
 



 



 



 



 

 

 مــقدمــة
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 األمةوإمنا هم أيضا مستقبل هذه  –كما يقال دائما -إن أطفالنا ليس فلذات أكبادنا فحسب  
  .يكون مشرقا مزدهرا  أنباملعىن الواسع هلذه الكلمة ،فهم غدنا الذي نأمل 

قد قدمت  واألخالقيةو مما ال شك فيه أن اغلب الدراسات احلديثة النفسية واالجتماعية والرتبوية   
املالحظ  أنسليمة وجيدة ، إال وجتارب وطرق عديدة تساعد وتقدم لنا كيفية تنشأة  وأدواتمنهجا 

يكون يف  أنيف اغلب هذه املناهج والدراسات غياب االهتمام باجلانب الفين اجلمايل الذي ميكن 
للطفل ، ملا للفن من  األخرىاملعرفية والعلمية  األنشطةاعتقادي هو اخللفية اليت تتحرك عليها زوايا 

والدينية والبيئية ،وحىت  واألخالقيةمرونة تسمح لنا بتوظيفه يف جماالت عدة من أنشطة الطفل العلمية 
  .ل ، فتعمل على حنو متجدد دائما طاقة تدفع وحترك ملكات الطف إىلالرتبوية ، وهو كذلك أقرب 

دراسات  إىل، وكذلك  اآلخرينمالحظات شخصية وجتارب و آراء  إىلولعل هذا الرأي يستند    
 أوموسيقى  أواهتمام علماء النفس والرتبية باختاذ الفن سواء كان رما –وقراءات موضوعية منها مثال 

 إىلأدبا نقطة رئيسية تكشف عن ذكاء الطفل أو عن اضطراباته املعرفية أو عن شخصيته مث متتد 
  .الثقافية واالجتماعية  األبعادطرق لتنمية 

دور  وإبرازمن زاوية فنية مجالية  الرأيهذا  أوضح أنأن يوفقين اهللا سبحانه وتعاىل على  أمليوكل    
هذا البحث  أنواة اإلنسان اجلزائري ، كما ال يفوتين أن أنوه يث كونه نالفن يف حياة الطفل من ح

  .اهتم أساسا بفن الطفل وكيف حاكاه الفنانني الكبار يف اجلزائر 

للفن عامة واجلزائر  وإضافاتهودراستنا للطفل يف الفن التشكيلي اجلزائري ليبان أمهية فن الطفل    
، انطالقا من قناعات شخصية  األطفالم خاصة، قد تعمدت استعمال كلمة فن الطفل بدل رسو 

واستنادا على دراسات سابقة ، أثبتت روعة ومجالية هذا الفن ، فلما ال تستبدل كلمة فن بدل رسم 
م إالفنانني جزائريني استلهموا فنهم من فن الطفل  إجيادعابر وفقط وحاولت جاهدا  قالئل جدا  أ

  .مل اقل منعدمني  إن
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  :الموضوع  اختياردواعي  -

الباحث عادة ما تكون له رغبة أو دافع يثريه للخوض يف موضوع ما والتوسع والتعمق فيه ، وقد     
كان دافعي الختيار هذا املوضوع ، الطفل يف الفن التشكيلي اجلزائري راجع لتعلقي باالطفال وحيب 

وإحساسهم املرهف ، وملا  هلم و لرسومهم ملا هلا من تعبريات عفوية صادقة ونقية نابعة من شعورهم
لفن الطفل من مجالية وإبداع بعيد عن التقليد والواقع رغم أن الواقع الذي يعيشه أطفال اجلزائر 

  .العميقة يؤثر على مواضيع الطفل 

أما الدافع الذايت يكمن يف حب االطالع والتعرف على جانب غامض من جوانب حياة الطفل يف 
  .اجلزائر 

  :الدراسةتحديد  -

إال  التاريخالبحث يف موضوع الطفل ليس وليد العصر بل كان حمل حبث كثري من الدارسني عرب    
، وأحسست أنه  األحباثاخلوض ودراسة اجلانب الفين مل حيظى بذلك االهتمام يف اغلب  أن

تمع يعرب . يف حق أطفالنا  إجحاف الصغري أو الطفل ال يستطيع التعبري عن ذاته  اإلنسانكان ا
   .يف هذه املرحلة إمنا هو بدون فائدة يفعلهبل هو يلهو ويلعب وكل شيء  الفن،ب

ا ما هي إال ت ملسة للرتاث الفين  إضافةفن الطفل ودوره يف  أمهيةى بيان مدوالدراسة اليت نقوم 
املستقبل بشخصيات منفتحة على العامل و ذواقة  أجيال نشأةاجلزائري ، ومدى أمهية الفن يف 

تمع احملافظ    ملختلف الثقافات والفنون ، ولكن بتحكيم القيم ا

  

  : الدراسة   أهمية -
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العبقرية الفنية يف حماكاة فن الطفل  وإبراز األطفالمجالية فن  إثباتهذا البحث  حناول من خالل   
  .من اجل اثراء الفن التشكيلي اجلزائري

  :أهداف الدراسة  -

، مستعينا بدراسات سابقة ، كما أن  األطفالمراحل التطور الفين لدى  إبراز إىلدف الدراسة    
املساعدة على تذوقه ، وحاولت لتحقيق ذلك حتليل دف إىل إثبات مجالية فن األطفال  الدراسة

محد ، وستلقي الدراسة الضوء أ يللوحة      ألحد أكرب احملاكني لفن الطفل يف اجلزائر الفنان سطمبو 
 إىل تؤدياليت  واألسباب ألطفالاليت تقيد التطور الفين والتعبري لدى  األسبابمن ناحية أخرى على 

سن املراهقة إال من طرف الفنانني الذين يكرسون  أعتاببعد سن العاشرة أو على اندثار فنهم 
م الستعادة هذا الشعور وحماولة التعبري                                                .الطفويل  حيا

  :الدراسات السابقة  -

فن الرسم عند األطفال مجالياته ومراحل تطوره حيث ) 2013(دراسة سوسن عصفور  -
ما هي مراحل التطور الفين لدى : هدفت هذه الدراسة لإلجابة على عدة أسئلة منها

 .األطفال
دف هذه الدراسة لإلجابة على  )1997(دراسة وفاء إبراهيم  - الوعي اجلمايل عند الطفل 

 السؤال التايل هل يدرك الطفل اجلمال ؟
سيكولوجية رسوم األطفال وبيان السمات والفوارق الفنية ) 1984(دراسة حممد البسيوين  -

 .لألطفال 

  

  :الدراسةإشكالية  -



 ـة ــمقدمـ     
 

 
  ث

 

  :حبثناجنيب عليها واليت سيقوم عليها  أنالعامة لدراستنا اليت جيب  اإلشكالية   

 ما معىن الفن وما عالقته بالطفل ؟ -
 يف حياة الطفل ؟) الرسم والنحت (هو دور الفنون البصرية  ما -
 الفن الطفويل ؟ هل هناك عالقة بني الفن البدائي و -
 ؟ األطفالكيف منيز رسوم  -
 هو االرجتال يف فن الطفل ؟ ما -
 متارس على الطفل اجلزائري يف الفن؟اليت  األخالقيةهي الضغوط  ما -

ال " صحة ادعاء بيكاسو يف مذكرته قائال  إثبات إىلدف  األولإن هذه الدراسة فنية باملقام    
يوجد أطفال عباقرة يف فن الرسم ، بعكس ما حيدث يف فن املوسيقى ، ما يعتربه الناس عبقرية مبكرة 

  ."مع التقدم يف العمر ليس سوى عبقرية الطفولة اليت تزول تدرجييا 

لديهم حس فين فطري متاما يتطور تدرجييا مع منوهم املعريف إن توافرت  األطفالكل   أنوهذا يعين  
  .هلم بيئة تتيح هلم سبل الرسم وحترتم نتاجهم الفين 

حمفزات للظهور ، فحىت الطيور اليت  إىلوحيتاج التطور الفين الذي يربز عبقرية الطفولة الفطرية    
ومل يتح هلا التحليق يف  األقفاصفيها تضمحل إن هي حبست يف  املتأصلةطرت على الطريان و ف

، خاصة يف جمتمعنا اجلزائري والذي  األطفالالوقت املناسب ، لكن هذه احملفزات ال تتوفر لدى كل 
  .االهتمام الذي يستحقه  األطفالمازال ال يويل فن 

االطفويل  قة بني الفنني البدائي والعال أيضاكما ستبني هذه الدراسة      ال ميكن  إذعالقة مفتعلة ،  أ
الضوء  سألقيكما افرتض بعض الدارسني ، وهلذا   الطفويلالضوء على الفن البدائي بدراسة الفن  إلقاء

رحم الفن الطفويل فالرجوع رحلة  إىلأحد الفنانني الكبار الذين وجدوا ضالتهم يف العودة على جتربة 
  .مغرية حقا 
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  : حدود الدراسة   -

االت التالية       :حتدد الدراسة احللية يف ا

ال البشري  - امحد الذي ميارس الفن الطفويل  اسطنبويلتطبيق الدراسة على نتاج الفنان : ا
 .ويستمد ويستلهم منه مجيع لوحاته 

ال  -  .يليةحتلدراسة  تلمسان،:املكاينا
ال الزمين  -  .حتليل لعمل فين دام ليومني بعد عدم استجابة الفنان للقاء به أودراسة : ا

  :وقد قمت بتقسيم بحثي إلى ثالثة فصول 

معىن الفن ، : يدرس ماهية الفن وعالقته بالطفل وتضمن ثالثة عناوين رئيسية هي  األولالفصل    
  .والفطرية والفنون البصرية ، والطفولة بني البدائية 

: أما الفصل الثاين فقد تناول إضاءات حول فن الطفل يف اجلزائر وبدوره احتوى سبعة عناوين    
فن راقي ، السلوك الفين عند  األطفال، هدف الطفل من رسومه ، رسوم  األطفالمميزات رسوم 

  .يف اجلزائر خالقيةاألالطفل ،االرجتال يف فن الطفل ، عاملية فن الطفل ، وأخريا فن الطفل والضغوط 

نبذة عن : الدراسة واندرج حتته ثالثة عناوين  لنموذجالفصل الثالث يدرس التحليل العلمي والفين    
  .النتائج والتوصيات  أهمأمحد ، التحليل الفين للوحة ،  اسطنبويلحياة الفنان 

  

  

  :في البحث  األساسيةالمراجع  -
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، وزراة الثقافة والفنون ،  1مجاليته ومراحل تطوره ، ط األطفالسوسن عصفور ، فن الرسم عن 
 .2006الدوحة ، قطر ،

 .1997، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  األطفالالوعي اجلمايل عند  إبراهيموفاء  -

  :الدراسةصعوبات  -

جيتهد  إنما من عمل مهما  كان سيتعرض لصعوبات سواء كانت نفسية أو مادية ، وعليه    
  :صعوبات اليت اعرتضتين يف النقاط التالية الصورة ميكنها ، وقد حصرت  أحسنلبحث على وينجز ا

 إىلللخلوص  األفكار اليت وصلت إليها والرد يف مجيع  األخذالوضعية النفسية املتقلبة يف  -
 .فكرة ميكن أن تكون مفيدة لبحثي هذا 

لكثرة بسبب ظروفه الصحية و  لوحته،ل قمت بتحلي الفنان الذي إىلصعوبة الوصول  -
 .ارتباطاته

   :الدراسةمصطلحات  -

جاءت لفظة السمة يف ثالثة مواضع يف  إذ، يف القرآن الكرميلقد وردت هذه اللفظة  :السمة
مني آالفُميِددكم ربكم خبمسة  {القرآن منها قوله تعاىل   أي بعالمات مميزة،  1}من املالئكة مسوّ

ّن للنّ {يف قوله تعاىل ) مسومة(جاءت لفظة أيضا و  و خاصة،  ساء و هوات من النّ اس حُب الّش زي
مة اخليل املوسومة هي اليت تتسم ن أل  2}البنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسوّ

ا   .بعالمات خاصة متيزها عن أقرا
  
  

                                                        
 .125آل عمران اآلية  1
 .14آل عمران اآلية  2
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ِيف  ِسيَماُهْم {يف ستة مواضع يف القرآن منها قوله تعاىل ) سيماهم( كما جاءت لفظة 
ُجودِ  ِر السُّ ْن أََث ُجوِهِهم مِّ ا 1.} وُ م" واملراد   2". عالمتهم يف وجوههم من أثر السجود يف صال

م  {وقال تعاىل  هُ ِرفُونَـ عْ َ اِف رَِجاًال يـ ٰى َأْصَحاُب اْألَْعرَ نَادَ ا   بِِسيَماُهْم وَ مَ ُكمْ وَ ُ ع ا َأْغَىنٰ َعنُكمْ َمجْ قَاُلوا مَ
وَن  ُ م، 3}ُكنتُمْ تَْستَْكِرب   .أي بعالمات خاصة 

ْسمُ  " أن) هـ502 وىفتم( األصفهاينويرى الراغب ، واجلمع مسات األثرهي ):لغةً (السمة  الوَ
ومِ  َسنَِسُمهُ  {قال تعاىل  ،األثروالسمةُ   التأثري ُط ى اْخلُرْ فنجعل ذلك عالمة باقية، ومسة ثابتة  .4}َعَل

 5.شفيه ما عا
ا) هـ711 – 630( ابن منظوروجاءت عند  ُ َمسَ وَ  :بأ َ ًا وَ ْمس وَ  ه تسم ا و،  ةمَ ثر فيه بِس أ إذ ، ةً مسِ

ا     6.البعري من ضروب الصور بهِ  مَ ِس ما وُ  ،الوسام : والسمة  ،الرجل لنفسه مسة يعرف 
 ):اصطالحاً (السمة 

ا)  Michel Walter اللرت ميشاو (عرفها  - تنتظم مبوجبه الفـروق  أنالبعد املتواصل الذي ميكن :  بأ
 7.الفردية بصورة كمية من حيث مقدار اخلصائص اليت ميتلكها الفرد

ـــا هـــاتفعرف) Marilyn Monroe مـــونرو(  أمـــا -      هـــي كـــل خاصـــية ميكـــن مالحظتهـــا يف عمـــل" :  بأ
 8."أي معىن من معانيه أو، فين

 .ضمن بنية العمل الفين  ،دال هي توصيف يتمظهر كـنسق):إجرائيا(السمة 

                                                        
 .29الفتح اآلية سورة  1
 .29القرآن الكرمي ، تفسري الطربي ، تفسري سورة الفتح اآلية  2
 .48األعراف اآلية سورة  3
 .16سورة القلم اآلية  4
  .16م اآلية لالكرمي ، تفسري الطربي ، تفسري سورة القالقرآن  5
طبعة مصورة عن طبعة  ،والرتمجة للتأليفالدار املصرية  ، 5ج  ،لسان العرب ،األنصاريمجال الدين بن مكرم  ابن منظور  6

 . 121ص  ،ت، ببوالق
كلية   ،جامعة صالح الدين ،والبحث العلمي وزارة التعليم العايل، الشخصية يف ضوء علم النفس ،راجلبوري حممد حممود اجليا 7

 . 27-26ص  ،1990 ،بغداد ية، مطبعة دار احلكمة،الرتب
 . 41ص  ،1972، اهليأة املصرية العامة للكتابوآخرون، درة  أبوحممد علي  رمجةت، التطور يف الفنون ،توماس مونرو 8
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ا  عرفها اهلييت :ةالطفول ا  :بأ  خبصائص وعادات وتقاليد وميول و األطفالمرحلة يتصف 
 1.وطرق خاصة يف اللعب ،ومفردات لغوية وقيم ومعايري،  وجه نشاط وأمناط سلوكأ

الطفولة هي الزمن املعلق للنزعات يف انتظار متلك الوسائل اجلسدية "ن أفيذكر بالعروسي أما 
  2."والطبيعية لتحقيقها 

  3"هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر من العمر إال إذا بلغ سن الرشد "  :الطفل 
هي التوصيفات الدالة على اخلصائص املرتبطة بالتعبري واالجتاهات  :مميزات الطفولة

  .املتمظهرة كأنساق مدركة يف بنية العمل الفين ، األطفالفعاالت وامليول اخلاصة برسوم واالن
ا 1958 وينالبسيعرفها : رسوم األطفال  ا عن "  بأ تلك التخطيطات احلرة اليت يعربون 

ه  أومن بداية عهدهم مبسك القلم  ،أي سطح كان     4."مرحلة البلوغ  إىليصلو  أن إىل ،ما يشا
ــافقــد عرفتهــا  العبيــدي أمـا ــا تالمــذة املرحلــة االبتدائيــة  األلــوان وكــل التخطيطــات "  بأ الــيت يعــربون 

  5."من اجلنسني على ورقة بيضاء 
 
  
 

 
  

  

 
                                                        

 .30ص ، 1988هادي نعمان ، ثقافة األطفال، سلسلة عامل املعرفة، مطابع الرسالة ، الكويت ،  اهلييت 1
 . 117- 112ص ، 1996منشورات الرابط ، الدار البيضاء ،  ،الفضاء واجلسد  موليم ،العروسي  2
 .الطفلمن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق ) 01(وفقا لنص املادة  3
 . 9ص  ، 1958 ،مصر  ،دار املعارف  ،كولوجية رسوم األطفال البسيوين حممود ، سي 4
جامعة  ،كلية الفنون اجلميلة   ،رسالة ماجستري ،مميزات رسوم التالميذ يف املرحلة االبتدائية يف مدينة بغداد  ،العبيدي حنان عزيز  5

 19ص  ،1988 ،بغداد 



 

  ماهية الفن وعالقته بالطفل : الفصل األول

 معني الفن  .1
   الفن عند املشرق. 
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 :مــعنى الفـــن .1

 :تمهيد
منذ فجر التاريخ عرف اإلنسان الفن، يرتمن به غناء فيخفف عنه عناء اجلهد يف العمل، ويرسله    

قويا عنيفا فيهز به كيان العدو يف حلبة النضال، ويهرع إليه فيبثه لوعة احلب، وأسوة احملبوب، ويسكن 
  .إليه وثنا أو صورة خالل عصور اجلهل

ولكنه مفجر الطاقة احليوية  –كما توهم بعض املفكرين –ليس الفن إذن هلوا أو لعبا عابثا "   
اخلالقة ، والباعث على العمل والتقدم ، بل هو مبدأ احلياة وسر تفتحها أال ترى األنثى يف خمتلف 
صنوف الكائنات احلية تتفنن يف ضروب الزينة والتجمل لتجذب الذكر فيستمر النوع عرب التاريخ ، 

ذب اجلنس اآلخر سوى صورة من صور الفن اجلميل الذي هو مبدأ وليس اإلغراء األنثوي الذي جي
  1"احلياة 
  الفــن في المشرق:  

إذا تتبعنا معىن كلمة فن يف املشرق ، لتبني لنا أن الفن يف مصر القدمية كان مرتبطا ارتباطا وثيقا   
بقلة اخلطوط  بالدين  فكل مظاهر األهرامات بضخامتها والتماثيل والقصور واملعابد اليت متيزت

الكبرية وبنوع من البناء ذي عوارض مسطحة ومستطيلة هي خري دليل على الوجهة الدينية للفن ،  
كما تبني لنا أن هذا الفن مل يكن حرا طليقا ، بل كان الفن ميثل حياة الرتف وتسوده أساليب التزيني 

ريوغليفية املصرية كالرمز اخلطي والتجميل اليت متثلت يف بعض الرسوم الرمزية التصويرية بالكتابة اهل
من مث يتبني لنا أمهية الكتابة اهلريوغليفية يف إثبات . لعصفور العنز للصقور واألسود وزهور النيلوفر 

                    2يف صميم التأليف الزخريف والتزييين –من الناحية الفنية  –اآلثار التدوينية الكثرية ،واليت تدخل 
م، هذا باإلضافة إىل  أن هذا الفن الشرقي كان فنا حربيا من حيث أنه يصور عظمة احلكام وانتصارا

  3ويتضح ذلك يف كثري من التماثيل والنقوش املرسومة على جدران املعابد يف مصر القدمية
                                            

42ص  ،حممد علي أبو زيان ، فلسفة الفن ونشأة الفنون اجلميلة ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ، مصر  1  
57، ص  1972 ، 2ط ميشال عاص ، منشورات عويدان ، بريوت ،.اتني سريو ، اجلمالية عرب العصور ، ترمجة د 2  

6، ص  نفس املرجعحممد علي أبو زيان ،   3  
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  الفن عند اليونان:  

دة أو منفعة  أما الفن عند اليونان فكان يعين اإلنتاج سواء كان أنتاجا صناعيا غايته حتقيق فائ   
وهلذا كان فن  1"كفنون احلدادة والنجارة مثال ، أو كانت حتقيق لذة مجالية مثل فنون الشعر والغناء 

. بالد اليونان فنا لذاته يقوم على التناسق العقلي ، أي فنا دنيويا دميقراطيا ال خيضع لعوامل دينية 
للفضائل الدينية كاالستشهاد والتضحية وهذا على العكس متاما من الفن املسيحي الذي خيضع "

تمع   2واألمل يف احلياة اآلخرة ومن مث كان فنا شعبيا تتذوقه سائر طبقات ا
 

  الفن في عصر النهضة:  

وجدير بالذكر أنه يف عصر النهضة يف إيطاليا عاد استخدام املعىن القدمي لكلمة فن ، وهلذا اعترب    
ستطيقا يومل يبدأ فصل مشكالت اال. أنفسهم صناعا  –مل القدمي مثل فناين العا-فنانو عصر النهضة 

ا عن املشكالت اخلاصة بفلسفة الصنعة إال يف القرن السابع عشر امليالدي فمنذ ذلك  وتصورا
التاريخ حترر الفن من سلطة الدين واجته إىل اجلمال يف ذاته ، وأصبح اإلنسان معيار احلكم على 

واكتست الفنون بطابع البهجة والرتفيه وحتررت من طابع احلزن الذي  األشياء باجلمال والقبح ،
اكتسى به الفن املسيحي ، ويف أواخر القرن الثامن عشر ازداد هذا االنفصال للغاية إىل حد ظهور 

الفنون اجلميلة ، والفنون النافعة أي الفنون احلرفية أو فنون الصنعة ويف القرن التاسع عشر  –فارق بني 
،كلمة الفرد ) فنون(هاتان الكلمتان ، واستغىن عن الصفة مجيلة ، واستبدلت بكلمة اجلمع  اختصرت

وهكذا أصبح الفصل كامال بني الفرد والصنعة من . "، وأصبحت الكلمة ذات معىن عام )فن (
  .3"الناحية النظرية 

واألضواء ، وعلى ضوء  وهلذا جند الفن يف القرن التاسع عشر ميتاز بالبساطة وبكيفية توزيع األلوان 
هذا كان الفن مبعناه العام هو مجلة من القواعد املتبعة لتحصيل غاية معينة ، إذا كانت هذه الغاية 

                                            
47، ص  1971 القاهرة،أمرية حلمي مطر، فلسفة اجلمال، دار املعارف،   1  
7 املرجع السابق ، ص حممد أبو زيان ، فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة ،  2  
  11، ص 1937،  الدار املصرية للتأليف والرتمجة ، القاهرة أمحد محدي ،وود ، مبادئ  الفن ، ترمجة روبني جورج كولن 3
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حتقيق اجلمال مسى الفن بالفن اجلميل ، وإذا كانت حتقيق اخلري مسى الفن بفن األخالق ، وإذا كانت 
  .حتقيق املنفعة مسى الفن بفن الصناعة 

أن الفن مقابل للعلم ألن الفن عملي والعلم نظري، ويكمن الفرق بني الفن والعلم  ومعىن ذلك    
  1.يف أن غاية الفن حتصيل اجلمال، أما غاية العلم فهي حتصيل احلقيقة

ذا املعىن إمنا يشري إىل القدرة البشرية بصفة عامة، مادام اإلنسان هو ذلك     وال شك أن الفن 
ولعل هذا هو . ضوعات، ويضع أدوات األشياء، وخيلق شبه موجوداتاملوجود الذي يستحدث املو 

السبب يف أن الفالسفة قد وضعوا الفن منذ البداية يف مقام الطبيعة على اعتبار أن اإلنسان إمنا حياول 
  2.عن طريق الفن أن يستخدم الطبيعة ويضطرها إىل التالزم مع حاجته ، ويلزمها بالتكيف مع أغراضه

 
  القرن العشرينالفن في:  

وإذا انتقلنا إىل تتبع اآلثار الفنية يف القرن العشرين نرى السمة الفنية اجلمالية غالبة على اإلنتاج    
الصناعي ، ومعىن هذا أننا جند فنا ال يتميز بسمات ظاهرة حمدودة وحسب ، بل جنده بنزعات 

  .للفنون التجريبية متعددة متضاربة فثمة تيار للفنون االجتماعية ، وتيار للفنون الفردية ، وآخر 
و أما الفنون االجتماعية األكادميية تلك اليت حترتم القيم األخالقية وتتجه إىل الكيف ال إىل الكم    

  :يف اإلنتاج فهي تنقسم إىل نوعني 
  فنون نظرية عقلية أو دينية  
 تمع وما فيها من مجال، وأصبحت : فنون عملية وتعرب عن الواقع الطبيعي وأحداث ا

ومن مث فإن مصطلح فن مبعناه احلديث و 3"لة حتمي هذه الفنون اجلميلة وتشجعها الدو 
 .هو املعىن األكثر حتديدا يكاد ينطبق على الفنون اجلميلة

                                            
.49ص  ، 1971القاهرة، أمرية حلمي مطر، فلسفة اجلمال، دار املعارف،   1  
.9 ، صالقاهرة ، بدون تاريخع احلديثة ، زكريا إبراهيم ، مشكلة الفن ، دار الطب  2  
.21حممد علي أبو زيان ، املرجع السابق ، ص   3  
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ا أنه نوع من     و الفن قيمة من القيم املثالية اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها وأهم خاصية يتميز 
ان ، وهذا اإلبداع ينبعث من الطاقة الروحية للفرد ، ومن مث كان النشاط اإلبداعي واخلالق عند اإلنس

أن يتجرد اإلنسان من كل مصلحة أخرى غري الفن لذاته ، وأن يتحرر بواسطة الفن من " معىن الفن 
 1"الغاية بال غاية " إحساسه باحلاجة وانفعاالته ومعتقداته ولذلك فقد عرفه كانط بأنه 

، أو هو تكافؤ تام بني العاطفة اليت حيسها الفنان  2"تعبري على الوجدانالفن هو "وعلى هذا كان    
ا عن هذه العاطفة ، أي بني احلدس والتعبري ، وهلذا فإنه ال ميكن أن تصنف  و بني الصورة اليت يعرب 

اية لعددها ، فال قيمة ثابتة لتلك  ائية ألن احلدوس فردية وجديدة أبدا ، وال  الفنون بصورة 
صنيفات اليت يضعها النقاد للفنون ويف داخل الفن الواحد وال قيمة لتلك القوانني اليت يضعها النقاد الت
فيعلقون قيمة األثر الفين على التزامه لقواعد حبيث ال يعدون األثر الفين _ كاألخالقيني مثال _ 

ان حيب ويعرب ، وقد عدا أن الفنان هو إنس_ أثرا مجيال بل قبيحا _ الذي خيرج على األخالق مثال 
تصنف عليه صفه التخلق من حيث هو إنسان ن إما من حيث هو فنان فال نستطيع أن نطلب إليه 

إال شيئا واحدا هو التكافؤ التام بني ما ينتج وما يشعر به ، ومعىن هذا أن فلسفة الفن هي علم 
سابقة على املعرفة املنطقية ، احلدس اخلالص أو املخلص ، وان املعرفة احلسية هي املعرفة الفنية وهي 

ا تعرب عن حالة خاصة بالذات ،    مبعىن أ
أن للمعرفة صورتان معرفة حدسية هي إدراك للصورة اجلزئية  )1866/1952(من هنا يرى كروتشيه 

الفردية ، وهذا هو الفن ، ومعرفة مفهومية وهي إدراك للعالقات الكلية وهذا هو املنطق ، وتكمن 
فن يف حتويل تلك املعرفة التجريبية اليت ميتلكها الفنان أو املبدع إىل معرفة نظرية ، مهمة فيلسوف ال

ا ال شعوريا أثناء مرحلة اإلبداع ، ولكنه ال يستطيع أن  فقد ينطق الفنان بالصورة أو يكون عاملا 
ا ، وعلى أي حنو استقامت على عودها حىت خرجت يف شكل عمل فين  يصف لنا كيف متت والد

  3تكامل م
  

                                            
   277ص  ،1991 القاهرة، مشس،جامعة عني  احلديثة،مكتبة احلرية  القيمة،نظريات يف فلسفة  حسني،نازيل إمساعيل  1

137، ص  1970أمحد فؤاد األغوايب ، املعقول والالمعقول ، دار املعارف ، القاهرة ،   2  
مل يف فلسفة الفن ،  3    97ص  ،1947، 1لفكر العريب ، القاهرة ، طسامي الدرويب ، دار اترمجة بنديت كروتشيه ، ا
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وعلى الرغم أننا جند يف الفن قدرة على توليد اجلمال ، وان اإلحساس باجلمال وكذلك اإلحساس     
ما ليس شرطا  باللذة واملتعة مها شيئان مصاحبان لعملية التذوق ، وعملية اإلبداع على سواء فإ

ق اهلدف من التعريف الذي لوجود أو حتقيق ، ومن مث فال نظن أن تعريفنا للفن بأنه لذة ميكن أن حيق
نشده أو نسعى إليه ، فقد يكون األثر الفين باعثا عن اللذة ، وقادرا على توليد أكرب قدر من 

  اإلحساس باملتعة ، يكون يف نفس الوقت رديئا من الناحية الفنية  
وقف النفسي  فقد نقرأ قصيدة شعرية أو نستمتع بلوحة فنية يف حلظة ما ، مث تتغري اللحظة ويتغري امل   

فإذا اللوحة خيتلف تأثريها وإذا القصيدة الشعرية تفقد مذاقها أو معناها ، وهذا يكفي دليال على أن 
   1اللذة ليست دائما معيارا صائبا أو سليما لقياس الفن أو دليال على وجوده 

وحىت يؤكد يف أنه حدس أو رؤيا ، _ كما أوضحه كروتشيه _ وهكذا ميكننا أن نوجز معىن الفن    
  2هذا املعىن ، كان عليه أن ينكر معاين متعددة للفن نوجزها يف مايلي

الفن ليس واقعا ماديا ، وذلك ان الظاهرة املادية ليست واقعية ، يف حني أن الفن واقعي   - 1
  .وهلذا ال ميكن أن يكون ظاهرة مادية أي شيئا غري واقعي 

 .تجه دائما إىل بلوغ اللذة واستبعاد األمل الفن ليس فعال نفعيا ، حيث أن الفعل النفعي ي  - 2
ليس ناشئا عن  –وفقا ألصحاب هذا االجتاه  –الفن ليس فعال أخالقيا ، إذ ان الفن   - 3

اإلدارة ، ومعىن هذا أن اإلدارة هي قوام اإلنسان اخلّري ، ولكنها ليست قوام اإلنسان الفنان  
تاريخ املذاهب الفنية وأكدت على ان مع ذلك فإن النظرية األخالقية يف الفن قد وجدت يف 

م ويقوم أخالقهم   .غاية الفن هي أن يوجه ويبعدهم عن الشر ، ويصلح من عادا
ا الفلسفية تكاد تكون تتميز  - 4 الفن ليس معرفة مفهومية ، حيث أن املعرفة املفهومية يف صور

 .مثالية خالصة الالواقع ، إمنا يهمنا يف الصورة هي قيمتها كصورة  بني الواقع و

 

                                            
  11، ص  1971حممد زكي العشماوي ، فلسفة اجلميل يف الفكر املعاصر ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت   1
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  :البصريةالفنون  .2
 الرسم: 

يعد الرسم أحد أهم الفنون البصرية وهو أحد أقدم الفنون اجلميلة يف التاريخ ظهورا ، والرسم يطلق   
عليه أحيانا التصوير ، منه التصوير الزييت واملائي والتخطيط اليدوي ، ويعتمد غالبا على املهارات 

العملية ، وضرورة تعليم الرسم لألطفال حالة اولية البد من الرتكيز الفردية سواء كانت العقلية أو 
ال ميكن الطفل من تطوير خمرجاته الفكرية  ذا ا عليها كضرب من ضروب اإلبداع ، وفن الرسم 

بشكل صحيح وتطوير مقدرته النفسية والسلوكية بشكل منطقي وميكن قياس هذه احلالة يف األوضاع 
  :التالية 

لرسم عند األطفال هو التخيل ألي موضوع باإلمكان اإن احلالة الطبيعية لبداية : ول الوضع األ"
التخيل هنا ستكون بسيطة وطبيعية بقدر املخيلة احملدودة اليت ميتلكها الطفل، وطبيعة  عمليةو رمسه، 

طفل برمسه هذه املخيلة معتمدة على الصور اليت يراها يف الواقع، وبذلك لو اخرتنا أي موضوع ليقوم ال
من املؤكد أنه سوف يتصور مجلة من الصور احملدودة اليت هلا عالقة بالواقع ويعكسها بطريقة ما يف 

 . الرسم رغم إمكانياته البسيطة يف التنفيذ
على كل  تتواصل بشكل مستمر مع ذات الطفل، والتعبري هنا مشتمل الفرح، اجيابيا: الوضع الثاين 

وهنا  أو سلبيا) الكبت، اخلوف، القلق، اخلطر، املتعة، التشوق ( تعبرياواء كان سأشكاله وأصنافه 
  . تكون العملية مهمة للغاية يف الكشف عن ذات الطفل احلقيقية

الطفل مشكلة كبرية يف عملية التقنية واملهارة يف الرسم يف يالقي التقنية، وهنا قد  :الثالثالوضع 
كحالة بصرية  يف اخلطوط اخلارجية وحب األلوان املميزة بادئ األمر، وعليه جند أن هناك مثال قوة

  1".فيزيائية

خالل هذه األوضاع ميكن تفسري العملية اإلبداعية للطفل هنا ضمن هذه املراحل الثالث من     
  :لمي ختصصي على النحو التايلعوفق نسق 

                                            
. 146ص  1990نوفل ينوف ، مراجعة د سعد مصلوح ، عامل املعرفة ، .غيورغي غاتشف ، الوعي والفن ، ترمجة د  1  
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دودا تبعا لذاكرته ميكن للطفل التخيل كما أشرنا، ومستوى التخيل سيكون حم : األوليف الوضع 
ميكن  غريبة ال احمليط به، وعليه قد جند يف الصورة الفنية اليت يرمسها أشكاال وعالقته مع صور الواقع

تشخيصها بسهولة كأشكال عمودية وأخرى أفقية وحلزونية أو شبه دائرية وهي مجيعها متبوعة 
بالفكرة أو الصورة اليت يتخيلها، وإذا افرتضنا مثال أن الطفل حياول التعبري بالرسم عن صورة األب يف 

رة أمه مثال، وهذا خميلته، ظهرت هذه الصورة حبجم أكرب من باقي األشكال املرسومة وكذا احلال لصو 
  . حياة الطفل، أي البيئة املنزليةالتشخيص يشري إىل أمهية هاتني الشخصيتني يف 

احلجري  حجما كان أكثر أمهية يف تصوره، وكأننا نعود إىل رسوم العصرلما كان الشخص أكرب ك     
فهم حالة أساسية  كن منـــــــنتمبكل األحوال  األول أو الرسم البدائي وحىت فجر احلضارات األوىل

خصوصا يف داع ـاالت بناء التفكري الصحيح وإنشاء خميلة قادرة على اإلبـــــــــتخيل إحدى حال هنا أن
. 1"وقت مبكر  

ألطفال قبل البلوغ يف بناء التخطيط الصحيح لألحداث، وميكنه من القدرة افيد بناء املخيلة عند ي
ا الصحيحة بكل يل أي مشكلة إلسرتاتيجي للحياة، وختامستقبال على البناء  بعادها، وهكذا أبصور

.التطوراتميكن فهم اختالف خيال الفنان عن اإلنسان االعتيادي تبعا هلذه   
.    2"تبدأ حالة مهمة هلا عالقة بالكيان النفسي عند الطفل وهي التعبري" : يف الوضع الثاين  

باحلالة النفسية والذاتية لديه، فغالبا ما جند قوة التعبري عالية، ولكنها تكون والتعبري هنا مرتبط      
وكل هذا يرتبط باجلانب النفسي والعاطفي . بطريقة اجيابيةعند بعض األطفال بطريقة سلبية، وآخرين 

للطفل، فمنها ما تعرب عن وضع معني ككره أو عداء أو كبت، وهذا ينعكس أساسا من البيئة اليت 
ا هذا الطفل، ويعود ذلك جلملة أسباب واقعية هلا أثر يف تكوين هذا الرتكيب النفسي يعي ش 

، فالبد لنا من االهتمام ببيئة البيت  ، وقد ينعكس ذلك كثريا على منط البيئة املنزلية له لألطفال
، فإننا بذلك سوف  ملشكالت االجتماعية وغريهاابشكل صحيح وعدم تعريض الطفل ألي من 

   . 3ق توجها إجيابيا يف منط التعبري لدى الطفلحنق
                                            

.51، ص 1981، الفندراسات نفسية يف  يوسف،مصطفى   1  
،  1971مصر، ، ترمجة عبد العزيز توفيق جاويد، اهليئة العامة للكتب واألجهزة العلمية،  الرتبية عن طريق الفن هربرت ريد ، 2

   154ص 

.72ص  ،1966 مصر، القاهرة، اهلالل،دار  واحلياة،علم النفس يف الفن  مراد،يوسف   3  
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ا مثل بعض إ     ن الطفل يعرب بكل صدق وشفافية عن ذاته دون خوف أو تردد، وهذه احلالة ذا
  . 1وانفعاهلا بشكل مباشر وغري مكبوتاحليوانات اليت تعرب عن سلوكها 

عند األطفال فالبد لنا من  وإذا كان مستوى التعبري يصل إىل أقصى حاالت الصدق والشفافية    
صور الاستغالل هذه الطاقة بوضعها الصحيح عند الطفل وتوجيهها عن طريق عرض جمموعة من 

،  ، لتكن مثال صور الورود والطبيعة وبعض احليوانات األليفة يضاحية ذات جدوى نفعية واجيابيةاإل
موعة البسيطة اليت تعرض ولو يوميا وهذه تعزز اجلانب اإلجيايب لديه يف أفكاره ومشاعره ، فهذه ا

، وحتافظ على مستوى  إلجيايب لدى الطفل لعدة سنواتامبعدل ساعة تزيد من قوة اجلانب االنفعايل 
  .التعبري لديه مبا هو اجيايب والئق وتبعد األفكار غري السوية أو االنتقامية

بعض األطفال حىت وإن وصلوا لصفة عدائية مستمرة تدفع بسلوكهم إىل الطريق  يف حني أن "
م ألبسط األمو السادي يف التعامل حبيث يتخذون من وسائل اال وهذا مؤشر  رنتقام قوة يف حيا

املعاجلة الصحيحة تبدأ هنا من تطوير الذات العاطفية للطفل عن طريق استخدام وسائل ، و خطري
دوى ممتعة واجيابية، وبعد ذلك نقوم باختبار الطفل يف عملية الرسم بعد فرتة عرض مبسطة وذات ج

، فسنجد يف اجلانب اإلجيايب بشكل تدرجيي مما حيقق لنا نتيجة  وجيزة ونتأمل مؤشرات التعبري لديه
  2مرضية يف بناء الوعي الذهين والنفسي لألطفال ارتفاع

 
، ومن  أو العملية كونه يتعلق باخلامة والتعامل والتقنية فهو من األوضاع الشكلية: أما الوضع الثالث 

باخلربة ا مرتبطميلك إمكانية شخص بالغ يف مهارة الرسم تقنيا كون املوضوع  لطبيعي أن الطفل الا
، وعليه تعتمد عملية بناء وتطوير إمكانياته العملية على توفر شروط أولية  والزمن أو تواصل التجربة

، )كاخلط اخلارجي، اللون، القلم، الفرشاة، النسبة(األكادميي للرسم عند األطفال صحيحة يف الوضع 
 ، وقد نشرتط توفر شخص  وباستمرار الطفل على هذه القواعد حيقق تقدم نوعيا وقياسيا مبرور الزمن

                                            
ا على  1 ار الفرقان ، عمان البالد ، مطبعة د أطفالبدري مالك ، سيكولوجية رسوم األطفال ، اختبارات رسم اإلنسان وتطبيقا

  . 17، ص1996، 3، األردن، ط

19، ص2001 القاهرة ، أجنلو،مكتبة  األطفال،سيكولوجية التعبري الفين عند  عبد العزيز مصطفى حممد،  2  
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ذا اجلانب بشكل صحيحخذي  ذه العملية  ربة أكادميية ولو بسيطة يف توجيه الطفل  ، وقد يقوم 
  1.ك باء إذا تطلب األمر ذلاآل

  اليدويالنحت: 

ويقصد به فن التشكيالت اليت تعمل بواسطة اليد وبالتحديد الطرق املبسطة التقليدية اليت ميارسها 
بعض األطفال يف تشكيالت الطينات الصناعية امللونة يف تكوين أشكال حيوانات أو أشخاص أو 

هذا النمط من الفنون التعبريية يطور من  و .أي شيء ممكن عمله وهو ضرب من ضروب النحت
ليدوية ويعمل على رفع القدرة التصورية له يف التمثيل ما بني املخيلة والشكل احلقيقي امهارة الطفل 

من الواقع، وقد يفيد هذا الفن أيضا األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة كونه ميارس يدويا بكل 
 .سهولة

ومن الفنون األخرى أيضا أسلوب تشكيل األوراق وقصها بالطرق الفنية املختلفة، وغالبا ما يرغب 
لطفل يف تشكيل أشياء بسيطة من خالل األوراق للتسلية، وهنا قد يتطلب األمر توفري بعض ا

أيضا ويتم ) املقص، الالصق، األلوان اليدوية(اخلامات البسيطة اليت هلا عالقة بنوع التشكيل مثل 
تشكيل مناذج بسيطة من قبل الطفل من أجل التسلية، وهذا ينمي املهارة الفردية لديه يف حب العمل 

 .وتشكيل أشياء بسيطة من خالل الورق
حب الطفل لتصميم لعبة معينة، فبدال ل وقد يكون لتشكيل الدمى عند البنات رغبة باقية من خال  

اقع من خالل تشكيل دمية بسيطة من القماش واألسفنج  من أن يقوم برمسها حياول جتسيمها على الو 
نلقي الضوء عليه ضمن نشاط الطفل داخل البيت  كما تفعل الفتيات يف أعمار مبكرة، وهذا ما

 مثال، وعلى 
ذه الظاهرة وتعليم الطفل عملية التشكيل، كي يغين وقته بشكل صحيح ويطور  األبوين االهتمام 

  2. ية يف صنع األشياءمن مهاراته الفردية والتفكري 

                                            
.48، ص املرجع السابق يوسف مراد،  1  
رسالة ماجستري، جامعة بغداد،  ، احلمداين وحيدة سيف الدين،  قياسات املهارات الفردية للطفل بني احلرفة واالكتساب الوراثي  2

 .49، ص 2008 ، اآلداب، قسم العلوم النفسية، بغداد، العراقكلية 
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  الطفولة بين البدائية والفطرية  .3

  فـــنون األطــــفـــال: 

واليت , املختلفة من األنشطة الذاتية التلقائية احلرة  وبأمناطها - بوجه عام –تعد فنون األطفال     
م الفنية  م وترصني ميوال   . ضمن اخلطاب الرتبوي العام  ،تشكل رافداً مهمًا يف توجيه استعدادا

ا عن أفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم  األطفاللذا وجد  يف الفنون مرتعًا خصب ووسيلة يعربون 
م حول األشياء اخلفية والظاهرة يف بيئتهم ا الفنون ،  وعواطفهم وانفعاال ولعل املرونة اليت تتمتع 

م اإلبداعية ،  احلية لتفريغ صور خميلتهم األهمجتعلها املنفذ  أنتكاد  وجمس تتكشف من خالل قدرا
وحتويل ما ... نشاطهم بكل حرية  إظهاروخلق اجلو الفين التشكيلي الذي يرومون فيه األطفال  ،

لذا أوجدوا يف الفن متنفسًا  ،الفنية املتعددة األساليبصور مجالية عرب  إىليوجد يف نطاق تفكريهم 
م وعما هو مكبوت . 1)ذاتية / شاعرية/ إيقاعية/ تعبريية(بداخلهم على شكل عناصر  للتعبري عن ذا

غري املألوفة سلفًا بالنسبة  األنشطةجديدة من  أمناطعن طريق الفن إىل خلق  األطفاليسعى  لذلك
وهذه اخلصوصية شيء ال حيرزها أي  ،خصوصيتهمفتمنحهم الفنون الفرصة للتعبري عن . لديهم

ويف هذه احلالة تكون اخلصوصية املتبادلة بني الطفل . شخص غري الشخص املبتكر الفريد يف تعبرياته
لذلك يدخل الفن يف مضمار الوسيلة الرتبوية   ، والفن ذات قيمة اجيابية للمجتمع ولإلنسانية برمتها

  من حيث إن له عناصر تعبريية شىت..)  .والكتابة،  ةكاللغ(شأنه شأن الوسائل التعبريية األخرى 
ملا ميتلك من خصائص  ، الفن جزءاً من مشروع العملية الرتبوية املتعلقة بالتطور اإلنساين أصبحوعليه 

  .  أخرىمتمايزة عن األنشطة األخرى  فضالً على انه ميتلك وظائف سيكولوجية وفسيولوجية 
ن الضروري لعقليته وعواطفه وقد يصبح الصديق الذي يتجه إليه فالفن بالنسبة للطفل هو التواز 

لتذليل الصعاب وحل املعضالت اليت يواجهها  بأدواتهوهكذا يسعفه الفن  2.بطريقة الشعورية
  . ميتلك شخصيته املتميزة وقوانينه اخلاصة به  ،فالطفل .

                                            
 ،2002، 1ط والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر الطفل، الفن والدراما واملوسيقى يف تعليم  احلميد،العناين حنان عبد  1

  .37ص
.5ص ،سابق مرجع ،جوديحممد حسني   2  
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  نقوم بدراسة مجيع جوانبه الفكريةكائن ناقص نرتقبه حىت يكرب مث   بأنهيف السابق  إليه لذا كان ينظر
م األطفال إبداعات أمهلتوعليه قد  ، املهارية والسلوكية و بالرغم مما قد أكده  ، ونواتج نشاطا

لكنه كائن له احتياجاته وعقليته املتناسبة مع هذه ، الطفل ليس صغرياً يكرب إن( :بقوله روسو
  . 1)االحتياجات

حتت مفهوم  - يف جمال الفن  -  األطفالومن هذا املنطلق يندرج كل ما يتناول ظاهرة سلوكية 
ا على أي سطح منذ بداية عهدهم " .التشكيليالتعبري الفين  م احلرة اليت يعربون  ،  فكل ختطيطا

اية فرتة الطفولة املتأخرة  دمًا أي فكل ما يقوم به الطفل مستخ ،تدخل ضمن هذا التعبري ،وحىت 
   . 2للتعبري الفينمادة متنحه الفرصة 

فمنها ما حبث يف فنون األطفال  األطفال لقد تعددت وتنوعت الدراسات اليت حبثت يف فنون 
م ، كمظهر من مظاهر  م على التعبري الفين حيا ، ومنها ما حبث العالقة بني ذكاء األطفال وقدر

ى الطفل ، وركزت بعض الدراسات عل ،وأخرى حبثت أثر قدرة الطفل العضلية يف التعبري الفين 
  . 3تبعًا  لكل مرحلة من مراحل منوه،  واجتاهاته عند التعبري

ذا يقود التعبري الفين  ن إت شخصيته حرة سعيدة غري مكبوتة فن كانإف ،رصد شخصيته  إىلو
التعبري الفين احلر لدى الطفل ما هو إال متتع الطفل بطفولة سعيدة  فرتقية"تعبريه سيكون حراً مرنًا 

فالطفل فنان بطبيعته إذا .  4ويستخدم الفن كعالٍج للحاالت النفسية والشاذة لدى األطفال, حرة
  . 5متتع بالرباءة والتلقائية والتحرر واخليال واحلساسية االنفعالية والتفكري غري التقليدي

رسم عند الطفل بأنه عملية تفكري إبداعية خالقة مصحوبة بنمو عقلي، وفيه وهكذا ينظر إىل ال
ويف . يعد واحد من أشكال النشاط العقليفهو كشيء ذي أمهية  الذاتية،تعبري عن مشاعره وانفعاالته 

ن الرسم بالنسبة للطفل عملية ذهنية خيالية تتضمن أمناطًا فنية أوء نتائج الدراسات واألحباث ظهر ض
  .الطفولةوتنمو هذه األمناط وتتبلور منذ  معرفتها،ال يستطيع البصريون 

                                            
  .188ص، املرجع السابق ،احلميدشاكر عبد  1
 .47ص سابق،الرجع امل ، ،احلميدالعناين حنان عبد  2
  .51ص  ،املرجع السابق حممود،احليلة حممد  3
  .60ص  سابق،الرجع امل ، جوديحممد حسني  4
  .49ص  ،نفس املرجع 5
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وكلما توغلنا يف رسوم الطفل  ، فالطفل عندما يرسم ينظر إىل األشياء بعقله وليس ببصره
  .  1ر إىل األشياء بفكرهسرار تنبئ عن شخصيته ولكن عندما يكرب ينظأاكتشفنا 

وهذا النمو يزيد من قدرة الطفل على  .ل بنمو معرفته ومالحظته لألشياءوينمو الرسم عند الطف
م  ، التقاط الصور يف العامل اخلارجي احمليط به والتعبري عنه بصورة فريدة وخيتلف األطفال يف تعبريا

م من خالل رؤيتهم  فهناك عدد كبري من الصور  . للعامل اخلارجيالفنية باختالف ما ينطبع يف أذها
ا يف عقلهـتــالذهنية اليت يتلقاها الطفل مثالً من خالل نظرته للعامل احمليط به خي ا كامنة يف ،  ز أي إ

 أشكالولرمبا تعرب هذه الصور عن عامله اخلارجي وما يدور يف عامله الباطين من خالل ، الالشعور
  . 2ية أو تعبرييةواقعية أو رمزية أو جتريد

 الطفولة والفن البدائي: 

صيغة مالزمة للفن وجزءاً  أصبحتلقد استمد الفن على طول تارخيه معطيات الفن البدائي حىت    
اجلوهرية اليت تعطي  التهتشكعلى خواص )الفن البدائي(العتماده ،  هامًا من منظومته اجلمالية

تركيبها وبالتايل تناغمه مع الروح اليت تدعيها الطفولية وتداعبها  وإعادةاهتمامًا كبرياً للجوانب الرتميزية 
 إىل أو العرف، أوالطبيعة  إىلحييل فقط  ال ،كتابة بالفن الشعوب  نإ إىلفهذا يقودنا بالقول . 

،االثنني  الفن (املنجز الذي يقدمه  إن آخرمبعىن .  3ةما فوق الطبيع، اخلارق إىل ضاأيبل حييل  معًا
العوامل الغريبة  إىل بل يتجاوز ذلك ملا وراءها و،  يتقنن بشواهد الطبيعة فقط ال) البدائي وفن الطفولة

ا األكثر   . رحابةً مبعانيها ودالال
خلق نوع من احلاجة  إىل األثرواملصادفة الناجتة عن تقليد  باألحداثلذا قد لعب التكهن 

ثر ملموسًا يليب تلك احلاجات ويركز تلك أتستدعي فعالً ينجم عنه ) البدائي – الطفل(عند الفرد 
  . املصادفات
  

                                            
  . 95ص ،املرجع السابق ،مصطفىرياض بدوي  1
  .98ص نفس املرجع، 2
  . 111ص ،املرجع السابق ،كلود ليفي شرتاوس 3
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 أطرافهترتكها  أواليت خيلفها  اآلثارتلك  إىل) البدائي(القدمي  اإلنسانفمالحظة الطفل كمالحظة     
 روآثا سكناه الرخوة يف مغاراته ومناطق األرضياتاليت شكلت بصورة عفوية على ) أقدامه(السفلى 

، وفرائسهنتيجة لطبعات كفه امللوثة بدماء صيده   .1الكهوف الطبعات اليت يبصمها على جدران
ما يعرف باحليازة  إىللتمتد فيما بعد ، واحلركاتوجد نوعًا من االنعكاس املماثل لتلك الفعاليات أ

  .املختومة بتوقيعه آثار كفه واألجزاءوامللكية لتلك املواطن 
مصدر  أوهلا،  قدمياً  اإلنسان أوجدها ياءشاأل لوجدنا ثالثة من األشكالتتبعنا منابع  وإذا
 إىلفجهد ،  اإلدراكالبسيطة يف اهلندسة وسهلة  األشكالخترج من ذهنه تقرتب من  أشكالجتريدي 

ثيلي وثانيًا مصدر مت ، الوحدة بالتكرار والتناظر والرتادف مع حقائقها العيانية إىلاختزال كل شيء 
ا ومن الرغبة يف جتسيدها ) واقعي(  )واألشخاصكرسوم احليوانات (ينتج من مراقبة الطبيعة ومصادفا
فقد تُوجد املصادفة شكالً ما للحل ،  )النفعية(وثالثًا مصدر حسي نشأ عن االحتياجات املهنية ، 

لرمبا  و ،حقيقية  لضرورة نفعية أو،  لسد العجز حسبما تفرضه طبيعته املادية، العملي املعوق
رد(يستخدم هذا الشكل    .2للذة التزيني) ا

يبدأ بالواقعية ،  يف تلمساته املتوالية) الفنان(كشأن الرجل البدائي   هوهكذا يكون للطفل شأن
جتربة العامل اخلارجي  أما،  منذ والدته اإلنسانحيملها  ، لكليهما فاملعطيات الذهنية فطرية) التصويرية(

لذا حياول الطفل األحاسيس ، بالتحصيل البطيء وبرتمجة  إالفهي على العكس من ذلك ال تكتسب 
مهما ،  إدراكهبسيطة قريبة من  بأشكال إمكاناتهاالستعاضة عن تراكب ما حيسه وما يتعدى  أوال

ولكن الذهن يفرض سطوته ، بصرهويظل يزداد دأبًا ليثبت ما يسجله ... اضطربت يده يف رمسها 
    3.)الصفات البارزة أواملبسطة  األشكال إما( املعطيات املركزة أي  إالفال حيفظ  ،دائماً 

فهنالك ،  ومعىنوقعًا ملا هلا من قوة  األكثركان بريئًا جيسد االنطباعات   فاإلنسانبالتايل و 
األشياء  استساغه جهد يستخلص من تعقيدات الواقع لتنسجم مع املدركات الذهنية ألجل

   .بعمقوفهمها ) األشكال(

                                            
  . 31-28ص بغداد، مطبعة املعارف، ،أساليبها ودوافعها القدمي فنون اإلنسان ،عبد الكرمي عبد اهللا 1
  .35ص ،1978، 1ط دمشق، صالح بردا ، وزارة الثقافة واإلرشاد،رمجة ت ،الفن تأويله وسبيله ،هويغ رينيه  2
  . 92ص ، نفس املرجع 3
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اه تأصالت رغم بكرية الفن البدائي و- األطفالومن اجلدير بالذكر ما يزعم لفنون     بأ
صالت الفن أوهذا ال يلغي ت،  السنني آالفاجتازت الدرب الذي عنيت البشرية املبتدئة يف شقه 

  . 1جلنسنا األوىلجند احملاوالت  قرب ميدان لتحري رسوم الطفولة فيهأ فكان،البدائي 
لعجزها الفطري يف مواجهة  اإلنسانية األقوام طالت بعضوهذا انعكس يف ثناياه على العزلة اليت 

  .التقدمية
  

 الفطرية ومحاكاة الطفولة: 

فكل إنسان ميتلك  ، كامنة يف ذواتنا) فطرية(تعزى جممل النشاطات اإلنسانية إىل دوافع    
فالفن بصفته نشاط تعبريي ومجايل  ، منها الفنمن ضملمارسة النشاطات املتنوعة و  عيةستعدادات طبيا

  .مؤثر يعد نافذة تطل على اجلانب السامي واخلفي من النفس البشرية برمتها
ا يف الفنون البدائية  –)ريد(حسبما يشري  -النزعة الفطرية يف الفن  إن   وأيضاجتد متاثال

اعلى اعتبار  ، فنون األطفال م أ فضالً على دور املصادفة  ، تتجلى بشكل عفوي يف نتاجا
ا والالإرادية فقد يستكشف اإلنسان مثلما  ، اليت تتضح مالصقة للفعاليات واحلركات اليت يؤدو

االطفل تلقائيًا من خالل حركات يده بروزات أو ختطيطات مل يكن مدركًا هلا سلفًا  تعين له شيئًا  بأ
يضفي عليها تكهناته  أمناطوقد تقوده هذه احملصلة إىل تكرارها حىت تتجسد يف . 2حنيبعد  إالمعنيًا 

ا بتشكيالت عدة ومتنوعة   .وتوقعاته الفجائية حال تكو
ا إىل البدائية الثقافية *)اريكسون(فيما ينظر    األفراديبدو  إذ ، املمثل الظاهر لطفولة البشرية بأ

 وأمناطهمأيضًا معايريهم  ولدى البدائيني، كاألطفال يف حلظة من اللحظات من وجهه نظرنا ُسذجًا  
  .  1اخلاصة اليت تقرتب من فن الطفولة

                                            
 . 90-89ص ،سابق ال رجع، امل هويغ  رينيه 1
تمع ، ريد هربرت  2   .  26ص ، 1975 ،بريوت  ،دار القلم ، فارس مندي  رمجةت ،الفن وا
عمل يف معهد  ،بسبب رفض جمتمعه له  بالكآبةوكان يشعر  ، درس الفن لفرتة قصرية ، أملانياولد يف  ،1903 سونايرك *

يف بداية اهتمامه وتركيزه على  أثرهاوكان هلذه الدراسة  ،لطفل اوقام بدراسة طرائق تربية  ،يف جامعة بيل  اإلنسانيةالعالقات 
 .الطفولة  أحداثالثقافة على  تأثري
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يونك من كارل  Carl Jungد و فرويسيغموند  Sigmund Freudوقد يرى علماء النفس    
فهو برأيهما  ، الفرد ميتلك استعداداً فطريًا خاصًا يستمده من الالشعور الذي ميتلكه أن آخرجانب 

لكنهما خيتلفان يف وجهه تفسريمها  ، ويشكل أساسًا مينحه طرازاً حدسياً ،  لدى الفنان األبعادمنبع 
ي والكبت أن الالشعور ينشأ نتيجة للتفاعالت احلاصلة بني التضارب العقل) فرويد(إذ يرى . لالشعور

الالشعور  أنأي  ، )الطفل(من حياة الفرد  األوىل األعواموهذه تتم يف  ، والتوحد بني النواحي العقلية
ويدرج الالشعور يف جمال الفن ضمن اخلصائص الفطرية للفرد اليت  ، عنده مكتسب خالل حياته

  .2املؤدية إىل اإلبداع ومن مث ستكون هي العملية،  تدخل يف النشاطات البشرية غري املسيطر عليها
الفن بفطرته اليت تتوافق مع إيقاعات سلوكه وتكوينه  إىلأن الفنان مييل ) يونك(ويرى 

فأنه اقدر على تلمس مادة الالشعور , الفسيولوجي، نتيجة حسه املرهف جتاه األشياء من حوله
يئة رموز يشهرها يف نتاجه الفين الرموز واملفاهيم تبقى لقرون إذ إن هذه  ، اجلمعي مث التعامل معها 

  . 3عديدة موضع تغري وتطوير شديد احلرص وبوعي تام
عني بفن الفطري بشكل خاص متنحنا فرصة أي نظرة فاحصة يف تاريخ الفن بشكل عام وال إن

  وحمو منجزاته الفنية تأثرياته إقصاءفمن اخلطأ  ، اإلنسانيةموقع الفن الفطري املتميز بني سائر الفنون 
فكالمها ينهل مادته  ، احلديث عن الفن البدائي والشعيب -الفطري -لرمبا انساق مع هذا الفن إذ

ا ورؤاه   . 4من الينابيع الصافية للفطرة اإلنسانية بعيداً عن لوازم الثقافات التقليدية واشرتاطا
حبدود  ، )الفطرية والبدائية والطفولة(املعطيات بني الفنون  الفحويف ضوء ذلك جند اندماجًا 

والرموز والرغبة يف تشكيل العامل اخليايل البديل الذي ينساب خارج تيارات  والتعبريالرؤية والتخيالت 
نظرته الواقعية  أوليوصل بإيقاعاته اخلفية بني خياالت الفنان وتأمالته الصوفية  ، الفنون التأليفية
  .5للطبيعة واحلياة

                                                                                                                                        
لس الوطين للثقافة والفنون، حممد عصفور،رمجة ت ،البدائية  ،مونتاغو اشلي  1   . 11ص ،1982الكويت،  سلسلة عامل املعرفة، ا
  .73ص ،1979 الكويت، املعرفة،سلسلة عامل  الفن،يف  اإلبداع عيسى،حسن امحد  2
 .  66ص ، 1984 ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،مسري علي رمجة ت ،ورموزه  اإلنسان ،ارك غوستاف ك  يونغ 3
  .  12ص ،1974 ،املكتبة الوطنية  ، اإلعالموزارة  ، 27رقم  السلسلة الفنية ،حنات فطري  ،منعم فرات  ،الراوي نوري  4
 .4-3ص ،1982 العراق، ،الشامل للفن الفطري األولاملعرض  نوري، الراوي 5
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لذا عربت النتاجات الفطرية عن معىن البحث املطرد للحقائق اجلمالية من منظور تعبريي مغاير  
ومنفتح على توسيع الفهم املشرتك للوحدات واخلصائص البصرية احملمولة على  ، للسياقات التقليدية

 الخرتاق ركمعيا  ،، وبالتايل اعتماد التطور يف النزعة الفطرية لتلك األشكال  األشكال الفطرية
  .السياقات التحليلية للفن ، عرب وسائل متنوعة

وهكذا اشرتكت فنون األطفال يف قواسم عدة مع فنون الفطريني إلجياد مناخ لطبيعة الوعي الفكري 
تزئة من الواقع والسيما  ا أنيف التعامل مع الصورة ا تكشف عن مسلمات  ، الطفولة بتمرحال

وهذا احلال جنده عند الفنان الفطري يف إطار التلقائية  ، عبري الفينعقلية ووجدانية تغري صيغ الت
  .من حيث التعبري والتجسيد الفين ، لكليهما األبرزوالعفوية والنفعية لتصبح العنوان 
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  :األطفالمميزات رسوم  .1

املميزات و اخلصائص  أهمفتح مكاشفات متيط اللثام عن  إىلتدعونا موضوعة مسات الطفولة   
ففي رسوم .فهم طبيعة املستوى التعبريي لدى الطفل إىلالفنية استناداً  األعماللراكزة يف طبيعة هذه ا

مسات الطفولة وما  أهممثة مقرتبات فكرية وبنائية تطال التكوينات الفنية وعناصرها ولعل من  األطفال
  :يأيت

 التلقائية: 
فطبيعة النشاط الذي يواصله ،اإلكراه أوهي املصطلح النقيض للتقييد  حسب وجهة نظر ريد   

مفرشاة رسم ويقبلون على الرسم والتصرف مبحض  وأقلمٌ  أيديهمعندما يقع يف  األطفال  احلرة إراد
يصدر عن أال ينبغي  يطلق عليه فعالً تلقائيا ن ماإوهكذا ف 1.يكون نشاطهم هذا نشاطًا تلقائيا، 

رتط بالقيود ال تش لإلحساسحياة ) الطفولة(فاحلياة الفنية هلذه املرحلة  2.القواعد الصارمة احملددة
ا على    .التلقائي  األداءذي  اإلنسانالعلمية الن الضرورة الباطنة هي اليت متلي نزعا

 التحريف:  

وتعين بنظر ، التحريف ضمن مفهوم االختزال واالبتعاد عن التوافق اهلندسي املنتظمميزة تندرج     
3)وأشكال الطبيعة أشياءاالبتعاد عن النسب املألوفة يف ( ريد

ويظهر التحريف بصور عدة  منها ما  
وهو . بقواعد املنظور والظل والضوء والنسب الطبيعية للمرئيات األطفالعدم اهتمام  إىليذهب 

وبني احلقيقة ،  العقلي واإلدراكاحلسي  اإلدراكنوع من االختالط فيما بني  أساسحتريك قائم على 
  4.دراكنيومًا هي خليط من هذين اإللذا فهم ينتجون رس ،الذهنية وبني احلقيقة املرئية 

                                            
.157ريد هربرت ، املصدر السابق ، ص   1  

.282، ص 1971 ، 2ط مكتبة القاهرة ، مصر ، زكريا إبراهيم ،مشكلة احلرية ،  2  
.311-310، صاملصدر السابق  البسيوين حممود،  3  

.22ص، 1986، 2ط بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ،سامي اخلشبةرمجة ت معىن الفن، ريد هربرت،  4  
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 التكرار:   

سنوات تقريبا إذ ) 9-7(رحلة املدرك الشكلي احملصور بني طفولية عادة يف م كميزةيظهر التكرار     
فبعدما كان الطفل ،  ويظهر اثر هذا يف تعبريه الفين, شخصية الطفل تكون قد حتددت معاملها أن

واملفردات والرموز تستقر على عدد معني منها وبدأ يكررها بصفة  شكالاأل أخذتينوع يف الرسوم 
أصبح رمزاً ثابتًا وكذلك  -مثالً  - فتعبريه عن الشجرة , مستمرة كلما طلب منه رسم هذا الشيء

يعد مظهراً من مظاهر الضعف  فالتكرار يف هذه املرحلة ال. (اخل ... املنزل أو السيارة أو الوردة 
  1.)مظهر من مظاهر النشوة والسروروالركود الفين بل 

  األرضخط:  

اية كل مفردة      اموضحًا  ،عند التعبري عن بعض مشاهد البيئية يرسم الطفل خطًا أفقيًا عند   بأ
ويرجح الباحثون إن سبب ظهور خط األرض على شكل مصفوفات  2."األرض اليت ترتكز عليها

 أنيف حني املفردات والعناصر اليت تركز عليها يف أوضاع عمودية بالنسبة له وهذا يكاد , أفقية دائمًا 
يعود إىل اخلربات احلسية اليت اكتسبها الطفل من وضعه األفقي وهو مستلق على سريره ومن وضعه 

له اثر واضح يف رسوم األطفال، من ) خط األرض(ومن هنا فان  3.مستيقظوهو ) الرأسي(العمودي 
  . خالل اعتماده مرتكزاً للصور واإلشكال واخلطوط

  

  

                                            
.71ص ،املرجع السابقحممد، عبد العزيز مصطفى    1  
والفطريني، رسالة ماجستري، جامعة بابل، كلية الفنون اجلميلة،  األطفالالسمات الفنية بني رسوم  ،تغلب عبد املوىل جليل  2

   .55، ص 2008
  .81، ص 1992 ،1، عمان، ط)أصوهلا وطرائق تدريسها ( الرتبية الفنية  ،حممد صادقحممود  3
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 الشفافية:     

وتعتمد  هذه  ،يقصد بالشفافية كسمة بارزة هو انعدام احلواجز العارضة اليت حتجب رؤية املداخل   
الشفافية يف هذا  أن إىلخنلص من هذا  أنالظاهرة على رغبة الطفل يف التعبري عما يعرفه ،ونستطيع 

كشف ما تكتنزه من  و   ، بواطن األشياء إىلللولوج ، املعىن تكون حماولة استقصائية من قبل الطفل
سة الوقائع أو الصور احلياتية وتقرتن هذه السمة الطفولية بقدرات الطفل على مالم .تفاصيل دقيقة

طر العالقة بني الظاهر والباطن يف صور وإشكال الواقع أ فيستدُل من خالله على.وفقًا ملنظوره الذهين
عرب وسائل الطرح البنائي ، وبني احملاوالت املتكررة للتعبري عن طبيعة االفرتاضات الذاتية له، من جهة

   .يف رسومه من جهة ثانية

 لالمي:   
فالطفل يعرف أن األجسام ,  ظاهرة امليل هي نوع من التوفيق بني احلقيقة املرئية واحلقيقة الفكرية   

فإذا أراد أن يرسم هذه األجسام على خط األرض رمسها عمودية , ترتبط باألرض اليت تركز عليها 
ىل وضع متعرج ولكن هذه الفكرة ختلق له نوعًا من احلرية عندما يتغري خط األرض من وضعه األفقي إ

ن األجسام تكون يف اجتاه رأسي إال بأوعلى الرغم من معرفته , احلاالتأو مقوس أو مائل ففي هذه 
وسائر   -مثالً  -وحينئذ يرسم األشخاص والشجر ، نه يوفق بني ذلك وبني ربطها خبط األرضأ

  .واحنناءها  حسب طبيعة ميلها األشكالفريسم  1.األشياء اليت تظهر فوق املنحدر بشكل مائل

 التسطيح :  

حتجب بعض عناصرها البعض اآلخر   يقصد بالتسطيح هو أن يرسم الطفل رسومًا شبه انفرادية ال   
ا  - على سبيل املثال- فعندما يرسم الطفل  منضدة ويوضح مساندها األربعة أو سيارة ويوضح عجال

                                            
. 161سابق ، ص الصدر امل ،حممد حممود  احليلة  1  
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من حيث الناحية البصرية اليت  فهو يعرب بذلك عن األشياء,منها أخرىاألربع دون أن حتجب أجزاء 
فنجده يبني سطحها اخلشيب وكأنه ينظر ) عربة( -مثالً  -فإذا أراد الطفل أن يرسم  1.تكون عليها

ولكنه يعود فيغري وضعه عندما يرسم العجلة فيقف  ،فيظهره على هيأة مستطيل  ، إليه من األعلى
مث جنده يغري وضعه مرة أخرى فريسم ،  أمامها ويعرب عنها من هذه الزاوية ويرمسها على شكل دائرة

سطحا ،احليوان الذي يسحب العربة من جانب آخر  ذه الطريقة يكون رمسه مُ   2.و

 السيمترية  التماثل و :  

، سية اإلنسان بعامل االتزان فرتكيبه العضوي نفسه مبين على فكرة التماثليقودنا التماثل إىل حسا   
بداية إلحساس تنامي الزخرفة (والتماثل باحلقيقة هو ،  بالراحة اإلحساسواإلحساس بالتماثل مينحنا 

تشابه (وهناك معىن آخر للتماثل ميكن إدراكه يف 3.)ألنه يتضمن عامل االتزان يف ابسط صورة
حد مظاهر أ أصبحوهلذا ،  رها الشخص بصرف النظر عن أوضاعهاها عندما يكر الوحدات نفس
   4.إلجياز الشكلي

 الجمع بين المسطحات المختلفة في حيز واحد:   

فيجمع ما يروق له من مظاهرها ومن زوايا  ،جند الطفل يعرب عن األشياء كما لو انه يدور حوهلا   
عندما يرسم  - فمثالً  - 5يعرب عن األشياء يف أوضح صورها أنفهو يريد ،  خمتلفة يف حيز واحد

والطفل عندما يرسم يريد أن يعرب عن األشياء يف  .وجهًا نراه قد عرب عن املظهر األمامي واجلانيب معاً 
فهو يرسم املظهر اجلانيب ألنه يوضح األنف بكامل  اإلنساينففي حالة رسم الوجه ،  أوضح صورة هلا

                                            
. 145سابق ، ص الصدر امل ،البسيوين حممود   1  

.160 -159سابق، ص الصدر امل ،البسيوين حممود  2  
. 179، ص نفس املرجع  3  

.197نفس املرجع ، ص  4  
.33ص  سابق،الصدر امل حممد،عبد العزيز مصطفى   5  
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ذنني على أمت صورة هلما فتتخذ الرسوم صوراً ظهر األمامي ألنه يربز العينني واألويرسم امل ، هيئته
  .أوضاعهابالنسبة للمشاهد يف كل  وأماميةمقابلة 

 الجمع بين األمكنة واألزمنة المختلفة في حيز واحد:  

ظاهرة (فنجد  ، يرسم من خالل شريط سينمائي كأنهيرسم الطفل دون التقيد باملكان والزمان      
كأن يرسم الفالح عندما   ،شكال جتمع بني األمكنة واألزمنة املختلفة يف لوحة واحدة رسم األ

لذا فهو يصور احلوادث بصرف النظر عن  1.)يستيقظ مبكراً ويف أثناء ذهابه للحقل والعودة إىل بيته
فاجلنود وهم  ،نفسهاحليز فإذا أراد أن يعرب عن احلرب جنده يرسم عناصرها على  .نتهاأمكنتها وأزم

  2.والطائرات وهي تضرب املواقع واجلنود وهم يقاتلون األعداء، السالحيتدربون على 

 والنفعية  الغرضية :  

والتسمية مأخوذة من تأدية  ،تقريباً سنة ) 12(تالحظ هذه السمة يف رسوم األطفال حىت سن    
ا فالطفل يسجل معر  ،الوظيفة تبعافته باألشياء وإحساسه    :يف ذلك أساليب عدة مُ

   التصغري. د          اإلطالة  .ج         احلذف - ب        املبالغة يف اإلحجام . أ

  

  

  

  

                                            
  1 .62ص  سابق،الصدر امل حممود،احليلة حممد  
.50ص  سابق،الصدر امل العناين حنان عبد احلميد،  2  
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  :هدف الطفل من رسومه   .2

دف عرض رسومه على اآلخرين ، بل ميارس نوعا من الفن لذات     ال يرسم الطفل يف البداية 
ا  اللعب ، وال يتعلم عرضها على اآلخرين إال بعد أن ينتبه إىل ردود فعل الكبار حنوها واهتمامهم 

الطفل  لذلك فإن حرمان الطفل ورسوماته حتديدا من املديح والتشجيع الدائمني قد يقلل من ثقة
بنفسه ، واهلدف النهائي للتعبري الفين لدى الطفل ليس تعزيز الثقة بالنفس فقط ، بل يتعدى ذلك 

          .ليكون إشباع حاجة إنسانية أساسية ، كاألكل النوم ،ميكن أن نسميها حاجة للتعبري عن الذات
ولكن يبدو .  1"جدا  الدوافع واألهداف اليت يرسم من أجلها األطفال خمتلطة"يرى غومربك أن 

" للمتأمل يف رسومهم أن دافعهم للفن الفطري مثل فنهم نفسه ، إن مل يكن غريزيا ، فال بد أن 
يرضى التعبري البصري لدى األطفال جانبا مهما من احلاجة اإلنسانية العامة ملشاركة األشياء احملسوسة 

  .على وجه هذه األرض ، فالفن مالزم لإلنسان منذ وجد  2"و املدركة و املتخيلة 

هلذا فإن اجلزائر بثقافتها اليت تكبح أي شكل من أشكال التعبري الفين حتكم على نفسها باالختناق 
ا ،  الذي نراه جليا من خالل الواقع املعاش للطفل اجلزائري ،فاحلضارات تتنفس من خالل فنو

ذا جيب أن نتيح له أكرب جمال والطفل كأي فنان صادق ال يتنفس برئتيه فقط ، بل بفنه أيضا ، ل
  .للتعبري الفين مهما بدا لنا سخيفا أو غري ذي بال 

كما أن الطفل ال يرسم بدافع الشهرة أيضا ، والدليل أنه ال يتابع مصري رسوماته ، فالتعبري اآلين     
سم حتت هو أقصى ما يريد ، مما جيعلنا مسؤولني عن ضياع فن الطفل ، فالفنان التشكيلي دائما ما ير 

به ، ورحلة اللوحة عرب املكان والزمان أشق بكثري من رحلة الكتاب ،  يتعرفهاجس ضياع فنه إن مل 
حيث أن الكتاب ال  يفقد قيمته بالتصوير و أيضا هو ليس مهددا بالتلف والضياع كالعمل الفين 

                                            
   . 111، ص املرجع السابقشرتاوس كلود ليفي ،  1

.53ص ،املرجع السابق ،هويغ رينيه  2  
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بيته ، أما  الذي ال توجد منه إال نسخة أصلية واحدة ، والكتاب قد يصل ألحدهم وهو نائم يف
  .اللوحة الفنية فتحتاج لراء ينهض ليزورها 

لكن يف اجلزائر من الذي سينهض لينظم معرضا لرسوم األطفال ؟ واألدهى من ذلك من ذا الذي    
سيزور هذا املعرض ؟ ومن حيفظ كل إبداعات أطفالنا ؟ ونرى أن بعض املتاحف املرموقة يف الغرب 

، ولكن على استحياء ، فال تزال رسوم أطفالنا متاحة للسرقة أكثر  قد بدأت يف اقتناء رسوم األطفال
ا ، ومن القالئل الذين استقو فنهم من فن الطفل  مما هي متاحة للحفظ والتقدير الذي يليق 
وحاولوا بذلك الرجوع إىل طفولتهم و التصوير من خميلتهم األحداث واملواقف حسب تقديرهم 

و الفنان اجلزائري   يكاسوب Pablo Picassoال الفنان اإلسباين  الكبري وحماكاة هذا الفن الرائع أمث
  .املتألق أمحد سطمبويل الذي سيكون لنا حتليل ألحد لوحاته

ترحال عن "والطفل أيضا ليس هدفه حتقيق الذات على املستوى االجتماعي  فالفن لديه ليس بعد    
دافه تطوير قدراته الفنية ،و ال يهمه تعلم حسب عبري غوته ، كما أن الطفل ليس من أه" اآلخر 

الرسم على طريقة الكبار ، بل إن حماولة تعليمه الرسم قبل سن العاشرة من العمر قد توقفه عن 
اإلبداع متاما، ألن تعليمه الرسم يعين التقليد وحماكاة الواقع وهذا صعب وعسري على الطفل ، ألن 

إن الطفل ال حياول أن يكون "  نتكفيه ، يقول جورج فالنا جا الطفل لديه مفرداته الفنية اخلاصة اليت
فنانا ، وال يهمه تعلم أصول الرسم ، وال يفكر أبدا يف تقليد الطبيعة ، وإنه ليجهل النموذج إذا 

  1"أعطيه جهال تاما ، وهو حياول التعبري عن نفسه وعن شعوره ، وعن أفكاره 

أس أكرب من اجلسم، فلما ال نقبل ذلك وحناول االستمتاع به  رسم الطفل اجلزائري رمسا وكان الر  ذاإ و
  .العاملكرؤية فنية يشرتك فيها أطفال 

                                            
.91ص ،السابقحممد، املرجع عبد العزيز مصطفى  1  
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وإذا كان اجلمال هو الغاية النهائية للفنون ، فإن رسوم األطفال ختتلف عن كل هذه الفنون فهي    
ال تطمح للجمال ، وال إىل القبح بطبيعة احلال ، فهي فن مستقل بذاته، أما عن الرأي القائل إن فن 

حريهم كثريا ،  األطفال مجيل أو ساذج أو قبيح ليست سوى أحكام مزاجية يطلقها الكبار على نتاج
ألنه غري قابل للتطور بعيدا عن الطريق الفطري ، كما أنه ال خيضع ملقاييس الفنون األخرى ، وال 

اية املطاف ، وال خيطر  تضبطه معايري ، وينأى بنفسه عن صريورة التاريخ ، واجلمال فكرة فلسفية يف 
هم ، فالطفل ال يرى خطأ يف رمسه ، على بال الطفل وال يعنيه ،هو يرى أن كل ما ختطه يده مجيل وم

  .ألنه يعرب أدق التعبري عما يشعر وحيس به ، وقد يكون أدق من تعبريه بالكالم 

  : رسوم األطفال فن راقي .3

الفن  أنيفهم الفن ببطء وهذا البطء هو ما جيعل احلد الفاصل بني الفن األصيل والفن اآلين هو    
ا عند النظرة الثانية ، اآلين يعول كثريا على دهشة النظرة األ وىل ،أما الفن األصيل فال خيشى من فقدا

 األطفالفالفن اآلين من شأنه أن يدهشنا بغرابته ، أو أن يسلس فراغنا الروحي إىل حني ، أما فن 
تدهشنا كلما نظرنا إليها حىت لو كانت تلك  أعماالفليس فنا آنيا ، ألن لدى كل طفل تقريبا 

فتنا لعمر الفنان الصغري ، وحنن ال نضع عمر الفنان الكبري بني قوسني ، لكننا الدهشة مرتبطة مبعر 
نشري إىل املرحلة الفنية اليت أجنز فيها عمال ما لنقارن بني أعمال الفنان األوىل واألخرية ، ولنتتبع 

ا  األعمالمسرية الفن لديه بدقة أكرب ، فكل  وضمن الفنية تقيم ضمن الظروف املوضوعية احمليطة 
سياقها التارخيي ، فال يفقد فن الفراعنة والفن اإلسالمي و الفن البدائي أو أب فن آخر قيمته الفنية 

،  األطفالألنه ال خيضع لقوانني الفن املعاصر ، وينطبق األمر نفسه على فن  أورد أنه ثنائي األبعاد 
تأمل يف كل زمان ، أي أنه ليس فنا آنيا  فهو فن له شخصيته ومساته املميزة اليت جتعله قابال للعرض وال

حىت وإن حكم عليه مسبقا باالنطفاء بعد سن العاشرة ، فعدم قدرة بيكاسو على مواصلة الرسم 
بأساليبه القدمية ال يعين أن أعماله القدمية باتت عدمية القيمة أو غري جدير بالعرض ، فمازال الكثري 
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 املرحلة الزرقاء أكثر من أعماله يف املرحلة التكعيبية وما من الناس والنقاد حيبون أعمال بيكاسو يف
  .بعدها 

م بيكاسو يف ستينيات القرن املاضي  )John Berger( ويذكر هنا أن الناقد الفين جون بريجر     ا
ووصف ناقد أملاين ". بأنه أمسى يلعب كطفل حمكوم عليه أن يرسم دون أن يكون لديه ما يقوله 

ا  1933يف عامأعمال بول كليه  مما يعين أن النقاد مل يتفقوا بعد " تلطيخات طفولية جمنونة " بأ
على تقييم الفن الذي حياكي الفن الطفويل ، ورمبا الفن الطفويل نفسه ، ولكنه رغم ذلك فن يستحق 

التفاتة أكرب من النقاد الذين سامهوا بتخبطهم الشديد يف تشويه ذائقة العامة بدفاعهم عن فنون 
  .جل حىت األطفال من نسبتها إىل أنفسهم خي

  :السلوك الفني عند الطفل  .4

ا على القدرات الفنية لدى أي طفل     لدينا مؤشرات كثرية ميكن االعتماد عليها واالستدالل 
صغري يف تطور فنه مبمارسته املستمرة ، فعندما نرى طفال يقلب الصفحة لريسم على الوجه الفارغ 

ة أوسع صورة من خياله بدال من تلوين الصورة اجلاهزة مؤشر رائع ، ومطالبته بورقة أكرب لربح مساح
للتعبري وثقته بأنه يستطيع أن يتعامل معها مؤشر أروع ، وحبثه عن لون معني فقده يف علبة األلوان 

اختار يف عقله لونا معينا  متجاوزا بذلك اخليارات احملدودة أمامه مؤشر أكثر من رائع ، كما أن  ألنه
ذاته أمام اآلخرين  بتأكيده اهتمام الطفل بعرض رسومه على اآلخرين حبثا عن الثناء يعكس اهتمام

ممن خالل اإلبداع الفين وهنا وجب على الكبار التعبري عن  ، وأن حياوروا الطفل حول  إعجا
مغرورون وأنانيون ، وعلينا أن  فاألطفالرسومه ، أما عن اعتداد الطفل برسومه أمر عادي واعتيادي ، 

اء الوازع الفين لديهم عن اآلخر ، مع نؤجل حتطيم األنا لديهم قدر اإلمكان حىت يستطيعوا إرض
إسقاط اآلخر متاما ، ألن ذلك حيررهم من القيود اليت قد تكبح تعبريهم الفين ، وهذا التحرر ضروري 



 إضاءات حول فن الطفل في الجزائر                        الفصل الثاني               

 

 
 41 
  

 

للفنانني الصغار ، وليس مثة ما يدعوا الضطهادهم مبكرا ، فسيكون هناك وقت كاف لذلك ، فما 
  .شيء يرجى من ترويضه سوى قتل فطرة الفن لديه  أبأس الطفل الذي يتفنن يف إرضاء الكبار إذ ال

وقد نلحظ أحيانا أن هناك تراجعا يف مستوى الرسم لدى الطفل بعد ان كان يتحسن باطراد مع    
طبيعي إن كان مؤقتا ، وهو جزء من عملية تطور اإلبداع الفين لدى أي  أمرمنوه العمري ، وهذا 

إنسان يرتاجع ملدة لينطلق بعد ذلك سريعا كما لو انه يراجع ما اختزنه من خربات و يعيد هضمها ، 
  1.تذوق ما كان يطيب له عندما كان أصغر سنا  إعادةأو حياول 

  :االرتجال في فـــــن الطفل  -5

يعين كتابة  أيضا،االرجتال هو ظاهرة موسيقية وقد أصبحت مصطلحا موسيقيا  أنة يف احلقيق    
  ).Extemporeخارج الزمن (آنيا أي بوحي اللحظة دون حتضري مسبق  تأليفهااملوسيقى أو 

وهذا ما ينطبق متاما  2.وتشرتك مجيع االرجتاالت األصلية بالسرعة والتلقائية وعدم التحضري املسبق هلا 
ارجتايل على ما يبدو ، بينما ال يقدر على االرجتال يف العادة من  األطفالعلى فن الطفل ،ففن 

الكبار إال من انغمس يف فنه وتشربه ، وتعد قوانني النقد الفين اليت خيضع هلا االرجتال نفسها ، فال 
رد أنه ارجتال ، ويأيت االرجتال أنميكن  ليس مثة وقت للشطب  ألنهطبيعيا ومعربا  نتسامح معه 

ذا املفهوم مرادفا للتلقائية اليت يصر عليها فنانو العصر احلديث وحياولون  االرجتالوالتورية ورمبا يكون 
ميف نفوسهم ،حيث  إيقاظها الفنان اجلزائري أمحد  أمثاليستنطقون الظواهر الطفولية يف فنهم من  أ

ينمي  األعمالته يستمدها ويستلهمها من فن الطفل ، الن التبسيط يف قو "سطمبويل الذي أشار أن 

                                            
ص ، 2013، 1قطر، ط الدوحة، والفنون،وزارة الثقافة  تطوره،مجالياته ومراحل  األطفالسوسن عصفور، فن الرسم عند  1

256.   

.257نفس املرجع، ص   2  
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  يأتيكيقول فان كوخ  ال تطرد اإلهلام عندما " ،وبا خاصالللمتعلم تدرجييا وجيعله يكتسب أس اإلبداع
  1.وال تكبح خيالك ، بل حترر من إسار موديل الرسم

الشيء األهم لنسبة إيل هو أن اعمل من خالل "  )Henri Matisse( بينما يقول هنري ماتيس
  2.العنان ليدي وإطالققد تشربته مبا يكفي وميكنين من االرجتال  أكون أناملوديل إىل 

إال بعد البدء يف العمل من خالل املوديل وليس قبل ذلك   يأيتونفهم من كالمهم أن االرجتال ال    
وهو ما ينقله للمتلقي   شيءاملنفلت من كل  اإلحساسمن ورمبا تتجلى مجالية االرجتال يف فن الطفل 

فنراه مؤثرا وفعاال ، لكونه ينبع من الثقة العفوية للطفل ، أو غري الواعية بفنه وتركيزه الذهين الشديد 
  .الفين فقط على العمل 

  :األطفالعالمية فن  -6

ميكن القول أن فن الطفل فن عاملي ال خيتلف كثريا من بالد ألخرى ، حيث أن رسوم األطفال هلا    
ا رسوم أطفال بغض النظر عن جنس  نفس اخلصائص تقريبا يف كل مكان ، ومنيز على الفور بأ

زمان إىل فن األطفال يكاد ال يتغري من  أن، كما  االجتماعيةحىت طبقته  أورامسها أو دينه أو لغته 
، ألنه غري مرهون بالظروف سواء االجتماعية و  واألمكنةآخر ، وكأنه مدرسة فنية عابرة لألزمنة 

كثريا   تتأثراليت  األخرىواالجتاهات الفنية  املدارسالثقافية ، بعكس  أواالقتصادية  أو السياسية
لك فن نقي ال يعرب سوى بسبب ذ األطفالبالظروف احمليطة ، فتنمو أو تنحط معها و بسببها ، وفن 

عن الطفل نفسه ، وتتحكم الظروف فقط باملوضوعات املرسومة من طرف الطفل ، فإن كان يسكن 
وإن كان يقطن بالريف غلب على .. والسيارات  واألبنيةباملدينة قد يغلب على مواضيعه العمارة 

خرى كاحلرب فنراه يكثر من موضوعاته رسم الطبيعة واحليوانات املوجودة يف بيئته ، أما الظروف األ
                                            

  1 258املرجع السابق، ص سوسن عصفور،   
  2 258، ص نفس املرجع 
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اخل ، أي أن البيئة و احمليط يؤثر يف مواضيع الطفل ال أسلوبه يف ..رسم الدبابات واألسلحة واملوتى 
  .الرسم وجودته ، وال تؤثر الظروف االقتصادية يف فن الطفل 

ا عيرسم على ورق  أنفرسم الطفل الذي يتاح له  ن رسم قدمي وبايل وبأقالم رخيصة ال تقل جود
  .طفل يتاح له الرسم على ورق فاخر وبألوان فاخرة 

رسوم األطفال لغة عاملية للتعبري اإلنساين ال ختضع لتقلبات الزمن ، إذ تظهر املفردات البصرية    
األساسية نفسها يف صورة األطفال يف مجيع أحناء العامل ، وعلى الرغم من تكرار موتيفات منطية يف 

اية هلا رسومهم فإن استخداما   1.ا والتنويعات الشخصية فيها ال 

  :فن الطفل والضغوط األخالقية في الجزائر  -7

كيليني مبختلف التهم اجلاهزة ردا على يوجد ميل خفي لوسم الفنانني التشيف جمتمعنا اجلزائري    
ات والتقاليد اجلزائرية اإلسالمية احملافظة ضهم أحيانا ، ويرجع ذلك إىل العاداحلرية اليت ميارسها بع

القائم بني علماء الدين حول هذا املوضوع   واالختالف األرواحفتحرمي الدين اإلسالمي لرسم ذوات 
م فنيا  امات حىت وصل األمر إىل حرمان األطفال من التعبري عن ذوا جعل هؤالء ميارسون هذه اال

يف الثقافات اليت تقع يف مركز احلياة أكثر من  األغلبوان يف رغم أن الفكر والفن العظيمني ال ينم
  .  األوىلالثقافات اليت حتث الفرد على االنسحاب منه ليحتفظ برباءته 

ا ) الربيئة(فلم تستقبل سولفيج     يف مسرحية ) اآلمث(ساكنا حبيبها بري جنت  انتظارااليت كانت حيا
وعثراته وسقطاته بصفته رجال منحطا، بل استقبلته بصفته هنريك ابسن بعد عودته إليها من أسفاره 

 أنيف عودته حتققا يف هامش الزمن املتبقي هلما ملا كان ميكن  ورأترجال مشبعا باملعرفة واحلياة ، 

                                            
للرتمجة  املأمونجربا، دار  إبراهيمفخري خليل، ومراجعة جرب  رمجةاحلديث، تمول رجي اي ، فرانك ايلغر، مائة عام من الرسم  1

   .213، ص1988 ،والنشر
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طفال هلا ليجد خالصه من خالهلا،  وأخذتهإىل املهد  فأعادتهيضع بري يف العامل ، يكون بينهما لو مل 
جريج اليت  ادواردفيضان حبا وحنانا واشتهرتا من خالل رائعة املوسيقار النروجيي ت أغنيتنيوغنت له 

كتب مسرحيته الشهرية هذه يف القرن التاسع   ابسن أنأيضا ، وعلى الرغم من ) بريجت (حتمل اسم 
الوجودية إال أن النقاد يف الغرب يرون أن شخصية برجنت من أكثر  كريك يغورعشرا متأثرا بفلسفة  

   1.متثيال على حالة الضياع اليت يعيشها إنسان القرن العشرين األدبيةصيات الشخ

حتديات العصر بفن  مواجهةينضجوا يف بيئة تساعدهم ليقدروا على  أنوهلذا وجب أن يتاح ألطفالنا 
عظيم يعلي شأن الثقافة اليت يعيشون يف كنفها ، وبقيم أعمق وأدق متكنهم من الدفاع عنها بالعقل 

القيم  أنو قناعة ، فاحلقيقة أقبل السالح ، وبالعقل قبل سالح العيب واحلرام دون فهم منهم 
دية إنسانيا قبل كل شيء ال تلقن بل تكتسب ، األخالقية لرمبا كان احلفاظ واالحتفاظ  و احلقا وا

اإلنسان ملواجهة عامل  إلعدادوذا القيمة العالية ، لكنه مل يعد كافيا  األمجل األمرأطفالنا هو  برباءة
وهلذا فإن الطفل اجلزائري إن مل حيتضن احلياة بقوة لن يكون مؤهال .   يزداد تعقيدا باستمرار وثبات 

رد ، وقد جيد  إليهاجيد احلقيقة ويصل  لفيلسوف قداملواجهتها ويف رأيي أن  من خالل التفكري ا
وأسرارها إال من خالل التجريب  األمورخالصه من خالله ، بينما الطفل ال يصل إىل حقائق 

  .واملمارسة 

بالذنب والندم واخليبة ، كما انه قد يبحث عن خالصه يف  إحساسهفكلما كرب هذا الطفل ازداد    
يف احلب أو يف العمل أو غري هذه األمور قد تصل حىت االحنراف ، لكنها مجيعا  أو التدين أو يف الفن

ما يقدم له احلماية النفسية على  إطارالطفل ألن يكون ذا قيمة ضمن  صيغ خمتلفة تدل على حاجة
األقل ، وان جيد ما يستوعب ذاته اآلمثة أو يقبل توبتها ، ال بل ويراها مجيلة وجديرة بالتقدير 

ا ذات غنية مل تعد ساذجة أو صفحة بيضاء خيربش عليها واال ، بل صفحة زاخرة  اآلخرونعتزاز أل

                                            
.260صاملرجع السابق، سوسن عصفور،   1  
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ااملنحطة ،  اإلضافاتال تقبل اخلربشات العشوائية وال  لوحة متكاملة هلا حضورها  أصبحت أل
ان تكون الشعارات واملالبسات اجلوفاء مربرا حلرم أنويستوقفهم لذا ال جيب  اآلخرونالذي جيذب 

الطفل من اختيار الفن مسارا حلياته كغريه من أطفال العامل ، وخوض غمار احلياة طوال وعرضا ، 
القيم  إمالء إىلدون احلاجة  األوىلواالنغماس يف عامل الفن وفق القيم اليت يكتسبها منذ براءته 

 .املتعجرفة واملستعصية عليه  األخالقية



 

.التحليل الفني لنموذج الدراسة :لثلثااالفصل   
 

 .البطاقة الفنية للفنان سطمبولي أحمد  .1
 .حمد وفن الطفل أسطمبولي  .2
  .شبكة تحليل اللوحة  .3
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  :البطاقة التقنية للفنان أحمد سطمبولي  .1

ولد الفنان سطمبويل امحد بن يوسف يف الثامن والعشرون من شهر جانفي عام ألف وتسع مئة    
، مبدينة مخيس مليانة والية عني الدفلى ، أمكل دراسة الفنية  )م28/01/1957( وسبعة ومخسون

،  ) UNESCO(مبعهد الفنون اجلميلة بباريس ، هو اآلن عضو باالحتاد الدويل للفنون التشكيلية 
، و أيضا عضو االحتاد الوطين للفنون ) اجلزائر(كما انه عضو االحتاد الوطين للفنون التشكيلية 

  ).تونس(التشكيلية 

  :ولي أحمد والفن الطفولي سطمب .2

يعد الفنان امحد سطمبويل من أعمدة الفن التشكيلي اجلزائري املعاصر ، ويتميز هذا الفنان    
الطفويل ، حيث تكلم يف أحد اللقاءات املعروضة يف قناة  و األسلوباليت حتمل الطابع  بأعماله
ضان هذا النوع من الفن وعدم عن غياب دور املتاحف اجلزائرية يف احت 1)كرشبو حممد (الفنان 

طريقه وعدم االستسالم للمعوقات حىت  إكمالالفنان على  أصرإعطاءه اهتماما وقيمة ، رغم هذا 
من  آخره سيورث اجلزائر تارخيا املستقبل أي ان أجيالينقل رسالته ولو بعد حني ، يرمي بذلك إىل 

نيت فكرة الفنان ليفرض وجوده بقوة يف الفن  ُ خالل بصماته الفنية املعربة ، وحول هذا الكالم ب
  .التشكيلي 

يقول سطمبويل أنه لفرض شخصيته يف الفن التشكيلي مل خيرت فنانني عمالقة أو فيلسوفا لتكون له    
ي بعمر العامني ، حيث ذهب الطفل الصغري ، فكانت جتربته مع ابنته هديل وه أعمالهقوة يف 

ا اكرب منه ، ما جعله حياول أن يدرس ذهنية هذه الطفلة وقد تطلب منه  أحس أعماالقدمت له  أ

                                            
، له م 1954م وسجل باجللفة سنة 1951ة رسام وحنات عاملي ولد مبدينة الكاف باجلمهورية التونسية سن ،حممد بوكرش1

   .إسهامات كبرية يف الكتابة حول الفنانني اجلزائريني ، نظرا الحتكاكه الكبري باألوساط الفنية اجلزائرية
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كثرية جدا يعين أنه وجب االستمرارية واملمارسة اليومية ، واستطاع أن حياكي نوعا ما فن  أعماال
عة التكرار و التحرر الكلي من التعبري دف تغيري ذهنية الفنانني اجلزائريني للخروج من قوق األطفال

  .العنان للخيال يف جتسيد األعمال الفنية بإبداع وذكاء  وإطالقاملصطنع 

من  انطالقايف التعبري  األطفالوبدأ يف تعلم أجبدية  األعمالنفسه يف  رأىالطفل الذي  اسطنبويل   
إىل مستوى هذا الطفل ومتىن أن يصل  الذين عربوا على اجلدران األطفالابنته هذيل ، وباقي  أستاذته
راحة والصدق أوال والتعبري الذي ميثل بالفعل براعة الفنان صدقه ومستواه ، واألكيد أنه يرى يف الص

مأثرة  األصدقمن زاوية قد تكون مبستوى أعلى من مستوى الطفل ، لكن أجبدية الطفل كانت 
، مقررا أن يستعيد  أعمالهوهذا ما نراه يف جل  فنيا يف عمله ، أسلوبابذلك على الفنان حىت يتخذها 

  .طفولته ويسرتجعها من جديد من خالل استعارة مستوى التعبري التشكيلي 

، بادروا  بسرعة فائقة واختزال للزمن،  ن كانوا بأعماهلم سابقني لعصرهممن الفنانني القالئل الذي   
م الرهيبة التحليلية النادرة لكل ما هو خمزون يف  بعد خترجهم بالوقوف على عتبة الكبار مارين بقدرا

م من جتارب مع اآلخر، بادروا بتحليل األوضاع بالسرد التشكيلي  واضعني أصابعهم على ذاكر
يسرتسل ،  تمي ال مفر منهوكأن األمر ح،  املعاناة واآلالم اليت ال تنتهيمشريين ملصادر  ، اجلروح

، خماطبا اآلخر بالبساطة واألسلوب  ورموزه ومعانيه بإشاراته،  الفنان متدفق على أوراقه باأللوان
  .السهل املمتنع

، إال أن  حماوال باستمرار عجنه، رمبا تربويا سوية،يف مجيع حاالته الغري  اإلنسانمادته وموضوعه    
رمبا زادت أمام احملاوالت املستمرة ومن بينها حالته الشخصية اليت  األمر مستعصيا بالشكل الذي مترد

مل ينجح بامللموس مع نفسه بالتأكيد لن ينجح مع غريه وبالتايل بات  إن ، األمر تعقيدا وإصرارا
ا عمله الفين  ، اضيعه صلب املوضوع والنتائج معاالتمرد يف مو  وانتصر البوح والسرد الشيئي وانتصب 

هذا  غامرة بالتجربة واملمارسةمن منا معصوم من اخلطأ وحب امل اجلمالية،لتشكيلي جبميع مقاييسه ا
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ا عدد الضحايا بقدر ما تتطور املخابر يتطور معه اآلخرين،يدفع فواتري سعادة وأمن حال الفنان 
 .والثمن كل بنصيبه

ُ ،  كبري أمحد سطنبويل واحد من هؤالءالفنان ال يا وأخالقيا وهو يف حاالته السوية قتدى به عملمثل ي
من حميطه يف واقع و  مهه الوحيد يكمن فيما ترجم منها ،  يعار له اهتماماليت ال تعين له شخصيا شيئا 

  .مجال التشكيل 
أصابعك كل ، من الصعب التحكم فيه، يفلت لك من بني  الفنان أمحد سطمبويل طفل صعب    
 يتمناه أحد لنفسهحيرتق بالشكل الذي ال  ، لنفسه حبب وإدمان يسيء إليهبقدر ما حتسن  ، مرة

للفنان حدس حيسد عليه، للفنان فراسة ،  وإنسانيةكلما احرتق زاد عمله الفين وهجا، صدقا ونضجا 
ا  اإلنسانية، شرس متوحش مع من ال تتوفر فيهم  ومقدرة على قراءة من هم حوله الكافية اليت يرى أ

وبالتايل سرعان ما ختونه رقة الفنان الرسام ليصبح النحات يف تعامله مع املعادن ضرورية له ولغريه 
  .والصخور القاسية

الفنان أمحد سطنبويل ظاهرة متفردة يف اجلزائر وموضوع بالغ األمهية لعلماء النفس واجلمال، ظاهرة    
ا كبا م به أصدقائي هو شهادة  أمجل ما أخت ،قوقان و فان خوخر الفنانني وأخص بالذكر منهم مر 

وال شاهد على ذلك أحسن  ، ذلك نفسه الفنان الكبري أمحد سطنبويل ثائر على كل شيء مبا يف أن
1.لمن التقرب منه ومن أعما

                                            
م ،فيديو بقناة 2016جوان  03، بوكرش حممد ن يوسف يف بيت الفنانحمراب الفن، استفاضة الفنان سطمبويل امحد ب 1
    .وتيوب حممد بوكرش يال
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 مؤهالته:  
 ).UNESCO(عضو  اإلحتاد الدويل للفنون التشكيلية  -
 ) .اجلزائر(عضو اإلحتاد الوطين للفنون التشكيلية  -
  ) .تونس (الوطين للفنون التشكيلية عضو االحتاد  -
  المهنيةالتجارب:  

 ).خالل اخلدمة الوطنية(يف مكتب الدراسات باجليش الوطين الشعيب شهرا  18 – 1985 -
 .أستاذ الفنون خبميس مليانة  1987 -
 .مساعد مبعهد الفنون اجلميلة مبستغامن  1987-1999 -
 .الفنون أستاذ متعاقد جبامعة مستغامن بقيم  1991-1995 -
 .مدير ملعهد الفنون اجلميلة مبستغامن  1994-1995 -
 .مدير الدراسات مبعهد الفنون اجلميلة مستغامن  1996-1997 -
 .أستاذ متعاقد جبامعة مستغامن قسم الفنون  2001-2002 -
 الفني  اإلنتاج:  

 .1987بثانوية عني الدفلى جدارية لوحة تصميم  -
 .BDL (1991(تصميم ديكور لبنك  -
 .1990ديكور حمطة مسافرين تصميم  -
 .1987 )والية عني الدفلى( تصميم ديكور قاعة املسرح مبليانة -
 .1995غرداية والية تصميم لوحة جدارية مبناسبة الفاتح نوفمرب ب -
 .اجنار لوحة جدارية لعلي البوانت  -
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  2010المعارض الجماعية حتى سنة :  
 .معرض مبعهد الفنون اجلميلة شهر ماي 1989 -
 .رض جبامعة مستغامن مع 1990 -
 .معرض مشاركة اجلزائر يف ندوة التبادل الثقايف املتوسطي  1991 -
 .معرض ذكرى حممد خدة مبعهد الفنون اجلميلة مستغامن 1992 -
 .معرض مبتحف زبانة بوهران شهر فيفري  1993 -
 .بانوراما الرسم الزييت اجلزائري باجلزائر العاصمة  1994 -
 .تيبازة والية معرض ب 1995 -
 .قسنطينة والية معرض حممد اسياخم ب1996 -
 .املسرح األخضر باجلزائر  1997 -
 .)فرنسا(ستغامن ، معرض الكلية بنيس معرض بدار الثقافة م 1998 -
  ).ليبيا(معرض بدار الثقافة بطرابلس  1999 -
 .ست والية متنرامعرض بدار الثقافة  مهرجان ايريانا روز ، 2000 -
 .أركانمعرض  بباريس،معرض بفندق املدينة  2001 -
 .ر العاصمةئمعرض عيسى باجلزائر العاصمة، معرض بقصر الثقافة باجلزا 2002 -
 .معرض بقصر الثقافة وهران  2003 -

  .كما له عدة معارض يف سوريا وتونس وديب وغريها
  2010حتى سنة المعارض الفردية :  

 .معرض متحف زبانة وهران 1993 -
 .معرض آلفا وهران1994 -
 .مبدينة نيسمعرض  1998 -
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 .فندق اسرتابل تونس  2000 -
 .كان تونس آقاعة العرض  2005 -
 .متحف االمري عبد القادر مليانة والية عني الدفلى  2006 -
 . تبسةمعرض  2007 -
 .تونس  معرض تزداين جربة 2010 -
   أهم المنشورات: 

 .1994قاموس ذاكرة اجلزائر  -
 .1995بانوراما اجلزائر  -
 .2001 )تونس(املغاربية  األلوان -
 .2009املنمنمات  -
   الصحافة: 

  .كل الصحافة وهران   1994 -1993 -
 .احلاج الطاهر علي  احلرية، 1996 -
 .يومية اجلزائر   2009،  2008،  2007 -
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  :اللوحةشبكة تحليل  .3

V . األوليالوصف:  

  الجانب التقني:  

وهو فنان  املرسل أو صاحب اللوحة هو الفنان التشكيلي اجلزائري سطمبويل امحد بن يوسف ، اسم
جانفي  28، ولد خبميس مليانة يوم  يف اجلزائر وموضوع بالغ األمهية لعلماء النفس واجلمال متفرد

ال م ، درس يف باريس مبعهد الفنون اجلميلة وخترج منها ، وهو ينحدر من عائلة بسيطة احل1957
عاشت مبليانة والية عني الدفلى ، يف مرحلة متقدمة من عمره حاول اسرتجاع طفولته من خالل 

التعبري الفين لألطفال واستقى من األسلوب الطفويل جل أعماله ، حماوال بذلك حث الفنانني 
ر الفرنسي اليت خلفها االستعمااجلزائريني عن التخلي عن كل التقاليد اليت ورثت من األساليب الغربية 

كما انه  حياول من دائما بأعماله إخراج اإلبداع الكامن يف ذهنه كفنان مستعينا باجلزائر العميقة ،
م عادة الن هذه التعبريات صادقة وبعيدة عن  بالرموز و األشكال اليت يستخدم األطفال يف تعبريا

  .التزييف والتمويه 

وهذا ما دفعه هلذه التجربة اليت كانت بدايتها مع  الفنان سطمبويل حمب ومولع كثريا بفن الطفل    
 أقصى إىلوجهده الذي مل يفشل يف بذله للوصول  وبإصرارهابنته هديل ، إذ يعتربها أستاذته ، 

نفالتات إدرجات التعبري الطفويل ، تلك التعبريات والتكوينات احلسية يف لوحاته ، تكمن خلفها 
  األوىلمتوضعه يف خميلة حسية مفعمة بالفكرة الصدق واالمتالء باملصداقية ، ويف رسوماته  الواقع و

كان الفنان مييل كثريا للفن البدائي مستغال الرموز القبائلية و التارقية الصحراوية باستخدام اخلطوط 
  .غري املكتملة و املتقاطعة 
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كلما احرتق زاد  يتمناه أحد لنفسهلذي ال حيرتق بالشكل ا الفنان سطمبويل رجل صعب املراس ،   
، للفنان فراسة ومقدرة على  للفنان حدس حيسد عليه،  وإنسانيةعمله الفين وهجا، صدقا ونضجا 

ا ضرورية له  اإلنسانية، شرس متوحش مع من ال تتوفر فيهم  قراءة من هم حوله الكافية اليت يرى أ
ن الرسام ليصبح النحات يف تعامله مع املعادن والصخور ولغريه وبالتايل سرعان ما ختونه رقة الفنا

  .القاسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  2018رمست هذه اللوحة سنة   :اإلنتاجتاريخ  -
  .املختلفةمبزيج من األلوان  أصلية،لوحة  :والتقنيةنوع الحامل  -
جاءت يف إطار مستطيل أما أبعادها فقد جاءت  اللوحة :العامشكل إطار اللوحة وحجمها  -

 .سم 80×90
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  الجانب التشكيلي:  
  : عدد األلوان ودرجة انتشارها  -

، الباردة والساخنة على حد سواء وبدرجات  األلواناستعمل الفنان يف لوحته هذه عددا كبريا من 
خمتلفة ، حيث استخدم اللون األمحر بكمية كبرية ، وكذا اللون البنفسجي بدرجة ثانية ، مث ركز يف 

 األسودخلفية اللوحة على استعمال مزيج بني اللونني األخضر واألصفر، أيضا استخدم اللون 
  .تبيان إطار األشكال يف اللوحة يف  واألبيض

   :الخطوط الرئيسية / التمثيل األيقوني  -

يف  أمامستطيل ،  إطاراللوحة جاءت يف  أنلقد استخدم الفنان اخلطو املستقيمة والدائرية ، كما 
نرى يف وسط اللوحة شكل رأس احليوان ذو  إذيقونية ، قلب  اللوحة فقد تعدد وتنوعت التمثيالت األ

ليكون هو العنصر الذي جتلى وظهر يف قلب  األبيضون اخلارجي بالل إطارهالعني الواحدة  مربزا 
وأعطى كل عنصر دوره املؤثر يف على أطراف اللوحة بوضعيات خمتلفة ،  األشخاصاللوحة ، كما وزع 

  .املنجر الفين استقراءا طفوليا متحررا 

 الموضوع:  
 أنالفنان بذلك رسالة مفادها  أرادرمبا  عنوان،اللوحة بدون  :العنوان/عالقة اللوحة  -

  .املنجزةعادة ال يسمون أعماهلم  األطفال
الصورة اليت بني أيدينا جاءت زاخرة : )القراءة العينية (وحة لللعناصر ا األوليالوصف  -

ا والتفاصيل، واألشكال باأللوان ا حتاكي بصدق فن  إ  .الطفللوحة مثرية كو
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VI . دراسة بيئة اللوحة:  

 :اللوحةالوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه  -

ال خيضع لنظرية حمددة خالصة ، بل  أسلوبهفيكون رساما طفوليا  أنلقد اختار سطمبويل 
، واالبتعاد عن  األطفالاستجابة لنزعته الطفولية اليت اكتسبها باملمارسة واالستمرارية يف حماكاة 

ن تعبريات الطفل حىت لو أن سنة كبري إال انه تعمد الواقعية والتقليد ، فموضوعاته مستمدة م
  .عاملهم ورصد طرق تعبريهم الفين  إىلوالدخول  الغوص

  :الفنان/اللوحةعالقة  -

 إمنابفهم  األطفال أنوملا وجد سطمبويل  لإلنسانعناصر احلياة االجتماعية  أهمالطفل من  إن
جعل من هذه الرسوم  أن أرادهم يعربون عما خيتلج يف نفوسهم بصدق وبدون تورية وال تزييف ، 

تمع اجلزائري ، وجعل هذه  أواسطفنا حيرتم ويقدر يف   املستقبلية لألجيالالفنية موروثا  األعمالا
م والتحرر من التقليد واالرتباط بالنظريات القدمي  .ة لريتكزوا عليه يف بناء شخصيا

VII  . التضمينية(القراءة التأويلية (:  

يف خمتلف املعارض الفنية اليت نزورها كثريا ما تعرتضنا أعمال حتفزنا على طرح التساؤل عن مغزى 
الفن ، فكل اجلوانب املعرفية والتعبريية تتميز فيها الرؤية الفنية عن الراية العادية الصادرة عن طريق 

  . صاهلا إىل اجلمهور احلواس ، واإلبداع الفين وحده من يستطيع ترمجة هذه الرؤية املختلفة وإي

 وإمكانياتخصائص  إليصالورق الكراريس ،  إىل ه اللوحة استعمل تقنية التوليف فاجتههذالفنان 
قوة يف  أكثرفهم يعينه على تطويعها لفنه وجعلها  إىلالفين لوحدها وليصل  اإلنتاجاخلامة يف 

ال املعمول عليه القيمة التع إىلالتعبري ففكرة توليف اخلامات تكمن وراء والوصول     بريية يف ا
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اجانب  إىل من خامة يف عمله الفين دون  أكثرحرية املنفذ يف متكنه من استخدام تعكس  أ
  .من خالهلا  أعمالهالتقليدية لتوصيل  باألساليباالرتباط 

  التحليلنتائج:  

للوحة  مع وجهة نظر الفنان  وقراءيتبالفنان مباشرة مل ميكين من مقارنة حتليلي  التقائيرمبا عدم 
اجنازه هلذا العمل  أثناءبعيدا عن زاوية الرؤية اليت كان اليت كان ينظر من خالهلا الفنان  أكونفقد 

املمارسة  إىلطبيعة فهم العمل الفين الذي حيتاج  إىلوجهة نظره ، وهذا راجع  تالفين ، ورمبا قارب
ومهارات تكتسب مع التكرار وحماولة  أجبدياتفن ، و أن لل فأكثر أكثرواالحتكاك مع الفنانني 

  .فن الطفل صعب ومفتوح على التأويل والقراءات  وأيضا القراءة ،

ال جيدي نفعا ، وكذا نقص املختصني  األوىلعمل فين من الوهلة  أيورمبا كان التسرع يف قراءة 
راس ، فنحن حباجة إىل ثقافة و ختصص صعب املمن النقاد الفنيني  جعل من قراءة اللوحة الفنية 

  .توضيح مقاصد العمل الفين للجمهور عامة 
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  :أهم النتائج والتوصيات 

ء صحيح وان ما يعده الناس ادعانه إ" عبقرية الطفولة "ه بيكاسو ما امسا أنلقد ثبت  -
 .يت تزول تدرجييا مع التقدم يف السن عبقرية مبكرة هو حقا عبقرية الطفولة وال

أسلوب الطفل فنيا يف طفولته ، فان كان لديه ميل للتجريد أو الزخرفة او  قد تتشكل بذرة -
استخدام األشكال اهلندسية فان هذا امليل ال ميحى ، وان كان لديه اهتمام بالطبيعة او 

 .الكاريكاتري فانه قد يستمر أيضا
من البشرية من املؤشرات على مستوى النمو املعريف ، لكن تنب  األشكالقد يكون رسم  -

ون مؤشرا على مستوى النمو تك أنوالطبيعة ميكن  األشجار أنخالل هذه الدراسة 
 . والفين والعاطفي لدى الطفل أيضا املعريف

 .عن الضيق أمر اعتيادي بل قد يكون تعبريا األطفالظهور الرسم التجريدي لدى  -
خالقي ألا وكوابيسهم ، كما ينعكس القلق الديين والوجودي و أحالمهم األطفاليرسم  -

 .لديهم ويربز من خالل رسومهم 
الفين  اإلبداعدينية قد تقتل  أو أخالقيةسواء كانت  أطفالنااملضايقات اليت منارسها على  -

 .لديهم
الطفويل عالقة مفتعلة وال ميكننا دراسة الفن  العالقة بني الفنني البدائي و أنكما تبني لنا  -

 .الضوء على الفن الطفويل الفطري  إلقاءالبدائي من خالل 
الفنية بل وجب تعليق بعضها يف  أطفالنا واجنازاترسوم  إتالفاملهمة عدم  األمورمن  -

 .شعورهم  إخراجأو املدرسة يتولد لديهم قناعة بأمهية التعبري والعمل على صاالت البيت 
 .واالهتمام بهجيب أن حناول إلقاء الضوء قدر اإلمكان على فن الطفل يف اجلزائر  -

 .بتخصيص مكان يف أروقة العرض وتقدير فنهم 
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  :ألطفال للفنان سطمبولي أحمد بن يوسف انماذج لفن 

  

  

  

  

  

  2017:تاريخ االنجاز 

  

  

  

  

  

  

  2009: تاريخ االنجاز 
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  2011: تاريخ االجناز 



 

 

 خاتــــمة
 



 خـــاتمــة
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ا تبقى تثمل جزءا من ثقافة  أساليبمهما تعدد وتنوعت    اعامة ، اإلنسانالفنون التشكيلية فإ  وأل
يف سبيل استغالل هذه اللغة التعبريية الستخراج  اإلمكاناتتشكل جزءا مهما وجب ختصيص كل 

م الفنية مكنونات أبناءنا  م غري الطبيعية بالرجوع من خالل اجنازا ، حىت نتمكن من تقومي سلوكيا
ا كعمل فين ذو قيمة  إىل .املختصني ، وكذا االعرتاف   

تهم فنيا ، بل نرتك هلم جمال وحنن يف طريقنا لرتبي األطفالضغوط على  أيكما انه ال جيب ممارسة     
ذا يكون لدينا نتاجا فنيا ميكن تذوقه و االستمتاع به  التحرر الفكري العفوي الذي بداخلهم ، و

ال يكبحون فنهم يف الظروف الطبيعية غالبا  االطفال  أنيف تفاصيله اللونية والرمزية ، حيث  واإلحبار
.وهذا ما جيعل فنهم نقيا صافيا و صادقا   

ال و     اجلزائر حىت ال نقول انعدامها ، فانه من واجبنا تسخري طاقاتنا بنظرا لقلة الدراسات يف هذا ا
قصد الوصول إىل بطاقات فنية هائلة  أن اجلزائر تزخر لفت االنتباه هلذا النوع من الفن ، خاصة ول

.الفنون حتقيق مكانة الطفل يف الفن التشكيلي اجلزائري و إعطاء قيمة لفنه كغريه من   

طفيفة حول الطفل يف الفن اجلزائري، كما أرجوا أن ويف األخري أرجوا أن يكون هذا البحث إضافة    
اجلزائر و إعطاءه قيمة تليق  وفنه يفالضوء بصفة أعمق على الطفل  تكون هذه الدراسة حافزا لتسليط

.به ألنه فن يستحق التقدير  
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:ملخص  
الطفل ال يكبح فنه في الظروف العادية ، وهذا ما يضفي عليه جمال ونقاءا وصدقا ، حيث أننا ال نشعر  أننخلص إلى 

، وهذا دليل على عظمة وصدق الطفل  رسموا كاألطفالفي العالم  كبار الفنانين  أنفي رسومهم ، بالرغم من  باالفتعال
  .ودوره في الفن 

لذا وجب علينا أن نطالب نيابة عن األطفال بوضع أعمالهم في المتاحف جنبا لجنب مع الكبار الذين قلدوهم ، فقد 
يعجبنا الكبير الذي يرسم كالكبار ، فماذا عن الصغير الذي يرسم كالصغار ، من يصنفه ؟ أفال يستحق اإلعجاب واإلعالء 

  .فوراء كل فنان كبير طفل مخفي. ها بفن الطفل في دور العرض و المتاحف رغم قلتها وعدم اهتمام
  .وأخيرا أرجوا أن أكون قد وفقت في لفت االنتباه للطفل وفنه في الجزائر

 
  .فن، فن الطفل، فن جزائري، فن تشكيلي :الكلمات المفتاحية

Summary: 
 

We conclude that the little boy does not stop his art at the normal circumstances, and that  
what add for his art a loyalty and purity with honesty, which we can’t feel their drawings, 
even though the biggest artistes on the world had been drawn a lot of drawings, and that proof 
the greatest and honesty of the little boy and his role in the art. Thus, we should demand in  
behalf of the little boy to put their works in the museum side by side with the biggest artistes 
whom imitates, we like the art of old artistes, what about the little artistes that draw as the old 
ones!. So , who does classify him ? it does not deserve to big admiration and the raising on the 
gallery and museums even though it is so small in our country, and if we find it, does not give 
any attention for this art which is the original in fact. However, behind any big artiste there is 
hidden boy. 
Finally, i wish that i have succeeded drawing attention the little boy and his role for the 
Algerian plastic arts. 
 
Key words: Art, Kids art, Algerian art, Plastic art. 
 
 


