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 المعنى االتصالي للفن :  تاسعةالمحاضرة ال

 والروائً الفٌلسوف تولستوي( لٌو ) أرسى ،1981 عام نشره التً الفن ( هو ماكتاب ) فً    
 لتفسٌر األساسٌة الركائز إحدى تزال وال كانت اجتماعٌة-جمالٌة لفلسفة األولٌة المبادئ الروسً،

 سائدة كانت التً الجمالٌة الفلسفٌة النظرٌات معظم مجادلة على تولستوي ركز فقد. الفن مفهوم
 ٌتشكل والتً عشر، والتاسع عشر الثامن القرنٌن بٌن ما إلى نشأتها تارٌخ ٌعود والتً آنذاك

 الحقٌقة مثل النسبٌة شدٌدة ومفاهٌم المثالٌة فً غارقة مبادئ على الفن فحوى صٌاغة فً قوامها
 الموقف بتفنٌد تولستوي بدأ ، المخالف الفكري موقفه لطرح وتوطئة. والحسن والجودة

 المبهمة العالقة إلى والركون العلٌا اإلبداع قٌمة الطبٌعة تقلٌد إعطاء على ٌقوم الذي األفالطونً
 مراوًحا متأرجًحا موقًفا الموقف ذلك معتبًرا الفن، وجود مبررات صٌاغة فً والمتعة الفن بٌن
 العاطفٌة الفنان تجربة حول تتمحور الفنٌة التجربة أن حقٌقة على تولستوي ركز. مكانه فً

 الفنان بٌن الصلة إقامة من للفن البد أنه رأى فقد ولهذا الجمهور، إلى وإٌصالها الوجدانٌة
 واستنباط الجمهور على التأثٌر من الفنان تمكن فبقدر. الصلة تلك بنوعٌة واالهتمام ، وجمهوره
 الفن مفهوم فإن ولذلك.  الفن جودة تتحدد ، عواطفهم وكسب مشاعرهم إللهاب الخالقة األسالٌب

 اآلخرٌن تجارب بنقل ٌسمح الذي اإلبداعً اإلنسانً النشاط ذلك كونه ٌتعدى ال تولستوي لدى
 ووسائل السائد الفكر تعكس بأدوات اإلنسانً الوجدان مخاطبة خالل ومن العواطف لغة عبر

 :ٌلً بما الفن فً تولستوي لفلسفة األساسٌة الركائز استخالص وٌمكن. العصر روح مع تتناسب

 مجردة، كمتعة الفن موضوع رفض وبخاصة للفن، المٌتافٌزٌقٌة للتفسٌرات القاطع الرفض -
 الطبٌعٌة المقومات وإحدى اإلنسانٌة الحٌاة شروط من شرًطا الفن ٌعتبر الذي المنهج وتبنً
 .االجتماعً محٌطه مع اإلنسان لتفاعل

ا نشاًطا الفن اعتبار على التأكٌد - ًٌ ا إنسان ًٌ  من والعاطفٌة الحسٌة التجارب نقل بموجبه ٌتم واع
 وبهذا. ثقافٌة اتصال كوسٌلة ٌعمل أن ٌنبغً الذي الفنً النتاج بواسطة اآلخرٌن إلى الفنان

 التً الشعورٌة التجارب نقل بموجبها ٌتم التً والوسٌلة العملٌة بأنه الفن فهم ٌتوجب المنطق
 حدتها فً الشعورٌة التجارب اختالف وبسبب. االجتماعٌة محٌطاتهم إلى الفنانون ٌعٌشها

 انعكاًسا كانت سواء التجربة استحضار قوة حول سٌتركز الفن نجاح فإن وآثارها وأهمٌتها
 .الخٌال محض من مختلقة كانت أنها أم حقٌقٌة ألحداث

 مما العواطف، والتحام اإلنسانً الشعور النصهار وأداة مناسبة الفن كون على أًٌضا التأكٌد -
 بٌن األحاسٌس وتبادل المشاعر مشاركة فلوال. وتطورها الحٌاة لدٌمومة ضرورٌة فعالٌة ٌجعله
 ما إلى البشر حٌاة لتحولت التارٌخ وحقب والثقافات األجٌال عبر بالتجارب والتحاور الناس
 وجود عن ضرورة ٌقل ال وتفعٌلها الفنون وجود فإن األساس هذا وعلى. الغاب حٌاة ٌشبه

 غٌاب أن على االجتماعً، والتفاهم والتحاور االتصال تأمٌن فً األساس ودورها،  اللغات
 من لمزٌد المجال وٌفسح اإلٌجابً اإلنسانً التفاعل ٌشل أن شأنه من دورها تجمٌد أو الفنون
 .والعنف العدوانٌة لتنامً المبرر وٌوجد العزلة

 على الفنان قدرة فً متمثاًل  الزائف الفن عن الحقٌقً الفن تفرٌق فً األساس اعتبار المعٌار -
 الفنان بٌن الروحً االلتحام وتحقٌق العواطف وإلهاب األحاسٌس ومخاطبة المشاعر استحضار
 الفنون قٌمة تحدٌد فً ٌساهم ما وهذا. أخرى جهة من ومحٌطه المتلقً وبٌن جهة من والمتلقً

 والتأثٌر اآلخرٌن دواخل إلى للنفاذ الفنً العمل فً المتجسدة الشعورٌة التجارب قابلٌة بمدى
 :على سٌعتمد التأثٌر هذا نطاق أن على. فٌها

 .العمل فً المتجسدة المشاعر وفردانٌة التجربة لغة خصوصٌة مدى -
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 .ونضوجها التجربة وضوح مدى -

 .عنها التعبٌر فً الفنان صدق مدى -

ا تعاماًل  الفن مع المجتمع تعامل ضرورة على التأكٌد - ًٌ  التً الحٌز مساحة حٌث من عقالن
 على سٌؤدي الحٌز هذا توسٌع أو تقلٌص فً والمبالغة التطرف أن ذلك الفنً، النشاط ٌتطلبها
 اإلسراف أو جهة، من ومحاربتها علٌها والتضٌٌق الفنون فمنع. الخسارة نفس إلى السواء،

 العقٌم الطرٌق نفس إلى سٌقود أخرى، جهة من مبتذلة، أدوات إلى وتحوٌلها فٌها واإلسفاف
 .وتأثٌره معناه فٌه الفن ٌفقد الذي المسدود

 

 


