أحيانا  الممثلين  ومخاطبة  كالتصفيق  زوايا  مؤشرات، 

مختلفة داخل المسرح، وهو ما يؤكد أنه كلما زاد عدد الجمهور زاد  تفاعلهم  

مع الحدث بوصف الحدث فعل يصدر عن الشخصية عبر الممثل، واجتماع  

تقديم   في  الممثلين  صدق  يؤكد  العرض  أثناء  واحد  رأي  على  الجمهور 

المؤلف في فكرته،   المسرحية، وصدق  المخرج في ضبط  أدوارهم وصدق 
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ثم يؤكد  و المطلوب، ومن  تقديم دورها وتمثيله بالشكل  صدق الشخصية في 

أنها تركت أثرا في نفس المتفرج، ويكتشف المتلقي سلوكا اعتياديا من ثقافة 

غير اعتيادية، ويتشكل وعيه اتجاه هذا النمط من الشخصيات فما تتركه في  

 نفسه من اشمئزاز يجعله ينفر من سلوكها ويتجنبه.  

نو أن  المخرج  كما  فيختار  أحيانا  النهايات  في  تأثيرها  لها  الجمهور  عية 

اعتاد   المصري  المتفرج   «: فمثال  جمهور،  كل  تالئم  التي  النهاية  الفطن 

أنها    xlivالنهايات الصارخة أو ما يسمى بالستارة الختامية الساخنة« ويبدو 

 حيلة يستعملها المخرج لترسيخ هدف المسرحية في ذهن جمهوره.  

 لصوت على خشبة المسرح:  الحركة وا -

انفعاالتها  عن  لتعبر  للشخصية  المساعدة  العوامل  من  والصوت  الحركة 

الفكرة  توافقهما مع  بقدر  المتلقي  في  منهما  المسرح، ويؤثر كل  على خشبة 

الشخصية سواء في   المؤداة التعرف على نمط  يمكن  المشهد، وعبرهما  في 

النص   في  ظهورهما  ويختلف  العرض،  في  أم  ففي النص  العرض،  عن 

القارئ   صوت  وهو  واحد  صوت  ويظهر  باأللفاظ  عنها  التعبير  يتم  النص 

أصوات  أما  أعماقه،  في  أو  مرتفع  بصوت  يقرأ  عندما  بأذنه  يسمعه  الذي 

التي   بالنبرة  ويتخيلها  بصوته  القارئ  يترجمها  أصوات  فهي  الشخصيات 

ثل على خشبة  يراها مناسبة للمشهد. وكل فكرة قوية ومهمة يحتاج فيها المم

بالشكل   المتلقي  إلى  تصل  حتى  بالحركة  الصوت  إرفاق  إلى  المسرح 

المطلوب أثناء العرض، و»حركة الممثل: ال يجب أن تكون تكرارا لحركات 

الوهم   تشكيل  هي  إنما  الممثل  فحركة  تتجاوزها،  أن  عليها  بل  واقعية،  حية 

ال حركة  له  تخضع  قانون  فثمة  له..  وصياغة  الحياتي  في  بالواقع  جسد 

التصوير، وآخر تخضع له حركة الجسد في المسرح. ففي التصوير ماهو إال  
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"الطيران"   حالة  خلق  في  فالرغبة  "طيران"،  هو  المسرح  وفي  "وصول" 

الممثل« هموم  من  "هم"  تكون  أن  بالحركة    xlvينبغي  الممثل  ويستعين 

ما يعبر  واإليماءات للتعبير عن قوة الفكرة والمشهد، ويستخدم نبرة عالية عند

البطولية   أو  الحماسية  المشاهد  التعبير عن  ويتم  قوته..  أو  المشهد  عن هول 

بحركات مدروسة وبنبرة صوت عالية وواضحة، فاألفكار التي يحملها هذا  

للمشاهد   خالفا  ودقيق،  متقن  بشكل  تؤدى  أن  يجب  المشاهد  من  النوع 

وا الصوت  يكون  وحتى  منخفضة،  نبرة صوت  تتطلب  التي  ضحا العاطفية 

بكالمه   العرض  على  يشوش  ال  وأن  باهتمام  ينصت  أن  المتفرج  على 

الهدوء   إلى  المحاضر  فيها  يحتاج  محاضرات  بقاعة  أشبه  واألمر  الجانبي، 

كمال   درجات  أقصى  هو  السكون  كان  »وإذا  صوته.  الجميع  يسمع  حتى 

فيه   تنحل  الذي  الفضاء  هو  أيضا  الصمت  فإن  نهايتها،  وكذلك  الحركة 

وات جميعها وتتصالح. وفي بعض األحيان يستخدم العرض  صراعات األص

إحساس  لخلق  قصد  عن  الالمبرر  االختفاء  أو  والغياب  الصمت  المسرحي 

  xlviبالحيرة والغموض. « 

أثناء   أم  النص  داخل  سواء  معا  والحركة  الصوت  يتماشى  ما  وغالبا 

والمسرح  العرض المسرحي عندما تكون الفكرة غامضة أو مبهمة أو قوية..  

بوصفه مشهدا من مشاهد الحياة فكل ما يجري على خشبته إنما يدعو المتلقي 

إلى فعله أو االمتناع عنه. وتكشفت أهمية الحركة في الحياة بعد أن تغير قدر  

أدم وحواء وتسببت حركتهما نحو الشجرة بنزولهما إلى األرض؛ وأدت بهما 

  كة تاريخية أنزلتهما من المقامالحركة األولى التي نشدا منها المتعة إلى حر

الرفيع إلى الدنيا بكل ما تحمله من معاني الدنو والذلة، وهذا الهبوط جاء من  

حركة معاكسة نتيجة فعلهما، وكان لكل فعل ردّة فعل معاكسة تكون قيمتها  
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حركة  الممثل  يؤديها  كل حركة  ينتج عن  األساس  هذا  وعلى  الفعل،  حسب 

شكل مباشر أثناء العرض أم بعده، بهذا الشكل  معاكسة من جمهوره سواء ب 

 تقريبا،               » حركة                سكون

 حركة متسيدة          حركة خاضعة 

 حركة وجدانية        حركة مهنية

 حركة طبيعية         حركة آلية 

 حركة فردية          حركة جماعية 

 حركة مرتجلة        حركة مرسومة

 عية        حركة غير إيقاعيةحركة إيقا

 حركة واعية         حركة غريزية

 xlviiحركة إرادية        حركة ال إرادية « 

تتلقاه،  التي  والشخصية  للفعل  المؤدية  الشخصية  بين  تقوم  المعادلة  وهذه 

وتترافق هذه الثنائيات كنتائج حتمية تتمظهر على المسرح حسب ما تقتضيه  

، وأما تأثيرها التربوي على المتلقي سواء  مواقف الشخصيات بشكل مباشر

على   شهرة  الحركات  أكثر  ومن  زمنية،  فترة  بعد  فيكون  مشاهد  أم  كقارئ 

التي   ولغته  وطقوسه  ووظائفه  قوانينه  له  فن  وهو  الرقص  المسرح  خشبة 

 يفهمها أهل االختصاص.  

يميزها ويدل عليها،   تميزه ولكل شخصية صوت  التي  نبرته  لكل صوت 

هي السمة التي تشترك فيها كل الحركات واألصوات في المسرح.  و»الداللة  

»xlviii   ،وللصوت أهميته في إيصال الفكرة والتعبير عن قوتها أو ضعفها

والشخصية وهي تؤدي دورها فهي تتحدث بنبرة عالية أو منخفضة حسب ما 

داللة على   والعالية  الحادة  النبرة  تكون  ما  وعادة  المسرحي،  المشهد  يتطلبه 
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ا تحاول سوء  عندما  أو  باطل  على  المتحدث  يكون  عندما  وتستخدم  لخلق، 

الشخصية أن تفرض سلطتها على المستمع أو تثبت أنها على حق، علما أّن 

العرض  في  العالية  النبرة  تستخدم  الشخصيات  أن  المسرح  في  المشهور 

 المسرحي حتى يصل صوتها إلى الجمهور.  

ال عرض المسرحي لحاجة المشهد  تتوارى الكلمة أحيانا خلف الحركة في 

تقوم   أن  ينبغي  ال  و»الحركة:  الكلمات  من  قليل  عدد  إلى  أو  الصمت  إلى 

بإطالة الكلمة، بل يمكن أن تحل محل الكلمة، لذلك يجب أن تكون لها مكانتها 

مسرحية« فجوات  األدبي  العمل  فيها  يحمل  التي  الحاالت  جميع  .  xlixفي 

ال العوامل  أهم  التقنيات من  هذه  ثم  وتعد  المسرحي،  العرض  لنجاح  مساعدة 

يأتي دورها في التأثير على المتفرج الذي يتتبع حركاتها وسكناتها منذ بداية  

العرض؛ فيصرح بإعجابه بها عبر حركات معاكسة بالتلويح لها أو التصفيق  

أو بالكلمات، ويأخذ من سلوكها ضمنيا ويظهر أثره على سلوكه أثناء تقليده  

ث عليه في مجتمعه. و»الشخصية المسرحية هي الوجود  لها ويتعدى إلى الح 

المشاهدون ويتابعون من خالل سلوكه وانفعاالته   الذي يراه  الملموس  الحي 

   lوحواره كل المعاني التي يحملها الحدث المسرحي وبناء المسرحية العام «

 اللّغة في العرض المسرحي العربي:   -

اللّه على  تعتمد  التي  المسرحيات  هي  عرضها كثيرة  في  العامية  جة 

المتلقي   لتعود  راجع  وهذا  المتلقي،  لدى  بينهما  كبير  فرق  وهناك  وكتابتها، 

على سماعها في العرض بلهجة عامية دون أن يجد إشكاال في فهمها لوجود  

أدوات مساعدة كثيرة لفهم الشخصية، كاإليماءات واإلشارات التي يتفق على  

المسرح   البشر »على خشبة  كل  فراغ،  معانيها  هناك شيء في  يكن  لم  هذه 

المسرحية، والمؤدون كانوا   فالخلفية، والمنظر، والزي، والقناع، والمهمات 
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المعاني  للمشاهدين  توضح  التي  الصور  من  سلسلة  ويشكلون  يتفاعلون 

 liالضمنية األوسع لما كان على األرجح قصة بسيطة«

المعنى   يفهم  أن  يمكنه  غريبة  المتلقي  لهجة  كانت  منه،  ومهما  يقترب  أو 

أن تفهم اللّغة بوصفها  وحتى تترك الشخصية أثرها على المتلقي يجب أوالً 

في  بكالمها  تؤثر  أن  للشخصية  يمكن  وبواسطتها  واالتصال،  التواصل  أداة 

أما  بها،  يتأثر  فلن  الشخصية  المتلقي كالم  يفهم  لم  السمع وإن  المشاهد عبر 

جة العامية يشكل عقبة في وجه القارئ إدراج اللّهجة العامية أو الكتابة باللّه

الذي يتحدث بلهجة مخالفة للهجة الكتابة، وأحيانا حتى المتحدث بها، وليس  

باللّغة  ترد  التي  الكلمات  بعض  سوى  المعنى  لفهم  مساعدة  وسائل  هناك 

الذي   المتلقي  وتساعد  فهمها،  القارئ  فيسهل على  بالعامية  وتنطق  الفصحى 

فه على  أخرى  بلهجة  بل يتكلم  فقط،  لفظها  ينبغي  ال  و»الكلمة:  الكالم.  م 

الشخصية« حركة  إطالة  يعني  الكلمة  وأداء  كذلك،  وأداؤها    liiتمثيلها 

أو  المكان  الكاتب  فيها  يصف  قوسين  بين  تأتي  التي  الجمل  إلى  باإلضافة 

المشهد أو يمررها إلى الممثل ليعتمد عليها في التعبير عن مشاعره، أو التي  

غير   العرض،  إدارة  أو  الممثل  توجيه  في  يستخدمها  حتى  للمخرج  يمّررها 

الملفت   ومن  المشهد،  أو  الفكرة  لفهم  المتلقي  تفيد  ال  اللّهجة  أنها  أّن  للنظر 

العامية تنطوي على كثير من الكلمات السوقية سهلة النطق وتغري غرابتها  

أكبر  العامية  باللّهجة  تأثيره  له  المسيئة  األلفاظ  استخدام  أّن  باستخدامها، كما 

 خاصة في حاالت الغضب واالستفزاز..  

 » سامي: )يلتفت إليه مقطبًا إزاي؟..

باهلل العظيم لو تكلمت كلمة زيادة، ألطربأ    نجيب: )صائحا منفجرا ( أقسم 

عليك العيادة وزي ما ترسى.. أنا ال قابلت ست في جروبي بتاكل جالس وال  
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ومن المهم    liiiسم هاري.. والحكاية ملفقة من أولها ألخرها علشان ألطش « 

المصرية  السينما  في  كفيلم  عرضها  تم  المسرحية  هذه  أّن  إلى   livاإلشارة 

 وجاء االهتمام بها كنص وليس كعرض.  

إّن القائمين على المسرح العربي تأليفا وعرضا وتمثيال وتلقيا يدركون أّن  

األفكار   تحديد  في  طويلة  زمنية  مسافة  يختصر  العدو  أهداف  على  التعرف 

ا في  نصوصه  الهادفة  في  ثقة  يكسب  أن  شأنه  من  عليها  والتركيز  لمسرح، 

هدفه،   تحقيق  على  تعينه  التي  التقنيات  يعرف  عندما  خاصة  وعروضه 

والمسرح اليهودي عندما يركز على اللّغة العبرية فهذا يعني أنه من المهم أن  

وإبراز   عروضه،  في  خاصة  العربية  اللّغة  على  العربي  المسرح  يركز 

ف سواء  الفصحى أهميتها  العربية  واللّغة  خارجه،  أم  العربي  العالم  داخل  ي 

رمز للدّين ورمز للعلم ورمز لألدب، ومن هذا المنطلق يتعين على القائمين 

على المسرح العربي أن تكون اللّغة العربية من أولوياتهم وأن تكون أساس  

تضمين   فكرة  يلغي  ال  وهذا  والمسرحي،  النصي  بشقيه  المسرحي  العمل 

جة العامية في العمل المسرحي أو عرضه باللّهجة المحلية لكل بلد منتج  اللّه

من   المسرحية  تتحرك  وال  المؤلف،  رسالة  وصول  سيبطئ  أنه  غير  له 

عبر   جمعه  رصيد  من  به  يستقبلها   أن  المتلقي  به  يتمكن  بما  إالّ  حدودها 

 مشاهداته السابقة للهجة نفسها.  

ا العالم  في  المصرية  األعمال  والمسلسالت  فانتشار  كاألفالم  لعربي 

والمسرحيات مكن غير المصري من تعلم هذه اللّهجة فال تواجهه مشكلة فهم  

غير  اللّهجات  فهم  مشكلة  المصريون  يواجه  بينما  الشخصيات،  كالم 

في نظرهم أو لعدم بث    lvالمصرية خاصة المغربية إما لغرابتها وصعوبتها

اصة في الثمانينات والتسعينات  األعمال المغربية على الشاشات المصرية خ 
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المصري الممثل  وجود    lviوحتى  من  الرغم  على  فهمها  في  صعوبة  يجد 

االنترنيت وانتشار قنوات اليوتيوب ومواقع التواصل االجتماعية، وهذا يعود  

في حقيقة األمر لعدم انتشار األعمال المغربية في العالم العربي وتحديدا في  

يثة لتضييق هذه الفجوة وتجاوز مشكلة فهم  مصر حتى اآلن. وهناك جهود حث

العامية الحديثة في   اللّغة  العربية، و»تمثل  المجتمعات  المختلفة في  اللّهجات 

تؤكد   إذ  الزمني  االبتعاد  لحركة  مناهضا  عنصًرا  التاريخي  اإلطار  هذا 

الحاضر  بين  لغويًا  معبًرا  وتنشئ  الحاضر  الزمن  في  التاريخ  حضورية 

لة الحاضرة للحدث التاريخي البعيد. وال يكتفي المؤلف والماضي يؤكد الدال

المسرح  لغة  أيضا  يوظف  بل  والماضي  الحاضر  بين  اللغوي  المعبر  بهذا 

  lviiالخالصة ليؤكد هذا المعنى. « 

ال   لمن  تعليمية  ومادة  يعرفانها،  شخصين  بين  للتواصل  أداة  اللّغة  وتعد 

« شكري  الوهاب  عبد  يقول  المنطلق  هذا  ومن  "المسرح يعرفها،  المؤلف 

لخدمة   يسخر  أن  يجب  الفن  وأن  الفن  قبل  األهداف  أن  يعني  اليهودي 

األهداف".. واألهداف واضحة ومعلنة في هذا المسرح منذ أن تأسس، فهو  

المتعددة   بلغاتها  المختلفة  للجنسيات  وتلقينها  العبرية  اللغة  إحياء  إلى  يسعى 

فكرة   تأكيد  إلى  ويسعى  تهجيرها،  أو  هجرتها  إلى بعد  بالعودة  الصهيونية 

أرض الميعاد ثم التوسع من النيل إلى الفرات.. ونالحظ أن الصفات اليهودية  

والعناد   والتجسس  واالحتالل  فاالستيطان  المسرح،  هذا  في  خافية  غير 

والنفاق  والضالل  والسلب  والنهب  واالحتيال  والخديعة  والقسوة  والعنف 

والحقد والبخل  والمسكنة  والغدر  المواقف   والخيانة  في  تظهر  وغيرها 

وتنضح على الشخصيات وتعلن عن نفسها من خالل الحكم واألمثال والنكت  

وكأّن اللّغة تجر معها مجموعة من السلوكيات تبعا لطبيعتها    lviiiأيضا..«  
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وموطنها، والتطرق لهذه الجزئية أو العروج على المسرح اليهودي جاء من  

يسهل العدو  أفكار  على  التعرف  أّن  على    باب  ويعين  عليه،  القضاء  مهمة 

بميول   جمهور  وللمسرح  الصحيح.  موقعها  في  ووضعها  األشياء  ترتيب 

ثقافته   فيكتسب  المعادي؛  اآلخر  إنجازات  إلى  بنظره  بعضه  فيميل  متنوعة 

الشخصية   إنهيار  أسباب  أحد  لتكون  وسطه  في  وينشرها  السيئة  وطباعه 

و لغته  نشر  المسرح  هذا  هدف  كان  وإن  العالم  العربية،  عبر  ايديولوجيته 

بهدف تعليمي وإيديولوجي؛ فحري بالجمهور أن يكون واعيا حتى ال يصل  

القائمين على المسرح العربي أن يحاربوا   األمر إلى هذا الحد، ومن واجب 

في   العربية  واللّهجات  العربية  باللّغة  بالتحدث  السامة  األفكار  النوع من  هذا 

اللغة العامية الحديثة التي يتكلمها أهل البلد  المسرح خدمة للفكر العربي فـ »  

والتي يطرحها المؤلف باعتبارها وعاء الوعي الحقيقي ولغة الواقع الشعبي  

المستمر والفن الحقيقي الذي يعبر عن هذا الواقع، وهناك العربية الفصحى 

بوثائقه  الرسمي  والتاريخ  الرسمية  البطولة  وعاء  المؤلف  يجعلها  التي 

أي لغة المسرح   –ن ناحية، ولغة خيال الظل من ناحية أخرى  ومنشوراته م

  lixالهابط الذي يفرزه الحكم العسكري )الذي يمنع الكالم في السياسة(«

وجهة  له  أن  المؤكد  من  العربي  المسرح  خارج  ميول  له  الذي  والمتلقي 

نظر خاصة فيما يحضره من عروض مسرحية، وحتما سيلفت نظره تركيز  

عينة أو محاولته تسويق إيديولوجية ما أو محاولته تحسين  العرض على لغة م

سلوك سيء أو تمرير أفكار متطرفة عبر شخصيات بمواصفات جميلة، أو  

الموكلة   المهام  من  وغيرها  قويم،  تربوي  سلوك  أو  دينية  أفكار  ترسيخ 

للمسرح، وهنا يتوقف األمر على مدى قابلية هذا المتلقي لما يعرض عليه،  

مشاهدة هذا العرض، وعلى ثقافته وسلوكه وسنه، وجنسه،    وعلى هدفه من 
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متفرج   عن  العرض  لهذا  تلقيه  يختلف  وحتما  ذلك..  إلى  وما  وجنسيته، 

 متخصص أو متفرج له ميول دائمة لمشاهدة العروض المسرحية.    

 خاتمة:  

مصراعيه  على  منفتح  فهو  للتجريب  خصبة  مساحة  العربي  المسرح  إّن 

وتميزه   األفكار،  للفنون  لكل  وانتمائه  النصي  شكله  في  لألدب  بانتمائه 

القيم  التربوية، وغرس  األفكار  لخدمة  بتوظيفه  يغري  في عرضه  البصرية 

تعترض   التي  العقبات  كثرة  من  الرغم  وعلى  الحميدة،  واألخالق  الفاضلة، 

األشياء؛   كل  على  العصر  هذا  في  التحرر  فكرة  لهيمنة  الهادفة  العروض 

من المبذولة  المسرح   فالجهود  خشبة  تنير  العرب  المؤلفين  بعض  قبل 

من   الفئات  بعض  ذهن  في  للمسرح  المبتذلة  الصورة  تكسر  هادفة  بعروض 

 المجتمع،  

في   للشخصيات  الفعل  حركة  تطور  الباحث  يالحظ  أن  السهل  ومن 

المسرحيات العربية الحديثة نصا وعرضا، وعرضها لقضايا مصيرية دون  

اعت يمكن  واضحة  حلول  تقديم  مشكلة  أن  ألي  مناسب  حل  وإليجاد  مادها. 

للمتلقي معاينتها بوضوح،   ثم إعطاء تفاصيل يمكن  لها  التمهيد  يتم  يجب أن 

الحلول غالبا، أو يعطي   وأن يكون لكل حركة مبررا، وهو ما يعرقل فكرة 

الحياة  في  إيجابي  فعل  كانت  وإن  والتربية  تطبيقها،  دون  ومقترحات  حلوال 

المسرحية، وانتماء المسرح إلى األدب بوصفه   فهي أحد مميزات الشخصية

أحد الفنون الراقية يُلزم بكتابة نصوص وإخراج عروض مسرحية تدعو إلى  

تهذيب النفس البشرية، وتقويم سلوكها للحفاظ على مقومات المجتمع العربي  

 وأخالقه.   
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 البحث  ملخص

  هذه   وان   االخر  عن   مختلفة  بمستويات  وقيم   وتقاليد  عادات  تمتلك   المجتمعات 

  لدراسات  وتخضع   المهيمن   والبيئي   االجتماعي   للعامل  طبيعتها   في  تستند   القيم

  اعمال   في  تتشكل   فهي  ;وغيرها  وادبية  ومثيولوجية  ودينية  وفلسفية   تاريخية

  الفنان   عند   القبليه  المرجعيات  فهذه  لثقافته،  العاكسة  الصورة  بوصفه  المبدع 

 والخاصة   العامة   االجتماعية  الظواهر  دراسة  تأخذ  عامة  بصورة  المبدع  او

  االبداعية   االعمال  في  مضمرة  بصورة  لتتشكل  كاداة  عنها  التعبير  وآلية

 التي  الثقافية  المرجعيات  عن  البحث  في  الحديثة  الدراسات  فاخذت  والفنية،

ً   الفني  العمل  تشكل  طريقها  عن   في  والفنية  االدبية  النتاجات  في  وخصوصا

  المعاصر، الوقت

  للنص   الثقافي  التأسيسي  بالجذر  واإلمساك  اإلحاطة  يحاول  فالباحث

 العراقي   للكاتب  المسرحية  نصوص  اخذ  طريق   عن  العراقي  المسرحي

  هي  ما  األتي:  التساؤل  الباحث  فيطرح  الفنية،  معالجاته  وبيان  العاني  يوسف

 العاني؟  ليوسف الصرير مسرحية نص  في  الثقافية المرجعيات

 هي: الباحث عليه حصل الذي  النتائج ابرز ومن

 في  الداخلية  واالنساق  واالدبية  والفلسفية  التاريخية  الدراسات  ساهمت   .1

 )الصرير(  مسرحية  نص   في  المهيمنة  الثقافية  المرجعيات  كشف  عن  النص

ً  وعالجتها  العامة. الثقافية الفكرة وتفكيك تحليل في الخاص لنظامها  تبعا

 على   التعرف  طريق  عن  الى  يتم  ال  الثقافي  المرجع  على  والتعرف  البحث  .2

 المؤلف. عصر في المهيمن االجتماعي النظام
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 العراق.  العاني، يوسف المسرح، الثقافة، المرجع، مفتاحية: كلمات

Cultural References in The Text of The Play Al-Sarrer by 

Youssef Al-Ani 

Mohammed Ali Ibrahim Al – Asadi / General Directorate 

for Wasit Governorate 

Ahmed Adnan Mohammed / Directorate General of 

Kirkuk Governorate 

Abstract 

 Societies have customs, traditions and values at different 

levels from the other, and these values are based in their 

nature on the dominant social and environmental factor 

and are subject to historical, philosophical, religious, 

mythological, literary and other studies; It is formed in 

the works of the creator as the reflective image of his 

culture. These tribal references to the artist or the creator 

in general take the study of public and private social 

phenomena and the mechanism of their expression as a 

tool to be implicitly formed in creative and artistic works. 

The researcher tries to capture the foundational cultural 

root of the Iraqi theatrical text by taking the texts of the 
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play by the Iraqi writer Youssef Al-Ani and explaining 

his artistic treatments. The researcher asks the following 

question: What are the cultural references in the text of 

the play Al-Sarrer by Youssef Al-Ani? 

Among the most important results obtained by the 

researcher are: 

1. Historical, philosophical and literary studies and the 

internal patterns in the text contributed to revealing the 

dominant cultural references in the text of the play (The 

sarrer) and treated them according to their own system in 

analyzing and dismantling the general cultural idea. 

2. Searching and getting to know the cultural reference 

can only be done by identifying the dominant social 

system in the author's era. 

Keywords: Reference, Culture, Theater, Youssef Al-Ani, 

Iraq. 

 المنهجي  االطار / االول الفصل

 اليه:  والحاجة  البحث مشكلة

 المجتمعات   مع  تختلف  وقيم  وتقاليد  عادات  المجتمعات  من  مجتمع  لكل 

  في   بيئية  او  دينية  او  فكرية  تأثيريات  نتاج  وهي  متداخل،  بمستويات  االخرى
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  من   ناتجه  هي   الثقافة  وهذه  المبدع   ثقافته  يعكس  ابداعي  عمل   فكل  المجتمع،

  فالبعد  وبذلك  عامة،   بصورة  المبدع   او   الفنان  عند   قبليه  مرجعيات

 االجتماعية   الظواهر  دراسة  من  تنطلق  الثقافية  للمرجعيات  االيدولوجي

  االعمال  في  معالجاتها  طريق  عن   عنها  التعبير   وآلية  والخاصة  العامة

  المرجعيات   عن   البحث   في   الحديثة  الدراسات   فاخذت  والفنية،   االبداعية

ً   الفني   العمل  تشكل  طريقها  عن  التي  الثقافية   االدبية   النتاجات  في  وخصوصا

ً   ومعالجة  ملموسة  وثيقة  بوصفها  المعاصر  الوقت  في  والفنية   من   لعدد  مسبقا

  مع  االشتغاله  حيث  من  تداخل  الثقافية  فالمرجعيات  الثقافية،  المرجعيات

  المفاهيم  عن  فضالً   والسوسيولوجية  التاريخية  بابعادها  الثقافية  الهوية  مفهوم

  والفني،  االدبي بالنتاج الخاص االثقافي اصل في المتداخلة السوسيوثقافية

  يشعر  ال  اإلنسان   تجعل  المتعددة  الثقافية  المرجعيات  أن  فيه  شك  ال  ومما

 مشكالت  عالج  عن  يعجز  الماضي  أن  كما  متميزة،  هوية  يملك  وال  باالنتماء

  اإلنسان  تدفع  بل  الماضي  إلى  بالعودة   أساسا  العولمة  تسمح   وال  الحاضر

 الخاص.  عالمه خلق سوى ملجأ من له ليس  و األمام إلى للسير قسرا

  اخرى  جه  ومن   جه  من   الفنية  االنتاجات  ابرز  احد  بوصفه  المسرحي  فالنص 

  بصورة   وارساله  افكاره  بواطن  في  الثقافية  للهوية   وحمله  ارساله  لسهولة

ً   اتخذ  للمتلقي  مباشر  غير   او  مباشر   المرجعيات   ومعرفة  لدراسة  نموذجا

 الثقافية   المرجعيات  دراسة  في  الرئيسة   النقطة  يشكل  اذ   للمجتمع،  الثقافية

 الثقافي   الفعل  فأصبح  المجتمع،  ثقافة  من  منعكسة  صورة  بوصفه  للكاتب

  للمجتمع  ثقافية  محموالت   على  ارتكازه   في  والحضور  الغياب   فعل  يحمل

 يحاولة   فالباحث  اخرى،  مجتمعات  من  المرسلة  الثقافية  والمتأثرات  االصلي

  عن  العراقي  المسرحي  للنص   الثقافي  التأسيسي   بالجذر  واإلمساك  اإلحاطة
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  وبيان  العاني  يوسف  العراقي  للكاتب  المسرحية  نصوص   اخذ  طريق

 الثقافية  المرجعيات  هي  ما  األتي:  التساؤل  الباحث  فيطرح  الفنية،  معالجاته

   العاني؟  ليوسف الصرير مسرحية نص في

   البحث: اهمية 

 العراقي   المسرحي  النص   في  الثقافية  المرجعيات  على  للوقوف  محاولة  هو  

  والباحثين   والدارسين   المسرحي  التأليف  مجال  في  والمهتمين  النقاد  تفيد   مما

 المسرحي. والنقد  األدب مجال في

 البحث:  أهداف

 المسرحية. العاني يوسف نصوص في الثقافية المرجعيات على التعرف

 المرجع  واظهار  المؤلف  عصر  في  المهيمن  االجتماعي  النظام  على  التعرف

 القارئ. نظر وجهة من الثقافي

ً   البحث:   حدود ً   (1987)  زمانيا ً   )العراق(  في  ومكانيا   تتبع   وموضوعيا

 المسرحية. العاني يوسف نصوص  في  الثقافية المرجعيات

   الثقافية( )المرجعيات االجرائي التعريف

  واللغة  والدين   والتاريخ   كاالدب  ثقافية  تفاعلية  لمنظومات  انعكاسات  انها 

 المسرحي. النص  تكوين  في االساسية البنية  تشكل في والفلسفة واالسطورة

 النظري االطار / الثاني الفصل

 واجراء(  )مفهوم الثقافي المرجعيات االول:  المبحث
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  الوقوف  من  بد   ال   واالدبية   الفنية  لألعمال  المرجعي  االصل   على  للوقوف

  األشكال  إنتاج  فعمليات  ،   النصية  البنى  في  المضمرة  الثقافية  األنساق  على

  يهتم   فال  واستهالكها،  توزيعها  وطريقة  واألفراد،  المؤسسات  قبل  من  الثقافية

 من   طريقه  عن   يكتشف  ما  حيث  من  النص   يأخذ  بل  ونقده،   النص  بدراسة

 مؤسساتية.  منظوماتية داخل تتشكل  ثقافية أنظمة

 طريقة  تعكس  ثقافية  ظاهرة  بوصفها  األدبية   النصوص  مع   يتعامل  أنه  أي

  للقيم   كنسق  المجتمع   في  الرموز  ينتج   الشكل   وبهذا   واألمة  مجتمع  فكر

  وخطورته،  كثافته  في  الثقافي  اختراق  من   يسببه   لما   كنتيجة  والنظام

 الجغرافية   والجيلوجية  الثقافة  حدود  خارج  تصاغ   أصبحت  فالمرجعيات

 الثقافي   األمن  تمس  إضافية  استحقاقات  فشكلت  االجتماعية،  الوطنية  والناحية

 (292، صفحة 2006)الغني،  الهوية.  ومكونات

  الثقافية   الدراسات  "وليد  هو  الثقافي  النقد  المرجع  أن  ايزاجر(  )ايرثر  يرى

  وتكاملت   نمت  األولى،  العالمية  الحرب  بعد  المبكرة  إرهاصاتها  ظهرت  التي

  النقد  نشوء أثمرت التي هي الثقافية، والدراسات األوربية، النهضة عصر في

 . (163، صفحة 2014)الشجيري،  الثقافي"

  برينجهام  مركز  تأسيس  نتيجة  مع   ظهر  أنه  يرى  من   هناك  المقابل  في

 )فرانكفورت(   مدرسة  وبروز  المعاصرة،  الثقافية  للدراسات  (1964)

  لتنشر   والسوسيولوجي،  النقدي  الطابع  ذات   الثقافية  االبحاث  في  (1923)

  بعد   عدة،   مجاالت  في  التسعين،   سنوات   في   موسع  بشكل  الثقافية  الدراسات

 ( 151)القحطان، د.ت.، صفحة  البنيوية.  بعد  وما البنيوية من  استفادت أن
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 الماضي   القرن  من  الستينات  فترة  على  وأجمعت  نوهت  قد  اإلشارات  كل

 تلك  خاصة  متعددة،   بمستويات  متغيرة  منحنيات  تكل  الثقافة  مصادر

  قبل.   من  أحد  فاعليتها  أو  بتأثيرها  يأبه  يكن  لم   التي  الهامشية،   المستويات

 ( 102، صفحة 2006)رزق، 

 بالنقد  الخاص  مصطلح  الى  اشارة  الذي  )فينسيتليج(   األمريكي  الناقد  ويعتبر

  على  ينفتح  إنه   بل  القائم،  للتصنيف  وفقا  الجمالي  النص  يؤطر  ال  "أنه  الثقافي

  الخطاب   دراسة  على  يعمل منها)...(  الجمالية  غير  حتى  الخطاب،  ألوان  شتى

)اللويش،    ذهني.   رسوخ  بعد   عقليته  على  تأثيره  ويظهر  المتلقي،  يقبله  الذي

 ( 117د.ت.، صفحة 

  التحليل   مناهج  بتغيير  النص،  بدل  بالخطاب  االهتمام  إلى  يشير  و)ليتش(

  والممارسات   الدراسات   من   االستفادة  مع   منهجية،  معطيات  واستخدام 

 السابقة.

)النوياتي،    هي:   خصائص  ثالثة  على  )ليتش(  عند  الثقافي  النقد  ويقوم 

 (85-84، الصفحات 2016

  للنص   المؤسساتي  التصنيف   إطار  تحت  فعله  الثقافي  النقد  يؤطر  ال   -1 

  غير  هو  ما  إلى  االهتمامات  من  عريض  مجال  على  فتح  قد  بل  الجمالي،

 المؤسسة.  عرف في جمالي غير  هو  ما إلى المؤسسة، حساب في محسوب

  النصوص  تأويل   مثل   أخرى،  معرفية  حقول  من  الثقافي  النقد   يستفيد   -2 

 المؤسساتي.  والتحليل النقدي،  الثقافي والموقف التاريخية، الخلفية ودراسة
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 اإلفصاح   وأنظمة  الخطاب  أنظمة  على  بنيوي  المابعد  الثقافي  النقد  يركز  -3 

  فوكو(،  و)ميشيل  دريدا(  )جاك  بارت(،  )روالن  لدى  هو  كما  النصوصي،

  )ليتش(   يصفها  مقولة  وهي   النص،  خارج  شيء   ال   )دريدا(  مقولة  في  خاصة

  التشريح  مفاتيح  ومعها  بنيوي،  بعد  لها  الثقافي  للنقد  البروتوكول  بمثابة  بأنها

 فوكو.  ميشال  وحفريات بارت  عند كما النصوصي،

 حيث   من  الثقافي  النقد  مميزات  الخصائص  هذه  طريق  عن  )ليتش(  يعرض

ً   كان  سواء  بالخطاب،  اهتمامه   من   استفادته  عن  فضالً   ظاهرة،  أو   مكتوبا

  النقد  مناهج  من  االستفادة  مع   له،  معرفية   خلفية  تمثل  التي  السابقة  الدراسات

 األدبي. 

ً   مجاالً   وليس  "نشاط  الثقافي  النقد  أن   ( AurthorIsabager)  ويرى  معرفيا

  المتنوعة   والنظريات  المفاهيم  يطبقون  الثقافة  نقاد  أن  بمعنى  ذاته،  في  خاصا

  من   حشد  وعلى  اليومية،  والحياة  الشعبية  والثقافة  الراقية،  الفنون  على

  كما   ومتعددة،  متجاورة  متداخلة  مهمة   الثقافي،  بالنقد  المرتبطة  الموضوعات

  يشمل  أن  الثقافي  النقد   وبمقدور   مختلفة،  مجاالت  من   يأتون  الثقافيين  النقاد  أن

  الوسائط  وتحليل  الفلسفي،  التفكير  عن  فضالً   والنقد  والجمال  اآلداب   نظرية

  ونظريات  العالمات،  علم  اتنظري  يفسر  أن  وبمقدوره  الشعبي،  الثقافي  والنقد

  االجتماعية،  والنظرية  الماركسية،  والنظريات  النفسي،  التحليل

)ايزابرجر،   اإلعالم"   ووسائل  االتصال   ودراسات  واالنثروبولوجية،

 . (31-30، الصفحات 2001

 االبداعي الحقل في الثقافية المرجعيات الثاني: المبحث
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  هذه  وانعكـاست  االبداعية  الحقول  في  واالسـتهالكية  الشعبية  الثقافة  امتزج 

  اذ   األمريكي،  المجتمـع   عند   الحال  كما  الفنية   االعمال  من  الكثير   على  الثقافات

  اإلعالنات  في  ومرجعياتها  الثقافي  الجانب  ابراز  الى  المجتمع  الحاجة  برز

،  1999)مارتينو،      الصناعي.  وتطور  التلفزيوني  البث  انتـشار  مـع  التجارية

  (72صفحة 

  الطبيعية  الموثرات  طريق  عن  تشكل   االبداعي  العمل  في  الثقافي  فالمرجع 

  للمعنى   الفردي  االدراك  مديات  عن  فضال  االولى  بالدرجة  المجتمع  حياة  في

 صورة   والمسرحية  الفنية  االعمال  شكل  اذ  لمجتمعه,  الثقافي  المعرفي

  واالوربية  االغريقية   الثقافة  تأثير  في   كما  المجتمع  لثقافة  مالصقة

  اذ   المسرحية,  االعمال   وبالخصوص  العراقية  الفنية  اعمال  في  )الشكسبيرية( 

  رغم  متداخلة  ثقافة  وتشكل  العربية  الثقافة  على  الثقافات  هذه  التأثير  يالحظ

 الفنية   االعمال  في  الثقافية  مرجعيات  فبيان  للثقافتين,  الزمكاني  البعد  اختالف

  الظروف   تنتجها  بل  الزمكانية  الحدود  على  تعتمد  ال  المسرحية  وبالخصوص

  بينها  ما  في   تخلخاها  طريق  عن  الثقافية  لمنظومة  المشتركة  والعوامل

  ابعاده  بذلك  فتخلق  الفني  العمل  داخل  الثقافية  الهوية  في  ازمة  واحداث

 ومرجعياته   الفرد  لثقافة  االقتصادية  وحتى  والتاريخية  والسياسية   االجتماعي

ً   واالكثر   المشترك  فالعامل  الفني،  العمل  في   المجتمع  في  يؤثر  الذي   هو   تقربا

  في   المتلقي  دور  على  تعتمد  )...(  مختلفة  ذهنية  صور  فـ"إنشاء  وثقافتها"

)االسدي،    األصلي"   للنص   المتعددة  بالقراءات  وذلك  والتحليل  التأويل

صفحة  2019  في   الثقافية  للهوية  التاريخي  التأثير  عن  فضالً   ،(125، 

 ثقافة   في  تؤثر  مرجعية  السمات  من  عدد   )هنتنغتون(  يصنف  وبهذا  المجتمع،

 (62، صفحة 2005)هنتنغتون،  هي: المؤثرة المصادر هذه  ومن المجتمع



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  886   

 

 والعرق. الدم  قرابة أي والجنس والساللة كالعمر االسنادية  المصادر -1

 والحضارة. والديانة الجنسية واللغة القبيلة او كالعشيرة الثقافية المصادر -2

 وغيرها.  والقارة الجغرافية والمنطقة والبلد الجواز  االقليمية  المصادر -3

 دولة. او  فضية او حزب او حركة او كالطائقة السياسية المصادر -4

 غيرها.  او االقتصادية  الطبقة او  الوظيفة او كالمهنة االقتصادية المصادر -5

  االجتماعية   المكانة  او   الفريق  او   كاالصدقاء  االجتماعية  المصادر  -6

 وغيرها. 

 الجماعة   او  الفرد   لدى  الثقافية  الهوية   اظاهر   على  تعمل   المصادر  هذه  

 وانعكاسها   المصادر  هذه   تجلي  مستوى   بحسب  االخر  عن   درجتها  وتختلف

  الشعبية  والمعايير  القيم   منظومة  بذلك  مراعيا  الجماعية  او  الفردية  الثقافة  في

 المجتمع. ثقافة في

  طريق   عن  الكاتب  بناها   التي   المعالم  طريق  عن   أمة  أي   ثقافة  عن  فالكشف

 (266-264، الصفحات 2019)خولة،  :وهي دراسات عدة

  عن   الكشف  عبر  ذلك  ويكون   التاريخية:  الثقافية  المرجعية  دراسة   -اوالً 

  مثل  الرموز،  من  مجموعة  عبر  االبداعي،   العمل  داخل  التاريخية  المعالم

  زمنية   حقبة  إلى   اإلشارة  أو   األحداث،  أو   األماكن  أو   التاريخية  األسماء

  كان  إذا  وما  والتاريخ   التراث  بين   تداخل  التاريخية  فالمرجعيات  معينة،

  التراثية،   والمرجعية  التاريخية  المرجعية  بين   الفصل  فيه   يتم   أن   يستدعي

  الشاغل   الشغل  تعد   الكتابية   مادته   المؤلف   منه  يُستمد  الذي  التاريخي  فالنسق

 (2016)حسين،  للثقافة. التاريخي باألصل  الخاص الموضع تتبع في
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 المرساة   الدينية  الثقافة  إظهار  عبر  الدينية:  الثقافية  المرجعية  دراسة  ثانياً:

 اإليحاءات   االقتباسات،   من  مجموعة  عبر  وذلك  االبداعي،  العمل  داخل

  على  تدل  أماكن  ذكر  النبوية،  اآلحاديث  القرآنية،  اآليات  مثل:  واإلشارات،

 أدوار   إعطاء  عبر  أو  المدينة...إلخ،(  مكة،  الكنيسة،  )المسجد،  الديانات  تعدد 

  أن   هذا  شأن  ومن   الناسك(،  الراهبة،  القس،   )اإلمام،  مثل   من   لشخصيات

 ديانة   وإظهار  بينها،  فيما  تواالختالفا  الديانات  بين  القائم  الصراع  يبرز

 الشعوب.  من ما شعب

 وإظهار  الكاتب  أفكار  تمحيص   عبر  األدبية:   الثقافية  المرجعية  دراسة  ثالثاً:

  معينة  زمنية  بفترة  أو  الفكرية،  المذاهب   بإحدى  تأثره  ومدى   األدبية،  قدرته

 عن  المرجعيات  من   النوع  هذا  لنا  يتجلى  ما  وعادة  عامة،  األدب  تاريخ  من

  عالميين   لكتاب  محلية  أو  عالمية  مسرحية  مقاطع  أو  الشعرية،  المقاطع  طريق

 العربي. التراث من وأحداث قصص  أو الهادفة، بكتاباتهم اشتهروا

  من   النوع  هذا  يكشف  األسطورية:  الثقافية  المرجعية  دراسة  رابعاً:

  والحضارات   التراث  من  عادة  مأخوذة   ورموز  أساطير  عن  المرجعيات

  البابلية،  الرومانية،  اليونانية،  )الحضارة  مثل  المحلية،  أو  القومية،  العالمية،

  يبرز  أن  المرجعيات  من  النوع  هذا  شأن  ومن  إلخ،(  العربية...  الهندية،

  داخل  الكالم   أو   األحداث  مع  األسطورة  أحداث  فيها   تتقاطع  واسعة   أيديولوجيا 

  تاريخ   ويكشف  األمم،   من   سابقة  أمة  بثقافة  القارئ  يعرف  كما  األدبي،  النص

  القديمة،   والثقافات  الحديثة  المؤلف  ثقافة  بين  والتقاطعات  القديم،  الفكر

  اذ   الفنية،   اشتغاالته  في  سيميولوجي  نظام  يحمل  الثقافي  األسطوري   فالمرجع

  والذي   الموضوع(،  –  )باللغـة  المسمى  هو  األول   فالنسق  الثقافية،  باالنساق

  )الميتا   بـ  والمسمى  ذاتها(  األسطورة  )  الخاص  نظامها  عليه  األسطورة  تبني
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 الفنية،   بالتصوراتها  أو  نفسها  باللغة  األمر  تعلق  سواء  الثانية،  اللغة  أو  لغـة(

 المرجع  فيصب  شاملة  عالمـة  مجـرد  سوى   فيها  ترى   ال  فاألسطورة

ً   نظام  من  جزء  االصطوري  النظام  على  ينبني  أكبر  نظام  في  جزئياً،  أو  أوليا

 (78، صفحة 2011)مبرك،  ألول. 

 األفكار   بتتبع   وذلك  الفلسفية:  الثقافية  المرجعية  دراسة  خامساً:

  ما،   فلسفة  حول   انتقاداته  وأخذ   المؤلف،  طرف  من  المتبناة  واأليديولوجيات

  بالتحليل  وغيرها،  المؤمنة  الوجودية  والفلسفة  الملحدة  الوجودية   الفلسفة  مثل:

  األمثلة  هذه  كانت  سواء   األمثلة،  ضرب  طريق   عن   عيوبها  وإظهار  والدراسة

  يترقب  أو   مضى،  زمن   في  حدثت  الواقع  من  أمثلة   أو   الكاتب،  خيال  وحي  من

 القومي   الذاتي،  بالوعي  النهوض  أجل  من  هذا  وكل  المستقبل،  في  وقوعها

  من   والعديد  التفكير،  مجرى  غيرت  سائدة  أفكار  تصحيح  أو  والعالمي،

 ظهورها. منذ الحياة مسارات

 السابقة  اآلليات  عن   الكشف  عبر  النص:  داخل  الثقافية  األنساق  دراسة  سادساً:

  إلى  الوصول  الثقافية  المرجعيات  مجال  في  للباحث  يتأتى   ال   ألنه  الذكر؛

  أن  شأنه  من  ذلك   وألن   سبق،   ما  دراسة  عبر  إال  بنوعيها  الثقافية  األنساق

  والتي  البحث،  قيد  والفكرية  المعرفية  والمرجعيات  األيديولوجيات  كل  يعري

  وقدرته   ومعرفته  وعيه  ومدى   الكاتب  ثقافة  يوضح  كما  النص،  عليها  بني

 القضايا. مختلف معالجة على

 البحث  إجراءات / الثالث الفصل

 البحث مجتمع اوالً:  
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ً   على   األصلي  البحث  مجتمع  اشتمل   ً   نصا   مسرحية   فقط)نص  واحداً   مسرحيا

  يوسف   العراقي  للكاتب  م( 1987)  عام  العراق  في   النص  كتب   الصرير(،

  العاني.

   البحث عينة ثانياً:

  للمسوغات  وفقأ  بحثه  عينة  اختيار  في  القصدية  الطريقة  إلى  الباحث  لجأ

 اآلتية: 

 يحقق   الذي  بالشكل   للبحث  والمكانية  الزمنية  الحقبة  المسرحية  النص  تغطية

 البحث.  نتائج  تعميم على  ويساعد المتوخاة, الدراسة أهداف

  على  واعتمادها  متعددة،   ثقافية  مرجعيات  لتضمينه  النص  هذا  الباحث  اختار

 المسرحية.  للنصوص  الثقافية الدراسة مقومات كإحدى  الفصيحة اللغة

 ً  مسرحية  نص  المختارة  البحث  عينة  تضمنت  تقدم  ما  على  وتأسيسا

 .  العاني يوسف العراقي للكاتب (1987الصرير)

 القياس: وسيلة ثالثاً:

 في   والمعاير  المؤشرات  من   النابعة  المعاير  من  جملة  على  الباحث  اعتمد 

  عينة   نموذج  تحليل  في  قياس  وسيلة  بوصفها  البحث  هذا   من  الثاني  الفصل

 كاآلتي:  وهي البحث

  النص   في  الثقافية  المرجعيات  عن  تعبر   والكلمات  للعبارة  التفسيري   الناتج

 المسرحي.
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 معالجتها   طريق   عن  تتشكل   المسرحي  النص  في  الثقافية  المرجعيات  ان

  والنسقية   واالسطورية  واالدبية   والفلسفية  والدينية   التاريخية  للدراسات

 الداخلية.

 الثقافي. المرجع تحديد  في  تؤثر الخطاب طريقة

 عن  ويعالجها  المتداولة  الشعبية  ثقافته  يعكس   فهو   المجتمع  مرآة  المؤلف

 نظره. وجهة من التقافية المرجعيات استخدام طريق

 وبالخصوص   االدبية   االجناس  في  تظهر  الثقافي  للمرجع  الفنية  المعالجة  ان

 للمجتمع. الثقافي االصل النعكاس مرآة بوصفها المسرحية

 في   الثقافية  المرجعيات   كشف  بوابات  هي  الدرامي  الفعل  او  الدرامية  اللغة

 المسرحي.  النص

 البحث أداة رابعاً:

  وقراءته  النص  تحليل  في  كأداة  القياس  ووسيلة  المالحظة  على  الباحث  اعتمد

 نقدياً. 

 العينة تحليل وطريقة البحث منهجية خامساً:

  بما   يناسب  وهذا  الوصفي  المنهج  الثقافية  لمرجعيات  متابعة  في  الباحث  اتبع

 الحالة. دراسة منهج  بحثه عينة  تحليل في الباحث واعتمد البحث، إليه يرمي

 العينة:  تحليل  سادساً:

 ( 1) رقم نموذج

 الصرير المسرحية:  عنوان
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 العاني يوسف  المؤلف:  اسم

 م 1987النشر: تاريخ

 المسرحية: قصة  اوالً:

  وهو   )هو(  سخصية  االول  شخصيتهن  حول  المسرحية  قصة  أحداث  تدور  

  وهي   )هي(  الثانية  والشخصية  لوحده  بيت  في  يسكن  متقاعد  كبير  رجعل

  تقاعدهم،   قبل  ذاتها  الحكومية  الدائرة  في  يعمالن   كانا  كالهما   ايضاً،  متقاعدة

  الكوميدية   الحوارات  ببعض   الروتيني  حياته  احداث   يسرد   )هو(  فشخصية

  عدا  ما  صوت  اي  دون  البيت  في  وحيد   وهو  المتقاعد  حالة  ليبين  والسرد

 يحاول  البيت،  في  الصوتي  الفراغ  ليملء  يحركه  الذي  الباب  صرير  صوت

  ولكي   اليوم  طول  يمارسها  التي  الروتينية  اجراءات  ويكمل  مذكراته  يكتب   ان

 يرن   وفجأة  السنوي،   التقويم   في  مضى   الذي   اليوم   بشطب   يومه   يمرر

 حوارات  بعد   الباب  بفتح   يقوم  حتى  متقطعه  مرات  ولثالث  الجرص

  امام  واقفه  )هي(   التقاعد  قبل   السابق  عمله  زميلة  فيساهد   ذاته،   مع  مونولوجية

  لها   يقدم  ان  منه  وتطلب  ماضيهما  حول  ويتحدثان  للدار  )هي(  فتدخل  الباب

  يشتري   لكي  لالسواق  فيذهب   بيته  في  نافذة  القهوة  مستحضرات  ولكن  القهوة

  وتصليح   الماء  بتسخين  تقوم  بدورها  و)هي(  بالقهوة  الخاصة  المتطلبات

  حتى   ويودعها  القهوه  لها  يعمل   عودته  وبعد   بالزيت،  الباب  صرير   صوت

 ان   خروجها  بعد  فيالحظ  سفر،  على  كانت  النها  بها  الخاص   بالباص  تلحق

  مره   الجرص  بصوت  الحوار  لينتهي  الباب،  يحاور  وضل   للباب  الصوت

 وهي   تركها  قد  الباص  بان  لتخبره  جديد  من  عادة  وقد  )هي(  ليشاهد  اخرى

  وتقنعه  ذام  على  وتشجعه  جديد  من  للعمل  العادتها  معاملة  تقديم  على  عازمة
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  مشهدها  في  المسرحية  لتنتهي  ذلك،  على  ويتفقان  للعمل،  معها  يعود   بان

 شخص.   اي من خالي والبيت  الباب  صرير باعادة االخير

 المسرحي: الفكرة في وتمظهراتها الثقافية المرجعيات تحليل  ثانياً:

  اذ  وانتمائها،  وذائقتها  اطيافها  بكل  العامة  الثقافة  على   العاني  يوسف   اعتمد  

  داخل  والمتلقي  الجمهور  اذهان   في  معالجتها  طريق  عن  ثقافية  صورة  خلق

  الفرد،  ذات   في   الثقافية  المدينة  مرجعيات  من   االنطالق  اذ   المسرحية،  العمل

  االساسية  قضاياه  ابرز  تبني  في  ليسهم  المسحوق،  المجتمع  جذور  ومن

  إليجاد   بها  الجمهور  توعية  وانما  حسب،   تشخيصها  بهدف  ليس  والملحة،

  اخذت  ثم  العاني،  مسرحيات  عالجتها  وانسانية  وطنية  رسالة  وهي  لها،  حلول

  لحالة   الصرير  مسرحيه  استندت   العراقي،  للمسرح  الثقافية  المرجع  تشمل

  اسس  من  نابعة  ثقافية  مرجعيات  ذات  وافكار  ثقافة  من  يحمله  وما  المتقاعد

 للعدد  ثقافي  خزين   المتقاعد  بوصف  الفرد  لدى  المعرفي  والخرين  المتداول

 الحياة   واقع   عن   ابتعاده  وذم   اهميته  وبيان  المجتمع  في  الثقافية  المرجهيات  من

  فحدود   واحد،  آن  في  وثقافية  وفكرية  عملية  خبرة  بوصفه  والعمل  اليومي

  من   نابعة  )الصرير(  مسرحيته  في   )العاني(  عالجها  التي  الثقافية  القراءة

 حوارات  طريق  عن  ذلك  يرب  اذ  االصيلة،  العراقية  الثقافية  المرجعيات

  في  والوضوح  البساطة  عن   فضالً   والزوائد   الحشو  من  خالية  ودقيقة  موجزة

  بعد   عامة  بصورة  المتقاعد  به  يشعر  لما  ثقافية  صورة  فيقدم  االفكار  طرح

  في   تعبيره  وجهة   من  القاسي  الزمن  وقت  العمل  وحب  لعمله  تركه  من  زمن

  اسلوب   من  كبير  بحد  تقترب  واحد  فصل  ذات  المسرحية  فهذه  نفسه،  الوقت

  صورية   سردية  لوحاة  شكل  على  الشخصية  يقدمها  والتي  القصيرة  القصة

  يود  فال   العراقي،  المجتمع   في   بارزة  ثقافية  مراجع  ذات   بعبارات  محملة
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 ثقافية  صورة  ببساطة ليقدم والزماني المكاني تعدد وال  الشخصيات في تزاحم

 لحل   وتربوية  جادة  بطريقة  للمتلقي  ومالمحه  رؤيته  بكل  اجتماعي  لواقع

 العراق. في عامة بصورة المتقاعدين مشاكل

 المرجع  تعكس  الفصيحة  الحوارات  مع  بساطتها  رغم  العامية   اللغة  فامتزاج 

 للمجتمع  الثقافية  الهوية  تحدد  فاللغة  النص،  لغة  منها  تنبع  التي  اللغوي  الثقافي

 في   الكاتب  عالجها  التي  الثقافية  المرجعيات  ابرز  احدى  بوصفها  العراقي

 انتقاء   في  للمتلقي  المقنعة  الصورة  يقدم  فهو  )الصرير(،  المسرحي  نصه

  ذاتهما  فيؤكدان  الشخصيتين   بين  التداولي  واسلوب   والحوارات   الكلمات

  اليها  استند  التي  الثقافي  االصل  بيان  اجل  من  عراقي  الثقافي  بمرجع  المتصل

  البيئة  مع  تأقلمه  يبين  )هو(   فشخصية  )الصرير(،  مسرحيته  في  الكاتب

ً   يمتلك  انه  اال  الوحدة  رغم  به  المحيطه ً   احساسا   وهو   به  يحيط  ما  بكل  عميقا

  السرديو   حواراته  في  ذلك  ويبرز  ايجابية  بطريقة  اليومي  روتين  يمرر

 واحساس  روح  له  يجعله  خاصة  لغة  للباب  يؤلف   اذ  ;الباب  بصرير  وعالقته

  شخصية   عكسه  وعلى  )هو(،   شخصية  ذات   في  المكنون  الجانب  عن  لبعبر

  العزلة  من  تهرب  وان  الجميع  تشارك  وان   تتمشى  ان   تحب  التي   )هي(

  الضغوط  تحمل  في  البايلوجية  الحالة  على  يعتمد   وهذا   التقاعدية،  االجتماعية

  باعتماده  للمتلقي  الكاتب  صورها  االمور   هذه   فكل  الجنسين،   بين   االجتماعية

 خاصة،   بصورة  العراقية  بالثقافة  خاصة  واجتماعية  لغوية  مرجعيات  على

  بذلك  ليصدر  مستمرة  وكانها  الماضي  في  الواردة  االخطاء  عن  يعبر  وكذلك

  بين   الواقع   السرد   في  متجسداً   وهنا(  )االن  بصورة  الماضي   وحكم  ثقافة

  الوقت  هذا  في  االن   يحدث  الذي   الفعل  وردة   الماضي  ايام   حول   الشخصيتين 

  االهمال   عن  تعبر  التي  الصحن  في  القهوه  من  قطرة  صقوط  رفض  مثل
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  على  السن  في  التقدم  تأثير  بذلك  ويتوضح  الشيخوخة،  لتأثير  وليس  العامل

  مرجعياتها   من  الثقافة  هذه  تصدير  الشخصيتان  فتحاول  وارتجافها،  االصابع

 الفرد. على الشيخوخة تأثير عن للمتلقي الماضيه

  فبذهاب   واالشياء  االفراد  بين  للتأنس  ثقافي  ومرجع  ثقافية  وسيلة  صوت 

 صوت  محله  يحل  احساس  ذات  مادي   شيء  بوصفه  الباب  صرير  صوت

  وان   الزيت  بقطرات  الصرير  لصوت  اسكاتها  طريق  عن  ذلك  ويتبين   المرأة

  ومساعدة  االخطاء  نبذ  في  الفرد  ثقافة  بيان  في  الصوت  ذلك  محل  )هي(  تحل

  واالشتياق  كالحب  عاطفية  باتجاهات  محمل  الحدث  كون  عن  فضالً   االخرين

  وهذا   الصرير،  سكون   بعد   البيت  ذلك  هدوء   بذلك  المرأة  فملئت   الطرفين،  بين 

 في   والفرح  الحياة  عن   تنم  ثقافية  لمرجعيات  مفتوح  مجال  خلق  للباب  التحول

 اجتماعي.  اطار

  متعدد  درامية  صور  من   المتشكلة  المتعددة  الثقافية  المرجعيات  بهذه  فالمؤلف

ً   مستقبلية  ثقافية  صورة  قدم  رسالة  بذلك  لبيبث  الزمكانية  الحدود  بذلك  متخطيا

  منها  تنبعت  التي  المرجعيات  بكل  المستقبل  والى  الحاضر  عبر  الماضي  من

 في  وما  العوالم  هذه  شفافية  يكشف  فالمؤلف  عامة،  بصورة  العراقية  الثقافة

  يجرد   فالمؤلف  واليقضة،  الحلم  بين   يتأرجح  ميلودرامي  شبه   بحوار  داخلها

  الدرامية  والفعل  اللغة  في  والفكرية  المعرفية  والمرجعيات  األيديولوجيات  كل

 تأتي  المعالجة  وهذه   ثقافته  ليبرز  النص   بنية  في  المضمره  مكامن   نع   ويبحث

 ثقافية  مرجعيات بوصفها المؤلف يستخدمها التي الداخلية االنساق طريق عن

 الثقافية   المعالجة  طريق  عن  تتجلى  بدورها   التي  المسرحي،  النص   تشكل  في

 الثاقفية،   القضايا  مختلف  معالجة  على   وقدرته  ومعرفته  وعيه  ومدى  للمؤلف

 التالية: العباراة في كما
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 بوسيقاك   استمر  موجود!   فأنا  موجوداً   دمت   فما  الصرير،  أيها  للا  "أدامك

 ( 56، صفحة 2007)العاني،  ووجودي" حياتي عالمة فأنت

 لكمات   داخلي  نسق  )هو(   شخصية  يقدم   للمسرحية  المفتتح  الحوار  هذا  ففي

  وان  التقاعد بعد   الشخصية  عزلت عن   تعبر التي  الوجود(  الدنيا،  )الحياة،  مثل

  غيره  الباب  يحرك  شخص   ال   الن  وجوده   على  عالمة  الباب  صرير  صوت

 الجانب  طريق  عن  جاءت  الكلمات  لهذه  الثقافية  فالمعالجة  صوتاً،  يصدر  لكي

  النص   في  داخلية  نسقية  مرجعياة  بوصفها  الكلمات  هذه  خلف  المضمر

  الحوارات   في  اما  )هو(،  شخصية  حالة  لبيان  المؤلف  واستخدمها   المسرحي

  ثقافية   انساق  لها  المعاني  وهذه  متعدة  لمعاني  توحي  عبارات  يستخدم   التالية

 اصغر(  الفضاء  في  )يسبح   عبارة  مثل  المؤلف  لدى  الثقافي  التكوين  من  نابعة

  اما  الشكلي  الجانب  في  والحلم   للخيال  صورة  طريق  عن   المولف  يبين   التي

 ً   فعل  اي  اتمام  على   قادر  غير  وانه  تفكيره  وبعد   صغير  عن   فيعبر   ضمنيا

  الشعاء   فهذا  الضوء(   من   شعاء  )انبعث  عبارة  في  الحال  وكذلك  وحده،  كامل

 النورس  طائر  ويذكر  والتجديد،  واالنتظار  االمل  شعاء  بل  الشمس  نور  ليس

  عن  تعبر  ثقافية  مرجعيات  ذات  داخلية  انساق  بوصفها  الخالبة  وااللوان

  طريق  عن   المؤلف  وعالجها  الشخص،  ذات   في  االيجابي  واالحساس  المحبة

 أوراقي"  تبللت  لقد  أوه،   )...(  حوار:"هو:  في  اما  لالحداث،  الصوري  السرد

 (61، صفحة 2007)العاني، 

  الذي   والبلل   واالمل،   الحلم  فهي  الماضية  الحياة  قصص  هي  هنا  فاالوراق

  المؤلف  اراد  اي  )هو(،   شخصية  لدى   الضعف  من  حالة  هي  االوراق  اصاب

  تحمل   التي  العبارة   بهذه  والحياة  االمل  لفدان  المضمر  الداخلي  النسق  يبين  ان

 "طار  حوار:  في  الحال  ومذلك   المؤلف،  ثقافة  من  نابعة  نسقية  مرجعيات
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صفحة  2007)العاني،    معه!!"  نطر  ولم  الطائر  صور   فالطائر  ،  (62، 

 الطائر   كالطائر  العزلة  من  والخروج  بالطائر  النفس  وتشبيه  والقدرة  للحرية

  به،  تحيط  التي  الظلمة  هذه  من  الخروج  امكانيته  بعدم  يوحي  قدرته  عدم  وان

  المادي   الشكل  في   معنيين   ليبين   متعددة   بالغية  بصور  ذلك   يشبه   فالمؤلف

 مرجعيات  الى   يلجئ  اذ   العبارة،  هذه  في   قوله  اراد   الذي   الضمني   والتصوير 

  خاصة   بصورة  العراقيون  فالكتاب  بالطائر،  العبارة  تجميل  في  نسقية  ثقافية

  كتاباتهم  في  والحب   واالمان  للسالم  رمز  بوصفه  النورس  بطائر  يستعينون

 العاني(.  )يوسف فعل كما المسرحية

  يتحرك   زال  "ما  فيه:   تقول   والتي  )هي(   شخصية   لسان  على  حوار  في  اما

  السريعة  الحركة  يوصف   ،   (67، صفحة  2007)العاني،    صغير!"  كطفل

  لمشاهد  يفرح  الذي  كالطفل  بانه  )هو(  شخصية  قبل  من  الطرفة  وحاالت

  في  وتصف  مدروسة   غير  خطى  ذات  سريعة  بصورة  يتحرك  وهو   اصدقائه

  اآلالم   اي  البيت(   )الوجع   من  نابعة  بانها  الخطوات  هذه  الالحقة  الحوارات

ً   تنتج  فالبيت  فالوحدة  العالم،  هذا  في  والعزلة  الوحدة  نتيجة  تحدث  التي   في   آلما

  وهذا  العبارة،  في  مكنون   ضمني  نسق  العبارة  هذه  بوصفه  الشخص   نفسية

  وعندما   الباب  صرير  بصوت  )هو(  شخصية  اهتمام  طريق  عن  يتضح   الوجع

  حوارها:  في  الباب  صورت  خنقت  من   هي   بانها  )هي(  شخصية  له  تقول

  الصوت   لهذا  تعين   ،  (75، صفحة  2007)العاني،    خنقته!"  الذي   أنا   "هي:

  على   داللة  الباب  صرير   الن   والوحدة،  العزلة  هذه   بقتل  قامت  من   وانها  روح

 العزلة   هذه  الموت  على  داللة  الصرير  صوت  واسكات  والوحدة  العزلة

  ان   يبين   فالمؤلف  لوجوده،  صورة  بانه  يتصوره  كان  ما   عكس  والوحدة

  اليومي   الروتين  هذا   من   للهروب  الوحيدة   الطريقة  هي   والتأنس   الصداقة
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  للشخص،   الروحي   الوجود  محل  يحل  ان  يمكن  ال  الباب  صوت  وان  الممل

  اراد  ضمنية  داخلية  انساق  داخلها  في  تحمل  والحوارات  العبارات  فهذه

ً   وافكاره  حواراته  في  المضمون  الجانب  يبين  ان  المؤلف   بذلك  مستعينا

  وجهين  ذات  هنا  فالصورة  المجتمع،  ثقافة  من  النابعة  الثقافية  المرجعيات

  عن   التي  الضمنية  الصورة  الثاني  والوجه  للعبارة  العام  الشكل  االول  الوجه

 العميق. ومعناه العبارات هذه  استخدام يفهم طريقها

 المسرحي: النص في ومعالجاتها التاريخية الثقافية المرجعيات ثالثاً:

  النص   داخل  التاريخية  المعالم  عن  العاني  ليوسف  )الصرير(  مسرحية   تكشف

  تقدمها  التي  الدرامية  والصور   واالفعال   الحوارات  طريق   عن  المسرحي

  في  قديمة   ثقافية  مرجعيات  ذات   الثقافية   االشكال  مجموعة  بشكل   المسرحية

  )...(  :حوار:"هو  في  كما  معينة،  زمنية  حقبة  في  القديم  العراقي  التفكير  اطل

  معي،   عاشت  هامة  بأحداث  محشو  رأسي  فسامحني،  أغفلتك  ان   اسمعني،

صفحة  2007)العاني،    عنك.."   بمعزل  حالة  يوضح  فالحوار  ،   ( 56، 

  الزمنية  افرازات  نتيجة  السهو  من   نابع  تاريخي  مرجع  بانه  االغفال

  تأثير   او  اصل  ذات  هنا  لالعتذار  الثقافي  فالمرجع  الفرد،  على  والمصائب

  )...(  "هو:  حوار:  في  الحال  وكذلك  الثقافية،  الصورة  هذه   تشكل  في  تاريخي

  أمس   يوم   تاريخ   ويشطب  القلم   يأخذ  فات..   الذي   اليوم   أشطب   ان   نسيت   أوه!

 فالحوار   ،  (57، صفحة  2007)العاني،    الحائط.."  على  المعلق  التقويم  من

ً   نابع  السابق ً   والمرتكز  ثقافي  مرجع  من  ايضا   السهو،   حالة  على   ايضا

  االول   الحوار  في   االعتذار  فعل  طريق  عن  ومرجعيات  السهو  ثقافة  فمعالجة

 الثقافي   االصل  يبين  الثاني  الحوار  في  حركي  فعل  بوصفه  الخطأ  وتصحيح

 الفرد.  عند السهو حالة معالجة في
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 نسيت؟   ثالث..  منذ التدخين تركت "هي: حوار: في اما

ً  تركته أنا هو:  ( 69، صفحة 2007)العاني،   فقط" عام قبل ايضا

  في   واثره  الزمن   مر  على  التدخين  تداعيات  من  الثقافية  التوعية  على  تدل 

 ثقافي  باسلوب  التدخين  ومعالجة  تداول   في  تاريخي  اصل  ذات  وهي  الفرد

  يؤثر  النه  كبرهم   في  يتركونها  السن  في  الكبار  واغلب  للصحة  مضر  بانه

  حالة  الشخصيتين  طريق  عن  المؤلف  في  يعالج  اخر  حوار  وفي  عليهم،

  "هي:   حوار:  في  كما  به   يصاب  الذي   والضعف  العمر  في   كبير  وهو   االنسان

)العاني،  أتذكر؟" أشربها.. ال الصحن في الفنجان من نقطة سقطت  إذا انتبه..

صفحة  2007  المرجع  اظهر  في  المؤلف  بها  قام   التي  فالمعالجة  ،(69، 

  يمر   التي  الحالة  ومعرفة  تاريخي  ثقافي  اطل  من  نبع   الحوار  هذا  في  الثقافي

  زمن   في  والضعف  االرتجاف  من  حالة  وهي  بالسن   تقدمهم  اثناء  الكبار  بها

  وعدم  كبير  وهو   االنسان  حالة  لفهم  ثقافة  بذالك   فيصدر  التعب،  او  الشيخوخة

  يقدم   فالمؤلف  ذلك،   مثل   حدث   ان  واالعتذار  عليه  التنمر  او   منه  االنتقاص

 التاريخية   الثقافية  المرجعيات  فكل  المشاهد،  هذه  في  للمتلقي  مستقبلية  صور

  المؤلف  ولكن  االحداث  من  والسهو  كالنسيان  التاريخية  الحاالت  من   تنبع

  المسرحية   النص  داخل  ثقافي  بأسلوب  الحالة  هذه  عالجة  العاني(   )يوسف

 فني. بأسلوب معالجاتها الى واشارة )الصرير(

 المسرحي:  النص في ومعالجاتها األدبية الثقافية المرجعيات رابعاً:

  باسلوب  الكاتب  افكار  وتجزئة  تفكيك  عبر   األدبية   االبداعية  القدرات  تظهر

  ما  وعادة  عامة،  بصورة  زمانه  والدبيات  بافكار  يتأثر  فالمؤلف  معين،   فني

  االدبي  االسلوب  طريق  عن  الثقافية  المرجعيات  من  النوع  هذا  يتجلى
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  عالميين   لكتاب  متداولة  محلية  أو  عالمية  مسرحية  مقاطع  أو  والشعرية،

 فيعالجونها  االدبي  التراث   من   وأحداث  قصص   أو   الهادفة،  بكتاباتهم   اشتهروا

  دفتره  )يفتح  "  حوار:  في  كما  المسرحي  النص  العملي  داخل  فني  باسلوب

ً   يدخل  وكأنه  القلم  ويمسك  السميك  كان   أمس  الكتابة..(   يبدأ  حين  آخر  عالما

  كوابيس  ظلت  الوسادة..  مالمستي  من  دقائق  بعد  كعادتي  أغف  لم  قلقاً،  نومي

  ذاتي  فقدت  وللحظات  فيها،  ذبت  قد  انني  احسست  حتى   وتطوقني  تلفني

 غماً"   إال  منها  أرى  ال  أبدية  في  الغائب  وأنا  النوم  وأنا  الحلم  أنا  وكأنني

  بكل   درامي  حدث  يجسد   هنا  فالمؤلف  ،(60-59، الصفحات  2007)العاني،  

ً   النوم  لحالة  صوره  الحاالت  هذه  مثل  تناول  في  االدبية  بالمرجعيات  مستعينا

  من   نابع  الحوار  لهذا  االدبي  استخدام  في  الثقافي  فالبعد  االرق،   على  تدل   التي

  اليوم   هذا   ولكن  النوم  قبل  يحدث  ما  يسرد   فهو   المجتمع  في   متداول  ثقافي  اطل

  درامياً،  ويعالجها  ادبي  باسلوب  ذلك   يبرز  ان  المؤلف  فيحاول  مختلف،

  نوم..   وبال  حلم  وبال   صورة  بال  غفوت   "   حوار:  في  نفسه   الحال  وكذلك

صفحة  2007)العاني،    أبكي.."  أبكي  ابكي   انني  وأحسست   فان  ،   (61، 

 ثقافية  مرجعيات  تحمل  وهي  )هو(  شخصية  ذات  من  نابعا  السابقين  الحوارين

 الدرامي.  تشكلها اصل  في ادبية

  طعم  ذات  تصبح   زحفت  كلما  األيام   لكن  صحيح،   "هو:  الحوار:  في  اما

 ،   (65، صفحة  2007)العاني،    ما.."  او  وراءه،  ما  اكتشاف  من   البد  غريب

  واعطاء  الزمن  تشبه   في   بالغية  صيغة   يعطي  هنا   المستخدم  االدبي   فاألسلوب

  طريق   عن   جاء   هنا  فالمعالجة  غريب،  طعم   على  باحتوائه   له  مجازية  صورة

 الدبي  الثقافي  المرجع  اصل  تشكل  في  البالغية  بصوره  ادبي  فكر  استخدام

 عن   معالجتها  يتم  االدبية  الثقافية  فالمرجعيات  الحوار،  هذا  ضمن  للمؤلف
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  وعن  المجتمع  في   المتداولة  االدبية  االفكار  او   االسلوب  استخدام   طريق

  المؤلف   لدى  المرجعيات  هذه  مثل  تشكل  في  والبالغي   االدبي  الخزين  طريق

 المسرحي.

 المسرحي: في ومعالجاتها الفلسفية الثقافية المرجعيات خامساً:

  عن  فضالً   واأليديولوجيات،   األفكار  من  عدد  المسرحية هذه في  المؤلف  يتبع 

  وتظهر   المسرحية،  الحوارات  داخل  له   الفلسفة  والحوارات  وانتقادات   األخذ

  اجل  من  عيوبها  وإظهار  والدراسة  التحليل   طريق  عن  الفلسفية  الفكار  هذه

  من   العديد  تضمنه  فالمسرحية  للمتلقي،  واالجتماعي  الذاتي  بالوعي  النهوض

  الفلسفة   االفكار  من  جملة  على  تقوم  بالذات  المسرحية  كون  الفلسفة  الحوارات

  السليم"  الجسم  في  السليم  "العقل  هي:  التالية  الحوارات  في  كما  وابرزها

 بصحة  يمتاز  الذي   السليم  الجسم   يبن  فالمؤلف  ،(57، صفحة  2007)العاني،  

 مرجعيات  في  فلسفي  اساسي   على  مبني  وهو   بإيجابه  يفكر  ان   يستطيع 

 مع  استحضارها  طريق  عن  المسرحي  النص  في  عالجها   وقد  المؤلف

  أنا   "ال  حوار:  في  وكذلك  )هو(،  شخصية  بها  يقوم  التي  الرياضية  التمارين

  أمل..  كي  الفطور  عفواً..   البنزين!  تناول  نسيت   كيف  طبيعية!   غير  حالة  في

، صفحة 2007)العاني،    بنزين!"  بدون   عفواً   الفطور،  بدون   تعمل ال  السيارة

 نظر  وجهة من  كالبنزين الطعام ان يبين الحوار هذا في  الفلسفة الفكرة ، (58

  ال   الطعام  دون   من   االنسان  وان  االنسان،   تحريك  في  بالغية   تشبيهية   فلسفية

  موجود،  والمربى  موجود  الزبد  "   حوار:  في  اما  كالجماد،  وهو  له  حركة

)العاني،    الموجود."  فوق  فأنا  موجود،  الباب  وصرير  موجود،  والخبز

 )انا  الفكرة  من  جاءت  الجملة  لهذه  الثقافي  فالمرجع  ،  ( 59، صفحة  2007

 الطعام  عن  يعبر  فلسفا  وهو  هنا  حاضر   الفكر  ان  فبما  موجود(  انا  اذا  افكر
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 عالج  العبارة  وبهذه   الفلسفة،  تفرعاته  بكل   الوجود   فوق  فانه  فكره   محل  بانه

  هذه   اما  الفلسفي،  المرع   هذا   طريق  عن  الحوار  لهذا   الفلسفة   الفكرة  المؤلف

 الحوارات: 

  ،   (64، صفحة  2007)العاني،    كل.."  من   صغيراً   جزءاً   أكون   ان  اريد   "ال

  "اذ   ، (70، صفحة  2007)العاني،    التعب"   من   أقوى   إرادتك   تكون   ان   "البد 

)العاني،   الباب"  صرير  إلى  احتاج  لن  سوف  وتزوجنا..  العمل  إلى  عدت

  المجتمع،  في  الشخص   مكانة  وتحديد  اإلرادة  قوة  فتبين  ، (78، صفحة  2007

 ثقافي   بأسلوب  الشخصية   ذات   عن  تحبير   في   فلسفية  ألفكار   لجئ  فالمؤلف

ً   وعالجها  وفلسفي   فلسفية   افكار  الحوارات  هذه  تقمص  طريق  عن  داميا

  يملئ  والحب  شي  كل  من   اقوى  واالرادة  صغير  جزء  كونه  من  فالهروب

 داخل   الدرامي  الحدث  تبلور  في  ساهمت  االفكار  هذه  كل  الباب،  صرير

  ذات  بوصفها  المسرحية  عليها  قامت  التي  الفلسفية  الفكرة  وتعزيز  المسرحية

  باللغة  الفلسفي  الفكر  ودمج   تشكل   في   ساهم   والمؤلف   ثقافية,  فلسفية  مرجعيات

  ذلك  تعالج  المسرحية   فالنص  فلسفية،  لمرجعيات  معالجة  بوصفها  الدرامية

  التشبيه  طريق  عن  او  الدرامي  باللغة   الفلسفي  الفكري  امتزاج  طريق  عن

  النص   في  الفلفية   للفكرة  المباشر  االستخدام  طريق  عن  او  الفلسفي  الفكري

 المسرحي.

 الرابع  الفصل

 ومناقشتها: البحث نتائج

  في  الداخلية  واالنساق   واالدبية   والفلسفية  التاريخية  الدراسات  ساهمت   -1

 )الصرير(  مسرحية  نص   في  المهيمنة  الثقافية  المرجعيات  كشف  عن  النص
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ً   وعالجتها   كما   العامة،  الثقافية  الفكرة  وتفكيك  تحليل  في  الخاص  لنظامها  تنبعا

  األفعال  طريق  عن   او   و)هي(،   )هو(   الشخصيتين   بين  الحوارات  في  الحال

 صرير   صورت  وتقليط  الرياضة  مشهد   في  )هو(   شخصية  به  قام  الذي  كما

 وغيرها.  اليقضة احالم في ودخوله  الصوري السرد طريق عن  او الباب،

 النظام  كعرفة  طريق  عن   الى  يتم   ال  الثقافي  المرجع  عن   البحث  -2 

  هي   االجتماعية  الدراسات  كون  المؤلف،  عصر  في  المهيمن  االجتماعي

  المرجعيات   عن   الكشف   لغرض  االخرى  الدراسات   فتح  في  الرئيسة   البوابة

  وتوازنها   الثقافي  المرجع  على  التعرف  في   االساسي  المعيار  فهي  ومعالجتها

 المسرحي. النص اطار داخل

  بين   الزمني  الرابط   تشكل   )الصرير(  مسرحية  في  الخطاب  طريقة  -3

  طريق  عن  واالن   القبل  ثقافة  بين   يجمع   فالمؤلف  والحاضر،   الماضي

  في   ويعالجها  سابقة  ثقافية  مرجعيات  عن  فيفصح  و)هي(  )هو(  الشخصيتين

 سبق.  لما حل كصورة الحاضر الواق

  الذي   للواقع  انعكاسية  صورة   قدم  )الصرير(  مسرحية  في   العاني  يوسف  -4

 الفكر  تطوير  في   ساهمت  التي  والتدلعيات  المرجعيات  وعالج  المتقاعد  به   يمر

  عن  ليكشف  االجتماع   علم  بابة  من  فدخل  المسرحية  في  المهيمن  الثقافي

 وحواراته. افكاره في الثقافي االصل تشكل في االصل المرجعيات

  متعددة  ثقافية  مرجعيات  على  العاني  ليوسف   )الصرير( مسرحية  اعتمدت  -5

 مسرحية  في  و)هي(  )هو(   شخصيتين  بين   المتعدد  الثقافي  فالمستوى

  على   تعتمد   معالجتها  كون   ومتنوعة   متعددة  مرجعيات  عن   كشفت   )الصرير(

  وقدرته  الكؤلف  لدى   الفكري   بالمستوى  وتأثيره  المتعدد   الثقافي  التداخل   مدى 
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  المنتشر   الثقافي  لالصل  والمعالجة  التفكير  في  شكولي  فني   شكل   خلق  علة

 بيئته.  في ظاهرة بوصفها

  )الصرير(  مسرحية  نص  اطار  داخل  الدرامية  واللغة  الدرامي  الفعل  شكل   -6

  بصورة  سواء  المؤلف  استخدمها  التي  الثقافية  المرجعيات  عن  الكشف  في

  الثقافية،   الصورة  تكوين  في  )الالوعي(  مباشرة  غير  او  )الوعي(  مباشر

 اضافة   الغة  اما  ثقافي  خطاب  تشكل  والصورة  صورة  يشكل  الدرامي  فالفعل

 الثقافي   المرجع  لفهم  والتفسير  التأويل  باب  تفتح  فهي  ثقافية  صورة  لتشكلها

ً   ةاللساني  الدراسات  تتخذ  اللغة  كون  المهيمن  والنقه   لألصل  للوصول  منهجا

 )الصرير( مسرحية في الحال كما يالثقاف

 االستنتاجات:

 معالجتها   طريق   عن  تتشكل   المسرحي  النص  في  الثقافية  المرجعيات  -1

  والنسقية   واالسطورية  واالدبية   والفلسفية  والدينية   التاريخية  للدراسات

 الداخلية.

  التعرف  طريق  عن   الى   يتم   ال   الثقافي  المرجع  على   والتعرف  البحث  -2 

  الدراسات  كون   المؤلف،  عصر  في  المهيمن  االجتماعي  النظام  على

  عن   الكشف  في  االخرى  الدراسات  فتح   في  ة الرئيس  البوابة  هي   االجتماعية

 على  التعرف  في  االساسي  والمعيار  الميزان  فهي  ومعالجتها  المرجعيات

  فهو  المجتمع  مرآة  فالمؤلف  المسرحي،  النص  اطار  داخل   الثقافي  المرجع

  المرجعيات   استخدام   طريق  عن  ويعالجها  المتداولة   الشعبية   ثقافته  يعكس

 القارئ. نظره وجهة من التفافية
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  في  الحديثة  التواصلية  العملية  عن  فضال  الحديثة  والفني  النقدية   للمدارس  -3

 عامة. بصورة الثقافية المراجع ابراز بارز  دور االينترنتية  التكنولوجيا

ً   الثقافي  المرجعيات  تختلف  -4   وقدرته  للقارئ  لثقافة  االدراكي  لمستوى  تبعا

 تؤثر  الخطاب  طريقة  الن   للمجتمع،  الثقافي  الجانب  في  والتفسير  الفهم  على

 الثقافي. المرجع تحديد  في

 المراجع 

  (. 1  )المجلد الرئيسية   للمفاهيم  تمهيد  الثقافي،  النقد   (. 2001)  ايزابرجر.  آرثر

  األعلى   المجلس  القاهرة:  المترجمون(  سطاويسي،   رمضان  و   إبراهيم   )وفاء

 للثقافة.

  د.ب.:  (.1ع   )اإلصدار  بعدها  وما  الحداثة  (. 1999)  مارتينو.  سانتو  روجير

 العلمي. البحث في العربي العالم مجلة

 المنار  القاهرة:  األدبي.  بالنقد  المنهج  إشكالية  (.2006)  رزق.  صالح

 العربي.

 الهوية  تواجه  التي  التحديات  -نحن  من  (. 2005)  هنتنغتون.   صوموئيل 

 الحصاد.  دار دمشق:  المترجمون( خضور، الدين )حسام  االمريكية.

 الكتابة   في  الثقافية  واألنساق  السرديات  (.2016)  النوياتي.  الرحمان  عبد

 المعرفة. كنوز  دار عمان:  (.1 )المجلد الروائية

  النقد  سيرورة  (.2014)  الشجيري.  كاظم  سحر  التميمي،  حبيب  للا   عبد

 اإلنسانية.  العلوم بابل، جامعة جلة بابل:  الغرب. عند الثقافي
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  المفاهيم   دراسة  الفني،   النقد   )د.ت.(.   القحطان.  سامر  وادي،   آل   شناوة  علي

 د.ن.   د.ب.: والتطبيقات.

 من  واإلشكاليات  المفاهيم  الثقافة،  سوسيولوجيا  (.2006)  الغني.  عبد  عماد

 العربية.  الوحدة دراسات مركز بيروت: العولمة. إلى الحداثة

  الدوحة:  الخليجية.  الرواية  في  الثقافية   المرجعيات  (.2016)   حسين.  فهد

 البحرينية.  الوسط صحيفة

  نظرية   في  قراءة  والفكري،  الجمالي  جدال  )د.ت.(.   اللويش.  الفي  بن   محمد

 د.ن.   د.ب.:  الغذامي. عند  المضمرة األنساق

 الموندراما  نصوص   في  الرمز  فاعلية  (. 2019)   االسدي.  ابراهيم   علي  محمد

 األكاديمي.   مجلة بغداد: العراقية.

  االسطورة  بارت  روالن  عند  العالمة  فلسفة  (.2011)  مبرك.   عيسى  نصيرة

  الحاج   جامعة  االنسانية,   والعلوم  اآلداب   كلية  الجزائر:  أنموذج.   الزي  والنسق

 باتنة.  الخضر

  )الصرير(   قصيرة  مسرحيات  خمس  -الصرير  (. 2007)  العاني.   يوسف

 والنشر. للثقافة المدى دار  بغداد:  (.1 )المجلد
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 التشكيل يف املسرح 

 ودوره يف احلفاظ على اهلوية الفلسطينية 
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 فلسطني / األقصى جامعة / اجلميلة الفنون كلية
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 مقدمة 

  دراسة  حقيقتها  في   هي   العصور  من   عصر   أي   في  المسرح  دراسة   إن  

  أكثر   وفي  مستوى  من  أكثر  وعلى  جانب،  من  أكثر  من  دراسته  كله،  للعصر

 وظروفه   االجتماعي،  بالنظام  الصلة  وثيق  المسرح  إن  حيث  اتجاه،  من

  تركيباً،   الفنون  أكثر  من  المسرح  أن  كما  واالقتصادية.   والتاريخية  السياسية

 األخرى.  الفنون من بالعديد   يرتبط حيث

 التى  والمعرفى  الثقافى  والتواصل االتصال  وسائل  من  وسيلة   المسرح  ويعتبر

ً   تحمل  مواصفات   له  مجتمع  فى  والفن  والثقافة   الفكر  نتاج  يمثل   مضمونا

  بالواقع   متصل  مضمون  له  المسرحى  فالعمل  محددة،  وشخصية  وذاتية

  عن   التعبير  يمكنها  التى  األدوات  من   العديد   يضم   وشكل  والثقافى،  االجتماعى

  يتجزأ،  ال   جزءأ   المسرحيان  والمضمون  والشكل  الفكرى،  المضمون  هذا 

 التى   البؤرة  العتباره  المسرح  أهمية  وترجع  مستمر.  تفاعل  حالة  فى  فهما

  الخصائص   كل   فيها  وتنصهر  المجتمع  يعيشها  التى  الحياة  تجارب  فيها  تتركز

ً   منه  تخلق  التى  واالتجاهات  والتحوالت  العناصر  كل  يملك  مجتمعا

  يرى   الذي   الواعي   الضمير  هو   فالمسرح   سليمة.   صحية  لحياة  الضرورية

  اآلفاق  ليستشرف  المستقبل   إلى  ببصره  ويتطلع   الحاضر،  ضوء   في  الماضي

 المجتمع. إليها يصل  أن  يمكن التي

  "هو".  كلمة:  من   العربية  اللغة  في   الهوية  مصطلح  جاء  الهوية:   تعريف

ً   تميز   التي   السمات  مجمل   هي  والهوية ً   أو   غيره  عن  شيئا   أو  غيره  عن  شخصا

  وعناصر  هويته.   في  عناصر  عدة  يحمل  منها  كل  غيرها.   عن  مجموعة

 في  بعضها  أو  أحدها  يبرز  أن  يمكن   ديناميكي  متحرك  شيء  هي  الهوية
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 بلورة  يمكنها التي والعناصر أخرى. مرحلة في اآلخر وبعضها معينة مرحلة

  األرض،   في:  المجموعة   أو   الشعب  اشتراك  أهمها  كثيرة،  هي  جمعية  هوية 

  من   عدد   تطور  وقد   وغيرها.   الطموح  الثقافة،  الحضارة،  التاريخ،  اللغة،

 منها  عدد  ونشأ  التاريخ،  عبر  طبيعي   بشكل  الوطنية  أو  القومية  الهويات

  المجموعة تبلور في سّرعت تاريخية تغيّرات  أو صراعات أو  أحداث بسبب 

  تعرض  من  وأفدح  أخطر  هو   ما   هناك  ليس  المهددة:  الفلسطينية   الهوية

  الذي  الصهيوني  للغزو   وهوية،  وثقافة،  ووطناً،  وشعباً،  إنساناً،  فلسطين:

  األمم   وهيئة  اليونيسكو   وثائق  شهدت  فقد  الماضي.  القرن  مطالع  منذ  إندلع

  اآلثار  قطعة  من  ابتداء  الفلسطيني  التراث  تناول  الصهيوني  العدو  بأن  المتحدة

  ما   وتدمير  نهبها  وحاول  معادية،   كمادة  الفلسطيني   الشعبي  الزي   إلى  القديمة

  من   العديد  إلى  واالنتحال  السرقة  عمليات  امتدت   لقد   نهبه،   يستطع   لم

   . الفولكلورية والموسيقى الشعبي والرقص  الشعبية والحرف الصناعات

  من   االقتالع   كابوس  مرجل  في  المعاصرة  الفلسطينية   الهوية  تخلق  إن

  يتطلب   إنما  الصهيونية،  للغزوة  العنيدة  المواجهة  سياق  وفي  والنفي،  األرض

 مراجعة   عبر  الهوية   هذه   تعريف  إعادة   إلى  الهادف   الجهد  من   يكفي  ما  بذل 

  هويتنا،   قراءة  نواصل  أنْ   علينا  فيها؛  أصيل   غير   هو   ما  الستئصال   مكوناتها

  الهوية،   فقدان  لكابوس  يزال   وال   تعرض،  الذي   جسدها   تفحص   عبر

 .  اإلنسان وضياع  الوطن، وفقدان  وتشظيها،

ً   للهوية  توظيفنا  إن  الهوية:  توظيف ً   توظيفا  وبناء   تحررنا  مسيرة  يعزز  خالقا

 المقولة   لتحقيق  مدخل  من   يوجد  ال   العصرية.  ودولتنا  الحر  المدني  مجتمعنا

  وهو  التنمية  صانع   هو  اإلنسان  أن  مفادها  والتي   األيام،   هذه   ترددها  يكثر   التي
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  في  الثقافة  إدماج  يضمن  الذي   الثقافي  المدخل   إال   وغايتها،  وهدفها   محركها

  يكون   أن  على  القادر  اإلنسان  بناء  أمام  المجال  ويفتح  بأسرها  التنموية  العملية

 ً    .  ألهدافها وغاية للتنمية، محركا

  إختيار   يدها  في  يكن  ولم  مقاتلة،  ثقافة  الدوام  على  الفلسطينية  الثقافة  كانت  لقد

 تقاتل  أن  كأصحابها  عليها  كان  لذلك  أسلحته،  وطبيعة  توقيتها  أو  القتال  موقع

 وبالمقالة   وبالتمثيلية  الالهثة،  وبالخطبة  الشعر،  وبيت  النثرية  بالكلمة

  أي   أو  فكرة،  أي   أو  سالح،  أي  استخدام  في  تردد  أي  هناك  يكن  لم  الصحفية،

 .  هوية ال  أو  هوية تكون  أن  قبل موت أو حياة مسألة كانت المسألة ألن  تقنية

  وهي  الغير،  عن   تميزه   التي   الشيء  حقيقة  هي   الهوية   ألن   والهوية:   المسرح

ً   لغة  الفلسطيني   الشعب  لدى  المشتركة  القواسم ً   وأرضا  وحضارة   وتاريخا

ً   ،واالنتحال  والسرقة  والتدمير  بالنهب  مهددة  وألنها  وطموح،  عليها  وحرصا

 حرص   مجتمعة  األسباب  لهذه  ماتت.  أو   جمدت  هي  إن  جوهريتها   تفقد   أن  من

  والسمعية.   البصرية  التشكيلية  الفلسطينية  الهوية  مفردات  تبني   على  المسرح

ً   عليها،  للحفاظ  منه  مستميتة  محاولة  في   دون   تحول  التي  الظروف  كل  متحديا

 الهدف.  هذا تحقيق

ً   الحقل  هذا   في  والعاملين  والمسرحيين  المسرح  دفع  لقد ً   ثمنا   لتمسكهم  باهظا

 الفرق  وحل  المسارح  كإغالق  القمعية  اإلجراءات  من   وعانوا  بهويتهم،

  القيام  عن  يثنيهم  ولن  لم  هذا  ولكن  .واالعتقال  العروض،  ومنع  المسرحية

  الهوية مفردات من  ينهل المسرح أخذ  المسرح. خشبة على الحياة في بدورهم 

ً   وتميزها  لغزارتها  الفلسطينية  المسرحي   العرض   فضاء  في  إياها  موظفا

 ً ً  توظيفا    والمضمون. النص يخدم  تشكيليا
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  الفلسطينية   والمقاومة  النضال  وسائل  أهم   أحد  الفلسطيني  المسرح  يعتبر

 وطبقاته  المجتمع  بنية   على  التعرف  علينا  الفلسطيني  المسرح  والستقراء

  العميقة  التغيرات  ظل   في  اختالفها  ومظاهر  المختلفة،  االجتماعية  والشرائح

  والحروب  واالحتالالت   الثورات  أحدثتها  والتي   الفلسطيني  المجتمع  في

  غيرت  التي  واالقتصادية واالجتماعية السياسية  العوامل من وغيرها المتعددة

  لشعب،ا  طبيعة  تأمل  فعلينا  الفلسطيني.   اإلنسان  وشخصية  وفكر  المجتمع   بناء

 ووضعه   حاضره  وكذلك  وأصوله،  وقيمه  وتراثه  وثقافته  ودالالته  وعالماته،

 وانفتاحه   والغربي  العربي  بالمسرح  الفلسطيني  المسرح  تأثر  ومدى   الراهن.

ً   العالم،  في  السائدة  المسرحية  التيارات  على   والديكور  المعمار  شكل   وأيضا

  المختلفة. المراحل في المسرحي

  من  ألكثر  الفلسطيني  المسرح  باهتمام  الفلسطينية  الهوية  مفردات  حظيت  وقد

 أخالقية. قيم  وبلورة  إنسانية، أو فلسفية فكرة تجسيد أهمها غاية،

  التاريخ  في  الضاربة  والجذور  الهوية  الفلسطينيين،  إلى  بالنسبة  التراث  يمثل

  مثلت   وقد  السنين،   آالف  قبل  األولى  الكنعانية  الحضارة  إلى  بأصالته  ويعود

 تراب   بالروح  تاُلمس  عريقة  معاني  والزخارف  والنقوش  األلوان  فيه

 التراث   في  الفلسطينية  الهوية  من  الفلسطيني  المسرح  استفاد  وقد  األرض.

  وثيقة  بالمسرح  الشعبي  التراث  وعالقة  والمضمون،  الشكل  حيث  من  الشعبي

 مسرحية   بذوراً   الشعبي   التراث  مظاهر  من   العديد  الكثيرون  اعتبر   إذ  الصلة،

  قبل  من  ومالمحها  الهوية   تغييب   ظل  وفي   الغربي.  المسرح  عن   مميزة

  والتصدّي  التحدّي   قبلت   التي  المنابر   أهم   من  المسرح  كان  االحتالل

  لبناء  والهوية  والموروث  والثقافة  األرض   تهويد   في  المحتل  لمخططات
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  وتراثها   وهويتها  الفلسطينية   حضارتنا  أنقاض  على  المزعومة  حضارته

 األصيل. 

  المجتمع   عن  بمعزل  المسرح  عن  الحديث   يمكن   ال   سابقا  ذكر  ما  على  وبناءً 

  الجانب  هذا  في  الفلسطيني  وللمسرح  سياسية   احداث  من  حوله  يدور  وما

  وذلك   وتطوره  تشكيله  في  واثرت  به   مرت  التي  لألحداث  نظرا  خصوصيته,

  الشعبية  الفرجة  اشكال  على  التعرف  يسبقها  هامة  سياسية  مراحل  أربعة  عبر

 فلسطين.  في عرفت التي

  وعام  م1948  عام  بين  ما  وثانيها  م1948  عام  قبل  ما  المراحل  هذه  وأولى

  عام  بعد  ما  ورابعها  1994  وعام  م 1967  عام  بين  ما  وثالثها  م1967

 المسرحية  الجهود  البحث  تضمن  الفلسطينية.   الوطنية  السلطة  وقدوم  م1994

  والعوامل  الفلسطيني,  المسرح  بحركة  للنهوض  محاولة  في  الفلسطينية

 في   المسرح  ودور   الفلسطيني,   المسرح  تشكيل   في  أثرت  التي   والصعوبات

  الصهيوني  االحتالل  محاوالت  مواجهة  في   الفلسطينية  الهوية   على  الحفاظ

 هويته.  وطمس لسرقة المستميتة  اإلسرائيلي

  يتناول  الفلسطينية  المسرحية  األعمال  لبعض  تحليلية  دراسة  خالل  ومن 

  من   الفلسطينية  الهوية  على  الحفاظ  في  ودوره  المسرحي  التشكيل   البحث

 المسرحي. الفراغ تشكيل   في الهوية مفردات استخدام خالل

 الفلسطيني المسرح وبدايات الفرجة أشكال

  لم  التي   الشعبية  الفرجة  أشكال  الفلسطينيون   عرف  المنطقة  شعوب  كباقي

  إلى  سبقتنا  والتي   اليوم،  المعروفة  المسرحية  الدراما  مستوى  إلى  ترق

  خيال  فعروض  آسيا،  وشرق  أوروبا  في   القديمة  الحضارات  شعوب   معرفتها
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 وشعراء  والمساخر  وعواظ  وكراكوز  العجب  وصندوق  والحكواتي  الظل

  سكان  بين  شاعت   التي  الشعبي  والرقص  والدبكة  الربابة  وعازفي  المالحم

  الساحات   إلى  طريقها  وجدت  شعبية  كفنون   والبوادي  واألرياف  المدن

  لتمتع   واألفراح،  القمح  وبيادر  والمضافات  والدواوين  والمقاهي  واألسواق

  من العديد ويذكر  الدينية. والمواسم واألعياد األمسيات في المشاهدين جمهور

  الذي  والترحاب  الفنون،   لهذه   مشاهداتهم  الذاتية  السيرة  وكتاب  المؤرخين

 وعازف  الحكواتي  يتابعون   كانوا  عندما  الناس،   قبل  من  به   تحظى  كانت

  شداد   بن  وعنترة  سالم،  والزير  هالل،   بني  سيرة  يروي  كان  حينما  الربابة

  والوصف  والتقليد   التمثيل  أشكال  من  ذلك  يرافق  وما  يزن،  ذي   بن   وسيف

  هذه   من   ببعض  متمسكا  الفلسطيني  الشعب   زال   وما  والشخصيات.  لألحداث

 ذلك.   دون  تحول التي العديدة العوامل رغم  هذا يومنا حتى الفنون

  عام   قبل  معروفة  كانت   والتي  فلسطين  في   الشعبية  الفرجة  أشكال  ظهرت

  تناولت  التي  العجب  وصندوق   والحكواتي  الظل  وخيال  كاألراجوز  م, 1948

 وشخصيات  بطوالت   عن   وتحدثت  العربي   والتراث  التاريخ  من  موضوعات

  محاولة   في  الفنون  وفي  اآلداب  في  موجودة  البشرية  الحياة  بها  تزخر  نمطية

  باإلضافة  الشخصيات,   هذه  خالل  من  والسياسي   االجتماعي  لالسقاط  شعبية 

  والرقص  والدبكة  يالفلسطين  كالعرس  الخاصة  الشعبية   االحتفاالت  نماذج  الى

 واحتفاالت   كالمواسم   المسلمين  لدى  العامة  الشعبية  واالحتفاالت   الشعبي.

  العامة  االحتفاالت  هذه  ان   وكيف  المجيد   الميالد   بأعياد  المسيحية   الطوائف

  االستعمار   اخطار   لمواجهة  الهمم  وشحذ  السياسية  للخطابة   منبرا  كانت

  االمريكي   السياسي  المسرح  يشبه  بما   الصهيونية   والعصابات  البريطاني

   والدمى. الخبز ومسرح الشارع ومسرح الحي كالمسرح المعاصر
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   م1948 عام قبل  الفلسطيني المسرح بدايات

  نقله  ما  خالل  من  م 1948  عام  قبل   الفلسطيني  المسرح  بدايات  عرفت

 في   للمسرح  األولى  مشاهداتهم   عن  كتاباتهم   في  والمستشرقين  المؤرخين

  واألديرة  والوطنية  التبشيرية  المدارس  من  كل  دور  وظهر  فلسطين,

  وتنوعت  األولى  المسرحية  الحركة  وإثراء  تنشيط  في  والنوادي   والجمعيات

  في   الفاعل  الدور  للمثقفين  وكان  المسرحي,  العمل  في  والتلقي  االداء  فضاءات

  على   واطالعهم  الفلسطيني   المجتمع  في   والوطني  السياسي   الوعي   نشر

  فلسطين   في  الفكر  ورجال  المثقفون  تأثر  فقد  االخرى  المجتمعات  ثقافات

 من  الحقبة  هذه  في  العرب  إخوانهم  بين   ظهرت  التي  السياسية  بالتيارات

  العربية   القومية  إلى  الدعوة   هي   التيارات  هذه   أهم   ولعل  .فيها  وأثروا   الزمن

  ساهم   كما  البالد.  إلى   اليهودية  والهجرة  الصهيونية   الحركة  بوجه  والوقوف

  لألدب   ترجمتهم  خالل  من  االولى  المسرحية  الجهود  دعم   في  المثقفين

  التأليف   في  جهودهم   بجانب   األجنبية   المسرحية  والنصوص   األجنبي

 الصحف   خالل  من   النصوص  هذه  نشر   في  دور  لإلعالم  وكان  المسرحي.

  عام   تأسست  التي  القدس"  هنا  اذاعة  عبر  إذاعتها  خالل  من  أو  النشر  ودور

  األجنبية   الزائرة  المسرحية  للفرق  والمؤثر  الفاعل  الدور  كان  كما  م,1936

  وفرقة  ابيض  جورج  كفرقة  المصرية  الفرق  وخاصة  والعربية  منها

  بشكل   ساهمت  التي  الريحاني  نجيب  وكوميديا  وهبي  ليوسف  "رمسيس"

  العروض   وجوالت   الزيارات  خالل  من   المسرحية  الثقافة  نشر   في  أساسي

 الفرق  لتشكيل  الهواة  حفزت  والتي  الفلسطينية   مدن ال  من  العديد   في  المسرحية

  الشكل  في  لمسرحهم  نموذجا  المصري  المسرح  من  متخذين  المسرحية

 والمضمون. 
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  قبل  من   الفلسطيني  المسرح  وتطور  لنشر   المبذولة   الجهود  كل   حوربت  لقد

  االحتالل  أو  البريطاني   االنتداب   حكومة   قبل  من   سواء  المتعاقبة  االحتالالت

  هذه  وأدت   كثيرة  سياسية  اضطرابات  المنطقة  وعانت   الصهيوني

  في  وساهمت  الفلسطيني   المسرح  ومضمون   شكل   في  تغير  إلى  االضطرابات

  واألكاديمي   العلمي  الخط  عن  المسرح   فانحرف  والهبوط  الصعود  حاالت

  الحركة  تسيير  عن   المسؤولة   الهيئات  غياب   ذلك   في  وساهم   المحترف،

  من   الكثير   إلغاء  خالل  من   دور  االحتالل   لرقابة  كان  كما  المسرحية،

 المجال  هذا   في  العاملين  ومالحقة  المسارح  وإغالق  المسرحية  العروض

   السجن. أو  بالتهديد   كان سواء

  وكان  م،1948  عام  نكبة  قبل  كثيراً   المسرح  في  الفلسطينيون  اشتغل  لقد

  مسرحي   صرح  تشييد  وكذلك  ودؤوبة  نشيطة  مسرحية  حركة  إقامة  هاجسهم

  منع   قد  الثقافي  االهتمام  على  السياسي  االهتمام  طغيان  كان  ربما  ولكن  عظيم.

  الصهيونية   الهجرة   مقاومة  على  الجهود  جل  تركزت  حيث  ذلك،  مثل  تحقق

  مع  بداياته  تصادفت   الذي  البريطاني،  االحتالل  ومقاومة  فلسطين  أرض  إلى

  وانصرف  المسرحية.  الحركة  طريق  مشوار  من  األولى  الخطوة  في  الشروع

  رئيس.  بشكل  الوطنية  الحركة  في  للمشاركة  واألدباء  المثقفين   من  العديد 

 المسرحية،  البدايات  فرق  قيام  كان   إذا  إنه   القول  يمكننا  ذلك   كل   وبرغم

  لها   المدرسية  والفرق  الفرق  هذه  وتمثيل   األجنبية،   المسرحيات   بترجمة

 وإلى   المسرح،  عن  الفلسطينية   للمعارف   األساس  حجر  وضع  قد  مسرحياً،

  والمشتغلين  المسرحيين  والمخرجين  والممثلين   المسرحيين  الكتاب  ظهور

  المسرحية   وللحركة   المسرح  لتطوير  المنطق   مثل   قد  ذلك  فإن  بالمسرح،
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  وهو  الالحقة.  المراحل  في  فيها  االختصاصية  العمل  تنوعات  بكل  الفلسطينية

 .  الفلسطينية  الثقافة بنشوء  المتصل المسرحية للحياة األساس جذور يعتبر

   م 1967-م1948 الفلسطيني المسرح

 الثقافية  الحياة  على  الثقيلة  بظاللها  وأرخت  م1948  عام  بفلسطين  النكبة  حلت

  االحتالل  بفعل  خاص,  بشكل  المسرحية  والحركة  عام  بشكل  الفلسطينية

  في  ينيالفلسط  الشعب  فتشتت   االجتماعي  النسيج  وتمزق الفلسطيني,   والشتات

 معلقا  وظل  األجنبية  والدول   العربية  والبالد   اللجوء  مخيمات  وفي  الداخل

  عن  الحديث  وبات  الصدمة  فأصابته  المسرح  على  ذلك  وانعكس  العودة.  بحلم

  في  لسنوات  المسرحي   النشاط  وتوقف  الحاجة,  عن  وفائض  ترف  المسرح

 وشعبا.  ارضا بفلسطين ألمت التي  النكبة أحداث الستيعاب محاولة

  لغالبية   فلسطين  من  تبقى  فما  الفلسطينية  الهوية  تذويب  عملية   بدأت  النكبة  بعد

  الذين  المثقفين  من  وقليل  ،واالتصال  الترابط  ضعيفة  قرى   في  الفالحين  من

 البقاء   محاولة  في  ومعركتهم   تفافتهم  وانحصرت  الشتات  إلى  معظمهم  هاجر

  فكان  اإلسرائيلية،  العسكرية   والقوانين  القاسية  الظروف  ومقاومة  والثبات،

  ويضمحل  المسرحي  الحيز  يختنق  أن  الخانق  الجو  هذا  ظل  في  الطبيعي  من

 المكاني   االستقرار  من   كبير  قدر  إلى  يحتاج  جماعيا  فعال  باعتباره  المسرح

  عمل  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  بفعل   الفلسطيني  منه  حرم  ما  وهو  والحرية.

   .استقراره وزعزعة  وتاريخه جذوره من اقتالعه على

  االسرائيلية(   السيطرة  تحت  )مناطق  48  عام  المحتلة  فلسطين  مناطق  في

  له   مظهر  أي  تقمع   كانت  التي   العبرية  الدولة   إلرهاب  المسرحيين   تعرض

 الفرق   بعض  تأسيس   من   يمنع  لم  ذلك  ان  غير  الوطنية,  الثقافية  بالهوية  عالقة
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  مسرحيا  كيانا  له  يجد   أن   واستطاع  المحتلة  فلسطين   مناطق  داخل  المسرحية

  هذا   ألن   الدائم   المقر  لها  يكون   أن  على  الفرق  بعض   عملت  فقد   ملموسا  فنيا

  الغيورين   بعض  سعى  كما  المستمر،  المسرحي  والعرض  االستقرار  عنوان

 كتابة  في  الكتاب  وشارك  التمثيل  فن  في  التخصص  إلى  المسرح  على

 التي   واإلرهاب  القمع  لظروف  كان  .  عالي  أدبي  مستوى  ذات  مسرحيات

  عام   المحتلة  فلسطين  في   العربي  الشعب  على  الصهيوني  االحتالل  مارسها

 المنطقة،   هذه  في  المسرحي  الفعل  ومضمون  شكل  على  كبيرا  تأثيرا  م1948

  والبطش، للقمع  تجنبا فلسطينيتها، إشهار دون عروبتها بإعالن الفرق فاكتفت

  أو   عادية  اجتماعية  قضايا  وعالجت  رمزية،  شعرية  النصوص  على  وطغت

  والسياسية   الوطنية   القضايا  عن  وابتعدت  الطبقي  بالصراع  تتعلق  قضايا

   .  االحتالل ومسألة

  الذي   غزة  وقطاع  االردنية  االدارة  تحت  وضعت  التي  الغربية  الضفة  وفي

  مدرسي  طابع   ذات   المسرحية  التجارب  كانت  المصرية  االدارة  تحت  وضع

 اجتماعية   بمواضيع   والجمعيات  والنوادي   المدارس  إطار  من  تخرج  ولم

  بعض   هناك  أن   غير  أخرى,  أحيان  في  الوطن   ضياع  تندب  ووطنية   أحيانا

 المرحلة   تلك  في  الفلسطيني  المسرح  بقاء  على  حافظت  التي  العوامل

  والتأليف   والترجمة  والنشر  والصحافة  والجمعيات  والنوادي   كالمدارس

  ذلك  في  الفلسطيني  المسرحي  المشهد  إثراء   في  دورا  لعبت  التي  المسرحي

  والذي   السابقة,  المرحلة  في  الثقافي  للفعل  ضعيفا  امتدادا   كان  والذي   الوقت,

 فتراجعت   المسرحي   الثقافي  الوجه  مالمح  غيبت  التي  النكبة  بأحداث  تأثر

 الحصاد   في  المتمثلة  الفلسطيني  المسرح  من  الشعبية   واألشكال  الفرجة  أشكال
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  واألعياد،   السعيدة  والمناسبات  أدائها  وطقوس  الدينية  والمواسم  السامر  وأيام

 الشعبية.  والدبكات

 أو   القوارب  حملتهم  النكبة  قبل  الثقافية  الحياة  ألهبوا  الذين  المسرحيين  معظم

  هذه  على   كبروا  الذين   األطفال  من  القليل   العدد   ومع   .المنافي  الى  الشاحنات

  في  األهلية  والمراكز  النوادي   في  المسرحية  الحياة  تعود   بدأت  التمثيليات

 أن  المسرح  على  وكان  .العسكري  الرقيب  عين  تحت  الخمسينات  أواخر

  وشكسبير   موليير  مثل   عالميين   لكتاب  أعماال  فاختار  الفطري  ذكاؤه  يستعمل 

  ومن   يعرضها  من  فيها   رأى  والتي  والبؤس.   الظلم  عن   هوجو،   وفيكتور

 مأساتهم. وتروي حالهم  لسان  عن  تتحدث أنها  الجمهور من يشاهدها

   م 1994-م1967 الفلسطيني المسرح

  الفلسطينية   المواجهة  وشملت  العربي.  للوعي  هزة  م1967  هزيمة  جاءت

  واألدبية   واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  نواحي  كل  الصهيوني   لالحتالل

  فهو  الفلسطيني  النضال  شملها  التي  الساحات  إحدى  المسرح  وكان   والفنية.

 التصاقا   وأشدها  النفس  إلى  وأقربها  جماهيرية  الثقافية  األدوات  أكثر  من

  المجتمع  على  الثقيلة  بظالله  االحتالل  ألقى  لقد   .  ومشاكلهم  الناس  بقضايا

  شكلت   التي  الصارمة  العسكرية  القوانين  بإصداره  الفلسطيني  الثقافي  والمشهد

 ما   سرعان   هذا   لكن   للنكسة  األولى  الثالث   السنوات   في  وخاصة  مريرا  واقعا

 المختلفة  نشاطاتهم  مواصلة  على  واإلصرار  بالتحدي   المثقفين  قبل   من  جوبه

  وسجنوا  ولوحقوا  فطوردوا  االحتالل  هيمنة  ورفض  المقاومة  أساليب  كأحد

  المختصة  الجهات  على  مسبقا  عرضه  قبل  ثقافي نشاط  أي   مزاولة  من   ومنعوا

   .االحتالل قبل من
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 الحركة  تاريخ  في  الخصوبة  سنوات  أكثر   السبعينات  سنوات   كانت  أن   بعد

 الفترة   خالل  مسرحية  فرقة  45  من   أكثر  تشكلت   حيث  الفلسطينية  المسرحية

 توقفت  والشتات،  الوطن  مناطق  في  موزعة  م1979-م1970  عام  بين

  قوانين  بفعل  كان  سواء  مختلفة  وظروف  ألسباب  العمل  عن  معظمها

  بين  والفكرية  الشخصية  الخالفات  أو   االعتقاالت  أو  اإلسرائيلي   االحتالل

  الفلسطيني   المجتمع   كان  المادي.  العامل  بسبب  االستمرار  صعوبة  أو  األفراد

  باتت   التي  الوطنية،  هويته  تعزيز  شأنه  من  ما  كل  عن  يبحث  السبعينات  أوائل

  وبعد   األردن،  من   الفلسطينية   المقاومة  خروج  بعد   حدة،  أكثر   نحو   على   مهددة

  المقترن   ،االستيطان  مشاريع   وبدء   الفلسطينية  األرض   مصادرة  عمليات  تفاقم

  المناضلين   من   اآلالف  اعتقال  في  المتمثل   اإلسرائيلي  التعسف  بتصاعد

  قادة  عدادهم   وفي  منهم،   المئات  إبعاد   وفي  والمناضالت،  الفلسطينيين 

  في   الوطن،  أرض   من  ونقابيون،   ومثقفون  وصحافيون  وكتاب  سياسيون 

 حلول  ولفرض  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  إلضعاف  مكشوف  مسعى

  الفلسطينية   الوطنية   الحركة  يقظة  بفعل  تنجح  لم   الفلسطينية،  للقضية  مشبوهة

  ورفضهم   وطنهم  في  الناس  صمود  وبفعل  المستمر،  التجدد   على  وقدرتها

  أوائل  المحتلة  األرض  في  الثقافي  االنبعاث  كان  .المحتلين  لمخططات

  الوطنية   الهوية  تعزيز  في  الرغبة  عن   تعبيراً   تلتها،   التي  والسنوات   السبعينات

  تعبيراً   القوة  بهذه  المسرحية  الحركة  انبعاث  كان  وقد  التبديد.  من  وحمايتها

 .  الرغبة  تلك عن  أكيداً 

  جديدة  مسرحية  فرقة  25  ظهرت  م 1994-م1980  عام  بين  ما  الفترة  وفي

 طريقة   خالل  من  والبقاء  االحتراف  حاولت  فرق  بظهور  الفترة  هذه  وتميزت

  اليوم  حتى  بنشاطه  واحتفظ  نجح  ما   منها  المسرحي،  العمل  وتطوير  وأسلوب
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  في   الفرق  من  الكثير  توقف  إلى  أدت  التي  األسباب  لنفس  توقف  من  ومنها

  محلية  سياسية  أو  بالفرقة  خاصة  إما  أخرى  ألسباب  أو  السبعينات  فترة

  و"حصار   لبنان"  "كحرب  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  إطار  في  وعربية

  الفلسطينية   االنتفاضة"  الفترة  هذه  تخللت  فقد   ،ومحلية  م 1982  عام   بيروت"

  م 1993  عام  رسميا  انتهت  حتى  وامتدت   م 1987  عام  بدأت  التي  األولى"

  الفلسطينية  السلطة  لقدوم  وهيأت  أوسلو"  اتفاقية"  فيه  وقعت  الذي  العام  وهو

 م. 1994 عام

 في   المسرح  لفن  الدارسين  المخرجين  من  عدد  برز  المرحلة  هذه  وفي

 )سابقاً(  االشتراكية  الدول  وجامعات  األوروبية  واألكاديميات  الجامعات

  تطور   بإحداث  المخرجين  هؤالء  أسهم  والعراق،  مصر  في  المسرح  وكليات

  خبراتهم   وكانت  والمضمون،  الشكل  ناحية  من  المسرحي  اإلنتاج  في  نوعي

  والتي  يخرجونها  التي  المسرحية  األعمال  في  نفسها  تعكس  وتجاربهم

  ورواد  مخرجين  تجارب  ومن  العالمية  المسرحية  المدارس  أهم   من   استفادت

  من   متنوعة  خبرات  الممثلون  اكتسب  المرحلة  هذه  وفي  عالميين،  مسرح

  مواهبهم   صقل  في   المتواصلة   العروض   وساهمت  الدارسين   المخرجين

ً   أكثر  التمثيل  مستوى  وبات  قدراتهم،  وتطوير   وقوع  ولعل  السابق.  عن  نضجا

  مرة  وألول  سمح  االحتالل،  قبضة  تحت  بكاملها  الفلسطينية   األراضي

  غزة(  وقطاع  48ومناطق  الغربية  )الضفة  الفلسطينيين   المسرحيين   بتواصل 

 المناطق  جميع  في  العروض   في   واالنتقال  الخبرات  وتبادل   والتعاون

 االحتالل  لقوات القمعية اإلجراءات طائلة تحت ولكن  الفلسطينية

ً   حدثت   العرض  وجماليات  المسرحي  الفضاء  توظيف   في  نوعية  نقلة  أيضا

  المتوفرة  اإلمكانات  أبسط   توظيف  على  المخرجون  اعتمد   حيث  وتقنياته، 
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 الفقير  والمسرح  الحي  المسرح  قوانين   ضمن  النص،  وأفكار   الدراما  لخدمة

  للديكور،   الضخمة  الكتل  العروض  عن   غابت   وبذلك  المتنقل،  والمسرح

 اإلضافة  وأصبحت المسرح، خشبة فوق لها وظيفة ال مادية عناصر وتكديس

ً   عنصراً   واألزياء  واإلكسسوارات   التي  العروض  من  الكثير  في  جوهريا

ً  يكن لم  مدهش بشكل توظف كانت    الفلسطيني.  المسرح جمهور لدى مألوفا

 رائدة   مسرحية  بمساهمات  الفلسطينية  والجامعات  النوادي  تقوم   كانت  لقد

  السبعينيات  سنوات  شهدت  فقد  للعروض،  مسرحيا  وفضاء  فراغا  ووفرت

 الفرق  تشكيل  صعيد   على  وخاصة  المسرحية  للحركة  مسبوق  غير  نشاطا

  والتنويري   التثقيفي  المسرح  بدور  واضحا  االهتمام  وظهر  الجادة  المسرحية

  تسعى   وأهداف  وخطة  تحدده  منهجا  الفرق  هذه  من   للعديد  وأصبح   المقاوم.

 أعمال.  من تقدمه ما خالل من لتحقيقها

  أراد  األول  االتجاه  المسرح،  في  أساسيين  اتجاهين  برز   المرحة  هذه  في

  أداء  وفي  جمالياتها  في  مبهرة  عروض  تقدم   مهنية   إبداعية  فنية  حالة  تأسيس

  رمزي   بشكل  المسرحية  األعمال  مضمون   ناقلة  العرض،  وتقنيات  الممثلين

ً   واإلنساني   الجمالي  البعد  مولية  مباشر،  غير   تجسير  عن  باحثة  كبيراً،  اهتماما

 العرض،   لعناصر  الجمالي  والبعد  للعمل  االجتماعي  المضمون   بين  الهوة

ً   عروضه  لتقديم  سعى  ثاني  واتجاه   وطنية  بقضايا  المشبع   المضمون  موليا

  الممثلين.   عند  األداء  ومهارات  الجمالية  العناصر  من  أكبر  اهتماما  وسياسية

ً  الفنية النظر وجهات في االختالف ويفسر  الفرق انشقاق األيديولوجية وأحيانا

   جديدة ومجموعات فرق ووالدة تجربتين  أو تجربة  بعد المسرحية

   السلطة عهد في الفلسطيني المسرح
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  نهاية  يعتبرونها  لم  التي  المرحلة،  هذه   في  جديدة  تجربة  الفلسطينيون   عاش

  استمرارية  عن   لتعبر   توالت،   واالنتفاضات  المفاوضات  ألن  المطاف،

 المصيرية  القضايا  من  الكثير  زالت  ما  أنه  إذ  اإلستقرار،  وعدم  الصراع،

  وقد   م، 1993  أوسلو   تفاهمات  بعد  الفلسطينية   السلطة  نشأت   معلقة.  والهامة

 "دائرة  كانت  أن  بعد  الثقافية،  بالشؤون  تعنى  وزارة  إنشاء  العملية  هذه  رافق

 المثقفون   علق  وقد   المهمة.  بهذه  تقوم  التحرير"  "منظمة  في  واإلعالم"  الثقافة

  التجربة  أن  رغم  الثقافة،  وزارة  على  كبيرة  آمال  المسرح  في  والعاملون

  مسرحية،  وفرق   أفراد  بجهود  قامت   المحتلة  األراضي  داخل  المسرحية

  منذ   جرى  ما  أن  إال  نشاطاتها،  واتساع  تطورها  في  كبيرا  شوطا  قطعت

 فقد  الحاجات،  هذه  تلبية  مستوى   دون  كان  اآلن  وحتى  الوطنية  السلطة  تأسيس

  غير  اإلستراتيجية  الثقافية  الخطط  وظلت  للثقافة،  الوطنية  الخطة  غابت

 متخصصة  معاهد   وال   المسرحية  المباني  الثقافة  وزارة  توفر   ولم   واضحة،

  مساعدات  من   يقدم   ما  كل  وكان  األخرى،   للفنون  وال   المسرحية  للفنون

 في   الفرق  بعض   لمشاركة  إدارية  وتسهيالت   اإلنتاجات،  لبعض   جدا  محدودة

 فلسطين.  خارج مهرجانات

  جهودهم   لمواصلة   المسرح  ومبدعي  المسرحية  الفرق  دفع   الواقع   هذا

  التي  المشاكل  لحل  أخرى  وطرق  وسائل   عن   والبحث   أنفسهم   على  باإلعتماد 

  الدعم   من  الكثير  قدمت  التي  األجنبية  الجهات  دور   يأتي  وهنا  تواجههم،

  وتقديم  المسرحية،  اإلنتاجات  دعم  خالل  من   الفلسطينية،   المسرحية  للحركة

 في   مسرحية  عروض  وإيفاد  مسرحية،  مهرجانات  رعايةو  مشتركة  إنتاجات

 المسرح  فنانو  كان  التي  الدعم  أشكال  من  وغيرها  فلسطين،  خارج  جوالت

 المرحلة،  تلك في قائما اإلحتالل هاجس ظل لقد الثقافة.  وزارة من ينتظرونها
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 على   القدرة  وعدم  الهلهلة،  من  حالة   إلى  تقودنا  المعركة  أولويات  وبقيت

  حتى  م2000  عام   نهاية  حلت  إن  وما  جيد،  بشكل  الداخلي  الصف  ترتيب

  آالف  من  األشجار  واقتالع  والمؤسسات،  المعاهد  بضرب  إسرائيل  قامت

  الحرب   في  حدث  كما  مكثفا،  تدميرا  البيوت  وتدمير  المئات،  وذبح   الدونمات،

  بعدوان   والحقتها  م. 2008  عام   نهاية  غزة   قطاع  على  إسرائيل   شنتها  التي

  في   والشروع  م 2021  عدوان   وتاله  م2014  عام  غزة  قطاع  على  آخر  دامي

  كما  اليوم,  حتى  بناؤه  يستمر  والذي  2002  عام  العنصري  الفصل  جدار  بناء

  هذا  كتابة  حتى  واقعه  يفرض  الزال  الذي  والحصار  الفلسطيني  اإلنقسام   أن

  عزوف  نجد  حيث  غزة،  في  المسرحي  النشاط  على  مؤثرا  سببا  كان  البحث،

  في  معهم  تختلف  ألنها  وذلك  معينة،  جهة  مع   العمل  عن  المسرحيين   بعض

   السياسية. الرؤى

  الوطنية  "السلطة  قدوم  بعد  أن  من   تمنع  لم  والمعوقات  األسباب  هذه   ولكن

  فقد  المسرحي.  المشهد   في  ملحوظ  نشاط  حدث   م،1994  عام   الفلسطينية"

 المسرحية  الخارطة   على  الفرق  لبعض  أسماء  المرحلة  هذه  في  ترسخت

  الوطنية  السلطة  ووجود   "أوسلو"،   تفاهمات  وفرت   حيث   نشاطها  واتسع 

  يفرض   اإلحتالل  كان  أن  بعد   والتنقل،  والحركة  العمل  في   الحرية  من  مساحة

  . حركتها  على القيود من الكثير

 غزيرا  منهال  عاما  74  خالل  بفلسطين  مرت  التي  األحداث  شكلت  لقد

  على   المسرح  تناولها  التي   الموضوعات  خالل  من   برزت  الفلسطيني  للمسرح

  دون  المجال  هذا   في  تعطي  الزالت  التي   المسرحية  الفرق  وقاومت  خشبته, 

 أقدامها   تثبت  أن  واستطاعت  ذكرها  سبق  التي  الظروف  قسوة  رغم  توقف

  المهنية  والكوادر  المكان  توفير  خالل  من  الفني,  وشكلها  أدائها  تطور  وأن
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ً   جزءً   تكون  وأن  المسرحي  الفعل   في  والمشاركة  الحركة   في  وفاعالً   هاما

 العربي.  والوطن فلسطين  في المسرحية

  الفترة  هذه  في  المسرحية  الفرق  تناولتها  التي  المسرحية  العروض   عبرت  لقد

  الوقائع   أن  إال   واإلزدهار،  واإلستقالل  والحرية  بالسالم   الكبيرة   اآلمال   عن

  وعادت   السالم  بمشروع  األمل  خيبة  الحقة،  مرحلة  في  عكست  األرض  على

 فمنها  المسرحية  الموضوعات  وتنوعت   جديد.   من  تبرز  المقاومة  فكرة

 إجتماعية  مظاهر  من  الساخر  اإلجتماعي  ومنها  السلطة،  الداء  الناقد   السياسي

 المسرحيين.  أعمال على  مهيمنا اإلحتالل موضوع وظل بالية،

  الفلسطينية   واالستعراضية  الدرامية  لمسرحيةا  االعمال  في  الهوية   توظيف

 المعاصرة 

 واالراجوز والحكواتي الشعبية والقصة التراث

  في   الشعبية  الفرجة  مع   يتعامل  أن  المعاصر  الفلسطيني  المسرح  استطاع

 المسرح  خشبة  على  وتوظيفها  الفرجوية  االشكال  هذه  الستعادة  منه  محاولة

 الحاضر   صياغة  العادة   واضح   قصد  في  المسرحي  الموضوع  مع  يتالءم  بما

  في  )الحكواتي(  الوطني  المسرح  قدم   وقد   الشعبي   التراث  اعادة   طريق  عن

  وإخراج   الباشا  لكامل  رصاص(  كيس  )نص  بعنوان  مسرحيا   عمال  القدس

  الواقع  يحاكي  مسرحي  سرد  رصاص"  كيس  نص"  عبده  السالم  عبد

 محاوالت  من   الفلسطينين  ضد  اليومية  االحتالل  بانتهاكات  المحّمل  الفلسطيني

  من  الوجود،  على  الشاهد  الفلسطيني  والتراث  والهوية  النضالي   للفكر  طمس

 القسطل   كمعركة  بالتاريخ  المحورية  المفاصل  إلى  بالذاكرة  العودة  خالل
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  اإلسرائيلي  االستيطان   بتفشي  وربطها  الحسيني  القادر  عبد  واستشهاد

  المحتلة القدس في والبيوت  األراضي على واستيالئه

 إلحياء  المسرحية  هذه  ُكتبت

  ال   الفلسطيني،  المسرحي  التراث

 الظل  خيال  مسرح  أسلوب   سيّما

  استخدامه   قلة  من   بالرغم  الذي

 المحلي،  العربي   المسرح  في

 التراث  إلى  أصوله  وعودة

  كان   ولكنه  والتركي،  الفارسي

 الفني  التراث  من  جزءً 

  قبل  الفلسطيني  المسرحي

  الشكل   مستوى  على  الظل،  خيال  مسرح  إحياء  فعبر  ".  عديدة  سنوات

  الحال   واقع العرض   تناول   وعواظ"  "كاركوز  شخصيتي خالل  من  المسرحي

  للحفاظ   التكافل  أجل   من  للفلسطينيين   تنبيه   ولكنه   السخرية،  عبر   الفلسطيني

 مجموعة العرض تخلل ." المستوطنين مصادرة من الفلسطينية األماكن على

  وعبرت  المسرحية،  ورسالة  رمزية  طياتها  في  حملت  التراثية  األغاني  من

  التراثية،  الفلسطينية  الفسيفساء  مفردات  وشكلت  واألمل  الحزن  حالة  عن

 االجتماعية  والعالقات  والمبكية،  المفرحة  الشعبية   واألغنية  الشعبي  المثل

 ."والتجديد للتوظيف بل للمتاحف يخلق لم فالتراث الفلسطينية،

  من   لمشهد   صورة  ( 1)  رقم   شكل

  وأداء   رصاص  كيس   نص   مسرحية

 الظل خيال
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  العجب"   صندوق  "مسرح  تأسس  الفلسطيني  الشعبي  التراث  إلحياء  نموذج

  وتم   م1975عام  للا   رام  في

  كشكل  للفرقة  االسم   هذا   اختيار

  يمكن   التي  الشعبية  األشكال  من

  وترفده،   للمسرح  تُضيف  أن

  توظيف   على  عمل  حيث

  التراثي  العجب   صندوق

 العجب  أبو  الحكواتي  وشخصية

  بذلك   راغبين  الصندوق  صاحب

  والتراثية   الشعبية  األشكال  إحياء

  نصيص،  )نص  قديمة  تراثية  قصص  خالل  من  تطويرها  على  والعمل  الفنية

 خليطا   كانت  التي  ومالبسه  الكثين  بشاربيه  الحكواتي  وغيرها(.  حسن  الشاطر

  يمكن  ال  ألمر    بالحنين   الُمشعتين   الزرقاوين  وعينيه  والحاضر  الماضي  بين 

 وبحكاياته تفسيره، األولى للوهلة فيهما للمطل

  والمدفوعة   باألمل،   المجدولة 

  عجبه،   وصندوق  بالوطن  بالتشبث

  الجمهور   الترتير  عادل   الفنان  يلفت

  الحكواتي   هو  طويلة،  سنوات  منذ

  الكالم،   من  صندوقه  يفرغ  ال  الذي

  في   بُِحب    الصدح  صوته  يمل  وال

 شخصية   معه  خرجت  األماكن  كل

  جديد   من   يعود   الحكواتي  ( 2)  رقم  شكل

  العجب صندوق مسرح في

 أحد  العجب  صندوق  (3)  رقم  شكل

 م. 1948 قبل حيفا  في الفرجة اشكال
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  وأضاف   التراث،  من   المستمدة  الشخصية  هذه  أخذ   وصندوقه،  العجب   أبو

  يختار   .وهموم  قضايا  من  المسرح  يحتمل  ما  ليحّمله  فصنعه  مواضيعه  اليها

 الحكواتي  دور  توسيع   ويحاول  الكبيرة،  األعمال  في  خاصة    بعناية    القصة

  ألي   احتواءً   وأكثر  شموليةً   أكثر  ليجعلهما  التقليدي،   العجب  صندوق  ودائرة

 )4) طرحه يود   موضوع

  يعني   أن  يمكن  ال  التراث  كان  إذا   المسرح  خشبة  على  الفلسطيني  العرس 

 الماضي  يصل  الذي الموروث هو  بل فقط، الماضي

  من   وذلك  والمستقبل،   بالحاضر 

  كانت  وإذا  األجيال،  خالل

  من   المشترك  القاسم  هي   الهوية

  بين   وثقافية  حضارية  سمات

  والتي   الواحد،  الشعب  أبناء

  الشعوب،   من   غيره  عن  تميزه

  العمود   هو  الشعبي  التراث  فإن

 وكلما  الهوية،  لهذه  الفقري

  كيفية  وأحسنت  قيمته  زادت

  المجتمع   يستطيع  معه،  التعامل

 في   مكانة  لنفسه   يصنع  أن

 
 

 

  مدينة   في  عرس  صورة  (4)  رقم  شكل

 في  ويظهر  1909  عام  الناصرة

 منطقة  قي   النساء  مالبس  الصورة

 العرس  مراسم وبعض والشمال الناصرة
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 فرقة  تستمد   العصر   وتطور  التراث  عبق   من   .  عامة  االنسانية   الحضارة

 لرقصاتها  تصميمات  م 1979  عام  تأسست   التي  الفلسطينية   الشعبية   الفنون

 من  أعمالهم يستلهمون   والشابات الشباب من  مجموعة وموسيقاها،

 عموما   اإلنساني  الفني  التراث

  الفلسطيني  الشعبي  والتراث

 أعمالهم  بناء  في  خصوصا

 أفراح   الفرقة  أبرزت  الخاصة،

  من   م1997  عام   فلسطين   شعب

  استلهم   "زغاريد"  عملها  خالل

 العرس   أغاني  أجمل  العمل  هذا

  برؤية   الفلسطيني،   الشعبي

  الشعبية  الفنون  فرقة  تقدم   باأللوان،   زاهية   غناء   لوحة  تنسج   معاصرة  جديدة

 روحه   باب  ولتفتح  الفلسطيني  للفن  االعتبار  لتعيد  الناشئة،  لألجيال  عروضها

  بنبضات   يتسم  عربي  فلسطيني   لعرس  نداء  هو   )زغاريد(  مصراعيه.  على

   .معا اليانعة واألوراق بالجذور ويفخر العصر

  إن   الدراما  مؤرخ  نيقول   آالرديس   يرى   المسرح:   في  الشعبي  والرقص   الدبكة

  التاريخ،   قبل  ما  لمجتمعات  اإليمائية  المحاكاة  رقصات  أو   البدائية  الرقصات

  الذين  هم   الناس   عن   ليرفهوا  احترفوها  الذين   وأن   تمثيليا،  أداءً   تؤدى  كانت

 المسرح   بأن  المؤرخين  من  الكثير  يؤمن  كما  المسرح،  فن  خلق  في  شاركوا

  .  مسرحية  عناصر  على   تحتوي  التي  الراقصة  العروض  من   أساسا  نشأ

  تخلو   ال  وتكاد  نعيشه  الذي   الواقع  يعكس  الشعبي  والرقص  الشعبية  الدبكة

  اإلستعراضية  المشاهد  لبعض  تخللها  من  الفلسطينية  المسرحية  األعمال

  الشعبية   الفنون  فرقة  (5)  رقم  شكل

 زغاريد
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 للعمل  الدرامي  النص   طبيعة  مع  تتناغم   لها  المصاحب  للدبكة   والتراثية

 وذلك المسرحي

 جماليات  إلبراز  محاولة  في 

 من   جزء  باعتبارها  الدبكة

 تحمله   لما  الدرامي  العرض

  حركاتها   في  رمزية  من  الدبكة

 ومن  جانب  من  هذا  وإيقاعاتها،

  السطو   كشف  اآلخر  الجانب

  قبل  من  الفلسطينية  الذاكرة  على

  أي   يستثني  لم  الذي  اإلحتالل

  تراث  أنه  على  تسويقه  يتم  الذي  الفلسطيني.  التراث  مكونات  من  مكون

 نماذج  من  العديد  اإلسرائيلية  الشعبية  الفنون  فرقة  قدمت  فقد  يهودي،

  بمدينة  اللوز  مهرجان  في  مشاركتها  أثناء   الفلسطيني،   الشعبي  الفولكلور

 "أجرجينتو" 

  احدى  في  دبكة  صورة  (6)  رقم  شكل

 م 1898 الفلسطينية القرى مناسبات

  جنود   لبعض   صورة  ( 7)  رقم   شكل

  يؤدون   وهم  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش
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 رقصات   ونسبت   اإليطالية،

 إلى   الفلكلورية  الفلسطينية  الدبكة

  المزعوم.   والفني  الثقافي  تاريخها

  أدرعي،  أفيخاي   أطلق  كما

  الجيش  باسم   المتحدث

  بعنوان  مبادرة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحته  عبر  اإلسرائيلي،

  من   جزء  إسرائيل  بأن   ليوحي   منه؛  استفزازية  محاولة  في   الدبكة"  "#تحدي

   األصيلة.  والشعبية العربية الثقافة

  األرض،  على  الصراع   عن   أهمية  يقل   ال   والتاريخ،   التراث  على   الصراع   إن

 تاريخية   شهادة  يعتبر  أرضه  في  الفلسطيني  لشعبنا  الضخم  التراثي  فالمخزون

  ملكية  على  وداللة  وتاريخا،  أرضا  بالوطن،  الشعب  عالقة  على  حية

  أجل  من  النضال  ومواصلة  الهوية  لحفظ  القادمة  لألجيال  وضمانة  األرض،

  ما  واإلندثار،  بالذوبان  مهددة  الفلسطينية  الثقافية  الشخصية  تبقى  إذ  .التحرير

 وطنية.  بمسؤولية التراث على المحافظة نبرات  ترتفع  لم

 الورد"  ساحة  "قصة  عرضت  2008  عام  في  :االستعراضي  المسرح  نموذج

  حسين   الراحل  الفلسطيني  الشاعر  بها  الخاص  السيناريو   كتب  التي

  التي  األولى  للا   رام  سرية  فرقة  وأدتها  حليحل  عامر  وأخرجها  البرغوثي،

  ، 1967  يونيو  حرب  بعد  العمل  عن  توقفت  ثم  ،1962  عام  عام   تأسست

  والثقافي  الفني  الموروث  على  الفرقة  هذه   وتعتمد  .1985  عام   تأسيسها  وأعيد 

  طابع   ذات  فنية  أعمال  لتقديم  عام  بشكل   والعربي  خاص  بشكل   الفلسطيني

 راقصة،   غنائية  فلسطينية  مسرحية  أول  تعتبر  الورد(  ساحة  )قصة  .إنساني

  حياتهم  كانت  وكيف  1948  العام  قبل   الفلسطينيين   ذاكرة  المسرحية  تروي

  سرقة  أشكال من شكل الفلسطينية،  الدبكة

 الفلسطينية  الهوية
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 ساحة  في  والتمثيل   والرقص  الغناء  بين   يجمع  عرض  في  وصلت،  وأين

  وأحاديث   التراث   وأغنية  الشعبية  والدبكة  التعبيري  الرقص   تمازج  الورد

 الرحابنة. مسرحيات غرار على  فنية لوحة في الراوي

ً   كان  الديكور   روعة  مع   متمازجا

  وجذوع   الحبال  فساللم  األداء،

 فمنها  األساس،  كانت  الشجر

  نحو   للصعود  ترمز  كاملة  ساللم

 الحرية،  سيحمل  الذي  المستقبل

 ترمز  تقطعت  ساللم  ومنها

  وفي  النكبة.  بعد  مرت  لمرحلة

  العلم   ألوان  تمازجت  المالبس

 األحمر  ألوان  فكانت  الفلسطيني،

  اللون  وكان  واألبيض،  واألسود 

  أحاديث  خالل  من  يأتي  األخضر

  الذي  الورد  خالل  ومن  فلسطين،  وبيارات  وغابات  بساتين  عن  الراوي

  األربعة،  الفلسطيني  العلم  ألوان  حامال  الورد  ساحة  في  النهاية  في  انسكب

 الورد  ساحة  وأصبحت  واستلبت   ضاعت  التي   فلسطين  أن  رمزية  بإشارة

 الورد   ساحة  ألبناء  بد   وال  علمها،  ويرفرف  تعود  أن  البد  سكانها،  من  خالية

  الراقصين  أيدي  في  والخناجر  السيوف  لها  رمزت  التي  بالقوة  ولو  يعودوا   أن

. 

 أشكال تعددت الفلسطيني": الشعبي "الزي يسرقون   اإلسرائيليون

  من   لمشهد   صورة  ( 8)  رقم   شكل

  الحبال   ساللم   الورد"  "ساحة  مسرحية

  في   األساس   كانت  الشجر  وجذوع

 ترمز  كاملة  ساللم  فمنها  الديكور،

  ساللم   ومنها  المستقبل  نحو  للصعود

 النكبة بعد مرت  لمرحلة ترمز تقطعت
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  الحكومة   تبذلها  التي  المحاوالت

  الهوية   لطمس   اإلسرائيلية 

 معالمها،  وتشويه   الفلسطينية

  الشعبي   الموروث  وسرقة

  خالل   من   لهم   ونسبه   الفلسطيني

  المناسبات  في   به  مشاركتهم

 معارض  خالل   ومن  الدولية،

  الفولكلور  ومهرجانات  األزياء

  إسرائيل.   بها   تشارك  التي

  ديان   موشي  أن   بالذكر  والجدير

  الكنيست   إجتماع  في  طلب  قد

  تكوين   بضرورة  اإلسرائيلي

  شراء   مهمتها   مؤسسة،

  الفلسطينية   الشعبية  المطرزات

 القديمة،

  صورة   اليمين   في  ( 9)  رقم   شكل

  في  فلسطينيا   شعبيا  زيا   ترتدي  إسرائيلية

  أمريكا  في  للفلكلور  التاسع   المهرجان

  األمريكية   ليرنر  صحيفة  في  نشرت

  اليسار   وفي  م.1978-12-5  بتاريخ

  اإلسرائيلي   الدفاع  وزير  ديان  موشي

  األزياء   من  ثوبا  ترتدي   التي  وزوجته

 في   الصورة  نشرت  الفلسطينية  الشعبية

-19  بتاريخ  بوست  الجيروزاليم  صحيفة

 م 6-1978
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 خاصة  بالتراث  يتعلق   ما  وكل

 . المطرزات

  أثوابنا   بتقليد  اإلسرائيليون   يقوم

  اإلسرائيلي   الطيران  لمضيفات

  العبراني.   تراثهم   من  أنها  على

  ام   شواطئ  وعلى  ومؤخرا

  تسمى   والتي  المحتلة  الرشراش

 فعاليات  اختتمت   ب)ايالت(

  الكون   جمال  ملكة  مسابقة

  دولة   قامت  حيث   م2021

  المشاركات   بإلباس  االحتالل

  انه   والقول  الفلسطيني   الثوب

  من   كنوع  تراثها  من  جزء

  تصنع   لن  التي   اللصوصية

 او  حضارة  او  تاريخا  السرائيل 

  قانونيا   حقا  لها  تنشئ  ولن  تراثا

  االرض   في  سياسيا  وال

 .  الفلسطينية

  أزياء   اليمين  من  ( 10)  رقم  شكل

 المحتلة   األراضي  في  تباع  إسرائيلية

  من   مسروقة  وهي  واألمريكيتين   وأوروبا

  في  ونشرت   الفلسطينية  الشعبية  األزياء

  أزياء   أنها  على  بوست   الجيروزاليم

 مضيفات  زي  المنتصف  وفي  الصيف.

  نشرت  اإلسرائيلية   العال   طيران  شركة

-2-7  بتاريخ  بوست  الجيروزالم  في

  من   مسروقة  أزياء  اليسار  وفي  . 1980

  في   نشرت  الفلسطينية  الشعبية   األزياء

  أزياء   أنها  على  بوست   الجيروزاليم

 الربيع. 
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  ليس  الفلسطيني   الثوب

  قصة  بل   ثوب،  مجرد

 من  تطريزة  كل  تحكيها

  امتدت  حكاية  تطريزاته.

  4500  من   ألكثر   جذورها

 جزء  وهو  الميالد،   قبل  عام

  أول   مع  بدأ  وتراث  ثقافة  من

  آالف  قبل   كنعانية  هجرة

  ثوب   كل  يمثل   .السنين 

 هو  عما  وقماشه  وتطريزه  خياطته  طريقة  في  ويختلف  جغرافية  منطقة

  ثوب  فللعزباء  االجتماعية،  المرأة  حالة  ويمثل   لها.  مجاورة  منطقة  في   موجود

  يميز   ما  أهم   lx5) .)  الجديدة  العروس  أو   األرملة  أو   المتزوجة  عن   يختلف

  على  داللة  أصبح   الذي   التطريز  هو   التراثية  مالبسها  في   الفلسطينية  الفتاة

 الطبقات   صممته  األجيال،  تتناقله  الذي  الموروث  الفطري  الفن  ذلك   الهوية،

  .  عراقتها  وعلى   التاريخي  وجودها  على  يؤكد  قوميا  تراثا   وحفظته  الشعبية

 المسرح   كان  اإلحتالل  قبل  من  التراثية   والمالمح  الهوية  تغييب  ظل  وفي

  لبناء   التراث  تهويد  في  المحتل  لمخططات   والتصدّي   التحدّي   لقبول   منبرا

  يخلو  ال   فيكاد  األصيل.  وتراثها  الفلسطينية   حضارتنا  أنقاض  على  حضارته

 مسرحي عرض

 
 

 

  الكون   جمال  ملكات  ( 11)  رقم   شكل

 بإلباس  االحتالل  دولة  قامت  حيث  م2021

 له  والترويج  الفلسطيني  الثوب  المشاركات

 اسرائيلي  كتراث
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 استعراضي   او  درامي

  من   دمى  مسرح  او   بشري 

  الشعبي  الزي  حضور

 مفردة  أصبح   والذي   التراثي

  التشكيل   مفردات  من  أساسية

  خشبة  على   البصري

  النص   كان  سواء  المسرح.

  عربيا او فلسطينيا المسرحي

 مترجما. او

 

  قالت  الفلسطينية:   الهوية   رموز  أحد  الفلسطينية  الكوفية  يسرقون   اإلسرائيليون

 صحيفة 

 مسرحية   يقدم  السيرة  مسرح  (12)  رقم  شكل

 باللباس   الدمى  وتظهر  لألطفال  )زريف(

  تأكيد  أشكال  من  شكل  الفلسطين   الشعبي

   الفلسطينية  الهوية

 فتاة  صورة  ( 13)  رقم  شكل

  الكوفية   ترتدي   إسرائيلية

  تصميمها   تغيير  بعد  الفلسطينية
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 الصادرة   اليهودية   كرونيكل"   "جويش 

  بتقليد   قام   إسرائيليا  مصمما  أن   لندن   في

  نشرتها  صورة  خالل  من  وذلك  الكوفية

  لفتاة  األولي  صفحتها  على  الصحيفة

  بعد   ولكن   الفلسطينية   بالكوفية  إسرائيلية 

  وصممت  األزرق  للون  تغيرت  أن

  داوود.   نجمة  شكل  على  تطريزاتها

  هاريل،  موشيه  الجديدة  للكوفية  المصمم   أن  إلى  ذاتها  الصحيفة  وأشارت

 قاما  ولهذا  عربية  الكوفية  تظل  أن  يرغبا  لم  إسرائيل  مارك  التجاري  والموزع

  هذه  وتعتبر  واألبيض.  باألزرق  داوود  بنجمة  كاملة  يهودية،   نسخة  بإنتاج

  سرقت  أن  بعد   الفلسطيني  القومي  التراث   لسرقة  إسرائيل  من  جديدة  محاولة

   .  الشعبي والتراث الفلسطيني، الزي

  واضح   بشكل  وخرجت  فلسطين  حدود   الفلسطينية   الكوفية  تجاوزت  لقد

  عن   والتعبير   للرفض   أداة  أصبحت  أن  بعد   األخيرة،  السنوات  خالل  وملفت

  العربية  الدول  جميع   فى  والكبار  الشباب   من   كبير  عدد   بين   وانتشرت  الغضب

  مع   متضامن  هو   من   وكل   المشاهير  وارتداها   شجب  كرمز  واألوربية 

 فلسطين. 

  فلسطين   وجدت  الكوفية   وجدت   فأينما   فلسطين،   إلى   الفلسطينية  الكوفية   ترمز

 والبرتقال  الزيتون  رائحة  منها  لتفوح  مكان  كل  في  النابض  وقلبها

  كله،   للعالم  وبالنسبة  والمقاومة،  للرفض  دائما  رمزا  شكلت  وقد  والزعفران،

 في  الكوفية  يرتدون  الفلسطينيون  بدأ  للفلسطيني.  ورمزا  والحق  للكفاح  رمزا

  الفلسطينية  الكوفية  إلتفت  للمناضلين  رمزا  أصبحت  حيث  ،1936  عام  ثورة

 داوود  نجمة تطريز بوضع 
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  يختلف  ولم  الشهداء،  من  الكثير  بدماء  وتشبعت  القسام  الدين  عز  عنق  على

  والشاعر  الفالح  كوفية   فهي  اليسار،  من   وال  اليمين   من  ال   أحد،   داللتها  على

 الطالبة  شال  وهي  والكهل،  والشاب  الطفل  كوفية   وهي  والرئيس،  والمقاتل

 المنقطة   البيضاء  الفلسطينية  الكوفية  وليست  واألخت.  الزوجة  وشال  الجامعية

  عربية   هوية   أصبحت  بل   وشعبية،   جغرافية  فلسطينية   هوية  مجرد   باألسود 

  أن   في   يرتديها  من   لكل   كبيرة  مسؤولية  الكوفية   أصبحت  لقد   نضالية.   وعالمية

  ما  إقليمية  مشاعر  لخدمة  يجيرها  وال   العظيم  الرمز  هذا  مستوى   على  يكون

  “راية  بمثابة  أصبحت  الفلسطينية  فالكوفية  الزمان،  هذا  في  مكان  لها  عاد

 العالم. في مكان كل في لفلسطين رمزا ترفرف فلسطينية” 

 من   والفولكلور  الفلسطيني  التراث  على  المحافظة  في  المسرحيون   ساهم  لقد 

  والتغريب،   التهويد   من   الهوية   مقومات  حفظ  على  تعمل  وطنية  رؤية  خالل

ً   فكان ً   أيضا  األعمال   في  والفولكلور  التراث  سياقات  لتوظيف  مشجعا

 واضحا  كان  ما  وهو  .جماهيرية  إعالم   وسائل  وجود  عدم  ظل  في  المسرحية

 الباشا.  كامل للمخرج  الحلم" خد "على مسرحية في وجليا

 م 2009 الحنين مسرح إنتاج الحلم" خد "على مسرحية

  القصة  من  مستوحاة  شحادة   أدمون  بكتابتها  قام   الباشا  كامل  اخراج  من

  لدى  واحتكمتا  الطفل  حول  تخاصمتا  اللتين   السيدتين   عن تتحدث  التي  الشهيرة

  إلى  بتقطيعه  فيأمر  ابنها،  الطفل  أن   تدعي  منهن   وكل   الحكيم،   سليمان   الملك

 الرمز  نحو  واضح  بشكل القصة هذه   تنزاح قطعة، منهن كل تأخذ  لكي قسمين

 تماما  وتنعكس  مباشرة  الفلسطينية  القضية  على  التداعيات  ألن   تحمله،  الذي
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  هم   الحقيقية  واألم   فلسطين   هو  فالطفل  المسرحية.   أحداث  مجريات  على

 .  إسرائيل.   هي  األمومة تدعي التي واألم   الفلسطينيون

  الفلسطينة   الكوفية  المخرج   اختار  لقد

  المتنازع  الطفلة  لشخصية  رمزية  كداللة

  والمغتصبة   المسلوبة  األرض  هي  عليها،

 الفضاء  في   المتجسد  الصراع  محور

 حاضرا  كان  الفلسطيني  العلم  المسرحي،

 اإلضاءة  خالل  من  الخشبة  على  بالوانه

  هناك   يكون  وربما  الممثلين  ومالبس

  للهوية  المشكلة  اللونية  للحالة  غياب

  من  لحظة  في  الفلسطيني  العلم  بألوان

  الحالة   تقتضيه  ما  حسب  العرض  لحظات

 على  أخرى  ألوان  تواجد  في  الدرامية

  التي  "الكوفية"  هو  الحضور  على  أصر  الذي  العنصر  ولكن  المسرح،  خشبة

 تحمل  فهي  الفلسطينية،  الهوية  على   داللتها  على  للتشكيك  مجاال  تترك  ال

 القدم. في ضاربة جذوره تراثيا وإرثا تاريخا

  المستمرة  المحاوالت  هي  القدس  تهويد   الفلسطينية:   الهوية  رمز  القدس  مدينة 

 دولة  من

 

 

  لمشهد   صورة  ( 14)  رقم   شكل

  الحلم"   خد  "على  مسرحية   من

 واضحة  تبدو  الفلسطينية  الهوية

  المالبس   الوان   خالل  من

  تشكيل   ومفردات  والكوفية

   المسرحي الفضاء
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 العربية   الهوية  نزع  أجل  من   االحتالل

 مدينة   من  التاريخية  والفلسطينية  اإلسالمية

 منذ   مستحدث.  يهودي   طابع  وفرض  القدس

  م،1967  عام  بإحتاللها  إسرائيل  قامت  أن

 وتغيير  عليها   للسيطرة  جاهدة   تعمل  وهي

  وقد  فيها،   العربي   الوجود  وإنهاء  معالمها

 الوسائل   من  الكثير  ذلك  ألجل  إستخدمت

 المدينة  ضد  اإلجراءات  من  بالعديد   وقامت

   وسكانها.

  أرض  بسرقة  اإلسرائيلي  االحتالل  يكتف  لم

 بيوتهم  من   الفلسطينيين  وتهجير  فلسطين،

  أن   إلى  األمر  به  وصل  وإنما  واحتاللها،

 ينسب 

 

  محاوالت  ( 15)  رقم  شكل

  إسرائيل   قبل  من  مستمرة

  من  اإلحتالل  جيش   قبل  ومن

  العربية  الهوية  نزع  أجل

  والفلسطينية   اإلسالمية 

 القدس.  مدينة من التاريخية
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  تاريخ  من   الفلسطينية  األرض  على  ما   كل  له 

  من   جزء   أنه  على   للعالم  ويقدمه  وتراث،

 وزيرة  ظهرت  حيث  .اإلسرائيلية   الهوية

 في  ريغيف،  ميري  اإلسرائيلية،  الثقافة

  بفستان  م2017  السينمائي  "كان"  مهرجان

 الصخرة  وقبة   األقصى  للمسجد   صورة  يحمل

 اعتبره  الذي   األمر  البراق،  وحائط

ً   الفلسطينيون  ً   تزييفا   له.   وسرقة  للتراث  وقحا

 مسرح   إنتاج  من  القدس"  "أنا  مسرحية

 ناصر  وإخراج:  وتأليف  م2009  عشتار

 فلسطينية  إمرأة  قصة  العرض  جاء  عمر

 وُغزاتها  وتاريخها  القدس  مدينة  مع  وعالقتها

 مرحلة  إلى  وصوالً   عليها،  مروا  الذين

 .  اإلسرائيلي اإلحتالل

  تعامل التي الطريقة هو  العمل يميز ما أهم  إن

 بروايتين   مدينة تاريخ  مع النص بها

 صورة  (16)  رقم  شكل

  اإلسرائيلية،   الثقافة  وزيرة

 "كان"   مهرجان  في

 يحمل  بفستان   السينمائي

 األقصى  للمسجد  صورة

 وحائط  الصخرة  وقبة

 البراق
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  مع   النص  إشتبك  حيث   الفلسطينية"  والرواية  الصهيونية   "الرواية  متناقضتين 

 إزالة  محاوال  الروايتين  هاتين

  والخرافات   واألوهام   األكاذيب

 .  المدينة تاريخ حول واألساطير

 "أنا  المسرحي  العرض  إحتوى 

  شكلت   التي  بمفرداته  القدس"

  متنوعة   رمزية  دالالت  على  فضائه

 والفكرة  للنص  العام  المعنى  لتحقيق

 أحداث  حولها  تدور  التي

  األسود   بلونها  المالبس  المسرحية،

  وما  األسود   وتاريخهم  الغزاة  مثلت

  وتشويه   وفساد  عبث   من  تركوه

  الفلسطينيّة   والكوفيّة  المدينة،  لهوية

 األخيرة  العرض  مشاهد  تفارق  لم

  الّذي   الفلسطينيّ   للّشعب  رمًزا

  رموز   اإلبادة.  لحرب  يتعّرض

  من   اليهود   مثلت  إستخدمت  مختلفة

  ومثلت   والشمعدان.  المالبس  خالل

  خالل   من  القدس  في  المسيحيّة

  بالمثلث   الكنعانيين   ومثلت   الشموع 

 المحّرر   والقائد  الخطاب  بن  عمر  العادل  الخليفة  خالل  من  اإلسالم  ومثلت

 عمر  ناصر  والمؤلّف  المخرج  لجأ  رموز  من   وغيرها  األيّوبي،   الدّين  صالح

  من   لمشهد   صورة  (17)  رقم  شكل  

  إيمان   الممثلة  القدس"  "أنا  مسرحية

  وهويتها  القدس  جسدت  عون

 بالكوفية.  الفلسطينية

  من   لمشهد  صورة  (18)  رقم  شكل

 المسرح  خشبة  القدس"   "أنا  مسرحية

  متناثرة  بيضاء  أوراق  تغطيها

 لتزوير  ملفقة  روايات  تحمل  ومبعثرة

   هويتها.  في  والعبث  المدينة تاريخ
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  والفراعنة  والكنعانيّين  الغزاة،  أحاديث  مع  المصّور  العرض   إستخدام  إلى

  وهجمة  قسطنطين  اإلمبراطور  وعصر  والفرس،  والبابليّين  واألشوريّين

  للمرحلة  وصوال  الدّين   صالح  زمن  في  التّحّرر  وعهد  الّصليبيّين،   البرابرة

 .  الحاليّة.

  ان  حيث   الحصر   ال  المثال  سبيل  على   أتت   البحث  شملها  التي   النماذج

  الموروث   حماية   عاتقها  على  اخذت  التي   بالنماذج  حافل  الفلسطيني  المسرح

 العطاء. في يوما تبخل ولن والهوبة الثقافي

  المراجع   وكانت  كثيرة  المعوقات  كانت   فقد   البحث  كتابة  السهل   من   يكن   لم

  وما  كتابته  تم  ما  خالل  ومن  المتوقع  بالشكل  المسرحيين  تعاون  يكن  ولم  قليلة

  الى  باإلضافة  عامة  نتائج   عدة   الى  الباحث  توصل   معلومات  من  جمعه  تم 

 يلي:  فيما تتلخص التوصيات بعض

 النتائج 

  ألشكال   امتدادا  كانت   والتي   فلسطين  في   الشعبية  الفرجة  اشكال   تعددت 

 من  العامة العربية الهوية شكلت والتي العربي الوطن في عرفت التي الفرجة

 وموضوعاتها اصولها خالل

 والعامة  الدينية  االحتفاالت  في  الشعبية   الفرجة  اشكال  الفلسطينيون  استغل

 االسرائيلي  واالحتالل البريطاني االستعمار ومكافحة لمحاربة

  الغناء  خالل  من  الفلسطينية  الهوية  عن  الشعبية  الفرجة  اشكال  عبرت

  ما  فلسطين  في  الشعبية  للفرجة  كان  فقد  والدبكة  الشعبي  والرقص   واالهازيج

 أخرى بلدان  في  غيرها عن  يميزها
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 المسرح   خشبة  على  تشكلت  التي   الفلسطينية  الهوية  مفردات  تعددت

  في  المقدسات  عمارة  تناول   او  والوانه   الفلسطيني   العلم  بين  ما  الفلسطيني

  والزي   الشعبية  واالغاني  الموسيقى  خالل  من   او  المسرحي  الفراغ  تشكيل 

  والمناضل   المقاوم  شخصية   خالل  ومن   والنساء   للرجال  الشعبي   التراثي

  والمدينة   االرض  فلسطين   ادوارها  خالل  من   جسدت   التي  والمرأة  الفلسطيني

 الفلسطينية الهوية على الحفاظ في ساهمت مفردات من وغيرها الفلسطينية

 كالحكواتي   الشعبية  الفرجة  اشكال  المعاصر  البشري  المسرح  استغل

  تشكيل   في  والغناء  الشعبي  والرقص  والدبكة  الظل  وخيال  واألراجوز

  هذه  اشكال  أحد   من  مسرحي  عرض  اي  يخلو  ال   ويكاد  المسرحية  عروضه

 الفرجة.

  النكبة  قبل  وثقافيا  سياسيا  الفلسطينيين  لدى  تشكل  قد  الهوية   مفهوم  يكن  لم

 بمالمحها   العربية   الهوية  ان  ينفي  ال   هذا   ولكن   النكبة  احداث   بعد  تم   ولكنه

  خالل  من  الفلسطيني  والمسرح  الفلسطينية  الثقافة  في  حاضرة   كانت  العامة

 وحداثية  تاريخية واسالمية  عربية بطوالت   عن تتحدث كانت التي المواضيع

  العام  منذ   فلسطين   في  الفلسطيني  المسرح  وجود   تؤكد  االولى  االشارات

 بها  تأثر  التي   السياسية  واالحداث  المتعاقبة  االحتالالت  ولكن  م1834

 المراحل بعض في تأخره الى أدت فلسطين في المسرح

  المشهد   على  ثقيلة  بظالل  والمتالحقة  المتتابعة  السياسية  االحداث  القت

  ولم   الفلسطيني   الجسد   اصاب   الذي  التشظي  بسبب   فلسطين  في  المسرحي

  ورغم   والجماعية  الفردية  المسرحية  الجهود   توقف  ان   المعوقات   تستطع 

 المعاناة  وكل المؤقت التوقف
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  التي   بنتائجها  تأثر  ولكنه  فقط  السياسية  باألحداث  الفلسطيني  المسرح  يتأثر  لم

 مختلفة   إلدارات  تابعة  الواحد  الوطن  في  منفصلة  جغرافية  تقسيمات  الى  ادت

 الثقافات   الى  اضافة  الفلسطيني  المجتمع   على   انعكست  مختلفة  بثقافات

 انعكس   وبالتالي  اليها  لجأ  التي  البلد  حسب   كل  الشتات  لفلسطينيي  المكتسبة

  والشكل  والتلقي  واالداء  المستوى  في  التفاوت  حيث  من  المسرح  على  هذا

 والمضمون

  المجاالت  جميع   تغزو   بدأت   والفنية  الثقافية  النشاطات  في   الفلسطينية  الهوية

  الدارسين   اب غي  بسبب  وذلك  مشوهة  الهوية  ظهور  بدايات  وكانت

  الفلسطينية  الهوية  مفردات  جمع  الحقا  عاتقهم  على  اخذوا  الذين   واألكاديميين 

 وممنهج علمي  بشكل وارشفتها وتسجيلها  بعد فيما

  ومضمونا   شكال   مسرحهم  قضايا  تناولهم   في  الرمز  الى  الفلسطينيون   لجأ

 سلطات  عليهم  فرضتها   التي  الصارمة  الرقابة  على   للتحايل  محاولة  في   وذلك

 االسرائيلية  االحتالل

  كشكل  الفقير  المسرح  على  اعماله  من   الكثير  في   الفلسطيني  المسرح  اعتمد 

  بالشكل  االهتمام  من  أكثر  بالمضمون  الهتمامهم  وذلك   للعرض  انسب

  والموارد  االمكانيات  وقلة  والجوالة  المتنقلة  العروض  في  الحركة  ولتسهيل 

  من  عروضهم  منعت   حال  في  والخسائر  المالية   االعباء  من   والتخفيف  المالية

 االسرائيلية   االحتالل  سلطات قبل

  والرومانسية   والواقعية  كالكالسيكية  الفنية  القوالب  الفلسطيني  المسرح  تناول

  في   جاء  ما  معظم  مع  متفاعال  وكان  والتسجيلية  والملحمية  والعبثية  والرمزية

   لموضوعاته  مالئما كان ما منها واختار العالمي المسرح
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  عن   وعبرت  الفلسطينية  المسرحيات  معظم   السياسية  المواضيع   حظيت

  للنضال  تدعو  اساسية  مادة  فأصبحت  اشكاالتها  بكل  الفلسطينية  القضية

  وسمة  مقاوما  مسرحا  الفلسطيني  المسرح  من  جعل  مما  والمقاومة  والكفاح

 العربي الوطن في المسارح من  غيره عن  تميزه  التي سماته من

  بالهم   المرتبط  والمضمون   الشكل  خالل  من   الفلسطيني  المسرح  استطاع

  سواء  يطرحها  التي  والقضايا  الفلسطينية  هويته  مفردات  خالل  ومن   الوطني

 به.  الخاصة هويته يشكل  ان انسانية  او اجتماعية او سياسية  كانت

  والوسائل   الفضائيات  ثورة  ظل  في  تواجده   على   الفلسطيني  المسرح  حافظ

  والمقاومة   النضال   في  هاما  دورا  له  يحفظ  ان  واستطاع  المختلفة  االعالمية

  االسرائيلية  االعتداءات   مواجهة  في  الفلسطينية   الهوية  على  والمحافظة

  الهوية  وطمس  والغاء  سرقة  ومحاولة  واالنسان  االرض  على  المتكررة

 الفلسطينية

 التوصيات 

 والجمال   القوة  تمنحه  التي  االصعدة  جميع  على  الفلسطيني  بالمسرح  للنهوض

 واهمها: البحث هذا  توصيات  تراعى ان يجب الفني

  في  والتعليم  التربية  لوزارة  دورا  المسرح  يحتاج  المسرحية  الثقافة  لنشر

  بالحركة   والتعريف  الفلسطيني  المنهاج  ضمن  الفلسطيني  المسرح  وضع

 ضمن   المسرح  واعتماد  عليها  والقائمين  وتاريخها  الفلسطينية  المسرحية

 المدرسي والمسرح والمهرجانات كالمسابقات الالمنهجية النشاطات
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  خالل   من  المسرحية   الحركة  تنشيط  في  العالي  التعليم  وزارة  دور   تفعيل

 الجامعي المسرح دور وتفعيل المسرح مجال في تخصصات طرح

  وتوفير   المسرحية  النشاطات  ودعم  الفرق  الحتضان  الثقافة  وزارة  دعوة

 في  مسرحية  ومهرجانات  نشاطات  في  المسرحية  الفرق  لمشاركات  فرص

 الخارج 

 من   المسرحي  الحدث  بتغطية  االعالم  وزارة  قبل  من  االعالمي  الدور  تنمية

  وتدريب   والمقروءة  والمسموعة  المرئية  المختلفة  االعالم  وسائل  خالل

 ارشفة   على  والعمل  التلفزيوني  واالخراج  التصوير  في  ومهنية  فنية  طواقم

 المسرحية. االعمال

  مع   تتكامل  تواصل  وسيلة  ايجاد  في  والوطنية  االهلية  المؤسسات  بين  التنسيق

 المسرحية.  الجهود  دعم في الرسمية المؤسسات جهود

  ومهنية   فنية  وكوادر  فرق  وابتعاث  دعم  لفكرة  الرسمية  المؤسسات  تبني

  عربية  مسرحية  فرق  واستضافة  الخارج  في  مسرحية  ورشات  في  للتدريب

 المسرح  بفنون  تختص  وكليات بمعاهد لاللتحاق طلبة وايفاد واجنبية

  والعمل  المسرحيين  شتات  لجمع  الفلسطينيين   المسرحيين  رابطة  دور   تفعيل

 وارشفتها واعمالهم حقوقهم وحفظ مسارهم  تصويب  على

  لتمكين   مسرحية  فرقة  لكل   خاص  وارشيف  الكتروني  موقع   بعمل   االهتمام 

 المعلومات  على  والحصول  نشاطاتهم  متابعة  من  والمهتمين   الدارسين

 فرقة   كل  اصدار  الى  باإلضافة  هذا  االفتراضي  التواصل  خالل  من  الالزمة

 المسرحية  انجازاتها اهم فيها تستعرض  سنوية او دورية لنشرة
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  الكتب   وتوفير  المسرحي  للعرض  ودور  قومي  ومسرح  قومية   فرقة  انشاء

  والعالمية العربية المسرحية والمجالت والنشرات

  بشكل   الفلسطيني  والتراث   عام   بشكل   والعالمي  العربي  بالتراث   االهتمام 

 ومضمونا شكال المسرح في وتوظيفه خاص

 المراجع 

 العامة   المصرية  الهيئة   األسرة،  مكتبة   والعولمة،  الثقافة  الفتاح،  عبد   فتحي

 2003 القاهرة. للكتاب،

  عشر،   التاسع  الكتاب  المقاومة،  إلى  االقتالع  من  الفلسطينيون   العربي،  كتاب

 1988 أبريل

  منشورات  إصدار   الفلسطيني،  التراث   موسوعة  المزين،  الرحمن  عبد

 1980  ،1ط وصامد، المحتلة فلسطين

  الجمعية  والحديث،  القديم   بين   الشعبية  الفلسطينية   األثواب  غوشة،  حنان

 1996عمان ،1ط األسرة، لرعاية الخيرية

 المسرحي،   األدب   في  نقدية   تأريخية  دراسة   الفلسطيني  المسرح  غنيم،   كمال

   2003 القاهرة للتراث الحرم دار

  ، االحتالل  تحت  الفلسطينية  المسرحية  للحركة  العامة  السمات  اليوسف،   أكرم

 . 69ص

  الناشر  الفلسطيني،  المسرح  تاريخ  من  مطويات  صفحات  المالح،  ياسر

 2001فلسطين الثقافية،  العنقاء جمعية
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  مسرح  الجليل،  في   الفلسطينية  المسرحية   الحركة  جذور  شليوط،   عفيف

 . 2002 الميدان،

  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة  الفلسطينية،  الموسوعة  المرعشلي،  أحمد

 1990-1989 بيروت،

 في   المسرح  الجديد   العربي  المسرح  في  المفيد  المختصر  الرحمن،  عبد   فتحي

 2009 الشارقة للمسرح، العربية الهيئة فلسطين،

 دكتوراة. رسالة الدرامي،  المسرح في السينوغرافيا يحيى:  أحمد أمنية

 عمل،   ورقة  الوطنية،  الهوية  تعزيز  في  الشعبي  التراث  دور  هيبي،  محمد

 2011  جنين. األمريكية. الجامعة

  نون  صالون  بالتراث،  وعالقته  المسرح   بعنوان  عمل  ورقة  البيطار،  سعيد

   2004 األدبي

  الثقافة   وزارة  الوطنية،  للثقافة  اإلستراتيجية  الخطة  بسيسو،   الرحمن  عبد

   2005 الفلسطينية

  االحتــالل   مــن  أكبـــر  وعمـــره  فلسطينــي   الثـــوب   والهوية   التراث  سرقة

   13ص الدسنور  جريدة 25- 2 -2021

  االيام   صحيفة  2019-3-30  الثقافي  المشهد  في  المسرح  دور  يقين   تحسين 

 10ص الفلسطينية

  جريدة  2007-11-21  سالم   أبو  فرانسوا  اسمه  مقدسي  فنان  شقير،  محمود

   األيام
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 العجب   بصندوق  يطوف  العجب  أبو  2- 2 -2017  القدس،  فضائية

jIi2https://cutt.us/I 

  الفسلطيني  الثوب   سرقة   بسبب   غضب  15- 12 -2021  الغد،   فضائية

0vkX0https://cutt.us/  

  48  عرب  9-3-2011  "  حيفا  ميدان   خشبة  إلى  تعود   تلحمي  ريم

8WFS5https://cutt.us/  

  الوطن   دنيا6 – 8 -2018  فلسطينية.   شؤون   الخير  أبو  أمنية

https://cutt.us/XUySP   

  المتمدن   الحوار  26- 2 -2009  الورد  ساحة  قصة   جيوس،  زياد

8https://cutt.us/Tmsd   

   https://cutt.us/VLznO 2- 12 -2006 اإلخباري الوطن  دنيا موقع

  اخبار  موقع  سبيل  2009-6-1  الحلم   خد  على  خوري،  نايف

iwGR6https://cutt.us/ 

  48عرب  2010-10-8الفلسطيني،  المسرح  تاريخ  سليمان،   محمد

xmsb9https://cutt.us/  

  العربي   لألدب  الفينيق  أكاديمية  2009-4-1  القدس  أنا   جيوسي،   زياد

S777https://cutt.us/P 
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  ردهروهی پهپرۆسهڕۆڵی گۆرانی وموزیک له

 وفێركردن لەڕوانگەی ئەنتڕۆپۆلۆجیاوە
 

 

 

 

 م.چیایى کمال سعدى

هەولێر -زانکۆى سەاڵحەددین -جوانەکانمامۆستا لە کۆلێژى هونەرە   

Chiey.saddi@su.edu.krd 

 پ.ى.د.دالوەر موستەفا محەمەد

هەولێر -زانکۆى سەاڵحەددین -مامۆستا لە کۆلێژى هونەرە جوانەکان  

dlawer.muhammad@su.edu.krd 

 پ.د. ناصر هاشم بدن 

عراق  –زانکۆى بەصڕا  –مامۆستا لە کۆلێژى هونەرە جوانەکان   

Nasserbadan60@gmail.com 
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 دور االغاني والموسيقى في عملية التربية والتعليم 

األنتروبولوجية( )دراسة   

 

 م.جيايى كمال سعدى 

  -جامعة صالح الدين  -قسم الموسيقى  –مدرس في كلية الفنون الجميلة 

 اربيل

Chiey.saddi@su.edu.krd 

009647704484557 

 ب.ى. د. دالور مصطفى محمد

اربيل  -امعة صالح الدين ج  -مدرس في كلية الفنون الجميلة   

dlawer.muhammad@su.edu.krd 

009647504456382 

 ب.د.ناصر هاشم بدن 

العراق -بروقسيور في كلية الفنون الجميلة البصرة   

Nasserbadan60@gmail.com 

009647712569920 

 

والموسيقى  االغانىدراسة )مستلة( في اطروحة الدكتوراه بعنوان " •

واستخدامهما في العملية التعليمية في مدارس االبتدائية " في جامعة 

 صالح الدين، كلية الفنون الجميلة، قسم الموسيقى. 

 دور األغاني والموسيقى في عملية التربية والتعليم )دراسة األنتروبولوجيا(
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 ملخص

في هذا البحث تم التأكيد على أهمية األنثروبولوجيا والتنمية في مجال 

من    االغانى أكثر  االستفادة  أجل  من  التعليم.  عملية  في  الكردية  والموسيقى 

هذا العلم ، تمت مناقشة المسارات الفلسفية والنظريات واألفكار واآلراء كل  

مالينوفيساكي، برونيسالف  كايزر،  أفالطون،  )أرسطو،  كالين    من  راد 

براون، رود بنديكت، ميلر ...( والعديد من المدارس والشخصيات والعلماء 

الفن   فإن  التفصيلية. كما هو واضح،  والبحوث  الموسيقى  التربويين وعلماء 

بشكل عام، واالغانى والموسيقى خاصة، لها تأثير مباشر وغير مباشر على  

الفرد   لدى  والمعرفة  والمشاعر  والعواطف  واألطفال  االحساس  عام  بشكل 

أداء   و  التعليمية  األساليب  أفضل  على  التاكد  تم  كما  خاص.  بشكل 

 والموضوعات الموسيقية في المدارس االبتدائية. 

ثم تحدثنا عن حل المشكالت من خالل عرض نظريات وآراء كل من  

في   مهمة  مواضيع  خالل  من  إنجازه  تم  ذلك  كل  أعاله.  المذكورين  العلماء 

البحثنا   الجديد  مضمون  الجيل  قبل  من  وتعريفها  الكردية  الموسيقى  لتطوير 

  / أوال  األقسام  التي تصبح هذه  النظرية  االتجاهات  العناصر هي:  وتثقيفهم. 

الوظائف   هي:  والتى  الثقافية،  الوظائفية  اتجاه   / ثانيا  الثقافية،  انتشار  اتجاه 

 النفسية و الوظائف الفكرية التربوية. الوظيفة االجتماعية. 

وفي ف   للمعرفة.  الثقافي  االتجاه  على  أيضا  يركز   ، الدراسة  نهاية  ي 

المقترحات  بعض  تقديم  تم  كما  النتائج،  بعرض  الباحثون  قام  البحث  نهاية 

من   المزيد  إليالء  الباحثين  بعدها  ومن  العالقة  ذات  للجهات  والتوصيات 

السياسي  المسؤولين  وتحذير  والموسيقى  الوطني  التغيير  لقضية  ين  االهتمام 
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والموسيقى.   الوطني  التغيير  استخدام  أهمية  من  فريلكلوري والحكوميين 

 األمة في عملية التعليم ، مع تنظيم قوائم هامشية والموارد المستخدمة.

 الكلمات المفتاحية: االغانى، الموسيقى، التعليم، التربية، األنتروبولوجيا

The importance of songs and music in the process 

of education from the point of view of 

anthropology 

Summary 

In this research, the importance of anthropology 

and development in Kurdish songs and music in the 

education process was emphasized. In order to benefit 

more from this science, philosophical paths, theories, 

ideas and opinions were discussed (Aristotle, Plato, 

Kaiser, Bronislaw Malinovicaki, Rad Klein Brown, Rod 

Benedict, Miller ...) and many schools, personalities, 

educational scientists, music scientists and detailed 

research. As is clear, art in general, songs and music in 

particular, have a direct and indirect impact on the 

feelings, emotions, feelings and knowledge of the 

individual in general and children in particular. The best 

educational methods, performance and musical subjects 

in primary schools have also been confirmed. 
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Then we talked about solving problems by 

presenting the theories and opinions of each of the 

above-mentioned scientists. All of this has been 

accomplished through important topics in the content of 

our research to develop Kurdish music, introduce it to 

the new generation and educate them. The elements 

are: theoretical trends that become these sections first / 

the trend of cultural spread, secondly / the direction of 

cultural functionality, which are: psychological and 

intellectual educational functions. Social function. 

  At the end of the study, it also focuses on the 

cultural trend of knowledge. At the end of the research, 

the researchers presented the results, and some 

proposals and recommendations were made to the 

relevant authorities and then the researchers to pay 

more attention to the issue of national change and music 

and warn political and government officials of the 

importance of using national change and music. Frilchlori 

nation in the education process, with marginal lists and 

resources used. 
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Keywords: Song, music, education, Learning, 

anthropology 

 )گۆرانى   بهناونيشانى  دکتۆرا  تێزى  له  )مستل(  وەرگيراوە  توێژينهوەيهکى

 لهقوتابخانه   وفێرکردن  پهروەردە  لهپڕۆسهى   وبهکارهێنانيان  وموزيک

  هونهرە   کۆلێژى  سهاڵحهددين،   لهزانکۆى   ههولێر(   شارى  سهرەتاييهکانى

 موزيک.  بهشى جوانهکان،

2021 – 2022 

 لهڕوانگهی  وفێركردن  ردهروهپه  یپرۆسهله   وموزيک  گۆرانی  ڕۆڵی

 ئهنتڕۆپۆلۆجياوە 

 پوخته 

  ئهنترۆپۆلۆجيا   اليهنهکانى  لهگرينگى  جهخت  توێژينهوەدا   لهم 

 کراوەتهوە   کوردى  وموزيکى  گۆرانى  لهبوارى  وگهشهسهندنى

  لهم  زياتر وەرگرتنى  سوود بهمهبهستى وفێرکردن، پهروەردە  لهنێوپرۆسهى

  )ئهرستۆ،   له  ههريهک  فهلسهفيهکانى  وبۆچوونه   وبير  وتيۆر   ڕێگا  زانسته،

  ڕۆد   بڕاون،  کلين  ڕاد  مالينۆفيسکى،  برونيسالف  کايزر،  ئهفالتۆن، 

 پهروەردەيى   وزاناى  وکهسايهتى  قوتابخانه  چهندين   و  ميللهر..(  بهنهدێکت،

  ورد،   ولێکۆلينهوەى  بهرباس  خراونهته  وبۆچوونهکانيان  کراوە  موزيکى  و

  بهتايبهتى  وموزيک  وگۆرانى   بهگشتى  هونهر  وئاشکرايه  ڕوون   ههروەک

 ناخ   لهسهر  ههيه  وناڕاستهوخۆيان  ڕاستهوخۆ  کاريگهرى  زانستێکن
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  ومنداڵ   بهگشتى  تاک   وهزرى  ومهعريفه  وسۆز  وههست  ودەروون

 بهتايبهتتر. 

  ڕێگا   باشترين  ڕووى  وخستنه  دياريکردن  سهر  خراوەته  دەست  ههروەها 

 موزيکيهکان  بابهته  وجێبهجێکردنى  ئهنجامدان  لهکاتى  پهروەردەييهکان

 چارەسهرکردنى   دواتر   سهرەتاييهکان،  لهقوتابخانه  وفێرکردن  لهپهروەردە

 وبۆچونهکانى   بيردۆز  ڕووى  خستنه  لهڕێگهى  وکوڕيهکان  وکهم  کێشه

  لهڕێگهى  ئهمانهش  ههموو  باسمانکردن.   سهرەوە  زانايانهى  لهم  ههريهک

  توێژينهوەکه   لهناوەڕۆکى  گهيهندراون  بهئهنجام  گرينگهوە  تهوەرێکى  چهند

  نوێ  نهوەى  لهاليهن  وناساندنى  کوردى   موزيکى  گهشهسهندنى  بهمهبهستى

  تيۆريهکان  ئاراسته  ئهمانهن:   کهتهوەرەکانيش  پێى.   پهروەردەکردنيان  و

  دووەم/  كولتوری،  وەىباڵوبوونه   ی ئاراسته  يهکهم/  بهشانه   بهم  کهدەبن

 -روونیده   وەزيفهی   له:  بريتين   ئهمانيش  كولتورى،  وەزيفی  یئاراسته

 توێژينهوەکهدا  لهکۆتايى  ههروەها  تی،اليهكۆمه   یزيفهوه  يی،ردهروهپه

  کراوە. عريفیمه  کولتوری ئاراستهی لهسهر ههڵوەسته

  دەرەنجامهکان،   ڕووى  بهخستنه  ههڵساون   توێژەران  توێژينهوەشدا  لهکۆتايى

  اليهنى   بۆ  ڕوو  خراونهته  وڕاسپاردەيهک  پێشنيار  چهند  ههروەها

  گۆرانى  بهبابهتى  گرينگيدان   زياتر  بۆ  دواتر  توێژەرانى  و  پهيوەنديدارەکان

 وحکومى  سياسى   بهرپرسانى  وهۆشيارکردنهوەى  نهتهوەيى  وموزيکى

  ميللى  فرلکلۆرى،  نهتهوەيى،  وموزيکى  گۆرانى  بهکارهێنانى  لهگرينگى

 پهراوێز  ليستى  ڕێکخستنى  لهگهڵ  وفێرکردندا،  پهروەردە  پڕۆسهى  لهنێو

 بهکارهێندراوەکان. وسهرچاوە
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 ئهنترۆپۆلۆجيا  فێرکردن، پهروەردە، موزيک،  گۆرانى، کليلهکان: ووشه

 (  Introduction )  تۆێژينهوە ميتۆدى  چوارچێوەى

 المنهجي  االطار

 )مقدمة(  کیپێشه  -1

  له   ئهگهرچى  وموزيك  گۆرانى  لهڕێگاى  وفێرکردن،  پهروەردە  بوارى

  وموزيک   گۆرانى  وتوانراوە  پێدراوە  گرينگى  زياتر  ڕۆژئاوا  واڵتانى

  بهگشتى   لێبينراوە  زۆريان  وسودى   بهکاربهێندرێت   زانستهکاندا  کايه  لهگشت

  لهسهر  ههبوە  تهواوى  ڕەنگدانهوەى  خوێندن،  پرۆسهى  له  وبهتايبهتيش 

  بهسوود   تاک،  زيرەکى  هزرى،  دەرونى،  ڕەفتارى،  هۆشيارى،  ئاستى

  گۆرانى  جگهلهبهکارهينانى  توانرا  يۆنانی،  زانايانى  لهتێڕوانينى   وەرگرتن

 وحيکايهت   داستان   لهناو  وفێرکردن  پهروەردە  پڕۆسهى  لهناو  وموزيک

  ئهو  لهڕێگاى  دواتريش  بدۆزنهوە،  هوونهرە  ئهم  بوونى  وئهفسانهكانيشدا

  ههبووە  موزيكيهكان  وئامێرە  مرۆڤ  گىدەن  لهنێوان  مێژووييهى   پهيوەنديه 

 وئهفسانهکان   وگێڕانهوە  لهخهياڵ  ودور  زانستى  ولهفۆڕمێکى  پێبدەن  پهرەى

  تاک   پێگهياندنى  لهخزمهت  بهێننهوە  بهکارى  )فعلى(  بهکردەوە

 )معريفى(   هۆشيارى  ئاستى  وبهرزکردنهوەى  سلوکى  وباشترکردنى

   (.12 :2010 )المطلق، کۆمهڵگه

 وەك  ژيان  وەك  پيرۆزيهك  وەك  گريكيهكان  الى  وموزيك  گۆرانى

  ترى   گهالنى  زۆربهى  لهاليهن  ههروەك  ناسرابوو،  خواوەند  بهخشينێكى

  ههبووە،   وپيرۆزيى  پێگه  ههمان  ويههوديهكانيش،   كۆنهكان  ميصريه   )  وەك

 زمانى   بۆ   دەربڕينێك   وەك  گريكهكانهوە  لهاليهن  وموزيك  گۆرانى   بهاڵم
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  و   شانۆ   و   سهما  بۆ   شيعر  بۆ   بهڵكو   دەنگ   بۆ   تهنيا  نهك  واته  هونهر

  بۆ   توانراوە  موزيک  و  گۆرانى  هاتووە.  بهكار  وەرزشيش  و   وێنهکێشان 

  تاک  ئارامبوونهوەى  و  ناخۆشى  و   خۆشى  و   ههست  و  ناخ  دەربڕينى

  و   هێز  و  ورە  بۆبهرزکردنهوەى  بهكارهاتووە  تهنانهت  بهکاربهێندرێت،

   (.10 : 1998 )تۆماس، لهجهنگهكان سهربازى تواناکانى

  كه   كردووە  بهوە   ههستيان   بوون  گهل  يهكهم  گريكيهكان  ڕوانگهوە  لهم

  سلوكى  گۆڕانى  و  تاك  پهروەردەكردنى  بۆ  گرينگه  زۆر  وموزيك  گۆرانى

  پێى  به  ئهمهش  ههڵبهته  بێت   خراپهکاری  يان  باشه  اليهنى  بۆ   چ  جا  مرۆيى،

  بۆيه   دەگۆڕێت،  پهروەردەييهکان  ئامانجه  و  موزيکيهکان  بابهته  ههڵبژاردنى

  توانيان  و  بهكارهێنا  موزيكيان  خوێندندا  پڕۆسهى  لهناو  ههرزوو  گريکهکان

 بكهن  پهروەردە  هونهر  و  موزيك  و  بهگۆرانى  كۆمهڵگهكهيان  تاكهكانی

   (. 12 :2005 )فريد،

 ئايا  ئهمانهن:  گرينگترينيان  که  ئاراوە  دێته  گرينگ  پرسێکى  چهند  لێرەدا 

  بهخێرايىيهکى   و  کهم  بهماوەيهکى  توانيان  ئهوڕوپيهکان  و  ڕۆژئاوا  واڵتانى

 له  و  زانستهکانيان  و  سێکتهر  گشت  ناو  بخزێننه  موزيک  و  گۆرانى  زۆر

 پهروەردە   لهبوارەکانى  بهتايبهتى  لێوەربگرن  سودى  ژياندا  بوارەکانى  گشت

  وفێرکردن؟ 

  گۆرانى  گرينگيانهى  و  سود   بهم  ههست   توانيويانه  ڕۆژههاڵت،  واڵتانى  ئايا

 درەنگهوە   به   زۆر  يا  بهێنن،   بهکارى  بوارەکاندا  گشت  له  و   بکهن  موزيک  و

  بهکارى   فێرکردندا  و  پهروەردە  لهبوارەکانى  کهم  ڕێژەيهکى  به   توانراوە

 وەربگرن؟  لێ وسوديان بهێنن 
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  و  پهرتوک  و  توێژينهوە  بهههندێک  ئهبهستين  پشت  پرسانه  ئهم  وەاڵمى  بۆ

  له  کردووە   موزيک   و  گۆرانى  گرينگى  لهسهر  جديان  کارى   که  باڵوکراوە

  له  فێرکردن  و   پهروەردە  پڕۆسهى  له   بهتايبهتيش  تاک   ژيانى   کايهکانى  گشت

 محمود   احمد  )محمد  دکتۆر  توێژينهوەکهى  وەک:  ڕۆژههاڵت   واڵتانى

  له   جهخت  الموسيقى(  والنشاط  الموسيقية   )التربية  بهناونيشانى  االلزعبى(

  درووست   لهسهرەتاى  ههر  وايه  پێی   و  دەکاتهوە  موزيك  و  گۆرانى  گرينگى

  كردوە   موزيك  و   بهگۆرانى  كارى  مرۆڤ  ئهمرۆ،  تا  مرۆڤايهتييهوە  بونى

  واته  بوبێ.   سهرەتايش  قۆناغى   لهيهكهم  ههتا   لهشێوەكان  بێ   شێوەيهك   بهههر

 ژيانى  اليهنهكانى  بهسهر  ههبوە  دانهوەى   ڕەنگ  موزيك   و  گۆرانى

  ههروەها  بهتايبهتى.  پهروەردەيى و   كۆمهاڵيهتى  اليهنى و  بهگشتى  ڕۆژانهى

  هاوڕان   الماضي،  عزيز   حداد،  نجيب  رامى  الشرقاوى،  صبحى  دکتۆر

 جهخت   زياتر  ئهمان  بهاڵم  الزوعبى،  محمد  دکتۆر  بۆچوونهكانى  لهگهڵ

 لهناو  وموزيك  گۆرانى  بهكارهێنانى  و  دەكهنهوە  تاك  سهرەتايى  لهقوناغى

  دەستپێکردنى  لهسهرەتاى  کهمناڵ  وايه  پێيان  و  دەنرخێنن  بهرزتر  پهروەردە

  بهگۆرانى   دەکرێت  دەگرێتهوە،  ساوايان  باخچهى  کهقۆناغى  ژيانى

  ههروەها  بکرێت،   زانيارى  و  )سلوک(   ڕەفتار  ههندێک  فێرى  وموزيک

 وزەبهخش  باشترين   وەك  گۆرانی  و   موزيك   الشمری(  جاسم   محمد  )على

 بۆچونهکانى   لهگهڵ  هاوڕايه  و  مرۆڤ   جهستهى   بۆ  دەناسێنێت   )منشط(

  والحياە  الباطنيه  النفس  فی  يؤثران  والتوافق   اإليقاع  )ان  دەڵێت:   كه   ئهفالتۆن

  موزيك  واته  وأجهزته(.  الجسم   أعظاء   على  ينعكس   بما  لإلنسان،   االنفعاليه

 كاريگهرى   و  بكات  دروست  تاك  دەرونى  ناخى  لهسهر  كاريگهرى  دەتوانى

   (. 9 :2012 )العطار، جهستهدا بهشهكانى بهسهر  ههبێت ئهرێنى
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 توێژينهوە کێشهى 1.2

  موزيک،  و  بهگۆرانى  كوردستانيش  ههرێمى  نهدانى  گرينگى  کێشهى

 کايهکانى   گشت  له  وموزيک  گۆرانى  لهبهکارنههێنانى  نهبونيان  سودمهند 

 وجوگرافياى   مێژوو  بۆ  دەگهڕێتهوە  فێرکردن،  پهروەردەو  بهتايبهتى  ژيان،

 پارچهيهکى   و  ڕۆژههاڵت  واڵتانى  لهناوچهکانى  ناوچهيهکه  که  ناوچهکه

  و  کاريگهريى  ئهم  ههمان  ژێر  کهوتۆته  عيراق،  لهواڵتى  دانهبڕاوە

  و  سيستهم  ئهم   ههمان  ههيه،  وبونيان  باون  کهلهناوچهکهدا  بيروبۆچونانهى 

  ئهم   دەکرێن،  پهيڕەو  لهناوچهکهدا  که  دەکات  پهيڕەو  پڕۆگرامانهش

 ههرێمى  ڕەهای  ئازادی   و   سهربهخۆيى  نهبوونى   بههۆى   هۆکارانهش

  ههرێمه   حوکمڕانى  بهشدارکردنی  لهاليهکيتريش  لهاليهک،  کوردستانن

  و   ئاينى  و  کۆمهاڵيهتى  و  سياسى  کايهکانى  لهگشت  عيراق  لهگهڵ

  بير  ئازادانه  نهتوانێ  کوردستان  ههرێمى  ەوايکردوو  پهروەردەييدا...،

  ئهرێنى  اليهنهکانى  به   ههستيش   ئهگهر  بڕياردانهکانى  له  ئازادبێ   و   بکاتهوە

  چونکه   موزيکيش  و  گۆرانى  بابهتى   بکات،  بابهتێکيش  ههر  ونهرێنى

 له   لهسهرە  جياى  جيا  بۆچوونى   و   ئاينيهوە   ڕوانگهى  له   ههستيارە  بابهتێکى

   (.25  :1999 )الفاروقی، lxiئسالم   ئاينى ڕوانگهى

 شهڕعى  و   حوکم  به   تهواويان  پابهندبونى   بهپێى  ڕۆژههاڵتيش  واڵتانى  

  نهتواندراوە  موزيک،   و  لهگۆرانى  کۆمهڵگه  ڕوانينى  بهخراپ  و   ئاينهکه

  وەربگيردرێت   زانسته   ئهم   ئهرێنيهکانى  واليهنه   لهگرينگى  سوود 

  به   بهبهراورد  فێرکردن،  و  پهروەردە   لهبوارەکانى  ،بهتايبهتيشlxiiبهگشتى 

 ڕەهاى   پيرۆزيهکى  موزيک  و  گۆرانى   ئهمان  الى  که  ڕۆژههاڵت  واڵتانى

 باڵوکردنهوە  بۆ   وەسيلهيهکيش  وەک  و  بهکارهاتووە  ئاينهکاندا  لهناو  و  ههيه
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 موزيکى   ئهمڕۆش  و  تاوەک  و  بهکارهاتووە  ئاينهکان  بۆ  تاک  ڕاکێشانى  و

  )تۆماس،  پێشچوون   لهبهرەو  بهردەوامه  دنيايى  موزيکى  بهشانى  شان  ئاينى

1998: 13 .)   

 توێژينهوە ئاستهنگهکانى 1.3

  موزيک   و  گۆرانى  که  ئهدۆزێتهوە  خۆى  لهوەيا  توێژينهوەکه  ئاستهنگهکانى

  کوردستان   ههرێمى  له   فێرکردن   و   پهروەردە  پڕۆسهى  له  بهکارهێنانيان   و

  ههرله   خوێندنگهکان  له   لێيان   وەرگرتن  سوود   و  تازەيه  تاڕادەيهک  بوارێكى

  و  پهيمانگه  و  سهرەتاييهکان  قوتابخانه  تا  ساوايانهوە  باخچهى  و  داينگه

  دەبێ  سهرەتا  چونکه   نابێ،   ئاسان  و   قورسه  ئێجگار  کارێکى  كۆڵيژەكاندا،

 موماڕەسهکرنى   و   قبوڵکردن  به  بهرزبکرێتهوە  کۆمهڵگه  هۆشيارى  ئاستى

  له   بهکارهێنانى  ئينجا  بهتايبهتى  موزيک  و  گۆرانى  و   بهگشتى  هونهر

  و   ههوڵ   و  نابێ   ئاسان  ههروا  ئهمهش  فێرکردن،   و  پهروەردە  پڕۆسهى

  و   دارايى  اليهنى   له  جگه  پێويسته  زۆرى   کۆششى  و   بوون   ماندوو

  سيستمى  و  موزيک وانهى به تايبهت هۆڵى  دابينکردنى بۆ زۆر خهرجيهکى

  ترى   پێداويستى  کۆمهڵێک  و  موزيکى  ئامێرى  دابينکردنى  و  دەنگى

  وەرگرتنى  سوود   زياتر   بۆ  سهردەميانه  تهکنهلۆجياى  و  ئهلکترۆنى

   بابهتهکاندا.  له فێرخوازان

 كه  ناگهيهنێ  ئهمه  ناوچهيهدا  لهم  موزيكى  بوارى  تازەيهی  دەركهوتنه  ئهم 

  به  الوازە  يا   نهبووە  يا  نيه  ئاشنايهتى  كوردستان(  )ههرێمى  ناوچهيه  ئهم

  بۆ  دەگهڕێتهوە  ئهمه  بهڵكو  بهتايبهت،  موزيك  و  گۆرانى  و  بهگشتى  هونهر

  بابهته   و   موزيك  و   گۆرانى  بوارى  له  تاكهكان  زانستيانهى  ئاستى  الوازى
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  كێشهيه   گهورەترين  خۆيدا   له  خۆى  ئهمه   كه  موزيکى،  بوارى  زانستيهكانى

  و  تايبهتى  به  موزيك   و  بهگشتى   هونهر   چوونى  پێش   بهرەو  خێرا  لهبهردەم

 لهناوچهکهدا.  پهروەردەيى  گهشهى چهقبهستويی

 توێژينهوە  گرينگى 1.4

  وپهيوەندى  ژيان  کايهکانى  لهگشت  موزيک   و  گۆرانى  بهکارهێنانى  گرينگى

  زۆر   مێژوودا   چاخهكانى  ههرلهسهرەتاى  وپهروەردە  موزيك  زانستى  نێوان 

  لهڕۆشنبيركردنى  ديوە   بهرچاوى  ڕۆڵى   ههميشه  موزيك  ديارە،  بهڕونى

  وبهرەو   مرۆڤهكان  هزرى   گهشهى  لهسهر   ههبووە  كاردانهوەى  گهالن

  وفێركردن  وپهروەردە  بهگشتى  كۆن  شارستانيهتهكانى  پێشكهوتنى

  منااڵن   و  ههبووە  تايبهتى  گرينگى  سهرەتاييهكاندا  كۆمهڵگا  له  بهتايبهتيش

 هكان ئايني   وlxiiiفۆلكلۆرى   گۆرانيه  و   ميللى  ههڵپهركێى  و   گۆرانى  لهڕێگاى

  وزانست   ونهريت   ئاداب   فێرى  گشتيهكاندا  ئاههنگه  و   نهتهوەيى  بۆنه  و

  داب  ئهم  كه  ئهوەى  ئومێدى  به  كراون،  موزيك  خودى  وتهنانهت  وزانيارى

  شێواندن  و  بزربون   و  لهنێوچوون  تووشى  باپيران  باو  لهمێژينانهى   نهريته  و

 و  بگوێزرێنهوە  نهوەيهكيتر  بۆ  لهنهوەيهكهوە  بن،   بهردەوام   و   نهيهن

  و   )محمود  داهاتوودا   له  بێت  بهرههم  هێمن  و  ژير  و  شارستان  نهوەيهکى

   :2005 الوكيل،

  كه  دەدەن  ئهمه  شايهتى   يۆنانيهکان  كۆنى  شارستانيهتى  مێژووى   الپهڕەكانى

  وە   گرتووە،  لهخۆ  گرينگيان  زانستى  بابهتى  زۆر  پهروەردەيى  پڕۆگرامى

  واته  هونهرەكه،  حهوت  به  كرابوون  ناوزەد  زانستيانهش  بابهته  ئهم

  موزيك  پهروەردەى  هونهرانه  لهم  يهكێكيش  ناساندووە،  هونهر  به  زانستيان
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 سهيرکراوە  بهرز  ئهوەندە   هونهر  که   دەگهڕێتهوە  ئهوە  بۆ  ئهمهش  بووە. 

  ئهم  ههبوونى   اليهکيتر  له   نابێ،  مانابهخش  هونهر  بهبێ  زانستێک   کههيچ

  زانستى  و  موزيكى   زانستى  ههردوو  نێوان  له  که  بههێزەيه  پهيوەنديه 

  زۆر   سودى   خوێندنگاكانيش  و   قوتابخانهکان  پڕۆگرامى  له   ههيه،  ماتماتيک

  ههميشه  زانايان  بۆيه  ماتماتيکيهکان،  بابهتى  بۆ  کراوەتهوە  پهيوەنديه   لهم

  لهپڕۆگرامهكانى   موزيكى  پهروەردەى  بوونى  لهسهر  زۆريان  داكۆكی

 له   فێرخواز  ئاستى  بهرزکردنهوەى  بۆ  بهخشه  سوود   که  كردۆتهوە،  خوێندندا

  ئهنيشتاين   ناس  فيزيايى   زانای  لهمانه  خوێندندابێ.   قۆناغێکى  ههر

(Einstein )   :ئهگهرى  نهبوومايه،  فيزياناس  كهسێكى  من  )ئهگهر  دەڵێت  

  بير   من  جارەكان  زۆربهى  چونكه  موزيسيان،  به  ببام  ههبوو   زۆرى

  موزيك   له  ژيان   و  موزيكن   بۆ   خهونهكانم   وە  ئهكهمهوە،  لهموزيك

  ئامێرى   به  كه  كاتانهبوونه  ئهو  ژيانم  كاتهكانى  خۆشترين  وە  دادەدۆزمهوە،

  ڕۆلێكى  ههميشه  هونهر  چونكه  ژەنيوە(.  موزيكم  پارچهيهك   كهمانهكهم

  له  وا   ههميشه  مرۆڤايهتيدا،   و   كۆمهڵگا  لهناو   ههيه  كاريگهرى  و   گرنگ

  بڵێين  دەتوانين  کهواته  تربن.  ژير  و  تر  ليهاتوو  زياتر  دەكات  مرۆڤهكان

  بۆ   دەگهڕێتهوە  ئهنشتاين  لێهاتوويى  و  سهرکهوتن  فاکتهرەکانى  له  يهکێک

 پێداوە.  ئاماژەيى وتهکهيدا له خۆى ههروەک موزيک،  و گۆرانى

 توێژينهوە ئامانجى 1.5

 پهروەردەدا،  لهناو   موزيک   و   گۆرانى  بونى   و   موزيك  زانستى   له  ئامانج

  لهگهڵ  موزيك  نێوان   له   بههێزە  يهكجار  پهيوەنديهكى   ههبوونى  ديارخستنى

  پهيوەنديهكى  موزيك  زانستى   چونكه  تاك،  ههستهوەرەكانى  سهرجهم

  دەبهستێتهوە،   بهيهكهوە  جهسته  و  ڕۆح   تاك،  ناخى  لهسهر  ههيه  ڕاستهوخۆى
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 كۆمهڵگهدا،  له  تاك  بههێزى  كهسايهتيهكى   دروستكردنى  هۆى  دەبێته 

 گهورە  گۆڕانكارى  موزيك  به   تاك  پهروەردەكردنى  ڕێگاى  له   دەتواندرێت 

  بۆچونى   له  جگه  ئهمه  بكرێت.  بهدى   كۆمهڵگا  سلوكى  و   ڕەوشت   له

  ئهرێنى  بۆچوونێکى  کۆمهڵه  ههر  بهرامبهر  ههميشه  که  پێچهوانهش

  لهسهر  جياواز  بۆچوونى   بيروو  واته   ههيه،   بونى  نهرێنيش   بۆچونێکى

  بۆچوونه  بهاڵم  ههيه،  مرۆڤ  ههستهوەرەکانى  به  موزيک   کاريگهرى

  بينراوە  لێ  زياتريان  سوودى  و  ههبووە  زياتريان  کاريگهرى  ئهرێنيهکان

  جوان   ڕەوشتى  موزيك  )  ئهلێن:  زانهكان،  موزيك  و  فهيلهسوف  و  زانا  وەک

  ئهكات(.  ناسك  مرۆڤ  دەروونى  و  دەچێنێت  مرۆڤ  كهسايهتى  له

  تهمهنى  تا  گريكهكانهوە  لهاليهن  موزيكى   خوێندنى  و  موزيك  ههربۆيهش

 زياتر   خۆيان  موزيكى  له  گريكيهكان  بووە.  بهزۆرى  ساڵى  (3)  سێ

 موزيكى  له  جيا  داوە  (Vocal Music)  مرۆيى  موزيكى  به  بايهخيان

  بووە  گۆرانى  زياتر  موزيكهكهيان  شێوەى  وە  (.Instrumental)  ئامێرى

  ريتم   و  (Melody)  ئاواز  )  دەڵى:   427-347  ئهفاڵتۆن   ههربۆيهش

(Rhythm )  لێرەدا  نهبێت(.  لهگهڵدا   ووشهيان  گهر  دەبهخشێ  واتايهك  چ  

  موزيگ   بهقهد  گۆرانيش  گرينگه  چهن  موزيك  كه  دەبێتهوە  ڕون  بۆ  ئهمهمان

  زانايان  وە  فيركردن،   و  لهپهروەردە  دايه  لهئهستۆ  ئهركى  و   گرينگى  و  ڕۆڵ

  پرۆسهى   له  بهکارهێنانى  و   موزيک  و   گۆرانى   گرينگى  له   هاوڕان

 لهمانه  وتووە بارەوە لهم بهناوبانگيان  وتهى چهندين  و فێرکردن و پهروەردە

  وە  الروح(،  )غذاء   جهستهن  خۆراكى  موزيك   و  )گۆرانى  دەڵێت:   )شكسبير( 

 )شفاء  دەروونن  چارەسهرى  موزيک  و   )گۆرانى  دەڵى:  پۆناپارت  ناپليۆن 

  و  )گۆرانى  دەلێت:   هڕستۆ ئ  يۆنانى  بهناوبانگى  فهيلهسوفى  و  النفس(،
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 مطهرة   و   األحزان  )مفككة  ناخن  كهرەوەى  پاك  و   ڕەوێن   خهم  موزيک

  موزيك  و  )گۆرانى  وايه:  پێى  غهزالى  ئيمامى  ههروەها  نفس(،

  )مهدئة   جهسته  بۆ   بهخشن  وزە  و   هيز  تواناو   و   مێشك   هێوركهرەوەى

 گشتى   ئامانجى  واته  تادوايى.  الهزيمة(،...  مبعدة  العزيمة،  األعصاب،مقوية

 له  فێرکردن  و  پهروەردە  ميتۆدى  له  موزيک  و  گۆرانى  لهبهکارهێنانى

 زانايان  گشت  که  خێرايهيه  پێشکهوتنه  ئهم  سهرەتاييهکان،  قوتابخانه

 کارى   قوتابخانهکان  زۆرى  ههرە  زۆربهى  له  و  کردۆتهوە  لهسهر  جهختيان

  که   بهجۆرێک  هاتوون   بهدەست  لێ   باشى  زۆر  ئهنجامى  و  لهسهرکراوە

  بههۆى  ئهمهش  بهێنێت،   بهدەستى  نهيتوانيوە  رێگايهک  و   شێواز  هيج   پێشتر

 تێچوو.  کهمى کات، گێڕانهوەى لهگهياندن، خێرايى

 توێژينهوە  گريمانهى 1.6

  وەاڵمى   بۆ  ئهدۆزنهوە  خاڵێک  لهچهند  خۆيان  توێژينهوەکه  گريمانهکانى

 وەک: پرسيارەکان

  فێرکردندا  پهروەردەو  پڕۆسهى  له  موزيک  و  گۆرانى  بهکارهێنانى  يهکهم/

 فێرکردن.  و  پهروەردە بۆ  نوێ چارەى ڕێگا دۆزينهوەى هۆى   دەبێته

  بهکهمترين   تاک  پهروەردەکردنى  و   هزرى   ئاستى  بهرزکردنهوەى  دووەم/ 

  لهناو   موزيک  و   گۆرانى   بهکارهێنانى  لهڕێگاى   تێچوو  و   ماوە  و   کات

 وفێرکردن.   پهروەردە ميتۆدەکانى

 و   پهروەردە  بوارى   له  تازە  وتنهوەى  وانه  ڕێگاى  دۆزينهوەى   يهم/   سێ

  خوێندنگه   له  خوێندن   ميتۆدەکانى  بۆ   سهرەتايی  قۆناغى  له   فێرکردن
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  ئامێرە  و   موزيک   و   گۆرانى  بهکارهێنانى   لهڕێگاى  سهرەتاييهکان

 موزيکيهکان.

 چێژوەرگرتنى   و  گوێگرتن  و  بيستن  ئاستى  بهرزکردنهوەى  چوارەم/

  و  گۆرانى  لهڕێگهى  وفێرکردن،  پهروەردە  بابهتهکانى  له  فێرخوازان

 موزيک. 

 و   پهروەردە  پڕۆسهى  له  بهکارهێنانيان  و   موزيک  و   گۆرانى  پێنجهم/ 

 مناڵ.  سلوکى گۆڕينى  هۆى دەبێته فێرکردن

 پهروەردەکردن  لهڕێگهى  نيشتيمانى  ئنتيماى   بهرزکردنهوەى  شهشهم/

 دەبێ.   سهرکهوتوو ڕادەيهک تاچ  موزيک  و بهگۆرانى

  ئاستى   چوونى  بهرەوپێش  و  تازە  زانيارى  و  زانست  وەرگرتنى  حهوتهم/

 موزيک.  و گۆرانى به پهروەردە ڕێگهى له مناڵ ڕۆشنبيرى 

 له:  پێکدێ توێژينهوە  سنورى توێژينهوە:  سنورى 1.7

 ههولێر   شارى – عيراق کوردستانى  ههرێمى شوێنی:  سنورى  

 دەگرێتهوە  2020 تا 2000 سااڵنى نێوان  ماوەى  کاتى: سنورى  

  له  بهشێک   توێژينهوەکه  مرۆيى  سنورى  چوارچێوەى  مرۆيى:  سنورى  

  وئهنترۆپۆلۆجيستيهکان  پهروەردەييهکان  وکهسايهتيه  خوێندنگه  و  قوتابخانه

  ڕۆد   بڕاون،  کلين  ڕاد   مالينۆفيسکى،  برونيسالف  )کايزر،  وەک   دەگرێتهوە،

 ميللهر(.  بهنهدێکت،

  یپرۆسهله  وموزيک   گۆرانی  ڕۆڵی  ))   به   تايبهته  بابهتى:   سنورى  

 ئهنتڕۆپۆلۆجيا((.   زانستى لهڕوانگهی وفێركردن ردهروهپه



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  971   

 

 توێژينهوە ميتۆدى  1.8

 وەسفى   مێژوويى  شێوازى  له  بريتييه  تويژينهوەکهدا  له  بهکارهاتوو  مێتۆدى 

   وشڕۆڤهکردنيان. بابهتهکان ڕووى  خستنه بۆ

 چهمکهکان  یوهروونكردنه  .2

 گۆرانى . 1 

 ههرلهسهرەتاى  مرۆڤ،  لهژيانى  ههيه  زۆرى  يهکجار  گرينگيهکى  گۆرانى 

  دەستى   تاکهکهسى  بهکارى  سهرەتا  ئهمڕۆ،  تا  مرۆڤايهتيهوە  بوونى   دروست

  بهردەوام   لهگهشهى  بهقۆناغ   وقۆناغ  تال   کۆمهڵ  کارى  دواتر   و   پێکردووە

 قوناغى   له  و   پێشوو  لهوەى  تر  پێشکهوتوو   قۆناغێکى  به  تاگهيشت   دابووە

  و   بۆنه  گشت  ناو  چووە   و   دەرچوو  دووبارەکردنهوە  و   کردنهوە  السايى

 پهروەردە   له  دواتر  و  ئاينيهکان  بۆنه  و  کردەوەکان  و  کار  و  ئاههنگ

  نيشتيمانيهکان   سروودە  گوتنهوەى  له  بينراوە  لێ  زۆرى  سوودى   وفێرکردن

  و   بهگشتى  تاک  لهالى   نهتهوەيى  و   نيشتيمانى   ئنتيماى  بهرزکردنهوەى  بۆ 

  و  دامرکانهوە  بۆ  ههبێت   زۆرى  سوودى  توانراوە  گۆرانى  بهتايبهتى.   منااڵن

 لهکاتى  هێورکهرەوە  به   ببێت   و  تاک  دەروونى  ههستى  بهسهر  بوون   زاڵ

  بۆنه  لهکاتى  ههربۆيهش  مرۆڤ،  دەروونى  بارى  تێکچوونى  و  ههڵچوون

  و   دێت   بهسهر  گۆڕانکارى  گۆرانى  بهکارهاتووە.  خۆشهکانيشنا  و  خۆش

  ژينگهى   پێشکهوتنى  جياوازى  بهپێى  ناوچهيهکيتر  بۆ  ناوچهيهک  له  جياوازە

   (. 132  : 1999 عبدللا، ) ناوچهکان جوگرافى و  کۆمهاڵيهتى

  و  پێناسه  له  کهزياتر  وايانکردووە  جياوازيانهش  و   گۆڕانکارى  ئهم 

  و   لهپێناس  ههندێک   بۆيه  گۆرانى،  چهمکى  بۆ  ههبێ  شيکردنهوەيهک
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 ڕوناکبيرەکان   و  نوسهر  نوسينهکانى  و  توێژينهوە  چهمکهکانى  شيکردنهوەى

 )قاموس   پهرتوکى  له  محفوظ  علي   حسين  پێناسى   لهمانه  دەخهينهڕوو،

  ئاواز،  به  چڕينه   و   دەربڕين   له  جۆرێکه  گۆرانى   دەڵێت  العربية(  الموسيقى

  دەگهيهنێ  دەنگ  يا  مقام،  يان  ئاواز،  واتاى  گۆرانى  که  وايه  پێى  وە

   .  (142 :1997 )محفوظ،

 دەقه   و  هۆنراوە  چڕينى  واتاى  گۆرانى  الهاشمي  أحمد  شيکردنهوەى   بهپێى 

  و   موزيک   بچوکى  بچوک  پێکهاتهى  له  بهشێکه   گۆرانى  دەڵێت   ئهدەبيهکانه،

  ئامێرە  به  دەکرێت  ياوەرى  جار  زۆر  و  مرۆڤ  دەنگى  لهگهڵ  گونجاوە

  شێوازى  و  جۆر  گۆرانى  دەڵێت  الهاشمي  أحمد  ههروەها  موزيکيهکانيش.

  دانراو...   گۆرانى  فۆلکلۆرى،  گۆرانى  ميللى،  )گۆرانى  لهوانه  ههيه،  زۆرى

   (.91 :1979 )الهاشمي، تادوايى

  موزيکيانه  دانراوە   ئهم  بهههموو  گۆرانى  که   وايه  پێى  على  محمد   اسعد

   (.16 : 1985 )على، مرۆڤ دەنگى لهگهڵ دەگونجێت که دەگوترێ

  دەڵێت   واالعالم(  اللغة  في  )المنجد  بهناوى  لهپهڕتوکهکهى  معلوف  لويس

   اغان(. جمعها )االغنية  گۆرانيهکانه کۆى گۆرانى

  له   البسكى  اللطيف   عبد  ومحمد  عبدالحميد،   الدين  محيى  محمد  ههروەها

  گۆرانى  دەڵێن  اللغة(  صحاح  من  )المختار  بهناونيشانى  پهڕتوکهکهيان

  يهکهم  بهپێى  ئاواز.   به   دەنگيه  بهرزکردنهوەيهکى  ههر   يا  دەربڕينێکه،

  کۆى  به  گۆرانيهکان  پێناسهى  1932  ساڵى  لهقاهيرە  موزيکى  کۆنگرەى

 وەک:  هاتووە گۆرانى
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  بۆ   يهکيان  ئهوەنهبێ  تهنها  ههيه  واتايان  ههمان  گۆرانيهکان(  =   گۆرانى   )

  عبد  الى  گۆرانى   گشتى  بهشێوەيهکى  کۆ.   بۆ  ئهوەتريان  بهکاردێ  تاک

 جاچ  دێت  مرۆيى   دەنگى   ههردەڕبڕينێکى  بهواتاى  حمام،  الحميد

 (. 20 :2004 )الجزراوى، نا  يان بێ موزيکى ئامێرى بههاوکارى

  گۆرانى چهمکى بۆ ڕێکارى پێناسهى   1.1.2

  بهدەنگ،   تايبهته  دەربڕينێکى  شێوە  گۆرانى   که  وايه   پێى  توێژەر  لهکۆتايشدا 

  ئهم  جۆرى  بهپێى   دەريدەبڕێت  و  دەيگونجێنێت  و  دەخات  ڕێکى  مرۆڤ

  ڕيتمى   لهگهڵ  بگونجێ  که  ڕيتمێک  جۆرە  به   دەيچڕێ،  که   هۆنراوەى

  هونراوەکه.  يا ئهدەبيهکه دەقه ناوەکى و دەرەکى

   موزيک  .2

 جياوازيهکى   هيچ  موزيک   زانستى  واته  زمانه،  هونهرە  زانسته  موزيک 

  ئهندازيارى  و  فيزياز  و  بيرکارى  زانستهکانى  لهگهڵ  نيه  ئهوتۆى

  دەتوانين   که  نهبێ  هونهريهکهوە  لهڕوانگهى  تهنها  زانستيهوە،  لهڕوانگهى

 (. 6 :1989  )رؤوف، شيبکهينهوە 

  و   بنهما  لهسهر  و   سروشتيهکان  زانسته   له  زانستێکه  زانست:  وەک  موزيک

 بهجۆر  گونجاندراون  دەنگهکانى  ڕێکخراوە،  ماتماتيکى  ياساى  ڕێساو

  و   بيستن   قابيليهتى  لهگهڵ  ههبێت  ههماههنگى  بتواندرێت  که  وشێوازيک 

   گوێچکه.  تواناکانى  و دەربڕين

  که   سهرەکى  بهشى  دوو  بهسهر  دەبێت  دابهش  هونهر:  وەک  موزيک 

 دەگرێتهوە،  ( music instruments)  ئامێرى   ژەنينى  اليهنى   يهکهميان
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  تيمپۆى  گوێرەى  به  مرۆيى  دەنگى  دەربڕينى  واته  گۆرانى  زانستى  ههروەها

  ناوزەد  موزيکى  دانراوەى  به   ههردووکيشيان   که  ڕێکخراو.  موزيکى

 دابهش  سهرەکى  بهشى  دوو  بۆ  ههميشه   موزيکيهکانيش  دانراوە  دەکرێن،

 دەبن: 

  ژێى  لهرينهوەى  ئهنجامى  له  که  دەنگانهن  ئهم  )ئاواز(:  موزيکى  دەنگى-1

 قوڕگى   ژێى  لهرينهوەى  ئهنجامى  له  يا  دەردەچن،  ئامێرەکانهوە

 دێنهدەرەوە. دەمهوە لهڕێگهى مرۆڤهکانهوە

  بهردەوام   و  دەربڕين  بهردەوامى  ڕێکخستنى  بۆ  پێوەرێکه  )ڕيتم(:   کات-2

  کورتى   و  درێژى   لهنێوان   دەکات  دروست   هاوسهنگى  دەنگ،   بوونى

  جوتهزاو  لهموزيکدا   دانهبڕاون   لێک   دوانهيهکى  ڕيتم   و   ئاواز  دەربڕينهکان،

  ابراهيم،   )  نابهخشێ.  واتا  تر  ئهوەى   بهبێ  يهکێکيان  هيچ  و  جومکهزان

2014: 6.)   

  هاتووە.   يۆنانيهوە  موزێى   لهناوى  موزيک   ناوى   چهمک:  وەک   موزيک  

  خواوەند  نۆ  موزێ   داستان،   بهگوێرەى  واتا   ميتۆلۆجيهوە،  لهڕوانگهى  بهاڵم 

 پارێزگارى   وەک  ئێوتێرپێ  خواوەندى  دەپاراست،  کههونهرەکانيان  بوون

 دەکرا.  دەستنيشان  فلوت کهبهدوو بووە،  موزيک

  ئهمهش  دەردەبڕدرێت،  بهجۆرێک  ههرميللهتێک  الى  موزيک   ووشهى  

  بۆ   گريکيهوە  له  چهمکهکه  وەرگێڕانى  و   دەربڕين   چۆنيهتى  بۆ   دەگهڕێتهوە

  ئيتاڵى=موزيکا،  ئهڵمان=موزيک،  ئنگليز=ميوزيک،  وەک  تر،  زمانهکانى

 وەرگيراوە،   عهرەبيهکهوە  کهله  سۆرانى=مۆسيقا  کوردى  عهڕەب=مۆسيقا،

 (. 27 :2016 ئازيد،  ) کرمانجى=موزيک کوردى
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  موزيك چهمکى بۆ ڕێکارى پێناسهى   1.2.2

  يه   ودەنگى  ئامێرى  دەربڕينه  گشت  موزيک   وايه  پێى  توێژەر  کهواته

  خێرايى  دەنگهکان،  چينه  ونزمى  بهرز  دەگرێتهوە،  ڕێکخراوەکان

  ڕاستهوخۆيان  کاريگهرى  ودوپاتکردنهوەکانيش  وگوشار  ولهسهرەخۆيى

   دەوڵهمهندکردنى. له دەبێ

 پهروەردە .3

  ئهم  بهگوێرەى  بهسهردادێ  گۆڕانکارى  پهروەردە  چهمکى  شيکردنهوەى

  نهوەى   پهروەردەکردنى  بۆ  دەيانگرێتهبهر  مرۆڤ  که  فهلسهفيانهى  چوونه

  کهبهکاريان   وکهرەستانهى  شێواز  ڕێگاو  ئهم  بهرى  گرتنه   وە  داهاتوو، 

  و   زانسيتی  بۆچونه  بيرو   و  کۆمهاڵيهتيهکان  بهها  گهياندنى   بۆ  دەهێنێت

 (. 16 :2002 )الزهوري،  لهبوارەکاندا ههربوارێک له پهروەردەييهکان

 وبههێزکرنى  وپڕکردن  تێرکردن  بهواتاى   پهروەردە  دەڵێت:  محجوب  عباس

 بوارەکانى  گشت   تازە،  وههڵسوکهوتى  وزانيارى  بهداتا  دێ  مرۆڤ  لهشى

  بهدەنى  واليهنه  وگفتوگۆ  ودانيشتن  وههڵسان  وخواردنهوە  خواراردن

  تاک  بوونى کامڵ تاڕادەى سۆزيانه، و  ووجدانى وههستى وڕوحى وهزريى

 (. 15 :1978 )محجوب،

  داهاتوو  بهرەنگاربوونهوەى  لهپهروەردە  مهبهستى  دەڵێت   حسين  محمد

  لهداهاتوودا   چهڵهمانهى  وتهنگوو   قورساييى   ئهم   ههموو  بهسهر  وزاڵبوونى 

   (. 14ص  :1986 )أحمد، دەبێتهوە  بهڕوويان ڕوو
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 و   محجوب  عباس  بوچونهکهى  لهگهڵ  هاوڕايه  يش  صالح  سارە  دکتۆرە

  دەوڵهمهندکردنى  و  زيادکردن  بهواتاى   پهروەردە  ودەڵێت:  حسێن  محمد

  دەکرێت  پڕزانيارى  مناڵ  کاتێک  واتا  لهتاک،  دێت  خودى  مهعريفهى

  و بهزانيارى وکۆمهڵگه، وژينگه  دەورووبهر تاکهکانى و مامۆستا لهڕێگهى

  وگهشهى   وبيرکردنهوە  ههڵسووکهوت  وشێوازى  جۆر  جۆراوجۆر،  داتاى

  تواناى  وە   دەبێت،  وفراوان  بهسهردادێت  گۆڕانکارى  هزرى

  و   دەبێت  زياتر   ژيانى  ئاستهنگهکانى  و  تهنگهشه  بهرەنگاربوونهوەى

   (. 7 : 1980 )الخمشي،  دەبێت زاڵ  تياياندا سهرکهوتوانه

 پهروەردە  دەڵێن:   ههيهو  تريان  بۆچونێکى  قاروط،  ومحمد  البدوى   يوسف

  هێزێکى  و  بوون   ماندوو   به  پێويستى  فێرکهر  ڕەوشته،  و  چاکسازى  واتاى

 بوارەکانى   له  مناڵ،  پێگهياندنى  و  پهروەردەکردن  بۆ  ههيه  بهردەوام  و  زۆر

  گفتوگۆکردن...تادوايى،   گوێگرتن،  نوسين،  خوێندن،   قوتابخانه،  خێزان،

 بهرچاو   بهشێوەيهکى  پڕۆسهکهدا  له   دەبينێت  سهرەکى  ڕۆڵى  مامۆستا

  ههنگاو  پڕۆسهيهکى  پهروەردە  پڕۆسهى   واته   (14  :2003  )محمد،

  ژيانيدا   لهسهردەمهکانى  سهردەمێک  لهههر  يهمناڵ  ريج( )تد  بهههنگاوى

  که   ههيه،   تايبهت   فێربوونێکى   و   پهروەردە  و   زانيارى  بهجۆرە  پێويستى 

 فێرخواز،   وهزرى  وبهدەنى   جهستهيى  وگهشهى   تهمهن  لهگهڵ  گونجاوبێ

  پێک  و   ڕێک  بيرکردنهوەيهکى  و   ڕێککاريى  و   وردەکارى  بهڕەچاوکردى

  السابق:   المصدر  قاروط،  و   )بديوي  دەروونى   و   زانستى  بوارەکانى  لهگشت

13.)   

  پهروەردە چهمکى بۆ ڕێکارى پێناسهى   1.3.2
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  وهزريهوە،  بهدەنی   لهڕووى   مناڵيهوە  لهتهمهنى  تاک،  وبهئاگايى  چاودێرى

  کهتاک  دەگرێتهوە  )مکتسب(  وەرگيراوانه  وپێوەرە  ياسا  ئهم  ههموو  واتا

  بهمهبهستى  ئهمهش  لهڕابردوودا،  بووە  فێرى  و  دبێت  فێرى

  ژينگهيهيه  وئهم   دەورووبهر  کۆمهڵگهى  تاکهکانى  لهگهڵ  خۆگونجاندنيهتى 

   ئهژى.  کهتيايدا

   فێرکردن  .4

  ڕەفتارى   له  بهردەوام  گۆڕانکاريهکى  نيمچه  واتاى  چهمک  وەک  فێرکردن

  ههر   ههڵسووکهوتى  له  گۆڕانکارى  دەبێته  کهلهئهنجامدا  دەگهيهنێ  تاک

  و  وهۆش   بير   وپهرەسهندنى   ڕاهێنان  و   ههوڵدان  وەک  ههروەها  تاکهکه.

 (. https://ar.wikipedia.org/wiki دێت.)  هيزريش

   فێرکردن چهمکى بۆ ڕێکارى پێناسهى   1.4.2

  تاکه  ئامادەکردنى  و  بههێزکردن  تيايدا  ئامانج  کردارێکه  فێرکردن

  بهمهبهسى   دياريکراو،  بهئامانجێکى  مهبهستدار  وپێک،  ڕێک  بهشێوەيهکى

  فێرى   و  وەريگرتوون  زانياريانهى  داتاو  ئهم  بتوانێ  لهداهاتوودا  که  ئهوەى

  و  خۆى  لهبهرەوپێشبردنى   ببينێ  لێ  سوديان  ڕۆژانهيدا  لهژيانى  بووە،

 بهردەمى. ئاستهنگهکانى  بهسهر زاڵبێت

 ئهنتڕۆپۆلۆجيا .5

  ئهنترۆپۆس  پێکهاتووە/  سهرەکى  بهشى  دوو  له  ئهنترۆپۆلۆجی  ووشهی 

  بهواتاى   پێکهوە  ووشهکانيش   ههردوو  زانست.  واته  لۆجيا  مرۆڤ.  واته

 ( 9ص ، 1974 )هالل: دێن. مرۆڤناسی

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  جۆر   گرووپه  وکهلتووری  لهههڵسوکهوت  زانستێکه  مرۆڤناسی 

  وئهخالقييانهی   ومادی  وریکهلتو  توخمه  ئهم  و  ئادەميزاد  بهجۆرەکانى

  هاتوون.)اسماعيل:  بهرههم  ژيانکردنيان  کهلهئهنجامى  دەکۆڵنهوە  مرۆڤ

 ( 14ص ،1977

  لهسهر   که  دياردانهى   ئهم   واته  ئهنترۆپۆلۆجى  وههڵسهنگاندنى  تاقيکردنهوە 

  پێشکهوتن   بهمهبهستى  وديراسات  وخوێندنهوە  دەکرێن  ئادەميزاد   نهژادى

   ( 25ص ،1984 ئهدرێن.)الرشدان: ئهنجام لهبارەيانهوە

 ئهنتڕۆپۆلۆجيا  فێرکردن چهمکى بۆ ڕێکارى پێناسهى   1.5.2

  وبيروبۆچون   وپێشکهوتنهکانى  مرۆڤ  ڕەگهزى  لهبنچينهى  زانستێکه 

  بهمهبهستى   دەکۆڵێتهوە  تاک  وسلوکى  وههڵسوکهوت  وعادات  وعورف

 يا   سهرەتايى  مرۆڤى  ديراسهتکردنى  لهڕێگهى  کۆمهڵگا،  پێشخستى  زياتر

  نهديوە  بهخۆيانهوە  بهرچاويان  پێشکهوتنێکى  ئهمڕۆ  کهتا  کۆمهڵگايانهى  ئهم

  وشۆشياڵ  داهێنان  تهکنهلؤژياو  لهکاريگهريهکانى   ودوور  نزم  ولهئاستێکى

  بۆ   ورد  بهزانيارى  گهيشتن   بهمهبهستى   ئهبهن،  بهسهر  ژيان  ميديا

  وڕەههندانهى   ڕێکار  ئهم  گشت  وڕونکردنهوەى   تاک  خزمهتکردنى

  ئاستى  بهرەوپێشبردنى  له  ههيه  سهرەکيان  کاريگهرى  و  کهبهشدارن

  وتاکێکى   باشتر  کۆمهڵگايهکى  بونياتنانى  بۆ  تاک  وڕۆشنبيرى  مهعريفه

 ژيان. اليهنهکانى لهگشت بهرز وئاست زيرەکتر

 نترۆپۆلۆجيائه یڕوانگهله  گۆرانی و  موزيك -3

 پێک:  دەست



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  979   

 

 سهرەکی   بواری   دوو  گشتی  يهکیبهشێوە  ئهنتڕۆپۆلۆجيا  زانستی

  زانستی   لهئێستادا   وکولتورييه.   بايۆلۆجی  ئهمانيش  لهخۆدەگرێ

  بهردەوام  ههروەها  بينيوە  بهخۆوە  بهرچاوی  پێشکهوتنێکی  ئهنتڕۆپۆلۆجيا

  زۆر   لهبوارەکهدا  ومهيدانی  زانستی  لێکۆلينهوەی   دايه،   لهپێشکهوتن 

 فراوان  بهرەو  ئهنترۆپۆلۆجيا  جياکانى  جيا  ووردە  پسپۆريه  بوارە  بهخيرايی

  زانسته   گهل  له  چۆن   ههروەک  ئهنتڕۆپۆلۆجيا  ئهبهن.  وگهشهسهندن  بوون 

  اليهنهکانی  لهگهل  ئاواش  ههيه  بههێزی   پهيوەنديهکی  تر  کۆمهاليهتييهکانی

  لقێک  وەک  لهئێستادا   وفێرکردن  پهروەردە  بۆيه  بووە   تێکههڵکێش  پهروەردە

 سهيردەکريت.  ئهنتڕۆپۆلۆجيا لهلقهکانى

  زانای   بۆ  دەگهرێتهوە  مێژوويهوە  لهڕووى  ئهنتڕۆپۆلۆجيا  دەرکهوتنى

  لهميانهی  (1925  -1922ساڵی)  دورکهايم  ئێميل  بهناوبانگ  کۆمهلناسی

  خۆی   دەتوانێ  کۆمهڵگه  دەريخست  پهروەردەدا  لهسيستهمی  لێکۆڵينهوەکانی

  قوتابخانه   ڕۆڵی   دورکهايم  بگونجێنێ.  پهروەردەييهکان  دەزگا  لهگهڵ

  پهيوەندييه   لهنێو   تاکهکان  توانای  لهپۆلێنکردنی   دەکات  وەسف   بهگرينگ

  کولتوری  ئهنتڕۆپۆلۆجياى   بهدامهزرێنهری   بۆيه  کۆمهاليهتييهکان

 دادەنرێت. 

 ناوەڕۆکی   وشيکردنهوەی   سهرلێکۆلينهوە  دەخاته  ختجه  دورکهايم

  راليهنی سه  دەخهنه  شک تي   توێژەران  باسهدا   لهم   بۆيه  فێرکردن.   پرۆسهی 

 لهڕوانگهی  وفێركردن  پهروەردە  یپرۆسهله   وموزيک  گۆرانی  ڕۆڵی

  بهزانستی   تايبهت  تێۆرێکی  چهند  لهچوارچێوەی  ئهنتڕۆپۆلۆجيادا، 

  بابهتهکانی  ولێکدانهوەی   بهشرۆڤهکردن  پهيوەستن   کهزياتر  ئهنتڕۆپۆلۆجيا

  تيشک  ههروەها  تاك.   درکى  بۆچون،   مهعريفه،  تی،سايهكه   كولتور،
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  وبونيادی   مهعريفه  لهبواری   جياواز  زانستی   تێڕوانينی  سهر  دەخهينه

 بهتايبهتتر.  ومناڵ بهگشتى تاک تیسايهكه

  وکهسانی  خۆی   خودی  سهيری  چۆن  مرۆڤ  ئهوەيه  مهبهست  لێرەدا

  پێويسته  مهبهستهش  بۆئهم  دەکات.  وجيهان  کۆمهلگا  وسهيری  دەوروبهری

  لهچهمکهکانى   ههريهک  بۆ  ئهنتڕۆپۆلۆجيانه  ووردى  خوێندنهوەيهکی

   بکهين. ومهعريفه ئيدراک تی،سايهكه  كولتور،

 تيۆريهکان ئاراسته  - 3.1

  ئهم  سهرەکيهکانى  لهتهوەرە  تهوەرێکه  ئهنتڕۆپۆلۆجيا  تيۆريهکانی  ئاراسته

  وموزيک  گۆرانی  بابهتى  سهر  خراوەته  تيشک   بابهتهدا  لهم  باسه.

 لهههمان  تيۆريهکان  ئاراسته  دەرکهوتنی  مندال.   کهسايهتی  لهبونيادنانی

  سهرههڵدانى   بوون.   زيفیوه  و  کهلتورى  ئاراستهی  دەرکهوتنى  ماوەی

  بۆ  ئێتنۆگرافيا  ڕەههندی  لهسهر  وجهختکردنهوەى  کولتوری   ئاراستهی

  کۆمهاليهتی  و  کولتوری  سياقی  له   موزيکی  دياردەکانی  کردنی  ديراسات

  دياريکراو  کۆمهلێکی  کولتوری  هتمهنديهکانیتايب  لهچوارچێوەی  گشتين

 ڕەفتارانهى   بهم  پهيوەستن  که  ڕەههندانهی   ئهم  پێدەکات،  دەست

  مهبهستی  بۆ  ئاراوە  دێته  موزيكی  چاالکيهکانی  تتايبه  کهلهژينگهيهکی

  وايه   پێی   ئاراستهيه  ئهم  موزيکيهکان.  لهکارە  ڕاستهقينه  قووڵی  تێگهيشتنێکی

  پێويسته  بۆتێگهيشتنيان  تێيانبگهين،  بهئاسانى  ناتوانرێ  موزيکی  دياردەکانی

  کهئهم   وکۆمهاليهتيانهى  کولتوری  چوارچێوە  لهم  ههبێت  خوێندنهوەمان

   رووئهدات. تيايدا دياردەيه
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 مكی چه  تيۆری،   تیبابهبه   ستيوهپه  قیچه  نترۆپۆلۆجیئه   تێروانينی له

 قی چه   كولتوری،  نترۆپۆلۆجيایئه  زانستی  یچوارچێوه  له  ()كولتوره

 رههله  مرۆڤ  بزانين   ڕاستيه  مئه   پێويسته  گرێت.خۆده  له  كانوهليكۆلينه 

  مرۆڤ كولتوری وتنیركهده  ،يههه خۆیبه تتايبه  كولتورێكی بێت شوێنێك

 مرۆڤ  وفيزيكی  يیسته جه  ندیتمهوتايبه   سيفات  لێك كۆمهبه   ستهيوهپه

  (Evolution)   ندنسه شهگه  كانیقۆناغه  یماوه  له  هێناوه   ستیدهبهكه

 میوسيسته  مێشك   وتنی وپێشكه   فراوانبوون  كولتور,   هێنانی  ستدهبه   پێناوله

  له  زمان.  هێنانی   ستدهبه   تواناكانی  لگهله  وهگرێتهده   ندی ناوه  ماریده

  چۆن   كه  دەڵێن   پيشانمان  DNA  و  جينات   كانیوهلێكۆلينه   ڕاستيدا 

 تر   كیيهوهنه  بۆ  وهكهيهوهنه  له  )الوراثية(  بۆماوه  فيزيكی  كانیسيفاته

  روون   بۆ  شتێكمان   هيچ  كولتوربه  تبارهسه   كاتێكدا  له  ،وهنهتهگواستراوه

 نترۆپۆلۆجيا ئه  ناوبانگىبه   زانای  كانیبۆچوونه  گرنگترين  .   وهناكاته

 یكهيدانيه مه  تهديراسه   دانی  نجامئه   دوای  مالينۆفسكی  برۆنيسالڤ

  ڕوو  خستبووينهته  1918  تا  1915  سالیله  ترۆبرياند  كانیدورگهله

  زانستی  كانینده نێوهله  كمايهبهبنه  ببون  كولتور  یوهشيكرنهبه  تبارهسه

  تیاليهكۆمه  نیيانهپێگه   بۆ  كولتور  یزيفهوهبه   ستهيوهپه   یوهئه  تیتايبه به

 بايۆلۆجی  كانی كييهرهسه   پێداويستيه  تترتايبه به  س،كهتاكه  وكولتوری

 وكولتور.  مرۆڤبه  بێت  ستيوهپه  شتێك  رههوه  مرۆيی ئۆرگانيزمی

 ر هه  له  مرۆڤ  فه،لسهفه  ر،هونه   ئايين،  كووه  تری  كانینهاليهبه  تبارهسه  

 كانی فتارهڕه  فێربوونی   بۆ   بـێتده   نانهاليه   مئه   فێری   بێت   شوێنێك

 لگا كۆمه  قامگيری سه   بۆ  رێكهپالنه  وه  ژيانی  رێكخستنی  ستیبهبهمه

  كردده  زيفیوه  یئاراسته   یوهيڕهپه   مالينۆفسكی  تی،اليه كۆمه  وگۆڕانی
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  كردده  تونديان  یشهبانگه   كه   براون  رادكليف   یهاورێكه  لهگهڵ  وهاوڕابوو 

  نيلسون،   و  )ايريكسون   مێژوويی  یوئاراسته   ندن سهرهپه   یئاراسته   دژی

   زانسته به  نترۆپۆلۆجيائه   زانستی  ديكتنه به  ڕووت  (،رکهچى71  :2013

  وشت وره  مرۆڤ  سۆزداریله  وباس  وهستێته بهده  كانتييهمرۆڤايه

  وپێكهاتی   تقالنيهوعه   مرۆڤ  سۆزداری  كانیمكهچه  كات،ده   تقالنيهوعه

 دات. ده  گرێ وهكهيهبه  سمبۆلی

  يدابوونیپه  به  تبارهسه   (1944)  سالی  كانیوهلێكۆلينهله   مالينۆفسكی

  بۆ  يهوهدانه  وەاڵمكه  رووخاتهده  كیرهسه  پێداويستی  لێككۆمه  كولتور

  خۆراك،  گرێ:خۆده   له  تانهبابه  مئه   كانوەپێداويستييه   كولتور،   بوونی 

  گرنگه   یوهئه   دالێره  يی،ستهجه  رانیخۆشگوزه  زاوزێكردن،

 ی چوارچيوهله  سكهتاكه  كانیپێداويستييهكه   يهوهئه   بۆمالينۆفسكی 

  له  كێكيه   كرێت. ده  تديراسه   كمايهبنه  كووه   كانتييه اليه كۆمهزانسته

  پێداويستی  كاتپێده  یئاماژه  مالينۆفسكیكه  كانكييهرهسهپێداويستييه 

 ت بارهسه   كان وهنه   بۆ  كانزانياريه  یوهگواستنه  ستیبهمهبه  يهردهروهپه

 وئه   ژيت.ده  تيايداكه  یكولتوره  مئه   سياقی  له  منداڵ  كردنیردهروهبهپه

  تيبوون( اليه كۆمه)به   مكیچه  ردهروهپه   میسيسته به   ستهيوهپهكه  یمكانهچه

  نترۆپۆلۆجيایوئه  سۆسيۆلۆجی  كانی زانسته   ناليهله  كه  (كولتوربوونن )به  و

   (.22 :1965 )مريام، .ركراوهسهله  يانوهلێكۆلينه تييهاليهوكۆمه  كولتوری

 كولتوری  وەىباڵوبوونه یئاراسته  -3.2

  فسيركردنته  توانای  (Evolution)  ندن سهشهگه  یئاراسته   یوهئه   دوای

  نهما،  لتوریوكه  مێژوويی  كانی ڕووداوه له  زۆرێك  یوهوشيكردنه 
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  زۆربهى   یوهدانه  اڵموه   بۆ  ڵداهه  ریسه   كولتوری  باڵوبونهوەى  یئاراسته

  بيرۆكه  ڵێككۆمه  توێژەران  لێرەدا  مابونهوە.  اڵموه  بێ  تانهىوبابه   پرس  ئهم

 رباسبه   دەخهنه  وكولتوريهکان  مێژوويی   بابهته  لهگۆڕانكاری

  منداڵ   کردنىردهروهپه    لهسهر  ڕاستهوخۆيان  ندیيوهکهپه   وگفتوگۆكردن

   ههيه.

  كولتوری   كانیتوخمهكه  دياريكرا  داخراو  يدانێكیمه  كوه  كولتوری   یبازنه

  تیاليهكۆمه  ڕوویله   كاتدا   مانههله  خمانهته   م ئه  كۆكن،  يهکدا   لگهله   تياياندا 

 كرا.ده   ڵداگهله  يانڵهمامه  اخراوانهد  كولتوره  مله  شێكبه  كوه  وڕۆحی

  فراوانبوون  یپرۆسه   كانكولتوره  یوباڵوبوونهوە  بوون  ڵتێكه  نجامیئهله

 یوهتوانه   یبوبهمايه   تداحاڵه  ندێكههلهكه  ئاراوه  هاته  تانميلله  وكۆچكردنی

  كی رهسه   یبيرۆكه  مانهشدائه   نجامی ئهله   (.Assimilation)  كولتوری

  ناسرا  کهدواتر  (،Diffusionism)  وهباڵوبوويه  يیئاراسته   يدابوونیپه

  وتنیركهده  هۆكاری   وايه  پێی  ميللهر   كولتوری،  مێژوويی  ئێتنۆلۆجیبه

  ترداههيه  كانیكولتوريه   توخمهله  یكهرچاوهسه   كولتوری،  كانیتوخمه

(Mueller 1998:35.)   

 كی يهنموونه   يان   مێكهسيسته   یوهگواستنه   كولتوری،  یوهبالوبوونه

  نمونه  واته  جياوازن،  تر  كیلگايهكۆمه  بۆ   كلگايهكۆمهله   كولتوريه

 دووبارە   خۆيان  كروههه   يا   ردادێت سه به  گۆڕانکاريان  يان  وەرگيراوەکان

 تتايبه   كولتوری  كیيهنموونه   كوه  وموزيک  گۆرانى  كاردەهێندرينهوە. به

  بۆ  لهکۆمهڵگايهک  وهگوازرێنهدهكه  كاتێ  دياريكراو  كیلگايهكۆمهبه

  ردادێت،سهبه  ياگۆڕانکاريان  وهمێننه ئه   خۆيان  كياوه  تر  كیلگايهكۆمه

  كترى، يهله  نزيكن   ياخود  كترنيه  دراوسێیكه  یلگايانهكۆمه   مله   بهتايبهتى
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 می سيسته   يان   لتوريانهكو  نموونه  جۆره  مئه  یوهوگواستنه  وهبالوبوونه

  ههستى   بهزەقى  کولتورى   وئاڵوگۆرکێى  وهگوازرێتهده  نێوانيانله   كولتوری

 جۆره   م له  تورك  عهجهم،  فارس،  ب،رهعه   كورد،   نهتهوەکانى  پێدەکرێت. 

 زۆرە   زۆر  نێوانياندا له  كولتوری  ئاڵوگۆڕى  که  ديارانهن  نموونه

  بهتايبهت  وموزيكن  وگۆرانى  بهگشتى  هونهريهکانن  بابهته   ديارترينيشيان

  دەبێت وناڕاستهوخۆيان ڕاستهوخۆ ریكاريگه کلتوريانه گواستنهوە ئهم تر.

  ئاراسته  مله  منداڵ،   تیسايهكه  ودروستبوونی  تاك  تیسايهكه  بونيادی   رسهله

 ش پێشكه   لۆژيكی  یوهلێكدانه   رگومێنتیئه  كيهتاڕاده  دەتوانرێ  تێۆريه

  توند   خنهىڕه  زۆرترين   ڕوویبه   ڕوو  گشتى   بهشێوەيهکى  الم به  بکرێت،

  بههۆى  ئهمانهش  جێهێشتووه،  گهورەشى  لێنیوكه  بۆشايی  زۆركه  وهبۆته 

  بكات.  شپێشكه  نوێ   زانستی  یوشرۆڤه  وهلێكدانه   کهنهيتوانيوە  ئهوەيه

  گواستنهوەى   کهلهکاتى  زۆرانهن  وگرفته  کێشه  ئهم   بههۆى  ئهمانهش  ههموو

 گۆرانى  يا  هونهرى  بابهتێکى  کاتێک   بۆنموونه  ڕوودەدەن،  انداکلتورەک

  ندين چه  دەگوازرێتهوە  تر  كیلگايهكۆمه  بۆ  كهوەلگايهكۆمهله   وموزيكێک

  خێرايی   جياوازى  ههروەها  ،وهبيتهئه  بهڕوويان  ڕوو  رهگهوته   كۆسپ

 چی به   ،جياوازن  زۆر  لگاكانكۆمه  نيوان له  كهوهبالوبوونه  ئاستى  والوازى

 يه هه   رۆلێكی  چ  لۆجياكنهوته  وهگوازرێتهده  كورێگايه  ئامرازێك

 ك يهڕاده  تاچ  رگروه  ڵگایكۆمه  ،كولتوريانه   نموونه  مئه  یوهگواستنه له

  پرسيارن  لێك كۆمه  مانهئه  بكات،  نموونانه  جۆره  مله   پێشوازی  يهئاماده

   (.46 :2002 )العثمان,  .يههه  زانستی  یوشرۆڤه وهدانه  وەاڵمبه  پێويستيان 

  ستداربهمه  شێوەى به  يان  كولتورييانه  نموونه  م ئه  یوهبالوبوونه

 كاتی    كوه  بێت،ده  ناكاووله  ستبهمه  بێ  ياخود  بێتده   ستنقهئهوبه
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   ك وه   كولتورييه  ینموونهله  شێوازه  مئه  ميللهتان  بوونىوئاواره  كۆچكردن

  هيچكه   تر  كیلگايهكۆمه   كولتوری  بۆ   وهگوازرێتهده  وموزيک   گۆرانی

  لهگهڵ  .دانييه  پشت  له  رستیزپهگهره  ياخود  ئێتنۆسێنتری  ستێكیبهمه

  منداڵ   تیسايهكه   وبونيادی  ردهروهپه  رسهله   دەبێت  ريان كاريگه  ئهمهشدا

  بی،رهعه  وموزيکى  گۆرانیله  شێوازه  ئهم  جا  رگر، وه  ڵگایكۆمهله

  وکهمتر   هونهرى  لهبوارى  زياتر  پێدەکرێت  ههستى  توركی  فارسی،

 .وفێركردن  رده روهپه میلهسيسته 

 موزيكی   پێداگۆكی   مێكیسيسته  كه  سوزيكی  شينيتشی  ميتۆدی  ىنموونه  

  (Shiniki Suziki)  سوزوکى  بهتوانا  نیموزيكژه  ناليهله   ژاپۆنيه

 رێكخراوی  یڕيگهوله  وهكايههاته  يابان  والتیله  1940  ساالنیله

 يابان له   (Talent Education Association)  ندی مههرهبه   یردهروهپه

  ئاراستهى   بۆ  نمونهن  باشترين   ،وهبويه  باڵو   جيهان  رتاپاىوبهسه   سهريههڵدا

 جار  ندێ هه  جيهان.  وکۆمهڵگهکانى  ميللهتان   لهنێوان   کلتورى   گواستنهوەى 

 كاتیله  بێتده  وخۆراسته  كیيه شێوهبه   كولتوريانه  وهبالوبوونه   مئه

 خۆ ناڕاسته  ياخود  تر  كیلگايهكۆمه  بۆ  كلگايهكۆمه  ندامانیئه   ڵبوونی تێكه

  ،وهبالوكردنه  زگاكانیده  ،وهتوێژينه  نووسراو،  كتێب،  یڕێگهله  دەنڕووئه

  ديمانه،  وەک  ميديا  شيالسۆ  لۆجيایكنهته   یڕێگهله  ههروەها   ياندن،راگه

   كان.فزيۆنيهلهته  زنجيره فيلم،

 ك وه  كهنئه  لگاكۆمه   يریسه  ،وهبالوبوونه   ئاراستهى  کانىقوتابخانه

  وموزيك  گۆرانى  چۆن  كوه  كراو،  دياری  كیيهژينگهله  كيهديارده

  تر،   شوێنێكی  بۆ   وهبێته بالوده  دياريكراوەوە  شوێنێكی  ىرچاوهلهسه

 جا  تر.  كیيهوهنه  بۆ  وهكهيهوهلهنه   وهگوازريتههده  ودەماودەم   پشتاوپشت
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 وموزيکكه   گۆرانی   به  تبارهسه  یلێكچوونانه   وئه  بلێين  توانين ده  مهرئهبهله

  شه هاوبه   كه  راستيدان   ندێ هه   نجامیئه   له   يههه جياكاندا  جياكولتوره   نێوان له

  ستیبهمه  بۆ  شمهئه   ،لداوههه  ریسهكه  كانمرۆييه   كولتوره  نێوانله

  گۆرانی  بۆيه  ،بووه  كانتاكه  روونیوده   فسيۆلۆجی  پيداويستی   تێركردنی

 كاتدا   مانههله  كه  زووهئاره  مئه  تێركردنی  بۆ  بوه  كپێداويستييه  وموزيک

  انی د  تیيارمه  و  كانتييه اليهكۆمه  نديهيوهپه   ڕێكخستنی  له  بوههه  ڕۆلی

   لگا.كۆمهله مندال  و تاك تیسايه كه بونيادنانی

  بيستهمهوە  یدهسه   تایرهسهله  كوهرهه   ،وهبالوبوونه  كانیتيۆره  یئاراسته

  بێت   (Evolution)   ندنسهرهپه  یتابخانهقو  ریواوكهته  توانی  وتن،ركهده

  تیاليهكۆمه  وزانسته  ئێتنۆلۆجی  بواری  باشی  تێكیخزمه  توانی  وه

  زانستی  یوهلێكدانه  پێويست   پێیبه   يتوانینه   اڵمبه   بكات،  كانتييهومرۆڤايه

  روونی،ده  هزری،   تیبابه  :  كوه  تر  تىبابه  و  پرس  لێكبۆكۆمه  بێتهه

  منداڵ.   كانیقۆناغه  یشهگه  تاك،  تیسايهكه   بونيادی   به  ست يوهپه   فسيۆلۆجی

 كانی توخمه  نێوان  ندی يوهپه  سهر  خرايه  تيشک   زياتر  تهوەرەدا  مله

 له  باس  قوڵتر  تردا  رەکانىوهتهله   بۆيه  وموزيک،  گۆرانی  كولتوری

 وهبالوبوونه   یئاراسته   دوای كه  ينكهده   كولتوری   زيفیوه   تيۆری   یئاڕاسته

  تاكو   ڕووينهخهئه   نوێش  ديدی   و  تێروانين   لێككۆمه  لهوێدا  ڵدا،هه   ریسه

  یوهلێكدانه  به   تخزمه  تیتوانيويه   كيهڕاده  تاچ  تيۆرييه  ئاراسته   مئه   بزانين 

   بێت. خشسوودبه وه بكات ولۆژيكی وزانستی هزری

 كولتورى وەزيفی یئاراسته  -3.3
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 بابهتهکانی   لهلێکدانهوەی  کولتوری  بالوبوونهوەی  ئاراستهی  یوهئه   دوايی

  چهند   ،بويهوە  زۆر   یخنهڕه  تووشی  موزيک،   وەک   کولتوری   توخمهکانی

  لهم  بوو   يهکێک  وەزيفيش  تيۆری  ئاراستهی  دەرکهوتن،  ئاراستهيهکيتر

 لهکۆمهڵگادا   گرينگ  پرسی  کۆمهلێک  شڕۆڤهکردنی  بۆبابهتى  ئاراستانهى

  لهبواری  ئاراستهيه   ئهم  لهپێشهنگهکانی  يهکێکيش  دەرکهوت،

  مووههله  وبو   مالينۆفسکی  برۆنيسالڤ  ئينگليزی  زانای  ئهنتڕۆپۆلۆجيا،

  ترۆبرياند   ڵگایكۆمه  ناوله  تايیرهسه  ڵگایكۆمه  كولتوری  كانیبواره

  کهموزيكيش  دەکردەوە  وجهختى  کرد  موزيک  لهسهر  کارى  ميالنێزيا،له

 ر سهله  یستهڵوههه   پێويسته  كولتور  كانیگرنگه  توخمهله  كێكيه  كوه

 تهبابهله  كێکهيه  موزيك  كانیزيفهووه   كارهێنانبه  رسهله  كردنقسه   بكرێـت.

  لهم   وهليكۆلينه    زياتر   زانسته  ئهم  ئێتنۆموزيكۆلۆجين،   كانیگرنگه   رههه

  زياتر  دا   موزيك  سفیوه  تیقيقهحهلهكه   كات،ده  مرۆڤ  موزيکيانهى   فتارەڕه

  كاته  مئه  موزيك،  سفکردنیوه  رەكانی فاكته  .كۆڵنهوەده  موزيك  ماناكانیله

 كارا  كیشداريهبه   كانگرنگه   پرسهله   موزيك    كاتێ  ئهبێت،   خۆی  گرنگی

  ديارده  يشتنی تێگه  بۆ   كانفراوانه  كێشه له  كاردێبهكه  كاتێ  ههروەها  كات،ده

  وه   چييه   دياردانه   مبه   موزيك  ندی يوهپه   ينتێبگه   پێويسته  كان،جياوازه

  و  كاتده  كار  چۆنوه  كاتده  لكخه  بۆ   چی  وموزيک   گۆرانی  بزانين   گرنگه

  نێوانله   مانا  جياوازیله   يه   بريتی  رهوهته   مئه   بۆيه   . يه  چی  یكهزيفهوه

 كی جياوازيه  شوهکهئه   وموزيک.  گۆرانی  كان(یزيفه)وه  و  كارهێنان()به

 .خشێت بهپێده خدارمان وبايه مانادار

  جياوازيانه  مبه   خيانبايه  زۆر  رابردوودا   له  كانزيكۆلۆجيستهئێتنۆمو 

 مكی چه  نترۆپۆلۆجيائهله   .يههه  بوونی   تائێستا  كهكێشه  ڕاستيداله  ،داوەنه
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  ومێژووييدا،   تيۆری   نیاليه له  گێرا   گرنگی  كجاريه  ڕۆڵێكی  زيفیوه

  بێت   ڕوون  پێويسته  مكهچه  دوو   مئه  ماناكانی  رسهله  كردنقسه

  یوهئه  كوه  كارهاتووهبه   تداڕهبنهلهوه  كترنيه  ریواوكهتهكه

  تيبينی  وهرهدهله  رگهئه   كاتێكداله   . لقواڵوههه  لگاداكۆمه  ناوله  يانرچاوهسهكه

  نگاندنی لسههه  كارهێنانیبه   یريگهله   بدرێت  رسهله  كمیحوو   بكرێت

 تیتايبه   كستیكۆنتێ  ناولهكه  يهديارده  وئه  یكهرچاوهسه    يى،وهشيكردنه 

 كرێ. ده  تديراسه  خۆی

  یقينهڕاسته  زانياری  درێتده  وڵهه   موزيك،  كارهێنانیبه  كاتیله

 یوهلێكۆلينه   قوولتری  يشتنیتێگه  یڕيگهله   بێت  ست دهبه  وخۆڕاسته

  ههندێک  موزيك  يهوانهله   بۆيه  وگۆرانی.   موزيكبه   ستيوه په  كانیديارده

 جيا   كراوى  دياری  كیرێگايهبه  لگاكۆمه   ههندێ  لهنێو   كاربێتبه  جار

  گوزارشتكردنێكی   لهوەيه  بهکارهێنانه  جۆرە  ئهم  لێرەدا  تر،  لهکۆمهڵگاکانى

 ميللی   وموزيکى  گۆرانی  نگاندنیلسهههله   شێكبه   كوه   بێت   وخۆراسته

   (.209 : رچاوهسه مانهه  )مريام،

  ماڵندن خه  لهكاتی  جياوازبێت  زۆر  جار  ندێ هه   يهوانهله  زيفىوه  مكیچه

 رچاوانهى سه  لهم  يانداوهوشيكردنه   نگاندنلسههه  یڕێگهله

  توانرێده   بۆنموونه  ئاسايين.   ڵكیخه  ناو   یساده   و  ميللی  نگاندنێکىلسهههکه

 كانیتێكسته   یوهشيكردنه   یڕێگهله  بكرێت   كولتور  هاكانیبهله  شت   ندێ هه

  ميللی  موزيكی  یوهشيكردنه   تێڕوانينی  له  گوزارشت  چۆنكه  گۆرانی

  ،نييه   گۆرانی  كانیتيكسته   هاكانیبهله  نياته  یكهنجامهرئهده   بۆيه  ن.كهده

  تیتايبه   یزيفهوه  لێككۆمهكه  دايه  گۆرانی  یتێكستانه  مله  بههاکان  ڵكوبه

 هاكان به له  رشتگوزاكه   یڕاستييه  وئه   یريگهله  نكهده  جێجێبه  ڵگاكۆمه
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 یگهنه   تێی  يان  كرێنه   گوزارشت  تیتايبه به  زيفهوه  يهوانهله   ن.كهده

  زاراوانه  و ئه  ئيمه  كه  یوهئه   بهمانای  ميللی.  نگاندنیلسههه   تێروانينی له

  مرۆڤ  بۆ   چی  موزيككه  یوهئه  يشتنیتيگه  بۆ   كهيهئاماژه  هێنين، كاردهبه

 كه   كرێده  بۆ   نگاندنیڵسههه  كیرهده  ریليكۆڵه  ناليهله  كروههه  كاتده

 وئه   یڕيگهله   يشتنیتيگه   زياتر  ستیبهمه   بۆ  رێگهده   داوهئه  دوایبه

   دا.ئامرازانه

 ين كهده   رێگايه  وبه  ئاماژه  ين،كهده  موزيك  كارهينانیبه   رسهله  قسهكه  كاتێ

  داب  كردنیسهموماره  له  مرۆيی  ڵگایكۆمه  له  كاردێتبه   موزيك  بۆ   كه

  به  لكانی  كوه   ياخود  كولتوری  كیهايهبه  كوه  موزيكی  ميللی  ريتیونه

  بێتهوده   كاردێتبه   كراودا   دياری  بارودۆخێكیله  موزيك  تر.  كانیچاالكيه

  كارهينانی به   بۆيه  بێت،نه   قوولتری  لكانێكی  يهوانهله  اڵمبه   ی،لێوه   شێكبه

 كاردێتبه   موزيك  تيايدا   كه   یبارودۆخه  وبه   كه يهئاماژه  موزيك

  وبه   ستهيوهپه  زيفهوه  مكیچه  الم به  مرۆڤ.  كانیوهكرده  یچوارچيوهله

  ستيكیبهمهبه   تحزمه  كه  كاتێ  تیتايبهوبه   موزيك  كارهينانیبه   یهۆكارانه

  تیاليهكۆمه  زانستهله   فىزيوه  مكیچه  كات.ده  وفراوان  دياريكراو

 مئه   گێرێ.ده   خۆی   ڕۆڵی  شێوازێك  به  يانكهريهههلهو   كارهاتووهبه

   .وهكرێتهده  پوخت جياواز جۆری سێ بۆ  جياوازانه كارهينانهبه

 كووه   ،   (وه)كرده  ڵگهله   واتا  هاو  كوه  كاردێبه   زيفهوه   بوونی   م/كهيه

  ی كولتوره   جۆره  م دژبه  كولتور  یزيفهوه   بێت.   چاالك  كاربكات،  شيك به

 . يهوهباڵوبوونه يان وارشوينه 
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  شێوازێكیبه  ستهيوهپه   یماناكهكه   بووه  دروست  زيفهوه  م/دووه  

  بۆيه  ،يههه  يانزيفهوه  كانتييه اليهكۆمه  رەفاكته  مووهه  واته  كی،مهرهناهه

 .نييه زيفهوه  بێ رێكوهبوونه   هيچ كولتورداله بڵيێن  توانينده  دالێره

 ئالۆزه  كه  كانه توخمه  ستنیپشتبه   وهپيكه  فيزيكی  مانایله  زيفهوه   م/سێيه 

 له   وخۆيهڕاسته  هاروههه   يی،ساده  دژبه  کانئالوگۆريه  بۆ  ندێكهونێوه 

  مانايه  وئه   زيفهوه  دا   كۆتايی   له  كانی.زيفهوه  و   موزيك   كارهينانیبه

  تێركردنی   بۆ  توخمێكه  رهه  تیتايبه  كیريهكاريگهكه  خشێتبهده

  تيانه بابهكه  ستێكه بهمه   یوهدانه  وەاڵم   واكه  بارودۆخێك،  كانیپێداويستيه 

  كاتی له  رههكه  ستبهمه  لگهله  زيفهوه  به  كسانهيه  مهئه  .كراوهپێناسه 

 مانهه   )مريام،  بايۆلۆجی  یبيرۆكه  رسه به  بووه  زاڵ  وهرهسپێنسه 

 (.210 :رچاوهسه

 به   رخهاوچه  نترۆپۆلۆجيایئهله   بڕاون  ڕادكليف  تيۆری  كانیبۆچوونه 

  م ئه   سهر  خاتهده  ختجه  بڕاون  ،زيفهوه  مكیچه  به   ستراوهبه  توندی

 مه سيسته   مئه   تیتايبه  كردنێكی  جێجێبهبه  اڵمبه   ،كارهێنانانهبه

  گشت   كۆیله  شێك به  كوه  شداريهبه  زيفهوه  دايهپێناسه  مله   .تييه اڵيهكۆمه

  شداریبهبه  تتايبه  وگۆرانی  موزيك  كارهێنانیبه   یزيفهوه  .كانچاالكيه

 میسيسته  موو ههله  كيهزيفهوه  كوه  تیاليهكۆمه  ژيانی  مووههله  كردنی

 می سيسته   كه  وهگرێتهده    وهئه   ديده  مئه   بڕاون.  الى   تيهاليهكۆمه

 كوه   ينكهده   باسی  ئێمه كه  يههه   كراوی   دياری  جۆريكی   تیاليهكۆمه

  تيايداكه  بارودۆخێك  كوه  ينبكه  یپێناسه   يهوانهله  ئێمه  زيفی.وه  كیيهكهيه

 كیيهپله  كوه  نكهكارده  وهپێكه  تیاليهكۆمه  میسيسته   كانیشهبه   مووهه

  مهێنانیرههبه   بێبه  بۆنموونه  كی.ناوه   پێكهاتێكی  يان  هاڕمۆنی  واویته
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  رێكبخريت.  نه  وه  ربكرێتسهچاره  توانرێده   نه  زيفهوه   وامردهبه  ملمالنێی

  گرينگن.   دالێره   كه  تر   خالی  دوو  رلهسه  خاتهوەده  ختجه  براون   رادكلييف

  نييه،   يیقيدهعه  بۆچوونیبه  پێويستيان  كانگريمانه  كه  يهوهئه  كێكيانيه

  .يههه   تايبهتيان  يهکىزيفهوه  كلگايهكۆمه  رههله  ژيان   شتێكى  مووهه

  پێويسته كه  يههه  كیيهزيفهوه  كه  يههه  كيهگريمانه  به  پێويستی   نياته  شمهئه

  له  رووتهخراوهكه   بۆچوونهش  وئه   بێگومان  يان.وهدۆزينه   بۆ  رێينبگه

  )العثمان   پێكراوه  ئاماژەى  تێبينی  كوه  (زيفه)وه   میدووه  كارهێنانیبه

2002: 51 .)   

  يههه  كارهێنانیبه مانهه  موزيك   وێ،كهردهدهبه کهچی يهوهئه  مدووه خاڵى

  ردووههله   بێت هه  جياوازيان  ی زيفهوه   يهوانه له  كه  لگاداكۆمه   دووله

  كارهێنانیبه   بۆ   واوته  كیيهوهلێكدانه  یوهبۆئه   تر  كیواتايهبه  ڵگاکهدا.كۆمه

 راوردێكیبه  یوهئه   بۆ  هاروههه  ين،بكه   وموزيک  گۆرانی  تیاليهكۆمه

 كانی نهوه   يان  جياواز  ڵكیخه  ناوله   موزيك  كانیكارهێنانه به   نێوان له  گونجاو

  موزيك   كارهێنانیبه   فۆرمی  نياته  كنه   كه  وادابنێين   پێويسته  ين،بكه  جياواز

 یزۆربه  زاراوانه  مئه  ئێتنۆموزيكۆلۆجیله   .وهبگرێته  كانيشیزيفهوه  ڵكوبه

  تری  كیمانايه  ميشههه  هاروههه  هێنرێن،كاردهبه   كتریيه  لكهله  گۆڕاویبه

  تێبينی   جار  یزۆربه   نموونه  بۆ   كراودا.   دياری  كۆنتێكستێكیله   يههه  تیتايبه

 كان. وارهخوێندهنه  لگاكۆمهله  يههه  تیتايبه   نێكیاليه  موزيككه  كراوه

  زائير  ووالتیله   )باسۆگنيی(   لكیخه   نێوله   گشتی  مينیماته  كاتیله   بۆنموونه

  ستێكی بهمه  بۆ  زاكانشاره  نهموزيكژه  ناليه له  هێنرێتكاردهبه   موزيك

  خاك بهكه  بێتده  وامردهبه  رۆژ  وتحه  یماوه  بۆ  مينهماته  مئه   ت.تايبه

  نه ژه  موزيك  بێـت. ده  مدووه  رۆژیله   ريتێكنه   كوه  نازهجه   سپاردنی
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 كان نازهجه  یوهئه   دوای   نكهده   نمايش  خۆيان  كانیموزيكه  زاكانشاره

 جێ جێبه  زيفهوه  كيهژماره  موزيكه  مئه   كارهێنانیبه  سپێردرێن، ده  خاكبه

 گرژی  وشیره  یوههێوركردنهله   بێنێتده  گرنگ  ڕۆڵیكه  كاتده

   .(211  :رچاوهسه مانهه  مريام، ) ماتهمهکه چوونیرێوهبه تباریفهوخه

 يیردهروهپه -روونیده  وەزيفهی 3.4

 كانیوهلێكدانهله   توانرێده  زيفیوه   و  كولتوری  بۆچوونی   ردووهه

  خۆی  جێگای  سكهتاكه  فتاریوره  تیسايهكه  رسهله  موزيك  ریكاريگه

  گۆرانى   نرێ،داده   كولتور له  شێكبه   كوه   موزيك   یوهرئهبهله   ،وهبكاته

  كولتوری   بۆناو  منداڵ  گونجانیله  بێتهه  گرنگی  ڕۆڵی  توانێده   وموزيک

  منداڵ   ناخیله  قووڵیبه   هاكانیوبه  كولتور  رگرتنیوه  ههروەها  لگا،مهكه

  واتهكه   كات.ده  ژمارهه  لگاكۆمه  ندامێكیئه   كوه   ومنداڵ  دەکات  جێگير

  تی سايهكه  دروستبوونی  رسه   خاتهده   تيشك   نترۆپۆلۆجیئه  تێروانينی  دالێره

  گۆرانى  كانی چاالكيهبه   تتايبه  كولتوری  سياقی  ی چوارچيوهله   مندال

  منداڵ  بۆ  كولتوری   هاكانیبه  یوهگواستنه له  وڕۆڵيان  وپێگه  وموزيك

 فۆڕم  لگهله   بێت  گونجاو  و  كۆككه  كتيهسايهكه  بوونی  ودروست

 لگا كۆمه   پێشکهوتووى  تاكێكی  كوه   منداڵ   بهمانهش  ڵگا،كۆمه  هاكانیوبه

   (.2 :  2017 المصمودی، )  دەبێت  كراو قبول

  ڕاست   واووته  كیيه شێوهبه   موزيكی  یديارده  يشتنیوتێگه  وهقولبوونه 

  نێو   چنهده  وموزيك   گۆرانى  كانیچاالكيه  چونكه  ،گرنگه  زۆر   ودروست

  تی بابهبه  ستهيوهپه  یوهئه  تیاليه وكۆمه   كولتوری  ژيانی  كانیبواره  مووهه

  ئابووری،  كولتوری،   تی،اليهكۆمه  كانیبواره   مووهه  ناو  رووچۆته  نگده
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  لگا كۆمه  تكردنیديراسهله  شدارنبه  بوارانه  مئه  روونی.ده   سياسی،

  كه   بهتايبهتى  وموزيك  گۆرانى  و  بهگشتى  كارههونهريهکان  یرێگهله

  6:  رچاوهسه  مان)هه  مهعنهوى   يا   بێت   ماددی   یشێوه   له  ئينجا  وێكهردهده

.)   

  به  تبارهسه  يیردهروهوپه   روونیده  یزيفهوهله  كهيهئاوێته   يهزيفهوه   مئه

  مندال  تیسايهكه  كردنی  دروستله  كاتده   شداریبهكه  وموزيک  گۆرانی

 ر سهلهكه  زانستيهکان  وهتوێژينه  یزۆربه  نيدا. مهته  كانیقۆناغهله

 م به  تبارهسه  نڵگهبه  دراون  نجام ئه   وموزيک  گۆرانی   ریكاريگه

 ره لهرهلهبه  ستهه  تیدايكيه   سكی  ناوله   منداڵ  یوكاتهله  رههكه   یڕاستيه

  دەبێت  رچاويانبه  ریكاريگه  ههروەها  كات،وموزيکده  گۆرانی  كانینگهده

  ئارامله  دايك  نگیده   مندال  دونيای  هاتنه  دوای  .كهكۆرپهله  یشهگه  رسهله

  زۆری   ریكاريگه  منداڵ   وتنیوخه  گريان  كاتیله  لهكۆرپه   یوهكردنه

  بينن ده   خۆيان  ڕۆڵی   وموزيک  گۆرانی  وهروونيه ده   روویله   .دەبێت 

  وتيژی،  توندله   دووربێت  كه  مندال   بۆ  پتهو  كیتييهسايهكه   بونياتنانیله

 گۆرانی   مهئه  ربهله   بێت.  وجێگير  رخۆسهوله   هێمن   منداڵ   وادەکهن  ئهمانه

  گرنگ   روونیده  كیيهزيفهوه   وەک  يی،ردهروهپه   یزيفهوه   پالله   وموزيک

   لهمنداڵ. تیسايهكه  بونيادنانی  بۆ بينێده ڕۆڵ وکاريگهر

 تا رهسه  يیردهروهپه  یزيفهوهله   وموزيک  گۆرانی  ڕۆڵیبه  تبارهسه

  گۆێگرتن  ، خێزانه  ويشئهكه  كاتده   پێ   ستده  يیردهروهپه  زگایده  مكهيهله

  يه هه   رچاويانبه   ریكاريگه  خێزاندا  ناوله  وموزيک   گۆرانی   كارهێنانیوبه

  یوگۆرانيانه  موزيك  مئه   تیتايبهبه  منداڵ  تیسايهكه  دروستبوونی  رسهله

 ڕوویله   ،کراوە  لهسهر   کاريان  خشبه   ئارام   وشێوازی   بهفۆڕمكه
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 نگى وهاوسه   وهێمن   ام ئار  تیسايهكه  ورهبه  مندال   فتاریره  وهييهردهروهپه

 ئامرازێكی   كوه  خێزان  یچوارچيوهله  وموزيک  گۆرانی  كاتێ  بات.ده

 كردنیردهروهپه له  ئهبێت   شداريكردنبه  ركیئه    كاردێتبه  يیردهروهپه

 گۆرانی  كارهێنانیبه  لگادا.كۆمه  له  ندروست ته  ندامێكیئهبه   ببێت  تا  مندال

  وگۆرانی  نژه  موزيك  خۆيانكه  خێزاندا  ناوله  كارا  كیيهشێوهبه   وموزيک

 چونكه  ،گوێگربيت  تهنها  که  لهوەى  دەبێت  تریورهگه  كجاريه  ڕۆڵی  بێژن

 ورهبه  مندال    رێكپالنه   بێتهده  رييههونه   ژينگه  مله   مندال  یردهروهپه

  ويستى  منداڵهکه  ئهوەى  بهبێ  ڕادەکێشێت  وجێگير  نگهاوسه  كیتييه سايهكه

 بێت.  لهسهر

  ك وه  ندرێت،دائه   مدووه  یوێستگهبه   قوتابخانه  خێزان  یزراوهدامه  دوای

  مندال،   فێركردنیله  يههه   گرنگی  يیردهروهپه   كیيهزيفهوه  كيهزراوهدامه

 ئامرازێك   كوه  کانداقوتابخانهله  وموزيک  گۆرانی  كارهێنانیبه  مهرئهبهله

  راوكێیدڵه  یوههێوركرنهله  رهتيده يارمه  منداڵ  تیسايهكه   يادنانیبونله

  بهگشتى  هونهر  وانهکانى  ،قوتابخانهله  كانوانه   خوێندنی  كانیكاتهله   منداڵ

 پهروەردە   لهبوارى   لهخوێندنگاکاندا  بهتايبهتى  وموزيک   وگۆرانى

 جياجياکانى بوارە  زانايانى  ههميشه  بهردەکهوێت،  شێريان پشکى  وفێرکردن

 بۆ  دەکهنهوە  هونهريهکان  بابهته  لهگرينگى  جهخت   پهروەردە

  واله  وموزيک  گۆرانى   وئهزبهرکردن،  گوێگرتن  تواناى  بهرزکردنهوەى

  ماندوو   جارێکيتر  بهشهکهتى  ههستکردنيان  لهدواى  ئهکات  فێرخوازان

  بۆ  ئامادەبن  وجارێکيتر  ئاسودەبێت  ودەرونيان  وناخ  بحهسێتهوە  بونيان

  زووتر  بهکاتێکى  مندااڵن   هريهشهوە  بهم  وانهکانيتر،  له  زانيارى  وەرگرتنى
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  سودى  و   زانستى  بابهتى   زۆرترين  کهم   وتێچوێکى  کهمتر  بونێکى  وماندوو 

   وەرگرن. پهروەردەيى

 لهوانهى  تهنها  نهک  وموزيک  گۆرانى  لهڕێگاى  وفێربوون  پهروەردە

  سوديى   ئينگليزى...   بيرکارى  کوردى  وەک   ترى  لهوانهکانى  بهڵکو  سروود

  بوارە  بهم  گرينگى   زۆر  پێشکهوتووەکان  ولهخوێندنگا  لێوەرگيراوە  زۆريان

 گۆرانى   فێرى  مندااڵن  موزيکى  تاقيگهى   دروستکردنى  لهڕێگاى  ئهدرێت،

  جياوازيهى   ئهم   دەکرێن،  ئامێرەموزيکيهکان  ژەنينى  گوێگرتن،  چڕين،

  زۆر   ههن  ئاساييهکاندا  تابخانهوقو  پێشکهوتووەکان  قوتابخانه  لهنێوان

  لهاليهکيتر  دەکهون،   بهديار  نمرەکانيان  وەرگرتنهوەى  لهکاتى  بهڕونى

 بهڕادەيهکى   وەرگرتنيان  چێژ  وئاستى  فراوانتر  فێرخوازەکانيان  مهعريفهى

  يههه   رێنیئه  ریكاريگه  بێگومان  ئهمانهش  پێدەکرێت.  ههستى  بهرچاو

 وهتوێژينه له  زۆرێک  كروههه  منداڵ  زانستی  توانستی  ندنیسهشهگه  رسهله

 Schellenberg)  وهڕاستكردۆته   پشت  يانگريمانانه  مئه  كانزانستيه 

2004.)    

 تیاليه كۆمه یزيفهوه  3.5 

 رفراوان به  كیيهشێوه به   وموزيك  گۆرانى  تیاليهكۆمه  یزيفهوه

  تيۆری  پێی به  شمهئه   تیاليه كۆمه  فتاریرهبه   وهتهستراوهبه

 شدابه   شبه  سێ   ربۆسه  موزيكی  تیاليه كۆمه  فتاریره  ئێتنۆموزيكۆلۆجی

   كرێت.ده
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  ئهمانيش سهرەکى دووبهشى  رسهبه  بێتده  دابهش فيزيکی، فتاریڕه م/كهيه

  نگ،ده   مهێنانیرههبه له  ستهنجه  ودۆخی  فيزيكی   لهڕووى  دەنگ   گرژی

   نگ. ده  بۆ تاك  وئۆرگانيزمی فيزيكی یوهانهكارد کهدەبنه

  تاك،  بۆ  پێويسته  فتارێكیره  بوونى  دروست  تی،اليهكۆمه  فتاریڕه  م/ دووه

  بهتايبهتى   فتارەيهره  مبه   پيويستی  ناموزيسيانيش  و  موزيسيان  تاكی  چونكه

 موزيكی. كارێكی ياههر کۆنسێرتێک  چوونیڕێوهبه لهكاتی

  كرداری  پێكهاتهى  ربرينیدهبه  ستهيوهپه   كردارى،  فتاریره  م/سێيه 

  كه   كاتێ  یفتارهڕه  وئه  یڕێگه  له  شمهئه  موزيكی،  میسيسته   یربارهده

  موزيكی  نگێكیده  هيچ   فتارهره  وئه   بێ   به   دێت،   مرههبه   موزيكی   نگیده

   .نابێت   بوونی

  ئاستی   ميشئهكه  مسێيه   ئاستی  باری  ژێر  وێتهكهده  خۆيداله  خۆی  فتارڕه

 يت، كاربكه  موزيكی  میسيسته له  یوهبۆئه   .يهكهموزيكه  مكیچه   يشتنیتێگه

  جۆره   چ  فتارێكره  جۆره  چ  تێبگات  شتێك  مووهه  پێش   تاك  رسهله   پێويسته

 فتاریره  یرێگهله   نياتهبه  شوهئه   دێنێت.   مرههبه  پێويست  نگێكیده

  يشتنهتێگه   وبه   پێويست   ڵكوبه   ناكرێت،   كرداری  تی،اليهكۆمه   فيزيكی،

  وهئه  پرسيارانه  وئه   دەکرێت،   جێبهجێ  چۆن    وچيه  موزيك   كه  كاتده

 ی يهرچاوهسه  وئه  وه  ژاو.وژاوه  موزيك  نێوانله  جياوازی  كوه  وهگرێتهده

  تاكه  موزيكی  تواناكانی  یكهرچاوهسه   ،كراوه  وێنا   پێ  موزيكیكه

  موزيك   كانیمكهچه  بێبه   بۆيه   موزيكی.  گرووپی   ناوله  گونجاو  یبارهقهله

   ت.نايه مرههبه  موزيك نگیده فتارره بێبه وه روونادات فتارره
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  موزيك   یربارهده  هاكانبهكه  ئاستێکدادەبێله  موزيکى  ڕەفتارى  لێرەدا

  ههموو   کرابن،  رفيلته   هايانههب  وئه   ووردیوبه   واویته   بهوه  ههبێ  بوونی

 موزيکى  میرههبه  دانی  نجامئه  بۆ   مێكسيسته  یرێگهله  كرێتده  ئهمانهش

   (.211 :رچاوهسه مانهه  مريام، )  بێت كۆتاييان

  لهم  كێكيه   خسێنێرهده   تیاليهكۆمه  یزيفهوه  لێككۆمه  موزيك   باسه  شايهنى

  ئهم  كات.ده  كانیتاكه  شیکهپێشكه   لگاداكۆمهله  رانييهخۆشگوزه  زيفانهشوه

  بۆنمونه  جياوازه،   تر  كیلگايهكۆمه  بۆ  كلگايهكۆمهله  وەزيفهيهش

 تی تايبه   بونيادێکىبه   دەبێت  پاراوە  رانيهخۆشگوزه  ئهم  رۆژئاوا  ووالتانیله

  و  گۆرانى  وەزيفهى  تهنها  رانیخۆشگوزه  یزيفهوه   چونکه  موزيك.

  ئهمانيترن،  وتهواوکهرى  کۆمهڵگا  ترى  كانیزيفهوهبه  ولكاوه  نيه   موزيک

  كان وارهخوێنده ونه  ساده  لگاكۆمهله  خۆشگوزەرانى  وەزيفهى  بهاڵم

 وهوفێركردنه  ردهروهپه   یپرۆسه  ڕوویله   بۆيه  كرێت.ده   دیبه  ربالوىبهبه

  خسێنێبڕه  گونجاو  رانیخۆشگوزه  كیيهژينگه   توانێده   وگۆرانى  موزيك

  بكات  شبينیوگه  خۆشی  به  ستههکه   مندال  تیتايبهبه  لگاكۆمه  تاكی  بۆ

  خۆبوون به   ومتمانه  مندال  تیسايهكه  بۆ  شمهئه   لهڕێگهيهوە،   ژيانله

   ئهبێت. باشى  رێنیئه ڕۆڵێکى   فێربوون یپرۆسهله

  نديهيوه په   ىزيفهوه  وموزيک  گۆرانى  لهوەزيفهکانى  يهکێکيتر

  جيهانيه  زمانێکى  موزيک   که  ئهوەوەيه   بههۆى   ئهمهش  تيهکانه،اليهكۆمه

 پهيامهکانيان   دەتوانن   زانستيهکانيتر   لهبابهته   بهئاسانتر  زۆر  وموزسيانهکان

 جيهانى،   وواڵتانى  دەورووبهر  ناوچهکانى  بهگوێى  وبيدەن   باڵوبکهنهوە

  كولتور  روویله  زياتر  موزيکيهکان  پهيامه  بهرباڵو  بهشێوەيهکى  ههرچهند

 سادەکان   ناوچه  لهاليهن  لێوەرگيراوە  وسوديان  رگرتووه وه  يانشێوه 
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 لهم  ورهگه   کێشهى   ڕۆژئاوا،  واڵتانى  بهپێچهوانهى  ڕۆژههاڵتى   وواڵتانى 

  نيه،   روون  وموزيكهکانيان  گۆرانى  وشێوازى  چۆر  يهوهئه  ناوچانه

 كانی تێكسته له   زۆر  تيهکان،اليهكۆمه  نديه يوهپه   كردنی  دياریله   بهتايبهتى

 یكهرچاوهسه گۆرانی

  زۆرينهى  ناليه له  مرۆيی  چاالكی  كوه   شههاوبه   موزيك   باشه   شايهنى

 جياجياکان   لهكولتوره  لقوالويهکهيهتىهه  بههۆى   ئهمهش  لك،خه  زۆرى

  یپرۆسهله  بۆيه  كان.تاكه  نێوان له   گفتوگۆكردن  بۆ  هێزبه   ئامراێكی  وبوەته

  تێگهيشتن   پێگهى  ههمان  وموزيكش  گۆرانى  وفێركردنيش  ردهروهپه

 فێرکهر   لهنێوان  وەرگرتووە  بههێزى  گفتوگۆيى  وشوێنگرێکى  ويامهتى

  تيهکاناليهكۆمه  نديهيوهپه   هێزكردنیبه   بۆ   ئامرازێك  وەبۆته   وفێرخواز

 ش مهئه   ،وهتره  الکهىله  ومامۆستايتنيش  كاليهله  قوتابيان   نێوانله

  ياندنیگه  بۆ   وفێرکردن  پهروەردە  لهپڕۆسهى  رەرێخۆشكه  ههنگاوێکى

   تر. گونجاو و باشتر كیيهشێوه به وفێركردن ردهروهپه يامىپه

  رۆلێكی  تيهکاناليهكۆمه   اليهنه  کردنى  كۆنتڕۆڵ  بۆ  وموزيک  گۆرانى

  روویله  كولتورله   شێكبه  كوه  وموزيک  گۆرانى  چونکه  گێرن،ده  گرنگ

  و   تاکبهگشتى  گونجاندن  بۆ  فشار  یزيفهوه  ببێتنه   تواننده   تيهوەاليهكۆمه

  ی رێگهله  وموزيک  گۆرانى  لگا،كۆمه  كانیفۆڕمه  لگهله  بهتايبهتتر   منداڵ

  بونيادی   لگا كۆمه   ندامانیئه   كانی لههه   وخۆیراسته   یوهئاگاداركردنه

  ئهستۆى   ئهخهنه  کۆمهڵگا  تاکهکانى  گونجاوى  فتاریره  وخۆیناراسته

  كردن،  وئامۆژگاری  كرنئاراسته  سمیرێوره  كاتیله   بۆنموونه  خۆيان.

 چكه  كرێنده  ئامۆژگاری  تتايبه  كیيه شێوهبه  لگاكۆمه  ندامانیئه  كه  كاتێ

  زۆرێك  مندال  بۆ  تیتايبه به  گونجاوهنه  وچی  گونجاوه   فتارێكره



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  999   

 

  هاتوونه   مرههبه   ييهوەدهروهپه  ڕوویلهكه   منداالن  انیكگۆرانيهله

 خراپ  وشتی  ودروست   راست  شتیبه  تبارهسه  داتده   هۆشداری 

  وموزيك  گۆرانى  كانیكييهرهسه  زيفهوهله  كێكبهيه  بۆيه  ونادروست. 

 كاتده  دروست  کاريگهرى  و  فشار  بهمايهى   دەبن   چونکه  ههژمارکراون،

  ڕێپێدراوە  فۆڕمه  لگهله  خۆگونجاندنيان   بۆ   كارانرزهوهه   مندااڵن   رسهله

  کۆمهڵگا.  نێو تيهکانىاليهكۆمه

 یزيفهوه  نگهره  تیاليهكۆمه  یزيفهوه  روویله  وموزيك  گۆرانى

  بێت.هه  ئايينيشی   سمىورێوره  كانتييه اليهكۆمه  زراوهدامه  تیرعيهشه

  وئايينی  تیاليه كۆمه  بارودۆخهله  كاردێبه   وموزيك  گۆرانى  كاتێكداله

  مئه   دانی  پێ  ترعيهشه  له  بێت هه  ڕۆڵی  موزيك  یوانهله  كان،يه

  بۆ   وموزيك  گۆرانی  میكهيه  یزيفهوه  .سمانهورێوره  زراوانهدامه

  مريام  ئاالن  .كانهسمهرێوره  كانیسمبۆله   رێكخستنی  بۆ  وه  نيزامه  پاراستنی

  كانی زيفهوه  له  كێك)يه   لێ:ده   كه  كاتده  (1950)   بورووسبه  ئاماژه

  گۆرانيه   یريگهله  سحريه  یووزه  یوهگواستنه   توامۆتۆس  ناوله  گۆرانی

 قورئانى  تهکانىئايه  خوێندنی  كاتیله   ئيسالميدا  لگایكۆمهله  كاندا(،ئاينيه 

 می سيسته به  دان  ترعيهشه  بۆ  دێنێ   ومژ  متهله  واز  سكهتاكه   پيرۆز

 كان يه   ئايينی  مهسيسته وه   خوێندن   قورئان  كاتیله   رێزگرتنهكه   تیاليهكۆمه

 .دراوه پێ  تيانرعيهشه

  تیرعيهشه  كانتييه اليه كۆمه  سمهورێوره  كانتييه اليهكۆمه  زراوهدامه 

 چی  یوهئه  رسه   كاتهده  ختجه   وموزيك  گۆرانی  یرێگهله   پێدراوه

  كانی زيفهووه  كارهێنانبه   هاروههه   لگا.كۆمه  له  گونجاوهونه  گونجاوه

  بۆيه  موزيكه  یزيفهوه  مئه   ن.يكهده  وچۆن  نكهده  چی  لكیخه  كه  موزيك



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1000   

 

  بكرێت   رسهله  دراسهتى  دەبێت  ههيه  ديراسات  بهزياتر  پێويستی

 ڕۆڵی   وفێركردن  ردهروهپه   یپرۆسهله   تا  بكرێت،  گوزارشت  ووردیبهوه

  بێت. هه  خۆی گرنگی

  له  شداريكردنهبه  یزيفهوه  موزيك   تیاليهكۆمه  تری  كیيهزيفهوه

  پێداوە،  مانئاماژه  وهرهسهله  كروههه   كولتوری   قامگيریوسه  وامیردهبه

 گوزارشت   كوه  كاتده  شپێشكه  تیاليهكۆمه  یزيفهوه  لێككۆمه  موزيك

 یوهكاردانه  ههروەها   رانی،وخۆشگوزه  جوانی  وچێژی  سۆزداریله  كردن

 ها روههه   كات،ده   هيزبه  تیاليه كۆمه  فۆرمیله   وگونجاندن  يههه  فيزيكی

 كان.ئايينييه سمهورێوره كانتييهاليهكۆمه زراوهدامه  به داتده  ترعيهشه

 وامی ردهبهله  كهنده   شداریبه  وموزيک  گۆرانى  وئاشكرايه  ڕوون

 ی كهشداريه به   يهوانهله   یواتايه   وبه   تی. اليهوكۆمه   كولتوری  قامگيریوسه

  كاربێنينبه  زيفهوه  يهوانهله  ئێمه  كولتورى،  تری  كانینهاليه له  بێتنه  متركه

  موزيكيهکاندا.   وئامێرە  ئاواز  له  شێك به  نينیژه  سنوورداری  كیمانايه  له

  بۆ   نيه  زۆريان  لیهه  كولتور  تری  كانیتوخمهله  زۆر   كات  مانههله

  بهاڵم   تی،اليهكۆمه  ندیيوهوپه  رانیوخۆشگوزه  وسۆز  ست هه  ربرينیده

  وموزيك  گۆرانى  هاروههه   كردوويانه.  زۆریبه  وموزيك  گۆرانى  ئهبينين

 سايكۆلۆجی  وماناكان  هاكانبه  ربرينیده  بۆ   چاالكی  یچوارچيوهله

 چاالكيه   مله  كردنه  پارێزگاری  كانیميكانيزمه  داوه پيشان  كولتوری

 كات ده  زيفهوهله  شداریبه   یواتايه  مبه   .ريدان وروبهدهلهكه   تر  یكولتوريانه

  كان،داستانه  ،فسانهئه   مێژوو،  وی ڕێره  كان.رههونه له  تر  سانیكه  لگهله

 رده روهپه   یوهگواستنه   یرێگهله   كولتور  وامیردهبه   بۆ   كنيهلگهبه

  كردنه  ختجهوه  لگاكۆمه  ندامانیئه   كانیالدانه  ولههه  كردنی   وكۆنترۆل 
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  بۆ   كردنه  شداریبه  شمهئه   ههڵهيه،  چی  و  راسته  چی  یوهئه  رسه

  یيه شێوه مبه   كولتور بوونی  لگا.كۆمه قامگيریوسه  تیاليهكۆمه  كۆنتڕۆڵی

  كولتورين   ميكانيزمێكی  موزيك  كانیزيفهوه  كیرهسه  كیيهشێوه به

 تايی رهسه  مرۆڤی  .ردهروهوپه  كولتور  كانیبواره  فێربوونی  بۆ  ئامرازێكن

(Aboriginal )  كانی رووداوه له  زۆرێكبه  وردراوهده   ژيانيدا   یماوهله 

 ی كهسروشتيه   ژينگه  یربارهده  كرێتده  تاك  ئامۆژگاری  كهتياياندا  موزيكی

 كاتده   دونيايى  تێروانينی   فێری  وهمرۆڤه   ناليهله  رگرتنیسوودوه   وه

  وموزيك  گۆرانى  كانیزيفهوه   هاكانی،به   میسيستهبه  خشێبهده   كيهوشێوه 

  كانی مكهچه  یربارهده  كاتهێزدهبه  تايیرهسه  مرۆڤی  يشتنی تێگه   دووباره

 وه   یكهوهۆزه  تيره  بۆ  تینداميهئه   دروشمی  تیتايبه به  ڕۆل.  وپێگه

  پێگه   كانیسمبۆله   كوه   ئايينی  ڕیباوه  میسيسته  تیرعيهشه

  بۆ  كاردێبه  تر   كانیجۆره  ههروەها   . داوپايهپله  وامبوونیردهبهله

 چوونی رێوهبه   وای وهه  شكه   كاتیله  تاك  وسۆزی   ستهه  یوهرزبوونهبه

  تیاليهكۆمه  كۆنتڕۆڵی  ميكانيزمیله  جۆرێكن  شمانهئه  كان،ڕيتواڵه

 كانیشهبه  رچی هه   ،وهيه  سروشتی  روویسه  كانیئامرازه  یرێگهله

  ندێهه   هاروههه   ناكرێن.   كۆنترل  وهوانهپێچهبه   كانهيه   سروشتی   رووداوه

   ی زۆربه  كاتێكاله  تاك  داهێنانی  بۆ   ئاراوه  دێنێته  كيهرچهده  گۆرانی  جۆری

 مۆكی وخه  روونیده   كانیكێشه  رسه به  ئاسانیبه  بوون  زاڵ  بۆ   كاردێتبه

 موزيك   كولتوربوونیبه  یزيفهوه  تێكداحاڵه  مووههله  .ڕاوكێودڵه

 تايی رهسه  مرۆڤی  تیاليهكۆمه  تی سايهكه  كردنیلهفۆڕمه  بۆ  رهتيدهيارمه

 مانهه  )مريام،  كان.يه  تايیرهسه   لگاكۆمه  كولتوری  ینموونه   الی

  .(رچاوهسه
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 ی زيفهوه   بدرێت   پێ  گرنگی  پێويسته   كه   تیاليهكۆمه  تری  يهكیزيفهوه

  موزيك  یزيفهوه   ئێمهكه  یواتايه  وبه  لگا،كۆمه  لگهله  گونجانه  شداریبه

  بۆ   هاوكاريكردن  خالی  كردنی  دابين   بۆ  روونهكه  ين كهده  روانواچاوه

 بۆ  كانیفۆڕمه  هاوبه  لگهله  وخۆگونجاندنيان  لگاكۆمه  ندامانیئه  كگرتنیيه

 ی زيفهوهله  كێكيه  بۆيه  .لگايهكۆمه  مئه  تاكێكی  كووه  خود  ركردنیبهسته ده

 ی لگاكه كۆمه  لگهله  تاكه  گونجاندنی  بۆ  راستيداله  موزيك  تیاليه كۆمه  تری

  شتيان   ندێهه   شداری به  یوهبه  اليان   يهتهناعهقه  وئه   دروستبوونی   وه

 ر سهكه   بنتادلنيا  خێزانن  مانههبه   رسهكه  یوهله   دلنيابوون  بۆ   كردووه

 مان هه   وه  ك،يه   كوه  هایبه   مانههله   شدارنبه  وه  گرووپن  مانههبه

  فۆرمیله پارێزگاری كهگرووپه  ،يههه  ژيانيان شێوازی

 گونجانی   یزيفهوه  رسه   كاتهده  ختجه  براون   رادكليف  وهيهباره  مله

 Andamanese)  كانمانهندەئه   هۆزی  مایسه  كاتی  له  تیاليهكۆمه

dance, ،)   يهوانهله  بۆيه  ،دايه   لگهله  گۆرانیكه  كانمانهندهئه  مایسه  

  ڕيتم   كانیريهكاريگهبه   ستهبه   پشت   تيايداكه   كچاالكيه  كووه   سفبكرێتوه

 گونجاو   كیيهشێوه به   تواننده   لگا كۆمه   ندامانیئه  مووهه   وميلۆدی، 

  یخۆشيه   مئه   ن. كاربكه  كگرتوويیيه   بهوه  نبكه  كتريه   هاوكاری

  زياتر   شتێك  مووههله  كاتده  نمايش  وخۆی  كاتپێده  ستیهه  رماكاسهكه

  ههواداران  ر رامبهبه   رخستنهوخۆده  تیبليمه    پر   ریورووبهدهله

 مبه   بۆيه  فراوانه  زۆر   ستێكیهه  ڵهكۆمه  خۆشی   ربرينیده   وهاورێكانی. 

  وهارمۆنی   كگرتنيه   تيايدا كه  دينێ   مرههبه   دۆخێك  ماسه   رێگايه

  ئاستدايه  رزترينبهله  تیاليهكۆمه  گرووپی  كانیتاكه  نێوان  نگیوهاوئاهه 

  مرههبه  بۆ  كرێت.ده   پێ  ستیهه  كانیندامه ئه  وومهه  ناليهله  قیزهوبه
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 رانیوخۆشگوزه  ماسه  كیرهسه  یزيفهوه  واكه  دۆخه  مئه  هێنانی

 قامگير وسه  نگهاوسه   لگایكۆمه   بوونی  . باشه  ندروستیوته

  نێوان   نگیوهاوئاهه   كگرتنيه   به  سته به  پشت  رانيشوخۆشگوزه

 پارێزگاری  بۆ   ئامرازێكه  كرێتده  پێ  ستیهه  چریبهكه  ماسه  كان.ندامهئه

  بۆ   خسێنێرهده  تێكرفهده   ماكردنسه   .ندروسته ته  دۆخه  وئه  كردنی

  ستیهه   وێكهردهده   تاك،  به  تبارهسه  لگاكۆمه  وخۆیراسته  كیيهوهكرده

  بێت ده  وامردهبه  تیاليهكۆمه  نگیماهههه   تيايدا كه   كرێده   گوزارشت   تاك

 م له  كاتده  شپێشكه   خوالو  خالێكی  موزيك  واتهكه  بێت.ده  وپاريزراو

  كان چاالكيهله  رقالبوونسه   بۆ   وهبنهكۆده  لگاكۆمه  ندامانیئه   كه  رهورووبهده

  نيلسون،  و  )ايريكسون   يههه  كهگرووپه   نگیماههوهه  هاوكاریبه  پێويستی

2013: 72 ).   

  ناكرێت،  دائه   موزيكێك  مووکههه  بکرێت  ڕاستيه  بهم  ئاماژە  پێويسته  لێرەدا

  بۆ   بۆ   بكات  دا ئه  موزيكله  جۆرێك  يههه  تیرفهده   كلگايهكۆمه  رهه   الم به

 ری گهئه   كگرتن.بۆيه   وبيرهێنانهوەيان  ندامانیئه  وراكێشانی  وهكۆبوونه 

  وە وفراوانبوونه  وهچربوونهبه   پێويستی  موزيك  زيفهیوه  لهكۆمه   مئه  زۆره

  وپوخت   ڕێک  زۆر  مرۆيی  كولتوریله   موزيك  ڕۆڵی  گشتی   به  الم به   ههبێ،

  وموزيك   گۆرانى  رداریبه   ستده  مرۆڤ  وئاشكراشه  روون  ،بيندرێت ده

 گرنگی   كهڕۆڵی  گونجاو  چاالكی  زۆرينهى  دانی  نجامئهله  شدارهبهكه   نابێت

 لگا.كۆمه بيناكردنیله  يههه

 ریهونه   سروشتی  كانیجياوازه  تيۆريه له  زۆرێک  ركايزه  ئێرنست 

 كانی بۆچوونه  بۆ   ڕاندۆتهوەگه   هونهريشى   یچهوبنه   گڕه  ،وهكاتهتدهره

  ،يهوهكردنه  السايی  تیرهبنه  كیيه شيوهبه  رهونه    وايه  کهپێى  ڕستۆ()ئه
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  السايی  رهونه   تیرهبنه   یزيفهوه   (   Cassirer)  کايزەر  الى  واته

 كجوانيه   مووهه  رگهئه  که  يهوهئه  بۆچوونه  مئه   بۆ  ئامانجيشی  .يهوهكردنه

  یوهئه   وەبۆ  .نييه   جوانی  تروورهزهبه   كراستيه  مووهه  ئهوا  بێت،  ڕاستی

  سروشت لهكه  ريهوههجه  وهئه   نياته   جوانی،   هایبه  رزترينبهبه   يتبگه

  لهپێناسهى   کايزەر  بۆيه  سروشت،  هێنانهوەى  مرههبه  دووباره  بۆ  يته البد

 سمبۆله(.  زمانی ىپێناسه  ر)هونه  دەڵێت  هونهردا

 رهونه  واكه  گۆتێ،  و  رۆسۆ  بۆچوونیبه  ستهبه   پشت  ركازيره  لهاليهکيتر

  بۆناو   گرتووه  یشێوه كه  سۆزداريه  ویرهزياده  مهئه   ،وسيفاتداره  ند تمهتايبه

  الم به  كات،ده   تاك  ستی ههله  گوزارشت  كانيانشهبه  كان،زيفهوه   مووهه

 دووباره   نابێته  وهئه  وايه  پێی  ركازيره  ،رههونه   بوونی  هۆكاری  وهئه  رگهئه

  به  رهونه   كه  یبۆچونه   وئه   كووه  كان،شته  ساكاری  یوههێنانه   مرههبه

  هاتنی   مرههبه  دووباره  بێتهده  زياتر   المبه   نرێت.داده  وهكردنه   السايی

 ر هونه   دەڵێت  ئهم   كانمان.وسۆزداريه  كانمانريهوكاريگه  ژيانمان  یوهناوه

 سف وه   رگرتنوه   چێژ  تيۆری  ری كاريگه  به  كروههه  زياتره  مهزۆرله

  ئهمه  رگرتن،چێژوه   بۆ  يههه  بوونی   نياته  رهونه   وايه   پێيان  يا  ،كراوه

 گۆرانی   ر،هونهله  شێكهبه  چێژ  یوهئه  رسهله  كۆكه  ركازيره  كاتێكايهله

  : رچاوه سه   مانهه   مريام،   )   ریهونه   چێژیله  شهکهيترنبه  وموزيكيش

212.)   

 عريفیمه کولتوری ئاراستهی  -3.6

  لهبونيادنانی   وگۆرانی  موزيک  وگرنگی   لهرۆل  باس  بهرلهمهی  سهرەتا

  مێژوويی   رێرەوی  سهر   بگهريينهوە  پێويسته   بکهين،  مندال   کهسايهتی
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  وفێرکردن،   پهروەردە  بهپرۆسهی  وپهيوەندی   ئهنتڕۆپۆلۆجيا  وتێۆری 

  سهدەی  يهکهمى  چارەگى  بۆ  بگهرێتهوە  زياتر  وڕيشهکهی  ڕەگ  کهرەنگه

  کولتوری   ئهنتڕۆپۆلۆجيای  لهچوارچيوەی  لهئهمهريکا  که   بيستهم

 سهريههڵداوە.

  ئهمريکيه  ئهنترۆپۆلۆجيه   لهپيشهنگهکانی  بهيهکێک  ميد  مارگريت

 وگرينگيهکى  كولتوريه  قوتابخانهيهکی  کهسهربه  دادەنرێ  کولتوريهکان

 روت   پاشان  دەدا.  کولتور  وديراستکردنی  وگفتوگۆ  تىسايهبهكه  زۆريان

  وقوتابی  ئنترۆپۆلوجيه  تری   کهزانايهکی  ( 1948  -1877)  بهنهديکت 

  دادەنرێ  قوتابخانهيه  ئهم   تری   پێشهنگهکانی  له   وبهيهکێک  ميدە  مارگريت

  تاک  جياوازەکانی  ههلسوکهوته  لهسهر  بهلێکۆلينهوە  زۆرى  گرنگی

 له   ڕوت  توێژينهوەکانی  پهروەردەدا،  بواری  له  جياوازەکان  لهکۆمهلگا

  ئهم   دەرخستنی  لهپێناو  ئهنترۆپۆلۆجی  وتێروانينی  بهديد  پهروەردە  بواری

   دەهێنا. بهرههم جياوازيان کهسايهتی که بوون  جياوازانه کولتوريه ڕاستيه

  بيستهم   سهدەی  لهسهرەتای  ئهنتڕۆپۆلۆجيا   زانستی  ئهوەی  دوای

 لهئهنتڕۆپۆلۆجيا  جياواز لقێکی وچهند بينی بهخۆوە بهرچاوی پێشکهوتنێکی

  ههميشه   لقانه،  لهم  بوو  يهکێک  دەروونيش  ئهنتڕۆپۆلۆجيای  ههلدا،  سهری

  کولتوری،   لهگۆشهنيگای   لهههريهک  دەدا  مرۆڤی  کهسايهتی  ناسينی  ههولی

  بهشێوەيهک   ڕابردوو  سالی  چل  لهماوەی  لقه  ئهم  کۆمهاليهتی.  دەروونی،

  بۆ  دەگهڕايهوە  جياوازيهکهى  بوو،  کهم  کهوێنهی   بينی  بهخۆوە  پێشکهوتنی

  دابوون،   وکهسايهتی  کولتور   لهبواری  کهزۆربهيان  توێژينهوەکانی  جۆرى

 cultural and)   وکهسايهتی  بهکولتور  دەبهن   ناوی  کهس  دێههن  بۆيه

personality.)  بوو   دان  گرنگی  لقه،  ئهم  گرنگهکانی  لهبابهته  يهکێک  



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1006   

 

  (Socialization)  بهکۆمهاليهتيبوون  چهمکى  لهمانهش  بهچهمکهکان

 تاکهکهس   کۆمهاليهتی  کردنیگهشه  چۆنيهتی   سهر  دەخاته  کهتيشک 

  ژينگهيهی  ئهو  چۆن  که  بوون،  کامل   قۆناغی  تا  لهمنداليهوە  ههر  لهکۆمهلگا

  بهها   ئهم   وەرگرتنی  لهسهر  ههيه  کاريگهری  دەبێت  پهروەردە  تيايدا   کهمندال

 وقۆناغهکانی   مندال   کهسايهتی  دروستبوونی  بهسهر   کهزاڵه  کۆمهاليهتيانهى 

  بهقۆناغی   گهيشتنی  تا  بوونيهوە  لهدايک  لهکاتی  کهسايهتيهکهی  گهشهسهندنی

 بوون.  کامل

 ولهتهمهنى  منداڵ   تهمهنى  دەستپێکى   لهسهرەتاى  گريکهکان  چۆن   ههروەک

  وموزيک  دەکرد  پهروەردە  بهموزيک  منااڵنيان  ملێ  بهزۆرە  ساڵيهوە  سێ

 سهرەتايى. لهقوتابخانهکانى وفێرکردن پهروەردە لهپڕۆسهى بوو   بهشێک

 ههژمارئهکرێت   زانايانه  ئهم  لهباشترين  کهبهيهکێک  ( kradner)  کڕادنهر

  لهسهر  دەروونی  فاکتهرەکانی  ڕۆڵی   کردنی  ديراسهت  دابه  کهگرنگی

  سيستهمه  کاريگهری  لهسهر  دەکردەوە  وجهختی  کهسايهتی  دروستکردنی

  ناو  کۆمهاليهتی  ئهزموونی  بهتايبهتی  کۆمهلگا  لهناو  زالهکان  کولتوريه

 سهرەکی   رۆلێکی  کۆمهاليهتی،  گهشهسهندنی  پرۆسهی  لهماوەی  خێزان

  الى  سهرەکی  کهسايهتی  لهپێکهاتهى  جۆرێک  لهدروستکردنی  دەبينێت

 بهم   توێژينهوەکانی  لهميانهی  کڕادنهر  کۆمهلگا.  تاکهکانی   زۆربهی

  ههيه  منداڵ  بهپهروەردەی   تايبهت  سيستهمی  کهههندێ   گهيشت  دەرئهنجامه

  لهگهليدا  ژيانی  وبهدرێژايی   مندال  کهسايهتی  لهسهر  ههيه  کاريگهری

 کۆمهلگا. لهناو وجێگير سهرەکی کهسايهتی شێوازێکی ودەبێته دەمێنێتهوە 
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  کهسايهتی  که  دامهزرا  بنهمايه  ئهو   لهسهر   لهاليهک  کڕادنهر  تيۆری 

  پهيرەوکراو  عاداتی  لهئهنجامی  دەبێت   دروست  کۆمهلگا  بۆ  سهرەکی

 پهروەردەکردن   وچۆنيهتی  شێواز  به  سهبارەت  کۆمهلگا  لهاليهن

 سهر  دەخاته  تيشک   تيۆرەکهى  تر   لهاليهکی  مندال.  وگهشهکردنی

 کاريگهری   بوە،  دروست  لهکۆمهلگا  سهرەکييهی  کهسايهتييه  ئهم  پێچهوانهى

  ئايين،   وەک  کۆمهاليهتييهکانی  سيستهمه  لهسهر  دەکات  دروست  گهورە

 کاريگهری   کۆمهلگا   لهناو  زال  کولتوری  واته  ،  ئابووری...   سياسی،

  لهقۆناغێک  سهرەکی  کهسايهتی  لهدروستکردنی  ههيه  بهرچاوی

  خۆی   بهدەوری  کهسايهتييه  ئهم  وپاشان  کۆمهلگا  لهناو  لهقۆناغهکان

 (. 86  : 1981 )النوري,  کۆمهلگاکانيتريش کولتوری سهر کاردەکاته

  شێك به  كوه  توانێده   وموزيک  کهگۆرانی  وايه  وپێى  هاوڕايه  توێژەر  لێرەدا

  تاك  تیسايهكه  بونيادنانیله  بگێرێ  گرنگ  رۆلێكی  كولتوری   سيستمىله

  وفێركردن  ردهرهپه  یپرۆسه   یچوارچيوهله   تىتايبهبه   ومندال   بهگشتى

 سهرەتاييهکان. لهقوتابخانه

  وپهيوەنديهکانی  کڕادنهر   له  جياواز  ( Ruth Benedict)  بهنهديکت   ڕۆت

  سهرەتايی  لهکۆمهلگای  کهسايهتی  بهسيفاتهکانی  زالی  کولتوری   شێوازی 

  بونيادنانی  لهسهر  کولتور  کهکاريگهری  وابوو  پێی  زانايه   ئهم  بهستهوە.

  کولتور   ههندێ  جياوازە،  تر  کۆمهلگايهکی  بۆ  لهکۆمهلگايهک  کهسايهتی

  کۆمهلگايهکى   بونيادنانی   مايهی   دەبێته  که  دەکات  دروست  ئارام   کهسايهتی

  کهسايهتی  کولتور   ههندێ  لهکاتێکا  وسهقامگير  وخۆشگوزەران  ئارام

  توندرەو   کۆمهلگايهکی  بونيادنانی   مايهی  کهدەبێته   بهرههمدێنێ  توندوتيژ 

  کۆمهلێک   واتایبه   باالدەسته.   تيايدا  ودووبهرەکی  وملمالنی  وکهتاکرەوی
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 رەفتاری   کهحوکمی  دەسته  لهژێر  کراويان  دياری  کۆمهاليهتی  کۆنتڕۆڵی

  کۆمهلگايهکی   بۆ  لهکۆمهلگايهکهوە  ونموونانه   کۆنترۆل   ئهم   دەکهن  تاکهکان

   (.62 : 2002 )العثمان, وجياوازن. دێت  بهسهردا گۆڕانکاريان تر

  کردن   وديراسهت  کولتور  بۆ  تێگهيشتنی  لهميانهی  فرۆيد   سيگمۆند 

  لهنێوان   وجياوازی  يهکان  سهرەتايی  لهکۆمهلگا  کهسايهتی  وشيکردنهوەی

 ومهرجهکانی   ههل  وزانينی  جياکان  لهکولتورە  کهسايهتييهکان  پێکهاته

  دەرکهوت  بۆی   کۆمهلگايانهدا،  لهم   لهههريهک   وسيفاتهکانی  کهسايهتی

  ههيه  زۆری  کاريگهری  لهکۆمهلگاکاندا  کۆمهلگايهک  لهههر  زال   کولتوری

 ورەوشتی. وميزاجی وعهقلی جهستهيی روویله تاکهکانی لهسهر

  وتيۆرەکانی   بيرۆکه   گرنگترين  فرۆيد  جيهانى   ناسراوى  وزاناى   فهيلهسوف

 لهچوارچيوەی   بهتايبهتی  ئهنترۆپۆلۆجيهکان  بۆ  بنهمايهک  کهبوە  بالوکردەوە

 قوتابخانهی  کاريگهری  تڕاديسيۆنهکان.  لهکۆمهلگا  مهيدانييهکان  ديراسهته

  لهرووی  بهنهديکت  ڕوت   بيروبۆچوونی  لهسهر  ديارە  روونی  به  فرۆيد

  والدانهکانی  خۆشيهکانونه  لهاليهک  ناهۆشياری  کولتوری  کهبتی   پهيوەندی 

  )النورى,   ترەوە  اليهکی  له  دەبێ  جێگير  تاک  رەفتاری  ناخی  کهله  دەروونی

 (.  81:رچاوهسه مانهه

 يرسه   كولتورله  گرنگ  توخمێكی  كوه   توانرێده   وموزيک  گۆرانی  کهواته

  مندال   تیتايبهوبه   تاك  تیسايهكه  بونيادنانیبه  تبارهسه   بكرێ

  ،وفێركردن  ردهروهپه  یپرۆسه  كانینده ههره  یوهولێكدانه  كردنشرۆڤهله

 مایبنه   رسه  له   ديكتنهبه   ڕوت  كانیبۆچوونه به  بين  ستبه   پشت   رگهئه

  مهئه  ربهله  تی.سايهوكه   كولتور  كانیتهبابهبه  تبارهسه  فرۆيد  كانیتيۆريه 
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  لهم  ،نترۆپۆلۆجيانهئه   تێروانينێكی به   ينبكه   تانهبابه   مئه  یشرۆڤه  پێويسته

  لهلێکدانهوەو  ههيه  گرنگی  بهشداريهکی  دەروونی  ئهنتڕۆپۆلۆجيای  بوارەدا

  شوێنهوارانهی   وئهو  دەروونی  بهکێشهکانی  کولتور  پهيوەندی  شيکردنهوەی

  ئارام  کهسايهتی  لهوانهيه   کولتور  دەهێلێ،   جێی  تاکهکهس  لهسهر  کهکولتور

  کهسايهتی   لهوانهيه  کولتور  ههندێ  ياخود   بێنێ   بهرههم  وزەرانوخۆشگ

  ترس   هۆی   کهدەبيته  بێنێ   بهرههم  کۆمهاليهتی   وتوندوتيژی   نائارام

  کيشهی   چهندين  توشی  تاکهکان  ئاكامداله  ونائارامی،  ونامۆيی  ودلةراوكێ

  يهکێک   دەکهين  لهکولتور  باس  کهئێمه  کاتێ  دەکات.  ودەماری  دەروونی

 لهچوارچيوەی  که  کۆمهلگايهيه  ئهم   هونهری  کولتور  گرنگهکانی  لهتوخمه

  هونهرە  لهم  بهشێک   وەک  کهموزيکيش  دێت  بهرههم  کولتورە  ئهم  سياقی

  کهسايهتی،  بونيادنانی   لهسهر  ههيه   وئاشکرای  روون   بهشداريهکی

  دەتوانن   وگۆرانی  کهموزيک   بکهين  راستييه  بهو  ئاماژە  پێويسته   لهبهرئهمه

  ئارام  کهسايهتی  بونيادنانی   رلهسه   ههبێت  زۆريان   کاريگهری

  بوورێژێنێت  بهجٶرێک  تاک  وئيدراکی  ههست  خۆشگوزەران،

 سهرجهم   بۆ  بێت   وسوودبهخش  دابێت   کۆمهلگا  وخزمهتی  لهبهرژەوەندی

 باش   ڕۆلی  دەتوانێ  وگۆرانی  موزيک  کاتدا  لهههمان  کۆمهلگا،  تاکهکانی

  وئينتمای   پهروەر  نيشتيمان  کهساکهيهتی  لهدروستکردنی  بگێری  وکارا

  تاکهکهس. وئيدراکی ههست لهريگای نيشتمانی بهرزی

  ئهبينێ   سهرەکی  کهرۆلێ  کولتور  گرنگهکانی  لهتوخمه  يهکێکيتر

 ههروەک  )مهعريفه(يه  چهمکی  لهکۆمهلگا  تاک  کهسايهتی  لهبونيادنانی

  کۆمهاليهتی  دياردەی   وەک  چهمکه  ئهم  مهعريفه  سۆسيۆلۆجيای  له  چۆن

  واتاى   ئينگليزيهکهشی  بهمانا  دەدرێ   لهقهلهم  زانين  وەک  وەمهعريفه
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(knowledgeدەگهيهنێ)  دێت   بهرههم  تاکهکهسی  وبهپرۆسهيهکی  

  سروشتی  لهژينگهی   واته   مرۆڤ،  بۆ   دەگوازرێتهوە  لهدەورووبهرەوە

  ههستياری  ئامرازەکانی   بهرێگهی  دەژيت  تيايدا  کهمرۆڤ  وکۆمهاليهتی

  دروست  لهمێشک  وێنايهک  دەست(  گوێ،   لووت،  دەم،  او،)چ   مرۆڤ  لهشی

  پرۆسهيه  ئهم  پێدەکات.   درکی  لهدەورووبهری   واقيعهی  ئهم   بۆ   دەبێت 

 لهبهرئهمه  تاکهکهس،   کهسايهتی  بونيادنانی  له  دەنوێنێ  خۆی  کاريگهری

 ر سهله   ههلوەسته  مهعريفهدا  ئهنتڕۆپۆلۆجيای  لهروانگهی  پێويسته  ليرەدا

  گواستنهوەی  چۆنيهتیوه   کولتوری،  مهعريفهی  پرۆسهی  لێکدانهوەی

 مرۆڤ   قۆناغهکانی  کهسايهتی  وبونيادنانی   تاکهکهس  مێشکی  بۆ  عريفهمه

 ( 33 : 2012 ميران، )  بکرێت.  بوون کامل قۆناغی تا  لهمنداليهوە ههر

  کۆمهاليهتی   پێگهياندنی   پرسی  ئهنتڕۆپۆلۆجياوە  لهروانگهی  کهواته

  پرۆسهی  ئهم   گفتوگۆکردنی  بۆ   بهرباس  ديته  مندال  كولتوربوونیوبه

 يا   ههڕەمهکی  مهعريفهی  ههيه.   خۆی   تايبهتی  گرنگی  وفێركردنه  ردهروهپه

 بهبوونهوەرێکی   دەکات  مرۆڤ  وبنهرەتييه  سهرەکی  فاکتهرى  گشتی

  خێزانه،   کهئهويش  کۆمهاليهتی  دەزگای  يهکهمين  لهاليهن   کۆمهاليهتی

  وقوتابخانه   وهاورێيهتی   خزمايهتی  وەکو   ههيه   تريش  دەزگای  ئهگهرچی

  پرۆسهيهی   لهم  دەکهن  باش  بهشدارى  ئايينيهکانيش  ودەزگا  ودام

 تاکهکهسى   ( Socialization)  کۆمهاليهتی  پێگهياندنی  کهناسراوەبه

   (.38 سهرچاوە: )ههمان لهکۆمهلگادا

 لهکهسايهتی   جۆرێک  لهبونيادنانی  بهرپرسه  کۆمهاڵيهتى  مهعريفهى

  کۆمهاليهتييهکان  سيستهمه  پاراستنی  بۆ   دەبێت  بنهرەتی   ورۆلێکی

  ههموو   کهسايهتی  له  رەمهکی  مهعريفهی   راستيدا  له  لهکۆمهلگادا.
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  بۆته   ههروەها  پێنهکراوە،  وههست  ناديار  که  ههيه  بوونی  دا  تاکهکهسێک

  جۆرەکانی   تێکهلی  کاتدا  ولهههمان  کۆمهلگا  لهکولتوری  دانهبراو  بهشيێکی

  بۆيه   ئايينی.  فهلسهفی،  زانستی،  مهعريفهی  لهمانهش  بوە  مهعريفه  تری

  وموزيکيش   گۆرانى  دەکهين  ومهعريفه  کولتور  لهپهيوەندی  باس  کاتێ

  کۆمهاليهتی   لهپێگهياندنی  کردن  لهبهشداری  بکاتهوە  خۆی  جێگای  دەتوانێ

 لهرێگهی  جياوازەکاندا  لهقۆناغه  مندال  وبهکۆمهاليهتيبوونی  تاکهکهس

 مهعريفه   ئهم  ئينجا  دەکات،  جێبهجێ  يهزيفهوه   ئهم   مهعريفهدا   پرۆسهی

 سهرچاوە:  ههمان  ميران،  )  مهعريفه  تری  جۆرەکانی  يان  بێت  رەمهکيه

39 .) 

 كان شته   رگرتنیوه   بۆ   ئيدراك  مكی چهبه   ستهبه   پشت  عريفهمه  مكیچه

 پرۆسهيهکی به   ئيدراک   بۆيه  مرۆڤ،  مێشكیله   وجێگيركردنی  رووروبهدهله

 ووروژينهر   بهاليهنی  پهيوەستهكه  نرێداده  وسايکۆلۆجی  بايۆلۆجی

 جيهانی   بهرامبهر  وەالمدانهوە  دەرئهنجامهکانی  لێکدانهوەی  بۆ  وکارتيکهر

 (. 16 :  2007 بدر، ) تاکهکهس دەرەوەی

 ئهنتڕۆپۆلۆجيا  لهزانستی  لهههريهک  وئيدراک  مهعريفه  لهبابهتی  باسکردن

  ئيدراک   پرۆسهی  سهيری  ئهنتڕۆپۆلۆجيا  زانستی  هاوبهشن.  ودەروونناسی

 کاريگهری   کهرۆلێکی  کولتوری  رێژەيی  تيۆری  رۆشنايی  لهژێر  دەکات

 جهخت   ئهنترۆپۆلۆجی  زانايانی  ئيدراک.   پرۆسهی   لێکدانهوەی   بۆ   ههبوە

  کولتوری   گرووپێکی  بۆ  لهگرووپێک  ئيدراک  کهپرۆسهی  ئهکهنهوە

 جيهانی  وتهفسيرکردنی  لێکدانهوە  بۆ  ههيه  جياوازيان  کهديدی  ازەجياو

  جياوازە   مرۆڤ  درکپێکردنی  چۆنيهتی  تر  بهواتايهکی  دەورووبهريان.

  ئهم  روودەدەن.  که  وگهردوونی  سروشتی  بهرووداوەکانی  بهرانبهر
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  ياخود  کولتوريه  گرووپه  ئهم  تاکهکانی  بهژيانی  پهيوەستن  که  چاالکيانهی

 کهمرۆڤ  دەبێت   کولتوری  کۆمهاليهتی  ئهزموونی   ريگای  له   ئهمهش  ئێتنيه، 

  دوو  ومهعريفه  ئيدراک  لهواقيعدا  بۆيه  لهژيانيدا.   دەبێت   تێپهری  تيايدا 

  وئهنتڕۆپۆلۆجيای  مهعريفه  دەروونناسی   به  پهيوەستن  که  چهمکن

  ندی يوه پهبه  ت بارهسه   زانستی  كانیوهتوێژينه   يریسه  رگهئه  .مهعريفهوه

  عريفی مه  تواناكانی  لگهله  موزيكی  كانیوراهێنانه  موزيكی  كانیوانه   نێوان

  بکهين،  وماتماتيكی  مێشكی  وتواناكانی  كرداری  وتواناكانی  كیوزيره

 رىكاريگه  منداالن   الی   وخوێندنى   موزيك  كانیوانه   وتوهركهکهده  ئهبينين 

  عريفيدامه  كانینهاليه   رسههل  رێنیئه  وبۆچونێکى  وخۆشهويستترە  خێراتر

   (. Schellenberg 2011دەکات.) زياد

 یڕوانگهله  ينبكه  موزيكی  ی ردهروهپه   يریسه  کاتێک  ههروەها

  كانی پرۆگرامهله  سوزيكی  كانیڕاهێنانه به   وبيبهستينهوە  وهنترپۆلۆجيه ئه

 ڕووخاتهده  مايانهبنه   وئه  (2006)  فوجيۆكا  كروههه  تتايبه   موزيكی

 ستبه   پشت  وئيدراكی،  وسلوكی  عريفیمه  كانینهاليه به   ستهيوهپهكه

  بكرێت  شكه  پيش   پێويسته  پرۆگرامه  مئه   وايه   پێی   سوزيكی  پرۆگرامیبه

 پرۆگرامی   كانیكتێبه  يیرێكخراوهبه  بڕوانامه  نخاوه  كی مامۆستايه   ناليهله

  بۆ   بدات   منداالنه  وبه  گرنگی  پرۆگرامه  مئه   بێتده   وه   سوزوكی.

  منداالنه   مئه   دارنهرهبه   وهسلوكيه  رووی   له  كهراهێنانهله  تۆماركردن

  موزيكی  پيشنياركراوی  یهرهبه  یگوێره  به   كه   بنێت   الوهبه

 مئه   كارهێنانیبهله   وباوك  دايك   كردنی   شداری به  هاروههه  لبژاردراون.هه

 كیپاڵپشتيه   كهپرۆگرامهله  منداالن كه  كاتده   شپێشكه  گريمانه  وئه   ميتۆده 

  وتنيان پێشكه  ڕایرهسه   وهاورێكانيان  خێزان  ناليه له  يههه  يانهاوشێوه 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1013   

 

  ی وهخوێندنه  رسهله  ڕاهێنان   مه له    جگه  كانياندا. كرداريه  ڕاهێنانهله

 ر سهله   يههه  باشی  ریكاريگه  داكهپرۆگرامهله   موزيكی  كانینۆته 

  زانستی  مێشكی  كانیراهێنانه كه  كهمنداله  مۆتۆری   ستیهه  كانیگۆرانكاريه

 ئهمانه  لهبهر  بهگشتى  (.Fujioka 2006)  گرێتده   خۆله  وسلوكی  ماریده

  رۆلێكی  وخێزان  وباوك   دايك به  ستهيوهپهكه   یيهژينگه  مئه   خساندنیره

 ش مهئه   ،كانمنداله  بۆ   روونیوده  تیاليهكۆمه   كیپالپشتييهله   يههه  گرنگی

  الى   روونیده  وئارامی  خۆبوونبه    متمانه  دروستبوونی  یمايه   بێتهده

  بوونى  ودەوڵهمهند  وفێردن  پهروەردە  پڕۆسهى  وسهرکهوتنى   منااڵن

  پێشکهوتنى   سهرەکى  کهڕەههندى  گشتى  بهشێوەيهکى  مرۆڤايهتى  معريفهى

   لهواڵت.  وداهێنانه نيشتيمان و کۆمهڵگا

 ئهنجامهکان  .4

  بهدۆزينهوە  خزمهت  زۆرترين  توانيويهتى  ئهنتڕۆپۆلۆجيا  زانستى-1

  لهنێو  بکات  وموزيک  گۆرانى  وپێشکهوتنهکانى  سهرههڵدان  وسهرەتاى

 وفێرکردندا. پهروەردە

  گرينگى   زۆر   ئهنتڕۆپۆلۆجيهوە  لهڕوانگهى  موزيک  و  گۆرانى-2

  لهنێو  دەکات  ولهسهرەخۆيى  بهئارامى  مناڵ  نىوڕاهێنا  بههێوركردنهوە

 پهروەردەيى  كهوته  دەست   ترين  گرينگ  له  بهيهكێكه  وفێرکردن،  پهروەردە

 ئهکرێن.  ههژمار سهرەتايى لهتهمهنى يهكان

  کردۆتهوە  پشتڕاست   ئهمانهيان  ئهنتڕۆپۆلۆجيهکان  توێژينهوە-3

  بڕى  له  وموزيك،  بهگۆرانى  مناڵ  وهزرى  معريفى  ئاستى  کهفراوانكردنى

 لهبوارەكانى   پێك   دەست  لهسهرەتاى  وپيتهکان  ووشه  ونوسينى  خوێندنهوە
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 وخێراترە  کاريگهرتر   زۆر  دايهنگهدا  لهقۆناغهکانى  وفێركردن،  پهروەردە

 پيتهکان.  ونوسينهوەى  فێرکردن لهکاريگهرى

  لهڕێگهى  لهمنداڵ  جوڵه  گوتن،   بيستن،   بينين،  ههستهکانى  دەتواندرێت  -4

 جێبهجێ   لهئهنجامى  كاتدا،  لهيهك  ببردرێت  بهرەوپێش  وموزيک  گۆرانى

 هونهرى.  كارى وپڕاکتيزەکردنى كردن

  ئاين،   زمان،  ونهريت،   داب   بهکهلتور،  مناڵ  وئاشناكردنى  مانهوە  زندوو   -5

  ئهنتڕۆپۆلۆجيهوە  لهڕوانگهى  وموزيک   گۆرانى  لهڕێگهى   نيشتيمان

  ئهکرێن  ههژمار  زانيارى  چهسپاندنى  ههنگاوەکانى  بهسهرکهوتووترين 

 خوێندن. لهناوەندەکانى

 پێشنيار و  ڕاسپاردە .5

 كانرچاوهسه  ليستی 6. 

  للنشر  الدين  دارعالء  الموسيقية،  العلوم  مبادء  :2014  مهدى،  ابراهيم، 

 ديمشق.  سوريا  والترجمة، والتوزيع 

  المطابع  عمال  جمعية   أولى،  طبعة  الثقافية،  االنثروبولوجيا  هالل:   أبو   أحمد

 . 9ص ،1974عمان، ، التعاونة

 قاهرە،   للطباعة،  روتابرينت  دار  الفولکلور،  فی  مقدمه  مرسى:  على  احمد

2001 . 

  التدريس   طرائق  :2008  عثمان،  حذام  ويوسف،  عثمان  ردينة  االحمد،

  تربوية،   كتب  السلسلة  والتوزيع  للنشر   المنهج  دار  وسيلة(،  أسلوب،  )منهج،

 . 1مجلد ،2الطبعة
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 يواجها  التى  الصعوبات  و  التدريس  طرق  :2004  شعبان،  على  احمد،

 عليها. التغلب وكيفية الموسيقية التربية معلمى

  رسالة  اإلسالم،  في  للعبادات  التربوية  األهداف  :1986  حسين،  محمد  أحمد،

  أول   قسم  طنطا،   جامعة  التربية،  كلية  التربية،  في  الدكتوراه  درجة  لنيل

 منشورة. غير التربية،

  والنشر،   للصحافة  عربية  افاق  دار  والموسيقى،  االدب   بين   على:   محمد  اسعد

 . 1985 بغداد، 

 قاهرة   والنشر،  للطباعة  غريب  دار  والفن،  االسالم  الفاروقی:  اسماعيل

1999 . 

  النظرية  تاريخ  (.2013)  سيفرت.  نيلسون،  و  توماس   ايركسون،

 الجزائر. االختالف.  منشورات عبدالحسين. الهاى  ت:  االنثروبولرجية.

  الثاني(.   )الجزء  االنثروبولوجيا  االنسان.   علم  اصول  (.  2007  )  يحي.  بدر,

 النشر. و الطباعة لدنيا الوفاء دار  االسكندرية.

  اغنية  في  التكنولوجية  التقنيات  بعض  :2014  احمد،  عبدالطيف  شيرين  بدر،

  للفنون،   االردنية  المجلة  عربية،  تمقاما  فى  الملحنة  الدينية  العربى  الطفل

 االردن.  ،18العدد ،26مجلد

 وەزارەتى   چاپخانهى   کوردى،   مۆسيقاى  ڕەزمهکانى  کۆيى:   تۆماس  جان

 . 1998  ههولێر، ڕۆشنبيرى 

 في   وااليقاعية  اللحنية  الخصائص  :2004  ابراهيم،  مهيمن  الجزراوى،

 بغداد.  ، االنعام مطبعة العراقي، للمقام المرافقة االغاني
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 . 2016 ههولێر  ڕۆژههاڵت، چاپخانهى موزيک،  تيۆرى   ئازيد: جهليل

 چاپخانهى   يهکهم،  چاپی  کوردى،  کانى  ميللييه  گۆرانيه  جهليل:  جهميله

 . 1998 ههولێر،  ڕۆشنبيرى، وەزارەتى

  جامعة   مطبعة  التاريخي،  اربيل  تراث  : 1985  رشيد،  هادي   چاوشلى،

 الموصل. 

  الموسيقية   التربية   تدريس  وطرق  مهارات  :2019  يوسف،  الحجاج،

 والتوزيع.  للنشر العماد دار لألطفال،

  ههولێر،   ئنسکلۆپيدياى  وناو،   مێژوو  ههولێر   : 2009  ئبراهيم،   مولود   حسن،

 لوبنان. گالهرى، گرين چاپخانهى جوگرافيا،

  األبناء   حماية  في  األسرية   التربية  دور  :1980  عيادة،   صالح  سارة  الخمشي،

 السعودية. اإلرهاب، من

  مطبعة  ،  للطفل،  اإلسالمي  التربوي  المنهج  : 2002  الدين،  بهاء  الزهوري،

 سوريا. – حمص اليمامة،

  ئاشوريهکاندا،  لهسهردەمى  ههولێر  :2008  عبدالرحمن،  عونى  سهبعاوى،

   لوبنان. گالهرى، گرين چاپخانهى کۆن،  مێژووى  ههولێر، ئنسکلۆپيدياى

  سۆمهڕ،  چاپخانهى  يهکهم،  چاپی  مۆسيقا،  تيۆرەکانى  رؤوف:  صالح

1989 . 

  بغداد،   العربية،  الموسيقى  تحليل  وطرائق  نظريات  فريد:  حسون  طارق

2005.   
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  –  للنشر  عمار  دار  ،   أولى  طبعة  ،  الثقافي  االجتماع  علم   الرشدان،  للا  عبد 

 .  25ص ، 1984 ، عمان

  الشئون   دار  مطابع   في  طبع   موسيقية،  دراسات   :1999  علي،  عبدللا، 

 بغداد.  - العامة الثقافية

  االولى(.   )الطبعة  االنثروبولوجيا  الى  المدخل  (. 2002)  وسام.   العثمان.

 االهالي.  دمشق.

  ئنسکلۆپيدياى  ئهربيل،   لهماناى  لێکدانهوە  : 2009  عبدللا،  محمد   عومر،

 گرين. چاپخانهى جوگرافيا، ههولێر،

  التربيه  مناهج  تأليف  فی  االردنيه  التجربه  :2008  محمد،  غوانمه،

 تونس.  صفاقس، الموسيقيه،

  و  چاپ  دەزگاى  کوردى،  مۆسيقاى  و   گۆرانى  مێژووى  پيرباڵ:  فهرهاد

 . 2010 ئاراس،  بالوکردنهوەى

  منشأة  ،   أولى  طبعة  ،   الثقافي  االجتماع   علم   :   :   اسماعيل  محمد  قباري

   .  14ص ،  1977 ، باإلسكندرية المعارف

  الوطنية   المكتبة  ،  الصغيرة  الموسيقية  الموسوعة  :1987  حسين،  قدورى،

 ،بغداد. 

  التربوی   النظام  فی  الموسيقيه  التربيه  مادە  منزله  :2008  هيمان،  كمون،

 جامعه  الثانية(،  )الدورە   للموسيقا  العليا  للمعاهد   الوطني  الملتقى  التونسی، 

 صفاقس. 
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  دار   دمشق،   اإلسالم،   في  التربوي   الفكر  أصول   : 1978  عباس،  محجوب،

 سوريا.  كثير، ابن

 الحرية   دار  العربية،   الموسيقى  قاموس  :1977  على،  حسين  محفوظ،

 بغداد.  للطباعة،

 عبر  العالمية  والموسيقا  العربية  الموسيقا  بين  العالقة  دبيان:  عبدالهادى  محمد

 .1997 بالجزيرة، المليجی مطبعة العصور،

  التربية   المعلم  دليل  :2016  حسن،  خالد  عباس،  و   عبدالسالم  وفاء  محمد،

 قاهيرة. االبتدائية، المرحلة من االولى،  الثالثة للصفوف الموسيقية،

  في  الحديثة  االتجاهات  :2005  احمد،  حلمى  الوكيل،   و  بشير  حسين   محمود،

 . القاهرة العربى،  الفكر دار مناهج، وتطوير تخطيط

  الموسيقى:  أنثروبولوجيا -اثنوموسيقولوجيا  (.2017)  محمد.  المصمودي,

 .  الموسيقي للنشر التونسي  المركز االنسان؟  ام أوال  الموسيقى

  وااليقاع   والصولفيج  الغربية  الموسيقى  نظريات  :1982  إكرام،  مطر،

 القومية  الطباعة  دار  الخاصة،  والطرق  الموسيقية  واأللعاب  الحركي

 ،القاهرة.

  االساسى   التعليم  مرحلة  الموسيقية  تربية:ال2010  سليمان،  فرح  المطلق،

 سوريا.   االول، الصف

  للنشر  الدين  دارعالء  حكايات،  في  الموسيقى  القاموس  :2014  ميخييفا،

 ديمشق.  سوريا  والترجمة، والتوزيع 
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  سۆسيۆلۆگيای  یروانگه   له  عريفهمه  (.   2012  )   شاد. ره  ميران،

 ئاراس.  یچاپخانه  ولێر.هه .وهعريفهمه

 العالي  التعليم   وزارة  بغداد.   الشخصية.  و  الحظارة  (.1981)  قيس.   النوری،

 العلمي.  البحث و

  للنشر   الدولية  حورس  مؤسسة  بالموسيقى،   العالج  العطار:   محمد  نيللى

 . 2012 االسکندرية، والتوزيع، 

  مكتبة   العرب،  شعر  صناعة  في  الذهب  ميزان  :1979  أحمد،  الهاشمي،

 بغداد.   المتنبي،

  مناهج   تأليف  في  السورية  التجربة  :2013  الخورى،  يعقوب  سيمون  الياس،

  دمشق،   جامعة  التربية  كلية  االساسي،  التعليم  لمرحلة  الموسيقية  التربية

 سورية.  ،1عدد ، 6 مجلد للفنون، االردنية المجلة

  ضوء   في  األطفال  تربية  :2003  محمد،  محمد  وقاروط،  بديوي  يوسف،

 المكتبي.  دار دمشق، والسنة، القرآن

  تايبهتمهنديهکانى،  و  چهمک  فۆلکلۆرى  گۆرانى  عهلى:  محمد  ئهسعهد

 . 2010 ههولێر منارە، چاپخانهى

 ئهلکترۆنيهکان سهرچاوە 1.6

Fujioka, Takako. 2006. One year of musical training 

affects development of auditory cortical-evoked fields in 

young children.Oxford University Press. Toronto. 
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  المقدمة:

  ولم  موجودة  واالوبئة   االمراض  كانت   االرض  على  االنسان   وجد   ان   منذ

  وحيواناته  وزراعته  حياته  وعلى  عليه  أثرت  وقد  لها  عالجا  االنسان  يعرف

  وباء  انتشر   (م 165/180)  الرومانية  االمبراطورية  زمن  ففي  كبير...   بشكل 

ً   االوبئة  اكثر  من  يعد  الذ  )االنطواني(  الطاعون   البشرية   التاريخ  في  فتكا

  شخص.  ماليين  خمسة  حوالي  قتل  في  متسببا  العالم  انحاء  مختلف  في  انتشر

 االمبراطورية   في  )جيستنيان(  طاعون   ظهر  (م542-541)  عامي  بين

  )الجدري(   وباء  اما  شخص...  مليون  ثالثين   من   اكثر   قتل  في  تسبب  البيزنطية

 مقتل   في  تسبب  (م735)  عام  باليابان  طوكيو  مدينة  في  ظهر  الذي  الياباني

  بين  شخص  مليون  بحياة  )الكوليرا(  أودت   فيما  شخص....   مليونيين   من  اكثر

  عام  في  ظهرت  التي  ية(االسبان  )االنفالونزة   اما  (م. 1923-1817)  عامي

  واحد   عام   في  شخص   مليون   خمسين  من   اكثر  مقتل   في   تسببت   (م 1918)

  الفيروسات  احدى  من  )االيدز(  مرض  كذلك  االرض....  سكان  ربع  اصابة

ً   االكثر  عام  في  ظهوره  منذ  شخص  مليون  وثالثين  خمس  مقتل  في  تسبب  فتكا

  ظهرت  (م2010-2009)  عامي  بين   األن.  الى  منتشراً   مازال  (م1981)

  دول  في  انتشرت  ثم   والمكسيك  المتحدة   واليات   في  الخنازير(  )انفالونزة

  إبوال(   )فايروس  اودى   فيما  شخص.   الف  مئتين   بحياة  أودت   والتي  العالم

  كان   الذي   (م 2016-2014)  عامي  بين   شخص   االف  عشرت  احدى  بحياة

  )سارس  كذلك  العالم.   بلدان   وبعض  االفريقية  الدول   من   بعض  في  منتشراً 

COV2)  البشر  من  الماليين  حياة  هلك  العالم  دول   من   الكثير   في  انتشر   الذي  

   (م.2012) عام
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-COVIDب)   عالميا  يعرف  كما  كورونا  المتحور  الوباء  تفشي  ايامنا  وفي 

  سريع   بشكل  انتشر  المجتمعات....   في  والخوف  الرعب  ادخل  الذي   6(19

  شبه  بشكل  الحياة  تعطيل  في  تسبب  والذي  االرض  بقاع  جميع  في  ومرعب

  من  وتصدي   عالج   ايجاد  الصحية  والمؤسسات  المتقدمة  الدول   عجزت  كامل

ً   يشكل  هذا   يومنا   الى  بداياته.   في  البشرية  ضد  القاتلة  هجماته  خطيراً   هاجسا

  السبب   لهذا  المستمر  وتحوره  تطوره  بسبب  الصحية  المؤسسات  جميع   لدى

  للنجاة  سبيال   منازلهم  في  والبقاء   االجتماعي(  )التباعد   العزلة  من   الناس   اتخذ

  مع   الحياة  لضرورات   البعض.  بعضهم   عن   واالبتعاد   القاتل  الوباء  هذا  من

  االجتماعي  التواصل   بوسائل  الناس  استعانة  والتكنلوجي  العلمي  تطور

  للعامل  الوحيد  السبيل  الوسائل  تلك  واصبحت  الضرورية  اعمالهم  النجاز

  للتواصل   سبيال  التقنيات  هذه  من  الموسيقيون  واخذ   الحياة...   مع   والتواصل

 تحقق  وقد  مكانه   من  كل  جماعي  بشكل  الموسيقية  اعمالهم  وتوزيع  وانتاج,

  اعماال   فقدموا  الموسيقين...  لهؤالء  والمكان  الزمان  اختالف  رغم   ذلك

   متعددة.  موسيقية

 المنهجي  اإلطار االول: الفصل

  عن   ميزه  الذ   العقل  االنسان  تعالى  سبحانه  للا  وهب  لقد  البحث:  مشكلة

  ان   االنسان  استطاعة  العقل  خالل  من  االخرى...  والمخلوقات   الكائنات

 فقد   الحياة  قيد   على  بقائه  لغرض  لها  تعرض  التي  الصعوبات  جميع  يتجاوز

  الطائرات,   اخترع   كما  الجهد.   وتوفير  الظالم   على  ليسيطر  الكهرباء  اخترع
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  اكتشف  وقد اال  عقبة  اية  هناك  تعد لم  والبحار.  الهواء  على  تسير  التي  والسفن

  األوبئة,  وانتشار  ظهور  مع   والعلم.  العقل  من   له  للا  وهبه  بما  حال  لها  االنسان

  عن   ويعبر  حاجاته  كل   يلبي  ان  االنسان  يحتاج  االزمات  اثناء  والحروب,

  مشاعره.

  ظهور   مع   االنسان  لدى   المهم  والحاجات  المشاعر  من  والغناء  فالموسيقى

  االفراد  على  كان  االجتماعي(  )تباعد   الحياة  تعطل  كورونا  فايروس

  التقنيات  الى  لجأوا  لذا   وعملهم   نشاطاتهم  اختصاصاتهم  ممارسة  والموسيقيين 

  وتتسائل   لتواصلهم,  سبيال   اتخاذها  االنترنت   شبكة  عبرة  الحديثة  االلكترونية

  عن   والتعبير  والغناء  الموسيقى  التواصل   وسائل   كانت  كيف  الباحثة

  المتغيرات  هذه   كانت  اذا  وما  والفنون  المتلقي  سلوك  تغير  كيف  مشاعرهم

  الفنون  ساعدت  كيف  مجتمعتنا؟   داخل  ثابتة  تصبح   ان  على   عالمات  تظهر

 في   العاملون  تأثر   كيف  ولماذا؟   الجائحة  خالل  تكيفهم  على  االفراد  الموسيقية

  صاغت  التسساؤالت  هذا  من  وانطالقا  الموسيقية؟   والفنون  الثقافة  قطاع

 (.COVID-19 الكورونا زمن في والغناء )الموسيقى عنوان  تحت بحثها

 -في: البحث اهمية تكمن البحث:  اهمية

  الموسيقى  قسم  الجميلة  الفنون  وكلية  معهد,  طلبة  من  الباحثين  يقدم  انه

   كورونا. جائحة اثناء والغناء الموسيقى ممارسة  طرق على واالطالع

  الصحية  المؤسسات  وبعض  والغناء  الموسيقى  مجاالت  في   العاملين  يفيد

  كورونا. جائحة مراحل من مهمة مرحلة كدراسة والتوثيقية 

   التخصصات. مختلف في الراغبين وجميع العامة المكتبة يفيد
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 زمن  في  والغناء  الموسيقى  عمل  عن  الكشف  الى  البحث  تهدف  البحث:  هدف

   تقديمها. طرق ووصف توثيق  كورونا, جائحة

 البحث:  حدود

 مباشر  بشكل  تأثرت  التي العالم دول  جميع  شملت المكاني: الحد

ً  الوباء انتشار في ذلك  تحديد يمكن الزماني: الحد    2019 سنة  عالميا

  لنتائج   الوصول  لغرض  الوصفي  المنهج  الباحثة  اتخذت  البحث:  منهجية

   بحثها.

 للبحث  النظري اإلطار الثاني: الفصل

 العصور: عبر الحياة في دورها والغناء الموسيقى

  وتتبع   االنسان,  حياة  على  تأثيرها  لها  القديمة  عصور  منذ  الموسيقى  كانت 

  لكنها  العالم  من   مختلفة  أجزاء  في  قديمة   موسيقى  التاريخ  ماقبل   الموسيقى

 الى  االشارة  الشائع   من   ذلك   ومع   معزولة  مناطق  في  موجودة   التزال

  الشعبية  كالموسيقى  قائمة  التزال  التي   التاريخ  قبل  ما   اصول  الموسيقى

 اخرى   فترات  مع  جنب  الى  جنبا  التاريخ   قبل  ما  موسيقى  دراسة  تتم  التقليدية. 

  االنسان  صوت  كان  موسيقية   آلة  اول  ان  المرجح  من   الموسيقى.  أثار  علم  في

  )طنين   كالغناء  االصوات   من  واسعة  مجموعة  تخرج  ان   يمكن   التي   نفسه

   (.2004 )تشارلس, ينظر والتثائب  والسعال, النقر, خالل من وصفير(

  بتاريخ   مرتبط  النه   الموسيقى,  لتاريخ  الزمنية  الفترة  تحديد   نستطيع   ال

  التي  الفردية  الجمالية  االبداعية  االنشطة  احدى  هي  فالموسيقى  ذاته,  البشرية

  الفنون  أقدم  من   الموسيقى  "إن   (.199ص   )صليبا,   البدائي  االنسان  مارسها
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  وكانت   له,  مالزمة  االنسان  في  طبيعة   وهي  البشرية,  تأريخ   في   عهداً 

  فضرب   باالصابع  فالنقر  فالتصفيق  بالصفير  مبتدئة  الصوت  على  مقصورة

 على  بطرس  فكري   مع   حفني  يتفق  كما  (. 8ص  , 1958  )فكري,   باالرجل"

 عظام   من  الطبيعة  في  ماصادفه  بكل   البدائي  "استعان  لقد  يذكر  الرأي  هذا

  قبل   انه   اال  صوتاً.   منها  ليصدر  والقواقع   والجلود,   الجافة,  والثمار  الحيوانات

 بها  والضرب  باليدين  التصفيق  خالل  من  الموسيقى  على  تعرف  المرحلة  تلك

   (. 21ص ,1987 )حفني, بالقدميين" االرض  على والدق والبطن الفخذ على

  موسيقى  القدم,  في   السحيقة  الموسيقى  تناول   الموسيقي  المؤرخ  اراد   عندما

  العصر  ذلك   والحان فأهازيج  الكثير.   يديه   بين  يجد   لم   الحجري,   العصر   انسان

  الموسيقية  اآلته  واندثرت  االبد,  الى  تالشت  قد  وترنيماته  القدم,  في  الموغل

  هذا   بسبب  االرض.  باطن  في  التلف  سريعة  البسيطة  المواد   من  المصنوعة

  النظري,  واالستنتاج  تحليل  الى  والباحثون  المؤرخون  التجأ  الملموس  النقص

  )فريد,   وبداياتها  الموسيقى  نشأة  التفسير  مختلفة  نظريات  الى  فتوصلوا

   (. 33ص  ,1990

  االولى  النشأة  تفسير  في  االساطير  على  االعتماد  النظريات  تلك  ابرز  لعل

  تلبية  ظهرت  انها  أو  ما,  إنسان   ابتكره   فنيا   إبداعا   اعتبارها  أو   للموسيقى,

  العمل   وأداء  التأقلم  ومتطلبات  والفسلجية  الحياتية  االنسان  الحتياجات

  بين   اي  المادية,  والنظرة  المثالية  النظرة  بين  تراوحت  وهكذا  الجماعي.

  وبين   واحد  مخترع   قريحة  ونتاج  االسطوريين   واالبطال  االله  هبة  إعتبارها

  ألشباع  ووسيلة  والحية,  الطبيعية  لألصوات  ومحاكات  انعكاسا  اعتبارها

 وماشابه  الجماعي  العمل  وتنظيم  والتخاطب  واالتصال  الفطري,  االحتياج

   (. 33ص  السابق, )مصدر ذلك
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  تخدم  التطور  درجات  اسفل  في  الموسيقى  كانت  فريد:  حسون  طارق  يذكر

  فيه   وينعدم   والتثقيف,   الترويح,   وظيفة  عن  وتبتعد   والشعوذة  السحر  اغراض

  مجال  في  الفرد  دور   فيه   وينعدم   والتلقي  واألداء   االبتكار  مجال  في   الفرد  دور

  في  وتلقي  وتؤدي,  تبتكر,  كانت  التي  هي  الجماعة  والتلقي,  واالداء,  ,االبتكار

  الى  تفتقر  والموروثة, تقاليد  على  وتعتمد   النظرية,   القواعد  من   تخلو  واحد.   آن

  خالل  من  بذاتها   للصوت  مولدة  موسيقية  االت  على  وتعتمد   التدوين,

  خام   مواد   من  مصنوعة   عليها  الدق  او  فيها  النفخ  او  احتكاكها  او   االهتزازها

 االشجار   وجذوع  والقواقع   الخاوية  واالغصان  كالعظام  الطبيعة  قدمتها

  صناعتها,  وطرق  الصوتي  طابعها  حيث  من  الجمالية  قيمتها  فقدت  وأثمارها.

 الفن   فكرة  عن   البعيدة  السحرية  والتضمينات  الشعوذة  بمدلوالت   واشبعت

 حيث  بارزاً   دوراً   فيه  الجلدية  االيقاعية  اآلالت  تمثل   الغنائي  بطابعها  المتميزة

   (.35ص )فريد,  ينظر اليومي الجماعي الحركي الفعل أنواع  تنظم

  كان   بل  التطريب.  او  الترفيه  وسائل  من  وسيلة  تكن  لم  االصوات  هذه  "وأن

  بنقل   يقومون  االفراد  كان  حيث  اهمية.  اكثر  اخرى  اجتماعية  وظيفة  لها

 التي   المناطق  في  وخصوصا  الطويلة.  مسافات  عبر  والرسائل  االخبار

  معنى  صوت  لكل   وكان  االصوات.  هذه  باستخدامهم  اليها  التنقل  يصعب

  والمغزى   المعنى  يعرف  اليه  االستماع  وبمجرد  االخر.  عن  يختلف  ومدلول

 مختلفة  طرق  خالل   من  يتم   ذلك  وكان  المرسل,   اليه   يهدف  الذي   المقصود

  وأخيراً   االبواق,  وأيضا  الحيوانات,  القرون  في  النفخ  او  الطبول  على  كالدق

 (.30ص , 2007 )محجوب, االجراس" دق

  أحد  الموسيقى  الفن  "كان  القديمة  الشرق  حضارات  في  الموسيقى  دور  اما 

  بما   االغريق  والبابليون  السومريون  سبق   وقد   القديم  العراق  الحضارة  أوجه
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ً  عشرة خمسة على يزيد   والموسيقى  الفلك مابين العالقة الى التواصل في قرنا

 الروحية  الحياة  في  الفن   ودور  الصوتية  واالبعاد   االرقام  مابين  والعالقة

 جانب  الى  يقف  ومهم  أساسي  عنصر  فالموسيقى  والمجتمع.  لألسنان  والمادية

 المعابد  في  المقامة   والشعائر  الطقوس  لمختلف  والحركي  اللغوي  العنصر

  ضمن  الحياتية  والمناسبات  االجتماعية  واالعياد  الرسمية  واالحتفاالت

 الجمالية   الوظيفة  سرد   ضمن   (.50ص  )فريد,   المحددة"  وأوقاتها  مواعيدها 

  الموسيقى  دور  هو   الرافدين   وادي  حضارة  في  الموسيقى  للفن  واالجتماعية

  بجانب  معنوياتهم  ورفع  وأثارتهم  الحروب  أيام  الجنود  تحفيز  في  اآللية

  استعمال   اثرية  منحوتات  اظهرت  كما  الحماسية.  واالغاني  االهازيج

 على  باالنتصار  الفرح  مهرجانات  وفي   الوغى,   ساحات  في  الموسيقى

  الحيوية   لبث  الرياضيين  حركات  بتنظيم  الموسيقى  ارتبطت  كما  االعداء. 

  سنة   3850  الى  يعود   فخاري  لوح  وهو   بابلي,   أثر  وفي  نفوسهم.  في  والنشاط

  )المصدر  المالكمة   لرياضة  الموسيقى  مرافقة  على  اخر  دليل  على  نطلع

  (. 54-52ص السابق,

  تنوع   المهمة  الموسيقى  لفن  والجمالية  االجتماعية  الوظيفة  بتنوع   انطالقا

 ً  وتخصصاتهم  االلحان  والمبتكري  والعازفين  المغنيين   درجات  أيضا

  الزمن   مع  القديم  العراق  في  الموسيقى  تدريس  مدارس  تنوعت   لذا   وأصنافهم.

  الكهنة   بأعداد  الخاصة  الدينية  المدارس  منهج  في  الموسيقى  دراسة  دخلت

  كانت  والتي  الدينية  والطقوس  الشعائر  داءأل  والعازفين  والمغنين  والمنشدين

  تدرس   أخذت  الدراسة   هذه   جوار  فإلى  سنوات,   ثالث   الدراسة  تلك  تستغرق

  الحديث   السومري  العصر   في  حدث   هذا   لعل  الملكي  القصر   مدرسة  في

  هذه  تكن  لم  المسمارية.  الكتابات  بعض  الى  استناداً   ق.م.  (2100-1950)
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  سواءً   النساء  من  الموهوبات  شمل  بل  الموهوبين  الرجال  على  حكراً   الدراسة

 والغناء   الموسيقى  مارست  القديم  العراق  في  فالمرأة  الملكية.  العائلة  من

  موسيقية   مناصب  شغلت  انها  كما  الجماعة,  مع   او  الرجل  مع  او  لمفردها

  السابق,   )مصدر  الرجال(  الفنانون  يحتله  كان  الذي   المستوى  بنفس  رسمية

   (. 54-51ص

  وثقافتهم   وعلومهم  تاريخهم  الرافدين  وادي   بالد   القديم   العراق  في  كان  حيث

 رموزها   فك  الى  توصل  والتي  المسمارية   باللغة  والجداريات  االلواح  على

  البريطانية  االثار  في  بعثات  استطاعت  حيث  العراقيين  اثار  علماء  قبل  من

  في  الملكية  المقبرة  في   الموسيقية  اآلالت   من   العديد  على  تعثر  ان   وااللمانية

 كانت  التي  الرموز  قرأه  خالل  من  تبين  الرافدين  بالد  جنوب  أور  منطقة

  طقوس   في  كبير   دور   لها  كان  الموسيقى  ان   السومرية  االلواح  في  موجودة

  وقد   الموسيقية  بالفنون   الرافدين   وادي   بالد   ملوك   اهتم   كما  الرافدين.   وادي 

  هؤالء   بعض  ان  حتى  الملوك  بالط   في  مهمة  بمنزلة  الموسيقيون  حظي

   (.2012 )قاشا, يذكره كما  رفيعة مناصب ذو موظفين كانوا  الموسيقين

 قادرة   يجعلها  ما  القوة  اسباب  من  تملك  كونية   قوة  بوجود  تؤمن  الكهنة  كانت

 أرضاء  أجل  من  دينية   جماعية  طقوس  تقام  فكانت  الكون  هذا  تحريك  على

  بالتراتيل   الدينية  الجماعية  الطقوس  أداء   اقترنه   وقد  الكونية   القوة  هذه

  والطبول,   والقيثارة  العود   مثل   الموسيقية   اآلالت   على  والعزف  واالناشيد

 حيث  االله  السترضاء  الموسيقية  اآلالت  على  العزف  الوسائل   هذه  بين  ومن

  وتقديم   التعاويذ   وقراءة  والمناجات  الدعاء   تشمل   جماعية  صلوات   تقام  كانت

  فهنالك  الكوارث.  وتنجلي  المرضى  فيبرأ  ترضى  حتى   لآللة  القرابين

  الرابع  القرن  في  عقرقوف  الملك  قصر  طبيب  "كان  تخبرنا  أثرية  نصوص
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  الموسيقى   لمدرسة  التابعات  الموسيقيات  من   المرضى  يعالج  الميالد   قبل   عشر

   (. 51ص  الملك")فريد, القصر في

  كما  الشعب,  عامة  على  وحرموها  والعبادة,  بالدين  الموسيقى  الفراعنة  ربط

  كذلك   العبادة,  عن   النفس  تله   التي  المرحة  الراقصة  االيقاعات  عندهم  حرمت

  الدولة   في  استخدمت   التي  النفخ  اآلالت   مثل  الصاخبة  اآلالت   عندهم  حرمت

 في   واستخدمت  والعفة,  الوقار  الى   اصواتها  تفتقر  والتي   والثانية   االولى

  كان  الجنك  الة   مثل  الهادئ  الصوت  ذات  مخصصة  اآلالت   المعابد

  ويحيطونها  المقدسة  االربعة  علوم  احد  الموسيقى  يعدون  القدماء  المصريون

  واقعا  الدينية  بمعتقداتهم   مرتبطة  الموسيقى  كانت  االحترام,  انواع   بكل  واهلها

  الموهوبين   من  الشعب  واخيار  الكهنة  اال  بممارستها  تسمح  وال  ,تأثيرها  تحت

  التربوية,  القضايا  تعالج   محتواها  كان   حيث  خاص,   بشكل  لذلك  اعدادهم   يتم 

  والخطباء,  الشعراء,   من   هم  الموسيقيون  كان  الفنية.   التقليدية  والمعاني

 يرجح   االله(.  تراجمة  او  والحكماء  ب)العضماء,  عليهم   يطلق  والمؤرخون

  على   يحتوي  الذي  الموسيقي  السلم  واستخدم  عرفوا  القدماء  المصرين  ان

  انتشر  اعتقادهم.   حسب   السبعة  الكواكب  الى   ترمز  كانت  التي   نغمات  سبعة

  معينة   وشروط  مواعيد   وضع  رغم  الفراعنة  حكم  خالل  الموسيقى  استخدام

   (.145-30 ص  ,1985 )الصنفاوي, الى ينظر  الكهنة قبل من لها

  كل  وان   الدولة  بحياة  الموسيقى  ارتباط  بوثيق  يعتقدون  القدماء   الصينين   اما

  كانت  حتى  ونظرياتها  الموسيقى  مرجعه  شر  او  خير  من  المملكة  مايصيب

  نظريات   في  خطأ  هناك  ان   قالت  مكروه  لها  حدث  كلما  الصينية   األسر

 درجات   على  اطلقوا   انهم  تفكيرهم  سمو   من   وبلغ   ساللمها  وتركيب   الموسيقى

 االمبراطور   االولى  الدرجة  فأسموا  الدولة  القاب  اسمى  الموسيقي  السلم
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 والدرجة  المخلصة  الرعية  الثالثة  والدرجة   الوزراء  رئيس  الثانية  والدرجة

  "   كونفوشيوس  يقول   العالم.  مرأت  الخامسة  والدرجة  الدولة   شؤون   الرابعة

  النفس   في  تبعث  ناعمة  سونج  وموسيقى  شهوانية,   منحلة  تشنج   موسيقى  ان

 منحلة  خشنة  تشي  وموسيقى  متكررة,  سهلة  واي  وموسيقى  والميوعة,  طراوة

  الموسيقى  من االنواع  هذه  (32ص )بورتنوي,  التكبر"  روح  النفس  في  تبعث

  القرابين   في  استخدامها  يجوز  ال   لذا  الشعب  اخالق  تفسد  حسية  جميعها

   والتضحيات.

  التي  هي  االله  وان  مباشرة  للا  من هبة  الموسيقى  ان   يعتقدون كانوا  الهند   وفي

  (. 191ص  )الصنفاوي,   االلحان  عليها  تبنى   والتي  والمقامات  اآلالت  منحتهم

  نمت   كما  الهنود,  عند   الدينية   الناحية  من  مهما  مركزا  الموسيقى  احتلت  اذ

  كانوا  التي   الموسيقية  القيود   من  قليال   المتحررة  الشعبية  الموسيقى   لديهم 

 للغناء  المرافقة  االلحان  على  تعتمد   والتي  الدينية   الموسيقى  في   بها  يلتزمون

  أدائها  يتميز  االيقاعية,  اآلالت   من  مختلفة  مجاميع   تؤدي  الذي   االيقاع   وعلى

   (.79ص )فريد,  والضعف القوة مواقع وتغير الزخارف بالغنى

 كانوا   وراقية  عالية  مكانة  في  القدامى   اليونانيون  عند   الموسيقى  كانت

  رفيع   فن   فهو  واالدبية,   الفنية  الثقافة  صور  من   صورة  الموسيقى  فن   يعتبرون 

  اهمية   من  للمجتمع.  واالجتماعي  والعاطفي,   الفكري,  النسيج  من  جزءاً   يمثل

  بها  يصفون  كانوا  انهم   الموسيقى  اليها  وصلت  التي  االجتماعية  المكانة

  حين   على  موسيقي,   رجل  إنه   عنه  يقال  الممتاز  الشخص  فكان   االشخاص,

  كان  (. 39ص  )محجوب,   موسيقي  غير  بأنه  يتصف  مثقف  الغير   الشخص

   الموسيقى. بالتذوق  غريزي شعور  اليوناني الشعب  لدى
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  تعمل  والجسد,  العقل  صحة  على  للحفاظ   ظرورة  الموسيقى  اليونانيون  اعتبر

  بينها  ربطوا  الصحية   الناحية  فمن  والعضوية,   الوظيفية  االمراض  شفاء  على

  االنغام,   متسقة  قيثارة  بأنه   السعيد   للشخص   يقال  النفسية  الحاالت  بعض   وبين 

 )مصدر   االوتار  ممزق  المعتل  مشدود  بأنه  االعصاب  المتوتر  للشخص  اما

  حين   االنسان  مشاعر  التعبير   على  القادر  الوحيد  الفن  فهو   (. 39ص  السابق,

 كلمة  اصل  بالنفس  عندهم   الموسيقى  ارتبطت  كما  وصفها.  عن  يعجز

  هن  )ميوزة(  جمع  الميوزيات(و)  (, Muse)  ميوز  كلمة  من  جاءت  الموسيقا

  كل  وكانت   االلهة   عن   يرفهن   كن  اليونانية,   )فينوس(  الجمال  اللهة  وصيفات

  )حداد,   بالموسيقى  وأحداهن  الفنون  من  فن  في  متخصصة  منهن  واحدة

   (. 3ص  ,2007

  تحت   ما  اعتبروا  "فقد  الشعورية   الحاالت  وبين  المقامات  بين  اليونانيون   ربط

 المنخفض  الليدي   تحت  وما  الحنان,  عن  معبراً   الفريجي.  تحت  وما  الدوري,

  العسكرية,  والروح  السيطرة  عن   معبراً   والدوري  الحزن,  عن   معبراً 

 والفرح,  والنعومة  االنوثة   عن  معبراً   والليدي   التكاسل,  عن  معبراً   والفريجي

  يؤمنون   كانوا  والكآبة,  العميق  الحزن  عن  معبراً   المختلط  والليدي  والثرثرة,

  لقد  (. 38ص  , 1978  )عكاشة,   األمراض"  شفاء  على  الفعال  الموسيقى  بأثر

  فأعتبروا  عندهم,  المختلفة  الموسيقية  والساللم  المقامات  بين  اليونانيون  فرق

  الرذيلة  الى  يؤدي  الذي   االخالق  فساد   الى   يؤول  سلبيا  تأثيرا   منها   للبعض

  اثر  له  االخر  والبعض   االنثوية,   الرخوة  بالمقامات  عندهم   عرفت   التي   وهي

 عرفت  التي  وهي  المحمودة  والصفات  والقوة  العفة  النفس  في  يبعث  إيجابي

  ارتباط  مدى   عن  يوضح   هذا  (3ص  )حداد,   الحماسية  القوية  بالمقامات  عندهم
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  سلوك   على  تأثيرها  مدى   كذلك  والثقافة  بالتريبة  اليونانين  عند  الموسيقى

   وجماعته. لوطنه وإنتمائه االنسان, 

  يستطيع  انه  حيث   اليوناني,   المجتمع  في  مرموقة  مكانة  اليوناني   للملحن  كان

  بصورة  الملحنين  اعمال  وتظهر  الدين,   وخدمة  المجتمع  جوهر  الى  ينفذ   ان

  تكون  غنائية  قصائد  يقدمون  وفيها  واالحتفاالت,  العامة  االعياد  في  رائعة

ً   مرتبة  الموسيقية  الجمل ً   ترتيبا ً   تصاعديا  النفس  في  البالغ  أثرها  للقوة  تبعا

  طريق   عن  لآللهة  ابتهاالتهم   يقدمون   كانوا   كما  (. 41ص  )محجوب,

ً   بها  بلغوا  عظيمة.  عناية  بها  عنوا  لقد  الموسيقى,  كان   والرقي,  التقدم   من  مبلغا

  اغاني   هناك  كانت  االجتماعية...   الحياة  نواحي  جميع  في  يدخل  الموسيقى  فن

  والزواج,  الحب   وأغاني  والشراب,  الطعام   على  تغنى   وأناشيد  لألبطال,   نصر

  )المصدر  انواعها  بجميع  بهاالحرفيون  يتغنى  وأناشيد   الحزن,  وأغاني

   (.43ص السابق,

  خالل  من  ذلك  يتضح   اليونانيين  فالسفة  قبل  من  كبيرا  اهتماما  الموسيقى  اولى

  عن   تعبير  مجرد  من   اكثر   هي  لهم  بالنسبة   فالموسيقى  ونظرياتهم  الكتاباتهم

  الموسيقي  بها  ينقل   الفني   االتصال  وسائل   من  وسيلة   انها  على  او   المشاعر.

  مصدر  الى  ترجع   انها  يرون   كانوا  بل   االخرين.   الى   وحالته  وانفعاالته  افكاره

  توصل  وااللحان  االيقاعات  ان  يؤمنون  كانوا  كما  البشر.   فهم   عن   يعلو  علوي

  سلوك  على  الموسيقى  تأثير  لحظ  وعندما  اخالقية.....   ودالالت  معان  الى

  كانوا   لقد  انحطاطا  تزده  او   الطبع  تهذب   قد   الموسيقى  ان  الى  توصلوا   االنسان 

  المتوثبة   االيقاعات  تلك  تجلبها  ان  يمكن  التي  السلبية  االثار  تلك  من  يخشون

  ان   استنتجوا  كما  االنسان.....   ذهن   على  حسيتها  في   مفرطة  واالنغام

 التي   السماوية  االجرام  للحركات  محاكات  هي  انما  وااللحان  االيقاعات
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  االذن  تدركها  ال  االهية  موسيقى  السماوات  في  حركتها  خالل  عنها  تصدر

 حينها  االخالقي النظام كان ولما الطبيعة, لقوانين مقلد الموسيقى بهذا  البشرية

  , 2004  )بورتنوي,   اخالقية  جمالية  قيمة  للموسيقة  اذا   الكون   في  ساريا

 ربطها  اذ   للفالسفة  الموسيقى  النظريات  اكثر  في  الحظناه  ما  هذا  (. 13ص

 الفضيلة   باالخالق  ربطها  افالطون  اما  النفس,  وتزكية  باالعداد   فيثاغورس

-66ص  )محجوب,  الى  ينظر  النفس  بالتطهير  ارسطو  ربطها  كما  والتربية, 

113.)   

  النفسي   وأثرها  الموسيقى  بقدرة  القديمة   الحضارات  اعتراف  على  يدل   ما  هذا

  القوى   مع  الروحي  واالتصال  الخشوع  في  سواء  االنسان  على  واالخالقي

  الموسيقى  اثر  الى  ويشير  سبق  مما  يتضح  كما  عنها.  اشغالهم  او  لديهم  الخفية

  داللة   بالدين   الموسيقى  واالتصال  االنسان   على  التأثير  في  وأستخدامها

  عبر   راسخة  العالقة  وهذه   البشرية  الروح  في   الموسيقى  تأثير   على   اساسية

 الموسيقى  لنوع   تبعا  االفراد   سلوك  تغير   على   الموسيقى  قدرة  تؤكد   العصور

   إليها.  يستمعون التي

  بداياتهم   في  األوائل   الخلفاء  كان  االسالمية  حضارة  في  الموسيقى  دور  اما

  إليها  باالستماع  بدأوا  ثم  الشعرية،  قصائد  إلى  الخاصة  جلساتهم   في  يستمعون

  ومدارسه،   طبقاته  وتعددت  األموي،  العصر  في  الغناء   وشاع  غناء،

  تبارى   والعراق،  والشام  الحجاز  في  والخاصة  العامة  مجالسه  وانتشرت 

  من   عدد   ظهر  بها.   خاصة  لتقاليد  وفقا  إنشاده  في  والمطربات  المطربون

  يكن  لم  سريج.   وابن   محرز,  وابن  الغزيل,  كامل  أبو   منهم   الغناء،  مشاهير

 األصفهاني  ينقل  اذ  (.89ص  ,1969  )مليحة,  الرجال  على  حكراً   الغناء



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1036   

 

  ومنهن   األمويين،  زمن  في  صيتهن  ذاع  اللواتي  المغنيات  من  الكثير  أخبار

 (. 268ص  ,2ج )االصفهاني,  وحبابة( القس، سالمة )جميلة،

  الذهبي  عصرها  الموسيقى  عاشت  (م 750/1258)  العباسية  الدولة  قيام  بعد

  علماء  من   العديد   قدم   لقد   بل   الخلفاء,  لدى   رفيعة   مكانة  فيها   الموسيقيون   وبلغ 

ً   العصر  ذلك  )الفارابي,   هؤالء   ومن   الموسيقى,  مجال  في  هامة  أبحاثا

  نذكر)إبراهيم   العصر  ذلك  الموسيقيين  أهم   ومن  سينا(  وابن   والكندي, 

  الى   ينظر  المهدي(  بن   إبراهيم   جامع,   ابن  الموصلي,  إسحاق  الموصلي,

  من   العديد  ظهر  العباسي  العصر  وفي  .(61-51ص  ,2008  )ريبيرا,

  الموسيقا   فن  تطور  في  األكبر  االثر  لها  كان  التي  القيمة  الموسيقية  األبحاث

  سينا،  البن   االلحان  محاسن  وبحث  للفارابی،  الكبير  الموسيقی   )كتاب  منها

  احمد  بن  للخليل  وااليقاع  النغم  وكتاب  الكاتب،  ليونس  االغانی  وكتاب

  مثل   الموسيقى  بالعالج  العرب  وفالسفة  االطباء  كبار  اهتم   كما  الفراهيدي(.

  دور  او  المشافي  اي  )البايمارستانات(  في  استخدموها  والكندي(  )الرازي,

  الموضوع  لهذا   كتاباتهم   من  يديد الع  افردو  (3ص  ,1984  )البقلي,  االستشفاء

  األندلس  بالد  وفي  العربي.  الطب  تاريخ  مراجع  من  العديد  في  جلي  هو  كما

  أن   )زرياب(  الموسيقي  استطاع  م(711  هـ/ 92)  عام  العرب  فتحها  ان   بعد 

   (. 97ص )ريبيرا، العصر ذلك في خاصة موسيقی ينشئ

 بالكنيسـة  مرتبطـة  الموسيقية  المؤلفات  غالبية  تجلت  الغربية  الحضارة  فی  اما

 م(1450م/450)  عـامي  بـين  (Medival)  الوسطى  العصور  في  ذلك  وكان

 الكنسـية  والموسـيقى  (,Gregorian)  الجريجورية  الترانيم  في  ذلك  بدأ  حيث

(Music of the church) الحـديث الفن موسيقى في الحال هو كما (ars-

nova.)  موسـيقى ثـم تحديداً  وفرنسا إطاليا  في  عشر  الخامس  القرن  جاء  وقد 

about:blank
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 فقــد (م1450/1600) عــامي بــين (The Renaissnce) النهضــة عصــر

ــر ــي ظهــ ــك فــ ــر ذلــ ــا العصــ ــرف مــ ــانوم يعــ  (,Organum) باالورجــ

 وقــد (,Massوالقــداس) (,Madrigalوالمرديجــال) (,Motetteوالموتيــت)

 قـام  حيث  م1517  عام  لوثر(  )مارتن  يد  على  البروستانتية  الموسيقى  ظهرت

 الغنـاء خالل من الجماعات  على  التأثير  في  فعالة  كوسيلة  الموسيقى  بإستخدام

 ,Kamien) الحركـة تلـك الـى إلنتمـوا االشـخاص مـن العديـد فـي أثر مما

2000,p15.) 

  قد   والثانية  االولى  العالمية  حرب  خالل   وتحديداً   العشرين   القرن  وفي

 لها  تعرض  التي  العصبية  النفسية  الصدمات  عالج  في  الموسيقى  استخدمت

ً   الحرب  في  الجنود   اربعينيات   وفي   المدنيين,  بين   الصدمات  معالجة  وإيضا

  الواليات  في   بالموسيقى  المعالجين  بتدريب   برنامج  إنشاء  تم   العشرين  القرن

  وكلية  كانساس,  وجامعة  ميشيغين,   والية   )جامعة  في  االمريكية   المتحدة

   (.Kate & William, 1999, p28) شيكاغو( في الموسيقى

 خاص: بشكل والموسيقى عام بشكل والفنون الثقافة على تأثيره كورونا وباء

 كورونا جائحه اجتياح اثناء الموسيقية والفنون الثقافة قطاع في العاملون تأثر

  عام,  بشكل  والفنية   والثقافية  االدبية  النشاطات  فی  فاعل   تأثير  له  كان

  بفعل  وذلك   للتواصل,   وحاجزا  مانعا  سدا   شكل   فقد  خاص.   بشكل   والموسيقية 

  كان  لما  :7نعمان  منصور  يذكر  الجانب  هذا  وفي  ,ولخطورته  وطبيعته   الوباء

  جانب  من  والجمهور  جانب  من  المسرح  بين  جمعيا  نشاطا  بوصفه  المسرح

  الحاالت  ان  البشرية.   التجمعات  بفعل  الوباء  انتشار  لخشية  وذلك   اخر,

 
. 
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  لهذه   مستجيبا  كان  ومحليا  واقليما  عالميا  المسرح  بها  مر  التي  المتعددة

 الفنية  العالقات  وقفت  المسرحي  النشاط  حجم  لهذا  الخانقة  الوبائية  االدعاءات

  ان  يقال.  كما  كان  بخبر  الثقافة  وصارت  والموت  الحياة  بأمور  الناس  وانشغل

  االفضل  نحوه  كافة  بنواحيه  مهتم  واالنسان  لثقافة  مشرع  بابا  المسرح

  عم   وأن   الوباء,  ان   .لإلنسان  مريحة  سوية  حياة  تشكيل  اجل  من  واالجمل

 -المسرحي  -الفني  -الثقافي  بالنشاط العاملين  بإرادات  كان  كسره  ان   اال  عالميا

  االنسان  يستعيد  لكي  ما  لفترة  تدمر  فأنها  بالحروب,  إسوة  فالوباء   بطيئا  كان

ً   يتطلب  جديد   من   االيجابية  طاقته   اكثر  طرائق  وإجاد  حدث   ما  الستيعاب  وقتا

 والتوجيهات  شروط  تحت  يوضع  ان  دون   نفسه  الفنان  ذات   عن   للتعبير

  صدى  مع  جديد   من  المسرحية  الحياة  اعادة  الحثيث,   السعي   ان   الصحية.

  لها. الفنية الجمالية الثقافة تحطيم  من بالرغم  عالميا.  الوباء بتراجع

  واحدثة   للمجتمع  التواصل  آلية  توقفت  :8كاظم  جواد  يذكر  اخرى  جهة  ومن

 بالفرد  الخاص  للشعور  كامل  انهيار  بمثابة  هو   االنفرادية,   العزلة  من  حالة

 حالة   على  يؤثر  الوجداني  التفاعل  مسار  توقف  ان  حيث  الوجدانية  واحتياجاته

  عندما  مباشرة  بصورة  تؤثر  للفرد  التفاعليه  العمليات  الذات.  بتحقيق  الشعور

  الذي   الوباء  وان  بالعدوى  بالوقوع  الخوف  عن  الناتج  القلق  اعصار  يجتاح

 الكبيرة  المصطلحات  هذه  العالمية  الصحة  منظمة  قبل  من  ب)الجائحة(  لقب

  دليه   تتوقف  سوفى  وبالتالي  االنسانية  للذات  الداخلي  االستقرار   حالة  تدمر

  ة اللذ  التوقف  الى   يؤدي   مما  المشاعر  او   باألبداع   المتحكمة  الخالية   بعض

  الجمالية.
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  من   االفراد  اصاب   الذي   النفسي   االثر   احتواء   في  فعاال  دورا   للموسيقى  كان

  التخلص   في  الموسيقى  دور  برزت  حيث  الخارجي  عالم  عن  انقطاعهم  خالل

  االجتماعية,  والعزلة االنقطاع فترة خالل طرءات التي السلبية االثار هذه من

  على   نفسي  تأثير  للموسيقى  ان  حيث   السلبية.  االثار  كل   على  هذه  وتغلبت

  المتمثلة   النفسية  جوانب  كل  على  والتغلب  الخروج  على  تساعده  المتلقي

  من  الموسيقى  فن  و"يعتبر  بالراحة,  شعور  وعدم   واالرتباك  والقلق  بالخوف

  الحس   عالم  الى  الواقع   عالم   من  ينطلق  ألنسان   تجعل  ان  تستطيع   التي   الفنون

  القدرة  لها  كذلك  عليه,   تسيطر  التي  واالمه  احزانه  من  فيتخلص  والخيال,

  وترقي  الروح,  وتهذا   االنسانية,   النفس  وتطهر  االنساني,   السلوك   تشكيل   على

   (. 17ص  )محجوب, الذوق"

  اإلغالق   عمليات  أدت   :9يذكر  غازي  ئامانج  مع  خاصه  مقابلة  وفی

 والتوجيهات  األمراض  مكافحة  وقيود   االجتماعي،  والتباعد  المتكررة،

  والتحديات   المفارقات   من   سلسلة  ظهور  إلى  (م، 2020  مارس)  منذ   األخرى

  وفقدان   األماكن  إغالق  أدى  أخرى،  ناحية  من  والثقافة.  الفنون  قطاع  في

  الوباء  أتاح  ذلك،   ومع   .كبير  بشكل  الثقافية  الصناعات  تعطيل  إلى  الوظائف

  الفنون   أنشطة  ذلك  في  بما  المنزلية  الفنية  للمشاركة  جديدة  فرصا  أيضا

  مع  المتدفقة  والعروض  الثقافية  والمجموعات  اإلنترنت  على  والفنون  الرقمية

 ظهرت   (م،2021)  عام  حتى  (م 2020)  عام  أواخر  في  الوباء  استمرار

  وفرت  (م،2021)  عام  ومنذ   االجتماعية،  والمشاركة  للمشاركة  هجينة   نماذج

  فإن  ذلك،  ومع  الثقافية  للصناعات  الحرية  من   مزيدا   المجتمع   انفتاح  إعادة
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 والثقافة   الفنون  قطاع  أن  على  أيضا  الضوء  سلطت  قد   هذه  االفتتاح  إعادة

 الجائحة. بعد  ما عالم في مستداما يكون  حتى والتكيف التطور إلى يحتاج

  الكثيرين   أن  من  الرغم   أيضا.على  الجماهير  إلى  والتحديات  المفارقات  امتدت

 خالل   الثقافية  األماكن  أو  المجتمعية  األحداث  إلى  الذهاب  من  يتمكنوا  لم

  المنزلية   الفنية  األنشطة   أن  إال   الوباء،  من   األولى  عشر  الستة  األشهر  معظم

 الصورة   أن  إلى  تشير  أدلة  وجود  مع  متزايد،  بشكل  شائعة  أصبحت

  ذلك،  ومع   تطورت.   قد   الفنون   في  يشاركون  الذين   لألشخاص  الديموغرافية

  خالل  شوهدت   التي  للجمهور  السكانية  التركيبة  في  األولية  التغييرات   فإن

  أنه   الوباء  أظهر  حين   في  الحين:  ذلك  منذ   التغير  في  استمرت  إغالق  أول

  .أكبر  تحديا  يمثل  قد   عليها  الحفاظ  فإن  جديدة،   جماهير  إلى   الوصول   يمكن

  تسبب   الوباء  أن  من   الرغم  والرفاهيةعلى  بالصحة  يتعلق  األخير  التناقض

  في   يعملون   الذين   ألوائك  بالنسبة   سيما  ال   كبيرة،  ونفسية  اقتصادية  بصعوبات

  عامة  الفنون  إلى  تحولوا  الناس  من   العديد   أن  إال   والثقافة،  الفنون  قطاع

 .الوباء تحديات لمواجهة حيوية  كوسيلة خاصة والموسيقى

  والفنية  الثقافية   قطاعات  في  العاملون  استطاع  فقد  :10زازا  محمد  يذكر

  اغالق   بسبب  الناس  مع   التواصل  فقدوا   االنهم   المحنة,   هذه  تجاوز  والموسيقية 

  التشكيلية  والمعارض  الموسيقية  والكونسرتات  والقاعات   المسارح

 الجماهيرية  المهرجانات  عن   ناهيك  السينما,   ودور  المسرحية  والعروض

  يذكر  هذا   من  بالرغم  لكن  الثقافية.....   مجاالت  شتى  في  الفنية  والمسابقات
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  والفنون  الثقافة  ساعدت  المنيعة  الحواجز  هذه  جميع  :11ياسين  بارزان

  في  االفراد  استطاع   حيث   الجائحة.  خالل  تكيفهم   على  االفراد   والموسيقى

  ات الرواي  والكتابة   الكتب,   وقراءة  بالمطالعة  يهتموا  ان  المجتمعات

  والنحت.  الرسم  مثل   والفنية  اليدوية  باالعمال  انشغل  من   فهناك   والقصص.

  هناك  كما  معينة   موسيقية   الة  على  العزف  وتعلم   بالغناء  اهتمة   من   ظهر  كما

 عموما  الفن  الن   المنزل.  في  االليفة  الحيوانات  بالتربية  اهتماماته  ابدى   من

  والهموم  القلق  من   تخلصنا  على  القدرة   له  الوحيد   المنفذ  باالخص   والموسيقى

  تتعلق  شيء  كل  "قبل   فهي  ويأسنا   حزننا  واحالمنا  امالنا  تجسد   فهي

  الذهنية"   بالتصورات  ال  وبالخيال,  البالفهم,  وباالتفعال,  بالعقل,  ال  بالمشاعر,

   (. 16ص  )بورتنوي,

 كافة  على  العمل  من  جديدة  مجاالت  ظهرت  الكورونا  جائحة  ظهور  ومع

  والتعليم   والتربية  والموسيقى  والفنون  الثقافة  قطاعات  ضمنها  ومن  األصعدة،

 برمجة  من  بالحواسيب  المرتبطة  الحقول  في  العاملين   وقطاعات

  عن  والعمل  التعليم  واالتصال  اإلعالم  وسائل  بفضل  ونما  واتصاالت....الخ،

  اإلفتراضية"."  الموسيقية  والحفالت  الكونسرتات  ذلك  في  بما  )أونالين(  بعد

  من   كثير   تحولت  كورونا  بجائحة  المرتبطة  اإلغالق  إجراءات  تزايد  مع

  وبرنامج  الفيديو  مكالمات  عبر  افتراضية  اجتماعات  إلى   العمل  اجتماعات

(Zoom Cloud Meetings ,  google Meet ,  Free Conference 

call.)   كما   والعلمية  الثقافية  والسمنارات  المؤتمرات  اكثر  بعقدة  ساعدة  حيث 

  الموسيقية   اعمالهم  بإنتاج  الموسيقية  الفنون  قطاع  في   العاملون  ساهم
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 محل  تحل  اصبحت  البرامج  هذه  ان  حيث  المناص  هذه  عبر  وترويجها

 تخلصنا  اذا  حتى   المستقبل   في  اكبر  فرصة  اتاحة  مما  التسجيل   استوديوهات 

 افاقا   فتحت  والتي   البرامج   هذه  خالل  من   الموسيقي  يعمل  ان  الجائحة  هذه  من

  عامة.  بصورة  االعمال  ولباقي  خاصة  بصورة  الموسيقية  لالعمال  جديدة

 لظروف   يخضع  نتاج  وانه  اجتماعية  ظاهرة  الفن  ان  "  دوركهايم  يذكر

  اي  نحن  عن  بل  االنا  عن  اليعبر  فالفنان  هذا  وعلى  والمكان,  الزمان,

 زمن   في  االمر  هذا  تسد  وقد  (. 174ص  , 1990  طالب,  )ابو  المجتمع"

  وانتاج,  تأليف,  على  ختصة  الموسيقيون  عامة,  الفنانون  تمكن   حيث  الكورونا

 وجماعي  منفرد  بشكل   والغناء  العزف  خالل  من   الموسيقية  عمالهم  وتوزيع 

 )سامحيني  اغنية   ذلك   على  مثال  خير  بينهم.  والمكان  الزمان,  اختالف  رغم

  يوضع   دسوقي(  )هيثم   السوري  الشعبي   للمغني  شوفك(  بقدر  ماعم  ياحياتي

   موسيقي. جماعي لعمل  ومختلف جديد نموذج

  التزاحم  عدم:ومنها  النواحي،  بعض  في  مفيدا  بعد   عن  والعمل  التواصل  وكان

  والمعاهد,   والمدارس,   المكاتب,  على  التردد   وعدم   النقل،  وسائل  على

ً   البشري   الفكر  أمام  فتح   مما  والجامعات،   قبل.  من  معروفة  تكن  لم  آفاقا

  بواسطة  الخارجي  العالم   مع   التعامل  على   ُمجبرا  العادي  اإلنسان  وأصبح 

   به. الخاص الالبتوب وجهاز الذكي موبايله

  اعمالهم   وتوزيع   النتاج  الموسيقيون   ساعدة   التي   البرامج  هذه  مميزات  اهم   من

   الموسيقية:

  يتيح  اذ   والجماعية  الثنائية   االجتماعات  من   محدد   غير   عددا   تنشيء   ان   يمكن

 خمس   من  اكثر  الى  العدد  هذا   يصل  قد   االشخاص  من  الكثير   انضمام  امكانية
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  عملية  يسهل  مما  واحد   وقت  في  شخص   الف  من  اكثر  الى   تصل  شخص  مئة

  المسرحية   والعروض  التشكيلية  واالعمال  والعروض  دولية  المؤتمرات  اقامة

  الوركسترا   افتراضية  موسيقى  العرض  من   العديد  بث  تم  حيث  والموسيقية

 الخير  صباح برنامج  خالل  من  وذلك  برلين   مدينة   في  االلمانية  الفلولهارموني

  في  الموسيقية  فرقة  ضمت  كما  .Mbc))  قناة  خالل  من  يبث  الذي   عرب  يا

   زووم.  منصة عبر تعزف  وهي االنترنت  على مباشر البث مهرجانا تايالند، 

 المحادثات   تسجيل  الى  باالضافة  الدقة,   عالية  ومرئية  صوتية  مكالمات  يوفر

  والمواد   االغاني  من   العديد   تسجيل  تم   لذلك  الحق.  وقت   في  وعرضها

   خاللها. من الموسيقية

  كومبيوترا  او  محموال  هاتفا  كان  سواء   ذكي  جهاز  بأي  استخدامها  يمكن 

  التلفاز. شاشة  على استعماله ايضا  يمكن  كما عاديا.

 اخرون.  اشخاص يدخلوها  لكي االنترنت  عبر الرابط مشاركة امكانية 

  (GooglePlay)  سوق  خالل  من  وذلك  بالكامل  مجاني  البرامج  تحميل

 لهواتف   بالنسبه  (Appstore)  خالل  من  وايضا  (Android)  لهواتف

(Iphone) .   

 ازعجك  اذا   البرنامج,   داخل  االسئلة  القاء  مثل   االخرى  المميزات  من   كثير

  اشخاص   تحديد  او   حديثك  اثناء  بكتمه  تقوم  ان  فيمكنك  المشاهدة   صوت

  المشتركين,   حسابات  حفظ  برفقتك,  الحوار  في  يشاركوا  لكي  فقط  معينين 

   به.  التحكم سهل
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  عدد  وتسجيل  المؤتمرات  عقد  في  يشاركوا  لكي  للمستخدمين  دعوات  ارسال

  وهيفاء   اليسا  ل  –  وكمان  كمان  هنغني  )  اغنية  مثل  كليبات  الفيديو  من

 في   الوزراء  مجلس  جلسات  عقد  في  الحكومات  استخدمتها  كما  وهبي(, 

 في  البرامج  هذه  ساهمت   سبق  مما  نستنت  اذا  كوردستان.  اقليم  حكومة

   والمهنية. االجتماعية, الحياة استمرارية

 النتائج: 

  والتي   الكورونا  جائحة  زمن  في  الموسيقية  والعروض  النشاطات  تالشي

   والغناء.  الموسيقى بالعزف لالستماع الجمالية والمتعة اللذة نشر على تعمل

 عطائاتهم.  في الموسيقيين على  سلبيا اثرت بأن  النتائج اظهرت

 وتقنياته.  الموسيقي الفني النتاج سلبياعلى أثرت

 والمتعلمين.  الطلبة على العملي المستوى سلبياعلى اثرت

  الموسيقية   االعمال  بعض   وتقديم   النتاج  لقائات  اقامة  الفنانون  بعض  استطاع

 االجتماعي. التواصل شبكات  عبر )افتراضية(

  التوصيات:

  بتقنيات   القاعات  تجهيز  على  للعمل  والفنية   الثقافية  المؤسسات  البحث   يوصي

  بالمواقع  تبث  التي  المتنوعة  واالنشطة  الرقمية  العروض  النجاح  موالئمة

   االفتراضي.
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  الخبرات   خالل  من   افتراضية   مجتمعات  بناء   على   للعمل  الفنانيين   تشجيع 

 الفنية  النشاطات  تفعيل  الستمرارية  الرقمية  البرامج  الستخدام  التقنية

   والموسيقية. 

   المقترحات:

 الظهار   االدارية  المؤسسات  في  القائمين  مع  وبحوث  دراسات  اجراء

  الكترونية   اساليب   الى   التقليدية  االنشطة  عرض  اساليب  من  االنتقال  معوقات

 حديثة. 

  لهم   كان   الذين  والموسيقين   الفنانيين   من   شريحة  على   وبحوث  دراسات  اجراء

  الحظور

  الموسيقية  االنشطة  استمرار  في  نجحوا  وقد   االجتماعي  التواصل   موقع  في

   والفنية.

 المصادر قائمة

 العربية: باللغة المصادر

  العالي  التعليم  وزارة  الفني,  النفس  علم  ,1990  سعيد.   محمد  طالب  ابو

  العالي,   التعليم  مطابع  الجميلة,  الفنون   كلية  بغداد   جامعة  العلمي  والبحث

   بغداد. 

 .3ط  بيروت,   صادر,  دار ,2011 الصفا. اخوان رسائل  الصفا. اخوان 

   الهالل. مكتبة دار . 2ج االغاني,  ,2000  فرج. ابو  االصفهاني,
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 وصفية"  "دراسة COVID-19 الكورونا زمن  فی والغناء الموسيقی

 زمن  فی  والغناء  )الموسيقی  الموسومة  الدراسة  هذه  تتكون  البحث:  ملخص

  الفصل   احتوى  فصول,   عدة   من  وصفية(  دراسة   COVID-19  الكورونا

  وتحديد   واالهداف,  واالهمية,   البحث,  مشكلة  المنهجي  االطار  االول

  خالل   من  تشكلت   التي  اإلجرائية  التعريفات  ايضا  وتضمن  االمصطلحات,

  من   يتكون   النظري  اإلطار  الثاني  الفصل  اما  الباحثة.  ومعلومات  المصادر

  على  وتأثيره  ناكورو  وباء  العصور,  عبر  والغناء  الموسيقى  مواضيع   عدة

  التواصل   وسائل  وكذلك   خاص,   بشكل   والموسيقى  عام  بشكل   والفنون  الثقافة
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  واستخدمت   زوم,  وجوجل  ميد  جوجل  من  بالبرامج  والمتمثلة  االجتماعي

  من   عدد  وـظهرت  النتائج,  الى  للوصول  البحث  لهدف  مالئمة  ادوات  الباحثة

  بتضمين   الباحثة  واختتمة  البحث,  اهداف  مباشر  بشكل  فسرت  التي  النتائج

 باللغة   البحث  وملخص  واالنجليزية,  العربية  باللغة  والمراجع  المصادر  قائمة

  والعروض  النشاطات  تالشي  هو   البحث  النتائج  ابرز  ومن  االنجليزية.

  والمتعة   اللذة  نشر  على  تعمل  والتي  الكورونا  جائحة  زمن  في   الموسيقية

   والغناء. الموسيقى بالعزف لالستماع الجمالية

research’s brief : this tagged study contains (Music and 

singing in the time of covid -19 “a descriptive study “) 

from various parts, the first part contained The 

methodological framework of the research problem the 

importance, goals, and term defining, It also included the 

rocedural definitions formed from the sources and 

information of the researcher, thus the second part which 

is name the theoretical frame contains different topics of 

music and the art of sinning within the ages of time, the 

corona pandemic effect on the culture and arts in general 

and music in specific , also the social media and The 

programs from Google Med and Google Zoom, The 

researcher used needed tools for the purpose of the 

research in order to reach the results, a number of the 

results divulged that were explained in a clear direct way 
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of the research goals, The researcher concluded by 

providing a list of sources and references in Arabic and 

English. Among the most prominent search results is the 

fading of the activates and the musical shows in the time 

of corona which aims to spread the entertainment and 

joyand Aesthetic pleasure form listening to 

musicandsinging 
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 الخالصة

  فيها   تتم   فاعلة  مشاركة  عملية  ،وهو  االتصال  على  االنساني  النشاط  جل  يقوم

  والمعاني  االفكار  تبادل   قوامها  -اوجماعة  فردا-الطرفين  بين  عالقة  تكوين 

  دائري   وهو  واحد  باتجاه  يكون  وال  والترابط  التفاعل  على  تقوم  والمعلومات،

 على  مؤجال  او   فوريا  ردا   االول  الطرف  يتلقى  ان  ويفترض   يتكرر،  ال

 انقطعت  فأذا  ،  الرسائل  توجيه  استمرار  مع  الردود  تستمر  وان  رسالته

 الخطاب  مع  بالمقاربة  .  االتجاه  احادي  بث  الرسائل  اصبحت  الردود

  جدل  ،هنالك  والمتلقي  المرسل  بين  حي  لقاء  وجود  يشترط  الذي  المسرحي

 خطاب   هو  ،هل  المشاركة  االطراف  بين  االتصال  اجراء  امكانية  مدى  حول

  حتى   العرض  بداية   من  بصمت  المشاهدون   يجلس  حيث   االتجاه،  احادي

 ان   بالضرورة  ،وهل  العرض  طوال  تصدر  افعال  ردود  هناك  ان  ام  النهاية،

   المتبادل؟. التفاعل ليتحقق الرسالة، لغة بنفس الردود تكون

 الدرامي   الحدث  مع  المتلقي  يتفاعل  يتكرر،  ال   وضع  المسرحي  العرض  ان 

 لكل   المصاحبة  للظروف  وتبعا  وثقافية  اجتماعية  سياقات  وفق  مختلفة  بطرق

 في  يشتركون  المرسلين  ان   ،اال  الخاص  سياقه  مرسل  لكل   ان  ومع   ،  عرض

  ردود  على الحصول  ويفترض  المتلقي،  الى  موجه  عام  منسق  خطاب  صياغة

 العرض  من  االنتهاء  بعد  لما  مؤجلة  او  فورية،  المشاركة،  عملية  ضمن  افعال

  وشكل   مضمون  على  فقط  يعتمد   ال  الطرفين  بين   والمشاركة  التفاعل  ان   ،غير

  ضمنية  رسائل  هناك  بل  فحسب،  المسرحي  العرض  يحملها  التي  الرسالة

 يرسلها  -الدرامي  الحدث  سياق  ضمن  تكون  ال-  المتلقي  الى  موجهة  خاصة

  يحتم  المتلقي  قبل   من  مباشرا   فوريا  ردا   تستدعي  الممثل،  وكذلك   المؤلف
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  بالغ   تاثير   له  يكون   ايجابي،  او   سلبي  اتجاه  في  يكون   قد  حاسما  تفاعليا  وضعا

 المسرحي   المشهد  في  االتصال  فان  لذلك  وتبعا  المسرحي.  العمل  مصير  على

  ومنحى   حوله،  الجمهور  فعل   ورد  وظروفه  بالخطاب  يتعلق  عام   منحى  له

  الممثل   ،ونسق  الضمنية  برسائله  المؤلف   نسق  متعددة  بأنساق  اخر  جانبي

   المرسلين. بقية اقل وبمساحة

 اشتغاله   وسياقات  المسرحي،انساقه  االتصال   موضوع   الى   البحث  يتعرض  

   الفني. بالثراء  اتسمت معينة تاريخية لفترات العالمي المسرح في

  العرض،  المسرحي   االتصال   المفتاحية:  الكلمات

 النسق،التفاعل،المرسلون،المتلقي،ردوداالفعال.

Reactivity and communication in theatrical performance 

Pro. Mohammed Sabri   

University of Dohuk  

Abstract   

It is a fact that most human activity is based on 

communication, which is an active participation process 

in which a relationship is formed between the two parties 

- an individual or a group – its aim is to exchange of 

ideas, meanings and information. 

Interaction and interdependence is what this process is 

based on and it is not in one way direction, but rather is a 
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circular process that does not repeat. It is assumed that 

the first party receives an immediate or deferred response 

to his message, and that the responses continue as 

messages continue to be forwarded. Otherwise, the 

messages become a one-way broadcast, if the responses 

are cut off,   

There is controversy about the extent to which 

communication can be made between the participating 

parties compared to theatrical discourse that requires a 

live meeting between the sender and the recipient. Is it a 

one-way speech, where the viewers sit silently from the 

beginning of the show to the end, or are there reactions 

that are issued throughout the show, and are the responses 

necessarily in the same language as the message, in order 

to achieve mutual interaction? 

The theatrical performance is an unrepeatable situation. 

The recipient interacts with the dramatic event in 

different ways, according to social and cultural contexts, 

and according to the circumstances accompanying each 

show. Although each sender has its own context, the 

senders participate in the formulation of a general 

coordinated letter addressed to the recipient. It is assumed 
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that feedback will be obtained within the participation 

process, immediate or deferred until after the completion 

of the presentation. However, the interaction and 

participation between the two parties does not depend 

only on the content and form of the message carried by 

the theatrical performance, but there are special implicit 

messages addressed to the recipient - not within the 

context of the dramatic event - sent by the author as well 

as the actor, calling for an immediate and direct response 

by the recipient necessitating an interactive situation 

Decisive, may be in a negative or positive direction, have 

a great impact on the fate of theatrical work. . 

Accordingly, communication in the theatrical scene has 

two tendencies one of them is general tendency related to 

the discourse, its circumstances and the audience’s 

reaction to it, and second one is related to the multiple 

formats, the author coordinated with his implicit 

messages, the actor coordinated and with a less space the 

rest of the messengers 

The research deals with the subject of theatrical 

communication, its forms and contexts in the world 
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theater for certain historical periods that were 

characterized by artistic richness. 

Keywords: theatrical communication, format, author, 

actor, recipient, reactions. 

 اليه والحاجة  البحث مشكلة :  اوال

  الفرد  وسيلة  وهو  القدم  منذ   األساسية  اإلنسانية  األنشطة  من  االتصال  يعد

  عالقة  تكون  فيها  تتم  فاعلة  مشاركة  عملية  واالتصال  ،   المجتمع  مع  للتآلف

 الطرف  يكون  وقد  والمعلومات  والمعاني  األفكار  تبادل  قوامها  طرفين   بين

 فهمه  الفرد  منها  يستمد  التي  العمليات  من  واحدة  وهي  ،  جماعة  أو  فردا

  عبر   أشكاله  تطورت  وقد  ،  السائدة  التقليدية  الروابط  من  بدال   للمجتمع  الذاتي

  االتصال  مجال  في  المنظرين  من  عدد   أشار  ولقد  فروعه.  وتعددت   العصور

  تعديل   هي االتصال  عملية  غاية  أن   إلى  هوفالند(   و)كارل  شرام(   ولبر   )   منهم

  الفن  اهداف  تفحص  وعند   االتصال.  نية  على  اعتمادا  األفراد،   سلوك

  الجمهور   تسلية  الى  تسعى  ال  عديدة  مسرحية  اتجاهات  ان  يتبين  المسرحي،

  فيها   بما  الشعرـ  ألوان  جميع   من  العامة   فالغاية  ايضا،  تنويره  الى  بل  فحسب،

  الكاتب  ذكر  )دريدن(،وقد  قال  ،كما  ممتعة  بطريقة  التهذيب  هي  المسرحيةـ

  للتهذيب  مدرسة  يكون   أن   هو   للمسرح  األعلى   المثل   ان   ايضا  )جولدوني(

  المدنية.   للحياة  ودليل   للحكمة  مدرسة  المسرح  شللر(  وعد)   (. 99  ،ص1)

  وذلك   ،  المعلومات  لتوصيل   وحقيقيا  خصبا  مجاال  المسرح  )بارت(  ويرى

  التقليدية  االشارية  اللغة   انواع  كل  يقدم  ،فالمسرح  االشارية  لغته   كثافة  بسبب 

   (.247،ص20والرمزية)  والتشبيهية



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1058   

 

  عبر  االتصال  إمكانية   تام  بشكل  تقر  لم   االتصال  مجال  في   الدراسات  ولكن

  من   بين  المسرحي،  االتصال  إمكانية  في  المنظرون  ،واختلف  المسرح  خشبة

  المرسلين  بين  معين  تواصل  تحقق  فرضية  ان  غير  ينفيه،  ومن  حصوله  يؤكد

  واقع  حيويا  تفاعال  وان  مرتفعة،  بنسبة  ممكنة  المشاهدين،  وبين  المسرحين

  نظرية(  )دراسة  خالل  من  الباحث  يتعرض  االتصال،  عملية  طرفي  بين

 وفق   المسرحي  واالتصال  التفاعل  وعملية  وشروطه،  االتصال  لعملية

   خصوصيته.

   آالتي السؤال بصيغة البحث مشكلة جاءت هنا  ومن :

  المسرحي؟  العرض في االتصال  وعملية التفاعل يتم كيف

  المسرحي العرض في االتصال  وعملية التفاعلية عن الكشف  البحث: هدف  

  المسرحي  العرض  في  االتصال   مسالة  الى  البحث   يتعرض  البحث:  أهمية

  تاريخ من معينة فترات في والجمهور، المرسلين بين التفاعل حصول وكيفية

 فن   مجالي  في   والمهتمين  المتخصصين  يفيد   البحث  فان   وبذلك  المسرح،

   االتصال. وعلوم المسرح

 المصطلحات:  تحديد 

 نقل)عمد(لرموز  عملية  هو  االتصال  ان   يرى  هوفالند(   سي  االتصال:)كارل

  التأثير  او   اآلخرين  سلوك   في  تغيير  إحداث  لغرض   المتصل  قبل   من   لغوية

   (. 52،ص5) عليهم

 نقل  الى  تشير  عملية  هو  االتصال  "  ان  الى  يشير)ولبرشرام(  االتصال:

  مكون   او   مؤسس  او   مصدر   من  واالتجاهات  واألفكار  واآلراء  المعلومات
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 بمجموعة  فردا  يكون  قد  المتلقي  او   المستقبل  وهذا  الرسالة  مستقبل  الى  رسالة

  فان  وبذلك   (. 21ص10ما")  لهدف  عليه  التأثير  بغرض  وذلك  جمهور  او

  االتصال  ان  (   بارنلند  )  يرى   و  المتلقي.  سلوك  تعديل  هي  اإلرسال  من  الغاية

  التي   االتصال  عملية  هو   الهدف  وإنما  ذاته   بحد   هدف  ليس  وهو   عمليةمركبة

  واحد  اتجاه  في   يكون   ان   يمكن   ال  االتصال   ،وان   والترابط  التفاعل  الى   تقود

 أطراف   اعتماد  اي  ،  الجماعي  باالعتماد   يسمى  ما  وهذا   دائري  هو  بل

  (. 17،ص10) بعضهاالبعض  على االتصال

  واسع   بشكل  يستخدم   حينما  اتصال  حسب)موريس(اصطالح  االتصال:

 امر  في  األفراد  من  عدد  مشاركة  فيه  يتوافر  ظرف  اي  يتناول  فانه  النطاق

  اي  او  الرموز  بواسطة  سواء  معينة  قضية  حول  تآلف  تحقيق  ان  ،اي  معين

  على   ينطوي  الظرف  هذا  وان  شيوعا،  يسميها)موريس(  اخرى  وسيلة

 تتحقق   االتصال  عملية  فان  وبذلك  (.19،ص10مشاركة)  اي  مشاع  إحساس

   األفراد. من عدد  لدى المشاركة ظرف توفر عند   مبدئيا

  عناصر  وبين  االتصال  بين   من)وايزمان(و)باركر(،  كل   االتصال:ربَط 

 تقارب   وهناك  التأثير،  ،   التنسيق  ،  الترابط  العالقة،  ،  هي:التفاعل  محددة

  على  أكدا   الذين  (   لندبرج  كولي(و)جورج  )تشارلز  المنظرين  اراء  بين   ايضا

  التأثير  يعني  ،  التفاعل  االتصال،  عملية  في  واإلشارات  الرموز  استعمال

  او  مشتركة  اهتمامات  وجود  اي  والعالقة  االتصال  أطراف  بين  المتبادل

  ،   واحد  هدف  نحو  الوحدات  وترابط  معينة  أشياء  حول  اتفاق  ووجود  متشابهة

  طرفي   على  االثر  ووقوع  والتطور،  النمو  حيث  من   الوحدات  بتنسيق

   (.57،ص15االتصال)
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 ظاهرة   ،وهي  عملية  بانه  االتصال  بارنلند(يعرف  سي  )دين  االتصال  عالم 

  بان االعتقاد  الى  كذلك   )بارنلند(  ،يذهب  الزمن  بمرور  مستمرة  بصورة تتغير

 لذلك   تفاعلية  انما  و  آلية  ليست  ألنها  تكرارها  يمكن  ال  فانه   تتم  عندما  العملية

 من  رسالة  توجيه  مجرد  يعني  ال  االتصال  ان  واحد.  باتجاه  تكون  ان  يمكن   ال

  او   النشر  او  البث   عليها  يطلق  ان  يمكن   التي   العملية  وهي  آخر  الى  طرف

  األول   الطرف  يتلقى  ان   بد   ال   االتصال  يتم   فلكي  ،   واحد  جانب  من   اإلرسال

 توجيه  استمرار  مع   الردود   تستمر  وان   رسالته  على  مؤجال   او  فوريا  ردا

 االتجاه  أحادي  بثا   الرسائل   أصبحت  الردود   انقطعت  فاذا  الرسائل

  عليها   الرد   وان   متدفقة  الرسائل   ان   طالما  قائم  اذن   فالتفاعل  (. 18ص11)

   المستويين. كال  يتوقف ان  ينبغي وال متواصل

 النظري  :اإلطار ثانيا

 في   يقفان  المسرح  في  والمتلقي  المؤدي   ان  المسرحي:  والنشاط  االتصال

 والحقا  آنيا  الثاني  بأداء  يتأثر  طرف   فكل  ،  التفاعل  من  واحد  مستوى

  على  أفعالهم  وردود   الجمهور  تفاعل  يرصدون  المسرحييون  فالمرسلون

  تنعكس  او  الممثل   اداء  على  انيا   األفعال  ردود   وتنعكس  يقدمونها   التي  الرسالة

 اشارت  وقد  الالحقة،  الرسالة  وشكل  مضمون  في   ـ  المؤلف  على  ـ   بعد   فيما

 العرض  اثناء  الممثل  على  للجمهور  الكبير  التأثير  الى  التاريخية  الدراسات

 المؤلف   كان  وكيف  ،   النهضة  وعصر   االغريقي  المسرح  في  المسرحي

   رغباته. ويلبي الجمهور لمطالب يخضع
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  المتصل   قبل  من   اللغوية  الرموز  حدد)عمدية(نقل  تعريف)هوفالند(الذي   في 

  فضال   لفظية  لغوية   رموز  كونها   اي   الخاصية  هذه  لها  المسرحية  الرسالة  ،فأن

 المتلقي، سلوك   في تأثير إلحداث  وضعت لفظية غير  رموز احتواءها عن

  على  كبير  تاثير  له  فأن  افتراضيا  عالما  يناشد  كونه  من  الرغم  على  فالمسرح

 المسرح  في  المفارقة  ان   ذلك،  حول  (   هلتون  )جوليان  يقول  الجمهور،

  تعبير  وسيلة انه   رغم   له  إدراكنا   و للواقع   رؤيتنا  شحذ   على قدرته  في   تتلخص

   (. 11،ص2) المزيف او الواضح باالصطناع  تتميز

  واألفكار   المعلومات  من   كبيرة  كمية  نقل  تصحبها  التأثيرية  المسرح   قدرة  ان

  شروط  فأن  هنا  ومن  للواقع،  رؤيته  صياغة  بغرض  المتلقي  الى  واآلراء

  احتواء  عن  فضال  المسرحي،  النشاط  في  تتوفر  االتصال  لعملية  )ولبرشرام(

  وغير  اللفظية  اللغوية   واإلشارات  الرموز  على   المسرحي   الخطاب

  مفهوم  اما  لندربرج(   و)جورج  كولي(  من)تشارلز  كل  لمفهوم  اللفظية،تبعا

 تكرارها،فهو   يمكن  وال  واحد  باتجاه  ليس  وانه  عملية  االتصال   ان  )بارنلند(

  عالقة   المسرح  في   والمؤدي   المتلقي  بين  ،فالعالقة  المسرحي  الفعل  مع   يتماثل 

  الظرف   تكرار  يمكن   ال   ألنه  شك  بال   تكرارها  يمكن   ال  عملية  وهي  تفاعلية

  ان  )موريس(  بتأكيد  يتعلق  وفيما  االتصال،  فيه  حدث  الذي  اطالقا  المشترك

  قضية   حول  تآلف  لتحقيق  االفراد  بين   المشاركة  يوفر  ظرف   اي  االتصال

  يعلم   وهو   المسرح  يقصد  الجمهور  فان  ،   اخرى   وسيلة  اية   او   رموز  باستخدام 

  رموزهما   لديهما  الطرفين  كال  المؤدي،  مع   فيه  سيشترك  الذي  الظرف  مسبقا

 )   المخــــــــــــــــرج  ،يقول  الطرفين  كال   من  تفسيرها  من   البد  التي  الخاصة

  عرض   يشهد  ان   يتعمد  ،  الثقافية  التطلعات  ذو  الجمهور  جروتوفسكي()ان
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  ،   نفسه   عن   الرضا  من   شيئا   تمنحه  التي  المشاعر  بعض  ويمارس  يندمج  لكي

   (.114  ،ص12 الخاص() نبله  ممارسة على القدرة يحس ان هو  األمر

 مرسـل  من  االتصال  لعملية  االولية  العناصر  تتكون  االتصال:  عملية  عناصر

ــالة ــي ورســـــ ــل ومتلقـــــ ــاها ،يتفاعـــــ ــي بمقتضـــــ ــل متلقـــــ  ومرســـــ

ــان (،وتفصــيال53،ص3الرســالة) ــة عناصــر ف ــون االتصــال عملي ــن تتك  م

ــأثير -المتلقــي-الوســيلة-الرســالة-المرســل- ،المصــدر ــة-الت  الراجعــة، التغذي

 او مجموعــة او فــردا المصــدر يكــون وقــد ، الرســالة مؤســس هــو المصــدر

 إلـى  قنـاة  او  معينـة  وسـيلة  عبـر  محتـوى  او  معينـا  مضـمونا  ،يبعـث  مؤسسة

 قد المتلقي، سلوك في التأثيرات  تقع  وعندها  ،  شفراتها  بفك  يقوم  الذي  المتلقي

 أفعالـه ردود تؤشرها وهذه تكون ال وقد  بالفعل  المطلوبة  هي  التأثيرات  تكون

  المصدر. الى المتلقي من الراجعة او العكسية التغذية هي التي

 اللغة  اساس  على  اما  االتصال  تصنيف  يتم   ما  عادة  االتصال:   انواع

  باالتصال   المهتمون   االتصال،يرى  مستوى   اساس  على  او   المستخدمة

  غير   اللغة  وانما  وحدها  اللفظية  اللغة  على   تقتصر  ال  )لغة(  كلمة  ان   االنساني

  واللون  والموسيقى  واإليماءة  بالحركة  التعبير  تشمل  والتي  ايضا  اللفظية

  لصوتيةا  والرموز  المنطوقة  األلفاظ  بين  يجمع  اللفظي  واالتصال  وغيرها.

  واإليقاع  النبر  ،   الصوتية   بالرموز  والمقصود   (. 42،ص6لها)  المصاحبة

  غير   االتصال  اما  .   كليا  الكلمة  داللة  تغيير   ان  يمكنها  التي  والتلوين،  والنغمة

  األشياء   ولغة  والفعل  الحركة  لغة  اإلشارة،  لغة  ،   يتضمن   فانه  اللفظي

   (.17،ص7 واألدوات()  )المالبس
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  ليشمل  يمتد  اللفظي  غير  االتصال  ان   إلى  هاريسون(   )راندال   ويذهب  

  والبروتوكوالت   والرقص  والرموز  واألزياء  واإليماءات  الوجه  تعبيرات

  ،   الجسد   حركات  وتشمل   :   األداء   رموز   هي،  اربعة  الى  ويقسمه   الدبلوماسية، 

 ورموز  وغيرها،  ،  السعال  ،  الضحك  ،  مثل  لغوية  شبه  ورموز  اإليماءات

 عن  معبرة  رموز  المعمار،  األثاث،  ،  التجميل  أدوات  ،  :المالبس  اصطناعية

  استخدام   اسلوب  ،  الظالل  األلوان،  :  إعالمية  ورموز  الشخص،  مكانة

  ظرفية:  ،ورموز  الكاميرا  في  اللقطة  نوع  ،   الصوتية  والمؤثرات   الموسيقى

  وما   المتصلين   وترتيب   تنظيم   خالل  ،من   والوقت   المكان  باستخدام   تتعلق

  هي   )راندال(،انما  يسميها  كما  الرموز  هذه  (.28،ص9اشياء)  من  حولهم

  شكله  النص  تمنح   التي  ،وهي  المسرح  لغة   في  منطوقة  غير   عالمات

  هي  هذه  كانت  واذا   واأليقونة،  واإلشارة  الرمز  تشمل   والعالمة  ،   المشهدي 

   الحقيقية. المسرح لغة فهي الفعلية االتصال لغة

  التي  اإلشارات  على  كبير   بشكل   يعتمد   االفراد   تفاعل   ان  بالذكر  الجدي   ومن  

  الفيزيقية   الحركات  جميع   تعني   ،واالشارات  االتصال  ركائز  إحدى  تمثل

 أجزاء   او  الذراعين  او  األصابع  حركة  الى  الحواجب  حركة  من  تتدرج  وهي

  ان   سيما  وال  ،  الكلمات  من   بدال  االتصال  عملية  في  وتوظف  ،  الجسد  من

  كما   (. 153  ،ص 16ونفسيا)  فكريا  االتصال   اسلوب   تأثير  من   تزيد   اإلشارات

 فلغة   اللغة،  من   المستوى  لهذا  استخداما  الفنون  اكثر  من  المسرح  فن  ان

  وسمعية،  بصرية   التعبيرية   القنوات  كافة  على  تشتغل  النها  جدا   ثرية  المسرح

  هي  المسرحيين  والزمان  والمكان  والحركة  واإلضاءة  الصوت   ان  واكثر.

 نظامها   لها  التوصيلية  الوسائل  هذه  من   وسيلة  كل   ،  مختلفة  توصيلية  وسائل

  رسالة  الى  وتحولها  بينها،  توحد   شفرة  خالل  من  النهاية  في  تلتقي  الخاص
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  (. 247  ،ص20)  المصنوع  الدرامي  للعالم  الداللية  المعلومة  إدراك  هدفها

  مستوى  على  عالمات  باستخدام   كلها  الفنون   بين   ينفرد  المسرح  فن   ان  كما

  االتصال  بعملية  يهتم  الحي  المسرح  ان  المثال  سبيل   على  والشم  اللمس  حاسة

  تكتسب  المسرح  في  األشياء  ان  اللمس،  مستوى   على  ويعمل  بالمشاهدين 

 اللغة   وكثافة  ثراء  على  تدل  اإلمكانية  وهذه  الواقع  في  تتضمنها  ال  دالالت 

   الهائلة.  التعبيرية وطاقتها وتنوعها الدرامية

 والحركـة  الرقص  وفن  والموسيقى  والصورة  الكلمة  فن  يجمع  المسرح  فن  ان

 لغــة يـتكلم ان بإمكانـه المسـرح والتنكـر، الـزي وفـن والمعمـار الرسـم وفـن

 ونقـل التعبيـر فـي متنوعـة قنـوات  يسـتخدم  فهو  ،  واحد  عمل  في  كلها  الفنون

 أنسـاق  شـكل  علـى  كـوزان(  )  صـنفها  المسـرح  لغـة  في  التنوع  هذا  الرسالة،

ــددها ــة وحــــــــ ــر بثالثــــــــ ــقا عشــــــــ ــى نســــــــ ــو وعلــــــــ  النحــــــــ

 الجسدي،الحركة،الماكياج،تصـفيف االتي:الكلمة،النغمة،إيماءاتالوجـه،التعبير

 االكسسوارت،الديكور،اإلضاءة،الموســيقى،المؤثرات الشعر،الزيالمســرحي،

 الـى  بعـد  فيمـا  أضيف  اخر  مهم  نسق  عن  فضال  (.هذا200  ،ص17السمعية)

 وكمـا  ،  األنسـاق  لهـذه  اخـرى  تصـنيفات  إقامـة  ويمكن  ،  الفلم  وهو  التصنيف

 يتـداخل  حيـث  ،  اللفظـي  غيـر  االتصـال  ضـمن  تقـع  األنساق  غالبية  فان  يبدو

 فـي  التعبيريـة  المقومـات  هـذه  كـل  مع  الكالمية.  غير  التعبير  طرق  مع  الكالم

 التي  اللغة  وبنفس  الشخصيات  على  الرد  فرصة  له  ليس  المتلقي  فان  المسرح،

 الممثـل بين التفاعل ان غير  التقليدي  المسرحي  االتجاه  في  فيها  الرسالة  يتلقى

 غيــر او لفظيــة بلغــة ســواء الطــرفين، بــين جــدلي بشــكل يســتمر والمتلقــي

 العــرض فـي المتلقـي مشـاركة الـى سـعت الحديثـة االتجهـات ان لفظيـة،كما

  فاعل. بشكل المسرحي
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  )هارولد  نموذج  منها  عديدة  نماذج  هنالك  االحادي  باالتصال  يتعلق  ما

  )ديفيد   ويفر(نموذج  ،   شانون   نموذج)   جربنر(  )جورج  نموذج   الزويل(

  األحادي  االتصال  عملية   تفاصيل   في   النماذج  هذه   (.تختلف37،  ،ص 9برلو()

  تسير   انها  ذلك  الراجعة(  )التغذية  من  تخلو  انها  في  تشترك  ولكنها  االتجاه

  االتصال  ثنائية  النماذج   تفاعليةثنائيةاما  عملية   تتضمن  ال انها   كما  واحد  باتجاه

 .   ولبرشرام( نموذج)روس(ونموذج)  هما بارزين  نموذجين فهنالك

 ، الوسـيلة ، الرسـالة ، المرسـل هـي عناصر ستة من )روس( نموذج  يتكون

 او  )كـود(  فـي  أفكـاره  المرسل  يضع  حيث  .  السياق  ،  الصدى  رجع  ،  المتلقي

 بفـك بـدوره يقـوم الـذي المتلقـي الى القنوات  خالل  من  الفكرة  نقل  ويتم  شفرة

 بمثابـة  هـي  االستجابة  وهذه  لها  يستجيب  ثم  خبرته  حسب  واستيعابها  الرموز

 الـذي  العـام  السـياق  فهـو  االتصـال  فيـه  يجـري  الذي  والمناخ  ،  الصدى  رجع

ــمن ــاعر يتضـ ــات مشـ ــف واتجاهـ ــال وعواطـ ــن كـ ــل مـ ــي المرسـ  والمتلقـ

  (.23-22،ص3والمتلقي)

  للمرسل  (  الداللي  )اإلطار  مثل  أخرى   نقاط  على  يؤكد  (  )ولبرشرام  نموذج

 المعاني   وتوصيل  االتصال  تسهيل  في  المشتركة  الخبرة  وأهمية  والمتلقي

 في   المتقلي  الى  نقلها  يريد  التي  المعلومات  يضع  ان  عليه  المصدر  ان  ويرى

  المصدر  لدى  يكن  لم  فأذا  "  لفظية  غير  او  لفظية  برموز  نقله  يمكن  شكل

  تصل  كي  بفعالية  اإلشارات  نقل   يتم  لم   واذا   ،   واضح  وهدف  ،  كافية  معلومات

  "  عالية  بكفاءة  يعمل   لن  االتصالي  النظام  فأن  كافية  بسرعة   المتلقي  الى

  وغير  اللغوية  فالمحادثة  ،  بالتماسك  (  ايالم  )كير  سماه  ما  (.وهذا42،ص9)

  نحو   على  مبنية   متميزة  وحدة  معه   تشكل  الذي  المدى  في  تكون   اللغوية

  ترتيب   في  المسرحي  الخطاب  مواضيع   وتدخل  وتداوليا  دالليا  متماسك
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  ذهني   ارباك  حالة  في   المتلقي  يقع  ذلك   وخالف  عشوائي  وليس  استراتيجي

  لرجع  صدى  يكون  ان  يمكن  ما  وهو   التواصل  على  قدرته   تعيق  او  تمنع 

  والمستقبل   المرسل  من  لكل  ضروري  عنصر  الصدى  رجع  عنده،ان  الصدى

  يستجيب  وكيف   رسائلنا  تفسر   كيف   يخبرنا  النه  ـ   ولبرشرام  يقول  كمل  ـ

  يحتمل   الرسالة  ان  حقيقة  الى   انتباهنا  تلفت   فهي  التشويش   فكرة  ،اما  الجمهور

 حالة   في  وانه  ويفسرها  رموزها  المتلقي  يفك  ان  قبل  تدهور  لها  يحدث  ان

 تكرار   يجب  اي  عالية  اإلشارات  نسبة  تكون  ان  يجب  البشري  االتصال

   (.192-183،ص3) التشويش عنصر على للتغلب الرسالة

  وقد   رسالته  مواصلة   على  المرسل  فيساعد   ايجابيا  يكون  قد   الصدى   رجع

  هو   كما  فوريا  يكون  وقد  برسالته  النظر   اعادة  الى  بالمرسل  يؤدي  سلبيا  يكون

 المسرحي   العرض  كان  ولما  ،  المباشر  او  المواجهي  االتصال  في  الحال

  أثناء فورية بصورة المتلقين أفعال ردود  معرفة يمكنهم  المرسلين فان مباشرا

  الى   المرسل  من   الرسالة  نقل   أثناء  يحصل  والتشويش   ،  العرض  انتهاء   بعد   او

   الكلمة. او الصورة في تحريف ويحدث المتلقي

  االستقبال   او  اإلرسال  على  القدرة  دون  يحول  عائق  اي  هو  التشويش  ان

 على   يطرأ  فني  تداخل  اي  ويعني  الميكانيكي  ،التشويش  نوعين  الى  وينقسم

 اما   ،  اخر  سبب  اي  او  المرسل  صوت  في  عيوب  وجود  مثل  اإلشارة  إرسال

   (. 51،ص9) للكلمات مختلفة معاني إعطاء عند  فيحصل الداللي التشويش

 خطاب  لكونه  للتشويش   عرضة  الرسائل   اكثر   من   هو  المسرحي  والخطاب

  الممثل  يلعب  المسرح  أنظاره،وفي  وأمام  المتلقي  بحضور  يقدم  ومباشر  حي

  يطابق   بحيث  التشويش   من  الكلمة  داللة  على  المحافظة  في  أساسيا  دورا
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  المحتمل  ومن الكلمة،  ووضوح  النطق  سالمة عن  فضال  الكلمة،   داللة التعبير

  مؤثر   دخول  او  الممثلين  بين  الحوارات  تداخل  حالة  في  التشويش  يحصل  ان

  الدرامي  اإلعالم  قنوات   تداخل  حالة  في  او  المنطوقة  الكلمات   على  خارجي

  وفقدان  المتلقي  تشتت   يسبب   خارجي  ظرف  اي   او   ،   الزمني  اتساقها  وفقدان

   تركيزه.

 المسرحي:  التلقي

  مسرحي  معماري  طراز  من  يختلف  كما  الخر  عصر  من  يختلف   التلقي  ان

 الجمهور   اختلف  لذلك  ،  مرحلة  كل  في  السائدة  المجتمع  لثقافة  وتبعا  اخر،  الى

  االغريقي   المسرح  فجمهور  ساذج،  معربد  وبين  ومتفاعل  مصغ   بين   المتلقي

 المسرح   الى  النهضةوصوال   عصر  في   وعنه  الروماني  الجمهور  عن  اختلف

 تجاه   افعاله  ردود   وفي  الفنية   الذائقة  وفي   التلقي  تقاليد  في  الحديث،اختلف

  على  القائمين  فان  لذلك  المسرح،  على  بسلطته  اختلف  كما  المسرحي،  العمل

  لن   فبدونه  شديد،  بحذر  الجمهور  مع  التعامل  على  بشدة  حرصوا  العرض

   متعددة. انساقا الجمهور مع التعاطي اتخذ  وقد مسرحي، عرض هنالك  يكون

 الجمهور سلوكيات

 فطرق   ،  التغير   دائمة  المسرح  بفن  الجمهور  عالقة  كانت  العصور  عبر

  سلوك  ،وكان  الحاضر  الوقت  الى  االغريقي  العهد  منذ  كثيرا  تغيرت  التلقي

  يكون  تارة  ألخر،  بلد   من   تتباين  انها  كما  التغيرات،  تلك  ابرز  الجمهور

  مستوى   الى  تصل   وتارة  واحترام،  بقدسية  المسرح  طقس  من  جزء  المتلقي

 المسرحي   العرض  مع   يتفاعل  الجمهور  الطرفين،كان  بين   العالقة   من  متدني 

  الي   يرضيه  لم   اذا  ما  عرض  ايقاف  الجمهور  بإمكان  ،  وتأثيره  انطباعه  وفقا
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  متعددة   بانساق  يكون  المسرحي  والعمل  الجمهور  بين   التفاعلية  ان   كان.   سبب

 ابرز   وهما  والمتلقي،  الممثل  نسق  ومنها  والمتلقي  المؤلف  نسق  منها

 لذلك   المسرحي،  العمل  انجاز  في  االساسيين  الطرفين  هما  كانا  ان  االنساق،

  يخص   .فيما  عاتقهما  على  تقع   والجمالية  واالخالقية   الفنية   المسؤولية   فان

  ،   االغريقي  المسرح   جمهور  حول  اشارة  هيرودوت  المؤرخ  يذكر  المؤلف،

  انفجروا   فرينيتشوس  للمخرج  يتس(ميل  )كيس   مسرحية  في   المتفرجين  ان

  بسبب  درهم  ألف  قدرها  غرامة  المسرحي   الكاتب  على  فرض  وعليه  بالبكاء،

   (.19للمسرحية) المزعج الضرر

 واال  المسرحي  الكاتب  على  احيانا  تفرض  خاصة  رغبات  للجمهور  وكان

  االيطالية(،ذكر)غوته(ان   )الرحلة  كتابه  في  شديدة،  احتجاجات  واجه

 اخرى  بنهاية  يرغبون  كانوا  النهم   مسرحي  عرض   احداث  قطعوا  )الفينيسين(

 مواصلة   بالغة  بصعوبة  القناعهم  المؤلف  وتدخل  شاهدوها،  التي  تلك  غير

  في   الحق  له  ان  يعتقد  المسرحي  الجمهور  كان  له،  خطط  ما  وفق  العرض

  تذاكر   ثمن  يدفع  كان  الجمهور  ان  السيما  المسرحي  العمل  على  سلطة  فرض

  مباشر  بشكل  يشترك  الجمهور  فيها  كان  حقب  وهنالك  االعمال،  تلك  حضور

 حتى   الحبكة  حول  جدال  في  والممثل  المؤلف  مع  المسرحي  العراض  في

  الممثل  مع  حصل   ما  المثال  سبيل  على  ،  مرضي  اتفاق  الى  يتوصلوا

  بغض   بسبب  المسرح  خشبة  على  توفي  عندما  بيرس(  االنكليزي)ادوارد 

  سببا   كان  الذي  المتفرج  انتحر  الدفن،  مراسيم  وبعد  له،  الجمهور  وكراهية

  في   فعال  مشارك  المتفرج  ان  على  تدل   العالقة  هذه   فان  وعليه  الممثل،  بوفاة

   (.23،ص14مباشر) غير او  مباشر بشكل  سواء المسرحي العرض
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 جدلية  عالقة  نشأت  فقد  المتلقي  مع   مباشر  بشكل  يتعامل  الذي  الممثل  اما

  العصر  في  المسرح  نشأة   منذ   مؤثرة،  سلوكيات  ضم  وايجابا  سلبا   بينهما، 

  واستخدام  الصفير   يصدر  الجمهور  كان  المثال  سبيل  على  االغريقي،

  وقد   ،  دوره  يجيد   ال   الذي   الممثل  من  واستيائه   سخطه  عن  تعبيرا  الحجارة

  مباني  بان  علما  الحجرية،  المقاعد  لنقر  نعالهم  كعوب  الستخدام  الجمهور  يلجا

  يتعذر   كان  مما  المتفرجين،  من  االف  عدة  تستوعب  كانت  االغريقة  المسارح

   المسرح. لترك فيضطر دوره، اكمال الممثل على

  الممثل   بين   المباشر   التواصل   تمنع  تقاليد   ثمة   تكن   لم  النهضة،  عصر  في

  تحصل  واحيانا  معينين،  ممثلين  مع   يتفاعل  الجمهور  كان   بل  والجمهور،

  من   الممثل  يتمكن   ال   وقد  الجمهور،  افراد   واحد  الممثل  بين   مزحيه  صراعات

  وقد   المتفرجين،  الحد الممثل   قبل من   مذلة   اهانات  توجه  واحيانا   عليه،   التغلب

  مع  حصل  كما   السوء،  من  كبيرة  درجة  والممثل  الجمهور  بين  العالقة  تصل

  ان   ورأى  المشاغب   الجمهور  من   كثيرا  انزعج  الذي  الممثل)جاريك(

  لمدة   البالد  مغادرة  الى  دفعه  مما  تطاق،  ال  الممثل  حياة  جعل  الجمهور

  خشبة  على  الجلوس  من  الجمهور  ابعاد  من   نجح  بعد  فيما  لكنه  عامين،

 المسرح  خشبة  على  الجمهور  من  اعداد  جلوس  المعروف  من  وكان  المسرح،

   (. 300-296،ص4العرض) اثناء

 القرن  منتصف  الى   عشر  السادس  القرن  منتصف   -  اليعقوبية  الفترة  في

  جمهور  من  واسعة  مساحة  تشكل  االجتماعية  الطبقات  كانت   ، -عشر  السابع 

  المسرح   ارتياد  وكان  معربد،   بجمهور  المسرح  ارتبط   عام   وبشكل   المسرح،

  بدافع  او  االعمال  ادارة  مثل  المهام  بعض  انجاز  ولغرض  شعبية،  تسلية

  فورتن(   مثل)مسرح  المسارح  بعض  للتسامر،  او  مومس  على  الحصول



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1070   

 

  عن   فضال  انحطاطا،  الزبائن  اكثر  باجتذاب   اسمها  بول(اقترن  ومسرح)ريد

 الحضر   سكان  من  خليط  عن  عبارة  الجمهور  كان  واالكتظاظ،  الجلبة

   (.294،ص4) والعاهرات الخدم جانب الى المحترمين والرجال

  يرتادها  المجتمع  في  الراقية  الفئة  تجذب  خاصة  مسارح  هناك  كانت

 مسرحيات   عرضت  الملكي  البالط  مسرح  وفي  عالية،  بأسعار  ارستقراطيين

   (. 95،ص4المنزلة) رفيع جمهور بصحبة الملك امام

  الصمت  يكن  ولم  فوضوية  ،بانها  الفترة   هذه  في  الجمهور  سلوكيات   اتسمت

  البعض،   بعضهم  مع   يتحدثون   المسرح  رواد  كان  حينها،  معروفا  االجباري

  االستهجان   واصوات   والتصفيق  الصفير   بأطالق  المسرحية  مع  ويتفاعلون

   (. 295-294،ص4احيانا) والبكاء

  والسمة   ،  المجتمع  من  مختلفة  شرائح  يضم  المتجانس،  غير  الجمهور  كان 

  كبيرة  سطوة  له   وكان  المسرحي.  العرض   تقديم   اثناء  الصخب   هو  له  الغالبة

 كتابة  عرف  نشا  مما  له،  يروق  ال   مسرحي  عمل  اي  وافشال  تدمير  بإمكانه

  لكسب  للجمهور،  موجهة  تكون  الذكورية،  لألدوار  الخواتيم  او  المقدمات

 الجمهور   عطف  استجداء   الى   الكتاب  بعض   ذهب   لذلك  المسرحية   عن  رضاه

 الخاتمة،  في  او  المسرحية  مقدمة  في  اما  الجمهور  الى  موجهة  فقرة  بكتابة  ،

  جونسن(يخبر   مسرحية)الكيميائي(لـ)بن  مقدمة  في  المثال  سبيل   على

  )العاصفة(   مسرحية  خاتمة  وفي  للمؤلف،   العدالة  يريد  انه   الفطناء  المشاهدين

 صك  يمنحوه  ان  الجمهور  من  )بروسبيرو(  دور  لعب  الذي  الممثل  يطلب

  ترجمات   في  تشاء(  )كما  او  مسرحية)كماتهواها(  ليحرروه،وفي  الغفران
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  من   طلب  دور)روزاليندا(   لعب  الذي  الممثل  شكسبير(فان  لـ)وليم   اخرى،

   قائال: بالمسرحية يعجبوا ان الجمهور

 هذه   في تصفقن ان الى ادعوكن  النسوة  ايتها

 بحق  ذلك  افعلن يعجبكن، ما لكل المسرحية

 الرجال وانتم للرجال، تضمرنه  الذي الحب

 ان  الى ادعوكم للنساء  تكنه الذي الحب بحق

 المسرحية هذه انجاح في  النساء مع تساهموا

 (. 118،ص21)

  إطار   في  المقدم   الحدث  هو  األليزابثي  الجمهور  مطالب  إحدى  من  وكان

  ومطلب  الطراز،  جديدة  مسرحية  إطار  في  كان  ولو  حتى  التاريخية،  المآسي

  لم  فإذا  المسرحية،  في  الهزلية  والمشاهد  المواقف  يتضمن  الجمهور  لهذا  آخر

  قشور  قذف  و  التصفير  أو  السخرية  بطريقة  يغضب،  الجمهور   فان  ذلك  يتم

  مسرح  أو   جلوب   مسرح  تعرض  عند   حصل  كما  التذاكر،  شباك  على  الجوز

  أجواء  أو  طقوس  االحتجاجي،ومن  التفاعل  وهذا  الحال  لهذه  فورتشون

 بالمالبس  االهتمام  هو  مسرحية  لمشاهدة  ذهابهم  أثناء  في  األليزابثي  الجمهور

  باأللوان   ولع  عندهم   وكان  الثمن،  الغالي  الحرير  فيها  يستخدم  التي  الفخمة

  هذا   وانعكس  الجنسين،   كال   عند  موجودا  الطقس  هذا  وكان  واالستعراض 

  ُعني   بمن  أدى  ما  األليزابثي،  المسرح  على  األلوان  و   المالبس  في  الذوق

ً   يدفع  ألن  المسرحي  باالخراح   ذات   بدلة  خياطة  أجل  من  للخياط  باهضة  أثمانا

 في  الجمهور  دور   أو   ألثر   واضحة  إشارة  يعني  وهذا   للبطل،  رفيع   مستوى 
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  ذائقة  يواكب  االخراج  وليجعل  المسرحي   العرض  مكونات  أحد  توجيه

  المالبس  مع  الحال  هو  كما  تفصيال،  األشياء   أبعد  في  المتفرج  وأسلوب

   (. 13واألزياء)

  راينوفا(  تقول)فيوليتا  المسرحي، العرض  سير على  بالغ  تاثير  للجمهور  كان 

 مجريات   في  الجمهور  يتدخل  كثيرة  بحاالت  حافل  المسرح  تاريخ  ان

  يرفض   كان  الجمهور  ان   المثال  سبيل   على  المسرحي،  العرض  في  االحداث

 وخاصة  سعيدة  بنهايات  يرغب  الجمهور   كان  دزدمونة،  عطيل  يخنق  ان

 ( 23،ص14الحقبة) تلك في االيطالي المسرح جمهور

  ذلك   واستغرق  المسرحي  العمل  على  القائمين  قبل   من  كبير  وعناء  جهد  بعد  

  وفي  عشر،  التاسع   القرن  في  الجمهور  على  السيطرة  من  تمكنوا  قرون،  عدة

 الجمهور   تهدئة  اجل   من  الصالة  اظالم   تقنية   استخدم   العشرين  القرن  بواكير

   العالم. مسارح تسود  راحت المسرحيةالتي االعراف ضمن  ذلك وبات

  المسرحي العرض في االتصال

 قدرة   في  الشك  أساسها  ،   المنظرين  بين   واسعا  جدال   أثارت  التي  اإلشكالية  ان

  ينفي   من   بين  متباينة   آراء  الجدل  وافرز  االتصال،   على  المسرحي  المشهد

  -  الرأي   هذا  خلف  وبويسن   مونان  من  كل  ويقف  -  االتصال  تحقيق  إمكانية

  نظرا   التعقيد  من   كبيرة  درجة  وعلى  قائمة  االتصال  عملية  ان   يؤكد   من  وبين 

   تقديره.  يستحيل بحيث  ومائع جدا غني المسرح في المعنى انتاج الن

  نوع   اي  الى  بالقياس  معقدة  اتصال  عملية  المسرح  ان"بابيس(،  تقول)كارمن

 العام   المخطط  الى  جديدة  وعناصر  مراحل  يتضمن   فهو  ،  اخر  وادبي  لغوي
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 –  مخرج  -  مؤلف   )  المرسلين   من  عدد  واحد   مرسل  هناك  ليس  اذ   لالتصال،

 (. 59 ص   ، 17) (، جماعي  مشاهد ،  فردي قارىء ومتلقين)  ( ممثلون

 على   اعترض  وقد  الفرضية  بهذه  مقتنع   غير  )مونان(  اللسانيات  عالم  ولكن

  تمييز  على  استند  وقد  اتصالية،  عالقة  بانها  (  مشاهد  ـــ  )مؤدي  العالقة  قبول

  يمكن   االتصال  نية   تتطلب  التي  األحداث  بين   (   بويسن  )   اللغويات   عالم

  الطابع   هذا  لها  ليس  أحداث   وبين  (   متلقي  الى  بالنسبة  مذيع  وجود   إثباتها)

  قد   (  بويسن   )  وكان  اللغة،  في  ودراستها   عالمات  الحادث  هذا  تسمية  رغم

  ،   بينهم  يتصلون  واقعيين  شخوصا  يحاكون  المسرح  في  الممثلين  ان  الى  أشار

  يتدخل  ان   يمكنه   وال   التمثيل   عملية  يحضر   الذي   بالجمهور  يتصلون   ال   لكنهم

  األدوار  تبادل  يمكن  وال   ،   اخر  وزمن   فضاء   الى  ينتمي  ما   عادة  النه   ،  فيها

ــ   المرسلون  يظل  حيث   ،   هنا ــ   والمتلقون  دائما  أنفسهم   هم   الممثلون   ـ   ـ

  على  وحيد  معنى  فله  اتصال  وجد  اذا   ولهذا  أيضا  أنفسهم  هم  المشاهدون

 على  الرد  المشاهدون   يستطيع  ال   اللغوي  االتصال  في   يحدث  ما  عكس

  التصفير   او  اإلعجاب  صيحات  خالل  من  االعتراض  يتم  قد   ،  إطالقا  الممثلين

 اخر   اتصال  نظام   من   جزءا  تشكل  اإلجابات  هذه  ان   اال  ،   معينة  حركات  او

  تعبير)بويسن(،ضمن   حسب   ذاته  المسرحي  العمل  يشكله  الذي   عن   ومختلف

  ان  أساس  المسرح،على  في  االتصال  تحقيق  ينفي  (  )مونان  فأن  المقاييس  هذه

  ان  األدوار  بتبادل   باالتصال  المشاركة  األطراف  قدرة  على  يتوقف  االتصال

  وهذا  نفسها  اللغة  استخدام   او   مرسل  الى  والمتلقي  متلقي  الى  المرسل   يتحول

  اختبرت  الحديث،  المسرح  من  تجارب  ان  غير  المسرح  في  يحصل  ال  ما

  عام  هاملت  مسرحية  عرض  ففي  المسرحي،  العرض  في  المتلقي  اشراك

  عشوائي،الى  بشكل  المتفرجين  من  شاب  دعي  بال(  للمخرج)جوزيف1968
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  بقتل  يرغب  كان  ان  وسأل  مسدسا،  واعطي  المسرح  خشبة

  او   العرض  استمرار  يتوقف  قراره  الملك)كالودي(،وعلى

   (.65،ص14ايقافه)

  وتفاعلية  تشاركية  بيئة  خلق  الى  حثيث   بشكل  يسعى  المعاصر   المسرح  ان

  المثال،يتم   سبيل   على  التفاعلي  المسرح   المتلقي،في  مع   عميقة  وتواصلية

  و   الصالة  بين   والمتلقي،  المرسل  بين  التقليدية   العالقة  تحطيم   واعي  بشكل 

 المسرحية  اللعبة   في  يشترك  المتلقي  ان  بحيث  ظروف  وتهيئة   المسرح  خشبة

   لمنقشتها.  ويتحمس

 باتجاه   يتم   المسرح  في  المعلومة  تقديم   ان   )مونان(  يرى  اخرى  ناحية  من

 ـ   إثارة  نموذج  هو  المسرحي  العرض  وان  ثابتة  المشاركين  ادوار  وان  أحادي

 األفعال   من  عدد  بإثارة  االتجاه  أحادية  رسائل  أساس  على  يقوم  استجابة

  مبين   كما  نفسها  المحاور  امتداد   على  بدورها  تصل   ال  التي  اآللية  الالإرادية

   (. 55ص  ، 18) النموذج في

 

  حيث  البرجوازي  المسرح  أشكال  اضعف  الى   تستند   مونان  نظر   وجهة  ان  

 لمجموعة  والية  سلفا  مقررة  استجابات  قسرا  السلبي  الحضور  يوفر  ان  يمكن

  وكوميديات   اند  وست   كوميديات  في  كما  )   بها  التكهن   يمكن  التي  الرسائل  من

  مساهمة   الحضور  رسائل   تكون   للمسرح  حيوي   شكل   اي   ولكن  (  برودواي 

  )  و   (   بك  جوليان   )  أمثال  المخرجين  من   وتلقيه،والعديد  العرض  تشكيل   في
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  البراهين   هذه الجمهور،ومع  الى  يصل  العرض  حدود   جعلوا  ششنر(   ريتشارد

  ممكنا  ليس  انه  الى  عامة  بصفة  البنيويون   اللغة  وعلماء  (   مونان  )  يصر

  هو  العالمات  لعلم  الحقيقي  الهدف  ان  بأعتبار  مسرح  سيميولوجية  وجود

  ،   لالتصال   ،  للمعنى   ،   للتعبير   :   متعددة  السيميولوجية   عمليات  ولكن  االتصال

  العمليات  هذه  وكل   المسرحية  للرؤية  العمليات  هذه  وخارج  للتفسير  ،  للتفاعل

 وخارج   الشخوص  عالقات  في  العمل  داخل  ،  المسرح  في  توجد  ان  يمكن

  الرؤية   عملية  ان   الى  باإلضافة  ،   بالجمهور  المؤلف  عالقات   في  العمل

 من  اإلخراج يمكن  ال  حيث ، نفسه الجوهر في المسرح  مع  تشترك المسرحية

  محل  لتحل  قراءته   بتقديم  المشهد  مخرج  هو  قارىء  يقوم   ان   دون

   (.84-83،ص17العمل)

 بمرحلة   مرت  والممثل   الجمهور  بين   جسور   لبناء  كثيرة  محاوالت  جرت  ولقد

 الى   المتفرج  وتحويل  المسرحي  الفعل   في  رمزي  مشارك  الى  الصالة  تحول

   المسرحي. العرض في تمثيلي عنصر

  و)ايكو(  )جينو(  قبل  من   شديدة  اعتراضات  (  مونان  )  آراء  واجهت

  السيميولوجية   العمليات  ان  يرى  )جينو(  روفيني(،  و)فرنكو   و)كيرايالم(

  عن   تأتي  والفوارق  العالمة  استخدام  في  تشترك  سلسلة  من  جزء  هي  السابقة

  ضروريا  وليس  مختلف  بشكل   تظهر  ان   يمكن   فالرسائل  ،  المشاركة  طريقة

  ال   فأنه  واال  ،   اتصال  إلقامة  المعنى  وفي  الشكل  في  تالق  هناك  يكون   ان

  نوع  على شفهية بإشارات الرد يمكننا وال والبكم الصم اشارت لغة فهم يمكننا

 )  نفسها  بالقناة  الرد  يتم  ان  اتصال  إلقامة  ضروريا  وليس  ،  اللغة  من  اخر

  مونان()  على   يرد   ايضا  )ايكو(  ،  (  الهاتف  على  رسالة  على  الرد  يمكن

  ضرب  :  مثل  بالممثلين  الجمهور  التصال  أشكاال  التمثيل  في  هناك  ان  بالقول
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  (.ما86  ص  ، 17)  .  الخ  ......  همهمة  ،  صفير  ،  تصفيق  ،  بالرجلين  األرض

  يحصل   لن  وهذا  والجمهور  الشخصيات  بين  (  االتصال  )  هو   (   )مونان  يريده

  على  والمتلقي  المرسل  يكون   ان  أصر  (  )مونان   .   مختلفين  عالمين   من   النهما

 من  ومجموعة  واحدة  كودة  يستخدم  بأن  منهما  ألي   يسمح  وضع  في  سواء  حد

  بالقول  (   روفيني  )فرنكو   ويرد   متشابهة  رسائل   نقل   وبالتالي  المادية   القنوات

 فك  على  قادرا  بذلك  ليصبح  المرسل  بكودة  ملما  المتلقي  يكون  ان  يكفي  بانه

 الخاصة  الكودة  يعرف  والمتلقي  المرسل   من   كل   كان  فاذا   الرسالة  كودة

 تترجما   ان  وال   الكودتان  تتطابق  ان   اإلطالق  على  ضروريا  ليس   فأنه  باآلخر

  طول   على  االتجاهين  في  االتصال  يحصل  ان   وال   بدقة  منهما  كل  رسائل

 (. 56 ،ص18) االتصال يستقيم  كي القناة

  )كير   ويؤيده  االتصال  لعمل  شمولية  اكثر  وهو   مقبوال  يبدو  التصور  هذا  ان

  يأخذ  النه  المسرحي  االتصال  بتعقيدات  خاص  نموذج  الى  يدعو  ولكنه  ايالم(

  –  الممثل  تعامل  تحديد  صعوبة  في  )مونان(  منه  حذر  ما  الجد  محمل  على

 وبالتالي  المباشر  للكالم  مماثلة  لغة  العرض  اعتبار  وخطورة  الحضور

  اللسانية  من  مباشرة  مأخوذة  تحليلية  لنماذج  مناسبا  موضوعا  اعتباره  خطورة

  النموذج  في  مبين  هو   كما  -  األولي  باالتصال  )ايكو(الخاص  نموذج  فأن  لذا   ،

  االتصال   عمل  ان  أساس  على  النقل  في  تساهم  التي  العوامل   يوضح  (  2)

   (.57 ص  ،18مقصدها) الى ما مصدر من إشارة نقل هو عامة
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 ( 2) لالتصال مبسط نموذج

 

  او   الناقل   يبدأ  ،   حدث   او   فكرة  يكون  قد  هنا  اإلعالم   مصدر  او   األول   العامل

  ألفاظ  ) إشارة إرسال على قادر شيء او آلة اية او الصوت باستخدام المرسل

  او   السلك  مثل  مادية  قناة  طول  على  (  كهربائية  إشارات  ،  مكتوبة  عالمات  ،

  ،   التشويش   لعرقلة   اإلشارة  تتعرض  قد  وهنا  ،  صوتية  او  ضوئية  موجات

  تبلغ   متماسكة  رسالة  الى  بتحويلها  يقوم  متلق  بواسطة  اإلشارة  تلتقط

  للغاية  معقدة  عملية   الدرامي  االتصال  عملية  ولكن  (.58  ،ص 18مقصدها)

  ـ   القارىء  ـ   المرسل  بين   دالليا   تفاعلية  عالقات   دائري  نموذج  حسب   تضع 

  كير  يؤكده)  ما  (.وهذا  89ص  ،17)  المتلقي  الجمهور  ـ  الممثلين  ـ  المخرج

  كل  في  يبرز  حيث   اتصالية  عوامل  تكاثر  في  يتسبب   العرض  ان   ايالم(على

  ،  فرد  عنصر  يبرز  مما  اكثر  الكامنة  المكونات  من  مركب  مساره  من  مرحلة

  والممثلين   والمخرج   الكاتب  من  تتكون  المسرحي  اإلعالم  فمصادر

 التشويش 

 مقصد رسالة  متلقي  إشارة  قناة إشارة  ناقل  مصدرر 

 الكودة
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  أفكار.  موارد  باعتبارهم  والمصممين

 

  المسرحي لالتصال ( 3نموذج) 

  المرسلين   بدور  يقومون  وأصواتهم  أجسادهم   خالل  من  :الممثلون   المرسلون

 . األخرى واللوازم األزياء مثل بالمجاورة خصائصها الى باإلضافة

  التسجيل  آالت  ،  الموسيقية  اآلالت  ،  الكهربائية  :المصابيح  التقنية  المجموعة 

   ،  وغيرها. ،  العرض آالت

  عالمات  من  المرسلين   من   يصدر  وما   ،   ،أصوات   حركات  :   اإلشارات

 معينة انساق وفق ترتيبها يجري
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  الروائح،  وسائط  والصوت  الضوء  موجات  مثل  مادية  قنوات   وهي  :  القنوات

  من   مهمين  شرطين   واللمس  الحديثة(الشم  العروض  في  )االحتكاك  واللمس

   التلقي عملية

  انه   على  المتلقي  يفسرها  ،  عديدة   قنوات   من   قادمة  متعددة  رسائل  :   الرسائل

   حوزته. في التي  المسرحية الكودات  مع يتفق بما موحد  نص

 المؤدين  باتجاه  االشارات  بإرسال  بدوره  يقوم  ثم  الرسالة  يستقبل   :  المتلقي

  ان   يمكن   والتي   وسمعية   بصرية  قنوات   طول   على  (  ،التصفيق  ،)الضحك

 المرتد  الفعل بمثابة  وهو ،  ذلك شابه  ما او كعدائية المؤدين  يفسرها

  تفسيرها   ثم   ومن  باستالمها  المسرح  في  المرسلون   يقوم  الذي   ( 61  ،ص 18)

  او  النجاح  عن   مؤشرات  تعطي  التي  رسالتهم   عن  وآنية  مباشرة  كإجابة

 .الفني اإلخفاق

  المكونات  كثرة  هو  المخطط  هذا  في  االنتباه  تستدعي  التي  النقطة  ان 

  يستحيل  "  درجة  وتنوعهاالى  القنوات  تعدد  بفعل  تتكاثر  فالعالمات  واالنساق

  يتألف  مول(  ابراهام  لـ)  وفقا  فالعرض  ،  مفردة  مسرحية  رسالة  عن  التحدث

  او   كثيرة   قنوات  انشائها  اجل  من  واحد   ان   في  تستخدم   متعددة  رسائل   من

  تركيب  في  تجتمع   االتصال  في  قناة  استعمال  ضروب  من  كثيرة  ضروب

 (. 61،ص18) إدراكي" او جمالي

  او   اإلضاءة  باستخدام   معينة  فكرة  عن   التعبير   المسرحي  المشهد   في   يمكن

  استخدام ايضا ويمكن بدونه او الكالم جانب الى الحركة او الفلم او المؤثرات

  العناصر  بفعل   مشهد   الى  المكتوب   يتحول   ،   واحد   آن   في   قناة  من   اكثر

 . بعضها او كلها والسمعية البصرية
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 إشارات   نظام  (  مشهدي  او  أدبي  )   المكتوب  نصه  في  يستخدم   "  المسرح  إن

 والمسرح   احد  فيها  يشكك  لم  سيميولوجي  كهدف  وطبيعته  ،  اللغوي  هو  وحيد

  للنص   الكالمية  العالمات  يستبدل  (   مشهدي   او   أدبي  )   الممثل   نصه  في

 إحالل   لغة  ويحقق  كالمية  غير  بعالمات  المكتوب   المشهدي

  تكتسب   النها  داللة  ذات   تصبح   الخشبة  على  األشياء   (.ان 91،ص17")

 تتحقق   الدرامي  االتصال  ،عملية  فان  وهكذا   الواقع  في  تمتلكها  ال   قد  معاني

  ذا  فضائها  حدود  في  هو  ما  كل  تجعل   ان  على  المسرح  خشبة  قدرة  عبر

 .معنى

 خالل   من  داللتها  تكتسب  المركبة  العالمات  من  نظام  له  المسرحي  الفضاء  ان

  يمثل   البصرية  السمعية  طبيعته  بحكم  ،فالمسرح  البعض  ببعضها   عالقتها

  الرمزية  العالمات  ونظام   االيقونية   العالمات  نظام   بين  تجمع   جدلية   عملية

  الحدث  اي  المبتكر   مدلوله   وتمثيل   تصوير   الى  آن   في  خاللهما  من   ويسعر

  األخرى  الفنون  عن  واختالفه  المسرح  تعقد  طبيعة  .ان  المقصود  المسرحي

  هي   والبصر  السمع   على  المبنية  انظمتة   ان  من  -جاكوبسن  يرى  كما  -  ناتج

  فان   (،وبذلك 225  ص   ، 8)   واهمية  وعددا   اجتماعية  االشارية  األنظمة  أكثر

 كبيرا.   اختالفا االخرى الفنون عن الخاصية هذه  بفعل تختلف المسرحية

  يترجم   الصوتي  فالمستوى  مختلفة  لغات  الى  تنحل  المسرح  في  اللغة  ان  اذ 

  وموسيقية   سمعية  بمؤثرات  مصحوبة  إنتاجها  يعاد   بايقاعات  صوتي   فعل  الى

  باإليماءة  ممتزجة  عالمات  الى  تتحول  الممثلون  ينطقها  عندما  والكلمات  ،

  حلت  قد  كانت  الذي  الفعل  الى  الكلمة  ترجمة  يعيد  التمثيل  ان  اي  والحركة

 (. 228 ،ص8) محله
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  فحسب  وحيوية  تفاعلية  عملية  ليست  المسرحي  االتصال  بان   تقدم   مما  يتضح 

   التعقيد  من  كبيرة درجة  على بل

 االتي النحو وعلى المسرحي االتصال لعملية نموذجا الباحث يقدم  

 

 

  الى   وتوافده  الجمهور  دخول  من  المسرح  في  االتصال)عمليا(تبدا  عملية  ان

  التي  المعلومات  خالل  من  المسرحي  الخطاب  قراءة  يحاول  حيث  الصالة

  تظهر  قد   أخرى  عالمات  من  تتوفر  ومما  والصور  اإلعالنات  من   لديه   تتوفر

 الخطاب   إنتاج  مرحلة  من  يبدأ  فعليا(   )  االتصال  ولكن  الستار  فتح  قبل

 الحوار  على  ويعتمد   ما  فعل   يجسد  ادبي   تكوين   هو   الدرامي  فالعمل  ،  الدرامي

 خفيا(   قارئا  )   يضع   المؤلف  ولكن  المؤلف  تدخل   دون   من   الشخصيات  بين 
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  في   لديه  حاضرا  اليه(  )المرسل  القاريء  هذا   يكون  دائما  عينيه  نصب

 في   معا  يشتركون  والمرسلين  المصدر  ،  المسرحي  الخطاب   في  العملية،

  بعض  في  يتداخل  المؤلف  يكتبه  ما  ،  ومعقد  متداخل  النه  الخطاب  ارسال

 المسرحي   المؤلف   يقدمه  الذي   فالعمل  ،  والممثلين  المخرج  عمل   مع  اجزائه

  غير  ولغة   لفظية  لفة  من   يتالف  المكتوب  والنص   ،   مكتوب  نص   من   يتكون 

  ولكنه   المؤلف  يورده الدرامي  النص  من   جزء  هنالك   ذلك  جانب  والى   ،  لفظية

 او  الحركة  حول  المسرحية  اإلرشادات  وهي  العرض  او  باإلخراج  يتعلق

  بتحويل  المخرج  يقوم  ،  اإلرشادات  من  وغيرها  األزياء  او  الزمان  او  المكان

 وفي  عناصره  بكل  )حي(  تجسيد  اي  )مشهدي(  شكل  الى  المكتوب  النص

  للشخصية)  تجسيده  خالل  من  الشكل   هذا   في  الممثل  يشترك  الوقت  نفس

  من   يتحقق  ال   الشكل  (،هذا  المسرحي  اإلرسال  عن   بالمسؤلين  يتحكم   التمثيل 

  المكتوب   للنص  سينوغرافيا  بعدا  يمنحون   الذين  كافة  المصممين   عمل  دون 

  االشارات   انتاج  ان   ،  الخطاب  تشكيل  في  تاثير   لهم  افكار  موردي   وباعتبارهم 

  المناسبة  القنوات  تسلك  خاصة  انساق  في  تنتظم  المرسلين  من  القادمة

  تقتصر  ال   كافة  االتصال   وسائل   دون   من   المسرح  و   ،  المتلقي  الى   للوصول

  كما  واللمسية  الشمية   القنوات   بل   والبصرية  السمعية   القنوات  على   فيه   القنوات

  يفك   الذي   المتلقي   عند  الرسالة  تستقر  الحي  المسرح  تجارب  بعض  في

  تتخذ   فورية  برسالة  آنيا  عليها  ويرد  ،   متماسكة  قراءة  في  يفسرها   و  شفراتها

  او   ،همهمة  تصفيق  ،  احتجاج  ،  صمت  سمعية)  او  بصرية  عالمات  شكل

  الستجابته   رسالة  هي  المسرح  صالة  من  الجمهور  مغادرة  طبيعة  ان  صفير(

  او   ثائرا   او  ما  المر  غاضبا  الجمهور  يخرج  فقد  ،   المسرحي  الخطاب  عن

 استجابة   ان  .   تماما  هادئ   ذلك   كل   دون   من   او   لقضية  مناصرا  او  رافضا
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  على  والمصدر  المرسلون  ينتظرها  المسرحي  الخطاب  على  رده  او  المتلقي

  و   المصدر  يدعو  او  اخفاقه،  او  العمل  لنجاح  يؤشر  قد  النه  سواء  حد

  وبعض   مضمونه،  او  الخطاب  شكل   على  معين  تعديل  ألجراء  المرسلين

  او  التكيف ويحاول ايجابا او سلبا كان ان الممثل يتلقاها الفورية المتلقي ردود

 خاص  بشكل  تتحقق  الدرامي  االتصال  عملية  فان  وهكذا  بأدائه،  االرتقاء

  لكل  معنى  يمنح   ان   على  المسرح  خشبة   إلمكانية  ،نتيجة  جدا   مكثفة  وبصورة

 المختلف العالمات انساق بخصوصية االحتفاظ مع الفضائي اطاره في ماهو

   االستنتاجات

  تكرارها. يمكن  وال  ودائرية  جدلية عملية المسرحي االتصال عملية  .ان1

 المسرحي   العرض  بين   المسرحي  والتفاعل  التلقي  تقاليد   .اختلفت2

  متبادال وتاثيرا مباشرا تفاعال المسرح تاريخ من مراحل وشهدت والجمهور،

  وايجابا. سلبا الطرفين  بين

 اداة  المسرح  فن  من  جعل  المسرحي  للعرض  الجماعي  االستقبال  .ان3

  االتصال  وسائل  يشارك  فأنه  وبذلك  واسع  وتوجيهي  ايديولوجي  ترويض

  والجماعات. الفرد سلوك في والتأثير التغيير إحداث في األخرى

  الذي   النموذج  وان   اجتماعية  ظاهرة  الى  المسرح  يحول  الجماعي  التلقي  .ان4

  ان   يرى  الذي  الدائري  النموذج  هو  المسرحي  االتصال  عامة  بصفة  يشرح

 الى   رسالة  وتحمل  المرسل  من  تبدأ   عملية  اي   ،  تفاعلية  عملية  االتصال

 المرسل.  الى المتلقي من أالسترجاعي األثر ثم المتلقي
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  التغذية   فيه  تظهر  االخرى  االتصال  انواع  بين  من  المسرحي  االتصال  .ان5 

  وهذا  المتلقي  قبل  من  مباشرة  االتصال  عملية  بعد   او  واثناء  فوريا  الراجعة

   الرسالة.  تأثير دراسة في خاصة وقدرة  حيوية االتصال يمنح

 على   فوري  انعكاس  لها  المرسلين،  على  كبير  تاثير  لها  الراجعة  التغذية  .ان6

   الكاتب.  لدى الكتابة اسلوب على مؤجل وتاثير  الممثل،  اداء

 الى   دائما  بشكل  ويدعو  السلبي،  التلقي  نمط  تجاوز  المعاصر  المسرح  .ان7

   المتلقي.  مع عميقة وتواصلية  وتفاعلية تشاركية بيئة خلق

 المصادر  قائمة

  ،القاهرة خشبة دريني ترجمة المسرحية، ،علم نيكول   .االرديس1 

  اصليحة،  نهاد  ترجمة  المسرحي،  العرض   نظرية  ،   هلتون   .جوليان2

 .1994 المصرية، الهيئة القاهرة،

 دار   القاهرة،  ،  اإلعالم   لنظريات  العلمية   االسسس  ،  رشتي  احمد  جيهان  .3

 . 1978 ، العربي الفكر

 محمد   ترجمة  الدراما،  فن   في  المرجع  لوكهارست،  لينارد،ماري  .جون4

 . 2006للثقافة، االعلى المجلس القاهرة، رفعت،

  فصول،   مجلة  في  االنسانية"  والعلوم  المسرحي  النقد  اسعد،"  احمد  سامية  .5

 .1983، العامة المصرية  الهيئة القاهرة، 1،عدد 4 مجلد

 1986الياس، السيميوطيقيا،القاهرة،دار الى قاسم،مدخل سيزا .6
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  ،   نظريلته  ،   مفاهيمه  ،  االتصال  جوهر،علم  الدين   صالح  . 7 

 .1980شمس، عين  مكتبة ، مجاالته،القاهرة

  للدراسات  الفكر  دار  ،  القاهرة  النص،  شفرات  ،   فضل  .صالح8

   .1990والنشر،

 ،   القاهرة  ،  المعاصرة  ونظرياته  ،االتصال  وزميله  مكاوي  .حسن9 

 3004 ،  اللبنانية الدرالمصرية

  في  القديم"  الجديد   المصطلح  هذا   االتصال  "  الزليتني  السالم  .عبد10

   ،  طرابلس 2007  سنة  37-36 عدد ، االعالمية مجلةالبحوث

 ،  صباح  ،جدة،مكتبة  االتصال  وسائل  في  ،مقدمة  واخرون  عجوة  .علي11

1989 

 المعاصر،القاهرة،دار  الغرب  مسرح  على  القادر،نافذة  عبد  .فاروق12

 .1987الفكر،

   المسرح، و الجمهور بين العالقة صبري، فائق .فيصل 13

   – 16  / 8  / 2009 - 2740 العدد: - المتمدن الحوار

  دار   الجبوري،بغداد  محمد  والمتفرج،ترجمة  راينوفا،المسرح  .فيوليتا14

 .1991الثقافية، الشؤن

 واالجتماعية   النفسية  االسس  ،  االتصال  وسائل  تاثير  ،   كامل  فرج  .15

   1985، العربي الفكر دار ،القاهرة،
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  ،4،عدد15  الفكر،مجلد  عالم  مجلة  الرمزي،  التفاعل  النوري،  قيس  .16

1985 . 

 خالد   الدرامي،ترجمة  العمل  نابيس،عالمات   بوبيس  كارمن  . 17

 .2003العربية، الحضارة سالم،القاهرة،مركز

 كرم،بيروت،المركز  رئيف  والدراما،ترجمة  المسرح  سيمياء  ،   ايالم   .كير 18

 .1992العربي، الثقافي

  الزمن،   مع  المتغيرة  وقواعده  آدابه  المسرح  جمهور  مسعود،  .مروة19

 ( Ronahi،  2022 , 21 فبراير

130791https://ronahi.net/?p= 

 .والدراما المسرح ابراهيم،سميولوجيا نبيلة   .20

 عبود.  نظير  دار ج.يونس، ترجمة تشاء،  شكسبير،كما .وليم21
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 : البحث مشكلة

  الحديثة   التدريس  طرائق  أحد   هو   التعاوني  التعلم  اسلوب  أن  مختصون  يشير 

  من   واالبتكار  واالبداع   القيادة  وفرصة  التعرف  حرية  بإعطاء  يتميز   والذي

  بعضهم  مع  العمل  الطلبة  من  يتطلب  والذي  ,  للطالب  الفعلية  المشاركة  خالل

  بعضهم  لميع  وان  التدريسية  بالمادة  يتعلق  فيما  بينهم   فيما  والحوار  البعض

  وشخصية   اجتماعية  مهارات  لديهم  تنمو   الفعال  التفاعل  هذا   وأثناء  بعضا

  مادة  إن  وبما  .   ( 11ص  ,  2003  ,   نجد   ,   الرياض  مؤسسة   )  ةـــــإيجابي

  قسم  طلبة  يتناولها  التي  المهمة  الدراسية  المواد  من  المدرسي  المسرح  إخراج

  ألسلوب   تأثير  وجود   فرضا  الباحثان  فإن  الثالثة  المرحلة  في   الفنية  التربية

  مشكلة   فإن  لذلك  الطلبة  لهؤالء   المعرفي  التحصيل  زيادة  في  التعاوني   التعلم

  في  التعاوني  التعلم   ألسلوب   أثر  يوجد  هل  التالي  السؤال  في  تتمحور  البحث

  ؟  المدرسي المسرح اخراج مادة في  الفنية التربية قسم طلبة تحصيل

  : البحث أهمية 

   -:  اآلتية النقاط في البحث أهمية تتجلى 

  التعلم   اسلوب  استخدام  في  األول  الباحث  علم  بحسب  الحالي  البحث  يعد

  المسرح   إخراج  مادة  في  الفنية  التربية  قسم  طلبة  تحصيل  في  التعاوني

  المدرسي

  في  الثانوية  المدارس  في  الفنية  التربية  مدرسي  الحالي  البحث   نتائج  تساعد  قد

 .  التعاوني  التعليم  اسلوب  اعتماد
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  سواء   المدرسي  المسرح  مادة  فيها  تدرس  التي  العلمية  االقسام  البحث  هذا  يفيد

 .  األساسية التربية كليات أو الجميلة الفنون كليات في كانت

  إلى   انتباههم   وأثارة  الطلبة  مدركات  توسيع  في  التعاوني  التعليم  اسلوب   اهمية

 .  الفنية التربية قسم  طلبة تحصيل  على التقليدي  التدريب  من أبعد  ماهو

  الباحثين   تفيد  التي  والفنية  التربوية  المكتبة  إلى  اضافة  البحث  هذا  يعد

 .   والدارسين

 :  البحث هدف

  في  التعاوني  التعلم  اسلوب  استخدام  أثر  معرفة  إلى  الحالي  البحث  يهدف

   . المدرسي المسرح إخراج مادة في  الفنية التربية قسم طلبة تحصيل

 :  البحث فرضية 

  طلبة   تحصيل  زيادة  في  (0.05)  مستوى  عند   معنوية  داللة  ذو  فرق  اليوجد

  التعلم   اسلوب  وفق  على  المدرسي  المسرح  إخراج  مادة  في  الفنية  التربية  قسم

  االختبارين  في  التجريبية  المجموعة  طلبة  درجات  متوسطات  بين  التعاوني

 .  (  والبعدي القبلي )  المعرفيينم

 : البحث حدود 

 -: مايلي على الحالي البحث يقتصر 

 .  الجميلة الفنون كلية – الفنية  التربية قسم -: المكاني الحد

 .  2022-2021 الدراسي العام : الزماني الحد

 .  الفنية  التربية قسم طلبة  :  البشري الحد
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  : المصطلحات تحديد 

 -: األثر

   ( 2001  ,  نعمه ) تعريف

  نعمه  )  تغييرات  إلى  يؤدي  ما  شيء  في  مختلف  رسم  أو  عالمة  -:  األثر

 .   ( 6,ص 2001 , وآخرون

 -:  التعاوني التعلم

 -: (2007 ,  الحيلة )تعريف

  المعاصرة   التربوية  الحركة  بها  جاءت  التي  التدريسية  الطرق  احدى  هي

  الدراسي   التحصيل  في  االيجابي  أثرها  والدراسات   البحوث   أثبتت   والتي

  تحقيق  أجل  من  صغيرة  مجموعات  في  الطلبة  تقسيم   على  تقدم  والتي  للطلبة

 .  الصفي تعلمهم  هدف

 -(:2007 ,  العتوم تعريف )

  بمساعدة  ليقوموا   صغيرة  مجموعات  في  الطالب   تنظيم  عن  عبارة  وهي

  ,   2007  ,   العتوم   )   وقدراتهم   ومهاراتهم  معلوماتهم   تنمية  في  البعض   بعضهم

   .  (  147ص

 : المسرحي اإلخراج 

 -(: 2008 ,  عفانه تعريف )

 للعرض   الظاهرة  وسائل  تحديد  شأنها  من  التي  العناصر  كل  اعداد  هو

  في  االعداد   ويتمثل   والضرورية  الملموسة  المادية  الوسائل  وهي  المسرحي



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1092   

 

  الديكور  تصميم  وتدقيق  البروفات  وتنظيم  األدوار  وتوزيع  المسرحية  اختيار

 (.  139 ص  ,2008 , عفانه تعريف )  واألزياء المالبس إلى باإلضافة

   :  المدرسي المسرح 

 -: (1988  ,  الخير أبو تعريف )

  فرقة   فيها  تقدم  التي   للمدارس  النشاطات  مجموعة  هو  المدرسي  المسرح

  وأولياء   وال~اساتذة  الزمالء  من  يتكون  لجمهور  مسرحية  أعماال  المدرسة

  كالتمثيل   للطلبة  المختلفة  الهوايات  اشباع  على  أساسا  تعتمد  وهي   اإلمور

  ,   2010  ,  )هارف  الفنية   التربية  مدرس   إشراف  تحت  ذلك   وكل   والموسيقى

 .  (  13ص

 الثاني  الفصل

 :  التعاوني التعلم  :  أوال

  من   النمط  لهذا   أن   ( 1991  ,   مارجلز)مارجلز  ومنهم   العلماء  من   كثير  يتفق

  تقسيم  ومنها  التقليدية   األساليب  في   عليه  هي  عما  تختلف  مواصفات  التعلم

 محددة  مهمات  إلنجاز  عشوائية  غير  أو  عشوائية  مجموعات  إلى  الطلبة

 متوقف  النجاح وان النجاح في اآلخر على معتمد أحدهم ان  يدركو كي ومعدة

  وأنهم  تنافسهم  من  بدال   تعاونهم  وعلى  ضعفهم  على  وليس   قوتهم   على

  ,   2001  ,   الشايب  )  المجموعة  في  فرد   لكل   عمل   انجاز  عن   مسؤولون 

 .  (  26ص

   -: التعاوني التعلم  مباديء
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  والتواضع   وااللتزام   والطاعة  واالتفاق  والتنظيم   النظام  يشمل   التعاوني  التعلم

 -: اآلتي ويتطلب  والتدرج واالستمرارية والحلم

 .  المربي بأخالق المدرس التزام

 .   االسالم بآداب  المتعلم تحلي

 .   بالمسؤلية الشعور

 .  اآلخرين تجارب من االفادة

 .  الخبرات من  والجديد الكتب  تطبيق

   . الفعالة المشاركة

   .  المستمرين والتوجيه المتابعة

 .  التعليمية  المؤسسة في العاملين بين التعاون روح غرس

 .  للطالب الحي الواقع بين   والربط المحتوى أجزاء بين  الترابط

   .  الطالب كل واشراك الجماعية المعالجة

 .   والتعزيز الثواب

 .  االسئلة  طرح على التعليمي المحتوى تشجيع 

 .  المستمر التقويم

   .  المحتوى  تقويم

 .   ( 271ص  ,  2005  , الشمري ) الختامي التقويم

 -: التعاوني التعلم  تطبيق مراحل
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  والتنفيذ   االعداد  من   المدرس  به  مايقوم   على  التعاوني  التعلم  نجاح  يرتبط

  األساسية   الخمسة  للعناصر  الجيدة  التهيئة  خالل  من  ذلك  ويكون  والتقويم

   -:   وهي  التعاوني للتعلم

 الفردية   ةوالمسؤولي  لوجه  وجها  المعزز  التفاعل  ,  االيجابي  المتبادل  االعتماد

  وقد  ,  المجموعات  عمل  ومعالجة  االجتماعية  المهارات  وتعليم  الجماعية

 على   عامة  بصورة  يهتم   التعاوني  التعلم  إن  إلى  (  2005  ,  الحربي  )  أشار

  -: اآلتية المراحل وفق

  عمله  والمطلوب  المهمة   تحديد   فيها  يتم   :   التعرف  مرحلت  :   األولى  المرحلة

   . المهمة إلنجاز المخصص والوقت الطالب من

 ألعلى   االتفاق  فيها  يتم  الجماعي  العمل  معايير  بلورة  مرحلة  :  الثانية  المرحلة

  المهمة   النجاز  الالزمة  المهالرات  وتحديد   المسؤليات   وتحديد   االدوار  توزيع 

 .  المشكلة حل أو

  اليه   توصل  ما  عرض  أو  التقرير  كتابة  فيها  يتم   :  االنهاء  :  الثالثة  المرحلة

   . بأكمله للفصل الجماعة أعضاء

   : التعاوني التعلم تنفيذ خطوات

   -:  اآلتية واالجراءات الخطوات وفق على التعاوني التعلم  تنفيذ   يمكن 

 .  التعاوني العمل  باسلوب المدرس سينفذها التي الدراسية  الوحدة تحديد 

 العمل   مجموعات  على   توزع  جزئية   وحدات  على  التعليمية   الوحدة  تقييم

 .  التعاوني
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  من   فرد  كل  دور  وتحديد   التعاوني  العمل  مجموعات  على   الطلبة  تقسيم 

  والمسجل   والمقوم  والملخص  والقاريء  المجموعة  قائد   مثل  المجموعة

  عنه  يستغنى   أن   اليمكن   مهم   عمل  له   المجموعة  أفراد  من   كلفرد   ان  ونالحظ

  .  المجموعة أفراد بقية

  يكتب  أن   فيها   عضو   كل   على   وهنا  التعليمية   المهمة  بقراءة  القاريء  يقوم

 المجموعة   على   ويقع  القاريء  يعرضها  التي  والحقائق  والمفاهيم  المعلومات

  ,  الربيعي  )  كافة  المجموعة  أعضاء  عند  األهداف  تحديد  من  التأكد  مسؤولية

 .   ( 81ص ,  2011

 -:  التعاوني  التعلم فوائد

 . واتقانها العامة األسس واستيعاب فهم على  يساعد

 .   جيدة موقف في التطبيق على القدرة ينمي

 .  المشكالت حل على القدرة ينمي

 .   الطلبة لدى  االبداعية القدرة ينمي

 .  التعبير على والقدرة اللغوية المهارات تحسين

 . المختلفة النظر وجهات تقبل  على القدرة زيادة إلى يؤدي 

   .  بنفسه وثقته بذاته  الفرد اعتزاز مستوى إرتفاع يحقق

 .   يدرسها  الذي والمدرس الدراسية المادة حب تزايد إلى يؤدي 

  )   األفراد  بين  االختالفات  وتقبل  والذاتية  للرأي  التعصب  تناقص  إلى  يؤدي 

 .   ( 315ص  ,1994, ريان
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 -: المدرسي المسرح :  ثانيا

  الذي   بالمكان  يرتبط  بعضها  عديدة  أنواع  إلى  المدرسية  األنشطة  تقييم  يمكن

  فمن  ,  ومضامينها  النشاط  بطبيعة  يرتبط  اآلخر  وبعضها  االنشطة  هذه  به  تقام

 الغرفة   داخل  نشاط   إلى  النشاطات  تقسيم  يمكن المدرسية  األنشطة  أماكن  حيث

  يقوم   التي  األعمال  مجمل   في  الصفية  الغرفة  داخل   النشاط  يتمثل   إذ   ,   الصفية

  الغرف   خارج  ونشاط  الدراسي  فصلهم  إطار  في  الواحد  الفصل  طلبة  بها

 المدرسة   داخل  الدراسي  الفصل  خارج  النشاط  بهذا  الطالب  ويقوم  الصفية

  الرياضة  أو  الموسيقى   أو   المسرح  كجماعة  مختلفة  جماعات  تكوين   مثل

  االنشطة   أهم  من  وإن   .   (   36ص  و  2009  ,  الجراح  )   الفنية  أو   المدرسية

  التربوي   الوسيط  ذلك   به   ويقصد   المدرسي  المسرح  فعاليات  هي   المدرسية

  يستخدم   وهو   ,  مضمونا  وتعاليمها  التربية  ومن   شكال  المسرح  من   يتخذ   الذي

  الدالة  البسيطة  والمالبس  المعبر  البسيط   الديكور  مثل  بسيطة  مسرحية  تقنيات

  التربية   ومن  شكال  المسرح  من  يتخذ  الب  الجذابة  واالضافة  الشخصيات  على

  الديكور   مثل  بسيطة  مسرحية  تقنيات  يستخدم  وهو  ,  مضمونا  وتعاليمها

 الجذابة   واالضافة  الشخصيات  على  الدالة  البسيطة  والمالبس  المعبر  البسيط

  خصوصية  له   المدرسي  والمسرح  ,   العرض  في  المغاالت  دون   البسيطة

 والقضايا  الدراسية  والمناهج   التربوية  الموضوعات  عرض   في  تتمثل 

  سيطة  المختلفة  الدراسية  المراحل  خالل  الطالب  تهم  التي  المختلفة  التربوية

  في   تتمثل   خصوصية  له   المدرسي  والمسرح  ,   العرض  في  المغاالت  دون 

 المختلفة  التربوية  والقضايا  الدراسية  والمناهج   التربوية  الموضوعات  عرض

 على   للطالب  نافذة  وتعتبر  المختلفة  الدراسية  المراحل  خالل  الطالب  تهم  التي
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  من   حوله  من  مع   الطالب  وعالقة  االجتماعية  والحياة  به  المحيط  المجتمع

 .  (  3ص ,  2009 ,  شواهين  ) ياتهــــــــبح  العالقة ذات والمؤسسات الناس

   : المدرسي المسرح أهداف

  مع   والتفاعل  بسهولة   التعليم   وتقبل  عاطفيا  االتزان  على   الطفل  يساعد 

  بنجاح المجتمع

 .  المسرحية اشخاص أحد  تمثله خالل من  بنفسه االنشغال من الطفل تخلص

  الجيد   العرض  أن  ويالحظ  وشفقة وخوف  اعجاب  , لديهم  كثيرة   عواطف يثير

  يدمر  بينما  لديهم   السليم  واالدراك  الطيبة  األحاسيس  ينمي  طيبة  بطريقة

 .  نفوسهم  الرخيص السيء العرض

  ينمي  مما  والموقف  واألشخاص  االشياء   في  جديدة   نظر  وجهات  لهم   يقدم 

 .  بالمسؤولية واالحساس والمرونة التفكير لديهم

   .  متنوعة  خبرات لهم  ويقدم  والبحث المعرفة في رغبتهم يشبع

  لالختراع  الخيال  أهمية  على  الخيال  اثارة  طريق  عن  العقلية  حيويته  يثير

   .  واالكتشاف واالبتكار

 االستنتاج   طريق  عن   وسلوكية   واجتماعية  دينية  قيم   من  مطلوب   و ما ه  تأكيد

.   

  )   والتشكيل   الحركة  وفنون   والموسيقى  األدب   في  مادة  أغنى  بطريقته  يقدم

 .  (  261ص  ,  2015 , العليمات
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تقد   على  وتأسيسا    صورته   تتكون  ال  المدرسي  المسرحي  العرض  فإن  مما 

 العناصر  أما  ,  له  المكونة  واألدوات  عناصره  جميع  باستكمال  إال  النهائية

 -: فهي المدرسي المسرحي للعرض المكونة

 

 . المسرحي االخراج

 .  الممثل

 النص. 

 الديكور. 

 .  االضاءة

 .  االزياء

 . المكياج

 .  الصوتية  المؤثرات

  المدرسي  المسرح   في  االخراج  سيكون  الحالي  البحث  عنوان  مع  وانسجاما 

 .  الفصل هذا  في حيزا له

 :  المدرسي المسرح إخراج

  المكتوب   النص  تحويل   :  بأنه  المسرحي  االخراج  مفهوم  مختصون  يعرف 

  للنص   ثان   تأليف  أو   ثانية   قراءة  فهو  وكذلك  بالحياة  نابض   عرض  إلى

 العرض  عناصر  مجمل  تجعل  التي  الوحيدة  الطريقة  وهو  المسرحي

  لتدخل  البعض  بعضها  مع  ومنسجمة  منظمة  والمتعددة  المختلفة  المسرحي
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  تابعة  عملية  اإلخراج  بأن  اليعني  وهذا  ,  واحدة  وفنية  فكرية  رؤية  ضمن

  هي   المؤلف  فأدوات   بذاتها  مستقلة  فنية  عملية   هي  بل   له  الترجمة  أو   للتأليف

  وتنوعا   وجماال  سعة   أكثر  المخرج  أدوات   بينما  والكلمات  والحبر  الورق

 فالديكور  األولى  بالدحة  (  )االنسان  الممثل  انها  الوقت  نفس  في  وخطورة

  ,   2009,   شواهين   )   مختلفة  وسمعية  بصرية   وفنون   واألزياء   واإلضاءة

 .   (35ص

  محترفا   مخرجا  أو   الفنية   التربية  مدرس  أو   معلم  كان  سواء   هنا  والمخرج

 المهام   في  تتحدد   وظيفته  فإن  لذا  ,  المدرسي  المسرح  في  مسرحيا  نصا  سيقدم

   -: الثالث

  أن  المسرحي  المؤلف  يحاول   الذي  األثر  بالضبط  يحدد  أن   يجب  :   أوال

 .  بمسرحيته  عليه يحصل

 .   المشاهد على المطلوب األثر  تنتج اخراج خطة يصمم  أن عليه  يجب :  ثانيا

  يخلق   وأن   خطته  لتنفيذ   المسرح  فنون  أنواع   كافة  يستخدم   أن   عليه   يجب   :   ثالثا

  التقدير   للمسرحية  المشاهد  لتقدير  الالزم  الخداع   وذلك  كحقيقة  االيهام  خداع

 .  الخداع بهذا ويحتفظ الكامل

  خشبة  إلى  النص  ونقل  المؤلف  عمل   تكملة  عن  المسؤول  هو  والمخرج

 المسرح   في  العملية  قائد   فهو  ,   حركة  إلى  المؤلف  كلمات  وتحويل  المسرح

 والفكرة   والشكل  الكلمة  بين   عالقة  يخلق  وأن   اساسا   التمثيل  يعرف   أن   والبد 

  يراعيها  أن   عله   جوهرية   مسألة  وهناك   ,   المنظر  داخل  والحركة  والمزاج

  متضمنا   النص  يكن  لم  وان  حتى  المسرحي  العمل  في  األطفال   مشاركة  وهي

  المالئمة  المواقع  ويستكشف  للمشاركة  مجاالت  وابداع  خلق  فعله  ذلك
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  االشتراك أو الشخصية على المناداة المثال سبيل وعلى  العنصر هذا لتوظيف

  الديكور  مثل  المختلفة  الفنون  طبيعة  بوعي  يتفهم  أن  يجب  كما  األغنية  في

  مستمر  بشكل  يتفاعل  ألنه  النفس  بعلم   وملم  والموسيقى  واالضاءة  والمالبس

 .  (  42ص  ,  2015  , العليمات )  اآلخرين مع

 

   -: المدرسية المسرحيات إخراج

  كبير   جهد  إلى   تحتاج  المدارس  في  المسرحية  العروض  تنفيذ   عملية  ان

 العمل   يخرج  حتى  األكاديمية   العملية  المعرفة  على  مبني   سليم   وتخطيط

  التربوية  واألهداف  الفنية  العناصر  مكتمل   الوجود   حيز  إلى  المسرحي

   -:  فهي المدرسية المسرحية اخراج خطوات أما  تنفيذه من المتوخاة

 .  المدرسة  طالب من المسرحي الفريق اختيار

 .  المناسب المسرحي النص اختيار

 .  العملية المسرحية التدريبات

 -: مثل المختلفة المسرحي العرض عناصر تجهيز

 .  المناسب الديكور تصميم 

 .  المناسبة االضاءة تصميم 

 . المسرحية المالبس تصميم 

 .  المناسب المسرحي المكياج تنفيذ 

 .  والمرئية الصوتية  المؤثرات
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 (.  212ص ,  2010 النواصرة ) المسرحية األدارة طاقم

  إلى  أسابيع   أربة   عام   بشك  المدرسي  المسرح  في  المسرحية  اعداد   ويستغرق

  ومن   اسبوعيا  ساعات  عشر   عن  التمرين  معدل  اليقل   أن   على  أسابيع   خمسة

  ويعملوا  الفترة  لهذه  دقيق  استيعاب  والعاملين  المشرف  لدى  يكون  أن  أجل

  الجدول   لهذا  التقريبي  الشكل  صياغة  ويمكن  العمل  جدول   على  بحدودها 

 -: كاآلتي

 - :  األول  االسبوع  

 النص.  توزيع 

 الممثلين.  اختيار

 والتفسير. القراءة

 الشكل.  وضبط الحفظ

 -الثاني: االسبوع

 .  ورسمها الحركة توزيع 

   . وشخصياتها  المسرحية بناء تفسير

 .  األدوار حفظ

 .  الحركة تثبيت

   -: الثالث االسبوع  

 .   المسرحية المشاهد تفصيالت  في والدخول الشخصيات تسمية
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 ز  والحفظ الحركة وانسيابية استمرارية تأكيد

 ز والتسليم  واالستالم وااللقاء الصوت  على التأكيد

   . والخروج الدخول توقيت

   .  عام بشل  عليهما والتدريب  المسرحية مشاهد  ربط

 -: الرابع  االسبوع  

  المسرحية على  المستمر التدريب

 .  المسرحية ايقاع على التدريب

 .  األجواء خلق

 .   والموسيقى المؤثرات على التدريب

 .  الديكور  على التدريب

   -: الخامس االسبوع  

 .  المالبس على التدريب

  .  االنارة على التدريب

 .   الموسيقية المؤثرات على  التدريب اعادة

 . المكياج على التدريب

 . كاملة بروفة

  .  خاص عرض بروفة

 .   (113ص ,  1983  , كرومي ) المسرحي للعرض  األول اليوم
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 :  سابقة دراسات 

  تدريس   )طرائق  األختصاص  ميدان  في  ميدانيا  استطالعا  الباحثان  أجرى

  البحث  موضوع  ضمن  سابقة  دراسات  على  الحصول  بغية  (  الفنية   التربية

  موضوع   تناولت  أجنبية  أو  عربية  دراسة  أية  يجدا  فلم  مباشرا  مسحا  الحالي

  موضوع   تناولت  أخرى  دراسات  وجدا  أنه  بيد  مباشر  بشل  الحالي  البحث

  عن  تختلف  دراسية  ومواد  الرياضة  علوم  منها  أخرى  تخصصات  في  البحث

  . الحالي البحث في الدراسية المادة

 الثالث الفصل

 -: وإجراءاته البحث منهجية

 :  التجريبي التصميم

  التجربة   تنفيذ  لكيفية   عمل  وبرنامج  مخطط  بأنه  التجريبي  التصميم   يوصف 

  بالظــــــــــــــاهرة   المحيطة  والعوامل  الظروف  تخطيط  بالتجربة  ويقصد

   ( 487ص  ,  2007 ,  وعدنان الرحمن عبد .)  معينة بطريقة  ندرسها التي

  أن  إذ  والضابطة  التجريبية   العينتين  ذا  التجريبي  التصميم  الباحثان  استخدم  

  التعلم   اسلوب  وهو   المستقل  المتغير  إلى   تتعرض  التجريبية   المجموعة

 مسرح   اخراج  لمادة  المعرفي  التحصيل  فكان  التابع   المتغير   أما  التعاوني

 .  الفنية  التربية قسم الثالثة للمرحلة مدرسي

 ( 1) الجدول

 للبحث التجريبي التصميم
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 التابع  المتغير مقياس التابع  المتغير المستقل  المتغير المجموعة

 التعاوني  التعلم اسلوب التجريبية 

 المعرفي التحصيلي االختيار المعرفي التحصيلي االختيار

 -- الضابطة 

 -: البحث مجتمع

  أي  الباحثان  يدرسها  التي  الظاهرة  مفردات  جميع   البحث  بمجتمع   ويقصد  

  ,  وآخرون  عبيدات   .)  البحث  مجتمع  يكونون   الذين  واألشياء  األفراد  جميع

 (  113ص ,  1998

  كلية  في  الثالثة  المرحلة  الفنية  التربية  قسم   طلبة  من   البحث   مجتمع   فيكون  

 .  2022  – 2021 الدراسية للسنة ديالى جامعة / الجميلة الفنـــون

 -:  البحث عينات

  -:  االستطالعية العينة

  والتي   الفنية  التربية  قسم  في  الثالثة  المرحلة  طلبة  من  (10)  تعدادها  بلغ 

ً  عشوائية  بصورة الطلبة أختير كما عشوائية بصورة أخذت  .  أيضا

 -: التجريبية  العينة

  أخذت   وقد  الفنية   التربية  قسم  الثالثة  المرحلة  طلبة  من  (10)  تعدادها  بلغ 

 .  عشوائية  بطريقة

 -: الضابطة العينة

  أخذت   وقد  الفنية   التربية  قسم  الثالثة  المرحلة  طلبة  من  (10)  تعدادها  بلغ 

 .  عشوائية  بطريقة
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 ( 2) الجدول

 البحث عينات أعداد يبين 

 الضابطة  العينة التجريبية  العينة االستطالعية  العينة العينة  طبيعة

 10 10 10 العدد 

 -:  االستطالعية الدراسة

  تحصيل   اختبار  بناء   لغرض   االستطالعية  العينة   على  الدراسة   هذه  أجريت 

  قسم  في  الرابعة  للمرحلة  الدراسية  المواد   إحدى   وهي  الطفل  مسرح  لمادة

 .  االختبار ثبات عن فضالً  الفنية التربية

 -: البحث أداة

  لمادة   التحصيلي  االختبار  هي  واحدة  بحث  أداة   البحث  هذا   انجاز  في  استخدم  

 -:  هي بمراحل االختبار بناء مر وقد الثالثة للمرحلة مدرسي  مسرح اخراج

 -: االختبار صدق 

  آرائهم   ضوء  وفي  والمختصين  الخبراء   من  مجموعة  على  االختبار  عرض 

  موضح   وكما  فقرة  (20)  بشكلها  الفقرات  بعض   صياغة  عدلت  ومالحظاتهم

 إتفاق  نسبة  الستخراج  كوبر  معادلة  الباحثان  أستخدم   وقد  (1)  الملحق  في

  اتفاق  نسبة  وهي  %100  نسبة  بلغت   والتي  االختبار  فقرات  على  الخبراء

 االختبار   )  االختبار  من  الفرع  هذا  ويعد  االتفاق  نسبة  حساب  في  جداً   عالية

 االختبارات  أفضل  تجعله  مميزات  من   النوع   هذا  به  يتميز  لما  (   متعدد   نــم

 كثر   مساحة  بدائله  خالل  من  ويعطي  فيه  التخمين  لقلة  األخرى  الموضوعية
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ً   أو   الدراسية  المادة  من   52ص  ,   1998  ,   احمد  .)   السلوكية  األهداف  من  كما

)   

 -: االختبار ثبات 

  أفراد  جميع  اختبار  تم  إذ  االختبار  إعادة  بطريقة  االختبار  ثبات   استخرج 

  مرور  بعد  االختبار  اعيد  ثم   طلبة  ( 10)  عددهم   البالغ  االستطالعية   العينة

(15)   ً   بين  العالقة  الستخراج  بيرسون  ارتباط  معامل  أستخدم  وقد  يوما

  وهذا   (   0,891  )  مقداره  وكان  والثاني  األول  االختبار  في  الطلبة  درجات

  ويمكن  االختبار  لصالحية  جيداً   مؤشراً   يعد   وهو  عالية  قيمة  أنها  على   يدل

 .  البحث إجراء في استعماله

 -: الدراسية  الخطة إعداد

  اسلوب   وفق  على   (   تدريسية   وحدات  أربعة   )   الباحث  أعد   تقدم   ما   ضوء   في 

  مادة  من  موضوع  تناول  تدريسية  خطة  وكل  ومتطلباتها  التعاوني  التعلم

  المسرح  مفهوم  )   التربية  قسم  في  الثالثة  للمرحلة  مدرسي  مسرح  اخراج

 االخراج   الى  مدخل  ,  المدرسي  المسرح  عن  تأريخية  نظرة  ,  المدرسي

 على   الخطط  عرض  ثم  (  المدرسي  المسرح  في  المخرج   ,  المسرحي

  التربية  تدريس  طرائق   –  ( 1)  رقم  ملحق  المختصين   الخبراء   من  مجموعة

  إجراء   تم  الخبراء  قدمها  التي  المالحظات  وفي  الفنية   والتربية  الفنية

  فحصلت  أنفسهم  الخبراء  على  أخرى  مرة  عرضت  ثم   الخطط  على   التعديالت

  .   كوبر معادلة وباستعمال % 100 نسبة  على

 -: المعرفي التحصيلي االختبار
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 الباحثان  أعد  الدراسية  للمادة  السلوكية  األهداف  بتحديد  الباحثان  قام  أن  بعد 

ً   اختبار   رقم  ملحق  المتعدد   من   االختبار  نوع   من   فقرة  ( 20)  تضمن   معرفيا

  تم   الحالي  البحث  هدف  يخدم   وبما  االختبار  صالحية  ضمان   وألجل  ,  (2)

  ضوء   وفي  (1)  رقم  ملحق  والمختصين  الخبراء  من  مجموعة  على  عرضه

  (20)  من   النهائي   بشكلها  لتصبح   الفقرات  بعض   صياغة  عدلت   مالحظاتهم

  صالحيتها  على   باتفاقهم  حظيت  إذا   (3)  رقم  الملحق  في  يوضح  وكما  فقرة

  في   الصدق  من   قدراً   اداء  اكتسبت  وبذلك  أجله  من  وضع  الذي  الهدف  لقياس

 .  المعرفي التحصيل تقويم

 -:  الفقرة صعوبة معامل

 اإلجابة  في  الطالب  واجهه  الذي  التعقيد   نسبة  الفقرة  صعوبة  بمعامل  يقصد 

  أجابوا   الذين  نسبة  ضوء  في  الصعوبة  معامل  ويحدد  االختبارية   الفقرة  على

  وبعد   .  (  39ص  ,   2009  ,   وآخرون  الزاملي  )  خاطئة  إجابة  الفقرة  عن

  ذات   الفقرات  صعوبة   معادلة  بإستخدام  الفقرات  صعوبة  معامالت  حساب

  الصعوبة  معــــــامالت  جميــــــــع  أن   إتضـــــــــــح  (0,1)  المنقطة  االجابة

  المـــــــدى  ضمن   تقع   وهي   (   0,75 –  0,35  )   بين   ما تراوحت ألنها  مقبولة

 معظم   إليه  يشير   الذي  (  0,80  –  0,20  )  الصعوبة  لمعـــــــــامالت  المقبول

   .  ذلك  يوضــح  (3) والجدول القياس علماء

 -:  التمييز معامل 

  المستوى   ذوي   الطلبة  بين  التمييز  على  قدرتها  الفقرة   بتمييز  يقصد 

  تمييز  الصعوبة  من   أنه  وبما  الواطئ  المستوى  ذوي   والطلبة  ))  العــــــالي

  على  والدنيا   العليا   المجموعتين   بين  نميز  أن  ينبغي  لذلك  األفراد  لجميع  الفقرة



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1108   

 

 درجة  اعلى  من   ترتيب  بعد   العينة  أفراد  بتجزئة  الباحث  قام  لذلك   تقدير   أقل

  مجموعة  كل  في  % 50  وبنسبة  ودنيا  عليا  مجموعتين   إلى  كلية  درجة  أقل  إلى

  الصغيرة  العينة  كانت   إذا  أنه  إلى  القياس  في  المختصين  بعض   يشير   كما

  به  قام  االجراء  وهذا   %50  نسبة  تقسم  أن  فينبغي  فأقل  فرداً   ( 60)  بحدود

ً   الفقرات  تحليل  عينة  في  الباحثان  الفقرات   تمييز  معادلة  واستخدم   إحصائيا

 على   قدرة  لها  الفقرات  جميع   أن  فأتضح  منقطعة  عليها  اإلجابة  تكون   عندما

  وتعد   (  0,70  –  0,30  بين)  ما  تراوحت  تمييزها  معامالت  أنها  إذ  التمييز

  (3)  والجدول  فأكثر   (0,30)  بلغت   إذ   تمييزها  في  مقبولة  الفقرة

   ( 130ص ,  1997 , وآخرون الظاهر .)  ذلك حــــــــــيوض
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 ( 3) الجدول

 الدنيا  والمجموعة العليا المجموعة في الصحيحة لإلجابات الفقرات تمييز

 ت
 اإلجابات  عدد

 

 

 

 الصعوبة  معامل

 التمييز  معامل

  الدنيا  العليا 

1 10 5 0,75 0,50 

1 8 4 0,60 0,40 

3 10 3 0,65 0,70 

4 8 4 0,60 0,40 

5 7 2 0,45 0,50 

6 9 3 0,60 0,60 

7 6 3 0,45 0,30 

8 9 2 0,55 0,70 

9 8 4 0,60 0,40 

10 8 2 0,50 0,60 

11 7 3 0,50 0,50 

12 5 2 0,35 0,30 

13 9 3 0,60 0,60 

14 9 4 0,65 0,50 

15 8 5 0,65 0,30 

16 7 1 0,40 0,60 

17 9 1 0,50 0,80 

18 8 2 0,50 0,60 

19 8 2 0,50 0,60 

20 6 2 0,40 0,40 
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1 2 

 -:  التجربة تطبيق

ً   التجربة  تطبيق  تم   التجريبية  المجمــــــــــــــوعة  البحث  عينة  على  ميدانيا

  /   17  األحد  )  وم ـــي  ولغاية   (  2022  /   4  /  3  الموافق  األحد   )  يوم  15  للمدة

 فقد  الضابطة  المجموعة  أما  أسبوع  لكل  محاضرتين  وبواقع   (  2022  /   4

 .  الجدول وبذات المتبعة التقليدية الطريقة وفق يدرسها نفسه الباحث كان

 -: البعدي  االختيار

  المجموعة   مع  أسبوعين   مدى   على  التدريسية   الخطط  تطبيق  من   االنتهاء   بعد  

  الضابطة  المجموعة  مع   االعتيادية  بالطريقة  التدريس  من  واالنتهاء  التجريبية

  األداء   وبذات  (   2022  /   4  /   20  )االربعاء   يوم   البعدي  االختبار  إجراء  تم 

  ما   لتالفي  البعدي   االختبار  في  المجموعتين  كال  إجراءات  في  تطبيقها  تم   التي

 .  االختبار نتائج في يؤثر قد

 -: االحصائية الوسائل -10 

   .  مستقلتين  لعينتين T – test اختبار

 2س –  1س 

 =  ت 
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 4  + 4 

   1 −  ن 

   (  216ص  ,  2011 ,  سري  ) 

 -: الفقرة  صعوبة معامل 

   د  ص  +  4ص 

   = الفقرة صعوبة

 ن 2 

 -: الفقرة تمييز معامل ج(

 

   د  ص  +  4ص 

   =  التميزية القوة

   (  111ص  ,  1990  , وآخرون  االمام )  ن2 

   -:  كوبر معادلة د(

 

 Pa = 
 Ag 

Ag+Pg 
 × 100   

 

 ( Gooper , 1963 , P:523 )   
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 -:  بيرسون ارتباط معامل هـ(

 nΣyy – ( ΣX ) ( Σy )   

 r = 

 √[ 𝑛Σ𝑋2  − ( Σ𝑋 )2 ][ 𝑛Σ𝑦2  − ( Σ𝑦 )2 ]    

 

( Harnet , 1982 , P:27 )   

 الرابع الفصل

 -: البحث نتائج

 -: النتيجة عرض

  والتوصيات  واالستنتاجات  وتفسيرها  النتيجة  عرض  الفصل   هذا  يتضمن  

  متوسطي   بين   الفروق  معنوية  ألختبار  داللة   مستوى   الباحثان  حدد   وقد

  )   المستقل  المتغير  تأثير  لمعرفة  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  درجات

 المرحلة   لطلبة  المعرفي  للتحصيل  التابع   المتغير  في  (   التعاوني   التعلم  اسلوب

  مستقلتين   لعينتين  (   T – test  )  اختبار  باستعمال  الفنية  التربية   قسم   الثالثة

 .   بالعدد  ومتساويتين
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 ( 4) الجدول

 العينة  طبيعة
  أفراد   عدد

 العينة 
 التباين  الحسابي  الوسط

  مستوى   الداللة ت  قيمة

 الجدولية  المحسوبة  0,05

 2,108 16 10 التجريبية 
 دال  1,734 6,708

 1,885 10 10 الضابطة 

 

  عند   (  6,708  )  المحتسبة  )ت(  لـ  قيمتين(  هناك  بأن  ( 4)  الجدول  يبين 

  الجدولية  )ت(  قيمة  أما  (   8  )  حرية  وبدرجة  (  0,05  )  داللة  مستـــــــوى

  )ت(  قيمة  من   أكبر  المحسوبة  )ت(   قيمة  أن  أي  (  1,734  )  بلغت  فقد

  االختبار   في  معنوية   احصائية  داللة  ذي   فرق  وجود   إلى  يشير   مما  الجدولية

  بدورها   التي  التجريبية  ولمصلحة والضابطة  التجريبية  المجموعة  بين  البعدي

  مادة  موضوعات  تدريس  في   التعاوني  التعلم   السلوب  االيجابي  التأثير   توضح 

  مبررة  وهذه  الفنية  التربية  قسم  –  الثالثة  للمرحلة  مدرسي  مسرح  اخراج

 مسرح   اخراج  مادة  مفردات  تدريس  أن  إلى  الباحثان  نظر  وجهة  حسب

  استيعاب  على  الطلبة  ساعد  التعاوني  التعلم   اسلوب  وفق  على  مدرسي

  نظرة  ,  المدرسي  المسرح  مفهوم  )  مدرسي  مسرح  اخراج   مادة  مفردات

  لم   وهذا   (   المسرحي  االخراج  الى  المدخل   ,   المدرسي   المسرح  على  تأريخية

 .   التقليدية التدريس طرائق تحققه

 -: االستنتاجات

  اخراج   مادة  مفردات  تدريس  في  التعاوني  التعلم  اسلوب  استخدام  فاعلية

  الطلبة تحصيل مستوى رفع الفنية التربية قسم الثالثة للمرحلة مدرسي مسرح

 .  التجريبية المجموعة في
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 الثالثة   للمرحلة  مدرسي   مسرح  اخراج  مادة   مفردات  مع   االسلوب   مالءمة

 .   الفنية التربية قسم

 -:  التوصيات 

  مدرسي   مسرح  اخراج  مادة  تدريس  في  (   التعاوني   التعلم  اسلوب   )   اعتماد

 . الثالثة المرحلة الفنية التربية قسم لطلبة

  طرائق   مناهج  في  التعاوني  التعلم  اسلوب  ومنها  التعليمية  النماذج  تتضمن

 .  الفنية التربية  ومدرسي معلمي إعداد ومناهج الكليات في التدريس

 -: المقترحات 

  التعلم   اسلوب  استخدام  أثر  على  للتعرف   الحالي  للبحث  مماثلة  دراسة  إجراء 

 .  أخرى دراسية مراحل مواد في التعاوني

 المصادر:

 القاهرة   ,  الكتب   ,عالم  االزياء  تصميم  وأساس  قواعد  :  معوض   سيري  ,  احمد

,1998   

  العالي  التعليم  وزارة  ,  والقياس  التقويم  :  وآخرون  محمود  مصطفى  ,  االمام

 .  1999 ,  بغداد  جامعة , العلمي والبحث

  يافا  دار  ،  1ط  ،  وتقنياته  المدرسي  المسرح  فعاليات  :  يوسف  هاني  ،  الجراح

 . 2009 ،األردن، والتوزيع للنشر العلمية

 المسيرة  دار  ,  عمان  ,  3ط  ,  العامة  التدريس  طرائق  ,  محمود  محمد  ,  الحيلة

, 2007  .   
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  ,   1ط  ,  وأساليبها  الرياضية  التربية  تدريس  طرائق  ,  داود  محمود  ,  الربيعي

   .  2011, بيروت  ,  العلمية الكتب دار

 تطبيقاته   نتائجه  تقويم  أساليبه  أسسه  أهدافه  التدريس  ,  حسن  فكري  ,  ريان

 .   2004  , مصر القاهرة الكتب  عالم ,  4,ط

  والقياس   التقويم   في   وتطبيقات  مفاهيم   ,   وآخرون  جاسم  عبد   علي   ,  الزاملي

 .  2009 ,  الكويت  , الفالح مكتبة  ,  1ط ,  التربوي

  االحصاء   إلى  مدخل   التربوي   االحصاء  مبادئ   :   جاسم   محمد  ,   سري

 جامعة   ,  العلمي  والبحث  العالي  التعليم   وزارة  ,  2ط  ,  واالستداللي  الوصفي

   . 2011 ,  بابل  , للطباعة الطيار دار ,  الرياضية التربية كلية ,  بابل

  دار   و   1ط  ,  االسالمية  التربية   تدريس  طرائق  ,   جواد  علي  هدى   ,   الشمري

 .  2005 ,  األردن ,  والتوزيع للنشر الشروق

  ،   التفكير  ومهارات  العلوم  في  المدرسي  المسرح  :   وآخرون  خير  ،   شواهين 

 . 2009  ،  األردن ،  اربد ،  الحديث الكتب عالم ، 1ط

  ومهارات  العلوم  في   المدرسي  المسرح  (:   2009)  وآخرون  خير   ،  شواهين 

 .   االردن  ،  اربد  ،  الحديث الكتب عالم ، 1ط ، التفكير

  ,   1ط  ,   التربية  في   والتقويم   القياس  مبادئ  :   وآخرون  احمد   زكريا  ,  الظاهر

 .   1999 , عمان , الثقافة دار مكتبة

 المنهجية   األنماط  ,  شهاب  حسين  وعدنان  حسين  أنور   ,  الرحمن  عبد

  ,  بغداد  شركة  مطابع  ,  1ط  ,  والتطبيقية   االنسانية  العلوم   في  وتطبيقاتها

2007  . 
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  دار   ,  1ط  و  ومناهجها  الفنية  التربية  تدريس  طرائق  ,   سامح  منذر  ,  العتوم

  .  2007 ,  األردن  ,  والتوزيع للنشر الميسرة

  ,  ,عمان  المسيرة  دار  ,  1ط  ,  المسرح   التدريس  واسماعيل,  عز  ,  عفانه

2008  .  ,   

  ,   للنشر  وائل  دار  ,  1ط  ,  الطفل  ودراما   مسرح  :  مصطفى  علي  ,  العليمات

 .  2015 ,  عمان ,  األردن

  ,   الوراق  دار  ,   1ط  ,   المعلمين   تدريب   في   الشامل  :   الرياض   مؤسسة  نجد

 .  2003  ,  الرياض  ,  السعودية

  دار  ,  2,ط  المعاصرة  العربية  اللغة  في  المنجد  ,  وآخرون  أنطوان  ,  نعمه

 .  2001 ,  بيروت , المشرق

 ،  الطفل  ودراما  المدرسي  المسرح  على   اضواء  :  محمد  جمال  ،  النواصرة

 . 2010  ،  عمان ،  للنشروالتوزيع الحامد دار  ، 2ط

  سوريا   ,   للنشر  الينابيع   دار  ,   1ط  ,   صفي  مسرح  نحو  ,   علي   حسين  ,  هارف

, 2010  . 
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Marten pna1d Statistical and statistical methods , 3rd e , 

dint, Philippines copyright, Addison Wesley Puplish in 

Company , London, 1982.:   

  

 (1) ملحق

 وتخصصاتهم الخبراء أسماء يبين 

 العمـــل  مكـــان التخصص  العلمي اللقب الخبير  ت

 أ.د محمود شاكر عالء 1
  تدريس   طرائق

 الفنية  التربية

 الجميلة  الفنون كلية

 ديالى  جامعة

 مسرحي  ونقد أدب أ.م.د ماشي محمود رافد  2
 الجميلة  الفنون كلية

 ديالى  جامعة

 مسرحي اخراج أ.م.د االمير عبد وعد  3
 الجميلة  الفنون كلية

 ديالى  جامعة

 أ.م علي قاسم عمر  4
  تدريس   طرائق

 الفنية  التربية

 الجميلة  الفنون كلية

 ديالى  جامعة

 أ.م حسن فاضل عمار  5
  تدريس   طرائق

 الفنية  التربية

 الجميلة  الفنون كلية

 ديالى  جامعة
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 (2) رقم ملحق

 المدرسي المسرح مادة  في المعرفي الطلبة تحصيل لقياس أداة

 اإلجابة   االختبار  فقرات ت

 . ------------- يد على1936 عام الجميلة الفنون معهد في التمثيل فرع تأسس 1

 اإلجابة  حسون بدري-د   الخطيب إبراهيم -ج الشبلي  حقي -ب السعدي جعفر-ا

 ب

 . -------------------- على يعتمد المخرج قبل من الممثل اختيار 2

 اإلجابة  ذلك  جميع-د الممثل  شخصية-ج الممثل عمر-ب الخارجي  الشكل-أ 

 د

 مضمونا. وتعاليمها التربية ومن شكال المسرح يتخذ الذي التربوي الوسيط ذلك بأنه المدرسي المسرح ----------- يعرف 3

 إسماعيل   محمد  -د حماده  إبراهيم -ج شواهين  خير -ب معال  أبو الفتاح عبد -أ

 الطائي 

 اإلجابة 

 ب

 . ------------ القرن نهايات الى  العراقي المدرسي المسرح تاريخ يعود 4

 اإلجابة  عشر  السادس -د عشر  السابع -ج عشر التاسع -ب عشر الثامن -أ 

 ب

  العمري.  افندي ارشد اخرجها وقد 1921 عام الموصل في إسالمية مدرسة مسرح على تعرض مسرحية اول هي ------------ 5

 اإلجابة  غزوان بن عتبة -د االيوبي  الدين صالح -ج الوليد  بن خالد -ب وقاص  ابي ابن اسعد -أ

 ج
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 . ----------------- عام القصب شهاب الفنان  اخرجها والتي بغداد  في المركزية اإلعدادية في زواج مشكلة مسرحية عرضت 6

 اإلجابة  1955-د 1948 -ج 1945-ب 1935-أ

 ب

 ----------------- هو المناهج مسرحة من الهدف 7

  مناطق   على  التعرف  -أ

 المسرح  خشبة

  منطقية   بداية  –  ب

  رغم   متابعتها  يمكن

 العقبات 

  توعية   الطلبة  توعية  –  ج

   اجتماعية

  المدرسية   المواد  تبسيط  –  د

   للطلبة استيعابها وتسهيل

 اإلجابة 

 د

 ------------------ يخرج ان ينبغي الذي وحده هو الطفل نظرة خالل من العالم يرى ان يستطيع الذي المخرج 8

  مسرحيات   -أ

 التراجيديا 

 

 الجامعية   المسرحيات -ب

 

 األطفال  مسرحيات -ج

 

 مسرحيات   -د

 شكسبير 

 

 اإلجابة 

 ج

 . ---------------- عاتق على تقع  المدرسية المسرحيات اخراج مهمة ان صفي( مسرح )نحو كتابه في هارف علي حسين يؤكد 9

  في   التمثيل  لجنة  -أ

 المدرسة 

  العربية   اللغة  مدرس  -ب

 الفنية  التربية ومدرس

 اللغة   مدرس  -د الفنية  التربية مدرس -ج

 ومدرس   العربية

 الفنية   التربية

 التربية   ومدرس

 الرياضية 

 اإلجابة 

 ج

 ومسرحهم ---------------- ب االلمام له يكون ان يجب المدرسية المسرحيات مخرج 10

 االختيارات   جميع  -د األطفال  ادب -ج العربي االدب -ب العالمي االدب -أ

 السابقة 

 اإلجابة 

 ج

 المشاهدين. لدى مريحا إحساسا ويعطي المسرحية للصورة االستقرار صفة يعطي ------- إن 11

 اإلجابة  الحبكة  -د التتابع  -ج الثبات  -ب التوازن  -أ

 ب
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  هي   مالحظتها  المدرسي  المسرح  في  للمخرج  ينبغي  االختبار  اشكال  جميع  في  أساسية  أشياء  ثالث  هناك  بان  كرومي  عوني  يرى 12

 . --------------- و التلميذ الممثل وجسم التلميذ الممثل صوت

 التلميذ  مستوى -أ

 العلمي

 التلميذ  الممثل عمر -ب

 

 األمور أولياء موافقة -ج

 

 التلميذ   فهم  -د

 والدور   للمسرحية

 بالذات  يؤديه الذي

 اإلجابة 

 د

13 

 

 في  وخبراته  ذكاءه  مستخدما  وتعبيرات  وحركات  بأفعال  والقيام  التصرف  منه  يتطلب  موقف  في  الطالب  وضع  هو  ------------

  المجال. هذا

 -د  الحوار -ج االرتجال  -ب  الفعل -ا

 الفكرة

 اإلجابة 

 ب

 . ---------المسرحيات على االبتدائية المدارس في  المدرسية للمسرحيات المخرج يعتمد 14

 الحوارية  -أ

 

 الطويلة  -ب

 

 العالمية  القصص ذات -ج

 

 من   النص  ذات  -د

 الشعبي  التراث

 اإلجابة 

 أ

 . ---------------- المستوى على المدرسي المسرح اهداف من الموقف قيمة واحترام والنظام  االنضباط  على الطلبة تعويد يعد 15

 اإلجابة  التربوي  -د  االجتماعي -ج النفسي  -ب الفني – أ

 ج

 إلثارة  والضوئية  الصوتية  المؤثرات  استخدام  خالل  من  الواقع  عن  الخارجة  المفتعلة  واالنفعاالت   الوسائل  هي  ------------ 16

 المتفرجين.  احاسيس

 اإلجابة  التراجيديا  -د  الملهات -ج البانتومايم  -ب ا.الميلودراما 

 أ

 . ------- المستوى  على المدرسي المسرح أهداف من للمتعلمين الجمالي التذوق تنمية تعد 17

 اإلجابة  النفسي  -د  االجتماعي -ج الفني  -ب التربوي -ا

 ب

 المسرحية.  على للتدريب  األول األسبوع في المدرسي المسرح في المخرج اعمال تكون 18

 اإلجابة    الحركة تثبيت -ج المسرحية  مشاهد ربط -ج النص  توزيع -ب األدوار  حفظ -أ
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 ب 

 المسرحية  على للتدريب الثالث األسبوع في المدرسي المسرح في المخرج اعمال تكون 19

  على   التدريب  -أ

 الديكور 

 الدخول   توقيت   -د والتفسير  القراءة -ج المختصين اختيار -ب

 والخروج

 اإلجابة 

 أ

 األخالقي   واإلرشاد السياسية واالتجاهات الحقائق نقل في للمسرح التعليمية القدرات --------- استخدم  20

 اإلجابة  آرتو -د ستانسالفسكي  -ج بريخت  -ب مايرهولد  -ا

 ب
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قلق املوت وعالقته بأمناط التعبري الفني يف 
 املرحلة املتوسطة لدى فاقدي االبرسوم طلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا. م . د. انسام اياد علي

 الطالبة زينة حممد عبود صاحل
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 الفصل االول

 التعريف بالبحث 

 مشكلة البحث   

القلق والسكينة حالتان اساسيتان متقابلتان لدى االنسان في كل زمان ومكان   

، تعرضان معظم سنين حياته فهناك احوال تتميز بالقلق واالنقباض والضيق  

والى غير ذلك من االنفعاالت االنسانية السلبية ، كما ان هناك حاالت تتسم  

ولها  ، واالسترخاء  البال  راحة  و  والسكينة  مثيرات  بالهدوء  الحالتين  تين 

المثيرات   ولهذه   ، واالبناء  والعمل  والمال  الصحة  منها  وعديدة  مختلفة 

او  قلق  حالة  الحال  بطبيعة  معينة  في ظروف  عنها  ينتج  فقد  فريدة  خواص 

حالة  عليها  تترتب  التي  المثيرات  فئة  ضمن  الموت  وندرج   ، سكينة  حالة 

    (11، ص 1987 )عبد الخالق ،القلق فليس كالموت سبب للقلق . 

ان الموت شيء مرعب وهو النهاية المحتومة لكل انسان فال بد ان يكون      

الحين   بين  امامه  يرى  الذي  فاإلنسان  وخطورته  لقوته  موازيا  منه  الخوف 

واالخر احبة واعزاء يختطفهم الموت وينهي وجودهم الى االبــــــــــد اناس 

ك  تركوا   ، وتطلعاتهم  لهم طموحاتهم  واالحبة  كانت  االهل  وودعوا  شيء  ل 

دورا   له  ان  يتخيل  االنسان  امامه  الصورة  هذه  يجد  حينما   ، رجعة  بدون 

سوف يدركه ال محالة عند ذلك يتفاقم قلقته ويصبح غوال يبتلع كل اماله في 

كل   جدوى  فما  مصيرنا  هو  هذا  مادام  كبير  سؤال  روحه  في  ويكبر  الحياة 

جذو تنطفئ  حينما  الدنيا  هذه  في  نشاط  شيء  كل  ويعقد  روحه  في  االمل  ة 

    ( 90، ص  2005) الناصري ، حيوي .                                     
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المسالة االساسية في دراسة الموت هي النظر عليه على انه امر نقيض      

او متناقض فالموت يخافه الفرد وهو متيقن من حدوثه ومع ذلك فهناك الكثير  

المصاحبة المجاهيل  سيموت    من  واين  ومتى  كيف  من  متأكد  غير  فهو  له 

لذلك ينقاد للخوف من الموت والقلق على نحو تبادلي مادامت كال المشاعر 

وللفنون مكانة متميزة  (      p32  ،1982    ،backer)موجـــــــــــــــــدة   

التي   التعبير  وسائل  وسيلة من  كونها   تستمد من خالل  والتعليم  التربية  في 

,  تساعد في و المجتمع  الحاصلة في  التطــــــــــــــــــورات  مواجهــــــــــــة 

والفن يمثل لغة الشعور السابق للغة المنطق والتعبير المقصود في الفن هو  

ان   البد  الفنان  ان  اعتبار  الى  اثباته  المراد  للمضمون  معادل  انعكاس  اقامة 

عنه من خالل الفن يضمن عمله مضمونا دراميا فنيا يبغي نشره او التعبير  

)سانتينا  فضال عن اثبات وجهة نظر الفنان ذاته داخل مرحلة التعبير نفسها   

, فالفن يبدا حينما يحاول االنسان ان يعيد استثارة التعبير عنه    (   214, ص  

 .  بأساليب مختلفة

التلميـــــــــــذ         شخصية  بناء  في  فعالة  وسيلة  الفنية  التربية  وتعد 

اإلحساس   مجــــــــال  في  المتكافئة  القابليات  إليجاد  تسعى  فهي  وتطويرها، 

مع   وبيئته  التلميذ  بيــــــن  متينة  روابــط  بإيجاد  إيجاباً  وتساهم  واإلدراك 

وتن بصــقلها  والعناية  وانطباعاته  ذاته  على  الفنية  الحفاظ  بالممارسة  ميتها 

)  والتثقيف الفني تحريراً لطاقاته وقدراته الفنية واإلبداعية .                  

Boyer,1995,P:15 )   

"ويعد الرسم وسيلة من وسائل التعبير الفني عن انفعــــــــاالت اإلنسان       

كثير  ( عندما فطن  5، ص1985واألشياء " . ) كيوان،    تجاه الكائنـــــــات
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من الخبراء والتربويون إلى أهمية الرسم عند الطفل وحاولوا تأكيدها تمهيداً  

تغيير األوضاع من   إيجابيين قادرين على  أفراد مبتكرين فعاليــــــــن  لخلق 

في   رغبتهم  تنمي  التي  المختلفة  وبالوسائل  األطفال  إمداد  في  وبدأ  حولهم، 

   (69، ص  1999) حسن،خلق األشياء الجديدة . 

الضـــــــــروري      االجتــــــماعي  النمو  اساس  هو  الصالح  المنزل  وان 

سلوك   للشخصية في  المحطم  البيت  اثر  فان  اخرى  ناحية  ومن  المتوازنة 

يعتقد ان حتى معلمه  الحالة فان الطــفل  يتعذر اغفاله وفي مثل هذه  الناشئ 

ال تكيف  سوء  ذلك  نتيجة  وتكون  له  اعداء  انقلبوا  قد  ال  ورفاقه  الذي  طفل 

من حرمانه  بسبب  النفسي  بتكامله  االحتفاظ  من  حاجاته   يتمكن  اشباع 

 ( 50، ص 2008)العمري،  االساسية . 

بشكل         ينعـــــكس  ذلك  فان  االسرة  نظام  في  خلل  اي  الحديث عن  وعند 

يحدث   ان  يمكن  الذي  الخلل  انواع  ومن  وسلوكه  الطفل  نفسية  على  واضح 

لألسرة هو فقدان العنصر االساسي وهو االب , فلغياب االب اثر كبير على  

االطفا حياة  في  االجتماعية  التنشئة  تؤثر  حيث  تفككها  وعلى  ل االسرة 

عند   الموجودة  واالخالق  والقيم  االتجاهات  الطفل  يكتسب  حيث  الصغار 

والديه ولذلك ما تعلمه الطفل من والديه يؤثر على حياته مستقبال ، ولغياب  

بالقلق  احساسا  اكثر  يكون  االب  فاقد  ان   ، منها  كثيرة  سلبية  اثار  االب 

االجتم التفاعل  في  ورغبة  نضجا  واقل  والغيرة  بالنقص  من  والشعور  اعي 

   ( 50، ص 2008)العمري،غيره ويكون اكثر اتكالية , 

قد اصبحت قضية فاقدي االب قضية مهمة في العراق حيث نسبة كبيرة       

من االسر واالبناء يتعرضون يوميا لخطر فقدان االب او االم او كليهما معا 
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الصحة  اعلنت منظمة  العراق حيث  في  المستقر  االمني غير  الوضع  نتيجة 

رت لها  ماليين طفل عراقي يتيم في اخر احصائية نش   6العالمية عن وجود

وكشف تقرير المنظمة ان عدد االيتام في العراق يعد االعلى في العالم نسبة  

النسبة   بلغت  و  السكان  عدد  العالم    % 5الى  في  االيتام  مجموع  من 

( وبناء على ما تقدم فان الباحثة حددت مشكلة    2017.)اليونيسف، نيسان ،  

    -بحثها بالسؤال التالي : 

الم     قلق  بين  العالقة  المرحلة ما  رسوم  في  الفني  التعبير  وانماط  وت 

 المتوسطة لفاقدي االب ؟  

 اهمية البحث  

إجابات        توفر  بعدم  تتلخص  التي  مشكلته  أهمية  من  البحث  أهمية  تنبثق 

الفني   التعبير  الموت وانماط  بين قلق  العالقة  التالي ) ما  للسؤال  موضوعية 

وال ؟(  االب   لفاقدي  المتوسطة  الطلبة  )  لمرحلة  وهي  مجال  في  نحدده  ذي 

وتتجلى اهمية البحث الحالي رسوم طالب المرحلة المتوسطة فاقدي االب  (  

   -في النقاط التالية :

من   • النوع  هذا  لمثل  المتوسطة  مدراس  في  الفنية  التربية  مدرسي  حاجة 

على   واثرها  الموت  قـــــلق  ظاهرة  على  الضوء  تسلط  التي  الدراسات 

 فاقدي االب.  طالب المرحلة المتوسطة

ان البحث الحالي سيشكل اضافة معرفية في ميدان التربية الفنية على حد   •

 علم الباحثة وذلك بسبب عدم تناول الدراسات السابقة لموضوع البحث . 

توضح الدراسة اثر قلق الموت على انماط التعبير الفني للطالب المرحلة   •

 المتوسطة فاقدي االب . 
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 اهداف البحث 

تبعا  التعرف   . 1 المتوسطة  المرحلة  طالب  لدى  الموت  قلق  مقياس  على 

 اناث (.  –لمتغير الجنس ) ذكور 

لدى   . 2 الفني  التعبير  وانماط  الموت  قلق  مقياس  بين  العالقة  على  التعرف 

 طالب المرحلة المتوسطة فاقدي االب . 

 فرض البحث 

وانماط       الموت  قلق  مقياس  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  هل 

 تعبير الفني لدى طالب المرحلة المتوسطة فاقدي االب .  ال

 حدود البحث  

1 .  : البشرية  عددهم    -الحدود  والبالغ  المتوسطة  المرحلة  وطالبات  طالب 

 ( طالب وطالبة  . 120)

 ( . 2020 –  2019العام الدراسي )   -الحدود الزمانية : . 2

محافظة   المدراس المتوسطة في مركز مدينة بعقوبة /   -الحدود المكانية : . 3

 ديالى  . 

 تحديد المصطلحات 

 قلق الموت   -1

عرفه عبد الخالق  بانه " نوع من القلق العام عير الهائم والطليق ، الذي   .1

او   شخص  لدى  واالحتضار  بالموت  متصلة  موضوعات  حول  يتركز 

 . (  39، ص 1998)عبد الخالق ، ذويه " . 
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شكل   . 2 على  المرء  يدركها  الذاتي  التحسس  من  حالة   " بانه  عباس  عرفه 

الم اتجاه  االرتياح  وعدم  الضيق  من  بالموت  شعور  المتصلة  وضوعات 

    ( 18، ص 1998) عباس ، واالحتضار لدى شخص او ذويه " . 

عرفه دسوقي بانه " صورة من االكتئاب فيها يكون الخوف من الموت او   . 3

    ( 110، ص 1988) دسوقي ،الفقد ابرز ما يشكو منه المريض " . 

 انماط التعبير الفني   -2

من خال  . 1 التي  للطرق  وشامل  عام  مفهوم  اشكال  هو  االنسان  يستخدم  لها 

الفن المختلفة للتعبير عن االشياء التي يشعر بها االنسان والتي تدور في  

خاطره ، ومن خالل هذا التعبير يوصل ما يشعر به الى كل المحيطيين  

به والمهتمين بالفن تأذي يقدمه فمن خالل الرسم يعبر عن االستقرار او 

 التشتت الذي يشعر به .        

الذاتية    تنفيس . 2 الطفل عما في نفسه بأسلوبه الخاص وان يترجم احاسيسه 

دون ضغوط او تسلط في اطار المحافظة على نمطه وشخصيته وطبيعته  

، فيعبر عن االشكال والقيم الجمالية ، ومن خالل هذا التعبير الحر ، تنمو  

وتحدد   ميوله  تتفتح  كما  مخيلته  وتتبلور  مشاعره  وتتطور  خبراته 

   ( 27، ص 1999) حسن ، وتظهر اتجاهاته . اهتماماته 

 فاقدي االب   -3

االباء والبنات الذين فقدوا احد الوالدين كليهما قبل ان يبلغوا سن الرشد .     . 1

 (   286، ص 1993) االمام ، 
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او  . 2 الوفاة(   ، القتل   ( بسبب  كليا  حرمان  كان  سواء  والبنات  االبناء  فقد 

  . الطالق  بسبب  كليةحرمانا جزئيا  ،    ) مجلة  للبنات  ،    2006التربية 

  (26ص

 الفصل الثاني 

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة

 المبحث االول 

 نبذة عن قلق الموت

منبعها       االنساني  الفكر  في  خاصة  اهمية  العصور  اقدم  منذ  للموت  كان 

امران ، االول كون الموت حقيقة مطلقة إلخالص ألي كائن من مالقاتها ،  

ال   الذي  للمجهول  انتقاال  بوصفه  يكتنفه  الذي  الغموض  في  يتمثل  واالخر 

بدا الفكر  يعرف عنه شيئا ومع اولى الممارسات الواعية التي يواجها العقل  

واالرتباك   العجز  دوامة  من  الخروج  محاولة  في  بإصرار  يتشبث  االنساني 

وانتهاء   والدين  باألسطورة  ومرورا  بالسحر  بدا  وسائله  مغيرا  الموت  تجاه 

الموت  حقيقة  امام  عاجزا  المراحل  تلك  كل  في  يقف  كان  انه  اال   ، بالعلم 

االنسان   يتعلق بوجود  الموت  . ولكن  المؤلمة  فقد كان من  القاسية  ومصيره 

البديهي ان ال ينظر اليه على انه نهاية مطلقة للحياة ومن هنا توالت االفكار  

عالقة  ماله  كل  الى  اضافة  والبعث  االخرى  والحياة  الروح  خلود  عن 

بالحساب والثواب والعقاب وغيرها من االفكار ذات الصلة بما بعد الموت .  

   (9، ص 1987) حنون ، 

اهتمت         ،  وقد  الموت  بموضوع  اهتمام  اي  جميعا  السماوية  الديانات 

  . متماسك  وفلسفي  نسق فكري  ، وكل  ديانة  اهمية مركزية في كل  فللموت 

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1132   

 

 

ولقد استخدم النوم على انه شبيه طبيعي للموت ، فصور االغريق النوم على  

السنيين وهم يستيقضون من نومهم في   اليهود  ان  . كما  للموت  توأم  اخ  انه 

كرون للا على انه اعادهم الى الحياة ثانية . كذلك صور القران الصباح يش

الوفاة االولى لإلنسان في الحياة ولكنها وفاة مؤقتة ، وفي   بانه  النوم  الكريم 

سورة االنعام )َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنََّهاِر ثُمَّ يَْبعَثُُكْم فِيِه  

تَْعَملُوَن(  ِليُ  ُكنتُْم  بَِما  يُنَبِّئُُكم  ثُمَّ  َمْرِجعُُكْم  إِلَْيِه  ثُمَّ  ى ۖ  َسمًّ مُّ أََجل   )سورة  ْقَضٰى 

ُ يَتََوفَّى اأْلَنفَُس    ( 6االنعام , اآلية   وفي سورة الزمر يقول سبحانه وتعالى )َّللاَّ

فَيُْمِسُك   َمنَاِمَها ۖ  فِي  تَُمْت  لَْم  َوالَّتِي  َمْوتَِها  اْلَمْوَت  ِحيَن  َعلَْيَها  قََضٰى  الَّتِي 

يَتَفَكَُّروَن(   لِّقَْوم   ِلَك آَليَات   إِنَّ فِي ذَٰ ى ۚ  َسمًّ إِلَٰى أََجل  مُّ )سورة  َويُْرِسُل اأْلُْخَرٰى 

    ( 39، ص  1987) عبد الخالق ،  (42الزمر , اآلية 

منه       يسلب  انه   : احداهما  جهتين  من  االنسان  حال  يتغير  الموت  وعند 

جميع اعضائه وسائر معرفه وامالكه ، وال فرق بين ان تسلب هذه االشياء  

من االنسان او ان يسلب االنسان من هذه االشياء فان المؤلم هو الفراق فان  

كان له في الدنيا شيء يانس به ويستريح له ويعتد بوجوده فانه يعظم تحسره  

اال يفرح  يكن  لم  وان  بمفارقته  شقاءه  ويصعب  بالموت  ولم  عليه  بذكر للا   

يانس اال به عظم نعيمه وتمت سعادته واذا خلي بينه وبين محبوبه وقطعت  

وجهي  احد  وهذا  للا  ذكر  عن  شاغلة  الدنيا  اسباب  جميع  اذ  العوائق  عنه 

ينكشف عن   فانه  االخر  الوجه  اما   ، الحياة  الموت وحال  حال  بين  المخالفة 

بالحياة كم المتيقظ مالم  االنسان بالموت مالم يكون مكشوفا  قد ينكشف عن  ا 

يكن مكشوفا له وهو في النوم قال رسول للا )صلى للا عليه وسلم( ) الناس  

 (    420، ص 1956)الغزالي ، نيام فاذا ماتوا انتبهوا(. 
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ويقول ارسطوا في الخوف من الموت من الجلي ان االشياء التي نخشاها      

الشرور هي  بالجملة  وهذه   ، فظيعة  اشياء  الناس    هي  عقالء  عرف  ولقد   ،

الخوف بانه توقع الشر ونحن االن نخشى الشرور كافة ، وعلى سبيل المثال  

فأي ضروب    , الموت  و   ، االصدقاء  وفقدان   ، والمرض   ، ،والفقر  الدناءة 

نجد   االن   . اعظمها  يخشى  انه  المؤكد  من  االنسان  يخشاها  المخيفة  االشياء 

يمث االشياء فضاعه ألنه  اكثر  .  الموت  النهاية  ،  ل  ، ص    1986)شورون 

ويقول ديورانت ) ان الموت هو اصل الديانات كلها ، ويجوز لو لم     (  62

  .  ) وجود  عندنا  لإلله  كان  لما  موت  هناك  ،  يكن  ديورانت   (1965   ،

  ( 186ص

 مفهوم قلق الموت  

الزمان       معرفة  دون  اخيرا  سينتهي  وجودهم  ان  تماما  االنسان  يعي 

لطريقة التي يموتون بها ، وقال عز وجل : ) او ما تدري نفس  والمكان او ا

)سورة لقمان , اية  ماذا تكسب غدا ، وما تدري نفس باي ارض تموت ( .  

34  )  ) مشيدة  بروج  في  كنتم  ولو  الموت  يدركم  تكونوا  اينما   ( )سورة  . 

ومن الممكن القول ان الخوف من الموت امر شائع وعام    (78النساء , اية  

وألسباب   شتى  بطرق  وحياتنا  افكارنا  يقتحم  الموت  ان  لذلك   , البشر  لدى 

متعددة سواء اكانت هذه االسباب بيئية خارجية كموت عزيز مثال ام نفسية  

داخلية لمرض يصيب االنسان او اكتئاب يعتريه ، او عندما يحبط عمله واذا  

موت والقلق منه ال يمثالن امام اذهاننا وخواطرنا مثيرا في كل لحظة  كان ال

  , ومجتمعنا  وحياتنا  فكرنا  عن  كثيرا  يغبان  ال  الحقيقة  في  فانهما   ، وان 

الفيلسوف االغريقي هير قطيس عام   بقول  ق.م مؤداه )    505ويذكرنا ذلك 
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ى زوال  ان كل ما نراه هو الموت ( ومن بين معاني هذا القول ان كل شيء ال

. ومن العبارات المأثورة في التراث العالمي عن االحتضار ) نحن نحتضر  

وانها على    ، الحياة مستمرة  بان  ذلك  ويذكرنا   ) فيها  نولد  التي  اللحظة  منذ 

الرغم من استمرارها فأنها مرتبطة دائما بالموت , ان الموت امر متناقض  

قلق الموت او الخوف  ول  (  37، ص  1987) عبد الخالق ،  انه قوة تدمرية .

   -منه ) هما مترادفان ( موقع في دراسات القلق :

 احد انواع القلق او مجاالته .  -1

 مصدر من مصادر القلق العام .  -2

ففي الجانب االول تمكن الباحثون من عزل انواع او التصنيفات الفرعية    

ومواجهة   واالمتحان  والجنس  الموت  قلق   : مثل  للقلق  عامة  وقطاعات 

ر وغيرها . اما الجانب الثاني والذي يتداخل مع االول فيتمثل في ان  الجمهو

الموت يمكن ان يكون مصدرا من مصادر القلق العام ومسبباته وبخاصة في  

قلق   يدخل موضوع  اخرى  ناحية  ومن   . فئات خاصة  ولدى  معينة  ظروف 

  .  ) واالحتضار  الموت  دراسة  علم   ( في  ،الموت  الخالق  ،    1987)عبد 

  ( 38ص

    ( فروم  نوع   frommويحدثنا   ) الموت  من  )الخوف  من  نوعين  عن   )

سوي يستشعره كل انسان حينما يتامل فكرة الموت بسبب تلك الفكرة العميقة 

عند البشر في الخلود المتمثلة في كثير من المعتقدات والطقوس الرامية الى 

وال  يتخذ طابعا وسواسي  شاذ  االخر  النوع  و   ، الجسد  يكاد  المحافظة على   

الخوف   )فروم(  عليه  اطلق  العصابي  منه  يعاني  ما  وغالبا  صاحبه  يبارح 

الالمعقول من الموت ، ينتج عن احساس المرء بانه قد فشل في الحياة وانه 
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او االفادة   انه عجز في تحقيق امكانياته  او  الكافي  بالقدر  لم يستطع ان يحيا 

     (  74، ص2002) االيزرجاوي ،من قواه االنتاجية . 

ويرى يونغ ان قلق الموت مصدر اساسي للبؤس العصابي خصوصا في       

ان مشكالت    ) بيكر  ارنستب   ( يعتقد  بينما  االنسان  الثاني من حياة  النصف 

اطار  في  جميعا  تضاف  ان  يمكن  انواعها  بمختلف  واالضطرابات  التكيف 

ون  واحد هو الخوف من الموت ، ويرى )الفرد ادلر ( ان المرض العقلي يتك

   ( . 74، ص2001) عثمان ، نتيجة الفشل في تجاوز الخوف من الموت . 

 مكونات قلق الموت  

    -حدد الفيلسوف )جاك شورون ( مكونات ثالثة للخوف من الموت هي :     

 الخوف من االحتضار .  -1

 الخوف مما سيحدث بعد الموت .  -2

 الخوف من توقف الحياة . -3

الموت ( وبشكل واضح مخاوفه كما ذكر )كافانو ( في كتابه ) م     واجهة 

 الشخصية بالنسبة الى الموت وقد تضمنت هذه المخاوف ما يلي :  

 عملية االحتضار .  -1

 الموت الشخصي .  -2

 فكرة الحياة االخرى . -3

 النسمة السحيقة او المطبقة التي ترفرف حول المحتضر -4

ليفتون       ( تتكون مما   اما  يتركز حول مخاوف  الموت  قلق  ان  فقد رأى   )

   -يلي :

 التحلل او التفسخ .  -1
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 الركود او التوقف .  -2

 االنفصال .  -3

كذلك ميز ) ليستر( من وجهة نظر سيكولوجية بين جوانب اربعة للخوف     

من الموت تشتمل في بعدين لكل منها قطبان كما يلي )الموت , االحتضار ،  

   -من ثم تشتمل هذه الجوانب على ما يلي :الذات االخرون( و

 الخوف من موت الذات .  -1

 الخوف من احتضار الذات .  -2

 الخوف من موت االخرين .  -3

 (  46، ص 1987)عبد الخالق ، الخوف من احتضار االخرين .  -4

 المبحث الثاني 

 نبذة عن التعبير الفني 

لفنون         الفني  التعبير  في  المهمة  المحاور  من  األطفال  رسوم  وتعد 

األطفال  فسبحان الخالق الذي وهبنا القدرات التي تظهر بوادرها في الطفولة  

، فالطفل مهما اختلفت جنسيته ، يستطيع أن يخطط بالقلم منذ وقت مبكر ، قد  

      (360ص ،   1981) البسيوني ، يبدأ وهي في الشهر التاسع من عمره ". 

الثامن         القرن  العهد يرجع الى منتصف  يعد مصطلح فن االطفال حديث 

( عندما نشر االنكليزي ) جون رسكن ( كتابا  1857عشر وتحديدا في عام )

 elements of)بعنوان  )مبادئ الرسم( اشار فيه الى اهمية اتاحة الفرصة

drawing)     الورق ويسلي نفسه باأللوان  الى الطفل كي يشخبط بقلمه على

 (41، ص 1999) حسن ، وعلى الكبار ان يمنحونه التشجيع ويثنون عليه .
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االطفال         من  مجموعة  رسوم  عن  تقريرا  وريتشي(  )كوراد  ونشر 

ان    ) البسيوني   ( ويرى   ، الصيف  عطلة  خالل  الحظهم  الذين  االيطاليين 

ات التي نشر بيان عنها  رسوم االطفال التي جمعها ) ريتشي ( اول المجموع

 ( 23، ص1958)البسيوني ،  .

          (  ) )ريتشي  ( 1887واصدر  الطفل  فن   ( باسم  كتابا   ) 

نشر   تحديدا  المانيا  وفي  نفسه  العام  )الفريد    ( the Art of child)وفي 

تمثيله لألشياء   الطفل في  المدرسة وقال فيه " ان  الفن في  ليشتفورك( باسم 

ل وفقا  بتبسيط  ومن خاللها يقوم  الشعوب  ولكل  العصور  لكل  بالنسبة  مبادئ 

الخاصة  والمحاوالت  للطفل  االولى  المحاوالت  بين  العالقة  على  تتعرف 

 ( . 10، ص2000)الحداد و المهنا ، باإلنسان البدائي .  

  1915-  1900وبلغ االهتمام العلمي برسوم االطفال واقصاه بين عام )      

رسوم االطفال اهتم فيها بأوجه االختالف  ( حيث اجرى )المبرخت ( اول ل

الفنية   تعبيراتهم  على  ذلك  وتأثير  الثقافة  مختلفة  االجناس  بين  والتشابه 

 ( 42، ص1999) حسن ، بمساعدة ) لفستين( في اعداد هذا البحث .

" إن القرن العشرين كان نقطة انطالق في دراسة فنون األطفال ، اذ بدأ        

وهذه  بالطفل  كانت    االهتمام  ما  إلى  يرجع  وذلك  بالقديمة  ليست  الدراسات 

) خميس ،  عليه النظرة بالنسبة للطفل كعامل ال قيمة له في عملية التعليم "  

فقد اعتمد تعليم الرسم في المدارس على األمشق تارة   (45، ص :    1965

المنظور والظل والضوء تارة أخرى ، وذلك بقصد أن   تلقين قواعد  ، على 

مهارات تعاونه في نقل الطبيعة نقالً مباشراً أو تذكرها تذكراً    يكتسب الطفل

النقل  في  جودتها  أساس  على  دائماً  النتائج  فتقاس  رسومه  في  بصرياً 

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1138   

 

 

في   األكاديمية  مستوياتهم  أو  الكبار  معايير  تطبق  فكانت  والدقة  والمحاكاة 

يوني ،  ) البستقويم أعمال األطفال فلم يكن هناك ما يعرف ) بفن األطفال (.  

 (  63، ص 1965

فعندما يرسم الطفل يفكر ويتأمل ويوقفك معه لحظات التأمل فنراه يخلق     

موقفا يدعو للتفكير ويعيش معه ، وتخرج منه بالحكمة يريد أن يوصله إلى  

الحسي   واإلدراك  والتعمق  التأمل  من  عناء  ثمرة  رسومه  وإن   ، إدراكك 

يفكر ويال الطفل  أن   " ) بياجيه   ( ذاته  ويقول  يربط  فعقله  حظ وهو يرسم ، 

فهو   بشكلها  ارتباطه  من  أكثر  الفكر  من  متسلسلة  بمحتويات  أعني  باألشياء 

 (   15، ص 1999ينقص نفسه أكثر من فقده التحكم في الحقيقة " )جودي ، 

بالنسبة للطفل عبارة عن لغة أي نوع من       ويرى )البسيوني( أن )الرسم 

التعبير أكثر من كونه   .  أنواع  ،    1958) البسيوني ،  وسيلة لخلق الجمال 

 (  40ص : 

     . التعبير"  انواع  من  نوع  للطفل  بالنسبة  الرسم  ان   " يرى  خميس  )  اما 

 (   45، ص1965خميس ، 

 مفهوم التعبير الفني  

الفنية        بالتربية  المشتغلون  تهم  التي  الموضوعات  من  االطفال  فنون  ان 

المهتمين برعاية االحداث   المربين واالباء واالمهات و  تهم غيرهم من  كما 

والشواذ ولذلك الن الفن بالنسبة للطفل وسيلة يعبر فيها عن افكاره ومشاعره  

اشكال احد  الحية و هو  لمخيلته  المنفذ  الذي   ووعواطفه وهو  العقلي  النشاط 

  (38، ص 1997)البسيوني ، يضئ حجرات المخيلة وينشط الفكر . 
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من         الداخلية  حياته  يعبر عن  في رسومه  الطفل  ان  الى   ) بيل   ( واشار 

افكار ومشاكل ورغبات ومخاوف ، واكد ) هامر( ان رسوم الطفل تعبر عن  

السلوكية وخصائصه  واتجاهاته  وسماته  الداخلية  او    حياته  شخصيته  وقوة 

 :- ضعفها اما )بياجيه( فسلم بمبدئين عاميين

 . ان االطفال يرسمون ليس لتصوير الطبيعة ولكن ليعبروا عن ما يهمهم -

ان المناظر والموضوعات بعيدة عن مهاراتهم الفنية لذا هم مجبرون على   -

 ( 2، ص 2005) عادل ، استنباط رموز واشارات من اجل توضيحها . 

االعراض  يتعرض         ظاهرة  بعضها  تكون  قد  نفسية  لمشاكل  االطفال 

صعوبة   االمر  في  والمميز   ، االعراض  ظاهرة  غير  االخر  وبعضها 

تشخيص االطفال لتشابه االعراض من طفل آلخر وتمايز مشاكلهم النفسية .  

  (1، ص 2004) دموع ، 

والعقلية  وجد ان رسوم االطفال نشاط تلقائي يجد فيه الطفل راحته النفسية     

 ، والمخاوف  والصراع  التوتر  من  للتخلص  عالجية  قيمة  الرسوم  ولتحليل 

النفسي   تكوينه  تؤثر على  فأنها  متنفس  تجد  ان  دون  الطفل  داخل  بقيت  واذا 

الداخلية  السلبية  الشحنات  تلك  لتفريغ  جيدة  محاولة  الفن  نشاط  يظهر  وهنا 

     (38، ص1999) جودي، فيتخلص مما يشعر به من توترات  

المجهر       خصوصاً  األطفال  ورسوم  عام  بشكل  األطفال  فنون  تعتبر  لذا 

وتوجيهه   بداخله  يدور  وما  الطفل  خصوصيات  على  نطلع  خالله  من  الذي 

   -علمياً وتربوياً ونفسياً وذلك :

والنفسي على   -1 والتربوي  الفني  توجيهه  فيقيم  المعلم  األطفال  توجه رسوم 

 ضوء حقائق ال وجهات نظر . 
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الحاالت  -2 بعض  تشخيص  عملية  في  لدورها  النفسي  المحلل  تفيد 

واألمراض النفسية ولعالقته بقياس القدرات المختلفة ومنها القدرة العقلية 

 ) الذكاء( . 

وتوجيهم   -3 مساعدتهم  ويحاوالن  أطفالهم  ينتجه  ما  فهم  في  الوالدين  تفيد 

 التوجيه السليم. 

 مراحل التعبير الفني  

عن الفني  التعبير  سعادة  يعد  إلى  تهدف  التي  اإلنسانية  العلوم  أحد  األطفال  د 

  , عالمياً  عليه  المتعارف  العلمي  البحث  مجاالت  من  مجال  وهو  اإلنسان 

من    " التشكيلي  الفن  مجال  في  األطفال  سلوك   " ظاهرة  بالبحث  ويتناول 

يعتمد   الممارسة  وأثناء  المختلفة  الفنية  بالوسائل  وذلك  فيه  نتاجاتهم  خالل 

عل صياغتها  الطفل  ويحاول  به  المحيطة  الحقائق  أدراك  في  نفسه  ى 

مشتركة   ووحدة  جمالية  عالقات  ذات  منظمة  في صور  بحرية  وإخضاعها 

والمشروعات  األعمال  من  كثير  في  أقرانه  من  غيره  مع  يتعاون  كما 

   (27، ص :  1999) حسن ،  الجماعية . 

 

 (  Lowen feld 1952تصنيف لونفيلد ) 

   -قسم التعبير الفني لدى األطفال على النحو التالي :   

يكون الطفل   -مرحلة ما قبل التخطيط : ) تبدأ من الوالدة حتى سنتين (: -1

التعبير عن نفسه وعما يحيط به برموز   لديه رغبة في  المرحلة  في هذه 

خاصة غير شائعة أو موحدة بين األطفال لذا ال يمكن القول بأن ا لطفل  

لمرحلة له اتجاهات معينة نحو التعبير الفني بل حركات عضلية  في هذه ا
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 وبالصراخ يحاول من خاللها  االتصال باآلخرين . 

 -وتقسم إلى : ( سنوات  4- 2مرحلة التخطيط )  -2

: -أ المنتظم  غير  اتجاهات   -التخطيط  في  تخطيطات  يعمل  الطفل  يأخذ 

تنم عن   ما  غالباً  أو رشيقة وهي  غليظة  تخطيطات عشوائية  أي  مختلفة 

 بعض اإلحساسات العضلية أو الجسمانية . 

يعمل الطفل تخطيطاً أفقياً   -التخطيط المنظم ) خطوط طولية مستقيمة ( : -ب

التحكم في ح  الطفل  اكتساب  إلى  ويرجع  أو مائالً  فيكون  أو رأسياً  ركاته 

التطور  وهذا  حركياً  عمل  قد  ما  بصرياً  ويكتشف  ويتعلم  له  مفيدة  خبرة 

الخارجية كشيء   البيئة  يرجع أساسه إلى نمو الطفل وقدرته على إدراك 

 منفصل عنه.  

هي خطوط دائرية أو شبه دائرية ناتجة عن استمتاع    -التخطيط الدائري : -ت

ع في حركاته كذلك قدرة الطفل الطفل بعمله الجديد جذب انتباهه إلى التنو

التحكم في عضالته والسيطرة على حركاته المختلفة حيث يستخدم   على 

 كل ذراعه.  

(:  -ء الرموز  تسمية   ( متنوعة  بها    -تخطيطاً  يقوم  رموز  عن  عبارة  هي 

الطفل ثم يطلق عليها أسماء أو قد يروى قصة وهو ينفذ تخطيطاته كقوله هذا  

مي وهذا أبي ذاهب إلى التسوق مع عدم إدراكنا  قطار، هذا دخان، أو هذه أ

 من رسومه أن هناك قطاراً أو أماً أو أباً .  

يرسم الطفل بعض   -( سنوات : 7 - 4مـرحلة تحضير المدرك الشكلي )  -3

الرموز التي تشابه األشياء التي نمارسها أو نراها في البيئة المحيطة بنا  

    -وتمتاز هذه المرحلة بما يلي :
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 رسوم محملة بالخبرة الواقعية .   -

 رسوم تغلب عليها الناحية شبه الهندسية.   -

 التنوع في رسوم العنصر الواحد.   -

 اء. اتجاه ذاتي نحو العالقات المكانية لألشي -

 استخدام األلوان من أجل المتعة والتفرقة بين العناصر .   -

 إدراك العالقة بين الرسوم والواقع عن طريق التفكير   -

-   ( التعبير  أثناء  له في  بالنسبة  الطفل وقيمتها  تعبر عن معلومات  الرموز 

 المبالغة والحذف(.  

4-   ( الشكلي  المدرك  :  9  -  7مرحلة  في   -( سنوات  األطفال  تتسم رسوم 

أصحابها  هذ سمات  ثناياها  بين  وتحمل  والتلقائية  بالحرية  المرحلة  ه 

 المميزة لكل منها وتمتاز بـ :  

 استخدام خط األرض للتعبير عن القرب والبعد والعمق .   -

المبالغة في األشياء التي تكون ذات أهمية للطفل ويحذف األشياء التي ال   -

 تكون ذات أهمية للطفل .  

     التكرار في الرسوم .   -

   الجمع بين المسطحات المختلفة في حيز واحد .   -

       الشفافية . -

 التماثل .  -

 الميل للتوفيق بين الحقيقة المرئية والفكرية .  -

 الجمع بين الكتابة والرسم .  -

 التسطيح .  -
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 الجمع بين األمكنة واألزمنة .  -

تتسم رسوم األطفال   -( سنة :  11  -  9مرحلة محاولة التعبير الواقعي )   -5

 بما يلي :  

 اختفاء بعض االتجاهات السابقة .   -

 إدراك الذات والتحول إلى االتجاه الموضوعي .  -

 إدراك العالقات والمظاهر المميزة لألشياء .  -

تدعى أيضاً بمرحلة الجدل    -( سنة :  13-  11مرحلة التعبير الواقعي )   -6

   -أو مرحلة القرار الفني وتمتاز بـ :

 نمو عقلي ولكن بدون وعي كامل .   -

 اتجاه منطقي ولكل شبه ال شعوري .   -

 ولع بالتفاصيل والمظاهر المميزة لألشخاص .   -

 وعي بالنسب وعالقة األجزاء بالنسبة لبعضها البعض .   -

 إدراك العالقة البصرية بين القريب والبعيد من ناحية الحجم .   -

 استخدام اللون وفق الحقائق البصرية.  -

 تمتاز هذه المرحلة بما يلي :    -( سنة : 18 - 13مرحلة المراهقة )  -7

 وعي بالنسبة للعالم الخارجي .    -

 االهتمام بالنسب واستخدام الظل والضوء .   -

 عن القريب والبعيد .  االهتمام بالمنظور والتعبير  -

- . موضوعياً  استخداماً  اللون  ،  استخدام  :    2001)موسى    –  34، ص 

 (   6- 1، ص : 2005( ) شمس ، 39

 المبحث الثالث 
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 فاقدي االب 

مجتمع        لبناء  االساسية  القاعدة  يمثل  سليم  اساس  على  االنسان  بناء  ان 

متماسك ، فهو الوحدة االساسية التي يتكون منها المجتمع ويقوم عليها ، كما  

. وصانعها  التنمية  محور  ص  2002)جرجيس،  انه  واحتلت  (  12،   ,

لت كثيرا  الطفولة مكانة مهمة في العلوم االجتماعية والدراسات النفسية وشغ

ابعادها   بكل  والتحليل  والدراسة  بالبحث  فتناولوها  والعلماء  الباحثين  من 

  . والنفسية والبيولوجية  القرعان  االجتماعية  ( فمرحلة 15، ص   2004،  ) 

واالعداد   تكوين  مرحلة  فهي   ، االنسان  حياة  في  المراحل  اهم  من  الطفولة 

االنسان لحياة  بداية  انها  اي   ، المستقبلية  االساس    للشخصية  حجر  ووضع 

السابق    ، الحلقات  متصلة  سلسة  االنسان  حياة  الن  ذلك   ، المرتقب  لسلوكه 

 19، ص1980) النوري،  يؤثر في الالحق ، كما يؤثر المستقبل بالحاضر .

)    

شخصياتهم       وتكوين  االبناء  نمو  في  الوالدية  المؤثرات  مالحظة  يمكن 

بشكل عام ، تبرز عندما يفقد هؤالء االبناء احد الوالدين مما يؤدي الى خلل  

النمو  مجال  في  الباحثين  بين  خالف  هناك  وليس   . شخصياتهم  تكوين  في 

االجت التعلم  في  الوالدين  شخصية  تقمص  اهمية  حول  للطفل  ماعي النفسي 

الذي يكتسب من خالله الصفات الخاصة بجنسه ، ولهذا فعندما يفقد الولد اباه  

نموذج   يفقد  وانما  ن  فقط  االب  وحنان  الحب  نفسه  الوقت  في  يفقد  ال  فانه 

التقمصه ، الن دور االب في الطفولة المبكرة بالذات والمراحل الالحقة مهم  

ا يقدره  الذي  والرمز  المثال  يعتبر  ألنه  ولذلك  واساسي   , به  ويفتخر  لطفل 
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يكون لغياب االب تأثيرا اكثر في االوالد وعدم وجوده يترك فراغا كبيرا من  

) علي ،  الصعب التغلب عليه ، لذلك يتأثر االبناء سلبا بفقدان احد االبوين .

 (    52، ص 1990

التأثير على االطفال      المؤلمة وشديدة  الجوانب  اهمية غياب االب من  تعد 

ت المحدد  والتي  الوقت  في  وتكاملها  شخصياتهم  تطور  على  قويا  اثرا  ترك 

. واتجاهاتهم  سلوكهم  على  ،  وتؤثر  الهماوندي  ص  2005)  هناك    (  9، 

االول   واساسها  االسرة  عماد  يعد  االب  الن  االب  فاقد  للطفل  خصوصية 

ذلك   يشكل  وبما   ، والكساء  والطعام  المال  بتامين  والمتكفل  المعيل  بوصفه 

  (9، ص 2001) اليونسيف ،  مع البناء المادي . بناء نفسيا

كما اشارت الدراسات الى ان لفقدان االب في مراحل الطفولة في مراحل      

الطفولة المبكرة اعظم اثرا من فقدانه في المراحل الالحقة ، كون الطفل اكثر 

حاجة الى حنان االب وعطفه في هذه المرحلة من المراحل االخرى . وبما  

في .   يؤثر  وتوافقه   سلوكه 

وعلى هذا االساس فان خبرات الطفولة ايا كانت ، لها دور بارز في تشكيل  

مثل هذا الفقد االبوي  (    25، ص  2002) ابو شمالة ،  شخصية الطفل .   

والرعاية  الحماية  فقدان  بسبب  المشكالت  من  للعديد  عرضة  الطفل  يجعل 

متفاقمة ازمات  الى  تتحول  ما  سرعان  والتي  سلوكية    االبوية  على  تنعكس 

. المختلفة  ومؤسساته  المجتمع  افراد  مع  وعالقاته  ، الطفل  شمالة  ابو   (

 (  25، ص 2002

 الدراسات السابقة  
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" م . د كنعان غضبان حبيب واخرون " )انماط التعبير الفني في دراسة   -1

التربية   قسم   , الضبط(   بموقع  المتوسطة وعالقتها  الدراسة  رسوم طلبة 

   جامعة بغداد –الفنون الجميلة  كلية –الفنية 

   -اشتملت الدراسة على اربع مباحث :

: االول  اهمية  المبحث  الى  الباحثون  وتطرق  بالدراسة  التعريف  تضمن 

النفسية  مرحلة الصف االول المتوسط   العوامل  على  التركيز  الن  ذلك   ،

والشخصية والتي يتسم بها الطالب خالل عملية التعليم التي من الممكن ان  

 تساعدهم على التجاوب مع المهارات االساسية للتربية الفنية بشكل اكثر دقة  

قد اختار الباحثون متغيرا نفسيا اال وهو موقع الضبط ويعتقد بانه متغير      

دو ( يلعب  )داخلي  احدهما  المتغير  هذا  ويقسم  التعلم  عملية  في  مهما  را 

اسباب   االفراد  يرجع  ان  يعني  الداخلي  االتجاه  وان   ) خارجي   ( واالخر 

االفراد   يرجع  يعني  الخارجي  االتجاه  اما   ، قدراتهم  الى  فشلهم  او  نجاحهم 

سة  اسباب نجاحهم او فشلهم الى الحظ والقدر وتأثير االخريين ، هدفت الدرا

التعرف   داخلي    –الى   ( الضبط  التعبير   –موق  بأنماط  ( وعالقته  خارجي 

الفني لطالب الصف االول متوسط ، ولتحقيق هدف الدراسة صيغت بعض  

الفرضيات وتتضمن ايضا مجاالت الدراسة وتعريف اهم المصطلحات التي 

  , فيها  :    وفيوردت  الثاني  تطرق المبحث  وفيه  النظرية  االطار  تضمن 

الفنية  الباح  بالتربية  العالقة  ذات  النظرية  الدراسات  من  مجموعة  الى  ثون 

وخصائص المراهقين والتعبير الفني وانماطه بموقع الضبط ودراسات سابقة  

:    اما,   الثالث  استخدم  المبحث  اذ  واجراءاته  البحث  منهج  على  اشتمل 

كانت وعليه  الدراسة  ومشكلة  ألهداف  لمالئمته  الوصفي  المنهج    الباحثون 
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( طالب من الصف االول المتوسط  60عينات الدراسة نت استطالعية بعدد )

( بعدد  منهم  120واساسية  وطلب  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  تم  طالب   )

االجابة على مقياس ) روتر( لموقع الضبط ومن ثم رسم موضوع ) سفرة( 

بحث  الموتلوينه ، ثم تمت معالجة البيانات بالوسائل االحصائية المناسبة , و

تضمن عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها على ضوء جداول الداللة  الرابع :  

في   يتمثل  والتي  االول  الهدف  تحقق   . االحصائي  التحليل  عنها  اسفر  التي 

اعداد وتكيف اداة تحديد انماط التعبير الفني لرسوم طلبة المرحلة المتوسطة  

ا الفني في رسوم طلبة  التعبير  انماط  ان  اظهرت  ما هي  التي  متوسط  الول 

النمطين احدهما النمط البصري )الواقعي( واالخر النمط الذاتي ) الحسي( ،  

هذه   في  المراهق  الن  طبيعي  امر  وهذا  البصري  النمط  ذوي  نسبة  ارتفاع 

الى  اقرب  برسمها  يبدا  و  الرسم  في  االشياء  حقيقة  بادراك  يبدا  المرحلة 

في ادبيات االختصاص في هذا    حقيقتها ، وقد جاءت النتيجة مشابهة لما يرد 

بين موقع   العالقة  بتعرف  ايضا  ويتمثل   ، المراهقة  المجال ولطبيعة مرحلة 

الخارجي ( وانماط التعبير الفني في رسوم طالب الصف   –الضبط )الداخلي 

الداللة   لمستوى  ترتقي  لم  ولكن  عالقة  وجود  اظهرت  التي  متوسط  االول 

اختبار االقتران الرباعي ومعادلة الخطأ ( بعد التحقق ب0.05المعنوية عند )  

 المعياري لالقتران . 

)  "    دراسة  -2 النفسي  باألمن  وعالقته  الموت  )قلق  العمر"  صابر  محمد 

   دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق (

هدف البحث التعرف الى مستوى كل من قلق الموت واالمن النفسي لدى      

افراد عينة البحث وتعرف العالقة االرتباطية بين قلق الموت واالمن النفسي  
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، ومعرفة الفروق بين متوسط درجات الطلبة افراد عينة البحث على مقياس 

عي .تكونت  الدراسية  السنة  لمتغير  النفسي  واالمن  الموت  من  قلق  البحث  نة 

( طالبا وطالبة من كلية التربية جامعة دمشق ، وطبق عليهم مقياس    463)

العوض    ( اعداد  من  النفسي  االمن  ومقياس  الباحث  اعداد  من  الموت  قلق 

 ( وذلك بعد التحقق من صدقهما وثباتهما واشارت النتائج الى ما يلي   2013

 انخفاض مستوى قلق الموت لدى افراد عينة البحث .  -

 ارتفاع مستوى االمن النفسي لدى افراد عينة البحث .  -

وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بين درجات الطلبة افراد   -

 عينة البحث على مقياس قلق الموت ودرجاتهم على مقياس االمن النفسي  

قلق  - مقياس  على  البحث  عينة  افراد  درجات  متوسط  بين  فروق  وجود 

 سنة االولى . الموت لصالح طلبة ال 

االمن   - مقياس  على  البحث  عينة  افراد  درجات  متوسط  بين  فروق  وجود 

 النفسي لصالح طلبة السنة الرابعة . 

)اثر برنامج ارشادي معرفي في تنمية    باسم محمد علي محمد "  "دراسة   -3

 االرادة لدى الطالب فاقدي الوالدين في المرحلة المتوسطة(

تنمية       في  معرفي  ارشادي  برنامج  اثر  التعرف  الى  الحالي  البحث  يهدف 

االرادة لدى الطالب فاقدي الوالدين في المرحلة المتوسطة وذلك من خالل  

   -التحقق من الفرضيات االتية :

1- ( مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  رتب  0.05ال  بين   )

 .    0ار القبلي والبعدي درجات افراد المجموعة الضابطة في االختب

2- ( مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  رتب  0.05ال  بين   )
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 .  0درجات افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده  

3- ( مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  رتب  0.05ال  بين   )

 البعدي . درجات افراد المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار 

المتوسطة   المرحلة  في  الوالدين  فاقدي  الطالب   ( الحالي ب  البحث  ويتحدد 

للدراسة النهارية في مديرية تربية ديالى في قضاء المقدادية للعام الدراسي )  

المنهج    2013  2012 اختير  وفرضياته  البحث  هدف  تحقيق  ولغرض   )

فاقدي الوالدين  طالب من الطالب    20التجريبي ، اذ تكونت عينة البحث من  

في المرحلة المتوسطة الذين حصلوا على ادنه الدرجات على مقياس االرادة  

والذين اختاروا من متوسطة الهادي للبنين في قضاء المقدادية وتم تقسيمهم  

ضابطة  ومجموعة  تجريبية  مجموعة  مجموعتين  على  العشوائية  بالطريقة 

حث مقياس )المعاضيدي  طالب ( في كل مجموعة , واعتمد البا  10وبواقع )

المتوسطة من    2004،   المرحلة  وكيفيته على  االعدادية  للمرحلة  ( لإلرادة 

لهذه  استعماله  على  واجمعوا  الخبراء  من  مجموعة  على  عرضه  خالل 

 المرحلة وتم استخراج ) الصدق والثبات( للمقياس .

منه المتغيرات  من  عدد  في  المجموعتين  بين  التكافؤ  بأجراء  الباحث  )  قام  ا 

ودرجات اختبار الذكاء ( , واستعمل    –درجات مقياس االرادة قبل التجربة  

االسلوب   وفق  بناءه  تم  الذي  معرفي  ارشادي  برنامج  الحالي  البحث  في 

فاقدي   الطالب  لدى  االرادة  تنمية  لغرض   ) الس   ( للعالم  العاطفي  العقالني 

الخبر من  عدد  على  عرضه  الذي  المتوسطة  المرحلة  في  اء  الوالدين 

عدد   بلغ  صدقه  من  للتأكد  التربوي  والتوجيه  االرشاد  في  والمتخصصين 
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( دقيقة استمرت الجلسات 45( جلسة مدة الجلسة )16الجلسات االرشادية )

( االحصائية  9لمدة  الوسائل  البحث  بيانات  معالجة  في  واستعمل   , اسابيع   )

ولك واختبار   ، وتني  مان  واختبار  بيرسون  ارتباط  معامل   ( ،  االتية  وكسن 

واختبار التائي ، والوسط المرجح ، والوزن المئوي ( اظهرت نتائج البحث  

 -الحالي ما يا تي :

1-   ( المستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  تتوافر  في    0.05ال   )

 المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي .  

2-     ( المستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  في    0.05تتوافر   )

 جموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده  . الم

3-     ( المستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  بين    0.05تتوافر   )

المجموعة التجريبية و الضابطة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة 

 التجريبية .  

 الفصل الثالث 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية  

 منهج البحث  

يعرف المنهج الوصفي بانه " وصف واقع المشكلة والظواهر كما هي        

او تحديد الصورة التي يجب ان تكون عليها هذه الظواهر كما هي او تحديد  

الصورة التي يجب ان تكون عليها هذه الظواهر في ظل معايير محددة مع  

يجب ان   تقديم توصيات او اقتراحات من شأنها تعديل الواقع للوصول الى ما

 . الظواهر  هذه  عليه  استخدمت  ,    (   226, ص  2015)النعيمي،    تكون  لذا 

الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب العالقات االرتباطية وذلك لمالئمة المنهج  

 المتبع مع طبيعة موضوع البحث . 
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 عينة البحث        

يرتبط اختيار عينة البحث ارتباطا وثيقا باألهداف التي يضعها الباحثان       

أن   يجب  العينة  اختيار  وأن  تمثيال  يلبحثهما  األصلي  للمجتمع  ممثال  كون 

يتوافر في هذه العينة شرط رئيس هو أمكانية تعميم نتائجها   "حقيقيا بحيث  

  محمد منير مرسي)محمد لبيب النجيعي و  على المجموعة التي أخذت منها . 

المرحلة  (  102، ص1983  , البحث من طالب وطالبات  تكونت عينة  لذا 

بعقوبة   مدينة  مركز  للمدارس  عددهم    -المتوسطة  والبالغ  ديالى  محافظة 

( وكما هو موضح  2020  –  2019( طالب وطالبة للعام الدراسي )  120)

 في الجدول ادناه .   

 ( 1جدول رقم )

 لمئوية يبين عينة البحث ونسبتها ا

النسبة   العدد  الجنس  ت

 المئوية 

 % 54,16 65 ذكور 1

 % 45,83 55 اناث 2

 % 100 120                                 المجموع

 وسائل جمع المعلومات 

 الوسائل واالدوات المستخدمة في البحث   -1

 شبكة المعلومات الدولية .   -

والمجالت  - العلمية  والمؤتمرات  واالجنبية  العربية  والمصادر  المراجع 

 المتخصصة والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة .  

 المالحظة والتجربة . -

 المقابالت الشخصية ألفراد عينة البحث .   -

 مقياس قلق الموت  

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1152   

 

 

بعد االطالع على المصادر والمراجع العلمية , واخذ رأي الخبراء وذوي      

الذي اعده )عبد   الموت  الباحثة باستخدام مقياس قلق  االختصاص فقد قامت 

( فقرة , وتكون االجابة عليه )بنعم ,  26الخالق( وقد بلغت فقرات المقياس )

 (   1ال( وهو كما مبين في ملحق رقم )

 ير الفني  مقياس انماط التعب

قامت الباحثة بتبني مقياس التعبير الفني الذي قام بأعداده )جمادي( حيث      

( فقرة وهو يالئم البيئة الدراسية الحالية وهو كما مبين في  19بلغت فقراته )

 (   2ملحق رقم )

 صدق الخبراء والمحكمين 

صدق  يعد الصدق من الشروط والصفات العلمية لالختبار الجيد , اذ ان ال    

شيئا    يقيس  وال  قياسه  ألجل  وضع  ما  يقيس  االختبار  ان   " يعني 

وقد تم التحقق من صدق المقياسين    ( 27, ص1999)مصطفى باهي ,  اخر

على  عرضهما  خالل  من  وذلك  لهما  الظاهري  الصدق  ايجاد  خالل  من 

على  الخبراء  اتفاق  نسبة  بلغت  وقد  والمختصين  الخبراء  من  مجموعه 

 (  . %100المقياسين )

 التجربة االستطالعية  

التجربة االستطالعية       تعد  بنفسه على    "إذ  للوقوف  للباحث  تدريبا علميا 

  " . السلبيات وااليجابيات التي تقابله في إثناء إجراء التجربة لتفاديها مستقبال  

ص  1989)وآخرون،   بأجراء    (   157,  الباحثة  قامت  التجربة  إذ 

( بتاريخ  )   2020/  13/1االستطالعية  على  االثنين  يوم  في  طالب  10(   )
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ديالى وقد تم استبعادهم من تجربة    -وطالبات مركز مدينة بعقوبة   محافظة 

   -التحليل اإلحصائي والتجربة الرئيسية وكان الغرض هو:

 التأكد من مدى وضوح فقرات المقياس والتعليمات . 1- 

وبات والمعلومات التي تواجه عملية تطبيق المقياس التعرف على الصع2- 

 لتالفيها في التجربة الرئيسية  . 

 معرفته الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس . -3

 التأكيد من كفاءة فريق العمل المساعد  . 4-

 التجربة الرئيسية  

قامت الباحثة بتطبيق مقياس قلق الموت ومقياس التعبير الفني على عينة      

المصادف  ا االحد  يوم  في  المساعد  العمل  فريق  بمساعدة  وذلك  لبحث 

26/1/2020  . 

 صدق المقياس 

هذا       ويتصل  قياسه  في  ينجح  حد  اي  والى  االختبار  يقيسه  ما  مدى  هو 

يحصل   التي  الدرجة  من  استنتاج صحيح  او  دقيق  تنبؤ  الى  وصولنا  بمدى 

)فؤاد ابو حطب , سيد احمد عثمان , امال    عليها المفحوص في االختبار .

  , الموت  ,    (165, ص  2008صادق  قلق  مقياس  معامل صدق  بلغ  حيث 

وهو معامل صدق عالي ومقبول , اما صدق مقياس التعبير الفني  (  0,195)

 ( وهو معامل صدق عالي ومقبول. 0.134فقد بلغ )

 ثبات المقياس  

يقصد بالثبات بانه " دقة االختبار في القياس او المالحظة وعدم تناقضه       

سلوك   عن  معلومات  من  به  يزودنا  فيما  واطراده  واتساقه   , نفسه  مع 
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,    2008فؤاد ابو حطب , سيد احمد عثمان , امال صادق ,  )المفحوص .  

على  (  135ص الحصول  في  االختبار  اعادة  طريقة  الباحثة  استخدمت  وقد 

المعنيين   الممتحنين  على  التقويم  اداة  تطبيق  اعادة  وهي  المقياس  ثبات 

فترة  المجموعة في  نفس  القياس على  اداة  يعاد تطبيق  ثم  وتحسب درجاتهم 

نس  قصيرة  وتحسب  زمنية  شهور  ستة  تتعدى  وال  اسبوع  عن  تقل  ال  بياً 

بين   االرتباط  معامل  يحسب  ثم  الثاني  التطبيق  في  الممتحنين  درجات 

حصلوا   التي  والدرجات  االول  التطبيق  في  عليها  حصلوا  التي  الدرجات 

او   االداة  ثبات  معامل  الى  االرتباط  معامل  ويشير  الثاني  التطبيق  في  عليها 

لذا  (  74-73, ص2017عبد الرؤوف , ايهاب عيسى ,  )طارق  االختبار .  

( الموت  قلق  مقياس  ثبات  معامل  عالي 0,099يبلغ  ثبات  معامل  وهو   )

( وهو معامل  0.109ومقبول , اما معامل ثبات مقياس التعبير الفني فقد بلغ )

 ثبات عالي ومقبول . 

 الوسائل االحصائية  

   -استخدمت الباحثة ما يلي :       

 قانون النسبة المئوية .  -1

 في ايجاد الوسائل االحصائية الخاصة بالبحث .  spssنظام  -2

 الفصل الرابع 

 عرض النتائج البحث ومناقشتها    

تبعا    -1 المتوسطة  المرحلة  طالب  لدى  الموت  قلق  مقياس  على  التعرف 

 اناث (.  –لمتغير الجنس ) ذكور 
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جمعت البيانات كان البد من التعرف على مقياس قلق الموت لدى    بعد ان     

اناث ( لذا    –طالب وطالبات المرحلة المتوسطة تبعا لمتغير الجنس ) ذكور  

( قيمة  استخراج  ذلك  لدى  tتطلب  الفرضي  والوسط  الحسابي  الوسط  بين   )

 ( . 2عينة البحث وكما في الجدول )

 (  2جدول )

 يبين العالقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي  

عدد   العينة   

العين 

 ة 

الوسط  

الحساب 

 ي

االنحرا 

ف  

المعيار

 ي

الوسط  

الفرض 

 ي

درج

ة 

الحري 

 ة

الدالل Tقيمة 

 ة
المحسو 

 بة

الجدول 

 ية

معنو 1,96 7,87 64 67 8,79 73 65 ذكور 

 ي

79,4 55 اناث  

2 

معنو 1,96 8,33 54 63 9,84

 ي

المجمو 

 ع

12

0 

  

 

من       اقل  كانت  الحسابي  الوسط  قيمة  بأن  أعاله  الجدول  من  لنا  فيتضح 

الوسط الفرضي لدى العينة مما يدل على امتالكهم قلق الموت عالية لذا نجد  

القيمة   )t) بأن  قيمة  من  أكبر  كانت  المحسوبة   )t درجة عند  الجدولية   )

( الحرية  )54,  64درجات  داللة  ومستوى  على  0,05(  يدل  مما  وجود  ( 

 ( المحسوبة والجدولية .   Tفروق معنوية بين قيمة )
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الفني لدى  -2 التعبير  الموت وانماط  قلق  بين مقياس  العالقة  التعرف على 

 طالب المرحلة المتوسطة فاقدي االب . 

 ( 3جدول )

والجدولية   االرتباط  لمعنوية  المحسوبة  )ت(  وقيمة  االرتباط  معامل  يبين 

 ومستوى الداللة 

معامل  المتغيرات  ت

 االرتباط 

درجة 

 الحرية 

ت   قيمة 

 المحسوبة 

ت  قيمة 

 الجدولية 

مستوى  

 الداللة

قلق  1 مقياس 

 الموت 

 

0,145 

 

120 

 

14,96 

 

 1.96 

 

غير  

التعبير   2 معنوي  مقياس 

 الفني 

 

      ( رقم  الجدول  من  بلغت  3يتضح  قد  االرتباط  معامل  قيمة  بان   )

(  14,96( حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )120(وبدرجة حرية )0,145)

 ( البالغة  الجدولية  قيمة )ت(  اكبر من  يدل على وجود  1.96وهي  , وهذا   )

ولصالح   الفني  والتعبير  الفني  الموت  قلق  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة 

مستوى  االنا على  يؤثر  الذي  واالطمئنان  باألمان  شعورهم  لعدم  وذلك  ث 

 التعبير لديهم . 

 اوال / االستنتاجات 

 مستوى قلق الموت لدى االناث اعلى من الذكور .   -1

والتعبير   -2 الفني  الموت  قلق  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  على 

الذي يؤثر    الفني ولصالح االناث وذلك لعدم شعورهم باألمان واالطمئنان

 على مستوى التعبير لديهم .  
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حث الطلبة والطالبات الذين يتسمون بقلق الموت وتشجيعهم على الرسم   -3

انفعاالتهم   من  كبير  جزء  لتفريغ  الالصفية  النشاطات  في  والمشاركة 

 وشحناتهم السلبية .  

 ثانيا / التوصيات  

والطالبات  -1 الطلبة  لدى  الموت  قلق  بموضوع  التوعية  على  العمل 

 وتشجيعهم على تعويدهم على مواجهة كل ظروف الحياة . 

االنسانية   -2 بروح  معهم  والتعامل  الطلبة  تعزيز  بضرورة  الباحثة  توصي 

 وعدم التحيز ألي فئة معينة ألي سبب كان . 

المدارس  -3 تالميذ  على  الحالية  للدراسة  مشابهة  ودراسات  بحوث  اجراء 

 االبتدائية . 

  المصادر

 ة اوال / المصادر العربي 

بنمط   . 1 وعالقته  الموت  قلق   ، االزيرجاوي  عطية  الحسين  عبد  أحمد 

كلية   منشورة،   غير  ماجستير  رسالة   ، الجامعة  طلبة  لدى  الشخصية 

 .  2002التربية ، جامعة بغداد ، 

ابو شمالة ، انيس عبد الرحمن عقيالن ، أساليب الرعاية االجتماعية في   . 2

 لنفسي واالجتماعي . مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق ا

، ط . 3 األطفال  فن  تعليم   ، حسين  محمد   ، للطباعة    1جودي  دار صفاء   ،

 .  1997والنشر والتوزيع ، عمان ، األردن،  

الرافدين   . 4 وادي  بالد  حضارة  في  الموت  بعد  ما  عقائد   ، نائل   ، حنون 

 .  1987، آفاق عربية ، دار الشؤون الثقافية العامة ،  2القديمة ط
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5 .   ، عند  حسن  الفني  التعبير  سيكولوجيا   ، العزيز  عبد  محمد  مصطفى 

 .  1999، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ،   1األطفال،  ط

 .   1962خميس ، حمدي ، رسوم األطفال،  دار المعارف ، مصر ،  . 6

دسوقي،  كمال ، خبرة علم النفس ، الجزء األول،  الدار الدولية للنشر ،   . 7

 .  1988القاهرة ، 

جديورا . 8 األول،   المجلد   ، حضارة  قصة   ، ول  ط  2نت،   لجنة    3،   ،

 .  1960التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 

9 .   ، دبي   ، للنشر  دانة  وتنميتها،   األطفال  رسوم  تفسير   ، الشرق  دموع 

2004  . 

التربية   . 10 منتديات  األطفال،   رسوم  لمراحل  متكامل  بحث   ، شمس 

 .   2005العربية ، 

الموت   . 11  ، جاك  يوسف  شورون،   كامل  ترجمة   ، العربي  الفكر  في 

( ، مجلة 76مراجعة وتقديم أمام عبد الفتاح أمام ،  سلسلة عالم المعرفة )

 .  1984الوطني للثقافة والفنون ، الكويت ، 
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 ( 1ملحق رقم ) 

 الموت مقياس قلق 

 ال    نعم   الفقرات  ت

   هل تترقب الموت من وقت آلخر ؟     1

اي    2 يصيبك  عندما  الموت  من  كثيرا  تخاف  هل 

 مريض ؟ 

  

   هل تخاف زيارة القبور ؟      3

   هل تدور بعض احالمك حول فكرة الموت ؟   4

   هل تحب الحياة كثيرا ؟     5

   هل تتجنب السباحة خوفا من الموت غرقا ؟     6

   هل تحزن كثيرا عند وفاة احد اقاربك ؟      7

   هل تتوقع دائما ان يقع لك مكره ؟    8

هل يضايقك كثيرا ان تضطر الى السير بين المقابر   9

 ؟    

  

   هل تخشى ان تنام فال تستيقظ ابدا ؟   10

   هل تتكلم كثيرا مع زمالئك عن الموت وما بعد ؟  11

   هل ترغب في ان تعرف اشياء كثيرة عن الموت ؟      12

   هل تخشى االصابة باألمراض المعدية المميتة ؟    13

   هل تخشى ان تموت وحيدا ؟     14

هل تنزعج كثيرا بما يدور حول الموت من طقوس   15

 )شعائر( ؟  

  

   هل تخشى االخطار تفاديا للموت ؟     16

   هل تتشاءم من رؤية )دافن الموتى( ؟   17

   هل تخشى امور كثيرة مجهولة بعد الموت ؟    18

   هل يزعجك صوت االسعاف ؟    19

في   20 تعرض  عندما  الجثث  منظر  يزعجك  هل 

 التلفزيون ؟    

  

موضوع   21 تعالج  التي  الكتب  قراءة  الى  تميل  هل 

 الحياة بعد الموت ؟   
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شديدا   22 قلقا  تسبب  ظاهرة  الموت  ان  تعتقد  هل 

 لإلنسان ؟ 

  

هل يضايقك ان تضطر الى مخالطة مريض بمرض  23

 مميت غير معد ؟ 

  

   هل انت متفائل ألخرتك ؟  24

   هل ترى كثيرا الموتى في احالمك ؟   25

   هل تخشى من احتمال ان تموت مقتوال ؟   26

 (2محلق رقم )

 مقياس التعبير الفني 

تظهر  الفقرات  ت

في 

 جميعها 

تظهر 

في 

 اغلبها

تظهر  متساوية 

في 

 بعضها

ال  

تظهر 

في 

 جميعها    

بنسب   1 االدمية  االشكال 

 موضوعية  

     

االدمية(   2 )غير  االخرى  االشكال 

 مرسومة بنسب موضوعية

     

ملونة    3 االدمية  االشكال 

 بموضوعية  

     

االدمية(   4 )غير  االخرى  االشكال 

 ملونة بموضوعية   

     

من  5 الخالية  االدمية  االشكال 

 التحريفات )التشوهات(   

     

المرسومة  6 االخرى  االشكال 

 خالية من التحريك )التشوهات( 

     

االشكال االدمية مرسومة بثالث   7

 ابعاد )مجسمة(  

     

االدمية    8 االخرى  االشكال 

ابعاد   بثالث  المرسومة 

 )مجسمة(
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والبعد(   9 )القرب  المنظور  اظهار 

 في االشكال االدمية بموضوعية     

     

والبعد(   10 )القرب  المنظور  اظهار 

االخرى   االشكال  في 

 بموضوعية 

     

اظهار النور والظل في االشكال   11

 االدمية 

     

اظهار النور والظل في االشكال   12

 االخرى  

     

في   13 االساسية  التفاصيل  اظهار 

 االشكال االدمية  

     

في   14 االساسية  التفاصيل  اظهار 

 االشكال االخرى  

     

االشكال   15 في  الحركة  اظهار 

 االدمية المرسومة  

     

االشكال   16 في  الحركة  اظهار 

 االخرى  

     

االشكال االدمية المرسومة ذات  17

 عالقة وثيقة بموضوع

     

االخرى   18 عالقة    االشكال  ذات 

 وثيقة بموضوع 

     

      اخرى   19
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 (3ملحق رقم )

 والمختصين يبين اسماء  الخبراء  

 مكان العمل  االختصاص   االسم الثالثي   ت

عبد   1 يسرى  .د  م 

 الوهاب محمود   

تدريس   طرائق 

 التربية الفنية  

كلية   / ديالى  جامعة 

 الفنون الجميلة  

تدريس   م . عادل  عطا للا   -2 طرائق 

 التربية الفنية   

كلية   / ديالى  جامعة 

 الفنون الجميلة

محمود   -3 عاد  د   . أ 

 حمادي   

كلية  التربية التشكيلية    / ديالى  جامعة 

 الفنون الجميلة

تدريس   م . رجاء حميد       -4 طرائق 

 التربية الفنية  

كلية   / ديالى  جامعة 

 الفنون الجميلة

تدريس   أ . م  عماد خضير   -5 طرائق 

 التربية الفنية 

كلية   / ديالى  جامعة 

 الفنون الجميلة

التربية   السمعية والمرئية   م . عمر قاسم علي    -6 تدريس  طرائق 

 الفنية

 

 (   4ملحق رقم )

 فريق العمل المساعد      

 مكان العمل  االختصاص   االسم الثالثي   ت

تربية   طالب   طالب عادل حسين    -1 مديرية 

 ديالى  

تربية   طالبة   اسماء علي كاظم   -2 مديرية 

 ديالى

تربية   طالبة  عبير محمد جاسم    -3 مديرية 

 ديالى
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الرتبية الفنية  طلبة قسمالصعوبات التي تواجه 

 ـ  كلية الفنون  اجلميلة  يف مادة املنظور. 

 

 

 

 

 

 

 

 م. عادل عطااهلل خليفة

 كلية الفنون اجلميلة ـ قسم الرتبية الفنية

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1166   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1167   

 

 

 :  ملخص البحث

المام   تضمنتها  ان  التي  اسسها  واستيعاب  وفهمها  المنظور  بقواعد  الطالب 

التي   التغيرات  حول  ذهنية  تصورات  تكوين  اجل  من  المادة  هذه  مفردات 

وتوسيع   به  المحيطة  البيئة  تقع ضمن  التي  واالجسام  االشكال  على  تطرأ  

مدركاته الحسية ألبعادها الثالثة وكيفية حدوث تلك التغيرات على خطوطها  

ذي  ومسا مستوى  سطح  على  فني  عمل  انجاز  في  توظيفها  وعملية  حاتها 

بعدين يسمى )اللوحة( بحيث يظهر الموضوع المراد رسمه متماسكاً ويوحي 

بين   مترابطة  عالقات  وجود  تبرز  المنظور  قواعد  وكون  بالعمق  للمشاهد 

 مفردات الموضوع الفني. 

اجه طلبة المرحلة  لذا استهدفت الدراسة  الى معرفة اهم الصعوبات التي تو

الفنية    -الثانية   التربية  الجميلة    –قسم  الفنون  ديالى, في مادة    –كلية  جامعة 

كونه   الوصفي  البحث  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحث  استخدم   ، المنظور 

طلبة   جميع  على  الدراسة  واقيمت  اهدافها,  لتحقيق  مالئمة  المناهج  اكثر 

( عددهم  البالغ  الثانية  طا70المرحلة  أعد  (  الهدف  هذا  ولتحقيق  وطالبة  لباً 

التحقق من صدقها من خالل عرضها على مجموعة من   الباحث استبانة تم 

الخبراء في مجال طرائق تدريس التربية الفنية والفنون التشكيلية وكذلك تم  

التحقق من ثباتها من خالل اعادة تطبيقها على عينة من مجتمع البحث نفسه  

للدراسة الباحث  الى    واستخدم  المناسبة وتوصل  الوسائل االحصائية  الحالية 

كلية    –قسم التربية الفنية    -( صعوبات تواجه طلبة المرحلة الثانية  5وجود )

 جامعة ديالى, في مادة المنظور هي :  –الفنون الجميلة 

 ـ التعليم اإللكتروني في مادة المنظور  
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 ـ عدم توفر المصادر الحديثة في هذه المادة  

 فر الوقت الكافي للتعلم  ـ عدم تو

 ـ قلة الوسائل التعليمية الحديثة  

 ـ ضعف مهارة الرسم المنظوري للطبة من خريجي الدراسة االعدادية 

 :    كما اقترح الباحث وفقا لما تقدم اجراء الدراسات االتية

الفنية   التربية  .لقسم  المنظور  مادة  تدريس  تواجه  التي  كلية    –الصعوبات 

 من وجهة نظر التدريسيين . الفنون الجميلة 

 .الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس مادة المنظور . 2

Summary of the research: The student's knowledge of the 

rules of perspective and understanding and understanding 

of the foundations contained in the vocabulary of this 

article in order to form mental perceptions about changes 

in the forms and bodies that fall within the surrounding 

environment and expand his sensory perceptions of its 

three dimensions and how these changes occur on their 

lines and spaces and the process of employing them in the 

completion of a work of art on the surface of a level of 

two dimensions called (painting) so that the subject to be 

drawn shows coherent and suggests to the viewer depth 

and the fact that the rules of perspective highlight the 

existence of interrelated relationships between the two 
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dimensions called (painting) so that the subject to be 

drawn appears coherent and suggests to the viewer in 

depth and the fact that thesubject to be drawn appears 

coherent and suggests to the viewer in depth and the fact 

that the rules of perspective highlight the existence of 

interrelated relationships between the two dimensions 

called (painting) Vocabulary of the artistic subject. 

Therefore, the study aimed to know the most important 

difficulties facing students of the second stage - 

Department of Technical Education - Faculty of Fine Arts 

- Diyala University, in the subject of perspective, the 

researcher used this study descriptive research method as 

the most appropriate curriculum to achieve its goals, and 

the study was based on all the 70 students in the second 

stage (70) students and to achieve this goal the researcher 

prepared a questionnaire that was verified by presenting it 

to a group of experts in the field of teaching methods of 

technical education averified by presenting it to a group 

of experts in the field of teaching methods of technical 

education and plastic arts Their stability has also been 

verified by their reappliability to p 
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 منهجية البحث : اوال : 

 .مشكلة  البحث1

االساسية المقررة في مناهج اعداد معلم التربية  تعد مادة المنظور من المواد  

الفنية . كلية الفنون        .جامعة ديالى.  كونها تشكل اهمية كبيرة في حياة  

كفنانين   اعدادهم  او  التدريس  لمهنة  اعدادهم  يتم  الذين  الفنية  التربية  طلبة 

ع فضالً  فنية،  بأعمال  واالجتماعية  الثقافية  المؤسسات  يرفدون  ن  تشكيليين 

ارتباطها بالدروس العملية االخرى كالتخطيط وااللوان واالنشاء التصويري  

والنحت والخط والزخرفة والتصميم واالشغال اليدوية، كونها تدخل في بناء  

العمل الفني وتعمل على تزويد الطالب وتعلمه كيفية تكوين تصور ذهني ال  

 دراك االبعاد الثالثة لألشكال واالجسام المحيطة به. 

تضمنتها  ا التي  اسسها  واستيعاب  وفهمها  المنظور  بقواعد  الطالب  المام  ن 

التي   التغيرات  حول  ذهنية  تصورات  تكوين  اجل  من  المادة  هذه  مفردات 

وتوسيع   به  المحيطة  البيئة  تقع ضمن  التي  واالجسام  االشكال  على  تطرأ  

وطها مدركاته الحسية ال بعادها الثالثة وكيفية حدوث تلك التغيرات على خط

ذي   مستوى  سطح  على  فني  عمل  انجاز  في  توظيفها  وعملية  ومساحاتها 

بعدين يسمى )اللوحة( بحيث يظهر الموضوع المراد رسمه متماسكاً ويوحي 

بين   مترابطة  عالقات  وجود  تبرز  المنظور  قواعد  وكون  بالعمق  للمشاهد 

 مفردات الموضوع الفني. 

الباحث دراسة استطال تقدم اجرى  مما  الى الكشف عن  وانطالقاً  عية هدفت 

المعوقات التي تواجه طلبة قسم التربية الفنية في تنفيذ اعمالهم الفنية ضمن  

قواعد   تطبيق  في  ملموساً  قصوراً  هناك  ان  ظهر  اذ  العملية،  الدروس 
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المنظور التي تشكل جزءاً اساسياً في تنفيذ متطلبات العمل الفني، وقد تعود  

المام   عدم  الى  ذلك  في  تنفيذها  االسباب  ومهارات  المنظور  بقواعد  الطالب 

واالعتماد على معرفته المسبقة ال بعاد الجسم الحقيقية دون االهتمام ما يطرأ 

المساحة  ضمن  المشاهد  عن  ابتعادها  او  اقترابها  نتيجة  تغيرات  من  عليها 

 المنظورة.

  الصعوبات التي تواجه طلبة قسم التربية الفنية لذلك حدد الباحث مشكلته ب )

 في مادة المنظور –كلية الفنون الجميلة  –

 :  . اهمية البحث والحاجة اليه2

ـ انها اول دراسة بحسب علم الباحث تتناول هذه الصعوبات لمادة المنظور  

 انها تشكل اضافة لميدان الجانب االختباري العملي للطالب.

الضوء على    ـ ان نتائج هذه الدراسة تفيد طلبة كلية الفنون الجميلة ألنها تسلط

 الصعوبات في مادة المنظور وكيفية تجاوزها . 

 ـ ان هذه الدراسة ستعمل على تطوير مهارات الرسم المنظوري لدى الطلبة  

ـ هذه الدراسة لها من االهمية لدى المؤسسة التعليمية في تسليط الضوء على  

 معالجة الصعوبات التي ويواجهها الطلبة في مادة المنظور  

 .اهداف البحث: 3

يهدف البحث الحالي الى تعرف الصعوبات التي يواجهها طلبة قسم التربية  

 ة المنظور                                                   في ماد -جامعة ديالى  –كلية الفنون الجميلة  –الفنية 

 . حدود البحث: 4

الفنية    التربية  قسم  ,جامعة   0طلبة  الجميلة  الفنون  كلية   ) الثانية  )المرحلة 

 .  2022ـ  2021ديالى ,)الدراسة الصباحية ( للعام الدراسي , 
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 . تحديد المصطلحات:5

 (  Learning disabilities  تعريف صعوبات التعلم: )الصعوبات: 

عند بداية الحديث عن تعريف صعوبات التعلم تجدر اإلشارة إلى عدم وجود  

اتفاق على تعريف محدد لصعوبات التعلم وقد أدى هذا إلى ظهور تعريفات 

بعدة   التعلمية  الصعوبات  مصطلح  ومر  المصطلح،  لهذا  ومتنوعة  متعددة 

 اسية هي : تطورات وتغيرات حيث وجهته أربع وجهات أس

 ـ التوجه الطبي العصبي.

 ـ التوجه النفسي. 

 ـ التوجه السلوكي. 

 ـ التوجه الذهني.  

القرن  من  الستينيات  في  التعلم  صعوبات  مصطلح  كيرك  وضع  أن  ومنذ 

وتباينت   التعلم  لصعوبات  متعددة  تعاريف  تقديم  تم  فقد  اآلن  الماضي وحتى 

عل الكامل  االتفاق  عدم  مع  النظر  ووجهات  وموحد  اآلراء  جامع  تعريف  ى 

ومن  ألسبابها،  الدقيق  التحديد  عدم  مرده  االختالف  وهذا  التعلم  لصعوبات 

 أبرز التعريفات التي تناولت صعوبات التعلم:

 تعريف )دائرة التربية األمريكية(: 

النفسية   العمليات  من  أكثر  أو  جانب  في  اضطراب  هي  التعلم  صعوبة 

اللغ واستخدام  بفهم  المتعلقة  أعراضها األساسية  ومن  والمكتوبة،  المحكية  ة 

أو   الكتابة  أو  القراءة  أو  التحدث  أو  التفكير  أو  اإلصغاء  على  القدرة  عدم 

إصابات   أو  إدراكية  إعاقات  ناتجة عن  تكون  وقد  الحسابية  العمليات  انجاز 

هذه   تكون  وال  اللغة  صعوبات  أو  طفيف  دماغي  قصور  عن  أو  دماغية 
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لي أو االنفعالي أو الحرمان الثقافي والبيئي  الصعوبات ناتجة عن التخلف العق

 (.  Culatta, etal, 2003والمادي )

 : تعريف اللجنة الوطنية المشتركة للصعوبات التعلمية

من   متجانسة  غير  مجموعة  به  يراد  شامل  مصطلح  التعلمية  الصعوبات 

وتوظيف   اكتساب  في  داللة  ذات  تتجلى على شكل صعوبات  االضطرابات 

اإلصغاء   إلى  قدرات  وترد  الرياضيات  أو  التفكير  أو  القراءة  أو  الكالم  أو 

العصبي  الجهاز  في  وظيفي  قصور  عن  نابعة  أنها  يفترض  ذاتية  عوامل 

مرافقة  تحدث  أن  يمكن  التعلمية  الصعوبة  فان  ذلك  من  وبالرغم  المركزي، 

االضطراب  أو  العقلي  التخلف  أو  الحسي  كاالختالل  أخرى،  معيقة  ألحوال 

االنفعالي أو مؤثرات بيئية أو تعليم غير كاف  وغير مالئم أو  االجتماعي أو  

أو   األحوال  لهذه  مباشرة  نتيجة  تكون  ال  ولكنها  عضوية  نفسية  عوامل 

 (. 1998المؤثرات )جاسم ،  

 :تعريف جمعية األطفال ذوي الصعوبات التعلمية

عصبي   منشأ  ذات  أنها  يفترض  مزمنة  حالة  الخاصة  التعلمية  الصعوبات 

القابليات اللفظية وغير اللفظية ,وتوجد  \يتدخل بتطوير وتكامل و أو عرض 

وفي  تجلياته  في  يتباين  مميز  معيق  كظرف  الخاصة  التعلمية  الصعوبات 

الذات   تقدير  على  الحياة  عبر  تؤثر  أن  الحالة  لهذه  ويمكن  شدته  درجات 

 لتربية المهنية والتبوء االجتماعي ونشاطات الحياة اليومية.  وا

 تعريف الجمعية األمريكية الوطنية للصعوبات التعلمية: 

من   متجانسة  غير  لمجموعة  عام  اصطالح   : التعلمية  الصعوبات 

األساسية،   العقلية  العمليات  من  أكثر  أو  واحدة  في  الملحوظة  االضطرابات 
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دامها شفهياً، أو كتابياً، أو التهجئة، أو الحساب، المتضمنة فهم اللغة أو استخ 

العصبي   الجهاز  أداء  في  سوء  إلى  سببها  ويعود  التفكير.  أو 

 .(Culatta; Tonpkins, 2003)المركزي،

www.qattanfoundation.org . 

عقلية   ذكائية  قدرة  ذو  طفل  بأنه  التعلمية  الصعوبة  ذو  الطفل  ويوصف 

المتوسط   فوق  أو  العصبي متوسطة  الجهاز  في  ضرر  من  يعاني  ولكنه 

عملية   مثل  التحصيلية  التعليمية  العقلية  مهاراته  على  يؤثر  مما  المركزي 

القراءة  مجاالت  في  والتمييز  والتركيب  اإلدراك  و  والتحليل  االستيعاب 

 والكتابة والحساب ويؤثر على تصرفاته وقدرته على التكيف مع بيئته. 

 أنها تصف صعوبات التعلم على أساس أنها:ويالحظ على هذه التعريفات 

 ـ إعاقة مستقلة كغيرها من اإلعاقات األخرى.

المتوسط   الذكاء  مستوى  إلى  وتمتد  العقلي  التخلف  مستوى  فوق  ـ 

 (2005والمرتفع)الشربجي,

ـ أنواع مختلفة من االضطرابات الداخلية الذاتية التي تتعلق بقصور في أداء  

و العصبية،  لوظائفه  في الدماغ  أي قصور وظيفي  التشريحي،  لتكوينه  ليس 

 معالجته للمعلومات. 

ـ تظهر الصعوبات كنقص في القدرة على فهم واستعمال المهارات اللغوية،  

العملية  في  خلل  أنها  بمعنى  اإلدراك،  أو  الذاكرة،  أو  الفكرية،  القدرات  أو 

 اإلدراكية تظهر على شكل اضطراب في المخرجات اللغوية والفكرية.
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التعلم مع إعاقات سمعية أو بصرية أو غير ذلك من  ـ   قد تترافق صعوبات 

رئيسي   كسبب  تفسر  ال  اإلعاقات  هذه  ولكن  االنفعالية  أو  العقلية  اإلعاقات 

 ( 1998لهذه الصعوبات. )الوقفي, 

قاطع   تعريف  أنه من الصعب تحديد  السابقة يتضح  التعريفات  ـ ومن خالل 

سهولة وال يوجد لها تعريف واضح في  ومانع لصعوبات التعلم أو وصفها ب

النماذج   بتعدد  التعريفات  تعددت  بل  النفسي  الطب  أو  النفس  علم  أو  التربية 

والنظريات المفسرة لهذا المصطلح, تبعا لخبرات وتجارب الباحثين في هذا  

 (2009المجال.) عباس ,

   Perspective  المنظور      

الشيخلي،    ( من  1978عرفه  "مجموعة  بأنه:  التي    (  الحلول  او  القواعد 

توصل اليها الفنان بالممارسة الفعلية للفنون التشكيلية والتي بواسطتها نتمكن  

ونحسها   نشاهدها  التي  واالجسام  لالشكال  )العمق(  الثالث  البعد  تحقيق  من 

حسب موقعها و بعدها عنا و عالقة بعضها على سطح مستو  ذو بعدين فقط  

 (10لخوالدة  ص والذي نسميــه ) اللوحة(".)ا

( بأنه: "هو الشكل الذي نراه عندما ننظر الى جسم ما   1980عرفه )تنبجي، 

هذا   و  العين  بين  موضوعة  شفافة  لوحة  على  الظاهرة  خطوطه  نرسم  و 

 ( 175ص   1980الجسم". )تنبكجي،

( . مجموعة مـن القواعـد لتحليـل االشـكال مـن اجـل  1980وعرفه ) ملكية  

للشـكل الفنـي فـي ترتيـب مـنظم اذ يهـدف الـى الحصول على رؤية مطابقـة  

معالجة المشكالت المرئية في عمق وتوسع وتفسـير سـماتها للحصـول علـى 

اسـهل الطـرق ال يضـاحها بخبـره واعيـة ويتطلـب المنظـور دراسـة واسـعة 
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واهتمـــــــام بالتمـــــــارين المســـــــتمرة لرســـــــم االشـــــــكال الهندســـــــية 

 (7ص 1980المختلفة".)ملكية،

( وتعني تأثير    Persectivaتق من كلمة التينية )  عرفه الشال ,"تفسير مش

فنانو عصر   فيه  وقد برع  االشياء ووجودها  المسافات واالبعاد على مظهر 

 (1984النهضة في لوحاتهم العديدة.       )زيتون,  

                        

(،  1978ومن خالل التعريفات السابقة للمنظور نجد ان تعاريف )الشيخلي،  

)البغدادي،  1980)ملكية،   )الكناني،  1986(،  انه  1998(،  على  تؤكد   )

)العمق(  الثالث  البعد  نحقق  بواسطتها  التي  والقوانين  القواعد  من  مجموعة 

التنبكجي،    ( تعريف  اما  واالجسام،  نراه 1980لالشكال  الذي  الشكل  هو   )

 ( يراه  كمــا  شفافة،  لوحــة  من خالل  الى جسم  ننظر  عندما  واحــدة  بعيـن 

اما 1984شال،ال ووجوده،  االشياء  مظهر  على  واالبعاد  المسافات  تأثير   )

( فانه يشير الى انه تطور رؤية االشكال والمجسمات 1986تعريف )حسن،

من  والمجسمات  االشياء  نقل  لتحقيق  هندسية  بطريقة  الطبيعة  في  الموجودة 

ضمنها   ومن  التعريفات  جميع  ان  المالحظ  ومن  الصورة،  الى  الطبيعة 

،تعري )الوقفي  )محمد،  1993ف  تعريف  و  تعريف  1994(  باستثناء   )

( اكدت على ان المنظور يتنــاول عملية تمثيل او تحقيق البعد  1984)الشال،

  ( يسمى  بعدين،  ذي  مستو   سطح  على  واالجسام  لالشكال  العمق(   ( الثالث 

 اللوحة(.

ئم مع  ( كونه يتال1978ومن خالل ما تقدم تبنى الباحث تعريف )الشيخلي   ،

 اجراءات البحث الحالي . 
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 ثانيا:  االطار النظري والدراسات السابقة  

ا لصعوبات  1  بميدان :  Introduction ـ  االهتمام  التعلم   بدأ  صعوبات 

 في منتصف القرن العشرين في بداية الستينيات على وجه التحديد وذلك من 

من األطفال يتعرضون  اجل تقديم الخدمات التربوية والبرامج العالجية لفئة  

مختلفة من الصعوبات تقف عقبة في سبيل تقدمهم العلمي وتحصيلهم   ألنواع 

الفشل التعليمي الذي تقوم به المؤسسة التربوية إذا مالم   الدراسي مؤدية إلى

وتعرف الصعوبات األكاديمية بأنها الصعوبات   يتم معالجتها والتغلب عليها

ولغة وعمليات    من قراءة وكتابة مختلفة  المرتبطة بأداء الطالب في مجاالت

والسلوكيات غير العادية المرتبطة بها التي تؤثر في أداء الطالب في   حسابية

 . والتي تجعله يفشل في التوصل إلى إتمام ما يقوم به مجال تخصصه

استيعاب مفهوم  بأنها كل ما يمكن أن يعوق الطلبة عن    والصعوبة التعليمية 

 حل مشكلة، أو هي عدم القدرة على الوصول إلى اإلجابةأو الوصول إلى  

الصحيحة. ويمكن أن تقاس كمياً بالوقت أو الجهد المتطلب لتعلم المفهوم أو  

للحاالت  حل وفقاً  تعلموا  الذين  للتالميذ  المئوية  النسبة  بحساب  أو  المشكلة، 

يجيب    وتشير الصعوبة في التربية الى نسبة اإلجابات الخاطئة التي الطبيعية

وهي إحدى العوامل التي تؤدي   .)األفراد في اختبار معين عنها مجموعة من 

 (جانب آخ إلى حدوث الخطأ الشائع في مجال معين أو في أي

الوصول إلى اإلجابة الصحيحة الشاملة للسؤال نتيجة   أوهي عدم القدرة على

 (  2005)البكري ,  0العمليةومهاراتها   عدم معرفة أو فهم محتوى المادة
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تشابهاً واضحاً في المسميات و تعريفات الصعوبة،   يتضح مما سبق أن هناك

القدرة على معرفة اإلجابة الصحيحة ،  فالبعض يعرفها بأنها العائق أو عدم

التي الشائعة  تتمثل باألخطاء  التالميذ .و   والبعض يراها  بين  يتكرر حدوثها 

و كل عائق يؤدى   يؤدى إلى صعوبة في التعلممن الواضح أن كل خطأ شائع 

لدى الخاطئة  اإلجابات  نسبة  ازدادت  وكلما  التعلم  في  أيضا  صعوبة   إلى 

 .التالميذ ارتفعت نسبة الصعوبات لديهم 

الطلبة على  التي تعيق وتعرقل عمل  تتمثل بالمعوقات وفي الدراسة الحالية

بالط خاصة  ذاتية  معوقات  كانت  سواء  مشروعهم  معوقات  انجاز  أو  لبة 

  بالبيئة التعليمية أو اجتماعية أو أي معوقات أخرى خاصة

معوقات هنالك  بان  الباحث  الثانية    ويرى  المرحلة  طلبة  تواجه  وصعوبات 

 في مادة المنظور  تؤدي في نهاية األمر إلى عدم قابلية الطلبة على إتمام ما

أي قيمة جمالية أو  إتمامه بشكل    غير جيد ال يحمل   يقومون به من عمل أو

الفنية وفق س  نفعية التربية  بتطبيق ما       فطالب قسم  الكلية مطالب  ياق 

من  ,تلوين,   اكتسبه  تخطيط  )من  والنظرية  العملية  دراسته  أثناء  مهارات 

الصحيحة النسب  على   .إظهار  التصويري(  اإلنشاء  ,التشريح,  المنظور 

نالحظ ضعفا واضحا في تطبيق هذه   اللوحة الفنية ولكن على الرغم من ذلك

 في السنوات    المهارات في العمل الفني مع انه درس تلك 

 السابقة.

النفسية    التعلم هي اضطراب في جانب أو أكثر من العمليات  وتعد صعوبة 

أعراضها  ومن  والمكتوبة،  المحكية  اللغة  واستخدام  بفهم  المتعلقة  األساسية 
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التفك أو  اإلصغاء  على  القدرة  أو  عدم  الكتابة  أو  القراءة  أو  التحدث  أو  ير 

إصابات   أو  إدراكية  إعاقات  ناتجة عن  تكون  وقد  الحسابية  العمليات  انجاز 

هذه   تكون  وال  اللغة  صعوبات  أو  طفيف  دماغي  قصور  عن  أو  دماغية 

الصعوبات ناتجة عن التخلف العقلي أو االنفعالي أو الحرمان الثقافي والبيئي  

 (.  Culatta, etal, 2003والمادي )

 : تعريف اللجنة الوطنية المشتركة للصعوبات التعلمية

 ـ دور التربية الفنية في التعلم  2  

العام، وهي في معناها مكونة من  ا التعليم  الفنية هي أحد مواد  لتربية 

الشامل   النمو  تربية  تحقيق  إلى  السعي  وهي  التربية  على  قائمة  لفظتين 

و الطالب نمواً شامال من مختلف جوانب  والمتكامل لخبرات المتعلمين، لينم

شوقي   إسماعيل  يعرف  المختلفة.  الفنية  واألنشطة  الفن  خالل  من  شخصيته 

خالل  من  المختلفة  الفنية  األنشطة  باستخدام  "التربية  بأنها  الفنية  التربية 

اإلنسانية   العلوم  بمختلف  االستفادة  مع  والتطبيقية،  الجميلة  الفنون  مجاالت 

التدريس، والمناهج، وطرق  والحديثة"، )مث النفس التربوي، وطرق  ل: علم 

التاريخ وعلم االجتماع،   البحث العلمي، وفلسفة التربية، وفلسفة الفن، وعلم 

 وعلم اإلنسان(. 

أخرى مشابهة،   لنمو مصطلحات  نما موازيا  الفنية مصطلح  والتربية 

م المختلفة ويطلق اسم التربية الفنية على ما يدرسه الطالب في مراحل التعلي

ولفظة  وغيرها،  فني...  وتشكيل  ونجارة  وتصميم  وتصوير  ورسم  فن  من 

الرسم   مادتي  نطاق  في  يدخل  كان  لما  الشاملة  التسمية  هي  الفنية  التربية 

 واألشغال اليدوية في المدارس.
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والتربية الفنية بمفهومها المعاصر من وجهة نظر رالف سميث، قائمة 

شمل المحتوى العلمي لمادة الفن، من الجانب  على االتجاه المعرفي والذي ي

فالتربية   اإلنتاجي،  والجانب  الثقافي  والجانب  الجمالي  والجانب  التاريخي 

ولكنها  المعرفة  امتالك  مجرد  على  تقتصر  ال  المفهوم  هذا  خالل  من  الفنية 

هذا   وبدون  الفن،  في  الكامنة  والقيمة  التعبيرية  بالقوة  الخبرة  إلى  تتعداه 

 يكون للتربية الفنية أي معنى.   المفهوم لن

تكامل  على  تساعد  التي  الخبرات  من  مجموعة  هي  الفنية  والتربية 

الزمن  الفنانون عبر مراحل  أنتجها  التي  السامية  الفنية  بالقيم  وتربطه  الفرد 

السابق والراهن ، وتقدم له مستوى من المعيشة يتخلله عامل التذوق بشكل  

 (1989أساسي.)   البكري ’   

التلميذ   اتجاه  الفنية  التربية  مدرس  مسؤولية  بالنقاط    توضح  فحددها 

  التالية 

 0يجب ان يكون لمدرس التربية الفية الصفات المرجوة من كل طالب  •

 0ان يكون مدرس التربية الفنية نموذج حسن امام الطالب  •

 0ان يكون مسؤول عن االنشطة واقامة المعارض  •

 0س والطالب  خلق العالقة االبوية بين المدر •

 0اختيار مدرس التربية الفنية المواضيع المناسبة  •

 0التعزيز االيجابي ماديا او معنويا للطلبة المتميزون  •

 متابعة المدرس لكل ماهو جديد في التربية الفنية •
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 ـ أدراك العمق والمسافة : 3

به.   المحيطة  البيئة  في  والدالالت  التنبهات  من  العديد  مع  اإلنسان  يتفاعل 

ويعيش في عالم يتكون من أبعاد ثالثة هي الطول والعرض والعمق فالطول 

هو امتداد الجسم لألعلى أو األسفل  والعرض هو امتداده يمينا أو يساراً اما 

العمق فانه امتداد الجسم الى األمام أو الخلف و المسافة تعد نوعاً من العمق 

و باختالف  الواقف  الشخص  عن  الشيء  مسافة  تختلف  المكان  إذ  في  ضعه 

التي حولنا بصورة مجسمة وندرك   ندرك بعض األجسام  أننا  أو خلفاً  أماما 

المسافة أو العمق وكذلك ندرك بعض األشياء قريبة منا وبعضها األخر بعيدة  

عنا كما أننا ندرك بعضها سميكاً وبعضها عميقاً كذلك ندرك األشياء مجسمة  

ة العين ذات بعدين فقط فكيف  بالرغم من أن صورتها التي طبعت على شبكي

 ندرك المسافة أو العمق )البعد الثالث( لألشكال واألجسام المحيطة بنا ؟ 

ببعض    والعمق  للمسافة  إدراكهما  في  تستعينان  العينين  أن  )نجاتي(  يشير 

نسبة   ومن  ومظهرها  المرئيات  منظر  من  المستمدة  الدالالت  أو  العالمات 

وت  المكان  في  بعض  الى  بعضها  "بالدالالت  موضع  الدالالت  هذه  عرف 

البصرية " وهما تستعينان أيضا ببعض الخصائص المتعلقة بوظيفتها وهي  

 تعرف عادة بالدالالت الفسيولوجية". 

البعد الثالث )العمق( لألشكال واألجسام المحيطة في البيئة وامكانية تحقيقها 

بعض    على سطح ذي بعدين وللوصول الى ذلك كان البد من االعتماد على

الحقائق الفيزياوية البسيطة والتي من أمثلتها الحقيقة التي تقول "أن األجسام  

القريبة منا تبدو اكبر حجماً من نظيرتها البعيدة عنا"،  أي أن حجوم األجسام  

 ( 6ص 1989تتغير نسبياً تبعاً للمسافة التي تفصلها عن المشاهد .   )جاسم، 
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ظاهرة   في  األساسية  المشكلة  حساسية    وتتمثل  أن  بحقيقة  العمق  أدراك 

في  مسطحة  صوراً  تسجل  فهي  عمقاً  ذاتها  بحد  تمتلك  ال  للضوء  الشبكية 

بعدين من اليسار الى اليمين ومن األعلى الى األسفل ومع ذلك يدرك اإلنسان  

التمييز   على  المبينة  اإلشارات  من  عدد  اساس  على  األبعاد  ثالثي  عالماً 

والض والبنية  الخطي  والمقاييس والمنظور  النسبي  والوضع  والظل   وء 

تنظيم   في  والمزدوجة  األحادية  العمق  تلميحات  من  كل  يسهم  إذ  المعروفة 

المعلومات وجعلها ذات معنى كلي في اإلدراك محددة بذلك البعد المدرك. )  

 ( .   134,ص 1982صالح 

 دالالت البعد الثالث العمق 

أو   الدالالت  استخالص  يمكننا  تقدم  البعد  ومما  على  تدل  التي  المؤشرات 

 الثالث العمق لألشكال واألحجام في البيئة المحيطة بنا هي : 

 . فسيولوجية العين :    1

المرئي  المجال  بالعمق في  تعزز اإلحساس  هناك ثالث عمليات فسيولوجية 

في  تلخيصها  يمكن  والعملية  والتقارب  والتكيف  التفاوت  وهي  البعدين  ذي 

تحد  نقصان  أو  المذكورة  زيادة  الثالث  العمليات  العين ومن خالل  ب عدسة 

أدراك جسم   في  التوالي  على  والعمق  والعمودية  األفقية  النواحي  أدراك  يتم 

ذي ثالثة أبعاد على سطح مستوى ذي بعدين يسمى )اللوحة( أو في الطبيعة  

في   األساسية  المشكلة  وتتمثل  العينين.  بكلتا  للنظر  حيز  التفاوت  ويكون 

اك العمق بحقيقة أن حساسية الشبكية للضوء ال تمتلك بحد ذاتها  ظاهرة أدر

ومن   اليمين  الى  اليسار  من  بعدين  في  مسطحة  صوراً  تسجل  فهي  عمقاً 
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األبعاد   ثالثي  عالماً  اإلنسان  يدرك  ذلك  ومع  األسفل  الى                  0األعلى 

 ( 2006)رضا ، 

 "   "Linear perspective. المنظور الخطي 2      

عنا  إ تباعدت  كلما  البعض  بعضها  الى  واقرب  اصغر  لنا  تبدو  األشياء  نَّ 

فخطوط السكة الحديدية أو حافات الطرق تبدو وكأنها متصلة بخط االفق اما 

الى  اقرب  فتبدو  بينهما  فيما  المسافة  منتظمة  تكون  التي  الكهرباء  أعمدة 

الفنان يدركهما  الظاهرة  وهذه  عنا  ابتعدت  كلما  البعض  ون  بعضها   

 ويستعملونها للتعبير عن البعد في اللوحة.  

 (243،ص 1985( )نجاتي،  135، ص 1982)صالح،                   

 Effect of Horizon Line. أثر خط األفق 3

، واآلخر   الفضاء  أحدهما عمودي  بين سطحين  يقع  بأنه خط وهمي  يعرف 

في الطبيعة    أفقي )سطح البحر( يساعد على تحديد مواقع األشكال واألجسام

أدركت   الخط   من هذا  تقترب موقعياً  فان األجسام واألشكال كلما  هنا  ومن 

بعيدة   تكون  التي  واألشكال  األجسام  بينما  بعيدة  أنها  على  المشاهد  قبل  من 

      . منه  أنها قريبة  المشاهد على  قبل  تدرك من  الخط فسوف  هذا  عن  موقعياً 

 (18،ص 1978)الشيخلي،

 . زاوية األبصار  4

الثابت يأخذ زاوية أبصار    ويقصد بها التدرج في الحجم فالشيء ذو الحجم 

الخواص   لألشياء وتطابق  أدراكنا  أن   . الشكل عنا  بعد  كلما  اصغر فاصغر 

الظاهرية للشيء خاصيته الحقيقية رغم التباينات في حجمه بسبب بعده عنا   

االب  زاوية   عن  القريبة  لالشكال  الحجم"  "ثبات  نسميه  ما  وهذه  وهذا  صار 
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العملية تسمى ظاهرة االبصار لالشكال والحجوم والتي تساعدنا على ادراك 

الفني   العمل  في  البعد  عن  للتعبير  ويستعملونها  الفنانون  يدركهما    . العمق 

 ( . 133ص 1983على اللوحة   )اسماعيل، 

 . تراكب األشكال واألجسام  5

بمسافات مخت بعيدة عنا  تكون  التي  األشكال  هيئات  تتراكب  أن  أن  بد  لفة ال 

أثناء إسقاطها على شبكية أعيننا فاذا حجب احد األشكال جزءاً من شكل أو  

جسم أخر فأننا نعرف عن طريق خبرتنا السابقة إن ذلك الشكل البد أن يكون  

أمام الشكل األخر والتراكيب تدل على العمق كونها تعرفنا بعملية التدرج في 

 ( 126ص 1980الحجوم . )سكوت،

ا ما حجب أو اعترض  جسم ما جسماً آخر فان االفتراض األقوى في هذه  فاذ

الحالة هو أن الجسم االول يبدو األكثر قرباً ألينا )أي الى الناظر( من الجسم  

 (   41،ص1994المحجوب .                               )محمد، 

ب تكون تفاصيلها اوضح  القريبة  او االجسام  ان االشكال  المعروف  كثير  من 

من االشكال او االجسام البعيدة وانه كلما بعد الشكل او الجسم كلما تضاءلت  

درجة وضوح تفاصيله الى درجة تكاد تختفي هذه التفاصيل وفقاً لدرجة بعد  

هذا الشكل او الجسم بغض النظر عن التفاوت في وحدة االبصار أي درجة  

اعيننا.     عن  الجسم  او  الشكل  بعد  على  تتوقف  الوضوح 

 (134،ص 1983)اسماعيل،

يقل   بينما  وواضحاً  وخشناً  مفصالً  نسيجه  يبدو  القريب  فالجزء  وكذلك 

 الوضوح والتفاصيل ويصبح اكثر خفة كلما ابتعد بأتجاه العمق.
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( اول من بين اهمية هذا المنبه في  J.J .Gibsonويعد عالم النفس جبسن  )  

ادراك العمق من خالل استخدام البساط ذي المربعات في جهازه المعروف 

 (              Visual Cliff)الجرف البصري  

 "Light and Shadow". الضوء والظل 7

وهي من الدالالت المهمة التي تساعد على أدراك البعد الثالث )العمق( والتي  

فنون التشكيلية )الرسم( عادة إلعطاء فكرة العمق في مجال ذي تستخدم في ال

كوجه   منتظم  غير  بسطح  الضوء  اصطدام  من  والناتج  )اللوحة(  بعدين 

اإلنسان مثالً فان بعض أجزائه تلمع وبعضها يكون في الظل أن ظهور هذه  

الظالل يدلنا على عمق هذه األجزاء. وكذلك األجسام حينما ينعكس باتجاهها 

ف إحساسا  ضوء  الشكل  يمنح  الذي  هو  الظل  هذا  وان  ظالً  خلفها  تترك  أنها 

 بالتجسيم وهذا يساعدنا على أدراك البعد.    

 (      135ص1982)صالح،                                 

 . وضوح األلوان 8

األجسام التي ترى على أنهــا واضحة المعالم وتحمل ألوانها الطبيعية تدرك   

(  بينما األشكال البعيدة ستبدو غير واضحة المعالم Closerبكونها األقرب ) 

وتميل ألوانها الى الزرقة أو مشتقات اللون األزرق وذلك بسبب تأثير الهواء  

شكال عن ظواهر              أو الضباب أو الدخان .                       

الى  وضوحاً  االقرب  الصورة  اعطاء  محاوالً   ، الرؤيا  وابعاد  المنظور 

المحيط الذي يعيش فيه ، وتنظيم تلك الظواهر بقواعد تعينه في تحقيق تلك 

 الغاية .  
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فعند دراسة النتاج الفني منذ فجر التاريخ وعبر العصور الفنية وفي مختلف 

التعبير عن  المجتمعات االنسانية ن ابداه االنسان في  الذي  رى مدى االهتمام 

، اذن فالفضاء والقرب او البعد و التعبير عن ذلك كان  ((Escape الفضاء  

 و ال زالت المشكلة التي اراد الفنان ان يجد لها الحلول المقنعة .  

المستمر  العملي  بالتطبيق  وقد عبر ذلك  فشيئاً  للفنان ما يريد شيئاً  لقد تحقق 

قواعد    وفي الى  توصل  المتعاقبة حتى  والحضارات  الفنية  العصور  مختلف 

هي   االن  الثابتة  القواعد  وهذه  المنظور،  قواعد  تدعى  االن  لدينا  معروفة 

حصيلة جهود تحققت بين القرن الثالث عشر والرابع عشر ووصلت ذروتها  

النهضة"    الفترة من "عصر  تلك  لقد كانت   . الخامس عشر  القرن  نهاية  في 

اخرة بمعطياتها الفنية، عظيمة بما تحقق خاللها من منجزات في علوم الفن  ز

 المختلفة ومنها علم المنظور.

فالمنظور إذن هو مجموعة من القواعد واالسس النظرية التي مكنت الفنان 

، وبتطبيق   الثالث "  اللوحة أي "البعد  العمق في  بواسطتها عن  التعبير  من 

الطبيعة كما نشاهدها ونحسها. ولكي نفهم معنى    تلك القواعد نقترب من تقليد 

عناصر    من  اساسيا  عنصرا  باعتباره  اللوحة  بناء  في  ودوره  المنظور 

من   لنا  بد  وال  واالبداع،   الخلق  عملية  من  يتجزأ  ال  جزء  وهو  تكوينها 

استعراض حركة الفنون في مختلف العصور الفنية لنرى كيف عبر االنسان  

 وعناصره:   أنواع المنظور وخصائصه.

على  معتمدة  علمية  قواعد  أساس  على  العام  المنظور  دراسة  تقوم 

الشيء   كان  سواء  الرسم  لوحة  على  موقعاً  أمامها  العين  تراه  ما  إظهار 
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المرئي يتكون من مسطحات أو مجسمات لها خطوط تحدد رؤيتها بالنسبة  

 الى العين. 

أ  يتطلب  مرئية  أشياء  رسم  عن  عبارة  المنظور  رسم  قامتها  وعملية 

من نواح علمية وفنية ونظرية بحيث تظهر أمام العين واضحة في أبعادها 

 المختلفة على مساحة مسطحة ما. 

 وقد قسم المنظور ألغراض دراسية الى ثالثة أنواع هي :ـ 

  Dimension Perspectiveاوالً: المنظور الهندسي   

هندسية   مقاييس  الى  قواعده وأصوله  جميع  ال  وتستند  بشكل  ورياضية 

 يقبل الشك ويدرس هذا المنظور عادة في المدارس المعمارية والفنية . 

والمنظور الهندسي هو تطويع رؤية األشكال والمجسمات الموجودة في   

الى   الطبيعة  من  والمجسمات  األشكال  نقل  تحقق  هندسية  بطرق  الطبيعة 

 الصورة .

 (  26،ص1986)حسن ,                                                  

ويبين    معماري  واجهة ألي شكل  من  اكثر  يبين  عبارة عن رسم  وهو 

 الرسم في صورة تجسيم، أي يوضح طول الجسم وعرضه وارتفاعه.

 (  4)البدوي ،ص                            

الفوتوغرافي  او  المركزي  المنظور  الهندسي،  المنظور  على  ويطلق 

كونه يشبه الصور الفوتوغرافية. ودراسته تقوم على اظهار ما تراه العين او  

او  لالجزاء  الفراغي  التمثيل  يكون  حيث  المصمم،  او  الرسام  يتخيله  ما 

االشكال عن طرق اسقاط اسطواني او المتوازي او المركزي . فنحن نرسم  
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المنظور بهدف اتقان اسلوب الرسم المبني على حقائق مرئية للمحافظة على 

العام   الشكل  فيبدو   ، للظل والضوء  لتحقيق عنصر االظهار  النسب و كذلك 

تكون   االشياء  يجعل  المنظور  بأن  علماً   ، تألقاً  و  ثراء  اكثر  الفني  للعمل 

 مل العين . بحجمها الطبيعي وكلما ابتعدت يصغر حجمها بسبب ميكانيكية ع

 Picloral Perspectiveثانياً: المنظور التصويري:  

مراحل  عبر  الفنانون  استخدمها  التصوري  للمنظور  عدة  أنواع  هناك 

 مختلفة ومن أبرزها:ـ  

 :    Linear Perspective. المنظور الخطي:  1

التالشي        الذي يرتبط بمفهوم نقاط  ، وهي  Vanishing Pointsوهو 

الت النهاية  تختفي  نقاط  عندما  يحدث  مثلما  الشكل  أو  الحيز  عندها  يختفي  ي 

ـ   السفينة  أو  ـ  اإلنسان  يصبح  عندما  أو  البعيد  في  الحديدية  السكك  قضبان 

الذي يبتعد أصغر فأصغر حتى يختفي عند األفق، بينما يتزايد حجمه  شيئا  

 فشيئا في أثناء عمليات اقترابه منا. 

     Aerial Perspective. المنظور الجوي )أو الهوائي( 2

الخاصة  المتنوعة   والضبابية  بالكثافة  المتعلق  التأثير  الى  يشير  وهو 

بالجو في أثناء عملية الرؤية فعندما يبعد شيء عن الشخص القائم بالمشاهدة  

أيضا ويتحول اللون المميز   فأن هذا الشيء يبدو اقل تمايزاً  واصغر حجماً 

العكس عندما ويحدث  اكثر    له فيصبح محايداً  انه يصبح  الشيء  يقترب هذا 

 عتمة آو أضاءه واكثر تمايزاً وتأخذ حجمه الطبيعي. 
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     Inverted Perspectiveالمنظور المعكوس . 3

والقريب   صغيراً  يبدو  البعيد  كان  فاذا  الخطي  المنظور  عكس  وهو 

المنظور   في  يحدث  ما  هو  ذلك  عكس  فأن  الخطي  المنظور  في  كبيراً 

البعيد كبيراً والقريب صغيرا وهذا يتم من اجل أغراض  المعكوس حيث يبدو  

خلفية  في  دينية  او  سياسية  شخصية  توضع  كأن  االول  المقام  في  رمزية 

اللوحة بشكل بارز أكبر وأعلى بينما يوضع بعض االتباع في االمامية بشكل  

 (  267ص 1990اصغر واقل بروزاً  في اللوحة.     )عبد الحميد، 

 Color Perspective:  . المنظور اللوني 4

نتيجة   البعيدة  االشياء  رؤية  وضوح  عدم  في  اللوني  المنظور  ويتمثل 

الى  النظر  فحين  الهوائي،  للفاصل  او  الجو  في  المنتشر  الخفيف  للضباب 

المناظر الطبيعية عادة ما نجد اختالفاً بين مدى وضوح االجسام القريبة عن  

الطب في  لونها  يصل  والتي  جداً،  البعيدة  المائل  تلك  االبيض  درجة  الى  يعة 

تكاثر   الى  ذلك  ويرجع  العين،  وبين  بينها  الهوائي  للفاصل  نتيجة  للزرقة 

االتربة بالجو او الى ذرات بخار الماء العالقة في الهواء, ولقد وجد سيزان  

االلوان الدافئة او الحارة يمكن لها ان تبني اشكاالً  ذات صفات صلبة معبرة  

ة والضوئية القريبة اذا حللنا اعماله نجده يقدم و يؤخر  واضحة بقيمتها اللوني 

الصلبة   االمامية  الحارة  االلوان  صياغة  طريق  عن  واالبعاد  االشكال 

عشرات   يريدها  التي  بالخلفية  لتدفع  الباردة  والخضراء  الزرقاء  وااللوان 

االميال وكل ذلك بواسطة معرفة االستعمال اللوني كمنظور في تحريك وبعد  

 (                                       120ص   1982خالل الفراغ المسطح ) وهو اللوحة(. )عبو، االجسام
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                 Isometric Perspectiveثالثاً: علم المنظور االيزومتريك :

المتساوية  األبعاد  ذا  الهندسي  المنظور  به  ونعني  ثالث  منظور  وهو 

يساعد  المنظور  هذا  )أيزومتريك(  بشكل غير    ويدعى  األشكال  تجسيم  على 

  . الهندسي  الرسم  في  ويستخدم  ورياضياً  هندسياً  متساوية  وبأبعاد  متالش 

 (. 159ص    1982)عبو،

 الجدول االسترجاعي:

تدريس  طريقها  عن  يمكن  التي  االداة  هو  االسترجاعي  الجدول  ان 

المختلفة، على صياغة تعميمات متدرجة   الدراسية  المراحل  الطالب ، وفق 

في   االرتقاء  ويتم  وسهلة،  بسيطة   المعلومات  تبدأ  ان  يمكن  اذ  الصعوبة، 

صورة  على  خبرية  جملة  في  الجدول  خاليا  جميع  تضم  ان  الى  مستواها 

 تعميم.  

 ويمكن توضيح الجدول االسترجاعي بأنه:

عمليات  تسهم  التي  المعلومات  تلخيص  فيه  يتم  تلخيصي  جدول 

االستقراء، وفق المراحل   المختلفة في الوصول اليها، وهي مؤشرات تدل  

على مدى الحاجة للبيانات التي يريد، وتعكس قدرته في حجم ما توصل اليه  

او جمعية، ومن مجموع ما يجتمع في    من بيانات، ويتم بناؤه بطريقة فردية

)قطامي  خبرية.    جملة  صورة  على  تعميم  الى  الوصول  يمكن  خاليا 

 (353ص  1998 -وقطامي 

 ويمكن توضيح الجدول االسترجاعي بأنه:

عمليات  تسهم  التي  المعلومات  تلخيص  فيه  يتم  تلخيصي  جدول 

ؤشرات تدل  االستقراء، وفق المراحل   المختلفة في الوصول اليها، وهي م
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على مدى الحاجة للبيانات التي يريد، وتعكس قدرته في حجم ما توصل اليه  

من بيانات، ويتم بناؤه بطريقة فردية او جمعية، ومن مجموع ما يجتمع في  

)قطامي  خبرية.    جملة  صورة  على  تعميم  الى  الوصول  يمكن  خاليا 

 (353ص  1998 -وقطامي 

 اعي على مادة المنظور( يوضح تطبيق الجدول االسترج 1جدول )

 طريقة التدريس تطبيقها في العمل الفني المفردة 

نقاط -1

 التالشي

ذهنياً   تصوراً  الطالب  يكتسب  ان  يمكن 

التي تتالشى   المتالشية  النقاط  عن ما هي 

االشكال   من  الصادرة  الخطوط  فيها 

المستمر   التمرين  خالل  ومن  واالجسام، 

 تلقائيةيصبح لديه التنفيذ بصورة 

ــاهدة  المشــــــــــ

ــظ  والحفــــــــــــ

 والنمذجة

خطوط -2

 التالشي

الخطوط  ماهية  على  الطلبة  يتعرف 

في   تالشيها  وكيفية  وانواعها  المتالشية 

نقاط التالشي بزوايا مختلفة، اذ يتم تمرين  

الخطوط   تلك  رسم  ممارسة  على  الطالب 

واجراء تطبيقات عليها لكي يتعرف على 

 كيفية توظيفها في العمل الفني. 

ريقـــــة حـــــل ط

 المشكالت
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التراكيب  -3

 لالشكال

العمق   حدوث  بكيفية  الطالب  نعّرف  لكي 

في البيئة يمكن االشارة الى االشكال التي  

اخر   شكل  من  جزءاً  منها  جزء  يخفي 

للمشاهد   تبدو  وبالتكرار فان هذه االشكال 

في   التصاغر  يظهر عليها  بحيث  متراكبة 

وجود   على  االدلة  احد  وهذا  حجومها 

 العمق في الطبيعة

 المشاهدة  

تغير  -4

 االلوان 

عندما نريد ان ننبه الطالب على التغيرات 

هذه   في  فأننا  االلوان  على  تحصل  التي 

الحالة نقوم بأجراء تمرين لتلك الظاهرة، 

ألي   الطالب  انتباه  جذب  خالل  من  وهي 

مثالً  منه  بالقرب  ويقف  لوناً  يحمل  شكل 

قريب تكون  عندما  حمراء(،  من  )عجلة  ة 

الناصع وكلما   بلونها  فأنها تظهر  المشاهد 

تبتعد من خالل الحركة يتغير شكل اللون  

اللحظة   تلك  في  طبيعة  وفق  على  فيبدو 

يميل   ان  اما  الناصع،  للون  مغاير  بلون 

 الى لون مضيء او الى لون غامق. 

 حل المشكالت
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   -:  مميزات مهارة الرسم المنظوري -

المهارة          أداء  من  ستمكنه  الطالب  بها  مر  التي  المتجمعة  الخبرات  أن 

أداءه   في  ستظهر  والمميزات  الصفات  بعض  فان  وعليه   , متكامل  بشكل 

 لمهارة الرسم المنظوري  متمثل 

 . المهارة -

أنواع         كل  ويشمل  المجاالت  مختلف  في  والمتقن  الماهر  األداء  وهي 

     األداء الناجح والمتميز 

اونفسية       مهنية  أو  يدوية  أعمال  من  الحياة  مجاالت  كافة  المهارة  وتشمل 

   -وهي على أنواع :

 0مثل مهارات الرياضيات والهندسية والمنطق  -مهارات معرفية : -أ

 مثل مهارة االنتباه الختيار مثير من بين المثيرات   -مهارات نفسية :-ب 

نفسحركية-ج     استخدام    -:  مهارات  تستلزم  أنشطة  أو  مهارات  مثل 

العضالت الصغيرة أو الكبيرة متآزرة مع أهمية أدراك الفرد للمثيرات  

 0التي تتطلب استجابات حركية 

 (  83,  2007)شاكر,0    

   -:  مميزات مهارة الرسم المنظوري -

المهارة          أداء  من  ستمكنه  الطالب  بها  مر  التي  المتجمعة  الخبرات   أن 

أداءه   في  ستظهر  والمميزات  الصفات  بعض  فان  وعليه   , متكامل  بشكل 

( :  84,  2007لمهارة الرسم المنظوري  متمثلة باالتي وكما يذكرها شاكر ,
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بشكل   المهارة  أداء  من  ستمكنه  الطالب  بها  مر  التي  المتجمعة  الخبرات  أن 

لمهارة  أداءه  في  ستظهر  والمميزات  الصفات  بعض  فان  وعليه   ,  متكامل 

 الرسم المنظوري  متمثلة باالتي . 

 0األداء السريع والدقيق في الرسم المنظوري -أ

 0قلة المحاوالت الخاطئ في الرسم المنظوري  -ب

 0سهولة تنفيذ اعمال فنية من خالل تطبيق قواعد المنظور   -ت

 0ثبات مستوى االداء في  الرسم المنظوري  -ج

 0الرسم المنظوري ح ـ توفير الجهد والوقت الكافي في  

                                                  0دـ تجعل الطالب في سعادة بعد تنفيذ اعمال متميزة 

   -العوامل المؤثرة في األداء المهارة في الرسم المنظوري : 

بما      تلخيصها  يمكن  عديدة  عوامل  بتوافر  الجيد  المهاري  األداء  يتحقق 

   -يأتي:

 0البدنية الصفات     •

 0عوامل فسلجيه وتشريحية للجسم     •

 0الفروق الفردية •

 المهارات النفسية •

 0عوامل الخبرات الحركية  •

 0القياسات المورفولوجيا  •
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   -أساليب تطويرا داء المهارة الرسم المنظوري :-

       0هنالك عدة أساليب تعليمية وتدريسية لتطوير مهارة الرسم المنظوري هي  

مع   - األداء  تكرار  خالل  من  وذلك  متتالية  عديدة  لمرات  المهارة  أداء 

  0التركيز على تقليل زمن األداء الصحيح للمهارة 

   0يتناسب وصعوبة األداء بين التكرارات تجنبا للتعب  -

األداء   - يكون زمن تبادل  أن  التأكيد على  بتركيز مع  األداء  السريع مع 

 0األداء السريع اكبر

الرسم   - مهارة  لتطوير  درست  التي  العلمية  للمادة  الراجعة  التغذية 

 0المنظور

 ـ  سهولة تنفيذ اعمال فنية من خالل تطبيق قواعد المنظور     

 اهم المؤشرات االطار النظري: 

والم   -1  المعرفي  نمو  عملية  الطلبة   أن  لدى  منتظمة  بصورة  ي  ر  ها 

والعكس  المنهج  يتضمنها  التي  العامة  االهداف  تحقيق  في  جدا  ضرورية 

 يسبب عجز اكاديمي. 

بل هي  -2 فحسب  الطالب  عاتق  تقع على  التعليمية ال  الصعوبات  تالفي  أن 

التدريس   المنهج والمدرس وطريقة  تشتمل  على جوانب عديدة منها  عملية 

 المتبعة. 

تنفيذ المهارة العملية امام الطلبة يؤدي الى ارتفاع مستوى اداء الطلبة  أن  -3 

 من حيث الدقة واالتقان.  
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عن  3 للكشف  ضرورية  مستمرة  بصورة  المنظور  مادة  تقويم  عملية  أن  ـ 

مدى النجاح والفشل في تحقيق االهداف العامة التي يتضمنها المنهج ولكشف  

 الضعف لتالفيها . عن نقاط القوة وتعزيزها ومواطن 

المتعلم على     -4 ينبغي ان يكون اللمنهج ذات قيمة تربوية واضحة تساعد 

 تحقيق االهداف التعليمية  

يجري    -5 وان  الطلبة  لمستوى  ومالئما  مناسبا  المنهج   يكون  ان  ينبغي 

رغبتهم   مع  ومتفقا  الطلبة  قبل  من  حر  اساس  على  المادة  موضوع  اختيار 

 اقبال الطلبة على دراستهم ونشاطهم وفاعليتهم. وميولهم مما يساعد على 

مكان   -6 لها  يكون  الن  حاجة  المواد  اكثر  هي  الفنية  التربية  دروس  ان 

 مخصص ذو مواصفات خاصة تزاول فيه العملية التعليمية والنشاط العملي

 الدراسات السابقة   

ومن خالل خبرة الباحث كونه مدرس هذه المادة ومن خالل العينة        

الباحث دراسة استطالعية في ميدان االختصاص االستطالعية   اجرى 

والميادين القريبة من اجل الحصول على دراسات سابقة تمس موضوع  

تناولت موضوع   اية دراسات سابقة  فلم يعثر على  البحث مسا مباشرا 

مباشر  بشكل  الفنية  البحث  التربية  قسم  تواجه طلبة  التي    -)الصعوبات 

الجميلة   الفنون  ديالى  –كلية  وجد  –جامعة  انه  بيد   ) المنظور  مادة  في 

مادة  غير  اخرى  دراسية  مواد  في  الصعوبات  تناولت  سابقة  دراسات 

 المنظور  فاستعرضها ولم يستفد منها بشيء فاكتفى         
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هذ  مدرس  كونه  الباحث  خبرة  خالل  العينة  ومن  خالل  ومن  المادة  ه 

الباحث دراسة استطالعية في ميدان االختصاص االستطالعية   اجرى 

والميادين القريبة من اجل الحصول على دراسات سابقة تمس موضوع  

تناولت موضوع   اية دراسات سابقة  فلم يعثر على  البحث مسا مباشرا 

التربية قسم  تواجه طلبة  التي  )الصعوبات  مباشر  بشكل    -الفنية  البحث 

الجميلة   الفنون  ديالى  –كلية  وجد  –جامعة  انه  بيد   ) المنظور  مادة  في 

مادة  غير  اخرى  دراسية  مواد  في  الصعوبات  تناولت  سابقة  دراسات 

 المنظور  فاستعرضها ولم يستفد منها بشيء فاكتفى بهذ   ا 

 الثالث/إجراءات البحث  الفصل

بها   يتضمن   قام  التي  اإلجراءات  الفصل  هدف  هذا  تحقيق  لغرض  الباحث 

بتحديد  تتلخص  التي  العينة   البحث  اختيار  للبحث،وكيفية  الحقيقي  المجتمع 

وتصميم  المناسبة البحث  أداة  وإعداد  المجتمع،  هذا  فقراتها،فضال عن   من 

 البحث   الصدق والثبات والوسائل اإلحصائية التي استخدمت في تحقيق هدف

 اوالً : منهج البحث     

منهج البحث: والتحقيق اهداف البحث الحالي استخدم الباحث في   .            

    0انجاز الدراسة الحالية     منهج البحث الوصفي 

البحث     مجتمع   : الثانيةثانيا  المرحلة  بطلبة  وتحدد  الفنية  -:  التربية    -قسم 

الجميلة الفنون  ديالى والبالغ عددهم )  -كلية  ( طالبا وطالبة بواقع  60جامعة 

 ( اناث25كور و)( ذ15)
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عينات البحث: استخدم في انجاز البحث الحالي عينتان من طلبة المرحلة     

استطالعية   احداها  ديالى   / الجميلة  الفنون  كلية  الفنية  التربية  قسم  الثانية  

 (                                           1والثانية اساسية  .جدول )

 (  1جدول )                                                   

 الجنس والمجموع       

 

 طبيعة العينة 

 المجموع الجنس

 اناث ذكور

الدراسة   عينة 

 االستطالعية 

7 20 27 

 33 25 8 عينة الدراسة االساسية

 60 45 15 المجموع

 

 ثالثاً  : عينة البحث : 

تعدادها    وبواقع    27وبلغت  وطالبة  و  7طالبا  استفاد    20ذكور  وقد  اناث 

 الباحث من هذه العينة في بناء اداة بحثه )االستبيان( . 

 (: 1جدول )

 :عينة الدراسة االساسية
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قسم التربية الفنية  –طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانية    33وبلغ تعدادها   

اناث وقد استفاد الباحث من   25ذكور و  8ع  كلية الفنون الجميلة/ديالى بواق–

 بيانات هذه العينة كبيانات اساسية  استخرج منها نتائج البحث . 

 (: 1جدول )

 .الدراسة االستطالعية : 

البالغ تعدادها     17اقيمت هذه الدراسة على جميع افراد العينة االستطالعية 

من هذه الدراسة  اناث وقد استفاد الباحث    13ذكور و  4طالبا وطالبة وبواقع  

)االستبيان(                                                                           بحثه  اداة  صدق  استخراج   في  بحثه  بناء  في 

 :    رابعاً  : اداة البحث .

المفتوح   االستبيان  اولها  مرحلتين   على   ) )االستبيان  البحث  اداة  بناء  تم 

 يلي  واالستبيان المغلق وكما 

 :   االستبيان المفتوح. 

المرحلة  الفنية  التربية  قسم  لطلبة  موجه  مفتوح  سؤال  بطرح  الباحث   قام 

ماهي الصعوبات التي تواجه طلبة قسم    –الثانية يتضمن سؤاال واحد فقط هو  

المنظور   مادة  في  الثانية  المرحلة  الفنية   من  التربية  تحد  قيود  يتضمن  ال 

ا يتجلى  ان  يمكن  أرائه وهكذا  المجيب في اإلعراب عن  ستعمال هذه  حرية 

 الطريقة بالميزتين اآلتيتين: 

إتاحة الفرصة الكافية امام المجيب للتفكير الحر الطليق في مناقشة المسائل   -

مشاعره  بوحي  ويعبر  نفسه  الى  يخلو  حيث   , باله  وتشغل  تهمه  التي 

 وأحاسيسه بال حدود او قيود . 
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انه البحث ان استخدام هذه الطريقة يساعد الى حد كبير على صياغة استب   -

بشكل أقرب الى الموضوعية . اذ ستصاغ األسئلة فيه في حدود اإلطار العام 

التي   والعبارات  الكلمات  وباستعمال  المختبرون  اليها  قصد  التي   للمعاني 

رددوها في إجاباتهم نفسها كلما أمكن ذلك , وبذا يمكن تفادي االخطاء التي 

    0تعيب من دقة االستبانة 

الباحث   )  وقد حصل  بلغ عددها  المشكالت  تم    12على عدد من  ( صعوبة 

(  17ترتيبها بشكل تنازلي على اساس تكراراتها فكانت قد ظهرت بتكرار )

و) تكرار  )10كأعلى  اصل  من  تكرار  كأدنى   )20 ( جدول  افاد  2(  وقد   )

 (. 1الباحث من هذه الصعوبات بتضمينها في االستبيان المغلق . ملحق)

 ً    غلق :االستبيان الم:  خامسا

بوضع   وذلك  الحالي  البحث  انجاز  في  اعتمدت  التي  البحث  اداة  وهو 

( تعدادها  والبالغ  االستطالعية  الدراسة  بعد  حددت  التي  (  12الصعوبات 

ووضع امام كل منها اربعة اختيارات )بدائل( وهي )تشكل صعوبة بدرجة 

ال   ضعيفة،  بدرجة  صعوبة  تشكل  متوسطة،  بدرجة  صعوبة  تشكل  كبيرة، 

 (. 2( ملحق ) 0-1-2-3صعوبة( وقد وضعت لها الدرجات)  تشكل

 سادساً : صدق االستبيان :  

( تعدادهم  بلغ  الخبراء  من  مجموعة  على  االستبيان  وقد  5عرض  خبراء   )

( وهي نسب  %93بلغت نسب اتفاق الخبراء على فقرات االستبيان ما بين )

الم  الفقرات  على صالحية  الخبراء  بين  االتفاق  حيث  من  قبل  جيدة  من  عدة 

 الباحث  يمكن االعتماد عليها  . 
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 سابعاً : ثبات االستبيان: 

عينة   على  تطبيقها  تم  اذ  االجراء  اعادة  بطريقة  االستبيان  ثبات  استخرج 

( مرور  بعد  عليهم  طبق  ثم  االستطالعية  بلغت  14الدراسة  وقد  يوم   )

( بين   ما  االستبيان  لفقرات  الثبات  وهي  0ر863(و)  0ر915معامالت   )

ذات  م كونها جميعها  عليها الن جميعها  االعتماد  يمكن  عالية  ثبات  عامالت 

 ( . 0ر 05داللة معنوية بنسبة )

 ثامناً : الوسائل االحصائية : 

 (   Cooperمعادلة كوبر ) .1

االستبيان   فقرات  الخبراء حول  آراء  لمعالجة  المعادلة  هذه  استخدمت 

 )صدق االستبيان( وقد استخدمت المعادلة: 

 ( : Personمعامل ارتباط  بيرسون )       .2

 استخدم في حساب معامل ثبات اداة البحث : 

 الفصل الرابع : نتائج البحث ومناقشتها:      

 اوالً. نتائج البحث : 
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      ( هناك  ان  ) 6ظهر  من  اكثر  بنسبة   ظهرت  صعوبات  (وهذه  50%( 

 الصعوبات هي                 

 ـ التعليم اإللكتروني في مادة المنظور  

 ـ عدم توفر المصادر الحديثة في هذه المادة  

 ـ عدم توفر الوقت الكافي للتعلم  

 ـ قلة الوسائل التعليمية الحديثة  

 . زيادة عدد الطلبة في القاعة الدراسية

   . ضعف مهارة الرسم المنظوري                           

( والبالغة  البحث  اداة  احتوتها  التي  الصعوبات  باقي  فقد  6اما  صعوبات   )

 وبذلك توصل الباحثان   ( لذلك اهملها الباحث .%50ظهرت بنسبة اقل من )

(  12الى اعداد فقرات االستبانة بصيغتها النهائية والتي بلغت عدد فقراتها )  

قسم التربية     -الصعوبات التي تواجه طلبة المرحلة الثالثة  فقرة التي حددت  

اإلحصائية     -الفنية هذه  خالل  ومن    . ظهورها  وتكرارات  المنظور  في 

 ا البحث .   استطاعة الباحث الحصول على االستنتاجات االساسية لهذ
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 ( 2جدول )

الثالثة   المرحلة  طلبة  تواجه  التي  الفنية   -الصعوبات  التربية  في     -قسم 

 المنظور وتكرارات ظهورها 

 الفقرات  ت

 

تشكل  

 صعوبة

تشكل   ال 

 صعوبة

 % تكرار % تكرار

المنظور   1 مادة  في  اإللكتروني 

 ونسبها المئوية 

16 80 4 20 

عدم توفر المصادر الحديثة في هذه   2

 المادة 

15 75 5 25 

 عدم توفر الوقت الكافي للتعلم   3
 

14 70 6 30 

 35 7 65 13 عدم توفر الوقت الكافي للتعلم  4

 40 8 60 12 قلة الوسائل التعليمية الحديثة 5

القاعة   6 في  الطلبة  عدد  زيادة 

 الدراسية  

11 55 9 45 

            

بنسب   والتي ظهرت  االستبيان  احتواها  التي  الصعوبات  كافة  الباحث  اهمل 

 ( %50اقل من )

 ثانيا : مناقشة النتائج: 
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وفق   على  الباحث  إليها  توصل  التي  للنتائج  عرضا"  الفصل  هذا  يتضمن 

قاما  إذ  البحث,  مجتمع  استجابات  خالل  من  عليها  حصال  التي  البيانات 

بتحليلها ومعالجتها إحصائيا" ومناقشتها على وفق هدف البحث, وقام الباحث 

معدل   حسب  رتبت  مجاالت  ستة  إلى  وتصنيفها  تنازليا"  الفقرات  بترتيب 

للطالب  ا الذاتية  باإلمكانات  المتعلقة  الصعوبات  وقد حصلت  المرجح  لوسط 

( بمعدل  األول  الترتيب  صعوبة  %80على  المنظور (  مادة  في  اإللكتروني 

( بمعدل  الثاني  الترتيب  اما  المئوية,  توفر  %75ونسبها  عدم  صعوبة   )

ة  المصادر الحديثة في مادة المنظور ,اما الترتيب الثالث حصلت على النسب

( الرابع  %65المؤية  ,والترتيب  للتعلم  الكافي  الوقت  توفر  عدم  صعوبة   )

( صعوبة قلة الوسائل التعليمية الحديثة اما الترتيب  %60حصل على النسبة )

  % 55( ولقد حصل الترتيب السادس نسبة )%60الخامس حصل على نسبة )

االستنتاج  الحصول على  الباحث  استطاعة  اإلحصائية  هذه  ات ( ومن خالل 

 االساسية لهذا البحث .   

 ثالثاً : االستنتاجات:    

 استنتج الباحث ما يلي :      

ـ ان قسم التربية الفنية يعاني في تدريس مادة المنظور عدة صعوبات يأتي  1

 في مقدمتها ـ التعليم اإللكتروني في مادة المنظور . 

ال2 توفر  عدم  بسبب  الدرس  هذا  جدوى  بعدم  يشعرون  الطلبة  ان  وقت ـ 

 الكافي  لهذه المادة . 

الطلبة 3 يجعل  مما  الطلة  اعداد  مع  ابدا  تتناسب  ال  الدراسية  القاعات  ان  ـ 

 الدرس.  يشعرون بعدم جدوى هذا
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 رابعاً : التوصيات : 

 يوصي الباحث باالتي :       

زيادة االهتمام بمادة المنظور مع توفير المستلزمات االساسية خاصة  -1

 لمادة المنظور.

الحالي جعل   -2 الوقت  في  تقتصر  ألنها  وعملي  نظري  المنظور  مادة 

 على الجانب النظري فقط.

 يقترح الباحث اجراء الدراسة اآلتية :       

الفنية   . 3 التربية  لقسم  المنظور   مادة  تدريس  تواجه  التي    –الصعوبات 

 كلية الفنون الجميلة من وجهة نظر التدريسيين . 

 المصادر 

الرسم و تعلمه، دار االسراء للطباعة، عمان،    البدوي، خليل ، كيف تتعلم  . 1

 . 2000االردن:

دار   . 2 الفني،  والرسم  واالعالن  للزخرفة  العلمية  االسس  مراد،  بغدادي، 

 . 1986المعرفة الجامعية، الكويت :

المنظور لطلبة    . 3 لتقويم رسم  تعليمي  انموذج  بناء  البكري، حازم سلطان، 

منشورة غير  دكتوراه  أطروحة  الفنية  كلية  التربية  بغداد  جامعة   ،

 . 1998الفنون الجميلة بغداد : 
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البكري، حازم سلطان ، مقارنة بين طريقتين االعتيادية والتعليم المبرمج  . 4

لتدريس مادة المنظور، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد،  

 .  1989كلية الفنون الجميلة، بغداد : 

تنم  . 5 في  تعليمي  تصميم  رزوق،  عوني  سامر  الرسم البكري،  مهارة  ية 

غير   ماجستير  رسالة  الفنية،  التربية  اقسام  لطلبة  الكاريكاتيري 

   2005منشورة ،جامعة ديالى، كلية التربية االساسية ،العراق :

، مكتب  4، محمد ومعروف زريق، كيف تتعلم الرسم وتعلمه ، طتنبكجي . 6

 .  1980الساعي للنشر والتوزيع: 

الرسوم   . 7 في  الثالث  للبعد  المنبهات  بعض  اثر   ، عبدللا  صالح  جاسم، 

، مكتب اليونسكو  38واالشكال العلمية، مجلة التربية الجديدة، العدد :

 .  1989االقليمي للتربية في البالد العربة، الكويت :  

حسن، نبيل، المنظور  الهندسي والظل . الكمبيوتر والمنظور والبرمجة ،  . 8

 .  1986الموسوعة المعمارية، دار الراتب الجامعية، بيروت :  

 

( المعوقات التي 2006.رضا ،علي عبد الكريم ؛ خضير، فاضل محمود)9

ديالى   جامعة  الفنية  التربية  كلية  في   الفنية  التربية  قسم  مطبقي    –تواجه 

 .  359– 337، ص25كلية المعلمين/ جامعة ديالى، العدد  –مجلة الفتح 

وآخرون)10 10 محمود  محمد   ، التدريس 1997.الخوالدة  طرق   ،  )

 . 53-50-49، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، اليمن،ص 1العامة ، ط

11( محمد  عايش  زيتون،  ط1994.   ، العلوم  تدريس  أساليب   ، دار  1(   ،

 الشروق للنشر والتوزيع، األردن. 
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خضير)12  عماد  عباس،  صناعة  2006.  مهارات  في  تعليمي  برنامج   )

في    -ربية االساسيةكلية الت  -القوالب واستخدامها لدى طلبة قسم التربية الفنية  

الفخار ص االساسية    15مادة  التربية  كلية  منشورة(  غير  ماجستير  )رسالة 

 جامعة ديالى.

محمود)13 محمد   ، الحيلة  و  احمد  توفيق   ، مرعي  طرائق  2002ـ   ،  )

  ، األولى  الطبعة  والطباعة،  والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار  العامة،  التدريس 

 عمان ، األردن. 

( ، اتجاهات حديثة في  1983مد و سر الختم عثمان)ـ جبر، سليمان مح 14

 تدريس المواد االجتماعية ، دار المريخ ، الرياض.

( دليل المعلم في صياغة  1996ـ مرزوق، محمد السيد محمد، وآخرون)15

ط التدريس،  ومهارات  والسلوكية  التعليمية  الجوزي  1األهداف  ابن  دار     ،

 . 1996للتوزيع والنشر، 

)الطبعة 2003)  ـ وقفي، راضي16 والتطبيقي،  النظري  التعلم  ( صعوبات 

 األولى(. 

بديري،)17 المغازي  خيري  عجاج،  والفهم 1998ـ  القراءة  صعوبات   ،  )

 القرائي: التشخيص والعالج.

(. صعوبات التعلم النظري والتطبيقي, األردن:  2003ـ الوقفي, راضي ) 18

 عمان.

ابراهيم،  الشيخليـ  19 اسماعيل  كلية  المنظور،   ، العالي  التعليم  مطبعة   ،

 .  1978الفنون الجميلة ،بغداد :  
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ديراسه ئه  :پوخته دهجه  تهم  )سه  له  وهكاتهخت  لهر  ئايكۆنی    گوتاری 

شێوه هونه  وتهری  هاوچهكاری  وهالرسازی  اليه رخدا(  لهكو  گرنگی    نێكی 

ئه  تێكست،  دارشتنی  كهوهچۆنێتی  شێوه پێكهاته  له   ی  ده ی  له  كهردهی  ێت 

شێوه هونه  وته ری  هاوچهكاری  لهالرسازی  ئه  رخ،  و  ڕێگای 

له   ی كهگۆڕانكاريانه ر دواتر ڕێنويی هونه  خ، وهر فيكری هاوچه  ڕوويدا 

بهوته كرد  بهيهشێوه   الرسازيشی  گشتی  پانتايهرهكی  وهو  زياتر،  بۆ    كی 

  ر وهبه   كی نوی گرتهيهكيوبيزم ئاراسته   كان لهييه شێوه  گۆرانكارييه  نمونه 

بووه ئه   له له   نجامدا  هه   هۆی  شێوه ناوچوونی  وفۆكسی  واقعييه   موو  كان، 

لهشێوه   رسه  خسته گۆشه چه  كان  ههوهكهيهند  سهروه،  بهبارهها   ت 

وئيكسپرشيونيزمه هه   كانيش...كه ئابستراكت  بااڵيان  له ڕۆڵێكی   بوو 

شێوه لهداڕشتنی  ڕێكخستنی  وچۆنێتی  چوارچێوهوهرهده   كان  كان،  باوه  ی 

دێری كردنی  خسێنێت بۆ فۆكس وچاوڕهتمان بۆ دهرفهده   وهم توێژينه ئه   بۆيه 

كانی وتهركهگوتاری ئايكۆنی ودواتريش چۆنێتی داڕشتنی تێستی بينين وده 

 ها زيادكردنی زانياری له روههه  كان، وهفكريه  گوتاره  نجام دێت له ئه  به  كه

 بێته ده   كه  ی شێوهر پێكهاتهسه   دێت له  ركردنانهسهو چارهر ميكانزم وئه سه

 وزياكردن...  وهشكردنهو پوختكردن وره هری پاڵپشتی به مايه

ی گشتی،  ميان چوارچێوهكهگرێت، يه خۆ ده  ش لهچوار به   يهوهم توێژينه ئه

توێژينه كێشه دهجه  كه  وهی  تێكستی  سه  له  وهكاتهخت  داڕشتنی  چۆنێتی  ر 

كه  دهكۆمه  بينين  فيكری  كوتاری  بينه   وهگوازێتهڵێك  لهبۆ  ری  هونه   ر 

وتهشێوه  هاوچهكاری  وهالرسازی  دياردهرخ  وه يهكو  گرينگ،    له  كی 

كاريگهئه دروستكردووه نجامدا  شێوهسه  له  ری  شێوه هونه   له  ر  كاری  ری 
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،  وهيی، وگرنگی توێژينه رگرتنی شێوه ڕووی وه  رخ لهالرسازی هاوچهوته

كانی )كوتاری ئايكۆنی  هوتركهرخستنی دهده  له  بريتيه   وهوئامانجی توێژينه 

شێوههونه   له وتهری  هاوچهكاری  توێژينهالرسازی  وسنوری  ،  وهرخ(، 

پێكراوهئاماژه  كان كهی زاراوهها پێناسه روههه ،  وهم توێژينه قی ئهده  له  ی 

م  كهری يهوهر، تهوهسێ ته  له ی تيوری بريتيهم چوارچێوهشی دووه اڵم به به

له  شێوه هونه   ئايكۆنی  وتهری  وته كاری  دووهوهالرسازی،  گوتار  ری  م 

لهوتهركهوده وته   كانی  بينين،  سێيه وهتێكستی  چهری  گوتاری  م  مكی 

هه  نيشانده روهئايكۆنی،  چوارچێوهرهها  وبه كانی  تێوری،  سێيه ی  م  شی 

كانی، ونمونه   وهڵگای توێژينهكۆمه  له  پێكهاتووه  كه  يهوهكانی توێژينهڕێكاره

توێژينه  وشێكردنهوهئامرازی  نمونهوه،  توێژينه ی  دوو    كاتهده  كه  وهكانی 

وهنمونه  چوارهبه  ،  بريتيهشی  ودهنجامهئه  له  م  كان  نجامهرئهكان 

وپێشنيازهوڕاسپارده ههكان  سه روهكان،  ليستی  ڵێك  وكۆمهكان  رچاوهها 

 : وهالی خواره ن لهانهمكان ئه نجامهرئهنجام وده ئه

پرۆسه  له -1 له ڕێگای   وه كانهواقعيه   شێوه   كانی گۆڕان وجێی گۆڕكيی 

ئابستراكت كۆمه  پهبۆ  لهسهندی ڕهيوه ڵێك  بينی  پێكهاته  ن  تێكستی  ی 

وته)شێوه  دهكاری  وهركهالرسازی(  به   له  وت،  مهێنانی  رههكۆتادا 

كهيهشێوه  ڵهكۆمه نهسه  خرێتهده  ك  لهخشهر  داهێنان  دوو  ی  م 

 .رهسێكته 

شێوهرمههونه  -2 وتهندانی  هه الرسازهكار  به كان  نجامدانی  ئه   ستان 

له  وهشيكردنه  ی پرۆسه سيسته بونيه   وپێكهاتن  شێوهی  بۆ  می  يی 
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گوتارهپه ڕۆحی  بهجۆراوجۆره  خشكردنی  به   كان  بهپشت  و  ستن 

 . يهپرۆسه

  الرسازی( كهر وته)هونه   دروست بوونی تێكستی بينين له  تیچۆنييه  -3

به  به پشتی  گونده   ست  لهكوردييه   ئايكۆنی  زه  كان  وهوهمانهگێل   ، 

ئه  چۆنييه ئێستا  بۆته   له  تيهم  وڕێكخستن  كوردی    دارشتن  ئايكۆنێكی 

 ناسراو. 

ميتافۆرمهوهنگدانهڕه -4 ئيسالمی وعيراقی كۆن كه خشهنه  ی  ی  خۆ  ی 

شێوه پێكهاته  له  وهبينێته ده وتهی  هاوچهكاری  بهالرسازی    رخ 

 تی.تايبه  كی گشتی وشاری دهۆك به يهشێوه 

  سپێنێت لهی كوردی بچهندی دهۆكی توانی ڕۆحی ناسنامهرمههونه  -5

پێكهاتهستهرجهبه بينايانهئه   ی كهوهالرسازی، پاش ئه ی ته كردنی   و 

 وهكۆنه ی مێژوو له وهگێڕانه بوو له ونی خۆی هه ژموكانی ههوستايڵه 

ی خۆی داكوتابوو  بناغه  ئايكۆنێكی كوردی ناسراو كه  ودواتر بوو به 

 تی كوردی. اڵيهمی كۆمهی سيسته قواڵيی پێكهاته له

كهوتهركهده -6 بينين  نهكاركته  به   ندهبه   كانی  وهتهری  كوردی  كو ويی 

ڕيچكه لهگوتارێكی  كۆمهسيسته  دار  ده اڵيهمی  كه ركهتی    وت 

 .يهكی كۆنيشی ههيهبناغه

شێوه رمههونه  -7 وتهندی  هاوچهكاری  بهالرسازی  وله  رخ   گشتی 

به دهۆك  هونهتايبه  شاری  گوتاری  توانی  وكهتی  لتووری  ری 

به له رههجۆراوجۆر  بهێنێت،  تێكستی    م  داڕشتنی  چۆنێتی  ڕێگای 

 بينين. 
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له گوتاری   -8 وتهری شێوه هونه   ئايكۆنی  لهالرسازی هاوچهكاری   رخ 

گۆرانكارييهئه لهيه   نجامی  يه   ك  ئهكهدوای  وداڕشتنی  كان  نجامدان 

به وه ده   بينين  هات،  نييهمه  ست  دابڕانی  يان    له   رجی  واقيع 

 تی.اڵيه لتووری كۆمهكه

هونه اليه  -9 خودی  شێوهرمهنی  وتهندی  هاوكاری  به چهالرسازی    رخ 

ولهيهشێوه  گشتی  به   كی  دهۆك  ئاكتيڤهتايبه  شاری  رخستنی  ده  له  ت 

 گوتاری ئايكۆنی. 

 الرسازی كاری، تهری شێوهی كليلی: گوتار، ئايكۆن، هونه ووشه

 ی گشتی چوارچێوه –م كهشی يه به

توێژينه كێشه به  /وهی  له يهشێوه  گوتار  گشتی  نمونه كی  كه فكريانه  و    ن 

كان زهگهڕهى  وهی گفتوگۆ وڕێكخستنه وهر گێڕانهسه  له  وهكاتهخت دهجه

كرێت خش دهپه  ی كهيهو بيرۆكهكردنی كڕۆكی ئهنمونه   تی بهچۆنێه  له

بينه ههبۆ  ده روهر،  گوتار  كۆمه   كاتهها  كردنی  بيرۆكهپوخت    ڵێك 

وگێڕانه به وهوڕاوبۆچوون  بيه شێوه  ی  زاراكی،  نوسين،  شێوه   هكی  ی 

هونه تهكارێكی  يان  به ری  وجوانى    الرسازی  كردارى  پێويستی  پێی 

لهكاريگه مرۆڤايهسه  ر  زاتی  بهر  ونوخبهيهشێوه  تی  گشتی  يان    كی 

 اڵم گوتاری ئايكۆنی كه تی، بهكی تايبهيه شێوه  ند به رمهالرساز وهونه ته

كی يهبيرۆكه  ڕێگای زنجيره  له خشكردنی داڕشتنی تێكستێك  په  به  نده به

 ڵێك شێوه ڕێگای كۆمه  كان لهكۆدكراوه  ی بۆ نيشانه وهگێڕانهو  پوختكراو

كرداری    بێت بهبوونی هه   يتوانيووهنه   بێت وه يان هه پێشينه  نگ، كهوڕه

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1215   

 

 

كۆده  له شكاندنی  مه وده  وهكانهڕووی  لهستهبهرخستنی  ن  اليه  كان 

وهوهرهمهێنهرههبه شێوانه ئه  ،  بهفكرييه  وزنجيره  م  پێويستی   كانی 

ڕهوهڕێكخستنه لهوسيسته   كانهزهگهی  لهندييه يوهپه   مێك  نێوان    كان 

وتاكهتوخمه كهكان  بوونهبه  كان  ئايكۆنه  له  شدار  لهپێكهێنانی  ر به  ، 

كان ستهبهومه  كانشاراوه  رچی شته هه   كات كهوا ده  وهی ڕێكخستنه وهئه

هونه ده واتا  وته رمهربخات،  هه ند  پێويستيان  داڕشتنی    به   يهالرساز 

له بينين  ڕێكخستنه   تێكستێكی  ده وهڕيگای  وبيرۆكهی  تی  چۆنيه   له  ق 

په ئه ئه يوهنجامدانی  وبونيادنانی  په ندی  توخمه  له  ندييه يوهو  كان  نێوان 

بهوتاكه هه  كان،  يه پێی  له وهخستنهكژموونی  فيكری  گشتی    ی  كۆی 

كان دواتر  ی گوتارهوهر ئه به  ، لهوهكانييهكارييهموو ووردههه   به  كهكاره

وخوێندنه كاريگه دهوهری  بۆ  جياوازيان  گهی  ته كرێت  جهر  خت  نها 

پارچهسه   له   وهبكرێته لهيهر  كاره  ك  گشتی  يان    كهرييههونه   كۆی 

هه كهالرسازييهته خوێندنهروه،  گوتارهوهها  جۆری   وهچێتهده   كهی 

كانی كهكانی يهشه جێگا وبه  ر گۆڕانكاری بكرێت لهگه  وهئاقارێكی ديكه

ئهكهكاره واتايهئه  مه،  كهيهگهده   و  پشت    نێت  ئايكۆنی  گوتاری  جۆری 

 بی به دهالرسازی يان ئهری، تهی كۆتايی كاری هونهوێنه   ستێت بهبهده

 كی گشتی. يهشێوه 

ديراسه ئه   بۆيه  ده مايه  بێته ده  تهم  گوتاری ی  هاوشانی  داتای  رخستنی 

تی  وچۆنيه  وهكانهتوخمه  ڕێگای زنجيره  كات لهده  وهگێڕانه   ئايكۆنی كه 

بيرۆكه وسهداڕشتنی  بينهكان  لهرنجدانی  ئاسانهيهشێوه  ر  بۆ    وهكی 

شێوه ئه  گرانترين  ههوهبۆ  به ی  كان شاراوه  ستهبهومه  وهگێڕانه  ست 
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له پێكهاته  بكات  ودهناو  ئايكۆنی  تێكستی  باسكراو، ی  گوتاری  رخستنی 

بۆيه وبه ههتوێژه  وهم  بهڵدهر  كێشهوهكورتكردنه   ستێت  ی  ی 

كهكهوهتوێژينه  له  له  ی  ئايكۆنی  )گوتاری  ناونيشان  ری  هونه  ژێر 

 .وهی الی خوارهم پرسيارهرخدا( بهرسازی هاوچهالكاری وتهشێوه 

ده -1 كه چۆن  بكرێت  بينراو  تێكستی  داڕشتنی    به  ئاماژه  توانرێت 

به كۆمه ئايكونی  گوتاری  دهبينه   ڵێك  لهر  شێوههونه   كات  كاری ری 

 رخدا؟الرسازی هاوچهوته

توێژينه  ئه   /وهگرنگی  توێژينهگرنگی  اليه چه  له  وهم  خۆ    له  وهكهند 

 :وهگرێت الی خوارهده

مهاليه  ئهعريفینی  توێژينه :  ده   وڵدانێكههه   وهو  كردنی  بۆ  ستنيشان 

لهمكهچه مه   كان  فكری  بونيادنانی  لهڕێگای  ته   عريفی  كانی  رهوهبۆ 

ری  ی هونهو، شێوه می گێڕانهمكی گوتار، سيستهكو چه، وهكهوهتوێژينه 

فاكوته لهالرسازی،  وجوانی،  ئه   شن  تهڕێگای  ڵێك كۆمه  وهرانهوهم 

رخنه كهكهردهدهبه  رانهگهراوبۆچوونی  دهبه   ون  لهشدار   بن 

 . كهوهكانی توێژينه رهوهی ته وهڕوونكردنه

ندان  رمهبۆ )هونه   بێت له هاوكار ده  وهم توێژينه : ئهجێكردننی جێبهاليه 

كهوته بت  الرسازان(  لهچۆن  بدوێن  كێشهسه   وانن  لهر  ڕووی    كانيان 

به جێبه پشتی  زانستی،  كردنی  بهجێی  له يهڕيچكه  ستبێت  زانستی    كی 

به   يهم جۆره، بهوهڕان وشيكردنه گه فيكری  ده هوشياری  له دی   هێنرێت 

له  ئايكۆنی  شێوه هونه   گوتاری  وته ری  هاوچهكاری  رخ،  الرسازی 
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ده روههه سوود  ها  توێژينهلهكرێت  له   وهم  نه   بكرێت  كی يهوهبونيادنانی 

ههداهێنه هۆشياری  له ر،  له  شێوه  بێت  وجوانی  نی اليه   وفاكشن 

وه   كه  وهديزاينيه بكات،  ئايكۆنی  گوتاری  داڕشتنی  نی اليه   له  بتوانی 

نهوهڕۆشنبيرييه  ههيهوه،  نهمهڕهكی  لهكی  بێت  هۆشيار  ڕووی    بێت، 

 كانی. ندييهتمهی تايبه وهڕوونكردنه ، وهاوكار بێت لهوههرييهونه 

  /وهسنووری توێژينه 

الرسازی كاری وتهری شێوه هونه   گوتاری ئايكۆنی له  /تیسنووری بابه

 رخدا.هاوچه

 پارێزگای دهۆك. سنووری شوێن/  

 2010-2000 سنووری كاتی/

توێژينه  لهوتهركهده رخستنی  ده  /وهئامانجی  ئايكۆنی  گوتاری    كانی 

 رخدا.الرسازی هاوچهكاری وتهری شێوه هونه 

 كان/ ی زاراوهپێناسه 

وهچهگوتار:   گوتار  ئهمكی  كه وهكو  به  له  ی  هاتوو  اللسانيات(   )معجم 

كاتی كاركردن، يان ئهو زمانهی که    ميان: واتا زمان لهكهسێ خاڵ "يه

لهگهڵ زمانێ دەيکهيت  دياريکراو، دووهتۆ  يه کی  تهكهم:  يان لهی   ريب 

كهی ڕسته روهسه له   يك،  دێت  كهيهزنجيره  پێك  نامهده  ك  يان  ك يهقێك 

ووتراوهوكۆتايه وهاوتای  پێكدێنێت،  وسێيهك  له،  پێكدێت    به   م: 

له گوتار  لههه   كارهێنانی  ووتراوێك  ده روهسه   موو  كه وهقهی   به   ، 
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،  1989يقطين،  يی پێكهێنرابێت " )ی ڕستهيهياسايی زنجيره  كیيهشێوه 

 (. 21ل

لێره فۆكۆ(  پێناسه)ميشيل  دهدا  گوتار  وهی  لهكات  ئاڵۆز  "تۆڕێكی   كو 

كۆمه كه اڵيه هێماكانی  وڕۆشنبيری  وسياسی  ئه   تی  چۆنييه تێدا    تيهو 

لهكهردهده قسهرههبه  وێت  وهمهێنانی  ئامانج كردن  گوتارێك  ی كو 

وگفتوگۆكردنه كاتدا"هه  له  زاڵبوون  لmichel  ،1975 ,) مان   ،27-

28 .) 

له  ئايكۆن: "شته   ئايكۆن  پێرس  كۆناكاتهستپێكراوههه  الی  ، وهكان 

كو  وه  وهڕێگای هۆشيارييه  ڵكو لهواقعدا، به   له  يهتی ههكی بابهيهوهاوكێشه 

 ئێمه   ی بڵێت كهوهستی پێكرد بۆ ئهئيكۆ ده   وهم خاڵهله  كی زيهنی، وهيهوێنه 

پهڕاسته لهيوه وخۆ  شتهگهندی  ناڵ  به كهكان  لهين،  ئامرازی   ڵكو  ڕێگای 

ده  كه  وهناچارييه پێكهاتهپێی  دهوترێت  كهی  شته هه   ركپێكراو  الی    مان 

زه گوتارێكی  يان  ئه بۆرس،  ولوجيكی،  نيوان  يوهپه   يهمهروری  ندی 

ئايندهيهعريفهمه  وهودومه  وهمهكهيه ،  2010كات"")العابد،  دروستده   كی 

 (. 18ل

 

 ی تيۆری چوارچێوه –م شی دووه به

 الرسازيداكاری وته ری شێوههونه  م: ئايكۆنی لهكهری يه وهته

چهله  كێكهيه   ئايكۆنه  كهمكانهو  سێكته   چووه  ی  لهجۆراوجۆره  رهنێو   كان 

ئه  كهوهدوای  بهته   ی  به نها  بوو  كڵێسههونه   ند  مه  ری  ئاينی  لهيان    سيحی 

به ديمه ئ  ڕێگای  وبه ئاينييه   نهايكۆنكردنی  كهستهرجهكان   تييه سايهكردنی 
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بهناوداره بايهيهشێوه   كانی  وپڕ  كراو  دياری  لهكی  پێگه به  خ  گرنگی    ر 

 وكات.سيحی ئهمی ئاينی مهی سيسته ناو پێكهاته تی لهكانهومه

لهپێكده   ئايكۆنه   وه جۆراوجۆره  هينرێت  نواوه  وهڕێگای  شێوه كو  يی  ندنی 

لهوهوگواستنه  گۆڕانكارييهگهی  ڕودانی  هه ئاساييه  ڵ  نه تاوهكان   گاته كو 

وهه  نامۆيی  له ئاستی  لێی  كهنهسه ڕه  شێوه   ندێكيان  تری  فۆرمێكی  خۆی  ی 

ئاماژهردهده شێوه به  چێت  هه ده   يهو  يان  پێشكهكات،  قۆناغی  وتووی  ندێك 

شێوه  وهرزهبه   ئاسته  اتهگده  يههه  ئابستراكتی  بارهله  كان،  كلی    وهيهم  پۆل 

بهئاماژه "لهقۆناغه  ی  ووتی  كرد  ئابستراكت  پرۆسه  كانی  كانی كاتی 

دات  ندێك شت ڕووده ی ئابستراكت ههواقعی بۆ شێوه   یشێوه   گۆڕانكاری له

 و شێوه ڵ ئه گهله  ندی نييه يوهپه   كه  يهو شێوه كانی ئهندهههوتنی ڕهركهده  له

وه ده  كه  وهواقعيه كرد،  پێی  په ئه   ستمان  نجامی ئه  له  نۆێيه   ندييهيوهم 

وه كانهقلييهعه  وهكاردانه شێوه مايه   بێته ده  ،  بوونی  دروست  خهی  ياڵی ی 

وهسه هه گهله   رنجڕاكێش،  په ڵدا  ده يوهندێك  دروست  له ندی  شێوهگهبێت    ڵ 

كان قلييهعه   دا پرۆسه لێره   (، وه 271، ل2003)كلي،  دا"  كههمكهيه  واقعييه

ده ده پێی  وهكهست  ئهن  ئاماژهوهكو  كلی  پۆل  چونكهی  كرد،  پێی    ی 

 قليانه عه   و پرۆسهموو ئه كراو هه وپێكهاتن وپێكهاته   وهكانی شێكردنه پرۆسه

ئه   وهگرێتهده چهوهبۆ  بازدانێكی  لندايهی  ڕووبدات  كانی قۆناغه  هتی 

ست هێنانی  دهوبه   كهكی شێوهرهی سهگۆڕينی بناغه   وه  يیگۆڕانكاری شێوه 

لهيهشێوه  داهێنراو  نوێ  هونه اليه   كی  به وهكهندهرمهن  هونه،  ندی  رمهاڵم 

وتهشێوه  ههكاری  زۆر  پێويستيان  ئهربارهده  عريفهمه  به   يهالرساز  و  ی 

ڵ گهرجی گونجاندنی له مه  كان بهی شێوه وهنوێكردنه   له  رانهبونيادنه   پرۆسه
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بيركردنه پرۆژهوئه  وهسروشتی  دهئه  كه  يهو  وهنجام  تر  تايبهبه  درێت، 

لهته بيرۆكه  الرساز  دهكهكڕۆكی  پشت  به بهيدا  كان ئابستراكه  شێوه   ستێت 

  ردا هاتووهسه   يی به هوگۆڕانكاری ڕيش  يهتی هه ندايه ی بازدانێكی چهوانهئه

ری سهی كيوپزم به قوتابخانه  ی كهوهكو ئهكان وهواقعييه  ی شێوهپێكهاته  له

له  هێنا  ڕه  دا  شێوه وهشكردنهڕووی  ودووپاتكردنه واقعييه  ی  له وهكان    ی 

شێوه سه ولهندازييه ئه   ر  باريهكان،  ووته   وهم  كلی  تهكهپول  ده ی  كات واو 

مان كاتيشدا  هه  له  بێت، وه جيهانی نامۆيی دروست ده  يه م شێوه"به  ڵێتوده

ئازاد ودڵنياييه  له  وهمێنێته ده  م جۆرهئه   ، وهگونجاوه ناو    له  وهنێو كارلێكی 

ی  وهكو ئهتی، توانانی ئابستراكتێكی گونجاو، وهزموونی مرۆڤايهخودی ئه 

  ، لهوهبناغه  ستنيشانكردن له ده   به  نده بهبستراكت  ئه  ، كهو ووشانهله  ڕوونه

ئهبه پرۆسه وهر  دووركه ی  ڕاگه  له  وهوتنهی  دهواقع   واژه سته ياندنی 

وه نوێكانه   ندييه يوه وپه وانييه  كلی  ،  ده  كه  پێی  لهخالی  پێكردن    ست 

پێدهده  وهئابستراكته  وهرچاوهمان سهكات")ههست  كهوهئه  (،  الرساز هت  ی 

دهئه به نجامی  به  دات  لهته   كرداری  كهده   وهواوی  ندی  رمههونه  چێت 

كان رقاڵی داڕشتنی شێوه الرساز سهدا ته لێره   دات، وهنجامی دهكار ئهشێوه 

له ده وهته  له  وهيهكهشهكه  ڕووه  بێت  مهئه   الرسازی،  دهبهو  موچاوی ستی 

بيرۆكهستپێك ده  له  يهوهرهده كهوهكهی  ده   ،  پشت  بهواتا  كی يهشێوه   بستێت 

دياری كراو، وه ئاژهواقعی  يان ههل، ڕووهڵ، مهكو مرۆڤ،  ر شتێكی  ك 

كێك  يه  (، لهConceptوترێت )ئينگليزی پێی ده  به  يهم پرۆسه تر بێت، وئه

ته  له بهگفتوگۆكانی  له  ناوبانگ رفعه  الرسازی عيراقی  كتێبی    الچادرچی 

له پرسيارم  جار  "زۆر  گوتی  البلوری(  والقصر  ده  )االخيضر  كرد  خۆم 
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ده گه چۆن  بده يهشێوه   به  شهتوانم  لهك  بكه  وهكهاليه   م   كه   وهمهوپۆختيشی 

پرۆسه  چهپێشتر  كردن  پوخت  به ی  جارێك  كراوهسهند  چه  ردا  ند  پێش 

ل2013)الجادرجي،  ك"يهدهسه لێره 80،  چاد(،  سه دا  رقاڵی  رچی 

وپێكهاته  وهشيكردنه  چه  كراوهوپێكهاتن  ئهبۆ  بۆ  جارێك،  بهوهند  بگات    ی 

شێوه پێشكه   قۆناغه ناوبراو  )ئابستراكت(،  پوختكردن  كان وتووكانی 

بۆ چهتێكده  دهشكێنێت  وپێكی  وهند جارێك  پرۆسه ئه   هێنێت،   وه   ئاڵۆزه  يهم 

ئه  تهناتوانرێت  بدرێت  لهنجام  كهاليه  نها  خاوهن  ئهسانی  نه ن  بێت  زموون 

بوارهله مهوتێگه  م  هه يشتنێكی  شێوه زنيان  بۆ  مامه  بێت  كردن ڵهوچۆنێتی 

كانی بونيادنان  كۆتادا پرۆسه   له  كی كۆتايی، وهيهوێنه   يشتن بهه ڵيدا بۆ گگهله

وشێوهته   له كاركردنهالرسازی  گه  كاری  به بۆ  ئايكۆوێنه   يشتن  كهی   نی 

به   يه م وێنهئه   ر وهسه   تێشكی خرايه الرساز،  ند وتهرمهئامانجی هونه  بوو 

كانی بۆ گونجاندنی شێوه   وهكاتهده  دووباره  يهم پرۆسه دا ئهچادرچی لێره  وه

به  بۆ  شێوه دهدی  وگونجاوترين  وجوانتر  باشتر  هێنانی  ته ست  الرێكی  ی 

ئاماژهتايبه دواتر  وگت،  كرد  "له ی  كه  وتی  گهنه   كاتێكدا   به  شهمتوانی 

  وهرگای پشته ده  له  وهكهتهناو بابه  م، بڕيارم دا بڕۆمه ی ئيسالمی بدهخشهنه

به وده كرد  پێی  نهته  ستم  وئيسالمی  خشهماشاكردنی  كۆن  عيراقی  كانی 

الی    ت لهری ئابستراكر هونه سه  مخۆێند له مان كاتيشدا ده هه   له  ، وهوهپێكه

وده  نيكلسون(،  به)بن  كرد  شێوه  ستم  كردنی  ودووبارهئابستراكت  شم  كان 

دررو(")ههكاره  له  وهكردهده فان  )ميز  سهكانی  چادرچی  رچاوهمان   .)

كانی وتووه پێشكه  رههه  ئاسته   له  يهئابستراكتی بێ وێنه   ێكیررقاڵی هونه سه

ئه به وهبۆ  بگات  سهی  شێوه   ی  نهكۆتايی  شێوهرباری  كۆتايی،  بوونی  ی 
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، رزترين ئاستی ئابستراكتی شێوه به  بگاته  كه   يهوهبۆ ئه   وڵدانه و هه اڵم ئه به

گهوڵدانه هه  بۆيه  چادرچی  نه   له  ڕانهكانی  كهعيراقييه  خشهدوای   له   كان 

شێوه بناغه ڕووهدا  ئابستراكتی  وه كهی  شێوهئه   كان...هتد،    له  واقعيانه  و 

به  خۆی  وه سنوری  ته   زينراون  ههدواتر  بهڵدهالرساز  ئابستراكت    ستێت 

ئه شێوانه كردنی  وهم  ههروههه  ،  كارهديراسه   به  ستاوهها  كردنی  كانی ت 

كه  شێوه هه   به  نيكلسۆن  بهرزهبه   ئاسته  له  ئابستراكتێه   مان  لێرهكان،  دا  اڵم 

نێوان    گرێت لهخۆ ده   گونجاندنێك له   درچی جۆرهوڵ وماندووبوونی چاهه

وشێوه شێوه  ئابستراكت  تهی  لهی  بگونجێت  قهگهالر  ئهبارهڵ  تهی  ، الرهو 

به  چه  يان  بيرۆكه واتای  شێوه سپاندنی  گونجاندنی  هونهيهی  يان  كی  ری 

لهتابلۆيه  شێوهيهبارهقه   ك  بۆ  سنوردار  ته كی  به ی  پێويستی  زل   الرێكی 

  ی كرد ووتی دووباره ئاماژه  ها كهروههه  ، وهوڵ وماندوبوونێكی زۆرههه

شێوهوهكردنه ئابستراكتی  له ی  سهكاره  كان  دررو،  هه كانی  ڵ  ورباری 

 نجامدانی زۆرێك لهسپاندن وئهچه  الرساز لهند وته رمهوماندووبوونی هونه 

وتههونه  كاره وهالرهری  ده  ڵدانهوهه كۆتادا    له  كان  وێنه بۆ  ی  رخستنی 

توێژينهله  ، وهكهشێوه  توێژهتايبه   به   يهوهم  مامهت  رێكی  ڵ ڕووبهگهله  ڵهر 

زهنی خۆيدا    له  كه  كهيه نجامدا وێنهئه   له  وه  ندييه ههدوو ڕه  كات كهبينين ده

خۆ    كاری لهردهالر زۆر ووته  ی كهوهرباری ئهكی دی سهواتايه  ، به يههه

لهده به  گرێت  توێژهپێكهاتنی  مامهاڵم  وێنهگهله  ڵهر  ڕهيهڵ  دوو  ندی  ههكی 

هه ده كارهروهكات،  وهرييه هونه  كو  كارانهئه   كان،  يان  ته  و  بێت  الر 

دهشێوه  بيرۆكه  چێتهكاری  كڕۆكی  به نێو  ڵ گهله  ڵهمامه  ركهمهێنهرههی 

 ڕان له گه  كرێت بهست ده دواتر ده  دا، وهبناغه  كات لهده  كانواقعيانه  شێوه 
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ری  هونه  وجۆری پرۆژه  بارهڵ قهگهك بگونجێت له يهدوای داڕشتنی شێوه 

ته  ئه   له  كهالرسازييهيان  گونجاندنی  شێوه ڕێگای  كار وبه   واقعيانه  و 

له به بۆ خزمه  بهێنرێت  بۆ  ری وتهمی هونه رههتی  ستهێنانی  دهبهالرسازی 

لهيهشيوه  ئابستراكت  پێكهێنانی شێوه   كی  ملكهيهڕێگای  بينين  چی زاتی  كی 

 وهڕێتهگهده  و كارانهنێوان ئه  جياوازی له  الرساز بێت، وه ند وتهرمههونه 

شێوه  داڕشتنی  وهبۆ  لهچۆنێه   كان  پێكهێنانی  يهگهتی  لهڵ  تێكستێكی    كتردا 

ڵ گه له   الی )پۆڵ ڕيكۆر( هاوتاييه  كاری لهی شێوه اوهزار  كاری، "وهشێوه 

  داڕشتن بێت كه   ی ئاگای لهكهنهی تێكستی گێڕاو خاوهوهكرداری خوێندنه 

  كاری فره شێوه   ستێت، بۆيهبهده  وهكيانهيهبه  كهكانی چيرۆكهموو توخمههه

لهمانايه به گهله   هاوتايه  وهكهاليه   ،  گێڕانه مهێنرههڵ  وه  وهانی    )الحبكة( 

دييهاليهله دووبارهگهله  هاوتايه  وهكی  لهرههبه  ڵ  خوێنه اليه   مهێنانی  ر ن 

    (94، ل2010پێكهێنان")القاضي، واخرون،    وترێت دووبارهپێ ده   مهوئه

له به جياوازی  ئه   اڵم  كارانهنێوان  له  به   نده به  م  تێكست  ڕووی    داڕشتنی 

ڕهپێكهێنان وتهی  شيوهنگ  ڕێكخستنی  وميكانزمی  وشێواز  لهكنيك    كان 

وئه  وپاشخستن  پێشخستن  جواڵنهڕووی  وپههه  كه  و  ئاماژهن  كان خشی 

 مان شێوه هه  كان بهنگهڕه  كردن به مهی گهن، وپرۆسه كهومانای گۆڕاو ده

داڕشتنی    ، بۆيهوهرهالی بينه  گۆڕێن لهكان تێدا ده سته هه   وه  ستيارهزۆر هه

 خشكردنی گوتاری جياواز به كان وپهی كارهپێكهاته  ميكی جياواز لهسێسته

و ئه   كی جوانی، بۆيه پێی ڕؤئيايه   كانی تر بهرييههونه   كاره  له  مان شێوه هه

كارهبونيه   له  پێكهێنراوه   مهسيسته مهی  لهبهكان  رخستنی  ده  دايهوهست 

زاڵ    ڕێگای زاتێك كه   له  كهرييههونه  ر وكارهنێوان بينه   هگوتارێكی بينين ل
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ئه وهڕێكخستنه   له   بووه وتاكانهی  توخم  شێوه  كه  و  گشتيی    كۆنترؤلی 

 . ی كردووهكهكاره

 ی كرد به كانی ئاماژهزمنی سياقی قسه   ر محمد الماكری له دا نوسه لێره  وه

ڕێكاره گرنگی  ۆ  جواڵو  بينينی  وهكهتێورييه  "گوتاری  بۆرس،   ی 

ئه تمهتايبه لهندی  نزيكبوونهيه  م  مهئه  له  وهك  كهنجامی  دێت  باو    يلی 

دهواڵمه لهكانی  ئهسه   جواڵند  چۆنێهر  كهتييه و  ته وێنه   ی  لفزيۆنی ی 

له مدهرههبه كۆمه  هێنا  وگهجواڵندنی  لهمهڵگا  گوريسی  سه  كردن  ر 

)الشيباني،  كات"كان دهوشته كان وڕهڵوێسته كان، هه هكان، ڕاوبۆچوونسته هه

ر  ر بينهسه   كات لهرز ده ی ئايكۆنی خۆی فهواتای وێنه   ( به 130، ل2008

حهيه شێوه  به لهكی  جه  تمی  له ڕێگای  كردن  چهسه   خت  يان ر  مكێكی 

ده يهبيرۆكه ئه كی  بۆ  كراو  به وهستنيشان  ببێت  ئه  ی  بيرۆكه كرۆكی   يهم 

ئهنته وسه كارهر  وهه   له  م  ئه تلفزيوندا،  ووردهموو  كار    به  كاريانهو 

كانی ی هۆكارهپێكهاته  ياندنی گوتاری ئايكۆنی، لهتی گههێنرێت بۆ خزمهده

به لهستهرجهلوژيكی  بنه   كراو  ياساييهداڕشتنی  بيركردنه ما  پێی    به  وهكانی 

وهڕاوبۆچوونه بۆرس،  اليهروههه  كانی  وهها  فينۆمينۆلۆجی  كو نی 

وزنجيره ده لهيهستپێكێك  مودرهك  بينهكهردهده   كه  كاتانهو  بۆ  وهوێت    ر 

كان  ڕووپۆشی شته  كانی درك كردن بهگۆشه   ی، له وهی خوێندنهمايه  بێته ده

  تێكستی بينين به  بۆ بكات له   يويست داڕشتنی لهند دهرمههونه   ی كه وهوئه

هونه رۆيايه   پێی وهكی  وجواناسی،  له  ری  بۆ  وهشيكردنه  ج.دولودال  ی 

جيۆكه  كهتابلۆی  چهكۆمه  ندا  "هێمای  ده ڵێك  ڕهربارهندی  نگ،  ی 

ههشهڕووكه دهستهكان،  له  خاتهكان  وكار  به سه  ڕوو،  كردن  ستهرجهر 
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بهده له  كات  وگشتی  بێوێنه يوهپه  تاكی  وهندێكی  هته  دا،  ستكردنێكی  هنها 

به ونمونهديمه  نۆرماڵ  شێوه ن  بهی  يان  بهڕاسته  كهتهبابه  كاری،   وخۆ، 

،  كرێت وهيچ شتيكی دی نييهژمار دهوخۆ ههكردنی ڕاسته  وهكاری لێكدانه

له    له  جۆرێكه  مهئه  تی ئايكۆنی: كه نددايه ڕێزی هێمای چه  خاتهتابلۆ ده   وه

 وهلێكدانه   له  متر نييه ( زياتر وكه)وێنه   وهيهكهتهبابه  به  كچوون وئايكۆنه يه

كهيه)وێنه  دهكی  كراوهسی  سه(")ههستنيشان  لرچاوهمان  وه 126،  م  ئه  (، 

ده   رييههونه  كاره بهڕێنماييمان  ئه   كات  بۆ  ئهوهكرداری  بڵيين  تابلۆيهی   م 

گه كچێكی  وجوانهئايكۆنێكی  كهنج  كاره  ،  كچێكی شێوه  به  كهواتا  ی 

كی يهدروستكردنی ئايكۆنه  ستی بوو لهبهدا دافنشی مه ، لێرهكراوهستهرجهبه

گهڕووبه  كه  ورهگه كارهورهرێكی  بكاته  كهی  بابه  له   وهپڕ   وهكهتهڕووی 

وه  جهروههه   )تێكست(  كرده ها  باگراونده سه   له  وهختی  ئاستی    له   كهر 

نجام  ئه  كی ئايكۆنی بێ وێنه يه توانی وێنه  ، وهوهخدانهڕووی بايه  له   نزمتردا

داڕشتنێكی جياواز،   كی مرۆڤ بهيهكردنی شيوهستهرجهڕێگای به  بدات له 

ئافرهووێنه  دروستكراوه ی  زۆر  هونهاليه   له  ت  ديكهرمهن  بهوهندانی  اڵم  ، 

تايبه دافنشی توانی ديمه   كی جياواز له يهشێوه   به   ات وهت دروست بك نێكی 

ڕووی كرداری    له  تێكی نامو وبێ وێنه دروستكردنی حاڵه  كانی دی، وه وێنه 

وری ڕاكێشا بۆ الی  نجی چواردهرهسه   يهم شێوه ، به كردن وجوڵهوهاوشێوه 

ولهكهكاره خۆی،  هه  ی  بهكۆتادا  نمونهستكردن  كی يهشێوه   به   يهم 

لهڕاسته وا  دهبينه   وخۆ  كهر  ولێكدانهخوێنه   ببێته  كات  ئه   وهر  بۆ  م  بكات 

  وه  ستهبوونی جه  ی زاڵ له، وپێكهاتهوهكهاليه   گشتی له  به   بينراوه  تێكسته 
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ها كات روه، هه وهكی دييه اليه   له وهرهن بينهاليه  بينێنێكی قوڵ له   وهرهسه   له

 .كهرييههونهوجێگای كاره

 تێكستی بينين  كانی لهوتهركهم: گوتار ودهری دووه وهته

 به  يهی تێكستيات ههوهڵێك ڕێكخستنهكۆمه  كانی بينين پێويستی به وتهركهده

شێوه  داڕشتنی  كهپێ  فهيمههه  يی  خۆی  دهنتی  لهرز  بينه سه  كات  له ر    ر 

كانی شاراوه  سته بهيشتنی مهووردی وتێگه  تدانی به وديقه  وهڕووی خوێندنه 

كی دی  واتايه  ، بهكهی تێكسته ملمالنی پێكهاته  قۆناغ له  وڕاكێشانی قۆناغ به 

ده بينه  ئه ر  داخيلی  بێتتوانی  ملمالنييه  دهئه   له   و  بينين  وتهركهنجامی  ی 

لهوه قۆناغ  وه  كو  قۆناغ،  حاڵهئه   دوای  زيرهسه  له  تهم  وهۆشياری  ر  كی 

دههمهێنرههبه تێكسته ئه  ی كه وهئه  وهمێنێته ر  بهم   زنجيره   له  مهێناوهرههی 

وه بيرۆكه به كاندا  لهستهرجهدواتر  ڕووكهسه   كردنی  دوو  ر  بينينی  شێكی 

له ههڕه شێوه  ندی  وههيهڕێگای  بينراو  كه كی  دهبينه  ستپێكراو  توانی  ر 

پێكهاته  بدات له   مهو سيسته تی ئه ديقه تێكسته ناو  مامۆستا   ، وهكهبينراوه   ی 

ده وای  بنگراد  كه سعيد  له وتهركهده   بينێت  پێكدێت  بينين  ڵێك كۆمه   كانی 

ته"نيشانه  بكرێت  درك  ناتوانرێت  بينين،  لهی  له  نها  پۆلينكردنی    سنوری 

بهسه لهر  وهشته   شێك  بينينه  له  كان،  زمانی  ئاماژههه  وهڕێگای  كان موو 

له دهبه دێن  وێنه  ست  ههناو  ئهيه دا  نراو    زمانێكه  مه،  بنياد  زۆر 

مهێنانی مانا بۆ  رههپێناو به   بسترێت له پشتی پێ ده   وێنه  ، بۆيه جۆرهمهوهه

  مێكی بينين له رههكو بهكات وهستی دهردهكانی ئايكۆنی به وتهركهده  داتا كه

بوونه  دی  واتايه  (، به155، ص2013)داني،    كانی سروشت"رهوهبۆ  كی 

گه وتهركهده ناكرێت  درك  بينين  ئاماژهكانی  نه   به  ر  كهكهشتێك   ن 
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مهيهپێشينه  ههكی  له عريفی  كۆمهسيسته  بێت  وهاڵيهمی  شتهئه  تی،   م 

ڕێگای عورفی   نها لهناتوانرێت قبول بكرێت ته   می ئه وهر ئهبه   له  يهئايكۆنه 

وهنه تی  اڵيهكۆمه په   بێت،  دهدواتر  لهخش  بينراو    كرێت  تێكستێكی  ڕێگای 

ناو   بێت له ودروستكردنی شتی نوێی ده   گۆڕانكاری  يان زمانێكی بينراو كه

به پێكهاته بينين  ئاماژه  مهپێی هه  ی  دياری كراو    كان كهجۆری  گوتارێكی 

يشتن  ڵ بكات بۆ تێگهگهی لهلهمامه  كات كهر ده بينه  هێنێت وا لههم ده رهبه

ستێت  بهپشت ده   مهنی دووهاليه   له  ها "وێنه روهكان وههشاراوه  سته بهمه  له

له  به تره  داتا  بهوهسروشتێكی  ناوه   ،  ئاماژهواتی  خۆی    به  ووينه  يهڕۆكی 

پێكهاته رههبه نيوان  بريتيه   كه  كهيهمی  شته ئه   له  سه و  بهی  ندی  ههره  ر 

وئهئا شته يكۆنی،  كهو  بهسه   ی  شێوه ههره  ر  كهكارييهندی   سته رجهبه  ، 

مرۆڤهرههبه   وه  كراوه بناسرێته وده   می  توخمه  له  وهتوانرێت    ڕێگای 

)ههوهكانهسرۆشتيه  سه"  وهرچاوهمان  ڕۆژانهرمههونه   (،  كی يهژماره  ند 

له وه تاكه  زۆر  ئه ردهكان  بۆ  له به ی  وهگرێت  بهينێت  كاره   كاری   ناوی 

 به  كراوه  ستهرجهوبه   خۆی ئايكۆنه   به  م تاكانهشێك له به  كانی، وهرييههونه 

ناسراوون    م تاكانهئه  تی، وهاڵيه پێی عورفی كۆمه   لتووری به كی كهيهشێوه 

كووتاوهوڕيچكه پێكهاته   له   يان  سيسته نيو  كۆمهی  بۆيه اڵيهمی   تی، 

ئاماژهرمهه هون ناتوانێت  نمونه ند  بۆ  تر،  شتی  بۆ  بگۆڕێت  جلی    كانی 

عاره يان  هه كوردی  يان  نه بی  به يهوهتهر  ناكرێت  دی  ستی  بهمه   كی 

به يهوهتهنه تر  وئه كی  بهێنرێت،  وهكار  ئاژهسپ  به كو  ناكرێت  كار  ڵێك 

،  يهشێوه   مكی دی لهر مانايهترس، يان هه   بهنرێت بۆ گوزارشت كردن له 

خۆی ديزاينی    ند بهرمهن هونه ندێك تاك وتوخم ههمان كاتيشدا ههههله  وه
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لهده كردن  گوزارشت  بۆ  ومههه  كات  ڕووداو  نمونهبهندێك  بۆ    ست، 

كه ئازادی  هونه اليه  له  مۆنۆمێنتی  سليم  رمهن  جواد  عيراقی  ندی 

له   نجامدراوهئه گوزارشت  چيتر  بكات  ناكرێت  ئازادی  وانهپێچه  شتێك  ی 

 تی بێت. ودايكايه

"بنه   له  ووێنه  هيغل  جهمايهالی  له  له  رييهوههكی  ئهبه  جوانيی  ی  وهر 

وێت،  كهردهنی روحی تێدا ده اليه   ستپێكراو كه ر توخمێكی هه سه   له  يهئاماژه

ی  وهبۆ ئه   كی سروشتی نييهی داتايهوهئه  ، بۆيه روح كراوه  به  كهيهيان ماده

ی لێی  وێنه   كه  كارهێنانهو به ردا بگرێت، ئه سهستی به ند بتوانی ده رمههونه 

  بێت وێنهده  ر شتێك يان باگراوندێك، وهكو ههوه   تييهرايهكاردێت نوێنه   به

بهسروشتييه بكرێن"  كان  ل1993)برا،  رووح  لێره6،  هونه (،  ند رمهدا 

اليه ده بهتوانێت  روحی  له  ستهرجهنی  شێوه   بكات  كهيهڕێگای  مادی   كی 

بينه ڕووكه  بێته ده بێی    نی روحی بهاليه  ر ناتوانی بگات به شی بينين، واتا 

ههاليه  مادی  وئه نی  بوونهستپێكراو،  له  ستپێكراوه هه   م    گوزارشت 

ده  وهخوێندنه  جۆر  جۆراو  لهومانای  پرۆسه  كات  داڕشتنی  ڕێگای  ی 

بي بۆيهتێكستی  "لهاليه   نين،  روحی  به هونه  نی  ناتوانرێت  بكه دهر  وێت  ر 

تاڵ،  به   یسودفه  ك به ، نهكراوه  ستهرجهتێدا به   يك كهڕێگای وێنه  نها لهته

بهبه شێوه  اڵم  ده چاالكی  توخمهرهی  كهكی  كاره وههجه  كاتهده  كان   ری 

ولێرهكهرييههونه  وێنه ،  پێيبه  كهدا  وله  بێتهده  ه و  زاتێك    زات  زات،  پێناو 

 ڕۆكی روحی به وناوه  ناو وێنه   له  سپێنراوهچه  م ملمالنييه ، وئهكو ئاماژهوه

(،  رچاوهمان سهكات")ههستنيشان ده ر دهكانی هونه جۆراوجۆره  خۆی شێوه

بوونه   به  بۆيه  كردنی  شێوه مادييه  شكڵ  يان  دهكان  بريتيه رهكی   له  كی 
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له وهبۆ درك كردنی ئه  ستهكی جهرهكارهێنانی فۆرمی دهبه يان    وهناوه   ی 

ی بوونی  ڵگهبه  نی روحی كرد به ، وهيغل دووپاتی اليه كهڕۆكی شێوهناوه

شێوه وهرهده ناوه ی  واتا  ناوه،  شێوهوهڕۆكی  بناسرێته   كهی   وه ناتوانرێت 

لهته كه  نها  دهڤهڕێگای  كهنه  وههكييرهری  دهوه  بێت،  ك رگايهكو 

 .كهی شێوه نی شاراوهاليه نێت به يهبمانگه

له ووشه بريتين  ناوهبهومه  ئاماژه  كان  ههستی  مانايهئهوه  يه كييان  ،  ويش 

ر سه  لكێشی كردهت وپه مان بابههه  عبيری كرد له دا روالن پارت تهولێره

، ياڵهسروشتی خه  هێنێت به می دهرههبه  وێنه   كهی  و نيشانانهووتی "ئه   وێنه 

ی  خۆی نيشانه   كان( بهئاماژييه  ڵێت )نيشانه پێی ده   كراوهئاماژه  م نيشانهوئه

وكه وهمێژوويی  به ئه  لتوورين،  سروشتی  وهكردنه  ستهرجهم  واقعی  ی 

نيشانه  كهييهئاماژه  دواتر  باگراوندێكی  ئايديۆلۆجیكان   كه  يههه   لتووری 

فۆتۆغرافييهوانهپێچه وئه ی  به  به  مه،  )پارت(  گوتارێكی  رههپێ  مهێنانی 

پێشينه  كراوهئاماژه هه يان  گوتارێكهده  كه  يهی  پێكی  پێشينه  به  ست  "  بێ 

ڕووی داڕشتن    له  ی تابلۆ جياوازهوهر ئهبه  (، له 121، ل 2010)األحمر،  

لهشێوه   وبه و  كردنی  كهێنه ڕێگای  فۆتۆگرافی  يان  نه   له  بريتيه   ی  قل 

 جياوازه  كهی تێكسته وهها خوێندنه روهرچاو، ههكۆپيكردنی واقعێكی باو وبه 

  سێكی دی وه بۆ كه   وهسێكهكه  ، ولهوهلتوورێكی دييه بۆ كه  وهلتوورێكهكه  له

لهتايبه به ڕاوبۆچوونه گهت  كهفكرييه  ڵ  درێدا  جاك   به   سراوهنا  كانی 

بۆ خوێنه تی ڕهرفهده  رايی كهشێنگهڵوهتی هه ستراتيجيه  كو  تاوهر هه خساند 

حاڵه بكه بتوانن  دروست  لهتێك  ڕاسته  ن  لهجياوازی  ی  وهخوێندنه   وخۆ 

وئه تێكسته  گرفتهكان،  زمانهكێڵگه  له   م  ڕوويه ی  كه وانی    به  ناسراوه  دا 
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ی شێوه   ی بهوهكانی وگێڕانهشێوازی نوسينه ی وكهوهسنوردارێتی خوێندنه 

"گه نوسراو  به تێكستێكی  زمان  خۆبهرههر  نه می  كۆمهزل  بێت  زانينی  ڵگا 

شێوههه   به   وهئه هه   مان  وا  ياساكان  نيشانه   كه  يهفۆتۆگرافێكی  كان 

لهوئاماژه ده   كان  كهخۆ  هه ڕه  گرێت  داكوتراوی  ڕووی    له  يهگی 

لهلێره  (، وه120، لرچاوهمان سه")ههوهوئايديۆلۆجيهتی  اڵيهكۆمه خۆ   دا 

ئه  كهگرتنی  وئايديۆلۆجييه اڵيهكۆمه  لتوورهو  كانی مهرههبه  له  تی 

ر وری ميكانزمی بونيادی فكری وزاتی نوسه ده  له  يی كهوانی ووێنهزمانه

وهونه ووێنه  كۆده رمهگر  كهوهبێته ند  به  ،  زمان  كۆمهههرواتا   ڵه می 

گه تاكه  له  ياندنهوئامرازێكی  كۆمهنێوان  ههكانی  وێنهروهڵگا،  وتابلۆی    ها 

بههونه  شێوه هه  ری  ڕهوسيسته  ياندنگه  مان  ههمی  كاتی   له  يهوانبێژی 

مهپه بهبه خشكردنی  كۆدكراو  ونيشانه  ستێكی  لههێما  پێكهاته ده   كان  ی قی 

ئه گهنی  اليه  كه  كهكاره دهياندن  لهكتيڤ  بينهگهكات  زاتی  ودواتر  ڵ  ر، 

تێكستهوهخوێندنه  لهحاڵه  وێتهكهده  كهی  وخوێندنه  تێك  ی  وهگۆڕانكاری 

لهردهبه ماناش  وديناميكی  ده  وام  وخوێنه خۆ  دهگرێت،  های  اڵتێكی ڕهسهر 

وه وهخوێندنه   له  يههه تێكست،  تێكستهئه   ی  وهخوێنه  مولكی  بووه  و    ر، 

م  ر، وكۆی ئه اڵتی خوێنه سهبۆ ده   جێهێشتووه   كی بهريهنها كاريگهر تهنوسه 

نييه  يهپرۆسه مامه  له  جياوازی  لهڵهڕووی  بينينهگهكردن  تێكستی  واتا  ڵ   ،

هونه  وهكاری  "شێوه ری  جهئاماژه  كو  له وههی  گرينگ  زۆر  خۆ   ری 

ی  وهبيركردنه  رهوهه و جهر، ئهری هونه ههوجه  خۆی بوو به گرێت، وبه ده

كردنه   له ڕهوهئاسايی  )هه  وهگهڕه  له  وهشكردهی  عبدالحميد،  تاكۆتايی" 

ل  2009 وشێوه 331،  دوورخسته(،  واقعی  گهتاوههه  وهی  به كو    يشتن 
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ولێرهوتووهپێشكه   قۆناغه ئابستراكت،  هونه كانی  مهرمهدا  ئه بهند   ه يوهستی 

لهستتێوهده بكات  بهلييهدهجه  ردان  جه  ی  لهوهه باشتركردنی  مادی،    ری 

قۆناغهوئه هونه   گرينگه   م  چۆنيهرمهبۆ  بۆ  ڕهند  شێوهوهشكردنه تی  ی  ی 

  يشتن به ڵيدا تا گهگهی لهكاريانهو ووردهموو ئهڵ ههگهله  وهگهڕه  واقعی له

كی  ئايدياليزمييه  له  ی پێی كردووه التۆن ئاماژهی ئيفوهكو ئه ری، وهوههجه

هه  ئه روهخۆی،  قۆناغه ها  گرينگه  م  ته   زۆر  كهبۆ  وێت  يهده   الرسازيش 

به يهبيرۆكه له   ستهرجهك  ڕه  بكات  شێوهوهشكردنهڕێگای  واقعی  ی  ی 

 وی ئابستراكت. ڕێڕه يشتن به گهو

 

 ئايكۆنی مكی گوتاری م: چه ری سێيهوهته

له  ئايكۆنی  چهگوتاری  وئاماژه  كه  يهمكانهو  مانا  ده   له  زۆر  گرێت،  خۆ 

كان،  رهكان، توێژهسوفهيلهن فهاليه  ر خست لهدهڵێك ڕاوبۆچوونی به وكۆمه

ر دروست  سه  له  وهپێی بيروبۆچون وخوێندنه  دا، به وهيهم بارهوپسپۆران له 

په  ئابوونی  گوتاری  ونوێنهيدابوونی  وئاماژهرايهيكۆنی  وگوتاری  تی  كانی، 

له پێكهاته  ئايكۆنی  بينيه ئاسانترێن  تێكستێكی  بينينی  ڵێك كۆمه  له  بريتيه  ی 

ندێك  ند ههرمهور وهونه ی چواردهژينگه  له  رگيراوهوه  كان كهتاك وتوخمه

  وێنه   وت له تێدا كه  نامۆيی   كهكو شێوهتاوهردا كردووه، هه سه گۆڕانكاری به

ههوهيهكهنهسهڕه لهروه،  بينه  ها  پێوه الی  نامۆيی  ده  ريش  له ديار   بێت 

پێكهاته به وپه   ڕووی  پێكدێت  ئايكۆنی  داتاكان كه  يدابوونی، وگوتاری   پێی 

بهبينه  ت بهناعهقه  دايه  وهئامانج له ت نجهوهه   ڵگهندێك به پێی هه  ر بكات 

بينه   كی ڕوون لهيهنهودروست بوونی وێ كان گوزارشت وئاماژه  ر لهالی 
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بابهسه   له بۆيهكهتهر  هه   ،  "بريتيه نجهگوتاری  كۆمه  له   تی  ڵێك  نوسينی 

ئهسهبه بوونی  ودروست  ڕاست  ئيسپاتكردنی  ئامانجی  دوا  رهات   و 

اڵم  ، به هئاماژان  م زنجيرهنجامێك بۆ ئه كو ئهخرێت وهپێشده  كه  يهرهاتهسهبه

ناعتكرد  اڵتی قهسهوده   كهوێنه   ين كهبكه   وهناتوانين تێبينی ئه   دايهوهڵ ئهگهله

كراوه بهيهشێوه   به  ئيستغالل  لهكی  كهشارستانيه  رچاو  و رهبه  ت 

ڵ گهله  (، وه104، ل 2010)العزاوي،  نێت"  نگاو دهرناتيڤی نوسين ههڵتهئه

پرههسه شۆڕشی  ودهيشه ڵدانی  ته ركهسازی  هاوچهكنهوتنی  رخ  لۆجيای 

بهشارستانيه بايهرهت  به و  ده ئه  خدان  كردنی  وێنهسهكتيڤ  نگاو هه   اڵتی 

وه ده سيسته نێت  وتهكو  پوخت  لهمێكی  وشێوه ڕه  واو  كان  گوتاره  كه  نگ 

می ستهسي ئامانج له كاتهكات، وچينێكی نيشانكراو دهخش دهكان پهستهبهومه

يان هونه دهئه  له  تی، ووێنهاڵيهكۆمه  له   (Expression)  ر "گوزارشتب 

ده رههبه ده  هێنێت كهم  لهكار  نوێنه سه  كات  بيرۆكهرايهر  له  تی   يان سۆز 

ری( شێكی تر، وگوزارشتی )هونه ر ڕووكهيان هه   يان ئاماژه  ڕێگای قسه

هێنێت،  كاری دهند بهرههونه   كان كهكان وئامرازهئامێره  بێت لهدروست ده 

ئه لهبۆ  كارێك  تايبهكاره  نجامدانی  جار  زۆر  ده كانی،  به ت  خودی    بێت 

وێنه تمهتايبه   بۆيه  وهندهرمههونه  بێ  ده  یندی  لێ  " وهوێتهكهخۆی 

  وێنه  وێت كه كهست ده ومان دهئه  يهم پێناسه(، له 111، ل 2016)الرفاعي،  

تێ ئه يان  بينين  نوسينه ڵتهكستی  مهوهگواستنه   له  رناتيڤی  واتا  سته بهی  كان، 

له ده به   توانرێت  بينين  تێكستی  نوسين  تێكستی  بۆ  جياتی  بهێنين  كار 

ئه  كان كهی گوتارهوهباڵوكردنه  ت نجهكانی هه جۆره  م گوتارانه له ڕێگای 

په  قهوئيستدالل  بۆ  بكرێن  به ناعهخش  لهبينه   تكردن  قهسه  ر  بهزيهر    ك، 
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كان يان هاوتاكانی  مهرههتی بهرايهنوێنه   كان كهديزاين وريكالمه  تی له تايبه

وايهده "وباشتر  به عبيرييهته  شێوه   كه  كات،  دی  كه كانی  بهينرێت   كار 

  خێرا بێت وكار له  ك دروست ببێت كهيهوهواڵمدانه   وهڕێگايه  بتوانرێت له 

  اڵتهسهم ده كی قووڵ، وناسينی ئه يهشێوه   كانزمی هوشياری بكات به ر ميسه

كارهاتنی وبه  تی وێنه نجهتی تواناكانی ههكات ديراسهوامان لێی ده  ئيقناعيه 

 تواناكانی وێنه   (، بۆيه105-104ی پێشوو، لرچاوه)العزاوي، سهين"  بكه

سه وه پێداويستی  ده وكاريگه  مهردهكو  له روونری  بينهسه   ی  دروست  ر  ر 

وهونه ده هه رمهكات،  به وڵدهند  بۆ  وێنهركهدهدات  بێ  گوتارێكی   له   وتنی 

وچۆنيه گوزارشت  كاريگهڕووی  لهتی  بينه سه   ری  ودهر  شتهر    رخستنی 

  ی گوزارشت بكات له وهكان، بۆ ئه ووێنه  و ئايكۆنانه پشتی ئه  كان لهشاراوه

بابه سه له ر  ئه ڕ  تێك  شێوهێگای  ی ژينگه   له  گيراوهوره  كه   بينراوانه  و 

وهه وروبهده لهرچهر،  وێنه   ند  بكاتهئاسايی  هه به  وهكان  گۆڕانكاری اڵم  ر 

 م گۆڕانكاريانه گۆڕێت وئهی ده كهندێك ال گۆشه وهه ی  كهپێكهاته  كات لهده

مانا   كی ئايكۆنهرهسه   ستیبهكات، ومهستی پێ نه ری ئاسايی هه بينه  نگهڕه

ده ڕاسته   كه  عبيره وته گهوخۆ  بخرێته گۆڕدرێت  تاكێك  دی،    ر  تاكێكی  پاڵ 

دێت    واتای جێگۆڕكێی ووشه  كان بهجێگای تاكه  ر گۆڕانكارێك لهواتا هه

ووێنه يهڕسته   له هونه كدا،  "مهی  زاتی...وه اليه  له  حكومكراوهری  م  ئه  نی 

وێنه  كه  لۆجيكييه  بورهانێكی  زاتييه وده ده  كههاندی    به   وهستێتهيبهدات 

دهاليه  داهێنهنی  يان هونه رونی  ده رمهر  لهزه  كاتهند، وزات    ريای زيندوو 

كۆمه ووردهبۆ  كۆمهڵێك  ودهاڵيه كاری  وكه تی  وئهروونی  و  لتووری، 

،  2010)البيطار،    ر"نی ناوخۆی داهێنه ر اليه سه   له  يهگوزارشته  ورهسهته
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هه235ل پرۆسهروه(،  تاكه ها  وپاشخستنی  پێشخستن  ووشه كانی  كان كان 

لهمايه  بێته ده  مان شێوه هه ديمه  ی گۆڕانكاری  رهينانی كۆتايی  ن ودهماناو 

ست لێدان يان  يان ده   نگی ديكهكار هێنانی ره، بۆ زانياری زياتر بهكهوێنه 

ته به ده كارهێنانی  دی  له  بێته كنيكی  تری  گۆڕانكاری  داڕشتنی    هۆی 

ئاماژه  كان ولهشێوه  پارت  داڕشتنی ماناكان، وڕۆاڵن  ی كرد ووتی  كۆتادا 

ت نايه  وهمانای ئه  ی فۆتۆگرافی بهبۆ وێنه  وهواقيعه  ك لهر جێگۆڕكێيه"هه

واقيعه ئه توخمهبكه  پارچه  م  بۆ  ودهين  به كانی  بكه  ست  له پێكهێنان  م ين 

ی  و شته ڵ ئه گهبێت ماديا لهين جياوازی هه كان دروست بكه وخمانه نيشانه ت

دهپێشكه   كه خوێندن" ش  بۆ  سه   كرێت  لرچاوهاألحمر،  پێشوو،  (،  121ی 

تابلۆيه گه  وێنه  يان  بێت  فۆتۆگرافی  هونه ر  ته كی  گوتارێكی  واو  ری 

  به   نييه   وهشاندنهڵوهكردن يان هه   گرێت وقابيلی پارچهخۆ ده   كگرتوو له ويه

ئه بهمه لهنقهستی  گوزارشت  ونوێنه  ست  بكات  واقيع  بكات  رايهروحی  تی 

خشكردنی ی پهپرۆسه  ، بۆيه كهڕاستييه  نهديمه  كی پوخت لهيهشێوه   اڵم به به

نی فلمی تلفزيۆنی...(  كاری، ديمه)فۆتۆگراف، تابلۆی شێوه  وهوێنه  گوتار له

ده  وشێوه  به   ستێت بهپشت  ئه جۆر  وێنهی  كه يهو  وهبينه   گاتهده  ی  بێت  ده  ر 

وته  وهوگشتگير  بێت  ئاماژهاو  پارت  له كو  كرد  پێی  يه  ی  كێتی  ڕووی 

پهوهه   كهكاره كهيوهبوونی  تاكانهئه   ندی  يه   و  ببستێتهبه  ناو    له  وهك 

كی يهكێتی وێنه می يهرههبه كه و گوزارشتهری، وئهی تێكستی هونهپێكهاته

كو گوتارێكی  خات وهردهفكری ده  ڕۆكهناوه  كه  يهوهبی ئهدهری يان ئه هونه 

كۆمههونه  وهاڵيهری،  سياسی...  يان  ڕه  تی  دهڕۆڵێكی  لهوانبێژی    بات 

بينهگه بۆ  گوتار  لهياندنی  ئه   ر  تاكانهڕێگای  كهوپێكهاته  و   وێتهكهده   كانی 
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  ر لهاڵتی بينه سهنجامدان، وده نی ئهاليه  له  كهندهرمهزاتی هونه  ژێر ڕكێفی

خوێندنهاليه  گونجاوه،  وهولێكدانه   وهنی  فكری  جۆری  گهله  وگوتاری  ڵ 

  وناجێگێری له  و جوڵهرهگۆڕانكاری بينين به   ندهرچهواتای هه  ، بهكهوێنه 

وێنه  دههه  كهناو  گۆڕمايه  بێته بێت،  لهی  ولێره  انكاری  فكری،  دا  گوتاری 

بينه  ده ڕۆڵی  تێگه   له  وهمێنێته ر  وێنهچۆنێتی  ی، كهڕۆكهوناوه   كهيشتنی 

گه وچۆنيه وێنه تی  گوتاری  به ياندنی  بينه   يی  به زيهنی  )چينی  ئامانج    ر 

لهوهنگدانهكراو(، وڕه بهاڵيه می كۆمهر سيسته سه   ی  ها  روهگشتی، هه  تی 

ياندنی  ری فكری بۆ گهبێت بزوێنهده   نمايشكردن وكاتی گونجاو كهجێگای  

 ر.وخۆ بۆ زهنی بينهكی ڕاستهيه شيوه گوتار به

حاڵه  له  وه مهزۆر  ههتدا  نييه رجی  نامۆوی  وێنه   له  بوونی  ، كهپێكهێنانی 

لهڕه ديمه وهئاسايی كردنه   نگی  به ی  بێت  نيشانكراو   كیيهی وێنهشێوه  نێك 

لێره  ههئايكۆنی،  ده دا  دروست  بهستكردن  رهشێوه  بێت  سێ  كه ههی   ندی 

ر سه   زرێنێت له مهندی داده ههسێ ره  وبيرۆكه   وهكهناو قواڵی وينه  چێتهده

رهڕوبه دوو  بهههرێكی  وێنهندی،  ومێژووی    ندهههڕه  كهاڵم  فكری 

 ، كه كهواوی وێنه ته   له   ڕێگای گشتگيری  سپێنێت لهچهلتووری خۆی ده وكه

پارچه رووبه   ناتوانرێت  يان  بكرێتهبكرێت  جودا  رێكی رووبه  له  وهرێك 

ئه خوێندنهدی،  وێنه وهوكات  ده  كهی  له جياواز  مێژووی    بێت  ڕووی 

وفكريه وكه وێنه بينه   بۆيه   وهلتووری  ناتوانێت  پێشوو،  وه  وهبخوێنێته   ر  كو 

لێرهبه ناجێگێاڵم  ده دا  رووبه هه   وێتهكهری  وستراكچهرهموو  كان رهكان 

لههه   كان، "وهستهبهوماناكان ومه لهنمونه   ر الدانێك  تی ديراسه   ی زمانی 

به بينينه   ديارده پێويستی  ده گه  كان  لهڕان  دياردهبێت    له  ترهتايبه  كه  يهم 
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گهديارده يان  دی،  به كانی  كي  ڕان  كردنی  دروست  ڕێگايهدوای  كی انێك 

بۆ بههه بۆيه رههبێت  له بوونی رمزی ڕه  مهێنانی مانا،  نگ  ده   –زمان    ها 

هه رامبهبه   وێتهكهده   -ونوسين بوونی  ديارده ر  كهستپێكراوی  بينين  و  ئه  ی 

ده  له  رانهگهئه لهخۆ  بينينی سه  گرێت  كی  رگايهكو دهرنجڕاكێش وهبوونی 

به رهسه بۆ  زهكرشێوه كی  له دنی  كردن  درك  بۆ  زات"  وهرهده   روری  ی 

وهاوپيشه ) لكهالشيخلي،  ب.م،  بۆيه 590ی،  تێكستهئه   وێنه   (،   كه   يه و 

ده رايهنوێنه  لهتی  كۆمه  كات  شێوه ڕێگای  سيمبولی  بهڵێك  تێكستی  كان،  اڵم 

له پێكدێت  ووشانهنوسراو  كه و  وه نوسراوه  ی  ووشانه ئه   ،  سيمبولی  م  ش 

 زانن. نه  و زمانهئه لكانێك كه بۆ خه له كراوهكۆد

 

 ی تيوری كانی چوارچێوهنيشانه 

 بۆ شێوه  وهی واقعيه شێوه   كانی گۆڕانكاری لهكاتی پرۆسه  له  نگهڕه -1

ههئابستراكته  ڕهكان  ده ههندێك  په ربكهند  نهيوهوێت  به ندی  و  بێت 

 ستی پێكرا. ده  كه ست پێكهده

لهده پێ   -2 پرۆسه   چێت  شيكردنهكاتی  شێوه  وهكانی  كان وپێكهێنانی 

 ياڵی دروست ببێت. ندێك جيهانی خههه

پرۆسه  -3 كاراكردنی  جار  شيكردنه زۆر  له  وهكانی  ر سه  وپێكهێنان 

له هه كهشێوه  ندێك  ئه   كان  پرۆسهپێشتر  به يهو  هاتووهسه  ی  ،  ردا 

 م دێت. رههبه كه يه و شێوهی نامۆيی ئهلوتكه بگاته
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نهبه  نگهره -4 پێكه خشهكارهێنانی  كۆن  وعيراقی  ئيسالمی  بۆ    له  وهی 

شێوهرههبه بهيهمهێنانی  بتوانين  ئابستراكت  بۆ  كی  بهێنين  كاری 

 رخ.الرسازی هاوچهكاری وتهری شێوه هونه 

 بێت له ی هه كو گوتارێك بێت پێشينه كان وهبينينه   وتهركهچێت ده پێده  -5

 وتێكی ئايكۆنی. ركهكو ده تی پێشتوو وهاڵيهی كۆمهعريفهمه

وێنه -6 جار  ئاماژانهئه   زۆر  ده رههبه  و  هونهم  گوتاری  ری،  هێنێت 

هه اڵيهكۆمه سياسی  يان  وه تی،  ئاماژانهئه   بێت،   رێكی كاركته  و 

 . يهئايكۆنی هه 

به پرۆسه -7 له رههكانی  گوتار  وهونهته   مهێنانی  ری  الرسازی 

ئهشێوه  دهكاری  لهنجام  له  درێت  پێكهاتن  كۆمه  ڕێگای  ڵێك  نێوان 

لهقه وئامانج  قه   ودايهزايا  ودروستی  ڕاست  كی زييهئيسپاتكردنی 

 ڵ واقع. گهله رجی دابڕانی نييه، ومه نيشانكراوه

نی اليه  حكوم بێت به مه  مبهێنێت كهرههندێك گوتار به هه   وێنه   نگهڕه -8

 مان كاتدا.هه  الرساز لهند وته رمهزاتی هونه 

 مشی سێيه به

 وهكانی توێژينه ڕێكاره

 :وهڵگای توێژينه كۆمه -1

توێژينه كومه هونهكۆمه  وهڵگای  كاری  تهڵێك  له ری  خۆ    الرسازی 

ی داڕشتنی تێكستی  وهر ئه به   الر( له ته  –ری  گرێت )تابلۆی هونهده

وگۆڕانكارييه  كهبينين  به فكرييه  گوتاره  كان  هێنێت  مدهرههكان 

شێوچۆنيه بينای  لههتی  ده  ی  لهخۆ  ری هونه  كاره  گرێت 
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وه وته ئه تايبهبه  الرسازی،  كارانهت  سنورداری    به  كه  و  پێی 

ئه  دراوهشێوازی  ماوهله  نجام  وبنه   له  يه و  وياسا  ميتۆد  ئه بۆ  و  مای 

بوونه كاريگه  كه   رييانههونه  قوتابخانه شێوه سه   له   ر    وئاماژه   ر 

لهمێژووييه  ده ر  كانی،  گۆڕانكاری ووی  رخستنی 

دای  ئه رێكی زۆر لهفاكته  ستێت به بهپشت ده  ...هتد، كهوهشكردنهوڕه

 كانی.كنيكهكانی وته ری وئامرازههونه 

توێژينهئه  ڵگايهوكۆمه له وهڕاده  وهم  چۆنيهسه  ستێت  داڕشتنی  ر  تی 

ری هونه   كات لهخش دهڵێك گوتاری فكری پهكۆمه  تێكستی بينين كه

پيی    به  وه  كهمهردهزمنی سه   رخ، لهالرسازی هاوچهكاری وتهشيوه 

سهته وهرهماشاكردنی  هه   له   تايی،  بۆ  دوای  زۆر  ماندوبوونێكی  وڵ 

ژمارهدهبه هونهيهستهێنانی  كاری  كه ته   –ری  ك   الرسازی 

ست  شتی بهر پتوێژه  بكات، بۆيه   كهوهڵگای توێژينه تی كۆمهرايهنوێنه 

 .وهسفی شيكردنه ڕێگای ميتۆدی وه كان لهی نمونه وهشيكردنه 

كی مهڕهكی ههيهشێوه   ڵبژێردران به كان هه نمونه  :وهی توێژينهنمونه  -2

 كانی.وئامانجه كهوهتی توێژينهڵ داواكانی بابه گهگونجاو بێت له كه

توێژينه  -3 به   :وهئامرازی  به پشت  كهوهستن  زراندنێكی  دامه  اتووهه  ی 

لهمه )به چوارچێوه  عريفی  تێوری  دووه ی  ونيشانه شی  له م(   كانی 

ر بوو  كاريگه  كان كهفكرييه  كان وگوتارهرخستنی داڕشتنی تێكسته ده

شێوهسه  له بۆيه ر  به   كان،  ئه بهده  وهپشت  بۆ  نجامدانی  ستين، 

 . تهم ديراسهكانی ئهئامانجه

 كاننمونه ی وهشيكردنه 
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 أ(1) نمونه 

 ند: عماد علي رمهناوی هونه 

كاره :  كهرييههونه   ناوی 

  كی كوردييه دێيه 

 2009ساڵ: 

ڕه مه لهتيرياڵ:  ڕۆنی   نگی 

 ر كانفاس سه

 سم 72× 62: بارهقه

ئهرچاوهسه رشيفی : 

 ندرمههونه 

 

 ب( 1نمونه )

كی ماسيكی ڕهگه  ناوی كار: خانوو له

2 

 پارێزگا: دهۆك 

 2000ساڵ: دوای 

عبدللا رچاوهسه فرحان،  فتحي  رنا   :

يوسف طيب، العمارة العضوية كعمارة 

حالة  دهوك  مدينة  ديموقراطية، 

سليمانية  مجلة  منشور،  بحث  دراسية، 

سليمانية جامعة  الهندسية،  كلية  -للعلوم 

مجلد-الهندسة المعماري،  ،  3قسم 

 . 2019، 6العدد:

 

 ب( 1أ، 1)  ی نمونه وهشيكردنه 

 ون كه كهردهالرسازی دهری وته هونه  م دوو كارهئه   وهم بينينه كهيه   ر لههه

لهشێوه  وتيهه يه  يان  بچن،  هه ك  لهڵچونێك  له   بێت  شێوه  نيوانياندا    ڕووی 

وچۆنيه  وئاستوونی،  ئاسۆيی  ئاراستهوڕێكخستنی  بيناكهتی  و رهبه  كردنی 
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ب كهينهڕووی  ده  ر  ته ستراتيجيه  له  وهبينێته خۆی  يهواوكهتی  لهر  ڵ گه ك 

بوونی  ر ههبه  ، لهوهكی دييه اليه  ك چوون لهيه، ولهوهكهاليه   وی دی له ئه

ئاستانهئه ده هه  له   و  ههردووال،  ههماههڵێی  نێوان    له  بووه نگی 

ئه ئه  له  كهالرسازهوته  كهندهرمههونه  كارهنجامدانی  دوو  يان م   ،

كاره  له  كهالرسازهته كردۆتهكهرييههونه  ئاسايی  به   وهی  ،  وانهپێچه  يان 

 نجامدراوه الرسازی( پێ ئه ری وته )هونه   م كارهئه  كه  تييه و چۆنيه اڵم ئهبه

به  گونده   به  ستراوهپشت  لهكوردييه   ئايكۆنی  وهوهمانهگێل زه  كان  ئێستا    ، 

چۆنيهئه ئايكۆنه  له  تييه م  وداڕشتن  ناسراوهيهڕێكخستن  ،  وكورديه  كی 

به رمهوهونه  پشتی  ديمه به  ستووه ند  دييانه له  نهم  وبازووی  ده  به  كه  و  ست 

  و ستايله به   ستووهالرساز پشتی به ها ته روه، هه نجامدراوهك ئه كوردی زيره 

كرد   كۆنه   كوردييه  دروست  كارهبۆ  له كهنی  هه گهی  گۆڕانكاری ڵ  ندێك 

ها روهتی، هه رايهپێی شێوازی نوێگه   به   ندێك شتی كردووه ستكاری هه وده

وتهجياوازی مه بهرخههاوچه  كنيكهتيرياڵ  داڕشتنه كان،  كو ر وهی ههكهم 

وهخۆيه تهئه   تی،  واديارهلێره  الرهم  ئه به  دا  شێوه ثيی    تييه يهرانوێگه  زهو 

ئهگهله  گونجاويشه  كه  نجامدراوهئه رووحی  سهڵ  وهردهم    كاره مه، 

پهرمهگه  نگهڕه  به   نجامدراوهئه   كه  كهرييههونه  وزهمهكان  وسور  رد  يی 

ده كوردييه ووتهركهوپرتقاڵی  دێی  بۆ  ماده  له  بونيادنراوه   كه  ی  قۆڕ  ی 

سهديواره بۆ  ودار  وكهقفهكان  وپهدهی  وهرهنجهرگاكان  م  ئه  كان، 

ئه  تيريااڵنه مه باو بوو  به تاوههه   ، وهو كاته زۆر  ئێستا    له   كار دێت، وه كو 

ته شێوازی  سه دواتريشدا  كوردی  سادهالری  به رباری  تايبهيی  ندی  تمه اڵم 

له  شێوه   خۆی  به ستوونيه ئه   بونيادنانی  ناوچه   كان  جوگرافيای    پێی 
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وتايبهشاخاوييه به ندی  تمهكان،  ئه  ئاسۆيی  ناوچانهپێی  رزايی به  كه  و 

ی كوردی  روحی ناسنامه  كهندهرمهبينين هونهده   وانی دی، بۆيهله  مترهكه

به   له   سپاندووهچه بينايهستهرجهڕووی  تهی  لهكی  ترين  ساده   الرسازی 

له ئاسته ئه   كانی  كهوهدوای  بينايانهئه  ی  چوونهشێوازهو  م  نێو    كانی 

ئايكۆنێكی كوردی    كاتێكی دوور ودرێژدا وبوو به   ی مێژووی اهوهگێڕانه

وپێشينه  ههناسراو  پێشتری  پێكهاته  له  بووه ی  سيستهقواڵيی  می ی 

وهاڵيهكۆمه كوردی،  ئه   تی  گومان  ئهبێ  جۆرهنجامدانی  ساده  و    يانهبينا 

به  گۆڕپرۆسه  به   ستييهپشتی  لهی  شێوهشێوه  انكاری  بۆ  واقعی  ی  ی 

وه پرۆسهئه  ئابستراكت،  ئه   له   يهم  كهحيساباتی  م  ئه   كه   بوونهنه  سانهو 

كردووه بينايانه  جۆره دروست  به   يان  لهپێشتر،  ئه  اڵم  نجامدانی ڕێگای 

شێوهپرۆسه   وادياره كردنی  ئابستراكت  بهكانی  هاتووهكان  هه كار  ها روه، 

هاوچهالرته بهسازی  ئه بهمه   رخ  پرۆسه ست  دهئه   يهو  بۆ  نجام  دات 

ئه ده ڕه رخستنی  نييهيوهپه   كه  ندانه ههو  كه شێوه   به   ندی  واقعی  دستی    ی 

وهپێكردووه  پهئه  ،  پرۆسه وتهركهده  نديانه يوهم  كهكانهقليهعه  ی    به   ، 

هه هه خۆی  وڕۆڵی  ده ڵوێست  دروست  شت  وداهێنانی    ياڵيهخهكات  نديك 

دييه شێوه  به   وه ،ی  لهته   به   ندهئابستراكت  شتێك  وبناغهبناغه  شخيسی   دا، 

 سترا، لهپشتی پێی به   تاوهرهسه   له  كان دێت كه واتای واقعی شێوه   دا به لێره

ئه به پرۆسهوهر  كه ی  دوور  لهوهوتنه ی  ده   ی  بی  پێويستی   وته ركهواقع 

نۆێيهنديوه وپه ئه   له   ی  پهبونيادنانی  سيسته   نديانه يوهو  می وپێكهاتنی 

جارێك، بۆ    ی زياتر لهوپێكهێنان بۆ ماوه  وهڕێگای شيكردنه   بونيادنان، له 

تهوهئه وهونه ی  بگه رمهالرساز  به ند  كانی وتووهپێشكه  قۆناغه   ن 

 



2022جامعة ديالى   –كلية الفنون الجميلة  –الثاني لقسم التربية الفنية  يالدول  المؤتمروقائع  1242   

 

 

ته  وهونهئابستراكت،  ههرمهالرساز  شوهشاندنهڵوهند  ده ێوه ی  بۆ  كهكان  ن 

وپێكيده چه جارێك  ههند  ديسان  ئوجا  پێكی    دووباره  وهشێننه وهڵيده هێنن، 

وئه وههێننهده پرۆسه،  ئه  يهم  وگهستمه زۆر  به،  ههيشتن  قۆناغان  موو  م 

  يه عريفی باشيان هه زموونێكی مهئه  بێت كه نه  وانه نها ئهسێك ناتوانێت ته كه

بوارهله ههو  م  هه   وهشاندنه ڵوهتوانای  ولهيهوپێكهێنانيان  كاتدا هه  ،  مان 

تا ڵدا ههگهكردن لهڵهتی مامهوچۆنێه   بۆ شێوه   له  يهيشتنێكی باشيان ههتێگه

بهگه كه  يشتن  وێنه  وهوێت يانهده  دوا  پرۆسه لێره  ،  بهدا  بونيادنان  و  ی 

هونه ته  له  يهشێوه  وكاری  گالرسازی  كهوێنه  به  يشتنه هری  ئايكۆنی    ی 

سه هه رهئامانجی  وهردووكيانهكيی  ئه  له  ،  وێنه ڕێگای   م 

خش بكرێت،  لتووری په توانرێت گوتارێكی جوانی فكری يان كهدهئايكۆنييه

وێنه ئه  وه ناوه   له  ئايكۆنييه  م  ده  وهرهوده  وهپێكهێنانی  به بهپشت  و ستێت 

كهتيه چۆنيه لهدڕ  ی  تێكسته  أشتن  تههونه   بۆ  يان  كراوه،   كهالرسازييه ری 

لهچۆنيه  بۆيه  تێكست  دارشتنی  شيوهتی  پێده ده  يهو  لهست   ڕێكارييه  كات 

كهكييهرهسه شێوهده  ئاماده  كان  بونيادنانی  بۆ  لهكرێت  دا  بناغه   كان 

گهتاوههه بهكو  كه   يشتن  جواڵو،  بينينی  ئاروه  گوتاری  كردنێكی  استهكو 

له سيسته   فكری  كۆمهبۆ  ته اڵيهمی  دهتی  وهماشا  ئه تمهتايبه   كرێت،  م  ندی 

مةيلى باوو    تی له اڵيهمی كۆمهنێوان گوتاری بينين وسيسته  له   ڵچوونهتێهه

التداولية) كه النزعة  هاتووه  واڵمدانه بزۆێنه  (  چۆنيه سه  له  يهوهری  تی  ر 

وێنه رههبه كه  یمهێنانی  كۆمه  بێته ده  كۆتايی  جواڵندنی  وگههۆی    مه ڵگا 

له هه سه  كردن  گوريسی  ڕاوبۆچوونهسته ر  هه كان،  كان، ڵوێسته كان، 

ئاراسته وته ڵسوكههه گوتاری  واتا  لهكان،  ئه   كراو  به ڕێگای   مه رههو 
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وتههونه  ئهری  گوتارێكی  ومهنقهالرسازی   كراوه   وديراسه  ستدارهست 

ڕێگای    گوزارشت كردن له   ڵگا، وه كانی نێو كۆمه بۆ چينه  كراوه   ستهوئارا

كو پێشتر  ڕێژن وهكانی پێ دادهيان تيكسته   و كارانهئه  كه  يه تييهو چۆنيه ئه

تاكهروهههمان پێ كرد،  ئاماژه  كار هاتوون لهبه  كه  و توخمانهكان وئهها 

ئاراستهچۆنيه گوتارهتی  ودكردنی  تێكسته كان  وهاڕشتنی  ئه   كان،  و دواتر 

نێو    كوتێت له داده   ئايكۆن وڕيچكه   بيته ی نزيك يان دوور دهماوه  له   تێكستانه 

ر  ر بينهسه  كات لهرز دهی ئايكۆنی خۆی فه تی، ووێنه اڵيه می كۆمهسيسته

حهيهشێوه   به لهكی  كردنه  تمی  فۆكس  چهسه   ڕێگای  تايبه ر  بۆ  مكێكی  ت 

، كهالرسازييهری يان ته هونه ر كارهنته وسه كهكرۆكی بيرۆكه ی ببێته وهئه

ياندنی گوتاری  تی گهكاردێت بۆ خزمه  كانی دی به كارييهموو وورده هه  وه

بينه  به بۆ  به  ر،  لوجيكی  لهستهجهپێی  بناغه   كراو  ياساكانی  داڕشتنی  ی 

هه وهبيركردنه  اليه روه،  فينۆمينۆها  وهنی  ده لۆجی  وزنجيره كو    ستپێكێك 

موو هه   ی لهوهر خوێندنه واكهر وتهوێت بۆ بينه كهردهده  كان كههۆشدارييه 

ڕووكهكارييهوورده شته كانی  وئهشی  شتانهكان  كهو  ند رمههونه   ی 

 ری وجواناسی. كی هونهپێی رۆيايه بۆ كرد به  دارشتنی له 
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 ند: فهمي بااليي رمههونه ناوی 

 ت: گومه ناوی كار

 2005ساڵ : 

 تيرياڵ: الزيت على كانفاس مه

 سم  80× 70:بارهقه

 ندرمهرشيفی هونه : ئهرچاوهسه

 ب( 2نموذج )

كی  رهگه ناوی كار: خانوو له 

 زركا 

 پارێزگا: دهوك 

 2004ساڵ: 

: رنا فتحي فرحان، رچاوهسه

فريدون علي امين، اثر   ئاالن

الموقف الفكري لالنسان الكوردي  

على الهوية المعمارية، مدينة  

دهوك حالة دراسية، بحث 

منشور، مجلة سليمانية للعلوم  

-الهندسية، جامعة سليمانية التقنية

قسم الهندسة  -كلية الهندسة

،  1، العدد:6المعمارية، مجلد

2019 . 

 

 

 ب( 2أ، 2)  ی نمونه وهشيكردنه 

ژينگه كوماڵيهبێگومان  كاريگهی  ڕاسته تی  ههری  ر سه  له  يهوخۆی 

م  ين له دهی دهوهتی ئه ، ديقهم دوو كارهك، لهكو يه الرساز وهند وته رمههونه 

فۆكسی   ند فهمی باالی كهرمهری هونهبست تابلۆی هونه مه  رييههونه  كاره
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تهسه   كردۆته ڕهر  وههنگاوڕهالرێكی  له  مهنگ  ناونيشان    جۆر  ژير 

هه)گومه ناوبراو  بيرۆكه وه   به  ستاوهت(،  گومهرگرتنی  ڕهی    له  نگهت 

هه وتهمزگه يان  بينايه كان  به ر  ئاينی،  ئهكی  گومه اڵم  به تهم  هێناوه ی    كار 

قهوه عهاڵيه كو  لهكی  وزل  پارێزراو  قه  سكری   جۆره   وه  بارهڕووی 

كان،  ورهنيشت هه ته  گات ئاسۆی ئاسمان له ده   كه  يهی ههتێكيبهرزی وهه به

هونه روههه ئه رمهها  لهوهند  نه   ی  لهبيناكه   كه  چووهبير  ئاستێك  چه  ی  ند 

 ست بهكات هه ماشای دهته  م كاتدا كهكهيه  ر لهواتای بينه  دروست بكات، به 

بينايه چه دهند  كهك  دههه   كات  كۆ  بنياتنانێكی  كۆمه  له  وهبێته مووی  ڵی 

وهيه ديقهگه   كخراو،  نمونهر  )تی  بكه 2ی  كه ب(  خۆی    به   كيهبينايه   ين 

كی ڵچوويهند تێههبينين چهپارێزگای دهۆك ده  كی زركا لهڕهگه  له  خانووه

كارهگهله  تێدايه  وبه   له  كهرييههونه  ڵ  بينا  وهه ڕووی  تی  يبهرزی 

كی اليهكو قهوه  و بينانيه ئه  كه  يهكهكرۆكی بيرۆكه  كان كهه ی ئاستوبيرۆكه

ده سكهعه پشان  وه ر  ده روههه   دات،  سه ها  هێلی  گومه رهبينين   كه تهكی 

بووه قه سهوه  وس  هێڵی  په كو  وهه رهنجهر  ڕهمهكان،  كان  نگهجۆری 

 كان له رهنجهكردنی پهتهسرجهبه  له   وسانهقه   هێله  يی ئه كارهێنانی شێوه وبه

تێك خامهفه   جۆره  يههه   كی الكێشهيه شێوه  ندی بيناكهناوه  م، وله ديوی دووه 

داوه هێزی  وه  به   وگرنگی  ده لێره  بيناكه،  ئه دا  بڵێن  هونهتوانين    ندهرمهم 

به كاريگه  زهالرساوته وههری  شاخهيبهرزی  لهتی  لهسه  كان   ريان 

 ن له ی هه و شاخانهتی ئهزييهركهكان وگرنگی ومهوسهقه  ووهێڵه  وهكهاليه 

له ژينگه كوری  ديكه اليه   ی  ئايكۆنێكهوه   مهئه  وه .  وهكی  لهڕه  كو   گی 

كی بينين،  يهكو نيشانه وه  يهتی كوردی هه اڵيهمی كۆمهری سيستهرتاسهسه
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بناسرێته  نهگه  وهناتوانرێت  پۆلين  لهكرير  به   ت  لهڕيزی  شتانه شێك  ی  و 

لههه زه  ن  ههوپێشينه   وهمانهگێل  پێكهاته   له  يهيان  كۆمهقواڵيی  ڵگا ی 

بۆيه اليه  له  وناسراوه كوردی،  تاكی  ده   زمانه  نی  بهبينين  ببێت    توانێت 

به فاكته بۆ  ئاماژهدهرێك  بارستهستهێنانی  ناو  پێكهاتهكانی  كاری  ی  ی 

جۆر مهيشتوو هه كی پێگه يهكو پێكهاتهوه  زمانێكه  الرسازی كه ری وته هونه 

كانی ناوخۆييه  ڕێگای گۆده   كات لهخشی ده په   ی كهو گوتارانهت بهبارهسه

  (، وه التكوين البنائييی )يدابوونی پێكهاتهكانی هاوشانی پهكان وتاكهتوخمه

مهێنانی ماناكانی رههپێناو به  بسترێت له ی بينراو پشتی پێ ده يان شێوه   وێنه 

ئه داتايانه بۆ  به ووتهركهده   كه  و  ئايكۆنی  ده دهی  وه ستی  كو  هێنێت 

له رههبه بينين  ستمان  بهمه  بوو كه   مهئه   كانی سروشت، وه بۆ بوونه  مێكی 

له  نوێنه بيرۆكه   بوو  بارسته رايهی  وبهتی  چياكان  ی كهرزيهكانی 

 ر تاكی كورد. سه ی كوردستانی له ری ژينگهوكاريگه

كارهرهاويشته ده  بۆيه  كۆتايی  وته رييههونه  كانی  پشت  الرسازييهكان  كان 

به بهده ناوه  ستێت  يان  دی،  سروشتی  نيشانهداتای  ئهڕۆكی  كارانه يی   و 

پێكهێنانێكه رههبه له هه ڕه  كه  می  ئايكۆنی  ندی  ههوڕه  وهكهاليه   ندی 

كۆتادا    له  ، وهوهكاتهخۆ كۆ ده  له  وهكی دييه اليه  الرسازی لهكاری وتهشێوه 

تهدهبه گوتارێكی  له ستهاتنی  اليه هه   واو  گواستنه   له  وهكهموو  ی  وهڕووی 

به بارهسه  وهكهكۆتاييه  ڕێگای وێنه   له  وهكهكييهرهسه   بيرۆكه ی  بارسته   ت 

كهشێوه  به   يی  سهيهشێوه   به  ستووه پشتی  بهرهكی  ئه ميكانزمه  كی  و كانی 

ده   كه  تيه چۆنيه بينين  تێكستی  له داڕشتنی  ئه به  كات،  بينين  وهر  تێكستی  ی 

نوسينهوه تێكستی  گه كو  نوسه ،  به ر  ڕسته نقهئه   ر  جێگای  كان ست 
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پێشخستنی ڕسته ووشه يان  لهيهكانی گۆڕی،  يايهر ڕستهسه   ك  دی،  ن  كی 

ووشه  تێكسته جێيگۆڕكێی  داڕشتنی  دواتر  كرد،  له ده  كهكانی    گۆڕدرێت 

حاڵه  وهتێكهحاڵه بۆيهبۆ  تر،  ده  تێكی  كه وای  داڕشتنی  وهه جه  بينين  ری 

 كان له كان وڕسته يی ووشه به ڕێكخستن وڕيزكردنی شێوه   نده كان بهتێكسته 

وتوخمه نوسيندا  وتاكهتێكستی  وئهكان  پهكان  كه نديه وه يو  موو هه   ی 

كی مايهبنه  مهكان، ئه الرسازييهری وتههونه  كاره  له  وهكهيه   به   وهستێتهبهده

وپه   له  رييهوههجه مادامێكهجوانناسی  گوتار  توخمی    به  ئاماژه  خشكردنی 

دههه كهستپێكراو  دهرۆكهوناوه  تێدا روحی وشاراوه  كات  وێت،  كهردهكان 

ئه ه ئ  وه داتايه ته  نجامهم  نييه نها  سروشتی  وتهرمههونه   كه  كی  الرساز  ند 

 بتوانی كۆنترۆلی بكات.

كهئاماژه به كۆتاييه   قۆناغه  كان  دهرههكان  لهمی  هونه   هێنن  ر كاری 

ئهوته سروشتێكی  ههفسانهالرسازی  وهيه يی  پێی   پێشنياركراوه  نيشانه   ، 

نيشانه ده رهوترێت  بهمزی  نيشانه  ی  وكهخۆی  مێژووی   كه   لتوورييه ی 

ههڕيچكه وهسيسته   له   يهی  ڕۆشنبيری،  نوێنه ئه   می  واقعی  تييهرايهم  ی 

وئه  نيشانهسروشتی  رهوجا  كه ی  باگراوندێكی  وئايديۆلۆجی  مزی  لتووری 

پێكده وانهپێچه  كه فۆتوی  ئه ی  ئيحائی رههبه  مههێنێت،  گوتارێكی  مهێنانی 

     .  و كاتهيان ناسراو پێشی ئه  بێ پێشينه ستپێكی گوتار به ده له  پێشتره يان
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 كان:كان وپێشنيازهكان وڕاسپاردهنجامهرئهكان ودهنجامهم: ئه شی چوارهبه

 كان: نجامهرئهكان ودهنجامهئه

پرۆسه  له -1 له ڕێگای   وه كانهواقعيه   شێوه   كانی گۆڕان وجێی گۆڕكيی 

ئابستراكت كۆمه  پهبۆ  لهسهندی ڕهيوه ڵێك  بينی  پێكهاته  ن  تێكستی  ی 

وته)شێوه  دهكاری  وهركهالرسازی(  به   له  وت،  مهێنانی  رههكۆتادا 

كهيهشێوه  ڵهكۆمه نهسه  خرێتهده  ك  لهخشهر  داهێنان  دوو  ی  م 

 .رهسێكته 

شێوهرمههونه  -2 وتهندانی  هه الرسازهكار  نجامدانی  ئه   به   ستان كان 

له  وهشيكردنه  ی پرۆسه سيسته بونيه   وپێكهاتن  شێوهی  بۆ  می  يی 

گوتارهپه ڕۆحی  بهجۆراوجۆره  خشكردنی  به   كان  بهپشت  و  ستن 

 . يهپرۆسه

  الرسازی( كهر وته)هونه   تی دروست بوونی تێكستی بينين لهچۆنييه  -3

به  به پشتی  گونده   ست  لهكوردييه   ئايكۆنی  زه  كان  وهوهمانهگێل   ، 

ئه  چۆنييه ئێستا  بۆته   له  تيهم  وڕێكخستن  كوردی    دارشتن  ئايكۆنێكی 

 ناسراو. 
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ميتافۆرمهوهنگدانهڕه -4 ئيسالمی وعيراقی كۆن كه خشهنه  ی  خۆی    ی 

شێوه پێكهاته  له  وهبينێته ده وتهی  هاوچهكاری  بهالرسازی    رخ 

 تی.به تاي كی گشتی وشاری دهۆك به يهشێوه 

  سپێنێت لهی كوردی بچهندی دهۆكی توانی ڕۆحی ناسنامهرمههونه  -5

پێكهاتهستهرجهبه بينايانهئه   ی كهوهالرسازی، پاش ئه ی ته كردنی   و 

 وهكۆنه ی مێژوو له وهگێڕانه بوو له ژموونی خۆی هه كانی ههوستايڵه 

خۆی داكوتابوو    یبناغه  ئايكۆنێكی كوردی ناسراو كه  ودواتر بوو به 

 تی كوردی. اڵيهمی كۆمهی سيسته قواڵيی پێكهاته له

كهوتهركهده -6 بينين  نهكاركته  به   ندهبه   كانی  وهتهری  كوردی  كو ويی 

ڕيچكه لهگوتارێكی  كۆمهسيسته  دار  ده اڵيهمی  كه ركهتی    وت 

 .يهكی كۆنيشی ههيهبناغه

شێوه رمههونه  -7 هاوچهوتهكاری  ندی  بهالرسازی  وله  رخ   گشتی 

به دهۆك  هونهتايبه  شاری  گوتاری  توانی  وكهتی  لتووری  ری 

به له رههجۆراوجۆر  بهێنێت،  تێكستی    م  داڕشتنی  چۆنێتی  ڕێگای 

 بينين. 

له  -8 ئايكۆنی  وتهری شێوه هونه   گوتاری  لهالرسازی هاوچهكاری   رخ 

گۆرانكارييهئه لهيه   نجامی  يه   ك  ئهكهدوای  وداڕشتنی  كان  نجامدان 

به وه ده   بينين  هات،  نييهمه  ست  دابڕانی  يان    له   رجی  واقيع 

 تی.اڵيه لتووری كۆمهكه

هونه اليه  -9 خودی  شێوهرمهنی  وتهندی  هاوچهكاری  به الرسازی    رخ 

ولهيهشێوه  گشتی  به   كی  دهۆك  ئاكتيڤهتايبه  شاری  رخستنی  ده  له  ت 

 گوتاری ئايكۆنی. 
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 كان:سپاردهڕا

واو  كو تهكان ووهنجامهئه   يشت له ر پێی گه ی توێژهوهستن به پشت به

ومهكه زانستی  سوودی  توێژهرێكی  ڕاسپاردهعريفی،  ئهر   وه ی 

ژێر ناونيشان گوتاری ئايكۆنی    تێكی نوێ دابنرێت له بابه  كات كهده

شێوههونه   له وتهری  هاوچهكاری  قوتابيالرسازی  بۆ  انی  رخ 

لهبكالۆريۆس وماسته لهجوانهرهكۆليجی هونه  ر  ر گرينگی به  كان، 

 كان.  كانی قوتابييه رييهرخستنی توانا هونهده  له تهم بابه ی ئهورهگه

 :وهكات الی خوارهده م ناونيشانهر پێشنيازی ئه توێژهكان: پێشنيازه

هونه -1 ئايكۆنی  )گوتاری  مۆدێرنزم  پۆست  كی يهديراسه ری 

 شيكاری(

 كان: رچاوهليستی سه

ط -1 الروائي،  الخطاب  تحليل  سعيد،  الثقافي  1يقطين،  المركز   ،

 .  1989والعربي، بيروت، 

2- Foucult, michel surveiller et (punir : Gallimard, 

1975(.  

مجلة  -3 البصرية،  السيميائيات  في  االيقونة  عبدالمجيد،  العابد، 

 . 2010المغرب،  االيقونات، العدد االول،

، دار  1كلي، بول، نظرية التشكيل، ترجمة وتقديم: عادل السيوي، ط -4

 . 2003القاهرة، -ميريت، مصر

الجادرجي، رفعة، االخيضر والقصر البلوري، نشوء النظرية الجدلية  -5

 . 2013بيروت، -في العمارة، دار المدى للنشر، لبنان

ط -6 السرديات،  معجم  واخرون،  محمد،  م1القاضي،  دار  علي ،  حمد 

 .2010للنشر، تونس، 

أسسها   -7 العامة،  السيميائيات  معالم  فهيم،  عبدالقادر  الشيباني، 

 . 2008الجزائر،  -، سيدي بلعباس1ومفاهيمها، ط

داني، محمد، في ماهية السيميائيات والصورة، بحث منشور في مجلة  -8

 . 2013الدار البيضاء،  -سمات العالمية، المغرب

هيغل   -9 جيرا،  طبرا،  المؤسسة  1والفن،  القاضي،  منصور  ترجمة:   ،

 . 1993الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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ط -10 السيميائيات،  معجم  فيصل،  منشورات  1االحمر،   ،

 . 2010الجزائر العاصمة، -االختالف، الجزائر

الواقع   -11 الى  الى  الكهف  من  الخيال  شاكر،  عبدالحميد، 

 . 331، ص2009االفتراضي، عالم المعرفة، الكويت، 

ط  -12 والحجاج،  الخطاب  بكر،  أبو  الرحاب 1العزاوي،  مؤسسة   ،

 . 104، ص2010لبنان، -الحديثة للطباعة والنشر، بيروت

البصري   -13 التشكيلي  التوزيع  يوسف،  خير  محمد  الرفاعي، 

الحية التعبيرية  الصورة  بناء  في  تاج(    -ودوره  )هاش  مسرحية 

 . 2016، 2دد ، ع9أنموذجاً، المجلة االردنية للفنون، مجلد 

،  1البيطار، هدية جمعة، الصورة الشعرية عند خليل حاوي، ط -14

المتحدة العربية  االمارات  والتراث،  للثقافة  ظبي  أبو  أبوظبي،  -هيئة 

2010 . 

بنية   -15 السيميائية وعالقتها في  شيخلي، مها أسماعيل، وزميلتها، 

المجلد االساس،  التربية  كلية  مجلة  الكرافيكي،  العدد  10التصميم   ،

 كلية التربية االساس، د.ت.-، جامعة بغداد80

 

 

 الخطاب االيقوني في الفن التشكيلي والعمارة المعاصرة 

 )مدينة دهوك أنموذجاً(

 م. سيروان رفعت أحمد

 السادة المشرفين 

 أ.د. عالء شاكر العتبي         أ.م.د ازاد حمة احمد

 أربيل-جامعة صالح الدينكلية الفنون الجميلة /  قسم الفنون التشكيلية / 

sirwan.ahmed@su.edu.krd 

 

على: البحث ملخص الحالية  الدراسة  الفن   ترتكز  في  االيقوني  )الخطاب 

المعاصرة( والعمارة  ً  جزءاً  باعتباره التشكيلي  الصياغة     في مهما كيفية 

المعاصرة، الفن   في الشكل لبنية طرأت والتي  النصية والعمارة  التشكيلي 

المعاصر، الفكر  التي حدثت في  التغييرات   قادت وبالتالي وذلك من خالل 

 الشكلية التحوالت  أخذت آفق أوسع، حيث نحو  والعمارة بشكل عام الفنون

المثال في أزاحة واضحة  مسارا التكعيبية على سبيل  تمخضت عنها  جديدا 
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وهكذا بالنسبة   الشكال من عدة زوايا لمجمل االشكال الواقعية وكما رصدت ا 

الى التجريدية والتعبيرية ... التي لعبت دورا مهما في كيفية صياغة االشكال  

لذا  التقليدي،  االطار  خارج  رصها   رصد الى البحث هذا  لنا  يتيح  وكيفية 

االيقوني ومتابعة يبدر    الخطاب  وما  البصري  النص  كيفية صياغة  وبالتالي 

فكرية،  اعنه خطابات  تؤدي أيضا شأنها ومن من   معرفتنا زيادة إلى ان 

 التجريد نحو  به ودفعت الشكل بنية على طرأت التي والمعالجات باآلليات

 .والحذف واالضافة .. 

 مشكلة المنهجي اإلطار األول  الفصل احتوى  فصول، أربعة  البحث تضمن

كيف يمكن صياغة النص البصري الذي يحيل    برصد  تتمحور والتي  البحث

والعمارة  التشكيلي  الفن  في  الفكرية  الخطابات  من  جملة  المتلقي  الى 

كظاهرة مهمة، وأثرت هذه بدورها على الشكل في الفن التشكيلي    المعاصرة

 هدفو  البحث، أهميةوالعمارة المعاصرة من حيث االستعارات الشكلية، و

والعمارة   هو البحث التشكيلي  الفن  في  االيقوني  )الخطاب  تمثالت  كشف 

 في وردت التي المصطلحات تعريف عن فضال ،البحث وحدود ،المعاصرة(

أما سياق البحث،  ثالث   تضمن فقد النظري اإلطار الثاني الفصل هذا 

أما  االيقونية األول المبحث  تناول مباحث، التشكيل والعمارة،   المبحث في 

فقد تناول الخطاب وتمثالته في النص البصري، وكما تناول المبحث   الثاني

االيقوني الخطاب  النظري   الثالث  االطار  الى مؤشرات  باالضافة  مفاهيمياً، 

 وعينته، البحث مجتمع متضمنا البحث إجراءات الثالث الفصل  واحتوى

البحث،  فقط بلغت التي  بحثال   عينة وتحليل  وأداة   الفصل أما  .نموذجين 

 والمقترحات والتوصيات واالستنتاجات النتائج اهم على فاحتوى الرابع

 ومن جملة النتائج واالستنتاجات أدناه:   .المصادر قائمة عن  فضال.

الى   -1 الواقعية  االشكال  من  والتبدل  التحول  عمليات  خالل  من  برزت 

في   متأصلة  عالقات  )التشكيل  التجريدية  البصري  النص  بنية 

والعمارة(، وبالتالي أنتاج أشكال تضاف الى خارطة االبداع في هذين  

 المجالين.

اجرى الفنان التشكيلي والمعماري عمليات التحليل والتركيب في بنية   -2

تلك   على  معتمداً  متنوعة  خطابات  بروح  يبعث  لكي  الشكلي  النظام 

 العمليات.
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الب -3 النصوص  تم  التي  الى   صريه الكيفية  االستناد  والمعماري(  )الفني 

أيقونية القرية الكوردية منذ امد بعيد، واالن أصبحت هذه الكيفية في 

 التراصف واالنشاء هي أيقونة معروفة كوردية بحد ذاتها. 

االستعارات الزخرفية االسالمية والعراقية القديمة وجدت ضالتها في   -4

بشكل عام   المعاصر  والعمارة  التشكيل  ومدينة دهوك على وجه بناء 

 الخصوص.

بناء   -5 تجسيد  حيث  من  الكوردية  الهوية  روح  الدهوكي  الفنان  أرتسم 

معماري في أبسط مستوياته بعدما أنخرطت تلك االبنية وطرازها في 

معروفة  كوردية  أيقونة  وأصبحت  طويل  زمن  عبر  التأريخي  السرد 

 وردية. ولها تسنينات مسبقة في عمق بناء المنظومة المجتمعية الك

بمثابة  -6 الكوردي  القومي  بالطابع  المرهونة  البصرية  التمثالت  تعتبر 

 خطاب متجذر في بنية النظام المجتمعي ولها تسنينيات مسبقة. 

مدينة   -7 وفي  عام  بشكل  المعاصر   والمعماري  التشكيلي  الفنان  أنتج 

خالل  من  ثقافية،  واخرى  فنية  منها  متعددة  خطابات  خاصة  دهوك 

 صياغة النص البصري.  الكيفية التي بها

يعد الخطاب االيقوني في الفن التشكيلي والعمارة المعاصرة هو ناتج   -8

لتمرحالت التأليف والصياغة النصية وال تشترط االنقطاع عن الواقع  

 أو الثقافة المجتمعية.

عام   -9 بشكل  المعاصر  والمعماري  التشكيلي  الفنان  لدى  الذاتي  الجانب 

ص مفتعلة في تمظهرات الخطاب وفي مدينة دهوك على وجه الخصو

 االيقوني.  

 الكلمات المفتاحية: الخطاب، االيقونة، الفن التشكيلي، العمارة
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Abstract 

 The current study is based on (the iconic discourse in 

plastic art and contemporary architecture) as an important 

part of how the textual formulation that occurred to the 

structure of the form in plastic art and contemporary 

architecture, through the changes that occurred in 

contemporary thought, and thus led arts and architecture 

in general towards A broader horizon, where the formal 

transformations in cubism, for example, took a new path, 

which resulted in a clear displacement of the totality of 

realistic forms. ... which played an important role in how 

to formulate shapes and how to stack them outside the 

traditional framework, so this research allows us to 

monitor and follow up the iconic discourse and thus how 

to formulate the visual text and the intellectual discourses 

that emerge from it, and that would also lead to an 

increase in our knowledge of the mechanisms and 

treatments that It occurred on the structure of the form 

and pushed it towards abstraction, deletion and addition... 
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The research included four chapters, the first chapter 

contained the methodological framework of the research 

problem, which centers on observing how the visual text 

can be formulated that transmits to the recipient a set of 

intellectual discourses in plastic art and contemporary 

architecture as an important phenomenon, and this in turn 

affected the form in plastic art and contemporary 

architecture in terms of formal metaphors The importance 

of the research, and the goal of the research is to reveal 

representations (iconic discourse in plastic art and 

contemporary architecture), and the limits of the research, 

as well as defining the terms that were mentioned in the 

context of this research. As for the second topic, it dealt 

with the discourse and its representations in the visual 

text, and the third topic dealt with the conceptual iconic 

discourse, in addition to the indicators of the theoretical 

framework. The third chapter contained the research 

procedures, including the research community and its 

sample, the research tool, and the analysis of the research 

sample, which amounted to two models only. As for the 

fourth chapter, it contained the most important results, 

conclusions, recommendations and suggestions, as well 

as a list of sources. Among the results and conclusions 

are below: 

1- Through the processes of transformation and change 

from realistic to abstract forms, relationships inherent in 

the structure of the visual text (formation and 

architecture) emerged, and thus the production of forms 

added to the map of creativity in these two areas. 

2- The plastic artist and the architect conducted the 

analysis and installation processes in the structure of the 
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formal system in order to evoke the spirit of various 

discourses based on these processes. 

3- The way the visual texts )artistic and architectural( 

were carried out. The iconography of the Kurdish village 

was based on a long time ago, and now this method of 

alignment and construction has become a well-known 

Kurdish icon in itself. 

4- The ancient Islamic and Iraqi decorative metaphors 

found their help in constructing contemporary 

architecture and formation in general and the city of 

Dohuk in particular. 

5- The Duhoki artist depicted the spirit of the Kurdish 

identity in terms of the embodiment of an architectural 

building at its simplest levels, after those buildings and 

their model became involved in the historical narrative 

over a long time and became a well-known Kurdish icon 

with advances in the depth of building the Kurdish 

community system. 

6- The visual representations that are subject to the 

Kurdish national character are considered as a discourse 

rooted in the structure of the societal system and has a 

prior Stennian. 

7- The contemporary plastic artist and architect in 

general, and in the city of Dohuk in particular, produced 

several discourses, including artistic and cultural ones, 

through how the visual text was formulated. 

8- The iconic discourse in plastic art and contemporary 

architecture is a product of the writing and textual 

drafting phases and does not require a break from reality 

or the societal culture. 
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9- The subjective aspect of the contemporary plastic artist 

and architect in general and the city of Dohuk in 

particular is fabricated in the manifestations of the iconic 

discourse. 

Keyword: Iconic. Discourse. Plastic Arts. Architecture. 
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