المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

بحث بعنوان

أثر الفنون على المجتمع

إعداد المعلمة:

عال علي المكرمي

المقدمة
جميع الكتب و الدراسات المختصة بالفن تؤكد تأثير المجتمع علىى الفىن و بالتىال ال
نستطيع ان نغفل دور الفن على افراد هىاا المجتمىع مىن خىلل مظىاهر المتعىدد مىن
فن تشكيل  ،شعر  ،ادب  ،موسيقى  ،مسرح ..الخ .
فمن خلل الك نفهم ان العمل الفن بجميع مظاهر  ،انمىا يعبىر عىن روح و ثقافىة و
حضار المجتمع ف أي زمان و مكان  ،فالفنان هو جىز مىن ابنىا المجتمىع نىرا ال
ينعىىزل و ال يبتعىىد عىىن اهىىم العناصىىر المىىؤثر ف ى الفىىن و الفنىىان إال وه ى البيئىىة و
االنسان و الموهبة  ،مهما قيل عن حرية الفن و الفنان  ،وبالك نكىون قىد وصىلنا إلىى
مفهوم ان العمل الفن هو وليد انسان و بما ان االنسان وليد مجتمع و عصىر معىين ،
اان العمل الفن وليد العمل االنسان وليد المجتمىع  .وهنىا النريىد ان نحىد مىن حريىة
الفن و الفنان  ،ولكن ال نستطيع ان نغفل اهمية المجتمع و تىاثير علىى الفىن و الفنىان
.
مىىن خىىلل هىىا المفىىاهيم تولىىدت فكىىر كتابىىة هىىاا البحىى الموسىىوم (( الفىىن ودور
االجتماع و التربوي وامكانية التفعيل ف المجتمعات العربية )) لنكىون واقفىين مىع
من امن بان الفن ظاهر اجتماعية و العمل الفن و الفنان و الفن ال يخلىو مىن بصىمة
مجتمعه و من تاثير الفن ايضا و الفنان على المجتمع فالعملية تبادلية .
وسىىنتطر ف ى المبح ى األول عىىن أهميىىة وحىىدود و أهىىدا البح ى  ،وف ى المبح ى
الثىىىان عىىىن الىىىدور االجتمىىىاع للفىىىن  ،وفىىى المبحىىى الثالىىى تفعيىىىل دور الفىىىن فىىى
المجتمعات العربية  ،وف المبح الرابع دور التربية الفنية ف نمو المجتمعات .

مشكلة البح
تكمن مشكلة البح ف جوانب عديىد فى مجتمعنىا وحياتنىا المعاصىر مىن معطيىات
ثقافة واجتماعية وتربوية تؤثر ف القيم واالتجاهات السلوكية وتفرض واقعا ً للفن من
حي الوظيفة المرتبطة بالناحية الجمالية له فترى الباحثة أنه هناك غالبا ً خللً بين مىا
يحملىىه الفىىن مىىن مفىىاهيم ومبىىادع وبىىين التعبيىىر الحقيقى للفىىن فى مجتمعاتىىه وال سىىيما
مجمعنا فنادراً ما نىرى الىك الفىن الىاي حمىل رسىالة ثنايىا ويعكىة الوظيفىة الحقيقيىة
للفن والاي بدور يعكة مجتمعاتنا ومعتقداتنا الحقيقية وليسىت تلىك التى نريىد أعىلم
اآلخرين بها قد أكون قاسية ربما ولكن اران غالبىا وأؤكىد غالبىا ً ولىية دائمىا ً صىوراً
لتقنيىىات ورؤى غربيىىة وربمىىا هىىاا هىىو الىىاي يزيىىد مىىن اتسىىائ المسىىافات بىىين الفئىىات
المختلفة من فنانين ونقاد وجمهور .
أن من أولى غايات الفن تعمي الثقافىة الفنيىة مىن خىلل ممارسىة وظيفتىه فى مجتمىع
بإيجاد نقاط أهتمام وفهم مشترك ألهىدا ومىؤثرات العمىل فى النىاحيتين االجتماعيىة
والتربوية ولكن ما اكرنىا اعىل مىن خلىل أدى إلىى ضىع الفهىم والىوع المشىترك
بىىين تلىىك الفئىىات ممىىا أدى إلىىى ضىىع التعىىاط مىىع ثقافتىىه العمىىل الفنى الىىاي يىىؤدي
بدور أثىر سىلبا ً علىى النظىر العامىة للفنىون وعىدم اعطائهىا التقىدير الىاي يىتل م مىع
أهميتهىا فى كونهىىا وعىا اً يحىوي فى داخلىه ثىروات المجتمىىع الحضىارية ناهيىك عمىىا
يعكسه الك من سلبيات على الفكر الفن والاائقة الجمالية وانطلقىا ً مىن هىاا التصىور
تنطلى الباحثىىة ف ى اعىىداد هىىاا البح ى ضىىمن المفهىىوم العىىام للعمىىل الفن ى ف ى جانبيىىه
االجتماع والتربوي .

أهمية البح
يستمد هاا البح أهميته من أهمية الموضوئ العام (الفن واثر علىى المجتمىع) الىاي
يعىىد بمثابىىة القاعىىد الت ى يرتكىىز عليهىىا الىىوع الفن ى والثقافىىة الفنيىىة وتطىىوير الاائقىىة
الجمالية والوع الجمال .
ويمكن تلخيص تلك األهمية ف النقاط التالية :

أوالً  :هناك ضىرور لتجسىيد مفىاهيم الفىن مىن خىلل العمىل الفنى المعبىر فى جانبىه
المعرف واألدائ ف تكوينىه النهىائ لىيعكة علىى المتلقى رمىوز ورؤى ارتباطاتهىا
االجتماعية .
ثانيا ً  :تأكيد تىأثير العمىل الفنى وخصوصىا ً فى عصىر العمولىة علىى الجانىب الثقىاف
وانعكاسات الك الجانب على المستويين االجتماع والتربوي لمجتمعاتنا الت تعكىة
هويتنا الثقافية والفنية
ثالثا ً  :أن البح ف الفن والعمل الفن حاجىة ملحىة لتفسىير بمعانيىه الفلسىفية والفنيىة
وربطها بالمعطيات الثقافية السائد ف المجتمع .
ومن ها المنطلقات يات هاا البح كمحاولة لإلسهام ف تحقيى النقىاط أهىل قناعىة
بأهمية الفن والعمل الفن وتفعيل دور .

أهدا

البح :

تسعى الباحثة من ورا هاا البح إلى تحقي :
 .1مناقشىىة التىىأثير الفكىىري والفلسىىف التربىىوي واالجتمىىاع للعمىىل الفن ى كمىىاد
معبر يتجاوز تأثيرها الوظيفية التقليدية .
 .2إيضاح الدور االجتماع والتربوي للعمل الفن ف المنظور المعاصر .

تساؤالت البح
ارتباطا ً بأهدا

البح تسعى الباحثة من خلل اإلجابة على التساؤلين التاليين :

أوالً  :ما ه المنطلقىات الفكريىة والفلسىفية مىن الناحيىة االجتماعيىة والتربويىة للعمىل
النف كماد لها تأثيراتها ف بنا المجتمع .
ثانيا ً  :ما الدور االجتماع والتربوي للعمل الفن كنتاج فن ثقاف معاصر

منهجية البح :
نظىىراً لطبيعىىة البحى باعتبىىار بحثىا ً نظريىا ً يهىىد إلىىى البحى فى األثىىر االجتمىىاع
والتربوي للعمىل الفنى فقىد اعتمىدت الباحثىة المىنه التحليلى الوصىف لإلجابىة علىى
تساؤالت البح وف االجرا ات التالية :
فى مفىاهيم الفىن وأثىر

 .1دراسة وتحليل بعض ما وردنا من أدبيات الت تبحى
االجتماع والتربوي
 .2دراسة وتحليل العوامل الااتية واالجتماعية والتربوية المكونة للعمل الفن .
 .3دراسة وتحليل العوامل الااتية واالجتماعية والتربوية المكونة للعمل الفن .

مصطلحات البح :
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8

االبىىدائ  /ف ى اللغىىة أحىىدا ش ى علىىى غيىىر مثىىال سىىاب أمىىا االبىىدائ الفن ى
والعمل هو تألي ش جديد من عناصر موجود سابقا ً .
األثر  /وهو نتية الش والحاصلمن الش أو السمة الدالة على الش
اجتمائ  ،علم االجتمائ  /هو علم يبح ف الطىواهر االجتماعيىة والفىن أحىد
اهم ها الظواهر وف مفهومه العام أن للجماعات االنسانية طبائع خاصىة
ال تندرج من الطبائع الت يدرسها علم النفة وعلم الحيا .
االدراك  /ف اللغة هو اللحا والوصول فيقال ادراك الش أي بلغه أمىا فى
الفلسفة = فاإلدراك هو حصول صور الش عند العقل سىوا كىان الىك
الش مجرداً أو ماديا ً جزئيا ً أو كليا ً حاضراً أو غائبا ً .
أيديولوجيىىىىة  /هىىىى علىىىىم األفكىىىىار وموضىىىىوعة دراسىىىىة األفكىىىىار والمعىىىىان
وخصائصىىها وقوانينهىىا وتطلى علىىى التحليىىل والمناقشىىة ألفكىىار مجىىرد ال
تطاب الواقع .
الجمىىال  ،علىىم الجمىىال  /أحىىد فىىروئ الفلسىىفة ويبحىى فىى الجمىىال ومقايسىىه
ونظرياته وف الاو الجمال وف أحكام القيم المتعلقة باألعمال الفنية
ثىىور  /ه ى نقطىىة تحىىول ف ى حيىىا المجتمىىع ويىىرى مىىاركة أن الثىىور أحىىد
وسائل النمو والتطور االجتماع
الاو  /حاسة تدرك بها الطعام من حلو ومالح وحامض ومر ونستخدمها فى
الفنون على أنها القو المهينة للعلوم من حيى كمالهىا فى االدراك بحسىب
الفطىىىر فهىىى ملكىىىة الحكىىىم علىىىى االعمىىىال الفنيىىىة عىىىن طريىىى االحسىىىاة

والتجربىىة الشخصىىية دون تقيىىد بقواعىىد معينىىة وكثيىىراً مىىا تتىىدخل ف ى هىىاا
الحكم ميول الفنان .
 .9فن  /يطل على ما يساوي الصنعة وهو تعبير خارج عما يحد فى الىنفة
مىىىن بواعىىى وتىىىأثيرات بواسىىىطة الخطىىىوط أو األلىىىوان أو الحركىىىات أو
األصوات أو األلفاظ ويشتمل على الفنون المختلفة كالتصوير والنحت .
 .11العمل  /هو الفعل والمهنة والصنعة والعمل أخص والفعىل أعىم الن الفعىل
قىىد ينسىىب إلىىى القىىوى الماديىىة كمىىا قولنىىا فعىىل الحىىرار وفعىىل الطبيعىىة أمىىا
العمل فل يطل إال على الفعل الاي يكون من العاقل بفكر .

الدور االجتماع للفن
تتناقض اآلرا حول الدور االجتماع للفن فهناك من يرى ان الفن يستمد أهدافه مىن
تحقي اجتماعية الفىن باعتبىار نتىاج أفىراد ينتمىون لىالك المجتمىع أي تقحيى وظيفتىه
ف ى المجتمىىع المنتم ى لىىه  ،وأخىىرون ينظىىرون إال أن دور المبىىدئ (الفنىىان أو المبىىدئ
للعمل الفن  ،الناقد المتلق والمتاو ) لية التعبير فقط من وجهة النظىر االجتماعيىة
ف الفن وغنما التأثير ف تلك النظر مما يؤدي إلى االتقا بالاو العام ف المجتمىع
والبح عبر الفن ف وإنمىا التىاثير فى تلىك النظىر ممىا يىؤدي إلىى االرتقىا بالىاو
العام فيا لمجتمع والبح عبر الفن ف وظائ جديد الجتماعية الفن وآخرون يىرون
أن الفن والعمل الفن لية إال ناحية ترفيهية ف مجتمعاتنا ..
وهاا يقودنا إلى مفهوم الفىن للفىن والفىن للحيىا ولنقى أمىام مىا تىرا الباحثىة فى علىم
الجمائ واالجتمائ (جانيت وول )ف كتابها "علم الجمالية وعلىم اجتمىائ الفىن" علىى
التحليىىل االجتمىىاع للتىىاو الجمىىال المعاصىىر والتى تحىىدد مقىىايية ومعىىايير للتقيىىيم
داخل المجتمىع الواحىد فى فتىر تاريخيىة مىا مؤكىد أن األحكىام الجماليىة مقبولىة هى
بالتحديد أحكام جماعىات مىن النىاة (األكىاديميون والمفكىرون والنقىاد ومىا إلىى الىك)
وأن الفىىن أص ىلً يعتبىىر فىىن عنىىدما تؤكىىد هىىا الجماعىىات  ،لتق ى فيمىىا بعىىد علىىى أن
األحكىىام الجماليىىة يسىىيطر عليهىىا فكىىر وأيىىديولوجيات تىىربط بىىين مىىؤر الفىىن وعىىالم
االجتمائ وعلى الرغم من الك فإن التحليل االجتماع يمكن أن يكشى بعىض أمىور
الفىىن وف ى هىىا الحالىىة فىىإن مىىا يعىىوز عىىالم االجتمىىائ ك ى يكىىون نظيىىراً لناقىىد الفىىن
ومؤرخىىه هىىو نىىوئ مىىن التىىدريب علىىى الوسىىائط الفنيىىة أو الرمىىوز الفنيىىة أو المعىىار
األخرى الت تشكل االدراك .

ويرى باحثون ان الفن من خلل المضىمون االجتمىاع لىه يعيىد ابتكىار األشىكال وإن
"سوسىىيولوجيا الفىىن توسىىع الفىىن مىىن أجىىل الفنىىان ااتىىه وتعيىىد البتكىىار معنىىى كليىا ً قىىدر
االمكان" .
ف حين يرى آخون أن العلقة تتعدى الك إلى عملية صرائ تنفوج عنه أبعىاد جديىد
للعمىىل الفن ى "إن العلقىىة الحقىىه بىىين الفىىن والحيىىا االجتماعيىىة ال تىىرى ف ى طبيعتهىىا
االجتماعيىىة فحسىىب والت ى ه ى تصىىوير العىىادات والسىىلوك وطىىر الحيىىا واألاوا
واالحدا التاريخيىة للعصىر  .بىل األكثىر أهميىة هىو معركىة األفكىار التى تنشىأ مىن
التغيرات ف نمط االنتاج وعلقات المجتمع بطبقاته" .
ويوضح ديفيد انغليز وجون هغسون ف مفهومهما إلىى سوسىيولوجيا الفىن بأنىه يجىب
أال تنظ ىر إلىىى لفظىىه فىىن نظىىر سىىطحية وأال نقبلهىىا مىىن دون نقىىد فف ى العىىالم الغرب ى
المعاصر تشير لفظة "فىن" إلىى مجموعىة مىن األمىور التى تحىوي انواعىا ً معينىة مىن
الرسم والنحت والكتب واألدا المسرح والموسيقى  ،وغيرها .
وف الفكر البديهية ف الحيا اليومية  ،تعتبر – وتعىر – انىوائ معينىة مىن األشىيا
اات طبيعة فنية بشكل واضح ال لبة فيه إن فكر كون مقطوعة غزليىة لشكسىبير أو
لوحة لفان غوغ أو مسرحية لغوتعىه هى عمىل فنى هىو أمىر واضىح لىية فى حاجىة
إلى اثبات فمىن الواضىح أنهىا طبيعىا ً اات طبيعىة فنيىة كمىا أنىه مىن الواضىح أن هنىاك
جىىواهر للفىىن فتشىىكل األشىىيا الت ى يطل ى عليهىىا قطىىع فنيىىة دائم ىا ً جىىز اً مىىن العىىالم
االجتماع .
ويؤكد رياض عوض ف تفسير لنشأ علم االجتمائ الجمال أن أهمية الفن أصحبت
ف المجتمع موضوئ دراسات وأبحا تدور حول الوظيفة الكبىرى التى يلعبهىا الفىن
ف تأسية المجتمعىات فنشىأ بىالك علىم االجتمىاع الجمىال الىاي ينىادي بعىدم فصىل
االبدائ الفن عن المجتمع وبان التجربة الااتية تبغى ال قيمة لها إاا نظر إليهىا بمنىأي
عن حيا المجتمع صحيح أن الفنان ف ابداعه الفن ينطل مىن ااتيتىه وال شىعور أو
اللوع عند كما يقول علما النفة غير أن ها الااتية وهاا اللشعور أو اللوع
عند كما يقول علما النفة  ،غير أن هىا الااتيىة وهىاا اللشىعور أو اللوعى نىرا
مندمجا ً ف حيا الجماعة يايب حيا الفنىان فى مجتمعىه ويحيطهىا بعوامىل ومىؤثرات
اجتماعية عديد .
فالفن منا زمن لية ببعيد كان ثور وسلح بيد مجتمعاته ليكتب حضارته علىى وجىه
الزمن "إن النظر الت تخضع االنتاج الفن لسلطة المجتمع حمل لوا ها اساتا الفىن

االشتراك ف العالم  ،مؤكدين على ضرور االلتزام ف الفن لم أعتبر التصوير فى
يىىوم مىىن األيىىام مجىىرد فىىن للترفيىىه والتسىىلية  ،لقىىد اردت أن أتوغىىل اكثىىر فىىأكثر ف ى
تفهيم للعالم والناة  ،وبالرسم واأللوان النها اسلحت فى هىاا السىبيل أن التصىوير
لم يخل لتزين الحجرات أنه سلح هجوم ودفاع ضد العدو" .
أمىا جماعىىة االتجىىا الفىىردي أو الىىاات جماعىىة الفىن للفىىن فىىأنهم يعترضىىون علىىى الىىك
بحجة انهم عند ابدائ أعمالهم الفنية يكونون بمغزل عن المجتمع وهىاا صىحيح ولكىن
من أين يأت هاا الفنان ومن أين يخل أفكار ومن أين يأت بها يقول د .عل شىل ،
ينفىى األشىىكال وتىىتحكم جىىدران الجىىدل عنىىدما نعلىىم ان الفنىىان إنسىىان وأنىىه مربىىوط
باالنسانية وأنه مصنوئ مىن وراثىة يعىيي فى مجتمىع ويخضىع لتجربىة ويشىترك مىع
اآلخىىرين فىى وليمىىة الحيىىا لىىاا فهىىو فىىرد مىىن جهىىة ومجمىىوئ مىىن جهىىة أخر وهىىاا
المجمىىوئ منىىتم إلىىى عىىالم  ، ..مثلمىىا تىىدور الكواكىىب حىىول نفسىىها ثىىم حىىول الكوكىىب
الجىىااب للمجموعىىة  ،الشىىمة وهىىا بىىدورها تىىدور حىىول عىىالم آخىىر إلىىى أن يتحق ى
التلحم ف وحد تامة مطلقة من الجميع إاا كان هاا معقوالً ونهائيىا ً فىإن كىون الفنىان
منعىىزالً يعمىىل ألجىىل فنىىه  ،ااتىىه جمالياتىىه نىىوئ مىىن الخىىر المنتم ى إلىىى خىىزعبلت
العابثين .
فرد أصحاب النظر االجتماعية إلى الفن على دعا المبدأ الاات والفردي ينطل من
أن الفنان ينت ويصور اعمالىه للمجتمىع وفى طيىات مجتمعىه مشىاركا ً افىراد مجتمعىه
مشاركة روحيىة والفنىان لىية عليىه أن ينقىل صىور الواقىع كمىرآ بىل يجعلىه يرتىدي
ثوبا ً من وعيه وثقافته وتقاليد مجتمعه ومبادئه وهو بهىاا النقىل يخلى عملىه الفنى مىن
خل وعيىه وثقافتىه وتقاليىد مجتمعىه ومبادئىه وهىو بهىاا النقىل يخلى عملىه الفنى ومىن
خلل وع فلسف واجتماع واالحسن ان يكون وعيه الفلسف بمقدار موهبته .
فالفن األرقى كما يقول توفي الحكيم هىو الفىن الىاي يخىدم المجتمىع دون ان يفقىد ار
من قيمته الفنية العليا .
ومن الك نرى أثر الفن على المجتمع ودور الكبير فالفنان تقىع عليىه مسىئولية كبيىر
ليكىون قائىىداً لمجتمعىه فى مسىير التقىىدم والنهىىوض لمواكبىة العىىالم مىن حولنىىا فالفنىىان
رأى حقيقة وترجمها بعمىل فنى ليسىجدها لمجتمعىه وهنىا نتفى مىع مىن يىرى أن الفىن
لية محاكا حرفية ومرآ عاكسة بل رؤية وفكر فنىان يكمىن فى مضىمون مىا يبدعىه
من ماد من خلل اعمال فنية .

وقد رأى "هيجل" ف معرض حديثه عن الفن الرمزي -أن "المىاد (التجسىيد) تطغىى
علىىى الىىروح (أو المحتىىوى) .والمحتىىوى الروحىىى يكىىافح هنىىا لكىىى يعثىىر علىىى تعبيىىر
الكامل ،ولكنه يفشل فى الوصول إليه ..ويعطينا الك نوعا من الفن هو الفىن الرمىزى
 .)Symbolic Artوعلى هاا إاا كان الهد هو الوصول إلى فن مكتمل فىإن المىواد
الحسىىية التىىى يسىىتخدمها الفنىىان البىىد أن تقىىدم نفسىىها وهىىى جىىاهز للسىىتعمال برس ىم
الهىىىد الىىىاى يىىىراد اسىىىتخدامها مىىىن أجلىىىه ،أى أن تتجىىىرد مىىىن خشىىىونتها ،وجلفتهىىىا
وقساوتها ،وأن تضع نفسها فى خدمة نياّت الفنان ومقاصد كيما يىتمكن هىاا األخيىر،
طبقىىا لمفهىىوم الكلسىىيكية ،ومىىن دون أن يصىىطدم بعقبىىات تخلقهىىا المىىاد والشىىروط
الخارجيىىة ،مىىن التبىىاة المحتىىوى والشىىكل الىىاى يشىى عنىىه ،ومىىن اعطائىىه الشىىكل
المطاب والموائم أكثر من أى شكل آخىر لنياّتىه ومقاصىد هىو نفسىه( .)11ولكىن هىل
دور الفنان هو مجرد تشكيل الماد ؟ إن الفنان إا يقوم بهىاا الىدور البىد لىه مىن إعمىال
العقل أوال فى الوقوئ على (الماد الخام) التى تلئم عملىه ،والقيىام بىدور إيجىابى فىى
تهايب الماد  ،وقهر قساوتها وخشىونتها (فهىى لىم تعىط نفسىها لىه متخليّىة عىن كثافتهىا
وقساوتها) .ولقد قام المبدعون بتطويع الماد واكتشا أشىكال عديىد  ،وبىالوا جهىودا
مضنيـة على المستوى الاهنى واليدوى كما طبقوا تقنيىات مختلفىة جعلىت المىاد أكثىر
طواعيىىة ،ويسىىرا .وقىىد كانىىت الفىىوار  -فىىى بعىىض األحيىىان  -بىىين الفنىىانين هىىى فىىى
المهارات التقنية والسيطر على الماد كعنصر رئيسى من عناصر اإلبدائ األخىرى.
ولكن هل ماد العمل الفنى مجرد شئ يقوم بتشكيله الفنىان؟ فىى الواقىع البىد أن تكىون
هناك علقة جدلية بين الماد ومهار الفنىان ورؤيتىـه ،فالمىاد وحىدها  -كمىاد خىام -
ال تحمل قيمة استاطيقية فى ااتها ،بل الفنان هو الىاى يضىفى عليهىا هىا القيمىة ،هىاا
مىن جهىة ،ومىن جهىة أخىىرى فىإن المىاد ليسىت مجىرد أدا سىىلبية تتلقىى كىل مىا يمليىىه
عليها الفنان فى إاعان وخضوئ ،بل إن الماد بصفتها اات كيفيات حسي ّة ،وخىواص
محدد تقاوم الفنان ،وتحاول أن تأخا فى مسار معين ،قد تعدل من خطىط الفنىان ،أو
تصىىوراته ،ولكىىن كلمىىا كىىان الفنىىان مىىاهراً وعارف ىا ً لخىىواص المىىواد المسىىتخدمة كلمىىا
أمكن التغلىب علىى العقبىات .والمىاد قىد ال تكىون فىى ااتهىا جميلىة ،ولكنهىا قىد تعطىى
الفنان ادراكات حسية لمسية وعضلية تكاد تكون مشوبة بلا  ،ومثال الك  -كمىا يىرى
"برتيملى"( )11فى المواد التى يسىتخدمها المصىوّ ر ،منىا اختىرائ التصىوير بىاأللوان
الزيتيىىة .ولقىىد بىىدأ الفىىن مختلطىىا بالحرفىىة فكىىان دور الفنىىان فىىى البىىد هىىو قهىىر المىىاد
وجعلها تتوا م مع بعض األغراض اإلنسانية ،وقد كانت اآلالت بدائية وبسىيطة فكىان
الجهد المباول مضنيا ً .وهكاا "ولد قاطع الحجر أو المعمىارى مىن الحجىر ،أو الحىداد
مىن المعىدن ،أشىىكاال جديىد  ،وكىان يبىىدو لهىم أن األشىكال تتف ّجىىر عىن المىاد مباشىىر ،
على حين تتطلبها وتثيرها حاجة اجتماعية (تشييد الكاتدرائيات… .أو القصور).

ولكن لية معنى الىك ان المىاد (مىاد العمىل الفنى ) مهيمنىة إلىى حى ّد كبيىـر ،بىل هىاا
يعنى ضرور تفهم الما ّد ودراستها ،وتاوقها ،ثم التعر على التغيـرات التىى تطىرأ
عليهىىا عنىىدما توضىىع فىىى سىىيا (أى تكىىون الكلمىىة فىىى سىىيا جملىىة شىىعرية أو اللىىون
محاط ىا ً بىىالظلل ،وبىىألوان أخىىرى… .الىىخ) فهىىاا يزيىىد مىىن قىىدر المىىاد علىىى الوفىىا
بالغرض المنوط بها من قبل الفنان .فتاو الماد وحدها غير كا .
ومع أهمية الماد  ،وضرورتها إال أن الماد  -فى حد ااتها  -كما سب أن أوضىحنا -
ليست استاطيقية فى ااتها ،ولاا فلبد من أن تتخا الماد صور (شىكل) حتىى يتسىنى
إدراك العمل الفنى ،إا يتضح أن الفن إنمىا هىو "تشىكيل  ،هىو أعطىا األشىيا شىكل،
والشىىكل وحىىد هىىو الىىاى يجعىىل اإلنتىىاج عمىىل فنيىىا .كمىىا أن الشىىكل أو الصىىور لىىية
عمل عارضا ً أو طارئا ً أو ثانويا ً"
يجيب "جون ديوى" بأن الماد التى يتركب منها أى عمل فنى إنمىا تنتمىى إلىى العىالم
المشترك أكثر مما تنتمى إلى عالم الاات ،ومىع الىك فىإن فىى الفىن تعبيىراً عىن الىاات
ألن الاات تتمثل تلك المىاد بطريقىة خاصىة متمىايز لكىى تعىاود إخراجهىا إلىى العىالم
المشترك فى صور يكون من شأنها بنا موضوئ جديد .وإاا كان اإلنتاج عمىل فنيىا
جا األسىلوب فريىداً ال مثيىل لىه ،ولكىن عنىدما تكىون طريقىة اإلنتىاج هىى هىى بعينهىا
دائما ،فإننا نكون بإزا عمل آلى .وإاا كان الطابع المميز للعمىل الفنىى هىو أنىه نسىي
وحد فالك ألن الطريقة التى تعال بها الماد العامة (أو العناصىر المشىتركة) تحيلهىا
إلى ماد جديد حيوي .
إان فالعمىىىل الفنىىىى والىىىاى يتضىىىافر مىىىع التعبيىىىر ليقىىىدم االنفعىىىال الجمىىىالى والمعىىىانى
واألفكار فى العمل الفنى .و "العمل الفنى هو بمثابة ثمر لعمليىة منهجيىة خاصىة ،أال
وهى عملية تنظيم العناصر التى تتأل منها حركته .فإن ها الحركة هى الكفيلة بىان
تخلىىع عليىىه طابعىا ً زمانيىىا يجعىىل منىىه موجىىوداً حيىىا تشىىيع فيىىه الىىروح .ومعنىىى هىىاا أن
العمىىل الفنىىى البىىد أن يصىىدر عىىن مهىىار إبداعيىىة تركىىب الحركىىة ابتىىدا ً مىىن السىىاكن
وتحقى الزمىىانى إبتىىدا ً مىىن المكىىانى ،وهنىىا يسىىتعين الفنىىان بأسىىاليب االيقىىائ والتنظىىيم
والتناسىىب مىىن أجىىل فىىرض ضىىرب مىىن الوحىىد علىىى مىىافى موضىىوعه مىىن تع ى ّدد فىىى
األشكال أو الحركات والصور".
وهنا نق أمام تساؤل هل لثقافة وخبىر الفنىان دور فى عمليىة النهىوض هىا واعتقىد
أن االجابىىة بديهيىىة نوع ىا ً مىىا فالفنىىان المثق ى واالنسىىان المثق ى بشىىكل عىىام سىىيريى
الجزئيىىات والكليىىات فى حياتنىىا أكثىىر وضىىوحا ً وسىىيرى كىىوامن الماديىىات لىىيخص مىىن
الماد اشكاالً تعكة فكر ورؤى تستنير بها المجتمعات .

وقد أدرك الفنان ف الغرب أهميىة الفنىون ودورهىا فى التىأثير علىى الفىرد والمجتمىع
وتفاعله مع المتغيرات أكثر من الفنان ف الشر وسنتناول ف المبح الثال تفعيىل
دور الفن ف المجتمع .

تفعيل دور الفن ف المجتمع
اكدنا ف المبح الثان على أهمية وماهيىة العلقىة بىين الفىن والمجتمىع وهىاا يتحقى
بشىىكل عىىام ف ى كىىل المجتمعىىات ولكننىىا لىىو وقفنىىا عنىىد العىىالم الغرب ى سىىنرى أن هىىا
العلقة أكثر وضوحا ً ولو صنفناها سنجدها علقة تبادلية .
فالفن هناك صاحب موق واضح ومهم ف قاضىيا مجتمعيىة وصىاحب وظيفىة مهمىة
ومؤثر نابعة من صميم قضايا ليخرج بحلول ف الغالب .
وربمىىا مىىن األمثلىىة الواضىىحة علىىى الىىك ف ى الفتىىر النازيىىة والسىىتالينية ف ى المانيىىا
واالتحاد السوفيت سابقا ً على التوال كي كان الفن صاحب الموق الترويج لفكر
وايديولوجية الحزب الواحد والقائد واالعظم هاا من جهة ومن جهة أخرى كىان الفىن
لديه وظيفة أخرى لدى المعارضين من الفنانين و المثقفين .
إان الفن ف العىالم الغربى لىه علقىة حيىة بمجتمعىه يسىتمد بقائىه وخلىود مىن حركىة
وتطور مجتمعاته .
وإاا تأملنىىا تطىىور المجتمعىىات األوروبيىىة سىىنى كىىم مىىن الفنىىون والمىىدراة ظهىىرت
مواكبة لهاا التطور .
فعلى سبيل المثال ولية الحصر هناك مدرسة الباوهاة ف ألمانيا والت تكونت مىن
مجموعىىة مىىن الفنىىانيين والمعمىىاريين والمهنيىىين  ،قىىد اتىىت هىىا المجموعىىة مىىن سىىنة
 1919إلىىى  1933بمجموعىىة مىىن األفكىىار والمقترحىىات والحلىىول  .وتىىرك نتىىاج هىىا
الحركة أثراً على الفرد والمجتمع ال فى المانيىا فحسىب بىل فى كىل اوروبىا ال وعلىى
العىىالم كلىىه وتعتبىىر هىىا الحركىىة مىىن المؤسسىىين للفىىن الحىىدي ف ى القىىرن العشىىرين
فادخلىىت هىىا المجموعىىة الفىىن ف ى كىىل تفاصىىيل الحيىىا اليوميىىة تقريب ىا ً وأصىىبح الفىىن
بمتناول الجميع وكان االختزال ف التفاصيل وسهولة االستخدام من الصفات المميز
لها الحركة وقد اخرجت ها المدرسة الفن من المتاح وصاالت العرض وادخلتىه
ف تفاصيل الحيا وبها االنتقالة أصبح للفن بعداً آخر وبمتنىاول الجميىع ومثىال آخىر
هو معرض المرفوضين ف بىارية حيى غيىرت مجموعىة مىن الفىانين الىاو الفنى
العام وحتى مقايية النقد الجمال ودور الفن والنظر الجمالية ف الفن .
وعلى صعيد الموسيقى والنا كان وما زال للموسيقى دور مهم جداً فى التىأثير علىى
المجتمع من حي الحماسة والوطنية والشعور الىدين واحيانىا ً خلى عىالم مىن الخيىال

يقابىىل الواقىىع ليكىىون معين ىا ً لليحائىىات واإللهىىام اضىىافة إلىىى تهىىايب الىىاو الجمىىال
والفن .
وإاا حللنا هاا النمو والتطور الفن ف المجتمع االوروب لتلمسنا العلقىة الديناميكيىة
بين الفن والمجتمع والفرد وفاعلية دور المثق .
والباحثة ترى خضم ها األفكار والمقوالت أن الحضىار لتسىير وهنىاك مسىئولية
مشتركة بين المجتمع والفىرد االنسىان الىواع المىدرك المثقى بهمىوم مجتمعىه لخلى
علقة ومنا قادر على والد أفى وأبعىاد جديىد أكثىر تطىورا ورحابىة لمجتمىع أكثىر
حبا ً وعطا اً ألبنائه .
فالعلقة إان مشتركة وتبادليىة بىين الفىرد والمجتمىع والبيئىة المحيطىة والباحثىة تقصىد
بالبيئىىة المىىؤثرات الخارجيىىة مىىن السىىتقرار وسىىلم وازدهىىار وتربيىىة وثقافىىة وحريىىة
..الخ.
كلهىىا تسىىاعد فى خلى تطىىور علمى وفنى وأدبى وتكنولىىوج وصىىناع واقتصىىادي
واجتماع ..الخ .
فف أوروبا هناك حرية واسىعة فيمىا يتعلى بالاائقىة الفنيىة والتربيىة الجماليىة والىوع
والثقافىىة فالخيىىارات ال حصىىر لهىىا أمىىام الفىىرد الختيىىار الطري ى المناسىىب واالسىىلوب
لتفعيل دور الفرد ف المجتمع .
أمىىا مجتمعنىىا فإنهىىا لىىم تمىىر بىىنفة التطىىور ولىىم تسىىلك الىىك الطريى الحىىر ولىىم تتطىىور
صناعيا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً كما مرت به المجتمعىات األوروبيىة ولكىن هىاا ال يعنى أن
المجتمعات األوروبية أفضل بل أنها مرت بتجارب وأن ها التجارب اسىهمت بخلى
تفاعل ح بين الفن والمجتمع .
ومن أجل أن تتطور مجتمعاتنىا العربيىة واالسىلمية وتمىر بالمراحىل التطويريىة التى
واكبىت نمىو المجتمعىىات األوروبيىة هنىىاك عقبىات ال بىىد مىن اجتيازهىىا والوصىول إلىىى
البر الثان وها الحلىول هى فى الحقيقىة سلسىلة مىن التحىويلت المهمىة أهمهىا محىو
األميىىة ووضىىع منىىاه دراسىىية تعن ى باإلنسىىان وتطىىور حواسىىه ومداركىىه وال تجعلىىه
يعيي ف الماض بل يعيي بالحاضر .
وتعن بتنميىة الحربيىة لإلنسىان داخىل مجتمعىه ليىتم تفعيىل دور خلى ثىور صىناعية
كالت حدثت ف أوروبا ف القرن الثامن عشر وما زالت إلى اآلن وتعىززت بىالثور
التكنولوجية ووسائل االتصال والت امتدت إلى شر آسيا .

وهنا أنا ال أنكر خطوات النمو التطور ف مجتمعنا ولكن اشكو من بطىئ وتثاقىل هىا
الخطوات ومن خضم عمل كتىدرية فى بعىض الجامعىات أرى هىاا النمىو والتطىور
ولكن بخطوات ثقيلة ومتباعد ورغم الك هناك حركات فنيىة ومسىرحية وعلىى سىبيل
الثمال ال الحصر هناك أعمال مسرحية وها خطوات النمو فى كىل مجتمعنىا ولكنهىا
تحتاج دائما ً غلى من يشجعها وينميها .
فالعلقة بين الفن وحركة المجتمع هى علقىة مبنيىة علىى تىراكم معرفى علىى متلى
األصعد والمجاالت وقائمة على التداخل والتفاعل بين ها المجاالت .
هااالنسىىي المتنىىوئ ومىىا يحتويىىه مىىن فعاليىىات وتضىىادات والتقائىىات عليهىىا أن تجعىىل
االنسان أول كل ش فالمجتمعىات العربيىة بحاجىة ماسىة إلىى التركيىز علىى االنسىان
ككائن أهم وحر ثم تات بعد الك القبيلىة ويىات الىدين بعىد الىك يصىبح للفىن دور مهىم
يناسب كل مجتمع من المجتمعات العربية .

المبح الرابع
دور التربية الفنية ف نمو المجتمعات
العمل الفن نتاج ابداع فبعد انتها الفنان مىن ابداعىه وعرضىه علىى المتلقى يحمىل
داخىىل بنيانىىه قىىيم جماليىىة ورمىىوز ف ى قالىىب واسىىلوب مبتكىىر وهىىاا العمىىل بعىىد عمليىىة
العرض ينفصل تماما ً عن الفنان المبدئ متحوالً لكيىان مسىتقبل بااتىه مىن سىماته عىدم
التكىرار واالبتكىىار ال يفصىىح عمىىا بىه مىىن قىىيم جماليىىة دفعىة واحىىد بىىل يحتىىاج لتكىىرار
محاولة استكشافه بخليفة ثقافية للوقىو علىى عالمىه الىداخل المتفاعىل بثقافىة الفنىان
المبىىدئ الداخليىىة والمحملىىة بىىأطر اجتماعيىىة كالبيئىىة األسىىرية واالقتصىىادية والسياسىىية
والنفسية و التعليمة .
إان الثقافة التربوية الفنية والمستوى التعليمية للفنان والملتق أو المتىاو او الجهىور
عناصر اات علقة وثيقة بالفن والعمل الفن وتطور المجتمعات عبر هاا الفن .
وها العلقة متبادلة فالتربية تؤثر ف الفن والفن يؤثر بالتربيىة فاالتجاهىات التربويىة
الحديثىىة تهىىتم بالتربيىىة الفنيىىة وتحىىدي الفكىىر التربىىوي لهىىا  .والىىك بتعزيىىز مرحلىىة
االستكشا لدى الطلبة تلك المرحلة التى تعتمىد علىى الجهىد الىاهن للطالىب لتعقبهىا
مرحلىىة التفكيىىر والحىىد لمىىا ورا تلىىك االستشىىكافات التخيىىل وف ى هىىاا الصىىدد تهىىتم
التربيىة الفنيىة بتنميىة القىدر عل التخيىل كاحىىد المىوارد العقليىة االنسىانية لبىدايات العلىىم
والمخترعات فالتخيل هو تفكيىر فعىال إليجىاد أنمىاط جديىد مىن الحلىول تفيىد فى حىل
مشىىكلة مىىا وهىىاا يحتىىاج إلىىى قىىدرات مختلفىىة الكتشىىا علقىىات جديىىد للعمىىل الفن ى
ولرؤية الحل ألي مشكلة فنية تعتمد ها التقنية على مهىار التخيىل – فعلىى الفىرد أن
يتخيل كي يكون شكل الحىل وكيى يبىدوا للعىين وكيى يمكىن تنفيىا ويقىوم بىالتفكير
فيه قبل بداية حل المشىكلة أي مرحلىة بحى ودراسىة تقىود إل حىل لمشىكلة فنيىة أو أي
قضىىية ليصىىل إلىىى مرحلىىة التعبيىىر النف ى عىىن تلىىك المشىىاكل ات ى بح ى فيهىىا وحىىاول
الوصول إلى حلول لها لتتم عملية انتىاج األفكىار ومىن ثىم استحسىان أفضىلها وانسىبها
كحل للمشكلة للتغلب عليها  ،وأيضا ً تعميقها وتطبيقها ف المواق المشابهة.
وأخيراً يتم التقويم بشكل مرحل لخطوات العمىل للتأكىد مىن نجىاح كىل خطىو للتقىدم
للخطو التالية وتقويم نهائ لألهدا االجرائية للعمل الفن والك للتعر على مىدى
ما اكتسبه الطلب من مفاهيم ومعار أثنا حل المشكلة .

ومن خلل مىن اكىر أعىل يمكىن للمىتعلم أن يجىد حلىوالً ابتكاريىة ألعمالىه تمشىيا ً مىع
التغير السريع والمستمر الاي يحىد فى العصىر الحىال والىاي يحتىاج إلىى االنسىان
مرن قادراً على تكي ظروفه واجباتىه مىن التغيىرات السىريعه التى تحىد فى بيئتىه
حتىى يسىتطيع أن يسىاير هىاا التغيىر السىريع والمسىتمر والىك ألن عىالم اليىوم يتطلىىب
مسىىتوى عىىال مىىن التفكيىىر واالبىىداع لألفىىراد ليكونىىوا قىىادرين علىىى فهىىم تطىىوير هىىاا
العىىالم فالحاجىىة ماسىىة إلىىى علمىىا مبىىدعين يسىىتطيعون تطويىىع المعرفىىة الفنيىىة الجديىىد
للتطبي .
إن الفن والشعر يستخلصان صوراً اهنية حقيقية من العالم ومن الزمن ومىن الطبيعىة
وه صور ابدية ومعقولة بشكل عام فه الش الوحيد الثابىت علىى األرض  ،وهى
الخليقة المثالية الثانية المتحرر من القيود الزمنية الفردية وه الخلود األرضى لغىة
الشعوب  ،ولكن علينا دائما ً أن ال ننسىى كىم عانىت التربيىة الفنيىة مىن النقىد لكونهىا –
كمىا وصىفت – مىاد تعتمىد علىى الموهبىىة فقىط وال يمارسىها سىوى الموهوبىون وهى
تهتم بالمظاهر الجمالية فقط وال تصبوا إلى مصا المواد الدراسىية العمليىة األخىرى
لالك اعتبرت ماد للنشاط والترفيه ولالك ال تحظى باهتمىام الطىلب وأوليىا األمىور
وأيضا ً القائمون على التعليم .
وف مجتمعنا العرب نرى تلىك المعنىا بشىكل ربمىا أوضىح فاالهتمىام بالجانىب الفنى
والجمال هو ضرب من الترفيه وقد يؤثر سلبا ً على مستوى الطلبه والىك مىن وجهىة
نظر الكثيرين ولكن العالم األوروب وبعض الدول النامية قد تقطنت على أهمية مىاد
التربية الفنية فالعلقة وأضحة بىين العلىم والفىن كالعلقىة بىين ظهىور المىدارة الفنيىة
المختلفة وبين مدراة العلوم االنسانية والنفسية فىيلحظ أنىه ال مدرسىه تاثيريىة بىدون
فهىىم نظريىىات الضىىو ولىىية هنىىاك مايكىىل انجلىىو بىىدون الهندسىىة والرياضىىيات وال
تجريدية بدون تقدم تكنولوج ونظرية النسبية ومفهوم الحركة .
ومن بين االتجاهات الحديثة ترى الباحثة تىأثر التربيىة الفنيىة بهىا االتجاهىات خاصىة
(قضىىية واحىىد المعرفىىة االنسىىانية) ف ى عصىىر ثىىور المعرفىىة واالتصىىاالت وبالتىىال
العولمة فه من القضايا الت نالىت اهتمامىا ً كبيىراً مىن علمىا التربيىة فأكىد الكثيىرون
علىى ضىرور التكامىل بىين مجىاالت المعرفىة اإلنسىانية وأبىراز وحىدتها كىان تخضىع
المعان األشيا المعنوية ف الفن إلى التعبير الفن المقنن بشكله الرياض أو العلم
أو االجتماع .
كما يؤكد الك هربرت ريىد بقولىه أن "قيمىة الفىن تتجسىد كوسىيلة تربويىة"وشىان الفىن
كشأن التنفة من حي له عناصىر ايقاعيىة وشىأنه شىأن الكىلم مىن حيى لىه عناصىر

تعبيرية هنا شأن كشأن ال ينم ف ها الحالة على التماثل الىك أن الفىن ينخىرط بعمى
ف العملية الواقعية االدراكيىة والفكىر والعمىل الجسىم اعنى إقامىة مفهىوم عىن الفىن
باعتبار جز اً من العملية الحيوية المتعلقة بالتطور االنسىان فىالفن هىو أحىد األشىيا
كىىالهوا أو التربىىة اللىىاين يحيطىىان بن ىا مىىن كىىل جانىىب ولكنهمىىا نىىادراً مىىا يسىىتوقفانا
لتأملهما فمهمىا كىان تعريفنىا للفىن هوفهىو موجىود بكىل شى نعملىه لنمتىع بىه حواسىنا
ولسو نوى ان هناك نوعا ً من التسلسل بالفن وان كثيراً مىن الصىفات تتضىافر لكى
تجعىىل أحىىد االعمىىال الفنيىىة مىىن أرفىىع األنىىوائ ولكىىن لىىية هنىىاك عمىىل أصىىيل للفىىن ال
يىىرو لحواسىىنا بالدرجىىة األولىىى – أعنىى أجهزتنىىا الجسىىمية الخاصىىة بىىاالدراك –
فنستطيع القول كنقطة بداية ان هناك ش اً مشتركا ً بين جميىع األعمىال الفنيىة هىو مىا
نسميه بالشكل وتلك كملة بسيطة قصير ولها معنى مألو لدى كىل شىخص  ،فشىكل
أحد األعمىال الفنيىة هىو الهيئىة التى اتخىاها ويسىتوي فى الىك ان يكىون العمىل الفنى
تمثاال او صور أو قصيد أو سىوناته (لحىن موسىيقى آللىه مفىرد ) فكىل هىا األشىيا
اتخىىات شىىكلً معين ىا ً أو شىىكلً متخصص ىا ً) والىىك الشىىكل هىىو شىىكل العمىىل الفن ى ...
والعمل الفن يكتسب الشكل من قبل شخص معين ونسم الك الك فنانىا ً والىك الىاي
يضف شكل على ش ما  ..ومن منط الشكل يات انفعىال الجمىال ومىن المسىتحيل
أن ندرك الشكل ادراكا ً تاما ً إال باعتبار لونا ً فأنت ال تستطيع أن تفصىل بىين مىا تىرا
كشكل وبينمىا تىرا كلىون والىك ألن اللىون هىو ببسىاطه انعكىاة ألشىعة الضىو علىى
الشكل الاي ندركه ويعتبرا للون الجانب الظاهري للشكل .
إان الفن انتاج شكل بهيئة معينة يعبر عن علقة بين مبىدئ الشىكل (الفنىان) والمواقىع
(البيئىة) والمتلقى (الجمهىىور) وهىىاا الشىكل مىىن خىىلل العمىىل الفنى يحمىىل العديىىد مىىن
المفاهيم والرسائل يدركها المتلق بحواسه االدراكية .
والفن لغة عالمية تصل المتلق بكل تنوعاته اللغويىة والثقافيىة لىيعكة حضىار وفكىر
لمجتمعات وأمم وربما يتسآل أحدهم هل الفن دوما ً يسجد مجتمعىه ويحمىل رسىالة فى
مضمون الشكل أو العمل الفن ؟
نقول ال بل احيانا ً عندما يكون الفنان مثقافا ً ومهموما ً بقضايا مجتمعه ومؤمنا ً بما للفىن
من ضرور ف بنا وتكوين المجتمعات .
إان فالصور الت يبدعها الخيال ه نوئ من العلقات المرتبطة بىالواقع المحسىوة
ولهىىاا الصىىور دورهىىا الهىىام فى المعرفىىة العلميىىة  .وهىىا الصىىور بالتىىال شىىكل فنى
يحمل معنى مضمون يعلل تنام االحساة الجمال لدينا بنمو التربيىة والثقافىة الفنيىة
للمجتمعات .

النتائ والتوصيات
من خلل ماتقدم ترى الباحثة أن هناك ضرور وحاجىة ماسىة للتثقيى والتعلىيم علىى
المستويين االجتماع والتربوي كما أن ثقافة الفىن تنبىع مىن الىاات اإلنسىانية المتىأثر
والمنفعلة بما يحيط بها اجتماعيا ً وتربويا ً والك من خلل ما يل ..
اوالً  :يلحىظ فى الفتىىر المعاصىر اهتمىىام أكبىر بىىالفن ودور التربىوي واالجتمىىاع
والك مواكبة مع العالم والتطور الحضاري ومن الجدير بالاكر أن انو هنا أنه خلل
اقامت ف دور عربية بدأت تظهر مدارة خاصة بالفنون واالعلم .
ثانيا ً :ان األعمال الفنية تدركها ونفهم مضمونها من خلل مىا تحملىه مىن قىيم ورمىوز
ومعىىان وعلىىى قىىدر فهىىم تلىىك المضىىامين يكىىون مسىىتوى التىىاو وعليىىه يجىىب توجيىىه
اهتمام أكبىر إلىى ثقافىة الفىن التربيىة الفنيىة والجماليىة مىن خىلل التركيىز علىى الثقافىة
الفنية المتحققة من دروة النقد والتىاو الفنى وتىاريخ الفىن وكىل مىا يمكىن ان يسىهم
ف تدعيم الثقافة الفنية بصريا ً .
ثالثا ً  :تساهم العلوم الحديثىة والتقنيىة المعاصىر فى تعمىيم وتفعيىل الىدور االجتمىاع
والتربوي للفن
رابعا ً  :التأكيد علىى أهميىة الفىن فى تشىكل االتجاهىات االجتماعيىة واالرتقىا بالىاو
الفن العام
خامسىىىا ً  :إن متابعىىىة األعمىىىال الفنيىىىة والفىىىن مىىىن الناحيىىىة التربويىىىة وسىىىيلة الكتسىىىاب
المتعلمين مهارات النقد والتحليل الفن ممىا يجعلىه أكثىر قىدر علىى التىاو والتطىور
ف مجال الفن .
سادسا ً  :التأكيد على أهمية البح ف المواضيع الفنية والثقافة الفنية بشكل عام
سابعا ً  :الفن خالد خلود الحضار وقائم ما قامت الحضار ومع الك فهىو بحاجىة إلىى
حمايىة ورعايىة وكىأي تعبيىر انسىان فكىري يحتىاج إلىى بيئىة ومنىا حىر لينطلى إلىىى
العالم الخارج ليتجسد بصور مدركات بصرية ابداعية لتنمو وتتطىور وتحتىاج إلىى
تقدير ومشىاركة متلقى ومتىاو واعى واقصىد هنىا جمهىور مثقى لتعمىيم هىا اللغىة
وتسويقها للمجتمع .

ثامنا ً  :وبنا على كل ما سب فالفنان إنسان متميز من حيى حساسىيته للشىئون البيئىة
والجمالية واالجتماعية والسياسية والثقافيىة والفكريىة وكصىاحب رسىالة ولغىة تفهمهىا
كل الشعوب وال تحتاج إلى ترجمة عليىه أن يبلىر رسىالته ويكىون فعىاالً ومشىاركا فى
مجتمع ووطنه رائداً ف حمل هموم قومه وأقرانه وتاريخه وثقافته.

الخاتمة :
الفىىن تعبيىىر ورسىىالة ثقافيىىة وتربويىىة واجتماعيىىة لغىىة الحضىىار وأهىىم صىىورها فعىىن
طريقة نفهم المجتمعات وندرة تطورها فهو انتاج حضاري وتعبير ثقاف له شىروط
وقوانين تميز عن غير مىن انتىاج او تعبيىر عىادي فىالفن هىو تعبيىر غيىر عىادي هىو
تعبير أو انتىاج ملفىت للنظىر ومثيىر لألحاسىية إن الفىن يجىب أن يعكىة اوقىا ً وعلمىا ً
ورسىىالة ليكىىون فىىن هىىاد إلىىى جميىىع األحاسىىية والعواط ى والعقىىول واالدراكىىات
البشرية على مدى العصور وعلى مختل الثقافات .
فلوال الفنون لما كانت هناك حضار أو ثقافة على وجه األرض فافن هو لغىة عالميىة
ووسىىيلة اتصىىال بىىين الشىىعوب وبىىين العصىىور والفىىن ضىىرور ف ى المجتمىىع وحاجىىة
جمالية كان وما زال أقدر ش للتعبيىر عىن وجىود االنسىان وحضىارته فىالفن رسىالة
للحاضر والمستقبل عما كنا عليه من تطور ورق وحرية او مىن تخلى واضىمحلل
وجمود فكري فعسى ان تكون رسائلنا تحمل فى ثناياهىا حريىة وحيىا وسىمو لمجتمىع
حر قد كابد الظالم دهور .
وأخيراً علينا أن نتأكد أن الفن الاي يتسم بأنه أخلق هو الفن الاي يحض على القىيم
االجابية ف المجتمع ويعمل على إشاعة األلفة والمحبة بىين مكونىات المجتمىع عىاملً
علىىى االرتقىىا بفكىىر واو االنسىىان وتحريىىر النفىىوة وتعىىديل السىىلوكيات واطلقىىات
طاقىىات االنسىىان بعيىىداً عىىن التعصىىب وحثىىه علىىى ايتىىا كافىىة مىىا يحىىافظ علىىى قدسىىية
االنتما فالفن يسعى إليقاظ الضمير ويجعل االنسىان يميىز الصىواب مىن الخطىأ علىى
أن ال يخا الشكل المباشر الوعظ حتى ال يفقد من جماليات اإلبدائ الفن .

